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 مستخلص 
أنمددد  شبببدددلي للبفدددعبحثمغدددللدىبحث   لدددابثدددا ب ددد  بحث ددد بحث دددلنعببيهدددالبحث ادددلبحثادددلثعبحثددد بحث  ددد لب  ددد بح ددد 

ب.حثم  سط
ضدددم ببق ل ددداب ددد بط ددد ى(ب لث دددلنبطدد ب ددد  بحث ددد بحث دددلنعبط  سدددطبفددعبط  سدددطب60وحخ ددليبحث لا دددلنبب لغددداب   ددد ب 

(ب30  حقدد  بط كددلفي ل بحثماحيسبحثغهليلابحث لب ابإثدد بطاي لددابحث لطددابث   دددابطالف,دداب   دد لعبوقددابوع دد حب عدد ح دلنب  دد بط مدد   ل 
حثم م  دددابحث   ل ددددابأنمددد  شببطدددايسبحثمدددلد ديَّسبوب(ب لثددديبفدددعبحثم م  دددابحث دددلب اعب30 لثددديبفدددعبحثم م  دددابحث   ل دددداعبو 

ب0بلي للبعوحثم م  ابحث لب اببلث  لقابحال  دلديا
ب(بفقدد  45وتملبدلنبطدد بفددالبحث اددلبح ددابحث لا ددلنببحخ  ددليبحثمغددللدىبحث   لددابطدد بندد كبحالخ دددليبطدد بط  ددادبتكدد نبطدد ب 

 بحث اقددمبطدد بادداقهلبو  لتهددلعبوتددىبط ع دداب  دد ب دد  بفدد وكبث  لددابوفددعب   دد بط دد   بحثك مددلب ب  دد بط دد   بت ح لدديبحث مدد (
ب  بخ ل  ابحث ليك ط  لا بب ددابتغغلددربت   ددابحث اددلب  ددمبحث لا ددلنببحخ  ددليبحثمغددللدىبحث   لدداب ددىب مدد بحث دلنددلببوا  هددلبف  نب

بحا ل دلنببأس خاحمبحالخ  ليبحث ل عبث لغ ل بط  ق  ل .
بوقابت ا بحث لا لنببإث بحثغ د ابحآلتدا:

دي ددلببحثم م  ددابحث   ل دددابحث ددعبديسدد بوفددمببع(ب ددل بط  سدد 05 0إا ل داب غابط دد   ب   ابف وقب حببدالثاببيب .1
وث ددلثابحثم م  دداببأنم  شببددلي للبوحثم م  ددابحث ددلب ابحث ددعبديسدد بوفددمبحث  لقددابحال  دلديددابفددعبحثمغددللدىبحث   لددا

ب.حث   ل دا
  ددعبوحث  دداربثدداي لببط مدد   عب ددل بط  سدد عببحالخ  ددليل بحثقب(05 0 غددابط دد   ب بإا ددل دابي  ددابفدد قب وبدالثددا .2

ب.وث لثابحالخ  ليبحث  اربحث البحث   ل دابوحث لب ابفعبحخ  ليبحث غكل بحالس االثع
وفدددعبضددد ةبن د دددابحث ادددلبأواددد بحث لا دددلنببحرفدددلد بطددد بأنمددد  شببدددلي للبفدددعب م ددددابحث دددايل بري دددل بحثمددد حدبببببببب

سددابأ دد بأنمدد  شببددلي للبفددعبط  لدد حببأخدد  بط دد بحالسدد   كبحث  مددعبإ دد حةبديححثايحسدددابإثدد بأ فددلنبحث دد   بوحق دد  بحث لا ددلنبب
 ...حثخحالس االثعبوحثغلقابوحثر لةبحثغل ابوحث غ بوحث ا ل بوحث غكل 
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 مشكلة البحث:اواًل: 
يعددهابحث ددلثىب دد ي بط   طلتدددابفل  ددابدف دد بحرن ددلنبإثدد بحث اددلب دد بأفكددليب ايددا بقددلدي ب  دد ب

حث  ددد  بوط ح  دددابت  يحتددد بحث ددد ل ابوحثم قاطددداببمدددلبفددد  ب  ددد بحثددد   ىبط    دددلببط ح هدددابط    دددلبب
أسلسدددابوطهمددا بفأادد ابطدد بحثمغدد و ب  دد بحثممس ددلببحث   دمدددابأنبالبتغقدد بحثم ددليلبوحثمهددليحبب

قددلديحنب  دد بب طغ  ددلنبب فقددطب دد بت  ددىبسدد  بحث غكلدد بوحر دداحكبوحث  لطدد بطدد بحثادددل بحث  دد بثدكدد نبطدداي لنب
ب.   ابحث غمدابفعب مد بط لالببحثادل بحرسهلمبفعبدف 

وثقاب اببآ ليبت كبحث    لببوحضااب  ب  لمببحث   بحث,لف بفعبط د  للببحث د  ب
 ب دددأنبتكددد نبحثق ح دددابي  ددد بحث ددد يبفدددعب ثدددكبإثددد بحطددد يب دددا بطغهدددلبطدددلد بي مدددلب بوبق ح دددابفدددعبطدددلد بحث

حث بحثمزلابط بحثع و بوحث ا ل بط ض  لتهلب  ل  بوط قا بوثهلبتغ  لبب ا بوتغ ل بب  ل  بتا لشب
ب(.72 ب1993 حثخلثار بب

و   بحث غىبط ب    بفرهبحثايحسلببحث  حقدابحثم خ  ابفعبطغلفجبحث  ابحث   دابو  ح مبب
ثكغهلبطلعحث بت فمبحثقل مل ب   بحث م دابببب تايل هلبوطلبن جب غهلبط با   بو   لببثهرهبحثمعك ا

بك بطلبت ا بإثد بط با   بثلاخ بالزبحث   لمبحث م عببببوحث  يبوحضابف بق ابحألخرببب؛حث   دمدا
بب بطملبأد بإث ببقلةبطعك ابض  بت طر بحثايسبحثغا ربقل مابت اا بحثاحيسل بوحثم خ  ل بوتق 

ب.ط بحث ه دبحثم روثابحث حطدابثا بفرهبحثمعك ا
ل بالبحنبحث  ح دددمبحال  دلديدددابفدددعبحث دددايببطددد بحيحةبحث   ددد لل بطددد بوطمددلبي غدددمب  دددد بحث لا دددلنب

تاقمبحثهالبحثرربت   بحث بتاقدقد بحث   ددابحثااي دابفد ب دابطد بحسد خاحمبب  ح دمبوحسدلثليبونمدل شب
ااي ددابت  مدداببلثاي ددابحالوثدد ب  دد بحث لثدديبوتغل  دد بدحخدد بحث دد بوطعددلي   بفددعبحث م دددابحث   دمدددا ب

ثغكد بحث غدل عبطد بحثغمدل شبحث ايل ددابحثقل مداب  د بحوحثرربي ابطد ب بوفرحبقابيك نبفعبأنم  شببلي لل
ولددددداوللبفدددددعبحألنعددددد ابحث  مددددددا بح حببي ا,ددددد ن ببأف ددددد بحث ددددد قبث   لددددددىبحث   دددددابوحبددددد ح هىببفك لدددددلن 

ول ددغغ ن بولق ددم ن بول  ق دد ن بول دد غ   ن بولغ دد ون بول   دد نببمددلبيمل دد بطددلبيقدد مببدد بحث  مددلة ب
ثد بطد بط  فداب ددعبيد   ىبوا  بيد مك بحثم دد ىبطد بت  ددىبحث  طلدربطدلبيمكدغهىبطد بطمليسداب ثدكبال داب

فعبحثم حا بحث م لابحثمخ  غا بو عبيغك ون؛بوفدرحبي غدعبأنبحثم  دىبال دابأنبي غدعبن, ل د بفدعببب   احث
حث ايل  بفلثغ, لابس  ل اهب   بتغ,دىبت  يبث  م دابحث   دمدابو   ي بيؤ بوحضداابا ثهدل بف د نب

وحادداحنبطدد بفددر ببابأنمدد  شببددلي للبي ددبوحن بفددعبط ددل ات ب  دد بتا لدد بحث م دددابحث   دمددداب دد بأفمل هددل
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وأنبفدددرحبحألنمددد  شبالبي ددداوبإالبأنبيكددد نبأادددابحث  ددد يحببحثاقدقددددابثاددد بب ددد بحثغمدددل شبحث   دمدددداب
ب.حثمعك ببحث ايل دابوحث فدابحثم لا  

"بحنبسه ثابحثق ح ابوا    هلبالبتكم بفعبطلد بقل ببببح ح(بب2004وفرحبطلبح اهبحثاثدمعب 
حث  ابحث   دابببب بحثق ح ابنغ هل حث ايل بحث عبت   د بحنبت   بق ح اب وإنملبت  مابحي لنب   ب  لقاب

ب(ب46بب:2004 حثاثدمع ب.طلد نبادانبوطأث فانبفعبطلد بحث  ملرب"
ونمل شبب حث ب  ح مب تا لشب وحنملب بلث ع اب ثد  ب حث   داب حث  اب ق ح اب حنب يق  ب ط ب فغلثكب

بحث   بفعبق ح ابحث  ابحث   دابي  دبببح حببقل ب(بب2008تايل بطم لع بوفرحبطلبح اهبحثهلبمعب  "بإنَّ
بق ح ابحث  ابحث   دابثد  باع ابببب إث بق  يب  لقابحث ايل بفعبتد ل ب م دابتايل   وحثاقدقابَأنَّ

ب(ب46ب:2008ب ب حثهلبمع  بب.إ حبطلب  ضهلبحثم  ىبب  لقابطد   بوسه  ب"
ح غددلةبف دد  ببسبحثم  سدد ابوحث لن لدداعلليحتدد بث ددادبطدد بحثمدداحيبب دد ب  لددمبوقددابالاددببحث لا ددلنبب

فددعببوحث  قددل ببأنبأغ دديبحثمايسددل بي  ددزونب  دد بحثاغددببحث   لددمبوطعددلفات بث    ددابربحثمايسددل بو دداب
ب    لدداث مغدللدىبحثبهىفدعبحسدد د ل بإثدد بتدان ببقدابيدمدرب م ددلببحث غكلد  بوفددرحلهم دد نبأ غدلةبتايل دهى بوب
.ثوض  بقايتهىب ب  ا  بإث بط    بتغكل ب ل  

بوت  ابطعك ابحث الببلث مح بحث لثع:
بالمفاهيم اللغويةة ندةد بةاب الاةث ال ةاني متوسة  اكتساب ما اثر استخدام  أنموذج شارباك في

بوتدمية تفكيرهم االستداللي
 ثانيًا: اهمية البحث:

ب تم دد بحث  ددابطقدلسددلبيقددلسببدد بطددا ب ,مددابوحاددلثابأرببدد يبأوبط  مدد بطدد بحثم  م ددلبب
فلثرربتغ   بحث ق  بب حألطابحث ق عب بهعبس  بث  حفف  ب  ب  نهلبأدح بحث غلفىبط بحثغلظبوع ليحبب

ب حث  دا هلبحثع   ب ل بب داب لد ب فعبن حاعبحث  ىبوحثم  فابتاغ, بثغلبحث   ببحث   لابحث عبت  حيب
ب(.5ب:ب۲۰۰۰

بفعبحث   لاب ث   لديبب؛ي   م هلبحرن لنبط بدونبغل هبط بحثكل غدلبببب وحث  ابن,لمبيطزرب ل  
حث عبي   م هلبحثغلسبث    ل ب  ببب و   بحث غىبط بأنبحألن,مابحث طزلابحثم غ  ابب حثم لنعبط بحثخ   

بحث  دددابفدددعبأ  ددد بفدددرهبحألن,مدددابت ددد يحبوط وندددابوفل  ددددابوقددداي ب  ددد بحث   لددد بب حثم دددلنعبونق هدددل إالبأنَّ
 دددل بحث ددد ببوحثم غددد  بفلث  دددابحث دددعبتغ دددمبفدددعبأن دددلقبطددد بحث اددداحبببوحث  دددابفدددعب  قددداب حثخددد ق
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حثخ د  بحرن دلندابب وحثمد حدببدلثم غ بفغدلب حث  تداببك  بون,م بب  ح مبطااد بث ام بط لنعبط لغا
ب(2010:21  لب يبوطاماب ب.حث عبت   بحث ااحببحث  تداب حببدالثابخلااب غل بحثمااود 

لببحرن لندا بفهعبحثد اىبحثدرربي غدعبحثغكد بوحث قلفدابثدا بت ابحث  ابط بأ  عبحث, حف بوحث موب
حرن لن ب ملبأنهلبت ل ابفعبحث   ل ب  بطكغ نبنغ   بفلث  ابوحرن دلنبوحثا دلي ب غلاد بط غل  داب
ط بب  هلبحث   بطغربنعأ بحالن لنب   بحالي  بو  ملبعحدبتمك بحثغ دبط بطهليحببحث  اب  ملبعحدب

