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 امللخص

 ىدؼ البحث إلى :
 بناء المحتوى الخططي اليجومي لكرة اليد وفؽ التدريس المنظومي . -1
 الكشؼ عف أثر التدريس المنظومي في التفكير العممي لدى طالب المرحمة الثالثة في كمية التربية الرياضية . -2

 ت الباحثة :وفي ضوء ىذه األىداؼ أفترض
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية التي تدرس وفؽ التدريس المنظومي  -1

وبيف متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة والتي تدرس وفؽ األسموب المستخدـ في التفكير العممي ولصالح 
 المجموعة التجريبية .

ب السنة الدراسية الثالثة في كمية التربية الرياضية بجامعة الموصؿ لمعاـ الدراسي تكوف مجتمع البحث مف طال     
( طالبًا ، واستخدـ الباحث التصميـ  51( طالبًا ، في وقت بمغ أفراد عينة البحث )  196والبالغ عددىـ )  2111/2112

اعتمدت الباحثة عمى التدريس المنظومي كمتغير  التجريبي ذو المجموعة التجريبية الواحدة ذات االختباريف القبمي والبعدي ،
مستقؿ وحيث أعدت ليا الباحثة الخطط التدريسية ، باإلضافة إلى ذلؾ قامت الباحثة بإعداد كراس دليؿ الطالب لممادة 

ب ( أسابيع تمقى خالليا طال 9التعميمية ، باإلضافة إلى إعداد دليؿ المدرس لمتدريس المنظومي ، استغرقت التجربة ) 
( محاضرات وبواقع محاضرة واحدة في األسبوع ، واعتمدت الباحثة مقياس جاىزًا لمتفكير العممي كمتغير  9تجربة البحث ) 

تابع ، كما استخدمت الباحثة عددًا مف الوسائؿ اإلحصائية لمعالجة فقرات اختبار المعرفة الخططية ، وقد قامت الباحثة 
(  Spss، الذكاء ، التفكير العممي ، التحصيؿ الدراسي ( مستخدمةً الحقيبة اإلحصائية ) بإجراء التكافؤ في متغيرات ) العمر

، وعمى ضوء التحميؿ اإلحصائي ظير تفوؽ طالب المجموعة التجريبية التي تدرس وفؽ التدريس المنظومي في جميع 
 المتغيرات التابعة وفي ضوء ىذه النتائج استنتج الباحث ما يأتي :

 ة التجريبية في مقياس التفكير العممي عمى المجموعة الضابطة .تفوؽ المجموع -1
 إسياـ التدريس المنظومي في رفع مستوى التفكير العممي لممجموعة التجريبية . -2

 وعمى ضوء ىذه النتائج أوصى الباحث باآلتي :
رسيف والموجييف كأحد ضرورة استخداـ  المدخؿ المنظومي في التدريس في تعمـ عمـو التربية الرياضية مف قبؿ المد -1

 األساليب الفعالة في التعمـ الفعاؿ والتي يؤدي استخداميا إلى تحقيؽ أىداؼ التربية الرياضية .
 المفاىيـ العالقات بيف وتحديد المنظومي المدخؿ التربية الرياضية باستخداـ محتوى مناىج تنظيـ إعادة ضرورة  -2

 واضحة . بصورة
 اإلبداعية . الميارات عمى الطالب ، والتركيز عند خاص بشكؿ التفكير العممي وميارات عاـ بشكؿ التفكير ميارات تنمية -3

 واستكمااًل لمبحث اقترح الباحث إجراء الدراسات التالية :
 .المختمفة  التفكير ميارات تنمية في المنظومي المدخؿ توظيؼ أثر دراسةإجراء دراسات أخرى بغرض  -1
 ي في التدريس وعمى دروس عممية أخرى في مجاؿ التربية الرياضية .إجراء دراسات أخرى لممدخؿ المنظوم -2
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إعداد دراسة لبناء برنامج تدريبي لتطوير ميارات التدريس المنظومي لدى مدرسي التربية الرياضية في مختمؼ  -3
 المراحؿ التعميمية .

 ليدكرة ا -التفكير العممي  -الخططي اليجومي -الكممات المفتاحية: التدريس المنظومي 
 

Impact  of The Organizational Teaching of the Planning–Attacking Content in 

Handball and its on Scientific Thinking 

Prof . Dr. Dhiya’a Qasim Al-Khayat                         Fadhaa . Z . S _ AL-Hayali 

Abstract 

The study aims at:   

1. Revealing the impact of organizational teaching on the planning behavior in handball 

for the third stage students at the College of Physical Education.  

2. Revealing the impact of organizational teaching on scientific thinking for the third stage 

students at the College of Physical Education.  

     Accordingly, the following is hypothesized:    

1. There are statistical differences between the mean of the experimental students group 

marks taught according to the organizational teaching and the mean of the control 

group taught according to the used method in the scientific thinking for the benefit of 

the experimental group.    

The study population consisted of (196) of the third stage students at the College of 

Physical Education/ University of Mosul for the year  

2011–2012 and the study sample consisted of (50) students. Experimental design, with one 

experimental group applying pre and post tests, were used. Organizational teaching was 

adopted as independent variable and the researcher prepared the teaching plans in 

addition to preparing the student booklet for the teaching materials and the teacher 

booklet for the organizational teaching. The experiment took (9) weeks where the students 

received (9) lectures, one lecture in a week. A measure of scientific thinking as subordinate 

variable was also adopted. Statistical means were used to deal with the planning knowledge 

test items. Equivalence has been made among age, intelligence, scientific thinking and 

academic knowledge variables using SPSS software. Results have shown that experimental 

group students, taught according to organizational teaching, are better in all variables.                       

   The study has summed up with the following:       

The experimental group is better than the control group in planning behavior test 

and scientific thinking measure . 

1. The organizational teaching has raised scientific thinking level for the experimental 

group.   

 Accordingly, the study recommends the following:  

1. The necessity of using the organizational approach in teaching physical education as one 

of the efficient methods in effective learning that could lead to better results.  

2. The necessity of reorganizing the contents of physical education curriculum through 

adopting organizational approach and clearly fixing the relations among the concepts.  
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3. The need for providing the teachers with guides on how to use the organizational 

approach in teaching physical education in general and the planning content of handball 

in particular.  

4. The need for developing thinking skills in general and scientific thinking in particular for 

the students and focusing on creative skills.           

The study has also proposed the following:  

1. Making other studies to use the organizational approach in developing various thinking 

skills.  

2. Making other studies dealing with the organizational approach impact on teaching and 

other scientific classes in physical education. 

3. Making a study for constructing a training program for developing organizational 

teaching concept for psychical education teachers in various teaching stages.  

Keywords: The Organizational Teaching - Planning–Attacking - Scientific Thinking - 

Handball 

   المقدمة وأىمية البحث :  1-1
شيدت السنوات األخيرة قفزات كبيرة  اذ،  يشيد المجتمع المعاصر ثورة عممية وتكنولوجية عارمة في شتى مناحي الحياة     

 . لوجيا، ولعل االنفجار المعرفي اليائل والثورة المعرفية المتدفقة خير دليل عمى ذلكفي مجال العمم والتكنو 
من مكونات عممية التعمم قد تأثرت إلى حد كبير بالثورة العممية والتكنولوجية ، وكان  بوصفيا مكونًا ميماً ومداخل التدريس     

ة في التدريس، ولمواجية التحديات الكبيرة التي أحدثيا التقدم جديد اليبعمييا أن تواجو ىذه التحديات فظيرت الحاجة إلى أس
، أخذت تتعمق بجوانب أو  العممي والتكنولوجي، أخذت التربية عمى عاتقيا ضرورة مواجية ىذه التحديات فظيرت مفاىيم جديدة

 (ٖ، ٕٙٓٓ)السعيد والنمر،   . تواكب ىذا التقدم العممي والتكنولوجيلمجاالت متعددة لمتربية 
في  الطالبأي أن المعارف التي يتزود بيا  ،لى مشكمة تقادم المعرفة إلقد أدى النمو المتسارع في المعرفة وتجدد ىياكميا       

ق ائفميس لممعرفة قيمة في حد ذاتيا بقدر ما أصبحت القيمة في طر  من ثمالمدرسة لم تعد صالحة لمتطبيق في المستقبل ، و 
بناء شامال  الطالبوقد ترتب عمى ما سبق أن أصبح دور المدرسة يتمثل في السعي لبناء ،  ياإنتاج المعرفة والحصول عمي

 . بحيث يخرج وىو يمتمك المعرفة والميارة الواسعة التي تتيح لو فرص العمل واإلنتاج المبدع
 امسواء عمى المستوى الفكري  المجاالت الميمة لمتربية التي تأثرت بتمك االتجاىات الحديثة ىحدإوتعد طرائق التدريس      

يرتبط بالجانب التطبيقي في المواقف  : ، والثاني : يرتبط بالجانب الفكري األول : نيمحورين أساسي في، واتضح ذلك  التطبيقي
 التعميمية .

