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 امللخص :

مصؼ السادس االبتدائي لمميارات أسئمة كتاب العمـو لؼ البحث بمعرفة مدى تضمف أنشطة و تحدد ىد    
ستعمؿ العمـو لمصؼ السادس االبتدائي إذ العقمية في ضوء أنموذج مارزانو .إذ تمثمت حدود البحث بكتاب ا

بتحميؿ أنشطة وأسئمة الكتاب بوساطة أداة البحث وىي عبارة عف قائمة اف الباحث أسموب تحميؿ المحتوى وقاـ
ء والمحكميف , وبعد التحميؿ ( ميارة عرضت عمى مجموعة مف الخبرا32) متضمنة لمميارات العقمية والبالغة

إلى مجموعة مف النتائج أىميا حصوؿ أسئمة كتاب العمـو لمصؼ السادس االبتدائي عمى  باحثافال توصؿ
في  اً تكرار  (75في حيف حصمت أنشطتو عمى ) اً تكرار  (96أعمى التكرارات لمميارات العقمية إذ حصمت عمى )

اف لميارات التذكر التكرار األعمى مف بيف الميارات األخرى في أنشطة وأسئمة الكتاب إذ بمغ حيف ك
( تكرارات :ال عمى )إأنشطة وأسئمة كتاب العمـو  %( في حيف لـ تحتو  73.42وبنسبة ) اً تكرار  (62تكرارىا)

الستنتاجات فيي أف . أما أبرز ا %( وىي أدنى الميارات في تواجدىا23.62لميارات التنظيـ وبنسبة )
أنشطة وأسئمة كتاب العمـو تعالج بدرجة كبيرة المعمومات المتعمقة بالخبرات الحسية وميارات التفكير الخاصة 

فكاف منيا ضرورة التوازف في نسب تضميف الميارات العقمية  باحثافبيا ال أما التوصيات التي خرج بذلؾ ,
ـ لمصؼ السادس االبتدائي وخرج البحث بمقترحات منيا في ضوء أنموذج مارزانو في وحدات كتاب العمو 

إجراء دراسة حوؿ توزيع الميارات العقمية في محتوى أنشطة وأسئمة كتب العمـو وعمـ األحياء لممرحمة 
 .االبتدائية والثانوية في ضوء أنموذج مارزانو

  : انفصم األول
 يشكهخ انجحث:

 تنبثؽ أىمية الكتاب المدرسي في العممية    
يعد الوعاء الذي يحوي المادة  كونوالتربوية مف 

التعميمية التي تعتبر مف أىـ الوسائؿ الالزمة لتحقيؽ 

نجاح إأىداؼ المنيج التعميمي ودوره الفعاؿ في 
 العممية التعميمية.  

وعمى الرغـ مف أىمية الكتاب المدرسي لمطالب     
 ال أنو ال يعطي وزناً إوالمدرس والمؤسسة التعميمية 

نجاز المؤسسة إحقيقيًا لمستوى تقدـ الطالب وكذلؾ 
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التعميمية لمياميا ومسؤوليتيا إذ أف أسئمة الكتاب 
برز ما يجب أف يميز أوالتي ىي مف  وأنشطتو

محتوى الكتاب المدرسي ومنيا كتب العمـو , ولكف ما 
يؤخذ عمييا التركيز في قياسيا عمى تذكر الطالب 

 تستظيار.  وىذا ما أشار لممادة التعميمية بالحفظ واال
( ودراسة  1::2) الزىيري,  ليو كؿٌّ مف دراسةإ

 (.:311) البيادلي ,  ودراسة (3119)الشامي,
في مجاؿ التدريس تبيف  فيباحثومف خالؿ خبرة ال   
ا أف األسئمة واألنشطة المتضمنة في كتب العموـ ملي

كد ؤ توليذه المرحمة ىي عبارة عف أسئمة توكيدية 
بمعنى أنيا تركز عمى  يانفسادة العممية عمى الم

 حفظ الطالب لممعمومات واستظيارىا . 
القياـ بتحميؿ كتاب العمـو إلى  بالباحثيفمما حدا    

-3121لمصؼ السادس االبتدائي لمعاـ الدراسي 
بنمو الطالب  ىيعنـ باستخداـ أنموذج تعميمي 3122

 عقميًا ووجدانيًا ومياريًا .
كمة البحث في محاولة اإلجابة وبذلؾ تتمثؿ مش   

 عف السؤاؿ اآلتي :
ما الميارات العقمية المتضمنة في أنشطة وأسئمة    

كتاب العمـو لمصؼ السادس االبتدائي في ضوء 
  .؟ أنموذج مارزانو

 أهًيخ انجحث :
في  خمؽ اهلل تعالى اإلنساف كائنًا محدوداً   

طاقاتو وقدراتو , ووىبو إمكانيات جسمية وعقمية 
تاه آووجدانية متنوعة , ولحكمة يعمميا اهلل تعالى 

اإلرادة الحرة وعف طريؽ ىذه اإلرادة يتمكف اإلنساف 
مف اختيار ما يشاء والقياـ بما يشاء في ىذا الوجود 
الرحب , ولكي تكوف ىذه اإلرادة عقالنية ميز اهلل 

ال وىو أتعالى اإلنساف بما ىو غاية في الروعة 

 هغير لخصائص ما يميزه عف العقؿ فجعؿ فيو مف ا
مف الكائنات , وجعمو مسؤواًل عف كافة سموكيات 

 اإلنساف وأداة لمتفكير الحر والسميـ لو.  
ومف المسمـ بو أنو كمما ازداد التقدـ العممي     

تطورت الحياة وازدادت الحاجة إلى العنصر البشري 
الكؼء الذي يمكف استثمار طاقاتو وقدراتو العقمية 

ى مستوى  , وتطويرىا لنجعؿ مف الفرد قوة إلى أعم
تسيـ في استمرار عممية التقدـ العممي لصالح 

                                                                 (43, 3111مجتمعو واإلنسانية جمعاء .)اليوسفي,
ف تمؾ األىمية لمعقؿ جعمت عمى عاتؽ الجميع إ   

واالىتماـ بو ولعؿ أكثر ما واجبًا يدفعيـ لمعناية 
ف الميداف ا  يضطمع بذلؾ ىو ميداف التربية والتعميـ و 

التعميمي المتمثؿ في التربية أداة ال غنى عنيا في 
كساب اإلفراد  صنع المستقبؿ الذي تنشده األمـ وا 

ليات ثقافية وتطوير منيجية آيجابية و إاتجاىات 
 ع .التفكير وكؿ ما يعود عمى الفرد والمجتمع بالنف

     (                                                                                                                            86: 7::2خروف ,آ)الخوالدة و 
جؿ أف تحقؽ التربية ىدفيا العاـ البد مف أومف    

استخداـ وسائؿ وتقنيات متعددة ومتنوعة تأتي في 
تيا المناىج التي يتعمـ عف طريقيا الطمبة مقدم

إذ ُيعد المنيج وسيمة  الخبرات والمعمومات المتنوعة.
التربية ومحتواىا فعف طريقو تحدد المعرفة التي 
يتزود بيا أفراد المجتمع وأنواع الثقافة التي تتالءـ 
والبيئة التي يعيشوف فييا . كما لممنيج دور كبير 

تو حيث يتـ مف خاللو تعميـ في تعميـ التفكير وميارا
الطمبة أنماطًا عديدة مف التفكير وتدريبيـ عمييا 
وعمى تسمسؿ معموماتيـ وتنظيميا , ثـ تمكنيـ مف 

مجاور  ) تطبيؽ ما تعمموه في مواقؼ جديدة .
 . ( 4, 2:88والديب, 
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ف مناىج العمـو الفاعمة ىي التي تركز في ا  و    
ى تعميـ الطمبة أىدافيا , ومحتواىا , وأساليبيا عم

قدرًا مف المعرفة العممية الوظيفية , لتكوف بداية 
عمى تعميـ الجوانب  لتعمـ مثمر , وتركز أيضاً  وأساساً 

 السموكية , والميارات , واتجاىات التفكير العممي .
 . (6, 3117)بخيتاف ,

ف الكتاب المدرسي ىو جزٌء مف المنيج أوبما     
ألي  نصرًا ميماً الواسع لذا فيو يعد ع وبمفيوم

نظرًا لمدور الذي ينيض  أىميتوبرنامج تعميمي وتأتي 
بو في تحقيؽ األىداؼ المرغوبة في األنظمة 
المركزية في التعميـ التي تعتمد الكتب الموحدة التي 
يكوف فييا الكتاب دلياًل أساسيًا لمحتوى المنيج وطرائؽ 
التدريس والعمميات واألنشطة المصاحبة والفعاليات 

لجارية في الموقؼ التعميمي داخؿ المدرسة وخارجيا ا
 .( 2:93,46 , رالؼ ) وعمميات التقويـ .