 بحثم  م ب   عبوطهلي ب لثدا بثرثكبإنبأربط  م بي غ ببلث  داببكد بيقد بوتغل   بط ب مد ب غلا
أسددلثليبت  ل فددلبفهدد بيقدد دبأفدد حدهبنادد بت دد ل بط دد  للببحر دداحكبوحال  كددليبوتاقلددمبحثغ ددل بفددعب دد ب

( بوقددددابأوثددد بحالطددددىبث  لتهدددلبحثق طددددداب غليدددابخلاددددا ب15ب:1995ط دددلالببيقدددد بوحعدفددددليهب حثغلقدددا ب
حثايحسدابوحالسلسبحثرربتغه ب  د بفعبت  دىبحثمد حدبحثايحسدداب مد دل بوح حببو    هلبفعبطقاطابحثم حدب

 لندد بحث  دداب هددرحبحثم دد   بطدد بحالفمدددابفدد ب ددابث  دداباددداب لث  ددابحث   دددابأنبتا دد ببلف مددلمبح غل هددلب
وي دلي هى بوقدابح  د بببسد الن بوت ددلث ببدأنبفدرهبحث  داببدأنبحنددز ب هدلبق آند  بفهدعبطغ دل ب  ددل ببب

فابحاكلط بوحس ب دلن  بوببسد الن بوت دلث باغ,هدلبباغدبب  لبد  بفدلثق آنبحثكد لىبا د بطغدد بوط  ب
ب(.149 ب1968ث   غلبحث   دابفقاباغ,هلبحبلنبحثما بحث عبحثم ب هلب حثق قعغار ب

وحث  ابحث   دابفعبحثد حبطبحثمقداسبحثدرربيد  طبأ غدلةبحالطدابحث   ددا بفهدعبث دابحثداي بوحث قلدا  ب
 ل  بأنبت  دد بثكدد بحثا ددليحب بولكغلهددلبفخدد حنبأنبيكدد نبحث دددلنبحث   ددعبفدد بحثم,هدد بوطدد بفغددلبحسدد 

( بوتملزببحث   داببك د  ب9ب:2009حث   ربث م  ز بحالثهدابحثم   ا بفعب  ل بببحثك لىب حثزو  ع ب
حثمغدد دحب بوحت ددلكب  ح ددمبحث   لدد  بوالبت ادد بحث  ددابفددرحبحث ادد بإالبإ حب لندد بث ددابيحقدددابحاددل  ب

  ل حنبط بحث   يبوحثغ ج بفلث  لبب   د ب دلمبي  د ب  حؤفدلبوت غد كبحسدلثل هلبفدعبحث   لد بوحالدحةبببا,لنب
ب(.40ب:2004أ حبحتدا بثهلبظ ولبت   هلب   بحثغم  بوت ف ببثهلبف صبحث  حةب حث زحور ب

ث د  بسده ثابديحسد هلبإثد بفد وكب دا بب–وفعبحثممس لببحث   دمدابتق ىبطلد بحث  دابحث   دداب
ألفمل هلبحث لث داببحثمغللدىبحث   لاا  بوا ل بو  غا بونقا بو  و ...(بوحخ ليبحث لا لنببط ب ن

ب. ل بف وكبحث  ابحث   دا
وثقابظه ببفغللبحث ايدابطد بحثغ, لدلببحث   دمددابث د بطد ب لغهدلبحثغ, لدابحث غل ددابحث دعبتقد  ب

بحث لثيبي غعبط  ف ُ ب غغ  ؛بثرحبثىبي ابحثمايسبفع حث  بحث غل عبندلق بث م  فداعب د ببفعبأفكليفلبإنَّ
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ط ده بث م ددابحثد   ى؛بثدرثكب  ددد بحنبي د بفدعب فغد بحنب غدلةبحثم  فددابتخ  د بطد ب لثديبإثد بآخدد ؛ب
ب(2007:24الخ  لبحثم  فابحث لبقاعبوحالف ملمبودي ابحثمعلي ا.بب عل  نبع

تدد دربإثدد بتاقلددمبأنبحسدد خاحمبأ دد دبحث  ح ددمبوحالسدد  حتد دلببوحثغمددل شبحث   دمدددابحث ددعب مددلب
حألفدداحلبوحث ليددلببحث   دمدددابفددعبحق ددد بوقدد بطمكدد بوأقدد ب هددابطمكددد بفددعبحث ددعبت ح دد ب  سدددل  هلب

ب(37-29:ب2008حث  ل بحث  ل بحثرربياا بفعبحثم  م بوحثمايسا.ب حثال ا 
حث ايل دابحث عبتع د بحث الببلس خاحمبحثا حسبث  ا  ببحثغمل شبب ابأنم  شببلي للبط بلوب

إند بسد حةببح حفرحبيمك بتاقدق ب  ب  لمببحث   ىببلأليار بفلث   ىببلأليداربثدد ب ا دابإث بحثم  فابوب
 لنبحث   دىبيسمدلنبأوبغل بيسمعبفإن بيا لشبإث بنم  شبطا  سبي ىبحث ايل ب  ب  لدمب بفمد  نب
حثعخصبثكعبي   ىبإا  بحث دلي بيا لشبإث بسدلي ب دعبيد   ىبو لثم د بفدلنبت  دمغدلبث م دليلبي ديب

يك نببلث م  بوحث   ىبحالياربي   بحث   بقلديل ب  عبأنبيك ن حبطغک ل بنلقداي بالبي د  ل  نبأنبب
حأليدداربوببث دد   ىبحثم  فددعبفقددطب دد بفدد ب م دددابحثدد   ىبحثم حقدد بحثادددل بحثمخ  غددابوفدد بطددلبي  ددمب  لهددل

ب((P. 1: Haur & Rillero,1994 حث ق  .
ثااي ابحث عبتغ معبإث بحث   ىبحثغعدطبوحث دعبح  ن بط بحثغمل شبأنم  شببلي للببببوت  عبأفمدابب

وأنبيكددد نبدويبب ت  مددداب  ددد بتغل ددد بحث لثددديبطددد بحالخددد ل بوحي دددلبطددد ب لي ددد بطددد ب  لدددمبت  دددىبنعدددط
طمدلبيمكغد بحث  اد بإثد بب ح بي   ىبفلهلبحث لثيب  ب  لمببت ظدعبا حسد بب حثمايسبط باحنبوط  هلنب

ب.وحث مللزب حثم   طلبب  ب  لمببحثم ا,ابوحث غ م بوحث غ ل بوحالس غ لش
ب(51-50ب:۲۰۰۸ب حثاس قع 

بب حث عبظه ببفعبط ل بحث   ددىبح حببيد   ىبحث د  بحثم دليلببحثغمل شأنم  شببلي للبط بوحن 
  حقعددد ب دد ب  لددمبحالن مددلسبفددعبحث,ددلف  ببحث  مدددابحث  دعدددا بي   مدد نب دد ب  لددمبفددلب دفددد بحثدد   ىب
وح   دددل بحث  ح دددمبوب غدددلةبط دددليفهىبحالسلسددددابثغهدددىبحث دددلثىبوبت  دددابحنمدددل بط  ددداد بث مدددغهجبحث   دمدددعب

وبفلهدددلبتغغدددرب  ددد ببدددك بطهددددلمبوببHands-on Tasksب"بط ددد Hands-onحثم دددم ب"بلأليدددار
وبتغغددرببHands-onبapproachوبتغغددرب  دد ببددك بحنعدد ا بHands-on Activitiesتك دغدلب ب

   ببك بطع وكبحوبطداخ بث  مد  بوبتعد  لب مد هدلبفدعبأنببحث لثديبيقد مب  ا لدلبب  مدد بتقد دهب
 دلببحث اقدمبوحث اد ربوحث ادلب د بنا بحثم  فاب    له بحثمايسبوط حفق  بوبيمليسب  ب  لمبب م
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  دددد بحث لثدددديبب لث ددددلثىبحوبحث لا ددددلنببحث دددد ل بوبدويبحثمددددايسبفدددد بفددددرحبحالنمدددد  شبيحالدثددددابحربحنب
ب(236-ب235ب:2002 ح  حلدى حثم ل بث م د بحث   دى.

ول ابحث غكل بض وي بط اابتكمد بفدعبال دابحالن دلنبث عد  يببدلألط بوحث  حفدمبحثغغ دعبو ثدكب
حث غكل بحث ح عبإعحةبطدلبيا د بث غد دبطد بط دل يبوبداح ابفدعبحثاددل بحثداندلبوحثدرربي   د ببب  ب  لم

 .(13:ب2006س لاحبي مي بولعدشبادل ب ل ا حثك د ع ب

س بحث   يبحثم  فعبوحاليتقلةبحثغك ربأط ببوت    بحفمدابحث غكل بحالس االثعب  اغ بحسلسلنب
ببووضدد بحثقدد حيحب بوحيت ل دد بحثم  دديب دد   ب   ددل بحثم  فددابوادد بحثمعددك إفمدددابفددعبأبثمددلبثدد بطدد ب

ند بي دل ابأحثم  ل حببحثغغ دابوحث ق دابوحث    لاب لثدر لةبوحث ا دل بوحالسد اال بوحث كددع بعلدلد ب  د ب
حثم غلددل ب  دد بوضدد بحثمغددلفجبحثايحسدددابحثمغلسدد ابوح دداحدبحثمددايسبحثمق ددايبحثددرربيدد مك بطدد بحسدد خاحمبب

 .(56:ب1999ثا بحث    س لا ب  ح مبوحس  حتد دلببت م ب   بتغمل  ب

وألفمل  بحث غكل بحالس االثعبفعب م دابحث   دىبوحث   ىبفلن بي دربدويحبطم  حبو ليعحبفعبت سد بب
قدداي بحث لثدديب  دد بحثم ا,ددا بوتمكلغدد بطدد بحدحةبحثغ لثدددلببفددعبط دد   بينددد بطدد بط دد  للببحث غ,دددىب

بو دقددلنببلثغعددل بحث  مددعبثآن ددلن آ ب غددا بولدد ت طبحيت ل ددلنبب حثم  فددعبألندد بي دد غابحثدد بحديحلبحث  قددلبب
ب.(178:ب2011

 م دابتعكل بحثمغللدىبوأنمل بتايل هلببلت بت   أبطكلنابط ملدز بفدعبحث  د مبحث    لدابو ملبحنبببب
وت د عبأفمددابب حثااي ابثملبثهلبط بأفمدابفدعبتغ,ددىبحث غد بحثم  نددابث مغدلفجبحثايحسددابو م ددابحث غكلد 

ديحسدددابحثمغدددللدىبحرسددد طدابوتغقل هدددلبطددد ب  لددد بطددد بحثخ دددطبوسددد ةبحثغهدددىبحثدددرربدحيبا ثهدددل بولمكددد ب
حالسدددد غلد بطددددد بحألد بحث   ددددد ربحثدددددررب دددددلثجبق ددددليلبحثمغدددددللدى بوأسدددددلثليبتايل دددددهلبوت ددددد ل بنمدددددل شب

ب(.396ب:ب2000ب حث  دب .حثمغللدىبحث   لاوحس  حتد دلببف لثابيمك بحس خاحمبفلبفعبتايل ب
بت  ىبحثمغه مبي دابحثغ اابث  د  بثدا  د حب م ددلبب وحث  يبويحةبفرحبحالف ملمبي   بإث بأن 
تغكلدد فى بول ددل افىبفددعبتغمدددابحسدد  حتد دلببأ  دد بفل  دددا بف ايل ددهىب هددرهبحالسدد  حتد دلببي ددل افىب

 دا  بطغهددلبب  د ب عد بوحس ق دلةبحثمغدللدىبحث  د دابوحث لن لدا ببدل حببيمكد بحنبياقدمبأفداحلبت  دمددا
تغمدددابقدداي بحثمدد   ىب  دد بحسدد خاحمببأفدداحلبحث  ددىبحث  د ددابحث ددعبت م دد بفددعبحث غ ددل  بوحثدد اكىبوحث  قدد ب
تخ د دددددلنبإثددددد بح  عدددددللبحث ايدددددابطددددد بحثمغدددددللدىبوت  قددددد  بو دددددرثكبتاقلدددددمبطعددددددليبوظدغدددددعبث اقدددددل مب
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 بأخ     ددابوحثم   طددلب بطددلبيددمدربإثدد بعلددلد بقدداي بحثمدد   ىب  دد بحسدد خاحمببت ددكبحثمغددللدىبفددعبط حقدد
ب(.293:ب2005حثاملا ب