 باليوأس المحتوى تنظيم حيث من الدراسي المنيج لبناء المنظومي المدخل جاء وحديثة معاصرة تطورية خطوة وفي     
  . وتقويما تدريسا التفكير
 متكاممة تتضح منظومة خالل من والموضوعات المفاىيم ( " دراسة Systemic Approach) المنظومي بالمدخل ويقصد     
 ما مع دراستو ما سبق ربط عمى قادرا الطالب يجعل مما الموضوعات أو المفاىيم من وغيره مفيوم أي بين العالقات كافة فييا

 ( ٔٙ،  ٕٕٓٓ) فيمي ،                    ".    محددة خطة خالل من الدراسة مراحل من مرحمة أي في سويدر  سوف
 إلى منتمية األحيان أغمب في متخصصة ىي مشكمة في يفكر فالعالم العمماء بالضرورة ، تفكير ىو العممي التفكير ليس     
في  يستخدم أصال ، وىو موجود أنو الحاالت في بعض عرفي ال قد بل ال يخوضو أن المتخصص يستطيع غير ال ميدان
  . العمماء من غيره مع يتداوليا يستطيع أن متخصصة لغة عنو التعبير وفي تفكيره
 المحددة المشكالت مجموعة عمى حتى أو ، بعينيا متخصصة مشكمة عمى ينصب فال نقصده الذي العممي التفكير أما     
 محتشداً  المرء ذىن يكون أن يقتضي وال ، خاصة رياضية رموز أو عممية بمغة معرفة يفترض وال،  العمماء يعالجيا التي

 نتحدث أن نود ما إن بل  ، اإلنساني أو الطبيعي العالم مشكالت حل إلى البحث المؤدي عمى مدرباً  أو العممية بالمعمومات
حين  نبذلو الذي النشاط في أو ، وميةالي حياتنا ونؤ ش في نستخدمو أن يمكن الذي ، نظملما التفكير من النوع ذلك ىو إنما عنو
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 أن ىو التفكير ىذا في يشترط ما وكل ،  بنا المحيط العالم الناس ومع مع عالقاتنا في أو ، عتادةالم المينية أعمالنا نمارس
 مبدأ مثل ، واعيا وراً شع نشعر بيا أن دون من لحظة كل في نطبقيا التي المبادئمن  مجموعة عمى يبنى منظما وأن يكون

                                                          .من الشيء شيء يحدث أن المحال من وأن سبب، حادث لكل أن القائل بدألمواحد وا آن في ونقيضو الشيء تأكيد استحالة
 ( ٙ،  ٜٛٚٔزكريا ، ) 
 مشكمة البحث : 1-2

ًا عمى أنيا تعرض المفاىيم والخبرات المراد إكسابيا يلار من المناىج والمقررات القائمة حتكمن المشكمة في تدريس الكثي     
 .لمتالميذ في صورة متتابعة أو خطية حيث يقدم المفيوم ثم المفيوم الثاني ثم المفيوم الثالث 

بل أدى إلى عدم إدراك  حسب ،استخدام االتجاه الخطي في التدريس إلى تكرار دراسة المفاىيم الرياضية ف لم يؤدِ و       
العالقة بين المفاىيم المتشابية ، وما يسببو ذلك من أخطاء ، وقد يكون االتجاه المنظومي في التدريس فعااًل في عالج تمك 

 .األخطاء 
 البحث  ىدفا 1-3
 وفق التدريس المنظومي .عمى  اليدبناء المحتوى الخططي اليجومي لكرة  -ٔ-ٖ-ٔ
 الثالثة في كمية التربية الرياضية . السنة الدراسية طالبر التدريس المنظومي في التفكير العممي لدى أث الكشف عن-ٕ-ٖ-ٔ
 البحث ةفرضي 1-4
وفق التدريس عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية التي تدرس  -ٔ-ٗ-ٔ

في التفكير  عتياديوفق األسموب اال عمى درسالمنظومي وبين متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة التي ت
 المجموعة التجريبية . لمصمحةالعممي و 

 
 مجاالت البحث   -1-5
 الثالثة / كمية التربية الرياضية / جامعة الموصل. السنة الدراسية طالبالمجاؿ البشري :   -1-5-1
 . ٕٕٔٓ/ٗ/ٜولغاية  ٕٕٔٓ/ٕ/ٖٔمن  أبتداءاً المجاؿ الزماني : -1-5-2
 في فرع األلعاب الفرقية في كمية التربية الرياضية في جامعة الموصل . اليدكرة  قاعةالمجاؿ المكاني :  -1-5-3
 إجرائياً تحديد المصطمحات  -1-6
 :التدريس المنظومي  1-6-1

 أو مفيوم أي بين العالقات كافة فييا تتضح متكاممة خالل منظومة من ديلاموضوعات المحتوى الخططي بكرة  دراسة     
يدرسو من مواضيع  سوف ما مع دراستو سبق ما ربط عمى قادرا يجعل الطالب مما الموضوعات أو المفاىيم من وغيره موضوع

 . داليالمحتوى الخططي بكرة 
  : التفكير العممي 1-6-4

في معالجة المشكالت التي تواجيو عند التعرض لممواقف  الطالبونعني بالتفكير العممي ىنا النشاط العقمي الذي يستخدمو     
 د ، وبحث ىذه المشكالت وتقصييا بطريقة عممية منظمة ، والوصول إلى حمول ليا .اليبكرة الخططية 

 اإلطار النظري 2-1
 : Systemic Approachالمدخؿ المنظومي  2-1-1

والَقَمَر َقْدرناُه َمَناِزَل ¤  يقول اهلل عزوجّل في محكم كتابِو الكريم : )) والَشْمُس َتْجري ِلُمْسَتَقٍر َليا ذِلَك َتْقديُر الَعزيِز العميم     
   ال الَشْمُس يْنَبِغي َلَيا َأْن ُتْدِرَك الَقَمر وال الميُل َساِبُق النيار وُكلٌّ في َفَمٍك َيْسَبحون (( .                   ¤ َحّتى عاَد كالُعرُجوِن الَقديم 

 ( ٓٗ-ٖٛ) يس ، اآلية 
خمَق كل شيء بدقة متناىية يستحيل عمى أي نظام في الكون أن يدركو ، فيذه  ربُّ العزِة َقد خمق كلَّ شيٍء بقدر ،     

الكواكب التي تدور في الفضاء والنجوم المسخرات إنما تدور في نظام ، والمجرات التي تسبح في الفضاء ىي نظام ، من ىنا 
 قدرة القادر العظيم .نرى بأن الكون الذي حولنا عبارة عن منظومة كبرى تحوي عمى منظومات فرعية تنطق ب
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إذن االتجاه المنظومي قديم قدم األزل ، فيو نظام كوني يتبعو كل صغير وكبير ، ولذا يجب أن يتبعو كل ما في عالمنا      
 ( ٓٔ،  ٕٕٓٓالمادي من عموم وثقافة واقتصاد ومناىج وتعميم وغير ذلك ) حسب اهلل ، 

 تعريؼ لممدخؿ المنظومي :  2-1-2
 يجعل مما وغيرىا، المفاىيم ىذه بينكافة   العالقات فييا متكاممة تتضح منظومة خالل من المفاىيم تنظيم عن ة" عبار  ىو    

دراك الجديدة ، والمفاىيم السابقة بين المفاىيم الربط عمى قادًرا المتعمم                                               .بينيا "  العالقات وا 
 ( ٛ ، ٕٛٓٓ) البابا ، 

 :المنظومي التدريس مراحؿ 2-1-3
وفق ست مراحل أساسية عمى المدخل المنظومي يساعد المتعممين عمى بناء مفاىيميم العممية بصورة منظومية مرتبة      

 متتالية :
 ى المعمومات السابقة :الالمرحمة األولى : مرحمة التعرؼ 

ة في بنيتو المعرفية حول موضوع الدرس نقطة البدء في الفكر ى ما بحوزة المتعمم من معارف سابقاليعد التعرف      
 المنظومي ، إذ تعطي فكرة عن رؤية المتعمم لمعالم من حولو وكيفية تفسيره ألحداثو وسموكو .