وتعد مادة العمـو مف المواد الدراسية التي يحتاج      
ألنيا تحتوي عمى كثير مف  ؛ فولييا المتعممإ

المعمومات التي تفسر لو العالـ الذي يعيش فيو, 
باكتساب لى االىتماـ إويرمي تدريس العمـو 

المتعمميف المعمومات العممية وميارات التفكير العممي 
واالتجاىات ومساعدتيـ عمى اإلبداع واالبتكار وتنمية 
قدرة الطالب عمى المالحظة والربط واالستنتاج 

 . (21, 2:88)كريج , . والتحميؿ
ف عممية تطوير المناىج المدرسية إف ووعمي    

فيا ومحتوياتيا تتضمف تطويرًا لمكتب مف حيث أىدا
وطريقة عرض المادة والمعمومات وتسمسميا , 

لمرسـو واألشكاؿ واألسئمة المتضمنة في   وتطويراً 
) الوكيؿ ,  الكتاب مف حيث العدد والنوع والشمولية .

2:93 ,289) . 

 حد مكونات الكتاب المدرسي )كتابأوتعد األسئمة   
بة الطملى زيادة اىتماـ إ( التي تسعى عمـ األحياء

أساسيًا مف  , إذ تعد ركناً بالموضوعات التي يدرسونيا
 .(:21 , :2:8, لمقانيا) أركاف التدريس الناجح .

ـ بنشاط ذىني في نو يحث الطالب عمى القياإكما    
ويستدعي القياـ بأجوبة مختمفة مف  , وسعيو لإلجابة عن

النشاط بحسب محتوى السؤاؿ وغايتو وبذلؾ ينمي لدى 
          . (2, 7::2)خميؿ ,  ؿ الفكري .قال الطالب االست

خر مف آجزءًا أساسيًا  باحثافال وقد تناوؿ      
المنيج وىي األنشطة باعتبارىا جوىرًا أساسيًا في 
تعمـ العمـو وتعميميا لذا ينبغي تقديميا بصورة تثير 
العقوؿ عند الطمبة وتتحداىا فمف خالليا يمكف 

ميف )العقمية واليدوية( تكويف )وتطوير( ميارات المتعم
 . ( 556, :::2زيتوف ,  )ناسبة لدييـ . الم

فيي أسموب ونظاـ متكامؿ في التعميـ فرضتو       
حركة عصر , ومطالب مجتمع وتطبيؽ تطالب بو 

)الفرجي  البحوث الحديثة في سيكولوجية التعمـ .
 . (77, 3117وموسى , 

أف يتقف عماؿ والميف تتطمب ف الكثير مف األا  و       
الفرد عددًا مف الميارات التي تعكس نشاطو وفاعميتو 
في النشاط المدرسي وما يرافقو مف أنشطة ومياـ 

لعدد امتالٍؾ  إلىمدرسية وواجبات يحتاج معيا الطمبة 
نجاز ىذه األنشطة إمف الميارات التي تساعدىـ في 

والواجبات , وتتنوع ىذه الميارات بحسب اليدؼ منيا , 
 بد لجميع رات يدوية وميارات دراسية ولكف الفيناؾ ميا

وىي ما يسمى  وىذه الميارات مف أساس تعتمد عمي
بالميارات العقمية التي تؤدي دور اإلدارة ليذه الميارات 

 . (Debone (2001,55:58,.  جميعيا
 حيث أف أىمية تعميـ الميارات العقمية والتي تبقى    

داميا في صالحة متجددة مف حيث فائدتيا واستخ
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معالجة المعمومات ميما كاف نوعيا إذ يشير 
ف المعرفة ميمة أ إلى( Sternbergستيرنبرج )

أما الميارات العقمية , ولكنيا كثيرًا ما تصبح قديمة 
وىي تمكننا مف اكتساب المعرفة  فتبقى جديدة أبداً 

واستدالليا بغض النظر عف المكاف والزماف أو أنواع 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                . ( 34: 31,  3121)جرواف ,  المعرفة .

أف تعميـ Debono) ,1989فقد ذكر دي بونو )    
 وبد منيا بقول التفكير بالمدارس ضرورة تربوية ال

في قائمة المواد  دراجوا  تعميـ التفكير و  إقرارف إ"
وية ممحة ينبغي األخذ بيا الدراسية يعد ضرورة ترب

ذا أردنا أف نبني جياًل مفكرًا وننشئ مجتمعات إ
تتصؼ بالتماسؾ والوعي وتمتـز الجدية في إنقاذ 

 . (Debone,1989: 85)رائيا وأفكارىا " . آ
فتعميـ التفكير يعني تزويد المتعمميف بالفرص     

, أما  وثارتيـ عميا  المالئمة لممارستو , وتحفيزىـ و 
ميارات التفكير بكونيا العمميات العقمية تعميـ 

المحددة التي نمارسيا ونستخدميا عف قصد في 
معالجة المعمومات ووصؼ األشياء وتدويف 

التنبؤ باألمور مرورًا بتصنيؼ  إلىالمالحظات , 
 إلىاألشياء وتقييـ الدليؿ وحؿ المشكالت والوصوؿ 

االستنتاج , فينصب ىذا التعميـ بصورة ىادفة عمى 
عميـ الطمبة كيؼ ولماذا ينفذوف ميارات ت

واستراتيجيات عمميات التفكير الواضحة المعالـ , 
 ( 5,  3117كالتطبيؽ والتحميؿ واالستدالؿ.)زياد , 

وىذا ال يتحقؽ إال عف طريؽ اعتماد مناىج     
حديثة واالىتماـ بالركف األساسي فييا المتمثؿ 

عمى تطوير بالنماذج الحديثة التي تساعد المتعمميف 
 .(61,  2:97)زيتوف ,  مياراتيـ العقمية .

 وفي ضوء المحاوالت التي تبذؿ لتعميـ ميارات      

التفكير قدـ روبرت مارزانو أنموذجًا تعميميًا في ضوء 
 طار شامؿ اشتؽ مف نتائج البحوث الشاممة فيإ

" أنموذج أبعاد  ومجاؿ التعميـ المعرفي وأطمؽ عمي
بعاد الخمسة ىي نواتج أو ساللة وىذه األالتعمـ " . 

