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لخص البحث :م
هـــدف البحـــث الحـــالي الـــى التعـــرف علـــى اثـــر اســـتخدام أنمـــوذجین تعلیمیـــین همـــا أنمـــوذج 

في تنمیة التفكیر المعرفي والتحصیل لتالمیذ الصـف الخـامس االبتـدائي فـي مـادة كانیهو  رایجلوث

، ) تلمیـذا مـن تالمیـذ المـدارس االبتدائیـة فـي مدینـة الموصـل٨٠العلوم وتألفت عینة البحـث مـن (

حیث تم اختیار مدرسة الفتوة للبنـین بشـكل قصـدي نتیجـة لوقـوع فتـرة اشـرافه علـى التطبیـق للطلبـة 

المدرسـة كعینــة قصــدیة المطبقـین مــن قبـل الباحــث فــي التربیـة العملیــة ،فجــاء اختیـار الباحــث هــذه

إلجـــراءات البحـــث فـــي مجمـــوعتین تجـــریبیتین اختیرتـــا بشـــكل عشـــوائي ، حیـــث درســـت المجموعـــة 

جریبیة األولى شعبة (ج) باستخدام أنموذج رایجلـوث ودرسـت المجموعـة التجریبیـة الثانیـة شـعبة الت

(أ) باستخدام أنموذج كانیه ، واعتمد الباحث فـي قیـاس التحصـیل الـى االختبـار الـذي اعـده حیـدر 

) فقرة من فقرات االختبـار التحصـیلي الموضـوعي مـن ٢٠) م والمؤلف من (٢٠٠٣واخرون عام (

ر االختیار من متعدد في ثالثة بدائل واعد اختبارا للتفكیر المعرفي لتالمیذ المرحلة االبتدائیة اختبا

وعــن طریــق البحــث مــن االدبیــات والدراســات التربویــة الســابقة وعــن طریــق األســئلة والمناقشــة مــع 

فـي الصـوري الخبراء التربویین في التربیة والعلوم وطرائق التدریس جاء االختبـار فـي التفكیـر المعر 

) صــورة فیهــا مجموعــة مــن االســئلة الفكریــة والعقلیــة فــي التشــابه واالخــتالف بعــد ٢٠المؤلــف مــن (

مـن خـالل تدریبـه التعلیمیین في التجربـةاألنموذجینالتأكد من صدقه وثباته وبدا الباحث بتطبیق 

ذ الصـف الخـامس تطبیق وتدریس االنموذجین التعلیمیـین علـى تالمیـلمعلمة مادة العلوم في كیفیة

ـــوة للبنـــین لمـــدة ( ـــدائي فـــي مدرســـة الفت ) اســـابیع وباســـتخدام الوســـائل االحصـــائیة المناســـبة ٧االبت

الجــراءات البحــث اظهــرت نتــائج البحــث تفــوق المجموعــة التجریبیــة االولــى التــي درســت باســتخدام 

انیـــه وقـــدم انمـــوذج رایجلـــوث علـــى المجموعـــة التجریبیـــة الثانیـــة التـــي درســـت باســـتخدام انمـــوذج ك

الباحث بعض التوصیات والمقترحات .
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The Effect of (Raigloth and Gane) Educational Model in
Developing Information Thinking and Achievement for

Fifth Primary Pupils in Science

Dr. Mohammed Jasem Abdu-Ameer
University of Mosul - College of Basic Education

Abstract:
The current research aims investigating the effect of using Raigloth

expansionst model and Gane in clusive model in developing scientific

reasoning and achievement of fifth primary pupils in science .

The sample consisted of (80) primary schools pupils in Ninevan

governarcher .There searcher chose al .fitwa primary school in tentionally

due to the fact of the researcher being himself asupervisor of applying

students . Thus , The researcher used this school in tentionally to do the

research .The procedure consists of having two experimental groups

randomly chosen ,the first one (division c) studied using Raigloth model

and the second (A division) studied using Gane model .In order to

measure achievement ,the researcher used Haidar et al (2003) test

comprising of (20) items of objective achievement test (choose from

multiple) made attest to measure scientific thinking for primary stage

pupils through the literaries and previous studies and by discussing with

the experts in education , science and methodology .The result came in

the from of scientific thinking using image which consists of (20) pictures

containing a group of mental and reasoning questions that have similar

ities and differences and aftar verifying the reliability and stability of the

test ,the researcher began his experiment by training the teacher to use the

two mentioned models on pupils of fifth primary classes in AL .Ftwa

primary school for (7) weeks .

Using the appropriate statistical methods, the results showed the

superiority of the first experimental group using Raigloth model over the

second experimental group used Gane model . The researcher concluded

his research with some recommendations and suggestions.
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مشكلة البحث : 
علـــیم وقاعدتـــه وعلـــى وجـــه التحدیـــد تعـــد مرحلـــة الدراســـة االبتدائیـــة االســـاس فـــي مراحـــل الت

الصــف الخــامس االبتــدائي حیــث تعــد مرحلــة انتقالیــة نوعیــة لبــدء مرحلــة جدیــدة مــن مراحــل التعلــیم 

قـال التلمیـذ فـي هـذا الصـف تتطلب العمل علـى شـمولها بالمعرفـة وتطبیقاتهـا العملیـة مـن خـالل انت

الربعـة الماضـیة مـن المرحلـة االبتدائیـة ، بعد ان تعلم اصول القراءة والكتابة في السنوات االدراسي

.

ــــق  ــــق التــــدریس فــــي مدارســــنا االبتدائیــــة البــــد مــــن اســــتخدام الطرائ ولغــــرض تطــــویر طرائ

التعلمیة الحدیثة والتدریب علیها حتـى تسـهم فـي رفـع مسـتوى –واالستراتیجیات والنماذج التعلیمیة 

التالمیذ المعرفي والوجداني والمهاري . 

بتدائیــة حالیــا الزالــت طرائــق التــدریس التعلیمیــة الشــائعة فــي تــدریس مــادة وفــي مدارســنا اال

وفــي الوقــت الــذي فیــه كتــاب )التــذكر(العلــوم منصــبا علــى الجانــب المعرفــي وفــي مســتویاته الــدنیا 

العلــوم یشــتمل علــى خبــرات وانشــطة ومحتــوى عملــي وعلمــي مــنظم یســاعد تحقیــق اهــداف تــدریس 

ان اغلـــب المعلمـــین والمعلمـــات الزالـــوا متـــأثرین بـــالطرائق التقلیدیـــة العلـــوم فـــي هـــذه المرحلـــة ، اال

المنصـبة علــى الجانــب النظـري والعــزوف عــن تطبیـق الجانــب العملــي واسـتخدام النمــاذج التعلیمیــة 

التعلیمیــــین األنمــــوذجینالتعلمیــــة الحدیثــــة ومــــن بــــاب الفضــــول العلمــــي حــــاول الباحــــث ان یطبــــق 

ـــذ الصـــف ا ـــوم لتالمی ـــر المعرفـــي لتـــدریس العل ـــان تاثیرهمـــا فـــي التفكی ـــدائي لغـــرض بی لخـــامس االبت

والتحصیل . 

اھمیة البحث :
نتیجة االنفجار المعرفي والتطـور التقنـي ومـا صـاحبهما مـن تطـورات سـریعة فـي مجـاالت 

الحیــاة كافــة ممــا زاد مســؤولیة المؤسســات التربویــة مــن جامعــات ومــدارس وغیرهــا حیــث اصــبحت

ل مالدیها لمواصلة التطـور العلمـي والتقنـي ، فبـدأ اسـتخدام النمـاذج التدریسـیة المطالبة بتقدیم افض

المتنوعة والتقنیات التربویة الحدیثة والفعالة في رفع مستوى التحصیل المعرفي لدى التالمیذ والتي 

تساهم في التفكیـر المعرفـي وحـل المشـكالت لیصـبحوا قـادرین علـى مواكبـة العصـر الـذي یعیشـون 

فیه. 

Instructional(د التصـمیم التعلیمـي یع Design( تقنیـة حدیثـة لتطـویر خبـرات وبیئـات

التعلــیم وهــو تقنیــة تــدمج نمــاذج التــدریس واســتراتیجیات الــتعلم والتعلــیم والتــي تجعــل طلــب المعرفــة 

  .  )٢٧، ص ١٩٩٩الحیلة ، (والمهارات العلمیة اكثر فاعلیة ونشاطا واحتكاما 

یمـــي نظریــــات ونمـــاذج تدریســــیة اســـتخدمت كطرائــــق فـــي تنظــــیم ولقـــد قـــدم التصــــمیم التعل

لمحتوى المادة التعلیمیة مـن ناحیـة وتعلمهـا مـن ناحیـة اخـرى ، وعلـى افتـراض ان التنظـیم بطریقـة 
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المتعلم على فهم المعلومات المتعلمة وخزنها فـي الـذاكرة بطریقـة منظمـة ومتسلسـلةمنطقیة یساعد

المعلومــات وتسلســلت فیهــا تفــق والطریقــة التــي نظمــت فیهــاتعنــدها یجــب اتبــاع طرائــق تدریســیة 

Tennyson(االفكار الرئیسة والحقائق والمفاهیم والمبادئ , 1999 , p.137(.

