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 أحمد بن عبدالمجيد بن علي أبوالحمائل /د
 مشاركأستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم ال

 جامعة جدة –كلية التربية 

 أ/ عبداإلله بن محمد بن أحمد المالكي
 تعليم جدة –وزارة التعليم 

 المستخلص

هدد ا بحث ددح بح ددىحا تحدد  بحم ىددا لدد  لدد ي  ىلتبددل بحمدد مبة بحمثددى حا  ددا م لبددل ل ددىمب  
ا بحث دح ومد  تلد ب  ب بمدبحمفكبم وبحم صبل ح ي طالب بحصا بحمبثع بالثمد بيا  دا لدى ل بحمتدو   

ا وها بخمثىم م صبتا  ا و  ل بأل ظلل بحثبيبل ثل  ج لتو  بحصا بحمبثع بالثم بيا  وبخمثىم  
 مىوب (  –مكبب م –ل ىمب  بحمفكبم  ا لسموبى  )م تبل 

بحمصلب  شدث  بحمجمبثدا  بدح مد  مطثبدا تسدممبمبجبل  ببحث ح بحل  ج بحمجمبثا ذ وبسمخ  
ل مسددل لالددى  ثدد  لفددى  ى لدد  طددالب ( طىحث دد26) ل لدد لجلولددل لكو ددبحمدد مبة بحمثددى حا لتدد  

  كلددددى مدددد  بخمبددددىم بحلجلولددددل بح ددددىثطل كلجلولددددل مجمبثبددددل ثىحصددددا بحمبثددددع بالثمدددد بيا بالثم بيبددددل
 ل مسل بأللبم ث  م ث  لث بحمزبز بالثم بيبل.ى ل  طالب ( طىحث  26ول  هى )

 وق  موصل بحث ح حم   ل  بح مىيج كى  ل  ى:
 لموسددطا  مجددى  طددالب بحصددا بحمبثددع بالثمدد بيا ثىحلجلولددل ى ثددب  ب  وجددو   ددما  بل ت صددىي

 بحمجمبثبددل  دد  بخمثددىم ل ددىمب  بحمفكبددم  ددا بحمتددو  قثددل وثمدد  مدد مبة و دد ل  بأل ظلددل بحثبيبددل 
 ىسمخ ب  بسممبمبجبل بحم مبة بحمثى حا حصىحح بحمطثبا بحثم ي.ث

   بالثمدد بيا ثىحلجلولددل لموسددطا  مجددى  طددالب بحصددا بحمبثددع ى ثددب  وجددو   ددما  بل ت صددىيب
  ىسدمخ بثبحمجمبثبل    بخمثىم بحم صبل  ا بحمتو  قثل وثم  مد مبة و د ل  بأل ظلدل بحثبيبدل  

 بسممبمبجبل بحم مبة بحمثى حا حصىحح بحمطثبا بحثم ي.
 .بحلممثطل ثلجىل بحث حوق  أوص  بحث ح ثم   ل  بحموصبى    
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Abstract 
The aim of the current research is to verify the effectiveness of 

Reciprocal Teaching Straegy in the development of thinking and 

achievement skills among the fourth grade students in science. Two 

Tools for the Research were prepared which were: an achievement test in 

the unit of eco system in the science curriculum of fourth grade and a 

test in thinking skills at the levels of ( analysis- synthesis- evaluation). 

The research reached a number of results, including: 

1- There was a statistically significant difference between the 

average scores of the fourth grade students in the experimental 

group in the science thinking skills test before and after the 

teaching of the unit of "ecosystems" based on the use of the 

Recioprical Teaching  strategy for the post-application. 

2- There was a statistically significant difference between the 

average scores of the fourth grade students in the experimental 

group in the achievement test in science before and after the 

teaching of the unit "Ecosystems" based on the use of Recioprical 

Teaching strategy in favor of the post application. 

The research recommended a number of recommendations related 

to the reseach field. 
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 ة:ـــدمــــمق

 دىلا بملبز بحوبقع بحلمىصم ثىحمطوم بحمتلا بح ىيل وبحلمسىمع  وبحمى   بحمى ا بحلذهل  وم
ىم بح ىبىدا  دا بحمىدل بحثشدمي  ولد  أام بحمتو   ا شم  لجدىال  بح بدىل  وأصدثح لكلد  بالسدمال

لدى  ل ا ؛ مزبب   بح ىجل تح  مطوبم  ظ  بحممتب  وم  با ى  وبإل ى ل ل  كل لسمج ب  بحمصم  وب 
 بح ظددددددم  ددددددا بسددددددممبمبجبى  بحمدددددد مبة ومفمبددددددل لددددددى ب م دددددد  ل  ددددددى ثم لبددددددل ل ددددددىمب  بحمفكبددددددم حدددددد ي

بدددل  حتمكبدددا لدددع بحم بدددمب  إللددد ب  أجبدددىل قدددى مل لتددد  للىمسدددل ل دددىمب  بحمفكبدددم ثفىلت ؛بحلممتلدددب 
 بحمتلبل وبحمى بل بحسمبمل.

   ثددىحم وع حلوبج دل بحىددم  بح ددى ي وبحمشددمبو أصدثح بحمددىح  بحبددو  ب دم  ثددىحممتب  ول ىهجدد   و 
وطما بحمبش  ب   وبحى مل لت   ل لشكالم   كلى ب م  ثكل ج ب  وبحذي سبف ا ثىح مومل تحد  

 ج بد ل حتممتدب  وبحدممت .  بدح بمطتدب ذحدق م ىبدا موصبفى  ج ب ل أل بء بحلممت   وث ىء ل موبى 
ىلل ثب  بحممت  بحىىي  لت  بحف    وبح بل  حل ىمب  بحمفكبم بحالزلل الكمشىا بحلمم ل  وم ىبا بحمك

 بحخثددمب  بحلخمتفددل  وم شددبط بالثمكددىم حدد ي بحلممتلددب   ومملبددا قدد مبم   لتدد  بحمفكبددم بحمتلددا لدد 
 ا بحجو ل بحشىلتل حممتب  بحمتو  وممتل ى.  و ا لمىببم لىحلبل م ىءل ظوم ث ى

وزب  بالهملددى  ثددىحمفكبم ول ىمبمدد   ددا بح صددا بحاددى ا لدد  بحىددم  بحمشددمب    بددح ظ ددم  
ل بح مبسى  وبألث ىح وبحثمبلج بح شىطل  دا لجدىل بحمفكبدم )بحشد مي  بحىم دا  بحسدمب ا  لدم ب    

مت  مسدىل   لتد  لوبكثدل بال فجدىم (.  ىحم ىبل ثل دىمب  مفكبدم بحلدم129: 2012غىحب  بحزثب ي  
 بحلمم ددا  وم سددب  ق مبمدد  لتدد  بحمفىلددل لم ددى  وبسددمتز  ذحددق بلمالكدد  ل ددىمب  بحم تبددل وبحمىددوب  
و ددل بحلشدددكال   للدددى بسدددىل   لتدد  و دددع لمدددىببم وب ددد ل حت كدد  لتددد  بألشدددبىء  ولتددد  موحبددد  

 ث فس . م بأل كىم بحث ىءل بحل مجل  وبم ع ل  لسموي اى
بحلمى لدددل لتددد  م لبدددل ل دددىمب  بحمفكبدددم حددد ي أ مب هدددى  دددا كى دددل بحلمب دددل  وم دددمل بحددد ول

بحممتبلبل. وق  أجمبد  بحم بد  لد  بح مبسدى   دا هدذب بحلجدىل  وألد   لجلولدل كثبدمل لد  بحثدمبلج 
 ث دد ا م لبددل ل ددىمب  بحمفكبددم بحلخمتفددل  وأاثمدد  هددذ  بحمجددىمب وبح مبسددى  أ  بحل ددىمب  وبحىدد مب 

مهدددى لددد  بحىددد مب  بحمدددا بلكددد  م لبم دددى وم سدددب  ى وجمت دددى أكادددم  ىلتبدددل بإلث بلبدددل شدددأ  ى شدددأ  غب
 (.2012)بحش مي وأخمو   

ولددد  بح دددمومي بسدددمخ ب  بسدددممبمبجبى  مسدددىل   دددا بح صدددول لتددد  بحلمم دددل  ول دددىمب  
بحمفكبم  وبحملل بحجلىلا   ا لصم بحموحلل وبقمصى  بحلمم ل  بحدذي أصدث    بد  بأل كدىم هدا 
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  ض بحطدما لد  أهلبدل  ى أال(. ول  بحل   أب   2015ال م  ب )لطبل   بحامول بح ىبىبل بحما
بحمفىلددل بالجملددىلا ثددب  بحطددالب  وال   لددل هددذب بحجى ددب   ىحمفىلددل ثددب  بحطددالب ب ىددا أهدد با 

 بحممت  ثصومل أ  ل.
 ومم  لى ل بحمتو  لد  أكادم بحلجدىال  خصدوثل حل دىمب  بحمفكبدم  لد  خالح دى بسدمطبع بحمتلبدذ

بب بحمفكبددددم بحصدددد ب ل وبحلخمتفددددل  بحمددددا ملك دددد  لدددد  بحممىلددددل لددددع بحملتبددددى  بحلمم بددددل للىمسددددل أسددددىح
 (.2009بحلخمتفل  ومو م  لىي  حتمت  بح ى ع  ا بحلسمىثل )أثو مبىش  شمبا  بحصى ا  

ى أ  لى ل بحمتدو  حبسد  لجدم   دوع لد  بحلمم دل  ىدط  ثىد م لدى هدا وللى ال شق  ب  أب   
حث ددح وبحمىصددا  وم ىبدا تبجىثبددل و شددىط بحلدممت  أا ددىء بحملتبددل لتد  ذو لثددى ح ل كلددل  ممطتدب ب

  ل  بح صول لتب دى جدىهزل  وم وبدل  ومحجمل بحلممت  بكمشا بحلمتولى  ث فس  ث ال   ؛بحممتبلبل
 (.2013بحلمت  ل   ىقل حتلمتولى  تح  لمش  ولوج  حتلممت   ا بحث ح ل  بحلمتولى  )قم ا 

ز لت  ث ىء لىول بحطالب  وال م دم   ىدط ثىحم صدبل ق  ظ م  بسممبمبجبى    بال ممكو 
  ددا بحلددى ل بحمتلبددل  ومملددل لتدد  مفمبددل  وم كددل لدد  بحلمتدد  وبحلددممت   وم ددم  ثم شددبط بحمتلبددذ لدد 
ب جلبدددع بحجوب دددب. ولددد  خدددالل بحث دددح  دددا بالسدددممبمبجبى  بحم مبسدددبل بحمدددا مجمدددل بحلدددممت  ل صدددم  

 ثمد   دا بحلشدىمكل بحجلىلبدل   دا أجدوبء مزبد  لد   وم لدا ل دىمب  بحمفكبدم ح بد   وم شدط مغ دىلال  
زبد   ب مبل بحلممت   مثب  أ  بسممبمبجبى  بحم مبة بحمثى حا  مسىل   ا مكوب  لالقى   ىج دل  وم

بحف دد  وبحم صددبل حدد ي بحلممتلددب   كلددى أ  ددى مشددممق لددع بح ظمبددل بحث ىيبددل   ددا جمددل بحلددممت   لدد 
 حمدد مبة بحمثددى حا لتدد   ظمبددل لمىحجددل بحلمتولددى   وهددابحل ددوم بحددميبة حملتبددل بحددممت .  بددح بمملدد  ب

ت  ي خصىيل    ل ىمب  لى ومبء بحلمم ل  وحى  ب ثاا ل   ظمبدل لمىحجدل بحلمتولدى  بسدممبمبجبى  
 (.2016لخمتفل  مملل لت  م سب  بحف   وبالسمبمىب ح ي بحلممتلب  )مزوقا   ج   جو ل  

 ل ب  ل  بأل شطل بحىىيلل لت  بح وبم  ومثىت  بسممبمبجبل بحم مبة بحمثى حا مم ل  بحم 
بأل وبم  وبكددو  بح ددوبم ثددب  بحلمتدد  وبحلممتلددب   أو ثددب  بحلممتلددب  لددع ثم دد   بحددثمض  وم دد م  
ا م    ظمبل بحممت  بالجملىلا  و لوذ  بحممت  بحم دى مي  ومسدبم بسدممبمبجبى  بحمد مبة بحمثدى ح

 حمو بح  وبحم ثؤ. ل  تطىمب   ملبل  ها: بحمسىؤل  وبحمتخبل  وب

 :ثـــة البحـــمشكل

بمجددددع بالهملددددى  ثفىلتبددددل بحمدددد مبة بحمثددددى حا حمددددمجبح مددددأابم   ددددا م لبددددل ل ددددىمب  بحمفكبددددم 
وبحم صدددبل حددد ي بحطدددالب  ومثلدددى بمجدددع هدددذب بالهملدددى  تحددد  أ  م ىبدددا بحمددد مبة بحمثدددى حا ثشدددكل 
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 م صبل م  اوبه  لت  ص بح ب مكة تبجىثب ى لت  م لبل ل ىمب  بحمفكبم وبحم صبل. وم ل بحش
لى ل بحمتو   ومشبم بحم ب  ل  بحمىدىمبم و مدىيج بالخمثدىمب  تحد  ذحدق  طالب بحلم تل بالثم بيبل  ا

أ   مددىيج  وبحمددا أشددىم    2011( حمددى TIMSSبحمدد  ا  ددا بحم صددبل  ول  ددى بخمثددىمب  بحمبلددز )
بحمبلدددز لتددد   دددما بحددد ول بحممثبدددل ولددد  ثب  دددى بحللتكدددل بحممثبدددل بحسدددمو بل  دددا لخمتدددا  ومب  

لخمجى  بحصا بحمبثع  ا لى ل بحمتدو .  وأو دح بحمىمبدم بحصدى م لد  هبيدل مىدوب  بحممتدب  بحمدى   
   أ  ه ىق م  ا  ا م صبل لدى ل بحمتدو  حد ي بحطدالب   بدح أظ دم بحمىمبدم أ  2016 ثمببم  
  وأ  ل  طالب بحصا بحاىحح  ىىوب  مجى  م   لمبىم بح   بأل  د   دا لدى ل بحمتدو  42.1%
 ل  طالب بحصا بحسى ة  ىىوب  مجى  م   لمبىم بح   بأل     ا لى ل بحمتو .  41.4%

للىمسل بحطدالب ل دىمب  بحمفكبدم م صبل بحمتو  لىلل و  ل  خالل لى سثا؛ بم ح قصوم  ا
 . خىصل وم صبل بحلفىهب  بحلسم  ا م لبم ى ح ي طالب بحصا بحمبثع بالثم بيا  ا لى ل بحمتو 

 :( أ  هددذب بحمدد  ا قدد  بمددزي تحدد  أسددثىب كابددمل ل  ددى2008   مبسددل )ثدد بم أو دد  وقدد  
قصوم  ا بأل بء بحم مبسا حتلمت   أو ل   لالءلل ثبيل بحممت   وب خفىض جىهزبم دى  أو ح دما 

سدبل لسموي بحموب ا ثب  خثمب  بحل  ج ولسموبى  بحلممتلب   أو حم   كفىءل بالسدممبمبجبى  بحم مب
   وغبددم ذحددق لدد  بألسددثىب بحمددا بجددب بحث ددح وبحمىصددا ل  ددى  ول ىوحددل بحلسددمخ لل  ددا بحممتددب

أ لمىحجم دى. أ ددا تحدد  ذحددق أ د  حدد  ممدد  بالسددممبمبجبى  بحمىتب بددل كى بدل حلمىحجددل بحمطددوم بحددذي طددم 
لتدددد  ل ددددىهج بحمتددددو    بددددح أصددددث   للتبددددل بحممتددددب  مم ددددل  أكاددددم لدددد  تحىددددىء بحدددد مة و ددددمض 

م جبى  بحدددممت  بحلمثمدددل ثىحلددد بمة حم لبدددل ل دددىمب  بحمفكبدددبسدددممبمب ب ألهلبدددل مطدددوبمبحوبجثدددى .و ظم  
 حتطتثل وق مبم   بحم صبتبل. وممثتوم لشكتل بحث ح  ا بحمسىؤل بحميبة بحمىحا:

 "لتباادل  ما فاعلية تدريس وحدة األنظمة البيئية من منهج العلوم بإستراتيجيات التدريس ا
 "رابع االبتدائ ؟ف  تنمية مهارات التفكير والتحصيل لدى طالب الصف ال

 ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس األسئلة التالية:
ب  لى  ىلتبل م مبة و  ل بأل ظلدل بحثبيبدل ثىسدممبمبجبل بحمد مبة بحمثدى حا   دا م لبدل ل دىم  -1

 بحمفكبم  ا ح ي طالب بحصا بحمبثع بالثم بيا؟
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لفدىهب  و د ل لى  ىلتبل م مبة بحمتو    ا م لبل م صبل طالب بحصا بحمبثع بالثمد بيا ح -2
 بأل ظلل بحثبيبل ثىسممبمبجبل بحم مبة بحمثى حا؟

 ث:ـــــداف البحــــــــأه

 البحث الحال  فيما يل : هدفاتمثل ي
بحممددما لتدد   مىحبددل بحمدد مبة بحمثددى حا  ددا م لبددل ل ددىمب  بحمفكبددم  ددا لددى ل بحمتددو  حدد ي  -1

 طالب بحصا بحمبثع بالثم بيا  ا لى ل بحمتو .
بحمدد مبة بحمثددى حا  ددا م لبددل بحم صددبل  ددا لددى ل بحمتددو  حدد ي طددالب  بحممددما لتدد   مىحبددل -2

 بحصا بحمبثع بالثم بيا  ا لى ل بحمتو .
 ث:ــــة البحــــــأهمي

فا   فإن أهمية هذا البحاث تكمان ،ا من األهداف الت  سعى البحث إلى تحقيقهاانطالق  
 النقاط التالية:

 ي بحطالب.بحلسىهلل  ا م لبل ل ىمب  بحمفكبم وبحم صبل ح  -1
 سممبمبجبل بحم مبة بحمثى حا.بثكبفبل بسمخ ب   بحلمتلب  ت ى ل -2
ب دددى ل بحلشدددم ب  وبحىدددىيلب  لتددد  مدددأحبا ل دددىهج بحمتدددو   ث بدددح م دددع مطثبىدددى  حمددد مبة و ددد ل  -3

 بأل ظلل بحثبيبل ثىسممبمبجبل بحم مبة بحمثى حا.
 .ل  ى  ا ث وا  ب ى ل بحثى اب  ثمزوب ه  ثلوب  وأ وب  لتلبل ل ثوطل ملك  بال ى ل  -4

 ث:ــــدود البحـــح

 تتمثل حدود البحث ف  المحددات التالية:
 بقمصم  لب ل بحث ح لت  طالب بحصا بحمبثع بالثم بيا  ثل ى ظل ج ل. الحدود البشرية: -1
  ل. م  مطثبا بح مبسل لت  طالب  ا ل بمة مىثمل إل بمل بحممتب   ا ل ى ظل ج الحدود المكانية: -2
مدد  مطثبددا أ وب  بحث ددح خددالل بحفصددل بح مبسددا بألول لدد  بحمددى  بح مبسددا  :الحاادود الامانيااة -3

(2017 /2018.) 
و دد ل بأل ظلددل بحثبيبددل لدد  لدد  ج بحمتددو  حتصددا بحمبثددع بالثمدد بيا  ددا  الحاادود الموعااوعية: -4

 بحفصل بح مبسا بألول.
 ث:ــــات البحـــمصطلح

 تتمثل المصطلحات األساسية للبحث، فيما يل :
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 ممما  لت  أ  ى بحى مل لت  م ىبا بح مبجل بحلىصو ل و دا لمدىببم ل د  ل :Effectفاعلية  -1
ى  أو هددا بحىدد مل لتدد  ت جددىز بألهدد با أو بحلدد خال  حثتددوج بح مددىيج بحلمجددول وبحوصددول لسددثى  

 (.45  2010  كسثى اتحب ى ثأقص     للك   )بح
مج    ل  خالل بح ىل ي لى م ىا ل  أه با للتبل بحممت  ثأ  ى:ى وممما بحفىلتبل تجمبيب  

  بحلىىة ح ي بحلممتلب .
 لتدد  أ  ددى لجلولددل بحىوبلدد  بحمىلددل وبحخطددوط بحممب ددل بحمددا :ممددما  :Strategyاسااتراتيجية  -2

ل  م ددم  ثوسددىيل م ىبددا بألهدد با بحل شددو ل. وكتلددل تسددممبمبجبل بو ى بددل بألصددل ولم ىهددى  دد  بحىبددى 
 (.126  2010  )بحكسثى ا .كمبلوبقمصم بسمملىح ى  ا ثى ح بأللم لت  بحلبى ب  بحمس

 ددل  بإلجددمبءب  وبألسددىحبب بحل دد  ل حم فبددذ ل ددى  لمب  ى ثأ  ددى:وممددما بالسددممبمبجبل تجمبيب دد
  وبحما ل  طمبى ى بم  بحوصول حأله با بحل   ل.

 بمل  لثددىمل لدد  ت:ممددما تسددممبمبجبل بحمدد مبة بحمثددى حا ثأ  ددى  إسااتراتيجية التاادريس التبااادل : -3
  وبحلممتلددددب   أو ثددددب  بحلممتلددددب  لددددع ثم دددد   بحددددثمض  ث بددددح بمثددددى حو   ددددوبم ثددددب  بحلمتدددد

لجلولدددل لددد  بأل شدددطل بحممتبلبدددل وبأل وبم طثىدددى  حم ىصدددم بحمددد مبة بحمثدددى حا بحفملبدددل وهدددا: 
  .بحم ثددؤ  وبحمو ددبح  وبحمسددىؤل  وبحمصددوم بحددذه ا  وبحمتخددبل لدد  أجددل   دد  بحلددى ل بحلىددموءل

 (.375  2016)مزوقا و  ج  وجو ل  
أل وبم ثأ  ى تسممبمبجبل ممملد  لتد  مثدى ل ب  ى:سممبمبجبل بحم مبة بحمثى حا تجمبيب  بممما و 

   ا قىحب  وبمي ثب  بحلمت  وبحلممتلب  أو ثب  بحلممتلب  أ فس  .
ا  ددبحملتبدى  بحلمم بدل بإل مبكبددل بحمدا بلكد  بسدمخ بل ى   :ممدما لتدد  أ  دى مهاارات التفكيار: -4

  بحمدد مب تبحتث ددى  بألسىسددبل   ددا ث بددل بحمفكبددم   بددح  زحددل لوبقددا للتبددل ل دد  ل  وهددا ثل
  أ  ى للتبى  :(. كلى ممما لت 143  2008  ) مح بهلل  .لتب ى بس    ا م سب  بحمفكبم

 (.13  2008  ) للة  .ل   ل  لىمس ى و سمخ ل ى ل  قص   ا لمىحجل بحلمتولى 
تبددى  و شددىط لىتددا  ممفىلددل لثددىمل لدد  لل : ى لتدد  أ  ددىوممددما ل ددىمب  بحمفكبددم تجمبيب دد

 بلددى ثب  ددى بسددمطبع لدد  خالح ددى بحلددممت  للددل شدداء ذي لم دد . وبددم  قبىسدد ى لدد  خددالل بخمثددىم 
 حمىوب (.ب –حممكبب ب –)بحم تبل  . لخصل حذحق بىبة بحلسموبى  بحاالال بحمتبى حثتو 

  ك مبجدل بحلمتولى  وبحل ىمب  بحلكمسثل ل  قثل بحلممتلدب  :بمما بحم صبل ثأ   التحصيل: -5
 (.76  2010  )بحكسثى ا .ح مبسل لو وع أو و  ل  مبسبل ل   ل
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ل ي بإل جىز بحلم ىا حتطىحب لد  خثدمب  ول دىمب  لد    ثأ  : ىوبمما بحم صبل تجمبيب  
خالل  مبسدل لىدمم أو  د ل  مبسدبل لىد مل ثىح مجدل بحمدا ب صدل لتب دى بحطىحدب لد  خدالل بخمثدىم 

 حمطثبا(.ب –حف   ب –)بحمذكم  . بحاالال بح  بى حثتو م صبتا لم  حذحق بىبة بحلسموبى  

 ريــــار النظــــــاإلط

 استراتيجية التدريس التبادلي:

تحد  ( 2010)شد ىم   شدبم ب ظمب   حمم   لم   حفظ بالسممبمبجبل  دا بأل ثبدى  بحممثوبدل  
بدا   حتوصدول وم ىبحى مل لت  بسمخ ب  بإللكى ى  وبحوسىيل بحلموب مل ثطمبىل لات  هلى: ف ولب ل

م  بحاددى ا أ  بالسددممبمبجبل خطددل لمى ددل  سدد تل بحم فبددذ  لدد  طمبى ددى بدد ف ددو بحل؛ و بألهدد با بحلمجددول
بسددمخ ب  جلبددع بإللكى ددى  وبحوسددىيل بحلمددوب مل  ثطمبىددل م ددل  م ىبددا بألهدد با بحلمجددول. وث ددىء  

أ   ل د  مصدلب     ج هلى لكلتب  حثم  لى بحثمض   فا  ب  ف ولب لت  لى سثا ذكم   ا بحل
بسدددممبمبجبل لمب دددل  حم ىبدددا أهددد با لمب دددل   دددء  ذحدددق بمطتدددب ب مىدددىء أ  دددل وأ سددد  بألسدددىحبب  
لتدد  لددى هددو لمددوب م ولمددى  لدد   وبإلجددمبءب  بحلمثمددل  بحلوصددتل تحدد  م ىبددا هددذ  بألهدد با  ث ددىء  

لت   تلكى ى   و ا  وء ذحق م ظ  متق بإلجمبءب  ثطمبىل مثب  لسىم أو خطوب  للتبل بحم فبذ
 أمض بحوبقع.