أبعاد التفكير التي توضح كيؼ يعمؿ العقؿ خالؿ التعمـ 
ثناء تعممو وىذه األبعاد أوالتي يمر بيا المتعمـ بالترتيب 

   : (Marzano 1992 : 4 ) الخمسة ىي كما يمي :
 يجابية نحو التعمـ البعد األوؿ : االتجاىات اإل

(Toward positive Attitudes learning ) 
 البعد الثاني : اكتساب وتكامؿ المعرفة 

(Acquisition and Integration of knowledge) 
 البعد الثالث : تعميؽ المعرفة وصقميا 

(Extending and Refining Knowledge) 
 المعنى لممعرفة  والبعد الرابع : االستخداـ ذ

(Using Knowledge Meaningfully) 
  العقمية المنتجة اداتالبعد الخامس : الع

(Productive Habits of Mind) 
وعميو فإف أنموذج مارزانو ألبعاد التعمـ يعد    

حديثًا في التعميـ والتعمـ , لما  أنموذجًا عصرياً 
يتضمنو مف ميارات عقمية يحتاج إلييا المتعمـ أثناء 

و لتوظيفيا في حياتو حياتو التعميمية , كما تمزم
إيجاد الحموؿ المناسبة لممشكالت  ليتمكف مف ,العامة

التي تواجيو , وتذليؿ العقبات التي يتعرض ليا , 
حيث أف الدراسات واألبحاث العممية أثبتت أىمية 

والتفكير  ية األنموذج في التأثير والتحصيؿوفعال
واالتجاىات , ويستطيع أف يستخدمو المعمموف مف 

 ية . مرحمة رياض األطفاؿ حتى نياية المرحمة الثانو 
  (Marzano ,2002 :p 4 ) 
وسنمقي الضوء عمى الميارات العقمية التي     

حددىا مارزانو وزمالؤه وفؽ معايير متعددة  كونيا 
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موضوع الدراسة الحالية والتي يمكف تعمميا , والتي 
قدـ كؿ منيا مف جانب التربوييف عمى أنيا ميمة 

د حدد مارزانو وزمالؤه إحدى لتعمـ الطالب , وق
فئات وىي  يف ميارة عقمية جمعت في ثمانيوعشر 

 : اآلتيعمى النحو 
  Focusing  Skillsأواًل : مهارات التركيز  

مثيرات محددة  إلىتوجيو انتباه المتعمـ  إلىتشير    
دوف مثيرات أخرى , وثمة ميارتاف مف البيئة 

في  تفرعاف مف ميارات التركيز تستعمالف مبكراً ت
 ا : ىم عمميات التفكير,

 Definingمهازة حتديد املشهالت  -1
problems Skill  :  إلىتشير ىذه الميارة 

العمؿ عمى توضيح المواقؼ المحيرة أو 
أبو . )  لمثيرة لمتساؤالت مف قبؿ المتعمـا

 . ( 89,  3118جادو  , 
 Skill Goalsصياغة األهداف  مهازة -2

Setting :  تحديد النتاجات  إلىتشير
قع مف المتعمـ بموغيا بعد التعميمية التي يتو 

  التعممية . –المرور في الخبرة التعميمية 
 : ثانياً  : مهارات جمع المعلومات

Information – Gathering Skills   
وىي الميارات المستخدمة في استحضار المادة أو    

, جب استخداميا في التجييز المعرفيالمحتوى الوا
قبؿ , أو تـ  نة مفو ف أف تكوف البيانات مخز ويمك

مف ىذه الميارة ميارتيف . وتتضجمعيا حديثاً 
 .  Marzano,2004 , 171) : ) فرعيتيف, ىما 

وىي : Observing  Skillمهازة  املالحظة   -1
عممية تفكيرية تتضمف المشاىدة والمراقبة 
واإلدراؾ وتقترف بوجود سبب أو ىدؼ 

يستدعي تركيز االنتباه باستخداـ واحدة أو 
حواس الخمس لمحصوؿ عمى أكثر مف ال

                           المعمومات عف الشيء أو الظاىرة . 
 .  ( 7,  3113) شواىيف  , 

 Skillميارة صياغة األسئمة   -2
Formulating Question  : تتضمف

والمعاني مف خالؿ منيج توضيح القضايا 
لجيدة توجو نحو , فاألسئمة ااالستقصاء

ـ صوغيا بيدؼ توليد , ويتالمعمومات الميمة
معمومات جديدة . وتشير ميارة صوغ األسئمة 

انخراط التالميذ في عممية  إلىمف قبؿ التالميذ 
 (Marzano,2004, 177 ).التعمـ بفاعمية.

  Remembering  Skills: مهارات التذكر  ثالثًا
وىي مجموعة مف األنشطة أو االستراتيجيات التي    

تخزيف المعمومة في يقـو بيا المتعمموف بيدؼ 
الذاكرة بعيدة المدى واالحتفاظ بيا وتتضمف ىذه 

 الميارة ميارتيف فرعيتيف ىما:
 Encoding( ة الرتميص )اضتخدام السموشمهاز -1

Skill    : وىي عممية ربط أجزاء صغيرة مف
المعمومات مع بعضيا البعض لمخزف في 

              الذاكرة طويمة المدى .                              
 Recalling)الترنس(  االضرتجاعمهازة  -2

Skill  : تتمثؿ بقدرة الفرد عمى أسترجاع
 .مخزنة في الذاكرة طويمة المدىالمعمومات ال

 .( :42,  3115الريماوي وآخروف  , )        
   Organizing Skillsرابعاً  : مهارات التنظيم

في وىي مجموعة مف اإلجراءات التي تستخدـ   
, وفي الوقت نفسو  ترتيب المعمومات ؛ بيدؼ فيميا

ثر فاعمية في عممية التنظيـ. تصبح ىذه المعمومة أك
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أبو جادو , ) : وتتضمف أربعة ميارات فرعية, وىي
3118  ,99 ) . 
ىي :   Comparing  Skillمهازة املكازنة  -1

القدرة عمى معرفة أوجو الشبو واالختالؼ بيف 
عمى معايير محددة  األشياء أو األحداث بناء

  وواضحة .
:   Classifying   Skillمهازة التصهيف  -2

وىي ميارة تفكير أساسية تتطمب القدرة عمى 
المعمومات لغرض تشكيؿ مجموعة  تصنيؼ

عمى الخصائص  األشياء اعتماداً  مف
مفردات فئة معينة وغير  المشتركة بيف

    متوافرة لدى مفردات فئة أو عائمة أخرى .            
  .( 259: 255,   3121) جرواف  , 

وىي :   Ordering  Skillمهازة الرتتيب  -3
عبارة عف تسمسؿ لممفردات وفقاً  لمعيار محدد 

 سمفا أو ترتيب الخصائص طبقا لمعيار معيف .
:   Representing  Skillمهازة التنجيل  -4

وىي الميارة التي يقـو المتعمـ مف خالليا 
مف البيئة  ولواردة إليتغيير شكؿ المعمومات اب

الخارجية مف خالؿ إقامة عالقات بيف 
أو يتـ إعطاء معمومات  العناصر المحددة ,

شفيية , أو مشكمة بحيث يمكف بسيولة 
أو بياني  تمثيميا عمى شكؿ رسـ تخطيطي ,

 .(1:,3118أبو جادو, )أو عمى شكؿ جدوؿ.

ً : مهارة التحليل    :  Analyzing Skillsخامدا
ات عقمية تتطمب القدرة عمى تجزئة المعرفة وىي ميار 

وتتضمف , عناصرىا إلىواألشياء والعالقات والمواقؼ 
) توؽ وآخروف ,  أربعة ميارات فرعية  , وىي :

3114  ,49 ) : 

( مهازة حتديد الطنات )اخلصائص -1

 Identifying  Attributes  skill واملهونات :

وىي الميارات التي يتـ مف خالليا تحديد 
صائص أو أجزاء شيء ما , مف خالؿ خ

قواعد المعرفة المخزنة لدى الفرد  , ومف ثـ 
 العمؿ عمى توضيح األجزاء التي تكّوف الكؿ .

