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األستاذ املشارك بقسم املناهج وطرق التدريس

كلية الرتبية يف جامعة امللك خالد

كلية الرتبية يف جامعة امللك خالد

:امللخص

 تعرررف الفرررو، ومدى تضمن األسئلة للعمليات املعرفية،هدف البحث إىل تعرف العمليات املعرفية الواجب توافرها أبسئلة مقررات الفقه ابملرحلة املتوسطة
 لتحليررأ ئسررئلة مقررررات الفقررة، واسررتمدم الباحنرران املرراصف الوتررفل التحليلررل.بني مقررات الفقرره فيمررا قتعلررع مامررون مررا تضررماته مررن تتررارات العمليررات املعرفيررة
 وتوتررل نتررا ف.) عمليررة معرفيررة29() حمرراور و8(  ومت مجع البياانت من خر ب بطا ررة ليررأ تتونر مررن.)هر1441( للفصأ الدراسل الناين ابملرحلة املتوسطة
 واسس ررتدسب، والت رراكر للص ررال األوب والن رراين، واسس ررتدسب اسس ررتابافل،البح ررث إىل ئن ئعل ررس نس رربة ت روافر للعملي ررات املعرفي ررة ابألس ررئلة للرتكي ررب والبا ررايف املع رررال
 وابملقارنررة بررني مقررررات الفقرره. و دقررد األ رراط واألسررباو والع ررات للصررال النالررث، واسسررتدسب اسسررتابافل، والتمنيررأ، والرتكيررب والباررايف املعرررال،اسسررتقرا ل
 والتاظرريل للصررال األوب، التتامررأ،للصررال األوب والنرراين والنالررث ابلاسرربة للمحرراور فررىن ئعلررس نسرربة ت روافر للعمليررات املعرفيررة ابألسررئلة للمحرراور التاليررةل للتوليررد
 وئ ررأ نسرربة تروافر للعمليررات املعرفيررة ابألسررئلة للرتكير. والنرراين ابلترراكر والنالررث ابلتحليررأ، ومجررع املعلومررات، وختتلال نتررا ف الصررال األوب ابلترراكر،والناين والنالث
 وختتلال نتا ف الصررال النالررث عررن، والصال الناين والنالث جبمع املعلومات، وختتلال نتا ف الصال األوب والناين ابلتحليأ،والتقومي للصال األوب والناين والنالث
. وقتضح من نتا ف البحث إىل عدم توافر بعض العمليات املعرفية مقررات الفقه للمرحلة املتوسطة.األوب والناين ابلتاكر
.الكلمات املفتاحيةل العمليات املعرفية؛ مقررات الفقه؛ املرحلة املتوسطة

Analyzing the Content of Questions for the Jurisprudence Courses of the
Intermediate Stage in Light of Cognitive Processes: An Evaluation Study
Dr. Mohamed Zidan Abdullah Al Mahfouz

Dr. Mohamed Awad Mohamed Al-Sahari

Associate Professor, Department of Curriculum and Instruction,
Faculty of Education, King Khalid University

Associate Professor, Department of Curriculum and Instruction,
Faculty of Education, King Khalid University

Abstract:
This study aims to know cognitive processes that must be met by questions of the jurisprudence curriculum in
the intermediate stage, and how could the questions include cognitive processes., and the differences between
jurisprudence curriculum with regard to the total iterations of cognitive processes. The two researchers used the
descriptive analytical method, to analyze the questions of jurisprudence curriculum for the second semester of the
intermediate stage (1441 AH). The data has been collected through an analysis card consisting of (8) axes and (29)
cognitive processes. The current study showed that the highest availability of cognitive processes with questions for
syntax and cognitive construction, deductive reasoning, remembering for the first and second grade, inductive
reasoning, syntax and cognitive structure, representation, deductive reasoning, specifying patterns, causes,
relationships for the third grades. By comparison between the curriculum of jurisprudence for the first, second and
third grades with respect to the axes, the highest availability of cognitive processes occurring with the questions for
the following axes: for generation, integration and organization for the first, second and third grades, and the results
of the first row differ by remembering and gathering information, the second by remembering and the third by
analysis. The lowest availability of cognitive processes with questions for focus and evaluation for the first, second
and third grades, and the results of the first and second grades differ by analysis, and the second and third grades by
collecting information, and the results of the third and second grades differ by remembering. It is clear from the
results of the study to the lack of some cognitive processes in the curriculum of jurisprudence for the intermediate
stage.
Keywords: Cognitive Processes, Curriculum of Jurisprudence, Intermediate Stage.
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مقدمة:

تعد عملية التقومي من العمليات املصمة ابلاسبة للمؤسسات التعليمية والرتبوقة؛ وذلك للتشال عن جدوى
املقررات املقدمة للت ميا  ،ع وة علس إنعتاس نتا ف عملية التقومي علس كافة عااتر ماظومة املاصف ،وقصتل اجملتمع
اهتماما ابلغًا بعملية التقومي؛ حيث تتشال عملية التقومي مدى فاعلية هاه املقررات لتحقيع األهداف التعليمية.
ً
وتتحدد عااتر املاصف الر يسة ال األهداف واحملتوى والطرققة واألنشطة والتقومي ،وللتقومي متانة هلا
ئمهيتصا ،فله أتثري علس األهداف التعليمية واحملتوى وفرققة التدرقس واألنشطة اليت قتضماصا املاصف ،فبواسطة التقومي
ميتن التعرف علس موافن الضعال وع جصا و دقد موافن القوة وتع ق ها ،ولاا قعترب التقومي من ئكنر اإلجرايفات

ئمهية ال عملية التعليل (الساقح ،هاين.)206 ،2009 ،
وقعد التقومي عملية حتمية ال جماب التدرقس شأنه ال ذلك شأن كافة جماست الاشاط األخرى ،إضافة إىل
ئنه ج يفاً ر يسيًا من العملية التعليمية (الضفريي ،العيدان ،)17 ،2010 ،حيث ئن كأ عملية تطوقر سبد وئن
تبين علس ما تسفر عاه نتا ف عملية التقومي؛ وذلك لتحدقد جوانب القوة ونواحل القصور اليت قابغل معاجلتصا.
وباايفً علس ذلك تويل املؤسسات التعليمية التقومي عااقة فا قة ،وذلك ألن بعض جوانب العملية التعليمية،
د تطور باايف علس العدقد من املتغريات دو ا عملية تقومي حقيقية تسصل ال التمطيط امل ل للربامف الرتبوقة ،مما
دعس إىل ئمهية استمرارقة عملية التقومي ،خاتة بعد اجلصد املباوب وما مت إنفا ه من ئمواب ال هاا الشأن؛ حيث ئن
عملية التقومي ئتبح ضرورقة ال إتدار األحتام مدى بوب الاتا ف ،وبالك قعد التقومي األداة احلقيقية اليت
قؤسس عليصا مطورى الربامف التعليمية ،مما قؤدي إىل إختاذ ما قل م من رارات لتحسني اجلوانب اليت ئثبت عملية
التقومي فشلصا( .السعدون.)1105 ،2012 ،
وملا كان املااهف ئهل وسا أ الرتبية الفعالة اليت تسصل ال احلد من املمافر اليت تواجه اجملتمع ومرتمجة
للتقدم العلمل واملعرال الااتف من خ ب النروة املعرفية ،كان سبد من العااقة هبا من حيث التقومي والتطوقر ،من
ماطلع ئن املااهف ليس اثبتة وإ ا ختضع لعمليات تطوقر وتقومي مستمرقن ،هبدف باايف مااهف جدقدة (شحاته،
.)20 ،2004
وملقررات الفقه كأحد فرون الرتبية اإلس مية ئمهيته ال التأثري ال نفوس املتعلمني؛ حيث إنه ققوم علس
ترسيخ القوانني واألحتام الشرعية من خ ب استاتاجصا من ئدلتصا التفصيلية املستابطة من التتاو والساة ،كما
قصتل بدراسة العبادات واملعام ت واألخ الفردقة واسجتماعية اليت قتملع هبا املؤمن ،ودليأ اخلري الاي قرقده
هللا تعاىل ملن تعلمه.
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وتسعس الرتبية اإلس مية بوجه عام إىل قيع األهداف الرتبوقة؛ ألن مصدرها القرآن الترمي والساة الابوقة،
وموجصا هلا ،وبالك قتضح مدى ئمهيتصا بني املااهف الدراسية األخرى .وملا
ئساسا شام ً لبقية املااهف
ً
وعليه تعد ً
كان هباه الدرجة من األمهية ،فىنه جيب اسهتمام هبا من حيث تقوميصا وتطوقرها ال ضويف اسجتاهات الرتبوقة
احلدقنة ئم ً ال زايدة فاعليتصا علس املستوى الفتري واملعرال ،وقتون التقومي وفع ماصاية علمية تحيحة ،ومستاد
علس ئسس فترقة ومعرفية وتربوقة (كيتا.)51 ،2017 ،
هاا و د ئثبت اسجتاهات العاملية ال الرتبية ئمهية األسئلة ال دقد مستوى صيأ الت ميا ،والو وف
علس نواحل القوة ونواحل القصور لدقصل ،وإاثرة دافعيتصل للتعلل ،وتامية مصارات البحث العلمل ،مصارت التفتري
اإلبداعل؛ ع وة علس بعض التأكيدات اليت تل ضرورة تاوعصا لتشمأ جماست املعرفة (اجل د .(2001 ،ع وة
علس ئمهية الرتكي علس التقومي الشامأ وذلك بشموب ئسئلته ،ود ة تياغتصا ،وتدرج مستوايهتا املعرفية ،ووضوحصا
وتاوعصا.
و د ظصرت ال مطلع الستياات اهتمام علل الافس املعاتر بتيفية تتوقن املعرفة وجتصي املعلومات ،مما
ئدى إىل إفراز العدقد من املصطلحات ،منأ العمليات املعرفية ،وقرك علمايف املدرسة املعرفية علس العمليات
الداخلية للفرد ئثاايف التعلل ،ما قتضماه من إعادة ترتيب األفتار واخلربات السابقة وتتوقن ئفتار جدقدة ،وئتبح
الرتكي علس العمليات املعرفية اليت دث بني تقدمي املنري وتوليد اسستاابة ،منأ عمليات التاكر والفصل واإلدراك
وحأ املشت ت وغريها من العمليات العقلية املعرفية األخرى (زقتون.)86 ،2001 ،
وتتطلب مقررات الفقه ممارسة الت ميا العمليات املعرفية كالتاكر والتاظيل والتحليأ ومجع املعلومات
والتقومي ال ئثاايف دراستصل للموضوعات الفقية؛ للوتوب إىل األحتام الفقصية الصحيحة املستادة علس جمموعة من
األدلة املعتمدة عاد ئهأ العلل.
وتعد العمليات املعرفية ئداة الفرد ىف تشتيأ الافس وذرقعته األساسية ال استصاب ابلبيئة واحلصوب علس
املعرفة و صيلصا ،فبالعمليات املعرفية قستطيع اإلنسان ئن قتون اذج كلية من اإلحساسات املتفر ة عن األشيايف
واملوضوعات واألحداث (ئمحد .)541 ،2016 ،وقرك التعلل ابستمدام العمليات املعرفية علس جمموعة من
اجلوانب املعرفية؛ وذلك لتأكيدها علس ضرورة اكتساو املصارات املعرفية ومعاجلة املعلومات كاستاتاجصا و ليلصا
وتصايفصا ومقارنتصا وتقوميصا واستباط األحتام ماصا.
فالعمليات املعرفية هتيئ الفرتة سستحداث األفتار اخل ة ال سصولة؛ حيث إهنا متتن الت ميا من
اكتساو املعرفة واستدعا صا ،وتامل لدقصل القدرة علس التعلل الاايت وباايف األفتار وربطصا؛ فصل نون من السلوك
ققود الت ميا إىل ممارسات انتاجية ( طامل وعمورة.)59 ،2005 ،
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وترتبط العمليات املعرفية بتامية القدرات العقلية اليت تعد هدفًا من ئهداف التعليل؛ ألهنا تساعد التلميا
علس التعامأ بتفايفة مع التغريات والتطورات السرقعة الاامجة عن اسنفاار املعرال ،والتسارن التتاولوجل (احلريب،
 ،)2 ،2009وتسصل ال مساعدة املتعلمني علس التطورات املعرفية اليت تساعدهل ال حسن اسختيار والقدرة علس
إتدار التعليمات الصحيحة ،والتوتأ إىل حلوب مااسبة للمشت ت اليت تواجصصل بطرققة موضوعية (فودة،
البعلل ،)141 ،2006 ،ع وة علس استمدام األسلوو العلمل ال التفتري ،وإكساهبل مصارات التفتري املمتلفة
منأ التفتري الاا د والتفتري اإلبداعل.
فالرتكي علس العمليات املعرفية قساعد املتعلمني ال اكتساو واستيعاو استااابهتل فيما قتعرضون إليه من
قدا من التفتري ،كما تساعد الت ميا علس التعلل قشتأ ئفضأ وال اسحتفاظ ما اكتسبوه من
موا ال تتطلب م ً
خربات تعليمية.
كما تساعد العمليات املعرفية الت ميا علس قيع املعرفة من خ ب التفاعأ مع البيئة وما توقه من
منريات متاوعة ،واسستفادة من اخلربات السابقة للتعامأ مع املوا ال ،وترتبط ابلامو العقلل املعرال الاي قعرب عن
تغريات ال األباية املعرفية اليت دث خ ب عملييت التمنيأ واملوايفمة ،فريى بياجيه ئن تقدم الاشاط العقلل املعرال
عبارة عن سن ماظل للمصارات العقلية اليت تساصدف إحداث توازن بني عمليات التمنيأ واملوا مة اليت تاشأ عن
اترقخ خربات التلميا (عبد القادر.)41 ،2012 ،
وأتكيداً ملا سبع ئوت الدراسات والبحوث بضرورة اسهتمام بتامية العمليات املعرفية لدى الت ميا
كدراسة ميما يأ ( ،)2009ودراسة األكليب ( ،)2012ودراسة تاحل ( ،)2015ودراسة كاسارند ومسسار
( )Casagrand& Semsar, 2017ودراسة فلبة (.)2019
وقعد وذج ئبعاد التعلل من الاماذج املصمة لتامية هاه العمليات املعرفية ،حيث قسعس لتاظيل احملتوى
التعليمل للت ميا ال تسلسأ هرمل وكالك تلميص األفتار وتوضيح الع ات بني ئج ايف املعرفة املمتلفة
( ،)alkhateeb,2015فصو ترمجة حقيقية لتافة خصا ص وممي ات نظرايت الرتبية اليت استابط وذج التعلل
ماصا ئبعاده ،حيث تعد ئحدث وئهل ما ظصر ال احلقأ الرتبوي التعليمل من نظرايت ،واملتمنلة ال نظرايت التعلل
التعاوين والتعلل القا ل علس وظا ال املخ.
وقستاد هاا الاموذج إىل الاظرقة الباا ية ،اليت ترى ئن التعلل اجلدقد قتطلب جصد ونشاط عقلل من بأ
الت ميا ،فاملعلومة اجلدقدة تبىن علس ئساس ما لدى املتعلل من خربات ومعارف سابقة ،حيث قبىن الاسع املعرال
مستمرا ذاتيًا
ذاتيًا بواسطة جصاز املتعلل املعرال إذ ئنه س قتل انتقاله من املعلل إىل التلميا ،وقعد التعلل منابة نشافًا
ً
عادما قواجه املتعلل مشتلة تتعلع حبياته ،فتتولد من خ هلا فا ة ذاتية تدفعه إىل إجياد حلوب لتلك املشتلة
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( طامل عرنتل.)238 ،2007 ،وقستطيع الاموذج من خ ب ترمجته من وذج نظري إىل وذج عملل قيع
جودة التعليل من خ ب عمليات التحليأ والتصايال اليت ميارسصا املتعلل ئثاايف التعلل ،وكالك حاجة املتعلل إىل
جمموعة من املنريات ابإلضافة إىل آليات التغاقة الراجعة (ئبو بتر ،)28 ،2003 ،وقصدف الاموذج إىل ئن قتون
لدى الت ميا القدرة علس تطوقر ئنفسصل علس حنو جيعلصل ادرقن علس اسستمرار ال التعلل خ ب حياهتل.
و د ئشار (تاحل وبشري )199 -198 ،2005 ،إىل ئن هااك ممي ات ميتن قيقصا ئثاايف تطبيع هاا
الاموذج ،وئمهصا تامية اسستيعاو والقدرات الاهاية وإكساو املصارات والعادات العقلية وع ج حاست الضعال
الدراسل بطرققة علمية وتربوقة ،وتامية مصارات التفتري املمتلفة .ومما ميي وذج ئبعاد التعلل مشوليته وتاوعه فيما
قتضماه من مصارات ،وكالك التدرج املاطقل ال مستوايت الصعوبة؛ إذ قساعد علس إاتحة العدقد من اخلطوات
العلمية واملصارات العقلية ،وتامية املصارات املعرفية لدى الت ميا ( طامل وعرنتل .)104 ،2007 ،وباايفً علس ما
سبع فىن البحث احلايل قسعس للتعرف علس مدى تضمن األسئلة ملقررات الفقه ابملرحلة املتوسطة للعمليات
املعرفية (دراسة تقوميية).
مشك ــلة البحث:
نظراً ألمهية األسئلة واليت تعد ج يف من التقومي لتحدقد مستوى صيأ الت ميا والو وف علس نواحل القوة
ومواضع القصور ،وإاثرة دافعية وميوب الت ميا ،وتامية مصارات البحث لدقصل ،وتامية مصارات التفتري العليا،
صورا ال
وابسف ن علس الدراسات السابقة والبحوث اليت تااول تقومي مااهف الرتبية اإلس مية قتضح ئن هااك ً
هاه املااهف ،األمر الاي قتطلب استمرارقة تقوميصا وتطوقرها منأ دراسة قونس ( )2006اليت ئسفرت نتا اصا عن
كنريا من السلبيات منأ إمهاب ئمور الشرقعة من عبادات ومعام ت وإمهاب املستادات
ئن هاه املااهف تعاين ً
املعاترة ال ئمور احلياة وإمهاب تتوقن املنقال الدقين ،ودراسة سبحل ( )2008اليت ئسفرت نتا اصا عن صور
حمتوى كتب هاه املااهف ال تضمني التطبيقات الرتبوقة ملقاتد الشرقعة اإلس مية املااسبة للت ميا ،وعدم مراعاة
مدى وتتابع واستمرارقة وعمع عرض هاه التطبيقات ،وتدين مستوى تااوهلا ،ودراسة اسل ( )2013اليت ئسفرت
عن ئن هاه املااهف س تعاجل مستادات العصر احلدقث اليت قرغب الط و تااوهلا وعدم تلبيتصا ل حتياجاهتل
وخصا صصل العمرقة ،ودراسة السايدي ( )2017اليت ئسفرت عن ضعال ماصف احلدقث ال مواكبة جمتمع املعرفة
و دايته مفاهيمصا و يمصا ،حيث خل من معظل املفاهيل املرتبطة مصارات جمتمع املعرفة .وتعترب األسئلة التقوميية
ئحد متوانت مااهف الرتبية اإلس مية ،ومما قؤكد احتياج هاه األسئلة إىل التقومي دراسة ت حني ( )2003واليت
هدف إىل تقومي كتاو النقافة اإلس مية للصال األوب النانوي ،وئشارت نتا ف الدراسة إىل ئن اجملاست األ أ
حبسب تقدقر املعلمني كان (تامية التفتري) .وقتضمن املاصف األسئلة واليت قابغل ئن تامل التفتري لدى
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الط و .ئما دراسة جوارنة ( )2006فمن ئهدافصا تعرف مدى مراعاة التقومي ال كتب الرتبية اإلس مية للمعاقري
الرتبوقة املعاترة .وئشارت نتا ف الدراسة إىل ئن تقدقر (متدين جدا – متدين – متوسط) متنأ جمموعصا باحو
 .%70ال ضويف كأ ما سبع من نتا ف وتوتيات للدراسات والبحوث السابقة ،قسعس البحث احلالية تعرف مدى
تضمن ئسئلة مقررات الفقه للمرحلة املتوسطة للعمليات املعرفية (دراسة تقوميية) ،خاتة ئنه وعلس حد علل
الباحنني س قوجد دراسات ام بتعرف مدى تضمن ئسئلة مقررات الفقه ابملرحلة املتوسطة للعمليات املعرفية
(دراسة تقوميية).
أسئلة البحث:

 .1ما العمليات املعرفية اليت قابغل توافرها أبسئلة مقررات الفقه ابملرحلة املتوسطة؟
 .2ما مدى تضمني ئسئلة مقررات الفقه ابلصال األوب متوسط للعمليات املعرفية؟
 .3ما مدى تضمني ئسئلة مقررات الفقه ابلصال الناين متوسط للعمليات املعرفية؟
 .4ما مدى تضمني ئسئلة مقررات الفقه ابلصال النالث متوسط للعمليات املعرفية؟
 .5هأ توجد فرو ذات دسلة إحصا ية بني مقررات الفقه ابملرحلة املتوسطة فيما قتعلع مامون ما تضماته
من تترارات العمليات املعرفية ابخت ف الصال الدراسل (األوب ،الناين ،النالث متوسط)؟
أهداف البحث:
تتحدد ئهداف البحث فيما قللل
 .1دقد العمليات املعرفية الواجب توافرها أبسئلة مقررات الفقه ابملرحلة املتوسطة.
 .2تعرف مدى تضمني ئسئلة مقررات الفقه ابلصال (األوب والناين والنالث) متوسط للعمليات املعرفية.
 .3توضيح الفرو بني مقررات الفقه ابملرحلة املتوسطة فيما قتعلع مامون ما تضماته من تترارات العمليات
املعرفية ابخت ف الصال الدراسل (األوب ،الناين ،النالث متوسط).
أمهية البحث:
تتمنأ ئمهية البحث احلايل فيما قلل:
 .1تقومي مقررات الفقه ابملرحلة املتوسطة ،ال ظأ التقدم العلمل والنقاال الاي ئتبح ئحد التحدايت اليت
تواجه املؤسسات الرتبوقة وابت تل علس مقررات الفقه التطوقر والتقومي املستمرقن.
 .2ق ود البحث القا مني علس تعليل مقررات الفقه ابلعمليات العقلية ال زمة لت ميا املرحلة املتوسطة ،لتتل
عملية التقومي ال ضو صا وذلك للو وف علس نواحل القوة والضعال.
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 .3ت وقد املعلمني معلومات حوب العمليات املعرفية ومدى تضمياصا ال مقررات الفقه ،وكالك الرتكي عليصا
ئثاايف تدرقسصل.
 .4د قفتح اجملاب إلجرايف ئحباث متشاهبة ال خمتلال املراحأ الدراسية.
حدود البحث:
ققتصر البحث احلايل علس احلدود التاليةل
• احلدود املوضوعية :مقررات الفقه للفصأ الدراسل الناين ،للصال األوب ،الناين ،النالث املتوسط.
• احلدود املكانية :مقررات الفقه ابملرحلة املتوسطة للفصأ الدراسل الناين ،للصال األوب ،الناين ،النالث
املتوسط.

• احلدود الزمانية :الفصأ الدراسل الناين (1441هر).
مصطلحات البحث:
العمليات املعرفية :تعرف أبهنا "جمموعة املصارات العقلية املتحتل فيصا شعورًاي من بأ املتعلل ،وقستطيع
استمدامصا ال عملية التعلل وما قتعلع هبا من حفظ املعلومات ومعاجلتصا ووضع حلوب املشت ت" (ال ايت،
.)227 ،1998
تعرف العمليات املعرفية إجرائياً :درة التلميا ال املرحلة املتوسطة علس القيام ببعض العمليات العقلية
واليت د تساعده علس استاكار ومعاجلة القضااي املعرفية ال مقررات الفقه.
الفقه :عرفه ااب اخليأ ( )2006العلل ابألحتام الشرعية املتتسبة من ئدلتصا التفصيلية.
تعرف مقررات الفقه إجرائياً :املقررات اليت قتل تدرسصا ابملرحلة املتوسطة وقعىن بفصل ئحتام الشرقعة
اإلس مية واستابافصا من ئدلتصا التفصيليّة ال القرآن الترمي والساة الابوقة ال كأ مااحل حياة املسلل من ئفعاب
وعبادات هو متلّال هبا.

املرحلة املتوسطة :قعرفصا حتيل ( )2012أبهنا مرحلة من مراحأ التعليل العام ،ومدهتا ث ثة ساوات
دراسية ،وتبدئ بعد حصوب الت ميا علس الشصادة اسبتدا ية.
التقومي :قعرف أبنه "عملية مجع بياانت حوب بعض نواحل املاصف الدراسل ئو بعض الاتاجات التعليمية،
وتصايفصا هاه البياانت ومعاجلتصا أبساليب تقدقرقة ئو إحصا ية إلختاذ رارات حمددة ختص املاصف وحمصلته ،معىن
دقد ت حيته كوثيقة للتعلل ،و دقد يمته ال التغيري السلوكل املاشود لدى الت ميا ،هبدف إختاذ رارات
تستصدف استمرارقة املاصف ئو ضرورة تطوقره" (علل.)141 ،2003 ،
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يعرف التقومي إجرائياً :أبنه "عملية ماظمة جلمع و ليأ البياانت واملعلومات للتشال عن مدى تضمني
العمليات املعرفية ال ئسئلة مقررات الفقه املقرر علس ت ميا املرحلة املتوسطة وذلك بتوظيال آليات ياس متعددة،
هبدف دقد مدى ت حيتصا".
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
أوًل :تقومي مناهج الرتبية اإلسالمية:
ً

مفهوم التقوميل
قعد التقومي حار ال واقة ونقطة البداقة إلجرايف ئي تطوقر ئو جتدقد تربوي قصدف إىل سني العملية
التعليمية ال ئي جمتمع ،وقساعد التقومي ال معرفة درجة قع األهداف ،وقوفر من خ ب نتا اه اعدة من
املعلومات قستطيع من خ هلا متماي القرار إختاذ ما قل م بشأن عملية التطوقر ال ماظومة املاصف.
ومينأ التقومي ئمهية ال حدوث ئي عملية تطوقر تربوي تسصدف تامية جوانب القوة والو وف علس نواحل
الضعال ال العملية التعليمية مما قساهل ال التعرف علس نواتف التعلل ومدى قيع ئهداف عملية التعلل ،وإختاذ
القرار املااسب لدى متماي القرارات الرتبوقة ،وس قتفل من خ ب التقومي بتحدقد ئوجه القصور وإ ا ققوم
ابلعمأ علس ت فيصا والتغلب عليصا (الوكيأ ،حممد.)151 ،2012 ،
و د ئدى التطور الاي حصأ علس املفصوم احلدقث للماصف إىل تغيري الاظرة إىل التقومي ،حيث تضمن
عااتر املاصاج ما تشتمأ عليه من ئهداف وحمتوى وفر واسرتاتيايات تدرقس ،و د ابت التقومي قرك علس
نواحل القوة والقصور ابملاصف ،ع وة علس جمموعة من اخلطوات واحللوب اليت تسصل ال تطوقر هاه املااهف من
ئجأ قيع األهداف املاشودة (زاقر ،إميان.)272 -271 ،2011 ،
وقعرف التقومي أبنه "عملية ماصاية تتطلب مجع بياانت ومعلومات ابستمدام ئدوات متعددة للقياس ال
ضويف جمموعة من األهداف املاشودة ،هبدف قيع تقدقرات كمية وشواهد كيفية ميتن اسستااد إليصا و
إتدار ئحتام" (ع م ،)21 ،2009 ،كما قعرف أبنه "جمموعة من املعارف احملددة بد ة واليت قتل معاجلتصا
وتاظيمصا بشتأ معني ال تورة معارف ومفاهيل ،وحقا ع وئفتار ئساسية"( .ئبو ختله2005 ،ل .)76
قتمنأ املاصف ال جمموعة اخلربات اليت تقدمصا املدرسة لت مياها داخلصا وخارجصا هبدف تاميتصل تامية
شاملة ال إفار اجتماعل معني .ومن مث تتل عملية تقومي املاصف للتأكد من مدى ت حيته لتحقيع األهداف
املاشودة من خ ب تدرقسه.
وقعرف تقومي املاصف أبنه "عدد من اإلجرايفات والوسا أ اليت جترى لاتعرف علس مدى ت حية املاصف
بتافة وئهدافه وحمتواه وئنشطته وئبعاده ومصادره تعلمه ووسا أ تقوميه و درته علس قيع األهداف املاشودة من
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ورايف تطبيقه" (اللقاين ،اجلمأ ،)140 ،1996 ،وقعرف أبنه "عملية تشميص تتصال ابسستمرارقة وتستصدف
معرفة جوانب القوة والقصور ال املاصف الدراسل احلايل هبدف تطوقره وذلك ال ظأ ئهداف د يقة وحمددة سل ًفا"
(عفانة ،اللولو.)36 ،2004 ،
قعرف تقومي مقررات الفقهل أبنه عملية ماظمة جلمع و ليأ البياانت واملعلومات للتشال عن مدى
تضمني العمليات املعرفية ال ئسئلة مقررات الفقه املقرر علس ت ميا املرحلة املتوسطة وذلك بتوظيال آليات ياس
متعددة ،هبدف دقد مدى ت حيتصا.
أمهية عملية تقوميل تعد عملية تقومي املااهف من العمليات املصمة والر يسة ابلاسبة للمؤسسات التعليمية؛

حيث تس تصدف التحقع من جدوى هاه املااهف اليت تقدمصا ألباا صا من خ ب التعرف علس الاتا ف اليت ئحدثصا
هاا املاصف ،تربز ئمهية التقومي من خ ب التايلل
 .1تسري عملية تقومي املاصف موازقة مع العمليات األخرى منأ التمطيط للماصف وتافياه.
 .2ق ود املتمصصني ومطوري املااهف الدراسية ابلبياانت واإلحصايفات واملعلومات ال زمة ملعاجلة نواحل
القصور.
 .3قساعد التقومي املعلمني علس تشميص نقاط القوة والتشال عن نواحل الضعال ،ئثاايف تافياهل ألنشطة
التعلل واستمدامصل ل لوسا أ التعليمية ،اليت تعياصل علس معرفة مستوايت املتعلمني ومدى تفاعلصل مع
احملتوى.
 .4قساعد الت ميا علس الو وف علس املستوى املعرال والتقدم العلمل ،و دقد مدى درهتل علس مأ األعبايف
التعليمية ،و دقد مقدار الوتوب لألهداف التعليمية املاشودة واحملددة من بأ اجملتمع واملرجو قيقصا.
 .5ميتن ئوليايف األمور من الو وف علس مستوايت صيأ ئوسدهل ،وكالك دقد جوانب القصور اليت تتطلب
ماصل تضافر جصودهل مع املدرسة للتغلب علس هاه اجلوانب ،وابلتايل قستطيع ئوليايف األمور احلتل علس
بواي.
مدى يمة هاا املاصف تر ً
 .6قتتسب عملية التقومي املاصاية ئمهية ابلاسبة للماتمع ،إذ ققدم بياانت وإحصا يات ذات يمة تسصل ال
التابؤ ابلتغريات املتو عة احلدوث ،وما قؤثر فيصا من عوامأ ،و دقد مدى فاعلية املاصف ال باايف املتعلمني
ومواجصة ما قواجصصل من مشت ت (فسارقبو.)46 -45 ،2014 ،
لاا ،فاحلاجة إىل تقومي املقررات الدراسية ئتبح ئساسية ال إتدار احلتل ابلاااح ئو الفشأ ،وهو هباا
املعىن قعد األداة الوا عية اليت قستاد إليصا املقومون للعملية التعليمية ومن مث إختاذ رارات مااسبة بشأن التحسياات
اليت قابغل إجراؤها.
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أسس عملية التقوميل ققوم تقومي املاصف علس جمموعة من األسس واملعاقري اليت قابغل مراعاهتا عاد عملية