ممددد  بسدددممبمبجبل بحمددد مبة بحمثدددى حا لددد  بالسدددممبمبجبى  بح  بادددل  بحمدددا مسدددم   لتدددا  كدددم 
 Palincsar & Brownثدمبو  و ثىحب كسدىم  بحلمتولدل بحلمم بدل  ومد  مطوبمهدى لتد  بد  كدل لد 

 دل  حلسىل ل بحلممتلب  لت  زبدى ل   ل د  بحىمبيدا لد  خدالل بحمد مبب لتد  ل دىمب  لدى ومبء بحلمم 
 مبة بحلممتىل ثىحىمبءل وخىصدل حدذوي صدموثى  بحدممت . وبحث ببدل بح ىبىبدل السدمخ ب  بسدممبمبجبل بحمد

أ      لى بم   (Palincsar&Brown,1984) بحمثى حا  كى   ل  لى ال ظ ثمبو  و ثىحب كسىم 
قمبءمدد  بمدددو  حاالاددل لوبلدددل ميبسددبل هدددا: بح صددول  ولاليلدددل لمددىما بحىدددىمح ول مددوي بحددد ل  

السددددممبمبجبى  بالبجىثبددددل بحمددددا بسددددمخ ل ى بحىددددىمح حم ىبددددا بحف دددد  وبال مفددددىظ ثىحلمتولددددى . وقدددد  وب
  ا بحوالبى  بحلم  ل بأللمبكبل. ب مشم  هذ  بالسممبمبجبل ثشكل وبسع

بسددددممبمبجبل بحمدددد مبة بحمثددددى حا لثددددىمل لدددد  أ  ( 2016 و جدددد  وجددددو    مزوقددددا) ب دددد  و 
 دددوبم ثدددب  بحلمتددد  وبحلممتلدددب   أو ثدددب  بحلممتلدددب  لدددع ثم ددد    ت بملبسدددممبمبجبل  دددا بحمددد مبة بدددم   ب دددى 
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طثىدى حم ىصدم بحمد مبة بحمثدى حا بحفملبدل  وبأل وبمبحممتبلبل  بأل شطلثم ى  ث بح بمثى حو  لجلولل ل  
 وها: بحم ثؤ  وبحمو بح  وبحمسىؤل  وبحمصوم بحذه ا  وبحمتخبل  ل  أجل     بحلى ل بحلىموءل.

سممبمبجبل ل لل ب  :( بسممبمبجبل بحم مبة بحمثى حا ثأ  ى233  2014  ق  لما )لطبلو 
وهدددا مىدددو  لتددد  مثدددى ل بأل وبم  دددا بحملتبدددل بحممتبلبدددل ثدددب     دددا م لبدددل ل دددىمب  لدددى ومبء بحلمم دددل

   ا لثىمل ل   شىط ممتبلا بىو  لت  بح وبم . .بحطالب وبحلمتلب  أو ثب  بحلممتلب  أ فس  
لجلولددددددل لدددددد    :( بحمدددددد مبة بحمثددددددى حا ثأ دددددد 239  2013  )لثدددددد  بح لددددددزلغددددددى ل ومأ  

بإلجدددمبءب  بحذه بدددل بحمفىلتبدددل وبحممىو بدددل ممملددد  أسدددتوب بح دددوبم ملىمسددد ى طىحثدددى  بحصدددا بحادددى ا 
  دد   لث بدد ؛شددمبا وموجبدد  بحثى اددلتم دد   لصدد بم  لولددى بحلموسددط ثمدد  مىسددبل   لتدد  شددكل لج

ومدددم  هددددذ    ى ا بحلموسددددطلو دددولى  بحفصددددول بألمثمدددل بألوحدددد  لددد  كمددددىب بحفبزبدددىء حتصددددا بحاددد
 وبحمتخبل .  وبحمو بح  وموحب  بألسيتل  بحم ثؤ :بالسممبمبجبل ثىسمخ ب  أمثع لمب ل ها

( أ  بسممبمبجبل بحم مبة بحمثى حا بسدممبمبجبل ا ىيبدل  بشدكل 2012  )كوجىقكوام وممي 
 . حددذب طىحثددى  شددمبكل ممتدد  بتمزلددى   ب ددى ثلسددىل ل ثم دد لى لتدد  بحوصددول تحدد  هدد ا ممتدد  لمددب

بم  ا تسممبمبجبل مممل  لت  مثى ل بأل و  :بلك  بح ظم تح  بسممبمبجبل بحم مبة بحمثى حا لتا أ  ى
 قىحب  وبمي ثدب  بحلمتد  وبحلممتلدب  أو ثدب  بحلممتلدب  أ فسد  . وهدا  د   فدة بحوقد  بسدممبمبجبل

سدممبمبجبى  حم سب  ل ىمب  بالسمبمىب ل د  بحلممتلدب   وهدا ت د ي بال ؛م مبسبل مفىلتبل طوم 
لدددى  بحمددا م لددا سددتوكبى  لددى ومبء بحلمم ددل وبحمددا بىصددد  ث ددى بحمفكبددم  ددول بحمفكبددم ذبمدد   وب  مبق بحلددممت 
 بمم   ولى ال بمم    ثلى بم ل   ذحق ل  تجمبءب  م ظبلبل بلك  ل  خالح ى ت بمل للتبل بحمفكبم.

ددددهددددا بحمددددا م :( أ  بسددددممبمبجبل بحمدددد مبة بحمثددددى حا2010  وبؤكدددد  )شدددد ىم  ى م ددددل  ممتل 
 ى ال  ى ت ى ل تحد  بح دوبم وبح ىدىش ثدب  بحلممتلدب  أ فسد   وثدب  بحلمتد   كلدى أ  دى مم دل  مثدممىو ب  

حملتبدل حأل وبم ثب  بحلمت  وبحلممت   ثلى بشدمم بحلدممت  ل د  بسدمخ ب  هدذ  بالسدممبمبجبل ثد وم   دا ب
 بحممتبلبل  ل  خالل بح ل  بحلمثى ل ثب  بحلممتلب  أ فس  .

وء بحمممبفدى  بحسدىثىل بم ددح أ د  ثدىحمغ  لد  مثددىب  بحلفدىهب  بحمدا قد ل ى بحثددى او  و د   د
أل وبم بسدممبمبجبل ممملد  لتد  مثدى ل ب : وبحما بلك  مممبف دى ثأ  دى بحم مبة بحمثى حا السممبمبجبل 

  . ا قىحب  وبمي ثب  بحلمت  وبحلممتلب  أو ثب  بحلممتلب  أ فس  
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 :تبادليالتدريس الأهمية استراتيجية 

بحمدد مبة بحمثددى حا ذو  ىلتبددل كثبددمل  ددا م لبددل بحف دد  حدد ي بحلممتلددب    بددح أكدد    مددىيج 
؛ لثد  بح لدزل  2012؛ بحخوبحد ل  2014؛ بحمبى   2014بحم ب  ل  بح مبسى  لال )أثو سم ى   

( وبحمددا شددلت  لب ددى  ل بدد ل لدد  لمب ددل بحممتددب  Kelly, 2011؛ 2011؛ بحملشددى ا  2013
 ء بحلم تددددل بالثم بيبددددل أو بحلموسددددطل أو بحاى وبددددل أو بحجىلمبددددل  وكى دددد   مددددىيج هددددذ بحلخمتفددددل سددددوب

 بجىثبل ثىح سثل حكل بحلممتلب .تبح مبسى   بحل ثصومل 
أشددىم  متددق بح مبسددى  تحدد  أ  بسددممبمبجبل بحمدد مبة بحمثددى حا ل ىسددثل حالسددمخ ب  حتطددالب و 

حتلممتلددددب  وبلكدددد  متخددددبل لثددددممب   ددددا بحلمب ددددل بحممتبلبددددل بحلخمتفددددل  وممدددد  ذب  أهلبددددل كثبددددمل 
 بسممبمبجبل بحم مبة بحمثى حا كلى أو  م ى متق بح مبسى  وبحث وح بحسىثىل  ا بآلما:

  أ  ددى لدد  بالسددممبمبجبى  بحمددا مملمكددز  ددول بحلددممت  ال لتدد  بحلمتدد   للددى مسددىه   ددا  شددىط
بجىثبىم .  بحلممت  وب 

 ى   ولدد  ادد  م مثدد  لتدد  بحمألددل  ددا مسددىل  لتدد  مفكبددم بحلددممت   بلددى بىددو  ثدد  لدد  أللددىل ول دد
 أ بي  ومفكبم   ب ى  ولمبقثم  و كل  لتب ى  ثلى ب ىا بأله با بحلمب  بحوصول تحب ى.

  مشجع بحلممتلب  بحخجوحب  لت  بال خمبط  ا أ شطل خطوب  بالسممبمبجبل بحفملبل  للى بزب 
 م.ل  اىل بحلممت  ث فس . وبحى مل لت  بحم ك   ا بحممت  و ثط بحمفكب

  مملل لت  م شبط بحلمم ل بحسىثىل حتلممت   ولت  بسم  ىم لدى ح بد  لد  لمتولدى  ولمدىما
 .  ومثط ى ثىحلمتولى  بح  بالوقب   حف   بح مة بحلمموض لتب 

  ومددو م م ذبدددل مبجمدددل   ومشدددجبع بح دددمىا لدد    لتددد  بحلشدددىمكل  مزبدد  لددد   ب مبدددل بحلممتلددب
 السمجىثى  بحلممتلب . وممزبزب  

  وم لدددا   صدددل ألدددى  بحلممتلدددب  حللىمسدددل بأل شدددطل بحىمبيبدددل وبالسمىصدددىء وبالكمشدددىامدددو م بحفم
 ح ب   بحى مل لت  بح وبم وبحل ىقشل.

   بصدثح بحلممتلدو  ثوبسددطم ى قدى مب  لتد  بال مفددىظ ثىحل دىمب  ومطثبى دى  ددا  طدىا ل موبددى
 لوب بع أخمي.

 دد مفىلتددل  سددى   ممتلدد   ددا ثبيددل ممتبلبددل لولدد  خالحدد  بددم  مزوبدد ه  ثلددى ب  حتلممتلددب  بى لسددى    بمدد  ممتبل 
 ومفىوض بجملىلا مبا  و ىىش لتلا ول طىا ب وم كت   ول بحل لو  بحلمب  ممتل .

   مطددوم بحلممتلددب  لدد  خالحدد  لف ددو  بحوظبفبددل حتلددى ل بحلممتلددل  أي مثددط لددى ممتلدد  بحلممتلددب
 ع بحملل وبحمطثبا.ثوبقع  بىم    وه ى بسمطبع بحلممتلب  بحخمو  ل  ثومىل بحوما تح  وبق
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 ؛مومشددجبع متىىيبددل بحممثبددم وطالقددل بأل كددى  تمى ددل بحفمصددل حتلممتلددب  حللىمسددل بحددممت  بحددذبما 
وذحددق لدد  خددالل بح ددمل لتدد  بسددماىمل بألسدديتل بحمددا مسددىل    إل مددى  أكثددم لدد   للكدد  ل  ددى

 بحلممتلب  لت  بحمفكبم وبإلث بع.
 خطوات تنفيذ استراتيجية التدريس التبادلي:

بدل بحمىح   بحخلسلم فبذ بسممبمبجبل بحم مبة بحمثى حا ل  خالل بحخطوب   حلمت  بحمتو لكب
؛ 2014كلدددى  ددد  م ى بحم بددد  لددد  بأل ثبدددى   دددا هدددذب بحلجدددىل ل  دددى لتدددا سدددثبل بحلادددىل: )جدددىثم  

 :(2008؛ طمبلل وبح ىقل  2010؛ ش ىم   2014لطبل  
 :Predicting: التنبؤ  ولا أ

ثددم ثدد  بحلددممت  لدد  موقمىمدد   حلددى بلكدد  أ  بكددو  م دد  هددذب وبىصدد  ثدد  مخلددب  ممثددوي بم
 ل  بحلدممت  أ  خطول  ولى بلك  أ  بمىحج  بحكىمب ل  ق ىبى  وممطتب هذ  بحأ كىمبحم وب  ل  

بحلو ددوع  وممددج هددذ  كددل جددزء لدد  بىوحدد  بحلؤحددا  ددا  أ بطددم   مو ددى لمب ددل  ددول لددى بلكدد  
 م   ى. أوثمأكب  بحفموض  أكى بى   سوبء ا بسم  بحلممت  حم ى بحفموض ثم  ذحق ثلاىثل ه

  بحم ثؤ مسىل  بحلممت  لت      ث بل بحت ل  ولدى م لتد  لد   الال    ىدمبءل ل دوب خطولو 
بمد  لؤشدمب بسدمطبع  أ لو ولى  بص م  ملبل وغبمهدى. كدل هدذب بلكد   تح بحلو وع ومىسبل  

 بحلممتلدب   دا هدذ  بحملتبدل   داكل  ل ىمل مبحلممت  ل  خالل   ل  موقع لى بم   ا بحلو وع  و 
ج بدد ل  وكددذحق  ددا قدد مم   لتدد  بحلمتولددى  حبسددممجىع لددى حدد ب   لدد  لمتولددى  سددىثىل ومثط ددى ثى

ل  ا حتىددمبء     ددال لدد  بسددماىمل خبددىح    وثىحمددىحا بكددو  حدد ب   هددج بدد لبح حأل كددىمبحمىددوب  بح ىقدد  
 دل صدموثى   دا بح صدول خطدول بحم ثدؤ مسدمخ   ل د  لوبجو م دض متدق بحفدموض.  أووهدو مأكبد  

 أ ثد ال لد  بال سد ىب لد  بحلوقدا  بأل  دللت  لمتولى   ول لو وع لمدب   وحدذب  ى د  لد  
بحموقددع  و ددا بحوقدد   فسدد  بىددو  ثثددذل أقصدد  ج دد  للكدد  حت صددول  أوبجم دد  وب ددىول بال مددمبض 

 بحلمتولى   ول بحلو وع بحلطمو . لت  لزب  ل 
بموقمدددوب لدددى سدددبم ىوح   ت لتددد   طالثددد لسدددىل ل ل بحمتدددو  ثىحلم تدددل بالثم بيبدددلمتددد  بلكددد  ح

 بحمىحبل:لو وع لى ل  خالل بحلسىل ب  
   وبحم ىوب  بحفملبل. بألصتاقمبءل بحم وب 
  وج  . ت بالسممى ل ثىحصوم 
  ل  ى بحلو وع.مبحما ب ثىألسيتلبالسممى ل  
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  ل  كل  ىمل  ا بح ل. بألولقمبءل بحسطم 
  وبألل ب خ  وبحج بول  وبحموبمب بألسلىءلال ظل. 
  بألخبملل  بحفىمل  بألخبملقمبءل بحجلل. 

 بحد ل و دا  بختد  أبىدم  أل د   لد  بحلممتلدب  خطدول بحم ثدؤ بخمتدا لد  غبدم وبحلممت  بحجب     
لىلددد  دددموض ل ملتدددل حلدددى سدددب  ح كدددل اى بدددل  دددا قمبءمددد   وهدددو لدددزو  ثأ ددد بح ل بددد ل   دددل لتددد   وب 

بمد  هدا كو  ذب ق مل لىحبل لت  بحم ثؤ ثلدى سدبىع  وم ثؤ ب ت ثموقمى  ل ب ل  ا ممكبثم   ول  ا   الث  
 بحلمتولى  بحل لل  ا بح ل. تح بحما مسىل   لت  لمبقثل مفكبم  و  ل   وموجب  بهملىلىم  

موقمدى  للدى  أوب دع  مو دى  أ  لدممت مطتب ل  بحمبحم ثؤ  أ  خطولوبم ح للى سثا 
 ءتا دىبحىدىمح  وب دل  ممكبدز   ألى  م ه  ى بحذي بو  بأللمسب ىقش   ا بحخطول بحمىحبل ل  بح ل  

لدى  بحىىمح حمثط بحلمتو  ألى   ض هذ  بحموقمى   كلى ب   بمبح  مصى  أو مأكب بحىمبءل  حل ىوحل 
 تحبد لدى بدؤ ي  تحد  دى ل بحج ب ل بحما سب صل لتب ى ل  بح ل لع متق بحما بلمتك ى  مال. ثىإل

ل بح ل ل  لى بممت  وب مق ب  بحم ىوب  بحميبسدب ذحق ل  ملكب  بحىىمح ل  للتبل بسمخ ب  م ظب 
بحلم ل ل  ا بح ل مم  وسىيل لفبد ل حموقدع لدى بد وم  وحد  بحل مدوي  دا كدل  وبألسيتلوبحفملبل  
 بح ل بحلىموء. أجزبءجزء ل  

 Clarifying:: التوضيح ثانيا

بى لمب ددل لدد  بحلو ددوع أو ق ددىخطددول أ  بىددو  بحلممتلددب  ثم  بدد  أ كددىم وبىصدد  ثمتددق بح
لددد  بحلممتلدددب   و دددا هدددذ   ت مبك دددىلفدددىهب  لجدددم ل بصدددمب  أولمب دددل أو مو دددبح كتلدددى  صدددمثل 

صددددموثل   دددد  بحلو ددددوع  وثت ددددل بصددددطال بل  أسددددثىببحملتبددددل ب ددددىول بحلممتلددددو  بحوقددددوا لتدددد  
 أوج بددد ل   أومكدددو  ثددد  كتلدددى  صدددمثل  لادددل أ مددد  ا   ددد  بحلو دددوع   أسدددثىبب دددىوحو  م  بددد  

مد  ع بحلممتلدب  حلزبد  لد   بألسدثىبتولى   ىقصل وغبمهى. ولال هدذ  لم أولجم ل لتلبل لفىهب  
  وهدددد  أخدددميج بددد ل بسمو دددد و  ث دددى ق دددىبى  أسددديتلبحموقددددا حطدددم   أوبحىدددمبءل وبال طدددالا  ب دددى 
 . تحب حل بحممىلل لع بحلو وع وبحلسموي بحذي بصتو  أبمفىومو  ثىحطثع  ا لس

ثلم ددددد   ت سىسدددددىمطدددددا حتلدددددممت   ىالسمب دددددى  بم دددددا: بحمىدددددوب  بح ىددددد ي حتل مدددددوي للدددددى ب
لتد   مببدل  أصدثححالسمب ى    ذب ثىح مومل بم دا ب د  قد   أسيتلبحلو وع   م  لى بتىا بحلممت  

بسدمطبع بحلدممت  لد  خدالل و  لداال. لأحو دلثىحموبيا بحما ق  مسثب ل     ل  كوجو  لفىهب  غبم 
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 أوبحلفىهب    أو  بحمتلبل هذ  بحخطول م  ب   ىىط بحصموثل  ا بح ل بحلىموء سوبء بحلصطت ى 
 ألى تب لت  متق بحصموثى   ملت  بحبحلممتلب   ا هذ  بحخطول بسىل   بإلجمبءبحممثبمب   وهذب 

 لجلولل ل ها  طتب بحلسىل ل. أي ب  خطول بحمو بح لى أوبالسملمبم  ب ى  أوبحىمبءل  ثءلى ل
ثىحلىموء سوبء كى   بحلم ل ل ى  بحما ممثع حم  ب  لى ق  بلال لىيىى  ا     بحلمتول بإلجمبءب 
لتددد  بكمشدددىا قددد مل بحكىمدددب لتددد   لدددممت   للدددى بسدددىل  بحأ كدددىم أوممثبدددمب   أولفدددىهب   أوكتلدددى  
بحمتدددو   دددا بحممثبدددم لددد  بحلمدددى ا. و دددا هدددذ  بحخطدددول  بىدددو  لمتددد   وبألسدددىحبب بألحفدددىظبسدددمخ ب  

 أ بء دا  طالثد   ب دىقش ثمدض بحصدموثى  بحمدا وبج د أوثمو بح ثمض بح ىدىط غبدم بحوب د ل 
 أوبحمجمثدل   أوبحلممثطدل ثىحل لدل   بألسديتلبحل لل بحما كى وب بىولو  ث ى لد  خدالل طدم  ثمدض 

 .بحىمبءل أوبح شىط  
غبدم بحلف ولددل  ددا  بألشددبىءلدد   بحلممتلددب   ددا هدذ  بحخطددول بىولددو  ثىالسمفسدىم أ كلدى 

غبدم لفىهب   أوغبم وب  ل  ج ب للتلبل  صطت ى ل بألشبىءبحفىمل سوبء كى   هذ   أوبحىطمل 
لادل لدى بحشد  غبدم بحوب دح  دا  أسديتلصمثل  وبم  ذحق ل  خالل طم  بحلمت  لتدب    أولأحو ل 
لتب ددى  ثمدد  ذحددق ب ىقشدد    ب ددى  وذحددق لدد  بجددل لمم ددل  أسدديتل؟ ادد  بددوج    حصددبىغل  ىطددلهددذ  بح
  دددء   متلدددب   . و ب لدددى بطتدددب بحلمتددد  لددد  بحلمبحدددذي ب مسدددو   لو دددوعبح ىل دددل  دددا بح بألجدددزبء
 أوج بددد ل   لصدددطت ى  لتلبدددل أو لفدددىهب وجدددو   تحددد صدددموثل   ددد  بحددد ل قددد  ممجدددع  أ بددد مكو  

 أ صدددمثل  وهددد  بممتلدددو   أولدد حوال  حكتلدددى  غبدددم وب ددد ل  ووجدددو  لصددطت ى  غبدددم لممدددى ل 
 بحلم  . تح لت  بحف   ولمم ل بحوسىيل بحلخمتفل حتوصول  بألشبىءب مكوب مأابم متق 

كتلددل أ   أكددى مو ددبح م  بدد  بحجددزء غبددم بحوب ددح  ددا بحلىددموء  سددوبء بحخطددول م ددل  مو 
لك  ل  ص ل بالقممب . وب بحمأك  وأخبمب ىمل  ا  بم  بقممب  لم   بحجزء غبم بحوب ح   أ جلتل  
بحخطوب  بحمىحبدل لد  بجدل مطثبدا بحمو دبح ثفىلتبدل كخطدول ل لدل لد  خطدوب  بسدممبمبجبل  تمثىع

 بحم مبة بحمثى حا:
  لت  بحكتلى  بحلفمى بل  ا بح ل أو بحلم   بإلجلىحا.بحممكبز 
 .بحممكبز لت  لى لل وخىملل بح ل 
 .بالهملى  ثىحم ىوب  بحفملبل وبحميبسبل  ولمى ا بحكتلى  بحصمثل 
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  بحىمبءل ا  تلى ل بحىمبءل  وذحق ل  بجل بحخمو  ثلم   ج ب  أو مثط لمتولدى  ج بد ل لدع
مو  ث ىددددىيا وب دددد ل و ددددل بحلشددددكال  صددددوم ذه بددددل سددددىثىل  كددددل ذحددددق لدددد  بجددددل بحخدددد

 بح ىل ل  وبحممما لت  بحلصطت ى  وبحلفىهب  بحصمثل.
حم  بد   لدممت بحمدا بمثم دى بح بإلجدمبءب وبمثدب  للدى سدثا ب  خطدول بحمو دبح  مملادل  دا 

 أو  لصدطت ى  لتلبدل أكى د لى قد  بكدو  لىيىدى  دا   د  بحلمتولدى  بحلم دل ل ثدىحلىموء  سدوبء 
 ببألحفدىظ وبألسدىحببسدمخ ب   كبفبدللتد  بكمشدىا     للدى قد  بسدىل أ كدىم أو   ممثبمب أولفىهب   

 ا بحممثبم ل  بحلمى ا  وبالسممى ل ثلسىل ب  ل   بخل بحىطمل  بو خىمج دى حتم تدب لتد  هدذ  
 بحصموثى   ول  ى:

 .طا بحكتلى  ج مبى السم لىء لمب  ى  ل  بحذبكمل  
 .  بالسممى ل ثىحسبىا حمو بح بحلم 
  بسمف ىلبل. أ خثمبل  أها وع بحجلل وبحمثىمب   م  ب 
 .بسمخ ب  بحلمج  حتكشا ل  بحلمى ا 
 :Questioningالتساؤل  ثالثا:

  ولدد  بجددل لو ددوع بحدد مةبحمددا بشددمى ى لدد   بألسدديتلوهددو قبددى  بحلددممت  ثطددم  لدد   لدد  
لو ددوع  ددوع بحلمتولددى  بحمددا بددو و  بح صددول لتب ددى لدد  بح أوالب دد  وب  أ  ذحددق بتددز  بحلممتلددب 

ل ل د  أبسد أسىسداوح ى  للى بم ا م لبدل قد مبم   لتد  بحملببدز ثدب  لدى هدو   بألسيتل م  مطم  
بل ؤ طم  س أ حبة لسىحل س تل   بألسيتلهو اى وي ال بؤام كابمب  ا متىا بحلو وع  وطم   ولى

 .حإلجىثل بآلخمب جب  بم ا   لى جب  حتلى ل  ملاال ح ى وق مل لت  بسماىمل 
 وبحمأكدد لمبجمم دى  ثأ فسد  بموحدو   أسديتم  بحلممتلدب  ل د لى بصددوغو   أ كم وجد بم ثىحدذ

صدددبىغم ى   أولددد  هى  أو أ كىمهدددىلددد  قددد مم ى لتددد  جلدددع بحلمتولدددى  بحلطتوثدددل سدددوبء لددد   بدددح 
 تلبألسدي  و   د  بحلو دوع  وموحبد   حإللى ثب  بحلممت  خطول  ومأخذوم ل  هذ  بحخطول سىثىىم ى  

 .وبحل ىمب  بحلطتوب م لبم ى بحمتو  ل  جأو ثىح  ا بحذي بموخى  لمت   ه ى للتبل لم ل مممثط
وب   حإلجىثل؛مسمابم بحلممتلب   حألسيتل أ   لمىببم بحموحب  بحجب  تحا أ بإلشىملوالث  ل  

 أ جب . ول  بحلمىببم كذحق  أخمج ب ل   ىحسؤبل بحجب  بسمابم سؤبل  أسيتلمسىل ه  لت  موحب  
بحفم بددل لدد  لددممت  لمددب   وقدد  مسددمتز   بإلجىثددلبحجلددىلا  وحددبة  ىددط  بأل بء  لتدد بألسدديتلمسددىل  



 مجلة كلية التربية ببنها
 (1ج)يوليو   (119)العدد             

 9201  
 

 391 

 أب ددىبحل ىسددثل  وهددذب  بإلجىثددلبحجبدد ل لمبجمددل قددمبءل بحلو ددوع حتث ددح لدد   بألسدديتللتدد   بإلجىثددل
 ل  لمىببم جو م ى.

