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 شكر وتقدير

بني يديه رمحانية الوعظ، ولطائف اإلرشاد،  من تناهتِوالوفــــاءِ إىل  آياتِ احلـــبّأرفعُ أســـمى 

 وسدائد السّبل، فكحّل سطور دراسيت مبرودٍ من نور، وإمسدٍ من ضياء...

 :إىل

 وسف ي الدّكتور آصف حيدر
 العلم عظيم شكري وامتناني " أمحّل نسائم"  

 

 عميق شكري وصدق امتناني إىل:ه بأتوجّكما 

 والدّكتور ،ة خلود اجلزائريوالدّكتورأمسا الياس، واألستاذة الدّكتورة  ،يوسف خضور الدّكتورالسّادة األستاذ 

اء املالحظات يف إبدالذين تفضلوا عليّ جبهودهم الصّادقة اليت بذلوها  حممّد موسى

 وعملياً. مساره نظرياًيف تقويم البحث وتوجيه  ممّا ساهم القيّمة والتوجيهات
 

 :إىلووفري االمتنان  اجلزيل كربالشّوال يفوتين أيضاً التّوجّه 

 ها،يف تقويم أدوات البحث وحتكيمها وتصويب ملساعدهتم منيالسّادة احملكّ

 يب األخطاء النحوية واللغوية،ملا تكرموا به من تصو واملدقّقني اللغويني

 مدارس احللقة األوىل من التعليم األساسي ومديري ومعلّمي

 ،مراحل البحث كافة ملا قدّموه من مساعدة صادقة يف

 املتواضع اجلهدهذا  يف إجناز كلّ من كانت له يد بيضاءوإىل 
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 مقدمة البحث:
صاحبه  يشهد العالم اليوم حركة سريعة من التطور والتقدم في شتى مجاالت العلوم، وهذا التقدم

 اً يعمل جاهد حاجة ماسة إلى أنبانفجار معرفي هائل ومتسارع بشكل غير طبيعي، وأصبح الفرد 
الهائل من المعلومات، وأصبح من  الكم ويجاري ،يشارك في الحياة بصورة إيجابيةو ليتكيف معه، 

والحلول التي تدفع بمجتمعه إلى األمام  الالزم عليه أن يعمل بجد وفكر منظم الختيار أفضل البدائل
كيف يفكر ال كيف يحفظ  المتعلمأن نعلم  وتلحقه بركب الحضارة والتقدم، لذلك كان من الضروري

فالحياة في القرن الحادي ، بيقها في الحياةوتط مقررات المناهج الدراسية دون فهمها واستيعابها
التوفيق في هذا القرن إال لمن يستطيع  ، ولن يكتبمما هي عليه سابقاً  والعشرين أصبحت أكثر تعقيداً 

 .(1، ص2111)شهاب،  أن يستوعب التغيرات التكنولوجية والمعلوماتية المذهلة
لت مسألة التفكير مركز الصدارة في احت ،لذلك وفي خضم تلك المتغيرات واستجابة لمقتضياتها 

 واتجهت ،للنظام التربوي والتعليمي وأساسياً  مهماً  وأصبح التعليم من أجل التفكير هدفاً  ،فكر التربويين
إلى آفاق اإلبداع  المتعلمالدراسات التربوية الحديثة إلى ربط التربية بالتفكير العلمي من أجل دفع 

  تفكير بشكل عام.بتكار وذلك من خالل دراسة الواال
إال  ،التعلم في الميدان التربوي عملية الرغم مما أضافته النظرية البنائية من أبعاد جديدة حولوب 

ونتيجة لهذا  ،األفكار الجديدة التي تعتمد على علم النفس المعرفي بالتحرك نحووا  أأن الباحثين بد
بعض الباحثين  دراساتبعينيات معتمدًا على في بداية الس ر مفهوم التفكير ما وراء المعرفيظه التحول

( الذي قام بتطوير بعض األفكار حول كيفية قيام المتعلمين بفهم أنفسهم flavellل يمن أمثال )فالف
وقد تتطور االهتمام  ،والكشف عن عمليات ما وراء المعرفة الكامنة خلف اكتساب المعرفة ،كمتعلمين

النظري والتطبيقي  :مستوييناليزال يلقى الكثير من االهتمام على  وما ،بهذا المفهوم في عقد الثمانينات
 (.15ص ،2002 ،)السيد حيث أثبت فعاليته في مختلف المجاالت األكاديمية والتربوية

ويشير إلى  ،)ما وراء المعرفة( مصطلحًا مشتقًا من حقل علم النفس المعرفي مصطلح عدّ يو  
هناك فمثاًل  ،وكيفية السيطرة على هذه العوامل ،شاط التعلمن فيامتالك معرفة بالعوامل التي تؤثر 

 ثالث مجموعات من العوامل التي تعمل في وقت متزامن أثناء القراءة:
 بذاته كقارئ.الفرد معرفة  -
 متطلبات واجب القراءة أو التعلم. -
 .االستراتيجيات المستخدمة في نشاط القراءة والتعلم -

ستراتيجيات ما وراء المعرفة األساليب التي تؤهلهم ليصبحوا اتسليحهم ب أو المتعلمينويوفر امتالك 
 (.،p.56 1992، Bonds & Bonds) مستقلين ومتعلمين مدى الحياة

التي  الحديثة االستراتيجياتمن أهم  (Metacognition)المعرفة  وراء ما أنّ  مما سبق يتضح 
 في المعلمين تساعد هيف ،موالتعلّ  التعليم يةعمل في أهمية من لها لما التربوية الساحة على ظهرت
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أنشطتهم  موانظّ ي   أن يمكن كيفو  هومنتجات التعليم بعمليات اً وعي أكثر يكونوا كيف تالمذةال تعليم
 التعليم إحداث في هامًا وحساساً  دوراً  المعرفة وراء ما استراتيجيات تلعببالتالي و  أفضل، تعلم إلحداث
ة التفكير المبدع يدراسة أثر استراتيجيات ماوراء المعرفة في تنم المهم من كان لذا الناجح، والتعلم

 .المتعلمينوالتحصيل عند 
أن تتطلب  ،عملية قراءة منتظمةكإحدى هذه االستراتيجيات تعّد ( (SQ3R روبنسون ةيواستراتيج 

 والمرّكزة بصفٍة اعتيادية. القراءة الفّعالةمهارة تفكيرًا ترابطيًا وطريقة جيدة المتالك  ى المتعلميكون لد
 Francis Pleasant) وتّم تقديم هذه االستراتيجية ألول مرة من قبل فرنسيس بليزينت روبنسون

Robinson دراسة فّعالة"( في كتابه" (Effective Study في العام )(1946،)  وقد نصح باستخدام
كن استخدامها أيضًا خارج نطاق المجال الرغم من أّنه يمب األكاديمية، المجاالتهذه االستراتيجية في 

 األكاديمي.
ومنها على سبيل  (،(SQ3R تيجية روبينسونااستر  باستخداموقد أجريت العديد من الدراسات    

( في تعليم (SQ3Rالتي أظهرت أّن استخدام استراتيجية  ،(2116عام ) رحمة المثال دراسة حسين
 بين خلفية يجب عليهم أن يربطوا ما حيث ،إبداعي ونقديتفكير  اكتساب المتعلمين فيساعد تالقراءة 
هذه المراحل  ،وتكرار أجزاء مهمة في نهاية النص في مرحلة ما قبل القراءة، هومعرفتهم عن النص

 .أكثر كفايًة وفّعالية المتعلمينالكاملة جعلت قراءة 
 عملية ين استيعاب( كوسيلة لتحس(SQ3Rبدأ تطبيق استراتيجية  وفي ضوء نتائج تلك الدراسات

تحليل الكتابة في أي مجال من المادة  لتشملن توسعت استخداماتها يولكن على مّر السن القراءة،
 ونظام الرسومات البيانية لتبادل األفكار حول األبحاث وتكوينها...إلخ. العلمية،

 (Al Firdaus, 2012, p.1)             
لك االستراتيجية لعبت دورًا في تنمية االبداع من جهة وفي ضوء ما سبق من دراسات تبين أن ت    

ورفع مستوى تحصيل المتعلمين من جهة أخرى، في أثتاء تعليمهم بعض المواد العلمية وال سيما القراءة 
 والكتابة.

ويحاول البحث الحالي تعّرف أثر تلك االستراتيجية في تنمية التفكير المبدع والتحصيل في مادة 
 ماعية.الدراسات االجت

 
 
 
 



    
4 

 مشكلة البحث: 
تبين للباحث من خالل الخبرة الشخصية الميدانية كمشرف للتربية العملية لطلبة معلم الصف أثناء     

الزيارات المتكررة لمدارس التعليم األساسي بمحافظة حمص ومتابعته لطلبة التربية العلمية، وكمدير 
عن عشر سنوات، أن معلمي الصف يعتمدون في  لمدرسة في التعليم األساسي والثانوي لمدة ال تقل

تعليمهم لمادة الدراسات االجتماعية على اإللقاء والتلقين وما يتبع ذلك من إهمال وتهميش لدور التلميذ 
عادًة عند تقدمه  –لمادة والقدرة على استرجاعها في الوقت المناسب ل والمتمثل في الحفظ اآلني

ة في التدريس تولد لدى التالمذة ضعف الدافعية للتعلم ألن المعلومات هذه الطريقة التقليدي –لالختبار 
المكتسبة بهذه الطريقة ال تشكل لهم أية أهمية في حياتهم، وال تحل لهم مشكالتهم، وتنتهي صلتهم بها 
بانتهاء الدراسة واجتياز االمتحانات مما يترتب على هذه اآللية في التدريس تخريج أجيال عاجزة عن 

العقل، ومفتقرة إلى مقومات التفكير السليم لذا كان ال بد من تعليم التالمذة كيف يفكرون وذلك  إعمال
باستراتيجيات  –ومقررات الدراسات االجتماعية خاصًة  –من خالل مزج المقررات الدراسية عامًة 

عطائها معنى، لذا كا ن من الضروري تعليمية تساعد التلميذ على استخدام المعرفة واالستفادة منها وا 
تدريب التالمذة على كيفية التفكير في التفكير )استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة( أثناء العملية 

 التعليمية / التعلمية، من هنا استشعر الباحث أهمية القيام بمثل هذه الدراسة. 
جدارتها فيما سبق من  وقد اختار الباحث من تلك االستراتيجيات استراتيجية روبنسون التي أثبتت     

( التي هدفت إلى تحسين أنشطة التالميذ ومخرجات 2012)  syamsiahدراسات وخاصًة دراسة 
التي هدفت إلى التعرف    Al Firdans (2012)، و SQ3Rالتعلم من خالل تطبيق االستراتيجية 

قروءة في زيادة نسبة احتفاظ الطالب بالمعلومات الم SQ3Rعلى مدى تأثير استراتيجية 
( عن اقتراح إجراء 2114دراسة هادي )وتجاوبا مع ما خلصت إليه بعض الدراسات مثل والمكتوبة،

( التي أوصت 2118ودراسة عبد العظيم )ة، في مادة الجغرافي  SQ3Rدراسات  أخرى الستراتيجية 
 ات القراءة،من قبل معلمي القراءة لما لها من أثر في تنمية مهار  SQ3Rبضرورة استخدام استراتيجية 

وفي ضوء تلك الحقائق تغدو الحاجة ملحة الستخدام استراتيجيات تنمي روح اإلبداع وترفع من مستوى 
تحصيل المتعلمين في مختلف المواد بما فيها مادة الدراسات االجتماعية، واستنادا إلى كل ماسبق وجد 

في تنمية التحصيل  SQ3R نالباحث أنه من الضروري إجراء دراسة لتعرف أثر استراتيجية روبنسو 
 والتفكير المبدع لدى تالمذة الصف الرابع األساسي في مادة الدراسات االجتماعية.

 لذا تتلخص مشكلة البحث بالسؤال الرئيسي اآلتي: 
ما أثر استراتيجية روبنسون في تنمية التحصيل والتفكير المبدع لدى تالمذة الصف الرابع من 

 وتتفرع عن هذا السؤال األسئلة اآلتية: مادة الدراسات االجتماعية؟مرحلة التعليم األساسي في 
ما أثر استراتيجية روبنسون في تنمية التفكير المبدع في مادة الدراسات االجتماعية لدى تالمذة  -1

 الصف الرابع من التعليم األساسي؟
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دى تالمذة الصف ما أثر استراتيجية روبنسون في تنمية التحصيل في مادة الدراسات االجتماعية ل -2
 الرابع من التعليم األساسي؟ 

 
 أهمّية البحث:

 :تتأتى أهمية البحث من النقاط التالية
يكشف البحث عن أثر استراتيجية روبنسون وهي من استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية التفكير  .1

 .والتحصيل المبدع
 .الدراسات االجتماعية ات كتب مادةيتم االستفادة من برنامج البحث في إغناء محتوي .2
في ظل  السيماو  ،االجتماعية لهذه األساليب واالستراتيجيات الدراساتمادة  علميهتمام ماتوجيه يتم  .3

 الدراسات مادة تدريسلطرائق كندرة الدراسات المحلية التي تناولت مثل هذه االستراتيجيات 
 االجتماعية.

 ،موضوع تنمية مهارات التفكير المبدعبالتربوية  المركز الوطني لتطوير المناهجهتمام يثير البحث ا .4
 االجتماعية. الدراساتمادة المتعلقة ب ختباراتالوا طرائقالمناهج و الوالتركيز عليه في 

 والمختصين الباحثين أمام المجال فتح في تسهم غراض البحث العلمي،قاعدة بيانات أل ريتوفيتم  .5
 .مماثلة أخرى التربوي بدراسات المجال إلثراء

 
 أهداف البحث:

 :اآلتيةالرئيسة البحث الحالي إلى تحقيق األهداف  يسعى
الكشف عن أثر استراتيجية روبنسون في تنمية التحصيل في مادة الدراسات االجتماعية لدى تالمذة  .1

 الصف الرابع من التعليم األساسي.
لصف الرابع من التعليم الكشف عن أثر استراتيجية روبنسون في تنمية التفكير المبدع لدى تالمذة ا .2

 األساسي.
 

 فرضيات البحث:
 الفرضيات اآلتية:الحالي التحقق من صحة البحث  يحاول

بين متوسطات درجات أفراد  ≥0،00aال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  .1
لدراسات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار التحصيل الدراسي في مادة ا

 االجتماعية.
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بين متوسطات درجات أفراد  ≥0،00aال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  .2
المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي الختبار التحصيل الدراسي في مادة الدراسات 

 االجتماعية.
بين متوسطات درجات أفراد  ≥0،00aال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  .3

المجموعة التجريبية في التطبيقين البعدي والمؤجل الختبار التحصيل الدراسي في مادة الدراسات 
 االجتماعية.

بين متوسطات درجات أفراد  ≥0000aال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  .4
تبار التحصيل الدراسي في مادة المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق المؤجل الخ

 الدراسات االجتماعية.
بين متوسطات درجات أفراد  ≥0،00aال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  .5

 تورانس للتفكير المبدع. المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار
بين متوسطات درجات أفراد  ≥0،00a ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة .6

 تورانس للتفكير المبدع.المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي الختبار 
بين متوسطات درجات أفراد  ≥0،00aال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  .7

 فكير المبدع.تورانس للتالمجموعة التجريبية في التطبيقين البعدي والمؤجل الختبار 
  بين متوسطات درجات أفراد  ≥0000aال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة  .8

 المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق المؤجل الختبار تورانس للتفكير المبدع.
 حدود البحث:

 يتحدد البحث الحالي بالنقاط التالية:
 :الحدود البشرية 
من التعليم األساسي مدارس الحلقة األولى  الصف الرابع في تالمذةعينة من  البحث على تطبيقتم 

 حمص.دينة في م
 :الحدود المكانّية 

تم تطبيق البحث في مدرسة رقية حيث  حمص دينةفي ممن التعليم األساسي مدارس الحلقة األولى 
 .الواقعة في حي الزهراء

 :الحدود الزمانّية 
 .(2113/2114) العام الدراسي ثاني منطبق البحث في الفصل ال
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  :الحدود الموضوعية  
 الدراساتأثر استراتجية روبنسون في تنمية التحصيل والتفكير المبدع في مادة يتناول البحث الحالي 

 م. 2114-2113في العام الّدراسي  الصف الرابع من مرحلة التعليم األساسي تالمذةاالجتماعية لدى 
 

 إلجرائّية: مصطلحات البحث وتعريفاته ا

 استراتجية روبنسون SQ3R)): من تتألف إجراءاتها و  ،وهي إحدى استراتيجيات ما وراء المعرفة
 -Read القراءة -Question السؤال– Survey )المسح وهي: الناحية النظرية من خمس خطوات،

 .Review) (Komang and others, 2013, p.2) المراجعة – Recite التسميع
استنهاض الطاقات  التي يستطيع الباحث من خاللها بأنها مجموعة اإلجراءات :إجرائياً  ويمكن تعريفها

 ،استراتيجية روبنسونبواسطة  ،هاالمعلومات التي تم تخزينو المعارف  تحريرمن أجل  للمتعلمينالفكرية 
 .بعد معالجتها بطريقة صحيحة يستظهر هذه المعارف والمعلومات المتعلموجعل 

 

 تعددت تعريفات التحصيل الّدراسي ومنها: :راسيالدّ  لتحصيلا 
 ،(.11ص ،1994 "مقدار ما يحصل عليه الفرد من معرفة أو خبرة" )الحفني 
 (.315ص ،2111 )عالم، "أو يصل إليه في مادة دراسية أو في مجال تعليمي أو تدريسي معين 
 " أو وحدة تعليمية محددةكنتيجة لدراسة موضوع  المتعلمينالمعرفة أو المهارة المكتسبة من قبل 

 (.72ص ،2111 )القمش،
 المعلومات والمعطيات الدراسية والمهارات  ما يكتسبه المتعلم من التحصيل الدراسي: مجموع

ضمن  ،وما يحصله من مكتسبات علمية عن طريق التجارب والخبرات ،والكفايات خالل عملية التعلم
من خالل االمتحانات  هل ومقدار هذا التحصيطار المنهج التربوي المعمول به. وتتحدد أهمية إ

التي  ،من عالمات التقويم المستمر والنهائيبالتالي و  ،لها عتبارات الخطية والشفوية التي يخضواالخ
 (.149ص ،2115 ،تؤكد مستوى امتالكه لهذا التحصيل المدرسي )جرجس

 تتعلق معرفة من متعلمال يكتسبه ما مقدار هو تعريف التحصيل إجرائيًا بأّنه: وبناًء على ما سبق يمكن
للصف الرابع من التعليم  االجتماعية الدراساتمن كتاب  الخامسة )المواطنة في سورية( بالوحدة

االختبار الذي أعّده الباحث لهذا في  المتعلمالدرجة التي يحصل عليها وتقاس هذه المعرفة باألساسي، 
 .الغرض

 
 عملية إدراك المتغيرات والعناصر المفقودةه: "اإلبداعي بأنّ ف تورانس التفكير عرّ  :التفكير المبدع، 

والتوصل إلى نتائج محددة  إلى جانب اختبار الفرضيات وتعديلها ،ومحاولة صياغة فرضيات جديدة
 (.,p.161962 Torrance ,)" بشأنها
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 المتعلمحصل عليها ي التي الكلية الدرجة أّنه:ب إجرائياً  التفكير المبدعيمكن تعريف  وبناًء على ما سبق
 Torranceمقياس تورانس األصالة( حسب  المرونة، )الطالقة، مهارات التفكير المبدع اختبار في

 المستخدم في هذه الدراسة. )الصورة اللفظية(
 

 االجتماعية: الدراسات 
هي برنامج تدريسي تكاملي يجمع فروع المعرفة بالعلوم االجتماعية واإلنسانية في وحدات دراسية 
يكتسب المتعلمين من خاللها، مجموعة من المعارف والمهارات والقيم مشتقة من التاريخ، والجغرافية، 

بشكل مندمج في  والتقانة،واالقتصاد، وعلم االجتماع، وعمل السياسة، والفلسفة واللغة والفنون 
رة التربية، وزا) (12-11( ومترابط في التعليم الثانوي )9-5( ومتداخل في الصفوف )4-1الصفوف )

 (.331ص ،2117
المقرر لتالمذة الصف الرابع من مرحلة التعليم األساسي في الجمهورية  الدراسات االجتماعيةمنهاج و 

وطنهم الجمهورية  تالمذةتعّرف ال" يهدف إلى: ،م2112-2111العام الدراسي في العربية السورية
ومواردها االقتصادية وأبرز مفاصلها  يعيةومظاهرها الطب موقعها وأهميته،من حيث  العربية السورية،
والمهارات والقيم واالتجاهات التي تؤسس على تربية المواطنة  واكتساب المعارف التاريخية المهمة،

 (.7ص ،2111 وآخرون، صارم) الصالحة التي تساهم في بناء الوطن والحرص عليه وعلى مقدراته"
 تماعية إجرائيًا بأّنها:تعريف الدراسات االج وبناًء على ما سبق يمكن

الذي قامت وزارة التربية بوضعه وفق المعايير الوطنية لمناهج الدراسات و المدرسي  التلميذكتاب 
، وقد اختار الباحث منه الوحدة الخامسة األساسيمن التعليم لصف الرابع تالمذة الاالجتماعية 

 .)المواطنة في سورية( لتطبيق البحث
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 الفصــــل الثاني
 الدّراسات السّابقة بعض

 
 أوالً: بعض الدراسات اتي تناولت اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة:

 بعض الدّراسات العربية -

 بعض الدّراسات األرجنبية -

 

 :SQ3Rثانياً: بعض الدراسات اليت تناولت اسرتاتيجية روبنسون 

 الدّراسات العربيةبعض  -

 الدّراسات األرجنبيةبعض  -

 

 وعالقتها بالبحث احلايل ات السّابقةتعقيب على الدّراس
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 تمهيد:
قام الباحث في هذا الفصل بعرض بعض الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت استراتيجيات      

ماوراء المعرفة بشكل عام وأثرها في تنمية التحصيل والتفكير والمهارات المختلفة، وكذلك الدراسات 
بنسون على وجه الخصوص وأثر تلك االستراتيجية في تنمية تحصيل التي تناولت استراتيجية رو 

في مختلف المراحل الدراسية والعمرية، ثم حدد الباحث موقع بحثه من الدراسات السابقة  التالمذة
 ومجاالت اإلفادة منها.

 وراء المعرفة: الدراسات اتي تناولت استراتيجيات مابعض أواًل: 
 الدراسات العربية:بعض : 1
ثر برنامج قائم على استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة أبعنوان:  ،(2111)اسة السليمان در  .1

 .)البحرين( في تنمية مهارة الفهم القرائي
استراتيجيات التفكير القائم على  هدفت الدراسة إلى التحقق من استخدام برنامج القراءة هدف الدراسة:

لى استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية الفهم ع والذي يعتمد ،(1989الذي وصفه باريس )
 القرائي لدى تلميذات الصف السادس االبتدائي.

عينة تجريبية تشمل  :( تلميذة تم تقسيمهن إلى مجموعتين23) الدراسةبلغت عينة  عينة الدراسة:
 (.12.5-11وتراوحت أعمارهن ما بين ) ،العينة الضابطة نتلميذة مثل   (11)و ،تلميذة (12)

   ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة
تيجيات ماوراء المعرفة على المجموعة التي درست بالطريقة اتفوق المجموعة التي درست وفق استر 

 .التقليدية
  
ثر تدريس استراتيجيات ما وراء المعرفة في التنظيم الذاتي أ: بعنوان ،(2112)دراسة الهنداوي   .2

 )العراق(. كاء والجنس عند طلبة معاهد إعداد المعلمينللتعلم بحسب الذ
ثر تدريس استراتيجيات ما وراء المعرفة في التنظيم الذاتي أف تعرّ هدفت الدراسة إلى  هدف الدراسة:

 للتعلم بحسب الذكاء والجنس عند طلبة معاهد إعداد المعلمين.
تم اختيارهم عشوائيًا من معهد إعداد ( طالبًا وطالبة 147تكونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة: 

 المعلمين.
معتمدة على  ،جلسات استراتيجيات ما وراء المعرفة :جمعت الباحثة أداتين لبحثها وهما أدوات الدراسة:

 ،األهداف العامة والتربوية السلوكية لمادة علم النفس العام للصف الثاني في معاهد إعداد المعلمين
 ظيم الذاتي للتعلم.وكذلك استخدمت مقياس التن

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
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ثر دال إحصائيًا للبرنامج التدريسي الستراتيجيات ما وراء المعرفة في التنظيم الذاتي للتعلم بين أهناك 
وال يوجد تفاعل يرتقي إلى مستوى  ،المجموعتين التجريبية والضابطة لمصلحة المجموعة التجريبية

 .إلحصائية بين المتغيرات الثالثة للمجموعتين التجريبية والضابطة ومستوى الذكاءالداللة ا
 
وراء  وما فاعلية برنامج مقترح باستخدام االستراتيجيات المعرفيةبعنوان:  ،(2111) محمددراسة  .3

 المعلمين تنمية الوعي بها والتفكير الناقد لدى الطالب فياالجتماعية  المعرفية في تدريس القضايا
 )مصر(.شعبة الفلسفة واالجتماع 

معرفة فاعلية برنامج مقترح باستخدام االستراتيجيات المعرفية وما إلى هدفت الدراسة  :هدف الدراسة
تنمية الوعي بها والتفكير الناقد لدى الطالب المعلمين  فيوراء المعرفية في تدريس القضايا االجتماعية 

 مثل: الباحثة بعض االستراتيجيات المعرفية وما وراء المعرفيةوقد استخدمت  ،شبعة الفلسفة واالجتماع
التفكير بصوت  ،التساؤل الذاتي ،التلخيص ،تدوين المالحظات ،العصف الذهني ،خرائط المفاهيم

  .K_W_L ،مرتفع
 جميع طالب الفرقة الرابعة بكلية التربية جامعة الفيوم شعبة الفلسفة واالجتماع. عينة الدراسة:

البرنامج المقترح باستخدام و  ،تمثلت أدوات الدراسة في قائمة القضايا االجتماعية دراسة:أدوات ال
اختبار و  ،اختبار التفكير الناقد في القضايا االجتماعيةو  ،االستراتيجيات المعرفية وما وراء المعرفية

  .ومقياس الوعي باستخدام االستراتيجيات المعرفية ،الوعي بالقضايا االجتماعية
 أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة اآلتي: ومن

فاعلية االستراتيجيات المعرفية وما وراء المعرفية المقترحة في تدريس القضايا االجتماعية على تنمية 
وقد أوصت الدراسة بضرورة تدريب الطالب  ،حركي( ،وجداني ،)معرفي :األبعاد الثالثة للوعي بها

يات التدريسية الحديثة كاالستراتيجيات المعرفية وما وراء المعرفية أثناء االستراتيجتطبيق المعلمين على 
 قيامهم بالتدريس.

 
أثر توظيف استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية معرفة بعنوان:  ،(2111دراسة قشطة )  .4

  .(فلسطين) العلمية والمهارات الحياتية بالعلوم لدى طلبة الصف الخامس األساسي المفاهيم
تنمية المفاهيم العلمية والمهارات  فيمعرفة أثر توظيف استراتيجيات ما وراء المعرفة  الدراسة: هدف

  .الحياتية بالعلوم لدى طلبة الصف الخامس األساسي
االبتدائية مدرسة الالصف الخامس األساسي في  تالمذةاقتصرت الدراسة على عينة من  عينة الدراسة:

 .تجريبية وضابطة :إلى مجموعتين متم تسيمه اً ( طالب74م )بلغ عددهوقد لالجئين اذكور لل
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واختبارًا للمفاهيم العلمية  ،لتحقيق أغراض الدراسة تم إعداد قائمة بالمهارات الحياتيةأدوات الدراسة: 
يق االختبارين قبليًا وبعديًا بتم تط األدوات وبعد التحقق من صدق، كذلك اختبارًا للمهارات الحياتيةو 

 .المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة :عتي الدراسةعلى مجمو 
 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة اآلتي:

( بين متوسط درجات الطالب في المجموعة  α≤ 1.15د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )و وج
ياتية لصالح هم في المجموعة الضابطة في اختبار المهارات الحنالتجريبية ومتوسط درجات أقرا

 المجموعة التجريبية.
 
معرفة فاعلية وحدة العلوم باستخدام استراتيجيات ما وراء  بعنوان: ،(2119دراسة المقدم )  .5

 (.مصر) العصف الذهني" في تنمية مهارة حل المشكالت ،المعرفة "التساؤل الذاتي
تراتيجيات ما وراء المعرفة هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية وحدة العلوم باستخدام اس هدف الدراسة:
الصف األول  ةعينة من طلب لدىالعصف الذهني" في تنمية مهارة حل المشكالت  ،"التساؤل الذاتي

 .إلى مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة العينة وقسمت ،االعدادي بمحافظة الوادي الجديد
 .ذلك مقياس حل المشكالتوك ،عداد اختبار حل المشكالتإالدراسة تم  أهدافلتحقيق  أدوات الدراسة:

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة اآلتي:
 إلىأشارت النتائج الخاصة بتطبيق اختبار حل المشكالت على المجموعة التجريبية والضابطة بعديًا 

مما يدل على أن استخدام استراتيجيات ما وراء  ،ود فروق دالة احصائيًا لصالح المجموعة التجريبيةجو 
وكذلك في زيادة  ،معرفة "التساؤل الذاتي والعصف الذهني" ساعد في تنمية مهارة حل المشكالتال

كما ساعد في توليد  ،ق مختلفةائوباإلجراءات الالزمة للوصول إلى حل المشكالت بطر  ،الوعي بتفكيرهم
العملية التعليمية استراتيجيات ما وراء المعرفة في  باستخدامأفكار إبداعية مختلفة. وقد أوصت الدراسة 
 ألنها تساعد في توليد أفكار إبداعية مختلفة.

 
 K-W-L"فاعلية إحدى استراتيجيات ما وراء المعرفة بعنوان:  ،(2119دراسة الجليدي )  .6

Plus"  واألفكار  ،والصور واألخيلة ،والعاطفة ،باأللفاظ"المتعلقة  التذوق األدبيمهارات في تنمية
 )السعودية(. طالب الصف الثاني الثانوي لدى" والموسيقى ،والمعاني

" K-W-L Plusإلى معرفة فاعلية إحدى استراتيجيات ما وراء المعرفة " هدفت الدراسة :هدف الدراسة
 ،واألفكار والمعاني ،والصور واألخيلة ،والعاطفة ،األلفاظـ "المتعلقة ب في تنمية مهارات التذوق األدبي

 .الثانوي والموسيقى" لدى طالب الصف الثاني
 ( طالبًا في المجموعتين التجريبية والضابطة.66تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:
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 اً تحصيلي اً وكذلك اختبار  ،استخدم الباحث في دراسته قائمة لمهارات التذوق األدبيأدوات الدراسة: 
 .لقياس مهارات التذوق األدبي بحيث تم تطبيقه قبليًا وبعدياً 

 ج التي توصلت إليها الدراسة اآلتي:ومن أهم النتائ
التحصيل البعدي لمهارات اختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية في  

" في تنمية مهارات التذوق K-W-L Plusكما توصلت إلى ارتفاع فاعلية استراتيجية " ،التذوق األدبي
الدراسة القائمين على تخطيط مناهج اللغة  وقد أوصت ،األدبي لدى طالب الصف الثاني الثانوي

 النصوص األدبية التي تستثير اإلحساس بالجمال. عند اختيارالتذوق األدبي  يراعىأن بالعربية 
 
  الدراسات األجنبية:بعض : 2
ما  اةأدحالة استخدام  :تعليم من أجل التغيير المفاهيميبعنوان:  ،Beeth  (1998)دراسة بيث .1

  .واليات المتحدة األمريكية()ال وراء المعرفة
"Teaching for Conceptual Change: Using Status as a Metacognitive 
Tool". 

هدفت الدراسة إلى استخدام بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة: استراتيجيات التفسير  :هدف الدراسة
ن مفهومي عشرح أفكارهم لالصف الخامس  تالمذةأمام إلتاحة الفرصة  ،والتساؤل الذاتيوالتوضيح 

مما أدى إلى  ،وفحصها حول هذين المفهومينومساعدتهم على مراجعة أفكارهم  ،القوة والحركة
 .تصحيح تصوراتهم عن بعض المفاهيم العلمية

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة اآلتي:
من االستقبال السلبي للمعرفة إلى  ،مأثناء عملية التعل تالمذةر الادو أاستخدام ما وراء المعرفة غير إن 

كما أن دور المعلم تغير من االعتماد الزائد على الكتاب  ،اإليجابية والنشاط أثناء عملية التعلم
واستقبال أفكارهم  تالمذةمع ال ةالمدرسي ومصادر المعرفة إلى دور أكثر ديناميكية في بناء المعرف

 ومناقشتها وتعديلها.
 
مهارات الدراسة  تعليم: عنوانب ،Carns & Carns (1999) دراسة كارنز وكارنز .2

)الواليات  يتشخيص الذاتأنماط تعليم البوساطة ومهارات ما وراء المعرفة واالستراتيجيات المعرفية 
 المتحدة األمريكية(.

"Teaching Study Skills، Cognitive Strategies and meta Cognitive Skills، 
through Self – Diagnosed Learning Styles School Counselor". 
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تحسين  فيهدفت الدراسة إلى معرفة أثر مهارات الدراسة من منظور"ما وراء المعرفة"  :هدف الدراسة
  Self Efficacyوذلك عن طريق زيادة الكفاية الذاتية  ،التحصيل األكاديمي لطلبة المرحلة المتوسطة

 .هعرفة " واستراتيجيات التعلم وأنماطوالوعي الذاتي بمهارات "ما وراء الم
  طالب المرحلة المتوسطة.( طالبًا من 118)تكونت من  :الدراسة عينة
 ختبار كاليفورنيا.تم استخدام ا :الدراسة أداة

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة اآلتي:
 تحسنًا في جميع المهارات التحصيلية األساسية والفرعية.

 
استخدام التعليمات الموحدة في  تحليل آثاربعنوان:  ،Higgins (2000)ز هيجيندراسة  .2

 التالميذ الذكور واإلناثوالدراسة على الكفاءة الذاتية ومستوى تحصيل ما وراء المعرفة  مهارات
 )الواليات المتحدة األمريكية(.

An Analysis of the Effects of Integrated Instruction of Metacognitive 
and Study Skills upon the Self-Efficacy and Achievement of Male and 
Female Students. 

أثر استخدام طريقة التدريس ما وراء المعرفي في تحصيل  إلى تعّرفهدفت الدراسة  :هدف الدراسة
 .وذلك بمقارنتها مع الطريقة العادي ،اطلبة المرحلة الثانوية في مادة الجغرافي

استخدام تعليمي قائم على وبرنامج  ،تمثلت أدوات الدراسة في اختبار تحصيلي :اسةأدوات الدر 
 .افي مادة الجغرافي استراتيجيات ما وراء المعرفة

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة اآلتي:
ذين درسوا باستخدام طريقة تدريس ما وراء التحصيل والجنس لمصلحة الطالب الوجود تفاعل بين 

وقد أوصت الدراسة بضرورة تدريب الطالب على استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة لما  ،لمعرفةا
 لها من فاعلية في التحصيل الدراسي.

 
 :SQ3Rالدراسات التي تناولت استراتيجية روبنسون بعض ثانيًا: 

 الدراسات العربية:بعض . 1
ترح قائم على استراتيجيات ما وراء فعالية نموذج مق عنوان:ب ،(2111دراسة عبد العظيم )  .1

 . )مصر( تنمية مهارات القراءة للدراسة والقراءة اإلبداعية لدى طالب المرحلة الثانوية المعرفة في
هدفت الدراسة إلى معرفة فعالية برنامج مقترح قائم على استراتيجيات ما وراء المعرفة  هدف الدراسة:
" في تنمية روبنسون ،التدريس التبادلي ،الخرائط الداللية ،التفكير بصوت مرتفع ،"التساؤل الذاتي

 .مهارات القراءة للدراسة والقراءة االبداعية
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طالبات الصف الثاني الثانوي بإحدى المدارس الثانوية  على عينة من طبقت الدراسة عينة الدراسة:
 .بمحافظة القاهرة

واختبار مهارات القراءة  ،راسةلقراءة للدتمثلت أدوات الدراسة في اختبار مهارات ا أدوات الدراسة:
وقائمة  ،دقة التفاصيل" ،األصالة ،المرونة ،بداعية "الطالقةوقائمة بمهارات القراءة اإل ،اعيةبداإل

الفهم  ،تدوين المالحظات ،"التلخيص :بمهارات القراءة للدراسة المناسبة لطالب المرحلة الثانوية وهي
 ،التصفح ،استخدام المراجع والمصادر ،استخدام المكتبة ،ام المعجماستخد ،نتاج األسئلةإ ،القرائي

 السرعة في القراءة". 
 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة اآلتي:

فعالية النموذج التدريسي في تنمية مهارات القراءة للدراسة وذلك من خالل وجود فروق ذات داللة 
جموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار إحصائية بين متوسطات درجات طالبات الم

        لصالح المجموعة التجريبية يعزى الستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفةللدراسة مهارات القراءة 
". وقد أوصت روبنسون ،التدريس التبادلي ،الخرائط الداللية ،التفكير بصوت مرتفع ،"التساؤل الذاتي
استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة من قبل معلمي القراءة لما لها من أثر في تنمية  الدراسة بضرورة
 مهارات القراءة.

 
في االستيعاب واستراتيجسة روبنسون  أثر نمذجة التفكيربعنوان:  ،(2111) دراسة الجبوري  .2

  .راق()الع القرائي والتفكير الناقد لدى طالبات الصف الرابع األدبي في مادة المطالعة
في االستيعاب واستراتيجسة روبنسون  ف أثر نمذجة التفكيرتعرّ هدفت الدراسة إلى هدف الدراسة: 

 القرائي والتفكير الناقد لدى طالبات الصف الرابع األدبي في مادة المطالعة. 
ى ( طالبة في المجموعة التجريبية األول35بواقع ) ،( طالبة114) الدراسةبلغت عينة  عينة الدراسة:

( طالبة في المجموعة التجريبية الثانية التي 34و) ،التي تدرس المطالعة باستراتيجية نمذجة التفكير
( طالبة في المجموعة الضابطة التي تدرس 35و) ،(SQ3R) روبنسون تدرس المطالعة باستراتيجية
  .واختارت الباحثة الشعب بطريقة عشوائية ،المطالعة بالطريقة التقليدية

 في التفكير الناقد معد   اختبارو  ،في االستيعاب القرائي أعدته الباحثة اختبارتكونت من  راسة:أدوات الد
 . /تبنته الباحثة/ جالسر( للتفكير الناقد -في ضوء اختبار )واطسن ومصمم  

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة اآلتي:
على  روبنسونة باستراتيجيتي نمذجة التفكير و عتفوق طالبات المجموعتين اللتين درستا مادة المطال

االستيعاب القرائي كل من المجموعة الضابطة التي درست مادة المطالعة بالطريقة التقليدية في 
 .والتفكير الناقد
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( في تحصيل طالبات الصف SQ3Rاستراتيجية ) استخدامأثر  عنوان:ب ،(2114دراسة هادي )  .3
 .)العراق( االخامس األدبي في مادة الجغرافي

( في تحصيل طالبات SQ3Rاستراتيجية ) استخدامف أثر تعرّ هدفت الدراسة إلى  هدف الدراسة:
 .االصف الخامس األدبي في مادة الجغرافي

، وكانت الشعبة عدادية الحوراء للبناتإمن طالبات طالبة  (50) ة الدراسةبلغت عين :عينة الدراسة
 (SQ3R) ( طالبة التي درست باستعمال إستراتيجية25)( تمثل المجموعة التجريبية وعددها ب)

 . ( طالبة التي درست بالطريقة التقليدية25( التي مثلت المجموعة الضابطة وعددها )أ) وشعبة
 

برنامج تدريبي وفق و ، ختبار التحصيلاهي  الدراسةمة في دالمستخ واتاألدكانت  الدراسة: أدوات
 .استراتيجية روبنسون

 :ج التي توصلت إليها الدراسة اآلتيومن أهم النتائ
ثبتت فاعليتها أ ،ةالحالي الدراسةفيها  ت( ضمن الحدود التي أجريSQ3Rن استعمال استراتيجية )إ -1

 الطبيعية. ادبي في مادة الجغرافيفي زيادة تحصيل طالبات الصف الخامس األ
تنادي به االتجاهات  وهذا ما ،( تجعل الطالبة محور العملية التعليميةSQ3Rن استراتيجية )إ -2

 الحديثة في التدريس.
 
 الّدراسات األجنبية:بعض . 2
مسح، سؤال، ) SQ3Rتطبيق استراتيجية بعنوان:  ،Syamsiah((2012  سيامسيه دراسة .1

 .(أندونيسيا)قراءة، تالوه، مراجعة( لتحسين أنشطة ومخرجات التعلم 
Implementation of SQ3R (Survey، Question، Read، Recite، Review) to 

Improve Activities and Learning Outcomes.  

هدفت إلى تحسين أنشطة الطالب ومخرجات تعّلم مادة علم األحياء من خالل تطبيق  هدف الدراسة:
 .SQ3R استراتيجية

وتم جمع البيانات من مخرجات التعّلم باستخدام أسلوب  ،( طالباً 24تكونت العينة من ) عينة الدراسة:
 تحليل الكمي.ال

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة اآلتي:
 يمكن أن يحّسن أنشطة الطالب ومخرجات تعّلم مادة علم األحياء. SQ3R ّن تطبيق استراتيجية إ
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زيادة نسبة احتفاظ ل SQ3Rاستراتيجية  بعنوان: ،Al Firdaus  (2012)الفرداسدراسة  .2
  .(أندونيسيا) لمكتوبةالطالب بالمعلومات المقروءة وا

SQ3R Strategy for Increasing Students’ Retention of Reading and 

Writing Information. 

في زيادة نسبة احتفاظ الطالب SQ3R ف مدى تأثير استراتيجية تعرّ هدفت إلى  هدف الدراسة:
 بالمعلومات المقروءة والمكتوبة.

 راسة اآلتي:ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الد
  استخدام استراتيجية SQ3R.يحّسن من جودة وقت الدراسة بنحٍو ملحوظ 
  استخدام استراتيجية SQ3R أثر إيجابيًا في أسلوب قراءة الطالب في مادة الدراسات االجتماعية

 وفنون اللغة.
  استخدام استراتيجية SQ3Rة.ساعد الطالب على تذكر المعلومات في مادة الدراسات االجتماعي 
  استخدام استراتيجية SQ3R  أثر إيجابيًا في نتائج تحصيل الطالب في مادة الدراسات االجتماعية

 وفنون اللغة.
 

بين  دراسة مقارنة عنوان:ب ،Komang and others  (2013)كومانج وآخرون دراسة .2
 استنادًا ألنواع النصوص لدى طلبة الصف الثامنSQ3R واستراتيجية  ،PQRSTاستراتيجية 

 .(أندونيسيا)
Comparative Study of PQRST and SQ3R Strategies Based on The Text 

Types Upon The Eighth Grade Student. 

 واستراتيجية ،PQRST إلى قياس التأثير التفاعلي بين استراتيجية الدراسة هدفت هدف الدراسة:
SQ3R   لصف الثامن.استنادًا ألنواع النصوص لدى طلبة افي كفاية القراءة 

حيث تم سحب عينة عشوائية طالبًا ( 179) بمعدلصفوف ( 6) الدراسةبلغ حجم عينة  عينة الدراسة:
  .طالباً  (61) بمعدلصفوف ( 4)من 

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة اآلتي:
 ستراتيجيةهناك فروق ذات داللة إحصائية بين االستراتيجيتين لصالح الطلبة الذين درسوا وفق ا 

PQRST. 
  ليس هناك أي تأثير تفاعلي بين االستراتيجيتين استنادًا ألنواع النصوص في كفاية القراءة لدى طلبة

 الصف الثامن.
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عنوان: تطبيق استراتيجية ب ،((Dharma& Abdullah  2013  ودهارما اهلل عبد دراسة .4
SQ3R  للكبار المدرسة العليا لصف العاشر من طلبةا األخبار لطالب لتعليم قراءة نصوص 

 .(أندونيسيا)
The Implementation Of SQ3R Strategy To Teach Reading News Item 

Text To Tenth Grade Students of Senior High School. 

دريس القراءة في باعتبارها استرتيجية تSQ3R  هدفت إلى وصف استخدام استراتيجية هدف الدراسة:
 باإلضافة إلى استجابات الطلبة نحو هذه االستراتيجية. ةالمقروء األخباروص نصفهم واستيعاب 
 مالحظة واالستبيان.بطاقة الالباحثان  استخدم أدوات الدراسة:

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة اآلتي:
 استراتيجية  SQ3R،ى وكذلك في زيادة القدرة عل كانت مفيدة حقًا للطالب في فهم نص القراءة

 القراءة.
  أهمية هذه االستراتيجية وفائدتها في تعليمهم  علىكما أظهرت اتفاقًا في وجهات نظر الطالب

وقد اقترح الباحثان ضرورة استخدام هذه االستراتيجية ألّنها تساعد الطالب على القراءة والفهم  ،القراءة
 معًا.

 
ثر طريقة روبنسون  أ بعنوان: ،Pujana and Others (2014) بوجانا وآخرون دراسة .5

SQ3R (أندونيسيا) سية للصف الرابعيم الفهم القرائي لمهارات اللغة األندونيفي تعل. 
Effect of the SQ3R Method of Learning to Read the understanding of 

Indonesian Skill Class IV. 
بين الطالب  ةللغة اإلندونيسيوقد هدفت إلى تحليل االختالف في فهم القراءة في مادة ا هدف الدراسة:

 والطالب الذين درسوا باستخدام الطرائق التقليدية. SQ3R  الذين درسوا المادة باستخدام استراتيجية
 استخدمت اختبارات لقياس مدى فهم القراءة لدى المجموعتين التجريبية والضابطة.أداة الدراسة: 

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة اآلتي:
 .ةفي فهم القراءة في مادة اللغة اإلندونيسيSQ3R  ّن هناك تأثير أفضل الستراتيجيةإ
 

 :وعالقتها بالبحث الحالي تعقيب على الّدراسات الّسابقة
 هداف: بالنسبة لأل 

ف أثر استراتيجيات ما وراء المعرفة بشكل عام في تنمية هدفت دراسات المحور األول إلى تعرّ 
وهي بذلك تتشابه مع  ،ير الناقداد الدراسية أو تنمية المهارات كمهارة التفكالتحصيل في بعض المو 

واحدة من استراتيجيات ما وراء المعرفة لتعرف أثرها في تنمية كل من  البحث الحالي الذي اختار
 المبدع، وهي استراتيجية روبنسون.التحصيل والتفكير 
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في تنمية تحديدًا  SQ3Rستراتجية روبنسون أثر ا تعّرفإلى  المحور الثاني دراساتهدفت بينما 
والعديد من المواد  االستيعاب القرائي والتفكير الناقد والتحصيل ومهارات القراءة ومخرجات التعلم

في  هاثر أف دف تعرّ اختار استراتيجية روبنسون به الذيالحالي  البحثتتشابه مع بذلك وهي  ،الدراسية
 .مادة الدراسات االجتماعيةفي  التفكير المبدع والتحصيلتنمية 

 
  بالنسبة للعينة: 

فطبق بعضها على المرحلة األولى من التعليم األساسي  ،الدراسات السابقةفي تنوعت العينات 
في  تتشابه التي ( Pujana and Others, 2014)و (2118،قشطة )و (2111ات )السليمان، كدراس
 (Higgins,2000) اتالمرحلة الثانوية كدراس على طلبةكما طبق بعضها  ،مع البحث الحالي اهعينت

 &Dharma, 2013)و (2111 ،الجبوري)( و2111و)الجليدي،  (2118و)عبد العظيم، 

Abdullah ) أما بقية الدراسات فقد طبقت على طلبة المرحلة الجامعية ،(2114،هادي )و.  
 
 دوات:بالنسبة لأل 

ما وراء المعرفة  إحدى استراتيجياتي معد  وفق تطبيق برنامج تدريباعتمدت الدراسات السابقة على 
تيجية اوفق استر معدًا ًا يوهي بذلك تتشابه مع البحث الحالي الذي اعتمد برنامجًا تدريب اختيارها،التي تم 

 .مقاييس مختلفة تناولت المهارات المطلوب دراستهاروبنسون، كما اعتمدت معظم الدراسات 
 ،هادي)( و2118)قشطة، و (Higgins, 2000)و (2119 ،يديالجل)استخدمت دراسات كل من وقد 

في  لتحصيلًا لاختبار استخدم  الذيالحالي  البحثتتشابه مع بذلك وهي  لتحصيل،ًا لاختبار  (2114
إضافة الى اعتماده اختبار تورانس للتفكير المبدع  ،لتالمذة الصف الرابع االجتماعيةمادة الدراسات 

(  Dharma, 2013&Abdullah)تنمية التفكير، بينما استخدمت دراسة  لقياس أثر االستراتيجية في

 المالحظة واالستبيان. 
 

 بقة:الحالي من الدراسات السا استفادة البحث
 المنهجّية منها والعلمّية، ،تعّرف مجموعة من الجوانبباحث من الّدراسات الّسابقة في استفاد ال -1

والمراجع  المعلومات، وطرائق معالجة ليب اإلحصائّية،واألدوات العلمّية المستخدمة فيها، واألسا
 في هذا المجال.المستخدمة 

 وت من آراء حولتحاكما استفاد الباحث من األدبيات التربوية لتلك الّدراسات ومضامينها وما  -2
جراءات البحث(  .)فقرات اإلطار النظري وا 
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 الجديد الذي قدمه البحث الحالي:
األمر الذي  المبدع،نسون في تنمية جانبين هما: التحصيل والتفكير دراسة أثر استراتيجية روب -1

واعتماد اختبار تورانس لقياس التفكير  االجتماعية،تطلب بناء اختبار تحصيلي في مادة الدراسات 
 المبدع.

 تطبيق االستراتيجية على تالمذة الصف الرابع من التعليم األساسي في مادة الدراسات االجتماعية. -2
 

 
 



    
21 

 صــــل الثالثالف
 النظري اإلطار

 
 

 اسرتاتيجيات ما وراء املعرفةأوالً: 

 

 التفكري اإلبداعي: ثانياً

 

 التحصيل الدراسيثالثاً: 

 

 الدراسات االرجتماعيةرابعاً: 
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 تمهيد:
 تعد استراتيجية روبنسون واحدة من استراتيجيات ما وراء المعرفة الهامة، وقبل البدء بتطبيق أي    

من تلك االستراتيجيات البد من اإلحاطة الكافية بالمعلومات النظرية المتعلقة بها، والسيما ما يتعلق 
بمفهومها وأهميتها ومبادئها وخطوات العمل بها. لذا قام الباحث في هذا الفصل بعرض اإلطار النظري 

المبدع، ومفهوم الشامل الستراتيجية روبنسون، إضافة إلى الحديث عن كل من جوانب التفكير 
 التطرق إلى موضوع الدراسات االجتماعية.كذلك التحصيل الدراسي، و 

 استراتيجيات ما وراء المعرفة:أواًل: 
 مفهوم ما وراء المعرفة: . 1

 Johnل "يودخل مجال علم النفس المعرفي على يد "جون فالف ،ظهر مفهوم ما وراء المعرفة     
Flavelالتفكير ما وراء المعرفي ويعد ،" في منتصف السبعيناتMetacognitive Thinking   من

،  Jamesمن )جيمس فقد أشار كل   ،جديدةفكرة بأكثر موضوعات علم النفس حداثة مع أنه ليس 
الذاتي الشعوري خالل عملية  كالتأمل( إلى العمليات ما وراء المعرفية في عبارات Deweyوديوي 

 (.207، ص2004، التفكير والتعلم )العتوم
في البحث   Metacognitionأول من استخدم مصطلح ما وراء المعرفة1976)  ،ليويعّد )فالف    

 ،المعرفية األخرى تهمأنشطن بعملية مراقبة لفهمهم الخاص و ل أن األفراد يقومو يقد الحظ فالفف ،التربوي
ية واألهداف المهام المعرف وتنجز، لالختيار المتعلمينما وراء المعرفة تقود عمليات أي أن 

ما يقع األفراد في أخطاء أثناء عملية التعلم  وغالباً  ،واالستراتيجيات التي يمكن لها أن تنظم تعلمهم
باالستفادة من هذه العمليات في تحديد أهدافه  متعلملذا يجب أن يقوم ال ،نتيجة إلخفاقهم في ذلك

 له. واالستراتيجيات التي يمكن لها أن تنظم عملية تعلمه كما يراءى
 بأنه: Metacognition ما وراء المعرفةمفهوم ( Flavell) فالفيل ويعرف
 المعرفة بطبيعة المتعلقة والخصائص العمليات تلك ونواتج ،المعرفية يتعلق بعملياته لما الفرد "معرفة

 مإلى التقوي المفهوم ستنديو  ،أو المعطيات المعلومات لتعلم المالئمة األولويات، و والمعلومات لديه
 المعطيات". أو المعرفية الموضوعات ضوء في المعرفية العمليات هذه وتنظيم وضبط ،النشط

 :هي مختلفة مظاهر ةثالث يتضمن التعريف هذا أنّ  الحظوي  
 العمليات.  تلك ونواتج المعرفية لعملياته الفرد معرفة 
 المعلومات. لتعلم المالئمة لألولويات الفرد معرفة 
 هاوتقويم هاوتنظيم ةالمعرفي العمليات ضبط . 

 كما أنها ،"نعرفه ال ما"و "نعرفه ما" وتحديد ،التفكير في التفكير إلى المعرفة وراء ما مفهوم شيريو      
 هي: المعرفة وراء ماف (.Blakey & Spence, 1990, p.22)التفكير  إلدارة تنفيذي كمدير تعمل
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 المتوفرة والمعلومات البيانات تشير إلى نسانيةاإل المعرفة كانت فإذا" المعرفة حول المعرفة" عملية
 المعلومات معالجة وعمليات الداخلية إلى المعرفة تشير اإلنسانية المعرفة وراء ما فإن ،للفردوالمعطاة 

 (.Zachary, 2000, p.92)واآللية التي يفكر بها الفرد ويتحكم بعملياته  ،داخلياً 
 ،"المعرفة في المعرفة المعرفة بأنه: ما وراءوم مفه (AL-Halawani, 2000)ويعرف الحلواني 
 ،ومراقبة الفرد لنشاطه ،والتقييم المعرفي ،والتحكم في عمليات التفكير الخاصة ،والتفكير في التفكير

 (.84، ص2006 ،فارسنقاًل عن ) والتفكير في كفايته المعرفية"
"تفكير  المعرفة على أنه: فيعرف مفهوم ما ماوراء (O'Neil and Brown) وأما أونيل وبروان

بهدف تطوير استراتيجيات تعّلم جديدة تتضمن التخطيط والمراجعة الذاتية  ،المتعلمين حول تفكيرهم
  (.16، ص2005، الجزائرينقاًل عن ) والوعي باالستراتيجيات المستخدمة"

 :عوامل ثالثة الفرد لدى المعرفة وراء ماعمليات  وتشمل 
 معرفي للمعرفة معالج وكأنه ،اآلخرين معارف طبيعة أو به لخاصةا معرفته لطبيعة معرفته، 

 المعطيات. ضوء في مطلوبما هو  قيحقت يةوكيف واحتياجاته مهامه معرفةكذلك و 
 تعمل على تحقيق  التي المعرفية آخر )االستراتيجيات وبمعنى ،المهمة ألداء الالزمة االستراتيجيات

 األهداف(. 
 المعرفية. االستراتيجيات تقدم مراقبة على تعمل التي عرفةالم وراء ما استراتيجيات 

 في التحكم أنشطة عن مسؤولة ،عملية تفكير من الرتبة العليا هي المعرفة وراء ما أنّ  ذلك من ويتضح
 على متعلمال قدرة وهي تخاطبنجاز المهام الموكلة للفرد(.  إالمعرفية )التي تعد مسؤولة عن  العمليات
  .تعلم وعمليات معرفة من يمتلكه ما وفهم لوالتأم التحليل
( إلى ثالثة متطلبات لتعلم ما وراء المعرفة وذلك على 37، ص2116، الشربيني والطناوي)ويشير 

 تي:نحو اآلال
ستراتيجيات التعلم اومعرفة  ،وتتضمن معرفة المتعلم لطبيعة التعلم وعملياته وأغراضه المعرفة: .1

 الفعالة ومتى تستخدم.
ويتضمن ثالثة أبعاد هي: ، اتباعهاالتي ينبغي  المحددة ويعني وعي المتعلم باإلجراءات الوعي: .2

ستراتيجية والوعي بمتغيرات اال ،والوعي بمتغيرات الموقف التعليمي، الوعي بمتغيرات الشخصية
 المالئمة.