لــدى الطلبــة مثــل فیهــا والن التــدریس الجیــد للعلــوم یــؤدي الــى تنمیــة الممارســات المرغوبــة 

تند الــى دلیـــل ، وذلــك لســهولة ربـــط التفكیــر المعرفــي والمالحظــة والتشـــكك فــي االقــوال التـــي التســ

  ) . ٥١،ص٢٠٠٣السید ،(مادته ومفاهیمه بالحیاة الیومیة 

هـو  ولعل من ابرز اهداف تدریس العلوم فضـال عـن اكتسـاب التالمیـذ المعلومـات العلمیـة

   ٠) ٩٤،ص٢٠٠٢زیتون ،(جعل التالمیذ قادرین على استخدام التفكیر العلمي وتنمیته لدیهم 

كیــف (لتربویــون علــى ان احــد اهــداف تــدریس العلــوم هــو تعلــیم التالمیــذ ومــن هنــا یؤكــد ا

ا واســتیعابها هــظهــر قلـب دون فهمالكیــف یحفظـون الموضــوعات والمنــاهج الدراسـیة عــن)یفكـرون

  .  )٢٩، ص ١٩٩٩الهزاع ، (او توظیفها في الحیاة 

ائق والقـوانین والتفكیر المعرفي لیس غایة في حد ذاته وانما وسیلة من اجل اكتشـاف الحقـ

والتعمیمات والمفاهیم العلمیة واغناء المعرفة بالمزید من التقـدم المعرفـي ، ولهـذا فـالتفكیر المعرفـي 

االتیة : للمسوغات یظل ضرورة ملحة في تدریس العلوم وتعلیمها وذلك 

یهدف تدریس العلـوم الـى حـل المشـكالت التـي یواجههـا التلمیـذ ، وعنـدما یواجـه التلمیـذ احـدى .١

المشكالت فانه یحتاج الى التفكیر المعرفي لحلها . 

یحتــاج التلمیــذ الــى التفكیــر المعرفــي الدراك العالقــات بــین اجــزاء المعرفــة العلمیــة التــي تتكــون .٢

.)النظریات والقوانین والمبادئ والمفاهیم والحقائق(من 

ر واالحـداث العلمیـة یحتاج التلمیذ الى التفكیر المعرفـي مـن اجـل التـدریب علـى تفسـیر الظـواه.٣

التي تدور حوله . 

لتنفیذ االنشطة التعلیمیة كافة التي یقوم بها المتعلم . اً ساسیأ اً یعد التفكیر المعرفي مطلب.٤

ـــى اجـــراء البحـــث العلمـــي .٥ ـــدریس العلـــوم وتعلمهـــا یجـــب ان تنمـــي فـــي التالمیـــذ القـــدرة عل ان ت

.مهاراته وممارسته والبحث العلمي مقترن دوما بالتفكیر العلمي و 

  )٥٦، ص ١٩٩٩نشوان وجبران ، (

Eladوتعد النظریة التوسعیة  oration) شـارلز رایجلـوثCharles reigeluth( احـدى

نظریات التعلیم التعلمـي التـي تناولـت تنظـیم المحتـوى التعلیمـي علـى المسـتوى الواسـع ولعـدد كبیـر 

لیمهـــا فــي مـــدة زمنیــة طویلـــة نســـبیا نســبیا مـــن الحقــائق او المبـــادئ او المفــاهیم او االجـــراءات وتع

   )٢١٦، ص ١٩٩٥دروزة ، (تتراوح من اسبوعین الى سنة دراسیة كاملة 
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وتتمیـز النظریــة التوســعیة باســتخدامها خطــوات متتابعــة فــي تنظــیم وتقــدیم المــادة التعلیمیــة 

هـا حیث تتضمن اعطـاء مقدمـة عامـة وشـاملة ومـوجزة الهـم عناصـر المـادة التعلیمیـة المـراد تنظیم

  . )٤٧٠، ص ١٩٩٣دروزة ، (كمرحلة اولى ثم یبدا بالتفصیل والتوسع في هذه العناصر

خطوات التدریس عند رایجلوث :
)التوسعي()رایجلوث(تقدیم انموذج 

)من قبل الباحث(تقدیم تعریف عام عن المفهوم .١

مناقشة التالمیذ للوصل الى تفاصیل المفهوم .٢

عرض امثلة توضح المفهوم . .٣

طاء فقرات للتدریب والتمرین في المفهوم اع.٤

تزوید التالمیذ بالتعزیز . .٥

امــا انمــوذج كانیــه یشــكل نموذجــا تعلیمــا یتنــاول بالتحلیــل الــدقیق جمیــع متغیــرات العملیــة 

ــتعلم ، ویحــدد  التعلیمیــة والتعلمیــة التــي ینبغــي ان یلتفــت المعلــم الــى رعایتهــا وتنظیمهــا لحــدوث ال

داء التـــي تشـــكل نتاجـــات لعملیـــة الـــتعلم وان وظیفـــة المعلـــم هـــي تـــوفیر كانیـــه ســـتة مراحـــل مـــن اال

الشروط الالزمة للتعلم وذلك باستخدام االنموذج التعلیمي المناسب وهي : 

تعلم االستجابات الخاصة .١

تعلم السلسلة .٢

التمییز المتعدد .٣

تعلم التصنیف .٤

تعلم استخدام القواعد والقوانین والمبادئ.٥

  )٢١٦، ص ١٩٩٦مرعي ، (          ت تعلم حل المشكال.٦

فـــالنمو المعرفـــي عنـــد كانیـــة عبـــارة عـــن بنـــاء مســـتمر لمنظومـــات معقـــدة مـــن االمكانیـــات 

المتعلمــة والحاصــلة مــن تــراكم خبــرات الــتعلم وان العمــر الزمنــي لــیس مهمــا فــي عملیــة التعلــیم ومــا 

یم تــدقیق المعلومــات التــي اقترانــه بــالنمو اال الن الــتعلم یاخــذ وقتــا طــویال والن المجتمــع یریــد تنظــ

یجــب ان تعطــي للتالمیــذ فــي عمــر معــین ، وان الــتعلم عنــد كانیــة الیعتمــد علــى عوامــل بایلوجیــة 

داخلیة بل على مدى المخزون من المهارات والعادات التي تعد متطلبـات مسـبقة لتعلـیم التلمیـذ مـا 

عــــن مراحـــل الــــتعلم وقــــد عـــرض كانیــــة افكـــاره  )٢٦، ص ١٩٩٧العكیلـــي ، (.هـــو اكثـــر تعقیــــدا 

شروط التعلم) وعرض فیه ثمانیة مراحل للتعلم وهي : (وشروطه بنظریته في كتابه 

Signalالتعلم االشاري .١ learning

Stimulusالتعلم العالقة بین المثیر واالستجابة .٢ –Response Learning
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Chainingالتعلم التسلسلي .٣ learning

Verbalالترابط او التداعي اللفظي .٤ Association learning

Discrimتعلم التمییز .٥ ination او التمییز المتعدد

Conceptتعلم المفاهیم .٦ learning

Principliتعلم المبادئ .٧ learning او تعلم القاعدةRulelearning

Problemتعلم حل المشكالت .٨ learning

عرض لهذه المراحل وتعریفها : یأتي وفیما 

ري : التعلم االشا.١
نـــواع الـــتعلم مـــن خـــالل اكتســـاب انـــواع الســـلوك الـــالارادي خـــالل عملیـــة االشـــتراط أبســـط أ

الكالســیكي عنــد بــافلوف ، وهـــذا النــوع مــن الـــتعلم ینبغــي ان یكــون المـــتعلم قــادرا علــى االحســـاس 

بالمثیرات وقادرا على االستجابة . 

تعلم العالقة بین المثیر واالستجابة : .٢
یحصل عن طریق الربط بین المثیر واالستجابة التي تكون هنا ارادیة في هو التعلم الذي

ضوء االشتراط االجرائي عند سكنر . 

التعلم التسلسلي : .٣
هو احداث سلسلة من االستجابات المترابطة التي تحقـق هـدفا معینـا مثـل فـتح بـاب مغلـق 

بالمفتاح او ترجمة نص من لغة الى اخرى . 

لتداعي اللفظي :الترابط او ا .٤
ــتعلم التسلســلي بــین وحــدات لفظیــة وابســط صــور التــداعي اللفظــي تســمیة  هــو نــوع مــن ال

االشیاء 

تعلم التمییز المتعدد :  .٥
یتضمن الموقف التعلیمي اكثر مـن سلسـلتین مـن الترابطـات وهنـاك شـروط الزمـة لحـدوث 

-هذا النوع من التعلم وهو وجود سالسل الترابط وشروطه وهي :

ان تقوم كافة المنبهات التي یتسم التمییز بینها حتى تصدر سلسلة االستجابات . أ. 

اتخاذ بعض االجراءات المنبهة للتمییز .ب. 

البد من تقدیم التعزیز واالعتماد على التكرار .  .ج
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تعلم المفاھیم :  .٦
فـــق تـــرابط وتـــاتي فـــي المقـــام االول مـــن تصـــمیم مـــا یتعلمـــه مـــن مواقـــف تعلیمـــي الخـــر و 

للحقائق العلمیة . 

تعلیم المبادئ : .٧
هي ارتباطات اللفظیة التي تشكل سالسل من المفاهیم العلمیة . 

تعلم حل المشكالت : .٨
والقواعــد وتطبیقهــا فــي  ئان حــل المشــكالت یتطلــب القــدرة علــى اســتخدام عــدد مــن المبــاد

   )٢٩، ص ١٩٩٧العكیلي ، (حل مشكلة معینة . 