 المرحمة الثانية : مرحمة االشتراؾ ) االندماج ( :
والمفاىيم الجديدة ، باستخدام األفكار المماثمة في في ىذه المرحمة يقوم المدرس بحث الطالب عمى البحث عن المعمومات      

ثارة دافعيتيم الشتراكيم في التفكير  الذاكرة ، وعبر مالحظة مظاىر الموقف وباستخدام الدرس وتشويق الطمبة وشد انتباىيم وا 
الروابط بين الخبرات في الموضوع المثار في الدرس ، ويواجو المدرس الطالب حيث يقومون بتحديد الميام التعميمية ، ووضع 

 التعميمية السابقة والحالية ، وكذلك تحديد األنشطة األساسية المرتبطة بالموضوع .
 المرحمة الثالثة : مرحمة االستكشاؼ :

يقوم الطالب في ىذه المرحمة بالتفاعل مع واحدة من الخبرات أو المعمومات الجديدة عن طريق القيام باألنشطة لإلجابة      
أثناء ذلك قد يكتشفون أشياء أو أفكار أو عالقات لم تكن معروفة لدييم من قبل ، كما أن ىذه األنشطة في تيم ، و تساؤال نع

تساعد الطالب عمى إيجاد حالة من المعالجة العميقة لممعمومات والمفاىيم ، وفيم المعارف الجديدة واستيعابيا وىضميا ، وذلك 
 بين ما يوجد لدييم من مفاىيم سابقة والمفاىيم الجديدة المتعممة .عن طريق استخالص أكثر من عالقة تربط 

 المرحمة الرابعة : مرحمة الشرح واإليضاح ) تقديـ المفيوـ ( :
يصل المتعممون في ىذه المرحمة إلى المفيوم أو المبدأ المرتبط بالخبرات الجديدة التي تم التوصل إلييا في المرحمة السابقة      

مول التي توصموا إلييا ، وكذلك األساليب التي استخدموىا لموصول إلى ىذه الحمول ، وفي ىذه المرحمة ، ويعرضون الح
يكتسب المتعممون العديد من ميارات االتصال ، إذ يشرح كل متعمم المعرفة التي تم التوصل إلييا ، واألسئمة التي كانت محل 

 اىتمامو والفروض التي بحث عنيا .
 امسة : مرحمة التوسع واإلتقاف :المرحمة الخ     
في ىذه المرحمة يوجو المدرس الطالب إلى مجموعة من األنشطة المناسبة ، والتي تعينيم عمى توسيع المعاني األخرى ،      

لى مدى قدرتيم عمى استعمال المعرفة الجديدة في مواقف الحياة اوبعبارة أخرى تساعد ىذه المرحمة الطالب في التعرف 
فة ، أي اختبار قدرة المتعمم عمى تطبيق المعارف التي تمت دراستيا في المواقف المختمفة ، أي اختبار قدرة المتعمم عمى المختم

دراك العالقات التي تربط بينيا ، ثم استنتاجيا ، وتركيبيا  تذكر المعمومات ، واسترجاعيا ، وفيميا ، وتطبيقيا ، وتحميميا ، وا 
 التفكير المرن والتفكير األكثر أصالة والتفكير المنظومي .وتقويميا كما تساعدىم عمى 

 المرحمة السادسة : مرحمة التقويـ :
يتم التقويم في أثناء العممية التعميمية كميا ، مما ُيمكن المدرس من معرفة مدى ما اكتسبو المتعمم من خبرات ، وتحديد      

إلثراء تعمم الطالب ، كما يساعد المدرس في إعداد الدروس وقد يكون  أوجو القصور لتجنبيا ، وقد يكون التقويم نقطة بداية
 مؤشرًا لحتمية التطوير .
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إن النظر إلى التقويم بوصفو عممية مستمرة يجعل من األنموذج المنظومي نظامًا دائريًا ، وتكون عممية التعمم نفسيا      
 ٜٕٓٓ) حمادات ، ( و  ٓٔ-ٙ،  ٕٗٓٓ) شياب ، ديدة وىكذا  بات إلى أسئمة جمفتوحة النياية إذ تؤدي إلى إجابات واإلجا

 ،ٕٜٜ-ٖٕٓ ).  
 أىـ سمات المدخؿ المنظومي :  2-1-4
 .تحقيقيا عمى تعمل أىداف مجموعة أو ىدف منظومة . لكلٔ
 وقواعد ينقوان وفق عمى يتم وىذا التجمع ، بينيا فيما ومتفاعمة مترابطة مكونات تجميع من مركب كل عن عبارة . المنظومةٕ

 .محددة أىداف لتحقيق رياضية أو منطقية
 .بيا المحيطة البيئة عن ىويتيا وتحفظ ووظائفيا بمكوناتيا تحيط حدود منظومة . لكلٖ
 .دراستيا يراد التي حسب المنظومة تضيق أو تتسع أن يمكن البيئة وىذه حدودىا خارج وتقع بيا تحيط بيئة . لممنظومةٗ
 مخرجات ،و  عمميات ،و  من مدخالت ، يتكون والذي األساسي النظم نموذجإ يسمى نموذجإب منظومةال عمل دينامية . تمثل٘

 ( ٗٔ-ٓٔ،  ٕٔٓٓ) زيتون ،             .الراجعة والتغذية
 والتعمـ التدريس في المنظومى المدخؿ 2-1-5

 اشتقاقو يتم لم ولكنو ، مبريقياً تقاقو أواش إليو التوصل تمإطارًا  بوصفو المنظومي المدخل إلى عام بوجو النظر يمكن     
نما ، حسن ضبطيا معممية بيئات خالل من ظير أو ، رياضياً  إليو والتوصل  وصفوب التطور ىذا في ومستمر متطور ىو وا 
 ويزودنا التعميمية المشكالت بعض لحل نظامي نحو عمى يرشدنا إطار وىو ، عنيا وصادراً الحقيقية  الحياة خبرات منمنبثقًا 
 إلى التوصل وكذلك ، حل المشكمة في قرارات التخاذ تحتاج التي الحيوية النقاط مواجية من يمكننا تفاعل نظام أو بترتيب

 ليست ولكنيا عامة إستراتيجية تتبع المعالجة ىذه ، نظامية لممشكمة بمعالجة يزودنا أنو أي تتقرر ، التي والعمميات اإلجراءات
 ( ٔ،  ٕٔٓٓوسياقيا .                                              ) شياب ،  لطبيعة المشكمة اوفقً  تتغير أنيا أي ، ثابتة

 التفكير العممي : 2-1-2-5
 زمان كل في المجتمع ونمو بحياة الفرد لالرتقاء ووسيمة ىدفاً  ُيعدّ  الذي التفكير أنواع من نوعاً  العممي التفكير يعد        
 وعمى والدراسي العممي حاضرىم عمى إيجابي مردود لو المنظم عمى التفكير الطالب بتدريب ىتماماال أن شك وال ، ومكان

 ( ٚٗ،  ٕٓٓٓالعممي واالجتماعي .) مصطفى ،  مستقبميم
 دمر  ولعلَّ  . التعريف عمى استعصاءً  وأشُدىا المفاىيم غموًضا أنو من أكثر إال ، الناس لدى مألوفاً  أمراً  التفكير أن ومع     
 تتداخل ، الخطوات متعددة معقدة ىو عممية بل ، بيا يحصل التي اآللية فيم مجرد عمى أمرهُ  يقتصر ال أن التفكير إلى ذلك
 .وتؤثر فييا بيا تتأثر كثيرة عوامل فييا
 (Scientific Thinking) العممي التفكير مفيـو 2-1-2-6  
 المناشط جميع في واالستدالل والتعبير والمناقشة الحوار عمى عدتسا منطقية بطريقة األفكار لتنظيم عممي أسموب " ىو  