ختطيط التقومي وتافياها إذا ما ئرقد هلاه العملية بلوغ األهداف ،وميتن دقدها فيما قللل
 .1التقومي قتصال ابلعمومية والشموبل فصو ليس مرادفًا ل متحاانت واسختبارات واملقاقيس ،فاسختبارات
واسمتحاانت ئدوات ياس ،والقياس ئحد وسا أ عملية التقومي.
 .2عملية التقومي ليس عبارة عن تقدقر كمل ئو كيفل للظاهرة فقط ،حيث هتدف إىل الو وف علس نواحل
القوة لتاميتصا ،ونواحل الضعال لع جصا.
 .3إستمرارقة عملية التقوميل ف نتو ال عاد عملية التقومي اخلتامية ،بأ هو عملية مستمرة تصاحب العملية
التعليمية ختطيطًا وتافي ًاا ومتابعة.
 .4مشوب عملية التقومي جلميع ئنوان السلوك ومستوايهتا سوايف ئكان معرفية ئم وجدانية ئم مصارقة.
 .5تغطية عملية التقومي لتافة نواحل املاصف؛ حيث تشمأ األهداف واحملتوى وفرا ع التدرقس ونتا ف التعلل
وئساليب وآليات التقومي املتبعة (مدكور.)264 ،2001 ،
وهاا ما قواكب من شأنه اسجتاهات احلدقنة ال عملية التقومي ،واليت دع ئس تقتصر عملية التقومي علس
القياس واملوازنة باايف علس معاقري حمددة سل ًفا ،بأ قتعدى ذلك إىل التطوقر والتحسني ،كل تستمدم نتا اه ال
إت ح املتغريات اليت خضع للتقومي.
وظائف تقومي املنهج :إن عملية تقومي املاصف من و ألخر ئتبح ئمراً ضرورايً ،وجيب باب اجلصود
حىت نصأ به إىل ئفضأ وجه ،وقابغل ئن تتل عملية التقومي علس ئساس دراسة الوا ع جبميع ئبعاده وجوانبه و دقد
مشت ته ومتطلباته ،وهااك التنري من الوظا ال املرتبطة بتقومي املاصف تتااوب كأ ماصا علس الاحو التايلل
 .1متتني تانعل القرار من معلومات وافية ود يقة إلختاذ القررات التمية ئو التيفية هبدف تطوقر املاصف
الدراسل وذلك لتحسني وتطوقر العملية التعليمية.
 .2دقد جوانب اإلجناز والتقدم اليت حققصا الت ميا وتدعيمصا وجوانب الضعال لع جصا.
 .3قساعد ال إتدار حتل يمل لتحدقد مدى قع األهداف الرتبوقة املاشودة.
 .4فعالية العملية التعليمية ورفع مستواها وتسري التعليل (عبد الوهاو.)25 -24 ،2010 ،
 .5دقد مسار حدوث التعلل ملراعات التوافع بني جماست التقومي املمتلفة وجماست األهداف ومستوايهتا
(التسباين،)147 -146 ،2010 ،
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وس ققتصر التقومي علس ياس املعلومات ،وإ ا قتسع ليشمأ مجيع جوانب التعلل املعرفية والوجدانية
واملصارقة ،كما ئن اخلربات الااشئة عن عملية التقومي هل منابة التغاقة الراجعة ،اليت تؤثر علس كافة متوانت
املاصف ،مما قؤكد ئن املاصف ماظومة وجمموعة من العااتر تقوم ع ات متداخلة فيما بياصا.
منطلقات تقومي املنهج :توجد ث ث ماطلقات لتقومي املاصف ،ونوج ها علس الاحو التايلل
 .1الاظر للماصف علس ئنه نظامل ألنه سيتيح قيع اعدة الشموب واملوا مة بني كافة عااتر املاصف وبني
مدخ ته وخمرجاته وعملياته.
 .2املاصف ج يف من الاظام الرتبوي ،وقؤثر وقتأثر بتافة ئنظمة الرتبية الفرعية.
 .3الرؤقة املستقبلية ئثاايف عملية التقومي هبدف التطوقر ئو التافيا( .مرعل ،احليلة ،)325 ،2004 ،مع الوضع
إجيااب علس العااتر
ال اسعتبار ئن ئي أتثري ال ئحد عااتر عملية تقومي املاصف قاتقأ وقؤثر سلبًا ئو ً
األخرى ،خاتة وئن املاصف هو ئحد متوانت الاظام الرتبوي كتأ وتربطه بتافة املتوانت األخرى
ع ات ترابط وتتامأ.
اثنيًا :العمليات املعرفية:

مفهوم العمليات املعرفيةل

فعاس ال
دورا ً
قاظر إىل مفصوم املعرفة علس ئنه ئحد ئهل متوانت الاظرقة املعرفية؛ ففيصا قتون للتلميا ً
عملييت التعليل والتعلل؛ إذ ئنه قتفاعأ مع بيئته حىت قتون معارفه ذاتيًا ،وذلك ألن عملية التعلل تساعد ال حدوث
تغريات حقيقية ال ئساليب التفتري لدى التلميا وفع بعض العمليات الاهاية جتعأ املعرفة اجلدقدة ج يفًا من الاسع
املعرال للتلميا.
وتعرف العمليات املعرفية أبهنا "العمليات املعرفية هل العمليات املرتبطة بطرققة اكتساو الفرد للمعلومات
من خ ب موا ال احلياة املمتلفة اليت قتعرض هلا ،و يامه ابسحتفاظ هبا ال الااكرة وإعادة استمدامصا ،فصل تشري
إىل الطر اليت متتن الفرد من الوعل ابلعامل الاي حييده فيتتسب هبا املعرفة ،وقفسرها ،وقاظمصا ،وحيتفظ هبا،
وقستمدمصا ،وتعمأ علس تاظيل سلوكه من إدراك حسل وتتوقن مدركات عقلية واستدسب ،واختاذ رار ،وتفتري.
(الشر اوي.)19 -18 ،2004 ،
وتشري العمليات املعرفية إىل جمموعة األساليب اليت قتل من خ هلا املعرفة ئو التعرف معااها العرقض ،فصل
عبارة عن اسرتباط بني الامو احملدد من الااحية الوراثية والعوامأ البيئية ،وتشمأ علس احملتوى العقلل واسدراك
واسنتباه واللغة (.)Goldstein&Mackwen&Baker,2005,p.5
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كما تعرف أبهنا "نشاط عقلل داخلل ققوم به الفرد عاد التفتري ال األشيايف للوتوب إىل هناايت ماطقية،

ئو هو متنيأ ئو تصور عقلل داخلل لألفعاب خيضع لقواعد املاطع ،وبالك فصل عمأ ئو تصور عقلل لألفعاب
قتمي بقابليته ل نعتاس (الفرعل.)16 ،2007 ،
وقتطلب مقرر الفقه من الت ميا ممارسة العدقد من املصارات العقلية والعمليات املعرفية منأ اسستقرايف
اإلستاباط والقياس والتصايال والتعليأ واملقارنة وإدراك الع ات والتميي وإتدار األحتام وإختاذ ررات وئحتام
فقصية تا بة ،ئثاايف دراستصل للموضوعات الفقصية ،وقساعد مقرر الفقه الت ميا من خ ب استمدام العمليات
املعرفية علس تامية مصارات التحليأ املاطقل ،معتمدقن علس جمموعة من األدلة والشواهد والرباهني اليت تقوي
حتما ئو ضعفه ،ما قسصل ال تامية مصارات الفصل ،والتحليأ ،والرتكيب ،والتقومي.
اثلثًا :منوذج أبعاد التعلمل
قعترب وذج ئبعاد التعلل مثرة من مثرات حبوث شاملة ئجرق ال جماب املعرفة والتعلل ال إفار ئفلع عليصا
ئبعاد التفتري ،وهو منابة إفار عمأ متتامأ لتمطيط التدرقس؛ ألنه قتضمن ال إفاره عدد من اإلسرتاتيايات
التدرقسية اليت ثبت فاعليتصا ال إفار عدد من الربامف التعليمية.
تااوب روبرت مارزانو وزم ؤه ،الدراسات اليت تااول جانب املعرفة وكالك عملية التعلل ،وبلوروها ال
إفار فتري مسس بداقة "أببعاد التفتري" ،مث مسس "أببعاد التعلل" ،والاي قستاد بدوره إىل الاظرقة الباا ية ،وقتبىن
ث ث نظرايت ئساسية وهلل التعلل املبين علس وظا ال الدماغ ،والتعاوين ،واملتمرك حوب املشت ت( .مارزانو،
.)23 ،2000
مفهوم منوذج أبعاد التعلمل
قستطيع وذج ئبعاد التعلل ئن قطور التفاعأ داخأ الفصوب الدراسية ما حيقع ئهداف التعليل بتفايفة
وفاعلية ،ما حيتوي عليه من جمموعة كبرية من اسسرتاتيايات اليت ميتن استمدامصا من جانب املعلل ال التمطيط
للتدرقس وإعادة تاظيل املاصف.
وقعرف وذج ئبعاد التعلل أبنه "جمموعة اسجرايفات واملمارسات الصفية التعليمية /التعلمية اليت قتعبصا كأ
من املعلل والتلميا ال احلصة الدراسية ،وتساعد الت ميا علس استيعاو املعرفة وفصمصا وتتاملصا وتوظيفصا علس
حنو له معىن ،وذلك ال ظأ جو بيئل اجيايب قصدف إىل زايدة مستوى التحصيأ لدى الت ميا" ( ادرقة،2017 ،
.)91 -90
وقعرف أبنه "ئ وذج مصمل علس شتأ خطوات إجرا ية متسلسلة توي علس مخسة ئنوان من التفتري
واليت دث ئثاايف عملية التعليل وهل املوا ال والتصورات اإلجيابية حوب عملية التعلل ،التفتري الاي قابع من دمف
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التعلل السابع ابل حع ،والتفتري ال توسيع املعرفة وتترارها ،التفتري ال توظيال واستمدام املعرفة اهلادفة ،العادات
العقلية املاتاة (الدقب،)2498 ،2017 ،
.1
.2
.3

املسلمات األساسية اليت يستند إليها أمنوذج أبعاد التعلم :قستاد هاا الاموذج إىل املسلمات التاليةل
من الضروري ئن توضح عملية التعلل ئفضأ ما تعرف عن كيال قتتون التعلل.
الرتكي علس مسات تعليمية ماصاية ذات ختصصات متعددة ،حيث إن ذلك من ئفضأ فر الفعالة ال
سني وتقدم التعلل.
قتطلب التعلل نظاماً مركباً من العمليات املتوا مة ،واليت ميتن وضعصا ال مخس ئ اط من التفتري ئو ما

ميتن تسميته ئبعاد التعلل اخلمسة.
 .4قابغل ئن قتضمن حمتوى املاصف بعض استررااهررات واملرردركات الد يررقة بشتأ واضح غري ضمين ،وكالك
العادات العقلررية تسررري التعليل.
 .5قضل املدخأ الشامأ للتعليل طني ر يسيني ئحدمها موجه إىل املعلل واألخر قرك بدرجة ئكرب علس املتعلل.
 .6ضرورة تركي عملية التقومي علس توظيال الت ميا للمعلومات واسستدسب هبا ،بدسً من تركي ه علس كيفية
اسرتجاعصا( .شحاته.)30 ،2008 ,
ففل ضويف وذج ئبعاد التعلل ميتن دقد األسس واملسلمات اليت ققوم عليصا تاظيل وتدرقس احملتوى
التعلمل ،والتأكيد ال التدرقس علس فاعلية املتعلل داخأ املو ال التعليمل التعلمل ،من خ ب مشاركته ال األنشطة
وعمليات التفتري ،واملنابرة ال احلصوب عأ إجاابت وحلوب ملا قواجصه من مشت ت و ضااي خ ب املو ال
التعليمل من خ ب بعض السلوكيات اليت تساهل ال تامية واستيعاو املفاهيل وتوضيح الرباهني والوتوب لألدلة
الفقصية.
أبعاد منوذج أبعاد التعلم:

قسعس وذج ئبعاد التعلل من خ ب ئبعاده املمتلفة إىل تامية وتطوقر التتامأ بني اكتساو املعرفة
استمداما ذا معىن هلا ال إفار من اسجتاهات واسدراكات اإلجيابية عن التعلل ،وتتمنأ
وتوسيعصا ،واستمدامصا
ً
هاه األبعاد فيما قللل
أوًل :اًلجتاهات اإلجيابية حنو التعلم :قظصر ال هاا البعد ئن اجتاهات وإدراكات التلميا إما ئن تؤثر ال
ً
التعلل بصورة إجيابية وإما ئن قتون أتثريها سلبياً ،وهااك ئمرقن ر يسيني قابغل مراعاهتما لتامية هاه اسجتاهات حنو
التعلل وذلك علس الاحو التايلل
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معا ،والاي تسوده ع ات إنسانية
 .1مناخ التعلمل هو احلالة الافسية اليت قتفاعأ من خ هلا التلميا واملعلل ً
اجتماعية سوقة ،ومااخ نفسل اجتماعل قتسل ابملودة واسفمئاان ،فمااخ التعلل قؤثر علس الت ميا بشتأ
كبري ،فىذا ما ئتيح للت ميا مااخ تفل جيد تتون عادهل اجتاهات موجبة حنو عملية التعلل.
(عساف.)53 ،2011،

 .2املهام الصفيةل قابغل ئن قعتقد الت ميا ئن ابستطاعتصل وحسب اإلمتانيات واملوارد املتوفرة ئدايف املصام،
وئن قدركوا ئن هلاه املصام يمة ال حياهتل ,وجناح املعلل ال توجيه نشاط املتعلمني واستنارة رغبتصل للتعلل
قعد ئحد ئهل مصارات التدرقس ,حيث إن امتام املصام الصفية واجنازها علس ئكمأ وجه قرتبط بتوافر
اجتاهات إجيابية لدى الت ميا ,فالتقبأ والتفاهل والود والشعور ابألمن والطمأنياة من املعلل واأل ران من
شعورا إجيابيًا لدى الت ميا حنو اجلماعة والعمأ ,وكالك حنصل التعلل والتحصيأ
شأنه ئن قولد ً
).(Mrzano and others, 1997, 96
اثنيًا :اكتساب املعرفة وتكاملها :فمساعدة الت ميا علس استيعاو املعلومات اجلدقدة ،وانساامصا
وتتاملصا مع ما لدقصل من معرفة سابقة قعد ئحد ئهل جوانب عملية التعلل ،لالك قابغل علس املعلل استمدام
اسرتاتيايات تساعدهل علس ربط املعرفة اجلدقدة ابملعرفة السابقة ،وجعلصا ج يفاً من الااكرة الطوقلة املدى ،واملعرفة
اليت قابغل علس التلميا ئن قتتسبصا هلل
 .1املعرفة التقريريةل وتتطلب ماصل استدعايف خصا ص معلومة معياة من الااكرة ،وهتتل بر(من ،ماذا ،ئقن،
مىت) وتشمأ (احلقا ع ،التتابع ال مين ،املشت ت ،احللوب ،املفاهيل).
 .2املعرفة اإلجرائيةل وتعين وضع ئ وذج قتضمن اخلطوات الواجب اتباعصا لتحقيع البعد الناين وهل توظيال
اسرتاتيايات م ررنأ العصال الاهين ،املاظمات املتقدم ،التمني ت الرم قة (56- 61
)Marzano,1992,
اثلثًا :تعميق املعرفة وصقلها (العمليات املعرفية):
إن التعلل سوايف كان من ئجأ املعرفة التقرقرقة ئو املعرفة اإلجرا ية ،مل قعد ققتصر علس فصل معلومات حمددة
نوعا من توسيع اخلربات املتتسبة
ئو اسرتجاعصا ئو تافيا بعض اسجرايفات اليت تتطلبصا .إذ ئن التعلل اجليد قتطلب ً
ومتحيصصا ،فىذا تعلماا مفصوم الدميقرافية استطعاا ئن نطبقه ال موا ال جدقدة مل قتااوهلا التعليل ئوب األمر ،و د
قتطلب هاا التوسيع والتمحيص القيام بعمليات عقلية ئو أبنشطة تستنري تفتري الطالب (جابر .)258 ,2006،
و د ئشار بياجيه إىل ضرورة تقأ املعرفة خاتة حياما تااوب التمنأ والتواؤم كمبدئقن ال عملية التعلل؛
حيث ئن التمنيأ عبارة عن تتامأ وترابط اخلربات ال حقة ال الباايف العقلل للمتعلل ،وعرف التواؤم أبنه تغيري الباايف
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العقلل للمتعلل؛ وذلك بسبب عملية التفاعأ مع اخلربات املتتسبة حدقنًا (الرسام ،)23 ،2012 ،وهااك جمموعة