 :مهازة حتديد األمناط والعالقات -2
skill and Patterns Identifying Relationships 

وىي الميارات التي تمكف المتعمـ مف توضيح 
 ,دد األنماطالعالقات الداخمية التي تح

القة سبب والعالقات التي يمكف إف تكوف ع
, أو , أو عالقة زمنية, أو رأسيةونتيجة

و أ, عالقة جزئية, أو عالقة الكؿ بالجزء
 (.Marzano  ,2004 , 205 ).عالقة تحويمية 

   :مهازة حتديد األفهاز السئيطة  -3
Identifying Main Ideas skill       

عمى األنماط  وىي حالة مف حاالت التعرؼ
, حيث كانت ىذه الميارة فيما اتوالعالق

مضى تقتصر عمى دروس القراءة, مف خالؿ 
 . الفكرة الرئيسة مف النص القرائي استخالص

 مهازة حتديد األخطاء -4
Skill Errors          Identifying : 

وىي الميارة التي تتطمب اكتشاؼ األخطاء 
ات الحسابات واإلجراءفي العرض المنطقي و 

, كما تتضمف تحديد أسباب ىذه والمعمومات
األخطاء وتصحيحيا أو إجراء تغيير في نمط 

 (9::  8:,  3118أبو جادو , التفكير .) 
                                 Generation  Skillدادداً : مهارات التوليد

ف استخداـ الخبرات وىي الميارات التي تتضم     
خضاعيا لممعالجة وصياغتيا وتو السابقة  ليفيا معا وا 
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إنتاج معرفة جديدة عمى صورة معاف أو  إلىلموصوؿ 
المعمومات الموجودة  .وتتضمف  إلىضافتيا ا  أفكار و 
 :(382, 3115) قطامي, :ي, ىةت فرعياميار ثالث 
وىو   Inferring Skillمهازة االضتدالل   -2

ميارة تفكيرية تقـو بدور المسيؿ لتنفيذ أو 
, ويصنؼ معالجة المعمومات ممارسة عمميات

ستدالؿ االستقرائي نوعيف ىما اال لىإ
, حيث إف االستدالؿ االستنباطي واالستنباطي

تحديد مبدأ موجود ىو مقدرة الفرد عمى 
, فيما يشير االستدالؿ   بطريقة منطقية

االستقرائي إلى التعميـ والتصريح المنطقي 
 اعتماداً  عمى مشاىدة حاالت متباينة .

 . ( 367,  3121ف  , )جروا
والتنبؤ :   Predicting  skillمهازة التهبؤ  -3

ىي ميارة تتضمف استعماؿ معمومات متوافرة 
مسبقًا لمتنبؤ بحدوث ظاىرة أو حدث في 

 ( 32,  3113المستقبؿ.) شواىيف , 
   Elaborationمهازة التوضع )التعنل (  -4

skill    :ي قدرة المتعمـ عمى إيراد المزيدوى 
فاصيؿ والشرح والمعمومات ذات مف الت

, بيدؼ تحسيف  السابقةالعالقة بالمعرفة 
 عممية الفيـ لدى الطالب .

   Integrating Skillsدابعاً : مهارات التكامل  
وىي قدرة المتعمـ عمى وضع أو ترتيب األجزاء التي   

 ا عالقات مشتركة مع بعضيا بعضاً تتوافر فيما بيني
حيث  لتمؾ العالقات .بحيث تؤدي إلى فيـ أعمؽ 

ىذه الميارات وضع المعمومات المتجمعة  تتطمب
توجد  والخبرات المحممة إلى أجزاء منفصمة  والتي

ثناء قياـ المتعمـ بعممية أ بينيا عالقات وروابط  معاً 

                                                      , ىما :  . وتتضمف ميارتيف فرعيتيف البحث
 : ( 382,  3115طامي , ) ق

:  Summarizing Skillمهازة التلخيص  -1
وىي عممية تفكيرية تتضمف القدرة عمى 

الموضوع واستخراج األفكار الرئيسة  إيجاد لب  
فيو والتعبير عنيا بإيجاز ووضوح .            

 . ( 286, 3121) جرواف ,
مهازة إعادة البهاء )الرتنيب(  -2

Restructuring Skill   : عني التأليؼ تو
بيف العناصر واألجزاء بحيث تشكؿ بنية كمية 

 (51, 3115)أبو حويج وأبو مغمي,جديدة .

 Evaluation Skillsثامناً : مهارات التقويم  
وىي عممية منظمة لجمع وتحميؿ المعمومات   

رجة تحقيؽ األىداؼ واتخاذ القرار؛ بغرض تحديد د
طمبات معالجة جوانب القصور وبالتالي توفير متو 

النمو السميـ المتكامؿ لممتعمـ . وتتضمف ميارتيف 
 : ( 218,  3118) أبو جادو  , فرعيتيف ىما : 

 Establishing  مهازة بهاء املعايري -1
Criteria Skill   : تشير ىذه الميارة إلى

وضع مجموعة مف المحكات لمحكـ عمى 
؛ إذ تستند ىذه  تياونوعيقيمة األفكار 

 ةف المبادئ العقالنيالمحكات إلى جممة م
المستمدة مف التجارب والمستوى األكاديمي , 

 والخبرة التدريسية التي يمر بيا الفرد . 
: Verifying Skillمهازة التأند )التدقيل (  -2

وىي تأكيد دقة االدعاءات المقدمة حوؿ 
 (. Marzano, 2004 : 232) قضية ما .

 ولعؿ مف أىـ مراحؿ تدريس العمـو ىي المرحمة   
االبتدائية التي تعد المرحمة األساس إلكساب المتعمـ 
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المبادئ والميارات المختمفة ومنيا الميارات العقمية , 
وفي ىذا الصدد جاءت الدراسة الحالية لتسمط الضوء 
عمى مدى مراعاة أنشطة وأسئمة كتاب العمـو لمصؼ 

لتمتع السادس االبتدائي كونيا مف العناصر األساسية 
)تنمية  سي بالقدرة عمى أثارة التفكيرالمنيج الدرا

ذا ما أعدت بشكؿ جيد , وىذا قد إ الميارات العقمية (
يساعد في تكويف المبنات األساسية لبناء آليات صحيحة 

لى إلمتفكير لدى األفراد . كما أف افتقار المكتبة العراقية 
كاف  يفدراسة تناولت ىذا الجانب بحسب اطالع الباحث

 ىذه الدراسة ليذا الجانب.                                                                   مف مسوغات تناوؿ
 أهداف انجحث :

 ييدؼ البحث إلى تعرؼ مدى تضمف أنشطة   
االبتدائي  وأسئمة كتاب العمـو لمصؼ السادس

 لمميارات العقمية وفؽ أنموذج مارزانو ألبعاد التعمـ . 
 حدود انجحث :

مت حدود البحث بتحميؿ محتوى أنشطة تمث  
وأسئمة كتاب العمـو لمصؼ السادس االبتدائي الطبعة 

 ـ .3121الثالثة لسنة 
 حتديد املصطهحبد

 :  Mental SkillSالمهارات العقلية 
( بأنيا : الميارات 4::2عرفيا )عبد المطيؼ ,    

المجردة التي تشكؿ أدوات التفكير العممي التي تشمؿ 
الخ( 111, القياس , التفسير , التنبؤ ,  )المالحظة

والتي تساعد المتعمـ عمى جمع المعمومات وتفسيرىا 
 لى نتيجة عند حؿ المشكالت .إومحاولة الوصوؿ 
 (3:,  4::2)عبد المطيؼ ,  

                     التعسيف اإلجسائي للنهازات العكلية :                                                                  

نشاط عقمي يقـو بو المتعمـ في معالجة المعمومات   
واألفكار والمفاىيـ المكتسبة في سياؽ معيف, مثاؿ 

التوليد , و  التذكر , والتنظيـ ,و  ذلؾ جمع المعمومات ,
 والتحميؿ , والتكامؿ , والتقويـ , والتركيز.