 (  ٕٔ،  ٜٜٙٔ.               ) ىالل وآخرون ،  " المشكالت لمواجية  محددة وخطوات واضحة رؤية تتطمب التي العقمية
 الدراسات السابقة : 2-2
 ( : 2119دراسة أحمد )  2-2-1

 تالميذ لدى والتحصيؿ العممية االتجاىات بعض تنمية في تدريس العموـ في يالمنظوم المدخؿ استخداـ )) فعالية     
 .اإلعدادية ((  المرحمة

 التدريس ، في المنظومي باستخدام المدخل اإلعدادي األول الصف عموم منيج من وحدة معالجة إلى الدراسة ىذه ىدفت     
 .العممية االتجاىات بعض وتنمية التحصيل في فاعميتيا ومعرفة
 متساويتين مجموعتين قسمت إلى تمميذاً  ) ٓٚ ) من مكونة عينة أختار دراستو ، إذ في التجريبي المنيج الباحث واتبع     

 . واختبارًا تحصيمياً  العممية ، االتجاىات مقياس وىما الدراسة أداتي اختار ضابطة ، وقد واألخرى تجريبية إحداىما
 التجريبية المجموعة لصالح العممية  االتجاىات ومقياس التحصيمي ، االختبار في اً ئيإحصا دالة فروق وجود الدراسة وأثبتت
   .المنظومي بالمدخل درست والتي
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 Regional Educational Laboratories Annual Report forاإلقميمي  التربية أبحاث معمؿ دراسة 2-2-2
2001 : 

((SEDL's Systemic Approach Creates Coherence and Builds Capacity in Schools  )) 
ىاتش  مقاطعة في تحصيل التالميذ مستوى انخفاض مشكمة حل في المنظومي المدخل استخدام إلى الدراسة ىذه ىدفت     

(Hatch)  نيومكسيكو  في المدارس من % ٓ٘ ال تتعدى متدنية المقاطعة ىذه في المدارس نتائج نإإذ( New Mexico) 
عناصر  في التغيير الكامل يستدعي مما المشكالت ىذه حل في المنظومي المدخل استخدام ، التعميم يرتطو  معمل واقترح

 الشامل التغير ىذا واعتماد ،( المعممين ، األىداف ، التقويم أساليب ، التدريس طرائق ، المنيج التعميمية ) محتوى المنظومة
 االبتكار . تعزيز ، المبنى إمكانيات ، محاور تشكيل ، بطالروا إيجاد ، البيانات وتفسير جمع : ىي محاور عمى
 المشكالت حل عمى وقدرة المسؤولين ، المعممين وكفاءات وميارات ، الطالب مستوى في تحسين إلى الدراسة وتوصمت     

 . ومينية ةمدرسي ثقافة وبناء االبتكار عمى قدرة الطالب زيادة عمى المنظومي المدخل استخدام ساعد كما التعميمية
. text.html-http://www.relnetwork.org/2000ar/sedl,  

 منيج البحث: -3-1
 المنيج الذي ُأستخدم ىو المنيج التجريبي لمالءمتو وطبيعة المشكمة . 

 مجتمع البحث وعينتو :  3-2
 مجتمع البحث : 3-2-1
 ٕٔٔٓتمثل مجتمع البحث في طالب السنة الدراسية الثالثة في كمية التربية الرياضية / جامعة الموصل لمعام الدراسي )      
و ( ، وقد تم استبعاد شعبة ) أ  ،ه ، د  ، ج  ، طالبًا موزعين عمى سِت شعب )  ب *( ٖ٘ٔ( وقد بمغ عددىم )  ٕٕٔٓ –

 ( كونيا من اإلناث .
 ث عينة البح -3-2-2

أختيرت الشعبتان المتان ستمثالن المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة بصورة عشوائية ، وعند القيام بعممية        
و ( ، وبعدىا اختيرت إحدى الشعبتين عن طريق القرعة لتمثل المجموعة التجريبية ؛  –االختيار كانت النتيجة الشعبتين ) ه 

وفق التدريس المنظومي بينما مثمت الشعبة األخرى ) و ( المجموعة الضابطة والتي تدرس فكانت الشعبة ) ه ( والتي تدرس 
 (.ٔ( طالبًا ، وكما مبين في الجدول ) ٓ٘وفق الطريقة المستخدمة ، وقد تكونت عينة البحث من ) 

 ( ٔ)  رقم الجدول
 يبين توزيع عينة البحث عمى المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة

 العدد بعد االستبعاد عدد المستبعديف العدد قبؿ االستبعاد ةالمجموع
 ٘ٔ ٓٔ ٕ٘ المجموعة التجريبية
 ٘ٔ ٓٔ ٕ٘ المجموعة الضابطة

 ٖٓ ٕٓ ٓ٘ المجموع
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
*
 تم استيفاء هذه األرقام من شعبة التسجيل بكلية التربية الرياضية . 

http://www.relnetwork.org/2000ar/sedl-text.html
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 تكافؤ مجموعتي البحث : 3-3
 (  ٕ)  رقم الجدول

 يبين التكافؤ في العمر والذكاء والتفكير العممي والتحصيل الدراسي
 المجموعة           
 متغير التكافؤ

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
الوسط  الجدولية Tقيمة  المحتسبة Tقيمة 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ٜٗٔ.ٓ ٙٙ٘٘.ٔ ٘ٔٙ.ٕٙٛ ٖٚ٘٘.ٔ ٕٜ٘.ٜٕٙ العمر الزمني باألشير

ٕ.ٓٗ٘ 
 ) درجة (الذكاء 

1155 ٜٚٓ.ٕٙٙ ٘ٙ.ٜ٘ٓٗ ٚٔٙ.ٖٖ٘ ٘٘.ٖٕٜٛ ٓ.ٖ٘ٗ 

 التفكير العممي) درجة (
 (114 ) ٖٙ.ٗٙٙ ٗ.ٗٚٓٓ ٖ٘.ٕٙٙ ٖ.٘ٚ٘ٓ ٓ.ٕٛٔ 

 ( ٕٛ( ودرجة حرية )  ٘ٓ.ٓمعنوي عند نسبة خطأ ) 
 أداة البحث 3-9 
 مقياس التفكير العممي  3-9-1

، وذلك لتمبيتيا طموح الباحث  *(  ٕٗٓٓيل نجم ، قام الباحث باالستعانة بمقياس التفكير العممي الذي أعده ) محمد سي      
( ، كان ىذا المقياس قد طبق عمى طالب السنة  ٔفي الوصول إلى اليدف المرجو من متغير التفكير العممي ، الممحق ) 

 الدراسية الثالثة في كمية التربية الرياضية في جامعة الموصل وىي عينة ىذا البحث نفسو . 
 التفكير العممي : وصؼ اختبار  3-9-2-1

( فقرة موزعة عمى خمسة أقسام كل قسم يحتوي عمى مجموعة من المواقف وىذه االقسام ٗٓٔيتكون اختبار التفكير العممي من )
  -ىي : 

 ( فقرة .  ٖٓقسم تحديد المشكمة عدد فقراتو ) -ٔ
 ( فقرة .  ٕٔقسم اختيار الفروض عدد فقراتو )  -ٕ
 ( فقرة . ٕٕ)  قسم اختبار صحة الفروض عدد فقراتو -ٖ
 ( فقرات .  ٛقسم التفسير عدد فقراتو )  -ٗ
 ( فقرة .  ٖٕقسم التعميم عدد فقراتو )  -٘

ن االختبار معمومات عنن المسنتجيب وتعميمنات خاصنة بكنل قسنم ، كمنا الحنق باالختبنار ورقنة إجابنة تتضنمن معمومنات كما تضم
 عن المستجيب ، وتكون اإلجابة عن كل قسم وفق البدائل الخاصة بو وكما يأتي : 

 قسم تحديد المشكمة ) نعم ، ال ( .  -ٔ
 قسم اختيار الفروض ) مقبول ، غير مقبول ( .  -ٕ
 بار صحة الفروض ) نعم ، ال ( . قسم اخت -ٖ
 قسم التفسير ) صح ، خطأ ( .  -ٗ
 قسم التعميم ) بعض ، كل ، معظم ، غالبا ، ال أعرف ( . -٘

إذ تعطنننى اإلجابنننة الصنننحيحة درجنننة واحننندة واإلجابنننة الخاطئنننة أو المتروكنننة صنننفر ، وبينننذا تكنننون الدرجنننة الكمينننة لالختبنننار      
(ٔٓٗ .) 