وتكم بحفمدابحثمغللدىبحث   لداببمدلبيك د  بحث لثديبطد بط   طدلببقدمدابوتخدصبحث  دابحث   دداب
 دد بتكدد نبفددعباددمدمهلبح حببحنبفددرهبحثمغددللدىبسدد لبتك دديبحثغهددىبث  لثدديبوفددعبح  دد بطدد بفدد كبو  دد ب

بب.(....... ت ح ليبحث م ب ط   للبب ا بطغهلب حال  ح ب
 البحث الحالي بما يأتي: اهمية ما تقدم يمكن ايجازوفي ضوء 

ح  مددلدهب  دد بحنمدد  شبتايل ددعباددايلبقددل ىب  دد بط ددلد ةبحثغ, لددابحث غل دددابوحثدد   ىبحث  ددلونعب .1
 .ضم بحال ليبحث غلف عبوا بحثمعك بب

بيدمدربفلند ب غهدل بحالسد  غلةبيمكد بالبط ادابت   لدابضد وي ب  ند بحالسد االثعببحث غكل ببحفمدا .2
بأسددلسبحنبح حبب حث   دمددعبث ما دد  ببح مددمبوفهددىبحثمدد   ى بثددا بحث ق دددابحثمهددليحبببتغمدددابحثدد 

 .حث غكل بف بحث   ى
أفمدددابحثمغددللدىبفددعبت سددد بطدداي لببحث دد  بوثغدد بحن  ددلفهىبحثدد بطددلبفدد بحب ددابطدد بحثاغددبب .3

 حثم  دبث ملد  بوحثخ وشبط بدح   بحث اقلمبوحث  ديا.
حث ادددد بطددددلب ددددل بحثم ا ددددابحال  اح دددددا بوحثم ا دددداببأفمدددددابحثم ا ددددابحثم  سدددد اب  اددددغهلبا قددددا .4

حال احديددددا بوفددددعبفددددرهبحثم ا ددددابي ددددابحث لثدددديبثم ح هددددابط ا ددددابحثم حفقدددداب  دددد بنادددد بسدددد دى ب
وحالسددد  احدبثم ا ددداب ايدددا  بوفدددعبط ا دددابحال احديدددا بو ددد ب ثدددكبي   ددديبحث قددد بوحث هدددابفدددعب

 إ احدهبثدك نببخ لنبطغلاحنبثم  م  .
  نهدلبث دابحثقد آنبوث دابحفد ببلوحثد م  بوحث غكلد ب هدببلأفمدابديحس هوبببق ح ابحث  ابحث   داببأفمدا .5

 .حث غا
حبحألنمدددد  شبفددددعبوح   دددد (بتغلوثدددد بفددددربب   دددد بادددداب  ددددىبحث لا ددددلن البت  ددددابديحسددددابسددددلبقاب .6

 وفرحبقابي زعبفعبحفمدابحث البحثالثع.ب حثايحسلببحالن لندا
تغلوثدد بحثمغددللدىبحث   لددابفددعببوح   دد (ب   دد بادداب  ددىبحث لا ددلن البت  ددابديحسددلببسددلبقاب .7

بوفرحبقابي زعبفعبحفمدابحث البحثالثع.ب ق ح ابحث  ابحث   دا
 البحث: اثال ًا: هدف

ب   :بيهالبحث البحثالثعبإث بحث   ل
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 .باب الاث ال اني متوس  المفاهيم اللغوية اثر استخدام  أنموذج شارباك في اكسابب .1
 .االستدالليتدمية تفكيرهم  .2

 
 :البحث تارابعًا: فرضي

 دددل بط  سددد عبدي دددلبب ددد  بب(05 0 غدددابط ددد   ب بالبي  دددابفددد قب وبدالثدددابإا دددل دا -1
وفمبأنم  شببلي للبوب   بحثم م  ابحث لب اببب   ببحثم م  ابحث   ل دابحثري بديس ح

 حثمغللدىبحث   لا.بحخ  ليبحثري بديس حب   ببوفمبحث  لقابحال  دلديابفع
 دل بط  سد عببحالخ  دليل بحثق  دعبب(05 0 غدابط د   ب بإا دل دابالبي  ابف قب وبدالثدا -2

 س االثع.وحث  اربثاي لببط م   عبحث البحث   ل دابوحث لب ابفعبحخ  ليبحث غكل بحال
 خامسًا: حدود البحث:

بي اادبفرحبحث الب دب
 دد  بحث دد بحث ددلنعبحثم  سددطبفددعبحثمدداحيسبحثم  سدد ابوحث لن لددابحثغهليلددابحث لب ددابث ماي لدداب -1

 .(2019-2018ث  لمبحثايحسعب بحث لطابث   دابطالف,اب    ل
ب حألو بحثكدد يسحثمقدد يبث  دد بحث ددلنعبحثم  سددطبفددعببق ح ددابحث  ددابحث   ددداط ضدد  لبب  ددل ب -2

 .2019ث   ابح
 :سادسًا: تحديد الماطلحات

 :(2008أبو جادو)يعرفه  :األنموذج .1
" ادبط بحالف  حضدلببحثم د ما بطد بحثم  فدابحثغ, لدابحثم   قدابب  د دابحثم  فدابوحثخ دل صب

وحثم ددلدوبوحثقدد حنل بحث ددعبتاكددىب م دددابحثدد   ىبف دد نب دد بحآليحةبوحث ددأط ببب حثغغ دددابث مدد   ى
ب.(75ب 2008ب أ  ب لدو وحثخ  حببحث   ل دا"ب

ب
ب

ب( بأنه2001) شارباك يعرفه   :أنموذج شارباك.ب2
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حث دم بوحث  د بوحث مد بوحثعدىبوحث دروق ببب:"أس   بث  دايل بي د  بث  ظددعبحثاد حسبحثخمد 
:ب۲۰۰1 بدلي لل ث   ل بحت ل بحث لثديببلث دلثىبحثدرربياددطببد  با د بي  دغ بثد بح  علف ".

ب (.15
 التعريف االجرائي ألنموذج شارباك:

ط م  ددددابحثخ دددد حببحثمخ  دددددابوحثمغ,مددددابوحث دددددعبي   هددددلبطدددددايسبحث  ددددابحث   ددددددابطدددد بحفددددد حدب
حثم م  ددابحث   ل دددابت دداأببم ا ددابلدددلبن دداأبحث ددعبت لدد بدحفعدددابحث دد  بث دد   ىب ددىبحثدد بط ا ددابحث اددلب
وحال  عددللبفددعبط ضدد  لببوطغددللدىبق ح ددابحث  ددابحث   دددابوحث ددعبت  دد بحث دد  بي أ دداوحبطدد باددااب

 دددهىبف ددد نب ددد بط ا دددابحث  سددد ببدددلثم غ بح دددلي بتغكلددد فىبفدددعبحثمغدددللدىبحث   لدددابوأ  ح هدددلبحثغددد و ببأنغ
ب.بلثم حق بحثم  ندابوحثم   طلب بوحن هل هلببم ا ابحث ق لىبثملبت  م  

  :( بأنه2009) العتيبي.التفكير االستداللي: يعرفه 3
حث قددد ب  حسددد   بطددد بط   طدددلببط دددليبحث غكلددد بحثدددرربي,هددد بندددد بحألدحةبحث ق دددع بح حببي قدددامب"

ط  وفابأوبط  ىبب اقهلبأوب   بااقهلبحث بط  فدابحثم هد  بحثدرربي م د بفدعبن دل جبضد ويلابثهدرهب
ب.(28:ب2009حثق ليلبحوبت كبحثم   طلببدونبحالث  لةبث    لي.ب حث  ل ع ب

 :( بانه2000االكتساب: يعرفه  الكبيسي وصالح ).ب4
حالن  ل دددلببفدددعبحثدددرح   ب ددد ب  لدددمبتكددد ل بحاليت ل دددلبب لغهدددلبتعدددك بواددداحببطددد بباغدددب"

ب(89:ب2000 حثك د عبوالثابع.ط لنع"
ب:(  بأنه1988نرفه  الخوالدة و آخرون) . المفاهيم:5

:ب1988ب "بقددداي بحثمددد   ىبو غلةتددد بفدددعبط  فدددابوفهدددىبوحسددد خاحمبحثمغدددللدىب" حثخ حثدددا بوآخددد ونب
10). 

بالتعريف االجرائي للمفهوم اللغوي: 
ط م  ابحث غلببوحثخ ل صبحثمغ قدابحث عبت   ب  بحثخ ل صبحث   لابوحديح هلبضدم ب
ط   اب حببط غ بي   ب  بحث  ي بحث ق دابحث عب  نهلب لثيبحث  بحث لنعبط  سطب  بحثمغللدىب

فقدد حببحخ  ددليبحثمغددللدىبحث   لددابوحثم ضدد  لببحث   لددا بولقددلسبح   ددل هلب دد ب  لددمببحسدد  ل   ب  دد ب
بب.وحث عبت   ب  بقايت بفعبحال لباب  بت كبحثمغللدى

  :. المرحلة المتوسطة6
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فعبحث عبت عبحثم ا ابحال  اح دابوت ىب   اباغ لبفدعبحث   ددىبفدعبحث د حقبعبوف د  بحثايحسداب
ب(1996:4 مه يلابحث  حقبعبوعحي بحث   داب فلهلب   بسغ حب.

  
 :نظرية ودراسات سابقةخلفية 

 :تتضمن هذه الخليفة المجاالت االتية
 أنموذج شارباك:

(ب  د بيداب دلثىبحثغلزلدلةبحثغ ن دعب" د يشببدلي للب1۹۹6 لمب ببأنم  شببلي للظه بطع وكبب
"Georges Charpak و   بأ لديمدابحث   م ب مع وكب(بب1۹۹۲"بحثالا ب   ب ل ز بن   ب لمب

ث   ل بت  دىبحث   مبوحث كغ ث  دلب  ب  لمببطغهجبحث ق عبحث  مع بوح  مابفرحبحثمعد وكبفدعب احي د ب
"وف بطع وكبأط لكعبقلدهب لثىبحثغلزلدلةب"Hands On Science   بت  مابطع وكبحثخ   بحث م داب

حث  مددددابثدددا بحثمددد ح  بحألط لكدددعب  ددد بحألط لكدددعب"بثلددد نبثلدددايطلن" بو دددلنبيهدددالبإثددد بطاددد بحألطدددداب
حخدد  لب مدد هبوط دد  حهبحث  مددع ب دد ب  لددمب دد  بحثم ضدد  لببحث  مدددابفددعبادد ي بت ددلي ب م ددداب
تهددد ىبباددد حسبحث  ملدددربوتغكلددد ه ب مدددلبأنددد بي ظددد بخددداطلببحث ليدددابحث  دددد ابفدددعبإ ددد حةبفدددرهبحألنعددد اب

حث اليدلببحثم ادا بحألط لكددابوقابنع بطع وكبحثخ   بحث م ددابفدعببب(.۲۰۰۸:بب۳۳ حثاس قع ببببوحث  لي ب
وت دايبفدرهبب (Super Science Teacherفدعبط  دابطدايسبحث  د مبحثمملدزب ب1۹۸۹خ  ب لمب

حثم  ددابب دد ي ببدده لا بح حببت دد  بحثم ضدد  لببحث  مدددابحثم  دد ابفددعبادد ي بت ددلي ب  مددداببدددقاب
سد   كبوحال  عدللبوط ل  بوط  نابت غيبحثم   ىبوت لد بطل ثد بوحف ملطلتد  بوتعد  بال لتد ببواديبحال

ب(484ب-ب483ب:۲۰۰۸ حث ليل بثاي .
 مبادئ انموذج شارباك

 :وطغهلحالنم  شب   بط م  ابط بحثم لدوببح  مابفربي    
 ي اببحث   بحألبدلةبوحث, حف بث لثىباقدقعببوق ليبوطا  س. .1
خ د تهىبو ثدكبي  لد بحث   بحثم  فابولغك ونببلثمغ مبولغلقع نبحفكليفىبون ل  هىبول غ نب .2

   ب  لمببتا للتهىبث م حضد .
 ول دابث    بف صبحال  ملدب   بحثغغ .ب يغ,ىبحثمايسبحنع ابفلدفابط لب اب .3
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تخ دصبا دد لنبحسدد  عدلبث ددا بأسددل د بث  ادا بحث   دمدددابحث حاددا برتلاددابحثغ اددابث  دد  بب .4
 أنبيك  يبتايل دلبحثمهليحببحثم    اب   بطاحيبحث غا.

 دلنبحثمغللدىبحث  مدابوحثمهليحببوحث غكل بحث  معبب  لقابطغلس ابط بيفد بيك  يبحث   بتايل .5
 ط   حفىبحث   رببغ للنبوتا ل للن.