بحجبد ل  دول  بألسديتلبسىل  طالث  لت  موحبد  لجلولدل لد   بحمتو  أ وبجب لت  لمت  
لتدد  م تبددل  ه ل  ددى  للددى بسددىل  بإلجىثددل  ادد  ل ىوحددل لو ددوع بحدد مةبحددوبم ل  ددا  ىمبأل كدد أهدد 

خطددول  أ   وم لبددل ل ىمبمدد  بحلوزو ددل ثددب  بحلمتولددى  بحل لددل وغثددم بحل لددل. كلددى ل مددوي بحدد مة
 وبمجدع ذحدق ق ىبى خى مل حت ىىش وبح وبم وبحمسىؤل. تح بحمسىؤل بم   ب ى م وبل لوبقا بحممت  

بصدددىل ل دددىمب   أل ددد   بإلثددد بع  وبفدددمح ثوبثدددى  بإل سدددى ال بفجدددم كدددوبل  بحمىدددل أ  بحمسدددىؤ تحدددا 
ا  دبحمفكبم  وبمثط ثب  بحلمتولى  بحى بلل وبحج ب ل  وبلىز  ثب  ى ل  بجدل بحوصدول تحد  بحلممدل 

شثىعم بول بحلمتولى     بحف ول وبحش ا بحلمم ا. وب 
لممتلدب  ثطم  دى هدو بحل د   بحمدا بىدو  بح بألسديتلكلبدل  أ ال بم دا خطدول بحمسدىؤل و ا 

بح د ا  أو بأللدم  وهدل بحسدؤبل بحدذي مد  طم د  بسدىل  لتد  بألسديتللد  ذحدق  ولبدل  بألهد وحك  
م ل   سدبكو  ح دى باد بإلجىثل أ ل   بحمأك بم  طم  بحسؤبل بجب  ت ال؟ وقثل  أ بحلمسو  لسثىى 

 أوالب دد  وب  ت    بجددب مممتددا ثددىحف  أسدديتلوحكددا ب ددع بحلممتلددو   كثبددم وببجددىثا لتدد  بحلددممت .
بحلمتولددى  بحمدددا ح ددى ل دددزي كددىا حمىددد ب  لدددى ل بحسددؤبل  وبدددم  و ددع هدددذ  بحلمتولددى   دددا صدددب ل 

سىؤل   وبممثم مملب  بحمبألسيتلل  هذ   بإلجىثلل  بحى مل لت   حتمأك  أ فس  سؤبل  ا  بخمثمو  
 لسموبى  لمم  ل. ا  أسيتلخطول لم ل ح مجل ب   بلك  ممتب  ومشجبع بحلممتلب  لت  و ع 

 أسديتلبحلدممت  ثموحبد   لد  خالح دىخطول بحمسىؤل بىو   أ و ا  وء لى سثا بلك  بحىول 
  ثىحلو دوعبحلمتولدى  بحلم دل ل  أهلبدلوهو ثذحق ب د    مجدل  أ ل  لو وع بح مة ول لى بىم 

ذب  بحلسدموبى   بألسديتلوصال بم ى ثدأ  مكدو  ل دوم مسدىؤال  كلدى ب د  بكمسدب ل دىمب  صدبىغل 
موحبد  لجلولدل لد   ابسىل  بحلممتلدب  لتد أ  بحمتو  لمت  بحلممفمل ل  بحمفكبم. حذحق بجب لت 

ل  ددى  للددى  بإلجىثددل  ادد  ل ىوحددل لو ددوع بحدد مةبحددوبم ل  ددا  بأل كددىم أهدد بحجبدد ل  ددول  بألسدديتل
  وم لبدددل ل دددىمب  بح ىددد  حددد ب   ثىحلوبز دددل ثدددب  بحلمتولدددى  لو دددوع بحددد مةبسدددىل ه  لتددد  م تبدددل 

 وغبم بحل لل.بحل لل 
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 :Visualizationالتصور الذهني  رابعا:

بىدددو  بحلدددممت  ثدددىحممثبم لددد  ب طثىلىمددد  بحذه بدددل  دددول بحل مدددوي بحلىدددموء لددد  خدددالل مسددد  
  للدى بسدىل  لتد  بحف د   د  لو دوع بحد مة بحصومل بحذه بل  بحما ب مكس   ا لخبتم  للى قدمأ 

بحدد ل بحلىددموء. وبحمصددوم بحددذه ا لثددىمل  بحلسددمخ لل  ددا بألحفددىظبحجبدد  حتلمددى ا بحمددا ممثددم ل  ددى 
(  بم  بسمخ بل ى كلسىل ل حتمذكم  وذحق ثمس  Visualizationل  للتبل ت مبق ثصمي  سا )

  صومل ذه بل مخبتبل حملابل بحلمتولى  وبال مفىظ ثثمض صفىم ى بح سبل بحىىثتل حإل مبق.
 ددول  أل دد لى بىددم  سددى بإل  أ بثددب  حطالثدد   أ  ددا هددذ  بح ىحددل بحمتددو  وبجددب لتدد  لمتدد  

لو ددوع لمددب    الددل مصددوم ذه ددا م  ددم  بحكتلدددى  وبحممثبددمب  بحلخمتفددل تحدد  لىتدد    ىدد  بدددمي 
 خطدددول بحمصدددوم بحدددذه ا مسدددىل و أشدددبىء أو بسدددلع أصدددوب  مثما دددى بحكتلدددى  وممكسددد ى بأل ددد بح. 

 حبمسدد    وبسددمجىثى  بحلم دد  بألحفددىظبح ىحددل بحوسددطبل  ثددب  بسددماىمل  تلددى بموقددا  أ بحلددممت  لتدد  
 بلدى بممتدا ثىح ىد   دى   تلدى  ل مدوي بحد مة لتد    د    صومل ل  ب طثىل  للدى بىدمأ  للدى بسدىل

 غبم بحلمت  ل  ى مصمب ى  بلدى بىدمأ  بإلغمبض تح  ا بحموصل  لممت هذ  بحخطول م لا ل ىمل بح
 مو ب  ى. تح وبحما ال مكفا بحمتلب ى  

ا ث دى بحلدممت  ل د  بسدمخ بل  ح دذ  ل  ب ل  بحصفى  بحما بمص (2009)جىثم  وبذكم 
 أللدددابحخطدددول  كدددأ  بكدددو   بوبدددى و شدددطى  وبثدددذل ج ددد ب ثصدددمبى وذه بدددى  لددد  بجدددل مسددد  صدددومل 

لم ددد   كلدددى ب ددد  بىدددو  ثدددمثط خثمبمددد  بحسدددىثىل ثىحصدددومل بحج بددد ل بحلمخبتدددل  حكدددا بسدددمطبع م شدددبط حت
مم  بحسىثىل و لج دى بحلمتولى  بحسىثىل و ا هذب موظبا ح وبس  ثطمبىل جب ل  كا بسم  م خث

مل لتد  بحلم د  بحج بد   دا ث بمد  بحلمم بدل  للدى بل  د  بحىد ذو ثىحج ب ل  وثدذحق بد خل بحلدممت  بحلف دو  
صدددومل ذه بدددل  تثددد بعبمددد مب لىدددل بحلدددممت  لتددد   أ  تحددد موظبدددا بحلمتولدددل وبحدددم ك  ث دددى  وهدددذب بدددؤ ي 

 ثمب ب ل  بح فظ وبحمتىب .ب أخمي وخبىال  مامي بحممت   ومسمابم خثمب  ج ب ل  وم لا لوبه
 ويتصف المتعلم عند استخدامه هذه الطريقة بما يل :

 . بصثح بحلممت   بوبى  و شطى  
 .   بثذل بحلممت  ج  ب  ثصمبى  وذه بى   ل  أجل مس  صومل أكام   بال   وأللا لم   
 ىثىل.ولى  بحسبمثط بحلممت  خثمبم  بحسىثىل ثىحصومل بحلمخبتل بحج ب ل  حكا بسمطبع ت مىش بحلمت  
 .بوظا بحلممت   وبس  ثطمبىل جب ل  السم  ىم بحخثمل بحسىثىل و لج ى ثىحج ب ل  
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   ب ددد خل بحلمتددد  بحلف ددددو  أو بحلم ددد  بحج بددد   ددددا ث بمددد  بحلمم بدددل  للددددى بل  ددد  بحىددد مل لتدددد
  بحماللب ثىحلمتولل وبحم ك  ث ى.

 ابم خثددمب  ج بدد ل  بمدد مب بحددذه  لتدد  تثدد بع صددوم ذه بددل وخبددىال  ماددمي بحددممت   ومسددم
  وم لا لوبهب أخمي ثمب ب  ل  بح فظ وبحمتىب .

غبددم  أ بلبحمصددوم بحددذه ا هددو خطددول ذب  قبلددل ممثوبددل ثىلمثىمهددى  أ وبم ددح للددى سددثا 
 تحددد  ثىإل دددى لمسدددمابم  ب مبدددل بحلممتلدددب  اللملى هدددى لتددد  بح دددوبة بحثصدددمبل وبحسدددلمبل   لأحو دددل
  بأللد ممتلدب  بح شدىط بحدذه ا لدع بالسدممخىء بحصدفا بحذي بمطتب ل  بحل بأللمبحمفكبم   أللىل

 .بألللىم وخىصل لع طالب بحلم تل بالثم بيبلللى بجمل هذ  بحطمبىل مم ىسب لع كل 
 :Summarizingالتلخيص  خامسا:

وبم ا بحىد مل لتد  م  بد  بحلمتولدى  بحل لدل  دا بحلو دوع وبممثىط دى  دا صدومل ل كلدل  
لال سم لىء و    لى قمأ  وم شبط ختفبم  بحلمم بل   م  ب  ح مكىبىو  بحلممت  ثى أ وبمطتب هذب 

 .بحلو وع أجزبءحتلمتولى  ثىحلو وع  وهذب لى بمبح بحفمصل ألىل   حم ظب  ت مبق بحمالقى  ثب  
وثت مد  بحخىصدل   تبدى لدى ل صدبىغل لدى  مسد  لدوجزب ءبحمتخبل ث ا خطول بحلممت   وبىو 

ا   وم ىبدأ كدىملدى وم  ث دى لد   أهد ابف دى  وبحدملك  لد  بخمبدىم وهذب ب مث  لت  ملابل بحلى ل ومك
 أو   ىد  بثد أ بحلدممت  ثمتخدبل جلتدل طوبتدل  دا كتلدل لداال أ كىمبحمكىلل ثب  ى وثب  لى سثا ل  

 دى  بحمتخدبل بسدىل   وأخبدمبكتلمب   ا  متخدبل  ىدمل ممد م   دا بحطدول اد  متخدبل بحد ل كتد   
 أوج بدد ل  ددا  ىددمب   أخددمي أ كددىمىل ومددذكمهى مل بدد ب السددمىثىل بحسددىث بأل كددىملتدد  مجلبددع بحلددممت  

  صول قى لل.
بحميبسددددبل  ددددا بحدددد ل  بأل كددددىمبحلددددممت  حم  بدددد   تلددددى هددددذ  بحخطددددول ممددددبح بحفمصددددل  أ أي 
لدى لبحملتبل بحما بم   ب دى بخمصدىم شدكل بحلىدموء   تح بحمتخبل بشبم  أ  تذبحلىموء    ت مىجد  وب 

 بأل كددىموجددوهم  لدد   أسىسددبىم   مثىددا لتدد  بإلجددمبءب ل لدد  لدد  خددالل لجلولدد أخددمي ددا صددومل 
 دا بحممكبدز لتد  بحلمتولدى  بحل لدل  لدممت بحميبسبل حت ىىط بحميبسبل  للى بس    ا م لبدل ل دىمل بح

تح  جى ب ممما غبم بحل   ل  خالل بسمثمى   ل  بح ل بحلىموء  حدذب  دء   وبأل حلل  بح ىىيا 
بلكدد  مشددخبل بحدد ل لدد  خددالل  تذ  بحل لددل  ددا بحدد ل  هدد ا بحمتخددبل هددو م  بدد  بحلمتولددى

بحمدددد مبة بحمثددددى حا   ددددى   تجددددمبءب بحلممتلددددو   بثدددد أو ب لددددى  ثأكلتدددد بحدددد ل  أوبحىطددددع  أوبحجلددددل 
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بكو ددو    ددء   مىدد لى   أكاددمبحىطمددل  ول دد لى بصددث و   أوج ددو ه  مممكددز لتدد  لسددموي بحجلتددل 
 بح ل. أجزبءبحمكىلل وبحممبثط ثب   ت  بحقى مب  لت  

بحميبسدبل  دا بحد ل لد  بجدل بحمكىلدل  بأل كدىموخطول بحمتخبل ملك  بحلممت  ل  م  بد  
ى بحلىدموء كمىثبد ت مدى بح ل  وذحدق لد  خدالل  أجزبءبحمالقى  ثب   وب  مبق ا بحلمتولى  بحل لل  

ممزبدز   د  بحلدى ل  تحد بدؤ ي  حدقوشف بى  وثكتلدى  بحلممتلدب  بحخىصدل ث د   وحدبة ثىالقمثدىة  وذ
اى وبدددل بح بأل كددىمبحددذي بسددىل  لتددد  مفسددبم بحلو ددوع  ومجمبدد   لدد   بأللددم  متخبصدد ى  بحمددا بددم

 ثطمبىل  ىلتل وللتبل.
 لتزبحدبحكدال  بحزبيد  لد  بحلىدموء وكدذحق  تزبحدلبحمتخدبل الثد  لد  بىو  بحلدممت  ثخطدول حكا 

ا ال بسبل بحمجى ب ل ىوحل م  ب  بحمثىمب  بحمي تح بحلمفمقل غبم بحجوهمبل  وغبم بحل لل  بأللاتل
 بل بحل لل  ا بحلىموء.بسمىب  بح ل بحلىموء ث و  ى  وم لب  هذ  بحمثىمب  ثىحمفىص

 بحمتدو     ى   بجدب لتد  لمتد إلجمبءبم ى هذ  بحخطول و مومل     بحلممت  ألهلبلو ظمب 
 ب مث   لت  بحمتخبل بحلىموء ثشكل جب  ل  خالل: أ 

 بة بالقمثىسى  بحلثىشمل  وذحق ل  بجل ممزبدز بحمأكب  لت  بسمخ ب  كتلىم   بحخىصل  وح
     بحلىموء.

  أ لددد   حتمأكددد شدددف ا   أ كمدددىثا   كدددى  بحمتخدددبلم  بددد  بحفمدددمل بحزل بدددل حتمتخدددبل  سدددوبء 
 .حأل كىمبح سثبل  بألهلبلبحلممتلب   كلوب لت  

  بسدمثمى  بحلمتولدى   أوممق بحلممتلب  ب ىقشو  لتخصىم    وخىصل و دع لمدىببم حىثدول
 دذا بحلمتولدى  بحلكدممل  بالهملدى  ثدأ وب   بح دمومبل. ال:  ذا بحلمتولى  غبدمل  ل

 أو  حلىذب  كبا. بحممكبز لت  لصطت ى  بحم ىوب  أب بالسمف ى  لال: ل   لىذب  لم   
 . بأل مىل أوبحلصطت ى  بحل لل 

 :تح وم  ا خطول بحمتخبل 
 .م  ب  بأل كىم بحميبسبل  ا بح ل 
 لمكىلتل  وب  مبق بحمالقى  ثب  لثىمب  بح ل. بحخمو  ثلمتولى  ل لل 
   تلى ل أ مى  ل لو  بح ل ثت ل بحلممتلب  لع بح فىظ لت  جدوهم   حكدا بدم    د   الحمد

 ومذوا لمى ب .
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ل دددىمل صددمثل ثىح سدددثل  أل  ددىخطدددول بحمتخددبل حبسددد  ثىحملددل بحسددد ل   أ ولدد  بحلال ددظ 
ل لمل متو بح لذجثءلى ل ثذحق  ب مى ح  حتىبى  و  بحمت  وبم  ولا لمت  ثىحلم تل بالثم بيبل حتلممتلب 
   حتمأك  ل  بكمسىب بحلممتلب  ح ى.بألخمي

     بح بىدع لدبء بحدممتبح شطبسممبمبجبل بحم مبة بحمثى حا ل  بسممبمبجبى  بحممت  ومم  
 وبحلسددى  ل  مدد  وبإلمشددى  ب ددى لتدد  بحلددممت  ال بحلمتدد   وبىمصددم  وم بحلمتدد   ب ددى لتدد  بحموجبدد  

مؤكدددد  لتدددد  ولددددا    كلددددى أ  ددددىبالسددددممبمبجبل لتدددد  بحوجدددد  بحلطتددددوب أ بءلك  بحلممتلددددو  لدددد  بددددم
ال مفددمض ؛ و  دد لبحىمبيددا  وحلسددموي    أل بي دد بحلممتلددب  ل دد لى ب فددذو  ل لددل لمب ددل  ولددمبقثم   

 بثددددد أبمدددددمق حددددد  بح مبدددددل ال   وب  لدددددىثىسدددددممبمبجبل لمب دددددل لددددد   و  غبمهدددددى  بثددددد ألتددددد  بحلدددددممت  ب  
 بح ددوبم وبحل ىقشددل ل صددمحتل مددوي بحددذي ب مسدد ؛ وأ  بحمددا ممب دد  لتدد  ثتددوج بحف دد   ثىالسددممبمبجبل

بسىل  لتد  م شدبط بحلمدىما بحسدىثىل بحمدا  أل  ل  ل ىصم بسممبمبجبل بحم مبة بحمثى حا  أسىسا
 .ذي ب مس بلمتك ى بحلممت   ول بحلو وع بح

حلوقددا بحصددفا ب ىددا وبمثددب  للددى سددثا أ  بسددمخ ب  بسددممبمبجبل بحمدد مبة بحمثددى حا  ددا ب
  لطتددب بحممثبددل بح  باددل بحمددا م ددى ي ثددى  بكددو  بحلددممت   ددا بحلوقددا بحممتبلددا ببجىثبددى  شددطى    ددذ

خ   مسدم أل  دىبالسممبمبجبل مس    ا  مىحبل بحلممتلب   ا بحملتبل بحممتبلبل ثشكل  متا ال شكتا 
 بحممدىو  وبح ىدىش بحلالدم  ا لوبقا لخمتفل بمبش ى بحلممت  خالل ث ا  ل  بحلمتولل ومىدو  لتد 

 بحذي بؤ ي ثىحلممت  بح  بكمسىب خثمب  ممثوبل بس ل مذكمهى وبال مفىظ ث ى.

 أسس ومبادئ استراتيجية التدريس التبادلي:

بسددممبمبجبل بحمدد مبة بحمثددى حا لتدد  لجلولددل لدد  بألسددة بجددب لتددا لمتدد  بحمتددو  ممملدد  
  مخ ب  متددددق بالسددددممبمبجبل حخصدددد ى )جددددىثمثىحلم تددددل بالثم بيبددددل لمم م ددددى و  ل ددددى قثددددل بحثدددد ء ثىسدددد

 (  بلى بتا:2010  )ش ىم و(  2014
أ  بكمسىب بحخطوب  بحفملبل بحلم ل ل  ا بحم مبة بحمثى حا لسديوحبل لشدممكل ثدب  بحلمتد   -1

 وبحلممتلب .
بموقددع أ  بشددممق جلبددع بحلممتلددب   ددا بأل شددطل بحلم ددل ل  ولتدد  بحلمتدد  بحمأكدد  لدد  ذحددق  -2

ذبدل بحمبجمدل  أو مكببدا بحمكتبفدى  وممد بت ى  دا  دوء لسدموي كدل طىحدب ومى ب  بح ل  وبحم 
 لت    ل.
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ب ث ا أ  بمذكم بحلممتلو  ثىسملمبم أ  بحخطدوب  بحلم دل ل وسدىيط لفبد ل مسدىل ه  لتد   -3
و   وثمكددمبم ل ددىوال  ث ددىء لم دد  حتلىددموء بموصددل بحلممتلددب  تحدد  أمطددوبم   ل دد  حلددى بىددم 

 مل لتدد   ددق ملددوز بحكتلددى   ىددط  وب  لددى   ل ددى وملببزهددى بحم ىددا لدد  أ  بحىددمبءل حبسدد  بحىدد
 ى.وبح ك  لتب ى أب   

بحمثددى حا  ددا ملكددب  بحلددممت   بحمدد مبةمسددمخ   كددل خطددول لدد  بحخطددوب  بحمددا بشددملل لتب ددى  -4
لدد  ث ددىء بحلم دد  لدد  بحلو ددوع بحددذي ألىلدد  ولمىحجددل بحلو ددوع ثىحشددكل بحددذي ب ددل  حدد  

  س    ل .
حلو وع كثبم بأل وبع بآلمبل ل  بحلممتلب : بحلممت  بحذي بمتى  ب بفب  بحممتب  بحمثى حا ثشكل -5

 ا   د  لدى  بد   وبحلدممت  ثطداء بإل مبق  دا متىدا بحلو دوع ولد  اد   دا  اءب حك   ثطجب   
جبددد  خبدددم ب بحلدددممت  بحدددذي ال بجبددد  بحىدددمبءل حك ددد  بأ  لددد   وبحلدددممت  بحدددذي بدددممت  ح دددل أج ثبدددل  و 

  .يا( تذ بف   بحلو وع ل  سلىع ل ىقشل ثب  زلالبالسملىع )ث لط ممتل  هو بحسلىل

 ير:ـــــارات التفكــــــــمه

ت  بحمفكبددم للتبددل لىتبددل بسددمطبع بحلددممت  لدد  طمبى ددى للددل شدداء ذي لم دد  لدد  خددالل 
ل بحخثمل بحما بلم ث ى  وبحمفكبم لف و  لمى  ب طوي لت  أثمى  ولكو ى  لمشىثكل  ممكة بحطثبمد

م  بستل ل  بح شىطى  بحمىتبل بحما بىو  ث ى بح لىج ل  لى بمممض حلابم بحلمى ل حت لىج  وهو ست
بسمىثىح  ل  طمبا وب  ل أو أكام ل  بح وبة بحخلة  وهو لف و  لجم  ب طوي لتد   شدىطى  
غبددم لميبددل وغبددم لتلوسددل  ولددى  ال ظدد  أو  تلسدد  هددو  ددوبمج  مددل بحمفكبددم سددوبء كى دد  ثصددومل 

 لميبل.   لكموثل أو ل طوقل أو  مكبل أو 
أ ددد  حددبة ه دددىق  ظددى  مصدد بفا وب ددد  حل ددىمب  بحمفكبدددم بلكدد  باللملدددى   :وبددمي بحممثوبددو 

 مصدد با لتبدد      ددىق لدد   لدد  بحلصددى م لمددى  حتل ملددب  ث مبسددل ل ددىمب  بحمفكبددم  ول  ددى لدداال  
ثتو   ومصد با جتبفدوم  لد  ث بدل بحمىدل. وحلدى كى د  ه دىق أ دوبع ل بد ل حل دىمب  بحمفكبدم  سدب 

 دددى ولسدددموبىم ى وبح دددد ا لددد  بسدددمخ بل ى  حددددذحق  تدددبة ه دددىق  ظددددى  مصددد بفا وب ددد  بلكدددد  طثبمم
بالسمىمبم لتب   ولتب  سبممض بحثى ح ل ىمب  بحمفكبم و ا االال مصد بفى  لممو دل حلسدموبى  

 بحمفكبم وها:
  ل ىمب  بحمفكبم بألسىسبل )بحلمم بل(: وها لجلولل بحل ىمب  بألسىسبل بحالزلل حتفم  لد -1

 وظبا لمىم    ا  ل بحلشكال   ول   هذ  بحل ىمب  هو الى  ل ىمب .جل مأ
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ل ىمب  بحمفكبم بحمتبى ) وا لمم بل(: وها لجلولل لد  بحل دىمب  بحلمكثدل ل لم دى موجبد   -2
 ل ىمب  بحمفكبم بألسىسبل أا ىء لوبج ل بحلشكال  و ت ى  ول  هى االح ل ىمب .

لد   لد  بحل دىمب  بحلمم بدل بحلم مجدل  دا  ى حمص با ثتو : وهدو ب د ل ىمب  بحمفكبم و ى   -3
  مجل صموثم ى ومثتغ س  ل ىمب .