                                                           
*

تصميم أنموذجين تعميميين / تعمميين لمادة طرائق التدريس وأثرىما في التحصيل الدراسي  لماجستير والموسومة ))و ارسالت 
 . (( والتفكير العممي ودافعية التعمم والذكاء لدى طالب كمية التربية الرياضية
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 مميتطبيؽ مقياس التفكير الع 3-11
طبق مقياس التفكير العممي بوصفو اختبارًا قبمي عمى المجموعتين التجريبية والضابطة قبل البدء بتجربة البحث الرئيسة        
قاعات فرع العموم الرياضية التابعة لكمية التربية الرياضية  فيلممجموعتين التجريبية والضابطة ، وذلك  ٕٕٔٓ/  ٕ/  ٛوبتاريخ 

 في جامعة الموصل .
 تطبيؽ تجربة البحث الرئيسة  3-11

بعد إجراء التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة ، وبعد القيام باالختبار القبمي ، و توفير المستمزمات الضرورية      
ططي لتطبيق تجربة البحث الرئيسة ، تمت عممية تطبيق التجربة وبواقع وحدة تعميمية واحدة في األسبوع  في المحتوى الخ

( وحدات تعميمية بعد أن عرضت ىذه الوحدات التعميمية عمى  ٜاليجومي ، وكان عدد الوحدات التعميمية التي تم تنفيذىا ) 
(  ٜٓمجموعة من الخبراء ذوي العالقة من اختصاص طرائق التدريس وكرة اليد ، وكان الزمن المستغرق لكل وحدة تعميمية ) 

 ٗ/  ٜواستمرت لغاية   ٕٕٔٓ/  ٕ/  ٖٔكمية التربية الرياضية ، وبدأت التجربة بتاريخ  دقيقة وحسب ما ىو مقرر لممنيج في
 /ٕٕٓٔ . 
 تطبيؽ االختبارات البعدية  3-12

بعد االنتياء من الفترة التي تمثل مدة التجربة الرئيسة عمى المجموعتين التجريبية والضابطة قام الباحث بتطبيق أداتي      
 : التيالبحث وبالشكل ا

/  ٗ/  ٘ٔ: تمت إعادة تطبيق ىذا المقياس عمى المجموعتين التجريبية والضابطة بتاريخ  مقياس التفكير العممي  3-12-1
قاعات فرع العموم الرياضية التابعة لكمية التربية الرياضية في جامعة الموصل ، تحت   في، وجرى تطبيق المقياس  ٕٕٔٓ

 بار القبمي .ظروف مشابية لتنفيذ المقياس في االخت
 
 عرض نتائج الفرضية األولى ومناقشتيا 4-1
 عرض نتائج الفرضية األولى  4-1-1
وفق التدريس المنظومي عمى )) وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية التي تدرس  

مصمحة تخدم في التفكير العممي ولوفق األسموب المسعمى وبين متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة والتي تدرس 
 المجموعة التجريبية (( .

 ( ٖ) رقم الجدول 
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم ) ت ( المحتسبة وقيمة ) ت ( المجدولة لدى طالب المجموعتين التجريبية 

 والضابطة لالختبار البعدي عمى مقياس التفكير العممي
 المجاميع

  االختبار  
قيمة ت  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 المحتسبة
 قيمة ت الجدولية

الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 اختبار التفكير العممي
 (114 ) ٜ٘.ٛٓٓ ٗ.ٖٕٜٖ ٗ٘.ٙٙٙ ٕ.ٖٜٔٙ ٔٔ.ٔٗ ٕ.ٓٗ٘ 

  ( ( ودرجة حرية )  ٘ٓ.ٓمعنوي عند نسبة خطإٔٛ ) 
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 ( ٗ)  رقم الجدول
يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم ) ت ( المحتسبة وقيمة ) ت ( المجدولة لدى طالب المجموعة التجريبية 

 لالختبارين القبمي والبعدي عمى مقياس التفكير العممي  

 المجموعة التجريبية
 االختبار البعدي االختبار القبمي

قيمة ت 
 المحتسبة

يمة ت ق
الوسط  الجدولية

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 التفكير العممي
 (114 ) ٖٙ.ٗٙٙ ٗ.ٗٚٓٓ ٜ٘.ٛٓٓ ٗ.ٖٕٜٖ -ٔٗ.ٕ٘ ٕ.ٓٗ٘ 

  ( ( ودرجة حرية )  ٘ٓ.ٓمعنوي عند نسبة خطأٖٖ )    
 ( ٘)  رقم الجدول

ية وقيم ) ت ( المحتسبة وقيمة ) ت ( المجدولة لدى طالب المجموعة الضابطة يبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيار 
 لالختبارين القبمي والبعدي عمى مقياس التفكير العممي

قيمة ت  االختبار البعدي االختبار القبمي المجموعة الضابطة
 المحتسبة

قيمة ت 
الوسط  الجدولية

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

اؼ االنحر 
 المعياري

 التفكير العممي
 (114 ) ٖٗ.ٖٖ٘ ٖ.ٛٚٓ٘ ٖٗ.ٖٖٖ ٔ.ٙٚٙٔ -ٛ.ٓٛ ٕ.ٓٗ٘ 

  ( ( ودرجة حرية )  ٘ٓ.ٓمعنوي عند نسبة خطأٖٖ )    
 مناقشة نتائج الفرضية  4-2-2

ير العممي أظيرت نتائج االختبار التائي بين المجموعتين التجريبية والضابطة فروقًا ذات داللة إحصائية في التفك     
 المجموعة التجريبية . مصمحةول

في حين أظيرت نتائج االختبار التائي بين االختبار القبمي والبعدي في التفكير العممي لممجموعة التجريبية فروقًا ذات      
ريس في تنمية داللة إحصائية ولصالح االختبار البعدي ، وىذا يعطي داللة واضحة إلى فاعمية تأثير المدخل المنظومي في التد

 التفكير العممي .
 لممحتوى وتنظيم بوصفو طريقة تفكير المنظومي ) المدخل طبيعة بين أسباب ىذه النتائج إلى التقارب باحثانيعزو ال     
 شمولية ومتكاممة رؤية يعطي بما عناصرىا ، بين والتفاعالت التعمم موضوع المادة أجزاء بين العالقات خاللو كافة من تتضح
المرتبطة بتحديد المشكمة واختيار الفروض واختبار صحة الفروض  العممي التفكير ميارات ( وطبيعة التعمم موضوع عن

 التصور ، وميارة وتقويمو الصحيح الحل إلى لمتوصل بينيا الربط وطرائق ، سابقة معمومات من يتطمبو وتفسير وتعميم وما
المعرفة الخططية  مجال مع وتناغم ارتباط خاص ذات أنيا التعمم كما موضوع لممادة الكمي الموقف بادراك المرتبطة المكاني

دراك العالقات ، باستنتاج المرتبطة البرىان الفكري العممي بكرة اليد، وميارة  نتائج واشتقاق ، والمطموب المعطى العالقة بين وا 
 اكسب ذلك كل المنطقية ، الناحية من تبعةالم الخطوات عمى سالمة الحكم السبب ، و بيان مع سابقة معمومات من جديدة

 لمطالب الفرصة أتيحت من ثمالعممي و  لمتفكير أساسية لبنات تعد والتي واالستنتاج مثل التحميل الميارات من العديد الطالب
 دى طالبل العممي التفكير ميارات عمى ايجابًيا اثر ما وىو واضح ، بشكل التعمم موضوع المادة بين أجزاء التكامل لرؤية