من املصارات العقلية مت تصايفصا وفع ئنوان التفتري ،حيث مت تصايفصا إىل مصارات ان دة ،وئخرى إبداعية ،ومت
تصايفصا ئقضاً إىل مصارات معرفية وفو معرفية (املوسوي ،خلال ،عبيد ،)2014 ،وتسمس هاه املصارات
ابلعمليات املعرفية العامة ،إنط اً من ئن الباحنني ئدركوا ئن العمليات تتضمن املتوانت املعرفية .وتساعد علس
توسيع جماب املعرفة والتد يع هبا وتاقيتصا ،وتتمنأ هاه العمليات املعرفية ال (عيطة)2007 ،ل
 .1التاكرل وهل ئ أ مستوايت التفتري ،وتعرف ابلقدرة علس اسرتجان املعلومات ،وتتضمن الرتمي ل وهو ربط
األج ايف من املعلومات مع بعضصا ،وقتضمن التاكر ئقضاً اسستدعايف للمعلومات.
 .2التاظيلل وقعرف برتتيب املعلومات حبيث ميتن استمدامصا بفاعلية ،وقتضمن املقارنةل وقعرف بتحدقد
نواحل استفا واسخت ف بني العااتر .والتصايالل وهل جتميع العااتر ماموعات علس ئسس ميتن
دقدها .والرتتيبل وهو تسلسأ األشيايف وفع معاقري حمددة.
 .3التحليأل وتعرف بتحدقد األج ايف والع ات والتميي بياصا ،وقتضمن دقد السمات واملتوانت ،التفسري،
دقد الع ات ،دقد األفتار الر يسية ،دقد األخطايفل وهو الو وف علس املغالطات ال التفتري عاد
املتعلل .ليأ املاظورل دقد وتعرقال وجصة الاظر الشمصية حوب موضون ما.
 .4التوليدل وقعرف ابستمدام املعلومات السابقة إلضافة معلومات جدقدة بطرققة باا ية ،وقتضمن اسستدسب
املتضمن ملصارتني مهال اسستقرايف واسستاباط.
 .5التتامأل وقعرف برتتيب األج ايف اليت تتوافر بياصا ع ة مشرتكة لتؤدي للفصل ،وتتضمن الرتكيب (إعادة
الباايف املعرال) وهو عملية تغيري الباية املعرفية بدمف املعلومات اجلدقدة .التلميصل وهو التعبري عن
املوضوعات .وباايف الاظلل وقعرف بباايف نظام من الرباهني لتدعيل ضية ما.
 .6الرتكي ل تعرف اسهتمام ابلعمأ من خ ب مجع املعلومات عاد مواجصة مشتلة ،وتتضمن دقد
املشت تل وتعرف ابملصارة اليت توضح مو ال منري للتساؤب من خ ب إجياد إجاابت للتساؤست،
وتياغة األهداف ( ياس التو عات)ل وتعرف بتحدقد الاتا ف وفع خربات معرفية حمددة.
 .7مجع املعلوماتل تعرف إبكساو املتعلمني معلومات من خ ب توظيال امل حظة ،واسستقصايف التارقيب
(التطبيع العملل) ،وقتضمن امل حظةل وتعرف ابلقدرة العقلية لدى املتعلل للم حظة املاظمة وتسايأ
الاتا ف موضوعية وهل عملية ئساسية تساعد علس التعلل وتطوقر العمليات املعرفية .البحث واسستقصايف
التارقيبل ومها البحث عن املعلومات وتطبيقصا عملياً وجترقبياً.
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.8

التقوميل قعرف بتقدقر الاتا ف ،وهو عملية ماظمة جلمع و ليأ املعلومات واختاذ القرارات املااسبة.
وقتضمن دقد وباايف املعاقريل وهل دقد جمموعة من احملتات للتقييل ،والتد يع وهو أتكيد الد ة بتوظيال
احملتات واملعاقري .واختاذ القرارل وهو دقد القرار املااسب .واعتمد الباحنان ال باايف ئداة البحث (بطا ة
التحليأ) علس العمليات املعرفية السابقة.

ابعا :اًلستعمال ذو املعىن للمعرفة:
رً
قعتمد التعلل ذو املعىن وفع وذج ئبعاد التعلل علس مرتت ات فترقة متعلقة ابلباية املعرفية للمتعلل.
وقتضمن وذج ئبعاد التعلل مخسة ئ اط تشاع الت ميا علس استمدام املعرفة بشتأ ذي معىن ،وهلل
 .1اختاذ القرار.
 .2البحثل (البحث التارخيل ،البحث التابؤي).
 .3اسستقصايف التارقيب.
 .4حأ املشت ت.
 .5اسخرتان)Wallace, 2006, 18- 24( .
وابلاظر إىل ئبعاد التعلل ق حظ ئهنا تتتامأ مع بعضصا ،ليصبح التعلل مسألة اكتساو معرفة جدقدة،
ودا ما قوسع املتعلل معارفه بتعميقصا وتقلصا من خ ب تتاملصا ،مث قوظفصا توظي ًفا ذات معىن ،وذلك بتطبيقصا
ال موا ال التعلل املمتلفة ،وبالك ميتن القوب أبن ئكنر ئشتاب التعلل فاعلية هو نتاج تفاعأ وتتامأ هاه
األ اط واليت تسمس أببعاد التعلل.
الدراسات السابقة:
تااوب هاا اجل يف الدراسات والبحوث املرتبطة موضون البحث احلايل من حيث هدف كأ دراسة،
وماصاصا ،وعياتصا ،وئداهتا ،وئهل نتا اصا ،والتعليع علس الدراسات السابقةل
تااول دراسة اجل د ( )2001دقد مدى مشوب ئسئلة كتب الرتبية اإلس مية للمااست املعرفية،
واسنفعالية واملصارقة ،ونوعية األسئلة سوايف كان مقالية ئم موضوعية .ومت استمدام املاصف الوتفل ،واشتمل
العياة علس ئسئلة التتب الدراسية .ومتنل ئداة الدراسة ال ا مة لتحليأ احملتوى .وئسفرت الاتا ف عن تركي
األسئلة علس اجملاب املعرال ال املستوايت الدنيا ،ئما توافر ئسئلة املستوايت العليا فتان مامفضاً حيث مت الرتكي
علس التطبيع ،التحليأ ،التقومي ،بياما مل قتل الرتكي علس مستوى الرتكيب .وكان األسئلة املقالية ئعلس توافر من
املوضوعية.
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وئجرى ئبو د ة ( )2004دراسة للتعرف علس نوعية وفبيعة األسئلة املتضماة بتتب الصال السابع
(الرايضيات ،العلوم ،التتاولوجيا ،اللغة العربية ،الرتبية اسس مية) ،و ليلصا وفع معاقري معياة .وتتون عياة
الدراسة من ئسئلة التتب السابقة ،حيث بلغ ( )421سؤاسً ال مادة العلوم ،و( )332ال الرايضيات ،و()49
ال التتالوجيا ،و( )735ال اللغة العربية ،و( )206ال الرتبية اإلس مية .ومت استمدام املاصف الوتفل التحليلل،
ومتنل ئداة الدراسة ال ا مة لتحليأ احملتوى .وئسفرت الاتا ف عن ئن األسئلة اليت جايفت ال املستوى املعرال،
كان الرتكي فيصا علس املستوايت العقلية الدنيا ،وئن نسبة األسئلة املقالية كان ئعلس من املوضوعية.
وهدف دراسة جوارنة ( )2006إىل التعرف علس مدى مراعاة األنشطة والتقومي ال كتب الرتبية اإلس مية
للمرحلة النانوقة للمعاقري الرتبوقة املعاترة .ومت استمدام املاصف الوتفل التحليلل ،وتضما العياة األنشطة وئسئلة
التقومي الواردة ال كتب الرتبية اإلس مية ابملرحلة النانوقة .وكان ئداة الدراسة ا مة ليأ حمتوى .وئشارت نتا ف
الدراسة إىل نه ترواح تقدقرات توافر مؤشرات األنشطة التقومي ما بني (متدين جدا – مرتفع جدا) ،ال حني
منل التقدقرات (متدين جدا – متدين – متوسط) ما نسبته  %70من توافر هاه املؤشرات ،وإن تقدقرات (مرتفع
– مرتفع جدا) مل متنأ إس  %30من توافر هاه املؤشرات.
وهدف دراسة سليمان ( )2007إىل التشال عن وا ع األسئلة التقوميية ال كتب الرتبية اإلس مية
للمرحلتني ألساسية والنانوقة .ومت استمدام املاصف الوتفل التحليلل ،وتتون عياة الدراسة من وتتون عياة
الدراسة من ستة كتب ،ئربعة املرحلة األساسية وتشمأ تفوفل األوب والرابع والنامن والعاشر ،والتتاابن اﻵخران
فيدرسان ال املرحلة النانوقة .وكان ئداة الدراسة ا مة ليأ حمتوى .وئظصرت الاتا ف تركي وئشارت نتا ف الدراسة
املتعلقة النانوقة إىل ئن املعرال اجملاب احتأ ( )99%من نسبة األسئلة ،بياما احتأ اجملاب املصاري ( )%1من
األسئلة ،ومل تتضمن األسئلة املستوى الوجداين.
وهدف دراسة عيطة ( )2007إىل مدى تضمن مقررات العلوم العامة ابملرحلة األساسية الدنيا للمصارات
العقلية الواردة ال وذج مارزانو ألبعاد التعلل .ومت استمدام املاصف الوتفل التحليلل ،وتتون عياة الدراسة من
ئسئلة التتب الدراسية وعددها ( )960سؤاسً .وكان ئداة الدراسة ا مة ليأ حمتوى .وئظصرت الاتا ف عدم
وجود توازن بني األسئلة التعليمية واألسئلة التقوميية املضماة ابلتتب ،وئن األسئلة ترك علس التاكر ،وامل حظة،
واسس تدسب ،بياما أ تركي ها علس ئسئلة التوسع واملقارنة والتصايال ،ومل قتل الرتكي علس ئسئلة الرتتيب ،والتابؤ،
و دقد األخطايف ،و دقد السمات ،والتمنيأ حيث كان الرتكي عليصا بدرجة متقاربة.
ورك محاد ( )2009ال دراسته علس التشال عنمدى تضمني ئسئلة كتب املواد الشرعية ملستوايت
التفتري .ومت استمدام املاصف الوتفل التحليلل ،وتضما العياة مجيع األسئلة الواردة ال كتب ااملواد الشرعية
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املقررة علس الصفوفل والسابع ،والعاشر النامن .وكان ئداة الدراسة ا مة ليأ حمتوى .وئشارت نتا ف الدراسة
إىل ئن ئسئلة املواد الشرعية هباه التتب من الصال السابع وحىت الصال العاشر جايف علس الاحو التايلل التفتري
ئوس ،قليه التفتري التقاريب ،والتفتري التقوميل ،وئخرياً جايف التقومي التباعدي.
املعرال ً
وهدف دراسة مح ة ( )2011إىل معرفة مدى تضمن ئنشطة وئسئلة كتب علل اإلحيايف ال املرحلة
املتوسطة للمصاارت العقلية ال ضويف ئ وذج مارزانو .ومت استمدام املاصف الوتفل التحليلل ،وتتون عياة الدراسة
من ئسئلة التتب الدراسية .وكان ئداة الدراسة ا مة ليأ حمتوى .وئظصرت الاتا ف ئن ئنشطة كتاو الصال
األوب حصل ئعلس تترارات للمصارات العقلية ،بياما احتل ئنشطة كتاو الصال النالث الرتتيب األخري،
وحصل كتب ئنشطة الصال الناين اسهتمام األكرب ابملصارات العقلية ،وحصل ئسئلة كتاو الصال األوب
الرتتيب األخري ،بياما كان ئسئلة كتاو الصال النالث ئعلس تتراراً للمصارات العقلية ،ئما فيما قتعلع ابملصارات
فقد حصل مصارات التحليأ ،دقد األ اط والع ات الفرعية ئعلس تتراراً ،بياما حصل مصارات التاظيل،
والتصايال ،والرتتيب والتد يع ،ومجع املعلومات علس ا أ تتراراً ،بياما ئمهل مصارات الرتكي  ،والتقومي.
ورك الشبوب واخلوالدة ( )2014ال ه رردف الدراس ررة إل ررس التش ررال ع ررن درج ررة تض ررمني وتوزق ررع وتر روازن
ؤش ر ررات الر رراكايفات املتعر ررددة فر ررل كتر ررب الرتبير ررة اإلس ر ر مية للمرحلر ررة النانوقر ررة ممنلر ررة بوحر رردات التحلير ررأ (األنشر ررطة
واألسر ررئلة) .ومت استمدام املاصف الوتفل التحليلل ،وتضما العياة مجيع األنشطة واألسئلة الواردة ال كتب الرتبية
اإلس مية ابملرحلة النانوقة علس الصفوفل األوب والناين النانوي .وكان ئداة الدراسة ا مة ليأ حمتوى .وئشارت
نتا ف الدراسة إىل وئسفرت نترا ف الدراسرة عرن ئن تضرمني كرأ مرن الراكايفقن (اللغروي اللفظرل ،ماطقررل الرايضررل)
فررل كتررب الرتبيررة اإلس ر مية للمرحلررة النانوقررة بررأكنر ممررا هررو متو ع ،وكأ من الراكايفات (الشمصرل الراايت،
واسجتمراعل البياشمصرل ،واجلسرمل احلركل ،واملتاين البصري ،والبيئل الطبيعل) أب أ مما هو متو ع.
وهدف دراسة املوسوي ،خلال ،عبيد ( )2014إىل معرفة مدى تضمن ئسئلة وئنشطة كتب الفي اييف
للمرحلة املتوسطة للمصارات العقلية املتضماة ال ضويف ئ وذج مارازن .ومت استمدام املاصف الوتفل التحليلل،
وتتون عياة الدراسة من ئسئلة التتب الدراسية .وكان ئداة الدراسة ا مة ليأ حمتوى .وئظصرت الاتا ف ئن
كتاو الصال األوب كان ئعلس التترارات للمصارات العقلية ،وكان مصارة اسستدسب ال مجيع التتب علس
ئعلس تتراراً ،ومصارة اسسرتجان كالك .كما توتل الدراسة إىل ئن ئسئلة وئنشطة كتب الفي اييف تعاجل بدرجة
كبرية املعلومات احلسية واملصارات العقلية اخلاتة بالك.
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التعقيب على الدراسات السابقة:
 .1مت عرض بعض الدراسات والبحوث السابقة الوثيقة الصلة موضون البحث ،وهدف إىل تقومي األسئلة
املضماة ابلتتب املدرسية كدراسة اجل د ( ،)2001دراسة ئبو د ة ( ،)2004دراسة جوانة (،)2006
دراسة سلمان ( ،)2007ودراسة محاد ( ،)2009ودراسة الشبوب واخلوالدة ( ،)2014وبعض الدراسات
هدف تقومي األسئلة املضماة ابلتتب املدرسية ال ضويف ئ وذج ئبعاد التعلل كدراسة دراسة عطية
( )2007دراسة مح ة ( )2011دراسة املوسوي ،خلال ،عبيد (.)2014
 .2تضما عياة مجيع الدراسات السابقة ئسئلة التتب املدرسية ،واستمدم مجيعصا املاصف الوتفل
التحليلل.
 .3ئثبت نتا ف الدراسات السابقة تفاوت توافر املصارات العقلية ،وكالك ئنوان األسئلة املقالية واملوضوعية
واملستوايت املعرفية ابألسئلة التقوميية ابلتتب الدراسية.
 .4اتفق الدراسة احلالية مع كافة هاه الدراسات ال اهلدف وهو تقومي األسئلة ،واملاصف وهو املاصف الوتفل
التحليلل ،وقتفع ال ئداة البحث وهل بطا ة ليأ ،واختلال معصا من حيث هدفه ،حيث قصدف إىل
تعرف مدى تضمن ئسئلة مقررات الفقه ابملرحلة املتوسطة للعمليات املعرفية.
أوًلً :منهج البحث :انتصف الباحنان املاصف الوتفل التحليلل ،حيث إن هاا املاصف قعد شت ً من
ئشتاب الدراسة والتحليأ والتفسري العلمل املاظل لتوتيال الوضع الراهن والتعرف علس العمليات املعرفية املضماة
مقررات الفقه ابملرحلة املتوسطة للفصأ الدراسل الناين.
اثنياً :جمتمع البحث وعينته :تتون جمتمع البحث من مااهف الفقه ابملرحلة املتوسطة للفصأ الدراسل
الناين ،وعياة البحث هل جمتمع البحث.
اثلثاً :بناء أداة البحث والصدق والثبات:

بطاقة التحليل :متنل ئداة البحث ال بطا ة التحليأ متضماه لقا مة العمليات املعرفية اليت ميتن تضمياصا
مقررات الفقه للمرحلة املتوسطة للفصأ الدراسل الناين ،واليت ال ضو صا مت ليأ مقررات الفقه للتشال عن مدى
تضمياصا ابملااهف واليت قوضحصا جدوب ر ل ( .)1و د اعتمد الباحنان علس بعض األدبيات والدراسات السابقة
حوب املوضون ،واليت مت العرض هلا ئثاايف استعراض الدراسات السابقة ،لتحدقد العبارات الفرعية .و د توفر فيصا
الصد والنبات ،حيث مت التأكد من تد ئداة التحليأ بعد عرض األداة علس جمموعة من ئعضايف هيئة التدرقس
كمحتمني لألداة ،وذلك ملعرفة مدى ت حية األداة ومدى قيقصا لألهداف املوضوعة ألجلصا ،كما تضمن
الصد احلتل علس مدى وضوح العبارات ،وم يفمتصا وانتما صا داخأ كأ حمور .وبعد مجع األداة من احملتمني مت
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تفرقغ نتا ف التحتيل ،ومراجعة األداة ،وإجرايف التعدق ت وفقاً ﻵرايف احملتمني ،وئتبح األداة معدة ال تورهتما

الاصا ية وتاحلة للتطبيع بعد حاف بعض العبارات نتياة لتترارها وتداخلصا مع بعض العبارات ومت إضافة بعض
العبارات ،حيث تضما بطا ة التحليأ ال تورهتا الاصا ية علس ( )32عبارة فرعية ،وحلساو النبات ام الباحنان
إبعادة ليأ مقررات الفقه ابملرحلة املتوسطة ،وبفاتأ زمين مقداره شصر بني التحليلني ،ابستمدام املعادلة
"هولسيت" (فعيمة)2004 ،ل
 * 2عدد مرات اًلتفاق

معامل الثبات =

جمموع التحليلني األول والثان
جدول ( )1نسبة الثبات لبطاقة التحليل

احملور

نسبة الثبات

العمليات املعرفية

0.95

وقوضح اجلدوب ( )1نسبة النبات لبطا ة التحليأ وبلغ

نسب النباتل ( ،)0.95وهاه الاسب مرتفعة

ومقبولة للنقة ال النبات.
رابعاً :حتليل مقررات الفقه ابملرحلة املتوسطة:

مت ليأ مقررات الفقه ابملرحلة املتوسطة للفصأ الدراسل الناين ال ضويف بطا ة التحليأ ،و د مت التحليأ
املااهف التاليةل الفقه للصال األوب املتوسط ،مقرر الفقه للصال الناين املتوسط ،مقرر الفقه للصال النالث
املتوسط ،وبلغ عدد التتب ث ثة كتب .ومت عملية ليأ التتب وفع اخلطوات التاليةل
 .1اسف ن علس مقررات الفقه للمرحلة املتوسطة (األوب ،الناين ،النالث) ،للفصأ الدراسل الناين للعام
الدراسل 1441هر.
 .2اسف ن علس مقررات الفقه عياة البحث ،لتعرف العمليات املعرفية املتضماة فيصا ،و دقد نون هاه
العمليات.
 .3اعتماد اجلملة والفقرة كوحدات للتحليأ ،و د بلغ عدد األسئلة احملللة ( )834سؤاسً جبميع املااهف
للصفوف الن ثة.
 .4تسايأ التترارات لتأ سؤاب متضمن مقررات الفقه عياة البحث.
خامساً :مناقسة نتائج وتفسريها:

أوًلً :لإلجابة عن السؤال األول للبحث والذي ينص على" :ما العمليات املعرفية الواجب توافرها
أبسئلة مقررات الفقه ابملرحلة املتوسطة؟" ام الباحنان ابخلطوات التاليةل
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 .1مراجعة األدبيات والدراسات الرتبوقة السابقة املتصلة باموذج ئبعاد التعلل ومت باايفً علس ذلك إعداد القا مة

األولية للعمليات املعرفية الواجب توافرها ال ئسئلة مقررات الفقه للمرحلة املتوسطة من خ ب اسف ن
علس الدراسات واألحباث الرتبوقة السابقة كدراسة (عيطة ،)2007 ،ودراسة (املوسوي ،خلال،
عبيد ،)2014،ودراسة (مح ة ،)2011 ،واملراجع اخلاتة باموذج ئبعاد التعلل ،وتضما القا مة من
( )35عملية معرفية.
 .2عرض القا مة علس جمموعة من احملتمني من ئعضايف هيئة التدرقس إلبدايف آرا صل وم حظاهتل حوب
القا مة ،لتحدقد ئهل العمليات املعرفية اليت جيب توافرها أبسئلة مقررات الفقه للمرحلة املتوسطة.
 .3ليأ استااابت احملتمني لتحدقد ئهل العمليات املعرفية اليت جيب توافرها أبسئلة مقررات الفقه للمرحلة
املتوسطة ،ومت دقد العمليات املعرفية اليت حقق نسبة ( )%80تبعاً ملتوسط استااابت احملتمني،
وبعمأ التعدق ت اليت اتفع عليصا ئتبح القا مة بصورهتا الاصا ية متونة من ( )8حماور و( )29عملية
معرفية ،وجدوب ( )2قوضح العمليات املعرفية.
جدول ()2

العمليات املعرفية
م
1

العمليات املعرفية
التاكر

العمليات املعرفية

 1-1التاكر

 1-4اسستدسب اسستاباط

 2-1الرتمي

 2-4اسستدسب اسستقرا ل

 1-2املقارنة

4

 2-2التصايال
2

التاظيل

التوليد

 4-2الرتتيب
 5-2التمنيأ (تياغة ئمنلة)
 6-2تاظيل املعلومات أبسلوو تتابعل (زماياً)
 1-3دقد السمات واملتوانت
 2-3دقد األفتار الر يسية

5

التتامأ

3

 2-5باايف الاظل
 3-5التلميص للمعلومات
 1-6دقد املشت ت

6

الرتكي

 2-6ياس التو عات باايفً علس اخلربات
واملعلومات السابقة (تياغة األهداف)
 1-7امل حظة

 4-3ليأ األخطايف
التحليأ

 4-4باايف األدلة (التدعيل ابألدلة)
 1-5الرتكيب (إعادة الباايف املعرال)

 3-3دقد األخطايف
 5-3دقد األ اط والع ات بني املعلومات

 3-4التوسع ال املعلومات (العمع املعرال)

7

مجع املعلومات

 2-7البحث
 3-7اسستقصايف التارقيب

 6-3التفسري

 1-8دقد معاقري اإلجاابت الصحيحة

 7-3ليأ املاظور

 2-8اختاذ القرار

8
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الصحيحة)
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اثنياً :لإلجابة عن السؤال الثان للبحث والذي ينص على" :ما مدى تضمني ئسئلة مقررات الفقه
ابلصال األوب املتوسط للعمليات املعرفية ال ضويف وذج ئبعاد التعلل؟" استمدام الباحنان ئسلوو التحليأ ،ال
ضويف بطا ة التحليأ اليت مت إعدادها ،متضمااً التترارات والاسب املئوقة .وقوضح اجلدوب ( )3التايل نتا ف
التحليأل
جدول ( )3تكرارات العمليات املعرفية ونسبها املئوية حسب توافرها يف مقررات الفقه للصف األول متوسط

العمليات املعرفية
م
1

2

3

4

العمليات املعرفية
التاكر

التاظيل

التحليأ

التوليد

5

التتامأ

6

الرتكي

7

مجع
املعلومات

8

التقومي

التكرارات

النسبة املئوية

 1-1التاكر

43

12.11

 2-1الرتمي

4

1.13

 1-2املقارنة

10

2.82

 2-2التصايال

25

7

 3-2الرتتيب

0

0

 4-2التمنيأ (تياغة ئمنلة)

12

3.38

 5-2تاظيل املعلومات أبسلوو تتابعل (زماياً)
 1-3دقد السمات واملتوانت

0

0

0

0

 2-3دقد األفتار الر يسية

0

0

 3-3دقد األخطايف

6

1.69

 4-3ليأ األخطايف

0

0

 5-3دقد األ اط واألسباو والع ات بني املعلومات

22

6.20

 6-3التفسري

0

0

 7-3ليأ املاظور

0

0

 1-4اسستدسب اسستابافل

44

12.39

 2-4اسستدسب اسستقرا ل

17

4.79

 3-4التوسع ال املعلومات (العمع املعرال)

22

6.20

 4-4باايف األدلة (التدعيل ابألدلة -إ امة الدليأ)

6

1.69

 1-5الرتكيب (إعادة الباايف املعرال)

62

17.46

 2-5باايف الاظل

0

0

 3-5التلميص للمعلومات

9

2.54

 1-6دقد املشت ت

3

0.85

 2-6ياس التو عات باايفً علس اخلربات واملعلومات السابقة
(تياغة األهداف)

0

0

 1-7امل حظة والتأمأ

22

6.20

 2-7البحث

22

6.20

 3-7اسستقصايف التارقيب (التطبيع العملل)

8

2.25

 1-8دقد معاقري اإلجاابت الصحيحة

0

0

 2-8اختاذ القرار ( دقد البدا أ املااسبة)

18

5.1
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 3-8التد يع (التأكد من اإلجاابت الصحيحة)
اجملمون

0

0

355

%100

يتبني من جدول ( )3السابق ما يلي :ئن ئعلس نسبة تركي للعمليات املعرفية ال ئسئلة مقررات الفقه
للصال األوب املتوسط للعمليات املعرفية التاليةل الرتكيب والباايف املعرال بتترار ( )62ونسبة (،)17.46
واسستدسب اسستابافل بتترار ( )44ونسبة ( ،)12.39والتاكر بتترار ( )43ونسبة ( )12.11من جممون
األسئلة وعددها ( )355سؤاسً ،وقوجه الباحنان ذلك إىل فبيعة املواد الدراسية واليت ترك علس املعلومات ،وابلتايل
تؤكد علس احلفظ واسسرتجان للمعلومات ،وقضيال عيطة ( )2007ئن اسجتاه التقوميل ملطوري وخمططل املااهف
س ق اب قرك علس اسجتاه املعرال حيث التأكيد علس ئمهية تامية املعلومات واملعارف دون الرتكي علس مصارات
التفتري .إضافةً إىل توظيال اسستدسب جلمع املعلومات واستاتاج املفاهيل والتعميمات كما ئشار عيطة ()2007
ودروزة ( ،)2001حيث إن مقررات الفقه ترك علس املوضوعات اليت تاج إىل استاباط واستاتاج للاتا ف من
التعميمات .وقوجه املوسوي ،خلال ،عبيد ( )2014نتياة دراستصل إىل ئن هاه املصارات تعد حار األساس ال
ممارسة ئي نشافات ئو مصارات عقلية جدقدة .وتتفع الاتا ف بشتأ ج ل مع ئبو د ة ( ،)2004ودراسة
املوسوي ،خلال ،عبيد ( ،)2014حيث ئشارت إىل ئن األسئلة رك ت باسبة عالية علس التاكر .وتتفع مع دراسة
العياترة ( )2004واليت ئشارت إىل ئن األسئلة املعرفية بلغ (.)%69.3
ئن هااك عمليات معرفية ال ئسئلة مقررات الفقه للصال األوب املتوسط توافرت بتترارات متفاوته من
( )17إىل ( )25وباسب من ( )%4.79إىل ( .)%7وهاه العمليات املعرفية هلل التصايال ،دقد األ اط
واألسباو والع ات بني املعلومات ،اسستدسب اسستقرا ل ،التوسع ال املعلومات ،امل حظة والتأمأ ،البحث،
اختاذ القرار .وق حظ الباحنان من خ ب استقرايف نتا ف البحث احلايل ئنه مت الرتكي من خ ب األسئلة علس
العمليات املعرفية جلمع املعلومات كامل حظة والبحث بدرجة متوسطة ،حيث ئن تترار كأ ماصما ( )22وباسبة
( ،)%6.20وقوجه الباحنان توافر العمليات املعرفية السابقة إىل ئن مجيع هاه العمليات عمليات عقلية ومقررات
الفقه قتضمن حمتواه موضوعات تتطلب التفتري .وئن مراعاة دور احلواس ال مجع املعلومات قظصر للباحنني إنط اً
من تركي األسئلة علس العملية املعرفية املتعلقة ابمل حظة والتأمأ ،وابلتايل فىن البحث قعتمد علس امل حظة ئو
التفتري البصري وهل س تقأ ئمهية عن اسستدسب اسستابافل ،والاي قعتمد عليه ال استاباط املفاهيل واحلقا ع
واملعلومات ،حيث حقع ئعلس تتراراً ونسبة من العمليات املعرفية األخرى .وئن العملية املعرفية املتعلقة ابلتوسع ال
املعلومات (العمع املعرال) حقق نسبة مشاهبة للم حظة والبحث ،نظراً ألن امل حظة والبحث تعد ئحد
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العمليات املسامهة ال العمع املعرال واسست ادة من املعلومات .وتتفع نتا ف البحث احلايل ج ياً مع ما ئسفرت عن