 أهمية تعليم مهارات التفكير:

بمددد  ممتدددب  ل دددىمب  بحمفكبدددم  دددمومل لت دددل  و ىجدددل أسىسدددبل لددد   ىجدددى  كدددل ت سدددى   
    بحلدددممت   دددا بحلم تدددل بالثم بيبدددل ث ىجدددل تحددد  ممتدددأك ىجمددد  تحددد  بحلدددىء وبح دددوبء وبح دددذبء  وكلدددى 

ث فسد    ح  ممت  ل ىمب  بحكمىثل حبمثم ل  أ كدىم وب   حكا بىمأ وبف   وبممت  ث فس   ؛ب  بحىمبءلل ىم 
وبح  ممتد  ل دىمب  بحممىلدل لدع بح دىة  دا بحلجملدع حبمدبش  دا سدال  لدع بآلخدمب     دو قثدل كدل 

 ذحق  ب مى  تح  ممت  ل ىمب  بحمفكبم حبفكم ث فس   وحب ل لشىكت  بح بىمبل ث فس . 
(  دا 2003  (  )لثبد  ولفى د 2011  هلبدل ممتدب  بحمفكبدم كلدى  د  هى )جدموب ومكلد  أ

 بح ىىط بآلمبل:
  بأل كددىم أا ددىء للتبددل بحددممت  تحدد  أ دد بح ممتدد   مددىل  و أبددؤ ي للددا مفكبددم بحلددممت   ددا  -1

وبحلمدىما بحمدا بكمسدث ى بحلدممت  لد  أسدتوب بحمد مبة بحىدىي  لتد  خطدوب   كمبدل وب دد ل 
 بىم   ا للتبل بحمذكم و ل بحلشكال .م مكة لت  م سب  لسمو 

يل بحمدا بحلممت  ثدىأل وب  وبحوسدى سثبال حمزوب بم  ممتب  بحمفكبم ثل ىمم  وأسىحبث  بحلخمتفل  -2
 ب مىج ى حتممىلدل ثفىلتبدل لدع جلبدع أ دوبع بحلمتولدى  وبحلم بدمب  بح ىحبدل وبحمدا بلكد  أ 

 بوبج  ى  ا بحلسمىثل.
حلوبج ددل ظددموا بح بددىل ولشددكالم ى وم لبددل  ؛ ددا تلدد ب  مسد   م لبددل بحمفكبددم حدد ي بحلددممت   -3

مى ل بحفمصدل تلىلد  حمؤبدل بألشدبىء ثشدكل أو دح  ق مم  لت  م  ب  لى ب فم  ولى ب م  وب 
ى  دددا ب صددىح   حبكدددو  ل ددو   ؛وأوسددع ومكددوب  شخصددبم  وث ىي دددى ثطمبىددل صدد ب ل ومأهبتدد 

 ى  ا م لبم  ومطوبم .هل  ىلجملم  لس
 ىجددددل لت ددددل  ددددا لصددددم ى بح ددددىحا  مبجددددل زبددددى ل بحممىبدددد ب   بلاددددل ممتدددد  ل ددددىمب  بحمفكبددددم -4

وبحم  بى  بحما مفم د ى ادومل بالمصدىال  ومك وحوجبدى بحلمتولدى   دا شدم  ل دى ا بح بدىل 
متدق  ال ثىلمالق بحل ىمب  بحالزلل السمخ ب توبحما ال بلك  حتفم  لوبج م ى وبحممىلل لم ى 
 بحلمتولى  وموظبف ى  ا بحلوبقا بحلخمتفل.
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 العلوم ودورها في تنمية التفكير: جمناه

لدددد  ( لدددد  ب  2013(؛ و)زبمددددو   2014(؛ و) بددددىب  2012ب دددد   كددددل لدددد  )سدددداللل  
 مسىه   ا م لبل بحمفكبم  ا م مبة بحمتو  لى بتا:بلك  أ  بأل وب  بحما 

وبم دا أ  بسدبم بحمفكبددم  دا كدل بالمجىهددى   وحدبة  دا بمجددى  وب د  كلوجددب  أتسااع األفاا : -1
وأسفل  وص بح وخىط   بجب أ  بكو  مفكبم بحلممت  وبسمى بلك   بحممىلل  وسىحب  وألت 

  .لع كل بال ملىال  بحذه بل وهذب لى بسل  ثىحمفكبم بحشىلل وبحل وع وبمسىع بأل ا
 وبحلىصو  ث  م ظب  أ كىم بحلممت   ول  : التنظيم: -2

 :بحلوجدو ل  دا  وذحق ثمموب  بحلممت  لت  بح صول لتد  بحلمتولدى  بألخدمي غبدم اإلدراك
بحى ددبل بحمتلبددل  وبمددو  كددذحق لتدد  مخلددب  ثمددض بأل كددىم  ادد  بخمددىم لدد  ثب  ددى.  لدداال: 

كبلبىيبددل هددا م بددمب  كبلبىيبددل م دد ح  بخددل جسدد  بحكددىي  بح ددا .  ب ددى ي  بحم بددمب  بح بددو 
 كبلبىيبل ولكى    وا ى وبحفما ثب  ى وثدب ي لمتولى  لمو مل وها مممبا بحم بمب  بح بو 

ل بحكبلبىيبددل  حكدد  ه ددىق لمتولددى  غبددم لمددو مل لاددل لالقم ددى ثددىحم بمب  بحفبزبىيبدد بحم بددمب 
 وبح بوبل و وبي هى وأ مبمهى  كلى أ  ه ىق أشبىء مخلب بل لادل سدثب مسدلبم ى ث دذب بالسد 

 ول ي   وا ى  ا بح بىل بحبولبل.

 :بل وبحم تبدددل ب مدددى  تحددد  بحمفكبدددم   فدددا كدددل ق دددبل لتلبدددل بوجددد  لوبلدددل أسىسددد التحليااال
ل ولوبلل اى وبل )مىثمل(. وبجب م مبب بحلممت  لت  بحمفمبا ثب  أسىسبى  بحى ىبى بحمتلب

)بحجددوبل(   ددوع بحج ددىز وسددمم  وحو دد   واى وبىم ددى.  لدداال ل دد  بحمفكبددم  ددا بح ددىما بحختددوي
وقدددد مل بحشددددى   بحك مثددددا  بدددد  لوبلددددل أسىسددددبل  ثب لددددى ب سددددبىثبل بحشددددكل ولاليلمدددد  حت لددددل 

 . وبلومصلبل  لوبلل اى

 :كابدددم لددد  بألشدددبىء ثب  دددى لمشدددىث ى  وغبدددم لمشدددىث ى  أو أوجددد  مشدددىث  وأوجددد   المقارناااة
بخددمالا وقدد  بكددو  بحمشددىث  ظددىهمب  أو غىل ددى  حددذحق بجددب أ  بشددجع بحماللبددذ لتدد  للددل 
بحلىىم دددى  ثدددب  بألشدددبىء بحمتلبدددل  مددد  حدددو ثددد   غبدددم مشدددىث    لددداال  بحمشدددىث  ثدددب  بحختبدددل 

مشددىث  ثددب  بحم ىصددم وبحلمكثددى  وكددذحق بحمشددىث  ثددب  بحمسددىلا وأومبا بح بوب بددل بح ثىمبددل وبح
بح ثددى .  ىدد  بسدد ل لتدد  بحلددممت  تبجددى  بحمشددىث  وبالخددمالا  ددا بحى ددبل بألوحدد  وقدد  بجدد  
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صموثل  ا بحاى بل  حك   سبج  صموثل ثىح ل  ا بحلىىم ل بحاىحال  وحك   ا هذ  بحصموثل 
ه ددىق مشددىث  ثب  لددى بحمسددىلا وأومبا بح ثددى   ددا  م لبددل حمفكبددم  ومملبددا حدد    ىدد  بددذكم أ 

 أ  لى جلبمى  ظوبهم لتلبل أو  ب ى  ىي ل حإل سى .
 هو مفىلل بأل كىم  ول  : التفاعل: -3

  : بخمثددىم طم ددا بحفكددمل كددىح ظمل  ددا بمجددىها بحملتددل أي بجددب بح ظددم  ددا كددال بالمجددىهب
حمىحبمب : بألوح : أ   ا  لاال : هل بجب أ  مطت  جلبع بحلمى  ؟ مخمثم وج ما بح ظم ب

 لتة بحلمدى   -  سبكو  أجلل ل ظم بحلمى  -طالء جلبع بحلمى  :  لىبل ل  بحص أ 
 -ى   مصدد أ حددبة كدل بحلمدد -سدبكو  أ مدد . بحاددى ا: أ  ذحدق: للددل لكتددا حتج د  وبحلددىل 

 ثمض بحلمى   مخبصل وال مم لل بحطالء.

 تدو  د   ى بحموبلدل 0متا  ا بحىبلل ولبل بح حبل أو قبلل بح حبل: ه ىق ثمض بأل كىم مخ  
بحجوهمبل  ا بحلاىل بحسىثا وبحموبلل غبم بحل لل  ب دى   مىلدل بحصد أ هدو لىلدل جدوهمي 

 .ولىلل بحمكتفل لىلل ل    ألى لىلل جلىل ل ظم بحلمى     بم ل  

   بح حبل بحفكمي  ا بحى بل:  ا كل ق بل ه ى ق  ىىيا ل  ى وه ىق  مبء  وح دى   وبوجد
ثددب  بح ىبىددل وبحددمأي  لدداال   ددا بحلاددىل بحسددىثا ق ددبل  طتددا بحلمددى    ت  بحطددالء  بخددمالا

    .ب لا بحلمى   ل  بحص أ  هذ   ىبىل  ألى ت  لتلة بحلمى   سبكو   ىل     ذب مأي
ب  ل  وهو قلل بحمفكبم وه ا بحكابم ل  ثمبلج ممتب  بحمتو . و ه ىق بحم  التفكير اإلبداع : -4

 بم بإلث بلا ح ي بحلممت  ل  ى:بحطما حم لبل بحمفك
  ثلم   أ  ه ىق لسى ل ثب   م  وال م  أو الل   م با بإلجىثل  ا بحى ىبى بحمتلبل ثد   

 مثلى.وها 
   لدداال  ق ددبل بحمدد خب  حبسدد   بحلشددكتل بجددب موجبدد  بحلددممت  تحدد  م  بدد   بحلشددكتل:م  بدد 

 .بحلشكتل بح ىبىبل وحك  ق ىلل بحشخل ثىحم خب  ها بحلشكتل
 وب   ل بحلشكتل لداال: لشدكتل بحمتدوح بحثبيدا قد  بكدو   ت دى  دا تزبحدل جلبدع بحلصدى ع  مى

وقدد  بكدددو  بح ددل  دددا تقىلم دددى  ددا بحصددد مبء وهددذب ب ددد  لددد   بحمتددوح  وقددد  بفكددم  دددا  دددل 
 0ل ىسددب حتى ددبل كددءخمب  بحلصددى ع  ددا ل طىددل قمبثددل لدد  بحلدد   وم ددثط ق ددبل بحمتددوح
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ول وحبة  ال وب  ب وهذب بسىل   ا مطوبم ل ىمل  الث  أ   مط  بحلممت  بحكابم ل  بح ت
 . ل بحلشكال  ح ي بحلممت 

 بحلمو ل مم ا كادمل 0بحلمو ل  ا بح  بح و بحطالقل  ا بح  بح بحمتلا وبألصىحل بحفكمبل 
وبحطالقددل مم دددا كادددمل بح دد بح ح بدددل  ألدددى بألصددىحل   دددا أ  بمطدددا  بأل كددىم ل ددد  بحلدددممت  

 بحلوجو ل ثىحكمدىب وبحمدا حد  مدذكم  دا بح صدل وال بسدمطبع بحلممت  بألشبىء بإلث بلبل غبم
ذب كدى  بحلمتدد   فسدد   .جلبدع بحلممتلددب  لمم م دى وبصددل تحب ددى بحلدممت  ثءث بلدد  بحشخصددا وب 

لث ع  ا بحم دوع لد  أسدىحبب بحمدمض وبحمد مبة وبحوبجثدى  وبحمدموض بحمتلبدل سدبىو  ذحدق 
  . ى مؤ ي تح  بإلث بع بحفكمي ح ب  ملى  بحلممتلب  تح  بحلمو ل وبحطالقل وبألصىحل وكت

 والمشاعر:المعلومات  -5
 لمثىم ل   ل ىقشل أبل ق بل لتلبل بحلمتولى  ال ع بحلممت   ا بب: بجب أ  المعلومات

بحلمطىل وبحلمتولى  غبم بحلمطدىل؟   شدجع و  لدا  دا بحلممتلدب  بحث دح لد  بحلمتولدى  
 غبم بحلمطىل  لاال  أوج  كمتل كلبل ل  بح  ب .

 جلبل أ   مطا بحطىحثل  مصل حتمخلدب  لدع لد   مأ بدب بحلدممت  لتد  بحمخلدب  خمينالت :
 بحثمب  أو بحخىط .

 بجددب أ    لددا  ددا بحلددممت   ددب بألسدديتل: لتدد  لمتدد  بحمتددو  مشددجبع بحلممتلددب  األساائلة :
تل لت  جلبع أ وبع بألسيتل بحمشوبيبل وبح ى  ل لت     سدوبء  وبحفوبيد  بحلمجدول لد  بألسدي

وثىحجلتددل  ددء  لتدد  لمتدد  بحمتددو   حدد   دد  كثبددم متددق بحلمجددول لدد  بحمخلددب  ث ولبدد .مشددث  ت
طدالا بحم دى  حموسدبع لد بمك   وأذهدى    ولد   بحم دببا  مشجبع بحلممتلب  لت  بحمفكبم وب 
وبح جدددم بحفكدددمي لتدددب     ىأل كدددىم بح مبثدددل وغبدددم بحلأحو دددل هدددا بحمدددا مسدددىه   دددا م مبدددم 

وطمبىل م مبة بحمتو  بح ىج ل هدا بحمدا مسدىه   دا  بحمفكبم ل  بح ظم ثفكم وب    با.
ل ددد   ددد بح بحلمتددد  وصدددلم  ولم ددد  ول ددد   م لبدددل مفكبدددم بحلممتلدددب   دددا شدددم  بحلوبقدددا

لشددددىمكل بحلددددممت  ول ىقشددددم  و ددددوبم   ول دددد  قبىلدددد  ثىحمجددددىمب وبحملددددل؛ طمبىددددل هدددد   ى  ددددا 
  بحمىل . ... بألسىة م لبل هذب بحلختوا بحمجبب  سم مى   بألل  ول ىط مكتبا بإل سى

 التحصيل الدراسي:

 ومن هذه التعاريف ما يل : ،تعددت التعريفات الخاصة بالتحصيل الدراس 
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( أ  بحم صدبل بح مبسدا بىصد  ثد   مجدل بالكمسدىب بحمدا ب ىى دى  دم  2017  لما )بحىمشدا
 .أو لسموي بح جى  بحذي ب مز  أو بصل تحب   ا لى ل  مبسبل أو لجىل ممتبلا أو م مبثا لمب 

ذحدق بح دوع لد  بحم صدبل  :  د أ لتد  ( بحم صبل بح مبسدا2014  كلى لما ) صم بهلل\
ثدىمل لبحذي بممتا ث مبسل أو ممت  بحمتدو  وبحلدوب  بح مبسدبل بحلخمتفدل  وبحماللدل بحمدا ب صدل لتب دى 

ل  متق بح مجل بحما  صل لتب ى بحطىحب  ا بلم ى  لى   بمى   تحب  ل  لى  طتب ل   ذحدق أو 
سب بحمخطبط وبحمصلب  بحلسثا  وألتد  لاللدل ب ىى دى أو ب صدل لتب دى بحطىحدب مممثدم بكو   

بحمق  بحىبىسا بحم صبتا بحدذي بسدمطىع أ  بصدل تحبد  وبلملد  أو سدجل أو مصد  لد  قثدل بحلمتد  
  خالل  ممل زل بل لمب ل.

 العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي:

بح مبسدا  دا بمثمدل لوبلدل ميبسدل مملادل بلك  تجلىل بألسدثىب بحمدا مدؤام  دا بحم صدبل 
لىلدل   ا بألسمل؛ وبحموبلل بح مبسبل بحلخمتفل؛ وبحلمت ؛ وبحموبلل بح فسبل. و بلى بتا مو بح حكدل

 ل  متق بحموبلل.
  : العوامل األسرية:أولا 

( أ  بألسدمل هدا بألسدىة بحدذي م د   لتبد  سدتوكبى  ومصدم ى  1996  بمي )بحشد مب ا
   ح  بح مبسى  لت  أ  بألطفىل بحذب  بمثو   ا جو لد  بح دب وبحمسدىهل وصفى  بحطىحب  وحى

 ددا بحثبدد  بلمددىزو  ثددأ    أكاددم بسددمىالال  ددا  موسدد  ؛ وأكاددم شددمومب ثىحلسددؤوحبل مجددى  أللددىح  ؛ 
وأكاددم لاددىثمل لتدد  ولوبج ددل بحصددمىب؛ وحدد ب   بسددمم ب ب حتممددىو  لددع بآلخددمب   وأكاددمب م ثثددى  ددا 

بدل  دا بقل لبال حتم بء وبحم وب بل. ثب لى بألطفىل بحذب  ب صدتو  لتد  بحممثلالقىم   لع بحكثىم؛ و 
جددو لدد  بحمشدد    ددء    بكو ددو   ددا بحمددى ل بمكددىحبب   ددا كددل شدداء؛ وبقددل تثدد بلى لدد  بآلخددمب ؛ وال 
بوجدد  حدد ب   بالسددمم ب  حتممددىو  لددع بآلخددمب ؛ وشدد ب ي بحلاددىثمل  ددا لوبج ددل بحصددمىب وبألخطددىء؛ 

 ل تح  بحم بء وبحم وب بل.وبلبتو  ثصومل كثبم 
 : عوامل دراسية:اثانيا 

بحلجملددددع بح مبسددددا لجملددددع حدددد  بسددددمىمبم  بح سددددثا  وقوب ب دددد  بحل دددد  ل وبحوب دددد ل وم ظبلدددد  
بالجملدىلا بحدذي بملاددل  دا موزبددع أ دمب    سددب بحجبدل وبحملدم بحزل ددا بحدذي بمفددا لتبد  وبخمتددا 

وبحلمتلددو    بحممتبلبددل  لدد   ى بددل ثددب  بحطددالب وبحددذي لتدد  أسىسدد  ممكددو  بحصددفوا وبحلسددموبى 
وبأل وبم   ل   ى بل أخمي بحذب  بمفىومو  ل   ى بل موزبم   لت  أسدىة بحلمبكدز بحمدا بشد تو  ى



فاعلية التدريس التبادلي في تنمية مهارات  د/ أحمد بن عبدالمجيد، أ/ عبداإلله بن محمد
  لالتفكير والتحصي

 

 402 

بحمدددا بىولدددو  ث دددى وبؤ وهدددى ثأسدددىحبب وطدددما لخمتفدددل ولسدددموبى  مدددمالء  لدددع لسدددموبىم   بحلمم بدددل 
 وق مبم   بحمىتبل.

أ  مدؤام  د  بحم صدبل بح مبسدا حتطدالب  ( بألسثىب بحما بلكد 2012  وبتخل )طمبل 
  أ بء بحلمتد ا بآلما: بحمالقل ثب  بحطالب أ فس    وقصدوم  -وبحما م مج ل  بحموبلل بح مبسبل-

 بخل بحصفوا ثصومل ص ب ل  وقتل لجىال  بح شىط بحممتبلا وبحممثوي وم وبم ى  ول   م شبط 
صددددىيا بالجملددددىلا  وبحمالقددددى  ثددددب  للتبددددل بحموجبدددد  بح فسددددا وبالجملددددىلا بحمددددا بىددددو  ث ددددى بألخ

 بح بمسب   بحم  ا  ا لسموي بحمالقى  وبالمصىل ثب  بحطالب وبحلمتلب .
 : عوامل مرتبطة بالمعلم:اثالثا 

بحلمتددد  كدددى  ولدددى زبل بحم صدددم بألسىسدددا بحدددذي مىدددو  لتبددد  بحملتبدددل وبحممثوبدددل وبحلوبقدددا 
طدالب أ فسد    وهدو بحلسدبطم لتد  بحمفىلتبدل بحصدفبل بحمدا م د ح ثب د  وثدب  بحطدالب  أو ثدب  بح

 وبم هىلدل بجدب لتبد  بحىبدى  أبحل ىخ بحصفا بح مبسا ولى ب  ح  ا  بختد  لد  أ د بح. وحتلمتد  
  ول  ثب  ى بحىبى  ثلسىل ل كل طىحب لتد  ث ى  م  مسبم بحملتبل بحممتبلبل  ا بالمجى  بحص بح

لشدكتل بحمدا موبج د   مد  بسدمطبع أو بح  بخمبىم جوب ب بحلمم دل بحل ىسدثل حتلو دوع بحدذي بممتلد 
حمددا ببحم تددب لتب ددى  ومزوبدد  بحطىحددب ثىحل ددىمب  وبحىدد مب  بحالزلددل وبحلطتوثددل حتىبددى  ث ىدد  بحلمم ددل 

 صل لتب ى وبحمأك  لد  صد م ى ولد ي سداللم ى  ومد مبب بحطىحدب لتد  كبفبدل بسدمخ ب  بحلمم دل 
 ىوحدل   د  ختفبدل بحطىحدب وبحظدمواوبالسمفى ل ل  ى  دا لوبج دل بحلشدكتل بحمدا بىدو  ثث ا دى  و ل 

تددب  بحمددا لددم ولددى زبل بلددم ث ددى  بسددىل  بحلمتدد   ددا مىدد ب  بحمم  بالجملىلبددل وبالقمصددى بل وبحاىى بددل
لدل ثدب  جلبدع بحلسدموبى   ءبحل فم  بحذي بسدمجبب حظدموا كدل طىحدب. وبحملدل لتد  تبجدى  بحلال

تددد   دددا م ظدددب  ومخطدددبط بحخثدددمب  ولمم دددل قددد مب  بحطىحدددب بحمىتبدددل ومىددد بم ب مبىجىمددد   بسدددىل  بحلم
 وبحل ىمب  بحممتبلبل بحل ىسثل ح ىحل كل طىحب.

 ا: عوامل نفسية:رابعا 

مممدد   بحموبلددل بح فسددبل حدد ي بحطددالب بحمددا بلكدد  أ  مددؤام  ددا للتبددل م صددتب   بح مبسددا 
بحىتددا وبالكميددىب  :( وهددا2012  حتلددوب  بح مبسددبل بحلخمتفددل ولدد  متددق بحموبلددل لددى ذكددم  )طمبلددل

 وبب وبحمىىب.وبحا
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 ة:ــــات السابقـــــالدراس

 ظم ب ألهلبدل بحمد مبة بحمثدى حا وكدذحق ل دىمب  بحمفكبدم وبحم صدبل  ىد  طثىد  بحم بد  لد  
بح مبسى  بحما أحى  بح وء لت  متق بحلم بمب   ول  بح مبسى  بحما أحى  بح وء لت  بحمد مبة 

أام بسمخ ب  تسدممبمبجبل بحمد مبة  تح  بحكشا ل بحما ه     (2013)بحشت وب   مبسلبحمثى حا 
بحمثددى حا حمدد مبة بحمبى ددبى  لتدد  م لبددل بحموبصددل بحمبى ددا وزبددى ل بحم صددبل  وثىددىء أاددم بحددممت  

وبلملددد   بح مبسدددل لتددد  حددد ي لجلولدددل لددد  طىحثدددى  بحصدددا بحادددى ا بحلموسدددط ثل ب دددل بحمبدددىض. 
وقد  مكو د   ل وبح ىثطل؛بحل  ج بحمجمبثا ل  خالل بحمصلب  بحمجمبثا ذي بحلجلولمب  بحمجمبثب

( طىحثل  وأظ م  128( طىحثل  وبحلجلولل بح ىثطل ل  )115لجلولل بح مبسل بحمجمبثبل ل  )
 مىيج بحث ح وجو  أام ذي  الحل ت صدىيبل السدمخ ب  تسدممبمبجبل بحمد مبة بحمثدى حا لتد  كدل لد  

لولدددددل وبحموبصددددل بحمبى دددددا حصددددىحح لموسددددط  مجددددى  طىحثددددى  بحلج  دددد  بحمبى ددددبى  بحم صددددبل
بحمجمبثبددل  كددذحق ثب دد  بح مددىيج وجددو  ثىددىء ألادددم بحددممت  حدد ي طىحثددى  بحلجلولددل بحمجمبثبددل. كلدددى 

ثددب  بحم صددبل وبحموبصددل  ممثىطبددل لوجثددل  بحددل ت صددىيبى  تأشددىم   مددىيج بحث ددح تحدد  وجددو  لالقددل 
حممدددما تحدد   ىلتبدددل موظبددا بسدددممبمبجبل بحمددا هددد    تحددا ب (2014  )جمثدددوع مبسددل   و بحمبى ددا

 مبة بحمثددى حا  ددا م لبددل بحمفكبددم  ددا بحمبى ددبى  وبالمجددى    وهددى حدد ي طددالب بحصددا بحاددىل  بحمدد
وبلملدددد   بح مبسددددل لتدددد  بحلدددد  ج بحمجمبثددددا لدددد  خددددالل بحمصددددلب  بحمجمبثددددا ذي بألسىسددددا ث ددددزل  

طىحددب لدد  طددالب بحصددا  (60)ومكو دد  لب ددل بح مبسددل لدد   بحلجلددولمب  بحمجمبثبددل وبح ددىثطل؛
ذكوم م دح بإلل ب بدل وقسدل  بحمب دل تحد  لجلدولمب   لجلولدل مجمبثبدل  بحاىل  بألسىسا ثل مسل

 صدىيبل ثدب  لموسدط  مجدى  تولجلولل  ىثطل وأظ م   مىيج بح مبسل وجو   دموا ذب   الحدل 
طددددالب بحلجلولددددل بحمجمبثبددددل و لموسددددط  مجددددى  بحلجلولددددل بح ددددىثطل  ددددا بخمثددددىم بحمفكبددددم  ددددا 

 صدىيبل ثدب  لموسدط توجدو   دموا ذب   الحدل و  .بحمبى دبى  حصدىحح طدالب بحلجلولدل بحمجمبثبدل
 مجى  طالب بحلجلولل بحمجمبثبل ولموسط  مجى  بحلجلولل بح ىثطل  ا لىبىة بالمجى    و 

 بحما ه    بح  ث ىء (2017  بحجوبح  ) مبسل   و بحمبى بى  حصىحح طالب بحلجلولل بحمجمبثبل
بحمبى دبل  بحلفدىهب  م لبدل  دا أادم  وقبدىة ابحمثدى ح بحممتدب  تسدممبمبجبل تحد  لسدم   ممتبلدا ثم دىلج
 بخمبىمه  م  وطىحثل ( طىحثى  30ل  ) بح مبسل لب ل مكو   وق  بألم  .  ا بحممت  صموثى  حطتثل
 تحد  مدوزبم   ومد  بحدممت   صدموثى  ذوي بألسىسدا بحاىحدح طتثدل بحصدا لد  قصد بل ثطمبىدل

 ثم ىلج ثءل ب  بحثى ح  مبسل قى بح أه با م ىبا أجل  ىثطل. ول  وأخمي مجمبثبل لجلولمب 
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  دا وبحطدم  بحلم دل ل بحجلدع ل دىمب  لتد  ث دىء   بحمثدى حا  بحممتب  تسممبمبجبل تح  لسم   ممتبلا
  دا بحمبى دبى  حممتدب  سدىثىل كل دىمب  بألسىسدبب  وبحادى ا بألول حتصدفب  بحمبى دبى  ل  دى 
 بخمثدىم ثءلد ب  بحثى دح  قدى كلدى بحدممت   صدموثى  لد  بمدى و  حتطتثدل بحدذب  بحاىحدح بحصدا

 لد  بحم ىدا ومد  وبحثمد ي  بحمىبدب  بحىثتدا  دا بسدمخ بل  أجدل لد  بحمبى دبل حتلفدىهب  م صدبتا
بحمدى   لد  بألول بح مبسدا بحفصدل خدالل بح مبسدل أ دمب  لتد  بأل وب  وطثىد  واثىمد . صد ق 
 ثدب  ت صدىيبل  الحدل ذب   دموا وجدو  بح مبسدل  مدىيج أظ دم  وقد   ؛2015 /2014بح مبسدا

 لد   تحد  بح مدىيج أشدىم  كلدى .بحمجمبثبدل بحلجلولدل حصدىحح وبح دىثطل  بحمجمبثبدل بحلجلدولمب 
؛ )ت دىح ذكوم/ (بحج ة ثىخمالا بحمجمبثبل بحلجلولل طتثل ثب  ت صىيبل  الحل ذب   موا وجو 
 دا  بحلث دوح وجد ة بحممتبلدا بحثم دىلج  دوع لم بدمي ثدب  ت صدىيبل  الحدل ذي مفىلل وجو  ول  
 بسدممبمبجبل أادم بسمىصىء بحما ه    بح  (2017  )بحممبثا  و مبسل بحمبى بل بحلفىهب  ثىمبخم