                               Activities learningاألنذطة التعليمية : -2
( بأنيا: جزء أساسي مف 3114يعرفيا )مينا,    

 المنيج تندمج مع العممية التعميمية وتسيـ في تحقيؽ
لى إأىداؼ المنيج وتؤدي وظيفة محورية بالنسبة 

 . (87, 3114)مينا ,رائقو محتوى التعميـ وط
 Questionsاألدئلة :  -3
تبر يا: وسيمة تخبأن (2:99يعرفيا) العمراني,   

 (24, 2:99,بوساطتيا قدرات الطمبة العقؿ)العمراني
 أنموذج مارزانو ألبعاد التعلم : -4
 Marzano Dimensions of Learning Mode 
بأنو : أنموذج  ( Marzano , elat .2004عرفو) 

تدريس صفي يتضمف كيفية التخطيط لمدروس 
ألداء وتنفيذىا وتصميـ المنيج التعميمي أو تقويـ ا

لمتالميذ , ويقـو األنموذج عمى مسممة تنص عمى 
أف عممية التعمـ تتطمب التفاعؿ بيف خمسة أنماط 

دراكات واإل ( مف التعمـ ىي : االتجاىات ,أبعاد)
يجابية عف التعمـ , واكتساب المعرفة وتكامميا اإل

وتوسيع المعرفة وتنقيتيا وصقميا , واستخداـ 
تخداـ عادات العقؿ واس المعرفة بشكؿ ذي معنى ,

 , Marzano,elal.2004:18)المنتجة .
Marzano,1992 :12) 

 : التعسيف اإلجسائي لألمنوذج مازشانو

تضمف بعاد لمتعمـ يأطار تعميمي يتمثؿ في خمسة إ   
مجموعة مف الميارات العقمية الضرورية لنجاح 
التعمـ كالتذكر والمالحظة والمقارنة والتصنيؼ 
والترتيب وتحديد السمات والتمثيؿ واالستدالؿ وتحديد 

 األخطاء والتوسع والتنبؤ .
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 انفصم انثبني
 إخساءاد انجحث  

طريقة تحميؿ المحتوى لتحقيؽ ىدؼ  باحثافال اتبع   
عف تحميؿ المحتوى ( (Holsti,1968البحث ويعبر 

"ىو أسموب لالستنتاج عف طريؽ التشخيص  وبقول

الموضوعي والمنيجي والكمي لخصائص محددة في 
 ((Holsti ,1968 ,106المحتوى"  

مصادر البيانات: شمؿ البحث مجموعة أنشطة وأسئمة 
كتاب العمـو لمصؼ السادس االبتدائي لمعاـ الدراسي 

 (.2ضح بالجدوؿ رقـ )ـ وكما مو 3121-3122
 

 (2) زقى خدول
 و9222أسئهخ وأنشطخ كتبة انؼهىو نهصف انسبدض االثتدائي يف انؼساق نهؼبو اندزاسي 

 انًجًىع ػدد األسئهة ػدد األنشطة ػدد انفصىل ػدد انىحدات

6 23 41 66 116 
 

يتضح مف الجدوؿ أف عدد األنشطة واألسئمة     
 . وسؤاالً  اً نشاط (228المحممة )

  :أداة البخح  
لغرض الوصوؿ إلى ىدؼ البحث تطمب أداة 

ختارىا المتصنيؼ والتي قد تكوف معدة وجاىزة 
عمؿ يلمالءمتيا مع مشكمة البحث أو  باحثافال
 بموجبوا يتـ معمى وضع تصنيؼ خاص بي باحثافال

. اب العمـو لمصؼ السادس االبتدائيتحميؿ محتوى كت
د تصنيؼ يحقؽ إذ أف مف جممة مستمزماتيا وجو 

 ـ المادة المحممة .  ئويال ىدؼ البحث 
 ( 317: 316, 3118)انو حسيف و عدناف زنكنة, 

وألجؿ تحقيؽ ىذا الغرض تطمب اعتماد قائمة    
( ميارة عقمية  , 32الميارات العقمية والمتكونة مف )

     ( فئات كما حددىا مارزانو وآخروف.9جمعت في )
(Marzano 2004 ,165 :166 ) .                                         

)فعرضت عمى مجموعة مف الخبراء   

والمختصيف  (

في مجاؿ طرائؽ تدريس العمـو وعمـ النفس والمناىج 
                                                 

()  : طرائؽ تدريس  فاضؿ عبيد الشمري أ.ـ.د. -2ىـ ,
 .د ـ. أ. -3 . جامعة كربالء , كمية التربية عمـو الحياة,

وطمب منيـ تحديد مدى مناسبة ىذه الميارات 
العقمية لتالميذ الصؼ السادس االبتدائي والواجب 

وأسفرت  توفرىا في أنشطة وأسئمة كتاب العمـو .
عممية التحكيـ عف اعتماد الميارات العقمية التي 

فما فوؽ مف متوسط  %( 81) حازت عمى نسبة
استجابة المحكميف , وتمثمت في الميارات العقمية 

: المالحظة , والترميز , واالسترجاع ,  التالية
والمقارنة , والتصنيؼ , والترتيب , وتحديد األنماط 

, والتنبؤ ,  اء , واالستدالؿوالعالقات , وتحديد األخط
كما تـ استبعاد الميارات  . والتوسع , والتمخيص

العقمية التي ال تناسب ىذه المرحمة مف وجية نظر 
 %(81المحكميف , والتي حازت عمى نسبة أقؿ مف )
ثمت في مف متوسط استجابات المحكميف وتم

                                                                               

, جامعة  , كمية التربية , عمـ النفس عمي صكر جابر
سدي, طرائؽ تدريس األـ.د.نعمة عبد الصمد -4 . القادسية

ـ.نباؿ عباس  -5 جامعة الكوفة. ة التربية,كمي عمـو الحياة,
كمية التربية, جامعة  الميجة , طرائؽ تدريس عمـو الحياة,

ـ. عالء أحمد الشامي, طرائؽ تدريس عموـ  -6 القادسية.
 كمية التربية, جامعة القادسية. الحياة,
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, وصياغة : تحديد المشكالت الميارات العقمية التالية
ؼ , وصياغة األسئمة , والتمثيؿ , وتحديد األىدا

السمات والمكونات , وتحديد األفكار الرئيسة , 
 والتركيب , وبناء المعايير , والتأكد.

  خطوات التخليل:    
الفكرة الصريحة وحدة لمتسجيؿ  باحثافال اعتمد     

واستخداـ التكرار وحدة لمتعداد بعد تحديد األنشطة 
تفريغ النتائج في واألسئمة في محتوى الكتاب و 

جداوؿ التحميؿ بإعطاء تكرار واحد لكؿ نشاط أو 
سؤاؿ ينمي ميارة معينة مف الميارات العقمية الواردة 

 في قائمة تصنيؼ الميارات العقمية لمارزانو.
 صدم التخليل :  
 باحثافال قاـلغرض التأكد مف صدؽ التحميؿ     

نموذج مف التحميؿ لكتاب العمـو لمصؼ أبعرض 
, (2)ف في تدريس العمـوريياالبتدائي عمى خب السادس

 . وقد أيدا صحتو فيما يعد صدقًا لمتحميؿ
  : ثبات التخليل   

الوحدات  باحثافال لمتأكد مف ثبات التحميؿ اختار   
 الكائنات الحية البسيطة , التالية)اإلنساف والبيئة ,

%( مف المحتوى 31المادة وخواصيا ( وتمثؿ نسبة )
الثبات بصيغة االتفاؽ بيف المحمؿ وتـ إيجاد 

؛ (3)خرآومحمؿ  فيباحثوبيف ال, ا منفسيأو  فيباحثال
 وكما يمي:

                                                 

أ.ـ.د.فاضؿ عبيد الشمري, طرائؽ تدريس  -2ىما :  (2)
ـ.عالء احمد  -3 . كربالء جامعة كمية التربية, عمـو الحياة,

جامعة  كمية التربية, الشامي , طرائؽ تدريس عمـو الحياة,
 .  القادسية

كمية  ـ. عمي رحيـ , طرائؽ تدريس عموـ الحياة,ىو :  (3)
 .  جامعة القادسية التربية,

بعد مرور ا منفسيأو  فيباحثالاالتفاؽ بيف  -2
 زمنية مناسبة وكاف معامؿ االتفاؽ   دةم

  . (1. 96)ىو 
ومحمؿ آخر وكاف  فيباحثاالتفاؽ بيف ال -3

وبذلؾ يعد ؛ ( 1. 83)ىو معامؿ االتفاؽ 
تشير بعض األدبيات  . إذ معامؿ الثبات جيداً 

 لى أف الثبات الذي نسبتو أكثػر مف إ
, . )اإلماـ وآخروف( يعد جيداً 1. 81)