 موجو ، سموك ىادف" : ىو  العممي ( من أن التفكير ٕ٘ٓٓالمجموعة التجريبية ، وىذا يتفق مع ما ذىب إليو ) زيتون ، 
 العالقات فييا تتضح تفسيرات إلى بيدف الوصول حقائقيا وأبعادىا بكل ( المبحوثة ) المشكمة دراسة موضوعية نحو بطريقة
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" .                       ) المبحوثة  ( الظاىرة أو بالمشكمة تتعمق ) تقويم ( أحكام إعطاء ثم ، تتضمنيا المشكمة أن يمكن التي
 ( ٜٗ،  ٕ٘ٓٓ) زيتون ، 

 االستنتاجات 5-1
 تفوق المجموعة التجريبية في مقياس التفكير العممي عمى المجموعة الضابطة . 5-1-1
 لعممي لممجموعة التجريبية .ساىم التدريس المنظومي في رفع مستوى التفكير ا 5-1-2
 التوصيات 5-2
ضرورة استخدام  المدخل المنظومي في التدريس في تعمم عموم التربية الرياضية من قبل المدرسين والموجيين كأحد  ٔ-5-2

 األساليب الفعالة في التعمم الفعال والتي يؤدي استخداميا إلى تحقيق أىداف التربية الرياضية .
 المفاىيم العالقات بين وتحديد المنظومي المدخل التربية الرياضية باستخدام محتوى مناىج تنظيم إعادة ضرورة ٕ-ٕ-5

 واضحة . بصورة
 الميارات عمى الطالب ، والتركيز عند خاص بشكل التفكير العممي وميارات عام بشكل التفكير ميارات تنمية ٖ-ٕ-5

 اإلبداعية .
 المقترحات 5-3
 .المختمفة  التفكير ميارات تنمية في المنظومي المدخل توظيف أثر دراسةبغرض  إجراء دراسات أخرى ٔ-ٖ-٘
 إجراء دراسات أخرى لممدخل المنظومي في التدريس وعمى دروس عممية أخرى في مجال التربية الرياضية . ٕ-ٖ-٘
ية الرياضية في مختمف إعداد دراسة لبناء برنامج تدريبي لتطوير ميارات التدريس المنظومي لدى مدرسي الترب ٖ-ٖ-٘

 المراحل التعميمية .
 المصادر

برنامج محوسب باستخداـ المدخؿ المنظومي لتنمية المفاىيـ العممية واالحتفاظ ( ،  ٕٛٓٓالبابا ، سالم سامي ، )  -1
 ة ، غزة ، فمسطين .، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة اإلسالمي بيا لدى طمبة الصؼ العاشر

استخداـ التدريس المنظومي في تدريس بعض المفاىيـ الرياضية ( ،  ٕٕٓٓحسب اهلل ، محمد عبد الحميم ، )  -ٕ
، المؤتمر العربي الثاني حول المدخل المنظومي في التدريس والتعمم ، فبراير ، كمية التربية ،  بالمرحمة اإلعدادية

 جامعة عين شمس ، القاىرة .
 ، دار الحامد ، عمان . ٔ، طمنظومة التعميـ وأساليب تدريس ( ،  ٜٕٓٓ، محمد حسن محمد ، ) حمادات  -ٖ
أثر نموذجيف تعميمييف/ تعممييف المتكامؿ والقبعات الست في تنمية أنماط ( ، ٕٓٔٓالحمداني ، محمد سييل نجم ، ) -ٗ

، أطروحة دكتوراه غير ربية الرياضية التفكير المرتبطة بنصفي الدماغ واالكتساب واالحتفاظ بمفاىيـ تدريس الت
 منشورة ، كمية التربية الرياضية ، جامعة الموصل .

 ، المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب ، الكويت . التفكير العممي( ،  ٜٛٚٔزكريا ، فؤاد ، )  -٘
 . دار الشروق  ، عمان ، العموـ تدريس أساليب( ،  ٕ٘ٓٓ ) عايش ، ، زيتون -ٙ
 الكتاب ، دار أصول التدريس ، سمسمة ، منظومية رؤية التدريس تصميـ ( ، ٕٔٓٓ ، ) حسين حسن زيتون ، -ٚ

 .القاىرة
، تطوير المناىج الدراسية تطبيقات ونماذج منظومية ( ، ٕٙٓٓالسعيد ، رضا مسعد و النمر ، محمد عبد القادر ، ) -8

 . دار الفكر العربي، القاىرة
 البنائي ، الفكر القائمة عمى التدريس نماذج وبعض المنظومي المدخؿ ، م( ٕٗٓٓ ( الصبور ، عبد منى شياب ، -ٜ

 عين جامعة ، التربية ، كمية ٕٗٓٓابريل  ٗ-ٖ،  والتعمـ التدريس في المنظومى المدخؿ حوؿ الرابع العربي المؤتمر
 . القاىرة  ، شمس
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 البنائي ، الفكر القائمة عمى التدريس نماذج وبعض المنظومي المدخؿ ، م( ٕٗٓٓ ( الصبور ، عبد منى شياب ، -ٓٔ
 عين جامعة ، التربية ، كمية ٕٗٓٓابريل  ٗ-ٖ،  والتعمـ التدريس في المنظومى المدخؿ حوؿ الرابع العربي المؤتمر
 . القاىرة  ، شمس

المدخل  حول الثاني العربي المؤتمر إلى مقدمة ورقة ، المستقبؿ وتحديات المنظومية( ،  ٕٕٓٓ ( فيمي ، فاروق ، -11
 . القاىرة  ، شمس عين جامعة ، العموم تدريس تطوير مركز ، والتعمم التدريس في منظوميال

 . العربي الفكر دار ، القاىرة ، التعميـ العاـ مراحؿ في التفكير ميارات ( ،  ٕٓٓٓ، )  فييم ، مصطفى -ٕٔ
 في المقررات ونظاـ امةالع الثانوية طمبة لدى العممي قدرات التفكير قياس، )  ٜٜٙٔ وآخرون ، ) فتحي ، ىالل -ٖٔ

 . السادسة  السنة عشر التاسع العدد ، بدولة الكويت والمناىج التربوية البحوث مركز ، التربية مجمة ، دولة الكويت
14- Regional Educational Laboratories Annual Report for 2001. SEDL's Systemic Approach 

-http://www.relnetwork.org/2000ar/sedln Schools, Creates Coherence and Builds Capacity i
. text.html 

 مقياس التفكير العممي( 1الممحؽ )
 القسـ األوؿ : تحديد المشكمة .

 المشكمة الموقؼ
 اإلجابة

 ال نعـ

ضاء ، فقد انطمقت أوؿ " تتسابؽ الدوؿ المتقدمة في غزو الف-أ
مركبة فضائية مف قاعدة اندرو األمريكية لتخترؽ الغالؼ  

ساعة و  54الجوي ، وتدور حوؿ األرض في رحمة استمرت 
دقيقة ، وكانت ىذه الرحمة نتيجة ما حققتو أطوؿ تجارب  31

بميوف  3.6الفضاء في برنامج استغرؽ أكثر مف عاميف وكمؼ 
 دوالر ".

رائننننننق إلطننننننالق المركبننننننات مننننننا ىنننننني أفضننننننل الط -ٔ
   الفضائية ؟

   لماذا تيتم الدول العظمى ببحوث غزو الفضاء ؟ -ٕ

ىل يمكن تخفيض النفقات التي تنفق عمنى بنرامج  -ٖ
   الفضاء؟

   كيف تتسابق الدول المتقدمة في غزو الفضاء ؟   -ٗ

" إف اتساع سياسة ترشيد اإلنفاؽ وزيادة اإلنتاج في  –ب 
مف أىـ األساليب التي تساعد الدوؿ عمى مواجية  العراؽ تعد

 المشاكؿ االقتصادية وسد حاجات  المجتمع األساسية".
 