 ممتل ى أام وثىىء بحمتلبل  بحلفىهب  إلكسىب" بحمثى حا وبحم مبة بحذه بل بحخمبيط"  لج لت  قىيلل
 مبسدلبح    لب دل ومكو د  بحممتلبدل بحلخمتفدل  بأل لدىط ذوب    بالثمد بيا بحسى ة بحصا طىحثى  ح ي
 بحثسبطل  بحمشوبيبل بخمبىمهى ثىحطمبىل م  بالثم بيا   بحسى ة بحصا طىحثى  ل  طىحثل (50) ل 

 بحخدمبيط "  لدج لتد  بحىىيلدل  مسد  ثىالسدممبمبجبل ثىحمسدىوي؛ مجمبثبدل لجلدولمب  تحد  ق سدل 
 أ وب  ومكو د  بحمد مبة   دا بحلممدى ل ثىحطمبىدل  مسد  و دىثطل  "بحمثدى حا وبحمد مبة بحذه بدل
 ثشدكل بحمتلبدل بحلفدىهب  وبخمثدىم بحطىحثدى   أ لدىط ممتمد  حم  بد  بحدممتم  أ لدىط لىبدىة لد  بح  مبسدل
  مجدى  لموسدطا   ثدب  ت صدىيبل  الحدل ي ذ  دما تحا وجدو  بح  مبسل موصت  وق  ولؤجل   ومي  

 وبحلؤجدل؛ وال مي  بحفو  بحثم ي   بحمتلبل بحلفىهب  بخمثىم  ا وبح ىثطل بحلجلولل بحمجمبثبل طىحثى 
 وبح دىثطل  دا بحلجلولل بحمجمبثبدل طىحثى   مجى  لموسَطا   ثب  ت صىيبل  الحل ذو  ما بوج 

( )ثصدمي   سدلما   بحدممتم  أ لدىط الخدمالا بمجدع بحثمد ي   بحمتلبدل بحلفدىهب  بخمثدىم ؛ وال   مكدا 
  دا وبح دىثطل بحلجلولل بحمجمبثبدل طىحثى   مجى  لموسطا ثب  ت صىيبل  الحل ذو  ما بوج 

بحدممتم   وأ لدىط بسدممبمبجبل بحمد مبة ثدب  بحمفىلدل تحد  بمجدع بحثمد ي بحمتلبدل بحلفدىهب  بخمثدىم
 ). مكا   سلما   )ثصمي  

بحمدا  (2017  هى ا) ألى بح مبسى  بحما م ىوح  ل ىمب  بحمفكبم وبحم صبل  ل  ى  مبسل
 حم لبدل؛ وبالحكممو بدل بحب وبدل بدلبحذه  بحخدمبيط ثدب  بحمكىلدل بسدمخ ب   ىلتبدلهد    تحد  مىصدا 

 الفمط بال مثى  ل طمثا بحماللبذ ح ي وبح ب مبل بحم تبتا بحمفكبم ول ىمب  بحمتو  ا  بحم صبل
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 لموسطا ثب  ت صىيبل  الحل  موا ذب  ىحصا بحخىلة بالثم بيا  وختص  تح  وجو ث بح شىط
 ل دىمب  الخمثدىم بدا بحثمد ي؛بحمطث  دا بح ىثطل وبحلجلولل بحمجمبثبل بحلجلولل طالب  مجى 

 بحلجلولددل حصددىحح طددالب وذحددق بحمفكبددم بحم تبتددا ولىبددىة بح ب مبددل وبالخمثددىم بحم صددبتا 
 االح مطثبا  ىلتبل لت  بحممما بحما سم  تح : (2017  )سمى ل وبح وبل لبحمجمبثبل. و مبسل 

 وأامهدى ا بألم    د بألسىسدا بحسدى ة حطالب بحمتو  م مبة  ا حتمفكبم  كوم  حثم ىلج ل ىمب 
 لموسدطى  ثدب  ت صدىيبل ذب   الحدل  دموا وجدو   وقد  ختصد  تحد  وبحم صدبل بح ب مبدل  دا

)بإلادىمل  بحلطثىدل حتل دىمب  ممدزي بحسدى ة  بحصدا طدالب لت  بحلىممل بحمتو  لى ل  ا بحم صبل
 :تحددد  ىددد  هددد     (2017ىمشدددا  بح)بحمشدددوبيبل وبإلثددد بع ول دددىمل بح جدددم بحلمددد  م (. ألدددى  مبسدددل 

لمم ل أام بسمخ ب  بحمسو  بحكىمبكىمومبل  ا م مبة لى ل بحمتو  لت  بحم صبل بح مبسا حطىحثدى  
   دددموا ذب   الحدددل ت صدددىيبل  دددا و وجددد  وموصدددت  تحددد  بحصدددا بحمبثدددع بالثمددد بيا ثلكدددل بحلكملدددل

بحم صددددبل بحثمدددد ي ثددددب  لموسددددط  مجددددى  بحلجلولددددل بحمجمبثبددددل )بحمددددا  مسدددد  ثىسددددمخ ب  بحمسددددو  
بددل( ولموسددط  مجددى  بحلجلولددل بح ددىثطل )بحمددا  مسدد  ثىسددمخ ب  بحطمبىددل بحمىتب بددل( بحكىمبكىموم 

 .ل   لسموي بحمذكم  ول   لسموي بحف    ول   لسموي بحمطثبا  ممزي حتلجلولل بحمجمبثبل
بحما  ل   (2013  )لث  بح لزلوألى بح مبسى  بحما م ىوح  بحلم بمب  لم ى  ل  ى  مبسل 

بحمدد مبة بحمثددى حا  ددا بحم صددبل بح مبسددا حدد ي طىحثددى  بحصددا بحاددى ا  بسددمخ ب  أاددممىصددا  تحدد :
 ددا لددى ل  ثددىحممبا بحلموسددط  ددا بحلدد بمة بحلموسددطل بح  ىمبددل بحمىثمددل حتل بمبددل بحمىلددل حممثبددل ثىثددل

 حلددى ل بحفبزبددىء بسددمخ ب  بحمدد مبة بحمثددى حا  ددا بحم صددبل بح مبسددا  وموصددت  تحدد   ىلتبددل بحفبزبددىء
بحمدا  (2011  بحملشى ا).  و مبسل  ا بحلموسط  ا بحل بمة بحلموسطلح ي طىحثى  بحصا بحاى

بحلموسددط  بألول ىلتبددل بحمدد مبة بحمثددى حا  ددا م صددبل طددالب بحصددا سددم  تحدد : لمم ددل لدد ي 
مفدوا بحلجلولدل بحمجمبثبدل لتد  بحلجلولدل بح دىثطل  بأل بىء  وختصد  تحد وبمجىه     و لى ل 

)أثددو   بدد   بأل بددىء. و مبسددل بالمجددى    ددو لىبددىة  كددذحق  دداو  دد  لددى ل بأل بددىء   ددا بحم صددبل 
)خطددل  سددممبمبجبما بحمدد مبة بحمثددى حا وبحممتددب  بحشخصددابلمم ددل أاددم  :تحدد بحمددا سددم   (2006

وجو   موا ذب    وموصت  تح  م(  ا م صبل طتثل بحصا بحمبثع بألسىسا  ا لى ل بحمتو كبت
حطمبىددددل باللمبى بددددل  حلصددددت ل بحمدددد مبة  الحددددل ت صددددىيبل ثددددب  تسددددممبمبجبل بحمدددد مبة بحمثددددى حا  وب

وجدو   دموا ذب   الحدل ت صدىيبل ثدب   ظدى  بحممتبلدا بحشخصدا  وبحطمبىدل باللمبى بدل و  بحمثى حا.
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ل   وجو   موا ذب   الحل ت صىيبل ثب  تسممبمبجبل بحم مبة و  حلصت ل  ظى  بحممتب  بحشخصا.
 شم  وبحثم ي بحلؤجل.بحمثى حا و ظى  بحممتب  بحشخصا  ا بحم صبل بحثم ي بحلثى

 التعليق على الدراسات السابقة:

   تسدممبمبجبل بحمدد مبة بحمثددى حا بسددمخ ب  تحد  أهلبددل   دد  بحل ددوم بألول بح مبسدى  جلبددعأشدىم
كسددىث   دد  بحلمب ددل بح مبسددبل بحلخمتفددل و ددا م ىبددا  ىلتبددل بحطىحددب  لتدد  بحملتبددل بحممتبلبددل  وب 

 .بح مبسبل بحلخمتفل    بحلوب  بحم ب  ل  ل ىمب  وجوب ب بحممت 
  بحمددددا م ىوحدددد  بسددددممبمبجبل بحمدددد مبة بحمثددددى حا   ددددا بحل ددددوم بألول م ولدددد  أهدددد با بح مبسددددى

 ددا بحلددوب   و ىلتبم ددى لتدد  لدد   لدد  بحلم بددمب    ددثمض بح مبسددى  م ىوحدد  لم بددم بحم صددبل
 بحجوبحدددد  ؛ (2014جمثددددوع )؛ (2013  ولدددد  هددددذ  بح مبسددددى  بحشددددت وب )بح مبسددددبل بحلخمتفددددل

( وهددددو بم دددد   ىلتبددددل بالسددددممبمبجبل  ددددا م لبددددل جوب ددددب بحلمم ددددل 2017) بحممبثددددا (؛2017)
 بحلم ولل  ا بحلوب  بح مبسبل بحلخمتفل.

  ممتدد  بحلددوب  بح مبسددبل  ددو أو بحلبددل بالمجددى  م لبددل م ددىول   ددا بحل ددوم بألول ثمددض بح مبسددى 
بسدددددل بحموبصدددددل بحمبى دددددا ك م أو ثمدددددض بحل دددددىمب  بح ولبدددددل لادددددل  (2014ك مبسدددددل جمثدددددوع )

 .(2013بحشت وب )
   بسددددمخ ب    ددددالددددع بح مبسددددل بح ىحبددددل  بحسددددىثىل  ددددا بحل ددددوم بألولبشددددممك  جلبددددع بح مبسددددى

بسددممبمبجبل بحمدد مبة بحمثددى حا  ددا مدد مبة ل مددوي ت دد ي بحو دد ب  حتطددالب وقبددىة أاددم  لتدد  
 لم بم أو أكام ل  بحلم بمب  بحمىثمل.

    بحث ادا بحلد  ج ع بح مبسدل بح ىحبدل  دا لد بحسدىثىل  د  بحل دوم بألولبشممك  جلبع بح مبسدى
وسمسددمخ   بح مبسددل بح ىحبددل بحلدد  ج  شددث  بحمجمبثددا. )بحمجمبثددا( بحلدد  جسددوبء كددى   بحلسددمخ  

 شث  بحمجمبثا ل  خالل بحمصلب  بحمجمبثا ذي بحلجلولمب  بحمجمبثبل وبح ىثطل.
 ىصددل ثىح مبسددل أو دد   جلبددع  مبسددى  بحل ددوم بحاددى ا تلكى بددل م لبددل بحلم بددمب  بحمىثمددل بحخ

بح ىحبدل وهدد  بحم صدبل  ددا بحمتدو  ول ددىمب  بحمفكبدم ثىسددمخ ب  أسدىحبب وبسددممبمبجبى  لخمتفددل 
للددى بدد ل  ل ىوحددل بح مبسددل بح ىحبددل  ددا ل ىوحددل م لبددم   حدد ي طددالب بحصددا بحمبثددع بالثمدد بيا 

 ثىسمخ ب  بسممبمبجبل بحم مبة بحمثى حا.
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   لأ بل بح مبسد ا لدع بح مبسدل بح ىحبدل  دا ث دىء وبحادى    بحل وم بألولبشممك  جلبع بح مبسى 
  دد  بحمتدو  وبخمثددىم ل دىمب  بحمفكبددم  دد    وهددا بالخمثدىم بحم صددبتاحىبدىة بحلم بددمب  بحمىثمدل

 .لت  بحلجلولمب  بحمجمبثبل وبح ىثطل قثتا وثم ي بحو  ل بحلخمىمل وبم  مطثبى   مطثبا
  ددل لخمتفددل لدد  لمب ددل بحممتددب  بحمددى لمبوبحاددى ا   دد  بحل ددوم بألولشددلت  بح مبسددى  بحسددىثىل  

م تدل وسمىمصدم بح مبسدل بح ىحبدل لتدا بحل .كىحلم تل بالثم بيبل وبحلموسطل وبحاى وبل وبحجىلمبدل
 بالثم بيبل وم  ب ب طالب بحصا بحمبثع بالثم بيا.

   ثب لددى سمىمصددم بح مبسددل بح ىحبددل  .بحمبى ددبى  وبحمتددو طثىدد  بح مبسددى  بحسددىثىل لتدد  لىددممب
 و  ب  ل  ج بحمتو  ثىحصا بحمبثع بالثم بيا. لت  ت  ي

   فى ل لد  بح مبسدل بح ىحبدل  وبالسدم ا ا ث ىء أ بموبحاى ا  سوبء    بحل وم بألولمفب  هذ  بح مبسى
 ل.بح مبسل بح ىحب أ بمابح ى  بحلوج  ح ذ  بأل وب   ول ىوحل مال ا هذ  بحلال ظى  ل   ث ىء 

 و أوجدد  بحشددثل أوم  بدد   بح ىحبددل ح مبسددلب مفسددبم  مددىيجا مدد  بالسددمفى ل لدد  بح مبسددى  بحسددىثىل  دد
 بسممبمبجبل بحم مبة بحمثى حا.بسمخ ب   ا  بالخمالا لع  مىيج ى

 ث:ــــالبح اـــــفرضيت

ثدددب  لموسدددطا  مجدددى   موجددد   دددموا ذب   الحدددل ت صدددىيبل ل ددد  لسدددموي  -1
بدددم  دددا بحمطثبدددا بحثمددد ي طدددالب بحلجلولدددل بحمجمبثبدددل وبح دددىثطل الخمثدددىم ل دددىمب  بحمفك

 حصىحح بحلجلولل بحمجمبثبل.
( ثدب  لموسدطا  مجدى  طدالب α≤0.05موج   موا ذب   الحل ت صدىيبل ل د  لسدموي ) -2

بحلجلولدددددل بحمجمبثبدددددل وبح دددددىثطل حالخمثدددددىم بحم صدددددبتا  دددددا بحمطثبدددددا بحثمددددد ي حصدددددىحح 
 بحلجلولل بحمجمبثبل.

 ث:ــــذ البحــــــتنفي

 ن إيجااها كالتال :مجموعة من اإلجراءات يمكتمت 
لجدددىل ث بحلممتىدددلوبح مبسدددى  بحسدددىثىل )أج ثبدددل ولمثبدددل(  بحممثوبدددل  ثبدددى بألبإلطدددالع لتددد   -1

حمثدى حا  بح مبسل بح ىحبل وبحما م ىوح  بحثمبلج بحممتبلبل بحلسم  ل تح  تسممبمبجبل بحم مبة ب
ا مفى ل ل  دى  دوم لبل بحم صبل ول ىمب  بحمفكبم حتلمب ل بحممتبلبل بحلخمتفدل لىلدل  وبالسد

 .تل ب  أ وب  ولوب  بحث ح  وبخمبىم بألسىحبب بال صىيبل بحل ىسثل ومفسبم بح مىيج
 و سىب ص ق  واثىم . تل ب  بالخمثىم بحم صبتا    و  ل بأل ظلل بحثبيبل -2



فاعلية التدريس التبادلي في تنمية مهارات  د/ أحمد بن عبدالمجيد، أ/ عبداإلله بن محمد
  لالتفكير والتحصي

 

 408 

 و سىب ص ق  واثىم . تل ب  بخمثىم ل ىمب  بحمفكبم  ا بحمتو  -3
 بخمبىم أ مب  لب ل بحمجمثل. -4
وبخمثددىم  حىثتددا: مدد  مطثبددا بالخمثددىم بحم صددبتا  دد  و دد ل بأل ظلددل بحثبيبددلتجددمبء بحىبددىة ب -5

لتددددد  بحلجلدددددولمب  )بحمجمبثبدددددل وبح دددددىثطل( قثدددددل مطثبدددددا  ل دددددىمب  بحمفكبدددددم  دددددا بحمتدددددو 
 تسممبمبجبل بحم مبة بحمثى حا.

مطثبددا تسددممبمبجبل بحمدد مبة بحمثددى حا لتدد  طددالب بحلجلولددل بحمجمبثبددل  ثب لددى مدد  مدد مبة  -6
 ىثطل ثىحطمبىل بحمى بل.بحلجلولل بح 

وبخمثددىم  تجدمبء بحىبدىة بحثمد ي: مد  مطثبدا بالخمثددىم بحم صدبتا  د  و د ل بأل ظلدل بحثبيبدل -7
لتدد  بحلجلددولمب  )بحمجمبثبددل وبح ددىثطل( لىددب بال م ددىء لدد   ل ددىمب  بحمفكبددم  ددا بحمتددو 

لتد   مطثبا بحمجمثل لثىشدمل  وذحدق حلىىم دل  مدىيج بحىبدىة بحثمد ي ثىحىبدىة بحىثتدا حتوقدوا
 طددالببحم صددبل حدد ي و  ىلتبددل تسددممبمبجبل بحمدد مبة بحمثددى حا  ددا م لبددل ل ددىمب  بحمفكبددم 

 بحصا بحمبثع  بالثم بيا )لب ل بحث ح(.
م تبددل بحثبى ددى  ثددىحطما بحل ىسددثل وبسددمخالل بح مددىيج ول ىقشددم ى  ادد  صددبىغل موصددبى   -8

 بحث ح ولىمم ىم   ا  وء بح مىيج.

 :االحصائيةاألساليب 

مدد  م تبددل بح مددىيج لدد  طمبددا  ل جلددع بحثبى ددى  وحإلجىثددل لدد  أسدديتل بحث ددح ثمدد  بسددمكلى
بحخىصدددل ثىحث دددح ثىسدددمخ ب   (SPSSثم دددىلج بح دددز  بإل صدددىيبل حتمتدددو  بالجملىلبدددل ) بسدددمخ ب 

 بحمىحبل: وم  تجمبء بحلمىحجل بإل صىيبل بحمىحبل:بحطما وبألسىحبب 
    لمى حل  جو سوJohnsonب فم ل ل  لفم ب  بالخمثىم ؛ ح سىب لمىلل ملببزبل كل ل. 
   ح سىب اثى  بالخمثىمب .  21لمىلل  كبو م مبمشىم سو 
  بخمثددىم      ددموا بحلموسددطى  حلجلددولمب  لمجى سددمب  ولمسددىوبمب   ددا بح جدد ؛ حتلىىم ددل

ثددب   مفكبددم  ددا بحمتددو ثددب  بحلموسددطى  و سددىب  الحددل بحفددموا  ددا بحم صددبل ول ددىمب  بح
حتمأكدددددد  لدددددد  مكددددددى ؤ طددددددالب  ل  ددددددا بحمطثبددددددا بحىثتددددددابحلجلددددددولمب  بحمجمبثبددددددل وبح ددددددىثط

 بحلجلولمب .
 قثددل وثمدد  مفكبددم  ددا بحمتددو ول ددىمب  بحلسددموي بحم صددبل خمثددىم     حلمم ددل بحفددما  دد  ب 

حدد ي  مدد مبة و دد ل  بأل ظلددل بحثبيبددل  بحىىيلددل لتدد  بسددمخ ب  بسددممبمبجبل بحمدد مبة بحمثددى حا
 طالب بحلجلولل بحمجمبثبل.
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 ( 2)لمثع تبمىη م مبة و د ل  بأل ظلدل بحثبيبدل  بحىىيلدل لتد  بسدمخ ب   ج  مأابم  ح سىب
طددالب بحصددا حدد ي  بحمفكبددم  ددا بحمتددو لتدد  م لبددل ل ددىمب   بسددممبمبجبل بحمدد مبة بحمثددى حا

 بحمبثع بالثم بيا.
 ث:ــــــراءات البحـــــــإج

 :ثـــج البحـــمنه

  د بهلىتلد  لجلدولمب   بحمجمبثدا  وبحلكدو م ىبى ى ألهد با بحث دح  مد  بسدمخ   بحلد  ج 
وذحدددق حتكشدددا لددد   ىلتبدددل بحلم بدددم  ؛مجمبثبدددل وبألخدددمي  دددىثطل لدددع بالخمثدددىمب  بحىثتدددا وبحثمددد ي

هذب   ا بحلم بمب  بحمىثمب  وهلى  ا بحمثى حا بحم مبةبحلسمىل وهو  ا بحث ح بح ىحا بسممبمبجبل 
  )لطددددىوع حمىحبددددلب بإلجددددمبءب  تمثددددىع  ومدددد  ذحددددق لدددد  خددددالل وبحم صددددبل بحمفكبددددم ل ددددىمب بحث ددددح 
 (140  2014وبحختبفل  
 البحث: مجموعة

 مجمبثبدددل بألوحددد  لجلدددولمب  ( طىحثدددى مددد  مىسدددبل   تحددد 52)لددد  بحث دددح لجلولدددل مكو ددد 
( 26) ولددد  هى  دددىثطل وبحاى بدددل  بالثم بيبدددل لفدددى  ثددد  لالدددى  ل مسدددل لددد  ىطىحث ددد( 26) ولددد  هى

 .لشوبيبل ثطمبىل بخمبىمهى  م بالثم بيبل بحمزبز لث  ث  ث  م بأللبم ل مسل ل  ىطىحث  
 :تطبيق إجراءات البحث

 .م تبل و  ل بأل ظلل بحثبيبل ثل  ج بحمتو  حطالب بحصا بحمبثع بالثم بيا 
 .تل ب   حبل حتلمت   ا و  ل بأل ظلل بحثبيبل ثىسمخ ب  بسممبمبجبل بحم مبة بحمثى حا 
 بل بحم مبة بحمثى حا.تل ب   حبل حتطىحب  ا و  ل بأل ظلل بحثبيبل ثىسمخ ب  بسممبمبج 
  تلدد ب  بخمثددىم قثتددا حل ددىمب  بحمفكبددم وبحم صددبل حدد ي طددالب بحصددا بحمبثددع بالثمدد بيا  ددا

 و  ل بأل ظلل بحثبيبل.
 ث:ـــــالبح وادــــــم

اعددداد دليددل المعلددم فددي وحدددة األنةمددة البيئيددة لتدريسددها باسددتراتيجية التدددريس أ( 
 التبادلي.

بل بحلوجدو ل  دا كمدىب بحصدا بحمبثدع بالثمد بيا )بحفصدل مل  لمبجمل و  ل بأل ظلل بحثبي
بح مبسا بألول( ث بح مكو  قىيلدل مشدلل لسدموبى  بألهد با بحلخمتفدل بحدالز  م ىى دى قىيلدل لتد  
ب بسدددمخ ب  بسدددممبمبجبل بحمددد مبة بحمثدددى حا  وقددد  ملددد  بالسدددممى ل  دددا ث دددىء بحو ددد ل بح مبسدددبل ثىحكمدددى

 لع بحلى ل بحمتلبل.بح مبسا  ثىإل ى ل تح  لصى م أخمي حج
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م  م  ب  ل   االادل لو دولى  لملاتدل  دا بحلو دولى  بحمىحبدل وبحلم دل ل  دا و د ل   
 بأل ظلل بحثبيبل  ثكمىب بحمتو  حتصا بحمبثع بالثم بيا:

 لى لل  ا بأل ظلل بحثبيبل  :بح مة بألول  
 بحمالقى   ا بأل ظلل بحثبيبل  :بح مة بحاى ا  
 ا بأل ظلل بحثبيبل  بحم بمب    :بح مة بحاىحح 
تحديددد األهدددات التعليميددة لوحدددة ااألنئمددة البيميددةا التاممددة علددي اسددتخدام اسددتراتي ية  -1

 التدريس التبادلي 

( هدد  ى ممتبلبددى  وثددذحق م ددل   57مدد  م تبددل ل مددوي و دد ل  بأل ظلددل بحثبيبددل  وم  بدد  )
 بحو  ل سثع وخلسب  ه  ى .

 تحديد األنشطة والوسامل التعليمية -2

  مد  م  بدد  لجلولددل لدد  بأل شدطل بحممتبلبددل بحمددا بحل ىسددثل لدع بحلو ددولى  بحاالاددل حو دد ل
 دى   بأل ظلل بحثبيبل   ومملىش  لع طثبمل بسممبمبجبل بحم مبة بحمثدى حا؛ وبحمدا مم ىسدب أب

 لع بأله با بإلجمبيبل بحستوكبل حتو  ل بح مبسبل. 
 دد  وبسدددمبمىب مسدددىل  بحطىحددب لتددد  بحمددا  متبلبدددل بحلم ولددلوسددىيل بحمبح مدد  بقمددمب  ثمدددض  

لو ولى  بحو  ل وبلك  أ  مسىل   ا م لبل ل ىمب  بحمفكبم  ا بحمتو  ح ب ؛ وذحق ثلى 
 بم ىسب لع كل طثبمل كل لو وع ل  لو ولى  بحو  ل. وذحق  ا  حبل بحلمت  .