2::1  :246) .  
 الوضائل اإلحصائية:

استخدمت النسبة المئوية في معاممة النتائج كما     
استخدمت معادلة ىولستي إليجاد ثبات التحميؿ: 

= R    حيث: 
R   معامؿ الثبات :. 
عدد اإلجابات المتفؽ عمييا بيف ) )و 

  . التحميميف
 .: عدد إجابات التحميؿ األوؿ   C1 و
 . : عدد إجابات التحميؿ الثاني C2 و

 (279,  1::2)األماـ وآخروف  ,                 
 

 ػسض اننتبئح وتفسريهب
 أواًل : نتائج الهدف األول: 
التعرؼ عمى مدى تضمف الميارات العقمية في   

 أنشطة كتاب العمـو لمصؼ السادس االبتدائي.
كانت النتائج الخاصة بتحميؿ أنشطة كتاب العمـو    

لمصؼ السادس االبتدائي عمى النحو الموضح في 
( 52( إذ بمغ عدد األنشطة المحممة )3الجدوؿ )

 . نشاطًا في ىذا الكتاب
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  (9خدول زقى )
 ازاد واننست املئىيخ نهًهبزاد انسئيسخ يف أنشطخ كتبة انؼهىوانتكس

 االثتدائي انسبدضنهصف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بينت النتائج أف الميارات العقمية في األنشطة   
مما  %(::.::( تكرارًا و بنسبة )75حصمت عمى )

 ات( ميار :ئمة الميارات توزعت عمى )ورد في قا
( ميارات عقمية رئيسة وبالشكؿ 6عقمية  فرعية و )

 -:اآلتي
حيث تركز االىتماـ عمى فئة ميارات جمع     

إذ حصمت عمى أعمى  التكرارات ؛ المعمومات والتوليد 
بنسب عمى التوالي  و  اً ( تكرار 23 , 47بواقع  )
عمى التوالي  % (29.86% ,   67.36مئوية  ) 

التنظيـ والتحميؿ عمى أقؿ تكرار بواقع  اوحصمت ميارت
%(,  في 8.92وبنسبة), منيما  تكرارات لكؿ   (6)

حيف أىممت أنشطة الكتاب ميارات التركيز والتكامؿ 
 باحثافال وعز يالتقويـ فمـ تحصؿ عمى أي تكرار و و 

ىذه النتيجة إلى أف ميارة التركيز والتكامؿ بيا حاجة 
أما . جيد مف قبؿ الطالب في ىذه المرحمة  إلى 

التقويـ فيو في أعمى مستويات المجاؿ المعرفي 
حسب تصنيؼ بمـو وأف الطالب في ىذه المرحمة غير 
قادر عمى إصدار أحكاـ تستند إلى فمسفة معينة 

 .يؤمف بيا
 ؛أما الميارات الفرعية الواردة في كؿ ميارة رئيسة    

 : (4الجدوؿ )يي كما في ف

 

 

 

 

 املهبزاد  انفسػيخ املتحققخ اننسجخ املئىيخ انتكسازاد املهبزاد انسئيسخ د

 صفر صفر صفر يهبزاد انرتكيص -2
 2 %67.36 47 يهبزاد مجغ املؼهىيبد -3
 3 %48.: 7 يهبزاد انتركس -4
 3 %8.92 6 بزاد انتنظيىيه -5
 2 %8.92 6 يهبزاد انتحهيم -6
 4 %29.86 23 يهبزاد انتىنيد -7
 صفر صفر صفر يهبزاد انتكبيم -8
 صفر صفر صفر يهبزاد انتقىيى -9

 : %::.:: 75 اجملًىع 
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 (2خدول زقى)
 نهصف انسبدض االثتدائيانتكسازاد واننست املئىيخ نهًهبزاد انفسػيخ يف أنشطخ كتبة انؼهىو 

 
 
 
 
 
 

( أف ميارة المالحظة احتمت 4يتضح مف الجدوؿ )   
 بنسبةو  اً كرار ( ت47) لمرتبة األولى حيث حصمت عمىا
مت ميارة صياغة األسئمة بينما أىم, %( 67.36)

كما ورد في  فئة ميارات  فمـ تحصؿ عمى أي تكرار
أف تعميـ التالميذ عمى صياغة  إذ ,جمع المعمومات

نيـ ال شؾ يقدموف  أىدافيـ الخاصة مسألة شاقة , وا 
بعض الخبرات الضعيفة وىذه مشكمة . ومع ذلؾ  
عندما تتـ ممارسة ذلؾ في غرفة الصؼ مع االىتماـ 

معرفي فإنيا سوؼ توفر توجييًا وتركيزًا بالتطور ال
لمفرد والمجموعة مف ىذه المرحمة العمرية )مارزانو 

وفي فئة ميارات التذكر  .(285, 3115وآخروف , 

حصمت كؿٌّ مف ميارتي االسترجاع والترميز عمى 
ػا ممنيػ ( تكػػػػػرارات لكػػػؿ  4بواقع ) ونفس التكرار

نالت فقد  أما في فئة التنظيـ %( .5.79وبنسبػة ) 
, %( 7.36وبنسبة )  اتتكرار  (5ميارة التقويـ )

نسبة وبواحد كرار تميارة الترتيب عمى حصمت بينما 
مثيؿ التصنيؼ والت ا%( في حيف أىممت ميارت2.67)

أف  باحثافرى اليفمـ تحصال عمى أي تكرار , و 
النقص الحاصؿ في نسب الميارات العقمية  الفرعية 

اسب يشكؿ نقطة ضعؼ في عرض المادة بشكؿ يتن
والعشروف الغني بوفرة  القرف الحادي مع قدرات متعمـ

تكنولوجية المعمومات وتقنيتيا , زد عمى ذلؾ أف ىذه 

 اننسجة انًئىية انتكزار انًهبرات انفزػية ت انًهبرات انزئيسة ت

 يهبرات جًغ انًؼهىيبت -1
 %56.25 36 انًالحظة  -1

 - صفز صيبغة األسئهة -2

 يهبرات انتذكز -2
 %4.64 3 انتزييز -1

 %4.64 3 االستزجبع -2

 يهبرات انتنظيى -3

 %6.25 4 انًقبرنة -1

 - صفز انتصنيف -2

 %1.56 1 انتزتيت -3

 - صفز انتًثيم -4

 

4- 
 يهبرات انتحهيم

 - صفز تحديد انسًبت وانًكىنبت  -1

 %1.41 5 تحديد األنًبط وانؼالقبت  -2

 - صفز تحديد األفكبر انزئيسة  -3

 - صفز تحديد األخطبء -4

 

5- 
 يهبرات انتىنيد

 %12.62 10 االستدالل -1

 %1.56 1 انتنجؤ -2

 %1.56 1 انتىسغ -3

 %99.99 64 9  انًجًىع 
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نمي لدى الطالب روح  تال  رح المحتوىالوضعية في ط
وفي فئة  واالستذكار . شجعو عمى الحفظتاإلبداع بؿ 

ت ميارة تحديد األنماط حصمميارات التحميؿ 
%( بينما 8.92( تكرارات وبنسبة )6والعالقات عمى )

أىممت ميارة تحديد السمات والمكونات وتحديد 
وفي فئة ميارات التوليد نالت ميارة  األخطاء.