 .عيهو و  تهعلى معرف ذها المتعلم بناءً التحكم: ويشير إلى طبيعة القرارات الواعية التي يتخ .3
ففي التفكير المعرفي  ،( بين التفكير المعرفي والتفكير ما وراء المعرفي(KLUWE وقد ميز كالو

في حين أنه في التفكير ما وراء المعرفّي يعرف  ،يعرف المتعلم معلومات محددة في مجال علمي محدد
تيجّيات هذا ن استراعكما أنه يمكن أن يالحظ ويعبر  ،عن عمليات تفكيره الخاصة به وباآلخرين
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التفكير. وهذا األمر هو ما يميز بين المهمات المعرفية )تذكر المعلومات والتوصل إلى معرفة جديدة( 
  (.20ص ،2005، )الجزائري (وما وراء المعرفة )مراقبة عملية التوصل إلى معرفة جديدة وتنظيمها

وتوصل من خالل هذه  ،يةتطبيقات متعددة في مختلف المجاالت األكاديم Braownبراون ى وقد أجر 
 ،من المعرفة وما وراء المعرفة في التعلم الفعال )الزيات ات إلى األهمية البالغة لدور كل  التطبيق
 (. 400، ص1996

 
 المعرفة: وراء ما الستراتيجيات التربوية األهمية. 2

 التعلم المختلفة فمواق في المعرفة وراء ما ستراتيجياتال علمينالم استخدام أن على التربويون أجمع
 اآلتي: تحقيق في تسهم أن ويمكن التفكير، على تبعث تعليمية بيئة توفير على يساعد
 االستيعاب على المتعلم قدرة تحسين. 
 مناسبة. واألكثر الفعالة ستراتيجيةاال اختيار على المتعلم قدرة تحسين 
 حقيقهات المطلوب األهداف أو بالمخرجات التنبؤ على المتعلم قدرة زيادة. 
 أثناء  وتقيمها ومتابعتها، وتنظيمها المعلومات جمع في إيجابي بدور القيام على المتعلم مساعدة

 التعلم. عملية
 المختلفة التعلم مواقف في وتوظيفها المعلومات، استخدام على المتعلم قدرة زيادة.  
 أفضل بطريقة التفكير على القدرة زيادة خالل من أفضل تعلم تحقيق. 
 المتعلمة. المادة دراسة نحو االتجاه تنمية 
 (.175-174، ص.ص 2004، والتطبيق )بهلول النظرية بين الفجوة المتعلم تخطي   

( في kosta & kellickما وراء المعرفة وفقًا لرؤية كل من كوستا وكاليك ) استراتيجياتوتكمن أهمية 
 :اأنه
 ثم العمل على المحافظة عليها في  مّكن األفراد من تطوير خطة عمل في المقام األول، ومنت

 .أذهانهم فترة من الزمن، ثم التأّمل فيها وتقديمها عند اكتمالها
 سهل عملية إصدار أحكام مؤقتة، ومقارنة وتقييم استعداد الفرد للقيام بأنشطة أخرى.ت 
 تهاومالحظ هاوتفسير  ن الفرد من مراقبة القرارات التي يتخذهامكّ ت. 
 البيئة التي يحيا فيها. وفياآلخرين  فيتأثيرها و ألفعاله،  كاً جعل الفرد أكثر إدرات 
 توليد األسئلة الداخلية في أثناء البحث عن المعلومات من خالل  سقراطياً  طور لدى الفرد اتجاهاً ت

 والمعنى.
 طور مهارة تكوين خرائط المعاني قبل البدء في تنفيذ المهّمات.ت 
 ذا تبين إمع الوعي بإمكانية إجراء التصحيح الالزم  ،تنفيذهان األفراد من مراقبة الخطط أثناء مكّ ت

 أن الخطة التي تم رسمها ال تلبي مستوى التوقعات اإليجابية المنتظرة.
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 والتي تعّد من العمليات العقلية الراقية التي يقوم بها الفرد  ،لية التقييم الذاتيّ منمي لدى الفرد عت
 .(67ص ،2007وذلك بهدف التحسين )أبو جادو ونوفل، 

 المعرفة: وراء ما استراتيجيات مكونات. 3
 Henson)(، وp.28،Lindstrom ,1995 و) (، p.35،1995،Bruer ) يرى التربويون أمثال   

& Eller, 1999, p.288 ) ّيستخدمه بما المتعلم توعية إلى تسعى المعرفة وراء ما استراتيجيات أن 
 توجيه أو أو التعلم عمليات على والسيطرة والضبط التحكم ألساليب إدراكه ضوء في ،تفكير من أنماط

 التعلم. مضامين استيعاب أو فهم أجل من وذلك العمليات، تلك تنظيم
 المعرفة وراء مامفهوم ( أّن 136-135، ص.ص2004 ،يرى )عفانة والخزندار المنطلق هذا ومن

 :هما رئيسين مكونين ينقسم إلى
 بالمعرفة. الذاتي الوعي .1
  للمعرفة.  الذاتي التنظيم .2

 توضيح ذلك بالشكل اآلتي: ويمكن

 
 

 :ومن خالل قراءة الشكل السابق يمكن توضيح مكونات ما وراء المعرفة كما يلي
 بالمعرفة الذاتي الوعي -األول المكون: 

 : هي المعرفة من رئيسة أنواع ثالثة المكون هذا ويتضمن
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 :((Conceptual Knowledge المفاهيمية المعرفة .1
 من المعارف وهي كما يلي: أنواع عدة تتضمن المعرفة وهذه

دراكه ،معها يتعامل التي بالمفاهيم المتعلم معرفة ذلك يعني :بالمفاهيم الوعي -أ  عالقةلو  ،لمكوناتها وا 
 .ببعضها المفاهيم تلك

 االجتماعية أو أو الرياضية أو العلمية المصطلحات معنى إدراك وهي :بالمصطلحات الوعي  -ب
 مضمونها. في المصطلحات تلك تعنيه وما ،غيرها أو اديةاالقتص

دراك فهم وهي :بالرموز الوعي  -ت ضمن  جاءت إذا ، واختالف معناهاالمجردة الرموز ىمعن وا 
 .ومغزاها إذا كانت ذات مغزى معين، مضمون

 اً وضعي اً قانون أو ياً علم قانوناً  أكان سواء ،القانون مكونات معرفة بذلك ويقصد :بالقوانين الوعي  -ث
 ذات صلة. أخرى بقوانين القانون هذا عالقة ومعرفة ،غيره أو اً دستوري اً قانون أو اً إداري

 
  (:(Procedural Knowledgeاإلجرائية  المعرفة .2

 : هي المعارف من مختلفة أنواع تتضمن المعرفة وهذه
 مسألة حلفي  أو للهدف وصوله في سيتبعها التي بالخطوات المتعلم معرفة :خطواتال إدراك -أ

 اتبإجراء معرفةالهي  بل الهدف، إلى للوصول الخطة تنفيذ أو الحل إلى التطرق دون ،ما رياضية
 تنفيذه. وليس معين شيء

 بمضمون معين، تتعلق التي المخططات أو األشكال من معينة أنواع إدراك إي :نماذجال معرفة  -ب
 .تنظيمها أو تكوينها بخطوات الوعي خالل من وذلك

 في مسألة تأكان سواء معينة مشكلة أو مسألة حل قائطر  إلى تشير المعرفة وهذه: حلوللا معرفة  -ت
 مع التعامل الحل وأسلوب خطوات إدراك هنا المتعلم يستطيع حيث معينة، اجتماعية مشكلة أو العلوم

 المشكلة.
 أو بناء ددمح نموذج رسم أو معينة جملة تركيب بكيفية المتعلم وعي ويعني هذا: تراكيبال معرفة  -ث

 .والتراكيب البناء بخطوات الوعي أي حاسوب، جهاز تركيب أو معينة خطة
 
  :((Contextual Knowledgeالسياقية  المعرفة .3

 :ما يلي (138ص ،2004، )عفانة والخزندار بحسب رأي المعرفة هذه وتتضمن
 أو سلوك متعلّ  لحدوث شروط إعطاء أو معينة مشكلة تعلم ظروف إدراك أي :شروطالب الوعي -أ

 معينة أو شروط ظروف هناك يكن لم إذا يحدث أن الموقف ولهذا السلوك لهذا يمكن ال إذ معين،
  .لحدوثه

  .هأسباب أدرك إذا إال اً معين اً موقف يفهم أن للمتعلم يمكن ال إذ :سباباأل إدراك -ب
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 في نقاط الضعف وتوضيح ،معينة ظاهرة لحدوث مبررات وضع بذلك ويقصد :مبرراتال إعطاء -ت
 . ما مسألة حل من المتعلم نتمكّ  عدم مثل مبررات الموقف، أو الظاهرة تلك
ينبغي  ما تفاعل ثديح لكي فمثالً  للقياس، وحدات أو معايير وضع بمعنى أي :معاييرال تحديد -ث
 .التفاعل مواد في محددة معايير فراتتو  أن
 ومحاولة حلها ،نمطية غير أو نمطية كانت سواء المشكلة أو المسألة فهم بمعنى :مشكالتال حل -ج

 أن ويستطيع ،المتعلم على اً سابق مرت التي تلك النمطية بالمشكلة ويقصد ،معينة ستراتيجيةا باستخدام
 .مشابهة مسألة فيذاتها  الحل بخطوات يستعين

 
 للمعرفة الذاتي التنظيم :الثاني المكون : 

  :ييل كما وهي المعرفة من أنواع ثالثة على المكون هذا ويشمل
 : يلي ما تتضمن وهي ، (Management of Knowledge)المعرفة إدارة .1
 لها. المعرفة والتخطيط إلدارة وفائدة قيمة ذات محددة إستراتيجية اختيار إي :ستراتيجياتالا تحديد -أ
 معينة. معرفية مهمة لتنفيذ خطط وضع المعرفة إدارة تتطلب حيث :خططال وضع -ب
 مهمة معينة. إلنجاز المرتبة الخطوات من مجموعة تكوين لبيتط المستوى وهذا: خطواتال بناء -ت
 فال، المعرفي للموقف المختلفة الجوانب بين القائمة العالقات فهم يعني وهذا :عالقاتال إدراك -ث

 بين والعالقات القائمة ،المضامين تلك تسلسل يدرك أن بدون المعرفية المضامين يعي أن لمتعلم يمكن
 ومكوناتها. مفاهيمها

تقانها المهمة إنجاز يتم لكي: ظروفال يئةته -ج الصفي  المناخ أو الظروف فراتتو  أن ينبغي وا 
 .المهمة تلك لتحصيل المالئم
 

 :يلي ما المعرفة هذه وتتضمن (Evaluation Knowledge): :المعرفة تقويم .2
 ،تخدمهايس التي السلوك أنماط أو تعلمه أسلوب بتعديل المتعلم يقوم أن يعني وهذا :نمطال تعديل -أ
 مقنعة. مبررات ضوء في
 لم تكن هدافاأل تحقيق في استخدمها التي ستراتيجيةاال أن المتعلم يرى قد: ستراتيجيةالا تبديل -ب

 تلك استبدال إلى فيلجأ محدد، موقف أو معينة مهمة تجاه مهاراته تحسينو  ،قدراته تنمية في مفيدة
  .فائدة أكثر بأخرى ستراتيجيةاال
 لم األسلوب هذا أن ويجد أفكاره، طرح في اً معين اً أسلوب المتعلم يستخدم أن دبع سياق:ال تحسين -ت

 طرح في آخر أسلوب باستخدام ،أفضل بصورة السياق صياغة إعادة إلى يلجأ اً معبر  أو اً مقنع يكن
 أو مقنعًا. جذاباً  يصبححتى  الموضوع سياق لتحسين الفكرية المضامين
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 أو فرضية معينة فكرة أو موضوع صحة من للتأكد المتعلم هيستخدم أسلوب وهو: حلال من التأكد -ث
  .استخدمها التي بالخطوات ثقةال لزيادة وذلك خاصة،

 
 :يلي ما المعرفة من النوع هذا ويشمل (Regulation Knowledge):: المعرفة تنظيم .3
 ططتنظيم المخ إعادة المتعلم يستطيع والضعف القوة نقاط عن الكشف ضوء في :مخططال إعادة -أ
التي سببت خطاء األ على يده يضع أن بعد وذلك ،التفكير أو التعليم في يستخدمها التي الخطوات أو

  . المطلوبة األهداف إلى وصوله عدم
في  فرةاالمتو  الراجعة التغذية خالل من معينة نتاجات تعديل المتعلم يستطيع :نتاجاتال تعديل  -ب

 .أسلوبه تعديل خالل من أو الصفية البيئة
 تالشيها أجل من وذلك تحدث، ومتى أينو  حدوثها كيفية توضيح ذلك ويعني :خطاءاأل وضيحت  -ت

 يستخدمها.  التي التعلم أساليب في أو تفكيره في منها والتخلص
التفكير  ألنماط أو التعلم لخطوات فورية معالجات إجراء بذلك ويقصد: معالجاتال عمل  -ث

 والمراجعة. المتابعة خالل من ذلك يتمو  ،مثالً  علمية مسألة حل في المستخدمة
 علم بتنظيمتالم يقوم أن يعنيو  ،المعرفة وراء ما مستويات أعلى يعد المستوى وهذا :تفكيرال تنظيم  -ج

 ،بها )عفانة والخزندار يمر التي واألحوال للظروف اً طبق وذلك شاملة، بصورة آلخر حين من تفكيره
 (. 139-142، ص.ص2004
 هو يستخدمها التي تلك وخاصة ،التفكير عمليات ماهية يدرك أن يجب متعلمال أن الباحث ويرى    
 عن استراتيجيات التعلم الكافية المعلومات المتعلم لدى تكون أن يجب وكذلك التعلم، في بنفسه

 بها. يمر التي التعليمية المواقف في ليستخدمها له بالنسبة أنسبها يختار حتى المختلفة
 
 المعرفة: وراء ما عليملت األساسية المبادئ .4

  مايلي:ي ذكر  أهمها ومن هاوتعلم المعرفة وراء ما بتعليم تتعلق مبادئ عدة هناك
 نواتجه )مبدأ العملية(.  على التأكيد من أكثر وعملياته التعلم أنشطة على التأكيد ينبغي (1
 هارات تنظيموم تعلمهم، باستراتيجيات الوعي على المتعلمين يساعد وأن قيمة، للتعلم يكون أن (2

 التعلم )مبدأ التأملية(.  وأهداف والمهارات االستراتيجيات هذه بين والعالقة اتهم،و ذ
من جهة أخرى،  للتعلم والوجدانية ،من جهة المعرفية وراء وما المعرفية المكونات بين التفاعل إن (3

 )مبدأ الوجدانية(.  مهمامر 
ووظيفتها )مبدأ  والمهارات المعرفة تاباستخدام دائم وعي على المتعلمون يكون أن ينبغي (4

 الوظيفية(.
 مناسبة )مبدأ السياق(. سياقاتو ، وقت كاف توافر مع بانتظام تمارس أن ينبغي (5
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تعلمهم )مبدأ عملية التنقيح لو والمراجعة  والتشخيص التنظيم كيفية المتعلمون يدرس أن ينبغي  (6
 التشخيص الذاتي(. 

)مبدأ  وكيفه التعليمي النشاط كم بين األمثل التوازن يتحقق بحيث التعليم، يصمم أن ينبغي (7
 النشاط(.

 )مبدأ المساندة(.  المتعلمين إلى اً تدريجي التعلم مسؤولية تتحول أن ينبغي (8
بل  ،اً فردي اً تعلم فقط ليس المعرفة وراء ما ألن أمرين هامين المتعلمين بين والنقاش التعاونيعد  (9

المشاركة  خالل من إال ينمو ال التفكير من النوع اهذ إن حيث (واآلخرون نحن) صورة يتخذ
  . الجماعي والعمل

على  اإلشراف يتحقق بحيث اآلخرين، والراشدين اآلباء مع العالقات على التأكيد ينبغي (11
)مبدأ  اً سن األصغر المتعلمين مع وخاصة الذات، تنظمه الذي التعلم في األولى المحاوالت
 اإلشراف(. 

)مبدأ  معرفياً  تعمقاً  تتطلب والتي العليا، المعرفي التعلم أهداف على تأكيدوال االهتمام ينبغي (11
 المرمى أو الهدف(. 

وعلى  المتعلم لدى المتوافرةالسابقة  المعرفة على إرساؤها يتم الجديدة الدراسية المادة متعلّ  بعد (12
 القبلية )مبدأ المفهوم أو التصور القبلي(.  مفاهيمه

 )مبدأ تصور التعلم(.  همومفاهيم المتعلمين تصورات مئليال التعليم يكيف أن ينبغي (13
 كلماف منها، عدد بأكبر تلتزم أن ينبغي هاأنّ  غير ،المبادئ هذه لكل حاجةب التعليمية البرامجليست كل و 

 (.37-38، ص.ص2003 ،فاعليتها )الخطيب ازدادت تراعيها التي المبادئ ازدادت
 تعدنها إم لمهارات ما وراء المعرفة، حيث ى أهمية امتالك المتعلالحظ مدي  إلى ما سبق  واستناداً     

ق ائالتعليمي وطر  ىضرورة إلحداث التكامل بين المحتو و حجر األساس في تنمية القدرات العقلية لديه، 
كساب المتعلم القدرة عل   التفاعل مع المواقف الحيوية المختلفة. ىالتدريس داخل المقرر المدرسي، وا 

 
 وراء المعرفة: مهارات ما .5

وهي تلك المهارات التي تعتمد على التنفيذ العملّي اإلجرائّي، للذاكرة اإلنسانّية والذكاء الصناعّي،     
لكي يتّم التنبؤ بالحقيقة والتّأكد منها والّتحكم بها واختبارها، والتنسيق والتحّكم بالمحاوالت المنّظمة 

 .(Brown, 1980, p.p221-231) تالللدراسة أو التعّلم أو حّل المسائل والمشك
من خالل  ،المتعّلم اوتتضمن مهارات ما وراء المعرفة فهم وضبط العملّيات المعرفّية التي يقوم به

مراقبة تلك العملّيات، ورصد تغيراتها أثناء قيامه بعملّية التعّلم. ويهتم الباحثون بما وراء المعرفة ألّنها 
حيث يدرك المتعّلم ما الذي يعرفه، وما  ،للمتعّلم (Cognitive monitoring)تؤّمن لهم مراقبة معرفّية 
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الذي ال يعرفه، ويتعّلم أن يدرك ما يدور في ذهنه أثناء التعّلم، ودرجة فهمه الشخصي للموضوع وذلك 
 (.monitoring) self - من خالل عملّيتي المراقبة الذاتّية أو الرصد الذاتيّ 

"مهارات عقلّية  ( مهارات التفكير ما وراء المعرفّي على أنها:Sternberg ف )ستيرنبرغ،ويعرّ     
 ،وتنمو مع التقّدم في السن من جهة معّقدة تعّد من أهّم مكّونات السلوك الذكّي في معالجة المعلومات،

ونتيجة للخبرات الطويلة والمتنوعة التي يمّر بها الفرد من جهة ثانية، حيث تقوم بمهمة السيطرة على 
يع األنشطة الموجهة لحّل المشكالت المختلفة، مع استخدام القدرات المعرفّية للفرد بفاعلّية في جم

  (.8ص ، 2000سعادة،نقاًل عن مواجهة متطلبات مهّمة التفكير" )
لفرد، ومعرفة تنفيذها ومراقبة تقدم اتخطيط مهمات التعّلم و وهناك من عّرفها على أّنها "القدرة على 

التنفيذ و  عمليتي التخطيطتضمن مراجعة كل من تكذلك و  تلك اللحظة، تهاساير ومعاله مدى مالئمة أف
 (.292ص ،2000التعّلم" )عصر،  أثناءفي 
  
"مجموعة من القدرات التي تزّود  أّنهاعلى فقد عّرفاها  (Payne & Manning) باين ومانينغ أما

وتتطلب قيامهم بالتخطيط والتنظيم  ،معّقدةالمتعّلمين بأساليب للتفكير إلنجاز المهّمات البسيطة وال
 (.31ص ، 2002السيد،نقاًل عن ار اإلستراتيجيات المناسبة والمراقبة والتقويم الّذاتي" )يواخت
 السلوك من أصناف ةثالث ( مهارات ما وراء المعرفة إلى7-6.صص ،2111، ف )عبيدوقد صنّ     

 : هي العقلي
  . تفكيره وصف في دقته ومدى ،الشخصي هفكر  عمليات عنالكافية  الفرد معرفة .1
حل  مثل ما عقلي بعمل انشغاله عند به يقوم لما الفرد متابعة ومدى ،الذاتي والضبط التحكم .2

رشاد روية، في المتابعة لهذه الفرد استخدام جودة ومراقبة معينة، مشكلة  هذه في حل الذهني نشاطه وا 
 المشكلة.

 هذه ومدى تأثير فيه، يفكر الذي المجال عن تهبفكر  يتعلق مايف الوجدانية وحدسياته الفرد معتقدات .3
 تفكيره. في المعتقدات

إال أّن الباحث يرى أّن كّل مكّون رئيس من المكّونات المقترحة للتفكير ما وراء المعرفّي يتضمن عددًا 
 من اإلجراءات إذا قام بها المتعّلم تصبح مهارة للتفكير ما وراء المعرفّي.

رزانو وزمالؤه( أّن مهارات ما وراء المعرفة تتخذ شكاًل عنقوديًا مرتبطًا بعضه ببعض، ويذكر )ما
 وذلك على النحو التالي: ،ثالث مهارات أساسّية كبرى تتفرع إلى مهارات ثانويةإلى ها و ويصنف

 مهارات التنظيم الذاتّي وتضم: .1
 .االلتزام بأداء مهّمة معّينة 
 ّمة.االتجاه اإليجابّي نحو أداء المه 
 .السيطرة على االنتباه لمتطلبات المهّمة 
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 مهارات توظيف المعرفة وتضم: .2
 .المعرفة التقريرّية 
 .المعرفة اإلجرائّية 
 .المعرفة الشرطّية 

 مهارات الضبط اإلجرائّي وتضم: .3
 .مهارة التخطيط 
 .مهارة التنظيم 
 .مهارة التقويم 

اء المعرفة، وما تتضمنه خالل مواجهة مكّونات ما ور  مهارات وهذا الشكل من المهارات يشمل جميع
 (.96ص ،2116 ،مهّمة معّينة )فارسلالشخص 

المعرفّية في ثالث فئات رئيسة هي: ما وراء مهارات التفكير  (Sternberg،1985ويضع ستيرنبرج )
كن التخطيط، والمراقبة والتحّكم، والتقييم، وتضم كّل فئة من هذه الفئات عددًا من المهارات الفرعّية يم

 تلخيصها فيما يلي:
 : (Planning)التخطيط مهارة  .1

وهي القدرة على تخطيط نشاط تعليمّي أو مهّمة تعليمّية معّينة، بمعنى القدرة على تحديد الهدف المراد 
وتحديد  والتنبؤ بالصعوبات واألخطاء المحتملة، ،تحقيقه واختيار اإلستراتيجّية المناسبة وترتيب خطواتها

 (.149ص ،2112، ا )البكرأساليب مواجهته
 وتتضمن المهارات الفرعّية اآلتية: 

 .تحديد الهدف 
  ومهاراتهاختيار استراتيجّية التنفيذ. 
 هاوتسلسل ترتيب العملّيات أو الخطوات. 
 .تحديد العقبات واألخطاء المحتملة 
 .تحديد أساليب مواجهة الصعوبات 
 .التنبؤ بالنتائج المرغوبة أو المتوقعة 
 
 :(Monitoring and Controlling)التحّكم:  -اقبة والضبطالمر مهارة  .2

ما يفّكر لوهي تعني عملّية ضبط التفكير ومراقبته ذاتّيًا في أثناء التعّلم، أّي أن يكون المتعّلم واعيًا 
 ويقوم به من خطوات، ويكون لديه القدرة على توجيه تفكيره وفق ما خططه سابقًا.

ان معًا في آٍن واحٍد وهما: النظر فيما مضى من خطوات ؤديّ ين اثنين ي  أي أّن هذه المهارة تتضّمن أمر 
حيث من خاللها يمكن للمتعّلم أن يحدد موقعه في سلسلة الخطوات  ،مرتبطة بالنشاط وضبطها
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واستكشاف األخطاء  ،وتحديدها ،المتتابعة للنشاط، والنظر ألهداف المرحلة الجزئية التي تمَّ تحقيقها
 المهارات تتضمن المهارات الفرعّية اآلتية: وتعديلها، وهذه

 .اإلبقاء على الهدف في بؤرة االهتمام 
  فرعي.الهدف المعرفة متى تحقق 
 .الحفاظ على تسلسل العملّيات الالحقة 
 .اكتشاف العقبات واألخطاء 
 .اختيار العملية المالئمة التي تتبع في السياق 
 ن األخطاء.معرفة كيفّية التغّلب على العقبات والتخّلص م 
 
 :(Assessment) التقييممهارة  .3

ّنما هو إصدار  ،التقييم ليس عملّية تحديد النتائج الفعلّية ومقارنتها بالنتائج المتوقعة مسبقًا فحسب وا 
الحكم أيضًا على أمرين اثنين معًا هما: العملّية المستخدمة في تحقيق الهدف وناتج هذه العملّية ذاتها 

 (. 35ص ،2112 ،)جروان
إّن مهارات ما وراء المعرفة ال تعمل بشكل منفصل، فهناك تداخل فيما بينها أثناء القيام بالمهّمة،     

ويجب على المتعّلم أن يفهم عملّيات التفكير، وخصوصًا العمليات التي يستخدمها هو بنفسه، إلتمام 
 راء المعرفة هي:صة على أن مهارات ما و تخصوبشكل عام تجمع الدراسات الم عملّية التعّلم.

وهي مهارة  ،ولكن هناك بعض الدراسات التي تضيف إليها مهارة أخرى التقويم. المراقبة، التخطيط،
 باختيارلق عالموضوعة مسبقًا فيما يت الخطة المراجعة التي يقصد بها تعديل خطة العمل أو تصحيح

 (.58ص ، 2002)جروان، ستراتيجّياتواال األهداف،
 
 :(SQ3R) روبنسون ةيمفهوم استراتيج .6

 Francis Pleasant) تّم تقديم هذه االستراتيجية ألول مرة من قبل فرنسيس بليزينت روبنسون    
Robinsonفي كتابه دراسة فّعالة ) (Effective Study في العام )وقد نصح باستخدام هذه  .1946

يضًا خارج نطاق المجال الرغم من أّنه يمكن استخدامها أب ،المعرفيةاالستراتيجية في األهداف 
 .المعرفي

على التفكير في النص الذي  المتعلمينتساعد ألنها وهذه االستراتيجية فّعالة جدًا في تعليم القراءة     
 في نص القراءة. التي ال يعرفونهاالكلمات و بين الكلمات التي يعرفونها  الجمعهم من تمّكنو يقرأوه، 

يجب  هاهجاء كلمة بكلمة أو التمّكن من المفردات، ولكن علىفقط  ال تقوم فالقراءة هي عملية إدراكية،
ومواقفهم  ،خالل الجمع بين معرفتهم وخبراتهماإلبداعي من  المتعلمينبناء تفكير تسعى إلى أن 
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لكي يستوعبوا المعاني الفكرية،  ،ت قراءتهالنص المكتوب الذي تمّ السابقة وبين ومعلوماتهم وأفكارهم 
 (Komang and others, 2013, p.p1-2). في النصوص والقيم المتضمنة

القراءة العادية ال تحقق هذه ف ،هتختلف تمامًا عن مسألة فهم مقطع حتى آخر هوقراءة النص من أول
تقديم استراتيجيات ى لإتفترض الحاجة و  نشاط معقد،فهي القراءة التي تستند على الفهم أما  األهداف،

الفهم الجيد هو الهدف األكثر ألن  نحٍو جيد،على على فهم النص  تعلمينالمبديلة للمعّلمين لمساعدة 
 (.(Dharma & Abdullah, 2013, p.p2-3 ،قراءةالأهمية في 

تساعد على  فهي ( تقنية مفيدة الستيعاب المعلومات المكتوبة بشكل كامل،(SQ3Rوتعّد استراتيجية 
كما تساعد  ،نحٍو صحيحعلى ءمة الحقائق ن من ماليمكّ ، ء إطار مفاهيمي عقلي جيد للموضوعإنشا

على استخدام تقنية المراجعة التي تساعد في تثبيت المعلومات في  تشجعو  في صياغة أهداف الدراسة،
ن الحصول على الحّد األعلى نحو نشط يمكّ على هذه االستراتيجية في قراءة النص وباستخدام ، العقل

 (.(Firdaus, 2012, p.p3-4 من اإلفادة من وقت القراءة
 
 (: (SQ3Rتقنيات استراتيجة روبنسون .7
التقنيات المتسلسلة الخمسة التي الحرف األول من كل تقنية من ( يرمز إلى (SQ3Rوالمختصر   

 وهي: ((Al Firdaus, 2012, p.4يجب استخدامها في قراءة النص
مالحظات  ونالمتعلموفيها يدون  ،خمسال مراحلالهي المرحلة األولى من  :Survey المسح .1

 (.(Dharma & Abdullah, 2013, p.4 هؤو يقر لمحة عامة عن النص قبل أن  لتشكيلأولية 
المعرفي الكامل في النص خالل فترة  البناءعلى دراسة  المتعلمينوفي هذه المرحلة يجب تشجيع 

 (. (Syamsiah & dkk, 2012, p.102وجيزة
بهيكلة تامة للنص  ويقومون ،((Al Firdaus, 2012, p.4ها ونالمعلومات التي ال يريد واستبعاد

 ,Pujana and Others, 2014) هوالعناوين الرئيسة لكل مقطع في بهدف تحديد طول النص،
p.3). 

بوضع قائمة من األسئلة استنادًا  المتعلمونحيث يقوم ، المرحلة الثانيةهي و  :Question السؤال .2
 كثر حماسًا لقراءة النص.وهذا يجعلهم أ لمرحلة السابقة أي المسح،ى الإ

 ويتوقف عدد األسئلة على طول النص وقصره وعلى المهارات الالزمة لفهم النص المراد دراسته
(Pujana and Others, 2014, p.p3-4). 

رشادات  عن كيفية صياغة األسئلة الواضحة والمختصرة وذات  للمتعلمينوهنا يجب إعطاء تعليمات وا 
ومن هذه  ،((Syamsiah & dkk, 2012, p.102 مرحلة السابقةالصلة بالنص المقروء في ال

 :(Al Firdaus, 2012, p.4) يذكر اإلرشادات
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عن موضوع النص أو أي فكرة تثير  الذهنبادر إلى تمالحظات بصيغة سؤال عن أي شيء يالدون ت
 .االهتمام

  لعملية مسح أخرى لمعرفة النقاط البارزة في النص.المتعلم حتاج يربما 
 اعتبار هذه األسئلة بمثابة أهداف الدراسة. يمكن 
 هفي تنظيم المعلومات في عقل هلإلجابات عن هذه األسئلة يمكن أن يساعد المتعلم فهم. 
وفي هذه  قراءة النص كاماًل، المتعلمينمن فيها يطلب و  ،المرحلة الثالثةهي و  :Read القراءة .3

الهتمامهم بعد أن أعّدوا قائمًة باألسئلة التي تتطلب  أن يجعلوا القراءة مركزاً  المتعلمونالمرحلة يستطيع 
 ،(Dharma & Abdullah ,2013, p.4) تقديم معلومات هامة ينبغي الحصول عليها من النص

أن يدون المالحظات بصورة خريطة  للمتعلموفي حال كانت المعلومات في النص معقدة وكثيفة يمكن 
 .(Al Firdaus, 2012, p.4) مفاهيم

أّن القراءة يجب أن تكون نشطة بهدف الحصول على إجابات لألسئلة المكّونة إلى إلشارة هنا وتجدر ا
المرتبطة باألسئلة التي قد  المقاطعفي قراءته على تقدير  المتعلموتعني القراءة النشطة أن يرّكز  سابقًا،

 .(Pujana and Others, 2014, P4) أعدها سابقاً 
إذ  ،لتذكر المعلومات أكبرفرصة  للمتعلمينالّرابعة التي تتيح المرحلة وهي  :Recallالتسميع  .4

                         تذكر المعلومات الهامة التي قد حصّلوهافي هذه المرحلة  المتعلمينينبغي على 
Dharma & Abdullah ,2013, p.4).)  وهنا يذكر المتعلم النقاط األساسية باإلضافة لإلجابة عن

 .(Pujana and Others, 2014, p.4) متعلقة بقراءاته السابقةبعض األسئلة ال
النص  المتعلمونوفيها يراجع  ،هي المرحلة األخيرة من هذه االستراتيجيةو  :Revieo المراجعة .5

  في أثناء المراحل األربع السابقةقد فقدت  أن تكون لكسب المزيد من المعلومات التي من المحتمل
Dharma & Abdullah, 2013, p.4).) 

أو مناقشة النص مع  توسيع نطاق المالحظاتأو وقد تكون المراجعة من خالل إعادة قراءة النص 
وهي أن يقوم المتعلم بتدريس هذه المعلومات  ،وهناك طريقة فّعالة مستخدمة في هذه المرحلة الزمالء،

الل كما يمكن أن تكون المراجعة من خ ،((Dharma & Abdullah, 2013, p.4 لشخص آخر
 .(Pujana and Others, 2014, p.4) اقتراحها سابقاً  اإلجابة عن األسئلة التي تمّ 
كما  ( فائدة للمعّلم والمتعّلم في آٍن واحد قد تصل إلى حّد اإلتقان،(SQ3Rويقّدم تطبيق استراتيجية 

. باإلضافة إلى تهكر يكون فيها المتعّلم أكثر فاعلية ومشاركة في العملية التعليمية التعّلمية مما يقوي ذا
كما أّنها تنشط عملية القراءة وتوّجهها إلى المحتويات الرئيسة في  أفضل، ه التعليمينتاجيجعل أنه 
 (.(Syamsiah & dkk, 2012, p.102 النص

ولكنها تعّد أيضًا  ( في فنون اللغة يبدو واضحًا إلى حد  ما،(SQ3Rاستراتيجية  واستخدامات
صفوف الدراسات االجتماعية  كان استخدامها فياالمفب سبة لمجاالت أخرى،استراتيجيًة عظيمة بالن
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خبرات يستخدمونها في مستهل الوحدات والقراءة المقطع الجديد في نص الكتاب، ومعّلمي العلوم عند 
كيف يدونون مالحظاتهم من  تالمذةالويمكن لمعلمي الرياضيات أيضًا استخدامها لتعليم  الجديدة،
 (.Firdaus, 2012, p.2) Al االت استخداماتها ال حصر لهاواحتم كتبهم،

 
 : SQ3Rأساليب التدريس باستراتيجة .8
 :priming of the pumpتعبئة المضخة  -أوالً 
 المتعلمين( في أّنها فّعالة جدًا في مساعدة (SQ3Rن أحد أهم أسباب استخدامات استراتيجية يكم   

 متعلمألّنها تفرض على ال قراءة أي مادة تعليمية،ن طريق عتحسين كمية المعلومات المحتفظ بها على 
 قبل البدء فعليًا بالقراءة. (priming of the pump )تعبئة المضخة

( مسح أو معاينة المادة قبل البدء فعليًا priming of the pump )تعبئة المضخةأسلوب ضمن يو 
أي تكوين  ،مؤلف يستهدف اإلجابة عنهابأّن ال متعلموصياغة أسئلة متطورة يشعر فيها ال بالقراءة،

وتظهر الدراسات أّن هاتين  تكوين تخمينات عن نية المؤلف.ى لإباإلضافة  ،أفكار عامة عن النص
نحٍو على المادة ومساعدته على فهمها بعلى االهتمام  متعلمالخطوتين كافيتين وحدهما لمساعدة ال

 كبير جدًا.
 :Survey Strategies المسح استراتيجيات-ثانياً 
 والمتعلمون البحث عن األفكار الرئيسة للنص. رشدهم إلى كيفيةعملية المسح يل المتعلمينإجراء إن    

)حول أي شيء تدور  في مرحلة التعليم األساسي قد يجيبون عن أسئلة بسيطة يصوغها المعلم مثل:
يمكن أن يتعلموا استخدام  األكبر سناً  المتعلمونبينما  ،ماذا فعل بطل القصة؟...إلخ( هذه القصة؟

 الرسوم البيانية، المخططات، القوائم، العناوين الثانوية، البحث عن العنوان، تقنيات المسح مثل:
 .االستنتاجات...إلخ(

 : Developing Questions and Brainstormingاألسئلة المتّطورة والعصف الذهني -ثالثاً 
يحاول  متعلمالف وقدرات التفكير المجرد. خيالالعلى استخدام  المتعلميناألسئلة المتّطورة تشّجع إّن    

وضع نفسه في عقل نه أله تحدى تفكير ي مما ،د يطرحها مؤلف النصاألسئلة التي ق هيةأن يتصّور ما
صحيحة تمامًا كما أّنها قد ال  قد ال تكون أسئلتهمأن  المتعلمونيجب أن يعلم  وهنا أو فكر المؤلف.

 فاألسئلة يمكن إعادة كتابتها وتعديلها الحقًا بعد ،وهذا يعّد مناسبًا في هذه المرحلة ،كلياً  ئةطاتكون خ
وأحيانًا حلول المشكالت يجب أن يتم تعديلها عندما تنشأ حاالت ، اكتمال مرحلتي القراءة والتسميع

 .اغتنام فرص إعمال خيالهمعلى  المتعلمينيشّجع  األمر الذي، طارئة أو معلومات جديدة
جواب واحد هو األفضل  فكرة غير واقعية بأّن هناك دائماً  المتعلميني كثير من األحيان تتكون لدى وف

ير هذه الفكرة السائدة يغت يمكن( (SQ3Rلذلك في هذه المرحلة الهامة من استراتيجية ، لكل مشكلة
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أن  التي يجبأّن المرحلة تسمح باستخدام طريقة العصف الذهني ب التوضيحمن خالل  المتعلمينبين 
 تعديل الحقًا.المشتركة ومدروسة وقابلة إلعادة النظر و  فيها تكون جميع األفكار

 :متعلموفقًا لحاجات ال (Read، Recite، and Review) تكييف الراءات الثالث -رابعاً 
أن يكيف عملية القراءة وفقًا الحتياجاته  متعلم( لل(SQ3Rتسمح الراءات الثالث في استراتيجية    

 وهي: بعدة طرائق،
أو  اً مفرد مقطعاً  سواًء كان فقط بمقدار ما يستطيع تسميعه من مفرداته الخاصة، متعلميقرأ ال .1

 أن يتقّدم تدريجيًا وفقًا الحتياجاته. متعلموهذا يسمح لل صفحة كاملة،
 ،اً م سمعيإذا كان المعلّ  مثاًل: التي تتوافق مع نمط تعّلمه،الطريقة لمرحلة التسميع  متعلميختار ال .2

التعّلم البصري في و  يسمع ما قرأه للتو بصوت عاٍل.ثم  ،استخدام التسجيل الصوتي المتعلم فبإمكان
 ،أو تدوين مالحظاته بأسلوب بسيط أو القراءة على شبكة االنترنيت، بإمكانه استخدام خرائط القراءة،

نحٍو أفضل في مجموعات على ون مالذين يتعلّ  للمتعلمينويمكن  أو تحديد الخطوط العريضة لما قرأه.
وبعد انتهائهم من مرحلة القراءة بإمكانهم مثاًل تدوين  شكٍل تعاوني،بمهارة القراءة  او صغيرة أن ينمّ 

                وهذه ليست سوى أمثلة قليلة عن أنماط تعّلم القراءة مالحظاتهم الستخدامها في مرحلة المراجعة،
Al Firdaus, 2012, P5-8)). 
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 التفكير اإلبداعي:ًا: انيث
 مفهوم التفكير:. 1

 اإلنسان الذي يمتلكه المعرفي العقلي البناء في أساسياً  عنصراً  معرفية عملية بوصفه التفكير يعد    
 والتصور، كاإلدراك، األخرى، المعرفية العمليات ببقية ويتأثر يؤثر حيث االجتماعي، بطابعه ويتميز
 العمليات أرقى بأنه ويوصف التفكير واالجتماعية واالنفعالية، العاطفية، الشخصية وبجوانب والذاكرة،
والمعرفي  العقلي التنظيم يشتمل عليها التي العليا العقلية العمليات إحدى يمثل فهو والعقلية، النفسية
 (. 321ص ،2006رياش،  )أبو
 تعكس والتي وتشابكها، أبعاده ددوتع التفكير مفهوم تعقد على تؤكد التي التعريفات من العديد هناك    

 التفكير تناولت موضوع التي االتجاهات تعددت وقد والمعقدة، بةركالم وعملياته البشري العقلفعالية 
 (.15ص ،2005)المنصور،  ودراسته

 أن أي تحكم،ال دائرة ضمن وجوده هي األساسية التفكير صفة أن (1992) جوديت ذكرت كما
 حتى فيه أو عيشي الذي الواقعي للعالم خيالية صور استحضار علىة القدر  أو الحرية لكتمي اإلنسان
 إلى دون الحاجة والحلول األعمال من مختلفة سبالً  جربي ذلك بعد ثم )الخيالي(، الواقعي غير للعالم
 األعمال على تفحص اإلنسان قدرة هي التفكير بها يتميز التي الخاصية إن قيل ولذلك عمليًا، تنفيذها

 (.  19ص ،2006فعلية )السليتي،  بصفة ال وخيالية رمزية بصفة واستعراضها األشياء أو
 ،نشاط ذهني إلى تعزى داخلية عملية إلى يشير مجرد افتراضي مفهوم أنهعلى  التفكير إلى وينظر    

 في إشباع رغبة أو معين، قرار اتخاذ أو ما، مسألة حل نحو هموجّ  ،قصدي ،انتقائي ،تفاعلي ،معرفي
قبل  من موجوداً  يكن لم جديد تكيف أسلوب اختراع أو ما، سؤال عن إجابة أو معنى، إيجاد أو الفهم،

 (. 412ص ،2010)قطامي، 
 فمن ما، كتاباً  تقرأ فعندما واالستبعاد، بالضيق اتصافه من أكثر باتساعه التفكير ويتصف    
ن و مخز  في وتنتهي الحسي نو المخز  نم تبدأ المعالجات، من سلسلة عبر المعلوماتأن تمر مفترض ال

عمليات  عن ينشأ بحيث ذلك، بعد وتصنيفها تحويلها يتم الجديدة المعلومات هذه ولكن الذاكرة،
 .وأصيل جديد إنتاج والتصنيف التحويل

 أعلى مراتب بأنه ويوصف المعلومات، معالجة مستويات من لسلسلة نتيجة يحدث التفكير أن أي
 إلى يؤديو  ،تطوراً  األساسية المعلومات معالجة وطرائق أساليب أكثر على يعتمد هكون وأرقاها، المعرفة
 ،1996 سابقًا )سولسو، معالجتها أو معها، التعامل يتم التي للموضوعات مالئمة خالصة استنتاج

 (.627ص
 هناك عالقات بل بعضًا، بعضها عن بمعزل تعمل ال المعرفية العقلية العمليات أن يعني وهذا    

 عام ونموذج ،محددة نتيجة إلى للوصول معين بنظام تعمل هاولكن ،(وتتأثر تؤثر) بينها فيما متبادلة
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 إلى الوصول السابقة في المعرفية العقلية العمليات على يعتمد التفكير أن أي المعلومات، معالجة في
 (.  13ص ،2005 المنصور،)التفكير  عملية من الهدف

 
 أنماط التفكير:. 2
 من ولعل المختلفة، النظريات النفسية عن ناتجة متعددة تصنيفات على بناءً  التفكير أنماط عددتت   
 :يلي ما شيوعاً  التفكير أنماط أهم بين

  Creative Thinking:اإلبداعي  التفكير -أ
مزيج من القدرات واالستعدادات والخصائص الشخصية التي إذا ما وجدت بيئة مناسبة يمكن أن ترقى 

أم لخبرات  ،سواء بالنسبة لخبرات الفرد السابقة ،يات العقلية لتؤدي إلى نتاجات أصيلة ومفيدةبالعمل
ات اإلبداعية في إحدى ميادين عالمؤسسة أم المجتمع أم العالم إذا كانت النتاجات من مستوى االخترا

 .(21، ص2119الحياة اإلنسانية" )جروان، 
  Critical Thinking:الناقد  التفكير -ب

 معايير وقواعد خالل من منطقية، أحكام إلى والوصول الظواهر تقييم على يعمل الذي التفكير وهو
براز ،الذات تصويب محاوالً  محددة،  وصوالً  يرد فيه، الذي والسياق الموقف نحو الحساسية من درجة وا 

 ،2005ون، وآخر  )العتوم وتقييمها الفرد أمام المطروحة الحلول وتقييم فحص أو ما، مشكلة حل إلى
 .(211ص
 المعرفي(: فوق) المعرفي وراء ما التفكير -ت

 لتفكيره والتقويم والمراقبة التخطيط عمليات يمارس أن المتعلم من ويتطلب التفكير، مستويات أعلى من
 وكيفية لذاته الفرد بمراقبة يتعلق الذي المتطور، الذاتي التفكير أنماط من ديع كما مستمرة، بصورة

 (.73ص ،2008والعويلي،  )سماره التفكير في التفكير أي يره،لتفك استخدامه
  Innovation Thinking:االبتكاري التفكير -ث

 المرونة، باألصالة، تتميز نواتج إلى التوصل إلى يهدف لألفكار وتعديل توليد يتضمن تفكير هو
 في عدم قدرته لىوع للفرد، السابقة المعرفية الخبرة على ويعتمد للمشكالت، والحساسية واإلفاضة،

 (. 15ص ،2008 ،الناس )أحمد قبل من ومتوقع بديهي هو ما أو المنطق، قواعد بحدود التقيد
  Deductive Thinking:االستنتاجي التفكير -ج

 إلى ومن المقدمات الجزء، إلى الكل من أو الخاص إلى العام من والمفاهيم بالحقائق االنتقال يتم وفيه
 .الجزء على يصدق كلال على يصدق وما النتائج،

  Inductive Thinking:االستقرائي  التفكير -ح
 من حقائق أو الكل، إلى الجزء من أو العام، إلى الخاص من والمفاهيم بالحقائق االنتقال فيه ويتم
 منهجاً  ويمثل المعرفة، إلى الوصول في األول األساس االستقرائي التفكير ويعد عامة، قواعد إلى مفردة
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 المباشرة )أبو على المالحظة ذلك في ويعتمدون ومشاهدتهم، وتجاربهم بحوثهم في اءالعلم يتبعه
 (. 18ص ، 2007جاللة،

  Lateral Thinking:الجانبي التفكير -خ
 المتاحة المعلومات غير توليد خالل من المشكلة بجوانب اإلحاطة إلى يسعى الذي التفكير به ويقصد
 اإلبداع الجاد أسماه لما رديفاً  التفكير من النوع هذا  De Bono"بونو دي" عدّ  وقد المشكلة، عن

 (.  211ص ،2005وآخرون،  )العتوم
  Fantasy Thinking:الخيالي  التفكير -د

 ، 2005)المنصور، النوم وأحالم اليقظة بأحالم اإلنسان انشغال أثناء يحدث الذي التفكير وهو
 (.  41ص
 
 :وعناصره اإلبداع مكونات. 3

 يعتمد اإلبداع، موضوع في بارزة رئيسة مناحٍ  أربعة أن هناك Ross Mooneyيذكر روس موني 
 :هي وهذه المناحي ،بعيد حدٍ  إلى اإلبداع ظاهرة لتعريف الفرد يتبناه الذي الموقف عليها

  Creative Environment:اإلبداعية البيئة (1
 بشكل العمليات اإلبداعية ارةاستث خالله من يتم الذي المعقد، الكلي الموقف اإلبداعية البيئة تتضمن
 أو ،طبيعية تكون البيئة أن لهذه ويمكن العمليات، هذه إنجاز يتم أن إلى ذلك في واالستمرار مبدئي،
جادو،  اإلبداعي )أبو على التفكير القدرة إلثارة الظروف أفضل توفر بحيث تصميمها يتم نموذجية
 (.  27ص ،2004

  Creative Product:اإلبداعي المنتج (2
 ويرى لإلبداع، مقياس أو محك اإلبداعي فاإلنتاج اإلنتاج وصوره، بكمية جوانبه أحد في اإلبداع يقاس
 أفكار عنه ينتج الذي التفكير من النوع ذلك هو اإلبداعي التفكير أنّ  (D.W. Taylor) ريلت دونالد
 (.146ص ،2005)الخليلي،  قيمة ذات جديدة

  Creative Person:المبدع الشخص (3
 على األشخاص التعرف يمكن أنه يرون الذين الشخصية نفس علماء اهتمام محور االتجاه هذا ليمث

 سماتومن  ،المعرفي المجال في الفردية والفروق متغيرات الشخصية دراسة طريق عن المبدعين
عادة للمشكالت، والحساسية واألصالة، التفكير، ومرونة التفكير، طالقة :المبدع الشخص  تعريف وا 

يضاحها مشكلةال  التفكير الناقد )جروان مظلة تحت تصنيفها يمكن قدرات وهي بالتفصيالت، وا 
  (.82ص ، 2008،)ب(

  Creative Process:اإلبداعية العملية (4
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الجديد  للموقف يستجيب لكي ،للخبرات منظماً  ،نشطاً  هافي الفرد يكون حيث ذهنية، معرفية عملية
  (.  147ص ،2005)الخليلي، 

 
 :التربوي المفهوم في بداعاإل. 4

 :يلي ما منها نذكر تربوي، منظور من لإلبداع تعريفات عدة توجد
 على التالي: عملية تساعد المتعلم النحو على Torrance) ، (1963ستوران فهعرّ  اإلبداعي التعليم -
 واختالل المعرفة أو المعلومات في والثغرات النقص وجوانب للمشكالت حساسية أكثر يصبح أن

 واختبارها والتنبؤ، وصياغة فرضيات حلول، عن والبحث الصعوبة، مواطن وتحديد ،فيها االنسجام
عادة  ، 2008لآلخرين )جروان، ينقلها جديدة نتائج إلى التوصل أجل من تعديلها أو صياغتها وا 
 (.  81ص

 دية، فاإلبداعالعا المعايير حدود المجتمع في تأثيره تجاوز إذا المبدع جديرًا بوصف الفرد ويصبح
 وأهميته. ويعترف بقيمته العمل، أو اإلبداع هذا المجتمع يقبل بحيث آثاره وستكون اآلخرين، في سيؤثر

 تشكل التي السابقة الخبرة على باالعتماد واإلمكانيات، األفكار توليد على القدرة "هو اإلبداع إنّ  -
 لتكوين السابقة والخبرة األفكار هذه بين ربطال على الفرد وقدرة ،جديدة أفكار لتكوين األساسية األفكار
  .(61ص ،2008)القادري،  "خالقة أفكار

 من التي تبذل أو تعليمي، نظام في التغيير إلى الهادفة المحاوالت تلك أنه على اإلبداع إلى وينظر -
 ضل،أف ما ولكنه شيء جديدًا، شيئاً  بالضرورة ليس واإلبداع، القائم التعليمي النظام تحسين أجل

 (.31ص، 2004 ،)إبراهيم
 القدرة في ذلك بما والقدرات، والمهارات السمات من معقدة مجموعة أنه على اإلبداع إلى ينظر كما -

 واالبتعاد على الخبرة، واالنفتاح تقليدية، غير بطريقة والتفكير والفضول، مستقلة، بصورة العمل على
 على والبيئة ودوافعه، وشخصيته التفكير ونمط فة،والمعر  المعرفية، العمليات ملتقى وهو  الغموض، عن
 .النفسي لتحقيق الكمال والسعي المعنى، إنشاء مع يرتبط أنه كما الحياة، مدى

اإلبداع بأنه: القدرة على إنتاج األفكار األصيلة والحلول المناسبة باستعمال  (Kort) ويعرف كورت -
كتشاف ما هو جديد، وأعطاء المعاني لألفكار" التخيالت والتصورات، مثلما يشير إلى القدرة على ا

(Court, 1998, p.82) . 
"مجموعة من المهارات والقدرات المعقدة، التي تتضمن القدرة على العمل باستقاللية،  وعرفه كيركا بأنه:

 .(Kerka, 1999, p.32)والتفكير غير التقليدي، واالنفتاح على الخبرة الجديدة 
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  (Creative thinking levels):اإلبداع مستويات. 5
 هناك إلى أن وتوصل ،لإلبداع تعريف مئة من أكثر بتحليل 1959 (F.taylor) تايلور فريدريك قام

 :هي لإلبداع مستويات خمسة
 (Expressive creativity): التعبيري اإلبداع -1

 في الرسوم الحال هو كما نوعيتها، عن النظر بغض فريدة أفكار تطوير إلى المستوى هذا يشير
 .لألطفال التلقائية

 (Technical creativity or product):التقني  أو المنتج اإلبداع -2
 قوية على شواهد دونما األول الطراز من نواتج إلى التوصل في البراعة إلى المستوى هذا ويشير
 العلمية، أو الفنيةالمنتجات  :اإلبداع من النوع هذا على األمثلة ومن النواتج، هذه عن المعبرة العفوية
  الحر لألفراد. األداء تضبط التي القيود بعض توافر على قوية مؤشرات توجد حيث

  (Inventive creativity):االبتكاري اإلبداع -3
 ذلك أن يمثل دون لها جديدة استعماالت لتطوير المواد استخدام في البراعة إلى المستوى هذا ويشير
 غالباً  بأنه من اإلبداع المستوى هذا يتميزو  جديدة، أساسية معارف أو أفكار تقديم في جوهرياً  إسهاماً 

 يكون أن تشترط االختراعات التي براءات تسجيل دوائر عادة تحددها ومواصفات لمعايير يخضع ما
 أديسون. ابتكارات مثل معًا، ونافعاً  مسبوق غير العمل

  (Innovative creativity):التجديدي اإلبداع -4
 تحسينات إدخال ويتضمن جديدة، منطلقات وتقديم ثابتة، مبادئ اختراق على القدرة لمستوىا هذا ويمثل
  اإلبداع. مهارات في المتضمنة التعديالت إجراء خالل من جوهرية

  (Emergentive creativity):التخيلي اإلبداع -5
 كليًا، جديد  افتراض أو نظرية أو مبدأ إلى الوصول فيه ويتحقق وأندرها، اإلبداع مستويات أعلى وهو

 ورايت Picasso في العلوم وبيكاسو Freud وفرويد Einstein كما يظهر ذلك في أعمال اينشتاين
Wright  في الفنون. 

 
 لإلبداع:  المفسرة النظريات. 6

 حسب مختلفة، كل بمستويات اإلبداع مشكلة النفس علم في واالتجاهات المدارس مختلف عالجت    
 اإلبداع، على دراسة والمنهجية النظرية بصماتها المعالجة هذه تركت فقد لذا لقاتها،ومنط اهتماماتها

 .النظريات هذه لبعض العريضة للخطوط عرض يلي وفيما
  Gestaltizm theory:الجشطالتية النظرية -1

 أو ما مشكلة مع عادة يبدأ المبدع التفكير أن االتجاه هذا ممثلي أحد Wertheimerويرتيمر  يرى    
 أن ينبغي والحل صياغة المشكلة وعند مكتمل، غير جانباً  أو خاصة تمثل التي تلك التحديد وجه على
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 الحلول أن ويرى الكل، وفحصها ضمن إطار تدقيقها فيجب األجزاء أما الحسبان، في الكل يؤخذ
 وجوه من وجه من أكثر يشكل الحدس ال أن إلى اإلشارة مع المشكلة وفهم الحدس تتطلب اإلبداعية
 (. 63ص ،2005 عامر،اإلبداع ) عملية

 : Guilford theoryجيلفورد  نظرية -2
 لظاهرة العقل تصورًا نظرياً  بنيةو  العقلي التركيب عن نظريته خالل من Guilfordقدم جيلفورد     

 العدد قليلة مجموعة :العوامل من مجموعتين على تعتمد العقلية العمليات أنّ  جيلفورد ويرى اإلبداع،
 أحياناً  جيلفورد نظريةويطلق على  التفكير، تشمل قدرات العدد كبيرة ومجموعة ،التذكر قدرات تشمل
 إليها أضاف أن بعد وثرستون سبيرمان لجهود نظريته امتداداً  وكانت العوامل، أو السمات نظريةاسم 
 ةنفسيو  شخصية خصائص هي بل العقلية، القدراتإطار ضمن  تدخل ال التي الخصائص بعض

 الطالقة، ي:وه لإلبداع األساسية المكونات على أكد جيلفورد وقد والطباع، الدافعية مثل وانفعالية
عادة تجاه المشكالت، والحساسية واألصالة، والمرونة،  (. 39ص ،2008)الداهري،  المشكالت بناء وا 

 نية، وتضمنذه كعملية اإلبداع عملية توضيح في أسهمت التي النماذج من جيلفورد نموذج ويعد
 من وتنبع قدرة، (180) إلى عددها يصل خاصة عقلية قدرات من مركباً  مزيجاً  األبعاد الثالثي نموذجه
 :هي أبعاد ثالثة تفاعل

   العمليات عدب  :Operation Domainالذاكري المؤقت، التسجيل المدى، طويل التذكر ويضم 
 .والتقويم ي،التباعد التفكير التقاربي، التفكير المعرفة، اإلدراك،

   المحتويات عدب:Contents Domain  المعنوي،و  الرمزي،و  السمعي،و  البصري، المحتوى ويضم 
 .السلوكيو 
   النواتج عدب:Outcomes Domain  أو 0عالقات أو أصناف، أو وحدات، شكل على يكون 

  (. 325ص ،2006تطبيقات )أبو رياش،  أو تحويالت، أو أنظمة،
ع لقياس التفكير المبدع عند تالمذة الصف الرابع ظرية جيلفورد في اإلبداحث بتبني نوقد قام البا

 األساسي في مادة الدراسات االجتماعية.
 