 تحديد استراتي يات التدريس: -3

 حبل: ل وملات  بجمبءبم ى  ا بحلمب ل بحمىم  م  ب  بسممبمبجبل بحم مبة بحمثى حا حم مبة بحو 
  حالسدممبمبجبل بحمدا سدوا  أ لدوذ هدذ  بحخطدول  دا لدمض  أهلبدلمكلد   :األولىالمرحلة

تدل بمث ىهى بحلممتلو   ا جتسدى  بح دوبم  دا بحلدم تمب  )بحاىحادل وبحمبثمدل( و دا هدذ  بحلم 
بحلممتلدددو  غبدددم  يو بحلثمددد بمدددوب م حددد ي بحلمتددد  بحخثبدددم بحلمم دددل وبحل دددىمب  ثب لدددى بكدددو  

 قى مب  لت  مطثبا بحل ىمب  بحلمم بل .
 :بثد ألوقدا بحجلىلدل بحصد بمل  بدح  تحد  ا هذ  بحلم تل ب مىل بحممكبز  المرحلة الثانية 

 أ  دلوبشجع بحلممتلب  حبىولدوب ثد وم  بألمثعبحلمت  وبثى م  ا بح وبم ل  لمب ل بحف   
 دددا قبدددى ل بحجلىلدددل  ل ددد  هدددذ   أل وبمبلددد  ذي قثدددل  وثل دددا بحوقددد  بمثدددى ل بحلممتلدددب  
ح دل بحلدممت   لدع مىثدل بحلممتلدب   تحد بح ىطل ب  ح م ببم  ا ح ل بحممتب  ل  ح ل بحلمت  
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  ولمبجمددل بسددمخ ب  بآلخددمب   ومددو بم بحم ذبددل بحمبجمددل حتلممتلددب  بألسدديتلحلسددؤوحبل موحبدد  
 بحلمت .  وبصثح  وم بحلمت  ل  يذ  وم بحلسى   حتلممت  بألمثعبحلمب ل 

 :حبخدددم  لددد  بحجلىلدددل وبددد بم بحلممتلدددب  ثلفدددم ه    بآل بم دددمق بحلمتددد   المرحلاااة الثالثاااة
بم  ذحدق لتد  لسدموي جلىلدل  أ وبو م بحلمت  بح ل  وبحلسى  ل لثم بحجلىلى  ث ال ل  

وب دد ل  وبسددملم بحلممتلددب   ددا بسددمخ ب  لمب ددل  فسدد ى كلددى  ددا بحلم تددل بحاىحاددل لددو مب  
  ا بحجلىلل. آلخمب ببحلسى  ل حتطالب 

 :مب ل وبكو و  ق  بكمسثوب ل تالبصل بحلممتلو  بح  هذ  بحلم تل  ت لى  المرحلة الرابعة
ي وبسددمولثوب بحىبددى  ث ددى  ل  يددذ بسددم  ا لدد  بحلسددى  ل  أل دد  حدد  ممدد  ه ددىق أ بألمثددعبحف دد  
 . تحب ى ىجل 

 أساليب التتويم: -4

 :بحمىحبل بحمىوب  أسىحببم  بسمخ ب  
 بالخمثدىم بحم صدبتا  د  و د ل بأل ظلدل كدل  لد  مطثبدا  خدالل لد  وذحدق :القبلا  التقويم

 بحوقدوا تحد  خالحد  لد  حبحثى د  د ابو  قثتبدى   وبخمثدىم ل دىمب  بحمفكبدم  دا بحمتدو  بحثبيبدل
ل دىمب  ؛ ولد  لسدموي بحو د ل بح مبسدبل م صدبل ل مدوي لد  البملكد  بحطد لد ي لتد 

 ح ب  . بحمفكبم  ا بحمتو 
  لجلولدل  دا وبملادل   بحثم دىلج م فبدذ أا دىء بحمىدوب  هدذب بدم  وسدوا :ناائ الب التقاويم 

 حم مبة بحو  ل وبحوبجثى  بحل زحبل. بحلصى ثل بحملل أوبما وبحم مبثى  و بأل شطل
 مد مبة بحو د ل بحىىيلدل لتد م فبدذ لد  بال م دىء ثمد  بحمىدوب  هدذب ومد  :النهاائ  التقاويم  

 لتد مد مبة و د ل بأل ظلدل بحثبيبدل حمطثبدا  ادمبأل مصد  تحد  وهد ا  بحمد مبة بحمثدى حا
ل دىمب  بحمفكبدم  دا لسدموي  م لبدلو بحو د ل بح مبسدبل  م صدبل ل مدوي لد  البملكد  بحطد

 ح ب  . بحمتو 
 دليل المعلم لتدريس وحدة ااألنئمة البيميةا:

 ى لتدددد  م مبسددددبحلمتدددد  حو دددد ل بأل ظلددددل بحثبيبددددل حلسددددىل ل لمتدددد  بحمتددددو   حبددددل  مدددد  بلدددد ب 
ل ددىمب  بحمفكبددم وبحم صددبل  ددا بحمتددو  حدد ي طددالب بحصددا حم لبددل  جبل بحمدد مبة بحمثددى حاثىسددممبمب

ل    م مبة لو دولى  و د بحلمت  سممب  ث  ب  وبلال بح حبل ثشكل لى  لمجمى  حبحمبثع بالثم بيا
 ابحمدبإلجمبيبدل خطدوب  بح  وذحدق لد  خدالل م  بد  بأل ظلل بحثبيبل بحىىيلدل لتد  بحمد مبة بحمثدى حا

بحم صدددبل ولسدددموي ل دددىمب  بحمفكبدددم  دددا بحمتدددو  حددد ي طدددالب بحصدددا بحمبثدددع مثىل دددى حم لبدددل بدددم  ب
 بالثم بيا. وب موي هذب بح حبل لت  بحلكو ى  بحمىحبل:
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 .ثذل مممبفبل ل  بسممبمبجبل بحم مبة بحمثى حا  
 كبفبل م فبذ بسممبمبجبل بحم مبة بحمثى حا.  
 خصىيل بسممبمبجبل بحم مبة بحمثى حا.  
  لىلل حلمت  بحمتو . تمشى ب 
 خطوب  بسممبمبجبل بحم مبة بحمثى حا.  
 بسممبمبجبل بحم مبة بحمثى حا أسة. 
 .أه با بح حبل 
 قىيلل  موة و  ل بأل ظلل بحثبيبل بحلم بل ثىح مبسل. 
 بأله با بحممتبلبل حو  ل بأل ظلل بحثبيبل ثلىمم بحمتو  حتصا بحمبثع بالثم بيا.       
  بحثبيبل ثءسممبمبجبل بحم مبة بحمثى حا بأل ظللم مبة و  ل بحخطل بحزل بل حم فبذ.  
  بسممبمبجبل بحم مبة بحمثى حا ثىسمخ ب خطل م فبذ  موة و  ل بأل ظلل بحثبيبل 

كلدى موصدبف ى خطدوب  بحلدموم ثخلدة م  م فبذ بسدممبمبجبل بحمد مبة بحمثدى حا لد  خدالل و 
 ثىحمفصبل  ا بالطىم بح ظمي كلى بتا:

  Predictingبحم ثؤ  -1
 Clarifyingبحمو بح  -2
 Questioningبحمسىؤل  -3
 Visualizationبحمصوم بحذه ا  -4
 Summarizingبحمتخبل  -5

 (1جدول )
 "األنةمة البيئية"وحدة الجدول الزمني لتدريس  

 عدد الحصص عدد األهداف الموضوع الدرس

 1 _ القبلي يناالختبار

 4 21 مقدمة في األنةمة البيئية األول

 4 23 ات في األنةمة البيئيةالعالق الثاني

 4 13 التغيرات في األنةمة البيئية الثالث

 1 _ البعدي يناالختبار

 14 57 المجموع

وثمددد  ذحدددق مددد  لدددمض بحددد حبل لتددد  لجلولدددل لددد  بحل كلدددب  وخثدددمبء لمخصصدددب  لددد  
أل ددىء هبيددل بحمدد مبة ثىسدد  بحل ددىهج وطددما بحمدد مبة ثكتبددل بحممثبددل ثمدد ل جىلمددى   ددا بحللتكددل 

مثبل بحسمو بل  وغبمه  لد  بحلخمصدب   دا لدى ل بحمتدو  لد  لمتلدب  ولشدم ب  ممثدوبب   وذحدق بحم
إلث بء  مبي   ولال ظىم    ا  حبل بحلمت  كىلال ول ي لاليلم  حطالب بحصدا بحمبثدع بالثمد بيا  
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جمبء لى بمو   ل ىسثى ل  مطدوبم أو ممد بل أو  دذا أو ت دى ل  وذحدق حتمأكد  لد  صد ق   وقد   وب 
بحثى دددح وثىحممدددىو  لدددع بحلمشددد  بألكدددى بلا ثىحممددد بل  دددا  دددوء أمبء بحل كلدددب  وبقممب دددىم    قدددى  

خمب  بح حبل  ا صومم  بح  ىيبل.   وب 

إسددتراتيجية  لوحدددة األنةمددة البيئيددة باسددتخداملطالددب ل كراسددة األنشددطةعددداد اب( 
 التدريس التبادلي بغرض تنمية التحصيل ومهارات التفكير لديه.

 حا تسددممبمبجبل بحمدد مبة بحمثددى  حو دد ل بأل ظلددل بحثبيبددل ثىسددمخ ب  سددل بأل شددطلمدد  بلدد ب  كمب
ثىسددددمخ ب  بسددددممبمبجبل  ول لمدددد  لبحفصددددل بح مبسددددا بأل بحمبثددددع بالثمدددد بياحصددددا طددددالب بح

. وبحمددا م مددوي لتدد  لجلولددل لدد  أومبا بحملددل وبأل شددطل بحمددا مدد ل  بحمدد مبة بحمثددى حا
بحمتدو  )بحفصدل بح مبسددا بألول( بحلىدمم لتدد  ل مدوي و د ل  بأل ظلددل بحثبيبدل  لد  كمددىب 

 .بحم مبة بحمثى حاثىسمخ ب  بسممبمبجبل  بحصا بحمبثع بالثم بيا
 حمد مبة لو دولى  و د ل  بأل ظلدل بحثبيبدل  ثىسدمخ ب  بسدممبمبجبل  م كب  كمبسل بأل شدطل

لدد  قثددل لجلولددل لدد  بحل كلددب  وبحخثددمبء بحلمخصصددب  لدد  أل ددىء بحمدد مبة بحمثددى حا 
مدد مبة ثىسدد  بحل ددىهج وطددما بحمدد مبة ثكتبددل بحممثبددل ثمدد ل جىلمددى   ددا بحللتكددل هبيددل بح

 بحممثبل بحسمو بل  وغبمه  ل  بحلخمصب   ا لى ل بحمتو  ل  لمتلب  ولشم ب  ممثوبب 
  وذحق حتمأك  ل :

    أومبا بحملل وبأل شطل.ل ي و و 
   أومبا بحملل وبأل شطل.ل ي كفىبل 
  شطل.بألا   ل ي مستسل وممبثط بأل كىم  
  بل حكل  مةجمبيه با بإل شطل حألل ي ل ىسثل بأل. 
   بحمبثع بالثم بيا.ل ي ل ىسثل بأل شطل حطالب 
   شطل ل  بح ى بل بحمتلبل.بألل ي ساللل  
   بحم مبة بحمثى حال ي لاليلل بأل شطل السممبمبجبل. 

 ىددمم بحمتددو  حمدد مبة لو ددولى  و دد ل  بأل ظلددل بحثبيبددل  لدد  ل مدد  ممدد بل كمبسددل بأل شددطل
      وء  مبء ولىمم دىبحم مبة بحمثى حا ثىسمخ ب  بسممبمبجبل  حطالب بحمبثع بالثم بيا

 بحسى ل بحل كلب  حمصثح كمبسل بأل شطل    صومم ى بح  ىيبل.
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 ث:ــــالبح أدوات

  :وحدة األنةمة البيئية يعداد االختبار التحصيلي فإأ( 

حتصدددا بحمبثدددع  بحمتدددو  ثلددد  جظلدددل بحثبيبدددل ث دددىء بالخمثدددىم بحم صدددبتا  ددد  و ددد ل بأل  مددد 
 ؛ وذحق و ىى  حتخطوب  بحمىحبل:بالثم بيا

 تحديد الهدت من الختبار: -1

حتصددددا بحمبثددددع  بحمتددددو  ثلدددد  جو دددد ل بأل ظلددددل بحثبيبددددل  اهدددد ا بالخمثددددىم بحم صددددبتا  دددد
 دددا و ددد ل لددد ي م صدددبل ماللبدددذ بحصدددا بحمبثدددع بالثمددد بيا  دددا لدددى ل بحمتدددو  قبدددىة تحددد   بالثمددد بيا

  .بأل ظلل بحثبيبل 
 :تحديد أبعاد الختبار -2

م ىوحد  تلد ب  بالخمثدىمب  بحلممتىدل ثىبدىة م صدبل  اثم  بحمجوع حألث ىح وبح مبسدى  بحمد
 اىم وبحمدقى  بحثى ح ثم  ب  بألثمدى  بحمىحبدل حالخمثد ؛ماللبذ بحصا بحمبثع بالثم بيا  ا لى ل بحمتو 

 ى  ثتدددددددددددو  بحددددددددددد  بى بحلملاتدددددددددددل  ددددددددددد  وهددددددددددد  لسدددددددددددموب بألسىسدددددددددددبللسدددددددددددموبى  بحم صدددددددددددبل  ملادددددددددددل
 .بحمطثبا( –بحف    –)بحمذكم 
 لفم ب . 8؛ وبم ل  لسموي بحمذكم 
   لفم ب  6؛ وبم ل  لسموي بحف. 
 ب .لفم  6؛ وبم ل  لسموي بحمطثبا 

لسددددموبى  بحم صددددبل ل دددد  و ددددع لفددددم ب  بالخمثددددىم بشددددملىح ى لتدددد  جلبددددع  اوقدددد  مولدددد
  مد( وقد  ه ا  ا بحلسموبى  بحاالال بالوحا حثتو  20بألسىسبل  ا بحمتو   بح ىمجل ل  بحم تبل )

بالخمثدددىم    وكدددى وب ددد  هددد احلفدددم ب  كدددل لفدددم ل لددد  ب بدددح مىدددبة هددد با قبدددىة كدددل متدددق بأل
 .خمبىم ل  لمم  البل   لط  ابحم صبتا    و  ل بأل ظلل بحثبيبل ل   وع بحلو ول

 :صياغة عبارات الختبار  -3

ل دد  صددبىغل و خمبددىم لدد  لممدد   مثددىلا  بحثدد بيل   ددا شددكل بالبالخمثددىم صددب   لفددم ب  
 لى بتا:  مولالفم ب  بالخمثىم 

 و و  لى لل بحسؤبل.  
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 وب حثأستوب س ل و ل لفم بم  صبىغ . 
  .ل ىسثم  حلسموي ماللبذ بحصا بحمبثع بالثم بيا 
   بحمطثبا( –بحف    –بحلسموبى  بحاالال بحما بىبس ى وه  لسموي )بحمذكم ملابت . 

 البدائل األربع الت  تل  كلَّ سؤال ما يل :  وأن تكون
 .  أ   مكو  وب  ل وس تل بحف 
  .أ   مختو ل  بحمثىمب  بح بحل لت  بإلجىثل 
  .أ   مكو  بإلجىثل بحص ب ل ل  ثب  بحث بيل وب  ل  ىط 
 تجىثى  لمىوحل ظىهمبًّى.  طأأ   ملال بحث بيل بحخ 
   ثىبل بحث بيل بحخىصل ثىحسؤبل. أ   م وزَّع بحث بيل بحص ب ل لشوبيبًّى ثب 

  :الختبارالتأكد من صدق  -4

حتصددا  بحمتددو  ثلدد  جمدد  م  بدد  صدد ا بالخمثددىم بحم صددبتا  دد  و دد ل بأل ظلددل بحثبيبددل 
خمثدددىم لتددد  لددد   لددد  الثمدددمض بوذحدددق  بحظدددىهميلددد  خدددالل بسدددمخ ب  بحصددد ا  بحمبثدددع بالثمددد بيا
 ي    ول لى بتا:ألخذ  مبم مبة بحبحل ىهج وطما  لأسىمذبحل كلب  ل  

  ماللبذ بحصا بحمبثع بالثم بيا.لالءلل بحلفم ب  حلسموي 
  بحما بىبس ى لسموبى  بحلمم بلبحبحم ىسا ثب  لفم ب  بالخمثىم و.  
  وساللل صبىغل بحلفم ب  ل  بح ى بل بحمتلبل وبحت وبلو و   ىمب  بالخمثىم. 
 . ل ىسثل بح ظى  بحلىمم  حمى بم بح مجى 

 :بتا  لجلولل ل  بحلت وظى  بلك  متخبص ى؛  بلى وق  أث ي بحل كلو 
  ماللبذ بحصا بحمبثع بالثم بيا.لالءلل بحلفم ب  بحخىصل ثىالخمثىم حلسموي 
  بحما بىبس ى لسموبى  بحلمم بلىحثلفم ب  بالخمثىم لممثطل. 
  لفدددم ب  بالخمبدددىم لددد  لممددد   )ثددد بيل بحسدددؤبل   دددا دددمومل تلدددى ل صدددوج ثمدددض بحثددد بيل

 أكام بممثىطى  ثلى لل بحلفم ل. ثح(؛ حمص؛ وبح ى ي لشمةبحسى بحاىحح؛ و 
  لشدددم ىموبح  اىل دددلبالخمبدددىم لددد  لممددد   )بحلفدددم ل بح  دددمومل تلدددى ل صدددوج ثمدددض لفدددم ب  

 .أكام و و ى   ثح(؛ حمصلشموبحاى بل 
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باللمثىم م  ممد بل ثمدض بحلفدم ب    ا وبقممب ىم   ولال ظىم  وثم  أخذ  مبء بحل كلب  
 ددا  حتصددا بحمبثددع بالثمدد بيا بحمتددو  ثلدد  جم صددبتا  دد  و دد ل بأل ظلددل بحثبيبددل بالخمثددىم بح وخددم 

 حبصثح قىثال  حتمطثبا . صومم  بح  ىيبل
 قياس معامل الثبات لالختبار:  -4

حتصددا  بحمتددو  ثلدد  جبالخمثددىم بحم صددبتا  دد  و دد ل بأل ظلددل بحثبيبددل مدد   سددىب اثددى  
( طىحددب لدد  طددالب 23)طاللبل لكو ددل لدد  بسددم لمطثبىدد  لتدد  لب ددلدد  خددالل  بحمبثددع بالثمدد بيا

 سددىب اثددى  بالخمثددىم ثىسددمخ ب  طمبىددل م تبددل  ادد  غبددم لب ددل بح مبسددل  بحصددا بحمبثددع بالثمدد بيا
مددد   سدددىب لمىلدددل بحاثدددى   بدددح ( 162  2007لدددال   ) (21) و م ومبمشىم سدددو بدددبحمثدددىب  حك

 .0.89حالخمثىم ككل وثتغ قبلم  
خمثددىم بحم صددبتا  دد  و دد ل بأل ظلددل بحثبيبددل بالاثددى   لمىلددل قبلددل أ ذحددق بم ددح لدد  

   دوبم  ذحق لؤشمب  لتد  أ  بالخمثدىم بحم صدبتا  لىثوحل. حتصا بحمبثع بالثم بيا بحمتو  ثل  ج
 لد  بحاثدى   بدحلىحبدل لتد   مجدل  حتصدا بحمبثدع بالثمد بيا بحمتدو  ثلد  جو  ل بأل ظلدل بحثبيبدل 
لد  بحللكد  بح صدول لتب دى  بحمدابح مدىيج   دا؛ ول  اد  ب لك د   بحوادوا 0.70ت  قبلم  ألت  ل  

 .ل   مطثبى  لت  لب   بح مبسل
 حساب معامل التمييز لمفردات الختبار: -5

م   سىب لمىلل بحملبزبل حكل لفم ل ل  لفم ب  بالخمثىم بحم صبتا    و  ل بأل ظلدل 
م دى لد  لمىلدل ملببزب بىدل بحمدا؛ وم  بلمثىم بحلفم ل حتصا بحمبثع بالثم بيا بحمتو  ثل  جبحثبيبل 

  ا د  هى  كبتد بحمدا سدىب لمىلدل بحملببزبدل بحخطدوب    دالفم ل غبم للبزل؛ وق  بمثدع  (0.20)
Kelly:؛ وذحق ل  خالل 
 . مممبب  مجى  أ مب  بحمب ل    بالخمثىم م ىزحبى 
  بإلمثىل  بأللت .  ال   مجى  أ مب  بحمب ل بحذب  بىمو   (27%) صل 
  بإلمثىل  بأل   .  امب  بحمب ل بحذب  بىمو  ل   مجى  أ  (27%) صل 

  لددد؛ ح سدددىب لمىلدددل ملببزبدددل كدددل لفدددم ل Johnsonاددد  بسدددمخ ل  لمى حدددل  جو سدددو   
 قب  متق بحلمىلال . ا(. وبو ح بحج ول بحمىح204-199  2007)لال    فم ب  بالخمثىمل
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 (2جدول )
 ةمعامالت التمييزية لمفردات االختبار التحصيلي فى وحدة األنةم

 للصف الرابع االبتدائي العلوم بمنهجالبيئية  

معامل  رقم المفردة
معامل  رقم المفردة التمييزية

 التمييزية
1 0،57 11 0،48 
2 0.48 12 0.41 
3 0.59 13 0.56 
4 0.46 14 0.65 
5 0.41 15 0.57 
6 0.44 16 0.44 
7 0.49 17 0.56 
8 0.64 18 0.64 
9 0.58 19 0.58 
10 0.63 20 0.52 

(؛ وهدو لدى بشدبم 0.65 -0.41وق  ممبو   قدب  لمدىلال  بحملببزبدل بحل سدوثل لدى ثدب  )
حتصدددا بحمبثدددع  بحمتدددو  ثلددد  جتحددد  قددد مل لفدددم ب  بالخمثدددىم بحم صدددبتا  ددد  و ددد ل بأل ظلدددل بحثبيبدددل 

ماللبدددذ بحصدددا بحمبثدددع بالثمددد بيا  بلدددى بممتدددا ثىحم صدددبل  ددد  و ددد ل لتددد  بحملببدددز ثدددب   بالثمددد بيا
جلبدع لفدم ب  بالخمثدىم ل ىسدثل لد   بدح لسدموي صدموثم ى بحثى دح  . حدذب بلمثدمبحثبيبدل بأل ظلل

 وق مم ى لت  بحملببز. 
 حساب معامل السهولة والصعوبة لمفردات الختبار:  -6

بالخمثدىم بحم صدبتا  د  و د ل بأل ظلدل  حلفم ب     سىب لمىلال  بحس وحل وبحصموثلم
 ل  طمبدا بسدمخ ب  بحلمدى ال  بحخىصدل ثدذحق؛ لد  بالثم بيا حتصا بحمبثع  بحمتو  ثل  جبحثبيبل 

بصدددل لمىلدددل  بحمددداخدددالل م  بددد   سدددثل لددد   بإلجىثدددى  بحصددد ب ل وبحخطدددأ؛ ومددد  بلمثدددىم بحلفدددم ل 
بصدل لمىلدل سد وحم ى تحد   بحمدالفدم ل شد ب ل بحسد وحل  وبحلفدم ل  (0.80)س وحم ى تح  أكام لد  

 قب  متق بحلمىلال . ابحج ول بحمىح وبو ح .لفم ل ش ب ل بحصموثل (0.20)أقل ل  
 (3جدول )

 لمفردات االختبار التحصيلي فى وحدة األنةمة  سهولةمعامالت الصعوبة وال
 للصف الرابع االبتدائي العلوم بمنهجالبيئية 

معامل  رقم المفردة
 سهولةال

معامل 
معامل  رقم المفردة الصعوبة

 سهولةال
معامل 
 الصعوبة

1 0.62 0.38 11 0.48 0.52 
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2 0.47 0.53 12 0.43 0.57 
3 0.61 0.39 13 0.69 0.31 
4 0.64 0.36 14 0.48 0.52 
5 0.63 0.37 15 0.58 0.41 
6 0.51 0.49 16 0.64 0.36 
7 0.44 0.56 17 0.51 0.49 
8 0.49 0.51 18 0.61 0.39 
9 0.46 0.54 19 0.64 0.36 
10 0.62 0.38 20 0.69 0.31 

حسىثا أ  لمىلال  بحصموثل حلفم ب  بالخمثىم بحم صدبتا  د  و د ل بم ح ل  بحج ول ب
؛ (0.57 -31 0ممبو دددد  لددددى ثددددب  ) حتصددددا بحمبثددددع بالثمدددد بيا بحمتددددو  ثلدددد  جبأل ظلددددل بحثبيبددددل 

حتصدا  بحمتدو  ثل  جحلفم ب  بالخمثىم بحم صبتا    و  ل بأل ظلل بحثبيبل  س وحللمىلال  بحو 
 ل.ومم  لمىلال  بحس وحل وبحصموثل لىثوح ؛(0.69 -43 0ممبو   لى ثب  ) بحمبثع بالثم بيا

 :حساب زمن الختبار -7

 حتصدا بحمبثدع بحمتدو  ثل  جم  م  ب  زل  بالخمثىم بحم صبتا    و  ل بأل ظلل بحثبيبل 
ممبثى  مأ بء بالخمثىم  ابسم مق    بحمال  خالل مممبب أزل ل أ مب  بحمب ل بالسمطاللبل  بالثم بيا

 صل بإلمثىلبب  بأللت  وبأل    ح ذ  بألزل ل  ا   سدىب لموسدط زلد  بحلف وصدب  مصىل بى   و 
  قبىل. 25 دوق  م   سىث  ث ب دكل تمثىل  ل     ا   سىب لموسط بحزل   ا
 : اختبار مهارات التفكير في العلومأ( 

 حمىحبل:بطوب  ثو  ل  بأل ظلل بحثبيبل ؛ وذحق و ىى  حتخل ىمب  بحمفكبم  ا بحمتو  ث ىء بخمثىم  م 
 تحديد الهدف من االختبار: -1

قبدىة ل دىمب  بحمفكبدم بألسىسدبل  دا بحمتدو  تحد   ل ىمب  بحمفكبم  ا بحمتدو ه ا بخمثىم 
   ح ي طالب بحصا بحمبثع بالثم بيا. بأل ظلل بحثبيبلبحلم ل ل  ا و  ل  

 :تحديد أبعاد االختبار -2
  بالخمثدددىمب  بحلممتىدددل ثىبدددىة ل دددىمب  م ىوحددد  تلددد ب اثمددد  بحمجدددوع حألث دددىح وبح مبسدددى  بحمددد

  .م  ا بحمتو ملال بحل ىمب  بألسىسبل حتمفكب ام  ب  بألثمى  بحمىحبل حالخمثىم وبحم م  بحمفكبم  ا بحمتو 
 لفم ب  7؛ وبم ل  ثم  بحم تبل.  
 لفم ب  6؛ وبم ل   ثم  بحممكبب. 
  ب . لفم  7؛ وبم ل  ثم  بحمىوب  
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خمثىم بشملىح ى لتد  جلبدع ل دىمب  بحمفكبدم  دا بحمتدو   ل   و ع لفم ب  بال اوق  مول
لدد  خددالل لفددم ل  ب متددق بحل ددىم ل ددىمل لدد  ل ددىمل( وقدد  مدد  قبددىة كددل  20بح ىمجددل لدد  بحم تبددل )

 لدددط  بحلو دددولاأ  مكدددو  لفدددم ب  بخمثدددىم بحمفكبدددم  دددا بحمتدددو  لددد   دددوع  ولددداكلدددى م وب ددد ل؛ 
 .خمبىم ل  لمم   الب
 :صياغة عبارات االختبار -3