  )١شكل (ال

الهرم التعلیمي لكانیهیوضح 

وبذلك فیمكن تلخیص خطوات نموذج كانیة للتدریس في النقاط االتیة : 

صیاغة االهداف التدریسیة واعالم التالمیذ بها قبل القیام بعملیة التدریس . .١

صیاغة تعریف المفهوم المراد تعلیمه للتالمیذ . .٢

یذ للمفاهیم العلمیة مراجعة التالم.٣

تقدیم االمثلة والالمثلة على المفاهیم وتزوید التالمیذ بالتعزیز المناسب . .٤

اعطاء شواهد جدیدة وتصنیفها الى امثلة ایجابیة وسلبیة عن المفاهیم . .٥

التعلمــي فــي تــدریس العلــوم –وقــد جــاء البحــث الحــالي لمعرفــة اثــر االنمــوذجین التعلیمــي 

  ة . للمرحلة االبتدائی

  لمتع

حل المشكالت

تعلم المبادئ

تعلم المفاهیم

تعلم التمیزات المتعددة

تعلم التسلسل الحركي 

تعلم من نوع مثیر واستجابة 

تعلم اشاري 

الترابط اللفظي 
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ھدف البحث وفرضیاتھ : 
)رایجلـوث وكانیـه(التعلیمیـین األنمـوذجینیهدف البحث الحالي الى ما یاتي : معرفة اثـر 

.الخامس االبتدائي في مادة العلومفي تنمیة التفكیر المعرفي والتحصیل لتالمیذ الصف 

وللتحقق من هدف البحث وضع الباحث الفرضیتین الصفریتین اآلتیتین : 

یوجد فرق ذو داللة احصـائیة بـین متوسـط درجـات تالمیـذ المجموعـة التجریبیـة االولـى التـي ال.١

تدرس وفق انموذج رایجلـوث ومتوسـط درجـات تالمیـذ المجموعـة التجریبیـة الثانیـة التـي تـدرس 

وفق انموذج كانیه في االختبارین القبلي والبعدي في التفكیر المعرفي . 

بـین متوسـط درجـات تالمیـذ المجموعـة التجریبیـة االولـى التـي الیوجد فرق ذو داللة احصـائیة.٢

تدرس وفق انموذج رایجلـوث ومتوسـط درجـات تالمیـذ المجموعـة التجریبیـة الثانیـة التـي تـدرس 

وفق انموذج كانیه في االختبار التحصیل البعدي . 

حدود البحث : 
یقتصر البحث الحالي على 

ئي في المدارس االبتدائیة النهاریة في مدینة الموصـل عینة من تالمیذ الصف الخامس االبتدا.١

  م  ٢٠٠٤– ٢٠٠٣للعام الدراسي 

  م  ٢٠٠٤-٢٠٠٣الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي .٢

الجزء الثاني للصف الخامس االبتدائي . –الفصول االربعة من كتاب العلوم .٣

تحدید المصطلحات :
Modelاالنموذج .١

مي : بانــه االســتراتیجیات التــي یوظفهــا المعلــم فــي الموقــف بهــدف عرفــه القطــامي والقطــا

تحقیــق نــواتج تعلمیــة لــدى التالمیــذ مســتندًا فیهــا الــى افتراضــات یقــوم علیهــا االنمــوذج ویتحــدد فیــه 

   )٣٦، ص ٢٠٠٠قطامي وقطامي ، (دور المعلم والتالمیذ واسلوب التقدیم . 

اجرائیـا لالنمــوذج اریجلـوث بانــه مخطــط وضــع الباحـث تعریفــاتعریـف االنمــوذج اجرائیـا : 

المقدمــة الشــاملة ، (لتنظــیم وتوجیــه العملیــة التعلیمیــة فــي مــادة العلــوم وفــق خطــوات معینــة وهــي 

.)، مستویات التفصیل ، التلخیص ، التركیب والتجمیع والخاتمة الشاملةالمقارنة التشبیهیة

خطـوات بنیـة الـتعلم المعرفـي لكانیـه كما وضع الباحث تعریفا اجرائیا النمـوذج كانیـه وفـق

الـــتعلم االشـــاري ، الـــتعلم المثیـــر واالســـتجابة ، التسلســـل الحركـــي ، التـــرابط اللفظـــي ، تعلـــم (وهـــي 

.)المفاهیم ، وتعلم المبادئ ، وتعلم حل المشكالت 



…نموذجین التعلیمیین (رایجلوث وكانیه) في تنمیة التفكیر المعرفي والتحصیلاثر األ 

٣٧

Developmentالنمو .٢
.الفردیةائصزیادة في المدى والتعقید والتكامل للخص) بانه١٩٨١عرفته بهادر (

)٦٢،ص١٩٨١(بهادر ،

بانــه مقـدار فــرق درجـة التلمیــذ بـین االختبــارین القبلـي والبعــدي ومقـدار مایكتســبه اجرئیـا : 

من معرفة في اختبار التفكیر المعرفي . 

Scientificالتفكیر المعرفي : .٣ thinking
شـــكالت التـــي بانـــه نشـــاط عقلـــي یتخـــذ االنســـان فـــي معالجـــة الم  )٢٠٠٢عرفـــه زیتـــون (

الیومیة وفي بحث المشـكالت وتقصـیها بطریقـة علمیـة والوصـول الـى حلـول لهـاتواجهه في حیاته

) ٢٠، ص ٢٠٠٢زیتون ، (

بانه مقدار الدرجة التـي یحصـل علیهـا التلمیـذ فـي اختبـار التفكیـر المعرفـي الـذي اجرئیا : 

.)مشكلة() صورة ٢٠تم اعداده لمتطلبات البحث والذي یتكون من (

:التحصیل . ٤
بانـه مقــدار مـا یحصـل علیـه التلمیــذ مـن درجـات فــي االختبـار التحصـیلي المعــد :اجرائیـا

) فقرة من االختیار من متعدد .٢٠لهذا الغرض و المؤلف من (

الدراسات السابقة :
:ستناول في هذا المجال الدراسات السابقة في محاور

دراسات تناولت انموذج رایجلوث -
دراسات تناولت انموذج كانیھ . -
.األنموذجیندراسة تناولت-

:انموذج رایجلوث.أ
)٢٠٠١دراسة السلماني (.١

اثــر اســتخدام انمــوذج رایجلــوث فــي التحصــیل الدراســـي الــى هــدفت الدراســة الــى التعــرف 

البحـث وتنمیة التفكیر العلمي لدى طالب الصف الخامس العلمـي فـي مـادة االحیـاء وتالفـت عینـة

) طالبا درست المجموعة التجریبیة بانموذج رایجلوث والضابطة بالطریقة االعتیادیة واعد ٧٨من (

) فقــرة واعتمــد الباحــث اختبــار ٦٦الباحــث اختبــارا تحصــیلیا مــن نــوع المقــالي والموضــوعي یضــم (

ـــائج الدراســـة  )١٩٨٥(لمصـــلحة التفكیـــر العلمـــي  ـــة التـــيلمصـــلحة وجـــاءت نت المجموعـــة التجریبی

.)، ص أ ٢٠٠١السلماني ، (درست باستخدام انموذج رایجلوث 
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)١٩٩٩دراسة محمد علي (.٢
هــدفت الدراســة الــى معرفــة اثــر اســتخدام انمــوذج رایجلــوث وخــرائط المفــاهیم فــي اكتســاب 

المفــاهیم لــدى طالبــات الصــف الرابــع االعــدادي فــي مــادة علــم االحیــاء وتالفــت عینــة البحــث مــن

ضـابطة واعـدت الباحثـة اختبـارا تحصـیلیا واثنتـین تجریبیـة اثنتین اربعة مجامیع ) طالبة في١٢٣(

انمــوذج رایجلــوث فــي لمصــلحة فقــرة وجــاءت نتــائج الدراســة  )٦٧(موضــوعي ومقــالي مؤلــف مــن 

التدریس . 

الدراسات التي تناولت انموذج كانیھ : .ب
)١٩٩٩(دراسة الجمیل .١

ر استخدام انموذج كانیه وخارطة المفاهیم في اكتسـاب هدفت الدراسة الى التعرف على اث

المفــاهیم الحیاتیــة واالحتفــاظ بهــا لــدى طالبــات الصــف الخــامس العلمــي فــي مــادة االحیــاء وتالفــت 

) طالبة في ثالث مجامیع واعدت الباحثة اختبارا تحصیلیا موضوعیا مؤلف ٧٩(عینة البحث من 

المجموعة التي درست باستخدام خارطة المفاهیم . لمصلحة) فقرة وجاءت نتائج الدراسة ٥٠من (

)، ص أ،د ١٩٩٩الجمیل ، (

Marshall١٩٨٥دراسة مارشال .٢
اثـر انمـوذج كانیـه التعلیمـي ونظریـة اوزبـل فـي التحصـیل الـى هدفت الدراسة الـى التعـرف 

ئج الدراسـة ) طالبا وطالبة فـي المـدارس الثانویـة وجـاءت نتـا٨١الدراسي وتالفت عینة البحث من (

علــى عــدم وجـــود فــرق بــین انمـــوذج كانیــه ونظریــة اوزبیـــل فــي التحصــیل الدراســـي لطلبــة الدراســـة 

Marshall(الثانویة .  , 1985 , p.901(

Fouda١٩٨١دراسة .٣
اثـر انمـوذج تعلیمـي كانیـه ونظریـة اوزبـل بطریقـة المـنظم الـى هدفت الدراسـة الـى التعـرف 

) طالبــة مــن ثــالث مجــامیع بحثیـــة ١٢٠(میــة وتالفــت عینــة البحــث مــن المتقــدم فــي المفــاهیم العل

واعـــدت الباحثــــة اختبـــارا تحصــــیلیا موضـــوعي وفــــق تصــــنیف بلـــوم وجــــاءت نتـــائج الدراســــة تفــــوق 

المجموعتین التجریبیتین في االنموذجین في تعلم المفاهیم على المجموعة الضابطة.