  Sternberg theory:ستيرنبرج نظرية -3

 نالذي المعاصرين المعرفيين النفس علماء أبرز من  Robert Sternbergروبرت ستيرنبرج يعد    
 لإلبداع المتعلق األوجه الثالثي النموذج تسمى نظرية مقدّ  وقد جريبيًا،وت نظرياً  اإلبداع بدراسة وااهتم
 التفكير أسلوبب والمرتبط الذكاء، أو (A three-Facet Model of Creativity) العقلية بالقدرة
 المكونات: هي أنواع ثالثة تتضمن الخاصة باإلبداع العقلية العمليات بأن ويرى بالشخصية، الخاص
 وصياغة للحل، قابلة بطريقة المشكلة وبناء اإلحساس بها، أو المشكلة فتعرّ  ووظيفتها ،المعرفية فوق

 العمليات :بها ويقصد ،األدائية المكونات ثم وأكثرها إبداعًا، الحلول أفضل باختيار للحل ستراتيجيةا
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 تكون هذهو  ،المعرفة اكتساب مكونات راً وأخي فوق المعرفية، المكونات بتنفيذ تقوم التي العقلية
 مرتبط هو ما عزل :ويعني االختياري الترميز :هي االستبصار اإلبداعي من أنواع بثالثة متخصصة
األساسية  معلوماتال تركيب أو تجميع :ويعني االختياري والدمج مرتبط بها، غير هو ماع بالمشكلة

ي أن عنتو  االختيارية، لمقارنةوا تشبهها، ال أو األجزاء تشبه قد موحدة كلية صورة منعزلة فيالو  متناثرةال
 .السابق من مكتسبة بمعلومات حديثاً  المكتسبة المعلومات بربط االستبصار اإلبداعي يقوم
 المبدعين هم وأنّ  القائم، الظرف تشكيل بوظيفة يرتبط ما غالباً  اإلبداع أنّ  ستيرنبرج، ويضيف    
 .تماماً  ظرف جديد بخلق أو عليه، ونيك أن يجب لما فهمهم بمقتضى الظرف تشكيل يستطيعون الذين
 النمط :هي عالقتها باإلبداع، حيث من تتباين التفكير ألنماط مظاهر ثالثة تحديد إلى توصل وقد

 التي النشاطات يفضلونو  قواعدهم الخاصة، وضع في يرغبون الذين األشخاص لدى ويوجد .التشريعي
 األشخاص لدى ويوجد :التنفيذي والنمط ،يعمشار  تصميم أو تربوي نظام إنشاء مثل تشريعاً  تتضمن
 :القضائي والنمط حلها، في موجودة وقوانين وتطبيق قواعد ،رياضية مشكالت مع التعامل يحبون الذين
 عليها )صالح، وحكماً  ونقداً  تمحيصاً  تتطلب ،نظم موجودة تقويم يحبون الذين األشخاص لدى ويوجد
 (.17ص ،2118
 :وهي هب،اوالمو  واإلبداع، الذكاء، حول متداخلة جوانب ثالثة من ستيرنبرج نظرية وتتكون

 بتنفيذ المكلفة العمليات وهي عالقة،ال ذات العقلية بالعمليات اإلبداع يرتبط حيث :والذكاء اإلبداع 
  .اإلبداعي العالقة باالستبصار ذات العقلية والعمليات المعرفية، فوق العقلية العملياتكل من 

 للتفكير أسلوب هناك يكون أن يجب اإلبداع، لتحقيق أنه ستيرنبرج يرى :لتفكيرا وأسلوب اإلبداع 
 .إبداعية بطريقة العقلية القدرات هيوجّ 

 مثل الخاصة المواهب من بعدد يتمتع ستيرنبرج رأي في المبدع الشخص :والشخصية اإلبداع: 
 في والرغبة ،الذاتية يةوالدافع العقبات، تخطي في والرغبة معقولة، بمخاطر القيام على القدرة

 (.326ص ، 2006رياش، )أبو باإلنجاز اعتراف اآلخرين
 
 مفهوم التفكير اإلبداعي: . 7

 تحدث واحد، وبينما جميعاً  فأساسها واإلبداع، باالستبصار وثيقاً  ارتباطاً  اإلبداعي التفكير يرتبط   
 مدروسة عملية هو لتفكير اإلبداعيا فإن التفكير، في تروٍ  وأ تأنٍ  دون واإلبداع االستبصار عمليات

 .المنطقي التفكير في العقل استخدام مثل محددة طريقةبو  بتأنٍ 
التفكير اإلبداعي هو: مجموعة من التوجيهات والميول الوجدانية  أن Traffingerويرى ترفنجر

ير عادية، والقدرات العقلية التي يمتلكها الشخص، والتي تمكنه من رؤية األشياء المألوفة بطريقة غ
 (Trefinijer, 2006, p.41).إنتاج أفكار أصيلة  وتقوده إلى
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وعرفه العتوم وآخرون بأنه: "الوحدة المتكاملة لمجموعة العوامل الذاتية والموضوعية التي تقود إلى 
نه النشاط أو العملية الذهنية أتحقيق إنتاج جديد وأصيل وذي قيمة من قبل الفرد أو الجماعة، كما 

 (.131، ص2117)العتوم وآخرون،  ود إلى إنتاج يتصف بالجدة واألصالة والقيمةالتي تق
 
 :اإلبداعي التفكير جوانب. 8

 كعملية، وفيما واإلبداع كاتجاه، واإلبداع كقدرة، اإلبداع :هي جوانب ثالثة من اإلبداع إلى ينظر    
 :منها لكل عرض يلي

 توليد أو ه،واختراع جديد شيء تصور على القدرة هو لإلبداع البسيط التعريف إنّ : كقدرة اإلبداع -1
 القدرة هذه القول إنّ  ويمكن الموجودة، األفكار تطبيق إعادة أو وتغييرأ مزج طريق عن جديدة أفكار

 .المواقف أو الظروف اختالف حسبب متفاوتة، بنسب ولكن فرد، كل لدى موجودة
 والمرونة باألفكار واإلمكانات، للتالعب ستعدادواال والتجديد، التغيير بتقبل تمثليو  :كاتجاه اإلبداع -2

 .لتحسينه قائطر  البحث عن مع جديد، هو ما بكل االستمتاع إلى إضافة األشياء، إلى النظرة في
 من أجل وعناٍء، بجدٍ  نو المبدع األشخاص عملي عندما عملية اإلبداع ويكون :كعملية اإلبداع -3

على  مستمرة وتحسينات تدريجية، تغيرات إجراء طريق عن وذلك باستمرار، وحلولهم أفكارهم تحسين
 (.222ص ،2005 وآخرون، )العتوم أعمالهم

 
 :اإلبداعي التفكير مقومات. 9
 :الذكاء (1
 شرط الذكاء أن يعني وهذا مبدع، ذكي كل وليس ذكي، مبدع كلأّن يرى فريق من العلماء    

 مبدعًا، يكون حتى الذكاء، من معروف أدنى بحد يتصف أن المبدع البد الفرد وأن لإلبداع، ضروري
 التي العقلية القدرات عن تختلف باإلبداع المرتبطة العقلية القدرات من العلماء أن آخر فريق يرى بينما
 تنتمي ، بينمايالتباعد التفكير نمط إلى تنتمي اإلبداعية القدرات أن ويبين جيلفورد بالذكاء، ترتبط
 (.42ص ،2117 الهويدي،)لتقاربي ا التفكير نمط إلى الذكاء قدرات

 :االنفعالية الناحية (2
إذ  باإلبداع، عالقة لهاالتي و  الفرد، بها يتسم التي والمعتقدات والميول واالتجاهات القيم وتعني   

 الخوف واالستقاللية عدمو  باألمن ويشعر االنفعالي، باالتزان يتسم المبدع الشخص أن الدراسات وجدت
 (. 69ص ،2008ويساعدهم )القادري،  آراءهم ويحترم ،اآلخرين يقدر كما ذاته رويقدّ  بالنفس، والثقة

 :اإلبداع نحو الفرد دافعية (3
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 ابتكاراً  خطة أو أو فنياً  عمالً  أكان سواء عمله ريقدّ  الذي فالشخص اإلبداع، في كبير أثر للدافعية   
 الذي الفرد يستقر وال نفسي، وتوتر انفعاالت الدافعية يصاحب حيثيمتلك دافعية كبيرة إلنجازه، 

 .اإلبداعي العمل بإنجاز إال لهذه االنفعاالت يتعرض
 :التعلم أساليب (4
 خلق الشخص في مفيدة مالتعلّ  أساليب نّ أ كما اإلبداعي، للعمل تانضروري والمعلومات المعرفة إن   

 من أفضل االكتشافو  بالتعلم للفرد تسمح التي األساليب أنّ  الدراسات في معظم تبين وقد المبدع،
 من وغيرها االستقصائية والطريقة باالكتشاف، التعلم ومن األساليب المالئمة لإلبداع: األساليب
 (.  44ص، 2117 ،الحديثة )الهويدي األساليب

  :اإلبداعي الخيال (5
 في الواقع، ارتباط بينها وجدي ال أشياء بين عالقة إيجاد إلى صاحبه يدفع اإلبداعي الخيال إن   

عن  والكشف بعض،ال بعضها مع هاربط من خالل واألفكار لمعانياللعمل على إيجاد عالقة بين 
ظهار هذه العالقات، هذه لتجسيم الصالحة الصيغة إبداع ثم جديدة، وظائف وعن ،جديدة عالقات  وا 
 .الوظائف

 : االجتماعي المناخ -6
 الحوار المتبادل إلى أقرب عملية حقيقته في واإلبداع اجتماعي، مناخ في اإلبداعي اإلنتاج يتجسد   
 للفرد النفسي والوجداني والتكوين والمجتمع، البيئة في السائدة واالجتماعية الثقافية األوضاع بين

 .المبدع
 ثقافي ومناخ نظم من وما يسودهما المحيطة، والبيئة المجتمع تأثيرجتماعي الا مناخويقصد بال
مالئمة  واجتماعية اقتصادية ظروف في إال ال يتم الحقيقي واإلبداع المبدع، فكر في وتربوي واجتماعي
 العملية إعاقة أو دفع في والنفسية تؤثر االجتماعية الظروف أنّ  أي ،(69ص ،2008)القادري، 
 أثبت كما الذات، تحقيق حاجة هي اإلنسان عند هامة حاجة يشبع اإلبداع أن أثبت فقد اإلبداعية،

 .العاطفي واألمان الثقة للطفل فيها يتوافر التي البيئة في تزدهر اإلبداعية بةالموه أن Moslow ماسلو
 :المدرسية اإلدارة (6

 مجال المعرفة في سنوات عشر عن تقل ال لمدة الجاد والعمل التركيز أنّ  عديدة دراسات أظهرت
 متعلمينللالحرية  تعطي أن المدرسة على أن يعني وهذا المجتمع، تفيد اختراعات إلنتاج ضروري

 إلى إنجازات لوصولى الع يشجعوهم بل يقيدوهم، وأال فيه، البحث يريدون الذين الموضوع رايختال
  .التسيبية االستبدادية أو األساليب من أفضل اإلدارة في الديمقراطية األساليب أنّ  يعني وهذا مهمة،

 (www.manhal.net، 2118)الصليمي، 
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 مهارات التفكير اإلبداعي: . 11
مهارات التفكير نه يشتمل على إلى أالتفكير اإلبداعي واختباراته في معظم العلماء والباحثين  صلتو 

 الفرعية اآلتية:
 (: Fluencyالطالقة ) (1

كبر عدد ممكن من األفكار أو البدائل أو المترادفات أو أوتعني القدرة على إنتاج أو توليد     
وهي في جوهرها  .والسرعة والسهولة في توليدها ،معيناالستعماالت المناسبة عند االستجابة لمثير 

وتقاس المهارة بهذا المعنى بحساب  ،إليه تظهر الحاجةعملية تذكر واستدعاء للمخزون المعرفي عندما 
وبالتالي  ،كمية األفكار التي يقدمها الفرد عن موضوع معين في وحدة زمنية بالمقارنة مع أداء اآلخرين

 (. 43، ص2116 ،انب الكمي لإلبداع )السليتين الطالقة تمثل الجإف
  :وهي لطالقة،ل وهناك أنواع

 بصفات تتصف التي الكلمات من ممكن عدد أكبر إنتاج على الفرد قدرة وتعني :اللفظية الطالقة -
 .محددة

 أو لمشكلة الحلول أو المعاني من ممكن عدد أكبر إعطاء على الفرد قدرة وتعني :الفكرية الطالقة -
 .لشيء المختلفة االستعماالت أو لمقطع ناوينالع

 ويمكن المتداخلة، المثيرات من سياق ضمن التباعدي اإلنتاج ضرورة وتبين :التعبيرية الطالقة -
 ،2118)القادري،  ق مختلفةائبطر  معطاة جملة صياغة إعادة سياق في التعبيرية الطالقة دراسة
 (.61ص
 (: Flexibilityالمرونة )( 2

نتاج أفكار متنوعة وغير عاديةوهي      والتحول من نوع معين من األفكار إلى  ،القدرة على توليد وا 
 ،أي أنها القدرة على تغيير الحالة الذهنية للفرد بتغير الموقف ،نوع آخر عند االستجابة لموقف معين

 (.59ص ،2119 ،)الزيات وتمثل المرونة الجانب النوعي لإلبداع ،لجمود الذهنيلكسر و 
 :هما مظهران وللمرونة 
  Spontaneous Flexibility:التلقائية  المرونة -

 وذلك مظاهر وعدة فئات عدة إلى تنتمي التي االستجابات من متنوع عدد عطاءإ على الفرد قدرة وهي
 إبداعية منتجات يقدمون الذين كالفنانين التفكير، في الذهنية للوجهة التعبير الحر أو ،تلقائي بشكل
 .نسبياً  محددة غير مواقف في وهي تحدث ،متنوعة

 :  Adaptive Flexibilityالتكيفية  المرونة -
بعد و  ما، مشكلةل حل عن البحث بصدد يكون عندما وجهته الذهنية تغيير على الشخص قدرة هيو    
 أو يتالءم لكي استجاباته تغيير على القدرة ازدادت وكلما أوضاع المشكلة، مع تكيف قد يكونأن 
 (.  35ص ،2117 )إسماعيل، اإلبداعية التكيفية المرونة لديه تطورت ،الجديد الموقف مع تكيفي
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 (:Originality) األصالة( 2
اهرة أكثر من بالقدرة على التفكير بطريقة جديدة أو القدرة على إنتاج األفكار ال :تعني األصالة    

بالمعنى اإلحصائي: إنتاج منفرد بالنسبة  وتعني األفكار غير الشائعة ،األفكار الشائعة والواضحة
 ،أي أفكار جديدة ونادرة وغير مألوفة وقليلة التكرار ،للمجموعة المرجعية التي ينتمي إليها الفرد

ألنه قادر على خلق نظام جديد من العالقات  ،وبالتالي فالمبدع األصيل ال يكرر أفكار المحيطين به
 (.251-249.صص ،2118 ،ن قبل )مجيدحد مأبين األشياء بصورة لم يالحظها 

 (:Elaborationإدراك التفاصيل )( 4
وتعني هذه المهارة إضافة عناصر ومكونات جديدة لألشكال األولية أو تقديم تفصيالت متعددة     

وتنتمي هذه المهارة  ،ألشياء محددة مثل: شرح فكرة ملحقة أو توضيح خطة أو تحليل موضوع غامض
مبتدئًا بالمعلومات المقدمة  ،ر التفريقي التي ي طلب فيها من المفحوص توليد أجوبةإلى مهارات التفكي

  .إليه
 إنتاج في تتمثلو  ،التوليف على القدرة منها ت،مهاراال من آخر مؤخرًا عدداً  أضاف تورانس لكن

 في أكثر أو شكلين على دمج والقدرة التجريد، على والقدرة التي ينتجها الفرد، للرسوم مميزة عناوين
 (.  456ص ،2112 عالم،)بها  متعلقة متكاملة صورة

ويرى الباحث إن التفكير اإلبداعي يتكون من مهارات فرعية تعمل جميعها على نحو متداخل ومتكامل 
 مع مالحظة إن هذا اإلنتاج يتم بنسب متفاوتة. ،إلنتاج فكرة أو حل إبداعي جديد مهما كان نوعه

 
 اإلبداعي وأساليبه:  طرائق تنمية التفكير. 11
ه إذا ما أريد إظهار القدرات والمهارات اإلبداعية نّ أوالبحوث التربوية والنفسية إلى  تشير الدراسات   

فال بد من استعمال الطرائق واألساليب التدريسية التي تشجع التفكير اإلبداعي وتنميه  ،المتعلمينلدى 
 :الطرائق واألساليبتلك  وأهم

 (:Brain storming) ذهنيطريقة العصف ال (1
ًا، وانتشرت بعد ذلك انتشارًا واسع 1952عام  (Osborn) نوهي الطريقة التي ابتكرها اوزبور     
وتتكون جلسة العصف  ،أنها طريقة للتدريب الجماعي إال أنها تصلح للتدريب الفردي أيضاً من رغم بالو 

وينتجون  ،سون حول طاولة مستديرةيجل ،اً متعلم( 12 -6) راوح عددها منتعة يو جممالذهني من 
ن تتوافر في جلسة العصف الذهني الشروط أوينبغي  ،معينة ةالتي ترتبط بحل مشكل تلقائيًا األفكار
 األربعة اآلتية:

  تأجيل النقد ألي فكرة إلى ما بعد مرحلة توليد األفكار. -أ
 التأكيد على مبدأ: كم االستجابات يرفع ويزيد نوعيتها. -ب
 ع التداعي الحر الطليق وتقبل جميع األفكار.تشجي -ج
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 الربط والتطوير لألفكار المقدمة.إجراء محاولة  -د
ويتمثل  ،من عوامل الكف التي تعوق نشاطه اإلبداعي متعلمالهدف من هذه الطريقة هو تحرير الإن 

  .جماعة ثار الحكم المتسرع سواء أكان يعمل بمفرده أم فيآذلك على وجه الخصوص في تحريره من 
 
 (:Problem solving methodطريقة حل المشكالت ) (2

لمعلومات والمهارات التي سبق له مستعماًل المعارف وا متعلمويقصد بها العمليات التي يقوم بها ال    
 ، ومن ثمعلى نحو جديد وغير مألوفمعينة، وذلك ن تعلمها واكتسبها في التغلب على مشكلة أ

 الوصول إلى حل لها.
 ،واجه مشكلة مايفي التفكير بطريقة علمية عندما  قرب إلى أسلوب الفردأة حل المشكالت هي وطريق

 ،متعلممرتبة ومنظمة في ذهن ال ،خطوات معرفية ذهنيةبنشاط عقلي هادف يسير  فإنهاوبالتالي 
 .ان يسير فيها بسرعة آلية إذا ما استطاع السيطرة على كل عناصرهأ وتمّكن هذا المتعلم

 
 (:Cooperative learning) التعلم التعاوني أسلوب (3
إذا ما استعمل في  اإلبداعية خاصةً  القدرة روبالتالي يطوّ  ،ز التفكيرأسلوب التعلم التعاوني يحفّ  إنّ    

 .المدارس في المرحلة األساسية تالمذةتعليم 
والتدريب  ،ادل األفكاروتب ،وكيفية طرح األسئلة ،لمهارات التعلم التعاوني المتعلميناستعمال  حيث إنّ 

وتسهم في رفع  ،وتنمي التفكير ،جميعها تحفز القدرات العقلية ،على مهارات التفاعل االجتماعي
 .المتعلمينمستوى التفكير اإلبداعي عند 

 
 (:Discussion) طريقة المناقشة (4

يتم فيها و  ،تعلميتشارك فيها كل من المعلم والم ،تعد طريقة المناقشة ركيزة أساسية لعملية الفهم    
كما يتم من خاللها تعزيز المشاركة  ،في الموضوع المحدد المتعلمينتبادل األفكار والخبرات بين 

 .مما يحقق تنمية التفكير اإلبداعي ،المتعلمينوالتفاعل بين مجموعات 
 
 (: Role playingطريقة لعب الدور ) (5

ويطلق  ،فاق شخصيتهآمما يوسع من  ،راتهالدور الذي يتفق مع ميوله وقد متعلموفيها يمارس ال    
في مركز اهتمامه عناصر  متعلموفي هذه الطريقة يضع ال ،العنان لخياله ليتحرر من قيود الواقع

ذا نجح الو  ،مشكلة الشخص اآلخر الذي يتقمص شخصيته أداء المهام المختلفة للشخص في  متعلما 
 وأوسع أفقًا.  اءً تصوراته أكثر ثر  غدووت ،تعددةتفكيره إلى آفاق م وينطلق ،خر يكون قد فهم دورهاآل
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 (:Checklistsطريقة القوائم ) (6
وهي طريقة تعتمد على طرح مجموعة من األسئلة تحتوي على مجال  نر من أشهر دعاتها اوزبو    

و فكرة أو شيء أوكل سؤال يتطلب تعدياًل أو تغييرًا من نوع معين في موضوع  ،واسع من المعارف
ن على أسئلة حول االستعماالت الجديدة والتعديل والتكبير والتصغير ر مل قائمة اوزبو وتشت ،معينة

عادة التنظيم والعكس والربط.  والتحليل وا 
 
 (:Synecties) أسلوب تآلف األشتات (7
 ،المتعلمينويعد هذا األسلوب من األساليب التعليمية المستعملة في تنمية التفكير اإلبداعي لدى    

بهدف الوصول إلى الحل  ،شكال االستعارة والمجاز والتمثيلأذا األسلوب استعمال هحيث يكثر في 
 :يناألسلوبين وفق هذ تنفيذ ذلكويمكن  ،اإلبداعي

 جعل المألوف غريبًا: -أ
حرية الحركة للخيال والتصور ب متمتعاً  ،وفق سلسلة من المتشابهات دون محددات متعلميسير ال   

 يستهدف عملية اإلبداع الفكري. المعلمتعمل هذه الطريقة إذا كان وتس ،دون تحديد اتجاه معين
 جعل الغريب مألوفًا: –ب 

وتستعمل  ،وتحديد أوجه الشبه بينهما ،الربط بين فكرتين معينتين المتعلمونوفي هذه الطريقة يحاول 
مثال  يستهدف األفكار واستكشاف جوانب محددة تتصل بموضوع معين المعلمهذه الطريقة إذا كان 
والجسم  /مقارنة بين الديمقراطية /موضوع جديد إجراء المتعلمينمن  المعلمذلك: عندما يطلب 

 .(156ص ،2117اإلنساني/ موضوع مألوف )العتوم وآخرون، 
أداة إلخراج الفرد من التثبيت و  ،هي وسيلة بسيطة تستعمل للتحفيز العقلي والتطبيق العمليو    

في أداة شائعة االستعمال مثل القلم أو أي  يجب التفكيرستراتيجية ذه االولتوظيف ه ،الوظيفي لألشياء
بغض النظر عن االستعمال  ،ر في مجموعة من االستعماالت الممكنة لكل منهايفكالتخر ثم آشيء 

  .األساسي لها أو اسمها أو كيفية التفكير بها في العادة
 
 (:Improvements) استراتيجيات التحسينات (8
والشيء موضوع  ،ستراتيجية على تغيير شيء معين لتحسين الهدف األصلي لهز هذه االحيث ترك   

  .السؤال يمكن أن يكون أي شيء مثال ذلك: اذكر عشر طرائق لتحسين جهاز الهاتف الذي تستعمله
ويرى الباحث إن هذه الطرائق واألساليب واالستراتيجيات تعزز سمات الشخصية المبدعة مثل الثقة 

وتركز على مبدأ التداعي الحر لألفكار مع تأجيل تقويمها إلى نهاية  ،والمثابرة والمغامرةبالنفس 
القيام بعمليات ومهارات معينة مثل الفهم والتفسير والتحليل والنقد  المتعلمينوتتطلب من  ،الجلسات

 عي وتحسينه. وكلها تساعد على تنمية التفكير اإلبدا ،والموازنة والقدرة على اتخاذ القرار الصحيح
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 :اإلبداعي التفكير معوقات. 12

 رئيسيتين: يمكن تصنيف معوقات التفكير االبداعي في مجموعتين
 :الشخصية المعوقات (1
 المأمونة غير والمواقف المخاطرة وتجنب ،اإلخفاق من الخوف إلى يقود :بالنفس الثقة ضعف -

 .عواقبها
 وتحد ،المدخالت الحسية جميع استخدام تعيق السائدة للمعايير لالمتثال النزعة إن :للمجاراة الميل -

 .اإلبداعي للتفكير حدوداً  تضع وبالتالي والتوقع، التخيل احتماالت من
 استعجال إلى اإلنجازات لتحقيق الزائد والحماس ،النجاح في القوية الرغبة تؤدي :المفرط الحماس -

 المتطلبات استنفاذ اإلبداعية دون العملية في خرةمتأ مرحلة إلى القفز وربما الحالة، نضوج قبل النتائج
 .أطول وقت إلى تحتاج قد التي المسبقة

 بحيثيات الوعي نقاصت إلى يؤدي قد الذي االستغراق من حالة إلى الوصول التشبع يعني :التشبع -
 أو رةللفك المرحلي االختزان لالحتضان أو مضادة حالة والتشبع المشاهدات، دقة وعدم الراهن الوضع
 .المشكلة

 ه الباحثانعدّ  وقد بالعادة، المقيد التفكير من النوع ذلك النمطي بالتفكير يقصد :النمطي التفكير -
 .اإلبداعي التفكير معوقات أبرز من  Isaksen & Treffgerإساكسن وترفنجر

 صالخصائ منللمشكالت  المرهفة والحساسية اليقظةتعد  :بالعجز الشعور أو الحساسية عدم -
 فإن التحدي قلة اإلثارة أو عدم نتيجة الحساسية تضعف وعندما ،اإلبداعي التفكير لعملية الضرورية
 في المبادأة عن ويتخلى يدور حوله، لما الفعل ردود دائرة في للبقاء ميالً  أكثر يصبح الشخص
 .بها اإلحساس لها لمجرد حلول إيجاد في االنشغال وأ المشكلة أبعاد استشراف

لحل  سانحة فرصة أول انتهاز في بالرغبة الصفة هذه ترتبط :الغموض احتمال وعدم عرّ التس -
 ثم ومن لها، عدة حلول أو بدائل تطوير والعمل على جميعها، المشكلة جوانب استيعاب دونالمشكلة 
، الغامضة أو المعقدة المواقف احتمال عدم الصفة لهذه المشكالت المرافقة ومن .أفضلها اختيار

 (.97-93صص. ،2112 مواجهتها )جروان، من تهربوال
 
  :الظرفية المعوقات (2
 أو االجتماعية بالجوانب ذاته أو بالموقف المتعلقة تلك اإلبداعي للتفكير الظرفية بالمعوقات يقصدو 

 :المعوقات هذه أهم ومن ،السائدة الثقافية
 بوسائل الراهن الوضع على اظوالحف الجديدة األفكار لمقاومة عاملة نزعة هناك ير:يالتغ مقاومة 

  واستقراره.  الفرد أمن على انعكاساتها من خوفاً  ،عديدة
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 وعقالني منطقي تفكير اإلبداعي التفكير أن بعضال ويعتقد :والفكاهة الجد بين التوازن عدم 
 اً نوع تتطلب التفكير اإلبداعي تنمية لكن والمرح، والتخيل والتأمل للحدس فيه مكان وال وجدي، وعملي

 .العناصر هذه كل بين الدقيق التوازن من
 من لكل التعاون وروح التنافس روح بين للمزج حاجة هناك :والتعاون التنافس بين التوازن عدم 

 االتصال فقدان في منهما سبباً  ألي المفرط االعتبار يكون وقد إنجازات قيمة، لتحقيق والجماعة الفرد
 أو المنتج التفكير شروط من بينهما شرط التوازن فإن ولذلك ،حلها في التقدم أو الحقيقية بالمشكلة
 (.58ص ،2114 جادو، اإلبداعي )أبو التفكير

 
 :األسرة في اإلبداع معوقات (3
 التنشئة وأسلوب المنخفض، والمستوى التعليمي المتدني، واالجتماعي االقتصادي المستوى أبرزها ومن 

 .التسلط على القائم
 
 
 
   :المدرسة في اإلبداع معوقات (4

 الحفظ، على التقويم المعتمدة وأساليب ،المكثفة والمناهج ،التلقينية سالتدري قائطر وتأتي في مقدمتها 
 .المتسلط الصفي والمناخ ،المالئمة التربوية اإلمكانات ونقص

 
 أهمها: ومن المجتمع في اإلبداع معوقات (5

 والتدهور ،الجنسين بين والتمييز ،اءالخضوع واالقتد :مثل السائدة والقيم االتجاهاتومن أهمها 
 (. 167ص ،2115 لإلبداع )الخليلي، الرفاق المحبطة جماعة واتجاهات ،واالجتماعي االقتصادي

 
  ( والتفكير اإلبداعي:(SQ3Rاستراتيجية . 13

( فهم سيبتكرون بشكل أوتوماتيكي مالحظات (SQ3Rاستراتيجية  المتعلمونعندما يستخدم 
والتي تتوافق مع احتياجاتهم واهتماماتهم الخاصة ، البيانية والخرائط المفاهيمية...إلخ المراجعة والرسوم

وبالنسبة للمعّلمين الذين يستخدمون استراتيجيات العمل في مجموعات يمكن  ومقدراتهم وأنماط تعّلمهم.
عف في استراتيجية بتبادل مواد المراجعة فيما بينهم ومناقشة نقاط القوة والض للمتعلمينأن يسمحوا  لهم

 . تعّلمهم
ومعلميهم دائمًا باستخدام  المتعلمون( سيقوم (SQ3Rرشة عمل تعتمد استراتيجية و وفي كّل صف أو 

 مثاًل: الطرائق واألساليب اإلبداعية الجديدة.
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 هم أو زمالئهم عن موضوٍع عام يمكن قراءته أو مناقشة فكرة تبعض المدرسين سيسألون تالمذ
 أجل إثارة تفكيرهم اإلبداعي.  بالموضوع منصلة  مثيرة للجدل ذات

  نترنت أو أي مراجع أخرى سيبحثون في المجالت والكتب والموسوعات واإل المتعلمينبعض
كمحاولة للحصول على مسح عام حول الموضوع قبل أن توضع مادة القراءة األساسية في متناول 

ولكن أيضًا  ،فقط بنص القراءةليس المرتبطة هذه الطريقة هم قادرون على إيجاد المواد وب ،همييدأ
 المواد المرتبطة باهتمام معين ربما لديهم.

 يستطيعون اختيار نوع وسائل اإلعالم التي تتمتع بجاذبية أفضل، المتعلمينباإلضافة إلى ذلك فإّن 
ن ياءة المكلفإيجاد المقاالت والفيديوهات أو حتى الكتب الهزلية المرتبطة بنص القر  يستطيعونوأحيانًا 

 به.
( في  (web( أو الشبكة المنسوجة (reading mapيستطيع المتعلم إنشاء خرائط القراءةكما     

 وذلك على النحو اآلتي: (؛(SQ3R جميع المراحل الخمس من استراتيجية
  يرسم المتعلم دائرة في وسط صفحة فارغة ويكتب ما يعتقد أّنه فرضية أو فكرة رئيسة أو عنوان

تتضمن المواضيع  ،دوائر أخرى حول دائرة الموضوع أو العنوان يرسم ومن ثم قراءة المكلف به،نص ال
 التي اكتشفها المتعلم في أثناء مرحلة المسح. الفرعية أو العناوين الفرعية،

  ها من قبل نجاب عي  وعند اكتمال مرحلة المسح يقترح المتعلم بعض األسئلة التي قد ت سأل و/أو
 ب بعد العناوين الفرعية في قسم الدوائر.وتكت المؤلف،

 ،بحيث ،تكتب إلى األسئلةوالتي مالحظات المتعلم الخاصة في مرحلتي القراءة والمراجعة  وأخيرًا 
أفضل  الحسّيينن أو يالبصري المتعلمينويبدو أّن  تشكل المحيط الخارجي للخرائط أو شبكة المعلومات.

إضافًة إلى أّن هذه التقنية يمكن استخدامها كخطوة  ات المنسوجة،اتصااًل بتقنية رسم الخرائط أو الشبك
 .نحو تعّلم مهارات التخطيط وتدوين المالحظات

ويمكن أن نستخدم تقنية رسم الخرائط أو الشبكات المنسوجة أيضًا في تنمية التفكير اإلبداعي عندما 
تركيبهم  ةأو تطوير بني و الشبكة(،)الخريطة أ حل المشكلة أو تحديد عنوان التركيب المتعلمونيحاول 

 وذلك على النحو اآلتي: ،اً فعلي
ومن  ،محور االهتمام العام أو الفرضية أو المشكلة في مركز دائرة الخريطة أو الشبكة المتعلمونيضع 

أو الحلول البديلة حتى  أو األفكار الداعمة، ثم يقومون بطرح األفكار اإلبداعية عن المواضيع الفرعية،
ذا كان الموضوع يحتاج لتحديد ، نوا من تقرير فيما إذا كان الموضوع قد حّدد بما فيه الكفايةيتمك وا 

أما إذا كان  من المواضيع الفرعية ويجعلونه مركزًا للشبكة الجديدة. اً يختارون واحد المتعلمينأكثر فإّن 
 ،بدائرة الموضوع الرئيسيضعونه على واحدة من الدوائر الفرعية المحيطة ف اً الموضوع باألصل محّدد
  لحصول على مواضيع فرعية أخرى ذات عالقة بالموضوع الرئيسلومن ثم يعصفون أذهانهم 

Al Firdaus, 2012, p.p 8-10)                                                            .) 
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 مفهوم التحصيل الدراسي:ثالثًا: 
 يظهر والذي ،المتعلم به يقوم الذي العقلي النشاط في الهامة الجوانب أحد سيالدرا التحصيل يعدّ     
 المتعلم، عند تحقيق األهداف مدى لقياس المعلم يستخدمه مستمر عمل فهو الدراسي، التفوق أثر فيه
 استخدام نتائجعن طريق التخطيط  عملية في والتعليمية التربوية المؤسسات مساعدة على يعملو 

 .التحصيل
ذكر يلذلك تعددت تعريفاته و  والعوامل المتغيرات من مجموعة افيه يدخل معقدة عملية فالتحصيل    

 منها اآلتي:
 التحصيل باختبارات ذلك وتحديد الجامعة، أو المدرسة في سواء في الدراسة الكفاءة من مستوى "بلوغ
 النتيجةويعّرف أيضًا بأنه: " .(293ص ، 2004،محمد (معاً  االثنين أو المدرسين تقديرات أو المقننة
 والمعلومات الخبرات مجموع أي السابقة، في السنوات دراسته خالل من المتعلم عليها حصلي التي
  (.201ص ، 2006المتعلم )خطاب، عليها حصل التي
 المادة محتوى من مباشر بشكل تالمذةال تعلمه ما مدى تبين وصفية معلومات يعرف بأنه:كما 

 مدى لقياس الدراسي، العام خالل تالمذةال على طبقت التي االختبارات خالل من كوذل ،الدراسية
 .(316، ص1994 عالم، أبو) والمهارات والمفاهيم للمعارف استيعابهم

 تالمذةال تعلمه ما مدى :خالل من يتحدد الدراسي التحصيل أن التعريف وتبين التعريفات السابقة    
 عالقة لها التي والمهارات والمفاهيم للمعارف تالمذةال استيعاب ىومد الدرسية، المادة محتوى من

 تكون أن ويمكن ،تالمذةال على تطبق التي االختبارات خالل من التحصيل ويقاس الدرسية، بالمادة
 .التعليمية المرحلة نهاية في أو فصلية، أو شهرية إما االختبارات هذه

 :منها بخصائص الدراسي التحصيل ويتصف
 بها خاصة واحدة معارف لكل مواد مجموعة أو معينة مادة منهاج محتوىل تهشمولي. 
 الكتابية والشفهية الدراسية الفصلية االمتحانات إجابات المتعلمين في تقديره من خالل. 
 إصدار في وحدةم جماعية ومعايير وأساليب امتحانات توظيف على يقوم اً جماعي اً أسلوب اعتباره 

 (.184ص ، 2009زيود،)م التقويمية األحكام
 لتقديره ومصدراً  ،للمتعلم التعليمي المستوى تحديد في ضوئه معيارًا يمكن الدراسي يعد التحصيلو 

 خبرة من لديه وما المتعلم قدرات على األولى بالدرجة يعتمد وهو، به المحيطين طرف من واحترامه
 ويقاس ،الصفية والبيئة الرفاق،و  لوالدية،ا التنشئة منها المتغيرات ببعض يتأثر إال أنه وتدريب، ومهارة

 .االمتحانات في المتعلم عليها يحصل بالدرجات التي
 
 
 



    
55 

 :الدراسي التحصيل في المؤثرة العوامل -1

 :منها نفسه، بالمتعلم متعلقة عوامل -أ
 قوياً  دافعاً  المتعلم امتلك وكلما اإلنجاز، يرتبط بدافعية الدراسي فالتحصيل لإلنجاز: الدافعية -
 (.27، ص1996لديه )الصالح،  التحصيل ارتفع كلما إلنجاز،ل
 نوع هو التحصيل الدراسي أن وبما ذاته، عن بمفهومه يتأثر وأداءه المتعلم سلوك إن الذات: مفهوم -

 التحصيل على قادر كشخص إلى ذاته المتعلم فنظرة ذاته، عن المتعلم بمفهوم يتأثر فهو األداء، من
 أما عليها، والحفاظ النظرة هذه تأكيد إلى منشطة تدفعه كقوة تعمل يالمدرس تعلمه في والنجاح

 يتأثر المدرسي تحصيلهم فإن والتحصيل النجاح على غير قادرين أنفسهم يعتبرون الذين المتعلمون
 (.136، ص2111أنفسهم )عبد اهلل،  إلى النظرة بهذه

 مهارة سلوك أو اكتساب على تهقدر  مدى أو للتعلم، الفرد قابلية مدى : هوالدراسي االستعداد -
 التحصيل ألن عن االستعداد يختلف التحصيل أن غير المناسبة، الظروف له تهيأت ما إذا معينة،
 الدراسي االستعداد بينما التدريبية، أو المجاالت الدراسية أحد في محددة تعليمية خبرات على يعتمد
 المتعلمين تحصيل فإن وعليه حياته. سياق في فردال يكتسبها العامة التي التعليمية الخبرة على يعتمد
الدراسي المنخفض  االستعداد ذوي المتعلمين تحصيل من أفضل يكون المرتفع االستعداد الدراسي ذوي

 (.318، ص1994)أبو عالم، 
 المرتفعة القدرات العقلية فذوي العقلية، المتعلم بقدرات يتأثر الدراسي التحصيل إن: العقلية القدرات -
 (.211، ص1998المنخفضة )توق وعدس،  العقلية القدرات ذوي من تحصيالً  ثرأك
 الدراسي، مستوى تحصيلهم على ألبنائهم الوالدين معاملة طريقة تؤثر :باألسرة متعلقة عوامل -ب

 نوا  . الدراسي إنجازهم في إيجابياً  أنشطتهم، يؤثران في ويشاركان أبنائهم، بحياة يهتمان اللذان فالوالدان
 متطلباتهم تلبي مادية إمكانات من لهم تتيحه وما ألبنائها، اجتماعية ونفسية بيئة من األسرة فرهو ت ما

، 2111لديهم )آدم،  التحصيل مستوى على وبالتالي واالجتماعي، النفسي استقرارهم يؤثر في الدراسية،
 (.81ص
 وبأنظمة لمادية للمدرسة،وا االجتماعية بالبيئة الدراسي التحصيل يتأثر :بالمدرسة متعلقة عوامل -ت

 العالقة كانت وكلما ومدرسيه، زمالئه وبعالقته مع محيطها، مع المتعلم توافق وبمدى فيها، االمتحانات
 التعامل وكيفية وبمشكالتهم للمتعلمين النمائية بالمراحل ومعرفة المعلم المتبادل، االحترام على قائمة
النفسية  المتعلمين احتياجات معرفة عدم أما لديهم، حصيلالت مستوى في ذلك إيجابياً  أثر كلما معها،

مستوى تحصيلهم )الداهري  في سلباً  يؤثر فهي معاملتهم، إساءة على القائمة والعالقات والتعليمية،
 (.65، ص2111والكبيسي، 
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 أهمية التحصيل الدراسي: -2
دور العلم الكبير والفعال في  برزت الحاجة الماسة إلى العلم ومتابعة التحصيل الدراسي من خالل    

حياة الفرد والمجتمع على المستويات كافة، وفي مختلف االتجاهات، فأهمية التحصيل الدراسي وفوائده 
 لتبوء مكانة وظيفية في معظم الحاالت. المتعلمتظهر من خالل ارتقائه تصاعديًا، كونه يعد 

مع الحياة ومواجهة مشكالتها،  المتعلميف للتحصيل الدراسي في الحياة اليومية أهمية كبيرة في تك
والمتمثلة في استخدامه لحصيلته المعرفية في التفكير، واتخاذ القرارات اآلنية والمستقبلية، وكذلك 
المنافسة في الحياة للحصول على الوظائف واألعمال المهنية األخرى المتوافرة في سوق العمل )فهيم، 

 (.14، ص1997
وفي تقرير مصائرهم، فهو األساس التالمذة الدراسي أهمية خاصة في حياة ولمستوى التحصيل     

وحتى في في الجامعات  الطلبةالذي يتبع في ترفيعهم من صف آلخر، والوسيلة التي يقبل بموجبها 
 ميادين تخصصاتهم الدقيقة.

ه يمثل دورًا كبيرًا التحصيل الدراسي يلعب دورًا كبيرًا في تشكيل عملية التعلم وتحديدها، وذلك ألنو    
في عملية االستيعاب، ولهذا فإنه كظاهرة تربوية نفسية مركبة تنطوي على عدد كبير من المتغيرات 

بعضها متغيرات  :شأنها في ذلك شأن الظواهر النفسية األخرى، فهو يرتبط بعدد كبير من المتغيرات
لمتعلقة بالبيئة التي يعيش فيها الطالب فضاًل عن المتغيرات ا معرفية، وبعضها متغيرات انفعالي، عقلية

 (.99، ص1995والوسط الباعث على التعليم والتحصيل )الحفني، 
أمرًا مهمًا مقارنة  للمتعلمين( أن التحصيل الدراسي يشكل 5-4، ص.ص1996وقد ذكر حمدان )

 بغيره من المجاالت، ويرجع ذلك ألسباب أهمها:
لى إعادة الصف الدراسي فتكون له آثار ن الضعف في التحصيل قد يؤدي إلى الرسو إ - ب، وا 

 وأسرته والمجتمع. المتعلمنفسية واقتصادية على 
في مدى استمراره  المتعلمن ضعف التحصيل في مادة معينة أو أكثر يؤثر في تحديد مستقبل إ -

في الدراسة في المراحل المختلفة، ونوع التخصص الذي يتجه إليه، ونوع الوظيفة التي يشغلها 
 الحياة العملية.في 

فإنه أيضًا مهم للمجتمع، حيث أن تقدم المجتمع يتوقف بالدرجة  للتالمذة اً إذا كان التحصيل مهم -
 وفقًا للتربية، ونوع التعلم الذي يتلقونه، وما تحقق من أهداف. التالمذةاألولى على نوعية 

ن لكونه يعد المخرج األساسي وتبعًا لذلك فإن التحصيل الدراسي يحظى باهتمام واسع من قبل التربويي
 الذي يقاس عليه نجاح العملية التربوية.
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 أهداف التحصيل الدراسي: -3
 ( أن التحصيل الدراسي يهدف إلى:14، ص1996لقد بين الشناوي )

 على االستذكار. التالمذةتحفيز  .1
 رة.من خبرة معينة بطريقة مباش المتعلمالحصول على معلومات وصفية، تبين مدى ما حصله  .2
 معرفة مستوى الطالب التعليمي. .3
في التحصيل في خبرة معينة، ومركزه بالنسبة  المتعلمالحصول على معلومات عن ترتيب  .4

 لمجموعته.
 العقلية والمعرفية. المتعلمالتوصل إلى معلومات تساعده في عمل صورة نفسية لقدرات  .5
 التحصيل أم ال. قد وصلوا إلى المستوى المطلوب في المتعلمونمعرفة ما إذا كان  .6
 تشخيص نواحي القوة والضعف في عملية التعلم. .7

 
 تحسين التحصيل الدراسي: -4

في مختلف المراجل الدراسية من خالل استخدام طرائق  المتعلمينيعد تحسين التحصيل الدراسي لدى 
 إليهدفًا يطمح ه ،، وتعزز الدور الميسر والمسهل للمعلمللمتعلمالتدريس الفعالة التي تبرز الدور النشط 

 (.27، ص1997)فهيم، بالعملية التربوية المهتمون 
وفي مراجعة شاملة لعدد من البحوث التي أجريت في هذا الموضوع، وجد أن هناك عددًا من العناصر 

( على النحو 67، ص1996التي ت عين على تحسين التحصيل الدراسي، والتي أشار إليها )أبو حطب، 
 التالي:
هداف واضحة يدركها الجميع، ويدعم هذه األهداف اتفاق قوي من قبل سة أأن يكون للمدر  .1

 المعلمين واإلداريين جميعًا.
أن يكون لدى المعلمين واإلداريين توقعات عالية نحو بعضهم البعض، ولدى كال المجموعتين  .2

 التزام نحو أهمية التحصيل.
هذه التوقعات إلى التركيز  وترجمة، للتالمذةأن يكون لدى المعلمين واإلداريين توقعات عالية  .3

 على الجوانب األكاديمية.
 عن تحصيلهم علنًا. للمتعلمينأن تمنح المكافآت والجوائز  .4
 التنافس بين المجموعات.و  على التعاونأن يكون هناك تركيز  .5
 أنفسهم قيمة التحصيل الذين يسعون للوصول إليه. المتعلمونأن يقدر  .6
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من خالل تدريب المعلمين،  اسي ينصب على كيفية تحسينه، سواءالدر ولذلك فإن االهتمام بالتحصيل 
أو تطوير المقررات الدراسية، أو توفير اإلمكانات المادية الالزمة لشراء المتطلبات الخاصة لتنفيذ هذه 

 المقررات.
 شروط التحصيل الدراسي: -5
هداف المنشودة هناك عدة الخبرات المفيدة، وتحقيق األ هتذتالملكي يتمكن المعلم من إكساب    

، 1996فرها في العملية التعليمية، ويمكن تلخيص تلك الشروط كما ذكرها )الحامد، اشروط يجب تو 
 ( على النحو التالي:38-37ص.ص

 التعليم القائم على التركيز والمالحظة الدقيقة، والفهم، ومعرفة معاني ما يتم تعلمه.استخدام  .1
نحو العمل  المتعلميننها تحفز على حفز التحصيل لدى الدافعية شرط أساسي للتعلم، أل .2

 والنشاط.
وهو التدريب الذي يتم على فترات، فهو يؤدي إلى تعلم جيد ألنه أكثر بقاء،  :التدريب الموزع .3

 وأقل عرضة للنسيان.
استدعاء ما تم فهمه ومعرفته، أو اكتسابه من خبرات أثناء عملية التعلم، أو بعد فترة قصيرةـ  .4

 على االحتفاظ بقدر مناسب مما تعلمه. المتعلمك يساعد ألن ذل
رشاد المعلم  :اإلرشاد والتوجيه .5 وتوجيههم على تصحيح أخطائهم، ويبين  لتالمذتهيعمل توجيه وا 

 لهم الطريقة التي تقودهم إلى تعلم فعال.
ب القوة جوان للمتعلمنتائج ما تعلمه بصفة مستمرة، فمعرفة نتائج التحصيل تبين  المتعلممعرفة  .6

والضعف، مما يدفعه إلى تصحيح مسار تعلمه، وتبين له مدى تقدمه في الدراسة، وتدفعه إلى 
 مزيد من اإلنجاز.

وتنمي قدراتهم، حيث أن  المتعلمينفي تحصيل  اً كبير  اً تلعب الممارسة دور  :النشاط الذاتي .7
 التعلم بالممارسة يكون أكثر بقاًء ورسوخًا وأقل عرضة للنسيان. 

 

 قويم التحصيل الدراسي:ت -6
إن عملية قياس التحصيل الدراسي وتقويمه ليست مسألة عارضة بالنسبة للعملية التعليمية، بل هي     

افها ما لم يكن القياس متناسقًا مع العمل تها، وقد ال تحقق هذه العملية أهدمكون رئيسي من مكونا
 (.612، ص1991التربوي كله )نشواتي، 

لى أي حد وصل فيه، إذ أن هذا يعطيه فكرة  للمتعلمبالنسبة  والتقويم مهم جداً  لمعرفة نتائج ما تعلمه، وا 
مما صحيحة عن مدى تحصيله ومستواه التعليمي الحقيقي، وبالتالي معرفة حقيقة مستواه التحصيلي، 

 (.198، ص1999ر )جابر، نفسه وفي إمكانية أن يحقق تفوقًا أكب كسبه ثقة كبيرة فيي
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، إال أنه ليس غاية في تحسينهادونه ال نستطيع أحد مكونات العلمية التعليمية الهامة، فبم ويعد التقوي
إلى السير في الطريق الصحيح،  شاط التعليمي، بل هو عملية ترشد المعنيينذاته، أو نهاية مطاف الن

ية وسائل متعددة وصواًل إلى تحقيق األهداف التربوية المنشودة، ويستخدم القائمون على العملية التعليم
إال أن أكثرها ، (141، ص1998)عودة، االختبارات بمختلف أنواعها لتقويم التحصيل الدراسي منها

العربية هي االختبارات التحصيلية باستخدام الورقة والقلم، ذلك لكون هذا األسلوب  البيئةاستخدامًا في 
في  التالمذةتزايد المستمر في إعداد يتغلب على مشكلة الوقت الذي تحتاجه باقي األساليب في ظل ال

 الصفوف الدراسية.
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 الدراسات االجتماعية:رابعًا: 

 مفهوم الدراسات االجتماعية:. 1

ة التفكير من خالل ما تقدمه من تعد مادة الدراسات االجتماعية من المواد التي تساعد على تنمي    
خيل وتفسير توتنمية القدرة على اإلدراك وال ،مهارات تركز على العالقات القائمة بين الظاهراتحقائق و 

 المعلومات.
ها التعليمية ووسائل توأنشط هامناهج الدراسات االجتماعية من خالل محتوياتها وأساليب تسهم يمكن أنو 

خاصة إذا ما أحسن  ،وزيادة قدرتهم على التفكير ،االبتكارية المتعلمينتقويمها في تنمية مهارات 
زيادة اتجاهات  فيالخ وبالتالي سيؤثر ذلك …لديهم األصالة والمرونة  يما ينمبتصميمها وتنفيذها 

 نحو المادة. المتعلمين
وتهدف الدراسات االجتماعية إلى تنمية الفرد بجميع جوانبه وصفاته الشخصية والجسمية والنفسية 

كسابه القدرة على فهم ما يدور حوله، والقدرة على استخدام ما ل ديه من معلومات واالجتماعية، وا 
 (.7، ص2114)الخطيب،  إللمام بمتطلبات الحياة ومواجهة أحداثهال

عما  اإلنسان بطبيعته كائن اجتماعي ال يستطيع العيش بمفرده وال يستطيع أن يبقى منعزالً  وبما أنّ    
ية ، والدراسات االجتماعهاوالتفاعل مع تلك األحداثيدور حوله من أحداث، فإنه بحاجة إلى معرفة 

تهدف في واقعها إلى دراسة العالقات اإلنسانية من جهة، وعالقة اإلنسان ببيئته من جهة أخرى، 
 (.15، ص2116)خضر،  منجهة ثالثة وعالقته مع المجتمع الذي يعيش فيه

زاد  وقدالدراسات االجتماعية من المواد المهمة في المناهج المدرسية في جميع المراحل التعليمية،  وتعد
 ام بها كونها تهتم بدراسة هذه العالقات. االهتم
ويعرِّف البعض الدراسات االجتماعية بأنها "النتاجات المعرفية لجهد اإلنسان البشري في الميادين     

المعرفية الخاصة بالتاريخ والجغرافيا واالقتصاد والسياسة واإلنسان وعلم النفس وعلم االجتماع"  
(John, 1980, p.5).  

 ,William, 1979) ون بأنها "عالقة اإلنسان البشري مع بيئته الحضارية وبيئته الطبيعية"وعرفها آخر 
p.10 .) تلك المواد التي تحتوي على  :اليونسكو تعريفًا شاماًل للدراسات االجتماعية على أنها توقدم"

 لجغرافيا"مواد التربية الوطنية وعلم النفس واالجتماع واالقتصاد واإلنثروبولوجيا والتاريخ وا
(UNESCO, 1981, p37). 

بما فيه  ،والميراث الثقافي ألمته متعلمأساسية في توثيق الصلة بين المادة  الدراسات اإلجتماعيةف   
في حياة  إيجابياً  والفهم لمجال العالقات التي تجعل منه عنصراً  ،من مقومات المعرفة والمهارات والقيم
 (.   92ص ،2111ظام والسالم )أبو جادو، قومه وعصره وفي تيار االستقرار والن

سهم إلى حد كبير ، حيث ت  في تنمية القدرات والمهاراتهامًا تعليمياً ل الدراسات االجتماعية ميدانًا تشكّ و 
مكانات متعددة في تنمية القدرة على حل المشكالت والتفكير العلمي  ،بما لها من طبيعة اجتماعية وا 
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من معلومات ومواقف  هبما تهيئ ،وخلق الشخصية االجتماعية ،تماعيوتنمية شعور الفرد بدوره االج
من  ،لحقيقة ما يجري في المجتمع المحلي والعالمي سياسيًا واقتصاديًا وثقافياً  متعلمتساعد على إدراك ال

ومن هنا  ،أساليب تربوية مختلفة ة فعالة للتعلم باستخدامخالل المواقف التعليمية التي تتيح فرص
 يير الدراسات االجتماعية لتساعد المعلم والمتعلم لتحويل التعليم إلى تقنية عملية.ظهرت معا

 على فهممساعدة المتعلم وتبدو الغاية األساسية من تدريس مادة الدراسات االجتماعية هي السعي ل
وعلى اكتساب المعارف والمهارات والقيم التي تجعل منه  حوله،معه وبيئته والعالم من تنفسه ومج

وقادرًا على فهم القضايا المحلية والعربية والعالمية  مجتمعه،مواطنًا مزودًا بحس المسؤولية وفاعاًل في 
بداء الرأي واتخاذ القرار بما يخدم الصالح  معالجتها،والمشاركة في  وعلى اكتساب مهارات التفكير وا 

 (.331ص ،2117العام )وزارة التربية، 
 
 :طبيعة الدراسات االجتماعية. 2

تستقي الدراسات االجتماعية مادتها من المعارف والمهارات والقيم التي تشكل مخرجات الفروع     
وتعمل على تكييف هذه المخرجات بما يتناسب مع مرحلة نمو المتعلم  االجتماعية،المختلفة للعلوم 

مع المجتمع وأنظمته ما يسمح له بالتفاعل وااليجابي ب، و ة للمواطنيإلكسابه الكفايات األساسية الضرور 
 ومع البيئة على الصعيدين المحلي والعالمي.

 وتاريخفهي تتناوله كفرد له ثقافة  االنسان،تتميز العلوم االجتماعية في أن محور اهتمامها هو و     
رات خارجية بسبب تقانات االتصال يإلى تأث طرادبإيخضع  ودوافع،واحتياجات وتطلعات مستقبلية 

المحلي  المجتمعفي تفاعله مع  يتخذهار في أنماط سلوكه وطبيعة القرارات التي المتطورة مما يؤث
 عالمية.اللى التفاعل المتزايد مع المجتمعات إإضافة  فيه،والمكان الذي يعيش 

فإنها لم تحظ  ،وعلى الرغم من أهمية العلوم االجتماعية ودورها الكبير في تربية اإلنسان والمواطن
تطبيقية والبيولوجية، ويعود ذلك ي مجال التربية والبحث مقارنة بالعلوم األساسية والباالهتمام الكافي ف

األساسية والتطبيقية والبيولوجية هو الضمانة لنمو المجتمعات  بالعلومبأن االهتمام  االعتقادلى سيادة إ
ه وبيئته ببناء اإلنسان المزود بالقيم المرتبطة بحيات االهتماموكان ذلك على حساب  ،وتقدمها
نسانية على األلى كوارث إية لتفاعله مع اآلخرين، مما أدى والضرور  صعدة المحلية بيئية واجتماعية وا 

أخطر على  يكونواإلقليمية والعلمية كافة، مما دفع للتوجس من المستقبل خوفًا من أن ياتي ما قد 
 اإلنسانية.