 طعلي ابحألس  بوبحث ليابحثماد اببعك بط  اى.ب .6
 تاعدىبحث م ببم م  ابط بخ  حةبحث   مبط ببلا ل بو لط لل .بب .7
 ت فل بطايسبط باحنبث ايليبحثمايسل بوت  لههى.ب .8

ط ل ا بحثمايسل ب  ب  لدمبط قد بخدلصب  د ببد كابحثاوثددابث م   طدلببيا د رب  د ب د ب
طددددددددددلبيخددددددددددصبحثمعدددددددددد وكبطدددددددددد بط   طددددددددددلببوو ددددددددددل مبوإتلاددددددددددابف اددددددددددابثهددددددددددىب    ددددددددددد بت ددددددددددلؤالتهىب

ب(28:ب2011  ل طع ث م خ  ل .
 مراحل أنموذج شارباك: :اوالً بببب

بط حا بطهمابوطغهل:ب ا أنم  شببلي للببيم ب
 :المرحلة األولى: هيا نبدأ .1

ت داأببم م  دابطدد بحث  دلؤالببي  اهدلبحثم  ددىبر دلي بحث د  بثد  دد وحب د بخ د حتهىبوط ددليفهىب
حث لبقابحثم ت  اببم ض كبحثايس بطد بإ  دلةبحثا لدابث  د  بثد  د وحب د بأفكدليفىبا د بوثد ب لند ب

ول اددادبأ دد بحثمددايسبوحثمدد   ىبفددعبفددرهبحثم ا ددابببم لبددابط ا ددابفدد  بحثغدد و .غلدد بادداداا بفهددعب
ب  ب  لمبحث او بحث لثع:

ب(بي ضابدويب  بط بحثمايسبوحثم   ىبفعبط ا ابلدلبن اأ1بك ب 

 المرحلة ال انية: البحث واالستكشاف: .2

 دور الطلبة دور المدرس 

 يطرح التساؤالت •
التعرف نلى المفاهيم والمعلومات السابقة  •

 الموجودة ندد الطاب
حث وتحفيز وتدشي  الطاب نلى البحةث   •

 واالكتشاف.

 يتبادلون األفكار ويحددون األهداف •
 برح التساؤالت. •
 رب  المفاهيم. •
 صياغة بعض الفروض. •
 التدبؤ بمقترحات الحلول •
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(ب دد  بح حببيمددليسبحث دد  بحألنعدد اب6-4حث دد  بفددعبط م  ددلبب مدد بادد ل  ب ي مدد ب
ث  اقدمبطد بادداابحثغد و بحث ددعببحثم غ  دا بو ثدكب دد ب  لدمببحسد خاحطهىبثددلدوحببوحثمد حدببأنغ ددهى

لاقدددمبحسددد  مليبقدددايحببحث   دددا بو ثدددكب  ددد فل بحث قددد بحثكدددلفعبث ددد   ىبوبب حق  اددد بفدددعبحثم ا دددابحث دددلبقا
بوحال  علل.

ب بحثمايسبوحثم   ىبفعبط ا ابحث البوحال  عللب  ب  لمبحث او بحث لثع:ول اادبأ 

ب(بي ضابدويب  بط بحثمايسبوحثم   ىبفعبط ا ابحث البوحال  عللبط ب م بحث لا لنب2 بك ب
 :المرحلة ال ال ة: بداء المعدى .3

فدددعبفدددرهبحثم ا دددابيغدددلقشبحث ددد  ب ددد بطدددلبالا,ددد هبوت اددد  حبإثدددد بفدددعبأ غدددلةبط ا دددابحث ادددلب
وحال  عللب  ب  لمببحثا حيبدحخ بحثم م  اعب ىبيق ط نبب قابطقلينلبب ل بحثغ دل جبحث دعبت اد  ب
إثلهددلبحثم م  ددلب ب مددلبي ددلث  نب  قددايىبأدثددابت  ل دددابادد  بت ددكبحث غ ددل حبب دد ب  لددمببتغغلددربطهددلمب

بول اادبأ  بحثمايسبوحثم   ىبفعبط ا ابحث البوحال  عللب  ب  لمبحث او بحث لثع:   مداوأدوحيبب
 دور الطلبة دور المدرس 

 برح التساؤالت.  •
 إرشاد و توجيه الطاب. •
 تدظيم الحوار بين المجمونات.  •
 تقييم االفكار والمعلومات التي توصل إليها الطاب •

بحثم   طلب.تا ل بوتغ ل بوتغ,دىبوتقلدىب •
با بحثمعك ب.ب •
ت خدصبحثم   طلببحث دعبتدىبحث  اد بإثلهدلبب •

بفعبأ غلةبحثايس.
 مرحلة التوسع في المعرفة:     .4

 دور الطلبة  دور المدرس 

 يسأل •
يقةةةيم الفهةةةم لةةةدم الطلبةةةة ماحظةةةة أداء  •

 الطلبة.
 .يرشد الطاب في أداء األنشطة •
 تقييم أداء الطاب لألنشطة. •

 جمع المعطيات. •
 المقارنة والتدظيم. •
 برح التساؤالت.  •
 التحليل والتفسير.  •
بتبادل المعلومات.  •
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حث ددد  بطدددلبت اددد  حبإثدددد بطددد بن دددل جبفدددعباددد بطعدددك ببأخددد  ب ايدددا  بولددداي  نبب م ي ددد 
حث  قددلبب ددل بطددلبت  مدد هبو ددل بادددلتهىبحثل طدددا بوطدد بحألفمددداببمكددلنبأنبيدد ف بحثمددايسبفغددلبث  بدد ب

 ملبيق مبحث د  بفدعبفدرهبحثم ليلبحث ل مبت  مهل.ب مل ب  بحثمهلمبحث ايا بحث عبت   يبطغهىبحس 
وبحثم دددليلبحثمك  ددد ابفدددعبأ غدددلةب.حثم ا ددداببمالوثدددابحثددد  طب دددل بحألفكدددليبحث ايدددا بوط   طدددلتهىبحث دددلبقا

حث مددد بطددد بحثم دددليلبحثمك  ددد ابفدددعبديحسددد هىبث مددد حدبحثايحسددددابحألخددد  بوحثم دددليلبحثمك  ددد اببوحث ليددداب
حألنع ابحثمغزثدداببوحألنعد اب لمببحثماد اب هىبعبوثلس  بدويب  ل بفعب م دابحث  طببو ثكب  ب  ب

بول اادبأ  بحثمايسبوحثم   ىبفعبط ا ابحث البوحال  عللب  ب  لمبحث او بحث لثع: ب(حث افدا
 دور الطلبة دور المدرس 

تزويةةةةةد الطةةةةةاب بمزيةةةةةد مةةةةةن األنشةةةةةطة  •
 للتوسع حول موضوع الدرس.

 تقييم فهم الطاب.  •
 رب  المعرفة الجديدة بالمعرفة السابقة.  •

بي ا, نب •
بي  كعغ نب •
ب.حالس غ لشبوحث  لؤ  •
بحال  كليبوحالخ  حك.ب •

ب
ب(بي ضابدويب  بط بحثمايسبوحثم   ىبفعبط ا ابحث  س بفعبحثم  فا3 بك ببببببببببب

و دد ب  لددمببطددلبسدد مبو ددابحث لا ددلنبببأنبط ا ددابحث  سدد بفددعبحثم  فددابيمكدد بأنبتددمدربإثدد ب
 احيددداب ايدددا بوت دددلؤالببااي دددابث ايحسدددا بوحث ادددلبحثادددلثعبتغدددلو بحسددد  حتد دابحأليددداربوبحث قددد  بفدددعب

؛ب(حث  سددد بفدددعبحثم  فددداب- غدددلةبحثم غددد بب-حث ادددلبوحال  عدددللبب-ط حا هدددلبحألي  دددابوفدددع:ب لددددلبن ددداأب
 ا ابوحث  يبي  دبحث بحنبتق دىببع لنبالطابوحثرربق ىبحالنم  شبحث ب   بط حا بوثىبي اأببأفىبط

وفعبط ا ابحث  لؤ بو ر بحالن  دلهب لددلبن داأ(بوفدعبط ا دابضد ويلابثم ا دابحث ادلبوحث   لديبفهدعب
بم لبددابحث اغلددزبوعلددلد بحثاحفعددداب غددابحث   ددا ب مددلبو ددابحث لا ددلنببأنبحالنمدد  شبب حببحثم حادد بحث دد ب

شب حببحثم حاد بو ابحنبحثم ا ابحثخلط ابوفعبحث مد بفدعبحثمغدز ب دويبحألسد  (بالبي غد بفدعبحالنمد  ب
حث  لعدددابح حببي,هددد بدويبحألسددد  ب ددد ب  لددمببحث ح ددديبحثمغزثدددعبفإنددد بيددغ ىببم دددل ا بحألسددد   بو دددرثكب
حثم ا دابحث لدسددابوفدعبط ا ددابحث قد لىبفهددعبط  ددمغابفدعب دد بديسبطد بديوسبحث اددا بحربحثمدد ا  ل ب

بحثخلط ابوحث لدسابثد  بطهم ابفعبفرحبحالنم  شبوثكغهلبضمغدا.
 :يم فيها فهي كالتالياما مراحل التقو 
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 :اواًل: تقويم مبدئي
يدد ىبفددرحبحثغدد كبطدد بحث قدد لىب  احيددابحثددايسب دد ب  لددمببط ا ددابلدددلبن دداأ بولهددالبحث قدد لىبإثدد ب

بتاايابط    بط  فابحث   ببم ض كبحثايسبوط   طلتهىبحث لبقاب غ .
 :ثانيًا: تقويم مرحلي

حألنعدد ابحث م دددا بو لث دلثعبتاايددابطددا بيهدالبإثدد بتقدد لىبقدايحببوطهددليحببحث دد  بفدعبأدحةب
ت دد يفىببمددلبيغلددابحثمددايسبفددعبت دداي بحثددايوسببإضددلفابأنعدد ابث  ضدددابحثغقددل بحث لط ددا بولدد ىبفددرحب

بحثغ كبط بحث ق لىبأ غلةب   بحثايسبخ  بط ا ابحث البوحال  علل.
 :ثال ًا: تقويم نهائي

مبحألفدداحلبحثم  دد   بولدد ىبث اايددابطددا بفهددىبحث دد  بحثم ضدد كبحثددايس بو لث ددلثعبطددا بتاقلدد
 (27:ب2007 ث غع بفرحبحثغ كبط بحث ق لىبفعبنهليابحثايس

 دراسات سابقة: :ثانياً 
ب:   بحث ايابط بحثايحسلببحث لبقاب حببحث  قاببم  ل حببحث البحثالثعبوفعبحث لا لنح   ب

بانموذج شارباكباواًل: جدول موازنة الدراسات التي تداولت
اسم  
 الدراسة 
 السدة 
 مكانها 

 هدف الدراسة 

 المستلزمات و األدوات  العيدة

 الدتائج 
 العدد  نونها 

 المرحلة 
 والتخاص 

 نونها ومجاالتها 
ندد  
 الفقرات 

 (1) 
  شعبان
  حامد 
 نلي 

ابراهيم،) 
2002 ) 
 مار 

  نموذج استخدام اثر
والعقول   االيدي 
  مهام  في  )شارباك(
  بسي   نلمي  استقااء 

  الطاب تحايل في
  والعاديين المتفوقين

  ال انوي  األول  بالاث 
  وتمايز الخلية  لوحدة

  واكتسابهم   األنسجة
  العلمي التفكير  مهارات

 العلمية  واالتجاهات 

 ثانوي 
180 

بالب  
 وبالبة 

االول  
 ال انوي 
 االحياء 

  ،التحايلي االختبار 
  التفكير  مهارات  اختبار

  ومقياس العلمي
 العلمية   االتجاهات

40 
24 
58 

  المجمونة  تفوق 
   نلى  التجريبية

  االختبار في  الضابطة 
  ومهارات التحايلي 

  ومقياس العلمي  التفكير
  العلمية   االتجاهات

  باب كانوا  سواء 
 او متفوقين ناديين
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 (2) 
 الشربيدي

  أحام
  الباز
 حسن 

 (2006 )
 مار 

  األيدي  نموذج فعالية
  في  والعقول )شارباك( 

  نحو االتجاه  تدمية
  واتخاذ  اليدوي  العمل

  الكيمياء  وتحايل القرار
  الاث باب   لدم 

 ال انوي  األول

 بالباً  67 ثانوي 
االول  
 ال انوي 
 كيمياء

  نحو االتجاه مقياس
 العمل 

 القرار  اتخاذ واختبار
 تحايلي  واختبار

67 
48 
43 

وجود فروق ذو داللة  
احاائية ندد مستوم  

( بين  0.01داللة ) 
متوسطي درجات باب  
المجمونة التجريبية  

ودرجات باب  
المجمونة الضابطة في  
التطبيق البعدي في كل  
من المقياس االتجاه  
نحو العمل اليدوي  

واختبار أتخاذ القرار  
واالختبار التحايلي  

لاالح باب  
 المجمونة التجريبية.