دراسة عيطة ( )2007واليت ئشارت إىل تركي األسئلة علس التوسع ،والتصايال ،ولتن مل قتن بدرجة عالية.
ئن ئ أ نسبة تركي للعمليات املعرفية ال ئسئلة مقررات الفقه للصال األوب املتوسط كان للعمليات
املعرفية التاليةل دقد املشت ت بتترار ( )3ونسبة ( ،)0.85والرتمي بتترار ( )4ونسبة ( ،)1.13و دقد
األخطايف وباايف األدلة جايفت بتترار متساوي ( )6ونسبة ( ،)1.69واسستقصايف التارقيب بتترار ( )8ونسبة
( ،)2.25والتلميص بتترار ( )9ونسبة ( ،)2.54واملقارنة بتترار ( )10ونسبة ( ،)2.82والتمنيأ بتترار ()12
ونسبة ( )3.38من جممون األسئلة وعددها ( )355سؤاسً .وقوجه الباحنان ذلك إىل فبيعة املقررات وموضوعاهتا
الدراسية ،وابلتايل مت اسكتفايف ابلاسب املئوقة القليلة .وتتفع نتا ف البحث ج ياً مع بعض الدراسات كاتا ف دراسة
عيطة ( ،)2007حيث إن نسبة توافرها كان متقاربة ابلدراستني ال بعض التتب الدراسية .وختتلال نتا ف
البحث ج ياً مع دراسة عيطة ( )2007فيما قتعلع ابملقارنة ،حيث إن نسبة توافرها ( ،)%9.64وكالك التمنيأ
حيث مل تتضمن نتا ف دراسة عيطة لعملية التمنيأ ال بعض املااهف اليت مت ليلصا.
ئن هااك بعض العمليات املعرفية مل قتل تضمياصا مقررات الفقه ،وهل الرتتيب ،تاظيل املعلومات أبسلوو
تتابعل (زماياً) ،دقد السمات واملتوانت ،دقد األفتار الر يسية ،ليأ األخطايف ،التفسري ،ليأ املاظور ،باايف
الاظل ،ياس التو عات ،دقد معاقري اإلجابة الصحية ،التد يع .وقوجه الباحنان عدم تضمن األسئلة لبعض
العمليات املعرفية السابقة إىل فبيعة املقررات وموضوعاهتا الدراسية ،ولاا مت اسكتفايف ابلعمليات ابلعمليات اليت
تشتأ تترارات ونسب مئوقة عالية .وتتفع هاه الاتا ف مع نتا ف دراسة عيطة ( )2007ال عدم الرتكي علس
ئسئلة الرتتيب ،و دقد السمات .كما تتفع الاتا ف ج ياً مع ما ئسفرت عاه دراسة املوسوي ،خلال ،عبيد
( )2014حيث ئشارات إىل ئن الرتتيب ،و دقد األفتار الر يسية ،وتياغة األهداف ،وباايف املعاقري ،والتأكد مل
أتخا ئي تترار .وختتلال الاتا ف احلالية مع بعض الدراسات كاتا ف دراسة عيطة ( )2007فيما قتعلع ابلرتتيب
حيث إن نسبة توافرها ( ،)%10.03إس ئن البحث احلايل مل قتضمن الرتتيب ئي تترار.
اثلثاً :لإلجابة عن السؤال الثالث للبحث ،والذي ينص على" :ما مدى تضمني ئسئلة مقررات الفقه
ابلصال الناين املتوسط للعمليات املعرفية؟" استمدام الباحنان ئسلوو التحليأ ،ال ضويف بطا ة التحليأ اليت مت
إعدادها ،متضمااً التترارات والاسب املئوقة .وقوضح اجلدوب ( )4التايل نتا ف التحليأل
جدول ( )4تكرارات العمليات املعرفية ونسبها املئوية حسب توافرها يف مقررات الفقه للصف الثان متوسط

م
1

العمليات املعرفية
التاكر

التكرارات

النسبة املئوية

 1-1التاكر

36

15.38

 2-1الرتمي

0

0

 1-2املقارنة

6

2.56
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2

التاظيل

التحليأ
3

4

التوليد

5

التتامأ

6

الرتكي

7

مجع
املعلومات

8

التقومي

 2-2التصايال

12

5.13

 3-2الرتتيب

0

0

 4-2التمنيأ (تياغة ئمنلة)

22

9.40

 5-2تاظيل املعلومات أبسلوو تتابعل (زماياً)
 1-3دقد السمات واملتوانت

0

0

3

1.28

 2-3دقد األفتار الر يسية

0

0

 3-3دقد األخطايف

0

0

 4-3ليأ األخطايف

0

0

 5-3دقد األ اط واألسباو والع ات بني املعلومات

11

4.70

 6-3التفسري

0

0

 7-3ليأ املاظور

0

0

 1-4اسستدسب اسستاباط

36

15.38

 2-4اسستدسب اسستقرا ل

6

2.56

 3-4التوسع ال املعلومات (العمع املعرال)

7

2.99

 4-4باايف األدلة (التدعيل ابألدلة -إ امة الدليأ)

7

2.99

 1-5الرتكيب (إعادة الباايف املعرال)

61

26.10

 2-5باايف الاظل

0

0

 3-5التلميص للمعلومات

10

4.27

 1-6دقد املشت ت

0

0

 2-6ياس التو عات باايفً علس اخلربات واملعلومات السابقة
(تياغة األهداف)

0

0

 1-7امل حظة

9

3.85

 2-7البحث

7

2.99

 3-7اسستقصايف التارقيب (التطبيع العملل)

0

0

 1-8دقد معاقري اإلجاابت الصحيحة

0

0

 2-8اختاذ القرار ( دقد البدا أ املااسبة)

1

0.43

 3-8التد يع (التأكد من اإلجاابت الصحيحة)

0

0

234

%100

اجملمون

يتبني من جدول ( :)4ئن ئعلس نسبة كان تركي للعمليات املعرفية ال ئسئلة مقررات الفقه للصال الناين
املتوسط للعمليات املعرفية التاليةل الرتكيب والباايف املعرال بتترار ( )61ونسبة ( ،)26.10واسستدسب اسستابافل،
والتاكر بتترار ( )36ونسبة ( ،)15.38من جممون األسئلة وعددها ( )234سؤاسً ،وقوجه الباحنان ذلك إىل
فبيعة مواد الرتبية اإلس مية واليت ترك علس املعلومات ،وابلتايل تؤكد علس احلفظ واسسرتجان للمعلومات ،ئو
ممارسة عقلية س حقة .إضافةً إىل فبيعة األسئلة اليت قتضماصا التتاو املدرسل حيث ترك علس عمليات التاكر
ئكنر من تركي ها علس العمليات املعرفية األخرى ،حيث ئن املعلومات تاعتس علس األسئلة التقوميية .حيث ئشار
اجل د ( )2001إىل ئن باايف حمتوى كتب الرتبية اإلس مية قرك علس املعارف اليت قتتسبصا الت ميا ،وئن ئسئلة
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التقومي تعد انعتاس هلاا الرتكي املعرال .وتتفع نتا ف هاا البحث بشتأ ج ل مع دراسة ئبو د ة (،)2004
ودراسة عيطة ( ،)2007ودراسة املوسوي ،خلال ،عبيد ( ،)2014حيث ئشارت الدراسات السابقة إىل ئن
األسئلة رك ت باسبة عالية علس التاكر واسستدسب .ودراسة العياترة ( )2004واليت ئشارت إىل ئن األسئلة
املعرفية ال التتب بلغ ( .)%69.3واختلف مع دراسة اجل د ( )2001حيث ئشارت إىل ئن األسئلة مل ترك
علس مستوى الرتكيب.
ئن هااك عمليات معرفية ال ئسئلة مقررات الفقه للصال الناين املتوسط توافرت بتترارات ونسب متفاوته
من ( )10إىل ( )22وباسب من ( )%4.27إىل ( .)%9.40وهاه العمليات املعرفية هلل التصايال ،التمنيأ،
دقد األ اط واألسباو والع ات بني املعلومات ،التلميص ،وقوجه الباحنان توافر العمليات املعرفية السابقة إىل
ئن مجيع هاه العمليات عمليات عقلية ومقررات الفقه قتضمن حمتواه موضوعات تتطلب التفتري .وتتفع ج ياً مع
نتا ف دراسة مح ة (.)2011
ئن ئ أ نسبة تركي للعمليات املعرفية ال ئسئلة مقررات الفقه للصال الناين املتوسط كان للعمليات
املعرفية التاليةل اختاذ القرار بتترار ( )1ونسبة ( ،)0.43و دقد السمات بتترار ( )3ونسبة ( ،)1.28املقارنة
واسستدسب اسستقرا ل جايفت بتترار متساوي ( )6ونسبة ( ،)2.56والتوسع ال املعلومات والباايف املعرال وباايف
األدلة والبحث بتترار متساوي ( )7ونسبة ( ،)2.99وامل حظة بتترار ( )9ونسبة ( ،)3.85من جممون األسئلة
وعددها ( )234سؤاسً .وقوجه الباحنان ذلك إىل فبيعة املقررات وموضوعاهتا الدراسية ،وابلتايل مت اسكتفايف
ابلاسب املئوقة القليلة .وتتفع نتا ف البحث مع بعض الدراسات ج ياً كدراسة عيطة ( )2007فيما قتعلع
بتحدقد السمات واملقارنة والتوسع ال املعلومات (العمع املعرال) حيث ئن نسبة توافرها كان متقاربة ابلدراستني
ال األسئلة لبعض التتب الدراسية.
ئن هااك بعض العمليات املعرفية مل قتل تضمياصا مقررات الفقه ،وهل الرتمي  ،الرتتيب ،تاظيل املعلومات
أبسلوو تتابعل (زماياً) ،دقد األفتار الر يسية ،دقد و ليأ األخطايف ،التفسري ،ليأ املاظور ،باايف الاظل،
دقد املشت ت ،ياس التو عات ،اسستقصايف التارقيب ،دقد معاقري اإلجابة الصحية ،التد يع .وقوجه الباحنان
عدم تضمن األسئلة لبعض العمليات املعرفية إىل فبيعة املقررات وموضوعاهتا الدراسية ،ولاا مت اسكتفايف ابلعمليات
ابلعمليات اليت تشتأ تترارات ونسب مئوقة عالية .وتتفع نتا ف البحث مع دراسة عيطة ( )2007من حيث
عدم الرتكي علس ئسئلة دقد األخطايف ،الرتتيب ،حيث ئشارت الدراسة إىل ئنه مل قتل تركي األسئلة علس هاه
العمليات املعرفية .وتتفع نتا ف البحث احلايل ج ياً مع ما ئسفرت عاه دراسة املوسوي ،خلال ،عبيد ()2014
حيث ئشارات إىل ئن الرتمي  ،الرتتيب ،و دقد األفتار الر يسية ،وباايف املعاقري ،والتأكد مل تاأ علس ئي تترار.
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وخيتلال البحث ج ياً مع بعض الدراسات كدراسة عيطة ( )2007فيما قتعلع بتوافر بعض العمليات املعرفية.
وقتفع مع دراسة مح ة ( )2011من حيث ئهنا ئمهأ الرتكي  ،والتقومي.
اثلثاً :لإلجابة عن السؤال الرابع للبحث ،والذي ينص على" :ما مدى تضمني ئسئلة مقررات الفقه
ابلصال النالث املتوسط للعمليات املعرفية؟" استمدام الباحنان ئسلوو التحليأ ،ال ضويف بطا ة التحليأ اليت مت
إعدادها ،متضمااً التترارات والاسب املئوقة .وقوضح اجلدوب ( )5التايل نتا ف التحليأل
جدول ( )5تكرارات العمليات املعرفية ونسبها املئوية حسب توافرها يف مقررات الفقه للصف الثالث متوسط

العمليات املعرفية
م

العمليات

1

2

التاظيل

التحليأ
3

5

6
7

العمليات املعرفية
 1-1التاكر

21

8.57

 2-1الرتمي

0

0

 1-2املقارنة

3

1.22

 2-2التصايال

20

8.16

 3-2الرتتيب

0

0

 4-2التمنيأ (تياغة ئمنلة)

36

14.69

 5-2تاظيل املعلومات أبسلوو تتابعل (زماياً)
 1-3دقد السمات واملتوانت

0

0

0

0

 2-3دقد األفتار الر يسية

0

0

 3-3دقد األخطايف

1

0.41

 4-3ليأ األخطايف

0

0

 5-3دقد األ اط واألسباو والع ات بني املعلومات

30

12.24

 6-3التفسري

0

0

 7-3ليأ املاظور

0

0

 1-4اسستدسب اسستاباط

32

13.10

 2-4اسستدسب اسستقرا ل

40

16.33

 3-4التوسع ال املعلومات (العمع املعرال)

4

1.63

 4-4باايف األدلة (التدعيل ابألدلة-إ امة الدليأ)

5

2.04

 1-5الرتكيب (إعادة الباايف املعرال)

40

16.33

 2-5باايف الاظل

0

0

 3-5التلميص للمعلومات

9

3.67

 1-6دقد املشت ت

0

0

 2-6ياس التو عات باايفً علس اخلربات واملعلومات السابقة
(تياغة األهداف)

0

0

 1-7امل حظة والتأمأ

0

0

 2-7البحث

4

1.63

 3-7اسستقصايف التارقيب (التطبيع العملل)

0

0

املعرفية
التاكر

4

التكرارات

النسبة املئوية

التوليد

التتامأ

الرتكي

مجع
املعلومات
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التقومي
8

 1-8دقد معاقري اإلجاابت الصحيحة

0

0

 2-8اختاذ القرار ( دقد البدا أ املااسبة)

0

0

 3-8التد يع (التأكد من اإلجاابت الصحيحة)

0

0

245

%100

اجملمون

يظهر من جدول ( )5ما يليل ئن ئعلس نسبة تركي للعمليات املعرفية ال ئسئلة مقررات الفقه للصال
النالث املتوسط للعمليات املعرفية التاليةل اسستدسب اسستقرا ل والرتكيب بتترار ( )40ونسبة ( ،)16.33التمنيأ
بتترار ( )36ونسبة ( ،)14.69اسستدسب اسستابافل بتترار ( )32ونسبة ( ،)13.10دقد األ اط واألسباو
والع ات بني املعلومات بتترار ( )30ونسبة ( )12.24من جممون األسئلة وعددها ( )245سؤاسً ،وقوجه