ه لها واستخدمها ال يكون في صالح ن تطبيقإهذه المعرفة ف أنتجن اإلنسان هو الذي أومع     
وعندما يكتسب  ،بيئة الطبيعية والبشريةالتزود بمهارات ومعارف وقيم تسمح له باحترام  إذااإلنسانية إال 

قائمة  والمجتمع،اإلنسان هذه القيم والمهارات تتعزز قدرته في مجال بناء عالقات متوازنة مع البيئة 
 على احترام اآلخر وتفهم مواقفه.
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تستطيع الدراسات االجتماعية واإلنسانية تزويد المتعلمين بالكفايات التي تساعدهم على بناء و 
فموضوع الدراسات االجتماعية هو اإلنسان كفرد وعنصر في مجموعة تدرسه  ،العالقات السليمة

طيع وتست المتغير،وتتميز كافة العلوم االجتماعية بأنها ملتصقة بالواقع  حياته،في مختلف مجاالت 
وتوقع  ،وتلمس المشكالت الحالية ودراستها ،متابعة التغيرات التي تطرأ في مجاالت اختصاصاتها

 (.333ص ،2117 ،)وزارة التربية المشكالت المستقبلية
 
 أهمية الدراسات االجتماعية:. 3
في  بعد أن ساد اتجاه في بعض الدول يركز على االهتمام بالعلوم الطبيعية والرياضية للتنافس   

مجال القوة والثروة والتأثير العالمي، ووقوع العلوم اإلنسانية واالجتماعية في دائرة الظل من حيث تقليل 
ما يخصص لها من وقت في الخطط الدراسية وتجميد مناهجها، وما نتج عن ذلك من تدهور الجانب 

، واضطراب السالم الروحي واألخالقي لدى األجيال الناشئة وقلة االهتمام بالمشاركة في الحكم
تذوق القيم  إلىر األجيال اقتفاالقضايا الوطنية والعالمية و بالجهل إلى خطورة التربويون  تنبهالعالمي، 

أهمية تدريس الدراسات االجتماعية في مختلف المراحل  زاأبر لذا سعوا إلى األخالقية والجمالية، 
يره بالعالقات التي يجب أن تسود في توضيح الجانب اإلنساني في اإلنسان وتبصبغية الدراسية، 

وتوثيق الصلة بين النمو اإلنساني واالجتماعي وبين  ،المجتمعات وتنظيمها، لمسايرة تطورات العصر
أن الدراسات االجتماعية هي المجال فقد تبين (. 17، ص2114التقدم في الثروة والقوة )الفتالوي، 
 الرئيس الذي يتيح للمتعلم مايلي:

والتحديات ، ومكانته في هذا العالم ،لم من حولهاوالع العربية، وأمته ووطنه، المحلية، معرفة بيئته -
 التي يتعرض لها.

معرفة خصائص المجتمع الذي بعيش فيه من حيث تاريخ ومعتقداته وتقاليده وقيمه التي تميزه عن  -
 غيره وتحفظ هويته.

 معرفة طموحات مجتمعه المستقبلية. -
 كيف المجتمعات مع بيئاتها قديمًا وحديثًا.معرفة نماذج من أشكال ت -
 معرفة الثقافات األخرى وتفهمها وبناء جسور التعاون معها. -
 معرفة التغيرات التي حصلت وتحصل في المجتمع وفي العالم. -
اكتساب القيم الوطنية والقومية واإلنسانية والبيئية واالقتصادية والجمالية واألخالقية والعلمية  -

 تؤهله للتعامل الراقي مع تحديات عصر العولمة. والحقوقية التي
عه سواء كانت بيئية أو اجتماعية اكتساب القدرة على دراسة المشكالت التي تواجهه وتواجه مجتم  -
 و اقتصادية.أ
 اكتساب القدرة على توقع ما يمكن أن يطرأ من أحداث ومشكالت انطالقًا من المعطيات الحالية. -
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خر آلحوار واالحترام المتبادل وقبول انساني السليم المبني على الاكتساب مهارات التواصل اإل -
 واستخدام مهارات التفكير السليم في التعاطي مع القضايا المطروحة.

 نتاجها.ا  تساب القدرة على توظيف المعرفة و اك -
 
 :في الجمهورية العربية السورية األهداف العامة لمناهج الدراسات االجتماعية. 4

هدف الرئيسي لتدريس مادة الدراسات االجتماعية واإلنسانية بتربية المتعلم اجتماعيًا من يتحدد ال    
كسابه كفايات ومهارات  خالل مساعدته على فهم ماضي مجتمعه وتراثه وفهم العالم من حوله، وا 

الح يتفاعل من خاللها مع قضايا مجتمعه إيجابيًا ويمتلك القدرة على اتخاذ القرار وروح المبادرة لص
 المناسبة،وطنه وأمته واإلنسانية جمعاء وذلك بعد اكتسابه المعارف والمهارات واالتجاهات والقيم 

 ويتوقع من المتعلم أن يكون مواطنًا:
 متمتعًا بمشاعر االنتماء الوطني والقومي واإلنساني. -1
 ي والعالمي.لجهود التي تبذلها الحكومة في المجاالت كافة على المستوى المحلي والعربلمقدرًا  -2
 لقوانين المعمول بها في بلده والعالم.لمراعيًا  -3
 معتزًا باألمة العربية ولغتها القومية وتراثها وقيمها الروحية واإلنسانية ومستعدًا للدفاع عنها. -4
 محافظًا على البيئة المحلية والعالمية. -5
يتالءم مع أهداف  بما الحياة،متمتعًا بالحس الجمالي واألخالقي السليمين في كافة مجاالت  -6

 المجتمع وقيمه.
 قادرًا على التواصل في مجتمعه ومتمكنًا من التواصل اإلنساني بأشكاله المختلفة. -7
 قادرًا على التفكير العلمي والناقد والنظمي. -8
قادرًا على اتخاذ قرارات مسؤولة تجاه القضايا السكانية والبيئية وفق سياسات المجتمع وخططه  -9

 التنموية.
لى اكتساب الحقائق والمبادئ والمفاهيم البيئية والعلمية واالجتماعية والسكانية قادرًا ع -11

 واالقتصادية.
 قادرًا على التفاعل مع التطورات التقنية وأساليب العمل في الحياة من خالل: -11
 القدرة على التعلم الذاتي. -
ية وجمع القدرة على استخدام منهجية البحث العلمي من خالل تحديد المشكالت المجتمع -

 المعلومات حولها ومن ثم تحليلها واقتراح الحلول المناسبة.
 القدرة على العمل ضمن فريق. -
 القدرة على توظيف التقنيات المعاصرة في مجاالت الحياة وفهم دورها اإليجابي والسلبي. -
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ة منفتحًا على اآلخرين ومؤمنًا بإيجابيات التعددية وتوظيفها لخدمة المجتمع والمصلحة العام -12
 (.334-333ص.ص ،2117 ،)وزارة التربية

 
المعايير العامة للدراسات االجتماعية واإلنسانية وفق المجاالت الرئيسية في الحلقة األولى من . 5

 :في الجمهورية العربية السورية م األساسييالتعل
مختلفة كما يلي حددت وزارة التربية المعايير العامة للدراسات االجتماعية واإلنسانية في المجاالت ال

 (:343-337ص.ص  ،2117 ،)وزارة التربية
 في مجال الجغرافيا:

يفهم المتعلم المفاهيم المكانية البسيطة وخصائصها وتأثيراتها ويطبقها على الجمهورية العربية  -1
 السورية.

اإلنسان والبيئة مطبقًا ذلك على  فييفهم المتعلم الخصائص الطبيعية والبشرية لألماكن وأثرها  -2
 الجمهورية العربية السورية.

 يفهم المتعلم كيفية استخدام األدوات الجغرافية البسيطة في جمع المعلومات وتفسيرها. -3
ومهاراته في جمع المعلومات عن الجمهورية العربية  اطبق المتعلم مفاهيم علم الجغرافيي -4

 السورية.
 في مجال التاريخ:

 .يدرك المتعلم مفهوم الزمن وتسلسله بشكل مبسط -1
 يعي المتعلم دور الشخصيات التاريخية الوطنية في بناء مجتمعها ودولتها. -2
 يستخدم المصادر األولية والثانوية في الدراسات االجتماعية. -2
 يعي المتعلم أهمية تاريخ سورية الحضاري قديمًا ووسيطًا وحديثًا )سورية مهد الحضارة(. -4
 التاريخية.يفهم المتعلم أهمية األعياد والمناسبات والمعالم  -5

 في مجال التربية الوطنية:
 يعبر المتعلم عن حبه واعتزازه بوطنه سلوكًا وممارسة. -1
 يدرك المتعلم خصائص المواطنة الصالحة المتمثلة في الشخصيات الوطنية. -2
 يقدر المتعلم ذاته وتراث مجتمعه وقيمه. -2
 يتعرف الديمقراطية وكيفية ممارستها في سورية. -4
في السلوك والنظم االجتماعية ودور األفراد والشعوب والحكومات المتعلم قواعد  يعي -5

 المحافظة عليها.
 من واالستقرار والتقدم.ام السياسي في سورية في تحقيق األيعي المتعلم دور النظ -6
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 في مجال االقتصاد:
 يفهم المتعلم أن هناك طرقًا عديدة لحصول اإلنسان على حاجاته األساسية. -1
 العمل.يفهم المتعلم أهمية  -2
 يعي المتعلم أهمية االدخار والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة. -3
يطبق المتعلم معارفه في علم االقتصاد ومهارات التفكير الناقد وحل المشكالت في دراسة  -4

 بعض القضايا االقتصادية مطبقًا ذلك على الجمهورية العربية السورية.
 في مجال الثقافة والمجتمع:

 الفرد ووطنه ومجتمعه. فيم عناصر الثقافة وأثرها وتأثيرها الهام يفهم المتعل -1
 يعي الروابط الثقافية واالجتماعية التي تربط الجمهورية العربية السورية بالدول العربية األخرى. -2
 يعي المتعلم أهمية المحافظة على اإلرث الثقافي في المجتمع السوري. -3
 الحضارية في سورية. يتعرف المتعلم مواطن العطاءات اإلبداعية -4

 في مجال العلم والتقانة والمجتمع:
يفهم المتعلم تأثير العلم والتقانة على حياته الخاصة وأسرته ومجتمعه، وعلى المجتمع العربي  -1

 السوري.
يعي المتعلم أهمية دور الشخصيات العلمية في الجمهورية العربية السورية في التقدم العملي  -2

 والتقني.
 في مجال القيم:

المتعلم القيم االجتماعية والوطنية واإلنسانية والعلمية والبيئية المرتبطة بحياته ومجتمعه  يكتسب-1
 ودولته ومحيطه العربي ويعمل على تنميتها في سلوكه.

 في مجال المهارات األساسية:
     يستخدم المتعلم مهارات التفكير الناقد وحل المشكالت واتخاذ القرارات لينظم المعلومات  -1

 ويستخدمها.
 يتواصل المتعلم مع اآلخرين بالطرق السمعية والمرئية. -2

 
قدم الباحث في الباب األول من بحثه كل ما يتعلق بالجانب النظري، فحدد في الفصل األول منه 
اإلطار المنهجي للبحث، واستعرض في الفصل الثاني بعض الدراسات العربية واألجنبية ذات الصلة، 

ثالث عرضًا ألهم الجوانب النظرية المرتبطة ببحثه. ثم قام في الباب الثاني بدراسة وقدم في الفصل ال
الجانب الميداني المتعلق باجراءات الدراسة الميدانية ومناقشة الفرضيات وتفسيرها وتقديم المقترحات، 

 وهذا ما يستعرضه الباحث في الفصلين الرابع والخامس.
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 إجراءات البحث

 
 منهج البحث

 

 جمتمع البحث وعينته

 

 أدوات البحث وإرجراءات تصميمها
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 تمهيد:
يشتمل الفصل الرابع من البحث على إجراءات الدراسة الميدانية، حيث حدد الباحث فيه كل من    

جراءات تصميميها وا لتحقق منهج البحث ومجتمعه وعينته، كما تطرق إلى كيفية بناء أدوات البحث، وا 
من صدقها وثباتها، وقام بعرض نتائج الدراسة االستطالعية محددًا أهم المعالجات اإلحصائية 

 المستخدمة.
 

 منهج البحث: 

لذلك اعتمد البحث  يرتبط المنهج المالئم للبحث ارتباطًا وثيقًا بكل  من موضوع البحث وأهدافه؛   
التفكير المبدع و  التحصيل ية روبنسون في تنميةثر استراتجأالحالي على المنهج التجريبي للكشف عن 

وذلك بتطبيقه على عينة مؤلفة من مجموعتين  لدى تالمذة الصف الرابع من مرحلة التعليم األساسي؛
 والتحقق من فرضياته. تحقيق أهداف البحثللوصول إلى النتائج التي تسهم في  ضابطة وتجريبية،

 
 مجتمع البحث وعينته:

األصلي للبحث من تالمذة الصف الّرابع في مدارس التعليم األساسي في محافظة  تكّون المجتمع   
( ذكورًا 15782( تلميذًا وتلميذة، منهم )31683) والبالغ عددهم 2114/ 2113للعام الدراسي  حمص

 ( إناثًا.14911و)
تقسيم عينة تّم و  ،تطبيق االختبارات على تالمذة الصف الرابعلوقد تّم سحب العينة بطريقة قصدية 

 البحث إلى مجموعتين:
 في  مجموعة تجريبية: ضمت الشعبة الثالثة من تالمذة الصف الرابع األساسي في مدرسة رقية

 .تلميذاً ( 38) ت منكونوت ،مدينة حمص
 في  مجموعة ضابطة: ضمت الشعبة الثانية من تالمذة الصف الرابع األساسي في مدرسة رقية

 .ميذاً تل( 35) ت منكونوت ،مدينة حمص
 

جراءات تصميمها:   أدوات البحث وا 
 والدراسات السابقة في مجال البحث الحالي، ما وراء المعرفة، بعد المراجعة النظرية الستراتيجيات    

تم  واالطالع على األدبيات التربوية لتصميم االختبارات وطرائق التحقق من صالحيتها للتطبيق،
 :هيهذه األدوات و ، عتماد مجموعة من األدوات البحثيةا
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 :ةالتعليمي الخطةتصميم  :أوالً 
 .SQ3Rوفق استراتيجية روبنسون  ةالتعليمي الخطةخطوات تصميم 

 :  ةالتعليمي الخطةالهدف العام من  تحديد-1
التحصيل في تنمية  SQ3Rن الهدف األساسي للبحث الحالي هو تعرف أثر استراتيجية روبنسون إ   
وفق استراتيجية روبنسون،  خطة تعليميةبناء  لذا تمالدراسات االجتماعية، التفكير المبدع في مادة و 

للصف الرابع من  الدراسات االجتماعيةعداد دليل لمعلمي إ إلى الخطة ههذ بناءالباحث من  وهدف
مرحلة التعليم األساسي في الوحدة الخامسة من هذا الكتاب وهي بعنوان: )المواطنة في الجمهورية 

مساعدة المعلمين في تدريس هذه الوحدة وفق استراتيجية حث، و لخدمة أغراض الب ورية(العربية الس
تماشيًا مع الخطط التربوية التي تقوم بها وزارة التربية في الجمهورية العربية  ،SQ3Rروبنسون 

وأهمية تطبيق  ،السورية من خالل التطوير المستمر للمناهج التربوية في المراحل التعليمية كافة
 هعليها هذ توفي ضوء ذلك هناك مجموعة من األسس التي بني ،ستراتيجات تدريسية حديثة فيهاا

 تتمثل في اآلتي: الخطة
 وامكاناتهم. تالمذةوضوح األهداف ومراعاتها لقدرات ال  -
 .تالمذةلمستوى ال الخطةمناسبة أنشطة   -
 ي وفعال.يجابإبشكل  تالمذةسير خطة كل درس بشكل يضمن مشاركة جميع ال -
 ،ويزيد من فعاليتهم ،ويحفزهم على العمل ،تالمذةاختيار األنشطة وصياغتها بشكل يتحدى تفكير ال -

 .(SQ3Rلديهم بما يتناسب مع االستراتيجية المستخدمة )روبنسون  المهاراتوينمي بعض 
 .تالمذةبالمواقف الحياتية التي يعيشها ال الخطةارتباط أنشطة  -
 .الخطةنشاط الفكري بما يتناسب مع االستراتيجية المستخدمة في إلى ال تالمذةتوجيه اهتمام ال -
مما يسهم في استمرارية الحماس أثناء مشاركة التالمذة باألنشطة، الحرية الكاملة  توفير جو من -

 والدافعية لديهم.
وقف فلكل م ،يمفي التعل واحدةال توجد طريقة  كونهمناسبة الموقف التعليمي للطريقة المستخدمة،  -

 مناسبة له. تعليمي طرائق واستراتيجيات تدريس 
(، فقد حرص SQ3Rاستراتيجية )روبنسون على ةالقائم ةالمقترح الخطةأما بالنسبة لتنظيم أنشطة 

 بشكل تتابعي في كل درس من دروس الوحدة المختارة وفق اآلتي: تتمالباحث على أن 
 األنشطة التمهيدية:

ة في زيادة دافعيتهم للمشاركة نفسيًا وذهنيًا للتعامل مع الدروس، والمساهم تالمذةلتهيئة اهدف منها لا
 للدخول في صلب الموضوع )الدرس(. تحفيزهميجابية في المواقف التعليمية، و اإل
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 األنشطة التنموية: 
ليمية، السلوكية إلى مواقف تع األهداف وفيها تتم ترجمة ،التعليمية الخطةوهي المحور األساسي في 

رشادات المتعلقة باالستراتيجية )روبنسون ، مع تقديم اإلتالمذةمناقشات وحوار بين المعلم وال من خالل
SQ3R) ما يتناسب مع المرحلة العمرية. بدئ ومريح ومشجع لممارسة األنشطة ضمن جو ها 
 م: مواد التعلّ 

مكانية توافرها و  بشرط، مذةتالمناسبة لألهداف ولكل نشاط يقوم به التم اختيار مواد التعلم ال الحصول ا 
مكانية استخدامها إ بالحسبانعليها )من مصورات وصور وخرائط أو مجسمات، إلخ...( مع األخذ 

 صورة فردية أو جماعية.ب
 المحتوى التعليمي: اختيار-2

وقع اختيار الباحث على الوحدة الخامسة من كتاب الدراسات االجتماعية للصف الرابع من مرحلة 
 .ستة دروس وتتضمن ،العربية السورية( وهي بعنوان: )المواطنة في الجمهورية ،لتعليم األساسيا

 مبررات اختيار الوحدة:
وهذا جوهر  ،موضوع المواطنة من الموضوعات التي تحتمل مجموعة كبيرة من األسئلةإن     

وهذا ما دفع ، صحيحةذلك أن عمادها طرح األسئلة واإلجابة عنها بطريقة  ،استراتيجية روبنسون
وي موضوعات غنية ومتنوعة تشكل بحد ذاتها تتتضمن دروسًا تح كونهاالباحث الختيار هذه الوحدة 

المصطلحات  :ذهنيًا مثلبطريقة صحيحة مشكالت وتساؤالت صعبة الفهم إذا لم يتم التعامل معها 
 السياسية واالجتماعية.

 تتضمن الوحدة ستة دروس هي: و 
 طني سورية.و  الدرس األول:
 التقسيمات اإلدارية في وطني سورية. الدرس الثاني:
 نظام الحكم في سورية. الدرس الثالث:
 الحقوق. الدرس الرابع:

 الواجبات. الدرس الخامس:
 عيد الشهداء. الدرس السادس:

 
 األهداف العامة للوحدة:

 قادرًا على أن: متعلميتوقع في نهاية هذه الوحدة أن يكون ال
 ى انتمائه لوطنه.يفهم معن .1
 يتعرف التقسيمات اإلدارية لمحافظته وللجمهورية العربية السورية. .2
 يتعرف حقوقه وواجباته. .3
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 نظمة والقوانين في وطنه سورية.يحترم األ .4
 حماية البيئة...... قانون-المرورقانون  :يفهم القوانين في حياته مثل .5
 يبين واجبه إذا تعرض وطنه للعدوان. .6
 لدولة لضريح الجندي المجهول.يعلل سبب إقامة ا .7
 يكتشف أهمية الشهادة والشهداء. .8
 المحتوى التعليمي: تحليل-2

للدرس، كما يفيد في  تخطيط المعلميعد تحليل المحتوى من األنشطة المهمة والمؤثرة في نجاح     
ما لتمام وجعلها تسير بشكل متسلسل ومترابط ومنطقي، وتوجيه االه ،ضبط مسار عملية التعليم والتعلم

" تحليل المحتوى: بأنه أحد أساليب Berlsonيجب التركيز عليه من المحتوى، ويعرف بيرلسون "
وتصنيفه إلى مضامين رئيسية وأخرى  ،محتوىلوالكمي ل الكيفيالبحث العلمي التي تهدف إلى الوصف 

إلى ل (، كما أشار الزوي21ص ،2114طريقة تعبر عن المضمون بصورة واضحة )طعيمة، بفرعية 
تحليل المحتوى يستهدف الوصف الدقيق والموضوعي لما يقال عن موضوع معين في وقت معين  أنّ 

والتفسير الدقيق للمضامين التي جاءت في  ،أو البحث عن المعلومات الموجودة في موضوع ما
  (.57، ص2119 المحتوى والتعبير عنها بوضوح وموضوعية وشمولية ودقة )المدخلي،

 تحليل المحتوى:  من الهدف-2-1
من خالل استخراج النقاط التعليمية األساسية المتضمنة في كل درس من  التعليميةتحديد األهداف  -

 الدروس.
 .SQ3Rدروس الوحدة المختارة وفق استراتيجية روبنسون عداد وتصميم كل درس من إ -
 .المتعلق بالوحدة المختارة بناء االختبار التحصيلي -
 ل المحتوى: خطوات تحلي -2-2

قام الباحث بتحليل محتوى الموضوعات المختارة للبرنامج التعليمي لتدرس وفق استراتيجية روبنسون 
SQ3R :وذلك باتباع الخطوات اآلتية 

 جزئيات  إلىف موضوعات الوحدة )المواطنة في الجمهورية العربية السورية( بهدف التعرّ  قراءة
 المحتوى وتحديدها بدقة.

 ل درس من الدروس إلى وحداتها وعناصرها التعليمية األولى على شكل مضامين تجزئة محتوى ك
وتندرج تحت هذه المضامين /النقاط التعليمية/ والتي تشكل  ،رئيسية تندرج تحتها المضامين الفرعية

فكرة واحدة تصاغ عادة في جملة واحدة إما على شكل تعريف أو شكل عالقة بين المفاهيم في صيغة 
 (.276ص ،2111أو نظرية أو قاعدة )القال وناصر، أو قانونعام  مبدأ

إذ تتنوع وتتعدد وحدات التحليل تبعًا لتنوع الموضوعات المبحوثة حتى يكاد الباحثون أن يجزموا أن 
وقد صنفها بيرلسون في خمس وحدات أساسية:  ،لكل بحث وحدات تحليل مناسبة له وخاصة به
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 ،1996 ،الزمان والمكان" )نقاًل عن: الشماس ،البنود ،سماتال ،المواضيع أو األفكار ،الكلمات
 وكذلك عليه أن يختار منها ما يناسب بحثه. ،( وهذا يعني أن للباحث حرية االختيار111ص

كوحدة لتسجيل تكرارات األفكار الرئيسية المتضمنة في مضمون  وحدة الفكرةوقد اختار الباحث 
تم تحديدها كعينة والتي دروس  (6)السورية( المؤلفة من  وحدة )المواطنة في الجمهورية العربية

سواء وردت الفكرة بصورة واضحة أو  ،للتحليل من كتاب الدراسات االجتماعية للصف الرابع األساسي
لدروس ل المضامين الرئيسيةوقد حددت  ،أن النص يتحدث عنها أو يشرحها أو يوضح آلية ممارستها

على شكل  من كل فكرة صيغت التحليل وحداتبينما تكونت  ،رئيسياً  اً مضمون (19المختارة في ) الستة
 وفقوقد تم تحليل الدروس  .عام أو قانون أو نظرية أو قاعدة مبدأ أوتعريف أو عالقة بين المفاهيم 

 االستمارة التالية:
 ( استمارة تحليل مضمون األفكار المتضمنة في دروس الوحدة الخامسة 1جدول )

 سات االجتماعية للصف الرابع األساسيمن كتاب الدرا

 

 الرئيسي( األفكار المشتقة من المضمونالمضامين الفرعية ) المضمون الرئيسي الدروس المختارة
 قوانين( ،نظريات ،قواعد ،مبادئ ،مفاهيم ،)تعاريف

 الدرس األول:
 وطني سورية

 الوطن -1

 الوطن هوالمكان الذي تعيش مجموعة بشرية معينة. -
ن المجموعة البشرية التي تعيش على أرض الوطن عالقات تربط بي -
 نسانية اجتماعية وثقافية وعاطفية.إ
األرض التي نعيش عليها وتسمى الجمهورية العربية السورية هي وطني  -

 .ةسوري

ويتمتع  المواطن كل فرد يعيش على أرض الجمهورية العربية السورية، - المواطن -2
 ويلتزم بأداء واجباته. ةستور سوريبكامل حقوقه التي نص عليها د

 المواطنة -2

 نتماء الى األرض التي يعيش فوقها.المواطنة هي شعور المواطن باال -
المواطنة تعني التمسك بالهوية الوطنية التي ترسخ حب المواطن  -

 لوطنه.
 المواطنة تعني الدفاع عن الوطن ضد أي خطر يهدد أرضه. -

 الدرس الثاني:
 نظام الحكم في
 وطني سورية

 االستفتاء الشعبي -4
 هو سؤال الشعب عن رأيه في موضوع من الموضوعات. -
هو سؤال الشعب عن رأيه بناًء على طلب من مجلس الشعب  -

 أو رئيس الوزراء أو طلب الشعب نفسه. أو رئيس الدولة، )البرلمان(

 نظام الحكم في سورية -5

 نظام الحكم في سورية جمهوري. -
 ستفتاءالشعبي.لرئيس عن طريق االيتم اختيار ا -
ويسهر  ،يحكم الرئيس البالد بموجب دستور الجمهورية العربية السورية -

 على تنفيذ أحكامه بما يضمن مصلحة الشعب والوطن.

 الدستور -6

 الدستور هو الوثيقة االساسية التي تبين شكل الحكم في الدولة. -
التشريعية والتنفيذية الدستور هو الوثيقة تحدد صالحيات السلطات  -

 والقضائية.
 الدستور هو الوثيقة التي تنظم العالقة بين هذه السلطات. -
 الدستور هو الوثيقة التي تحدد حقوق المواطن وواجباته. -

 مكونات الحكومة في الجمهورية العربية السورية.-الحكومة في الجمهورية  -7
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 التنفيذية.السلطة مكونات الحكومة تشكل  - العربية السورية
 تتابع السلطة التنفيذية تنفيذ القوانين. -
 تصنع السياسة العامة للدولة وتحافظ على أمنها. -

الدرس الثالث: 
التقسيمات اإلدارية 
 في وطني سورية

التقسيمات اإلدارية في  -1
الجمهورية العربية 

 السورية

 تتألف الجمهورية العربية السورية من أربع عشرة محافظة. -
 مدن سورية وعاصمتها دمشق. أكبر -

 الوحدات اإلدارية -9

 –المحافظة  :تقسم الجمهورية العربية السورية إلى وحدات إدارية هي -
 الوحدة الريفية. –القرية  –البلدة  –المدينة 

 –أحياء  –بلدات  –نواح  –مدن  –تقسم كل محافظة إلى )مناطق  -
 .وحدات ريفية( –قرى 

 اإلدارة المحلية -11

ر الدولة الخدمات التعليمة والصحية واالجتماعية واالقتصادية توف -
 والترفيهية لكل المحافظات ووحداتها التابعة لها عن طريق اإلدارة المحلية.

 توفر الدولة الخدمات وفق هيكل تنظيمي. -
الهيكل التنظيمي يمسح بإيصال الخدمات إلى جميع المناطق في  -

 عاون والتنسيق مع باقي وزارت الدولة.الجمهورية العربية السورية بالت

الهيكل التنظيمي لإلدارة  -11
 المحلية

 اإلدارة المحلية هيئات منتخبة شعبيًا. -
اإلدارة المحلية تمارس إدارة الشؤون المحلية في المحافظة أو المدينة أو  -

 البلدة أو الوحدة الريفية أو الحي.

الدرس الرابع: 
 الحقوق

 حق التعليم -12

معي في وطني مجاني في جميع مراحل التعليم العام ماقبل الجا التعليم -
لزامي حتى  ساسي.نهاية مرحلة األ وا 

 توفر الدولة التعليم في سورية التعليم لكل مواطن. -
ومتوازن في جميع المحافظات  تبني الدولة المدارس بشكل متساوٍ  -

 مستلزماتها. وتجهزها بكل
 رسي لكل تلميذ في سورية.توفر وزارة التربية الكتاب المد -

 حق الرعاية الصحية -12
 توفر الدولة الرعاية الصحية المجانية لكل المواطنين. -
تقدم الدولة الخدمات الصحية من االختصاصات كلها وفي كل أنحاء  -

 سورية.
من حقي أن أعيش في  -14

 بيئة نظيفة
وعة في تهتم الدولة بالحفاظ على البيئة من خالل تقديم الخدمات المتن -

 سبيل المحافظة على بيئة نظيفة.

الدرس الخامس: 
 الواجبات

واجبات الدولة تجاه  -15
 المواطنين

تحقق الدولة في الجمهورية العربية السورية حماية للمواطنين من خالل  -
 األنظمة والقوانين.

 يسن األنظمة والقوانين السلطة التشريعية. -
عة التعليمية والصحية ومرافق تقدم السلطة التشريعية الخدمات المتنو  -

 مؤسسات اجتماعية واقتصادية وخدمية.و عامة 
 من اختصاصات مجلس الشعب ترشيح رئيس الجمهورية. -
 قرار القوانين.إمن اختصاصات مجلس الشعب  -
 من اختصاصات مجلس الشعب مناقشة سياسة الوزارات. -
الدولية  من اختصاصات مجلس الشعب إقرار المعاهدات واالتفاقيات -

 التي تتعلق بسالمة الدولة.
 
 من واجبنا نحن المواطنين المشاركة في انتخابات مجلس الشعب -
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 شخاص المناسبين لهذه المهمة.واختيار األ 

واجباتنا نحو المواطنين  -16
في الجمهورية العربية 

 السورية

 :واجبات المواطن تجاه نفسه -
 .يعبث بها أن يحافظ على صحته وحياته والأ. 
 أن يثق بنفسه ويحترم ذاته.ب. 
 أن يلتزم بالقيم المجتمعية االيجابية.ج. 

من واجبات المواطن  -17
 تجاه وطنه

والفكرية أن يساهم في تنمية وطنه في مختلف الجوانب االقتصادية  -
 .واالجتماعية

 أن يتقيد باألنظمة والقوانين. -
 .النفس(-لمالا -يملك )العلم أن يدافع عن وطنه ومقدساته بكل ما -
 أن يستفيد من الخدمات التي تقدمها الدولة كالتعليم. -
 على أن يحصل على أكبر قدر من العلم. أن يحرص -
 أن يقوم باألعمال التطوعية لخدمة المجتمع. -
 -المدرسة وأثاثها -شوارع  -أن يحافظ على الممتلكات العامة )حدائق  -

 الوزارات(. –المؤسسات 

الدرس السادس: 
 عيد الشهداء

 أهمية الشهادة -11

الشهداء هم األبطال الذين ضحوا بأنفسهم وبدمائهم دفاعًا عن وطنهم  -
 وكرامته واستقالله.

 نحن متمتعين بالسيادة واالستقالل بفضل تضحيات الشهداء. -
 تبقى من أرضينا عن طريق المزيد من التضحيات. نحن سنحرر ما -

الشهيد في الجمهورية  -19
 وريةالعربية الس

تحتفل الجمهورية العربية السورية في كل عام بعيد الشهداء الذي  -
 يصادف السادس من أيار.

الجمهورية العربية السورية تكريمًا للشهداء الذين قاوموا واستبسلوا  تقيم -
 وضحوا بأنفسهم وبدمائهم دفاعًا عن وطنهم وكرامته واستقالله.

جندي المجهول رمزًا لشهداء تكريمًا للشهيد أقامت الدولة ضريح ال -
 الوطن.

ألسر الشهداء وأبنائهم مثل: المساكن  كثيرةتقدم الدولة خدمات  -
 المدارس.........و 

 
  التحليل:أداة صدق 

على مجموعة من المحكمين  السابقة التحليل استمارةالتحليل عرض الباحث  أداةللتحقق من صدق 
 ( للتحقق من:1)ملحق 

 لدروس الوحدة بشكل واف وشامل.)المضامين الرئيسة والمضامين الفرعية( فق تغطية التحليل المر  -
 تقديم التعديالت من حيث الحذف أو إضافة ما يرونه مناسبًا. -

 . مع تعديالت طفيفةتحليل الباحث للدروس  نتائج على المحكمونوقد اتفق 
القيام بعملية تحليل الوحدة  ين آخرينمن محللَ  الباحث للتأكد من ثبات التحليل طلب ثبات التحليل:

، حيث بلغ عدد األفكار المتضمنة في التدريسية المختارة وفق استمارة التحليل المعدة لهذا الهدف
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، بينما جاءت األفكار (1)( فكرة كما بين الجدول 61الدروس المختارة والمسجلة من قبل الباحث )
 :التاليالمسجلة من قبل المحللين المساعدين كما يبين الجدول 

 ( عدد التكرارات التي تم تسجيلها على األفكار المتضمنة في الدروس المختارة 2جدول )

 من قبل الباحث والمحللَين المساعَدين

 التكرارات المحلل
 61 الباحث 

 60 1المحلل 

 60 2المحلل 

وفق معادلة  ينين اآلخرَ كل من المحللَ تحليل ومن ثم قام الباحث بحساب معامل الثبات بين تحليله و 
 هي:و  هوليستي

 
R .معامل الثبات = 

C1 .عدد وحدات التحليل األول = 
C2 .عدد وحدات التحليل الثاني = 

C1.2 (.722ص، 7002، فتح اهللحليل التي يتفق عليها المحلالن )تل= عدد وحدات ا 
 

( 0.92وبلغت ) ألول،االباحث ونتائج المحلل  تحليل ( بين نتائج0.99بلغت قيمة معامل الثبات )قد و 
والجدول التالي يبين النسبة المئوية لمعامل الثبات بين  الثاني،الباحث ونتائج المحلل تحليل بين نتائج 

 ين:ين اآلخرَ نتائج تحليل الباحث والمحللَ 

 
 ( معامل الثبات بين نتائج تحليل الباحث والمحللَين اآلخَرين3جدول )

عدد الوحدات المتفق  المحلل
 عليها

دد الوحدات ع
 المختلف عليها

النسبة المئوية 
 لمعامل الثبات

 % 99  1 60 1مع المحلل  الباحث

 % 92 4 61 7مع المحلل  الباحث

  
 والنتائج المرتفعة للثبات تدفع إلى االطمئنان إلى صدق المعيار ودقة نتائج التحليل وموضوعيتها.  

  التي تم لمفاهيم األساسية والمفاهيم الفرعية و المتضمنة في ابعد ذلك قام الباحث بربط األفكار
تعليمية أو  فكرةباألهداف السلوكية التي تم تحديدها بحيث يكون لكل  التوصل اليها من خالل التحليل

 .واحد على األقل أكثر هدف سلوكي
 الخطة ضمن  تالمذةالتعليمية للمحتوى على شكل مشكالت تتحدى تفكير ال األفكار صياغة

 .SQ3Rس وفق الستراتيجية روبنسون يلتدر ل ةالمعدّ  التعليمية
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 :الخطة التعليميةتحكيم  -4
 اتم عرضه (2) الملحق وفقًا الستراتيجية روبنسون الخطة التعليميةعداد وتصميم إبعد االنتهاء من  

وذلك لبيان  (1) الملحق بجامعتي دمشق والبعث التربية تيفي كليالمحكمين السادة على مجموعة من 
 ةً صالح اوجعله الخطة التعليميةغناء إ، وتقديم المالحظات التي من شأنها أن تسهم في افيه مرأيه

 األمور التالية:ب ما يتعلقوذلك في ،للتطبيق
 للمرحلة العمرية. الخطة التعليميةمناسبة  -1
 دقة الخطوات القائمة على استراتيجية روبنسون. -2
 مناسبة التقويم لالستراتيجية المستخدمة. -3
 .واللغوية من األخطاء العلمية لخطة التعليميةاخلو  -4
 

بناء على مالحظات وتوجيهات  الخطة التعليميةوقد أجرى الباحث مجموعة من التعديالت على   
 تأصبح وبناًء عليها (،3حث جملة التعديالت في الملحق )والسادة المحكمين، وقد أورد الباالمشرف 

 .(4) الملحق إلجراء التجربة االستطالعية ةجاهز  النهائية ابصورته الخطة التعليمية
 

 تصميم اختبار التحصيل الدراسي:ثانيًا: 
 الهدف من االختبار التحصيلي: .1

المواطنة في ) الصف الرابع األساسي في وحدة تالمذةيهدف االختبار إلى قياس التحصيل المعرفي ل
المعد  الخطة التعليميةأكد من فاعلية من كتاب الدراسات االجتماعية، والت (الجمهورية العربية السورية

 .وفق استراتيجية روبنسون في تحقيق أهدافه
 المستويات المعرفية التي يقيسها االختبار: .2

لقسم األعظم ل تهتغطيو ه يتة للتعميم، فقد روعي فيه شموليوقابل اً تكون نتائج االختبار أكثر تعبير  حتى
عربية السورية(. ويهتم االختبار بقياس الجانب من موضوعات الوحدة )المواطنة في الجمهورية ال

التحليل، التركيب، التطبيق، ) المعرفي في المستويات العليا من التفكير بحسب تصنيف بلوم لألهداف
 (، وهو ما ينسجم مع استراتيجية روبنسون.التقويم

 إعداد جدول مواصفات االختبار التحصيلي:  .2
االختبار التحصيلي، كونه  أهم المراحل في عملية إعداد عداد جدول المواصفات منإتعد مرحلة    

ربط بين األهداف والمحتوى التعليمي من ناحية، وبين المحتوى وبنود االختبار من ناحية للوسيلة 
 .أخرى
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 ،الداخلي هتساقومدى ا ،وهو الوسيلة األساسية التي يستند إليها في الكشف عن صالحية االختبار
 ،2114 وهذا يدل على صدق محتوى االختبار )الفتالوي، ،طروحةوتمثيله للموضوعات الم

 .همن المحتوى على حساب جانب آخر من معين عدم التحيز إلى جانب كما يفيد في .(111ص
 الهدف من جدول المواصفات:

 تحديد األهمية النسبية لكل درس من الدروس.  -
 ع مستوياتها.يوضع أسئلة شاملة للمحتوى وتنو  -
 .تدريسه يتناسب مع الوقت والجهد الذي صرف في اً ل جزء من المحتوى وزنإعطاء ك -
لموضوعات  التأكد من أن االختبار يقيس األهداف السلوكية المحددة من جهة، والمحتوى المعرفي -

 الوحدة من جهة أخرى.
ا يلي وفيم ،وتحديد البنود التي تخص كل درس ومستوياتها المعرفية ،تحديد عدد بنود االختبار -

 جدول مواصفات االختبار التحصيلي:
 ( جدول مواصفات االختبار التحصيلي4الجدول )

المستويات 

 المعرفية
 التقويم التركيب التحليل التطبيق الفهم كرذالت

عدد األهداف 

السلوكية لكل 

 درس

األهمية 

النسبية 

 للدروس

الدرس 

 األول
2 1 - 7 - - 6 10.21% 

الدرس 

 الثاني
1 - 1 2 1 2 9 72.01% 

الدرس 

 الثالث
- - 1 2 1 - 5 17.17% 

الدرس 

 الرابع
- - - 1 1 2 5 17.17% 

الدرس 

 الخامس
1 7 1 1 7 7 9 72.01% 

الدرس 

 السادس
1 - - 7 1 1 5 17.17% 

مجموع 

 األهداف
6 3 3 12 6 9 39 100% 

النسبة 

 المئوية
10.21% 2.69% 2.69% 20.22% 10.21% 72.02% 100%  

 
  :بار التحصيل الدراسيصف اختو  .4

( بندًا من األسئلة الموضوعية )أسئلة االختيار من 39لقد تضمنت مفردات اختبار التحصيل )    
 متعلم"الفرصة المناسبة لقياس طريقة ال حيث يوفر هذا النوع من األسئلة ،(5الملحق )كما يبين متعدد( 

صحيحة والخاطئة تمييزًا يقوم على المقارنة تمييز بين األحكام الالو  ،في تناول المشكالت ومعالجتها
على التفكير والتفسير واتخاذ القرار  تالمذة( ويحث ال288ص، 1991عمال الفكر" )الرفاعي، ا  و 

 المناسب.
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مكان، حيث قدر اإلبنود االختبار وتعليماته  صياغةفي وضوح الاللغوية و  البساطة تروعيوقد     
وقد مر  أو قصر البدائل في االختيار من متعدد. حيث طولإلى تحقيق االنسجام من  سعى الباحث

حيث اطلع الباحث على محتوى  ،شكله النهائيب إخراجهاالختبار في أثناء بنائه بخطوات عدة قبل 
 طلع على عدد من االختبارات التحصيلية،اكما  ،للبحث المختارةالدراسات االجتماعية وحدة دروس 

مفتاح ثم وضع  ،المستويات التي يقيسها االختبار التحصيلي لتحديدواعتمد جدول المواصفات السابق 
 الزمن المخصص له.حدد و  ،(8)الملحق  ة االختبارتصحيح أسئل

 
 اختبار تورانس للتفكير المبدع:ثالثًا: 

 "الصورة اللفظية": وصف اختبار تورانس للتفكير المبدع .1
 مستوى لقياس( 9الملحق ) )أ( الصورة ياللفظ اإلبداعي للتفكير تورانس اختبار الباحث استخدم
 االختبار هذا ويطبق ،الصف الرابع من مرحلة التعليم األساسي تالمذة لدى اإلبداعي التفكير مهارات
ألّن  اإلبتدائي، الرابع الصف مستوى دون هم الذين األطفال باستثناء الفئات جميع على جمعي بشكل

 مهارات ثالث اللفظية بصورته االختبار هذا ويقيس .مكتوبة استجابة يتطلب اللفظية بصورته االختبار
 هذه مجموع من اإلبداعي للتفكير كليةال درجةبالتالي يحدد الو  واألصالة، والمرونة الطالقة: هي

 ماعدا دقائق خمس نشاط كل ويستغرق ،فرعية أنشطة ستة من اللفظية الصورة تتكون. و المهارات
 اختبار لتطبيق المستغرق الزمن يكون وبالتالي ،دقائق عشر رقانيستغ إذ والخامس الرابع النشاط
 (.46ص ،2111 وآخرون، )الحدابي دقيقة /41/ هو اإلبداعي التفكير
 :هي تورانس اختبارالتي يتكون منها  فرعيةال ختباراتواال

 شكل مثير على حول األسئلة من ممكن عدد كبرأ توليد المفحوص من يطلب :األسئلة توجيه .1
 الصورة. عنه تعبر الذي الموقف لتحديد وذلك ،صورة

 أو تفسر الموقف التي المقدمات أو األسباب كل كتابة المفحوص من يطلب وفيه :األسباب تخمين .2
 .الصورة تعكسه الذي الحادث

 الذي أو الحادث الموقف على يترتب أن يمكن ما كل كتابة المفحوص من يطلب :النتائج تخمين .3
 .البعيد أو القريب في المستقبل المحتملة النتائج أكانت سواء ةالسابق الصورة تمثله

 لعابأ من في لعبة تحسينات حداثإل استخدامها يمكن التي الطرائق حول ويدور :االنتاج تحسين .4
 .بهايلعب  الذي للطفل والمتعة المرح من مزيداً  تعطي نأ يمكن األطفال،

الممكنة  من االستخدامات ممكن عدد كبرأ عطاءإ فيها المفحوص من ويطلب :البديلة االستعماالت .5
 .فائدةألشياء يهملها الناس العتقادهم أنها بال 

 ويطلب افتراضيًا تخيليًا، موقفاً  تمثل صورة االختبار هذا في المفحوص على يعرض :افترض أنّ  .6
 .وثالحد ممكن الصورة تعرضه الذي أّن الموقف افتراض على، نتائج من يتوقعه ما كل كتابة منه
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 :اآلتية الخطوات تم اتباع اإلبداعي التفكير اختبار ولتصحيح
 أبو فؤاد أعده الذي التصحيح دليل في الواردة التصحيح لتعليمات والمستوعبة العميقة القراءة -أ

 .م1976 عام سليمان اهلل وعبد حطب
 ألصالةا وأوزان المرونة فئات لمعرفة االختبار تصحيح يتم فيها التي الكيفية على التدرب -ب

 من أكثر إبداعية قوة فيها تظهر التي لالستجابات الدقيقالفهم  إلى التوصل وكذلك ،تالمذةال الستجابة
 .االستجابات من غيرها

 ورقة في االختبار أنشطة من نشاط كل درجات ورصد ،االختبار كراسات تصحيح في البدء -ت
 .التصحيح

 التفكير مهارات من مهارة كل في االختبار شطةعلى أن االستجابات تصحيح لكيفية توضيح يأتي وفيما
 : اإلبداعي

 Fluency: الطالقة: أوالً 
 ذات االستجابات مجموع حساب خالل من الستة األنشطة من نشاط كل في الطالقة درجة حساب تم

 .واحدة عالمة كل فكرة تأخذ ، حيثبه عالقة لها ليس التي واستبعاد االستجابات بالنشاط العالقة
 Flexibilit:  المرونة: ثانياً 

 كل عن واحدة عالمة التلميذ يأخذ حيث ،التلميذيعطيها  التي لالستجابات المختلفة الفئات بعدد وتقاس
 .األفكار بقية عن تختلف فكرة
 كل كانت إذا فمثالً . نشاط لكل تالمذةال استجابات فيها قعت التي الفئات بعدد المرونة درجة تحددو 

 في واحدة درجة على يحصل باالنعكاس( فإّنه )تتعلق واحدة في فئة تقع النشاط ىعل التلميذ استجابات
ذا ،النشاط ذلك المرونة في  .وهكذا في المرونة درجتين على يحصل فإّنه فئتين في استجابتان وقعت وا 

 من مجموعة منها فئة كل تتضمن ،المرونة بفئات قائمة التصحيح دليل ضمن تورانس أعد وقد    
 حساب تم حيث القائمة بهذه التصحيح أثناء الباحث في وقد استعان بعضها، مع المترابطة اباتاالستج
 . مرونة له درجة توجد ال إذ السادس النشاط باستثناء األنشطة لجميع المرونة درجة
 Orginality:  األصالة: ثالثاً 

 الستجابات بالنسبة تكرارها على بناءً  التلميذ يعطيها التي الشائعة غير الجديدة اإلجابات بعدد وتقاس
 اآلخرين. المفحوصين

 استبعاد تمحيث  ،االستجابات تكرار نسبة حساب خالل من األصالة درجة استخراج تم وقد
 بلغت التي االستجابات صفرًا، وأ عطيت وأ عطيت ( فأكثر%5) تكرارها نسبة بلغت التي االستجابات

فقد تم  (%2) من أقل تكررت بنسبة التي االستجابات اأم درجة واحدة، (%4.99-%2) تكرارها نسبة
 درجة حساب تم وهكذا ،درجتين وأ عطيت االبتكارية القوة أظهرت أصيلة ألّنها استجابات اعتبارها

  األنشطة. لجميع النحو هذا األصالة على
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: درجات الثث على اإلبداعير التفكي في اختبار الستة األسئلة من سؤال كل في التلميذ يحصل كما   
 يحصل التي الثالث الدرجات مجموع هي التلميذ إبداعدرجة  وتكون األصالة، المرونة، الطالقة،
 .عليها

 اإلبداعي فكانت على النحو اآلتي: للتفكير تورانس اختبار تطبيق أما تعليمات
 الحرارة ودرجة السعة حيث من االختبار إلجراء المخصص المكان مالئمة من التأكد . 
 المفحوصين لعدد تكفي الموجودة النسخ أنّ  من كدالتأ.  
 كاألقالم االختبارات إجراء أثناء للمفحوصين الالزمة األدوات وجود من التأكد . 
 االختبار تطبيق على للمساعدة الثقة فيهم فراتتو  الذين األشخاص بأحد االستعانة . 
 له المحدد الوقت اختبار كل إعطاء من نتمكّ  توقيت ساعة وجود من التأكد . 
 االختبارات إجراء وأثناء قبل المفحوصين تالمذةال لمستويات مناسبة لغة استخدام . 
 تتضمن والتي الصفحة أعلى في الموجودة البيانات ءلمل الكاملة الحرية المفحوص إعطاء 

 . نهع الشخصية المعلومات
 كالتالمش حل أو التفكير ألعاب ببعض شبيهاً  يكون بحيث االختبار جو تهيئة . 
 قبل نقول نأك ،األداء في الدافعية من نوع إثارة على تعمل التي البسيطة التوجيهات بعض إعطاء 

 لالهتمام، ومثيرة مسلية في أشياء لتفكيرل فرصة االختبارات هذه في ستجد: التلميذ أيها: التطبيق
 . قبل من أحد بها يفكر لم تعتقد أّنه التي األفكار تسجل أن وعليك

 
 جربة االستطالعية:الت -5

جراء على المحكمين  امن خالل عرضه ابجميع مكوناته الخطة التعليميةبعد التأكد من صدق  وا 
 وذلك بهدف: استطالعياً  اتم تجريبه ،االتعديالت الالزمة عليه

 للواقع الفعلي للمدارس. اً تبع اف إمكانية تطبيقهتعرّ  -
 .لتالفيها عند التجربة النهائية لتعليميةالخطة االكشف عن األخطاء والثغرات في تصميم  -
يتعاملون مع  كونهموردود األفعال الصادرة عنهم  الجديدة، مع األنشطة تالمذةال وبتجاتعرف مدى  -

  ها.يلإالتطرق لهم استراتيجيات لم يسبق 
 

 الصف الرابع األساسي في مدرسة تالمذةقام الباحث بإجراء التجربة االستطالعية على عينة من 
( تلميذًا خارج حدود 21))رقية( للتعليم األساسي في مدينة حمص، وقد وقع االختيار العشوائي على 

 وقد سارت عملية التجربة االستطالعية كما يلي: األساسية. البحثعينة 
موافقة بعد الحصول على  ،تلميذاً  (21)عددهم  والبالغاالستطالعية  العينة تالمذةالتقى الباحث مع 

وتعريفهم  ،وذلك إلعطائهم نظرة عامة عن المقصود باستراتيجيات التدريس ،بذلكربية حمص مديرية ت
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 بتقديم. وبعد ذلك قام الباحث معلمهمبالغرض من الزيارة حتى ال يستغربوا ذلك كونهم قد تعودوا على 
 ،الخطة التعليميةالتي سيتم اعتمادها في تدريس   SQ3Rستراتيجية روبنسوناشرح موسع عن 

اعد التي ضرورة التقيد بالقو التأكيد على و  ،تعريفهم بما يجب عليهم القيام به أثناء سير األنشطةو 
 ال. يجابي وفعّ إتضمن سير األنشطة بشكل 

البدء بتدريس موضوعات الوحدة المختارة )المواطنة في الجمهورية العربية السورية( من كتاب  -
 الخطة التعليميةباالستناد إلى  االستطالعية للعينةالدراسات االجتماعية للصف الرابع األساسي 

 .وفق استراتيجية روبنسون ةالمصمم
 الخطة التعليميةشًرة من تدريس تطبيق االختبار التحصيلي واختبار التفكير المبدع بعد االنتهاء مبا - 

 .للعينة االستطالعية
 

 نتائج التجربة االستطالعية:
 :للخطة التعليميةبالنسبة  -1
تقسيمه إلى فاضطر الباحث  ،لطول الدرس واحدة نظراً  ةر إعطاء الدرس الثاني في حصة درسيتعذ

 إلى حصتين دراسيتين:
 واجبات الدولة تجاه المواطنين. : األولى
 واجباتنا نحن المواطنين في الجمهورية العربية السورية. : الثانية

وهذا األمر سيطبق على كل (. 6)حصص( بداًل من 7وبذلك فقد أصبح عدد الحصص الدرسية هو )
 الضابطة والتجريبية عند التطبيق النهائي. المجموعتينمن 
 إلجراء التقويم النهائي. ةكل حصة درسي من( دقائق األخيرة 5تخصيص ) -
، األمر الذي جعل من األفضل أن تعّلق لوحة ستراتيجيةباستمرار بقواعد اال تالمذةضرورة تذكير ال -

 على السبورة.اعد التعليمات والقو 
 
 نتائج التجربة االستطالعية بالنسبة لالختبار التحصيلي: -2
 حساب زمن تطبيق االختبار: -

تم حساب زمن تطبيق االختبار التحصيلي عن طريق حساب متوسط الزمن أثناء تطبيقه في التجربة 
 ة التالية:لاالستطالعية باستخدام المعاد

  زمن االختبار=
  
 االختبار. لتطبيق( دقيقة وهو زمن مناسب 61بتطبيق المعادلة كان متوسط زمن االختبار )و 
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 حساب معامالت السهولة والصعوبة لمفردات االختبار التحصيلي: -

جابات بة صحيحة على المفردة إلى عدد اإلالذين أجابوا إجا تالمذةيقصد بمعامل السهولة: نسبة عدد ال
 قام الباحث بحسابها باستخدام المعادلة اآلتية:  الصحيحة والخاطئة، وقد

  = معامل السهولة
 التالية: ةباستخدام المعادل فيحسبأما معامل الصعوبة 

 .(97ص ،2116معامل السهولة )مخائيل،  -1=  معامل الصعوبة
 

 ( يبين معامالت صعوبة بنود االختبار التحصيلي5جدول )

 رقم
 السؤال

 معامل
 بةالصعو 

 رقم
 السؤال

 معامل
 الصعوبة

1 40% 21 02% 

2 24% 22 00% 

3 02% 23 42% 

4 62% 24 04% 

5 10% 25 62% 

6 42% 26 76% 

7 67% 27 02% 

8 10% 28 79% 

9 29% 29 60% 

11 20% 31 62% 

11 55% 31 42% 

12 01% 32 00% 

13 02% 33 62% 

14 27% 34 61% 

15 42% 35 02% 

16 40% 36 26% 

17 61% 37 22% 

18 71% 38 07% 

19 49% 39 61% 

21 62%  
 

انخفاض معامالت  وأالتحصيلي نظرًا الرتفاع  ولقد اضطر الباحث إلى تعديل بعض بنود االختبار
 اآلتي يوضح ذلك:( 6)السهولة والصعوبة فيها والجدول 

 

 ( تعديل بنود االختبار التحصيلي6الجدول )

 البند بعد التعديل التعديلالبند قبل  رقم البند
 معامل الصعوبة

 بعد التعديل

 %02 الممتلكات العامة تعود بالنفع على الممتلكات العامة تنفع 8

9 
االستفتاء الشعبي هو سؤال الشعب عن 

 رأيهم في موضوع

ؤال الشعب عن رأيه االستفتاء الشعبي هو س

 على طلب. في موضوع بناء  
40% 
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18 
بية السورية إلى تقسم الجمهورية العر

 وحدات ادارية

تقسم الجهمورية العربية السورية إلى 

 وحدات ادارية وفق الترتيب
00% 

 :االختبار التحصيلي صدق وثبات -
 :اآلتي وفق التحصيلي االختبار صالحية من التأّكد تمّ 
  صدق:دراسة ال -1

 التحصيلي من ختبارلال التمييزيصدق المحتوى والصدق الصدق الظاهري و سة اقام الباحث بدر 
 خالل:

الختبار التحصيل الدراسي بعرضه على مجموعة  الظاهريصدق الجرى التحقق من  :الظاهريصدق ال
 لإلفادة من خبراتهم ومالحظاتهم في تطوير "(1) الملحقالواردة أسماؤهم في "المحّكمين السادة من 

وقد قدم المحكمون مجموعة من  "(5الملحق )" وتعديل الّصورة األولية الختبار التحصيل الدراسي
 (.7حتى توصل االختبار إلى صورته النهائية كما يبين الملحق ) (6الواردة في الملحق )المالحظات 

 صدق المحتوى:
 من مؤشرات المواصفات جدول ويعد معين، محتوى في لقياسه صمم ما االختبار يقيس أن به يقصد
 من أجله، أعد الذي الهدف مع االختبار محتوى فاقات :بأنه الحميد عبد وعرفه المحتوى، صدق

أخرى )عبد الحميد،  عبارات كفاية عدم أو معينة عبارات غياب حول نالمحكمي مالحظات وتتمحور
 (.428، ص2115
 األهداف قياس في آرائهم وأخذ المحكمين، السادة على عرضه تم الصدق من النوع هذا ولتحقيق
 استخداممن خالل  الختبارا محتوى صدق من الباحث تحقق لكوبذاللغوية.  الصياغة وصالحية

 .المحكمين السادة من عدد عن طريق فقراته وتحكيم ،ئهلبنا المواصفات جدول
 :الطرفية المجموعات محك بداللة التمييزي الصدق

 والدنيا العليا المجموعتين تحديد خالل من التحصيلي، لالختبار الطريقة هذه وفق الصدق حساب تم
 موّضحة هي كما النتائج جاءت وقد درجات التالمذة من % 25 وأدنى % 25 أعلى باختيار وذلك
 :اآلتي الجدول في

 التحصيلي لالختبار الطرفية المجموعات محك بداللة التمييزي الصدق (7) جدول

 العدد العينة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 ت

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 (%95الثقة )مجال 
 القرار

 أعلى أدنى

 0.84 8.20 0 الفئة الدنيا
 دال 7.21- 4.17- 0.000 1 6.80-

 0.84 11.80 0 الفئة العليا

 

بين المجموعات الدنيا عالية  يتصف بقدرة تمييزيةيالحظ من الجدول السابق أن االختبار التحصيلي 
 . التالمذةمن  والعليا
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بح االختبار التحصيلي بصورته النهائية على درجة من الصدق تسمح باستخدامه أصوفي ضوء ذلك 
 .  للبحثكأداة 

 الثبات الختبار التحصيل الدراسي: معامل-2
 بإعادة قام ( يوماً 15) مرور طبق الباحث االختبار بشكله النهائي على عينة الصدق والثبات وبعد

استخرج معامالت الثبات حيث بلغت قيمة معامل الثبات السابقة نفسها، و  العينة على االختبار تطبيق
 -بالتجزئة النصفية باستخدام معادلة "سبيرمانالختبار، كما قام بحساب الثبات ( بطريقة إعادة ا1.87)

وهو معامل (، 0.21)كرونباخ  ألفا(، وقيمة معامل ثبات 0.10) حيث بلغت قيمة معامل الثبات براون"
 مرتفع.ثبات 

ا سبق أّن االختبار قد حقق الشروط السيكومترية لالختبار الجيد، وأّنه صالح للتطبيق بغية وي ستنتج مم
 تحقيق الهدف المنشود منه.