   ما حجم المشكمة االقتصادية في العراق ؟ -٘

   ما المقصود بترشيد اإلنفاق وزيادة اإلنتاج ؟  -ٙ

لمننناذا تتغينننر السياسنننية االقتصنننادية فننني المجتمنننع  -ٚ
   العراقي ؟

تخداـ أنواع جديدة مف الطاقة مثؿ الطاقة الشمسػية "اس-ج 
والنوويػػػة واليوائيػػػة تعػػػد مػػػف الوسػػػائؿ الحديثػػػة التػػػي 
تسػػتطيع بيػػا الػػدوؿ مواجيػػة الػػنقص فػػي الطاقػػة وىػػي 
اقػػؿ فػػي أسػػعارىا مػػف أسػػعار الطاقػػة التقميديػػة والسػػيما 

 .  النفط"

لمنننناذا نمننننول األبحنننناث الخاصننننة باسننننتخدام ىننننذه  -ٛ
   الطاقات ؟

كيف نقوم بعمميات المسنح الجيولنوجي والجغرافني  -ٜ
   الخاص باستخدام ىذه الطاقة ؟ 

إلننى متننى تظننل دول العننالم تعتمنند عمننى البتننرول  -ٓٔ
   كطاقة ىامة في حياتنا ؟

منننننننا األسنننننننباب الرئيسنننننننية وراء ارتفننننننناع الطاقنننننننة  -ٔٔ
   التقميدية ؟

ىل تمكنت الدول المتقدمة من استخدام الطاقات  -ٕٔ
   بديمة في ظل أزمة الطاقة ؟ال

http://www.relnetwork.org/2000ar/sedl-text.html
http://www.relnetwork.org/2000ar/sedl-text.html
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 المشكمة الموقؼ
 اإلجابة

 ال نعـ

يعد اليورانيـو عنصر ميـ في إنتاج الطاقة النووية إال انو  –د 
في اآلونة األخيرة استخدـ في إنتاج األسمحة النووية إذ آف ىذه 

 األسمحة شديدة االنفجار

   ما ىي الحاجة لميورانيوم ؟  -ٖٔ
الطرائنق لالسنتفادة منن اليورانينوم ما ىي أفضنل  -ٗٔ
   ؟ 

كينننف نحنننند منننن اسننننتخدام اليورانينننوم فنننني إنتنننناج  -٘ٔ
   األسمحة المدمرة ؟ 

   ما ىي طرائق استخدام اليورانيوم؟  -ٙٔ

"ال يمكػف ضػماف المسػتقبؿ إال عمػى أسػاس تكنولوجيػػات -ىػػ
جديػػدة فػػي قطاعػػات يمكػػف لمتجديػػد فييػػا أف يضػػاعؼ 

واالسػػػتخدامات الجديػػدة وال زالػػػت  التطبيقػػات الصػػناعية
كثيػػر مػػف الػػدوؿ ال تسػػتطيع االسػػتفادة مػػف التكنولوجيػػا 

 الحديثة في قطاعات صناعاتيا المختمفة".". 
 

إلنى أي منندى تسناىم التكنولوجيننا فني التطبيقننات  -ٚٔ
   الصناعية ؟

   ما الطرائق الجديدة في التكنولوجيا الصناعية ؟  -ٛٔ

يمكننن بيننا تطننوير الصننناعات  مننا الوسننائل التنني -ٜٔ
   الحديثة ؟

   ما العالقة بين التقدم التكنولوجي والمستقبل ؟  -ٕٓ

   ؟ لحياتنا كيف نضمن مستقبال أفضل -ٕٔ

ىننننل تختمننننف النننندول فنننني مقنننندار اسننننتفادتيا مننننن  -ٕٕ
   التكنولوجيا الحديثة . 

" تعػػد شػػبكة االنترنػػت مػػف الوسػػائؿ الحديثػػة لمحصػػوؿ  -و  
لمعػػػػارؼ العمميػػػػة ، إذ تتضػػػػمف مواقػػػػع مختمفػػػػة عمػػػػى ا

 لجميع العمـو ويمكف إيصاؿ االنترنت إلى منازلنا" .
 

إلننى أي منندى تسننيم شننبكة االنترنننت فنني التقنندم  -ٖٕ
   العممي ؟

ما ىي أفضنل المواقنع لمحصنول عمنى المعمومنة  -ٕٗ
   العممية ؟

كيف نتمكن من إيصال ىنذه الوسنيمة إلنى طمبنة  -ٕ٘
   العمم ؟

 ما عالقة التقدم العممي بشبكة االنترنت  -ٕٙ
   

 المشكمة الموقؼ
 اإلجابة

 ال نعـ

"يعد جياز االتصاؿ الموبايؿ مف احدث أجيزة االتصػاؿ  –ز 
 إذ تنتشر شبكات ىذا الجياز في مختمؼ أنحاء العالـ ". 

 

ما الفائدة التي يحققيا جيناز االتصنال الموباينل  -ٕٚ
   ؟

   ن توفير جياز الموبايل  لممواطنين ؟ كيف يمك -ٕٛ
ىنننننل ىنننننناك اخنننننتالف بنننننين الننننندول فننننني مقننننندار  -ٜٕ

   استخدام ىذا الجياز ؟ 

إلنننى أي مننندى يسنننيم جيننناز االتصنننال الموباينننل  -ٖٓ
   في تسييل االتصال الداخمي والخارجي ؟
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 القسـ الثاني : اختيار الفروض .
 

 الفروض المقترحة الموقؼ
 اإلجابة

غير  ؿمقبو
 مقبوؿ

 "البطالة ىي المشكمة األولى في الدوؿ المتقدمة" . -أ 

سنننننتتعرض الننننندول إلنننننى مشننننناكل اجتماعينننننة عنننننند  -ٖٔ
   إىمال مشكمة البطالة . 

   نحن لسنا ميددين بمشكمة البطالة .  -ٕٖ

الننننندول التننننني تعننننناني منننننن مشنننننكمة البطالنننننة غينننننر  -ٖٖ
   محظوظة . 

 فر الرزؽ" ."يياجر الناس إلى حيث يتو  -ب
 

ىننننناك ضننننرورة ليجننننرة كننننل الننننناس إلننننى مننننواطن  -ٖٗ
   أخرى .

عنند وجنود مشنناكل فني النرزق يينناجر النناس إلننى  -ٖ٘
   حيث يتوفر .

   يسعى الناس إلى اليجرة لمترويح عن أنفسيم .   -ٖٙ

 الفروض المقترحة الموقؼ
 اإلجابة

غير  مقبوؿ
 مقبوؿ

 فا" ؟"سأذىب إلى مصايؼ العراؽ صي -ج 
 

عند توفر الوسائل الكافية لمذىاب إلى المصايف  -ٖٚ
.   

قضنننناء الوقننننت فنننني المصننننايف أكثننننر متعننننة فنننني  -ٖٛ
   الصيف .

سأذىب إلى المصايف صيفا لقضناء وقنت ممتنع  -ٜٖ
   مع أصدقائي .

 "العقؿ السميـ في الجسـ السميـ" .  -د 
 

   األشخاص األصحاء ينجحون في االمتحانات . -ٓٗ

   تيتم الدول بالمياقة الجسمية لمشباب .  -ٔٗ

   الرياضيون أكثر ذكاًء من غيرىم .  -ٕٗ

اإلعالن عن الرياضية ووسائميا يخمنق حناًل قنوي  -ٖٗ
   لمعقل والجسم .

   ليس لدى الناس فكرة عن أىمية الرياضة .  -ٗٗ

   تسعى المجتمعات المتقدمة إلى تنظيم األسرة . -٘ٗ" نحف في حاجػة إلػى تنظػيـ األسػرة مػف اجػؿ حيػاة  –ىػ 
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 أفضؿ" . 
 

سنننتعرض لمشنناكل اجتماعيننة عننند إىمالنننا تنظننيم  -ٙٗ
   األسرة .

   ليس عندنا مشاكل في تنظيم األسرة . -ٚٗ

   مراكز تنظيم األسرة مسؤولة عن تنظيم النسل. -ٛٗ

   

 المشكمة الموقؼ
 اإلجابة

غير  مقبوؿ
 مقبوؿ

 71أف أكثػػر مػػف  2112نػت إحصػػائية لعػػاـ "بي -و 
مميػػػػوف نسػػػػمة مػػػػف سػػػػكاف الػػػػدوؿ العربيػػػػة ال 

 يجيدوف القراءة والكتابة" .
 

سننننتتعرض النننندول العربيننننة إلننننى التخمننننف فنننني  -ٜٗ
   مجال الثقافة عند إىمال التعميم .

   نحن لسنا ميددين بالتخمف الثقافي. -ٓ٘
ي النندول التنني تعنناني مننن التخمننف الثقننافي ىنن -ٔ٘

   دول غير متحضرة .