)Fouda , 1981 , p.233(
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١٩٩٣/ دراسة دروزة ناألنموذجیدراسة .ج
اثــر نظریــة رایجلــوث التوســعیة فــي تنظــیم المحتــوى التعلیمــي الــى هــدفت الدراســة التعــرف 

مســتویات فــي الــتعلم التــذكر الخــاص  ةمقارنــة بنظریــة كانیــه الهرمیــة والطریقــة االعتیادیــة فــي ثالثــ

نتــائج الدراســة ) طالبــا فــي ثالثــة مجــامیع وجــاءت٧٠والتــذكر العــام والتطبیــق علــى عینــة مؤلفــة (

  .  )١١٩، ص ١٩٩٣دروزة ، (لمصلحة نظریة رایجلوث التوسعیة 

اما المؤشرات التي افادت الباحث في تصفحه للدراسات السـابقة واالدبیـات ، حیـث الحـظ 

الباحث تباین المجامیع التجریبیـة مـن حیـث العینـة والهـدف واالجـراءات وجـاءت الدراسـات السـابقة 

لمصـــلحة ین التعلیمیـــین رایجلــوث وكانیــه وكانــت نتـــائج الدراســات الســابقة كلهــا تجریبیــة لالنمــوذج

التعلیمیین في تدریس العلوم . األنموذجین

:اجراءات البحث 
التصمیم التجریبي :.١

اعتمد الباحث التصـمیم التجریبـي ذو المجمـوعتین التجـریبیتین المتكـافئتین ، بحیـث تكـون 

. وكما مبین ادناه :  )٣٦٩، ص ١٩٨٥، فان دالین (احدهما ضابطة لالخرى 

  )١جدول (ال

التصمیم التجریبي للبحث

االختبار البعديالمتغیر المستقلاالختبار القبليالمجموعة

مقارنة بین   )١التجریبیة (

المجموعتین في 

التفكیر المعرفي

مقارنة بین المجموعتین في التحصیل رایجلوث

والتفكیر المعرفي كانیه  )٢التجریبیة (

عینة البحث: .٢
تتمثــل عینــة البحــث مــن تالمیــذ الصــف الخــامس االبتــدائي فــي المــدارس االبتدائیــة لمدینــة 

  م  ٢٠٠٤– ٢٠٠٣الموصل للعام الدارسي 

اختار الباحث مـن بـین المـدارس االبتدائیـة فـي مدینـة الموصـل مدرسـة الفتـوة للبنـین عینـة 

ختیارها لالسباب االتیة : قصدیة الجراء تجربة البحث وقد كان ا

.)التربیة العملیة–خالل فترة التطبیق (المكان الذي یطبق فیه الباحث . ١

تحتوي المدرسة على ثالثة شعب من الصف الخامس االبتدائي .  .٢
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مـــدارس (تعــد مدرســة الفتــوة االبتدائیـــة للبنــین مــن المــدارس ذات الجــذب –خاصــیة المدرســیة  .٣

وعلیـــه فـــان تالمیـــذ هـــذه المدرســـة یكونـــون متقـــاربین مـــن الناحیـــة )التربیـــةاســـتحدثت فـــي وزارة

االقتصادیة والثقافیة والعلمیة مما یسهل عملیات التكافؤ الضروریة في البحث . 

قام الباحث باختیار الشعبتین اللتین تمثالن مجموعتي البحث بطریقة عشـوائیة ، واسـتبعد 

) یبـین ٢داخـل الصـفوف والجـدول (االحصـائیة مـع ابقـائهمالتالمیذ الراسبون من اجراءات البحـث

العدد الكلي للتالمیذ . 

  )٢جدول (ال

توزیع تالمیذ عینة البحث على المجموعتین التجریبیتین

اسلوب التدریسالشعبةالمجموعة
عدد 

التالمیذ

عدد التالمیذ 

المستبعدین من 

عینة البحث

عینة 

البحث

٤٤٤٤٠جلوثانموذج رایج)١التجریبیة (

٤٥٥٤٠انموذج كانیهأ)٢التجریبیة (

٨٩٩٨٠المجموع

تكافؤ المجموعتین : 
تم اجراء التكافؤ بین مجموعتي البحث في بعض المتغیرات التي لها عالقة بالبحث وهـي 

:

المدرسة . المعدل العام للتحصیل في الصف الرابع االبتدائي : تم الحصول علیه من ادارة.١

درجــــة مــــادة العلــــوم للصــــف الرابــــع االبتــــدائي للتالمیــــذ وتــــم الحصــــول علیهــــا ایضــــا مــــن ادارة .٢

.المدارسة

) صـورة ٦٠(والمؤلـف مـن )الحمد زكـي صـالح(طبق الباحث اختبار الذكاء المصور  :الذكاء.٣

. والمقــــنن للبیئــــة العراقیــــة علـــــى تالمیــــذ مجمــــوعتي البحــــث بتـــــاریخ یــــوم الســــبت المصـــــادف 

٦/٣/٢٠٠٤  .  

مــــوعتي البحـــث مـــن البطاقــــة حصـــل الباحــــث علـــى تـــاریخ والدة التالمیـــذ لمج:العمـــر الزمنـــي.٤

  .  ١/١/٢٠٠٤، ثم حسب بعد ذلك العمر الزمني یوم الخمیس لغایة المدرسیة

طبـــــق الباحـــــث اختبـــــار التفكیـــــر المعرفـــــي المعـــــد الغـــــراض البحـــــث علـــــى :التفكیـــــر المعرفـــــي.٥

  ) ٣ملحق ( ٩/٣/٢٠٠٤مجموعتي البحث بتاریخ یوم الثالثاء 
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لعینتین مستقلتین ظهر في الحاالت الخمس التوجد )T-test(وعند تطبیق االختبارالتائي 

ت بـین تالمیـذ المجـوعتین حیـث ظهـرت قیمـة )٠.٠٥(فرق ذو داللة احصائیة عند مستوى داللة 

هـذه  المحسوبة في كل الحاالت اقـل مـن قیمـة ت الجدولیـة وبـذلك فـان المجمـوعتین متكـافئتین فـي

  ) ٣جدول (المتغیرات كما مبین في

  )٣جدول (ال

متغیرات التكافؤ والوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والعدد الكلي لكل مجموعة من قیمة ت 

المحسوبة والجدولیة

المتغیر
قیمة ت الثانیةالتجریبیةالتجریبیة االولى

المحسوبة

قیمة ت 

الجدولیة ع+َس ع+َس 

٧٦.٣٥٦.٩٥٧٥.٩٥٧.٢٧٠.٨٤٥مالمعدل العا

٢.٠٢١  

درجة العلوم للرابع 

االبتدائي
٠.٠١  ٣.٠٠  ٧.٠٨  ٣.٠١  ٧.٤٧  

١٠١.٨٧١١.٧٢١٠٢.٧٦٨.٦٢٠.٤٣٤الذكاء

١٩٥.١٧٣.٨٥١٩٤.٤٦٣.٧٨٠.٩٣٤العمر الزمني

١٥.٤١١.٥٩١٤.٥٣١.١٢٠.٠١٢التفكیر المعرفي

مستلزمات البحث : 
دة التعلیمیة : تحدید الما.١

حـــدد الباحـــث المـــادة التعلیمیـــة التـــي تعطـــى للتالمیـــذ اثنـــاء تجربـــة البحـــث للعـــام الدراســـي 

م في ضوء الخطة السنویة للمنهج المقرر تدریسه للصـف الخـامس االبتـدائي وهـو ٢٠٠٤-٢٠٠٣

االلــــوان ، (الجــــزء الثــــاني مــــن كتــــاب العلــــوم للصــــف الخــــامس االبتــــدائي للفصــــول االربعــــة وهــــي

)یسیة ، الكهربائیة ، اجهزة الجسممغناطال

صیاغة االغراض السلوكیة : .٢
قــام الباحــث بصــیاغة االغــراض الســلوكیة وفــق مســتویات تصــنیف میــرل للمجــال المعرفــي 

المســتخدمة مــن المــادة وقــد بلــغ عــدد هــذه االهــداف الســلوكیة)التــذكر والتطبیــق واالكتشــاف(وهــي 

ل ذلك وفق تصنیف میرل للمجال المعرفي هدفا سلوكیا مثا )١٠٠(العلمیة 

)تذكر(ان یعرف البوصلة .١

)تطبیق(ان یجري تجربة تثبیت المجال المغناطیسي .٢

)اكتشاف(ان یستنج مسار المجال المغناطیسي .٣
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اعداد الخطط الدراسیة : .٣
اعد الباحث الخطط الدراسیة وفق انموذج رایجلوث وكما یأتي : 

الخاضـــعة الجـــراءات البحـــث مـــن الكتـــاب المقـــرر للصـــف الخـــامس شـــملت الفصـــول االربعـــة .١

.االبتدائي للجزء الثاني

تحدید المفاهیم العلمیة االساسیة لمحتوى المادة العلمیة والتي نظمـت وفـق تسلسـل هرمـي یبـدا .٢

بتوضـــیح المفـــاهیم المجـــردة اوال ثـــم المفـــاهیم االقــــل عمومیـــة ثـــم توزیـــع اجـــزاء هـــذا المحتــــوى 

ي تم اختیاره كاساس للتصمیم الى المسـتویات المختلفـة حسـب النظریـة التوسـعیة التنظیمي الذ

.