رات وبنسبة تكرا (21) تكرارات بواقعالاالستدالؿ أعمى 
التنبؤ والتوسع عمى  ا%( وحصمت ميارت23.73)

وبيذا  ا .ملكؿ مني واحدتكرار بواقع  ونفسالتكرار 
( ميارات عقمية 4) طة الكتاب قد أىممتتكوف أنش
ميارة فرعية , وىذا يدؿ عمى ضعؼ  (23رئيسة و)

اىتماـ الكتاب المنيجي مف خالؿ أنشطتو بالميارات 
عمى العقمية المطموبة في ىذه المرحمة مف حياتيـ 

 .ىا وتغيير  مفرداتوتنظيـ مف رغـ ال
 

   ثانيًا : نتائج الهدف الثاني 
عقمية التعرؼ عمى مدى تضمف الميارات ال 

 في أسئمة كتاب العموـ لمصؼ السادس االبتدائي.
العموـ  كانت النتائج الخاصة بتحميؿ أسئمة كتاب   

عمى النحو الموضح في لمصؼ السادس االبتدائي 
( سؤااًل 87بمغ عدد األسئمة المحممة )( إذ 5الجدوؿ )

 : في ىذا الكتاب
 (4خدول زقى )

 االثتدائي انسبدضيسخ يف أسئهخ كتبة انؼهىو نهصف انتكسازاد واننست املئىيخ نهًهبزاد انسئ

 

بينت النتائج أف الميارات العقمية في األسئمة       
مما  %(::.::( تكرارًا و بنسبة )96حصمت عمى )

 ات( ميار :ت عمى )ورد في قائمة الميارات توزع
( ميارات عقمية رئيسة وبالشكؿ 5عقمية  فرعية و )

 -: اآلتي

بفئة ميارات  اً واضح اً إذ يالحظ أف ىنالؾ اىتمام    
عمى  ( تكراراً 42,  56نالت ) ؛ إذالتذكر والتحميؿ 
% ( عمى 47.58و  % ,5:.63التوالي وبنسبة )

 األسئمة أف النتيجة ىذه باحثاففسر اليالتوالي . و 
 المعمومات مف ممكف قدر كبرأ استدعاء حوؿ تركزت

 انًهبرات  انفزػية انًتحققة اننسجة انًئىية انتكزارات انًهبرات انزئيسة ت

 صفز صفز صفز يهبرات انتزكيز -1

 صفز صفز صفز يهبرات جًغ انًؼهىيبت  -2

 2 %52.94 45 يهبرات انتذكز  -3

 2 %4.10 4 يهبرات انتنظيى  -4

 2 %36.41 31 ات انتحهيم يهبر -5

 3 %5.44 5 يهبرات انتىنيد -6

 صفز صفز صفز يهبرات انتكبيم  -1

 صفز صفز صفز يهبرات انتقىيى -4

 9 %99.99 45 انًجًىع 
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, السابقة المراحؿ في الطالب درسيا التي والمعرفة
 ىذه في األجزاء فحص طريؽ عف وتوضيحيا
. التحميؿ ميارة خالؿ مف بينيا والعالقات المعمومات

 أقؿ عمى والتوليد التنظيـ ميارات فئة حصمت بينما
 نسبةوب التوالي عمى تكرارات( 6 , 5) بواقع تكرار

 أىممت حيف في التوالي عمى%(  %6.99 ,  5.8)
 والتكامؿ المعمومات وجمع التركيز ميارات فئة

 .تكرار أي عمى تحصؿ فمـ والتقويـ
أما الميارات الفرعية الواردة في كؿ ميارة رئيسة    
 : (6الجدوؿ ) فيضح كما مو  ييف

 

  (5خدول زقى)
 انتكسازاد واننست املئىيخ نهًهبزاد انفسػيخ يف أسئهخ كتبة انؼهىو نهصف انسبدض االثتدائي

( أف فئة  ميارات التذكر 6الجدوؿ )يتضح مف     
 ات ميارتصمحإذ  ى أعمى التكرارات ,حصمت عم

( تكرارًا عمى 39,  28الترميز واالسترجاع عمى )
% ( عمى 5:.43% ,  31بة )التوالي وبنس

لى أف ىذه إيجة ىذه النت باحثافال وعز ي. و التوالي
ألولى مف االميارات تتعمؽ بخصوصية السنوات 

 بتدائية في التركيز عمى الذاكرة الصوريةالمرحمة اال

أف الطفؿ ضمف  ووالحسية , وبصدد ذلؾ يذكر بياجي
سنة( يمارس تفكيرًا  23-8المرحمة العمرية مف )

)الخميمي  منطقيًا معتمدًا عمى المحسوس فقط .
 .( 245,  7::2وآخروف , 

 تاحصمت ميار فقد أما في فئة ميارات التنظيـ     
عمى التوالي  ( تكرار2,  4)الترتيب والمقارنة عمى 

% ( عمى التوالي , بينما  2.28% ,4.63وبنسبة)

 اننسجة انًئىية انتكزار ةانًهبرات انفزػي ت انًهبرات انزئيسة ت

 مهارات انتذكز -2
 %22 16 انتزميز -1

 %32.24 22 االستزجاع -2

 مهارات انتنظيم -3

 %1.16 1 انمقارنة -1

 - صفز انتصنيف -2

 %3.52 3 انتزتيب -3

 - صفز انتمثيم -4

 

4- 
 مهارات انتحهيم

 - صفز تحديد انسمات وانمكىنات -1

 %12.22 16 ماط وانعالقاتتحديد األن -2

 - صفز تحديد األفكار انزئيسة -3

 %16.64 15 تحديد األخطاء -4

 

5- 
 مهارات انتىنيد

 %3.52 3 االستدالل -1

 %1.16 1 انتنبؤ -2

 %1.16 1 انتىسغ -3

 %22.22 25 2  انمجمىع 
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 أىممت األسئمة ميارتي التصنيؼ والتمثيؿ فمـ تحصال
ت حصمفئة ميارات التحميؿ  يعمى أي تكرار. وف

تحديد األنماط والعالقات وتحديد األخطاء عمى  اميارت
 ,%29.93رًا عمى التوالي وبنسبة ) ( تكرا26, 27)

 اىممت ميارتمى التوالي , في حيف أُ % ( ع28.75
تحديد السمات والمكونات وتحديد األفكار الرئيسة فمـ 

. أما في فئة ميارات التوليد  عمى أي تكرار تحصال
 اتتكرار  (4حصمت ميارة االستدالؿ عمى ) فقد

بينما حصمت كؿ ٌّ مف ميارتي , %( 4.63) وبنسبة
واحد كرار تبواقع  ونفسالتكرار التنبؤ والتوسع عمى 

%(, وبيذا تكوف أسئمة 2.28ا وبنسبة )  ملكؿ مني
( 23ميارات عقمية رئيسة و ) (5الكتاب قد أىممت )

ميارة عقمية فرعية , ومف ىذا نستنتج أف أسئمة 
الكتاب ال تزاؿ تؤكد عمى بعض الميارات وتيمؿ 
ميارات ال تقؿ في أىميتيا وفي تطور النمو العقمي 

 لدى المتعمـ .
 : تبخبداالستن

 البحث ليياإ توصؿ التي النتائج خالؿ مف    
 :  نستنتج
 اىتماما أكثر كانت العمـو كتاب أسئمة أف -2

 ضوء في أنشطتو مف العقمية بالميارات
 .مارزانو أنموذج

 بدرجة تعالج  العمـو كتاب وأسئمة أنشطة -3
 بالخبرات المتعمقة والمعمومات البيانات كبيرة

 .  بذلؾ الخاصة التفكير وميارات الحسية
 لمصؼ العمـو كتاب وأسئمة أنشطة افتقار -4

 كتحديد العقمية لمميارات االبتدائي السادس
 وصياغة األىداؼ وصياغة المشكالت
 والمكونات السمات وتحديد والتمثيؿ األسئمة

 والتركيب والتمخيص الرئيسة األفكار وتحديد
 .   والتأكد المعايير وبناء

 كتاب وأسئمة أنشطة تضميف يف التوازف عدـ -5
 .باالكت وحدات بيف العقمية لمميارات العمـو

 :انتىصيبد
 :  يأتي بما باحثافال وصيي النتائج ضوء في    

 لمصؼ العمـو كتاب وأسئمة أنشطة ثراءإ -2
 والمجردة الحسية بالخبرات االبتدائي السادس
 عند العقمية الميارات مختمؼ الستثارة
 .  المتعمـ