 
 تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية:

)العمر الزمني، الذكاء، التالية: في المتغيرات  الضابطة والتجريبية المجموعتين دراسة تكافؤتمت 
 كما يلي:(، التفكير المبدع ،ات االجتماعيةالدراسالتحصيل في 
 :العمر الزمنيالتكافؤ في 

واستبعد التالمذة الراسبون بحيث  ،المستجدين الرابعتم اختيار جميع أفراد العينة من تالمذة الصف 
 .ي في العمريتحقق شرط التساو 

 

 : الذكاءالتكافؤ في 
على كل من لذكاء رافن لاختبار بيق تم تط ،الذكاءللتحقق من تكافؤ المجموعتين في متغير 

( 33.66ذكاء المجموعة الضابطة )درجات وبلغ المتوسط الحسابي ل ،الضابطة والتجريبية المجموعتين
حسب  ثم ،( على اختبار رافن34.58ذكاء المجموعة التجريبية )درجات بينما بلغ المتوسط الحسابي ل

ستودنت وكانت النتائج على النحو   t-testبار باستخدام اخت الذكاءدرجات متوسطات التكافؤ بين 
 التالي:

 

 ستودنت لداللة الفروق بين متوسطات درجات ذكاء  t-test( يبين نتائج اختبار 8جدول )

 المجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار رافن

 العدد المجموعة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

درجة 

 الحرية

مستوى 

 ةالدالل
 القرار

 3.51 34.58 21 التجريبية
 دال غير  0.76 21 1.13

 3.47 33.66 20 الضابطة
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أكبر من مستوى  وهو( 0.76) عند مستوى الداللة( 1.12)قد بلغت  (ت)يبين الجدول السابق أن قيمة 
ة إحصائية ذات دالل ّنه ليس هناك فروقوبالتالي يمكن القول: إ  ≥0،00aالداللة المعتمد في البحث 
مما يدل على  ،في اختبار رافن للذكاء تالمذة المجموعتين الضابطة والتجريبيةبين متوسطات درجات 

 Test ofوما يؤكد ذلك اختبار تجانس التباين بين المجموعات  ،بينهما في الذكاء أّن هناك تكافؤ فيما

Homogeneity of Variances :كما يوضح الجدول اآلتي 
 

ج اختبار تجانس التباين للفروق بين متوسطات نتائ( 9جدول )
 Levene's Statistic المجموعتين 

Levene Statistic  مستوى الداللة 2درجة الحرية  1درجة الحرية 

.095 1 71 .759 

فإن تباين  وبالتالي ، قيمة احتمال الداللة أنّ  السابق يبين الجدول
 ن( فيما بينهما بالنسبة الختبار رافن للذكاء.متجانستان )متكافئتان االمجموعتو  ،لتماثم ينالمجموعت

 
 : الدراسات االجتماعيةالتحصيل في مادة التكافؤ في 

تطبيق االختبار تم  ،في مادة الدراسات االجتماعية للتحقق من تكافؤ المجموعتين في متغير التحصيل
وقد بلغ  ،الضابطة والتجريبية المجموعتينلى كل من ع المعد من قبل الباحث التحصيلي القبلي

( بينما بلغ المتوسط الحسابي لدرجات 9.37المتوسط الحسابي لدرجات تحصيل المجموعة الضابطة )
متوسطات كافؤ بين حسب الت ثم ،( على اختبار التحصيل القبلي9.63تحصيل المجموعة التجريبية )

 ستودنت وكانت النتائج على النحو التالي: t-testاختبار  درجات التحصيل باستخدام
 

 ستودنت لداللة الفروق بين متوسطات درجات  t-test( يبين نتائج اختبار 11جدول )

 تالمذة المجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار التحصيل القبلي

 العدد المجموعة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 ت

درجة 

 الحرية

مستوى 

 لةالدال
 القرار

 1.44 9.63 21 التجريبية
0.10 21 0.42 

غير 

 1.33 9.37 20 الضابطة دال

 

وهو أكبر من ( 0.42) عند مستوى الداللة( 0.10) )ت( قد بلغتيبين الجدول السابق أن قيمة 
ذات داللة  ّنه ليس هناك فروقوبالتالي يمكن القول: إ  ≥0،00aمستوى الداللة المعتمد في البحث 

في االختبار التحصيلي  الضابطة والتجريبية المجموعتينتالمذة متوسطات درجات إحصائية بين 
الدراسات في المستوى التحصيلي في مادة مما يدل على أّن هناك تكافؤ فيما بينهما  ،القبلي

 Test of Homogeneity ofوما يؤكد ذلك اختبار تجانس التباين بين المجموعات  ،االجتماعية

Variances :كما يوضح الجدول اآلتي 
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نتائج اختبار تجانس التباين للفروق بين متوسطات ( يبين 11جدول )
 Levene's Statistic المجموعتين 

Levene  مستوى الداللة 2درجة الحرية  1درجة الحرية  قيمة 

.370 1 71 .545 

فإن تباين  وبالتالي ، قيمة احتمال الداللة أنّ  السابق يبين الجدول
للتحصيل وبالتالي فإّن المجموعتين متجانستين )متكافئتين( فيما بينهما بالنسبة  ،تماثلم ينالمجموعت
 .الدراسات االجتماعيةفي مادة 

 

 :التكافؤ في التفكير المبدع
ار تورانس للتفكير المبدع تم تطبيق اختب ،للتحقق من تكافؤ المجموعتين في متغير التفكير المبدع

وقد بلغ المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة الضابطة والتجريبية،  المجموعتينالقبلي على كل من 
( على 6.16( بينما بلغ المتوسط الحسابي لدرجات تحصيل المجموعة التجريبية )6.43الضابطة )

المتوسطات الحسابية ي يبين والجدول التال ،اختبار توارنس للتفكير المبدع القبلي بشكل عام
القبلي لكل من أفراد لتفكير المبدع تورانس لدرجات تحصيل التالمذة في اختبار واالنحرافات المعيارية ل

 المرونة(: ،األصالة ،)الطالقة محاوركل من  فيبشكل عام و العينة الضابطة والتجريبية 
 

 قبليال اختبار تورانس للتفكير المبدع في الضابطة والتجريبية تينيبين نتائج العين( 12الجدول )

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد العينة المحور

 الطالقة
 0.69 2.21 35 الضابطة

 0.26 7.11 38 التجريبية

 المرونة
 0.10 7.00 35 الضابطة

 0.20 7.07 38 التجريبية

 األصالة
 0.29 7.70 35 الضابطة

 0.22 1.90 38 التجريبية

 الكلية الدرجة
 1.70 6.42 35 الضابطة

 1.21 6.16 38 التجريبية

 

أفراد يالحظ من خالل الجدول السابق وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجات تحصيل 
في اختبار تورانس للتفكير المبدع القبلي بشكل عام وفي كل من المجموعتين الضابطة والتجريبية 

ب التكافؤ احسوللتحقق من الداللة االحصائية لتلك الفروق ول ،المرونة( ،صالةاأل ،محاور )الطالقة
بين المجموعتين الضابطة والتجريبية تم  القبلي في اختبار تورانسبين متوسطات درجات التحصيل 

 :ستودنت وكانت النتائج على النحو التالي t-testاستخدام اختبار 
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 ستودنت لداللة الفروق بين متوسطات درجات تالمذة المجموعتين  t-testنتائج اختبار ( يبين 12جدول )

 تورانس للتفكير المبدع القبلي الضابطة والتجريبية في اختبار

 القرار مستوى الداللة درجة الحرية قيمة ت العدد المحور المجموعة

 التجريبية
 الطالقة

21 
 غير دال 796. 71 -259.-

 20 الضابطة

 التجريبية
 ونةالمر

21 
 غير دال 886. 71 144.

 20 الضابطة

 التجريبية
 األصالة

21 
 غير دال 173. 71 -1.378-

 20 الضابطة

الدرجة  التجريبية

 الكلية

21 
 غير دال 360. 71 -921.-

 20 الضابطة
 

ة تالمذلة إحصائية بين متوسطات درجات فروق ذات داليالحظ من الجدول السابق عدم وجود 
بشكل عام وفي كل من  الضابطة والتجريبية في اختبار تورانس للتفكير المبدع القبلي المجموعتين

مما يدل على أّن هناك تكافؤ فيما بينهما في مستوى التفكير  المرونة( ،األصالة ،محاور )الطالقة
 Test of Homogeneity ofوما يؤكد ذلك اختبار تجانس التباين بين المجموعات  ،المبدع

Variances :كما يوضح الجدول اآلتي 
 

 Levene's Statistic نتائج اختبار تجانس التباين للفروق بين متوسطات المجموعتين ( يبين 14جدول )

 Levene  مستوى الداللة 2درجة الحرية  1درجة الحرية  قيمة 

 436. 71 1 613. طالقة

 574. 71 1 319. مرونة

 394. 71 1 735. اصالة

عام بشكل  .008 1 71 .931 

 

بشكل عام وفي كل من محاور  1.15كان أكبر من  الداللة مستوىقيمة  أنّ  السابق يبين الجدول
وبالتالي  ،تماثلم ين الضابطة والتجريبيةفإن تباين المجموعت وبالتالي ،المرونة( ،األصالة ،)الطالقة

 بة للتفكير المبدع.ن( فيما بينهما بالنسان )متكافئتتافإّن المجموعتين متجانس

 
  تطبيق التجربة النهائية:

 لضمان تطبيق متقن للبحث، اتبعت الخطوات التالية:
 . الحصول على الموافقة الالزمة لتطبيق األدوات على عينة البحث من الجهات المختصة.1
من  بتدريس موضوعات الوحدة المختارة )المواطنة في الجمهورية العربية السورية( بدأ الباحث. 2

 الخطة التعليميةالتجريبية باالستناد إلى  للمجموعةكتاب الدراسات االجتماعية للصف الرابع األساسي 
، بينما قام معلم الصف بتدريس الوحدة 1/4/2114ة روبنسون وذلك بتاريخ المصمم وفق استراتيجي

 المختارة للمجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية.
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البعديين على كل من المجموعتين الضابطة تفكير المبدع واختبار ال تطبيق االختبار التحصيلي. 3
 . 25/4/2114وذلك بتاريخ  الخطة التعليميةمن تدريس  ةً بعد االنتهاء مباشر والتجريبية 

على كل من المجموعتين الضابطة  المؤجلين االختبار التحصيلي واختبار التفكير المبدعطبيق . ت4
 .21/5/2114وذلك بتاريخ  الخطة التعليميةمًا على تدريس يو  25بعد مرور  والتجريبية

 اختبار التحصيل الدراسي، وفق سلم التصحيح المعد لهذا الغرض.إجابات . تصحيح 5
 .. تفريغ النتائج ومعالجتها إحصائياً 6

 :المعالجات اإلحصائية
 القوانين التالية: ( باستخدامSPSSعولجت النتائج بوساطة الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 براون لتصحيح معامل ثبات االختبار.-اختبار سبيرمان -
 معامالت السهولة والصعوية والتمييز للتحليل اإلحصائي لبنود االختبارات. -
 معادلة هوليستي لحساب ثبات نتائج تحليل الباحث والمحللين المساعدين. -
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري. -
 ( الختبار الفروق بين متوسطات العينات المتعددة.One-Way ANOVAحادي )تحليل التباين األ -
 ( لبيان داللة الفروق بين متوسطات عينتين مستقلتين.T-Testاختبار ت ) -
 

بعد أن قام الباحث ببناء أدوات البحث والتحقق من صالحيتها للتطبيق، وتحديد كل من عينة البحث 
ث على العينات المختارة وقام بجمع البيانات ومعالجتها إحصائيًا الضابطة والتجريبية، طبق أدوات البح

في ضوء القوانين المناسبة، ليصار الى مناقشة الفرضيات وتفسيرها وتقديم المقترحات المناسبة في 
 الفصل الخامس.
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 اخلامسالفصــــل 
 نتائج البحث

 
 عرض النتايج ومناقشتها

 

 الدراسي تحصيلاختبار المناقشة الفرضيات املتعلقة ب  -1

 

 تورانس للتفكري املبدع اختبارمناقشة الفرضيات املتعلقة ب  -2

 

 استنتارجات البحث

 

 مقرتحات البحث
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االختبارالقبلي

المجموعة التجريبية

 تمهيد:
في هذا الفصل قام الباحث بإجراء المعالجة اإلحصائية المناسبة لنتائج كل من اختباري التحصيل 

ثم قدمت جملة من  وتفسيرها،ها وتمت مناقشة الفرضيات والتحقق من صحت المبدع،والتفكير 
 المقترحات في ضوء النتائج.

 الفرضيات المتعلقة باختبار التحصيل الدراسي:مناقشة -1
 

 :األولىمناقشة الفرضية 
بين متوسطات درجات أفراد  ≥0،00aال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 

ة الدراسات دافي م ي الختبار التحصيل الدراسيالتطبيقين القبلي والبعد فيالتجريبية  المجموعة
 االجتماعية

حرافات المعيارية لدرجات تالمذة استخراج المتوسطات الحسابية واالنللتحقق من صحة الفرضية تم 
وتبين  ،التجريبية في اختبار التحصيل الدراسي القبلي والبعدي لمادة الدراسات االجتماعية المجموعة

التجريبية في اختبار  المجموعةالمتوسطات الحسابية لدرجات تالمذة  وجود فروق ظاهرية بين
المتوسط الحسابي لدرجات التالمذة في اختبار التحصيل  حيث بلغ ،التحصيل الدراسي القبلي والبعدي

( بينما بلغ المتوسط الحسابي لدرجات التالمذة في اختبار التحصيل الدراسي 9.63الدراسي القبلي )
  البياني التالي يوضح ذلك: والمخطط (31.29البعدي )

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يبين المتوسطات الحسابية لدرجات تالمذة المجموعة التجريبية في اختبار 1البياني ) المخطط

 التحصيل الدراسي القبلي والبعدي

 التجريبية في اختبار المجموعةوللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات تالمذة 
وكانت النتائج على النحو  (T-Testاختبار ت ) جرى استخدام التحصيل الدراسي القبلي والبعدي

 التالي:
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 للداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات  (T-Testاختبار ت )( يبين نتائج 15جدول )

 تالمذة المجموعة التجريبية في اختبار التحصيل الدراسي القبلي والبعدي

المجموعة 

 جريبيةالت
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 ت

درجة 

 الحرية

مربع 

 إيتا
D 

حجم 

 األثر

مستوى 

 الداللة

 القرار

 

 1.44 9.63 21 قبلي
 دال 000. كبير 10.19 0.85 49.21 20.94

 3.42 31.29 21 بعدي

 

وهو أصغر من  (0.00) لةعند مستوى الدال )20.94)يبين الجدول السابق أن قيمة )ت( قد بلغت 
 الفرضيةوتقبل  األولىالفرضية الصفرية  ترفضوبالتالي   ≥0،00aمستوى الداللة المعتمد في البحث 

 المجموعةلذا يمكن القول: إّن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تالمذة  ،البديلة
في مادة الدراسات االجتماعية لصالح االختبار  التجريبية في اختبار التحصيل الدراسي القبلي والبعدي

 بعدي ذو المتوسط الحسابي األكبر.ال
 كوهين،( وهي العتبة لحجم أثر كبير حسب تصنيف 0.0أكبر من ) (0.85ولما كانت قيمة مربع إيتا )

ه البرنامج التعليمي القائم على استراتيجية روبنسون في الذي أحدث فإن ذلك يدل على حجم األثر الكبير
 .في مادة الدراسات االجتماعية في المجموعة التجريبية تنمية تحصيل تالمذة الصف الرابع

 
 :الثانيةمناقشة الفرضية 

بين متوسطات درجات أفراد  ≥0،00aال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 
ي مادة الدراسات البعدي الختبار التحصيل الدراسي ففي التطبيق التجريبية الضابطة و  المجموعتين
 .االجتماعية

ية لدرجات تالمذة للتحقق من صحة الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار 
 ،التجريبية في اختبار التحصيل الدراسي البعدي لمادة الدراسات االجتماعيةالضابطة و  المجموعتين

التجريبية الضابطة و  المجموعتينات تالمذة وتبين وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرج
 الضابطة المجموعةتالمذة حيث بلغ المتوسط الحسابي لدرجات  ،في اختبار التحصيل الدراسي البعدي

 المجموعة( بينما بلغ المتوسط الحسابي لدرجات تالمذة 29.31) البعدي في اختبار التحصيل الدراسي
  البياني التالي يوضح ذلك: والمخطط، (31.29لبعدي )في اختبار التحصيل الدراسي االتجريبية 
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المجموعة

 التجريبية

28

28.5

29

29.5

30

30.5

31

31.5

المجموعة

ال اب ة

المجموعة

التجريبية

المجموعة ال اب ة

المجموعة التجريبية

 
 ( يبين المتوسطات الحسابية لدرجات تالمذة المجموعتين الضابطة والتجريبية 2المخطط البياني )

 في اختبار التحصيل الدراسي البعدي
 

التجريبية الضابطة و  المجموعتينالمذة بين متوسطات درجات ت وللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق
وكانت النتائج على النحو  (T-Testاختبار ت )في اختبار التحصيل الدراسي البعدي جرى استخدام 

 التالي:
 للداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات (T-Testاختبار ت )( يبين نتائج 16جدول )

 تبار التحصيل الدراسي البعديدرجات تالمذة المجموعتين الضابطة والتجريبية في اخ 

 االختبار العدد المجموعة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 ت

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة
 القرار

 1.99 29.31 بعدي 20 ضابطة
 دال 004. 60.40 2.04

 3.42 31.29 بعدي 21 تجريبية

 

وهو أصغر من ( 0.004)مستوى الداللة عند  (2.04) يبين الجدول السابق أن قيمة )ت( قد بلغت
 الفرضيةوتقبل  الثانيةالفرضية الصفرية  ترفضوبالتالي   ≥0،00aمستوى الداللة المعتمد في البحث 

لذا يمكن القول: إّن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تالمذة  ،البديلة
في مادة الدراسات االجتماعية  الدراسي البعدي التجريبية في اختبار التحصيلالضابطة و  المجموعتين

 المتوسط الحسابي األكبر. اتذ التجريبية المجموعةلصالح 
 :ويمكن أن تفسر هذه النتيجة بالنقاط التالية

وربط  ،ملياً  بهاستراتيجية روبنسون التي تقوم على القراءة الفعالة للنص المطلوب والتفكير طبيعة  -1
واستخدام تقنية المراجعة التي تساعد على  ،السابقة التالمذةمعلومات المعلومات المتضمنة فيه ب

 .التلميذتثبيت المعلومات أكثر في ذهن 
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األمر الذي أضاف جوًا من المتعة  التقليدية،في الطرائق  التالمذةتغير الروتين الذي اعتاد عليه  -2
 ددة.تعلم دروس الوحدة المح عندواإلثارة لدى أفراد المجموعة التجريبية 

عطاء كل  متعددة، مقاطعتقسيم كل درس إلى  -3 في الدراسة من خالل تطبيق خطوات  مقطع حقهوا 
 .مقطعمراجعة( على كل  تسميع، قراءة، تساول، مسح،االستراتيجة الكاملة من )

( Beeth, 1998وتتشابه نتائج البحث المتعلقة بالفرضية السابقة مع نتائج دراسات كل من )
( 2113ي، ( و)الهنداو 2111ليمان، ( و)السChiggins, 2000( و)Carns & Carns, 1999و)

( التي أثبتت فاعلية استراتيجيات ما 2119( و)الجليدي، 2118( و)قشطة، 2118و)عبد الفتاح، 
مع نتائج  ةالحالي الفرضيةوراء المعرفة على اختالفها في تنمية تحصيل التالمذة، كما تتشابه نتائج 

 ,Alfirdaus)( وSyamsiah, 2011( و)2111( و)الجبوري، 2118 دراسات )عبد العظيم،
 & Dujana( و)Abdullah & Dhrama, 2013( و)Komang & Others, 2013( و)2012

Others, 2014( التي أثبتت فاعلية استراتيجة روبنسون تحديدًا في تنمية تحصيل 2114)هادي، ( و
 التالمذة في مختلف المواد والصفوف الدراسية.

 
 :الثالثةناقشة الفرضية م

بين متوسطات درجات أفراد  ≥0،00aال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 
التجريبية في التطبيقين البعدي والمؤجل الختبار التحصيل الدراسي في مادة الدراسات  المجموعة
 االجتماعية

النحرافات المعيارية لدرجات تالمذة للتحقق من صحة الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية وا
وتبين  ،لمادة الدراسات االجتماعية البعدي والمؤجلالتجريبية في اختبار التحصيل الدراسي  المجموعة

التجريبية في اختبار  المجموعةوجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجات تالمذة 
ط الحسابي لدرجات التالمذة في اختبار التحصيل حيث بلغ المتوس ،البعدي والمؤجلالتحصيل الدراسي 
( بينما بلغ المتوسط الحسابي لدرجات التالمذة في اختبار التحصيل الدراسي 31.29الدراسي البعدي )

  والمخطط البياني التالي يوضح ذلك: (31.42المؤجل )
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االختبار المؤجل
31.2

31.25

31.3

31.35

31.4

31.45

االختبارالبعدي

المجموعة التجريبية

 
 ة لدرجات تالمذة المجموعة التجريبية في ( يبين المتوسطات الحسابي3المخطط البياني )

 البعدي والمؤجلاختبار التحصيل الدراسي 

 
التجريبية في اختبار  المجموعةوللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات تالمذة 

وكانت النتائج على النحو  (T-Testاختبار ت )جرى استخدام  البعدي والمؤجلالتحصيل الدراسي 
 لي:التا

 للداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات  (T-Testاختبار ت )( يبين نتائج 17جدول )

 تالمذة المجموعة التجريبية في اختبار التحصيل الدراسي البعدي والمؤجل

 االختبار العدد المجموعة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 ت

درجة 

 الحرية

مربع 

 إيتا
D 

حجم 

 األثر

وى مست

 الداللة
 القرار

 21 التجريبية
 3.42 31.29 بعدي

 85. كبير 0.00 0.11 67.27 192.-
غير 

 2.47 31.42 مؤجل دال
 

من  أكبروهو ( 0.10) عند مستوى الداللة) 0.197-)يبين الجدول السابق أن قيمة )ت( قد بلغت 
لذا يمكن القول:  ،الثالثةفرية الفرضية الص تقبلوبالتالي   ≥0،00aمستوى الداللة المعتمد في البحث 

التجريبية في اختبار  المجموعةهناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تالمذة  ليس
األثر اإليجابي ثبات وهذا يدل على  ،في مادة الدراسات االجتماعية والموجل التحصيل الدراسي البعدي

 دراسات االجتماعية لدى تالمذة الصف الرابع.الستراتيجية روبنسون في تنمية التحصيل في مادة ال
( وهي العتبة لحجم أثر كبير حسب تصنيف كوهين، 0.0أكبر من ) (0.11ولما كانت قيمة مربع إيتا )

ه البرنامج التعليمي القائم على استراتيجية الذي أحدث والدائم فإن ذلك يدل على حجم األثر الكبير
 .روبنسون في تنمية تحصيل تالمذة الصف الرابع في مادة الدراسات االجتماعية
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بأن الخطوات الدقيقة والمتقنة الستراتيجية روبنسون والقائمة على  ويمكن ان تفسر هذه النتيجة
تاحة فرصة التقويم  التفاعل اإليجابي من قبل المتعلم في توقع األسئلة بنفسه وتحضير اإلجابات وا 

وبالتالي حصوله  ،ثبات ورسوخ المعلومات في ذهنه لمدة طويلةوالمراجعة المستمرة للمعلومة ساهم في 
في االختبار المؤجل على درجات متقاربة من الدرجات التي حصل عليها في االختبار البعدي الذي 

 تال تطبيق االستراتيجية مباشرة.
 

 :الرابعةمناقشة الفرضية 
ين متوسطات درجات أفراد ب ≥0،00aال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 

الختبار التحصيل الدراسي في مادة الدراسات  المؤجلالضابطة والتجريبية في التطبيق  المجموعتين
 .االجتماعية

للتحقق من صحة الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات تالمذة 
 ،لمادة الدراسات االجتماعية المؤجلصيل الدراسي الضابطة والتجريبية في اختبار التح المجموعتين

الضابطة والتجريبية  المجموعتينوتبين وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجات تالمذة 
 المجموعةحيث بلغ المتوسط الحسابي لدرجات تالمذة  ،المؤجلفي اختبار التحصيل الدراسي 

( بينما بلغ المتوسط الحسابي لدرجات تالمذة 29.26)ل المؤجالضابطة في اختبار التحصيل الدراسي 
(، والمخطط البياني التالي يوضح 31.42)المؤجل التجريبية في اختبار التحصيل الدراسي  المجموعة

 ذلك:

المجموعة

 التجريبية

28

28.5

29

29.5

30

30.5

31

31.5

المجموعة

ال اب ة

المجموعة ال اب ة

المجموعة التجريبية

 
 ريبية ( يبين المتوسطات الحسابية لدرجات تالمذة المجموعتين الضابطة والتج4المخطط البياني )
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 في اختبار التحصيل الدراسي المؤجل
 

الضابطة والتجريبية  المجموعتينوللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات تالمذة 
وكانت النتائج على النحو  (T-Testاختبار ت )جرى استخدام المؤجل في اختبار التحصيل الدراسي 

 التالي:
 للداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات  (T-Test)اختبار ت ( يبين نتائج 18جدول )

 تالمذة المجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار التحصيل الدراسي المؤجل

 االختبار العدد المجموعة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 ت

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة
 القرار

 1.79 29.26 مؤجل 20 ضابطة
 دال 000. 71 4.76

 2.47 31.42 مؤجل 21 تجريبية

  
وهو أصغر من  (0.00) عند مستوى الداللة( 4.76)يبين الجدول السابق أن قيمة )ت( قد بلغت 

 الفرضيةوتقبل  الرابعةالفرضية الصفرية  ترفضوبالتالي   ≥0،00aمستوى الداللة المعتمد في البحث 
ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تالمذة  لذا يمكن القول: إّن هناك فروقاً  ،البديلة

في مادة الدراسات االجتماعية  المؤجلالضابطة والتجريبية في اختبار التحصيل الدراسي  المجموعتين
 .التجريبية ذات المتوسط الحسابي األكبر المجموعةلصالح 

 

 مناقشة الفرضيات المتعلقة باختبار تورانس للتفكير المبدع: -2
 :الخامسةالفرضية مناقشة 

بين متوسطات درجات أفراد  ≥0،00aال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 
 التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار تورانس للتفكير المبدع. المجموعة

تالمذة للتحقق من صحة الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 
بشكل عام وفي كل محور من  القبلي والبعدي تورانس للتفكير المبدعالتجريبية في اختبار  المجموعة

 كما يبين الجدول التالي:  األصالة( ،المرونة ،محاور االختبار )الطالقة
 

 تورانس للتفكير المبدعبار ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات تالمذة المجموعة التجريبية في اخت19جدول )

 األصالة( ،المرونة ،بشكل عام وفي كل محور من محاور االختبار )الطالقة القبلي والبعدي

يالمتوس  الحساب االنحراف المعياري  الخ أ المعياري  محاور االختبار االختبار العينة 

 قبلي 38 2.18 77. 12.
 ال القة

 بعدي 38 6.16 757. 12.

 قبلي 38 2.03 757. 12.
 المرونة

 بعدي 38 6.03 757. 12.

 االصالة قبلي 38 1.95 77. 13.
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 بعدي 38 6.08 75. 12.

 قبلي 38 6.16 1.31 21.
 بشكل عام

 بعدي 38 18.26 1.27 21.
 

وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجات تالمذة  الجدول السابققد تبين من خالل و  
بشكل عام وفي كل محور من  القبلي والبعدي تورانس للتفكير المبدعية في اختبار التجريب المجموعة

حيث بلغ المتوسط الحسابي لدرجات التالمذة في  ،األصالة( ،المرونة ،محاور االختبار )الطالقة
( بينما بلغ المتوسط الحسابي لدرجات التالمذة 6.16) بشكل عام القبلي تورانس للتفكير المبدعاختبار 

 ، والمخطط البياني التالي يوضح ذلك:(18.26) بشكل عام البعدي تورانس للتفكير المبدعي اختبار ف
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16
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20

ال القة المرونة ا صالة بشكل عام

االختبار القبلي

االختبار البعدي

 
( المتوسطات الحسابية لدرجات تالمذة المجموعة التجريبية في اختبار تورانس للتفكير المبدع القبلي 5المخطط البياني رقم )

 ل محور من محاور االختبار )الطالقة، المرونة، األصالة(بشكل عام وفي ك والبعدي
 

التجريبية في اختبار  المجموعةوللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات تالمذة 
 ،)الطالقة بشكل عام وفي كل محور من محاور االختبار القبلي والبعدي تورانس للتفكير المبدع

 وكانت النتائج على النحو التالي: (T-Testاختبار ت )ام جرى استخد األصالة( ،المرونة
 

للداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات تالمذة المجموعة التجريبية في  (T-Testاختبار ت )( يبين نتائج 21دول )ج

 األصالة( ،المرونة ،اختبار تورانس للتفكير المبدع القبلي والبعدي بشكل عام وفي كل محور من محاور االختبار )الطالقة

 قيمة ت العدد المحور االختبار
درجة 

 الحرية
 حجم األثر d إيتا مربع

مستوى 

 الداللة
 القرار

 القبلي

 الطالقة

21 

 دال 000. كبير 5.30 0.65 74 22.785-
 21 البعدي
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 القبلي
 المرونة

21 
 دال 000. كبير 5.39 0.71 74 23.158-

 21 البعدي

 القبلي
 األصالة

21 

 دال 000. كبير 5.52 0.73 74 23.720-
 21 البعدي

بشكل  القبلي

 عام

21 
 دال 000. كبير 9.54 0.82 74 41.024-

 21 البعدي

 

كل محور من محاور االختبار بالنسبة ل يبين الجدول السابق أن قيمة )ت( قد بلغت على التسلسل
 (41.024- ،23.720- ،23.158- ،22.785-)كمايلي:  وبشكل عام األصالة( ،المرونة ،)الطالقة

وبالتالي   ≥0،00aوهو أصغر من مستوى الداللة المعتمد في البحث  0.00عند مستوى الداللة 
لذا يمكن القول: إّن هناك فروقًا ذات داللة  ،البديلة الفرضيةوتقبل  الخامسةالفرضية الصفرية  ترفض

اختبار تورانس للتفكير المبدع القبلي التجريبية في  المجموعةتالمذة إحصائية بين متوسطات درجات 
لصالح  األصالة( ،المرونة ،بشكل عام وفي كل محور من محاور االختبار )الطالقة والبعدي

 .(19كما يبين الجدول ) المتوسط الحسابي األكبر ذو االختبار البعدي
كل محور من محاور االختبار )الطالقة، المرونة، بالنسبة ل سلسلولما كانت قيمة مربع إيتا على الت

وهي العتبة لحجم  (0.0( أكبر من )0.17، 0.22، 0.21، 0.60)كمايلي: وبشكل عام  األصالة(
األثر اإليجابي الستراتيجية روبنسون في تنمية على أثر كبير حسب تصنيف كوهين، فإن ذلك يدل 

  لدى تالمذة الصف الرابع. ات االجتماعيةالتفكير المبدع في مادة الدراس
 

 :السادسةمناقشة الفرضية 
بين متوسطات درجات أفراد  ≥0،00aال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 

 الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي الختبار تورانس للتفكير المبدع. المجموعتين
للتحقق من صحة الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات تالمذة 

بشكل عام وفي كل محور  البعدي دعتورانس للتفكير المبالضابطة والتجريبية في اختبار  المجموعتين
 كما يبين الجدول التالي:  األصالة( ،المرونة ،من محاور االختبار )الطالقة

 

تورانس ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات تالمذة المجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار 21جدول )

 األصالة( ،المرونة ،ر من محاور االختبار )الطالقةبشكل عام وفي كل محو البعدي للتفكير المبدع

يالمتوسط الحساب االنحراف المعياري  الخطأ المعياري  محاور االختبار المجموعة العينة 

 تجريبية 38 6.16 75. 237 .
 الطالقة

 ضابطة 35 5.006 88. 15.

 تجريبية 38 6.03 75. 12.
 المرونة

 ضابطة 35 4.74 74. 13.

 االصالة تجريبية 38 6.08 75. 12.
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 ضابطة 35 4.94 354 . 12.

 تجريبية 38 3 .18 1.27 21.
 بشكل عام

 ضابطة 35 14.69 1.28 22.

 

الجدول السابق وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجات تالمذة قد تبين من خالل و 
بشكل عام وفي كل محور  بدع البعديالضابطة والتجريبية في اختبار تورانس للتفكير الم المجموعتين

حيث بلغ المتوسط الحسابي لدرجات تالمذة  ،األصالة( ،المرونة ،من محاور االختبار )الطالقة
( بينما بلغ المتوسط 14.69البعدي بشكل عام ) تورانس للتفكير المبدعالمجموعة الضابطة في اختبار 

 بشكل عام البعدي تورانس للتفكير المبدعار الحسابي لدرجات تالمذة المجموعة التجريبية في اختب
 ، والمخطط البياني التالي يوضح ذلك:(18.26)
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ال القة المرونة ا صالة بشكل عام

المجموعة ال اب ة

المجموعة التجريبية

 
 ( يبين المتوسطات الحسابية لدرجات تالمذة المجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار تورانس للتفكير المبدع البعدي6المخطط البياني )

 محور من محاور االختبار )الطالقة، المرونة، األصالة(بشكل عام وفي كل 
 

الضابطة والتجريبية  المجموعتينوللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات تالمذة 
 ،)الطالقة البعدي بشكل عام وفي كل محور من محاور االختبار تورانس للتفكير المبدعفي اختبار 

 وكانت النتائج على النحو التالي: (T-Testاختبار ت )دام جرى استخ األصالة( ،المرونة
 

المجموعتين الضابطة للداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات تالمذة  (T-Testاختبار ت )( يبين نتائج 22جدول )

 األصالة( ،المرونة ،القةبشكل عام وفي كل محور من محاور االختبار )الطوالتجريبية في اختبار تورانس للتفكير المبدع البعدي 

 قيمة ت العدد المحور المجموعة
درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة
 القرار

ةتجريبي  دال 000. 71 6.071 21 الطالقة 
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 20 ضابطة

ةتجريبي  
 المرونة

21 
 دال 000. 71 7.330

 20 ضابطة

ةتجريبي  
 األصالة

21 
 دال 000. 71 6.750

 20 ضابطة

ةتجريبي كل بش 

 عام

21 
 دال 000. 71 12.003

 20 ضابطة

 
كل محور من محاور االختبار بالنسبة ل يبين الجدول السابق أن قيمة )ت( قد بلغت على التسلسل

( عند 12.003 ،6.750  ،7.330 ،6.071 كمايلي: )وبشكل عام  األصالة( ،المرونة ،)الطالقة
 ترفضوبالتالي   ≥0،00aلة المعتمد في البحث وهو أصغر من مستوى الدال 0.00مستوى الداللة 

لذا يمكن القول: إّن هناك فروقًا ذات داللة  ،البديلة الفرضيةوتقبل  السادسةالفرضية الصفرية 
التجريبية في اختبار تورانس للتفكير طة و الضاب المجموعتينتالمذة إحصائية بين متوسطات درجات 

لصالح  األصالة( ،المرونة ،محاور االختبار )الطالقة بشكل عام وفي كل محور من المبدع البعدي
 .(71المتوسط الحسابي األكبر كما يبين الجدول ) اتذ التجريبية المجموعة

استراتيجية روبنسون تتيح فرصًا متعددة للتفكير المبدع على خالف بأن ويمكن تفسير تلك النتيجة 
االستراتيجية سبيتكرون بشكل أوتوماتيكي طرائق ألن المتعلمين أثناء تطبيق هذه  ،الطرائق التقليدية

طرح حول لتخيل األسئلة واألجوبة التي يمكن أن تو حتى أ ،وتذكرها ومراجعتها لمسح المعلومةجديدة 
ن الى تدوين المالحظات أو رسم الخرائط التي تعينهم وكذلك قد يلجؤو  ،الدرس مقاطعمن  مقطعكل 

 بما يتناسب مع احتياجاتهم ومقدراتهم. وذلك ،في تثبيت المعلومة واسترجاعها
( التي أثبتت فاعلية 2119 ،المتعلقة بتلك الفرضية مع نتائج دراسة )المقدم البحثوتتشابه نتائج 

 ،وكذلك تتشابه مع دراسة )عبد العظيم ،استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية التفكير المبدع
 تيجة روبنسون في تنمية اإلبداع.( التي أكدت على األثر اإليجابي السترا2118

 
 :السابعةمناقشة الفرضية 

بين متوسطات درجات أفراد  ≥0،00aال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 
 التجريبية في التطبيقين البعدي والمؤجل الختبار تورانس للتفكير المبدع. المجموعة

الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات تالمذة  للتحقق من صحة الفرضية تم استخراج المتوسطات
والمؤجل بشكل عام وفي كل محور من  البعدي تورانس للتفكير المبدعالتجريبية في اختبار  المجموعة

 كما يبين الجدول التالي:  األصالة( ،المرونة ،محاور االختبار )الطالقة
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 تورانس للتفكير المبدعلدرجات تالمذة المجموعة التجريبية في اختبار ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 23جدول )

 األصالة( ،المرونة ،والمؤجل بشكل عام وفي كل محور من محاور االختبار )الطالقة البعدي

يالمتوسط الحساب االنحراف المعياري  الخطأ المعياري  محاور االختبار االختبار العينة 

 بعدي 38 6.16 75. 12.
ةالطالق  

 مؤجل 38 6.05 73. 12.

 بعدي 38 6.03 75. 12.
 المرونة

 مؤجل 38 6.05 73. 12.

 بعدي 38 6.08 75. 12.
 االصالة

 مؤجل 38 5.79 70. 12.

 بعدي 38 18.26 1.27 21.
 بشكل عام

 مؤجل 38 17.90 1.25 20.
 

سابية لدرجات تالمذة الجدول السابق وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحقد تبين من خالل و 
بشكل عام وفي كل محور من  التجريبية في اختبار تورانس للتفكير المبدع البعدي والمؤجل المجموعة

حيث بلغ المتوسط الحسابي لدرجات التالمذة في  ،األصالة( ،المرونة ،محاور االختبار )الطالقة
بلغ المتوسط الحسابي لدرجات ( بينما 18.26البعدي بشكل عام ) تورانس للتفكير المبدعاختبار 

، والمخطط البياني التالي (17.91المؤجل بشكل عام ) تورانس للتفكير المبدعالتالمذة في اختبار 
 يوضح ذلك:
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ال القة المرونة ا صالة بشكل عام

االختبار المؤجل

االختبار البعدي

 
بدع البعدي ( المتوسطات الحسابية لدرجات تالمذة المجموعة التجريبية في اختبار تورانس للتفكير الم7المخطط البياني )

 بشكل عام وفي كل محور من محاور االختبار )الطالقة، المرونة، األصالة( والمؤجل

التجريبية في اختبار  المجموعةوللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات تالمذة 
 ،قة)الطال البعدي والمؤجل بشكل عام وفي كل محور من محاور االختبار تورانس للتفكير المبدع

 وكانت النتائج على النحو التالي: (T-Testاختبار ت )جرى استخدام  األصالة( ،المرونة
 

للداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات تالمذة المجموعة التجريبية في  (T-Testاختبار ت )( يبين نتائج 24جدول )

 األصالة( ،المرونة ،محور من محاور االختبار )الطالقة اختبار تورانس للتفكير المبدع البعدي والمؤجل بشكل عام وفي كل

 قيمة ت العدد المحور االختبار
درجة 

 الحرية
 d إيتا مربع

حجم 

 األثر

مستوى 

 الداللة
 القرار
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 البعدي
 الطالقة

21 
 دالغير  539. كبير 0.14 0.72 74 617.

 38 المؤجل

 البعدي
 المرونة

21 
 غير دال 878. كبير 0.04 0.77 74 -154.

لالمؤج  21 

 البعدي
 األصالة

21 
 غير دال 087. كبير 0.40 0.80 74 1.736

 21 المؤجل

بشكل  البعدي

 عام

21 
 غير دال 205. كبير 0.30 0.84 74 1.277

 21 المؤجل

 

كل محور من محاور االختبار بالنسبة ل يبين الجدول السابق أن قيمة )ت( قد بلغت على التسلسل
عند ( 1.722 ،1.226 ،-.1040 ،.6120)وبشكل عام كمايلي:  ألصالة(ا ،المرونة ،)الطالقة
مستوى ( وجميعها أكبر من 0.700 ،0.012 ،0.121 ،0.029على التسلسل )الداللة  ياتمستو 

 ليسلذا يمكن القول:  ،السابعةالفرضية الصفرية  تقبلوبالتالي   ≥0،00aفي البحث  ةالداللة المعتمد
التجريبية في اختبار  المجموعةتالمذة ئية بين متوسطات درجات هناك فروق ذات داللة إحصا
 ،بشكل عام وفي كل محور من محاور االختبار )الطالقة والمؤجل تورانس للتفكير المبدع البعدي

األثر اإليجابي الستراتيجية روبنسون في تنمية التفكير ثبات وهذا يدل على  ،األصالة( ،المرونة
 .في المجموعة التجريبية االجتماعية لدى تالمذة الصف الرابع المبدع في مادة الدراسات

كل محور من محاور االختبار )الطالقة، المرونة، بالنسبة ل سلسلولما كانت قيمة مربع إيتا على الت
وهي العتبة لحجم  (0.0( أكبر من )0.14، 0.10، 0.22، 0.27)كمايلي: وبشكل عام  األصالة(

الستراتيجية روبنسون  والمستمر األثر اإليجابيعلى أثر كبير حسب تصنيف كوهين، فإن ذلك يدل 
  ات االجتماعية لدى تالمذة الصف الرابع.في تنمية التفكير المبدع في مادة الدراس

بأن اعتماد اختبار تورانس للتفكير المبدع على كل من مهارات  ويمكن ان تفسر هذه النتيجة
وقدرة استراتيجية روبنسون بما تشتمل عليه  ،من جهة األصالة( في تنمية اإلبداع ،المرونة ،الطالقة)

تعلمين على تحفيز التفكير الخالق لديهم في تخيل األسئلة واإلجابة عنها من مهمات مطلوبة من الم
 مقاطعوتكرار تلك العمليات والمهمات على كامل  ،حظات وابتكار آليات المراجعة ذاتياً الوتدوين الم

عية لمدة طويلة في أذهان المتعلمين بداساهم في رسوخ تلك المهارات اإلكل ذلك  ،الدروس المختارة
في اختبار التفكير المبدع المؤجل لذا حصلوا  ،لي ساعد في احتفاظهم بمهارات التفكير المبدعوبالتا

عليها في اختبار التفكير المبدع البعدي الذي تال  واعلى درجات متقاربة من الدرجات التي حصل
 تطبيق االستراتيجية مباشرة.
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 :الثامنةمناقشة الفرضية 
بين متوسطات درجات أفراد  ≥0،00aعند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة احصائية 

 الضابطة والتجريبية في التطبيق المؤجل الختبار تورانس للتفكير المبدع. المجموعتين
للتحقق من صحة الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات تالمذة 

بشكل عام وفي كل محور  المؤجل تورانس للتفكير المبدعالضابطة والتجريبية في اختبار  المجموعتين
 كما يبين الجدول التالي:  األصالة( ،المرونة ،من محاور االختبار )الطالقة

 

تورانس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات تالمذة المجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار ( 25جدول )

 األصالة( ،المرونة ،بشكل عام وفي كل محور من محاور االختبار )الطالقة المؤجل للتفكير المبدع

 محاور االختبار المجموعة العينة المتوسط الحسابي االنحراف المعياري  الخطأ المعياري

 تجريبية 38 6.05 73. 12.
 الطالقة

 ضابطة 35 5.20 53. 00.

 تجريبية 38 6.05 73. 12.
 المرونة

ابطةض 35 5.03 51. 09.  

 تجريبية 38 5.79 70. 11.
 االصالة

 ضابطة 35 5.319 53. 09.

 تجريبية 38 17.90 1.25 20.
 بشكل عام

 ضابطة 35 15.54 89. 15.

 
الجدول السابق وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجات تالمذة قد تبين من خالل و 

بشكل عام وفي كل محور  نس للتفكير المبدع المؤجلالضابطة والتجريبية في اختبار تورا المجموعتين
حيث بلغ المتوسط الحسابي لدرجات تالمذة  ،األصالة( ،المرونة ،من محاور االختبار )الطالقة

( بينما بلغ 15.54بشكل عام ) المؤجل تورانس للتفكير المبدعالمجموعة الضابطة في اختبار 
بشكل  المؤجل تورانس للتفكير المبدعجريبية في اختبار المتوسط الحسابي لدرجات تالمذة المجموعة الت

 ، والمخطط البياني التالي يوضح ذلك:(17.91عام )
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ال القة المرونة ا صالة بشكل عام

المجموعة ال اب ة

المجموعة التجريبية

 
المتوسطات الحسابية لدرجات تالمذة المجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار تورانس للتفكير المبدع ( 8المخطط البياني )

 م وفي كل محور من محاور االختبار )الطالقة، المرونة، األصالة(بشكل عا المؤجل
 

الضابطة والتجريبية  المجموعتينوللكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات تالمذة 
 ،)الطالقة بشكل عام وفي كل محور من محاور االختبار المؤجل تورانس للتفكير المبدعفي اختبار 

 وكانت النتائج على النحو التالي: (T-Testاختبار ت )جرى استخدام  األصالة( ،المرونة
 

للداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات تالمذة المجموعتين الضابطة  (T-Testاختبار ت )( نتائج 26جدول )

 ،المرونة ،)الطالقةوالتجريبية في اختبار تورانس للتفكير المبدع المؤجل بشكل عام وفي كل محور من محاور االختبار 

 األصالة(

 قيمة ت العدد المحور المجموعة
درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة
 القرار

ةالتجريبي  
 الطالقة

21 
 دال 000. 71 5.647

 35 الضابطة

ةالتجريبي  
 المرونة

21 
 دال 000. 66.414 6.954

 35 الضابطة

ةالتجريبي  
 األصالة

21 
 دال 002. 71 3.238

 35 الضابطة

ةالتجريبي بشكل  

 عام

21 
 دال 000. 71 9.215

 35 الضابطة
 

كل محور من محاور االختبار بالنسبة ل يبين الجدول السابق أن قيمة )ت( قد بلغت على التسلسل
( عند مستوى 9.710 ،2.721 ،6.904 ،0.642وبشكل عام كمايلي: ) األصالة( ،المرونة ،)الطالقة
  0،007عند مستوى الداللة  3.238قيمة ت  الذي جاءت فيها عدا محور األصالة فيم 0.00الداللة 

الفرضية الصفرية  ترفضوبالتالي   ≥0،00aوجميعها أصغر من مستوى الداللة المعتمد في البحث 
لذا يمكن القول: إن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية بين متوسطات  ،وتقبل الفرضية البديلة الثامنة
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بشكل عام  الضابطة والتجريبية في اختبار تورانس للتفكير المبدع المؤجل المجموعتينمذة تالدرجات 
ولما  ،لصالح المجموعة التجريبية األصالة( ،المرونة ،وفي كل محور من محاور االختبار )الطالقة

، كل محور من محاور االختبار )الطالقة، المرونةبالنسبة ل كانت قيمة مربع إيتا على التسلسل
( وهي العتبة لحجم أثر 0.0( أكبر من )0.94، 0.10، 0.11، 0.14كمايلي: )وبشكل عام  األصالة(

احتفاظ تالمذة المجموعة التجريبية بمهارات التفكير كبير حسب تصنيف كوهين، فإن ذلك يدل على 
 المبدع لمدة أطول مقارنة مع تالمذة المجموعة الضابطة.

بنسون في تنمية مهارات التفكير المبدع من خالل إتاحة فرص التعلم مما يؤكد فاعلية استراتيجية رو 
الدرس  مقاطعالذاتي القائم على استخدام المتعلمين لمهاراتهم الخاصة في ابتكار طرائق جديدة لدراسة 

واعتماد أساليبهم الخاصة في  ،وتخيل األسئلة التي يمكن أن تطرح حسب وجهات نظرهم ،وحفظها
التي تساعدهم في االحتفاظ بالمعلمومات، مما ساعد في إكسابهم مهارات الطالقة تدوين المالحظات 
المجموعة الضابطة الذين كانوا ربما مجرد متلقين تالمذة وذلك على خالف  ،واألصالة والمرونة

ظهار قدراتهم الذاتية في  للمعلومات، لم تساعدهم الطريقة التقليدية على إطالق طاقاتهم اإلبداعية وا 
 المعلومات وحفظها واسترجاعها. فهم
 
 :البحثستنتاجات ا

 إلى جملة من النتائج يمكن إجمالها في النقاط التالية: البحث الحالي توصل
المجموعة التجريبية في اختبار توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تالمذة  -

المتوسط  ياعية لصالح االختبار البعدي ذفي مادة الدراسات االجتم التحصيل الدراسي القبلي والبعدي
 الحسابي األكبر.

المجموعتين الضابطة والتجريبية في توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تالمذة  -
في مادة الدراسات االجتماعية لصالح المجموعة التجريبية ذات  اختبار التحصيل الدراسي البعدي

 .المتوسط الحسابي األكبر
المجموعة التجريبية في اختبار يس هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تالمذة ل -

 .والموجل في مادة الدراسات االجتماعية التحصيل الدراسي البعدي

المجموعتين الضابطة والتجريبية في توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تالمذة  -
في مادة الدراسات االجتماعية لصالح المجموعة التجريبية ذات  المؤجلاختبار التحصيل الدراسي 
 .المتوسط الحسابي األكبر
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تالمذة المجموعة التجريبية في اختبار توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  -
 ،بشكل عام وفي كل محور من محاور االختبار )الطالقة تورانس للتفكير المبدع القبلي والبعدي

 .المتوسط الحسابي األكبر يلصالح االختبار البعدي ذ األصالة( ،المرونة

تالمذة المجموعتين الضابطة والتجريبية في توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  -
 ،بشكل عام وفي كل محور من محاور االختبار )الطالقة اختبار تورانس للتفكير المبدع البعدي

 .لصالح المجموعة التجريبية ذات المتوسط الحسابي األكبر (األصالة ،المرونة

تالمذة المجموعة التجريبية في اختبار ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  -
 ،بشكل عام وفي كل محور من محاور االختبار )الطالقة تورانس للتفكير المبدع البعدي والمؤجل

 .األصالة( ،المرونة

تالمذة المجموعتين الضابطة والتجريبية في ات داللة إحصائية بين متوسطات درجات توجد فروق ذ -
 ،بشكل عام وفي كل محور من محاور االختبار )الطالقة اختبار تورانس للتفكير المبدع المؤجل

 .ذات المتوسط الحسابي األكبر لصالح المجموعة التجريبية األصالة( ،المرونة

 
 :البحثمقترحات 

 اآلتي: يمكن اقتراحلنتائج السابقة وفي ضوء ا
 .وراء المعرفي ما االجتماعية لمهارات التفكير الدراسات مناهجتضمين  .1
 أثناء استخدامها على والعمل مختلف المستويات في المهارات هذه اكتساب على تالمذةال مساعدة .2

 .المدرسي المنهاج نطاق وخارج المنهاج المدرسي مع تعاملهم
 من الدراسي وذلك بمستواهم والمنخفض للنهوض المتوسط التحصيل ذوي مذةتالال على التركيز .3

 لتدريسها وراء المعرفي ما التفكير مهارات اكتساب إستراتيجيات تنفيذ المعلمين على تدريب خالل
 .استخدامها على وتشجيعهم ،تالمذةلل
 .الحالي البحث في أعداده تم الذي الخطة التعليمية من اإلفادة .4
 الدراسية. الخطط في المعرفة وراء ما التفكير اراتمه تضمين .5
 صفوف في المعرفي وراء ما اكتساب مهارات التفكير درجة تتناول التي الدراسات من المزيد إجراء .6

 .المجال هذا في بحثت التي لقلة الدراسات نظراً  تالمذةال عند توافرها مدى عن الكشف ومحاولة أخرى،
 وتعالج الجوانب التي لم تتناولها. الحالي، حثالبإجراء دراسات الحقة تكمل  .7
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 ملخص البحث باللغة العربية
 

 هدف البحث الحالي إلى:
الكشف عن أثر استراتيجية روبنسون في تنمية التحصيل في مادة الدراسات االجتماعية لدى تالمذة  .1

 الصف الرابع من التعليم األساسي.
التفكير المبدع لدى تالمذة الصف الرابع من التعليم  الكشف عن أثر استراتيجية روبنسون في تنمية .2

 األساسي.
  فصول: خمسةوقد تألف البحث من 

مقدمة البحث، ومشكلته، وأهمّيته، وأهدافه، وفرضياته،  حيث تضمن: )التعريف بالبحث( تناول األول
 وحدوده، ومصطلحاته وتعريفاتها اإلجرائّية.

 وتعقيب عليها. الّسـابقة العربية واألجنبية، فقد تضمن الّدراسـات الثانيأما الفصل 
استراتيجيات ما وراء  تناول )القراءات النظرّية( التي تضمنت العناوين الرئيسة اآلتية: الثالثالفصل و 

 الدراسات االجتماعية. -التفكير اإلبداعي -التحصيل الدراسي -المعرفة
إجراءات البحث من حيث  ل األول:تناو  وتضمن فصلين، وخصص الباب الثاني لإلطار العملي، 

فقد تناول عرض نتائج البحث  أما الفصل الثاني: وأدواته وتصميمها، ومنـهجه، مجتمع البحث وعينته،
 وفي الصفحات األخيرة من البحث تم كتابة ملخص البحث ومراجعه ومالحقه. ومقترحاته. واستنتاجاته،

 بع في مدارس التعليم األساسي في مدينة حمص.على عينة من تالمذة الصف الّرا البحث تطبيقتّم 
 وقد تّم سحب العينة بطريقة العينة القصدية حيث تّم تقسيم عينة البحث إلى مجموعتين:

  مجموعة تجريبية: ضمت الشعبة الثالثة من تالمذة الصف الرابع األساسي فـي مدرسـة رقيـة وتألفـت
 متعلمًا. (38) من
 ة من تالمذة الصف الرابع األساسي في مدرسة رقيـة وتألفـت مجموعة ضابطة: ضمت الشعبة الثاني
 متعلمًا. (35) من
التفكير المبدع التحصيل و وتّم إتباع المنهج التجريبي للكشف عن أثر استراتجية روبنسون في تنمية  

 لدى تالمذة الصف الرابع من مرحلة التعليم األساسي.
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 والدراسات السابقة في مجال البحث الحالي، معرفة،وبعد المراجعة النظرية الستراتيجيات ما وراء ال
تم  واالطالع على األدبيات التربوية لتصميم االختبارات وطرائق التحقق من صالحيتها للتطبيق،

 واختبار تورانس للتفكير المبدع. اعتماد اختبار للتحصيل العلمي من تصميم الباحث،
 از أهمها بالنقاط اآلتية:وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج يمكن إيج

المجموعة التجريبية في اختبار توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تالمذة  .1
في مادة الدراسات االجتماعية لصالح االختبار البعدي ذو  التحصيل الدراسي القبلي والبعدي

 المتوسط الحسابي األكبر.
المجموعتين الضابطة والتجريبية درجات تالمذة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات - .2

في مادة الدراسات االجتماعية لصالح المجموعة التجريبية  في اختبار التحصيل الدراسي البعدي
 ذات المتوسط الحسابي األكبر.