رتـــب المحتـــوى التعلیمـــي للنمـــوذج وفـــق تسلســـل یبـــدأ بالمقدمـــة والمقارنـــة التشـــبهیة ومســـتویات .٣

  ) ١التفضل والتلخیص والتراكیب والتجمیع والخاتمة الشاملة ملحق (

:الخطط التدریسیة وفق انموذج كانیھ  .٤
اعطاء مقدمة عن محتوى المادة التعلمیة للمفاهیم العلمیة االساسیة . .١

اعطاء مجموعة من االمثلة والالمثلة على المفاهیم العلمیة المعطاة في الدرس التعلیمي . .٢

یطلــب المعلــم مــن التالمیــذ تحدیــد الخصــائص المشــتركة بــین المفــاهیم العلمیــة االساســیة التــي .٣

.تمیز المثال عن الالمثال 

واعطاء  )الموجبة والسالبة(اعطاء مجموعة من االمثلة والالمثلة الجدیدة عن المفاهیم العلمیة .٤

  ) ٢التعزیز الخاص بها . ملحق (

اداتي البحث :  .٤
االختبار التحصیلي : .أ

الســید لــدن اعتمــد الباحــث فــي اعــداده لالختبــار التحصــیلي علــى اختبــار جــاهز ومعــد مــن 

) فقـرة مـن نـوع االختبـار ٢٠(ن لقیـاس االختبـار التحصـیلي والمؤلـف مـن یخـر آعرب حسن حیدر و 

  )٣ملحق ( )٢١٨، ص ٢٠٠٣حیدر واخرون ، (من متعدد . 

اختبار التفكیر المعرفي : .ب
التعلیمیــین فــي تنمیــة األنمــوذجیناثــر الــى لمــا كــان احــد اهــداف البحــث الحــالي التعــرف 

تطلب ، البحث اعتماد اختبار للتفكیر المعرفي ، وبعد االطالع علـى عـدد مـن التفكیر المعرفي ، 

للتفكیــر قــام الباحــث باعــداد اختبــار االختبــارات المســتخدمة فــي البحــوث الســابقة ودراســات تربویــة

:فكیر المعرفي وفق النقاط التالیة) صورة ویتضمن االختبار للت٢٠(المعرفي مؤلف من
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یذ المقرونة بمشكلة ما وعلى التلمیذ یجب ان یحلها من خالل وجـود تعرض الصورة امام التلم.١

خطا في الصورة او نقص اومقارنة بین الصورتین . 

واختبــار (یبــدأ التلمیــذ عــن طریــق المشــاهدة لتلــك الصــورة بشــكل فــردي التعــرف علــى الصــورة.٢

  .  )الفروض

لفـروض والفـروق الموجـودة بعد مشاهدة التلمیذ للصورة المعروضة امامه یبـدأ باختبـار صـحة ا.٣

في الصورة المعروضة له . 

بعدها یبدأ باعطاء التبریرات والتفسیرات عن الصورة المعروضة امامه . .٤

   )٤.ملحق (م الصحیح للمشكلة المعروضة امامهومن ثم في نهایة المطاف یصل الى التعمی.٥

اعداد االختبار الغراض البحث : 
، المالئـم لمجتمـع البحـث وعینتـهالمعرفـي المصـورلغرض الحصول علـى اختبـار التفكیـر

قام الباحث باالجراءات االتیة : 

الصدق الظاھري : .١
مــن المحكمـــین والمتخصصــین فـــي مجـــال *عرضــت فقـــرات وصــور االختبـــار علــى لجنـــة

التربیة وعلم النفس لمعرفة مدى مالئمـة فقـرات االختبـار لخطـوات التفكیـر المعرفـي المصـور ودقـة 

ه ومالئمتــه للبیئــة العراقیــة وقــد قــدم المحكمــین بعــض المالحظــات الســدیدة فــي هــذا المجــال صـیاغت

من خـالل طبیعـة عـر ض االختبـار وكیفیـة صـیاغة وتوجیـه االسـئلة بشـكل واضـح ومتسلسـل الـى 

التالمیذ 

تطبیق االختبار على العینة االستطالعیة : .٢
) تلمیـذا مـن تالمیـذ ١٣٠ة مؤلفـة مـن (طبق الباحث اختبار التفكیر المعرفي على مجموع

الصف الخامس االبتدائي في مدرسة ابي ذر الغفاري لالسباب االتیة : 

تحدید زمن االجابة على االختبار لكل تلمیذ ولجمیع التالمیذ . .١

.ایجاد قوة التمییز لكل صورة من صور االختبار.٢

معرفة مدى وضوح صور االختبار وتعلیماته . .٣

ساعد / كلیة المعلمین د. جاجان جمعة محمد / استاذ م)*(

د. هدى احمد بشیر / مدرس / كلیة المعلمین 

د. امیرة اسماعیل احمد / مدرس / كلیة المعلمین 
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جابـــات تالمیـــذ العینـــة االســـتطالعیة ، رتبـــت الـــدرجات تنازلیـــا ثـــم اخـــذت نســـبة بعـــد تصـــحیح ا.٤

% مـن االدنـى لتمثـل المجموعـة الـدنیا ٢٧% من اعلى الدرجات تمثل المجموعة العلیـا و ٢٧

حیث یمكن حساب القوة التمییزیة لكل موقف من مواقف االختبار من خالل طرح عـدد الـذین 

فـــي المجموعـــة الـــدنیا مـــن عـــدد التالمیـــذ الـــذین اجـــابوا اجـــابوا بصـــورة صـــحیحة عـــن االختبـــار

علــى عـــدد تالمیـــذ المجموعـــة العلیـــا او الـــدنیا بصــورة صـــحیحة فـــي المجموعـــة العلیـــا مقســـوما

  ٠ ) ٢٩١، ص ١٩٩٨عودة ، (مضروبا في مئة 

ات باســتخدام المعادلــة الخاصــة وعلــى هــذا االســاس تــم ایجــاد معامــل القــوة التمیزیــة للفقــر 

.تعتبر غیر ممیزة )٠.٣٠والفقرة التي اقل من () ٠.٦٥-٠.٣٤(قوة التمییز بین ، وبلغتبها

ولحساب معامل ثبات االختبار استخدم الباحـث طریقـة اعـادة تطبیـق االختبـار وقـد بلغـت 

)تلمیـــذا مـــن تالمیـــذ الصـــف الخـــامس ٣٠( بعـــد تطبیقـــه علـــى مجموعـــة مؤلفـــة مـــن )٠.٨٢(قیمتـــه 

ثم اعید تطبیقه على نفس المجموعة  ٢١/٢/٢٠٠٤غفاري بتاریخ االبتدائي في مدرسة ابي ذري ال

.واستخرج معامل الثبات بتطبیق معادلة معامل االرتباط /بیرسون ٦/٣/٢٠٠٤بتاریخ یوم السبت 

تطبیق التجربة : 
رایجلــــوث التوســــعي وكانیــــه (التعلیمیــــین األنمــــوذجینتطبیــــق بعــــد تــــدریب الباحــــث كیفیــــة

، حیث تابع الباحث معلمة مادة العلوم من خالل فترة تواجـده  ادة العلومالى معلمة م)االستنتاجي

خالل فتـرة اشـرافه علـى الطلبـة المطبقـین ، وبـدا )في فترة التطبیق للتربیة العملیة(في تلك المدرسة 

لمـــدة ســـبعة  ٢٩/٤/٢٠٠٤واســـتمرت لغایـــة یـــوم الخمـــیس  ١١/٣/٢٠٠٤بالتجربـــة بیـــوم الخمـــیس 

 )االولــى(اســبوعیا لكــل مجموعــة حیــث دّرس المجموعــة التجریبیــة صــصاســابیع وبواقــع ثالثــة ح

انموذج كانیه .  )أ(شعبة )الثانیة(شعبة (ج) انموذج رایجلوث ودّرس المجموعة التجریبیة 

علــــى  ٤/٥/٢٠٠٤وطبـــق الباحـــث اختبــــار التفكیـــر المعرفــــي بعـــدیا بتـــاریخ یــــوم الثالثـــاء 

وقـــد ابلـــغ الباحـــث ٥/٥/٢٠٠٤ق یـــوم االربعـــاء مجمـــوعتي البحـــث امـــا اختبـــار التحصـــیل فقـــد طبـــ

والتالمیذ بموعد االختبار قبل اسبوع من تطبیق االختبار . )المعلمة(

الوسائل االحصائیة : 
Class(لعینتین مستقلتینt-testاالختبار التائي .١ , 1970 , p.295(

   ) ٢٩١، ص ١٩٩٨عودة ، (القوة التمییزیة للفقرات .٢

   ) ١٤١، ص ١٩٩٨عودة ، (رسون معادلة ارتباط بی.٣
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عرض النتائج ومناقشتھا :
فــي هــذا المجــال ســیتم عــرض النتــائج التــي توصــل الیهــا الباحــث فــي نهایــة التجربــة مــن 

خالل التحقق من الفرضیتین الصفریتین التي وصفها الباحث في هدف البحث . 

متوسط درجات تالمیذ الیوجد فرق ذو داللة احصائیة بین الفرضیة الصفریة االولى : -

المجموعة التجریبیة االولى التي درست وفق انموذج رایجلوث ومتوسط درجات تالمیذ 

المجموعة التجریبیة الثانیة التي درست وفق انموذج كانیه في االختبارین القبلي والبعدي في 

التفكیر المعرفي .