بحمدددا مددد   الادددل( لفدددم ل ملادددل بألثمدددى  بحا20و دددع لددد   لددد  بحلفدددم ب  ثتدددغ لددد  هى ) مددد 
 م  ب هى حالخمثىم. وق  مولا ل   صبىغل لثىمب  بالخمثىم باللمثىمب  بحمىحبل:

 لل لفم ب  بالخمثىم أل مب  لب ل بح مبسل.ءلال 
 لل كل لفم ل حثم  ل ىمل بحمفكبم  ا بحمتو   بحذي م  م  م م .ءلال 
 لم ا.  بحلفم ل بحما بلك  أ  ممطا أكام ل  بسمثمى 
  ووب  ل.أ  مكو  بحلفم ل لصىغل ثت ل ثسبطل 

 :صد  االختبار -4
 م  م  ب  ص ا بخمثىم ل ىمب  بحمفكبم  ا بحمتو  وبحذي بىص  ث  ق مل لفم ب  بالخمثىم
لتد  قبدىة لدى و دم  لد  أجدل قبىسد   ومدد  ذحدق لد  خدالل بسدمخ ب  بحصد ا بحظدىهمي ثمددمض 

مثىم ل ىمب  بحمفكبم  دا بحمتدو  لتد  لد   لد  أسدىمذل بحىبدىة بح فسدا وبحل دىهج وطدما مد مبة بخ
بحمتددو   حتمأكدد  لدد  لدد ي بممثددىط بحلفددم ب  ثىحثمدد  بحددذي م ملدد  تحبدد   وصددال بل كددل لدد  ممتبلددى  

 مىد بمبالخمثىم  وساللل صبىغل بحلفم ب  ل  بح ى بل بحمتلبل وبحت وبل  ول ىسثل بح ظى  بحلىمدم  ح
 بح مجى   وق  م  بآلخذ ثلال ظى  ولىمم ى  بحل كلب  وبحما ملال أهل ى  ا:

   ثم    وبا ى     بح بحم تبل  حالخمثىم بألولمم بل صبىغل االال لفم ب  )وب  ل    بحثم
 (. بحمىوب  بحاىحح حالخمثىم

 ثمددى  وبسددمث بح ى ثلفددم ل ج بدد ل حمم ىسددب بحلفددم ب  لددع أ اددى ا ددذا لفددم ل وب دد ل ثىحثمدد  بح
 . الالبالخمثىم بحا

لدددد   لددددط ( لفددددم ل 20وثددددذحق أصددددثح بخمثددددىم ل ددددىمب  بحمفكبددددم  ددددا بحمتددددو   بمكددددو  لدددد  )
حالخمثددىم؛ كددل ثمدد  لدد  متددق بألثمددى  بمكددو  لدد  لدد    الاددلملاددل بألثمددى  بحا بالخمبددىم لدد  لممدد  

 .كلى سثا بالشىمل بح  ذحق    كل ثم  بحلم ل للخمتا ل  بحلفم ب   سب ل   بحل ىمب  
 :تقدير درجات االختبار -5
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وب دد  حإلجىثددل   مجددلبخمثددىم ل ددىمب  بحمفكبددم  ددا بحمتددو  بلطبدد  بحلفددم ب  ل دد  مصدد بح 
وصددفم ) بددح كددل لفددم ل مىددبة ل ددىمل لدد  ل ددىمب  بحمفكبددم  ددا بحمتددو ( بحصدد ب ل حكددل لفددم ل 

 .  مجل( وبح  بى )صفم( 20  وثذحق مكو  بح مجل بحىصوي )أو بحلمموكل حإلجىثل بحخىطيل
 :ثبات االختبار -6

م   سىب لمىلل بحاثدى  لد  خدالل مطثبدا بالخمثدىم لتد  لب د  بسدمطاللبل لد  طدالب 
غبددم لب ددل  طىحثددى لدد  طددالب بحصددا بحمبثددع بالثمدد بيا (23)بحمبثددع بالثمدد بيا ثتددغ لدد  هى  بحصددا
لدد  طمبددا  سددىب    وقدد  مدد   سددىب لمىلددل بحاثددى  الخمثددىم ل ددىمب  بحمفكبددم  ددا بحمتددو بح مبسددل 

. ول  ا  بلك  بحوادوا %87  حالخمثىم ككل  بح ثت    سثم  21مىلل  كبو م مبمشىم سو  ل
لدد  بحللكدد  بح صددول لتب ددى ل دد  مطثبىدد  لتدد  لب دد  بح مبسددل. وبثددب  بحجدد ول  ابح مددىيج بحمدد ا دد

 وحالخمثىم ككل. الالقب  لمىلال  بحاثى  حكل ثم  ل  بثمى  بالخمثىم بحا ابحمىح
 (4جدول )

 الثبات الختبار مهارات التفكير في العلومقيم معامالت 

 بعد مهارات التفكير
عدد 

 الفقرات
معامل "كيودر ريتشاردسون 

20" 

 0.87 7 بعد التحليل

 0.88 6 بعد التركيب

 0.85 7 بعد التقويم

 0.87 20 المجموع

 :حساب معامل الصعوبة والتميياية -7
لفددم ب  بخمثدىم ل ددىمب  بحمفكبدم  ددا مد   سدىب لمددىلال  بحسد وحل وبحصددموثل وبحملببزبدل ح

لدد  طمبددا بسددمخ ب  بحلمددى ال  بحخىصددل ثددذحق؛ لدد  خددالل م  بدد   سددثل لدد   بإلجىثددى    بحمتددو 
لفدم ل  0.80بصدل لمىلدل سد وحم ى تحد  أكادم لد   ابحص ب ل؛ وبحخطأ؛ وم  بلمثىم بحلفدم ل بحمد

. لفم ل شد ب ل بحصدموثل 0.20بصل لمىلل س وحم ى تح  أقل ل   اش ب ل بحس وحل  وبحلفم ل بحم
بىددل  اادد  مدد   سددىب لمىلددل بحملببزبددل حكددل لفددم ل لدد  لفددم ب  بالخمثددىم؛ ومدد  بلمثددىم بحلفددم ل بحمدد

لفدم ل غبدم للبدزل؛ وقد  بمثدع  د   سدىب لمىلدل بحملببزبدل بحخطدوب   0.20لمىلل ملببزبم ى ل  
لدل ملببزبدل ؛ ح سدىب لمىJohnson؛ وبسدمخ ل  لمى حدل  جو سدو   Kelly  ا   هى  كبتد ابحم

قددب   ا(. وبو ددح بحجدد ول بحمددىح204-199  2007كددل لفددم ل لدد  لفددم ب  بالخمثددىم. )لددال   
 متق بحلمىلال .
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 (5جدول )
 معامالت الصعوبة والتمييزية لمفردات اختبار مهارات التفكير في العلوم

رقددددددددددددددددم 
معامدددددددددددددددددل  معامل التمييزية المفردة

 الصعوبة
رقدددددددددددددددددم 

 المفردة
معامدددددددددددددددددددددددل 

 التمييزية
معامددددددددددددددددددل 

 صعوبةال
1 0.29 0.26 11 0.36 0.54 
2 0.36 0.34 12 0.32 0.32 
3 0.33 0.28 13 0.45 0.42 
4 0.42 0.36 14 0.58 0.24 
5 0.25 0.38 15 0.29 0.53 
6 0.27 0.28 16 0.28 0.45 
7 0.45 0.52 17 0.63 0.34 
8 0.54 0.58 18 0.52 0.32 
9 0.64 0.46 19 0.31 0.29 
10 0.43 0.27 20 0.58 0.36 

بم ددح لدد  بحجدد ول بحسددىثا أ  لمددىلال  بحصددموثل حلفددم ب  بخمثددىم ل ددىمب  بحمفكبددم  ددا 
  ( ومم  لمىلال  بحس وحل وبحصدموثل لىثوحدل. وقد  ممبو د0.58 -26 0ممبو   لى ثب  ) بحمتو 

(؛ وهدددو لدددى بشدددبم تحددد  قددد مل لفدددم ب  0.64 -0.29قدددب  لمدددىلال  بحملببزبدددل بحل سدددوثل لدددى ثدددب  )
ىم لت  بحملببز ثب  بحطالب. حذب بلمثم  جلبع لفم ب  بالخمثد ل ىمب  بحمفكبم  ا بحمتو بخمثىم 

 ل ىسثل ل   بح لسموي صموثم ى وق مم ى لت  بحملببز. 
 :حساب زمن الختبار -8

بسدم مق   ام  م  بد  زلد  بخمثدىم لد  خدالل مممبدب أزل دل أ دمب  بحمب دل بالسدمطاللبل بحمد
 مصدددددىل بى   و صدددددل بإلمثدددددىلبب  بأللتددددد  وبأل  ددددد  ح دددددذ  بألزل دددددل  اددددد  أ بء بالخمثدددددىم مممبثدددددى   ا ددددد

 سددىب لموسددط زلدد  بحلف وصددب   دد  كددل تمثددىل  لدد     ادد   سددىب لموسددط بحددزل بب . وقدد  مدد  
  قبىل. 30 سىث  ثد 

 وتفسيرها: نتائج البحث ومناقشتها

  :من أسئلة البحث األولأوالً: عرض نتائج اإلجابة عن السؤال 

لددددى  ىلتبددددل مددددد مبة و دددد ل بأل ظلددددل بحثبيبدددددل بألول وبحددددذي بددددد ل لتدددد :  بحسددددؤبل بحفملددددا
 يا؟ثىسممبمبجبل بحم مبة بحمثى حا   ا م لبل ل ىمب  بحمفكبم  ا ح ي طالب بحصا بحمبثع بالثم ب

م  م مبة ل موي و  ل  بأل ظلل بحثبيبل   حطالب بحصا بحمبثدع  بحسؤبل  هذب ل  حإلجىثل
بددل وبح دددىثطل   بددح مدد  مدد مبة ل مدددوي و دد ل  بأل ظلددل بحثبيبدددل   بالثمدد بيا حتلجلددولمب  بحمجمبث
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حطددالب بحلجلولددل بحمجمبثبددل و ددا  حبددل بحلمتدد  وكمبسددل بال شددطل حمدد مبة و دد ل  بأل ظلددل بحثبيبددل  
بحىىيلددل لتدد  بسددمخ ب  بسددممبمبجبل بحمدد مبة بحمثددى حا  ومدد  مدد مبة ل مددوي و دد ل  بأل ظلددل بحثبيبددل  

بحطمبىددل بحمىتب بددل. ادد  مدد   مطثبددا بخمثددىم ل ددىمب  بحمفكبددم  ددا  حطددالب بحلجلولددل بح ددىثطل و ددا
 بحمتو  حطالب بحصا بحمبثع بالثم بيا ثم بى  لت  بحلجلولمب  بحمجمبثبل وبح ىثطل.

بسدمخ ب  بخمثددىم) ( حفددموا وقد  مدد   سدىب بحلموسددطى  بح سددىثبل وبال  مب دى  بحلمبىمبددل و 
بح جدد   وثمطثبددا بخمثددىم) ( ح الحددل  ددما  بحلموسددطى  حلجلددولمب  لمجى سددمب  ولمسددىوبمب   ددا

مددد  بحموصدددل تحددد  بح مدددىيج وقددد  (  341  2008( )بحسدددب   2=   1لب مدددب  لمجى سدددمب  ) بدددح  
 (:6)بحلو  ل  ا ج ول 

 (6) جدول
 نتائج اختبار)ت( للفرق بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة 

 تفكير في العلومالقبلي الختبار مهارات ال في التطبيق

عدد  المجموعة
 الطالب

 المتوسط
 الحسابي

االنحرا
ف 

 المعياري
درجة 
 الحرية

 )ت( قيمة
 ةـداللـال المحسوبة

.581 5.31 26 التجريبية  
50 0.10 

الفرق غير دال إحصائيا 
 1.97 5.19 26 الضابطة (0،05) عند مستوى

 ( = بحج وحبل ) ( 05 0( ل   لسموي  الحل )68 1قبلل)  الخمثىم بح الحل أ ى ي بحطما.  50و مجل  مبل 

جدددىوز قبلم دددى بحج وحبدددل حددد  مم( 0.10أ  قبلدددل ) ( بحل سدددوثل ) (6)بم دددح لددد  جددد ول 
 ( الخمثدددددىم بح الحدددددل أ دددددى ي بحطدددددما05 0( ولسدددددموي  الحدددددل )50( ل ددددد   مجدددددل  مبدددددل )68 1)
  One Tailed Test  طددددالبوجددددو   دددما ثددددب  لموسددددطا  مجددددى  لدددد   ؛ للددددى بددد ل لتدددد 

للددى  الخمثددىم ل ددىمب  بحمفكبددم  ددا بحمتددو  ىثتددابحلجلددولمب  بحمجمبثبددل وبح ددىثطل  ددا بحمطثبددا بح
 .بم ا مكى ؤ طالب بحلجلولمب   بلى بممتا ثل ىمب  بحمفكبم  ا بحمتو 

ل ددىمب  حم لبددل  بحمدد مبة ثىسددمخ ب  بسددممبمبجبل بحمدد مبة بحمثددى حا وحتممددما لتدد   ىلتبددل
خمثددىم     بلب ددل بح مبسددل مدد  بسددمخ ب  حصددا بحمبثددع بالثمدد بيا طددالب بحدد ي  بحمفكبددم  ددا بحمتددو 
ل لت  م مبة و  ل  بأل ظلل بحثبيبل  بحىىيل قثل وثم  ل ىمب  بحمفكبم  ا بحمتو حلمم ل بحفما    

موجدد   دددموا ذب  وذحدددق الخمثددىم صددد ل  ددمض بح مبسدددل   .بسددمخ ب  بسددممبمبجبل بحمددد مبة بحمثددى حا
بحمجمبثبدددل  لبحلجلولددد طدددالبثدددب  لموسدددطا  مجدددى   (a=0.05) الحدددل ت صدددىيبل ل ددد  لسدددموي 

 .بحمطثبا بحثم ي الخمثىم ل ىمب  بحمفكبم بحثم ي حصىحح 
 (7جدول )
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وعة درجات تالميذ الصف الرابع االبتدائي بالمجمنتائج اختبار)ت( للفرق بين متوسطي 
 التجريبية

 نةمة البيئية"تدريس وحدة "األقبل وبعد  في اختبار مهارات التفكير في العلوم 

طالب 
المجموعة 
 التجريبية

المتوسط 
 الحسابي

االنحرا
ف 

المعيار
 ي

درجة 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

المحسوب
 ة

مربع إيتا 

((2η 

.581 5.31 سقبل التدري  
25 10.27* 0.99 

 1.09 17.24 سبعد التدري
 ( = بحج وحبل ) ( و مجل  مبل 0.05( ل   لسموي  الحل )1.68قبلل )حل أ ى ي بحطما.ح الالخمثىم ب 25  

( مجددددىوز  قبلم ددددى بحج وحبددددل 10.27أ  قبلددددل ) ( بحل سددددوثل ) (7)بم دددح لدددد  جدددد ول 
( ؛ للددددى بدددد ل لتدددد  وجددددو   ددددما ثددددب  0.05( ولسددددموي  الحددددل )25( ل دددد   مجددددل  مبددددل )1.67)

   بخمثىم ل ىمب  بحمفكبم   مجى  طالب بحصا بحمبثع بالثم بيا ثىحلجلولل بحمجمبثبللموسطا 
ة مدد مبة و دد ل  بأل ظلددل بحثبيبددل  بحىىيلددل لتدد  بسددمخ ب  بسددممبمبجبل بحمدد مبقثددل وثمدد     ددا بحمتددو 
 . يىحح بحمطثبا بحثم صح بحمثى حا

(  0.14( وهو أكثدم لد  )0.99بسىوي ) 2η)أ  لمثع تبمى ) (7)كلى بم ح ل  ج ول 
سدددممبمبجبل مددد مبة و ددد ل  بأل ظلدددل بحثبيبدددل  بحىىيلدددل لتددد  بسدددمخ ب  بوهدددذب بم ددد  أ   جددد  مدددأابم 

طدددالب بحصدددا بحمبثدددع بالثمددد بيا حددد ي  بحمفكبدددم  دددا بحمتدددو لتددد  م لبدددل ل دددىمب   بحمددد مبة بحمثدددى حا
 كثبم. ثىحلجلولل بحمجمبثبل

بحلجلدولمب  بحمجمبثبدل وبح دىثطل  طالبوجو   ما ثب  لموسطا  مجى  وبلك  مفسبم 
  للدى لجلولدل بحمجمبثبدلبح طدالبحصدىحح  الخمثىم ل ىمب  بحمفكبم  ا بحمتو  ثم ي ا بحمطثبا بح

بم دد  وجددو   لددو  دد  ل ددىمب  بحمفكبددم  ددا بحمتددو  حدد ي بحطددالب بحددذب   مسددوب لو ددولى  و دد ل 
  بأل ظلددل بحثبيبددل  بحلىددممل لتدد  طددالب بحصددا بحمبثددع بالثمدد بيا بحفصددل بح مبسددا بألول ثىسددمخ ب 

تب بدل ب ثىحطمبىدل بحمىبسممبمبجبل بحم مبة بحمثى حا أكام ل  بح لو بح ى ح ح ي بحطالب بحدذب   مسدو 
فكبدم للى بشبم بح   ىلتبل بحم مبة ثىسمخ ب  بسممبمبجبل بحم مبة بحمثى حا لت  م لبدل ل دىمب  بحم

  ا بحمتو .
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وممفدددا  مدددىيج بحث دددح بح دددىحا جزيبدددى  لدددع لدددى موصدددت  بحبددد   مدددىيج ثمدددض بح مبسدددى  لددد  
سدل م ولدل ثوجد  لدى  لادل  مببسمخ ب  بسدممبمبجبل بحمد مبة بحمثدى حا  د  م لبدل ل دىمب  بحمفكبدم بحل

 .(2014جمثوع )؛ و (2011بحىمشا )
وبددمي بحثى ادددى  أ   ىلتبددل بحمددد مبة ثىسددمخ ب  بسدددممبمبجبل بحمدد مبة بحمثدددى حا لتدد  م لبدددل 

 ل ىمب  بحمفكبم  ا بحمتو  بلك  أ  ممجع تح  باللمثىمب  بحمىحبل:
 بحم مبة لت  بسدمخ ب ت  بسمخ ب  بسممبمبجبل بحم مبة بحمثى حا سوبء  ل  طمبا بحممكبز     

بحصددوم أو بحلددوب  بحل سوسددل أو غبددم ذحددق بسدددىل  بحطددالب لتدد  م ظددب  مفكبددمه   ول ىوحدددل 
تبجدى  طددما لم ولددل مىددو ه  تحد  بحف دد  بحملبددا حتل مددوي بحمتلدا وو ددع  تددول وب دد ل؛ للددى 

 ب لا ح ب   ل ىمب  بحمفكبم  ا بحمتو . 
  بددد ل ولم ولدددل وثطمبىدددل ل مظلدددل  للدددى بجمدددل مىددد   بسدددممبمبجبل بحمددد مبة بحمثدددى حا لوبقدددا ل

بحطددالب بكاددم ب دد لىجى   دد  بحلوبقددا بحممتبلبددل بأللددم بحددذي لدد  شددأ   أ  بسددىل  لتدد  م لبددل 
ىسدى  ل ىمبم      بحمفكبم  ا بحمتو   بح بم   بحم وع  ا بحلوبقدا بحمتلبدل بحلى لدل حتطدالب أس

 ل لى  حم لبل ل ىمب  بحمفكبم  ا بحمتو .
  حمتلدا بثىسمخ ب  بسممبمبجبل بحم مبة بحمثى حا أ بل ل لل حم لبل ل دىمب  بحمفكبدم بم   بحم مبة

ثوجدد  لددى  ول ددىمب  بحمفكبددم  ددا بحمتددو  ثوجدد  خددىل  بددح أ  ددى مجمددل لدد  بأل كددىم بحمتلبددل 
أكادم  سددب ل  وم لددا بالسدم الل لدد  خددالل لسدىل ل بحطددالب  ددا بحممكبدز لتدد  لظددىهم ل لددل 

مسددىل  بحطددالب لتدد  ت مبق بحم ىصددم بحمتلبددل بحلشددممكل ثددب  لدد  بحمفكبددم  ددا بحمتددو   كددذحق 
 بحلوبقا بحلخمتفل.

 ممملدد  بسددممبمبجبل بحمدد مبة بحمثددى حا لتدد   م بددم  وم لمتدد  بحمتددو  ثىحصددا بحمبثددع بالثمدد بيا  
 بح ح  بم   بحلمت  هو لص م بحلمتولدى  بحو بد  ثدل  وم  لوج دى  ولمشد ب   ول ظلدى حتلوقدا 

الب بحصددا بحمبثددع بالثمدد بيا لتدد  بحمفكبددم  بلددى بىولددو  ثممتلدد   بحممتبلددا ثشددكل بشددجع طدد
ولتدد  بحمسددىؤل أكاددم لدد  بإلجىثددل لتدد  بألسدديتل وقدد  ألملدد   حبددل بحلمتدد  حمدد مبة لو ددولى  
و ددد ل  بأل ظلدددل بحثبيبدددل  لتددد  م بدددم  وم بحلمتددد  للدددى بسدددىل  ثشدددكل كثبدددم  ددد  م لبددد  قددد مب  

ا بحمتو   ظمب حطثبمدل لو دولى  بحو د ل ول ىمب  بحطالب وثصفل خىصل ل ىمب  بحمفكبم  
 بحما مممتا ثلو ولى  ممطتب بحمفكبم    لفىهب  ول ىمب  ومملبلى  لتلبل.
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  مدد  مصددلب   حبددل بحلمتدد  حمدد مبة و دد ل  بأل ظلددل بحثبيبددل  بحلىددممل لتدد  طددالب بحصددا بحمبثددع
بمملدد  لتدد  ثشددكل  بالثمدد بيا بحفصددل بح مبسددا بألول ثىسددمخ ب  بسددممبمبجبل بحمدد مبة بحمثددى حا

 هملددى   حبددل بحلمتدد بلددالول لتدد    بأل شددطل بحممتبلبددل وبحمدد مبثى لدد   أ ددوبع لخمتفددل بسددمخ ب 
 بحمفكبم  ا بحمتو .قبىة ل ي ق مم ى لت  م لبل ل ىمب   لت 

 :من أسئلة البحث ثانيالعرض نتائج اإلجابة عن السؤال : ثانياً 

مبة بحمتددو    ددا م لبددل م صددبل وبحددذي بدد ل لتدد : لددى  ىلتبددل مدد  اددى ابحسددؤبل بحفملددا بح
 طالب بحصا بحمبثع بالثم بيا حلفىهب  و  ل بأل ظلل بحثبيبل ثىسممبمبجبل بحم مبة بحمثى حا؟

م  م مبة ل موي و  ل  بأل ظلدل بحثبيبدل  حطدالب بحصدا بحمبثدع  بحسؤبل  هذب ل  حإلجىثل
 بأل ظلدددل بحثبيبدددل   بالثمددد بيا حتلجلدددولمب  بحمجمبثبدددل وبح دددىثطل   بدددح مددد  مددد مبة ل مدددوي و ددد ل

 حطددالب بحلجلولددل بحمجمبثبددل و ددا  حبددل بحلمتدد  وكمبسددل بال شددطل حمدد مبة و دد ل  بأل ظلددل بحثبيبددل 
ل  بحىىيلددل لتدد  بسددمخ ب  بسددممبمبجبل بحمدد مبة بحمثددى حا  ومدد  مدد مبة ل مددوي و دد ل  بأل ظلددل بحثبيبدد

 ثدىم بحم صدبتا  دا بحمتدو حطالب بحلجلولل بح ىثطل و ا بحطمبىل بحمىتب بل. ا  مد  مطثبدا بالخم
 حطالب بحصا بحمبثع بالثم بيا ثم بى  لت  بحلجلولمب  بحمجمبثبل وبح ىثطل.

بسدمخ ب  بخمثددىم) ( حفددموا وقد  مدد   سدىب بحلموسددطى  بح سددىثبل وبال  مب دى  بحلمبىمبددل و 
ح الحل  T-Testبحلموسطى  حلجلولمب  لمجى سمب  ولمسىوبمب   ا بح ج   وثمطثبا بخمثىم) ( 

م  بحموصل تح  بح مىيج وق  (  341  2008( )بحسب   2=   1ا لب مب  لمجى سمب  ) بح   م 
 .ابحلو  ل  ا بحج ول بحمىح

 (8) جدول
 المجموعتين التجريبية  طالبنتائج اختبار)ت( للفرق بين متوسطي درجات 

 القبلي الختبار التحصيل في العلوم والضابطة في التطبيق
عدد  المجموعة

 الطالب
 توسطالم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 )ت( قيمة
 الداللة المحسوبة

 1.13 6.17 26 التجريبية
50 0.49 

الفرق غير دال 
إحصائيا عند 

 1.45 6.49 26 الضابطة (0.05مستوى)
 ( = بحج وحبل ) ( و مجل  مبل 05 0( ل   لسموي  الحل )68 1قبلل )الخمثىم بح الحل أ ى ي بحطما 50 . 