المجموعة التجريبية في ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تالمذة  .3
 .والموجل في مادة الدراسات االجتماعية سي البعدياختبار التحصيل الدرا

المجموعتين الضابطة والتجريبية توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تالمذة  .4
في مادة الدراسات االجتماعية لصالح المجموعة التجريبية  في اختبار التحصيل الدراسي المؤجل

 .ذات المتوسط الحسابي األكبر

تالمذة المجموعة التجريبية في اختبار ت داللة إحصائية بين متوسطات درجات توجد فروق ذا .5
بشكل عام وفي كل محور من محاور االختبار )الطالقة،  تورانس للتفكير المبدع القبلي والبعدي

 .لصالح االختبار البعدي ذو المتوسط الحسابي األكبر المرونة، األصالة(

تالمذة المجموعتين الضابطة والتجريبية توسطات درجات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين م .6
بشكل عام وفي كل محور من محاور االختبار  في اختبار تورانس للتفكير المبدع البعدي

 لصالح المجموعة التجريبية ذات المتوسط الحسابي األكبر )الطالقة، المرونة، األصالة(

تالمذة المجموعة التجريبية في اختبار  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات .7
بشكل عام وفي كل محور من محاور االختبار )الطالقة،  تورانس للتفكير المبدع البعدي والمؤجل

 المرونة، األصالة(

تالمذة المجموعتين الضابطة والتجريبية توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات  .8
بشكل عام وفي كل محور من محاور االختبار  المؤجلفي اختبار تورانس للتفكير المبدع 

 .لصالح المجموعة التجريبية )الطالقة، المرونة، األصالة(

 وقد توصل البحث إلى مجموعة من المقترحات وهي:
 .وراء المعرفي ما تضمين مناهج الدراسات االجتماعية لمهارات التفكير .1
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 أثناء استخدامها على والعمل ،ف المستوياتمختل في المهارات هذه اكتساب على التالمذة مساعدة .2
 .المدرسي المنهاج نطاق وخارج المنهاج المدرسي مع تعاملهم

 من وذلك ،الدراسي بمستواهم والمنخفض للنهوض المتوسط التحصيل ذوي التالمذة على التركيز .3
 راء المعرفيو  ما التفكير مهارات اكتساب تساعد على ستراتيجياتا تنفيذ المعلمين على تدريب خالل

 .استخدامها على وتشجيعهم للتالمذة، لتدريسها
 الحالي. البحث في اعدادهإ تم يتال الخطة التعليمية من اإلفادة .4
 صفوف في المعرفي وراء ما اكتساب مهارات التفكير درجة تتناول التي الدراسات من المزيد إجراء .5

.المجال هذا في بحثت التي لقلة الدراسات نظراً  التالمذة عند توافرها مدى عن الكشف ومحاولة أخرى،
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 املالحق
 
  (1) الملحق

 الصفة العلمية( حسبأسماء الّسادة المحّكمين )

 االختصــــــــــــاص الوظيفــــــــــــــــــــــة اللقـــــــــب واالســـــــــــــــــم

 وطرائق التدريس مناهجال جامعة دمشق /كلية التربية -أستاذ  األستاذ الدكتور جبرائيل بشارة

 وطرائق التدريس مناهجال جامعة دمشق/ كلية التربية   -أستاذ  األستاذة الدكتورة أسما الياس

 جتماعيالتغيير اال جامعة البعث/ كلية التربية  -أستاذ  الدكتور يوســــف خضور

 تاريخ الفلسفة جامعة البعث/ كلية التربية  -أستاذ  الدكتور محمد موســـــى

 مناهج وطرائق التدريسال جامعة البعث/  كلية التربية -أستاذ ـماعيلالدكتور محمد إســ

 مناهج وطرائق التدريسال جامعة دمشق/ كلية التربية  -أستاذ مساعد الدكتورة خلود الجزائري

 مناهج وطرائق التدريسال تشرينجامعة /  كلية التربية -مدرس الدكتور بسام محمود الصافتلي
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 (2الملحق )

 وفق استراتيجية روبنسون ةمصّمم خطة تعليميةتحكيم 

  
 ترمحالسيد األستاذ الدكتور..................................................الم

 لبحث بعنوان: الخطة التعليميةالموضوع: تحكيم 
 في تنمية التحصيل والتفكير المبدع في مادة التربية اإلجتماعية (R) 3SQأثر استراتيجية روبنسون

 لدى تالمذة الصف الرابع من مرحلة التعليم األساسي.
 ليصار إلى تطبيقه مع التفضل بإبداء مالحظاتكم. الخطة التعليمية مقاطعأرجو من حضراتكم تحكيم 

 
 الباحث: شادي منير األشرم 
 

 التعريف بإستراتيجية روبنسون:
  خطوات استراتيجية روبنسونR) 2SQ:) 

 روف اآلتية:تتضمن هذه االستراتيجية الح
وفي هذه  لقاء نظرة عامة على النص.إوتعني  (Survey) وهو الحرف األول لكلمة :S)) الحرف -1

في قراءة هذه  هوكيفية سير  ،الخطوة يضع القارئ مخططًا تمهيديًا للمعلومات التي يتضمنها النص
 .المعلومات

مع توقع القارئ  ،األسئلةوتعني طرح  ،(Questions) هو الحرف األول من كلمة :Q)) الحرف -2
 .مما سيقرؤه ،جابات عن هذه األسئلةإالحصول على 

لذالك أخذت  ،R)) يتفرع هذا العنصر إلى ثالث كلمات كل واحدة منها تبدأ بالحرف :R)) الحرف -2
وفيها يحاول القارئ  قرأ(اأي )Read) ) األول هو أول حرف من كلمة (Rوحرف ) ،(3R) مصطلح

الثاني فهو الحرف  (Rأما حرف ) جابة عن األسئلة التي صاغها في الخطوة السابقة.خالل القراءة األ
وفيها يحاول القارئ بتأن شديد أن يجيب بصوت عال عن  (سّمعأي ) ،(Reciteاألول من كلمة )

أي  (Review) الثالث أول حرف من كلمة (R) ويمثل الحرف ثارها في الخطوة الثانية.أاألسئلة التي 
بهدف التحقق من صحة األجابات  ،فيها يراجع القارئ المادة بتكرار األجزاء المهمة من النصو  )راجع(

 التي أعطاها آنفًا.
 ومنها العلوم على اختالفها  ،الدراسيةفهي تصلح لقراءة معظم المواد  ،ولهذه االستراتيجية ميزات

كالرياضيات  ،الرقمية ةولكنها ال تصلح لقراءة الموضوعات ذات الطبيع ،والفنون واإلنسانيات
 القراءة عملية نشطة. من جعل، تة نسبياً وهذه االستراتيجية بسيطة وسلس واالحصاء.
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 :الخطة التعليمية
 باتّباع الخطوات اآلتيـة: الخطة التعليميةقام الباحث من أجل إعداد 

 :الخطة التعليميةالهدف من إعداد 
ي يكون تال يه ةالالفعّ  فالخطة التعليميةربوي، لذا يعد تحديد األهداف من أهم األمور في أي عمل ت

 أهداف واضحة ومحددة، ألن هذه األهداف هي التي ستعمل على توجيه العمل التعليمي نحو ما اله
وذلك  الخطة التعليميةلتحقيقه من نتائج مرغوبة لعملية التعلم. ولقد صّمم الباحث  الباحث سعىي

نسون ضمن المنهج المقّرر لمادة الدراسات اإلجتماعية في بصياغة الدروس وفق استراتيجية روب
في تنمية  اأثر تدريسه تعّرفإلى  الخطة التعليمية ه، وهدف من إعداد هذاألساسيالصف الرابع 

وموضوع المواطنة من  .األساسيالتحصيل والتفكير المبدع لدى عينة من تالمذة الصف الرابع 
حيث أن عمادها  ،ن األسئلة وهذا جوهر استراتيجية روبنسونالمواضيع التي تحتمل مجموعة كبيرة م

 وهذا ما دفع الباحث إلختيار هذه الوحدة.  طرح األسئلة واإلجابة عليها.
 المواطنة في سورية عنوان الوحدة:

 وتتضمن هذه الوحدة ستة دروس وهي:
 وطني سورية. الدرس األول:
 ة.التقسيمات اإلدارية في وطني سوري الدرس الثاني:
 نظام الحكم في سورية. الدرس الثالث:
 الحقوق. الدرس الرابع:

 الواجبات. الدرس الخامس:
 عيد الشهداء. الدرس السادس:

 :تصميم الخطة الصفية لتنفيذ التدريس وفق استراتيجية روبنسون 
وخاصة وراء المعرفة  ما ستراتيجياتاطلع الباحث على األدبيات المتعلقة بالبحث والخلفية النظرية ال

سترتيجيات اال اإلطالع على األبحاث والدراسات السابقة التي تناولت هذه استراتيجية روبنسون، كما تمّ 
 .بالتصميم التجريبي

  اإلجراءات اآلتية: الخطة التعليميةويضم كل درس من دروس 
 تحديد النقاط التعليمية.  -أ

 تحديد األهداف السلوكية.  -ب
 روبنسون.ستراتيجية ال الدروس وفقاً  تصميم  -ت

 األهداف العامة للوحدة.
 :أنّ  يتوقع في نهاية الوحدة أن يكون التلميذ قادرًا على

 معنى انتمائه لوطنه. يشرح -1
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 ف التقسيمات اإلدارية لمحافظته وللجمهورية العربية السورية.رّ يتع -2
 ف حقوقه وواجباته.يتعرّ  -3
 نظمة والقوانين في وطنه سورية.يحترم األ -4
 قانون حماية البيئة. -ته مثل قانون المروريفهم القوانين في حيا -5
 ن واجبه إذا تعرض وطنه للعدوان.يبيّ  -6
 ل سبب إقامة الدولة لضريح الجندي المجهول.يعلّ  -7
 يكتشف أهمية الشهادة والشهداء. -8
 

النقاط التعلمية لمضمون الوحدة الخامسة من كتاب الدراسات االجتماعية للصف الرابع من مرحلة 
 المواطنة في سورية( فهي كالتالي:التعلبم األساسي )

 ةالدرس األول: وطني سوري
 الوطن: -1
 مجموعة بشرية معينة. فيه المكان الذي تعيش الوطن هو -1-1
نسانية اجتماعية وثقافية إتربط بين المجموعة البشرية التي تعيش على أرض الوطن عالقات  -1-2

 وعاطفية.
 .ةة هي وطني سورياألرض التي نعيش عليها وتسمى الجمهورية العربية السوري -1-3
 المواطن: -2
ويتمتع بكامل حقوقه التي نص  ،المواطن كل فرد يعيش على أرض الجمهورية العربية السورية -2-1

 ويلتزم بأداء واجباته. ةعليها دستور سوري
 المواطنة: -3
 نتماء الى األرض التي يعيش فوقها.المواطنة هي شعور المواطن باال -3-1
 التي ترسخ حب المواطن لوطنه. المواطنة تعني التمسك بالهوية الوطنية -3-2
 المواطنة تعني الدفاع عن الوطن ضد أي خطر يهدد أرضه. -3-3
 

 الدرس الثاني: نظام الحكم في وطني سورية.
 ستفتاء الشعبي:اال -1
 ستفتاء الشعبي هو سؤال الشعب عن رأيه في موضوع من الموضوعات.اال -1-1
أو  ،أو رئيس الدولة لمان(هو سؤال الشعب عن رأيه بناًء على طلب من مجلس الشعب )البر  -1-2

 رئيس الوزراء أو طلب الشعب نفسه.
 نظام الحكم في سورية: -2
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 نظام الحكم في سورية جمهوري. -2-1
 ستفتاءالشعبي.يتم اختيار الرئيس عن طريق اال -2-2
ويسهر على تنفيذ أحكامه بما  ،يحكم الرئيس البالد بموجب دستور الجمهورية العربية السورية -2-3

 ن.يضمن مصلحة الشعب والوط
 الدستور: -3
 الدستور هو الوثيقة االساسية التي تبين شكل الحكم في الدولة. -3-1
 الدستور هو الوثيقة تحدد صالحيات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. -3-2
 الدستور هو الوثيقة التي تنظم العالقة بين هذه السلطات. -3-3
 الدستور هو الوثيقة التي تحدد حقوق المواطن وواجباته. -3-4
 في الجمهورية العربية السورية. الحكومة -4
 تتألف الحكومة في سورية من: -4-1
 رئيس الجمهورية. -أ

 رئاسة مجلس الوزراء. -ب
 الوزراء. -ت
 أعضاء المجالس المحلية. -ث
 تشكل بمجموعها السلطة التنفيذية. -4-2
 تتابع السلطة التنفيذية تنفيذ القوانين. -4-3
 تصنع السياسة العامة للدولة وتحافظ على أمنها. -4-4
 

 التقسيمات اإلدارية في وطني سورية. الدرس الثالث:
 التقسيمات االدراية في الجمهورية العربية السورية: -1
 تتألف الجمهورية العربية السورية من أربع عشرة محافظة. -1-1
 .أكبر مدن سورية وعاصمتها دمشق -1-2
 الوحدات االدراية:  -2
 –القرية  –البلدة  – المدينة –المحافظة  :تقسم الجمهورية العربية السورية إلى وحدات إدارية هي -2-1

 الوحدة الريفية.
 .وحدات ريفية( –قرى  –أحياء  –بلدات  –نواح  –مدن  –تقسم كل محافظة إلى )مناطق  -2-2
 اإلدارة المحلية: -3
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توفر الدولة الخدمات التعليمة والصحية واالجتماعية واالقتصادية والترفيهية لكل المحافظات  -3-1
 محلية.ووحداتها التابعة لها عن طريق اإلدارة ال

 توفر الدولة الخدمات وفق هيكل تنظيمي. -3-2
الهيكل التنظيمي يمسح بإيصال الخدمات إلى جميع المناطق في الجمهورية العربية السورية  -3-3

 بالتعاون والتنسيق مع باقي وزارت الدولة.
 :الهيكل التنظيمي لإلدارة المحلية -4
 اإلدارة المحلية هيئات منتخبة شعبيًا. -4-1
س إدارة الشؤون المحلية في المحافظة أو المدينة أو البلدة أو الوحدة الريفية اإلدارة المحلية تمار  -4-2

 أو الحي.
 

 الدرس الرابع: الحقوق.
 حق التعليم: -1
لزامي حتى نهاية مرحلة التعليم في وطني مجاني في جميع مراحل التعليم العام ماقبل الج -1-1 امعي وا 
 ساسي.األ
 مواطن.توفر الدولة التعليم في سورية التعليم لكل  -1-2
 ومتوازن في جميع المحافظات وتجهزها بكل مستلزماتها. تبني الدولة المدارس بشكل متساوٍ  -1-3
 كما توفر وزارة التربية الكتاب المدرسي لكل تلميذ في سورية. -1-4
 حق الرعاية الصحية: -2
 توفر الدولة الرعاية الصحية المجانية لكل المواطنين. -2-1
 ت كلها وفي كل أنحاء سورية.تقدم الدولة الخدمات الصحية من االختصاصا -2-2
 عيش في بيئة نظيفة.أمن حقي أن  -3
تهتم الدولة بالحفاظ على البيئة من خالل تقديم الخدمات المتنوعة في سبيل المحافظة على بيئة  -3-1

 نظيفة.
 

 الدرس الخامس: الواجبات.
 واجبات الدولة تجاه المواطنين: -1
 .مواطنين من خالل األنظمة والقوانينتحقق الدولة في الجمهورية العربية السورية حماية لل -1-1
 يسن األنظمة والقوانين السلطة التشريعية. -1-2
مؤسسات اجتماعية و تقدم السلطة التشريعية الخدمات المتنوعة التعليمية والصحية ومرافق عامة  -1-3

 واقتصادية وخدمية.
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 من اختصاصات مجلس الشعب ترشيح رئيس الجمهورية. -1-4
 وانين.قرار القإمن اختصاصات مجلس الشعب  -1-5
 من اختصاصات مجلس الشعب مناقشة سياسة الوزارات. -1-6
 من اختصاصات مجلس الشعب إقرار المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تتعلق بسالمة الدولة. -1-7
شخاص المناسبين انتخابات مجلس الشعب واختيار األ من واجبنا نحن المواطنين المشاركة في -1-8

 لهذه المهمة.
 في الجمهورية العربية السورية.واجباتنا نحن المواطنين  -2
 من واجبات المواطن تجاه نفسه. -2-1
 يعبث بها. من واجبات المواطن تجاه نفسه أن يحافظ على صحته وحياته وال -2-1-1
 من واجبات المواطن تجاه نفسه أن يثق بنفسه ويحترم ذاته. -2-1-2
 اليجابية.من واجبات المواطن تجاه نفسه أن يلتزم بالقيم المجتمعية ا -2-1-3
 من واجبات المواطن تجاه وطنه. -3-2
في مختلف الجوانب االقتصادية  تهمن واجبات المواطن تجاه وطنه أن يساهم في تنمي -3-2-1

 والفكرية  واالجتماعية.
 من واجبات تجاه وطنه أن يتقيد باألنظمة والقوانين. -3-2-2
-المال -يملك )العلم ساته بكل مامن واجبات المواطن تجاه وطنه أن يدافع عن وطنه ومقد -3-2-3

 .النفس(
 من واجبات المواطن تجاه وطنه أن يستفيد من الخدمات التي تقدمها الدولة كالتعليم. -3-2-4
 من واجبات المواطن تجاه وطنه أن  يحرص على أن يحصل على أكبر قدر من العلم. -3-2-5
 لتطوعية لخدمة المجتمع.من واجبات المواطن تجاه وطنه أن يقوم باألعمال ا -3-2-6
 -شوارع  -من واجبات المواطن تجاه وطنه أن يحافظ على الممتلكات العامة )حدائق  -3-2-7

 الوزارات(. –المؤسسات  -المدرسة و أثاثها
 

 الدرس السادس: عيد الشهداء.
 أهمية الشهادة: -1
 ته واستقالله.الشهداء هم األبطال الذين ضحوا بأنفسهم وبدمائهم دفاعًا عن وطنهم وكرام -1-1
 نحن متمتعين بالسيادة واالستقالل بفضل تضحيات الشهداء. -1-2
 تبقى من أرضينا عن طريق المزيد من التضحيات. نحن سنحرر ما -1-3
 الشهيد في الجمهورية العربية السورية. -2
 تحتفل الجمهورية العربية السورية في كل عام بعيد الشهداء الذي يصادف السادس من أيار. -2-1
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العربية السورية تكريمًا للشهداء الذين قاوموا واستبسلوا وضحوا بأنفسهم وبدمائهم  الجمهورية تقيم -2-2
 دفاعًا عن وطنهم وكرامته واستقالله.

 الوطن.تكريمًا للشهيد أقامت الدولة ضريح الجندي المجهول رمزًا لشهداء  -2-3
 المدارس.و ألسر الشهداء وأبنائهم مثل: المساكن  كثيرةتقدم الدولة خدمات  -2-4
 
 اجات التعليمية الخاصة بدروس الوحدة:النت
ويمكنهم من  ،فيضيف إلى ميزاتهم خبرات جديدة ،تالمذةحداث تغير في سلوك الإيهدف التعليم إلى    

لذلك فوجود األهداف وتحديدها يساعد على تصميم مادة  ،أداء مهارة لم يكونوا قادرين على أدائها
 المختلفة. واألنشطة التعليميةالتعليم 

وفق إستراتيجية روبنسون في تنمية التحصيل والتفكير  ةالمعد الخطة التعليميةمن هدف  طالقاً وان
فقد حدد الباحث األهداف السلوكية الخاصة بموضوعات  ،المبدع في مقرر الدراسات االجتماعية

 -الوحدة المختارة )المواطنة في الجمهورية العربية السورية( بما تتضمنه من موضوعات اجتماعية
 في المجال المعرفي ضمن المستويات التالية: العليا بيئية بحسب مستويات بلوم -وطنية

وقد راعى الباحث النقاط اآلتية عند صياغة هذه األهداف ، التقويم( -التركيب -التحليل -)التطبيق
 السلوكية.

 ية.أن تكون مشتقة من األهداف التربوية العامة ومن األهداف العامة للوحدة الدراس •
 في إطار األهداف العامة للوحدة الدراسية. تالمذةأن تهتم بنمو ال •
 ال في إطار المادة فحسب.  ،في إطار األهداف االجتماعية تالمذةأن تهتم بنمو ال •
وانسجامها مع الزمن المخصص لكل  ،واهتماماتهم تالمذةومناسبتها لميول ال ،مدى قابليتها للتحقيق •

 فرة في المدرسة.اسجامها مع اإلمكانيات المتو انكذلك و  ة،حصة درسي
 دروس الوحدة. ومرتبطة بمضمون الدروس مقاطعبحسب ومتسلسلة  ،أن تكون مترابطة •
 المختلفة وتحث على التخيل واإلبداع. تالمذةتنمي مهارات ال •

 .التعليميةالخطة هدفًا سلوكيًا موزعين على دروس  (39) هذا وقد بلغ عدد األهداف السلوكية للوحدة
 
 سلوكيةلجدول األهداف ا-ب
 

 المستوى الهدف م 

الدرس 
 األول

 فهم تعريف الوطن.     صياغةأن يعيد  1
 تحليل أن يستنتج ما يربط بين المجموعة البشرية التي تعيش على أرض الوطن.     2
 تذكر األرض التي يعيش عليها.     يسميأن  2
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 تذكر    لمواطن في سورية.ا يعّرفأن  4
 تذكر لمواطنة في سورية.   ا يعّرفأن  5
 تحليل أن يميز بين تعريف المواطن وتعريف المواطنة.      6

الدرس 
 الثاني

 تحليل أن يستخرج من النص مفهوم االستفتاء.     1

بناًء على طلب و مفهوم االستفتاء بناًء على طلب مجلس الشعب  يبين رأيه فيأن  2
 تقويم  رئيس الدولة.

 تحليل أن يقارن بين نظام الحكم في سورية وأنظمة الحكم األخرى.     2

طريقة اختيار الرئيس في سورية وطريقة اختيار الرئيس في الدول  يبين رأيه فيأن  4
 األخرى.    

 تقويم

 تقويم أساليب الحكم األخرى.   و أسلوب حكم الرئيس للبالد  يحكم علىأن  5
 تذكر الدستور.      فعرّ يأن  6
 تركيب أن يقترح وظائف أخرى يجب أن يتضمنها الدستور.               7
 تطبيق  أن يرسم مخطط بياني لمكونات الحكومة في سورية.               1
 تحليل أن يستخرج مهام السلطة التنفيذية في الحكومة.                    9

الدرس 
 الثالث

 تحليل الجمهورية العربية السورية.    حافظات م يصنفأن  1
 تحليل .               التي تتألف منها كل محافظة يصنف الوحدات اإلداريةأن  2
 تحليل أن يستخرج مهام اإلدارة المحلية.                                         2
 التطبيق                         أن يرسم شكاًل بيانيًا لمكونات اإلدارة المحلية.    4
 تركيب أن يقترح مهام أخرى لإلدارة المحلية.                                     5

الدرس 
 الرابع

 حليلت عن اإللزامي.                                       نيأن يميز أنواع المجا 1
 تقويم بشكل متساوي في جميع المحافظات. المدارس  بناء يفالدولة  على عدالة أن يبرهن 2
 تقويم ر الرعاية الصحية المجانية لكل المواطنين.       يتوففي الدولة  من دورأن يتحقق  2

4 
م الخدمات الصحية من االختصاصات كلها وفي يتقدفي الدولة  على دورأن يبرهن 

 تقويم كل أنحاء سورية.        

 تركيب ة تلوث البيئة.           مشكلل يقترح حلوالً أن  5

الدرس 
 الخامس

 تقويم حماية المواطنين في الجمهورية العربية السورية ال في تأمينالدولة  دور يبين رأيه فيأن  1
 فهم مهام السلطة التشريعية.                          يبينأن  2
 همف اختصاصات مجلس الشعب.                     يوضحأن  2
 تقويم انتخابات مجلس الشعب بجمل معبرة.    يحكم علىأن  4
 تذكر واجبات المواطن تجاه نفسه.                  دد أن يع 5
 تحليل أن يصنف واجبات المواطن تجاه الوطن.                    6
 تركيب للمحافظة على الممتلكات العامة.          حلوالً  يقدمأن  7
 تركيب بعض المشكالت البيئية.                         ل يقترح حلول أن 1
 تطبيق أن يجرب بعض األعمال التطوعية لخدمة المجتمع.         9



    
124 

الدرس 
 السادس

 تذكر    ف الشهداء.عرّ يأن  1
 تحليل تضحيات الشهداء.   من خالل سيادة في الحفاظ على  سورية يميز دورأن  2
 تحليل لشهداء.   اتج سبب احتفال الجمهورية العربية السورية بعيد أن يستن 2
 تركيب أن يكتشف رمزية ضريح الجندي المجهول. 4
 تقويم خدمات ألسر الشهداء.الم يتقد حولالدولة  دور يبين رأيه فيأن  5

 
 :يجية روبنسونوفق استرات قبل البدء بالتدريس تالمذةاإلرشادات والتوجيهات التي يجب أن تقدم لل

 لتصحيح األخطاء. يجب عدم نقد أفكار الغير إال -1
 يجب عدم السخرية من فكرة أي تلميذ. -2
 فصاح عن أي فكرة بحرية ودون تردد.يجب اإل -3
 يجب طرح أكبر كمية من األسئلة. -4
 

الخطة أفراد عينة المجموعة التجريبية بحسب  علىقام الباحث بتطبيق استراتيجية روبنسون ثم 
سبوع وهو التوزيع المعتمد بالمدارس من قبل مديريات التربية ن باأليبمعدل حصت ،ةالمقرر  ةالتعليمي

 دقيقة لكل حصة. (45) قدره وبمعدل زمني
 وفقًا للخطوات التالية:  الخطة التعليميةفي المقررة عداد كل درس من دروس الوحدة إ تموقد 

 وطني سورية. الدرس األول:
 .في الكتاب كما ورد المقطع

تربطهم عالقات إنسانية واجتماعية  ،المكان الذي تعيش فيه مجموعة بشرية معينة هو أواًل: الوطن:
 وثقافية وعاطفية.

فاألرض التي نعيش عليها وتسمى الجمهورية العربية السورية هي وطني سورية. أجلها واعتز باالنتماء 
 أدافع عنها وأساهم في بنائها وتقدمها. ،إليها
 ووضع خطوط تحت المعارف الجديدة. المقطعقراءة  ولى:الخطوة األ  •

( وتعني إلقاء نظرة عامة على النص: SURVEY( وهو أول حرف من كلمة )sيختصرها الحرف )
وكيفية سيره في  ،مخططًا تمهيديًا للمعلومات التي يتضمنها النص متعلموفي هذه المرحلة يصنع ال

 قراءة هذه المعلومات.
ي تشكيل ( وتعنQuestions( وهو الحرف األول من كلمة )Q) ويرمز لها بالحرف :الخطوة الثانية •

الحصول على إجابات عن هذه األسئلة  متعلممع توقع ال المقطعتضمنها يأسئلة على المعارف التي 
 مما سيقرأ.

 من يعيش في الوطن؟ -1
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 ما الذي يربط بينهم؟ -2
 بماذا تشعر تجاه وطنك سورية؟ -3
 جاه وطنك سورية؟ما واجبك ت -4
خالل  متعلمقرأ( وفيها يحاول الاأي )( Read( أول حرف من كلمة )Rحرف ) الخطوة الثالثة: •

 مع حذف أداة السؤال. –القراءة اإلجابة عن األسئلة التي صاغها في الخطوة السابقة
 يعيش في الوطن مجموعة بشرية معينة. -1
 افية وعاطفية.تربط بينهم عالقات إنسانية واجتماعية وثق -2
 تسمى الجمهورية العربية السورية. -3
 أحبها وأعتز باالنتماء إليها. -4
 واجبي الدفاع عنها والمساهمة في بنائها وتقدمها. -5
وفيها يحاول القارئ بتأن  (سّمعأي ) ،(Reciteهو الحرف األول من كلمة )و  (R) الخطوة الرابعة: •

 ثارها في الخطوة الثانية.أسئلة التي شديد أن يسمع بصوت عال األجوبة عن األ
وفيها يراجع  أي )راجع( (Review) أول حرف من كلمة (Rلحرف )باويرمز لها  الخطوة الخامسة: •
بهدف التحقق من صحة اإلجابات التي أعطاها  ،بتكرار األجزاء المهمة من النص مقطعال متعلمال

 .متعلموتثبيت المعلومات والمعارف في ذهن ال آنفاً 
 

 المواطن. ثانيًا:
يتمتع بكامل حقوقه التي نص  ،رض الجمهورية العربية السوريةأالمواطن هو كل فرد يعيش على 

 عليها دستور سورية ويلتزم بأداء واجباته.
 ووضع خطوط تحت المعارف الجديدة. مقطع: قراءة الالخطوة األولى •

إلقاء نظرة عامة على النص:  ( وتعنيSURVEY( وهو أول حرف من كلمة )sيختصرها الحرف )
وكيفية سيره في  ،مخططًا تمهيديًا للمعلومات التي يتضمنها النص متعلموفي هذه المرحلة يصنع ال

 قراءة هذه المعلومات.
تشكيل  ( وتعنيQuestions( وهو الحرف األول من كلمة )Q) ويرمز لها بالحرف الخطوة الثانية: •

الحصول على إجابات عن هذه األسئلة  متعلممع توقع ال مقطعلتضمنها ايأسئلة على المعارف التي 
 مما سيقرأ.

 َمن هو المواطن؟ -1
 بما يتمتع المواطن؟ -2
 ما المواطنة؟ -3
 ؟التي تعمل على تقدم الوطن وتطورهما الوسائل الممكنة  -4
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 ؟المواطن لالستشهاد في سبيل وطنه لماذا يستعد -5
خالل  متعلمقرأ( وفيها يحاول الاأي )Read) رف من كلمة )( أول حR: حرف )الخطوة الثالثة •

 مع حذف أداة السؤال. –القراءة اإلجابة عن األسئلة التي صاغها في الخطوة السابقة
 المواطن هو كل فرد يعيش على الجمهورية العربية السورية. -1
 يتمتع بكامل حقوقه التي نص عليه دستور سورية. -2
مواطن باالنتماء إلى األرض التي يعيش فوقها واالعتزاز بها والتمسك المواطنة هي شعور ال -3

 ترسخ حب المواطن لوطنه. التي بالهوية الوطنية
 وبالحفاظ على أرضنا وممتلكاتنا العامة. والعمل المتقنالعلم  -4
 نا وأحفادنا.ؤ ألنه وطن أبنائنا وأجدادنا وعليه سيعيش أبنا -5
وفيها يحاول القارئ بتأن  (سّمعأي ) ،(Reciteرف األول من كلمة )هو الح( R) الخطوة الرابعة: •

 الثانية.في الخطوة  أثارهاشديد أن يسمع بصوت عال األجوبة عن األسئلة التي 
وفيها يراجع  أي )راجع( (Review) أول حرف من كلمة (Rالحرف )ب ويرمز لها الخطوة الخامسة: •
بهدف التحقق من صحة اإلجابات التي أعطاها  ،من النصبتكرار األجزاء المهمة  مقطعال متعلمال

 .متعلموتثبيت المعلومات والمعارف في ذهن ال آنفاً 
 

 الدرس الثاني: التقسيمات اإلدارية في وطني سورية.
 في الكتاب: مقطع كما وردال

 أواًل: نظام الحكم في سورية:
يحكم و  ،عن طريق االستفتاء الشعبي يتم اختيار الرئيس فيه ،نظام الحكم في وطني سورية جمهوري •

ويسهر على تنفيذ أحكامه بما يضمن  ،الرئيس البالد بموجب دستور الجمهورية العربية السورية
 مصلحة الشعب والوطن.

 األول:  مقطعتطبيق اإلستراتيجية على ال
 ووضع خطوط تحت المعارف الجديدة. مقطعقراءة ال :الخطوة األولى •

( وتعني إلقاء نظرة عامة على النص: SURVEYهو أول حرف من كلمة )( و sيختصرها الحرف )
وكيفية سيره في  ،مخططًا تمهيديًا للمعلومات التي يتضمنها النص متعلموفي هذه المرحلة يصنع ال

 قراءة هذه المعلومات.
 ي تشكيل( وتعنQuestions( وهو الحرف األول من كلمة )Q) ويرمز لها بالحرف الخطوة الثانية: •

الحصول على إجابات عن هذه األسئلة  متعلممع توقع ال مقطعتضمنها اليأسئلة على المعارف التي 
 مما سيقرأ.

 سورية؟ما نوع الحكم في وطني  -1
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 الوطن؟كيف يتم اختيار الرئيس في  -2
 البالد؟كيف يحكم الرئيس  -3
 لماذا يسهر الرئيس على تنفيذ أحكام الدستور؟ -4
خالل  متعلموفيها يحاول ال قرأ(اأي )( Read) ( أول حرف من كلمةRحرف ) الخطوة الثالثة: •

 مع حذف أداة السؤال –القراءة اإلجابة عن األسئلة التي صاغها في الخطوة السابقة
 نوع الحكم في وطني سورية جمهوري. -1
 يتم اختيار الرئيس في وطني عن طريق االستفتاء الشعبي. -2
  ب دستور الجمهورية العربية السورية.يحكم رئيس البالد بموج -3
 بما يضمن مصلحة الشعب والوطن. ،يسهر الرئيس على تنفيذ أحكام الدستور -4
وفيها يحاول القارئ بتأن  (سّمعأي ) ،(Recite( هو الحرف األول من كلمة )R) الخطوة الرابعة: •

 .الثانية ا في الخطوةثارهأوت عال األجوبة عن األسئلة التي شديد أن يسمع بص
وفيها يراجع  أي )راجع( (Review) أول حرف من كلمة  Rالحرفب: ويرمز لها الخطوة الخامسة •
بهدف التحقق من صحة اإلجابات التي أعطاها  ،بتكرار األجزاء المهمة من النص مقطعال متعلمال

 .متعلموتثبيت المعلومات والمعارف في ذهن ال آنفاً 
 

 ة العربية السورية.ثانيًا: الدستور في الجمهوري
وتحدد صالحيات السلطات التشريعية  ،: هو الوثيقة األساسية التي تبين شكل الحكم في الدولةالدستور

 وتحدد حقوق المواطن وواجباته. ،وتنظم العالقة بين هذه السلطات ،والتنفيذية والقضائية
 ووضع خطوط تحت المعارف الجديدة. مقطعقراءة ال :الخطوة األولى •
( وتعني إلقاء نظرة عامة على النص: SURVEY( وهو أول حرف من كلمة )sتصرها الحرف )يخ

وكيفية سيره في  ،مخططًا تمهيديًا للمعلومات التي يتضمنها النص متعلموفي هذه المرحلة يصنع ال
 .قراءة هذه المعلومات

تشكيل  ( وتعنيQuestionsوهو الحرف األول من كلمة ) Q ويرمز لها بالحرف الخطوة الثانية: •
الحصول على إجابات عن هذه األسئلة  متعلممع توقع ال مقطعتضمنها اليأسئلة على المعارف التي 

 مما سيقرأ.
 الدولة؟ماذا يبين الدستور في  -1
 الدولة؟ماذا يحدد الدستور في  -2
 الدستور؟ماذا ينظم  -3
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وفيها  (اقرأأي ) Read)( أول حرف من كلمة )Rحرف ) ،القراءة مع اإلجابة الخطوة الثالثة: •
مع حذف أداة  –خالل القراءة اإلجابة عن األسئلة التي صاغها في الخطوة السابقة متعلميحاول ال
 .السؤال

 هو الوثيقة األساسية التي تبين شكل الحكم في الدولة. -1
 يحدد الدستور صالحيات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. -2
 ة بين السلطات.ينظم الدستور العالق -3
وفيها يحاول القارئ بتأن  (سّمعأي ) ،(Reciteهو الحرف األول من كلمة )( R) الخطوة الرابعة: •

 الثانية.في الخطوة  أثارهاشديد أن يسمع بصوت عال األجوبة عن األسئلة التي 
يراجع وفيها  أي )راجع( (Review) ( أول حرف من كلمةRالحرف )بويرمز لها  الخطوة الخامسة: •
بهدف التحقق من صحة اإلجابات التي أعطاها  ،بتكرار األجزاء المهمة من النص مقطعال متعلمال

 .متعلموتثبيت المعلومات والمعارف في ذهن ال آنفاً 
 : الحكومة في الجمهورية العربية السورية:ثالثاً 

 تتألف الحكومة في سورية من:
 رئيس الجمهورية. -1
 رئاسة مجلس الوزراء. -2
 الوزراء. -3
 أعضاء المجالس المحلية. -4

وتشكل بمجموعها السلطة للتنفيذية التي تتابع تنفيذ القوانين وتصنع السياسة العامة للدولة وتحافظ على 
 أمنها.

 ووضع خطوط تحت المعارف الجديدة. مقطعقراءة ال :الخطوة األولى •
لقاء نظرة عامة على النص: ( وتعني إSURVEY( وهو أول حرف من كلمة )sيختصرها الحرف )

وكيفية سيره في  ،مخططًا تمهيديًا للمعلومات التي يتضمنها النص متعلموفي هذه المرحلة يصنع ال
 .قراءة هذه المعلومات

تشكيل  ( وتعنيQuestionsوهو الحرف األول من كلمة ) Q ويرمز لها بالحرف :الخطوة الثانية •
الحصول على إجابات عن هذه األسئلة  متعلممع توقع ال عمقطتضمنها اليأسئلة على المعارف التي 

 مما سيقرأ.
 ؟مما تتألف الحكومة في سورية -1
 ؟ماذا تشكل مكونات الحكومة -2
 ؟مةما وظيفة مكونات الحكو   -3
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وفيها  (اقرأأي ) Read)( أول حرف من كلمة )Rحرف ) ،القراءة مع اإلجابة الخطوة الثالثة: •
لقراءة اإلجابة عن األسئلة التي صاغها في الخطوة السابقة مع حذف أداة خالل ا متعلميحاول ال
 السؤال.

 تتألف الحكومة في سورية من: -1
 رئيس الجمهورية. -1
 رئاسة مجلس الوزراء. -2
 الوزراء. -3
 أعضاء المجالس المحلية. -4
 تشكل بمجموعها السلطة للتنفيذية. -2
 ظ على أمنها.احفالولة و صنع السياسة العامة للدالقوانين و  تنفيذ متابعةوظيفة مكونات الحكومة  -3
وفيها يحاول القارئ بتأن  ع(أي )سمّ  ،(Reciteهو الحرف األول من كلمة )( R) الخطوة الرابعة: •

 الثانية.في الخطوة  أثارهاشديد أن يسمع بصوت عال األجوبة عن األسئلة التي 
وفيها يراجع  أي )راجع( (Review) أول حرف من كلمة( Rالحرف )ب: ويرمز لها الخطوة الخامسة •
بهدف التحقق من صحة اإلجابات التي أعطاها  ،بتكرار األجزاء المهمة من النص مقطعال متعلمال

 .متعلموتثبيت المعلومات والمعارف في ذهن ال آنفاً 
 

 الدرس الثالث: التقسيمات اإلدارية في وطني سورية:
 في الكتاب. مقطع كما وردال

 أواًل: التقسيمات اإلدارية في الجمهورية العربية السورية.
ع عشرة محافظة هي دمشق العاصمة وأكبر المدن السورية بتتألف الجمهورية العربية السورية من أر 

وهناك  ،وحمص والالذقية ،وحلب ثاني المحافظات السورية ،ومحافظة ريف دمشق ،بعدد سكانها
دلب والسويداء ودرعا والرقة والقنيطرة.محافظات هامة مثل دير الزور وحم  اة والحسكة وطرطوس وا 

 الجديدة. فووضع خطوط تحت المعار  مقطعقراءة ال الخطوة األولى: •
( وتعني إلقاء نظرة عامة على النص: SURVEY( وهو أول حرف من كلمة )sيختصرها الحرف )

وكيفية سيره في  ،يتضمنها النص وفي هذه المرحلة يصنع القارئ مخططًا تمهيديًا للمعلومات التي
 المعلومات.قراءة هذه 

ي تشكيل ( وتعنQuestionsوهو الحرف األول من كلمة ) (Q) وضع األسئلة الخطوة الثانية: •
الحصول على إجابات عن هذه األسئلة  متعلممع توقع ال مقطعتضمنها اليأسئلة على المعارف التي 

 مما سيقرأ.
 ؟عربية السوريةمما تتألف الجمهورية ال -1
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 ؟ما عاصمة سورية -2
 ؟ما أكبر مدن سورية بعدد سكانها -3
وفيها  (اقرأأي )Read) ( أول حرف من كلمة )Rحرف ) ،القراءة مع اإلجابة الخطوة الثالثة: •

خالل القراءة اإلجابة عن األسئلة التي صاغها في الخطوة السابقة مع حذف أداة  متعلميحاول ال
 السؤال.

 الجمهورية العربية السورية من أربع عشرة محافظة. تتألف -1
 عاصمة سورية هي دمشق. -2
 أكبر مدن سورية بعدد سكانها هي دمشق. -3
 دير الزور وحماة والحسكة.المحافظات السورية هي دمشق وحلب والالذقية وحمص أهم  -4
يها يحاول القارئ بتأن وف (سّمعأي ) ،(Reciteهو الحرف األول من كلمة )( R) الخطوة الرابعة: •

 في الخطوة الثانية. أثارهاشديد أن يسمع بصوت عال األجوبة عن األسئلة التي 
وفيها  أي )راجع( (Review) أول حرف من كلمةوهو  R الحرفبويرمز لها  الخطوة الخامسة: •

التي بهدف التحقق من صحة اإلجابات  ،بتكرار األجزاء المهمة من النص مقطعال متعلميراجع ال
 .متعلموتثبيت المعلومات والمعارف في ذهن ال آنفاً أعطاها 

 
 ثانيًا: الوحدات اإلدارية:

 –القرية  –البلدة  –المدينة  –المحافظة  :تقسم الجمهورية العربية السورية إلى وحدات إدارية هي
 الوحدة الريفية.

 .وحدات ريفية( – قرى –أحياء  –بلدات  –نواٍح  –مدن  –وتقسم كل محافظة إلى )مناطق 
 ووضع خطوط تحت المعارف الجديدة. مقطعقراءة ال الخطوة األولى: •

( وتعني إلقاء نظرة عامة على النص: SURVEY( وهو أول حرف من كلمة )sيختصرها الحرف )
وكيفية سيره في  ،مخططًا تمهيديًا للمعلومات التي يتضمنها النص متعلموفي هذه المرحلة يصنع ال

 .المعلوماتقراءة هذه 
( وتعني تشكيل Questionsوهو الحرف األول من كلمة ) Q ويرمز لها بالحرف الخطوة الثانية: •

الحصول على إجابات عن هذه األسئلة  متعلممع توقع ال مقطعتضمنها اليف التي أسئلة على المعار 
 مما سيقرأ.

 ؟يةالجمهورية العربية السور  هاما الوحدات اإلدارية التي تتألف من -1
 ؟فظةما أقسام المحا -2
خالل  متعلموفيها يحاول ال (اقرأأي )( Read) ( أول حرف من كلمةRحرف ) الخطوة الثالثة: •

 .مع حذف أداة السؤال –القراءة اإلجابة عن األسئلة التي صاغها في الخطوة السابقة
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 –القرية  –البلدة  –مدينة ال –)المحافظة  :إلى وحدات إدارية هي تقسم الجمهورية العربية السورية -1
 .الوحدة الريفية(

 وحدات ريفية(. –أحياء  –بلدات  –نواٍح  -مدن  - تقسم كل محافظة إلى )مناطق -2
وفيها يحاول القارئ بتأن  (سّمعأي ) ،(Reciteهو الحرف األول من كلمة )و ( R) الخطوة الرابعة: •

 الثانية.في الخطوة  ارهاأثشديد أن يسمع بصوت عال األجوبة عن األسئلة التي 
أي  (Reviewأول حرف من كلمة ) R الحرفبويرمز لها  ،Reviewالمراجعة  الخطوة الخامسة: •

بهدف التحقق من صحة  ،بتكرار األجزاء المهمة من النص مقطعال متعلموفيها يراجع ال )راجع(
 .ممتعلوتثبيت المعلومات والمعارف في ذهن ال آنفاً اإلجابات التي أعطاها 

 
 ثالثًا: اإلدارة المحلية:

حدات الو ادية والترفيهية لكل المحافظات و الخدمات التعليمية والصحية واالجتماعية واالقتصالدولة توفر 
بإيصال الخدمات إلى  حعن طريق اإلدارة المحلية التي تعمل وفق هيكل تنظيمي يسم ،التابعة لها

 لتعاون والتنسيق مع باقي وزارت الدولة.جميع المناطق في الجمهورية العربية السورية با
 ووضع خطوط تحت المعارف الجديدة. مقطعقراءة ال الخطوة األولى: •

( وتعني إلقاء نظرة عامة على النص: SURVEY( وهو أول حرف من كلمة )sيختصرها الحرف )
ية سيره في وكيف ،مخططًا تمهيديًا للمعلومات التي يتضمنها النص متعلموفي هذه المرحلة يصنع ال

 .قراءة هذه المعلومات
( وتعني تشكيل Questionsوهو الحرف األول من كلمة ) Q ويرمز لها بالحرف الخطوة الثانية: •

الحصول على إجابات عن هذه األسئلة  متعلممع توقع ال مقطعتضمنها اليمعارف التي أسئلة على ال
 مما سيقرأ.

 تابعة لها من خدمات؟ماذا توفر الدولة للمحافظات ووحداتها ال -1
 كيف توفر الدولة الخدمات للمحافظات؟ -2
 كيف تعمل اإلدارة المحلية؟ -3
خالل  متعلموفيها يحاول ال (اقرأأي )Read) ) ( أول حرف من كلمةRحرف ) الخطوة الثالثة: •

 .مع حذف أداة السؤال –القراءة اإلجابة عن األسئلة التي صاغها في الخطوة السابقة
التعليمة والصحية واالجتماعية واالقتصادية والترفيهية لكل المحافظات  الدولة الخدماتتوفر  -1

 ووحداتها التابعة لها.
 توفر الدولة الخدمات للمحافظات عن طريق اإلدارة المحلية. -2
تعمل اإلدارة المحلية وفق هيكل تنظيمي يسمح بإيصال الخدمات إلى جميع المناطق في  -3

 باقي وزراة الدولة. والتنسيق معية السورية بالتعاون الجمهورية العرب
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وفيها يحاول القارئ بتأن  (سّمعأي ) ،(Reciteهو الحرف األول من كلمة )و ( R) الخطوة الرابعة: •
 الثانية.في الخطوة  أثارهاشديد أن يسمع بصوت عال األجوبة عن األسئلة التي 

أي  (Review) أول حرف من كلمة R الحرفبا ويرمز له ،Reviewالمراجعة  الخطوة الخامسة: •
بهدف التحقق من صحة  ،بتكرار األجزاء المهمة من النص مقطعال متعلموفيها يراجع ال )راجع(

 .متعلموتثبيت المعلومات والمعارف في ذهن ال آنفاً اإلجابات التي أعطاها 
 

 الدرس الرابع: الحقوق:
 أواًل: حق التعليم:

لزامي حتى نهاية مرحلة  ،الجامعي جميع مراحل التعليم العام ما قبلفي التعليم في وطني مجاني  وا 
إذ تبني الدولة المدارس بشكل متساو متوازن  ،التعليم األساسي حيث توفر الدولة التعليم لكل مواطن

كما توفر وزراة التربية الكتاب  ،ولكل المراحل الدراسية ،في جميع المحافظات وتجهزها بكل مستلزماتها
 في سورية. متعلملمدارس لكل ا
( وتعني إلقاء نظرة SURVEY( وهو أول حرف من كلمة )sالحرف )بيرمز لها  الخطوة األولى: •

 ،مخططًا تمهيديًا للمعلومات التي يتضمنها النص متعلموفي هذه المرحلة يصنع ال ،عامة على النص
 وكيفية سيره في قراءة هذه المعلومات.

ي تشكيل ( وتعنQuestionsوهو الحرف األول من كلمة ) Q ز لها بالحرفيرم الخطوة الثانية: •
الحصول على إجابات عن هذه األسئلة  متعلممع توقع ال مقطعتضمنها اليأسئلة على المعارف التي 

 مما سيقرأ.
 ؟ما مراحل التعليم المجاني -1
 ؟ما مراحل التعليم اإللزامي -2
 ؟ن توفر الدولة التعليملم -3
 ؟ي الدولة المدارسنبكيف ت -4
 ؟في المدرسة متعلمماذا توفر وزراة التربية لكل  -5
خالل  متعلموفيها يحاول ال (اقرأأي ) Read)( أول حرف من كلمة )Rحرف ) الخطوة الثالثة: •

 .مع حذف أداة السؤال –القراءة اإلجابة عن األسئلة التي صاغها في الخطوة السابقة
 ي جميع مراحل التعليم العام ما قبل الجامعي.التعليم في وطني مجاني ف -1
 التعليم إلزامي حتى نهاية مرحلة التعليم األساسي. -2
 توفر الدولة التعليم لكل مواطن. -3
تبني الدولة المدارس بشكل متساو ومتوازن في جميع المحافظات وتجهزها بكل مستلزماتها ولكل  -4

 المراحل الدراسية.
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 في سورية. متعلمالكتاب المدرسي لكل توفر وزراة التربية  -5
وفيها يحاول القارئ بتأن  (سّمعأي ) ،(Reciteهو الحرف األول من كلمة )و ( R) الخطوة الرابعة: •

 في الخطوة الثانية. أثارهاشديد أن يسمع بصوت عال األجوبة عن األسئلة التي 
أي  (Reviewرف من كلمة)أول ح R الحرفب ويرمز لها ،Reviewالمراجعة  الخطوة الخامسة: •

بهدف التحقق من صحة  ،بتكرار األجزاء المهمة من النص مقطعال متعلموفيها يراجع ال )راجع(
 .متعلموتثبيت المعلومات والمعارف في ذهن ال آنفاً اإلجابات التي أعطاها 

 
 حق الرعاية الصحية: ثانيًا:

ث تقدم الدولة الخدمات الصحية من حي ،توفر الدولة الرعاية الصحية المجانية لكل المواطنين
 ،الصحية في المناطق والنواحي ت المستوصفاتنَ فقد بَ  ،وفي كل أنحاء سورية ،االختصاصات كلها

اللقاحات المجانية  وقدمتكما قامت ببناء المستشفيات الحكومية المجانية للمواطنين في المدن الكبرى 
 لألطفال.

 خطوط تحت المعارف الجديدة.ووضع  مقطعقراءة ال الخطوة األولى: •
 ،( وتعني إلقاء نظرة عامة على النصSURVEY( وهو أول حرف من كلمة )sيختصرها الحرف )

وكيفية سيره في  ،وفي هذه المرحلة يصنع القارئ مخططًا تمهيديًا للمعلومات التي يتضمنها النص
 المعلومات.قراءة هذه 

ي تشكيل ( وتعنQuestionsحرف األول من كلمة )وهو ال Q يرمز لها بالحرف الخطوة الثانية: •
الحصول على إجابات عن هذه األسئلة  متعلممع توقع ال مقطعتضمنها اليأسئلة على المعارف التي 

 مما سيقرأ.
 ؟ماذا توفر الدولة للمواطنين -1
 ؟رعاية الصحية المجانية للمواطنينكيف توفر الدولة ال -2
 ؟والنواحي ت الدولة في المناطقنَ ماذا بَ  -3
 ؟دم الدولة من رعاية صحية لألطفالتق ماذا -4
خالل  متعلموفيها يحاول ال (اقرأأي )( Read( أول حرف من كلمة )Rحرف ) الخطوة الثالثة: •

 القراءة اإلجابة عن األسئلة التي صاغها في الخطوة السابقة مع حذف أداة السؤال.
 ل المواطنين.توفر الدولة الرعاية الصحية المجانية لك  -1
من االختصاصات كلها وفي كل أنحاء عن طريق المستوصفات تقدم الدولة الخدمات الصحية  -2

 سورية.
 قامت الدولة ببناء المستشفيات الحكومية المجانية للمواطنين في المدن الكبرى. -3
 تقدم الدولة اللقاحات المجانية لألطفال. -4
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وفيها يحاول القارئ بتأن  (سّمعأي ) ،(Reciteل من كلمة )هو الحرف األو و ( R) الخطوة الرابعة: •
 في الخطوة الثانية. أثارهاشديد أن يسمع بصوت عال األجوبة عن األسئلة التي 

أي  (Review) أول حرف من كلمة  Rالحرفبويرمز لها  ،Reviewالمراجعة  الخًطوة الخامسة: •
بهدف التحقق من صحة  ،ء المهمة من النصبتكرار األجزا مقطعال متعلموفيها يراجع ال )راجع(

 .متعلموتثبيت المعلومات والمعارف في ذهن ال آنفاً اإلجابات التي أعطاها 
 

 ثالثًا: من حقي أن أعيش في بيئة نظيفة.
اهتمت الدولة بالحفاظ على البيئة من خالل تقديم الخدمات المتنوعة في سبيل المحافظة على بيئة 

 ،ونظرًا ألهمية البيئة في استمرار حياتنا ائق والمنتزهات وحماية الغابات.نظيفة ومنها إقامة الحد
 أنشئت في سورية مؤخرًا وزارة للبيئة.

 ووضع خطوط تحت المعارف الجديدة. مقطعقراءة ال الخطوة األولى: •
( وتعني إلقاء نظرة عامة على النص: SURVEY( وهو أول حرف من كلمة )sيختصرها الحرف )

وكيفية سيره في  ،لمرحلة يصنع القارئ مخططًا تمهيديًا للمعلومات التي يتضمنها النصوفي هذه ا
 قراءة هذه المعلومات.

تشكيل  ( وتعنيQuestionsوهو الحرف األول من كلمة ) Q يرمز لها بالحرف الخطوة الثانية: •
عن هذه األسئلة الحصول على إجابات  متعلممع توقع ال مقطعتضمنها اليأسئلة على المعارف التي 

 مما سيقرأ.
 ؟كيف تهتم الدولة بالحفاظ على البيئة -1
 ؟ذا تقدم الدولة الخدمات المتنوعةلما -2
 ؟في سبيل المحافظة على بيئة نظيفةما لخدمات المتنوعة  -3
 ؟ت الدولة مؤخرًا وزراة للبيئةأنشلماذا أ -4
خالل  متعلموفيها يحاول ال (قرأاأي )( Read( أول حرف من كلمة )Rحرف ) الخطوة الثالثة: •

 القراءة اإلجابة عن األسئلة التي صاغها في الخطوة السابقة مع حذف أداة السؤال.
 اهتمت الدولة بالحفاظ على البيئة من خالل تقديم الخدمات المتنوعة. -1
 تقدم الدولة الخدمات المتنوعة في سبيل المحافظة على بيئة نظيفة. -2
ة التي تقدمها الدولة في سبيل المحافظة على بيئة نظيفة هي إقامة الحدائق الخدمات المتنوع -3

 .وضع حاويات لجمع النفايات –تشجير وتنظيف الشوارع  –والمنتزهات 
 نظرًا ألهمية البيئة في استمرار حياتنا.أنشأت مؤخرًا وزارة البيئة  -4
وفيها يحاول القارئ بتأن  (سّمعأي ) ،(Reciteهو الحرف األول من كلمة )و ( R) الخطوة الرابعة: •

 في الخطوة الثانية. أثارهاشديد أن يسمع بصوت عال األجوبة عن األسئلة التي 
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 (Review) أول حرف من كلمة  Rالحرفبويرمز لها  ،(Reviewالمراجعة ) الخطوة الخامسة: •
هدف التحقق من صحة ب ،بتكرار األجزاء المهمة من النص مقطعال متعلموفيها يراجع ال أي )راجع(

 .متعلموتثبيت المعلومات والمعارف في ذهن ال آنفاً اإلجابات التي أعطاها 
 

 الدرس الخامس: ))الواجبات((
 أواًل: واجبات الدولة تجاه المواطنين:
األنظمة والقوانين التي تسنها لسورية حماية للمواطنين من خالل حققت الدولة في الجمهورية العربية ا

كما تقدم الخدمات المتنوعة التعليمية والصحية ومرافق عامة  ،والسهر على تنفيذها ،شريعيةالسلطة الت
 ومؤسسات اجتماعية واقتصادية وخدمية.