 (3) 
 شعيرة 

  ابو سهام
 الفتوح 

 (2017 ) 
 مار 

  األيدي  نموذج فعالية
  تدريس في  والعقول 

  مهارات   لتدمية  العلوم
  لدم   العليا التفكير

  االول   الاث تاميذ
 اإلندادي

 ثانوي 
بالب   87

 وبالبة 
 االول ثانوي 

 احياء 

 
 

اختبار مهارات التفكير  
 العليا 

58 

  المجمونة  تفوق 
  نلى  التجريبية

  في  الضابطة  المجمونة 
اختبار مهارات التفكير  

 العليا 

 الدراسات التي تداولت التفكير االستداللي ثانيًا: جدول موازنة 

اسم  
الدراسة  
والسدة  
 ومكانها 

 هدف الدراسة 

 المستلزمات و األدوات  العيدة

 الدتائج 
 العدد  نونها 

المرحلة  
 والتخاص 

 نونها ومجاالتها 
ندد  
 الفقرات 

 (1) 
 آل خلث 
 العراق 

 (2008 ) 

معرفة اثر نمطين من  
االستجواب في تحايل  

الرابع  باب الاث 
العام في مادة التربية 

االسامية وتدمية  
 تفكيرهم االستداللي 

 الرابع العام  90 اندادي

 اختبار تحايلي  -1
 
 

اختبار للتفكير   -2
 االستداللي 

40 
 
 
35 

ال يوجد فرق ذو  ب-1
داللة إحاائية بين  
متوس  نمو التفكير 

االستداللي للمجمونة  
التجريبية ال انية  

وجود  والضابطة، وندم  
فرق ذو داللة احاائية  

بين متوس  نمو  
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التفكير االستداللي  
للمجمونتين التجريبية  

 االولى وال انية 

 (2) 
حسن  
 ونبد 
 العراق 

 (2011 ) 

  تعرف اثر برنامج في
تدمية التفكير  

االستداللي لدم  
 التاميذ 

 52 االبتدائية
الاث  
الخامس  
 االبتدائي

اختبار للتفكير   -1
 االستداللي 

 ةةةة 
 
 

  داللة  ذو   فرق   وجود-1
  متوس  بين إحاائية
  في  التاميذ  درجات

 التفكير اختبار
  بين االستداللي

  التجريبية المجمونتين
  تطبيق قبل  الضابطة  و

  مستوم   ندد البرنامج 
 (.0،05)  داللة 

  داللة  ذو   فرق   وجود-2
  متوس  بين إحاائية
  في  التاميذ  درجات

 التفكير اختبار
  نلى  االستداللي

  التجريبية المجمونة 
  البرنامج  تطبيق قبل

  داللة   مستوم  ندد
 .وبعده( 0،05) 

  داللة  ذو   فرق   وجود-3
  متوس  بين إحاائية
  في  التاميذ  درجات

  التجريبية المجمونة 
  درجات   ومتوس 

  المجمونة  في التاميذ 
  اختبار نلى الضابطة 

  بعد االستداللي التفكير
  ندد البرنامج  تطبيق
 (.0،05)   داللة  مستوم 
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 (3) 
 الجميلي 
 العراق 

 (2013 ) 

أثر المدظمات  تعرف 
التخطيطية  في  
اكتساب المفاهيم  

االسامية لدم باب  
الاث ال اني متوس   

وتدمية تفكيرهم 
 االستداللي 

 60 متوسطة 
الاث  
ال اني  
 المتوس  

اختبار اكتساب   -1
 مفاهيم 

 
اختبار للتفكير   -2

 االستداللي 

30 
 
 
22 

  داللة ذو   فرق   وجود. 1
  مستوم  ندد  إحاائية

  ولاالح ( 0،05)  داللة 
  التجريبية المجمونة 

  باستخدام  درست التي
  التخطيطية  المدظمات

  المجمونة  نلى 
  درست  التي الضابطة 
  في  االنتيادية بالطريقة

  اكتساب  اختبار
 .االسامية  المفاهيم

  داللة ذو   فرق   وجود. 2
  مستوم  ندد  إحاائية

  ولاالح ( 0،05)  داللة 
  التجريبية المجمونة 

  باستخدام  درست التي
  التخطيطية  المدظمات

  المجمونة  نلى 
  درست  التي الضابطة 
  في  االنتيادية بالطريقة

 التفكير اختبار
 .البعدي  االستداللي

 
 مجال اإلفادة من الدراسات السابقة

فقابحس غلدحبطغهلبفعبب ب ابأنبتىب   بحثايحسلببحث لبقابحث عبتد  بث  لالبحر  كب  لهل
السدددددملبفددددعب  دددد ي بطعددددك ابحث اددددلبوتاايددددافلبوفددددعبط ددددل بحألفدددداحلب بطغه دددددابحث اددددلبحث ددددعبأت  هددددل

حثغ ددل جبو  لقددابتا لدد ببوحثم لث ددلببحرا ددل دا بوحخ دددليبحث  ددمدىبحث   ل ددعبحثمغلسددي  بوحثغ ضدددلبب
بوإ احدبوتغ,دىبحث احو بوحثم لديبحثخلااببلث البوحث ق لب غابحث  ادلببوحثمق  الب.

 مدهجية البحث وإجراءاتة :
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ح  مددابحث لا ددلنببحثمددغهجبحث   ل ددعب  ندد بحالن دديبث اقلددمبفددالبحث اددلبف دد نب دد بحخ دددليب 
وح  مددلدبحث سددل  بحالا ددل دابحث  ددمدىبحث   ل ددعبوط  م ددُ بو لغ ددُ بوح دداحدبحدحتددُ بوتغغلددربت   ددابحث اددلب

ب:حثمغلس ابو   بحثغا بحالتع
بالتاميم التجريبي   :أوالً 

حثدددددرربيدددددا  بحث  دددددمدىب رببث اقلدددددمبفدددددالبحث ادددددلبح  مدددددابحث لا دددددلنببحث  دددددمدىبحث   ل دددددعب
إ بي  دددددم بفدددددرحبحث  دددددمدىبب حثم مددددد   ل بحث   ل ددددددابوحث دددددلب اب حببحالخ  دددددليل بحثق  دددددعبوحث  دددددار

ب(.1ط كلفي ل بفعب ادبط بحثم  ل حببو ملبط ضابفعبحثعك  ب ت  ل دا بضلب ا(بط م   ل 
حالخ  ليببحثم م  اب

بحثق  ع
بحثم  ل بحثم  ق ب

بحث  اربحالخ  ليببم  ل بحث لب بحث

اختبار   التجريبية
التفكير  
 االستداللي

 المفاهيم اللغوية أنموذج شارباك
 والتفكير االستداللي 

المفاهيم  اكتساب 
واختبار التفكير  اللغوية

الطريقة  الضابطة  االستداللي
 االنتيادية

ب(بي ل بحث  مدىبحث   ل عبث  الب1حثعك ب 
 :تحديد مجتمع البحث واختيار نيدته :ثانياً 

ب.تحديد مجتمع البحثأ.
تاددددادبط  مدددد بحث اددددلبطدددد ب مددددد ب دددد  بحث دددد بحث ددددلنعبط  سددددطبفددددعبحثمدددداحيسبحثغهليلدددداب

بحث لا ددلنببا دد ح حبببم(ب2019ب-ب2018حثم  سدد ابوبحث لن لددابفددعبطايغدداب   دد لبث  ددغابحثايحسددداب 
ب.(1 (ب لثيب8313وحث لثغب ادفىب بو ادبحث   ببطايساب(73    بأسملةبحثماحيسبوحث لثغب ادفلب

 .ب. اختيار نيدة البحث
و ثدكبث  دلونبإدحي بحثمايسدابفدعببق ل داب د بط د ىحخ دليب لغابحث البق ايلنبط بط  س اببتىبب

يق مببأ  حةبحث    اببلالتغلقببحاابحثمايسل ب   بط لبفرهبحثمايسابو  دبتغغلربت   ابحث البو  نب
إ بتددىبحخ دددليبط مدد   ل بت  ل دددابوضددلب اببلالسدد   بحث عدد ح عبطدد ببدد يبحثمايسدداب طدد بحث لا ددلنب

بددد   ل بووع  دددلبإثددد بط مددد   ل بت  ل دددداببطددد بحثمدددايسبحألي ددد بو لالسددد   بنغ ددد بحخ دددليبحث لا دددلنب

 
ب(.ب2019ر2018إا ل دابطاي لابحث خ دطبحث    ربربحثماي لابحث لطابث   داب    لب ب-1
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(ب لثديب30(ب لثديب  حقد  60  وضلب ابو هدرحب دلنب دادبأفد حدبحث لغدابب دابحسد   لدبحث د  بحث حسد ل
ب(1(بث م م  ابحث لب ابو ملبط ضابفعبحث او  30فعبحثم م  ابحث   ل دابو 

ب(1 او ب 
ب لغابحث   بق  بحالس   لدبو  اهبوت عل ه ب   بط م   عبحث الب

ب ادبحث   بب ابحالس   لدب ادبحث   بحث حس ل ب ادبحث   بق  بحالس   لدبحثم م  ا

ب30ب4ب34بحث   ل دا
ب30ب2ب32بحث لب ا
ب60ب6ب66بحثم م ك

 .تكافؤ مجمونتي البحث  :ثال ا
ط ببط بح  بحث ا  بإث بتكلفمبط م   ع  لغابحث ال(بق  بت  لمبحث    ا بقلمبحث لا لنب

ب م دابحث كلفمبفعبب  بحثم  ل حببحث عبقابتم  ب   بن ل جبحث    ا بط  ماحنبإ د حةحببببطايسبحثملد 
ب:حث  طبحرا ل عبوط بفرهبحثم  ل حبب

بالعمر الزمدي محسوبًا بالشهور:ب-1
ا دد بحث لا ددلنبب  دد بتددليلخبوالد ب دد ب لثدديبطعددم  ب     ددابحث اددلب دد ب  لددمبحث  لقدداب

(ب5.83(بو دلنا حلبطعددلير 170.40م م  دابحث   ل دداب حثمايسدا بظهد بأنبحثم  سدطبحثا دل عبث 
( ب3.60(بو دددلنا حلبطعددددليرب 171.43فدددعبادددل ب  دددغبحثم  سدددطبحثا دددل عبث م م  دددابحث دددلب اب 

(بوفددعب0.825و لسدد خاحمببحالخ  ددليبحث ددل عبث لغ ددل بط دد ق  ل ببظهدد بأنبحثقدمددابحث ل دددابحثما دد  اب 
(عبوفددرحبيددا ب58(بو اي ددابا لدداب 0.05االثدداب (ب غددابط دد   بحث2.00حادد  بطدد بحثقدمددابحث اوثددداب 

بب(بي ضاب ثك2   بأنبط م   عبحث البط كلفي لنبإا ل دلنبفعبحث م بحثزطغع بوحث او ب 
ب(2 او  

بحثم  سطبحثا ل عبوحالنا حلبحثمعدليربوحثقدمابحث ل دابث  م بحثزطغعبث م م   ل 

 ا ىبحث لغا حثم م  اب
حثم  سطب
 حثا ل ع

حالنا حلب
 حثمعدليرب

دي ابب
 حثا لاب

حثاالثاب غابب حثقدمابحث ل دا
بط    ب

 حث اوثداب حثما   ا 0.05

بببب 83 5ب40 170ب30 حث   ل داب



 

          

   

65 

اللغوية المفاهيم  كسابإفي  شارباكنموذج أاثر استخدام   

 ...  عند

 غل بدحثاب 2.00 825 0 58 60 3 43 171 30 حث لب اب

باختبار الذكاء:.ب2
بحخ  ددليبحثددر لةبحثم دد يب غلدد بثغ,ددع(بحثددرربأ دداهباددلثابطدد بطددايسبحثمددلد ب  ددمبحث لا ددلنب

( بوحثددرربيهددالبحثدد بقدددلسبحثقدداي بحث ق دددابث  دد  بطدد ب1989 حثقددزحعب(بوقغغدد بث  ليددابحث  حقدددا1964 
(بط م  ابطد بحالبدكل بوحث د يبفدعب60س بحث لطغابوا  بس بحث لب اب ع   بإ بي  م بحالخ  لي 

بابحثم م  ا بول  يبط بحثم   ليبحث أبل ب  لهل.بإااحفلبتخ   ب  ببقدبا يب(5  بط م  اب 
ثكدد ب لثدديبن ددخابطدد بحالخ  ددليبث  أبددل ب  ددد ببلخ دددليبحث دد ي بحثمخ  غدداببحثمددايسإ بأ  دد ب