 
 القسـ الثالث  : اختبار صحة الفروض .

 اإلجابة المشكمة الموقؼ
 ال نعـ

 " القصص الواقعية أفضؿ مف القصص الخيالية " .  -أ 
 

نننننوزع اسننننتفتاء عمننننى مجموعننننة مننننن األشننننخاص  -ٕ٘
 ونسنننننننننننننأليم فينننننننننننننو عنننننننننننننن رأيينننننننننننننم فننننننننننننني القصنننننننننننننص 

 الواقعية والخيالية . 
  

من اإلفراد قصة واقعية وأخرى نحكي لمجموعة  -ٖ٘
   خيالية ونسأليم عن أفضل القصتين . 

نعنننننرض فننننننيمم سنننننينمائي يحكنننننني قصنننننة واقعيننننننة  -ٗ٘
 وأخنننننننننننننننننننننننننرى خيالينننننننننننننننننننننننننة ونالحنننننننننننننننننننننننننظ تعميقنننننننننننننننننننننننننات 

 المشاىدين بعد ذلك . 
  

ننننننننوزع قصنننننننتين مطبنننننننوعتين إحنننننننداىما واقعينننننننة  -٘٘
واألخننننننرى خياليننننننة ثننننننم نطمننننننب التعميننننننق عمييمننننننا بعنننننند 

 قراءتيما . 
  

نقننول لنن والد أن القصننص الواقعيننة أفضننل مننن  -ٙ٘
   القصص الخيالية" .

 اإلجابة المشكمة الموقؼ
 ال نعـ

يقننارن بننين درجننات تحصننيل التالميننذ الننذين  -ٚ٘"يػػؤدي وجػػود التمفزيػػوف بػػالمنزؿ إلػػى إىمػػاؿ التالميػػذ  -ب 
   يشننننننننننننننننننناىدون التمفزينننننننننننننننننننون وبنننننننننننننننننننين درجنننننننننننننننننننات 
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 . تحضير دروسيـ "
 

 . الذين ال يشاىدونو 

نسأل المدرسين عن أثر التمفزيون عمى التالميذ  -ٛ٘
.   

نسنننأل مجموعنننة منننن التالمينننذ عنننن مننندى حنننبيم  -ٜ٘
   لبرامج التمفزيون . 

نسنننأل أوليننناء األمنننور عنننن أثنننر التمفزينننون عمنننى  -ٓٙ
   التالميذ .

" تكثر األوبئة واألمراض في المناطؽ التي يوجػد فييػا  -ج 
 التموث البيئي " . 

 

نقنننارن بنننين نسنننبة وجنننود األوبئنننة واألمنننراض فننني  -ٔٙ
المناطق التي يوجد فييا التمنوث البيئني بنسنبة األوبئنة 
واألمنننراض فننني األمننناكن التننني ال يوجننند أو يقنننل فيينننا 

 التموث البيئي . 

  

ندرس أثنر اسنتخدام المنواد المطينرة لمتمنوث عمنى -ٕٙ
وجود األوبئة واألمراض فني األمناكن التني يوجند فيينا 

 التموث البيئي . 
  

نننندرس أثنننر تقمينننل عوامنننل التمنننوث البيئننني عمنننى  -ٖٙ
   وجود األوبئة واألمراض . 

نقارن بين استيالك المواد المطيرة في األمناكن  -ٗٙ
التنني يوجنند فييننا تمننوث بيئنني واألمنناكن التنني ال يوجنند 

 فييا تموث بيئي.
  

نبحننننث عننننن األمنننناكن التنننني يوجنننند فييننننا األوبئننننة  -٘ٙ
   لمقضاء عمييا .  راضواألم

 اإلجابة المشكمة الموقؼ
 ال نعـ

" يزداد دخؿ األسرة في األحياء الراقية عنيا في  -د 
 األحياء الشعبية " . 

 

نننننوزع اسننننتفتاء عمننننى أىننننالي المننننناطق الشننننعبية  -ٙٙ
   والراقية ونسأليم عن دخميم .

نسننننأل بعننننض المحننننالت فنننني المننننناطق الشننننعبية  -ٚٙ
   عدد الزبائن الذين يترددون عمييم . والراقية عن 

نسنننأل أصنننحاب المحنننال التجارينننة فننني المنننناطق  -ٛٙ
الشننعبية والراقيننة عننن معنندل دخننل ىننذه المحننالت فنني 

 اليوم . 
  

نقننننارن بننننين نسننننبة تننننردد األىننننالي فنننني المننننناطق  -ٜٙ
الشعبية عمى دور السينما بنسبة تردد أىالي المنناطق 

 الراقية عمى ىذه الدور.
  

" تعتمد حياة األسماؾ عمػى األوكسػجيف الموجػود  فػي  –ىػ 
 الماء".  

 

   نضع األسماك في مكان جاف ونالحظ . -ٓٚ

نضننع األسننماك فنني حننوض بننو كميننة قميمننة مننن  -ٔٚ
   الماء ونحكم الحوض لمدة طويمة دون تغيير الماء .
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 القسـ الرابع : التفسير .

 القسـ الخامس : التعميـ . 

 اإلجابة الموقؼ ت
 ال أعرؼ غالباً  كؿ بعض

     النساء اقل وزنا من الرجال .   82
     الكبار يفكرون أحسن من الصغار . 83
     الرجل األوربي ال يحترم القانون . 84
     رجال الشرطة يحترمون القانون .  85
     الطبيب أحسن دخاًل من الميندس . 86
     الرجل الصيني يحترم الروابط األسرية .  87
     العبي كرة القدم أقوى من العبي المصارعة . 88

وضنع األسننماك فنني حننوض بنو منناء خننالي مننن   -ٕٚ
   األوكسجين .

تخدام منظننار لمالحظننة األسننماك فنني البحننر اسنن -ٖٚ
 لمتابعنننننننة منننننننا إذا كاننننننننت تعنننننننيش فننننننني بننننننناطن المننننننناء 

 أم عمى السطح .
  

 اإلجابة التفسير الموقؼ
 خطأ صح

" قميؿ مف الحيوانات  تستطيع اف تأكؿ الخ   الخشب   -أ –أ 
 ألنو يحتوي عمى بعض المواد مف

 ا " .الصعب عمييا ىضمي 

بعنننننننض الحيواننننننننات لينننننننا أسننننننننان وفنننننننك قنننننننوي  -ٗٚ
   تستطيع أن تأكل الخشب . 

يوجننند فننني القنننناة اليضنننمية فننني بعنننض أننننواع  -٘ٚ
الحيواننننننات منننننواد أولينننننة تسننننناعد فننننني ىضنننننم المنننننواد 

 السميموزية المكونة لمخشب . 
  

"العسػػػؿ مػػػادة غذائيػػػة مفيػػػدة جػػػدا لمجسػػػـ السػػػميـ  -ب 
 والمريض  عمى السواء" . 

 

ألننننننننننو يحتنننننننننوي عمنننننننننى كمينننننننننة منننننننننن السنننننننننكر  -ٙٚ
   والفيتامينات والمعادن الضرورية لمجسم . 

   ألنو غذاء يستخمص من النحل . -ٚٚ

 " يشعر الفرد بتعب عند ممارسة األلعاب الرياضية". -ج 
 

األلعناب الرياضنية تننؤثر عمنى الصنحة وترىننق  -ٛٚ
   اإلنسان .

العضننننالت تكننننون قنننند اسننننتيمكت األوكسننننجين  -ٜٚ
   الموجود فييا وتحتاج إلى األوكسجين . 

 93" تبعد الشمس عػف األرض بمسػافة تبمػغ نحػو  -د 
مميػػػوف ميػػػؿ ولػػػو تصػػػورنا قطػػػع ىػػػذه المسػػػافة بقطػػػار 

عػػاـ بينمػػا تقطعيػػا  111سػػريع لوجػػدناه يسػػتغرؽ نحػػو 
 ( دقائؽ فقط" .8أشعة الشمس في )

سننرعة الضننوء اكبننر بكثيننر مننن سننرعة القطننار  -ٓٛ
   ائرات . أو سرعة الط

أشننعة الشننمس ال تتوقننف بينمننا القطننار يتوقننف  -ٔٛ
   لعدة أسباب .
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