الباحنان ذلك إىل فبيعة حمتوى مقررات الفقه من حيث تركي حمتواه علس موضوعات تتطلب هاه العمليات
املعرفية اليت تعتمد علس التفتري ،وقوضح ذلك الشبوب ،واخلوالدة ( )2014حيث ئشارا إىل ئن الباية املاطقية
حملتوى الرتبية اإلس مية قتطلب استقرايف ،استاباط ومقارنة وإدراك للع ات اإلس مية خاتة وئن هاه املواد تسصل
ال إعداد الت ميا للتفاعأ مع ضااي الوا ع املعيش .وابلتايل ما قتضماه احملتوى من معلومات قاعتس علس تياغة
األسئلة األسئلة التقوميية .حيث ئشار اجل د ( )2001إىل ئن باايف حمتوى كتب الرتبية اإلس مية قرك علس
املعارف اليت قتتسبصا الت ميا ،فض ً عن ئن ئسئلة التقومي تعد انعتاس حقيقل للرتكي املعرال .وتتفع نتا ف هاا
البحث بشتأ ج ل مع دراسة املوسوي ،خلال ،عبيد ( ،)2014ودراسة مح ة ( ،)2011واختلال مع دراسة
اجل د ( )2001اليت ئكدت علس ئن األسئلةمل ترك علس مستوى الرتكيب.
ئن هااك عمليات معرفية ال ئسئلة مقررات الفقه توافرت بتترارات ونسب متفاوته من ( )20إىل ()21
وباسب من ( )%8.16إىل ( .)%8.57وهاه العمليات املعرفية هلل التاكر ،والتصايال .وتتفع مع دراسة مح ة
( ،)2011حيث ئشارت إىل ئن ئن التصايال حصأ علس ئ أ تتراراً .وقوجه الباحنان توافر التاكر ،والتصايال
بدرجة متوسطة إىل فبيعة حمتوى مقررات الفقه واملتضمن للمفاهيل واحلقا ع معلومات تاج إىل العمليات العقلية
املتعلقة ابلتاكر ،إضافةً إىل تضمن هاا احملتوى إىل ئنوان ،وشروط ،وئعماب متترره ال املوضوعات وتتطلب ئن
ميي ها التلميا وقصافصا ،لتن توافر هاه املوضوعات مل مينأ إىل ج يف قسري من حمتوى املقررات.
ئن ئ أ نسبة تركي للعمليات املعرفية ال ئسئلة مقررات الفقه للعمليات املعرفية التاليةل دقد األخطايف
بتترار ( )1ونسبة ( ،)0.41املقارنة بتترار ( )3ونسبة ( ،)1.22والتوسع ال املعلومات والبحث بتترار ()4
ونسبة ( ،)1.63باايف األدلة بتترار ( )5ونسبة ( ،)2.04التلميص بتترار ( )9ونسبة ( )3.67من جممون
األسئلة وعددها ( )245سؤاسً .وقوجه الباحنان ذلك إىل فبيعة املقررات وموضوعاهتا الدراسية ،وابلتايل مت
اسكتفايف ابلاسب املئوقة القليلة .وتتفع نتا ف البحث مع عيطة ( )2007ودراسة موسوي ،خلال عبيد (.)2014
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ئن هااك بعض العمليات املعرفية مل قتضماصا مقررات الفقه ،وهل الرتمي  ،الرتتيب ،تاظيل املعلومات
أبسلوو تتابعل (زماياً) ،دقد السمات واملتوانت ،دقد األفتار الر يسية ،ليأ األخطايف ،التفسري ،ليأ
املاظور ،باايف الاظل ،دقد املشت ت ،ياس التو عات ،امل حظة والتأمأ ،اسستقصايف التارقيب ،دقد معاقري
اإلجابة الصحية ،واختاذ القرار ،التد يع .وقوجه الباحنان ذلك إىل فبيعة املقررات وموضوعاهتا الدراسية ،ولاا مت
اسكتفايف ابلعمليات ابلعمليات اليت تشتأ تترارات ونسب مئوقة عالية .وتتفع نتا ف البحث احلايل ج ياً مع
دراسة عيطة ( )2007من حيث عدم الرتكي علس ئسئلة الرتتيب ،دقد السمات واملتوانت حيث ئشارت
الدراسة إىل ئنه مل قتل تركي األسئلة علس هاه العمليات املعرفية .كما تتفع نتا ف البحث ج ياً مع دراسة املوسوي،
خلال ،عبيد ( )2014حيث ئشارات إىل ئن الرتمي  ،الرتتيب ،و دقد األفتار الر يسية ،وباايف املعاقري ،والتأكد
(التد يع) مل ظ أبي تترار .وتتفع مع دراسة مح ة ( )2011من حيث إهنا ئمهأ التقومي .وختتلال نتا اصا ج ياً
مع بعض الدراسات كدراسة عيطة ( )2007فيما قتعلع بتوافر بعض العمليات املعرفية.
خامسا :لإلجابة عن السؤال اخلامس للبحث ،والذي ينص على" :هأ توجد فرو ذات دسلة
ً
إحصا ية بني مااهف الفقه ابملرحلة املتوسطة فيما قتعلع مامون ما تضماته من تترارات العمليات املعرفية
ابخت ف الصال الدراسل (األوب ،الناين ،النالث متوسط)؟"
جدول ( )6التكرارات والنسب املئوية واختبار كا2حلساب دًللة الفروق
الصف األول

الصف الدراسي

الصف الثالث

الصف الثاني

التك اررات والنسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

العمليات املعرفية

355

%42.57

234

%28.10

245

%29.38

* دال عند مستوى ()0.05

كا2

الداللة

**32,21

دال إحصائيا

** دالة عند مستوى ()0.01

قظصر من جدوب ( )6ئن يمة كا 2بلغ ( )32.21للعمليات املعرفية وهل يمة دالة عاد مستوى دسلة
( ،)0.01وابلتايل توجد فرو دسلة إحصا ية بني مقررات الفقه للمرحلة املتوسطة ال الصال الن ثة (األوب،
الناين ،النالث) ،وملعرفة اجتاه هاه الفرو مت إجياد يمة كا 2بني كأ تفني كما ابجلدوب اﻵيتل
جدول ( )7نتائج اختبار كا2

الصف

مقرر الفقه للصف األول المتوسط

األول

0

الثاني

**24,857

0

الثالث

**20,167

0.253

* دال عند مستوى ()0.05

مقرر الفقه للصف الثاني المتوسط

** دالة عند مستوى ()0.01

مقرر الفقه للصف الثالث المتوسط

0

قظصر من جدوب ( )7ئن هااك فر بني الصال األوب والناين لصاحل الصال األوب ،كما قوجد فر بني
الصال األوب والصال النالث لصاحل الصال األوب ،كاا قوجد فر بني الصال الناين والصال النالث لصاحل الصال
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النالث .وقوجه الباحنان نتا ف البحث واليت قظصر من خ هلا ئن عدد األسئلة ابلصال األوب متوسط ئعلس من
الصال الناين والنالث إىل فبيعة وكمية احملتوى ابملااهف الدراسية حيث ئن مقرر الفقه ابلصال األوب متوسط ()9
وحدات دراسية ،ومقرر الفقه للصال الناين متوسط ( )3وحدات دراسية فقط ومقرر الفقه للصال النالث متوسط
( )4وحدات دراسية ،لالك جايف تترارات العمليات املعرفية املرتبطة ابألسئلة ال مقرر الفقه ابلصال األوب
املتوسط ( )355تتراراً ،لالك جايف مقرر الفقه للصال األوب ابلرتتيب األوب من حيث عدد تترارات العمليات
املعرفية ،بياما جايف تترارات العمليات املعرفية املرتبطة ابألسئلة ال مقرر الصال النالث املتوسط ( )245تتراراً،
لالك جايف مقرر الفقه للصال النالث ابلرتتيب الناين ،وجايف تترارات العمليات املعرفية املرتبطة ابألسئلة ال مقرر
الفقه ابلصال الناين املتوسط ( )234تتراراً  ،لالك جايف مقرر الفقه للصال الناين ابلرتتيب النالث ،وتعترب
األسئلة انعتاس للمحتوى .وقظصر عدم إتبان القا مني علس تصميل وباايف املقررات الدراسية معياراً اثبتة ال توازن
وتوزقع العمليات املعرفية ال مقرر الفقه للمرحلة املتوسطة ،مما قع ز تضمني العمليات املعرفية ال مقرر واخنفاضصا ال
املقرر اﻵخر .مما قستدعل ضرورة اسهتمام بتضمني هاه العمليات املعرفية جبميع املقررات الدراسية بدرجة متقاربة.
وملقارنة توافر تترارت ونسبة العمليات املعرفية مقرر الفقه للمرحلة املتوسطة مت إجياد هاه الفرو من
خ ب اجلدوب التايلل
جدول ()8

مقرر الفقه للصف األول المتوسط

مقرر الفقه للصف الثاني المتوسط

مقرر الفقه للصف الثالث المتوسط

العمليات المعرفية

التك اررات

النسبة

التك اررات

النسبة

التك اررات

النسبة

التذكر

47

%13.24

36

%15.38

21

%8.57

التنظيم

47

%13.24

40

%17.10

59

%24.10

التحليل

28

%7.89

14

%5.98

31

%12.65

التوليد

89

%25.10

56

%23.93

81

%33.10

التكامل

71

%20

71

%30.34

49

%20

التركيز

3

%0.85

0

%0

0

%0

جمع المعلومات

52

%14.65

16

%6.84

4

%1.63

التقويم

18

%5.10

1

%0.43

0

%0

المجموع

355

%100

234

%100

245

%100

قتضح من جدوب ( )8عدم التوازن ال تضمن العمليات املعرفية أبسئلة مقررات الفقه للصال األوب والناين
والنالث املتوسط ،حيث إن ئعلس نسبة توافر ( )%25.07للتوليد ،مث ( )%20للتتامأ ،مث ( )%14.65جلمع
املعلومات ،مث ( )%13.24للتاكر والتاظيل ،مث ( )%7.89للتحليأ ،مث ( )%5.1للتقومي ،مث ( )%0.85للرتكي
للصال األوب متوسط .وئسئلة مقرر الفقه للصال الناين املتوسط تضمن ئعلس نسبة توافر ( )%30.37للتتامأ ،مث
( )%23.92للتوليد ،مث ( )%17.09للتاظيل ،مث ( )%15.38للتاكر ،مث ( )%6.84مجع املعلومات ،مث ()%5.98
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التحليأ ،مث ( )%0.43للتقومي .وئسئلة مقرر الفقه للصال النالث املتوسط تضمن ئعلس نسبة توافر ()%33.10
للتوليد ،مث ( )%24.10للتاظيل ،مث ( )%20للتتامأ ،مث ( )%12.65للتحليأ ،مث ( )%8.57للتاكر ،مث
( )%1.63جلمع املعلومات ،مث ( )%0للرتكي وللتقومي .حيث قظصر للباحنني ئن تركي األسئلة ملقررات الفقه
ابلصال األوب والناين والنالث املتوسط للعمليات املعرفية بدرجة متساوقة من حيث نون العمليات املعرفية،
وبتترارات ونسب مئوقة عالية ،وتتمنأ هاه العمليات املعرفية ال التوليد ،التتامأ ،التاظيل ،وختتلال ئسئلة مقرر
الفقه للصال األوب املتوسط ال تضمن التاكر ومجع املعلومات .وابلاسبة لاتا ف الصال الناين ختتلال عن نتا ف
الصال النالث ابلتاكر ،وختتلال نتا ف الصال النالث ابلتحليأ .وقوجه الباحنان علو نسب التوليد ،والتتامأ،
ومجع املعلومات ،والتاكر والتاظيل والتحليأ إىل تركي العمليات السابقة علس الباايف املعرال وتاظيمه ل ايدة العمع
املعرال ،حيث إن مجيع العمليات السابقة ترك علس املعرفة انط اً من تركي مواد الرتبية اإلس مية ومن هاه
املقررات مقررات الفقه علس صيأ املعارف واملعلومات ،إضافةً إىل تركي مصممل ومعدي املقررات الدراسية علس
األسئلة اليت تعتمد علس املعلومات واخلربات السابقة للطالب .والع ة بني العمليات الن ث اليت توافرت بدرجة
ئعلس ال مقرر الفقه للمرحلة املتوسطة ماطقية ،حيث ئن عملية التوليد تتطلب عمليات عقلية منأ التاظيل
للمقارانت بني املوضوعات و دقد ئمنلة و ليلصا مما قؤثر علس تاظيل وإعادة الباايف املعرال وهاه العمليات من
متطلبات موضوعات مقررات الفقه ،نظراً ألن موضوعات املقرر مرتبطة موضوعات تتطلب عمليات تفتريقة.
بياما تقأ نسبة تركي األسئلة علس العمليات املعرفية التاليةل التحليأ والرتكي والتقومي ألسئلة مقرر الفقه ابلصال
األوب املتوسط ،والرتكي  ،ومجع املعلومات ،والتقومي ألسئلة مقرري الصال الناين والنالث املتوسط ،وخيتلال مقرر
الفقه للصال الناين املتوسط ابلتحليأ ،بياما خيتلال مقرر الفقه للصال النالث ابلتاكر.
ملخص نتائج البحث:
ئشارت نتا ف البحث إىل ئن ئعلس نسبة توافر للعمليات املعرفية ابألسئلة للرتكيب والباايف املعرال،
واسستدسب اسستابافل ،والتاكر للصال األوب والناين ،واسستدسب اسستقرا ل ،والرتكيب والباايف املعرال ،والتمنيأ،
واسستدسب اسستابافل ،و دقد األ اط واألسباو والع ات للصال النالث .وابملقارنة بني مقررات الفقه للصال
األوب والناين والنالث ابلاسبة للمحاور فىن ئعلس نسبة توافر للعمليات املعرفية ابألسئلة للمحاور التاليةل للتوليد،
التتامأ ،والتاظيل للصال األوب والناين والنالث ،وختتلال نتا ف الصال األوب ابلتاكر ،ومجع املعلومات ،والناين
ابلتاكر والنالث ابلتحليأ .وئ أ نسبة توافر للعمليات املعرفية ابألسئلة للرتكي والتقومي للصال األوب والناين
والنالث ،وختتلال نتا ف الصال األوب والناين ابلتحليأ ،والصال الناين والنالث جبمع املعلومات ،وختتلال نتا ف
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الصال النالث عن األوب والناين ابلتاكر .وقتضح من نتا ف البحث إىل عدم توافر بعض العمليات املعرفية مقررات
الفقه للمرحلة املتوسطة
توصيات ومقرتحات البحث:
بناءً على نتائج البحث السابقة فإن توصيات البحث:
 .1تضمني ئسئلة مقررات الفقه للمرحلة املتوسطة للعمليات املعرفية اليت حصل علس تقييل مامفض منأ
(الرتكي  ،مجع املعلومات ،التحليأ ،التقومي) ،لتع ق وتامية هاه العمليات لدى الت ميا ما قتااسب مع
فبيعة حمتوى املقررات ومستوى الت ميا.
 .2مراعاة التوازن الاسيب بني تااوب احملاور الفرعية للعمليات املعرفية مقررات الفقه للصال األوب ،والناين،
والنالث املتوسط.
 .3مراعاة التوازن الاسيب بني تااوب احملاور الر يسية للعمليات املعرفية مقررات الفقه للصال األوب ،والناين،
والنالث املتوسط ،واملتضماةل التاكر ،التاظيل ،التحليأ ،التوليد ،التتامأ ،الرتكي  ،مجع املعلومات ،التقومي.
 .4اسستفادة من األداة املستمدمة ال هاا البحث عاد تصميل وباايف ئسئلة مقررات الفقة للمرحلة املتوسطة
بتضمياصا العمليات املعرفية.
مقرتحات البحث:
 .1مدى تضمني ئسئلة مقررات الرتبية اسس مية ال املرحلة اسبتدا ية للعمليات املعرفية.
 .2مدى تضمني ئسئلة املقررات األخرى للرتبية اسس مية ال املرحلة املتوسطة للعمليات املعرفية.
 .3مدى تضمني ئسئلة مقررات الرتبية اسس مية ال املرحلة النانوقة للعمليات املعرفية.
 .4فعالية استمدام فرا ع واسرتاتيايات تدرقسية لتامية العمليات املعرفية لدى الت ميا.
قائمة املراجع:
أوًل :املراجع العربية:
ً
ئاب اخليأ ،سليمان ( )2006املدخأ إىل علل ئتوب الفقه ،ط .1
ئبو بتر ،عبد اللطيال ( .)2003ئثر استمدام وذج ئبعاد التعلل ال صيأ ف و املرحلة النانوقة بسلطاة عمان
للب غة واجتاهاهتل حنوها ،جملة القرايفة واملعرفة ،العدد ( ،)24ص ص .47 -19
ئبو ختلة ،إقااس عمر حممد ( .)2005نظرايت املااهف الرتبوقة ،عمان ،دار تفايف للاشر والتوزقع.
ئبو د ة ،ساا ( )2004تقومي ئسئلة كتب املاصاج الفلسطيين األوب للصال السابع األساسل ،املؤمتر الرتبوي األوب،
الرتبية ال فلسطني ومتغريات العصر ،كلية الرتبية ،اجلامعة اإلس مية ،غ ة.
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ئمحد ،تفايف سيد ئمحد ( .)2016برانمف تدرقيب لتامية بعض العمليات املعرفية لدى ت ميا املرحلة اسبتدا ية من
ذوي تعوابت تعلل الرايضيات ،جملة البحث العلمل ال الرتبية ،كلية الباات لألداو والعلوم والرتبية،
جامعة عني مشس ،جملد ( ،)4عدد ( ،)17ص ص .572 -543
الشبوب ،ئمسايف ،اخلوالدة ،انتر ( )2014ليأ حمتوى كتب الرتبية اإلس مية للمرحلة النانوقة ال األردن ال ضويف
نظرقة الاكايفات ،اجمللة األردنية ال العلوم الرتبوقة ،جملد ( ،)10عدد ( ،)3ص ص .304 – 293
األكليب ،مفلح دخيأ ( .)2012فاعلية استمدام وذج مارزانو ألبعاد التعليل ال تامية العمليات املعرفية العليا
والتحصيأ الدراسل ال مقرر الفقه واسجتاه حنو العلل التعاوين لدى ف و الصال الناين النانوي املتوسط،
جملة دراسات ال املااهف وفر التدرقس ،اجلمعية املصرقة للمااهف وفر التدرقس ،العدد ( ،)178ص
ص .141 -94
اللقاين ،ئمحد ،اجلمأ علس ( .)1996معال املصطلحات الرتبوقة املعرفرة فرل املااهف وفر تدرقس ،القاهرة ،عامل
التتب.
جابر ،جابر عبد احلميد ( .)2006تامية تفتري املراهقني الصغار والتبار ،اسرتاتيايات للمدرسني ،دار الفتر
العريب ،القاهرة.
اجل د ،ماجد ( )2001ليأ األسئلة التقوميية ال كتب الرتبية اإلس مية للصفوف النامن والتاسع والعاشر ال
األردن ،جملة الريموك ،سلسلة العلوم اإلنسانية واسجتماعية.83-63 ،1)17( ،
جوارنة ،ئمحد ( )2006تطوقر األنشطة والتقومي ال كتب الرتبية اإلس مية ال ضويف املؤشرات املعاترة و ياس ئثر
وحدات تعليمية مطورة ال صيأ الطلبة واجتاهاهتل ،رسالة دكتوراه غري ماشورة ،جامعة عمان العربية
للدراسات العليا األردن.
احلريب ،عبد الع ق سال ضيال هللا ( .)2009فاعلية اسرتاتياية (فتر -زاوج -شارك) لتعلل العلوم ال تامية
العمليات العقلية العليا واسجتاه حنو املادة لدى ف و املرحلة املتوسطة ابملدقاة املاورة ،رسالة ماجستري غري
ماشورة ،كلية الرتبية ،جامعة فيبة.
حتيل ،عبد احلميد ( )2012نظام وسياسة التعليل ،القاهرة ،متتبة إقرتاك.
محاد ،مح ة عبد الترمي حممد ( .)2009مدى تضمني مستوايت التفتري ال ئسئلة كتب املواد الشرعية ال املدارس
الشرعية ال األردن ،رسالة ماجستري غري ماشورة ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،األردن.
مح ة ،لياا عبد ( .)2011املصارات العقلية املتضماة ال ئنشطة وئسئلة كتب الفي اييف للمرحلة املتوسطة ال ضويف
ئ وذج مارزانو ،رسالة ماجستري ،كلية الرتيب ،جامعة القادسية.
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دروزة ،ئفاان ( .)2011درجة مراعاة املعلمني ال مدارس حمافظة ليقلة ملستوايت بلوم لألهداف املعرفية لدى