   ددادابحر لبدددلبب غغ ددد  بو ثدددكببإ  دددلةبدي دددابوحادددا ببحث لا دددلنبب دد ببدددلقعبحث ددد ي بو  دددافلبقدددلم
ط بحثغقد حببأوبوضد بأ  د بطد بإبدلي بوحادا بثآ لبابحث اداا بوإ حبأفم بحث لثيبحر لباب  بفق  بب

ظهددد بأنبحثم  سدددطبب(بدي دددا.60فإندد بي  ددد بادددغ حن بو  دددد بفدددلنبحثاي دددابحثك دددابثهدددرحبحالخ  دددليبفدددعب 
(بفددددعباددددل ب  ددددغبحثم  سددددطب3.079(بو ددددلنا حلبطعدددددلير 34.033حثا ددددل عبث م م  ددددابحث   ل ددددداب 
( بو لسدددد خاحمببحالخ  ددددليب2.718(بو ددددلنا حلبطعدددددليرب 34.700حثا ددددل عبث م م  ددددابحث ددددلب اب 

(بوفدددعبحاددد  بطددد بحثقدمددداب0.889حث دددل عبث لغ دددل بط ددد ق  ل ببظهددد بأنبحثقدمدددابحث ل ددددابحثما ددد  اب 
(عبوفدرحبيدا ب  د بأنبط مد   عب58(بو اي دابا لداب 0.05(ب غدابط د   بحثاالثداب 2.00حث اوثداب 

ب(بي ضاب ثك.ب3حث البط كلفي لنبإا ل دلنبفعبحثر لة بوحث او ب 
ب
ب
ب

بب(3  او ب
بحثم  سطبحثا ل عبوحالنا حلبحثمعدليربوحثقدمابحث ل دابالخ  ليبحثر لةب

 حثم م  اب
ا ىبب
 حث لغا

حثم  سطب
 حثا ل ع

حالنا حلب
 حثمعدليرب

دي ابب
 حثا لاب

حثاالثاب غابب حثقدمابحث ل دا
ط    ب
 حث اوثداب حثما   ا 05 0

 دحثابغل ب 2.00 889 0 58 3.079ب34.033ب25 حث   ل داب
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 2.718 34.700 25 حث لب اب

بم(2017/2018)للسدة الدراسية السابقة قوانددرجات مادة الب-3
أل  بحث اقمبط بتكلفمبحثم م   ل بحث   ل دابوحث لب ابفعبدي لببحث لمبحث دل مبفدعبطدلد ب

حثمايسدابحث  ابحث   دابفقابا  بحث لا لنبب   بدي لببحث   بط بس  ببحثاي لببحثخلاابفدعب
( بفدعبادل ب8.15(بوحالناد حلبحثمعددليرب 64.56ح حبب  غبحثم  سطبحثا ل عبث م م  دابحث   ل دداب 

و  دابحسد خاحمببب(7.10(بوحالناد حلبحثمعددليرب 63.86 لنبحثم  سطبحثا ل عبث م م  ابحث لب اب 
طدد بحثقدمدداب(وفددعبحقدد ب0.354حالخ  ددليبحث ددل عبث لغ ددل بط دد ق  ل بت ددل بأنبحثقدمددابحثما دد  ابت ددلور 

(طملبيعدل بإثد بأنبحثم مد   ل بط كلفي دلنب45ودي ابا لا بب(0.05( غابحثم    ب 2.00حث اوثداب 
ب(4فعبط  ل بحث ا ل بحث ل مبفعبحث  ابحث   دا ب ملبف بط ضابفعب او ب 

ب(4  او ببببببببببببببببببببببببببببببب
بث  لمبحث ل مبحثق ح ابحث ل دابثم  ل بدي ابحثم  سطبحثا ل عبوحالنا حلبحثمعدليربوحثقدماب

 حثم م  اب
ا ىبب
 حث لغا

حثم  سطب
 حثا ل ع

حالنا حلب
 حثمعدليرب

دي ابب
 حثا لاب

حثاالثاب غابب حثقدمابحث ل دا
 حث اوثداب حثما   ا 05 0ط    ب

ب58 8.15ب64.56ب30 حث   ل داب
 

 غل بدحثاب 2.00 354 0
 7.10 63.86 30 حث لب اب

 :درجات االختبار القبلي للتفكير االستداللي
بحنبحخ  ددليبب ب دد بأُبطدد بتكددلفمبط مدد   عبحث اددلبفددعبحث غكلدد بحالسدد االثع ببثكددعبي أ ددابحث لا ددلنبوب

  دزةبطد بط د  زطلببت  لدمببقدلمب  غل هدلق  عبث م م   ل بو لسد خاحمببأدح بحث غكلد بحالسد االثعبحث دعب
هلبحث لا ددلنببفددعبحالخ  ددليبحث  دداربب ددابحن هددلةبحث    ددا بوقدداب م حث اددل بوفددعبنغدد بحألدح بحث ددعبحسدد 

 يبط  سطبدي لبب  بط م  ا بو غابا ل بدالثابحثغ وقب ل بحثم  س ل بو لس خاحمبحالخ  دليباُب
( بول غدددعبفدددرحبحنب0‚05  ب ت دددابأنهدددلبثد ددد بدحثدددابإا دددل دلب غدددابط ددد ححث دددل عبث لغ دددل بط ددد ق  ل ب

ط م   عبحث البط كلفي لنبفعبط  ل بحالخ  ليبحثق  عبفعبحث غكل بحالس االثع بو ملبف بفعبحث او ب
 5.)  

 ( 5)جدول 



 

          

   

67 

اللغوية المفاهيم  كسابإفي  شارباكنموذج أاثر استخدام   

 ...  عند

 الختبار التفكير االستداللي القبلي التائية والقيمة المعياري  واالنحراف الحسابي المتوس 
ا دددددددددددددددددددىب حثم م  ا

 حث لغا
حثم  سددددددددددددددددددددددطب

 حثا ل ع
حالنادددددددددد حلب

 حثمعدليرب
دي ددددددددددددددددددداب

 حثا لا
حثاالثدددددددددداب غدددددددددداب حثقدمابحث ل دا

 حث اوثدا حثما   ا 05 0ط    ب

ب58 1.507ب12.733ب30 حث   ل دا
 

 غل بدحثاب 2.00 1.701

 1.373 12.100 30 حث لب ا

بب:رابعًا. الخط  التدريسية
با دديببحث   ل دددابوحث ددلب اعأ ددابحث لا ددلنببحثخ ددطبحث ايل دددابثكدد بطدد بط مدد   عبحث اددلب

حثخ دددد حببحث ايل دددددابحثمادددداد بألنمدددد  شببددددلي للبوحث  لقددددابحال  دلديددددابإ بتددددىبتا لدددد بحثمددددلد بحث  مددددداب
 دىبتدىب د  ببت  لم(ب فهىب  تر  بحثمااد بث     ابف  نب  بادلغاب ادبط بحألغ ح بحث    دا

 بط م  ددابطدد بحثخ دد حةبطدد ب دد بخ ددابتايل دددابثكدد بط م  ددابطدد بحألغدد ح بحث دد   داب  ددبنم   ددلنب
ث بوفقددلنبثمددلبحق  ادد بحثخ دد حةبوحثماكمدد نبوقددابأخددربباددد  هلبحثغهل دددا بوحُ دداحببددلقعب وحثماكمددل ببو ددا  

بحثخ طبحث ايل دابحثل طداببوفمبحألنم  شبحثم ا .
 البحث:   تاخامسًا: أدا

و مددلبب لدا مغدللدىبحث  حفد حدب لغدابحث ادلبثبح   ددل ببحث ادلبوفمدلبألخ  دليبتدلت  ديبحث ادلبأدح
بط ضاب   بحثغا بحآلتع:

ب
 اختبار المفاهيم اللغوية: •

وفعبض ةبحأل  بحثغ, لابوأدوحببحثايحسلببحث لبقابحث عبتغلوث بحخ  ليحببحثمغدللدىبحث   لدا بب
نعبوثم لب لنبحث البي   يبإ احدبحخ  ليبح   ل بحثمغللدىبثقدلسبطا بح   دل ب د  بحث د بحث دل

ب ددابحالن هددلةبطدد بحث    ددابثم  فددابفل  دددابأنمدد  شببددلي للببحث   لددابث مغددللدىب( لغددابحث اددلب حثم  سددطب
 .   بحثمغللدىبحث   لابث   بحث  بحثمر  ي

طغه طددل(بب18 وحث ددلثغب ددادفلبب   لدداو  دابأنبتددىبحث أ ددابطدد بادداقبو  ددلببحث ا لدد بث مغددللدىبحثب
وط بح  بحث ل ابط با ال هلبتدىب  ضدهلب  د بط م  دابطد بحثخ د حةبوحثمخ  دل بفدعبطدلد بحث  داب

(بطغدللدىبثدىبت  دغبن د ابحالتغدلقب3و  دابتا لد بحسد  لبلببحثخ د حةبتدىبادرلب .حث   دابو  ح مبتايل 
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تدىبب(بطغه طددل15ادبحثمغدللدىب %(بطد بط حفقدابحثخ د حةبوأاد اب دبب80حث عبح  مافلبحث لا لنببوفعب 
ب.س ط هملحث أ ابط ب

(بفق  بط ض عدابط بن كبحالخ ددليبطد ب45وفعبض ةب ثكبح ابحث لا لنببحخ  ليحنبتك نبط ب ب
ط  ددددادبث قددددد ببلث  ددددلورب غلادددد بحثمغهدددد مبحث  دددد ربو مددددلبتاقددددمبحث لا ددددلنببطدددد بادددداقبحثما دددد  ب

رثكبحاد اب دلفزحنبث   دقداب  د بحفد حدب لغدابوحثخ ل صبحث دليك ط  لابوحث  دلببث خ  دليبوفق حتد  بو د
ب.حث الب
ي   دديبحث اددلبحثاددلثعبطقدلسددلبث  غكلدد بحالسدد االثعبثم مدد   عبباختبةةار التفكيةةر االسةةتداللي: .2

بو  ددابح دد كبحث لا ددلنبب حث اددلبي  مدداهبحث لا ددلنببثقدددلسبحث غكلدد بحالسدد االثعبثددا بحث دد  ب
   بطقليد بطخ  غابث  غكل بحالس االثعبوحال د كب  د بأد ددلببحث غكلد بحالسد االثع بحيتدأ ب

يدد   ىبطدد بط دد   بحفدد حدب لغددابحث اددلببثكددعبطقدددلسبحث غكلدد بحالسدد االثعبحنبي غددعبحث لا ددلنب
(بفق  بط بن كبحخ دليب22إ بي ك نبحثمقدلسبب د ابحثغهل دابط ب بب  ابحث   داو  د ابطلد بحث

ب.د بحت م ببلث اقبوحث  لببوحثق  بحث ملزلاط بط  اب
 إجراءات تدفيذ التجربة.  سادسًا:

ب ددددابأنبتاقددددمبحث لا ددددلنببطدددد بحخ دددددليب لغددددابحث اددددلبوتق دددددمهلبإثدددد بط مدددد   ل بط كددددلفي ل ب
وط م  ابحثخ طبحث ايل داب   بب ب ت  ل دابوضلب ا(بفعب ادبط بحثم  ل حببف  نب  بتهليابحألدحب

حث ددد ط ل بحثاحخ ددددابوحثخلي ددددابفدددعب دددادبطددد ببلنب لقدددابحال  دلديدددابوط حعددددوفدددمبأنمددد  شببدددلي للبوحث 
ب غغلربحث    ابو   بحثغا بحآلتع:حثم  ل حب ب اأبب 

م(بإ ببلبدددد بب2019بب–ب2018ث  ددددغابحثايحسددددداب بكدددد يسبحالو  دددداأبإ دددد حةحببحث اددددلبفددددعبحث
ببث  غل (ب  ب  لمببت  لمبحخ  ليبحثر لةببق ل اب  بط  ى بلث هليابث     ابفعبط  س ابببطايسبحثملد 

  ددددددددد بحثم مددددددددد   ل بفدددددددددعبيددددددددد مبحثخمدددددددددد بحثم حفدددددددددمببوحالخ  دددددددددليبحثق  دددددددددعبث  غكلددددددددد بحالسددددددددد االثع
بم(.2018ر10ر11 

م(بوحس م ببب2018ر10ر14فعبي مبحألاابحثم حفمب ببط بق  بطايسبحثملد بب اأبت  لمبحث    ا
(ب2أسد  كب  حقدد ب ب(12  لدمبحث    داب (بأربحسدد   قبتمب2019ر1ر10ث ليدابيد مبحثخمدد بحثم حفدمب 