 ووضع خطوط تحت المعارف الجديدة. مقطعقراءة ال الخطوة األولى: •
 ،ص( وتعني إلقاء نظرة عامة على النSURVEY( وهو أول حرف من كلمة )sيختصرها الحرف )

وكيفية سيره في  ،وفي هذه المرحلة يصنع القارئ مخططًا تمهيديًا للمعلومات التي يتضمنها النص
 قراءة هذه المعلومات.

ي تشكيل ( وتعنQuestionsوهو الحرف األول من كلمة ) (Q) يرمز لها بالحرف الخطوة الثانية: •
ول على إجابات عن هذه األسئلة الحص متعلممع توقع ال مقطعتضمنها اليأسئلة على المعارف التي 

 مما سيقرأ.
 ؟اطنين من خالل األنظمة والقوانينكيف حققت الدولة في الجمهورية العربية السورية حماية للمو  -1
 ؟من يسن األنظمة والقوانين -2
 ؟للمواطنين ةماذا تقدم الدول -3
خالل  متعلميحاول الوفيها  (اقرأأي )( Read) ( أول حرف من كلمةRحرف ) الخطوة الثالثة: •

 .مع حذف أداة السؤال –القراءة اإلجابة عن األسئلة التي صاغها في الخطوة السابقة
 حققت الدولة في الجمهورية العربية السورية حماية للمواطنين من خالل األنظمة والقوانين. -1
 األنظمة والقوانين.السلطة التشريعية سن ت -2
ات المتنوعة التعليمية والصحية ومرافق عامة ومؤسسات اجتماعية تقدم الدولة للمواطنين الخدم -3

 واقتصادية وخدمية.
وفيها يحاول القارئ بتأن  (سّمعأي ) ،(Reciteهو الحرف األول من كلمة )و ( R) الخطوة الرابعة: •

 في الخطوة الثانية. أثارهاشديد أن يسمع بصوت عال األجوبة عن األسئلة التي 
أي  (Review) أول حرف من كلمة R الحرفبويرمز لها  ،Reviewالمراجعة  الخطوة الخامسة: •

بهدف التحقق من صحة  ،بتكرار األجزاء المهمة من النص مقطعال متعلموفيها يراجع ال )راجع(
 .متعلموتثبيت المعلومات والمعارف في ذهن ال آنفاً اإلجابات التي أعطاها 
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 مهورية العربية السورية.واجباتنا نحن المواطنين في الج ثانيًا:

 من واجبات المواطن تجاه نفسه أن: •
 يحافظ على صحته وحياته وال يعبث بها. -1
 يثق بنفسه ويحترم ذاته. -2
 يلتزم بالقيم المجتمعية واإليجابية. -3
 ال يتعدى على حقوق اآلخرين. -4
 ووضع خطوط تحت المعارف الجديدة. مقطعقراءة ال :الخطوة األولى •

 ،( وتعني إلقاء نظرة عامة على النصSURVEY( وهو أول حرف من كلمة )sرها الحرف )يختص
وكيفية سيره في  ،وفي هذه المرحلة يصنع القارئ مخططًا تمهيديًا للمعلومات التي يتضمنها النص

 قراءة هذه المعلومات.
ي تشكيل وتعن( Questionsوهو الحرف األول من كلمة ) Q يرمز لها بالحرف :الخطوة الثانية •

الحصول على إجابات عن هذه األسئلة  متعلممع توقع ال مقطعتضمنها اليأسئلة على المعارف التي 
 مما سيقرأ.

 ؟ما واجبات المواطن تجاه نفسه -
خالل  متعلموفيها يحاول ال (اقرأأي )Read) ( أول حرف من كلمة )Rحرف ) الخطوة الثالثة: •

 صاغها في الخطوة السابقة مع حذف أداة السؤال. القراءة اإلجابة عن األسئلة التي
 واجبات المواطن تجاه نفسه:

 يحافظ على صحته وحياته وال يعبث بها.  -1
 يثق بنفسه ويحترم ذاته. -2
 يلتزم بالقيم المجتمعية اإليجابية.  -3
    ال يتعدى على حقوق اآلخرين.  -4
وفيها يحاول القارئ بتأن  (سّمعأي ) ،(Reciteهو الحرف األول من كلمة )و ( R) الخطوة الرابعة: •

 .في الخطوة الثانية أثارهاشديد أن يسمع بصوت عال األجوبة عن األسئلة التي 
أي  (Review) أول حرف من كلمة R الحرفبويرمز لها  ،Reviewالمراجعة  الخطوة الخامسة: •

بهدف التحقق من صحة  ،النصبتكرار األجزاء المهمة من  مقطعال متعلموفيها يراجع ال )راجع(
 .متعلموتثبيت المعلومات والمعارف في ذهن ال آنفاً اإلجابات التي أعطاها 

 
 ثالثًا: واجبات المواطن تجاه وطنه:
 من واجبات المواطن تجاه وطنه أن:
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 الجوانب: االقتصادية والفكرية واالجتماعية. فيساهم في تنمية وطنه في مختل -1
 قوانين.يتقيد باألنظمة وال -2
 .النفس( –المال  –)العلم  يدافع عن وطنه ومقدساته بكل ما يملك -3
 ل على أكبر قدٍر من العلم.و حصاليحرص على ت التي تقدمها الدولة كالتعليم و يستفيد من الخدما -4
 يقوم باألعمال التطوعية لخدمة المجتمع. -5
 جديدة.ووضع خطوط تحت المعارف ال مقطعقراءة ال الخطوة األولى: •

 ،( وتعني إلقاء نظرة عامة على النصSURVEY( وهو أول حرف من كلمة )sيختصرها الحرف )
فية سيره في وكي ،وفي هذه المرحلة يصنع القارئ مخططًا تمهيديًا للمعلومات التي يتضمنها النص

 .قراءة هذه المعلومات
ي تشكيل ( وتعنQuestionsوهو الحرف األول من كلمة ) Q يرمز لها بالحرف الخطوة الثانية: •

الحصول على إجابات عن هذه األسئلة  متعلممع توقع ال مقطعتضمنها اليأسئلة على المعارف التي 
 مما سيقرأ.

 ما واجبات المواطن تجاه وطنه. -
خالل  متعلموفيها يحاول ال (اقرأأي )( Read) ( أول حرف من كلمةRحرف ) الخطوة الثالثة: •

 السؤال.ألسئلة التي صاغها في الخطوة السابقة مع حذف أداة القراءة اإلجابة عن ا
 :واجبات المواطن تجاه وطنه

 لفكرية واالجتماعية.ايساهم في تنمية وطنه في مختلف الجوانب: االقتصادية و  -1
 يتقيد باألنظمة والقوانين. -2
 .النفس( –المال  –يدافع عن وطنه ومقدساته بكل ما يملك )العلم  -3
 على أكبر قدٍر من العلم. الحصوليحرص على و د من الخدمات التي تقدمها الدولة كالتعليم يستفي -4
 يقوم باألعمال التطوعية لخدمة المجتمع. -5
وفيها يحاول القارئ بتأن  (سّمعأي ) ،(Reciteهو الحرف األول من كلمة )و ( R) الخطوة الرابعة: •

 تي أثارها في الخطوة الثانية.شديد أن يسمع بصوت عال األجوبة عن األسئلة ال
أي  (Review) أول حرف من كلمة R الحرفبويرمز لها  ،Reviewالمراجعة  الخطوة الخامسة: •

بهدف التحقق من صحة  ،بتكرار األجزاء المهمة من النص مقطعال متعلموفيها يراجع ال )راجع(
 .متعلملوتثبيت المعلومات والمعارف في ذهن ا آنفاً اإلجابات التي أعطاها 

 
 عيد الشهداء. الدرس السادس:

 أهمية الشهادة: أواًل:



    
138 

. ولوال اعًا عن وطنهم وكرامته واستقاللهالشهداء هم األبطال اللذين ضحوا بأنفسهم وبدمائهم دف
وبدون المزيد من  ،تضحياتهم الغالية لما كنا نعيش اليوم على أرضنا متمتعين بالسيادة واالستقالل

 من تحرير ما تبقى من أراضينا المغتصبة.التضحيات لن نتمكن 
 ووضع خطوط تحت المعارف الجديدة. مقطعقراءة ال الخطوة األولى: •

 ،( وتعني إلقاء نظرة عامة على النصSURVEY( وهو أول حرف من كلمة )sيختصرها الحرف )
ة سيره في وكيفي ،وفي هذه المرحلة يصنع القارئ مخططًا تمهيديًا للمعلومات التي يتضمنها النص

 قراءة هذه المعلومات.
ي تشكيل ( وتعنQuestionsوهو الحرف األول من كلمة ) Q يرمز لها بالحرف الخطوة الثانية: •

الحصول على إجابات عن هذه األسئلة  متعلممع توقع ال مقطعتضمنها اليأسئلة على المعارف التي 
 مما سيقرأ.

 من هم الشهداء؟ -1
 ما فائدة تضحيات الشهداء؟ -7
 فائدة المزيد من تضحيات الشهداء؟ما  -2
خالل  متعلموفيها يحاول ال (اقرأأي )Read) ( أول حرف من كلمة )Rحرف ) الخطوة الثالثة: •

 .مع حذف أداة السؤال –القراءة اإلجابة عن األسئلة التي صاغها في الخطوة السابقة
 هم وكرامته واستقالله.عن وطن الشهداء هم األبطال الذين ضحوا بأنفسهم وبدمائهم دفاعاً  -1
 لوال تضحياتهم الغالية لما كنا نعيش اليوم على أرضنا متمتعين بالسيادة واالستقالل. -2
 بدون المزيد من التضحيات لن نتمكن من تحرير ما تبقى من أراضينا المغتصبة. -3
القارئ بتأن  وفيها يحاول (سّمعأي ) ،(Reciteهو الحرف األول من كلمة )و ( R) الخطوة الرابعة: •

  شديد أن يسمع بصوت عال األجوبة عن األسئلة التي أثارها في الخطوة الثانية.
وفيها يراجع  أي )راجع( (Review) أول حرف من كلمة R الحرفبويرمز لها  الخطوة الخامسة: •
بهدف التحقق من صحة اإلجابات التي أعطاها  ،بتكرار األجزاء المهمة من النص مقطعال متعلمال

 .متعلموتثبيت المعلومات والمعارف في ذهن ال آنفاً 
 

 : الشهيد في الجمهورية العربية السورية:ثانياً 
 تكريماً  السادس من أيار،يوم كل عام بعيد الشهداء الذي يصادف حتفل الجمهورية العربية السورية ت

 كرامته واستقالله. عن وطنهم و  للشهداء الذين قاوموا واستبسلوا وضحوا بأنفسهم وبدمائهم دفاعاً 
 ووضع خطوط تحت المعارف الجديدة. مقطعقراءة ال الخطوة األولى: •
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 ،( وتعني إلقاء نظرة عامة على النصSURVEY( وهو أول حرف من كلمة )sيختصرها الحرف )
وكيفية سيره في  ،وفي هذه المرحلة يصنع القارئ مخططًا تمهيديًا للمعلومات التي يتضمنها النص

  .المعلومات قراءة هذه
ي تشكيل ( وتعنQuestions( وهو الحرف األول من كلمة )Q) يرمز لها بالحرف الخطوة الثانية: •

الحصول على إجابات عن هذه األسئلة  متعلممع توقع ال مقطعتضمنها اليأسئلة على المعارف التي 
 مما سيقرأ.

 ؟متى تحتفل الجمهورية العربية السورية بعيد الشهداء -1
 ؟ذا تحتفل الجمهورية العربية السورية بعيد الشهداءلما -2
خالل  متعلموفيها يحاول ال (اقرأأي )Read) ( أول حرف من كلمة )Rحرف ) الخطوة الثالثة: •

 .مع حذف أداة السؤال –القراءة اإلجابة عن األسئلة التي صاغها في الخطوة السابقة
 السادس من أيار.يوم الشهداء الذي يصادف  تحتفل الجمهورية العربية السورية كل عام بعيد -1
للشهداء الذين قاوموا واستبسلوا وضحوا  تحتفل الجمهورية العربية السورية بعيد الشهداء تكريماً  -2

 عن وطنهم وكرامته واستقالله. بأنفسهم وبدمائهم دفاعاً 
يحاول القارئ بتأن  وفيها (سّمعأي ) ،(Reciteهو الحرف األول من كلمة )و  (R) الخطوة الرابعة: •

 في الخطوة الثانية. أثارهاشديد أن يسمع بصوت عال األجوبة عن األسئلة التي 
وفيها يراجع  أي )راجع( (Review) ( أول حرف من كلمةR) الحرفبويرمز لها  الخطوة الخامسة: •
أعطاها بهدف التحقق من صحة اإلجابات التي  ،بتكرار األجزاء المهمة من النص مقطعال متعلمال

 .متعلموتثبيت المعلومات والمعارف في ذهن ال آنفاً 
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 وفق استراتيجية روبنسون ةالمصمم الخطة التعليميةتعديالت السادة المحكمين على  (3الملحق)
 

 خطوات استراتيجية روبنسون وفق الخطوات التالية:سارت 
 :Surveyالمسح  .1

 مالحظات أولية لتحديد لمحة عامة تالمذةال وفيها يدون وهذه هي المرحلة األولى من خمس مراحل،
وفي هذه المرحلة يقوم التلميذ  .هاونالمعلومات التي ال يريد ويستبعدون ه،عن النص قبل أن يقرؤو 

 . ههيكلة تامة للنص بهدف تحديد طول النص والعناوين الرئيسة لكل مقطع فيبوضع 
 
  :Questionالسؤال  .2

بوضع قائمة من األسئلة استنادًا للمرحلة السابقة أي  تالمذةالقوم والمرحلة الثانية هي السؤال حيث ي
 المسح، وهذا يجعلهم أكثر حماسًا لقراءة النص.

  ويتوقف عدد األسئلة على طول النص وقصره وعلى المهارات الالزمة لفهم النص المراد دراسته.
رشادات  الواضحة والمختصرة وذات  عن كيفية صياغة األسئلة تالمذةللوهنا يجب إعطاء تعليمات وا 

 :ومن هذه اإلرشادات الصلة بالنص المقروء في المرحلة السابقة
 بادر إلى ذهنك عن موضوع النص أو أي فكرة تثير تدون مالحظاتك بصيغة سؤال عن أي شيء ي

 اهتمامك.
 .ربما تحتاج لعملية مسح أخرى لمعرفة النقاط البارزة في النص 
 ثابة أهداف الدراسة.يمكنك اعتبار هذه األسئلة بم 
 .فهمك لإلجابات عن هذه األسئلة يمكن أن يساعدك في تنظيم المعلومات في عقلك 
 
 :Readالقراءة  .3

قراءة النص كاماًل، وذلك بمساعدة مرحلة  تالمذةالوالمرحلة الثالثة هي القراءة، حيث يطلب من 
زًا الهتمامهم بعد أن أعّدوا قائمًة أن يجعلوا القراءة مرك تالمذةالالسؤال، وفي هذه المرحلة يستطيع 

 .باألسئلة التي تتطلب تقديم معلومات هامة ينبغي الحصول عليها من النص
أن يدون المالحظات بصورة خريطة  للتلميذوفي حال كانت المعلومات في النص معقدة وكثيفة يمكن 

 .مفاهيم
على إجابات لألسئلة المكّونة وتجدر اإلشارة هنا أّن القراءة يجب أن تكون نشطة بهدف الحصول 

المرتبطة باألسئلة التي قد  المقاطعفي قراءته على تقدير  التلميذوتعني القراءة النشطة أن يرّكز  ،سابقاً 
 .أعدها سابقاً 
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 :Recallالتسميع  .4
في هذه المرحلة  هفرصة أطول لتذكر المعلومات ألنّ  تالمذةللوالتسميع هو المرحلة الّرابعة التي تتيح 

النقاط األساسية  التلميذوهنا يذكر  تذكر المعلومات الهامة التي قد حصّلوها. تالمذةالبغي على ين
 .باإلضافة لإلجابة عن بعض األسئلة المتعلقة بقراءاته السابقة

 
 :Review المراجعة .5

ن النص لكسب المزيد م تالمذةالوفيها يراجع  ،والمراجعة هي المرحلة األخيرة من هذه االستراتيجية
 قد فقدت في أثناء المراحل األربع السابقة.أن تكون المعلومات التي من المحتمل 

توسيع نطاق المالحظات، أو من خالل مناقشة لاجعة من خالل إعادة قراءة النص وقد تكون المر 
النص مع الزمالء، وهناك طريقة فّعالة مستخدمة في هذه المرحلة وهي أن يقوم التلميذ بتدريس هذه 

كما يمكن أن تكون المراجعة من خالل اإلجابة عن األسئلة التي تم اقتراحها  ،ومات لشخص آخرالمعل
 .سابقاً 

خطوات استراتيجية روبنسون: لقد تم االتفاق على خطوات استراتيجية روبنسون بالترتيب ذاته 
ولكن تم تغيير الصياغة لتناسب الصف والمادة التي سوف تطبق عليهما  ،والمحتوى ذاته

 الستراتيجية.ا
  :قراءة المقطع ووضع خطوط تحت المعارف الجديدة.الخطوة األولى 

( وتعني إلقاء نظرة عامة على المقطع: SURVEY( وهو أول حرف من كلمة )sيختصرها الحرف )
وفي هذه المرحلة يصنع التلميذ مخططًا تمهيديًا للمعلومات التي يتضمنها المقطع، وكيفية سيره في 

 معلومات.قراءة هذه ال
 يرمز لها بالحرف :الخطوة الثانية (Q) وهو الحرف األول من كلمة (Questions)  وتعني 

أن  التلميذمع توقع  ،إلى المرحلة السابقة المعارف التي يتضمنها المقطع استناداً  عنتشكيل أسئلة 
 على إجابات عن هذه األسئلة مما سيقرأ . يحصل

 :الخطوة الثالثة ( حرفRأول حرف م )( ن كلمة (Readوفيها يحاول التلميذ )خالل  من أي )اقرأ
 .القراءة اإلجابة عن األسئلة التي صاغها في الخطوة السابقة

   الخطوة الرابعة: ((R  و( هو الحرف األول من كلمةRecite وفيها يحاول القارئ )(، أي )سمع
 .نيةبتأن شديد أن يسمع األجوبة عن األسئلة التي أثارها في الخطوة الثا

    :الحرف )بويرمز لها الخطوة الخامسة(R ( أول حرف من كلمةReview وفيها )( أي )راجع
يراجع التلميذ المقطع بتكرار األجزاء المهمة، بهدف تثبيت المعلومات والمعارف في ذهنه، ولكسب 

 ة.قد فقدت في أثناء المراحل األربع السابقأن تكون المزيد من المعلومات التي من المحتمل 
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 األولية: ابصورته الخطة التعليميةالتعديالت التي أجريت على 
 الدرس األول:

تم حذف عبارة )مع حذف أداة السؤال( من الخطوة الثالثة، كما تم حذفها من كافة الخطوات الثالثة من 
 كامل االستراتيجية.

 الدرس الثاني:
( واستبدالها يحدد الدستورعبارة )ف تم حذ الدستور مقطعفي الخطوة الثالثة من الدرس الثاني من 

 .(ينظم الدستوربعبارة )
إضافة  تتم الحكومة في الجمهورية العربية السورية مقطعفي الخطوة الثانية من الدرس الثاني من 

 الثاني والثالث. ينلسؤالفي نهاية اعبارة )في سورية( 
 الدرس الثالث:

 قسيمات اإلدارية في الجمهورية العربية السوريةالت مقطعفي الخطوة الثانية من الدرس الثالث من 
فأصبح السؤال: ما أكبر مدن سورية من ، )من حيث( بكلمة)بعدد( استبدال كلمة في السؤال الثالث تم 

  سكانها؟ما أكبر مدن سورية بعدد  :بداًل من ؟حيث عدد سكانها
تم  ي الجمهورية العربية السوريةالتقسيمات اإلدارية ف مقطعفي الخطوة الثالثة من الدرس الثالث من 

 :العبارات التالية من اإلجاباتحذف 
 تتألف الجمهورية العربية السورية.  -1
 عاصمة سورية. -2
 أكبر مدن سورية من حيث عدد سكانها. -3
 أهم المحافظات السورية. -4

 :لتالية من اإلجاباتالعبارات ا تم حذف اإلدارة المحلية مقطعفي الخطوة الثالثة من الدرس الثالث من 
 .توفر الدولة -1
  .توفر الدولة الخدمات للمحافظات -2
 .تعمل اإلدارة المحلية -4

 الدرس الرابع:
 :العبارات التالية من اإلجابات تم حذف حق التعليم مقطعفي الخطوة الثالثة من الدرس الرابع من 

 .لزاميإالتعليم  -2
 .توفر الدولة التعليم  -3
 .تبني الدولة -4
 .زارة التربية لكل تلميذ في سوريةتوفر و  -5
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األسئلة لتصبح على  تم تغيير حق الرعاية الصحية مقطعفي الخطوة الثانية من الدرس الرابع من 
 :الشكل التالي

 ماذا توفر الدولة للمواطنين في مجال الصحة؟ -1
 ماذا بنت الدولة في المناطق والنواحي؟ -2
 الصحية المجانية للمواطنين؟كيف توفر الدولة الرعاية  -3

 :من بدالً 
 ماذا توفر الدولة للمواطنين؟ -1
 كيف توفر الدولة الرعاية الصحية المجانية للمواطنين؟ -2
 ماذا بنت الدولة في المناطق والنواحي؟   -3
 ماذا تقدم الدولة من رعاية صحية لألطفال؟ -4

السؤال األول  عناإلجابة ت تم اية الصحيةحق الرع مقطعفي الخطوة الثالثة من الدرس الرابع من 
توفر الدولة الرعاية الصحية لكل : )بداًل من (على الشكل التالي: )الرعاية الصحية المجانية

 (.المواطنين
بدال الفعل است تم من حقي أن أعيش في بيئة نظيفة مقطعفي الخطوة الثانية من الدرس الرابع من 

: بداًل من ؟(كيف اهتمت الدولة بالحفاظ على البيئةالسؤال: ) صبحي)اهتمت( ل بالفعلالمضارع )تهتم( 
ما ) تم دمج السؤالين الثاني والثالث في سؤال واحد هو:؟(، كما تهتم الدولة بالحفاظ على البيئة كيف)

)لماذا تقدم  بداًل من: ؟(الخدمات المتنوعة التي تقدمها الدولة في سبيل المحافظة على بيئة نظيفة
 الخدمات المتنوعة؟(الدولة 

العبارات  تم حذف من حقي أن أعيش في بيئة نظيفة مقطعفي الخطوة الثالثة من الدرس الرابع من  
 : التالية من اإلجابات

 .تهتم الدولة بالحفاظ على البيئة -1
 .أنشأت مؤخرًا وزارة البيئة -0

 الدرس الخامس:
العبارات  إضافة تتم دولة تجاه المواطنينواجبات ال مقطعفي الخطوة الثانية من الدرس الخامس من 

 : التالية إلى السؤالين الثاني والثالث
 .في الجمهورية العربية السورية -2
 .في الجمهورية العربية السورية -3
العبارات  تم حذف واجبات الدولة تجاه المواطنين مقطعفي الخطوة الثالثة من الدرس الخامس من  

 :التالية من اإلجابات
 .ققت الدولة في الجمهورية العربية السورية حماية للمواطنينح -1
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  .يسن األنظمة والقوانين -2
  .تقدم الدولة للمواطنين -3

 تم حذف: وطنهواجبات المواطن تجاه  مقطعفي الخطوة الثالثة من الدرس الخامس من 
 ...................(وتم االقتصار على وضع )أن: ................... وطنهواجبات المواطن تجاه 

 الدرس السادس:
ماذا : )السؤال الثالث ليصبح تم تغيير أهمية الشهادة مقطعفي الخطوة الثانية من الدرس السادس من 

 (ما فائدة المزيد من تضحيات الشهداء؟: )بداًل من (لو لم يكن هناك مزيد من التضحيات؟
( من جواب الشهداءكلمة ) تم حذف الشهادةأهمية  مقطعفي الخطوة الثالثة من الدرس السادس من 

 السؤال األول.
إضافة  تتم الشهيد في الجمهورية العربية السورية مقطعفي الخطوة الثانية من الدرس السادس من 

 سؤالين:
 لماذا أقامت الدولة ضريح الجندي المجهول؟ -1
 عدد بعض الخدمات التي تقدمها الدولة ألسر الشهداء؟  -2
 تم حذف الشهيد في الجمهورية العربية السورية مقطعلثالثة من الدرس السادس من في الخطوة ا 

 :العبارات التالية من اإلجابات
  .تحتفل الجمهورية العربية السورية بكل عام بعيد الشهداء الذي يصادف -1
 .ية العربية السورية بعيد الشهداءتحتفل الجمهور  -2
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 (4) الملحق

 )بعد التعديل( وفق استراتيجية روبنسون ةمصّمم ةخطة تعليمي

 
خطوات استراتيجية روبنسون: لقد تم االتفاق على خطوات استراتيجية روبنسون بالترتيب ذاته 

لتناسب الصف والمادة التي سوف  لتوجيهات المحكمين وفقاً والمحتوى ذاته ولكن تم تغيير الصياغة 
 تطبق عليهما االستراتيجية.

  قراءة المقطع ووضع خطوط تحت المعارف الجديدة.ولى: الخطوة األ 
( وتعني إلقاء نظرة عامة على المقطع: SURVEY( وهو أول حرف من كلمة )sيختصرها الحرف )

وفي هذه المرحلة يصنع التلميذ مخططًا تمهيديًا للمعلومات التي يتضمنها المقطع، وكيفية سيره في 
 قراءة هذه المعلومات.

 يرمز لها بالحرف :الخطوة الثانية (Q) وهو الحرف األول من كلمة(Questions)   وتعني تشكيل
إلى المرحلة السابقة مع توقع الطالب الحصول على  أسئلة على المعارف التي يتضمنها المقطع استناداً 

 إجابات عن هذه األسئلة مما سيقرأ .
 :يرمز لها بالحرف الخطوة الثالثة (R( أول حرف من كلمة ) (Read وفيها يحاول )أي )اقرأ

 .التلميذ خالل القراءة اإلجابة عن األسئلة التي صاغها في الخطوة السابقة
 يرمز لها بالحرف :الخطوة الرابعة ((R  و( هو الحرف األول من كلمةRecite ّوفيها (، أي )سم )ع

 .ةيحاول القارئ بتأن شديد أن يسمع األجوبة عن األسئلة التي أثارها في الخطوة الثاني
    :الحرف )بيرمز لها الخطوة الخامسة(R ( أول حرف من كلمةReview وفيها )( أي )راجع

يراجع التلميذ المقطع بتكرار األجزاء المهمة، بهدف تثبيت المعلومات والمعارف في ذهنه، ولكسب 
 المزيد من المعلومات التي من المحتمل قد فقدت في أثناء المراحل األربع السابقة.

 
 لدروس وفق استراتيجية روبنسونتصميم ا

 الدرس األول: وطني سورية.
 في الكتاب. كما ورد المقطع

هو المكان الذي تعيش فيه مجموعة بشرية معينة، تربطهم عالقات إنسانية واجتماعية أواًل: الوطن: 
 وثقافية وعاطفية.

أجلها واعتز باالنتماء  فاألرض التي نعيش عليها وتسمى الجمهورية العربية السورية هي وطني سورية،
 إليها، وأدافع عنها وأساهم في بنائها وتقدمها.

  :ووضع خطوط تحت المعارف الجديدة. مقطعقراءة الالخطوة األولى 



    
146 

: مقطع( وتعني إلقاء نظرة عامة على الSURVEY( وهو أول حرف من كلمة )sيختصرها الحرف )
، وكيفية سيره في مقطعتضمنها اليعلومات التي مخططًا تمهيديًا للموفي هذه المرحلة يصنع التلميذ 

 قراءة هذه المعلومات
 الخطوة الثانية( يختصرها الحرف :Q)  وهو الحرف األول من كلمة(Questions) ي تشكيل وتعن

إلى المرحلة السابقة مع توقع الطالب الحصول على  تضمنها المقطع استناداً يأسئلة على المعارف التي 
 ئلة مما سيقرأ.إجابات عن هذه األس

 من يعيش في الوطن؟ -1
 ما الذي يربط بين الذين يعيشون على أرض الوطن؟ -2
 ماذا تسمى األرض التي نعيش عليها؟ -3
 ماذا أشعر تجاه وطني سورية؟ -4
 ما واجبي تجاه وطني سورية؟ -5
 :يختصرها الحرف ) الخطوة الثالثةR( أول حرف من كلمة ) (Read وفيها يحاو )ل أي )اقرأ

 .التلميذ خالل القراءة اإلجابة عن األسئلة التي صاغها في الخطوة السابقة
 مجموعة بشرية معينة. -1
 عالقات إنسانية واجتماعية وثقافية وعاطفية. -2
 الجمهورية العربية السورية. -2
 أحبها وأعتز باالنتماء إليها. -4
 الدفاع عنها والمساهمة في بنائها وتقدمها. -5
 لحرف )يختصرها ا :الخطوة الرابعة(R  و( هو الحرف األول من كلمةReciteوفيها مّ (، أي )س )ع

 .يحاول القارئ بتأن شديد أن يسمع األجوبة عن األسئلة التي أثارها في الخطوة الثانية
    :يختصرها الحرف )الخطوة الخامسة(R ( أول حرف من كلمةReview وفيها يراجع )( أي )راجع

همة، بهدف تثبيت المعلومات والمعارف في ذهنه، ولكسب المزيد من التلميذ المقطع بتكرار األجزاء الم
 المعلومات التي من المحتمل قد فقدت في أثناء المراحل األربع السابقة.

 
 في الكتاب. المقطع كما ورد
 ثانيًا: المواطن.

المواطن هو كل فرد يعيش على ارض الجمهورية العربية السورية، يتمتع بكامل حقوقه التي نص 
 ليها دستور سورية ويلتزم بأداء واجباته.ع

المواطنة هي شعور المواطن باالنتماء إلى األرض التي يعيش فوقها واالعتزاز بها والتمسك بالهوية 
 الوطنية التي ترسخ حب المواطن لوطنه. والعمل على تقدم الوطن وتطوره بكل الوسائل الممكنة:
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ضنا وممتلكاتنا العامة، والدفاع عنه ضد أي خطر يهدد بالعلم أو بالعمل المتقن وبالحفاظ على أر 
 أرضه واالستعداد لالستشهاد في سبيله ألنه وطن آبائنا وأجدادنا، وعليه سيعيش أبناؤنا وأحفادنا.

  :قراءة المقطع ووضع خطوط تحت المعارف الجديدة.الخطوة األولى 
: مقطعاء نظرة عامة على ال( وتعني إلقSURVEY( وهو أول حرف من كلمة )sيختصرها الحرف )

تضمنها المقطع، وكيفية سيره في يمخططًا تمهيديًا للمعلومات التي وفي هذه المرحلة يصنع التلميذ 
 قراءة هذه المعلومات.

 يرمز لها بالحرف :الخطوة الثانية (Q( وهو الحرف األول من كلمة )Questionsوتعن ) ي تشكيل
إلى المرحلة السابقة مع توقع الطالب الحصول على  طع استناداً تضمنها المقيأسئلة على المعارف التي 

 إجابات عن هذه األسئلة مما سيقرأ
 َمن هو المواطن؟ -1
 بما يتمتع المواطن؟ -2
 ما المواطنة؟ -2
 ما الوسائل الممكنة التي تعمل على تقدم الوطن وتطوره؟ -4
 لماذا يستعد المواطن لالستشهاد في سبيل وطنه؟ -5
 :ها بالحرفيرمز ل الخطوة الثالثة (R( أول حرف من كلمة ) (Read( وفيها يحاول اأي )قرأ

 .التلميذ خالل القراءة اإلجابة عن األسئلة التي صاغها في الخطوة السابقة
 هو كل فرد يعيش على الجمهورية العربية السورية. -1
 بكامل حقوقه التي نص عليه دستور سورية. -2
يش فوقها واالعتزاز بها والتمسك بالهوية الوطنية هي شعور المواطن باالنتماء إلى األرض التي يع -2

 ترسخ حب المواطن لوطنه.التي 
 بالعلم أو بالعمل المتقن وبالحفاظ على أرضنا وممتلكاتنا العامة. -4
 ألنه وطن أبنائنا وأجدادنا وعليه سيعيش أبنائنا وأحفادنا. -5
 يختصرها الحرف ) :الخطوة الرابعة(R  و( هو الحرف األول من كلمةRecite ّوفيها (، أي )سم )ع

 .يحاول القارئ بتأن شديد أن يسمع األجوبة عن األسئلة التي أثارها في الخطوة الثانية
  :يختصرها الحرف )الخطوة الخامسة(R ( أول حرف من كلمةReview وفيها يراجع )( أي )راجع

نه، ولكسب المزيد من التلميذ المقطع بتكرار األجزاء المهمة، بهدف تثبيت المعلومات والمعارف في ذه
 المعلومات التي من المحتمل قد فقدت في أثناء المراحل األربع السابقة.
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 ثالثًا: وطني سورية يتطور بجهود أبنائه:
يتمتع وطني سورية بطبيعة جميلة، ومناطق سياحية، وأوابد أثرية ومتاحف ومنشآت صناعية وزراعية 

 ميته.وتجارية وخدمية تساهم في تطوره وتقدمه وتن
 الممتلكات العامة هي: ما يمتلكه جميع المواطنين في الدولة، ويستفيدون منه.

تتنوع الممتلكات العامة من مرافق وخدمات فمنها المدارس والمستشفيات والمباني الحكومية والمكتبات 
، ومن العامة والحدائق والمتنزهات والطرق والبريد والهاتف، وهي تعود بنفعها على جميع المواطنين

 واجبنا الحفاظ عليها.
 .الخطوة األولى: قراءة المقطع ووضع خطوط تحت المعارف الجديدة 

وتعني إلقاء نظرة عامة على النص:  (SURVEY)وهو أول حرف من كلمة  (s)يختصرها الحرف 
وفي هذه المرحلة يصنع التلميذ مخططًا تمهيديًا للمعلومات التي يتضمنها النص، وكيفية سيره في 

 اءة هذه المعلومات.قر 
 يرمز لها بالحرف :الخطوة الثانية (Q( وهو الحرف األول من كلمة )Questionsوتعن ) ي تشكيل

إلى المرحلة السابقة مع توقع الطالب الحصول على  استناداً  مقطعتضمنها اليأسئلة على المعارف التي 
 إجابات عن هذه األسئلة مما سيقرأ

 بما يتمتع وطني سورية؟ -1
 متلكات العامة؟ما الم -2
 عدد بعض الممتلكات العامة؟ -3
 من تنفع الممتلكات العامة؟ -4
 ما واجبنا تجاه الممتلكات العامة؟ -5
 :يرمز لها بالحرف الخطوة الثالثة (R( أول حرف من كلمة ) (Read( وفيها يحاول اأي )قرأ

 .التلميذ خالل القراءة اإلجابة عن األسئلة التي صاغها في الخطوة السابقة
ة جميلة، ومناطق سياحية، وأوابد أثرية ومتاحف ومنشآت صناعية وزراعية وتجارية بطبيع -1

 وخدمية.
 هي: ما يمتلكه جميع المواطنين في الدولة، ويستفيدون منه. -2
تتنوع الممتلكات العامة من مرافق وخدمات فمنها المدارس والمستشفيات والمباني الحكومية  -3

 والطرق والبريد والهاتف. والمكتبات العامة والحدائق والمتنزهات
 تعود بنفعها على جميع المواطنين -4
 الحفاظ عليها. -5
 يختصرها الحرف ) :الخطوة الرابعة(R  و( هو الحرف األول من كلمةRecite َوفيها (، أي )سم )ع

 .يحاول القارئ بتأن شديد أن يسمع األجوبة عن األسئلة التي أثارها في الخطوة الثانية
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    :صرها الحرف )يختالخطوة الخامسة(R ( أول حرف من كلمةReview وفيها يراجع )( أي )راجع
التلميذ المقطع بتكرار األجزاء المهمة، بهدف تثبيت المعلومات والمعارف في ذهنه، ولكسب المزيد من 

 المعلومات التي من المحتمل قد فقدت في أثناء المراحل األربع السابقة.
 ي وطني سورية.الدرس الثاني: التقسيمات اإلدارية ف

 أواًل: نظام الحكم في سورية:
يحكم ، و نظام الحكم في وطني سورية جمهوري، يتم اختيار الرئيس فيه عن طريق االستفتاء الشعبي

الرئيس البالد بموجب دستور الجمهورية العربية السورية، ويسهر على تنفيذ أحكامه بما يضمن 
 مصلحة الشعب والوطن.

 : المقطع األول ق االستراتيجية علىتطبي
 .الخطوة األولى: قراءة المقطع ووضع خطوط تحت المعارف الجديدة 

وتعني إلقاء نظرة عامة على النص:  (SURVEY)وهو أول حرف من كلمة  (s)يختصرها الحرف 
وفي هذه المرحلة يصنع التلميذ مخططًا تمهيديًا للمعلومات التي يتضمنها النص، وكيفية سيره في 

 علومات.قراءة هذه الم
 :يرمز لها بالحرف الخطوة الثانية (Q( وهو الحرف األول من كلمة )Questionsوتعن ) ي تشكيل

إلى المرحلة السابقة مع توقع الطالب الحصول على  استناداً  المقطعتضمنها يأسئلة على المعارف التي 
 إجابات عن هذه األسئلة مما سيقرأ.

 كيف يتم اختيار الرئيس في وطني سورية؟ 
 يف يحكم الرئيس البالد؟ك -1
 لماذا يسهر الرئيس على تنفيذ أحكام الدستور؟ -2
  :يرمز لها بالحرفالخطوة الثالثة (R( أول حرف من كلمة )(Read قرأ( وفيها يحاول أي )ا

 .التلميذ خالل القراءة اإلجابة عن األسئلة التي صاغها في الخطوة السابقة
 جمهوري. -1
 عن طريق االستفتاء الشعبي. -2
 دستور الجمهورية العربية السورية. بموجب -2
 .بما يضمن مصلحة الشعب والوطن -4
 يختصرها الحرف ) :الخطوة الرابعة(R  و( هو الحرف األول من كلمةRecite ّوفيها (، أي )سم )ع

 .يحاول القارئ بتأن شديد أن يسمع األجوبة عن األسئلة التي أثارها في الخطوة الثانية
    :حرف )يختصرها الالخطوة الخامسة(R ( أول حرف من كلمةReview وفيها يراجع )( أي )راجع

التلميذ المقطع بتكرار األجزاء المهمة، بهدف تثبيت المعلومات والمعارف في ذهنه، ولكسب المزيد من 
 المعلومات التي من المحتمل قد فقدت في أثناء المراحل األربع السابقة.
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 ورية.ثانيًا: الدستور في الجمهورية العربية الس

وتحدد صالحيات السلطات التشريعية  الدولة،هو الوثيقة األساسية التي تبين شكل الحكم في الدستور: 
 وتنظم العالقة بين هذه السلطات وتحدد حقوق المواطن وواجباته. والقضائية،والتنفيذية 

 .الخطوة األولى: قراءة المقطع ووضع خطوط تحت المعارف الجديدة 
وتعني إلقاء نظرة عامة على النص:  (SURVEY)وهو أول حرف من كلمة  (s)يختصرها الحرف 

وفي هذه المرحلة يصنع التلميذ مخططًا تمهيديًا للمعلومات التي يتضمنها النص، وكيفية سيره في 
 قراءة هذه المعلومات

 :يرمز لها بالحرف الخطوة الثانية (Q( وهو الحرف األول من كلمة )Questions وتعني ) تشكيل
إلى المرحلة السابقة مع توقع الطالب الحصول على  استناداً  مقطعتضمنها اليئلة على المعارف التي أس

 إجابات عن هذه األسئلة مما سيقرأ.
 ماذا يبين الدستور في الدولة؟ -1
 ماذا يحدد الدستور في الدولة؟ -2
 ؟ماذا ينظم الدستور -2
  :القراءة مع اإلجابةالخطوة الثالثة، ( حرفR أول حرف من )( كلمة (Read( اأي)وفيها  قرأ

 .يحاول التلميذ خالل القراءة اإلجابة عن األسئلة التي صاغها في الخطوة السابقة
 هو الوثيقة األساسية التي تبين شكل الحكم في الدولة. -1
 صالحيات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. -2
 .العالقة بين السلطات -2
 
 يختصرها الحرف ) :الخطوة الرابعة(R  و( هو الحرف األول من كلمةRecite َوفيها (، أي )سم )ع

 .يحاول القارئ بتأن شديد أن يسمع األجوبة عن األسئلة التي أثارها في الخطوة الثانية
    :يختصرها الحرف )الخطوة الخامسة(R ( أول حرف من كلمةReview وفيها يراجع )( أي )راجع

هدف تثبيت المعلومات والمعارف في ذهنه، ولكسب المزيد من التلميذ المقطع بتكرار األجزاء المهمة، ب
 المعلومات التي من المحتمل قد فقدت في أثناء المراحل األربع السابقة.

 
 ثالثا: الحكومة في الجمهورية العربية السورية:

 تتألف الحكومة في سورية من:
 رئيس الجمهورية. -1
 رئاسة مجلس الوزراء. -2
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 الوزراء. -3
 حلية.أعضاء المجالس الم -4

وتشكل بمجموعها السلطة للتنفيذية التي تتابع تنفيذ القوانين وتصنع السياسة العامة للدولة وتحافظ على 
 أمنها.

 .الخطوة األولى: قراءة المقطع ووضع خطوط تحت المعارف الجديدة 
وتعني إلقاء نظرة عامة على النص:  (SURVEY)وهو أول حرف من كلمة  (s)يختصرها الحرف 

المرحلة يصنع التلميذ مخططًا تمهيديًا للمعلومات التي يتضمنها النص، وكيفية سيره في وفي هذه 
 .قراءة هذه المعلومات

  :يرمز لها بالحرفالخطوة الثانية (Q( وهو الحرف األول من كلمة )Questionsوتعن ) ي تشكيل
توقع الطالب الحصول على إلى المرحلة السابقة مع  استناداً  المقطعتضمنها يأسئلة على المعارف التي 

 إجابات عن هذه األسئلة مما سيقرأ.
 مما تتألف الحكومة في سورية؟-1
 ماذا تشكل مكونات الحكومة في سورية؟-2
 ما وظيفة مكونات الحكومة في سورية؟-3
 :يرمز لها بالحرف الخطوة الثالثة (R( أول حرف من كلمة ) (Read( وفيها يحاول اأي )قرأ

 .راءة اإلجابة عن األسئلة التي صاغها في الخطوة السابقةالتلميذ خالل الق
 من: -1
 رئيس الجمهورية. (1
 رئاسة مجلس الوزراء. (2
 الوزراء. (2
 أعضاء المجالس المحلية. (4
 السلطة التنفيذية. -2
 تتابع تنفيذ القوانين وتصنع السياسة العامة للدولة وتحافظ على أمنها. -2
 ( :الخطوة الرابعةR)  هو الحرف األول من كلمو( ةRecite ّوفيها يحاول القارئ بتأن (، أي )سم )ع

 .ثارها في الخطوة الثانيةأوت عال األجوبة عن األسئلة التي شديد أن يسمع بص
  :بويرمز لها الخطوة الخامسة( الحرفR) ( أول حرف من كلمةReview وفيها )( أي )راجع

حقق من صحة اإلجابات التي يراجع التلميذ المقطع بتكرار األجزاء المهمة من النص، بهدف الت
 وتثبيت المعلومات والمعارف في ذهن الطالب. أعطاها آنفاً 
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 الدرس الثالث: التقسيمات اإلدارية في وطني سورية:
 أواًل: التقسيمات اإلدارية في الجمهورية العربية السورية.

بر المدن السورية تتألف الجمهورية العربية السورية من أربع عشرة محافظة هي دمشق العاصمة وأك
وهناك  ،بعدد سكانها، ومحافظة ريف دمشق، وحلب ثاني المحافظات السورية وحمص والالذقية

دلب والسويداء ودرعا والرقة والقنيطرة.  محافظات هامة مثل دير الزور وحماة والحسكة وطرطوس وا 
 .الخطوة األولى: قراءة المقطع ووضع خطوط تحت المعارف الجديدة 

وتعني إلقاء نظرة عامة على النص:  (SURVEY)وهو أول حرف من كلمة  (s)رف يختصرها الح
وفي هذه المرحلة يصنع القارئ مخططًا تمهيديًا للمعلومات التي يتضمنها النص، وكيفية سيره في 

 قراءة هذه المعلومات.
  :الخطوة الثانية( :وضع األسئلةQ( وهو الحرف األول من كلمة )Questionsوتعن )ل ي تشكي

إلى المرحلة السابقة مع توقع الطالب الحصول على  تضمنها المقطع استناداً يأسئلة على المعارف التي 
 إجابات عن هذه األسئلة مما سيقرأ.

 مما تتألف الجمهورية العربية السورية؟ -1
 ما عاصمة سورية؟ -2
 ما أكبر مدن سورية من حيث عدد سكانها؟ -2
 ما أهم المحافظات السورية؟ -4
 حرف ) ،القراءة مع اإلجابةثة: الخطوة الثالR( أول حرف من كلمة ) (Read( وفيها اأي )قرأ

 .يحاول التلميذ خالل القراءة اإلجابة عن األسئلة التي صاغها في الخطوة السابقة
 من أربع عشرة محافظة. -1
 هي دمشق. -2
 دمشق. -2
 .هي دمشق وحلب والالذقية وحمص ودير الزور وحماة والحسكة -4
 :ز لها بالحرفيرم الخطوة الرابعة (R)  و( هو الحرف األول من كلمةRecite ّوفيها (، أي )سم )ع

 .ثارها في الخطوة الثانيةأوت عال األجوبة عن األسئلة التي يحاول القارئ بتأن شديد أن يسمع بص
  :بويرمز لها الخطوة الخامسة( الحرفR) ( أول حرف من كلمةReview وفيها )( أي )راجع

بتكرار األجزاء المهمة من النص، بهدف التحقق من صحة اإلجابات التي يراجع التلميذ المقطع 
 وتثبيت المعلومات والمعارف في ذهن الطالب. أعطاها آنفاً 
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 ثانيًا: الوحدات اإلدارية:
الوحدة  –القرية  –البلدة  –المدينة  –تقسم الجمهورية العربية السورية إلى وحدات إدارية هي المحافظة 

 الريفية.
 وحدات ريفية( –قرى  –أحياء  –بلدات  –نواٍح  –مدن  –سم كل محافظة إلى )مناطق وتق
 .الخطوة األولى: قراءة المقطع ووضع خطوط تحت المعارف الجديدة 

وتعني إلقاء نظرة عامة على النص:  (SURVEY)وهو أول حرف من كلمة  (s)يختصرها الحرف 
للمعلومات التي يتضمنها النص، وكيفية سيره في  وفي هذه المرحلة يصنع التلميذ مخططًا تمهيدياً 

 قراءة هذه المعلومات
 :يرمز لها بالحرف الخطوة الثانية (Q( وهو الحرف األول من كلمة )Questionsوتعن ) ي تشكيل

إلى المرحلة السابقة مع توقع الطالب الحصول على  تضمنها المقطع استناداً يأسئلة على المعارف التي 
 األسئلة مما سيقرأ. إجابات عن هذه

 ما الوحدات اإلدارية التي تتألف منها الجمهورية العربية السورية؟ -1
 ؟ما أقسام المحافظة -2
  :يرمز لها بالحرفالخطوة الثالثة (R( أول حرف من كلمة )(Read قرأ( وفيها يحاول أي )ا

 .التلميذ خالل القراءة اإلجابة عن األسئلة التي صاغها في الخطوة السابقة
 الوحدة الريفية( –القرية –البلدة  –المدينة  –)المحافظة هي  -1
 وحدات ريفية(. –أحياء  –بلدات  –نواٍح -مدن -)مناطق   -2
 :يرمز لها بالحرف الخطوة الرابعة (R)  و( هو الحرف األول من كلمةRecite ّوفيها (، أي )سم )ع

 .ثارها في الخطوة الثانيةأ تييحاول القارئ بتأن شديد أن يسمع بصوت عال األجوبة عن األسئلة ال
  :بيرمز لها الخطوة الخامسة( الحرفR) ( أول حرف من كلمةReview وفيها )( أي )راجع

يراجع التلميذ المقطع بتكرار األجزاء المهمة من النص، بهدف التحقق من صحة اإلجابات التي 
 وتثبيت المعلومات والمعارف في ذهن الطالب. أعطاها آنفاً 
 رة المحلية:ثالثًا: اإلدا

 والوحداتالخدمات التعليمية والصحية واالجتماعية واالقتصادية والترفيهية لكل المحافظات الدولة توفر 
التابعة لها عن طريق اإلدارة المحلية التي تعمل وفق هيكل تنظيمي يسمح بإيصال الخدمات إلى جميع 

 باقي وزارت الدولة. المناطق في الجمهورية العربية السورية بالتعاون والتنسيق مع
 .الخطوة األولى: قراءة المقطع ووضع خطوط تحت المعارف الجديدة 

وتعني إلقاء نظرة عامة على النص:  (SURVEY)وهو أول حرف من كلمة  (s)يختصرها الحرف 
وفي هذه المرحلة يصنع التلميذ مخططًا تمهيديًا للمعلومات التي يتضمنها النص، وكيفية سيره في 

 .المعلومات قراءة هذه
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 :يرمز لها بالحرف الخطوة الثانية (Q) ( وهو الحرف األول من كلمةQuestionsوتعن ) ي تشكيل
إلى المرحلة السابقة مع توقع الطالب الحصول على  تضمنها المقطع استناداً يأسئلة على المعارف التي 

 إجابات عن هذه األسئلة مما سيقرأ.
 ت التابعة لها من خدمات؟ماذا توفر الدولة للمحافظات والوحدا -1
 كيف توفر الدولة الخدمات للمحافظات؟ -2
 كيف تعمل اإلدارة المحلية؟ -2
  :يرمز لها بالحرفالخطوة الثالثة (R( أول حرف من كلمة ) (Read( وفيها يحاول اأي )قرأ

 .التلميذ خالل القراءة اإلجابة عن األسئلة التي صاغها في الخطوة السابقة
صحية واالجتماعية واالقتصادية والترفيهية لكل المحافظات ووحداتها التابعة الخدمات التعليمة وال -1

 لها.
 عن طريق اإلدارة المحلية. -2
وفق هيكل تنظيمي يسمح بإيصال الخدمات إلى جميع المناطق في الجمهورية العربية السورية  -2

 بالتعاون والتنسيق مع باقي وزارة الدولة.
 ( :الخطوة الرابعةR)  هو الحرف األو( ول من كلمةRecite ّوفيها يحاول القارئ بتأن (، أي )سم )ع

 .ثارها في الخطوة الثانيةأوت عال األجوبة عن األسئلة التي شديد أن يسمع بص
  :بويرمز لها الخطوة الخامسة( الحرفR) ( أول حرف من كلمةReview وفيها )( أي )راجع

بهدف التحقق من صحة اإلجابات التي  يراجع التلميذ المقطع بتكرار األجزاء المهمة من النص،
 وتثبيت المعلومات والمعارف في ذهن الطالب. أعطاها آنفاً 

 
 الدرس الرابع: الحقوق:

 في الكتاب. المقطع كما ورد
 أواًل: حق التعليم:

لزامي حتى نهاية مرحلة  التعليم في وطني مجاني في جميع مراحل التعليم العام ما قبل الجامعي، وا 
ساسي حيث توفر الدولة في سورية التعليم لكل مواطن، إذ تبني الدولة المدارس بشكل متساو التعليم األ

ومتوازن في جميع المحافظات وتجهزها بكل مستلزماتها، ولكل المراحل الدراسية، كما توفر وزارة التربية 
 الكتاب المدارس لكل تلميذ في سورية.

 
 يرمز لها الحرف  :الخطوة األولى(s)  ل حرف من كلمة وهو أو(SURVEY)  وتعني إلقاء نظرة

عامة على النص: وفي هذه المرحلة يصنع التلميذ مخططًا تمهيديًا للمعلومات التي يتضمنها النص، 
 وكيفية سيره في قراءة هذه المعلومات.
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 :يرمز لها بالحرف الخطوة الثانية (Q( وهو الحرف األول من كلمة )Questionsوتعن ) ي تشكيل
إلى المرحلة السابقة مع توقع الطالب الحصول على  تضمنها المقطع استناداً يلى المعارف التي أسئلة ع

 إجابات عن هذه األسئلة مما سيقرأ.
 مراحل التعليم المجاني؟ما  -1
 ما مراحل التعليم اإللزامي؟ -2
 لمن توفر الدولة التعليم؟ -2
 كيف تبني الدولة المدارس؟ -4
 ؟في المدرسةماذا توفر وزارة التربية لكل تلميذ  -5
  :يرمز لها بالحرفالخطوة الثالثة (R( أول حرف من كلمة )(Read قرأ( وفيها يحاول أي )ا

 .التلميذ خالل القراءة اإلجابة عن األسئلة التي صاغها في الخطوة السابقة
 التعليم في وطني مجاني في جميع مراحل التعليم العام ما قبل الجامعي. -1
 ساسي.حتى نهاية مرحلة التعليم األ -2
 لكل مواطن. -2
المدارس بشكل متساو ومتوازن في جميع المحافظات وتجهزها بكل مستلزماتها ولكل المراحل  -4

 الدراسية.
 الكتاب المدرسي. -5
  :يرمز لها بالحرفالخطوة الرابعة (R)  و( هو الحرف األول من كلمةRecite ّوفيها (، أي )سم )ع

 .ثارها في الخطوة الثانيةأة عن األسئلة التي وت عال األجوبيحاول القارئ بتأن شديد أن يسمع بص
  :بويرمز لها الخطوة الخامسة( الحرفR) ( أول حرف من كلمةReview وفيها )( أي )راجع

يراجع التلميذ المقطع بتكرار األجزاء المهمة من النص، بهدف التحقق من صحة اإلجابات التي 
 الب.وتثبيت المعلومات والمعارف في ذهن الط أعطاها آنفاً 

 
 ثانيًا: حق الرعاية الصحية:

توفر الدولة الرعاية الصحية المجانية لكل المواطنين، حيث تقدم الدولة الخدمات الصحية من 
االختصاصات كلها، وفي كل أنحاء سورية، فقد بنيت المستوصفات الصحية في المناطق والنواحي. 

في المدن الكبرى وتقدم الدولة اللقاحات  كما قامت ببناء المستشفيات الحكومية المجانية للمواطنين
 المجانية لألطفال.
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 .الخطوة األولى: قراءة المقطع ووضع خطوط تحت المعارف الجديدة 
وتعني إلقاء نظرة عامة على النص:  (SURVEY)وهو أول حرف من كلمة  (s)يختصرها الحرف 

يتضمنها النص، وكيفية سيره في  وفي هذه المرحلة يصنع القارئ مخططًا تمهيديًا للمعلومات التي
 قراءة هذه المعلومات.

 :يرمز لها بالحرف الخطوة الثانية (Q( وهو الحرف األول من كلمة )Questionsوتعن ) ي تشكيل
إلى المرحلة السابقة مع توقع الطالب الحصول على  تضمنها المقطع استناداً يأسئلة على المعارف التي 

 قرأ.إجابات عن هذه األسئلة مما سي
 ماذا توفر الدولة للمواطنين في مجال الصحة؟ -1
 ماذا بنت الدولة في المناطق والنواحي؟ -2
 كيف توفر الدولة الرعاية الصحية المجانية للمواطنين؟ -2
  :يرمز لها بالحرفالخطوة الثالثة (R( أول حرف من كلمة ) (Read( وفيها يحاول اأي )قرأ

 التي صاغها في الخطوة السابقة.التلميذ خالل القراءة اإلجابة عن األسئلة 
الرعاية الصحية المجانية لكل المواطنين حيث تقدم الدولة الخدمات الصحية من االختصاصات  -1

 كلها، وفي كل أنحاء سورية.
 المستوصفات الصحية. -2
ببناء المستشفيات الحكومية المجانية للمواطنين في المدن الكبرى وتقدم الدولة اللقاحات المجانية  -2

 ل.لألطفا
 :يرمز لها بالحرف الخطوة الرابعة (R)  و( هو الحرف األول من كلمةRecite ّوفيها (، أي )سم )ع

 .ثارها في الخطوة الثانيةأوت عال األجوبة عن األسئلة التي يحاول القارئ بتأن شديد أن يسمع بص
  :بويرمز لها الخطوة الخامسة( الحرفR) ( أول حرف من كلمةReviewوفيها )( أي )راجع 

يراجع التلميذ المقطع بتكرار األجزاء المهمة من النص، بهدف التحقق من صحة اإلجابات التي 
 وتثبيت المعلومات والمعارف في ذهن الطالب. أعطاها آنفاً 

 
 ثالثًا: من حقي أن أعيش في بيئة نظيفة.