ختطيطصل للتدرقس ،جملة الاااح لألحباث والعلوم اإلنسانية ،جملد ( ،)25العدد ( ،)10ص ص -2560
.2582
الدقب ،ماجد محد ( .)2017ئثر استمدام وذج ئبعاد التعلل ملارزانو ال تدرقس اهلادسة الفراغية علس التحصيأ
وتامية مصارات التفتري الرايضل لدى ف و الصال العاشر األساسل محافظة غ ة واجتاهاهتل حنوها ،جملة
جامعة اببأ للعلوم اإلنسانية ،العدد ( ،)5جملد ( ،)25ص ص .2523 -2495
الرسام ،هتاين ( .)2012ئثر برانمف تدرقيب ا ل علس ئبعاد التعلل ال تامية بعض مصارات التفتري املاتف لدى
الطلبة ال دولة التوق  ،رسالة دكتوراه غري ماشورة ،كلية الرتبية ،جامعة التوق .
زقتون ،حسن ( .)2001رؤقة جدقدة ال التعليل اإللترتوين :املفصوم ،القضااي ،التطبيع ،التقييل ،الرايض ،الدار
الدولية للرتبية.
الساقح ،السيد حممد وهاين ،مريف حممد ( .)2009تقومي ماصف العلوم ابملرحلة اإلعدادقة علس ضويف بعض
مفاهيل الاانوتتاولوجل املؤمتر العلمل احلادي والعشرون ،تطوقر املااهف الدراسية بني استالة واملعاترة،
اجلمعية املصرقة للمااهف وفر التدرقس ،جملد ( ،)1ص ص .255 -205
سبحل ،سيد حممد ( .)2008تقومي ماصف الرتبية اإلس مية ابملرحلة النانوقة العامة ال ضويف مقاتد الشرقعة
اإلس مية ،جملة دراسات ال املااهف وفر التدرقس ،العدد ( ،)131ص ص .204 -191
السعدون ،عادلة علل انجل ( .)2012مباحث ال فرا ع تدرقس الرتبية اإلس مية وئساليب تقوميصا ،جملة
األستاذ ،كلية الرتبية ،جامعة بغداد ،العدد ( ،)203ص ص .1196 -1105
سلمان ،خالد ( .)2007األسئلة التقوميية ال كتب الرتبية اإلس مية للمرحلتني األساسية والنانوقة ال األردن:
دراسة ليلية .رسالة دكتوراة غري ماشورة ،اجلامعة األردنية ،عمان  -األردن.
السايدي ،سامل بن فصد ( .)2017تقومي كتاو احلدقث املقرر علس املرحلة النانوقة نظام املقررات ال ضويف بعض
مصارات جمتمع املعرفة ال اململتة العربية السعودقة ،اجمللة الدولية الرتبوقة املتمصصة ،اجمللد ( ،)6العدد
(،)1
شحاتة ،حسن ( .)2004املااهح ئسس باا صا ،ومتوانهتا وتاظيماهتا ،أتليال مشرتك ،كلية الرتبية ،جامعة عني
مشس.
شحاته ،حسن ( .)2008اسرتاتيايات التعليل والتعلل احلدقنة وتااعة العقأ العريب ،الدار املصرقة اللباانية،
القاهرة.
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الشر اوي ،ئنور ( .)2004العمليات املعرفية وتااوب املعلومات ،القاهرة ،متتبة األجنلو املصرقة.

تاحل ،ماجدة وبشري ،هدى ( .)2005استمدام وذج ئبعاد التعلل ال تامية املصارات واملفاهيل املرتبطة ببعض
اخلربات التعليمية املتطلبة لطفأ الروضة ،جملة دراسات ال املااهف وفر التدرقس ،العدد ( ،)107ص ص
.235 -238
تاحل ،مدح حممد ( .)2015ئثر استمدام اسرتاتياية ( )PDEODEال تامية التحصيأ والعمليات املعرفية
العليا ال مادة العلوم لدى ت ميا الصال الرابع اسبتدا ل ابململتة العربية السعودقة ،جملة دراسات عربية ال
الرتبية وعلل الافس ،رابطة الرتبوقني العرو ،العدد ( ،)58فرباقر ص ص .76 -53
ت حني ،علس ( .)2003تقومي كتاو النقافة اإلس مية للصال األوب النانوي الشامأ من وجصة نظر املعلمني
والطلبة ،رسالة ماجستري غري ماشورة ،جامعة عمان العربية للدراسات العليا ،األردن.
الضفريي ،فصد مساوي والعيدان ،عاقدة عبد الترمي ( .)2010ئساليب التقومي ملادة الرتبية اإلس مية ال مدارس
أتهيأ الرتبية الفترقة بدولة التوق  ،جملة العلوم الرتبوقة والافسية ،جامعة البحرقن ،العدد ( ،)1اجمللد
( ،)11ص ص .41 -13
فلبة ،حممد ع م ( .)2019فاعلية استمدام الفصأ املعتوس ىف تامية العمليات املعرفية العليا ومصارات التاظيل
الااتس لتعلل الرايضيات لدى ف و املرحلة النانوقة ،جملة اجلمعية املصرقة لرتبوايت الرايضيات ،جملد
( ،)22عدد ( ،)4ص ص .212 -151
فعيمة ،رشدي ( .)2004ليأ احملتوى ال العلوم اإلنسانيةل مفصومه وئسسه واستمداماته ،دار الفتر العريب،
القاهرة.
عبد الوهاو ،علس جودة ( .)2010تقومي وبرامف التعليل ،مصر ،باصا ،مرك الشر األوسط للمدمات التعليمية.
عساف ،ماجد محدان ( .)2011البيئة الصفية األماة ،مؤسسة الورا للاشر والتوزقع ،عمان.
عفانة ،ع و ،اللولو ،فتحية ( .)2004املاصاج املدرسل ،الطبعة األوىل ،كليرة الرتبية ،اجلامعة اإلس مية غ ة.
ع م ،ت ح الدقن ( .)2009القياس والتقومي الرتبوي ال العملية التدرقسية ،عمان ،دار املسرية للاشر والتوزقع.
علل ،حممد السيد ( .)2003تطوقر املااهف الداسية ال ماظور هادسة املاصف ،مصر ،املاصورة ،دار ومتتبة
اإلسرايف.
عيطة ،بسام زهدي ( .)2007املصارات العقلية املتضماة ال ئسئلة مقررات العلوم العامة للمرحلة األساسية الدنيا
بفلسطني ال ضويف نوذج مارزانو ،رسالة ماجستري ،كلية الرتبية ،اجلامعة اإلس مية ،غ ة.
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الفرعل ،خليأ بن علل ( .)2007ياس بعض العمليات املعرفية من وجصة نظر بياجيه لدى ت ميا مدارس
التعليل األساسل بسلطاة عمان ،رسالة ماجستري غري ماشورة ،كلية الرتبية جامعة السلطان ابوس.
فسارقبو ،حبر الدقن ( .)2014تقومي كتاو اللغة العربية للصال اخلامس اسبتدا ل للمالس اإلس مل الستغافوري
( ،)MUISرسالة ماجستري غري ماشورة ،كلية اللغة العربية ،جامعة موسان مالك إبراهيل اإلس مية

احلتومية ،ماسنف ،ساغافورة.
فودة ،إبراهيل حممد والبعلل ،إبراهيل عبد الع ق ( .)2006فعالية اسرتاتياية مقرتحة ال تامية التفتري اسستدسيل
والتحصيأ ال مادة العلوم التعاوين لدى ت ميا الصال السادس اسبتدا ل ماطقة القصيل ابململتة العربية
السعودقة ،جملة الرتبية العملية ،اجلمعية املصرقة للرتبية العلمية ،القاهرة ،جملد ( ،)9العدد ( ،)4ص ص
.178 -141
ادرقة ،ازدهار حممد ( .)2017فاعلية ئ وذج ئبعاد التعلل (مارزانو) ال التحصيأ الدراسل ال مادة الدراسات
اسجتماعية لدى ت ميا الصال الرابع األساسل ،جملة البعث ،العدد ( ،)78جملد ( ،)39كلية الرتبية،
جامعة دمشع ،ص ص .136 -81
اسل ،حممد جابر ( .)2013تقومي ماصف الرتبية اإلس مية للصال األوب النانوقل بدولة اإلمارات العربية املتحدة
علس ضويف ئرايف الط و ،جملة كلية الرتبية ،جامعة ئسيوط ،جملد ( ،)29عدد ( ،)3ص ص -403
.445
طامل ،قوسال حممود عمروة ،متيمة حممد ( .)2005عادات العقأ والتفتري (الاظرقة والتطبيع) ،عمان ،دار
الفتر للطباعة والاشر والتوزقع.
طامل ،قوسال ،عرنتل ،عرنتل ()2007ل وذج مارزانو لتعليل التفتري للطلبة اجلامعيني ،دار دقبونو للطباعة
والاشر والتوزقع ،عمان.
التسباين ،حممد السيد ( .)2010تطوقر املاصف من ماظور اسجتاه املعاتر ،مصر ،اإلستادرقة ،مؤسسة حورس
الدولية.
كيتا ،جاكارجيا ( .)2017رؤقة تربوقة مقرتحة لتطوقر ماصف الرتبية اإلس مية للمدارس العربية بغرو إفرققيا ال
ضويف املاصف التتاملل ،جملة دراسات جلامعة عما ثليال ،األغواط ،اجل ا ر ،العدد ( ،)50ص ص -50
.62
مارزانو ،ئبترقف ،ئرقدنو ،ب كبورن ،بران  ،وموف ( .)2000ئبعاد التعلل باايف خمتلال للفصأ الدراسل ،ترمجة
جابر عبد احلميد وتفايف األعسر واندقة شرقال ،القاهرة ،دار بايف للطباعة والاشر والتوزقع.
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حممد ،حسام الدقن سعد ( .)2014ئثر استعماب ئ وذج ئبعاد التعلل ملارزانو ال تامية التفتري السابر لدى ف و

الصال الناين املتوسط ال مادة اجلغرافية ،جملة كلية الرتبية األساسية للعلوم الرتبوقة واإلنسانية ،جامعة اببأ،
العدد ( ،)18ص ص .542 -523
مدكور ،علل ئمحد ( .)2001مااهف الرتبية ئسسصا وتطبيقاهتا ،القاهرة ،دار الفتر العريب.
مرعل ،توفيع واحليلة ،حممد ( )2004املااهف الرتبوقة احلدقنرة مفاهيمصرا وعااترها وئسسصا وعملياهتا ،الطبعة
الرابعة ،عمان ،دار املسرية للاشر والتوزقرع والطباعة.
املوسوي ،فاضأ عبيد ،خلال ،عبد األمري ،عبيد ،رشا حممد ( )2014املصارات العقلية املتضماة ال ئسئلة وئنشطة
كتب الفي اييف للمرحلة املتوسطة ال ضويف ئ وذج مارزانو ،جملة كلية الرتبية األساسية للعلوم الرتبوقة
واإلنسانية ،جامعة اببأ.580-562 ،18 ،
ميما يأ ،انجل دقسقورس ( .)2009التتاولوجيا وتدرقس العم ت املعرفية العليا الرايضياتية رؤى مستقبلية،
املؤمتر العلمل الساوى للامعية املصرقة لرتبوايتل املستحداثت التتاولوجية وتطوقر تدرقس الرايضيات،
دار الضيافة جامعة عني مشس 5-4 ،ئغسطس ،ص ص .53 -5
الوكيأ ،حلمل ئمحد وحممد املفيت ( .)2012ئسس باايف املااهف وتاظيماهتا ،فبعة خامسة ،عمان ،دار املسرية
للاشر والتوزقع.
قونس ،فتحل علس ( .)2006تقومي مااهف الرتبية اإلس مية ابملرحلة النانوقة بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،جملة
القرايفة واملعرفة ،العدد ( ،)52اجلمعية املصرقة للقرايفة واملعرفة ،القاهرة ،كلية الرتبية ،جامعة عني مشس ،ص
ص.44 -17
اثنيًا :املراجع األجنبية:
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Casagrand, J. & Semsar, k. (2017). Redesigning a course to help students achieve higherorder cognitive thinking skills: from goals and mechanics to student outcomes,
Advances. In Physiology Education, Vol. No. pp. 194-202.
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