بو   بحثغا بحث لثع: بديسلبثك بط م  اب(24 ديوسبأس  عدلنبثدك نبحثم م كبحثك عبث ايوسب
 أ. المجمونة التجريبية:
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ديس بفرهبحثم م  ابط بق  بطايسبحثملد بب ابحنبب  بحث لا لنبخ  حببت  لمبحالنم  شبب
ب   بوفمبحثخ  حببحالتدا:

 :حألنم  شبندملبي عط حا بفرحب
ب.فلهلبي ىبإ لي بحثاحفعدابوحث غ ابثا بحث  ملربث   ىبط ض كبحثايسب:هيا نبدأمرحلة .1
ت غعبإفهلمبحث  طلرب غلا بط ض كبحثايس بأربطا  حهبط بط   طدلبب:بحث واالكتشافمرحلة ال.بب2

ب). طغللدى بت مدملب....بإث بأخ هبط بوااحببحث غلةبحثم  ف 
ب.ت غعبإ لي ب ق  بحث  طلربث غكل ب  ب  لمببنعل بتغكل ربأوبأ   :ببداء المعدىمرحلة .ب3
ملدددمبخ ددد حببحثمددد   ىبحثم  نددددا بفلهدددلبيددد ىبإ ددد حةبحثم   طدددلب بوت :بالتوسةةةع فةةةي المعدةةةى مرحلةةةة.ب4

ب.وحثمهليلا بوحث  احندا
ت غدعببم لب دابطدلبي ددىبطد بإ د حةحببخد  بحألي د بط حاد بوحث اقدمبطد بسدل فلبفدعب:بمرحلة التقةويم.بب5

بوفعب   ب   بط حا :بحثم ليبحث ادابوت ادابفرحبحثم ليبط  بت  يب ثك
 تق لىبط ا عأ.ب

 تق لىبط ا ع .ب
بتق لىبنهل عبش.ب

 :ب. المجمونة الضابطة
بديس بفرهبحثم م  ابط بق  بطايسبحثملد بحي لنب   بوفمبحثخ  حببحالتدا:

ب..ب   بحثم ض ك1
ب..حثع  بوحث  ضدا2
ب..بحثمغلقعابوحثا حي3
ب..بحث  خدصب4
ب..بحث ق لى5

 سابعًا: تطبيق أداتي البحث.
حخ  ددليبحثمغدللدىبحث   لدابيد مبحثخمددد ببطد بطدايسبحثمدلد بب دابحن هدلةبحث    داب  دمبحث لا ددلنب

(  د بأفد حدبحث لغدابحألسلسددابو م دل ا بب د بطايسدل بحثمايسدا.بب دابأنبتدىب2019ر1ر10حثم حفمب 
بإخ ليفىببم  ابحالخ  ليبق  ب   ابأيلمبث   بحث ا ل بوحث هلمبألدحةبحالخ  لي.
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ط م  ب  مبببب.1 أف حدب ت     ب   ب ب حث البحث لا لنب حالببب عب ي مب وديسببب 2018رب10ر14بباابفعب
ط م  ا ب ثك   أس  عدلنب حثم م  بب ا  ل ب تايل ب حالو وأس م ب حثك يسب فعب وحن ه ب ل ب  ب

 بب.2019رب1رب10حث    ابي مبحثخمد بب
بب.بب2 حث لا لنب حث   لاببببخ  ليبح  مب حثمغللدىب حث الب   ببح   ل ب ط م   عب حالبب   ب بباابي مب

ببم  ابحالخ  لي.ببحث   بعبفعبحث ل ابحث لس ابا لالنبعبب ابأخ ليبب2019ر1رب13
حثخمد بب.بب3 ي مب فعب حالس االثعب حث غكل ب حخ  ليب ب حث لا لنب وحاابط بببب2019رب1ر14  مب ي مب ب اب

ب.حخ  ليبح   ل بحثمغللدىبحث   لا
 البحث. تيثامدًا: تاحيح أدا

 :حث الب   بحثغا بحآلتعبتعتىبت ادابأدح
  بحث ددعبتكدد نبحر لبدداب غهددلبعبواددغ بث غقددحث لا ددلنبدي ددابوحاددا بثآ لبددابحث ددادااخ ددصب

عبلبدددابوحاددداهبط لط دددابحثغقددد  بحثخل يددداعبوت لطددد بحثغقددد  بحثم  و دددابأوبحث دددعبتامددد بأ  ددد بطددد بإ خل يدددا
(ب45ب– ادغ ببو درثكبت حواد بحثاي دابطد ب و لث علويبط بحثخ  حةبوحثمخ  دل بفدعبط دل بحرا دلة

حطدددلبحخ  ددليبحث غكلددد بحالسدد االثعبفقدددابت حواددد بب دي ددابندمدددلبيخددصبحخ  دددليبح   ددل بحثمغدددللدىبحث   لددا
ب(.22ددببحثاي ابط ب اغ 

 تاسعًا: الوسائل اإلحاائية.
 :استعمل الباح ان  الوسائل االحاائية التالية

بلعيدتين مستقلتين. ((T. test االختبار التائياواًل: 
 ألستخراج ال بات 20 ريتشاردسون  كودر ثانيًا: معادلة

ب
 نرض نتائج البحث:

بسد   بحث لا لنببحثغ ل جبحث عبت ا بحثلهلبف  نب  بطغلقع هلبو   بحثغا بحث لثع:
(ب دددل ب0,05البي  دددابفددد قب وبدالثدددابإا دددل دلب غدددابط ددد   ب "بب:االولةةةى الفرضةةةية الاةةةفريةبببببب

حثم م  دددابحث   ل ددددابعبحثدددري بديسددد حب  ددد بوفدددمبأنمددد  شببدددلي للبوط  سدددطبط  سدددطبدي دددلبب ددد  ب
دي لبب   بحثم م  ابحث لب ابعبحثري بديس حب   بوفمبحث  لقابحال  دلديدابفدعبحخ  دليبحثمغدللدىب

وث  أ ابط بااابفرهبحثغ ضددابعبو  دابتغ لدغب دلندلببحث د  بفدعبحخ  دليبحثمغدللدىبحث   لداببب"ببحث   لا
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وط لط تهددددلبإا ددددل دلبحسدددد خ شبحثم  سددددطبحثا دددددل عبب(ل دددددابوحثم م  ددددابحث ددددلب ا ث م م  ددددابحث   ب
ت ددددل بأنبحثم  سددددطبب(وحالنادددد حلبحثمعدددددليربثكدددد بط م  ددددابطدددد بحثم مدددد   ل ب حث   ل دددددابوحث ددددلب ا
و دددلنا حلبب(31.200حثا دددل عبثددداي لببحثم م  دددابحث   ل ددددابفدددعبحخ  دددليبحثمغدددللدىبحث   لدددابب  دددغب 

ب(29.960ثم  سدددطبحثا دددل عبثددداي لبب ددد  بحثم م  دددابحث دددلب اب و  دددغبحب(4.98 طعددددليربقدددايهب
(بث لغ دددل بط ددد ق  ل بو دددابأنبt.test(بو لسددد خاحمبحالخ  دددليبحث دددل عب 4.25و دددلنا حلبطعددددليربقددداي ب 

(بح  دد ب48(بودي ددابا لدداب 0,05 غددابط دد   بدالثدداب بب(3.235حثقدمدابحث ل دددابحثما دد  ابقدداب   دد ب 
(بوفددرحبي غدعبو دد دبفد قبدح بإا ددل دلنب دل بحثم  سدد ل بث ددلثاب2.01طد بحثقدمددابحث دابوثدددابحث لث داب 

   بحثم م  ابحث   ل دابحث عبديس بطلد بحث  ابحث   دابحث   عبحرس طعبب  لقابأنمد  شببدلي للب
  دد ب دد  بحثم م  ددابحث ددلب ابحثددري بديسدد حبحثمددلد ب  دد بوفددمبحث  لقددابحال  دلديددابو ددرثكبتدد ف ب

ب(بي ضاب ثك.ب5 بحثغ ضدابحث غ لابحألوث ب او 
 
 
 
 
 

المتوس  الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة والقيمة الجدولية لدرجات باب 
بمجمونتي البحث في اختبار المفاهيم اللغوية

 ( 6جدول رقم )

بحثم م  ا
 دددددددددددددددددددددددددددددددددادب

بحث   
حثم  سددددددددددددددددطب

بحثا ل ع
حالنادددددددددددددددد حلب

بحثمعدليرب
دي دددددددددددددداب

بحثا لا
حثاحثددددددددددددددددددددددددددددددددداببحثقدمابحث ل دا

بحرا ل دا بحث اوثدابحثما   ا

 2.00 5.009ب58 819 4ب10 866ب30بحث   ل دا
بدحثاب

 249 2 700 5ب30بحث لب ا

 ددل بط  سدد عببب(05 0 غددابط دد   ب بإا ددل دابالبي  ددابفدد قب وبدالثدداالفرضةةية الاةةفرية ال انيةةة: 
حالخ  دددليل بحثق  دددعبوحث  ددداربثدددداي لببط مددد   عبحث ادددلبحث   ل ددددابوحث ددددلب ابفدددعبحخ  دددليبحث غكلدددد ب

(بt-test  ددد بحث اقدددمبطددد باددداابف ضددددابحث ادددلبو لسددد خاحمببحالخ  دددليبحث دددل عبأوطددد بب حالسددد االثع
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ل جبحثم لغدابدثد بحثغ دب  ل بط  سطبدي لببط م   عبحث البببث لغ ل بط  ق  ل بفعبط  فابدالثابحثغ قب
ب(.7فعبحث او ب 

 (7جدول )ال
داللة الفروق بين المجمونتين  ومستوم  المتوس  الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية 

 التجريبية والضابطة في اختبار التفكير االستداللي 
حالنا حلبحثمعدليرببحثم  سطبحثا ل عبحث ادببحثم م  اب

بث غ قب
بحثاالثاببحثقدمابحث ل دا

 الجدولية  المحسوبةبف قببب ارببق  ع

بب2.592ب5.633ب18.367ب12.733ب30بحث   ل داب
ب6.712ب

ب

ب
ب00 2ب

دحثابب
بحا ل دلنب ب2.027ب1.600ب13.700ب12.100ب30بحث لب اب

  د بطد بحثقدمدابأ(بوفدعب6.712 حثما د  اب لند بنبحثقدمابحث ل دابإ(ب7ي  ابط بحث او ب 
ا ددل داب ددل بحثم مدد   ل بإندد بي  ددابفدد قب وبدالثددابأ(بوفددرحبي غددعب2.000حث اوثدددابوحث لث دداب بحث ل دددا

 . اي  هلبفعبحخ  ليبحث غكل بحالس االثعبف هرحبت ف بحثغ ضدابحث غ لابوتق  
 
 

 ثانيًا: تفسير الدتائج:
حث البحثادلثعبحث دعبتمخ د ب د بيفد بحثغ ضددابحث دغ لابعبوحث دعبأ   د بد ابفعبض ةبن 

تغ قب   بحثم م  ابحث   ل دابحثري بديس حبوفمبأنم  شببلي للب   ب   بحثم م  ابحث دلب اب
بب.حثري بديس حبوفمبحث  لقابحال  دلديابفعبحخ  ليبحثمغللدىبحث   لا

قددابأ دددليببحف مددلمبحث ددد  ب بإثدد بأنبحسددد خاحمبخ دد حببأنمدد  شببدددلي للب د ددداوت دد دبفددرهبحثغ
حألنمددد  شبي مددد ب  ددد بتددد فل ب غ ددد رببو حلبالنبفدددرحب  ددد و   ددد هىبأ  ددد بفل  ددددابفدددعبدحخددد بحث

حث عدد لمبوحث ادداربثقددايحببحث دد  بو غددل هىبحثم  فددعبطمددلبدف هددىبإثدد بحال  مددلدب  دد بأنغ ددهىبوقددايتهىب
بملبيخغ بط بحث وتل بحثرربي د دبحث دغ لبحث دعبتدايسببب    بحث  لؤ ب  بحثم ض  لببحثمايوسا

ب.بلث  لقابحال  دلديا
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ح  ددد بتقددد  بوطدددل بحثددد بحالسدددلثليبحثااي دددابفدددعب م ددددابب  بحث غددد قبحثددد بحنبحث دددي دددز بو مدددلب
حث بتق عب  حنيبحالس   بحث ايابحثدرربيدايسبطدلد بحث  دابحث   دداببىقابياف هببىحث ايل بالنبف  ثه

  دد بخد  بب دلدبح   بط بحالس   بحث ق لاربحثرربح بىثم لب ابحثايسبطملبيزلابط بفهمهببىولع قهبب ب 
ب.حثملضدابىهديحس ب سغل