مجدددىوز قبلم دددى بحج وحبدددل حددد  م( 0.49أ  قبلدددل ) ( بحل سدددوثل ) (8)بم دددح لددد  جددد ول 
 One ( الخمثدىم بح الحدل أ دى ي بحطدما05 0( ولسدموي  الحدل )50( ل    مجل  مبل )68 1)

Tailed Test  بحلجلدددولمب   طدددالبوجدددو   دددما ثدددب  لموسدددطا  مجدددى  لددد   ؛ للدددى بددد ل لتددد
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الخمثددىم بحم صددبل  ددا بحمتددو . للددى بم ددا مكددى ؤ طددالب  ثتدداىبحمجمبثبددل وبح ددىثطل  ددا بحمطثبددا بح
 .بحلجلولمب   بلى بممتا ثىحم صبل  ا بحمتو 

بحم صددبل حم لبددل  بحمدد مبة ثىسددمخ ب  بسددممبمبجبل بحمدد مبة بحمثددى حاوحتممددما لتدد   ىلتبددل 
خمثددىم     حلمم ددل بلب ددل بح مبسددل مدد  بسددمخ ب  طددالب بحصددا بحمبثددع بالثمدد بيا حدد ي   ددا بحمتددو 

مدد مبة و دد ل  بأل ظلددل بحثبيبددل  بحىىيلددل لتدد   قثددل وثمدد  لسددموي بحم صددبل  ددا بحمتددو حفددما  دد  ب
موجدد   دددموا ذب  وذحدددق الخمثددىم صددد ل  ددمض بح مبسدددل   .بسددمخ ب  بسددممبمبجبل بحمددد مبة بحمثددى حا

بحمجمبثبدل  ددا  لبحلجلولد طددالبثدب  لموسدطا  مجدى   (a=0.05) الحدل ت صدىيبل ل د  لسددموي 
 بحمطثبا بحثم ي.ا بحثم ي حصىحح بالخمثىم بحم صبت

 (9جدول )
وعة درجات تالميذ الصف الرابع االبتدائي بالمجمنتائج اختبار)ت( للفرق بين متوسطي 

 التجريبية
 تدريس وحدة "األنةمة البيئية"قبل وبعد  في اختبار التحصيل في العلوم 

طالب المجموعة 
 التجريبية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ة درج
 الحرية

 قيمة )ت(
 المحسوبة

مربع إيتا 

((2η 
 1.13 6.17 سقبل التدري

25 6.51* 0.98 
 1.38 16.31 سبعد التدري

 )خدبةة رتجدل)دةة)تييةة ل تت25اتيلروةة)تيريةة)ت0.05اتعنةةلتموةةديلتل)دةة)ت(1.68قيمةة)ت( اتجدوليديةة)ت ت(
 جدطرف.ت

م دددددى بحج وحبدددددل ( مجددددىوز  قبل6.51أ  قبلدددددل ) ( بحل سدددددوثل ) (9)بم ددددح لددددد  جدددد ول 
( ؛ للددددى بدددد ل لتدددد  وجددددو   ددددما ثددددب  0.05( ولسددددموي  الحددددل )25( ل دددد   مجددددل  مبددددل )1.67)

 د  بخمثدىم بحم صدبل  دا   مجى  طالب بحصا بحمبثدع بالثمد بيا ثىحلجلولدل بحمجمبثبدللموسطا 
  حاحمثىم مبة و  ل  بأل ظلل بحثبيبل  بحىىيلل لت  بسمخ ب  بسممبمبجبل بحم مبة بقثل وثم   بحمتو 

 . يىحح بحمطثبا بحثم صح
(  0.14( وهو أكثدم لد  )0.98بسىوي ) 2η)) أ  لمثع تبمى (9)كلى بم ح ل  ج ول 
مددد مبة و ددد ل  بأل ظلدددل بحثبيبدددل  بحىىيلدددل لتددد  بسدددمخ ب  بسدددممبمبجبل وهدددذب بم ددد  أ   جددد  مدددأابم 

ا ثىحلجلولدل طالب بحصا بحمبثع بالثمد بيح ي  بحم صبل  ا بحمتو لت  م لبل  بحم مبة بحمثى حا
 كثبم. بحمجمبثبل

بحلجلدولمب  بحمجمبثبدل وبح دىثطل  طدالبوجو   دما ثدب  لموسدطا  مجدى  بلك  مفسبم 
  للددى بحلجلولددل بحمجمبثبددل طددالبحصددىحح  حالخمثددىم بحم صددبتا  ددا بحمتددو  ثمدد ي ددا بحمطثبددا بح

ل بم دد  وجددو   لددو  دد  لسددموي بحم صددبل  ددا بحمتددو  حدد ي بحطددالب بحددذب   مسددوب لو ددولى  و دد 
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 بأل ظلددددل بحثبيبددددل  بحلىددددممل لتدددد  طددددالب بحصددددا بحمبثددددع بالثمدددد بيا بحفصددددل بح مبسددددا بألول ثىسددددمخ ب  
بسممبمبجبل بحم مبة بحمثى حا أكام ل  بح لو بح دى ح حد ي بحطدالب بحدذب   مسدوب ثىحطمبىدل بحمىتب بدل للدى 

 م صبل  ا بحمتو .بشبم بح   ىلتبل بحم مبة ثىسمخ ب  بسممبمبجبل بحم مبة بحمثى حا لت  م لبل بح
وممفدددا  مدددىيج بحث دددح بح دددىحا جزيبدددى  لدددع لدددى موصدددت  بحبددد   مدددىيج ثمدددض بح مبسدددى  لددد  

 مبسدل بسمخ ب  بسممبمبجبل بحم مبة بحمثى حا    م لبل بحم صبل    بحلوب  بح مبسبل بحلخمتفل لال 
 (.2017) بحجوبح  و  ؛(2013بحشت وب )

ممبمبجبل بحمدد مبة بحمثدددى حا لتدد  م لبدددل وبددمي بحثى ادددى  أ   ىلتبددل بحمددد مبة ثىسددمخ ب  بسددد
 بحم صبل  ا بحمتو  بلك  أ  ممجع تح  باللمثىمب  بحمىحبل:

 ت  بسمخ ب  بسممبمبجبل بحم مبة بحمثى حا سوبء  ل  طمبا بحممكبز    بحم مبة لت  بسدمخ ب  
بحصوم أو بحلوب  بحل سوسل أو غبم ذحق بسىل  بحطالب لتد  بسدمبمىب بحل مدوي بحلم دل  

  ل  ول ىوحل ببجدى  طدما لم ولدل مىدو ه  تحد    د  بحل مدوي ثكدل ل ىصدم  سدوبء لفدىهب  ثىحو 
 بو ل ىمب  أو مملبلى  وو ع  تول وب  ل؛ للى ب لا ح ب   بحم صبل  ا بحمتو . 

  مىددد   بسدددممبمبجبل بحمددد مبة بحمثدددى حا لوبقدددا ل بددد ل ولم ولدددل وثطمبىدددل ل مظلدددل  للدددى بجمدددل
ا بحممتبلبددل بأللددم بحددذي لدد  شددأ   أ  بسددىل  لتدد  زبددى ل بحطددالب بكاددم ببجىثبددل  دد  بحلوبقدد

م صددبت    دددا بحمتدددو   بددح بمددد   بحم دددوع  ددا بحلوبقدددا بحمتلبدددل بحلى لددل حتطدددالب أسىسدددى  ل لدددى  
 حم لبل بحم صبل  ا بحمتو .

   م فبددددذ بسددددممبمبجبل بحمدددد مبة بلملددددى  بحمدددد مبة ثىسددددمخ ب  بسددددممبمبجبل بحمدددد مبة بحمثددددى حا لتدددد
 طدالبلسدىل ل بحثحلمتد  وبىدو   ب دى ببحم ثدؤ وهدا خطدوب  حلدموم ثخلدة ببحمثى حا ل  خدالل 

بحملتبدل بحمدا بسدمجتب وذحق لد  خدالل  بحمو بح و بموقموب لى سبم ىوح  لو وع لى   أ لت  
لفدىهب   أولمب ل ل  بحلو وع أو ق ىبى لمب ل أو مو بح كتلى  صمثل  أ كىمب طالبث ى بح

ثطدم  لد    وبحما بىدو   ب دى بحطىحدببحمسىؤل خطول  ا ل  بحلممتلب    ت مبك ىلجم ل بصمب 
بحمددا بىددو  بحمصددوم بحددذه ا وخطددول   ذي بىددو  ث مبسددم بحمددا بشددمى ى لدد  بحدد ل بحدد بألسدديتللد  

ثىحممثبم ل  ب طثىلىمد  بحذه بدل  دول بحل مدوي بحلىدموء لد  خدالل مسد  بحصدومل  ب ى بحطىحب 
  لت  بحف   بحجب  حتلمى ا بحما ممثدم بحذه بل  بحما ب مكس   ا لخبتم  للى قمأ   للى بسىل

 بحمتخددبلء  بتب ددى بحخطددول بحخىلسددل بحلملاتددل  ددا بحلسددمخ لل  ددا بحدد ل بحلىددمو  بألحفددىظل  ددى 
وثت مد  بحخىصدل  وهدذب ب مثد   تبدى قبى  بحلممت  ثءلى ل صبىغل لى  مس  لدوجزب  بحما ممم  لتا



فاعلية التدريس التبادلي في تنمية مهارات  د/ أحمد بن عبدالمجيد، أ/ عبداإلله بن محمد
  لالتفكير والتحصي

 

 428 

  وم ىبدا بحمكىلدل أ كدىم  ث دى لد  لى وم  أه لت  ملابل بحلى ل ومكابف ى  وبحملك  ل  بخمبىم 
للى بسىل        ىبل متق بحخطوب  لد  م لبدل بحم صدبل  دا . أ كىمثب  ى وثب  لى سثا ل  

 بحمتو  ح ب  .
 ثبى  ممملدد  بسددممبمبجبل بحمدد مبة بحمثددى حا لتدد  م بددم  وم بحطىحددب   بددح حدد  بمدد    وم  لمتىبددى  سددت

  لثددى مب   ددا طددم  بألسدديتلخددالل جمتدد   ثددل  شددطى  وبمفىلددل لددع بحلمتولددى  ث فسدد   وذحددق لدد 
؛ بحلخمتفدددل ثىحو دددد ل لادددل بحموبلددددل بح بوبدددل وبحال بوبددددل بددددلولىددد  بحلىىم دددل ثددددب  بحلفدددىهب  بحمتل

هدم  وبحلسم تكى ؛ ومممبب ل ىصدم بحستسدل بح ذبيبدل؛ و  بحل مجى ولكو ى  بحشثكل بح ذبيبل؛ و 
بل بسدمملىل أ وب  مو دب  طىحدبطىع بح  وهدذ  حد  مدم  تال تذب بسدم؛ ولكو ى  بح ظى  بحثبيدابحطىقل

ى للددوذحددق حف دد  بحمالقددى  ثب  ددى   بحلم ددل ل  ددا بحو دد ل  بحلخمتفددل بحلفددىهب  وبحل ددىمب  السددمبمىب
 بحىدد مل لتدد  بحلىىم ددل وبحموصددل بحدد  بسددم مىجى  ح بدد مددزز بسددم مى  بحمالقددى  وبق ممدد  لتدد   ب لددا

 بحم صبل  ا بحمتو  ح ب  .وبحم ثؤ ثلمتولى  ج ب ل؛ للى ح  أكثم بألام    م لبل 

 :ثـــبحج الـــائـــنت

بحمدددا مسدددم  ا و ددد ل حمفكبدددم بل دددىمب  بحموصدددل تحدددا م  بددد  لددد   لشدددمب  ل دددىمل لددد  مددد   -1
بأل ظلددل بحثبيبددل م لبم ددى  حدد ي طددالب بحصددا بحمبثددع بالثمدد بيا. وذحددق ثمدد  م تبددل بحو دد ل 

  وبحمأك  ل  ص ا بحم تبل.
بحلفددىهب  وبحل ددىمب  وبحمملبلددى  بحمتلبددل بحمددا بحموصددل تحددا م  بدد  لدد   لشددمب  لدد  مدد    -2

مسم  ا و  ل بأل ظلل بحثبيبل م لب  م صبت ى ح ي طالب بحصا بحمبثع بالثم بيا. وذحق 
  ثم  م تبل بحو  ل وبحمأك  ل  ص ا بحم تبل.

بأل ظلدددل بحثبيبدددل ثىسدددمخ ب  بسدددممبمبجبل بحمددد مبة بحمثدددى حا حم لبدددل  مددد  مصدددلب  وث دددىء و ددد ل -3
 حصددددددا بحمبثددددددع بالثمدددددد بيا حتلفددددددىهب  وبحل ددددددىمب  وبحمملبلددددددى  بحمتلبددددددل م صددددددبل طددددددالب ب

ل ب   حبل بحلمت  ا بحمتو  ح ب     حمفكبمبل ىمب  بحلم ل ل  ب ى وكذحق م لبل  سل وكمب وب 
 بأل ظلدددل بحثبيبدددل بحلمددد ل؛ ومددد  بحم ىدددا لددد  صددد ا و ددد ل بال شدددطل بحخىصدددل ثمتدددق بحو ددد ل

 وصال بل  حبل بحلمت .
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 :ثـــــــحبات الـــــــتوصي

و  ل  بأل ظلل بحثبيبل  بحلىممل لت  طالب بحصا بحمبثع بالثم بيا بحفصل مجمبب م مبة  -1
ا بحث دح بح دىح ام  ألد ب هى  د ابحمبح مبسا بألول ثىسمخ ب  بسممبمبجبل بحم مبة بحمثى حا 

طدالب حد ي لم بمب  أخمي كىالسمبمىب بحلفدىهبلا وبالمجدى    دو  مبسدل بحمتدو   ا م لبل 
 بحمبثع بالثم بيا  بحصا

أخددمي  دد  ل ددىهج بحمتددو  ثىسددمخ ب  بسددممبمبجبل بحمدد مبة بحمثددى حا م مبسددبل  و دد ب مصددلب   -2
 ثىحصفوا بحلخمتفل    كدل  لد  بحلم تدل بالثم بيبدل وبحلموسدطل وبحاى وبدل م د ا بحد  م لبدل

 بحم صبل ول ىمب  بحمفكبم  ا بحمتو  ح ي طالب متق بحلمب ل بحممتبلبل.
بحمتدددو  ثىحصدددفوا بحلخمتفدددل  ددد  بحلم تدددل بالثم بيبدددل لتددد  مددد مبة ل دددىهج  مددد مبب لمتلدددب  -3

بحمتددو  حتماللبددذ ثىسددمخ ب  بسددممبمبجبل بحمدد مبة بحمثددى حا ث دد ا م لبددل بحم صددبل ول ددىمب  
 بحمفكبم  ا بحمتو  ح ب  .

 مبة بحل ىسددثل حمددبحممتبلبددل ثددىأل وب  وبحوسددىيل  ثىحلم تددل بالثم بيبددلبح مبسددبل  مج بددز بحثبيددل -4
متدددو  ثىسدددمخ ب  بسدددممبمبجبل بحمددد مبة بحمثدددى حا ث ددد ا م لبدددل بحم صدددبل ول دددىمب  ىهج بحل ددد

 .بحمفكبم  ا بحمتو  ح ي طالب بحلم تل بالثم بيبل

 ث:ـــــــالبح اتـــــــمقترح

مدد  ألدد ب هى  دد  بحث ددح  و دد ل  بأل ظلددل بحثبيبددل  بحمددا مدد مبةم ددىول  مىحبددل ببجددمبء ث ددح  -1
لم بددمب  أخددمي كملتبددى  بحمتدد   ددا م لبددل بحمدد مبة بحمثددى حا ثىسددمخ ب  بسددممبمبجبل  بح ددىحا

 .طالب بحصا بحمبثع بالثم بياح ي  وبالمجى    و بحمتو 
ب  أخددمي لدد  لدد  ج بحمتددو  ثىسددمخ ب  بسددممبمبجبل و دد  مصددلب  وث ددىءم ددىول ببجددمبء ث ددح  -2

بحم صددددبل  م لبددددلبحمدددد مبة بحمثددددى حا ثىحصددددفوا بحلخمتفددددل  دددد  بحلم تددددل بالثم بيبددددل ث دددد ا 
 ل ىمب  بحمفكبم  ا بحمتو  ح ي طالب متق بحصفوا.و 

ة بال مبىجددى  بحم مبثبدل حدد ي لمتلدا بحمتددو  ثىحلم تدل بالثم بيبددل حمدد مبم دىول ببجدمبء ث ددح  -3
ل دددىهج بحمتدددو  ثىسدددمخ ب  بسدددممبمبجبل بحمددد مبة بحمثدددى حا ث ددد ا م لبدددل بحم صدددبل ول دددىمب  

 بحمفكبم  ا بحمتو  ح ي طالث  .
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مدد مبب لمتلددا بحمتددو  ثىحلم تددل بالثم بيبددل لتدد  مدد مبة ل ددىهج  بددل ددىول  مىحبمبجددمبء ث ددح  -4
ا بحمتو  ثىسمخ ب  بسممبمبجبل بحم مبة بحمثى حا ث  ا م لبل بحم صبل ول ىمب  بحمفكبدم  د

 بحمتو  ح ي طالث  .

 :العربية المراجع

 صا الشخ والتعلايم التباادل  التادريس اساتراتيجيت  أثر(. 2006) بحدم ل  لث  ثسى    ب   أثو
 مسدىحل .العلاوم ماادة ف  األساس  الرابع الصف طلبة تحصيل ف ( كيلر خطة)

 بحجىلمدددددل بحمتبدددددى  وبح مبسدددددى  بحمتلدددددا بحث دددددح للدددددى ل ل شدددددومل  غبدددددم لىجسدددددمبم
 .بألم   بح ىشلبل 

 أصااااول(. 2009) بح كددددب  لثدددد  وبحصددددى ا  ل لدددد  سددددتب  وشددددمبا  ل لدددد   سددددب  مبددددىش  أثددددو
 زبدددع وبحمو  حت شددم بحاىى ددل  بم .والتطبياا  يااةالنظر  والتعلاايم الااتعلم اسااتراتيجيات

 للى ..بألم  
 االسااتماع مهااارات تحسااين فاا  التبااادل  التعلاايم اسااتراتيجية أثاار(. 2014) لىبدد  سددم ى   أثددو

 بلبألم   بحلجتل .الارقاء محافظة ف  األساس  التاسع الصف طلبة لدى الناقد
 .457 -445(.  4) 10. بحممثوبل بحمتو   ا

  للى .. وبحموزبع حت شم بحلسبمل  بم .النشط التعلم(. 2008) ل ل   كمبلى ث بم 
 تنميااة علااى التبااادل  والتاادريس الفورمااات اسااتخدام أثاار(. 2014) ل لدد  أسددم  تبلددى  بحمبددى  

 مسدددىحل .بغااااة األساسااا  الثاااامن للصاااف العلاااوم فااا  التااايمل  التفكيااار مهاااارات
 .غزل  بألزهم جىلمل بحممثبل  كتبل ل شومل  غبم لىجسمبم

. 3ط.بحممثددا بحفكددم  بم والتعلاايم، التاادريس اسااتراتيجيات(. 2014) جددىثم بح لبدد  لثدد  جددىثم 
 بحىىهمل.

 للددى : طاار  التاادريس العامااة تخطيطهااا وتطبيقاتهااا التربويااة،(. 2009جددىثم  وحبدد  أ لدد  )
  . بم بحفكم 

 تنمياااة فااا  التباااادل  التااادريس اساااتراتيجية توظياااف فاعلياااة(. 2014) سدددىلا لبسددد  جمثدددوع 
 األساساا  الثااامن الصااف طااالب لاادى نحوهااا واالتجاااه الرياعاايات فاا  التفكياار
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 غددزل  بإلسدداللبل    بحجىلمددل بحممثبددل كتبددل ل شددومل  غبددم لىجسددمبم مسددىحل. بغاااة
 . تسطب 

 بحمب .. 5ط.بحجىلما بحكمىب  بم. وتطبيقات مفاهيم التفكير تعليم(. 2015)  م ا جموب  
 تباادل ال التادريس   إستراتيجية   على قائم تعليم  برنامج فاعلية  (. 2012) لتدا  ىجح بحخوبح ل 

  فاا األساسااية   بالمرحلااة الااتعلم صااعوبات لااذو  القرائاا  الفهاام مهااارات لتنميااة  
 .145- 127  (4) 1 بحلمخصصل  بحممثوبل بح وحبل بحلجتل .األردن

 للى . .حت شم غب بء  بم  التفكير مهارات(. 2008)  لم لصطف   للة 
غددزل: لكمثددل  بم بحل ددىم  –.  تسددطب  تعلاايم مهااارات التفكياار وتعلمهااا(. 2014 بددىب  سدد بل )

 حت شم وبحموزبع.
 العلااوم تادريس(. 2016) جثدىم  ى دل وجدو ل  بح ددى ي  لثد  و دىء و جد   ل د ي  ملد  مزوقدا 

 للى . .وبحموزبع حت شم بحلسبمل  بم بحاىحح  بحجزء ،وا ستراتيجياته
  اسااتراتيجيات التاادريس رؤيااة معاصاارة لطاار  التعلاايم والااتعلم(. 2013زبمددو    سدد   سددب  )

 . بحىىهمل: لىح  بحكمب.3ط
 .3. ططرائ  تدريس العلوم ودورها فا  تنمياة التفكيار(. 2012ساللل  لى ل بثو بحمز ب ل  )

 .للى :  بم بحفكم
 ورتث مهااارات لبرنااامج كااالتطبياا  ثاا( 2017سددمى ل  جددو ل أ لدد  و بح وبلدد    لبسدد  ل لدد  )

(CORT) ب الصاااف الساااادس وأثرهاااا فااا  الللتفكيااار فااا  تااادريس العلاااوم لطااا
(  بحجىلمددل 4(  ع )44بحمتددو  بحممثوبددل  لددج ) –   مبسددى  الدافعيااة والتحصاايل

 بألم  بل  للى ل بحث ح بحمتلا  للى .
 مبحدد ب  العرباا  العقاال وصااناعة الحديثااة والااتعلم التعلاايم اسااتراتيجيات(. 2010)  سدد  شدد ىم  

 بحىىهمل.  2ط  بحتث ى بل لبحلصمب
  الطاالب لادى العلما  التحصايل فا  الماؤثرة العوامال(. 1996) سدتب  بهلل لث  لىلم بحش مب ا 

 .91-73  (18) 6  لبحممثب لجتل
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ل  و  ؛ولدم ب    دؤب  صد قل ؛وبحسدمب ا   سد  لدوب  ؛وبحىم دا  بمد  بهلل لتد  ؛بحش مي   و  ب دا
 .مهااارات الااتعلم والتفكياار .(2012م )وبحزثبدد ي   لددزل ذبكدد ؛غىحددب  حبتددا جددىثم

  بم  ى ظ. :ج ل
 عال والقعااء الطاالب لادى الحسانة السالوكيات تعايا ف  المعلم دور(. 2016) ل  بم صى ا 

 بح بدددا   بثددد  بحممثبدددل كتبدددل ل شدددومل  غبدددم لىجسدددمبم مسدددىحل. السااايئة سااالوكياتهم
 . ث  ب  جىلمل

: بحىددىهمل  الواحااد الصااف معلاام تاادريب (.2008) كىلددل ل لددو  أ لدد   وبح ىقددل  مشدد ي طمبلددل 
  وبحمتو . وبحاىى ل حتممثبل بحممثبل بحل ظلل

 بحمتلبدددل بحلكمثددل  الدراساا  التحصاايل عواماال وأهااام والمعلمااة األساارة(. 2012) سددمب  طمبلددل 
 ثبمو .  3ط  وبحطثىلل وبحموزبع حت شم

 لادى الدراس  لتحصيلا ف  التبادل  التدريس استخدام أثر(. 2013) شمبا غى ل بح لزل  لث 
 ل بألسىسب بحممثبل كتبل لجتل  الفياياء مادة ف  المتوسط الثان  الصف طالبات
 .259 -231. 10  ثىثل جىلمل

ع    لكمثدل بحفدال  حت شدم وبحموزبدالتفكيار والمنهااا المدرسا ( 2003لثب   وحب  و لفى دل  لدزو)
 بحكوب .

 حت شدم بحصدفىء  بم  الفعاال التدريس ف  الحديثة االستراتيجيات(. 2015) لتدا ل س   لطبل
 للى   4ط  وبحموزبع

 تاادريس فاا  التبااادل  التاادريس اسااتراتيجية اسااتخدام فاعليااة(.  2012)   سدد  لتددا لطبددل 
 لاألو الصاف طاالب لادى القارار واتخااذ التايمل  التفكيار تنمياة علاى الجغرافياا
 .374 -309  46 ط طى  جىلمل-بحممثبل كتبل لجتل  الثانو 

 حت شددم صددفىء    بمالتاادريس فاا  والجدياادة الشاااملة الجااودة(.  2014)  لتددا ل سدد  بددل لط
 للى .. 4ط. وبحموزبع
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 األول طااالب تحصاايل فاا  التبااادل  التاادريس فاعليااة(. 2011)  سدد   سددب   بدد م بحملشدى ا 
 كتبل ل شومل  غبم لىجسمبم مسىحل  األحياء علم مادة نحو واتجاهاتهم متوسط
 .ث  ب  جىلمل با  بح  بث – بحممثبل

 بحمبىض. .بح وحا بح شم  بم  التفكير مهارات تنمية(. 2008) بحسال  لث  ل  وم بهلل   مح
 العلاوم ماادة تادريس فا  الكاريكاتورياة الرساوم اساتخدام أثار(. 2017) سدمو  ه ى ي بحىمشا 

 لجتدل  المكرماة بمكاة االبتادائ  الراباع الصف لطالبات الدراس  التحصيل على
 .68-52  (1) 1  وبح فسبل بحممثوبل  بحمتو 

 ق دىبى) بحمتلبدل وبحممثبدل بحمتدو  مد مبة  دا حتث ح   بال بمجىهى (. 2013) ل ل  زثب ل قم ا 
 بحىىهمل. .وبحموزبع حت شم بحمصمبل بحلكمثل(. لسمىثتبل ومؤي ث ابل

  دددومة لؤسسدددل. بحمددد مبة وطدددما بحل دددىهج  دددا لصدددطت ى (. 2010) بحسدددب  ل لددد  بحكسدددثى ا 
 بإلسك  مبل. .حت شم بح وحبل

. 3ط .بحكمددب لددىح   التاادريس وطاار  المناااهج فاا  حديثااة اتجاهااات(. 2012) كددوام كوجددىق 
 بحىىهمل.

 البحاااث مبااااد  فااا  المرجاااع(. 2014) جمفدددم  سددد  وبحختبفدددل  ل لدددد  بحددد ب   دددبىء لطدددىوع 
 ى .بح ل  بحلم ثا لكمثل  واالجتماعية والنفسية التربوية العلوم ف  ومهاراته

 أسااابابه الدراسااا  واإلنجااااا التحصااايل مساااتوى تااادن (. 2014) بحدددم ب  لثددد  للدددم بهلل   صدددم
 للى .   وبيل  بم  وعالجه

 اليدويااة الذهنيااة الخاارائط بااين التكاماال اسااتخدام فاعليااة(. 2017) ل لدد   ىلدد  لم دد  هددى ا 
 فعياةوالدا التحليلا  التفكيار ومهاارات العلاوم فاى التحصيل لتنمية وااللكترونية

 لجتددل  اإلبتدائيااة بالمرحلااة النشاااط مفرطاا  االنتباااه معااطرب  التالميااذ دىلاا
 .257-197  (8) 20 بحمتلبل  بحممثبل

 :ةــــاألجنبي عــــالمراج
Kelly, S. (2011). Hands-on Reciprocal Teaching: Comprehension 

Technique, Reading Teacher, (8) 64, 620-625. 
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