 الميارات تضميف نسب في فالتواز ضرورة -3
 . العمـو كتاب وحدات في العقمية

عمى  العقمية الميارات قائمة مف االستفادة -4
 البحث في المحددة مارزانو تصنيؼ وفؽ

 وأسئمة وأنشطة محتوى في وتضمينيا الحالي
 .االبتدائية لممرحمة العمـو كتب

 :املقرتحبد
 : باحثافال قترحي البحث ليذا استكماالً    

 في العقمية الميارات توزيع حوؿ دراسة راءإج -2
 األحياء وعمـ العمـو كتب أنشطة محتوى
 .الثانويةو  االبتدائية لممرحمة

 في العقمية الميارات توزيع حوؿ دراسة إجراء -3
 األحياء وعمـ العمـو كتب أسئمة محتوى
 .الثانوية و االبتدائية لممرحمة

 
 : انؼسثيخ املصبدز

 ( , 3118) نوفؿ محمدو  صالح, جادو أبو
 دار,  2ط,  والتطبيؽ ةالنظري– التفكير تعميـ

 .عماف,  المسيرة
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 ( , 3115) مغمي بوأ وسمير مرواف, حويج أبو
 دار, 2ط,  التربية النفس عمـ الى المدخؿ

 . عماف, والتوزيع لمنشر العممية اليازوردي
 (1::2) وآخروف دو محم مصطفى,  ماـاإل ,

 .بغداد,  الحكمة دار, 2ط,  والقياس التقويـ
 ( , 3117) محمود محمد صفاء,  بخيتاف

 الجديدة الفمسطينية ـالعمو  مناىج تقييـ
 مشرفي نظر وجية مف األساسية لممرحمة
 محافظات في الحكومية المدارس ومعممي
 غير ماجستير رسالة) الغربية الضفة شماؿ

 . فمسطيف,  الوطنية النجاح كمية( ,منشورة
 ( , :311) عاشور إبراىيـ محمد , البيادلي

 في الثانوية لممرحمة الوزارية األسئمة تقويـ
 ضوء في ليا نماذج وبناء الكيمياء مادة

( منشورة غير دكتوراه أطروحة) العقمية القدرات
 . بغداد جامعة,  الييثـ ابف – التربية كمية

 عمـ أسس( , 3114) وآخروف محي,  توؽ 
 لمطباعة الفكر دار,  4ط,  التربوي النفس
 . عماف,  والتوزيع والنشر

 ( , 3121) الرحمف عبد فتحي,  جرواف
 دار, 6ط,  وتطبيقات مفاىيـ – التفكير تعميـ

 .العيف,  الجامعي الكتاب
 طرائؽ( , 3117)  رشيد فخري,  خضر 

 دار,  2ط,  عيةاالجتما الدراسات تدريس
 . عماف,  المسيرة

 (,7::2) . وآخروف خميؿ يوسؼ,  الخميمي 
, 2ط,العاـ التعميـ مراحؿ في لعمـوا تدريس

 .دبي,  مـقال دار
 مدخؿ( , 7::2.) محمود محمد , الخوالدة 

,  المدرسية الكتب مطابع,  2ط,  التربية في
 .صنعاء

 المنيج أساسيات( ,2:93) تايمور,  رالؼ  ,
,  الحميد عبد وجابر كاظـ خيري أحمد ترجمة

 . القاىرة,  العربية النيضة دار,  2ط
 عمـ( , 3115)  عودة محمد,  الريماوي 

 لمنشر المسيرة دار,  2ط,  العاـ النفس
 . عماف,  والطباعة والتوزيع

 ( 1::2) عبيد كريـ كامؿ , الزىيري , 
 العامة االمتحانات ألسئمة تحميمية دراسة
 العممي السادس لمصؼ مياءالكي لمادة

 ماجستير رسالة),:2:9-2:92 لمسنوات
 التربية كمية , بغداد جامعة( منشورة غير
 . الييثـ ابف

 طبيعة( , 2:97) محمود عايش , زيتوف 
,  العممية التربية في تطبيقات وبنيتو العمـ
 . عماف,  كتابكـ مطبعة,  3ط

 تضمف مدى( ,3119)أحمد عالء,  الشامي 
 المرحمة في العمـو كتب وأسئمة أنشطة

 مجمة,  األساسية التفكير لميارات االبتدائية
,  بويةالتر  والعمـو اآلداب في القادسية
 .السابع المجمد( , 5-5)العدداف

 ميارات تطوير( , 3113) خير,  شواىيف 
 االمؿ دار,  2ط,  العمـو تعمـ في التفكير
 .عماف,  لمنشر

 زنكنة حقي وعدناف حسيف أنو,  الرحمف عبد 
 وتطبيقاتيا جيةالمني األنماط( , 3118) 
.  2ط,  والتطبيقية اإلنسانية العمـو في

 .بغداد,  الوفاؽ مطبعة
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 (, 4::2) جبريؿ أسامة,  مطيؼلا عبد
 في المتضمنة التفكير ميارات بعض يةتنم

 العمـو تدريس خالؿ مف التعمـ أبعاد أنموذج
 دراسة, ) اإلعدادية المرحمة تالميذ لدى

,  والبحوث لمدراسات المنشاوي( ,  منشورة
 .القاىرة,  حمواف جامعة,  التربية كمية

 ( , :2:9. )  جاسـ الكريـ عبد,  العمراني
 في ليا نماذج وبناء الفيزياء أسئمة تحميؿ
 غير دكتوراه أطروحة)  العقمية القدرات ضوء

 .بغداد جامعة,  التربية كمية( ,  منشورة
 الكريـ عبد موسى و أحمد ىادي و الفرجي 

 والميارات األنشطة( , 3117. ) سؿ أبو
 . عماف,  الكنوز دار,  2ط,  التعميمية

 التدريس ميارات( , 3115) نايفة,  قطامي 
 .عماف,  الفكر دار,  2ط,  الفعاؿ

 عبد وفتحي الديف صالح,  والديب مجاور 
 دار, المدرسي المنيج(. 2:88)المقصود

 . الكويت,  لمطباعة العمـ
 مناىج في قضايا( , 3114) مراد فايز, مينا 

 .القاىرة,  المصرية االنجمو مكتبة,  التعميـ
 تطوير ,(2:93) أحمد حممي, الوكيؿ 

, معوقاتو خطواتو أساليبو أسسو أسبابو المناىج
 . القاىرة, المصرية االنجمو مكتبة, 8ط

 التربية عالقة( , 3111) حمدأ,  اليوسؼ 
 .  الكويت,  الفكر عالـ سمسمة,  بالمجتمع
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Abstract 
    Determine the aim of the research to know 

how to ensure the activities and questions 

science book for sixth-grade primary skills of 

mental health in light of the model of Marzano. 

It was beyond research a book of science to 

sixth-grade primary, as I use the method of 

content analysis and the researcher analyzed the 

activities and questions the book-mediated 
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search tool which is a list including the 

skills mental and adult (21) skill offered on a 

group of experts and arbitrators, after analysis 

found a researcher to a set of results most 

important for questions science book for sixth-

grade primary school at the highest frequencies 

of the skills of mental as it got (85) repeat when 

it acquired its activities on (64) repeat while the 

skills to remember repeating the top of the other 

skills in the activities and questions the book as 

it was repeated (51) the recurrence rate 

(62.31%), while not contain activities and 

questions science book not on (9) occurrences 

of the skills of organization and by (12.51%), 

the lowest skills in their presence. The main 

conclusions were that the activities and 

questions science book dealing largely 

information on the experiences sensory a nd 

thinking skills so special, and the 

recommendations of the researcher was 

including the need to balance the rates include 

the mental skills in the light of the model 

Marzano units in the science book for sixth-

grade primary and went out research 

proposals including a study on the distribution 

of mental skills in the content of the activities 

and questions of science books and biology at 

the primary and preparatory schools in the light 

of Marzano's model.                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