حسدد خاحمببفددرحبحألنمدد  شبفددعبحث ددايل ببخدد لبحث  ح ددمبوحالسددلثليبحث ق لايددابفددعبحث ددايل بحنب
وحث عبي   هدلبحثمايسد نبفدعبحث د  بح حببحنبحسد خاحمببفدرحبحألنمد  شبفدعبحث دايل بيدمدربحثد بت زلدزب

ب.حثمغه مبوت  دق بوحس خاحط بفعبط حق بت  دمداب ايا بالاقا
(ب لنبثُ بح  بوفل  دابفدعبتدايل ببلي للي زربحث لا لنببفرهبحثغ د ابإث بأنبإنم  شب  ملببوب

حث   مدددا بحن  قددلنبطدد بب-ح حببأنهددلب   دد بحث دد  بطادد يحنبث  م دددابحث   دمدددابق ح ددابحث  ددابحث   ددداطددلد ب
  لددمببدويفددىبفددعبحثمعددلي ابفددعبحألط  ددا بوحث أط  ددا بوإ ددلد بادددلغابحثمددلد بحث  مدددا بوتغ,دمهددلب دد 

حثمعددلي ابحثغل  ددابفددعبط ضدد كبحثددايس بفهددعبت   دديب م دددلبب ق ددداب لث ادد  بوحث مللددز بوحث  مدددى ب
طملبت لبأ  حنبإي لبلنب   بتغمدابتغكل فىبحالس االثعبوحثررب لنبث بدويبفعبتغمدابحثقايحببحث ق دابثا ب

مدد  شبي   دديبطدد بحث دد   بوأ ددليبتغكلدد فىبث   ادد بإثدد بحثا دد  بحث دداداا بفغددعبأ غددلةبت  لددمبحرن
حث   بإ لبلببت  ا بااودبحث در  بث اقدل م بفهدىبيقدلين  نب دل بحثمغهد مبحثدررب دُ  ب  دلهى بو دل ب

طددد حبحألدثدددابوحثعددد حفابطددد بحألط  دددا بول   ددد حباددداابطدددلببوثلط  ددداحألط  ددداب السددد غ ل بحسدددىبحثمغهددد م بولق  
 ابوحث   لع.ول    نب ل بحألط  ب حف  ض ه بول م م نب ثكب   بط حق بطعل هابأخ  ب

ب
ب:الفال الخامس

 :أوالًة االستدتاجات
ب:فعبض ةبطلبتمخ ب غ بحث البحثالثعبط بن ل جبيمك بحثخ  صبحث بحثغقل بحآلتدا

 .فل  دابأنم  شببلي للبفعبأ   ل بحثمغللدىبحث   لاب غاب   بحث  بحث لنعبط  سط .1
إنبتايل ب   بحث  بحث لنعبط  سطببلس خاحمب  ح مبونمل شبوحس  حتد دلببغل بتق لايابب .2

 ب.ب وبأ  بحي ل عبفعبأ   ل بحثمغللدىبفعبق ح ابحث  ابحث   دا
حث ع لمبب .3 حث ايل ب ث م داب ي دعب حثق ح اب طلد ب تايل ب فعب بلي للب أنم  شب حس خاحمب إنب

 .كليبوحثمغللدىبفعبحثايسوحث   لزبوحس خاحمبطهليحببحث غكل بفل  طبحألف
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 .إنم  شببلي للبفعبتغمدابحث غكل بحالس االثعبثا ب   بحث  بحث لنعبط  سطببأسهى .4
 التوصيات: .ثانياً 

بحث البيقامبحث لا لنببحث  ادلببحآلتدا:بحث عبت ا بحثلهلبغ ل جبحثفعبض ةب
بلس خاحمبببب.1 ب حث لن لاب وب حثم  س اب حثماحيسب فعب حث   دمداب حثهدأ ب أ  لةب حف ملمب أنم  شبض وي ب

بحبحألنم  شب بثملبأ    بحث البحثالثعبط بدويبحي ل عبثهربحالن لندافعبتايل بحثم حدبببببلي لل
ب. بثا بحث  بحث   لابفعبيف بط    بح   ل بحثمغللدى

حألسلسداببب.2 حث   داب حف ملمب  دلبب بم ض كببببض وي ب حث   داب طغلفجببأنم  شببلي للببو  دلبب ضم ب
  ح مبحث ايل  ب  ب  لمببت مل بت كبحثمغلفجبأ  حنبن, لابونمل شبط بحثايحسلببحث لبقابب

ببحبحألنم  شبفعبحث ايل  بث ع د ب    هلب   بحس خاحمبوت  لمبفربببحبحألنم  شا  بفل  دابفرب
بعبحثم  ق  بطهغابحث   دى.بببأ غلةبحث   دابحث م دابأوبأ غلةبطمليسابحث لثيبف

تايل دابببب.3 أوب ت  ل لاب دويحبب بغ اب وحث ايليب حال احدب طاي لاب ط ب و لث غ لمب حث   داب قدلمب  داب
وحالس  حتد دلببحثااي اببوحثغمل شبث مايسل بوحثم  مل بحثم   دي بفعبحثخاطابث   لغهىببلث  ح م

بأنم  شببلي لل.فعبحث ايل بوطغهلب
بُ .وأس بتايل هبنم  ش    لل بوحالخ  لالل ب   بإ احدبفرهبحأل  كبحثمع فل بحث.بإ4
بط ح ل بحثمايسل بالس خاحمبنمل شبوحس  حتد دلببت هىبفعبتغمدابحث غكل بحالس االثعب غاب    هى.ب.ب5

 ثال ًا. المقترحات: 
بحس كملالنبث غل ا بحثم    بط بحث البحثالثعبيق   بحث لا لنببحآلتع:ب

حس خاحمببأنم  شببلي للبفعبتا ل بطلد بحث  غاببثا ب لث لببحث  بحالو بط  سطبببح  .ببب1
بوتغمدابطهليحببحث اا بثايه .

.بفل  دابأنم  شببلي للبفعبح   ل بب  بحثمغللدىبحالد داب غاب   بحث  بحثخلط بحالد عبب2
بوتغمدابتغكل فىبحال اح ع.ب

حثمغللب3ب ح   ل بب  ب أنم  شببلي للبفعب فل  داب حثم  مل بب.ب ح احدب حث   لاب غاب   بط هاب دىب
بثملد بحثغا بوتغمداب  ل هىبحثغل ا.

حثغا بب4 ثملد ب حث لط اب حثغا لاب غاب   ب حثمغللدىب ب  ب ح   ل ب فعب بلي للب أنم  شب فل  داب .ب
 وتغمدابتغكل فىبحالس االثع.ب
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بفعبببب دطبب  معبببحس ق لةببطهلمببفعبببوحث ق  ببحاليارببنم  شببحس خاحمبب ح  (2002   ع ببالطابببع لنببح  حلدى  .1
ببحث غكل ببطهليحبببوح   ل هىببحألن  اببوتمليزببحثخ دابببث اا ببحث لن ربببحألو بببلث  ببوحث لديل بببحثم غ قل ببحث   ببتا ل 
  التعليم   في   الخاصة  االحتياجات  ذوي   ومشكات  قضايا ببحث لثلببحث غ ربببحث  معببحثممتم  ببحث  مداببوحالت لفلبببحث  مع

 .ط  بحثقلف   ب بوحث غمدابحث    لابث  ا  بحثق طعبحثم  ز ب(مستقبلية رؤم  الجامعي قبل
ب.بحأليدن ب ملنب بوحث  عل ببث غع بحثم ل بدحي بالتربوي  الدفس نلمب (2008    عبطامابالثا ب لدوبأ   .2
  مادة  في العام الرابع الاث باب تحايل  في االستجواب من نمطين اثرب (2008 ببحاما ب  ابتا ل بخ   بآ  .3

 .حثم ا ب لط ابحث   دا ب  داب (طغع ي بغل بطل   ل بيسلثا ب االستداللي تفكيرهم وتدمية االسامية التربية
ببفعبببحالس االثعببحث غكل ببتغمداببفعبببحثمعك بببا بب  لقاببحس خاحمببح  بب (2011 ب  احثك لى ببطاماببطام دبب غا ببآ  .4

بطلد  بحثغق ب بثا ب ب   ب بحث  ب بحث لدسب بفعب بحث لن للبب بحالس طدا ب   التربية   كلية   ابحاث   مجلةب
ب.ب193-168:3:حث اد 10: حثم  ااالساسية

بباصول تدريس اللغة العربية بين الدظرية والممارسة للمرحلة االساسية العليا، ( بب2000حث  ا   احثغ ل با   ب  .5
  بدحيبحثغك  ب ملن بحاليدن.ب1 

طل ا .6 تايل هل ب (2000 ب حث  د ب وأسلثليب حرس طداب حثمغللدىب المؤتمربب 1.ب الشريعة،   )بحوث  لكلية  ال اني 
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ب بوحث  ل ابببوحث  عل ببث غع ببحثم ل  بب دحي4  (وممارسة  نظرية)  التعليم  تاميمبب( ب2008طام د  ببطاماببحثال ا  .8
 حاليدن.بب ملن 

الباغة ودراستها لدم بلبة الاث الخامس االدبي من صعوبات تدريس  بب(1993  حثخلثار بسغاسب  ابحثقلدي .9
 .حث  حقب لط ابب احد ب  ب يسلثابطل   ل بغل بطغع ي ( ب  دابحث   دا بح  بيباوجهة نظر المدرسين والطلبة

  باغ لة بط لب بحثك ل بحثمايسع.ب1  برق التدريس العامة(ب1995حثخ حثاه بطامابطام دبوبآخ ونب  .10
  العربية   الدول   في  وتطبيقات   العلوم  وتعلم  تعليم  في  الفرنسية  الخبرة(.2008 حثم ل ع ح  بببب لا حثاس قع .11

 .ط   حثقلف  بحثاايل بحث لط عبحثمك  اب واالجدبية
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 ب احد.بيبا ب لط ابح  بحث   داب  دا( بطغع ي بغل بد   يحهببح  واا  المادة اهداف ضوء  في بغداد في التربية
  التحايل   في   الكيمياء  في  التعاوني  التعلم   نماذج   من  نموذجين   استخدام  اثربب (ب1999  اي بباكم بب انلنببس لا  .13

بح   ببحث   دابب   دا(طغع ي ببغل ببد   يحهبببح  واا  الكيمياء  قسم  االول  الاث  بلبة  لدم  االستداللي   التفكير  وتدمية
ب.بب احدب  لط ا(حثهل ى

 المدارس   في  العلوم   تعليم"،    العجين   في  اليد"  :ا ل بب  ببثل  ببت  مابب (ب۲۰۰1 ب وآخ ونببب  يش ببب  لل .14
 .بت ن  بحثعهل بدحي باالبتدائية

بث غع بببحثم ل  ببدحيبب 1 ببالعربية،  اللغة  تدريس  اساليببب( 2007حثا حطا   ببفمحدبببوطاماببقلسى ببيحتيبب لب ي  .15
 .ب ملن بحاليدنبوحث  عل  



 

 

   

  

76 

 عبد ذياب قيس .م&   حسين صالح فالح  .د .أ

  المشكات   وحل   االبتكاري   والتفكير  االستداللي   التفكير  نلى  القدرةبب (2009 بباملا بب  ببطاماببطهلببحث  ل ع  .16
ب الكرمة  مكة  بمديدة  االبتدائي   السادس  الاث  بالبات من  نيدة  لدم  العلوم مادة  في  الدراسي  بالتحايل وناقتها

ب.بحث   ديا بحثق  ببحمب لط اب حث   داب  داب (طغع ي بغل بد   يحهببح  واا 
بحثقلف   بط  .بحثك ي بدحيبب االنشا صدانة في االنشى صبحبب( 1968 بحثع لس بح  بحثق قعغار  .17
ببث خاطلبببباملد ببطمس اعببالتربوي   الدفس   نلم  في  المدخل بب( 2000 ببعا  بحثاحف ربببالثاوبببط لاببوفليعببحثك د ع .18

ب.حاليدنعبث غع بحثكغاربدحيعبحث لطعدابوحثايحسلب
بريق  للتفكير  دنوةبب (2006 بباملا بببحث حاابب  اببحثك د ع  .19 ب 1 ببوحثغع  ببث   ل اببدي  ن بب الكريم  القران  نن 

 .بحاليدن ب ملن
 .ط  بحثقلف   بحثع ق بنه ابطك  اب 1 ب بالداس واالتاال االنام نلم  في مقدمةب د.ب( بطام د بحثغلقا  .20
ب.ب احد بحث  حقدابحث   دابوعحي بط   اب ال انوي  التعليم نمل ورقة( ب6199 ب حث   دابوعحي  .21