حــث اظهــرت نتــائج وبعــد حســاب درجــات اختبــار التفكیــر المعرفــي لتالمیــذ مجمــوعتي الب

ـــائي لعینتـــین مســـتقلتین ـــد مســـتوى داللـــة  يوجـــود فـــرق ذتطبیـــق االختبـــار الت ـــة احصـــائیة عن دالل

حیـث بلغـت قیمـة ت المحسـوبة )انمـوذج رایجلـوث(المجموعة التجریبیة االولى لمصلحة ) ٠.٠٥(

) وبــذلك تــرفض الفرضــیة الصــفریة٢.٠٢١) وهــي اعلــى مــن قیمــة ت الجدولیــة البالغــة (٢.١٧٨(

  ). ٤االولى كما موضح في جدول (

  )٤جدول (ال

نتائج االختبار التائي للفروق بین متوسط درجات مجموعتي البحث في تنمیة التفكیر المعرفي

  العددالمجموعة
متوسط 

  الفروق 

االنحراف 

المعیاري

قیمة ت 

المحسوبة

قیمة ت 

الجدولیة

التجریبیة االولى 

)(رایجلوث
٤، ٨٨  ١٢، ٤٧  ٤٠  

٢.٠٢١  ٢.١٧٨  
التجریبیة الثانیة

)كانیه(
٣.٩٠  ١٠، ٩٨  ٤٠  

ویعــزى ســبب تفــوق المجموعــة التجریبیــة االولــى التــي درســت باســتخدام انمــوذج رایجلــوث 

التوســعي علــى المجموعــة التجریبیــة الثانیــة التــي درســت باســتخدام انمــوذج كانیــه االســتنتاجي فــي 

المعلومــات المقدمــة وفــق ارشــادات النظریــة تنمیــة التفكیــر المعرفــي باالعتمــاد علــى طریقــة عــرض

التوسـعیة ومشــاركة التلمیــذ فــي تــذكر المعلومــات وتطبیقهــا واكتشــافها ، وفــي احــداث تغییــر ایجابیــا 

فــي ترتیــب االفكــار فــي اذهــان التالمیــذ ممــا ســاعدهم فــي اســتخدام خطــوات متسلســلة ومنظمــة فــي 

وایضـــا ارتبـــاط ذلـــك مـــن خـــالل )تصـــمیممـــن تحدیـــد المشـــكلة الـــى ال(التفكیـــر المعرفـــي وخطواتـــه 

المقدمـــة الشــاملة وصــوال الـــى التركیــب والتجمیــع والخاتمـــة (خطــوات انمــوذج رایجلـــوث مــن خــالل 
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محمد (ودراسة  )٢٠٠١السلماني ، (للنظریة التوسعیة ، وجاءت النتیجة متفقة مع دراسة)الشاملة

  .  )١٩٩٩علي ، 

ـــة : - ـــذ الیوجـــد فـــرق الفرضـــیة الصـــفریة الثانی ـــة احصـــائیة بـــین متوســـط درجـــات تالمی ذو دالل

المجموعــــة التجریبیــــة االولــــى التــــي درســــت وفــــق انمــــوذج رایجلــــوث ومتوســــط درجــــات تالمیــــذ 

المجموعة التجریبیة الثانیة التي درست وفق انموذج كانیه في االختبار التحصیل البعدي .

ق ذو داللة احصائیة عند اظهرت نتائج تطبیق االختبار التائي لعینتین مستقلتین وجود فر 

المجموعـة التجریبیـة االولـى التـي درسـت وفـق انمـوذج رایجلـوث لمصـلحة ) و ٠.٠٥مستوى داللـة (

) وهــــي اعلــــى مــــن قیمــــة ت الجدولیــــة البالغــــة٤.٧٨(التوســــعي حیــــث بلغــــت قیمــــة ت المحســــوبة 

  ) ٥) وبذلك ترفض الفرضیة الصفریة الثانیة كما موضح في جدول (٢.٠٢١(

)٥(جدول ال

نتائج االختبار التائي للفروق بین متوسط درجات مجموعتي البحث في االختبار التحصیلي

  العددالمجموعة
متوسط 

  الفروق 

االنحراف 

المعیاري

قیمة ت 

المحسوبة

قیمة ت 

الجدولیة

التجریبیة االولى 

)(رایجلوث
٦.٣٥  ١٩.١٧  ٤٠  

٢.٠٢١  ٤.٧٨  
التجریبیة الثانیة

)كانیه(
٥.٤١  ١٣.٥٣  ٤٠  

ویعزى السبب فـي تفـوق تالمیـذ المجموعـة التجریبیـة االولـى التـي درسـت باسـتخدام انمـوذج 

ــــه التعلیمــــي االســــتنتاجي ــــي التحصــــیل علــــى انمــــوذج كانی ــــوث التعلیمــــي التوســــعي ف الــــى ان  رایجل

ضـمن انمــوذج رایجلـوث ســاعدت التلمیــذ )التلخــیص والتركیـب والتجمیــع والخاتمـة الشــاملة(الخطـوات

لومــات مـع بعضــها الـبعض ارتباطــا ذو معنـى ممـا ســهل علـى التلمیــذ اسـترجاع وتــذكر فـي ربـط المع

، ویتفـق ابـة علـى فقـرات االختبـار التحصـیليهذه المعلومات في الوقـت المناسـب وتوظیفهـا فـي االج

فــي اهمیــة العــرض المــنظم والتتــابع الــدقیق للخبــرات التعلیمیــة بحیــث ان )اوزبــل(هــذا مــع مــا اكــده 

یة التي تم عرضها وتعلمها ترتبط ارتباطا واضحا فیمـا بینهـا ویجعـل هـذه المـادة الجدیـدة المادة العلم

ذات معنــى لــدى التلمیــذ وایضــا التعزیــز الفــوري والمتواصــل وتــوفیر التغذیــة الراجعــة واطــالع التلمیــذ 

لـدى  على االجابة الصحیحة النشطة الممارسة والتدریب التي قام بها ساعدت في انتقال اثـر الـتعلم

 )٢٠٠١الســلماني ،) (١٩٩٣دروزة ، (التالمیــذ فــي مــادة العلــوم ، وتتفــق نتیجــة البحــث مــع دراســة 

  .  )١٩٩٩محمد علي ، (ودراسة
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االستنتاجات : 
تم من خالل البحث الحالي التوصل الى االستنتاجات االتیة : 

  ي . فاعلیة انموذج رایجلوث في تدریس العلوم لتالمیذ الصف الخامس االبتدائ.١

ان تعلـــم موضـــوعات مـــادة العلـــوم یحتـــاج الـــى تخطـــیط وتنظـــیم البیئـــة التعلیمیـــة بكـــل جوانبهـــا .٢

بحیث یوفر ممارسة فعالة بین المعلم والتلمیذ خالل الدرس . 

تــــذكر ، تطبیــــق (یتطلــــب تــــدریس العلــــوم للمرحلــــة االبتدائیــــة مســــتویات مختلفــــة مــــن االســــئلة .٣

میة التفكیر المعرفي . خالل الدرس مما یساعد على تن)واكتشاف

التوصیات والمقترحات : 
في ضوء نتائج البحث یوصي الباحث مایلي : 

اســتخدام انمــوذج رایجلــوث فــي تــدریس العلــوم للمرحلــة االبتدائیــة لمــا لــه مــن اهمیــة فــي تنمیــة .١

التفكیر المعرفي والتحصیل لتالمیذ المرحلة االبتدائیة . 

البتدائیــة علــى كیفیــة اســتخدام انمــوذج رایجلــوث فــي زیــادة تــدریب معلمــي العلــوم فــي المرحلــة ا.٢

التحصیل من خالل الدورات التطویریة والتدریسیة 

اجــراء دراســة تبحــث فــي التعــرف علــى اثــر اســتخدام انمــوذج رایجلــوث فــي مــواد دراســیة اخــرى .٣

كالتاریخ والجغرافیة للمرحلة االبتدائیة وفي متغیرات تابعة اخرى . 
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ة واالجنبیة : المصادر العربی
ـــم الـــنفس النمـــو ،ط٠) ١٩٨١،ســـعدیة محمـــد علـــي (بهـــادر.١ ،دار البحـــوث العلمیـــة ، ٢فـــي عل

الكویت 

) . كتــاب العلــوم للصــف الخــامس االبتــدائي ، الجــزء ١٩٩٩جمهوریــة العــراق ، وزارة التربیــة (.٢

  .  ١٠الثاني ط

وخارطة المفاهیم في . اثر استخدام انموذج كانیه )١٩٩٩(الجمیل ، غادة هاشم عبد المجید .٣

اكتســـاب المفـــاهیم الحیاتیـــة واالحتفـــاظ بهـــا لـــدى طالبـــات الصـــف الخـــامس العلمـــي فـــي مـــادة 

االحیاء ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة الموصل . 

. اثــر اســتخدام االلعــاب التربویــة فــي تحصــیل تالمیــذ  )٢٠٠٣(حیــدر ، عــرب حســن واخــرون .٤

ـــد الصـــف الخـــامس اال ـــم ، المجل ـــة والعل ـــة التربی ـــوم ، مجل ـــدائي فـــي مـــادة العل  ١، العـــدد ١٠بت

جامعة الموصل . 

، الجمیــل دار  ١. التصــمیم التعلیمــي نظریــة وممارســة ، ط )١٩٩٩(لحیلــة ، محمــد محمــود .٥

المسرة للنشر ، عمان .

لیمــي ) . اثــر نظریــة رایجلــوث التوســعیة فــي تنظــیم المحتــوى التع١٩٩٣(دروزة ، افنــان نظیــر .٦

: التـــذكر ائیة علـــى ثـــالث مســـتویات فـــي الـــتعلممقارنـــة بنظریـــة جانیـــة الهرمیـــة والطریقـــة العشـــو 

الخــاص ، التــذكر العــام ، التطبیــق ، مجلــة جامعــة الملــك ســعود ، العلــوم التربویــة والدراســات 

، الریاض .  ٢، العدد ٥االسالمیة ، مجلد 

ثیق والنشـر ،جامعـة النجـاح الوطنیـة ،مركز التو ٢اجراءات في تصمیم المناهج ،ط٠) ١٩٩٥(.٧

  ٠،نابلس 

  ٠ . اسالیب تدریس العلوم ، عمان )٢٠٠٢(زیتون ، عایش محمود .٨

. اثر استخدام انموذج رایجلوث في التحصیل الدراسي  )٢٠٠١(السلماني ، امیر محمود طه .٩

ر والتفكیر العلمي لدى طالب الصف الخامس العلمي في علـم االحیـاء ، رسـالة ماجسـتیر غیـ

منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة الموصل . 