ظة على بيئة اهتمت الدولة بالحفاظ على البيئة من خالل تقديم الخدمات المتنوعة في سبيل المحاف
 -وضع الحاويات لجمع النفايات –تشجير وتنظيف الشوارع  -نظيفة ومنها إقامة الحدائق والمنتزهات

ونظرًا ألهمية البيئة في استمرار حياتنا، أنشئت في ، لمنع قطع األشجار وحماية الغاباتإصدار قوانين 
 سورية مؤخرًا وزارة للبيئة.
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 ع خطوط تحت المعارف الجديدة.الخطوة األولى: قراءة المقطع ووض 
وتعني إلقاء نظرة عامة على النص:  (SURVEY)وهو أول حرف من كلمة  (s)يختصرها الحرف 

وفي هذه المرحلة يصنع القارئ مخططًا تمهيديًا للمعلومات التي يتضمنها النص، وكيفية سيره في 
 قراءة هذه المعلومات.

 :يرمز لها بالحرف الخطوة الثانية Q وهو ال( حرف األول من كلمةQuestions وتعني تشكيل )
تضمنها المقطع مع توقع الطالب الحصول على إجابات عن هذه األسئلة يلمعارف التي أسئلة على ا
 مما سيقرأ.

 كيف اهتمت الدولة بالحفاظ على البيئة؟ -1
 ما الخدمات المتنوعة التي تقدمها الدولة في سبيل المحافظة على بيئة نظيفة؟ -2
 ت الدولة مؤخرًا وزارة للبيئة؟أشلماذا أن -2
  :يرمز لها بالحرف الخطوة الثالثة(R( أول حرف من كلمة )(Read قرأ( وفيها يحاول أي )ا

 .التلميذ خالل القراءة اإلجابة عن األسئلة التي صاغها في الخطوة السابقة
 من خالل تقديم الخدمات المتنوعة في سبيل المحافظة على بيئة نظيفة. -1
-وضع الحاويات لجمع النفايات –تشجير وتنظيف الشوارع -مة الحدائق والمنتزهات هي إقا -1

 إصدار قوانين لمنع قطع األشجار وحماية الغابات.
 نظرًا ألهمية البيئة في استمرار حياتنا. -2
 :يرمز لها بالحرف الخطوة الرابعة (R)  و( هو الحرف األول من كلمةRecite َوفيها (، أي )سم )ع

 .ثارها في الخطوة الثانيةأوت عال األجوبة عن األسئلة التي بتأن شديد أن يسمع بص يحاول القارئ
  :بويرمز لها الخطوة الخامسة( الحرفR) ( أول حرف من كلمةReview وفيها )( أي )راجع

يراجع التلميذ المقطع بتكرار األجزاء المهمة من النص، بهدف التحقق من صحة اإلجابات التي 
 ثبيت المعلومات والمعارف في ذهن الطالب.وت أعطاها آنفاً 

 
 الدرس الخامس: ))الواجبات((

 في الكتاب. المقطع كما ورد
 أواًل: واجبات الدولة تجاه المواطنين:

حققت الدولة في الجمهورية العربية السورية حماية للمواطنين من خالل األنظمة والقوانين التي تسنها 
يذها، كما تقدم الخدمات المتنوعة التعليمية والصحية ومرافق عامة السلطة التشريعية، والسهر على تنف

 ومؤسسات اجتماعية واقتصادية وخدمية.
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 .الخطوة األولى: قراءة المقطع ووضع خطوط تحت المعارف الجديدة 
وتعني إلقاء نظرة عامة على النص:  (SURVEY)وهو أول حرف من كلمة  (s)يختصرها الحرف 

ع القارئ مخططًا تمهيديًا للمعلومات التي يتضمنها النص، وكيفية سيره في وفي هذه المرحلة يصن
 قراءة هذه المعلومات.

 :يختصرها الحرف الخطوة الثانية Q  وهو الحرف األول من كلمة(Questions)  ي تشكيل وتعن
 تضمنها المقطع مع توقع الطالب الحصول على إجابات عن هذه األسئلةيأسئلة على المعارف التي 

 مما سيقرأ.
 كيف حققت الدولة في الجمهورية العربية السورية حماية للمواطنين؟ -1
 من يسن األنظمة والقوانين في الجمهورية العربية السورية؟ -2
 ؟في الجمهورية العربية السورية ماذا تقدم الدولة للمواطنين -2
  :يرمز لها بالحرفالخطوة الثالثة (R( أول حرف من كلمة )(Read ( و اأي )فيها يحاول التلميذ قرأ

 .خالل القراءة اإلجابة عن األسئلة التي صاغها في الخطوة السابقة
 من خالل األنظمة والقوانين. -1
 السلطة التشريعية. -2
 الخدمات المتنوعة التعليمية والصحية ومرافق عامة ومؤسسات اجتماعية واقتصادية وخدمية. -2
 :يرمز لها بالحرف الخطوة الرابعة (R)  هو الحرف األو( ول من كلمةRecite ّوفيها (، أي )سم )ع

 .ثارها في الخطوة الثانيةأوت عال األجوبة عن األسئلة التي يحاول القارئ بتأن شديد أن يسمع بص
  :بويرمز لها الخطوة الخامسة( الحرفR) ( أول حرف من كلمةReview وفيها )( أي )راجع

، بهدف التحقق من صحة اإلجابات التي يراجع التلميذ المقطع بتكرار األجزاء المهمة من النص
 وتثبيت المعلومات والمعارف في ذهن الطالب. أعطاها آنفاً 

 
 ثانيًا: واجباتنا نحن المواطنين في الجمهورية العربية السورية.

 من واجبات المواطن تجاه نفسه أن:
 يحافظ على صحته وحياته وال يعبث بها. -1
 يثق بنفسه ويحترم ذاته. -2
 لمجتمعية واإليجابية.يلتزم بالقيم ا -2
 ال يتعدى على حقوق اآلخرين. -4

 :من واجبات المواطن تجاه وطنه أن
 الجوانب: االقتصادية والفكرية واالجتماعية. فيساهم في تنمية وطنه في مختل -1
 يتقيد باألنظمة والقوانين. -2
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 .النفس( –المال  –يدافع عن وطنه ومقدساته بكل ما يملك )العلم  -3
من الخدمات التي تقدمها الدولة كالتعليم وأن يحرص على أن يحصل على أكبر قدٍر من يستفيد  -4

 العلم.
 يقوم باألعمال التطوعية لخدمة المجتمع. -5
 .الخطوة األولى قراءة المقطع ووضع خطوط تحت المعارف الجديدة 

النص: وتعني إلقاء نظرة عامة على  (SURVEY)وهو أول حرف من كلمة  (s)يختصرها الحرف 
وفي هذه المرحلة يصنع القارئ مخططًا تمهيديًا للمعلومات التي يتضمنها النص، وكيفية سيره في 

 قراءة هذه المعلومات.
 :يرمز لها بالحرف الخطوة الثانيةQ  وهو الحرف األول من كلمة (Questions)  ي تشكيل وتعن

ل على إجابات عن هذه األسئلة تضمنها المقطع مع توقع الطالب الحصو يأسئلة على المعارف التي 
 مما سيقرأ.

 ما واجبات المواطن تجاه نفسه؟ -1
 ما واجبات المواطن تجاه وطنه؟ -2
  :يرمز لها بالحرفالخطوة الثالثة (R( أول حرف من كلمة ) (Read( وفيها يحاول التلميذ اأي )قرأ

 .خالل القراءة اإلجابة عن األسئلة التي صاغها في الخطوة السابقة
 أن: -1
 حافظ على صحته وحياته وال يعبث بها.ي -1
 يثق بنفسه ويحترم ذاته. -2
 يلتزم بالقيم المجتمعية اإليجابية. -2
 ال يتعدى على حقوق اآلخرين. -4
 
 أن:-2
 يساهم في تنمية وطنه في مختلف الجوانب: االقتصادية والفكرية واالجتماعية. -1
 يتقيد باألنظمة والقوانين. -2
 النفس( –المال  –كل ما يملك )العلم يدافع عن وطنه ومقدساته ب -3
 أكبر قدٍر من العلم. الحصول على يحرص علىو يستفيد من الخدمات التي تقدمها الدولة كالتعليم  -4
 يقوم باألعمال التطوعية لخدمة المجتمع. -5
  :يرمز لها بالحرفالخطوة الرابعة (R)  و( هو الحرف األول من كلمةRecite ّوفيها (، أي )سم )ع

 .ثارها في الخطوة الثانيةأوت عال األجوبة عن األسئلة التي لقارئ بتأن شديد أن يسمع بصيحاول ا
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  :بويرمز لها الخطوة الخامسة( الحرفR) ( أول حرف من كلمةReview وفيها )( أي )راجع
يراجع التلميذ المقطع بتكرار األجزاء المهمة من النص، بهدف التحقق من صحة اإلجابات التي 

 وتثبيت المعلومات والمعارف في ذهن الطالب. اً أعطاها آنف
 

 الشهداء.الدرس السادس: عيد 
 في الكتاب. المقطع كما ورد

 أواًل: أهمية الشهادة:
الشهداء هم األبطال الذين ضحوا بأنفسهم وبدمائهم دفاعًا عن وطنهم وكرامته واستقالله. ولوال 

وبدون المزيد من  ،متعين بالسيادة واالستقاللتضحياتهم الغالية لما كنا نعيش اليوم على أرضنا مت
 التضحيات لن نتمكن من تحرير ما تبقى من أراضينا المغتصبة.

 .الخطوة األولى: قراءة المقطع ووضع خطوط تحت المعارف الجديدة 
وتعني إلقاء نظرة عامة على النص:  (SURVEY)وهو أول حرف من كلمة  (s)يختصرها الحرف 

ع القارئ مخططًا تمهيديًا للمعلومات التي يتضمنها النص، وكيفية سيره في وفي هذه المرحلة يصن
 قراءة هذه المعلومات.

 :ويرمز لها بالحرف الخطوة الثانية Q  وهو الحرف األول من كلمة(Questions)  ي تشكيل وتعن
ئلة تضمنها المقطع مع توقع الطالب الحصول على إجابات عن هذه األسيأسئلة على المعارف التي 

 مما سيقرأ.
 من هم الشهداء؟-1
 ما فائدة تضحيات الشهداء؟-2
 ذا لو لم يكن هناك مزيد من التضحيات؟ما-2
  :يرمز لها بالحرفالخطوة الثالثة (R( أول حرف من كلمة ) (Read( وفيها يحاول التلميذ اأي )قرأ

 .خالل القراءة اإلجابة عن األسئلة التي صاغها في الخطوة السابقة
 عن وطنهم وكرامته واستقالله. بطال الذين ضحوا بأنفسهم وبدمائهم دفاعاً هم األ -1
 لوال تضحياتهم الغالية لما كنا نعيش اليوم على أرضنا متمتعين بالسيادة واالستقالل. -2
 لن نتمكن من تحرير ما تبقى من أراضينا المغتصبة. -2
  :يرمز لها بالحرفالخطوة الرابعة (R)  و( هو الحرف األول من كلمةRecite ّوفيها (، أي )سم )ع

 .ثارها في الخطوة الثانيةأجوبة عن األسئلة التي يحاول القارئ بتأن شديد أن يسمع بصوت عال األ
  :بويرمز لها الخطوة الخامسة( الحرفR) ( أول حرف من كلمةReview وفيها )( أي )راجع

من صحة اإلجابات التي  يراجع التلميذ المقطع بتكرار األجزاء المهمة من النص، بهدف التحقق
 وتثبيت المعلومات والمعارف في ذهن الطالب. أعطاها آنفاً 
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 ثانيا: الشهيد في الجمهورية العربية السورية:
 السادس من أيار، تكريماً يوم تحتفل الجمهورية العربية السورية بكل عام بعيد الشهداء الذي يصادف 

 . عن وطنهم وكرامته واستقالله وبدمائهم دفاعاً  للشهداء الذين قاوموا واستبسلوا وضحوا بأنفسهم
الدولة خدمات جلى  وتكريما للشهيد أقامت الدولة ضريح الجندي المجهول رمزا لشهداء الوطن. وتقدم

ألسر الشهداء وأبنائهم مثل: المساكن، المدارس، متابعة الدراسة الجامعية كإفادات )داخلية وخارجية( 
 العالج الطبي والصحي المجاني.  –تسمية المدارس بأسماء الشهداء  –سة رواتب شهرية في أثناء الدرا

 
 .الخطوة األولى: قراءة المقطع ووضع خطوط تحت المعارف الجديدة 

وتعني إلقاء نظرة عامة على النص:  (SURVEY)وهو أول حرف من كلمة  (s)يختصرها الحرف 
ات التي يتضمنها النص، وكيفية سيره في وفي هذه المرحلة يصنع القارئ مخططًا تمهيديًا للمعلوم

 قراءة هذه المعلومات. 
 ويرمز لها بالحرف :الخطوة الثانية (Q)  وهو الحرف األول من كلمة(Questions)  ي وتعن

تضمنها المقطع مع توقع الطالب الحصول على إجابات عن هذه يتشكيل أسئلة على المعارف التي 
 األسئلة مما سيقرأ.

 هورية العربية السورية بعيد الشهداء؟متى تحتفل الجم -1
 لماذا تحتفل الجمهورية العربية السورية بعيد الشهداء؟ -2
 لماذا أقامت الدولة ضريح الجندي المجهول؟ -2
 عدد بعض الخدمات التي تقدمها الدولة ألسر الشهداء؟ -4
  :يرمز لها بالحرفالخطوة الثالثة (R( أول حرف من كلمة ) (Read ل وفيها يحاو  قرأ(ا)أي

 .التلميذ خالل القراءة اإلجابة عن األسئلة التي صاغها في الخطوة السابقة
 في السادس من أيار. -1
عن وطنهم وكرامته  للشهداء الذين قاوموا واستبسلوا وضحوا بأنفسهم وبدمائهم دفاعاً  تكريماً  -2

 .واستقالله
 لشهداء الوطن. للشهيد ورمزاً  تكريماً  -2
الجامعية كإفادات )داخلية وخارجية( رواتب شهرية في أثناء  المساكن، المدارس، متابعة الدراسة -4

 العالج الطبي والصحي المجاني. –تسمية المدارس بأسماء الشهداء  –الدراسة 
  :يرمز لها بالحرفالخطوة الرابعة (R)  و( هو الحرف األول من كلمةRecite ّوفيها (، أي )سم )ع

 .ثارها في الخطوة الثانيةأوبة عن األسئلة التي وت عال األجيحاول القارئ بتأن شديد أن يسمع بص
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  :بويرمز لها الخطوة الخامسة( الحرفR) ( أول حرف من كلمةReview وفيها )( أي )راجع
يراجع التلميذ المقطع بتكرار األجزاء المهمة من النص، بهدف التحقق من صحة اإلجابات التي 

 لطالب.وتثبيت المعلومات والمعارف في ذهن ا أعطاها آنفاً 
 
 

 واهلل ولي التوفيق
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 (5) الملحق

 الصورة األولية الختبار التحصيل الدراسي

 
 الوحدة الخامسة 

 المواطنة في الجمهورية العربية السورية 
 :الدرس األول 

 اختر اإلجابة الصحيحة:
 الوطن هو:   .1
 المكان الذي أعيش فيه. .أ
 عتز به.أالمكان الذي  .ب
 رية تربطهم عالقات إنسانية واجتماعية.فيه مجموعة بش شعيتالمكان الذي  .ج
 ليس صحيح. ذكر كل ما .د
 يحق لكل فرد يعيش على أرض الجمهورية العربية السورية أن:  .2
 يتمتع بكامل حقوقه.    .أ
   يلتزم بأداء واجباته فقط. .ب
   نتماء إليها.    االعتزاز باال .ج
              فقط. تانصحيح ب( -)أ .د

 

 المواطنة هي: .3
 حب الوطن.  شعور المواطن ب .أ
 شعور المواطن باالنتماء إلى األرض التي يعيش فوقها. .ب
 شعور المواطن بالحاجة إلى الوطن.      .ج
       فقط.  تانصحيح ج(-)أ .د
 واجبي تجاه وطني هو:  .4
           العمل على تقدم الوطن وتطوره.    .أ
 الحفاظ على أرض الوطن وممتلكاته العامة. .ب
 د أرضه.   الدفاع عن الوطن ضد أي خطر يهد .ج
 كل ما ذكر صحيح. .د

 يتمتع وطني سورية بـ: .5
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                       الطبيعة الجميلة.   .أ
 الممتلكات العامة المتنوعة. .ب

       تجارية. الزراعية و الصناعية و المنشآت ج. ال
 .تانصحيح ج(-)أد. 
 الممتلكات العامة تعود بالنفع على:. 6
 المواطن الفرد.   . أ
 .على الدولة .ب
 على الدولة.ج. 
 .كل ما ذكر صحيح. د
 
 :الدرس الثاني 

 اختر اإلجابة الصحيحة:
  :االستفتاء الشعبي هو سؤال الشعب عن رأيه في موضوع بناء على طلب. 7
 .الدوائر الحومية .أ
 رئيس الوزارة .ب
    .الشعب نفسهج. 
 تان.صحيح د( -)ب .د
 نظام الحكم في سورية هو نظام: .8
 .ديمقراطيأ. 
 .جمهوري .ب
                .استبداديج. 
  .كل ما ذكر صحيح .د
 يحق للمواطن في الجمهورية العربية السورية أن يستفتي عندما يبلغ من العمر: .9
    .خمسة عشر عاماً  .أ
  .ثمانية عشر عاماً  .ب
 .عشرون عاماً  .ج
 .اثنا عشر عاماً  .د

 ومة السورية من:كتتألف الح .11
                  .مجلس الشعبأ. 
  .رئيس الجمهورية .ب
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     .أعضاء المنظمات الشعبية .ج
 .كل ما ذكر ليس صحيحاً  .د

 من مهام السلطة التنفيذية في سورية: .11
 .إصدار القوانين والمراسيم .أ
 .تعيين رئيس الجمهورية .ب
  .السياسة العامة للدولة ةغاتنفيذ القوانين وصي .ج
 .إقرار الموازنة العامة للدولة .د

 الدستور في سورية: .12
  .ين شكل الحكم في الدولةيب .أ
 .يحدد صالحيات السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية .ب
 .ينظم العالقات بين السلطات .ج
 .كل ما ذكر صحيح .د

  :يتم انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق .13
 زراء.رئاسة مجلس الو  .أ
  .مجلس الشعب .ب
  .اإلستفتاء الشعبي .ج
 .أعضاء مجالس اإلدارة المحلية .د
 
 :الدرس الثالث 
 تر اإلجابة الصحيحة:اخ

 تتألف الجمهورية العربية السورية من:  .14
          .محافظة ةخمس عشر  .أ
  .أربع عشرة محافظة .ب
    .ثالث عشرة محافظة .ج
  .سبع عشرة محافظة .د

 عاصمة الجمهورية العربية السورية: .15
 .حلب .أ
  .دمشق .ب
 .حمص .ج
  .ريف دمشق .د
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 ترتيب:تقسم الجمهورية العربية السورية إلى وحدات إدارية وفق ال .16
  .الوحدة الريفية –المدينة  –القرية  –البلدة  –المحافظة  .أ
  .القرية –الوحدة الريفية  –المحافظة  –البلدة  .ب
  .الوحدة الريفية –القرية  –البلدة  –المدينة  –المحافظة  .ج
  .كل ما ذكر صحيح .د

 تقسم كل محافظة في سورية وفق الترتيب التالي: .17
  .أحياء –وحدات ريفية  –رى ق –نواح  –مناطق  –بلدات  –مدن  .أ
  .قرى –وحدات ريفية  –أحياء  –بلدات  –مدن  –مناطق  –نواح  .ب
  .وحدات ريفية –قرى  –أحياء  –بلدات  –نواح  –مدن  –مناطق  .ج
  .كل ما ذكر صحيح .د

 المحلية:يتألف الهيكل التنظيمي لإلدارة  .18
  .وزارة اإلدارة المحلية .أ
  .مجالس المحافظات .ب
      .ياءجالس القرى واألحم .ج
  .صحيح سبقكل ما  .د

 اإلدارة المحلية هي: .19
  .هيئات منتخبة شعبيًا تمارس إدارة الشؤون المحلية للمحافظة فقط .أ
  .هيئات منتخبة شعبية تمارس إدارة الشؤون المحلية للوحدة الريفية فقط .ب
و الحي أو في المحافظة أو المدينة أو البلدة أ عبية تمارس إدارة الشؤون المحليةهيئات منتخبة ش .ج

 .الوحدة الريفي
 .صحيح سبقكل ما  .د

 من الخدمات التي تقدمها اإلدارة المحلية: .21
     .خدمات تعليمية .أ
  .خدمات صحية واجتماعية .ب
  .خدمات اقتصادية وترفيهية .ج
  صحيح. كل ما سبق .د
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   :الدرس الرابع 
 أختر اإلجابة الصحيحة:

 التعليم في سورية: .21
  .ساسيمجاني في مرحلة التعليم األ .أ
  .مجاني في مرحلة التعليم الثانوي .ب
  .مجاني في مراحل التعليم الجامعي وما قبل الجامعي .ج
   .مجاني في مراحل التعليم ما قبل الجامعي .د

 التعليم في سورية إلزامي: .22
 .حتى نهاية التعليم الجامعي .أ
  .حتى نهاية التعليم ما قبل الجامعي .ب
            .حتى نهاية التعليم األساسي .ج
  صحيح. كل ما سبق  .د

 من الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة للمواطنين: .23
  .المستوصفات الصحية .أ
  .المستشفيات الحكومية المجانية .ب
  .اللقاحات المجانية لألطفال .ج
  .كل ما ذكر صحيح .د

 لـــ:توفر الدولة الرعاية الصحية  .24
    .فئة معينة من الجميع .أ
  .لجميع المواطنين .ب
                                                                                   .للعاملين في الدولة .ج
  .ج( صحيحة-) أ .د

 من واجبي للمحافظة على بيئة نظيفة: .25
  .قطع األشجار والعبث بالنباتات والزهور .أ
  .إقامة الحدائق والمنتزهات .ب
  .رمي النفايات في غير األماكن المخصصة لها .ج
  .حكل ما ذكر ليس صحي .د

 الوزارة التي تشرف على شؤون البيئة هي: .26
                                                                                     .وزارة المياه .أ
  .وزارة الري  .ب
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                                                                                   .وزارة الزراعة .ج
  .الدولة لشؤون البيئة وزارة .د
 
  :الدرس الخامس 

 اختر اإلجابة الصحيحة:
 من واجبات الدولة تجاه المواطنين: .27
  .حماية المواطنين من خالل األنظمة والقوانين .أ
  .تقديم الخدمات العلمية والصحية .ب
  .السهر على تنفيذ القوانين واألنظمة .ج
 .كل ما ذكر صحيح .د

 :السلطة التشريعية هي التي .28
  .وانين والتشريعات العامةتنفذ الق .أ
  .تضع القوانين والتشريعات العامة .ب
  .تحمي المواطنين من خالل األنظمة والقوانين .ج
  .تقوم بتعيين رئيس الجمهورية .د

 يمثل السلطة التشريعية في سورية:  .29
        .رئيس الجمهورية .أ
  .مجلس الوزراء .ب
       .مجلس الشعب .ج
 .اإلدارة المحلية .د

 لس الشعب كل: يتم انتخاب أعضاء مج .31
     .خمس سنوات .أ
  .سبع سنوات .ب
    .ربع سنواتأ .ج
  .ست سنوات .د

 من اختصاصات مجلس الشعب: .31
    .تنفيذ القوانين .أ
  .انتخاب رئيس الجمهورية .ب
  .إقرار المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تتعلق بسالمة الدولة .ج
  .كل ما ذكر ليس صحيح .د
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 من واجبات المواطن تجاه نفسه: .32
              .نفسه واحترام ذاتهالثقة بأ.
  .االلتزام بالقيم المجتمعية السلبية .ب
                                                                              .حقوق اآلخرين التعدي علىج. 
  .عدم المحافظة على حياته والعبث بهاد.

 من واجبات المواطن تجاه وطنه: .33
  .النفس( –المال  – )العلمه ومقدساته بكل ما يملك الدفاع عن وطن .أ
  .عدم التقيد باألنظمة والقوانين .ب
  .المساهمة في تنمية وطنه في مختلف الجوانب .ج
  .( صحيحةج -)أ .د
 
  :الدرس السادس 

 اختر اإلجابة الصحيحة:
 نسمي األشخاص الذين يضحون بحياتهم دفاعًا عن الوطن وكرامته بـ: .34
 العظماء. .أ
 النبالء. .ب
 لشهداء.ا .ج
 األحرار. .د

 تحتفل سوريا بعيد الشهداء في: .35
 يار.أالسادس من  .أ
 الخامس من أيار. .ب
 الثامن من أيار. .ج
 األول من أيار. .د

 قامت حرب تشرين التحريرية في: .36
 السادس عشر من تشرين األول. .أ
 السادس من تشرين األول. .ب
 س والعشرين من تشرين األول.دالسا .ج
 الحادي عشر من تشرين األول. .د

 السادس من أيار عيدًا للشهداء لـ:حّدد يوم  .37
 تكريمًا للشهداء وتعظيمًا لهم. .أ
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 )السادس من أيار(. شهيدًا في اليوم نفسه 21إلعدام جمال باشا  .ب
 ترميزًا لشهداء الوطن والسير على خطاهم. .ج
 .اً كل ما ذكر ليس صحيح .د

 أقيم ضريح الجندي المجهول: .38
 تكريمًا للشهداء. .أ
 رمزًا لجميع شهداء الوطن. .ب
 ًا لتضحيات الشهداء الغالية التي قدموها.تقدير  .ج
 كل ما ذكر صحيح. .د

 من الخدمات التي قدمتها الدولة ألسر الشهداء وأبنائهم: .39
 العالج الطبي والصحي المجاني. .أ
 رواتب شهرية في أثناء الدراسة. .ب
 .المساكن .ج
 .صحيح كل ما سبق .د
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 (6) الملحق

 تعديالت السادة المحكمين على االختبار التحصيلي

 
 الدرس األول 

 تم تغيير البند الرابع كمايلي: .1
 المواطنة تدفع المواطن إلى بداًل من واجبي تجاه وطني هو 

 الدرس الثالث
 تم تعديل البند الثالث وفق مايلي: .1
 كل ما ذكر صحيح -الوحدة الريفية بدال من  د –البلدة  –القرية –المدينة  –المحافظة  -د
 ي:مايلتم تعديل البند الخامس وفق  .2
  من مجالس اإلدارة المحلية المجالس التالية عدا مجالس بداًل من يتألف الهيكل التنظيمي لإلدارة

 المحلية 
 ليصبح:تم تعديل البند السادس  .2
 اإلدارة المحلية هي هيئات منتخبة شعبيًا تمارس إدارة الشؤون المحلية بداًل من اإلدارة المحلية هي 
 تم تعديل البند السابع ليصبح: .4
  فر الدولة الخدمات التعليمية والصحية واالجتماعية للمحافظات عن طريق اإلدارة بداًل من تو

 الخدمات التي تقدمها اإلدارة المحلية
 الدرس الرابع

 ليصبح:تم تعديل البند األول  .1
 التعليم في سورية مجاني في مرحلة التعليم بداًل من التعليم في سورية

 : تم تعديل البند الثاني ليصبح -2
 التعليم في سورية الزامي حتى نهاية التعليم بداًل من التعليم في سورية الزامي

 ليصبح: خامستم تعديل البند ال .2
 من واجب الدولة من أجل المحافظة على بيئة نظيفة بداًل من من واجبي للمحافظة على بيئة نظيفة  
 ليصبح: دستم تعديل البند السا .2

 يئة هي وزارة بداًل من الوزارة التي تشرف على شؤون البيئة هيالوزارة التي تشرف على شؤون الب
 الدرس الخامس 

 تم تعديل أحد االختيارات للبند الخامس وهو )د( .1
 كل ما ذكر ليس صحيح . توفير الخدمات الصحية للمواطنين بداًل مند
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 الدرس السادس
 ليصبح لتم حذف حرف  .1

اء بداًل من حدد يوم السادس من أيار عيد للشهداء أصبح يوم السادس من أيار من كل عام عيد للشهد
 ل:
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 ( 7الملحق )

 الصورة النهائية الختبار التحصيل الدراسي
 

  الصف  اسم التلميذ
 الدراسات االجتماعية المادة  الشعبة

 المواطنة في الجمهورية العربية السورية اسم الوحدة الخامسة رقم الوحدة
 ة:وطني سوري-الدرس األول
 الصحيحة:اختر اإلجابة 

 الوطن هو المكان الذي:  .1
 أعيش مع عائلتي وأقربائي فقط . -أ
 عيش وأكبر فيه .أ -ب
 تعيش فيه مجموعة بشرية تربطهم عالقات إنسانية واجتماعية وثقافية وعاطفية. -ج
 كل ما ذكر ليس صحيح.-د
 يحق لكل فرد يعيش على أرض الجمهورية العربية السورية أن: .2
 متع بكامل حقوقه.   يت-أ
 يلتزم بأداء واجباته.-ب
 يعتز بها.   -ج
 فقط. تانب( صحيح-)أ-د
 المواطنة هي: .3
   الوطنية.التمسك بالهوية  .أ
 شعور المواطن باالنتماء إلى األرض التي يعيش فوقها.  .ب
 العمل على حماية البيئة. .ج
 فقط. تانب( صحيح-)أ .د
 المواطنة تدفع المواطن إلى:  .4
 لوطن وتطوره. العمل على تقدم ا .أ
 الحفاظ على أرض الوطن وممتلكاته العامة. .ب
 الدفاع عن الوطن ضد أي خطر يهدد أرضه. .ج
 كل ما ذكر صحيح. .د
 يتمتع وطني سورية بـ: .5
 الطبيعة الجميلة.   .أ
 الممتلكات العامة المتنوعة.  .ب
 منشآت صناعية وزراعية وتجارية.  .ج
 ج( صحيحة.-)أ .د
 الممتلكات العامة تعود بالنفع على: .6
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 اطن الفرد. المو  .أ
 الدولة. .ب
 جميع المواطنين. .ج
 كل ما ذكر صحيح. .د
 

 نظام احلكم يف سورية:–الدرس الثاني 
 الصحيحة:اختر اإلجابة 

 االستفتاء الشعبي هو سؤال الشعب عن رأيه في موضوع بناء على طلب:  .7
 الدوائر الحكومية. .أ
 رئيس الوزارة. .ب
 الشعب نفسه.           .ج
 د ( صحيحة. -)ب .د
 سورية هو نظام:نظام الحكم في  .8
   ديمقراطي. .أ
 جمهوري. .ب
     أرستقراطي. .ج
 كل ما ذكر صحيح. .د
 يحق للمواطن في الجمهورية العربية السورية أن يستفتي عندما يبلغ من العمر: .9
 خمسة عشر عامًا.   .أ
 ثمانية عشر عامًا. .ب
 سبعة عشر عامًا.  .ج
 ثالثة عشر عامًا. .د

 تتألف الحكومة السورية من: .11
 رئيس الجمهورية. .أ
 مجلس الوزراء والوزراء.رئاسة  .ب
 أعضاء المجالس المحلية. .ج
 كل ما ذكر صحيح.    .د

 من مهام السلطة التنفيذية في سورية: .11
 إصدار القوانين والمراسيم.   .أ
 تعيين رئيس الجمهورية. .ب
 متابعة تنفيذ القوانين وصنع السياسة العامة للدولة. .ج
 إقرار الموازنة العامة للدولة. .د

 الدستور في سورية: .12
 الحكم في الدولة. يبين شكل .أ
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 يحدد صالحيات السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. .ب
 ينظم العالقات بين السلطات. .ج
 كل ما ذكر صحيح. .د

 يتم انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق: .13
 رئاسة مجلس الوزراء. .أ
 مجلس الشعب. .ب
 االستفتاء الشعبي. .ج
 مجالس اإلدارة المحلية. .د
 

 سورية: التقسيمات اإلدارية يف-الدرس الثالث
 اختر اإلجابة الصحيحة:

 تتألف الجمهورية العربية السورية من:  .14
 خمس عشرة محافظة.      .أ
 أربع عشرة محافظة. .ب
 ثالث عشرة محافظة.  .ج
 سبع عشرة محافظة. .د

 عاصمة الجمهورية العربية السورية: .15
 حلب.       .أ
 دمشق. .ب
         حمص. .ج
 الالذقية.  .د

 ت إدارية وفق الترتيب:تقسم الجمهورية العربية السورية إلى وحدا .16
 الوحدة الريفية. –المدينة  –القرية  –البلدة  –المحافظة  .أ
 القرية. –الوحدة الريفية  –المحافظة  –البلدة  .ب
 الوحدة الريفية. –القرية  –البلدة  –المدينة  –المحافظة  .ج
 الوحدة الريفية. –البلدة   -القرية –المدينة  –المحافظة  .د

 وفق الترتيب التالي:تقسم كل محافظة في سورية  .17
 أحياء. –وحدات ريفية  –قرى  –نواح  –مناطق  –بلدات  –مدن  .أ
 قرى. –وحدات ريفية  –أحياء  –بلدات  –مدن  –مناطق  –نواح  .ب
 وحدات ريفية. –قرى  –أحياء  –بلدات  –نواح  –مدن  –طق منا .ج
 وحدات ريفية. –قرى  –أحياء  –بلدات  –نواح  –منا طق -مدن .د



    
176 

 ارة المحلية المجالس التالية عدا مجالس: من مجالس اإلد .18
 البلديات.  .أ
 المحافظات. .ب
 القرى واألحياء. .ج
 المقاطعات. .د

 هيئات منتخبة شعبيًا تمارس إدارة الشؤون المحلية: اإلدارة المحلية هي .19
 للمحافظة فقط. .أ
 للوحدة الريفية فقط. .ب
 في المحافظة أو المدينة أو البلدة أو الحي أو الوحدة الريفي. .ج
 ط. للحي فق .د

 توفر الدولة الخدمات التعليمية والصحية واالجتماعية للمحافظات عن طريق اإلدارة: .21
 المركزية. .أ
 المشتركة. .ب
 المحلية. .ج
 الشاملة. .د

 
 احلقوق:  -الدرس الرابع

 اختر اإلجابة الصحيحة:
 التعليم في سورية مجاني في مرحلة التعليم: .21
 األساسي.  .أ
 الثانوي. .ب
 الجامعي. .ج
 العام ما قبل الجامعي. .د

 التعليم في سورية إلزامي حتى نهاية التعليم: .22
 الجامعي. .أ
 الخاص. .ب
 األساسي.  .ج
 الثانوي. .د

 من الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة للمواطنين: .23
 المستوصفات الصحية.  .أ
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 المستشفيات الحكومية المجانية. .ب
 اللقاحات المجانية لألطفال. .ج
 كل ما ذكر صحيح. .د

 توفر الدولة الرعاية الصحية لـــ: .24
 معينة من المواطنين.فئة  .أ
 لجميع المواطنين. .ب
 للعاملين في الدولة. .ج
 ج( صحيحة. -) أ .د

 :من خالل من واجب الدولة من أجل المحافظة على بيئة نظيفة .25
 تشجير وتنظيف الشوارع.  .أ
 إقامة الحدائق والمنتزهات. .ب
 وضع الحاويات لجميع النفايات. .ج
 كل ما ذكر صحيح. .د

 ي وزارة:الوزارة التي تشرف على شؤون البيئة ه .26
 المياه. .أ
 الري. .ب
 الزراعة.  .ج
 البيئة. .د

 الواجبات:-الدرس اخلامس
 اختر اإلجابة الصحيحة:

 المواطنين:من واجبات الدولة تجاه  .27
 حماية المواطنين من خالل األنظمة والقوانين.  .أ
 السهر على تنفيذ القوانين واألنظمة .ب
 تقديم الخدمات التعليمية والصحية. .ج
 كل ما ذكر صحيح. .د

 شريعية هي التي:السلطة الت .28
 تنفذ القوانين والتشريعات العامة. .أ
 تضع القوانين والتشريعات العامة وتراقب تنفيذها.  .ب
 توفر الخدمات التعليمية والصحية للمواطنين. .ج
 تعين الوزراء في الوزارات. .د
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 يمثل السلطة التشريعية في سورية:  .29
 رئيس الجمهورية. .أ
 مجلس الوزراء. .ب
 مجلس الشعب. .ج
 اإلدارة المحلية. .د

 يتم انتخاب أعضاء مجلس الشعب كل:  .31
 خمس سنوات.  .أ
 سبع سنوات. .ب
 سنوات. أربع .ج
 ست سنوات.  .د

 من اختصاصات مجلس الشعب: .31
 تنفيذ القوانين.    .أ
 انتخاب رئيس الجمهورية.  .ب
 إقرار المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تتعلق بسالمة الدولة.  .ج
 توفير الخدمات الصحية للمواطنين.  .د

 واطن تجاه نفسه أن:من واجبات الم .32
 يثق بنفسه ويحترم ذاته. .أ
 يلتزم بالقيم المجتمعية السلبية. .ب
 يقوم باألعمال التطوعية لخدمة المجتمع. .ج
 يتقيد باألنظمة والقوانين.  .د

 من واجبات المواطن تجاه وطنه أن: .33
 النفس(.  –المال  –يدافع عن وطنه ومقدساته بكل ما يملك )العلم  .أ
 .يتقيد باألنظمة والقوانين .ب
 يلتزم بالقيم المجتمعية اإليجابية. .ج
 ب( صحيحة. -)أ .د

 عيد الشهداء: -الدرس السادس
 اختر اإلجابة الصحيحة:

 نسمي األشخاص الذين يضحون بحياتهم دفاعًا عن الوطن وكرامته بـ: .34
 العظماء. .أ
 النبالء. .ب
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 الشهداء. .ج
 األحرار. .د

 تحتفل سوريا بعيد الشهداء في: .35
 السادس من أيار. .أ
 الخامس من أيار. .ب
 الثامن من أيار. .ج
 األول من أيار. .د

 قامت حرب تشرين التحريرية في: .36
 السادس عشر من تشرين األول. .أ
 السادس من تشرين األول. .ب
 السادس والعشرين من تشرين األول. .ج
 الحادي عشر من تشرين األول. .د

 أصبح يوم السادس من أيار من كل عام عيدا للشهداء: .37
 تكريمًا للشهداء وتعظيمًا لهم. .أ
 في اليوم السادس من أيار. في دمشقشهيدًا  21مال باشا إلعدام ج .ب
 ترميزًا لشهداء الوطن والسير على خطاهم. .ج
 قديرًا لتضحيات الشهداء الغالية التي قدموها.ت .د

 أقيم ضريح الجندي المجهول: .38
 تكريمًا للشهداء. .أ
 تقديرًا لتضحيات الشهداء الغالية التي قدموها .ب
 رمزًا لجميع شهداء الوطن. .ج
 صحيحةج(  -)أ  .د

 من الخدمات التي تقدمتها الدولة ألسر الشهداء وأبنائهم: .39
 العالج الطبي والصحي المجاني. .أ
 رواتب شهرية في أثناء الدراسة. .ب
 المساكن. .ج
 كل ما سبق. .د
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 (8) الملحق

 مفتاح تصحيح إجابات اختبار التحصيل الدراسي

 
 الدرس السادس سالدرس الخام الدرس الرابع الدرس الثالث الدرس الثاني الدرس األول

رقم 
 السؤال

رمز 
 اإلجابة

رقم 
 السؤال

رمز 
 اإلجابة

رقم 
 السؤال

رمز 
 اإلجابة

رقم 
 السؤال

رمز 
 اإلجابة

رقم 
 السؤال

رمز 
 اإلجابة

رقم 
 السؤال

رمز 
 اإلجابة

 ج 1 د 1 د 1 ب 1 د 1 ج 1

 أ 2 ب 2 ج 2 ب 2 ب 2 أ 2

 ب 3 ج 3 د 3 ج 3 ب 3 ب 3

 أ 4 ج 4 ب 4 ج 4 ب 4 د 4

 د 5 ج 5 ب 5 د 5 ج 5 د 5

 د 6 أ 6 د 6 ج 6 د 6 ج 6

 / / أ 7   د 7 ج 7  
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 " أ " اللفظية الصورة – اإلبداعي للتفكير الصورة األولية الختبار تورانس( 9الملحق )

 
 تعليمات االختبار:

 :التلميذ...عزيزي التلميذةعزيزتي 
 تستخدم لكي الفرصة األنشطة هذه ستعطيك ر،التفكي مهاراتل اختبار هي يديك بين التي إّن األنشطة

نما خاطئة، أو صحيحة إجابات هناك ليس ت.كلما في هاتغياصو  جديدة أفكاروضع  في خيالك  وا 
 فحاول ممتع، العمل أّن هذا ستجد تقدمها، أن يمكن التي األفكار عدد كم رصد إلىاالختبار  هدفي
 . قبل من بها يفكر أّن أحدًا لم أنت تعتقد أفكار مألوفة، وغير لالهتمام مثيرة أفكار في تفكر أن

 وقتك أن تستخدم حاول ولذلك المحدد، وقته نشاط ولكل مختلفة نشاطات بستة تقوم أن وعليك
 . تعّجل دون ولكن تستطيع ما بأسرع واعمل جيدًا. استخداماً 

ذا  تبدأ قبل أن ماتالتعلي لك تعطى حتى انتظر الوقت، ينتهي أن قبل أفكار أية عندك يبق لم وا 
 ........... وهكذا التالي بالنشاط

ذا  ألحاول بجانبك إصبعك وستجدني ارفع عاٍل، بصوت تتحدث ال البدء بعد أسئلة أية لديك كان وا 
 . سؤالك عن اإلجابة
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 األسئلة: توجيه -األول النشاط
 لمعرفة الفرصة النشاط لك هذا يتيحوس الصفحة، هذه أسفل الموجودة الصورة على النشاط هذا يعتمد

 الذي ما الصورة، إلى نظرا واآلن، .ال تعرفها التي األشياء عن للبحث األسئلة توجيه في مهارتك
 ممكن عدد أكبر الصورة تحت اكتب ؟بالصورة يحدث ما لفهم مكن طرحهاتي يال األسئلة ما ؟يحدث
 .ذلك توضح أن يمكن األسئلة التي من
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ....................................................................................... 

2. ....................................................................................... 

3. ....................................................................................... 

4.  ....................................................................................... 

5.  ....................................................................................... 

6. ...................................................................... ................. 

7.  ....................................................................................... 
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 األسباب: تخمين -الثاني النشاط
في  فكر ويرمون األوساخ في حاوية القمامة. يسقون النباتات في الحديقة، أطفاالً  الصورة هذهترى في 

 .المحتملةاألسباب  من ممكن عدد أكبر الصورة تحت اكتب .ذلك إلى أدت األسباب التي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ....................................................................................... 

2. ....................................................................................... 

3. ....................................................................................... 

4.  ....................................................................................... 

5.  ....................................................................................... 

6. ... .................................................................................... 

7.  ....................................................................................... 

8. ....................................................................................... 

9. ....................................................................................... 
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 النتائج: تخمين -الثالث النشاط
 ممكن عدد اكتب أكبر .الشعب السوري وهو يستفتي على رئاسة الجمهورية األسفل في الصورة تمثل
 .الحدث هذا على تترتب التي النتائج من
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ....................................................................................... 

2. ....................................................................................... 

3. ....................................................................................... 

4.  ....................................................................................... 

5.  ....................................................................................... 

6. ............................................................. .......................... 

7.  ....................................................................................... 
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 اإلنتاج: تحسين -الرابع النشاط
من تحسين هذا الهيكل التنظيمي  يمكنك. الهيكل التنظيمي لإلدارة المحلية األسفل في الصورة تمثل
 الجديدة: البدائل ممكن من عدد أكبر تقترح أن منك لمطلوبوا .أخرى بدائل خالل

 

 
 
1. ....................................................................................... 

2. ....................................................................................... 

3. ....................................................................................... 

4.  ....................................................................................... 

5.  ....................................................................................... 

6. ............ ........................................................................... 

7.  ....................................................................................... 

8. ....................................................................................... 

9. ....................................................................................... 
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 المألوفة: غير االستخدامات -الخامس النشاط
ويقوم الكثير من الناس برمي هذه األوراق في سالت القمامة أو  األوراق عادًة للكتابة عليها، تستخدم

ذات فائدة في حياتنا ى خدامات أخر است لها تكون أن ويمكن ،حرقها أو التخلص منها بأساليب متعددة
  االستخدامات... هذه رأيك في هي فما اليومية،
 .هذه االستخدامات من ممكن عدد أكبر اكتب

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................
.................................................................................................. 

..................................................................................................
.................................................................................................. 

..................................................................................................
.................................................................................................. 
..................................................................................................

.................................................................................................. 
..................................................................................................

.................................................................................................. 
..................................................................................................

.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
..................................................................................................

.................................................................................................. 
 ..................................................................................................
..................................................................................................

.................................................................................................. 
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 : السادس النشاط
 في يحدث أن تتوقع فماذا أّن وطنك يتعرض لهجوم معادي يهدف إلى احتالله وسرقة ثرواته، افترض

  لذلك؟ وطنك نتيجة
 .تتخيلها كما الحدث هذا على تترتب تيال االفتراضات ممكن من عدد أكبر اكتب

..................................................................................................
.................................................................................................. 

..................................................................................................
.................................................................................................. 

.................................................................................. ................
..................................................................................................

.................................................................................................. 
.......................................... ........................................................

 ..................................................................................................
..................................................................................................

.................................................................................................. 
..................................................................................................

.................................................................................................. 
 ..................................................................................................
..................................................................................................

.................................................................................................. 
 ..................................................................................................

.................................................................................................. 
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 (11) الملحق

 " أ " اللفظية الصورة – اإلبداعي للتفكير الصورة النهائية الختبار تورانس

 
  الجنس  االسم

  الصف  المدرسة
 تعليمات االختبار:

 :متعلمة...عزيزي المتعلمعزيزتي ال
 تستخدم لكي الفرصة األنشطة هذه ستعطيك التفكير، اختبارمهارات هي يديك بين التي إّن األنشطة

نما خاطئة، أو صحيحة إجابات هناك ليس. كلمات في تصوغها وأن أفكارجديدة في في خيالك  وا 
 تفكر أن فحاول ممتع، العمل أّن هذا وستجد تقدمها، أن يمكن التي األفكار عدد كم رؤية إلى تهدف
 . قبل من بها يفكر أحدًا لمأّن  أنت تعتقد أفكار مألوفة، وغير لالهتمام مثيرة أفكار في

 وقتك أن تستخدم حاول ولذلك المحدد، وقته نشاط ولكل مختلفة نشاطات بستة تقوم أن وعليك
 . تعّجل دون ولكن تستطيع ما وبأسرع جيدًا.واعمل استخداماً 

ذا  بالنشاط تبدأ قبل أن التعليمات لك تعطى حتى انتظر الوقت، ينتهي أن قبل أفكار يبقى عندك لم وا 
 ........... وهكذا التالي
ذا  ألحاول بجانبك إصبعك وستجدني ارفع عاٍل، بصوت تتحدث ال البدء بعد أسئلة أية لديك كان وا 

 . سؤالك عن اإلجابة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1صفحة 
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 األول النشاط
 األسئلة توجيه
 لمعرفة رصةالف النشاط لك هذا وسيتيح الصفحة، هذه أسفل الموجودة الصورة على النشاط هذا يعتمد

 الذي ما الصورة، إلى أنظر واآلن،  ا.ال تعرفه التي األشياء عن للبحث األسئلة توجيه في مهارتك
 من ممكن عدد أكبر الصورة تحت اكتب ؟بالصورة يحدث ما لفهم الممكن طرحها األسئلة ما يحدث؟

 .ذلك توضح أن يمكن األسئلة التي
 دقائق (5الزمن المخصص للنشاط )

 
1. ....................................................................................... 
2. ....................................................................................... 
3. ....................................................................................... 
4.  ....................................................................................... 
5. ....................................................................................... 
6. .............................................................................. ......... 
7. ....................................................................................... 
 لك يؤذن حتى الصفحة تقلب ال

 2صفحة 
 

 الثاني النشاط
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 األسباب تخمين
 فكر األوساخ في حاوية القمامة. نالحديقة، ويرمو أطفال يسقون النباتات في  تتضمن الصورة هذه

 .المحتملةاألسباب  من ممكن عدد أكبر الصورة تحت اكتب .ذلك إلى أدت ب التيباألسبا
 دقائق (5الزمن المخصص للنشاط )

 
1. ....................................................................................... 
2. ....................................................................................... 
3. ....................................................................................... 
4.  ....................................................................................... 
5. ........................................................ ............................... 
6.  ....................................................................................... 
7. ....................................................................................... 
8. ....................................................................................... 
 
 لك يؤذن حتى الصفحة تقلب ال

 3صفحة 
 :الثالث النشاط
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 النتائج تخمين
 ممكن عدد اكتب أكبر .الشعب السوري وهو يستفتي على رئاسة الجمهورية األسفل في الصورة تمثل
 .الحدث هذا على تترتب التي النتائج من

 ئقدقا (5الزمن المخصص للنشاط )

 
1. ....................................................................................... 
2. ....................................................................................... 
3. ....................................................................................... 
4.  ....................................................................................... 
5.  ....................................................................................... 
6. ....................................................................................... 
7.  ....................................................................................... 
8. ....................................................................................... 
9. ....................................................................................... 
 لك يؤذن حتى الصفحة تقلب ال

 4صفحة 
 الرابع النشاط



    
192 

 اإلنتاج تحسين
 تحسين هذا الهيكل التنظيمي في يمكنك .الهيكل التنظيمي لإلدارة المحلية األسفل في الصورة تمثل
 :الجديدة البدائل ممكن من عدد أكبر تقترح أن منك والمطلوب .أخرى بدائل
 دقائق (11ن المخصص للنشاط )الزم

 
1. ....................................................................................... 
2. ....................................................................................... 
3. ....................................................................................... 
4. ....................................................................................... 
5. ....................................................................................... 
6. ....................................................................................... 
7. ....................................................................................... 
8. ....................................................................................... 
9. ....................................................................................... 
 
 
 لك يؤذن حتى الصفحة تقلب ال

 5صفحة 
 الخامس النشاط
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 المألوفة غير االستخدامات
ويقوم الكثير من الناس برمي هذه األوراق في سالت القمامة أو  األوراق عادًة للكتابة عليها، تستخدم

ذات فائدة في حياتنا . استخدامات أخرى لها تكون أن ويمكن ة،حرقها أو التخلص منها بأساليب متعدد
  االستخدامات... هذه رأيك في هي فما اليومية،
 .هذه االستخدامات من ممكن عدد أكبر اكتب

 دقائق (11الزمن المخصص للنشاط )
 

................................................................................................. 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

.................................................................................................. 
................................................................................................. 

.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

.................................................................................................. 
 
 لك يؤذن حتى الصفحة تقلب ال

 6صفحة 
 السادس النشاط
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 ... أن افترض
 في يحدث أن تتوقع فماذا هدف إلى احتالله وسرقة ثرواته،أّن وطنك يتعرض لهجوم معادي ي افترض

 .تتخيلها كما الحدث هذا على تترتب التي االفتراضات ممكن من عدد أكبر اكتب لذلك؟ وطنك نتيجة
 دقائق (5الزمن المخصص للنشاط )

................................................................................................. 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

.................................................................................................. 
................................................................................................. 

.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

.................................................................................................. 
................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 
 

انتهى االختبار...امنياتنا بالتوفيق والنجاح
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 اللغة األنكليزية:ملخص البحث ي

Executive Summary: 

The study aimed at : 

1. Identify the impact of Robinson's strategy in the development of creative thinking 

among students in the fourth grade. 

2. Identify the impact of Robinson's strategy in the development of achievement among 

students in the fourth grade. 

3. Identify the differences between the mean of degrees of students in the experimental 

group in each of the achievement test and Torrance test (tribal and post) after application 

Robinson's strategy. 

4. Identify the differences between the mean of degrees of students in the experimental 

group in each of the achievement test and Torrance test (post and Postponed) after 

application Robinson's strategy. 

5. Identify the differences between the mean of degrees of students in the experimental 

and control groups in each of the achievement test and Torrance test (post) after 

application Robinson's strategy. 

6. Identify the differences between the mean of degrees of students in the experimental 

and control groups in each of the achievement test and Torrance test (Postponed) after 

application Robinson's strategy. 

7.  Provide a set of proposals to activate the use of Robinson's strategy in teaching social 

studies if proven. 

The research consisted of two parts; the first of these parts was theoretical framework part, 

which included three chapters: 

The first one contained the study introduction0 its problem0 importance0 objectives0 

questions0 hypothesis0 limits0 operational definitions0 terminology0 and its procedural 

definitions 

The second chapter included Arabic and foreign previous studies and comment on them. 

The third chapter has dealt with (theoretical readings)0 which contained metacognitive 

strategies- Academic achievement- Creative Thinking- Social Studies. 

The second Part was devoted to the practical framework0 which included two chapters0 the 

first contained research procedures0 and the second chapter dealt with the search results 

and its conclusions0 and suggestions. The final pages of the research was written abstract0 

references and appendices. 

The Study was conducted on a sample of the fourth class students at Basic Education 

In Homs. 

This study used the semi-experimental approach for the detection of the impact of 

Robinson's strategy in the impact of Robinson's strategy (SQ3R) in development of 

achievement and creative thinking in social studies. 

After the theoretical review of the metacognition strategies0 and previous studies in the 

area of current research0 and access to educational literature to design the tests and 

methods of verification of suitability for the application0 was adopted test for Academic 

achievement of design researcher0 and test Torrance to think creative 
The research has found a group of the most important results as follows: 
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1. There are  statistically significant differences between the mean of degrees of the 

experimental group students in academic achievement test  ) tribal and post tests  ( in social 

studies in favor of the post test with  the largest mean. 

2. There are statistically significant differences between the mean of degrees of students in 

control and experimental groups in post academic achievement  test in Social Studies in 

favor of the experimental group with  the largest mean. 

3. There is no statistically significant differences between the mean of degrees of the 

experimental group students in academic achievement test (post and Postponed tests) in 

Social Studies. 

4. There are statistically significant differences between the mean of degrees of students in 

control and experimental groups in Postponed academic achievement test in Social Studies 

in favor of experimental group with the largest mean. 

5. There are statistically significant differences between the mean of degrees of students in 

the experimental groupin Torrance Test of Creative Thinking  )tribal and post tests  ( in 

general and in each axis of the test axes (fluency0 flexibility0 originality) in favor of post 

test with the largest mean. 

6. There are statistically significant differences between the mean of degrees of students in 

control and experimental groups in the post Torrance Test of Creative Thinking in general 

and in each axis of the test axes (fluency0 flexibility0 originality) in favor of the 

experimental group with the largest mean. 

7. There are no  statistically significant differences between the mean of degrees of 

students in the experimental group in Torrance Test of Creative Thinking (post and 

Postponed tests) in general and in each axis of the test axes (fluency0 flexibility0 

originality( 

8. There are statistically significant differences between the mean of degrees of students in 

control and experimental groups in the Postponed Torrance Test of Creative Thinking in 

general and in each axis of the test axes (fluency0 flexibility0 originality) in favor of the 

experimental group with the largest mean. 

Research has set group of suggests as follows: 

1. Include social studies curricula thinking skills beyond the knowledge. 

2. Help students acquire these skills at various levels0 and work to use during their 

dealings with the school curriculum and outside the scope of the school curriculum. 

3. Focus on the students with low and medium achievement for their development0 

through the training of teachers to implement strategies0 helping to acquire the skills of 

beyond knowledge thinking to be taught to students0 and encourage them to use it. 

4. Benefit from the program, which was prepared in the current study. 

5. Further studies that address the degree to acquire the skills of beyond knowledge 

thinking in other classes0 and try to detect the availability of the students because of the 

lack of studies that have looked at this field. 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

The Impact of Robinson's Strategy (SQ3R) in 

Development Achievement and Creative Thinking to the 

Fourth Grade Students of Elementary Education in Social 

Studies Subject 
 

A Thesis Presented for Master Degree in Curricula and Instruction Methods  

 
 

 

 

Prepared by 
Shady Munir Al-Ashram 

 
 
 

Supervised by 

Dr. Asif Haider Yusuf  
A Professor at Department of Curricula and Instruction Methods 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  𝟏𝟒𝟑𝟔 − 𝟏𝟒𝟑𝟕

𝟐𝟎𝟏𝟓 − 𝟐𝟎𝟏𝟔
 

 

  
Syrian Arab Republic 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damascus University 

 Faculty of Education 

Department of Curricula and Instruction Methods                         


	الغلاف عربي نهائي
	أثر استراتيجية روبنسون في تنمية التحصيل والتفكير المبدع لدى 
	الغلاف-أجنبي

	Button1: 