.اســتراتیجیات تعلیمیـة تســاهم فـي تنمیــة التفكیـر االبــداعي٠) ٢٠٠٣السـید ،یســري مصـطفى (.١٠

http(من االنترنیت)  : // www. Inasp.info/ajol / in dexfr . html .

، االسكندریة ، مصر . ٩علم النفس التربوي ، ط )١٩٨٥(صالح ، احمد زكي .١١

ـــد الزهـــرة ســـعد ا.١٢ ـــي ، احمـــد عب ـــر اســـتخدام انمـــوذج میـــرل )١٩٩٧(لعكیل تنســـون وكانیـــه -. اث

التعلیمیـین فـي اكتسـاب تالمیــذ المرحلـة االبتدائیـة المفـاهیم العلمیــة فـي مـادة العلـوم ، اطروحــة 

دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة بغداد . 



…نموذجین التعلیمیین (رایجلوث وكانیه) في تنمیة التفكیر المعرفي والتحصیلاثر األ 

٤٩

في العملیة التدریسیة ، االصدار الثاني ، دار القیاس والتقویم  )١٩٩٨(عودة ، احمد سلیمان .١٣

االمل للنشر والتوزیع ، اربد ، االردن . 

) . مناهج البحث في التربیـة وعلـم الـنفس ، ترجمـة محمـد نبیـل ١٩٨٥(، دیدیولدن فان دالین.١٤

، مكتبة االنجلو المصریة ، القاهرة .  ٣نوفل واخرون ، ط

، دار الشروق ، عمان .  ٢دریس ، طتصمیم الت )٢٠٠٠(قطامي ، یوسف وقطامي .١٥

. اثــر اســتخدام انمــوذج رایجلــوث وخــرائط المفــاهیم فــي  )١٩٩٩(محمــد علــي ، ســوالف فــائق .١٦

اكتســاب طالبـــات الصـــف الرابـــع الثـــانوي للمفـــاهیم فـــي مـــادة االحیـــاء ، اطروحـــة دكتـــوراه غیـــر 

منشورة ، كلیة التربیة ابن الهیثم ، جامعة بغداد . 

برنـــامج معلـــم الصـــفوف االربعـــة –. علـــم الـــنفس التربـــوي  )١٩٩٦(رون مرعـــي ، توفیـــق واخـــ.١٧

االولى من التعلیم االساسي قطاع التعلیم والتاهیل ، وزارة التربیـة والتعلـیم فـي جمهوریـة الـیمن 

.

، منشــورات جامعــة  ١. اســالیب تــدریس العلــوم ، ط )١٩٩٩نشــوان ، یعقــوب ووحیــد جبــران (.١٨

القدس المفتوحة . 

. اثــر برنــامج تــدریبي لتنمیــة مهــارات التفكیــر العلمــي  )١٩٩٩(اء مجــول فیصــل هــزاع ، ســن.١٩

لطلبة المرحلة المتوسطة ، اطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة االداب ، جامعة بغداد . 

20.Class , G.V. & stanly , J.C (1970) . Statistical method sin education

psychology , prentice – hall Inc , Englewocd , New Jersey .

21.Fouda , S.Z (1981) . Effectiveness of two instructional design based

on Gananes learning hierchy and Ausbe’s subsumption theory and two

modes of presentation in teaching the concept of mulualism in the

nature to lenth gradeirls in the egyptian high school . D.A.I.Vol 41 ,

No.8 .

22.Marshal , J.M. (1985) . Acom parative study of two instructional

methods employed in teaching mutrition among culturally diverse

adolescent teacher oriented lecture and student oriented nstructional

design . D.A.I. , Vol . 47, No.8 .

23.Tennyson , R . D .(1999) . An Educational learning theory for

instructional design ,Educational Technology ,Vol (7) ,No(8) .
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  )١ملحق (ال

الموضوع : المغناطیسیة الصف : الخامس االبتدائي 

دقیقة  ٤٥الزمن : المدرسة : الفتوة االبتدائیة 

   ١١/٣/٢٠٠٤الخمیس بتاریخ الشعبة : ج 

خطة تدریسیة للمجموعة التجریبیة االولى باستخدام نموذج رایجلوث 

  هدف الدرس العام : 

تعوید التالمیذ على التفكیر العلمي في موضوعات العلوم 

االهداف السلوكیة : 

جعل التلمیذ قادرا على ان : 

یعرف مفهوم المغناطیسیة -١

یجري تجربة تثبت مسار المجال المغناطیسي -٢

یبین اقطاب المغناطیس -٣

یشرح فوائد الجاذبیة المغناطیسیة -٤

یعطي امثلة لالجهزة التي تحتوي على المغناطیس -٥

االدوات واالجهزة : 

اللـــوح الطباشـــیري ، الكتـــاب المدرســـي ، مغنـــاطیس ، بوصـــلة ، مـــذیاع صـــغیر ، اســـالك 

معدنیة ، ورق مقوى . 

سیر الدرس : 

یبدأ المعلم بطرح بعض المالحظات لتذكرة التالمیـذ بالـدرس السـابق وربطـه :)دقائق ٥(المقدمة 

وهـذه احـدى خطـوات تصـمیم رایجلـوث )مقدمـة شـاملة عـن الموضـوع(بالدرس الجدید مـن خـالل 

مــن خــالل توجیــه بعــض االســئلة لتعریــف التالمیــذ حــول موضــوع الــدرس وهــي عــن طبیعــة معیشــة 

نســان فــي الكــرة االرضــیة وكیفیــة حصــول التــوازن علــى هــذا الكوكــب مــن خــالل التســاؤل الــذي اال

یوجهه المعلم الى التالمیذ ما الذي یجعلنـا نسـتقر علـى الكـرة االرضـیة بشـكل اعتیـادي ؟ . فیتوقـع 

المعلـــم اجابـــات متنوعـــة حـــول الســـؤال ومنهـــا الجاذبیـــة فیجیـــب المعلـــم اذن درســـنا لهـــذا الیـــوم هـــو 

ناطیس ویبدأ كتابة موضوع الدرس على السبورة .المغ
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: بعــدها یطلــب المعلــم مــن التالمیــذ كیــف اذن نعــرف المغنــاطیس بعــد هــذه دقیقــة )٣٠(العــرض 

المقدمــة الشــاملة عــن المغناطیســیة فیبــدأ التالمیــذ شــیئا فشــیئا بتجمیــع وتعریــف مفهــوم المغنــاطیس 

المعلم بتكراره علیهم ویطلب التالمیذ اعادة وكتابته على السبورة . ویبدأ 

: یســأل المعلــم التالمیــذ مــن خــالل االمثلــة التــي اعطاهــا لهــم فــي المقدمــة عــن المقارنــة التشــبهیة

فیجیـب احـد التالمیـذ انـه المغناطیس مـاذا یشـبه المغنـاطیس فیتوقـع المعلـم اجابـات كثیـرة ومتنوعـة

فان االرض كالمغناطیس الكبیر . )الرضیةالجاذبیة ا(یشبه 

: یبـدأ المعلـم هنـا بـاجراء التجـارب التـي تثبـت المسـار المغناطیسـي عـن طریــقالتركیـب والتجمیـع

ویطلـــب مــن التالمیـــذ معرفـــة مــاذا یقصـــد بهـــا ویبــدأ التالمیـــذ شـــیئا فشــیئا یبـــدا التالمیـــذ )البوصــلة(

االقطـاب الشـمالي والجنـوبي عبیـر البوصـلة ومعرفـة بتعریفها . والبدء بالقیـام بتجربـة تثبیـت مسـار

المغناطیسي فیها . المسار

: یبــدأ المعلــم هنــا باعطــاء امثلــة وممارســة وتــدریب وتجــارب الســابقة بحیــث مســتویات التفصــیل

یطلـــب مـــن تلمیـــذین تلمیـــذین باعـــادة وتوضـــیح المســـار المغناطیســـي ومعرفـــة االقطـــاب المتشـــابهة 

المغناطیسیة مفهوم 

قطب جنوبي اقطاب المغناطیس

مغناطیس صناعي البوصلة مغناطیس طبیعي 

المذیاع

TV

الصوت مكبرة 

الجرس المنزلي 

الهاتف 

قطب شمالي 
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یــــز الفــــوري بهــــم عبــــر تلــــك االنشــــطة الصــــفیة ویســــأل المعلــــم عــــن فوائــــد والمختلفــــة ویعطــــي التعز 

المغناطیس وتواجده في االجهزة المنزلیة . 

:)دقائق ٥(التقویم 

س / ماذا یقصد بالبوصلة ؟

س / كیف نستطیع معرفة االقطاب المغناطیسیة ؟

س / كیف نثبت اتجاه ومسار المجال المغناطیسي ؟

الواجب البیتي : 

اءة الموضوع جیدا في البیت وكتابة المالحظات التي یتعلق في االذهان فـي كیفیـة االجابـة قر -١

علیها من قبل المعلم في الدرس القادم . 

التعرف على االجهزة المنزلیة التي تحتوي في تركیبها على المغناطیس . -٢
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  )٢ق (ملحال

الموضوع : المغناطیسیة الصف : الخامس االبتدائي 

دقیقة  ٤٥الزمن : ة : الفتوة االبتدائیة المدرس

   ١١/٣/٢٠٠٤الخمیس بتاریخ الشعبة : أ 

خطة تدریسیة للمجموعة التجریبیة الثانیة باستخدام نموذج كانیه 

  هدف الدرس العام : 

تعوید التالمیذ على اسالیب التفكیر العلمي في موضوعات العلوم 

االهداف السلوكیة : 

  قادرا على ان : جعل التلمیذ 

یعرف مفهوم المغناطیسیة  -١

یجري تجربة تثبت مسار المجال المغناطیسي -٢

یبین اقطاب المغناطیس -٣

یشرح فوائد الجاذبیة المغناطیسیة -٤

یعطي امثلة لالجهزة التي تحتوي على المغناطیس -٥

االدوات واالجهزة : 

، بوصلة ، مـذیاع صـغیر ، اسـالك معدنیـة اللوح الطباشیري ، الكتاب المدرسي ، مغناطیس 

، ورق مقوى . 

یبــدأ المعلــم بتقــدیم الــدرس مــن خــالل ربــط الــدرس الماضــي الــذي هــو الضــوء :)دقــائق ٥(المقدمــة 

المغناطیســـیة مـــن خـــالل (حیـــث یبـــدا المعلـــم بتقـــدیم مفهـــوم )المغناطیســـیة(ومصـــادره بالـــدرس الجدیـــد 

ذ عن صیغة الموضوع الدرس الجدید .توجیه بعض االسئلة الى ان یصل التالمی

یبدأ المعلم بكتابة على السبورة وتقدیم بعض العروض عن المفهوم من خـالل :)دقیقة ٣٠العرض (

توجیــه بعــض االســئلة واالستفســارات عــن المغنــاطیس واقطابــه مــن اجــل االرتبــاط اللفظــي بــین المثیــر 

مغناطیس الصناعي على التالمیذ ومالحظته عن طریق عرض ال)التعلم االشاري(واالستجابة وقبلها 

من قبل التالمیذ جمیعا . 
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)المغنـاطیس(وفي الخطوة الثانیة یعرض المعلم مجموعة من االمثلة والالمثلـة علـى المفهـوم

. وفـي وقــت متـزامن یخبـر المعلـم التالمیـذ عـن االمثلــة )المثـال–مثـال (بحیـث یعـرض بشـكل ازواج 

والمــذیاع والجــرس الكهربــائي المنزلــي والهــاتف )TV(ال علــى المفهــوم مثــل والالمثلــة بــالقول هــذا مثــ

كلهــا امثلــة عــن المغنــاطیس والتــي یتواجــد فیهــا مغنــاطیس وفــي الخطــوة الثالثــة یبــدأ التالمیــذ بتجــارب 

تثبت مسار المجال المغناطیسي كتطبیق عن المفهوم بالتسلسل الحركي واللفظي ویطلب من التالمیذ 

اراهـــا ورســمها علـــى الســبورة وفـــي الخطــوة االخـــرى یــتم التمییـــز مــن خـــالل المقارنــة بـــین اعادتهــا وتكر 

فانهـا الكتـاب-السـبورة -المثال عـن المفهـوم المغناطیسـي والالمثـال غیـر المغنـاطیس مثـل الخشـب 

لیست ممغنطة . 

دة عـن المتعـدمن خالل اعطاء امثلة موجبة وسالبة عن المفهوم المغنـاطیس ویبـدأ بـالتمیزات

عــن  )تعلــم المفهــوم(االقطــاب المغنــاطیس ومعرفتهــا عــن طریــق البوصــلة ویســأل المعلــم عــن عملیــة

طریق فوائـد المغنـاطیس لالنسـان ومقارنتـه مـع الجاذبیـة االرضـیة للمغنـاطیس وتصـل فـي النهایـة الـى 

الــى فــي التمییــز بــین مــا هــو مغنــاطیس ولــیس مغنــاطیس مــن خــالل االمثلــة المقدمــة )حــل المشــكلة(

التالمیذ اثناء الدرس . 

:)دقائق ٥(التقویم 

س / ماذا یقصد بالبوصلة ؟

س / كیف نستطیع معرفة االقطاب المغناطیسیة ؟

س / كیف نثبت اتجاه ومسار المجال المغناطیسي ؟

الواجب البیتي : 

فیــة االجابــة قــراءة الموضــوع جیــدا فــي البیــت وكتابــة المالحظــات التــي یتعلــق فــي االذهــان فــي كی-١

علیها من قبل المعلم في الدرس القادم . 

التعرف على االجهزة المنزلیة التي تحتوي في تركیبها على المغناطیس .-٢
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٥٥

  )٣الملحق (

اختبار تحصیلي في مادة العلوم للصف الخامس االبتدائي

تعلیمات االختبار : 

:عزیز التلمیذ إقرأ التعلیمات اآلتیة قبل البدء باالجابة

) سؤاال .٢٠یتكون االختبار من (.١

ضع دائرة حول حرف االجابة الصحیحة وعلى ورقة األسئلة ..٢

) دقیقة فقط . ٤٥زمن االختبار (.٣

  ار)ـــــــ(االختب

الشعبة :اسم التلمیذ : 

/ عند تسلیط الضوء على زجاجة حمراء ینفذ الضوء ١س

ج. األحمرب. األصفرأ. األخضر

المواد اآلتیة تسمح بمرور الكهرباء فیها أي/ ٢س

الزجاجج.         النحاسب.         المطاطأ. 

/ عند مزج األصباغ األحمر واألزرق واألخضر ینتج اللون ٣س

ج. األصفرب. األبیض أ. األسود

/ أي المواد اآلتیة ال تتمغنط عند الدلك٤س

ج. المطاطب. الزجاجأ. الخشب 

یـــذ یرتـــدي قمیصـــا ابـــیض فـــي غرفـــة مضـــاءة بـــاللون األخضـــر یظهـــر لـــون قمیصـــه / دخـــل تلم٥س

ج. األخضرب. األسودباللون:أ. األبیض

خطوط المجال المغناطیسي تكون/ ٦س

غیر متقاطعةج.       مستقیمةب.         مرئیةأ. 

/ عند مزج الضوء األحمر واألزرق واألخضر ینتج لون ٧س

األبیض ج.        ب. األصفرأ. األسود

/ المواد التي تسمح بمرور الكهرباء فیها تسمى٨س

ج. المنفصلة        ب. العازلة        أ. الموصلة

/ الجسم الذي یمتص جمیع األشعة الساقطة علیه یظهر باللون :  ١٠س

ج. البرتقاليب. األسودأ. األبیض



محمد جاسم عبد األمیر 

٥٦

أصفرأزرقأزرقأحمرأصفرأحمر

/ أي من األشكال اآلتیة یوضح لنا تكون الضوء األخضر : ١١س

  ب.                         ج.                           أ.

/ علق مغناطیس من منتصفه بحیث یكون حر الحركة فانه یتجه نحو : ١٢س

ج. الجنوب والغربب. الشرق والغربأ. الشمال الجنوبي 

/ أي الحاالت تضاء فیها جمیع المصابیح؟١٣س

  (ج)        (ب)             (أ)      

/ أي من األشكال اآلتیة یدل على الحالة التي یمر بها الكهرباء ؟١٤س

  (ج)        (ب)               (أ)       

/ تتركز قوة جذب المغناطیس في :١٥س

ج. منتصفه وطرفیهب. طرفیهأ. منتصفه

الى ألوانه السبعة ؟/ أي األشیاء اآلتیة یحلل الضوء ١٦س

ج. الموشورب. المرآةأ. العدسة

/ یكون ربط المصابیح في المنزل بالشكل اآلتي : ١٧س

ج. المختلطب. التوازيأ. التوالي 

/ قرب مغناطیس حدید من بوصلة صغیرة ما هو اتجاه حركتها ؟١٨س

ال تتحرك باي اتجاه ج.  ب. باتجاه المغناطیس األرضأ. باتجاه المغناطیس المؤثر 

/ عند زیادة سرعة دوران ملف المولد فان قوة الكهرباء : ١٩س

ج. ال تتغیرب. تزداد أ. تقل 

/ این تتراكم برادة الحدید في قضیب مغناطیسي ؟٢٠س

ج. طرفیهب. منتصفهأ. احد األطراف  



…نموذجین التعلیمیین (رایجلوث وكانیه) في تنمیة التفكیر المعرفي والتحصیلاثر األ 

٥٧

  )٤ملحق (

اختبار التفكیر المعرفي
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٦٩

  )٥الملحق (

یبین قیم تمییز الفقرات

  الفقرة
عدد التالمیذ من المجموعة العلیا 

الذین أجابوا على الفقرة

عدد التالمیذ من المجموعة الدنیا 

الذین أجابوا على الفقرة

قوة تمییز 

  الفقرة

١٢٥٢٢٠.٦٥

٢٢٢٢٠٠.٦٠

٣٢٤٢٠٠.٥٥

٤٢٠١٥٠.٥٣

٥١٧١٩٠.٤٣

٦١٧٢٢٠.٤٠

٧٢٥٢٠٠.٦٠

٨٢٠١٨٠.٦١

٩٢٢١٦٠.٥٥

١٠٢٨١٥٠.٦٩

١١١٨٢٢٠.٥٥

١٢٢٢١٨٠.٥٥

١٣١٧١٥٠.٤٦

١٤١٩٢٠٠.٤٥

١٥١٤٢٢٠.٤٧

١٦٢٢١٥٠.٦٠

١٧١٨٢٢٠.٥٥

١٨١٦٢٢٠.٤٠

١٩٢٠١٥٠.٥٣

٢٠١٦٢٣٠.٦٧


