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 ممخص البحث
ىجؼ ىحا البحث إلى التعخؼ عمى فاعمية استخجاـ التعمع الدخيع فى تشسية 
السفاليع العمسية والتفكضخ الشاقج لجػ أشفاؿ الخوضة، ولتحقضق ىحا اليجؼ تع إعجاد مقخر 

ة باستخجاـ التعمع الدخيع ،واختبار السفاليع العمسية ، واختبار التفكضخ فى السفاليع العمسي
 43الشاقج ،واستخجـ البحث السشيج شبو التجخيبى ذو السجسػعتضغ الزابصة )تكػنت مغ 

شفل مغ أشفاؿ الخوضة باستخجاـ ودرست باستخجاـ الصخيقة ( والتجخيبية )تكػنت مغ 
ست باستخجاـ التعمع الدخيع ( ،وأضيخت شفل مغ أشفاؿ الخوضة باستخجاـ ودر  43

الشتائج  فاعمية استخجاـ التعمع الدخيع فى تشسية السفاليع العمسية والتفكضخ الشاقج لجػ 
 أشفاؿ الخوضة .

 

 التفكضخ الشاقج. -السفاليع العمسية  -: التعمع الدخيع الكمسات السفتاحية
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The Effectiveness of Using Accelerated 
Learning in Developing Scientific 

Concepts and Critical Thinking among 
Kindergarten Children 

Abstract: 

The aim of the current research was to identify the 

effectiveness of using accelerated learning in the development 

of scientific concepts and critical thinking among kindergarten 

children. To this aim, an educational course in scientific 

concepts was prepared using the accelerated learning. The 

measurement instruments of this study consisted of a test of 

scientific concepts as well as a test of critical thinking. The 

study adopted the quasi-experimental research design based on 

two groups: a control group (consisted of 34 kindergarten 

children) who studied using the conventional method, and an 

experimental group (consisted of 34 kindergarten children) 

who studied using the accelerated learning. The present study 

findings revealed the effectiveness of using the accelerated 

learning in the development of scientific concepts and critical 

thinking of Kindergarten children. 

Keywords: accelerated learning - scientific concepts - critical 

thinking. 
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 .مقدمة البحث

ألنيا بحق مخحمة ،تعج مخحمة الخوضة مغ أىع وأخرب السخاحل التعميسية
كسا أنيا مخحمة ميسة فى رسع  ،تخبػية تعميسية ضخورية  لمتسيضج لسدار العسمية التخبػية

ذصة يسخ وتذكضل أساسيات نسػ الصفل الشفدى والسعخفى واالجتساعى مغ خالؿ مػاقف ن
 بيا الصفل فى مخحمة الخوضة .

واألسالضب التقمضجية تجعل الصفل متمكيًا لمسعمػمات والتعميسات واألوامخ, دوف 
أف يذتخؾ مع السعمع في الحػار والسشاقذة والتحمضل واألستشتاج والػصػؿ إلى الحقائق, 

 (.43, 2002, ذلظ كمو يجعل الصفل فاقجًا لخوح البحث والتفكضخ السشصقي الدميع)دمحم 

وتعمع السفاليع العمسية واالرتقاء بيا عشج األشفاؿ تحتاج إلى جيػد واسعة 
كسا يجب أف تداعجىع فى حل مذكالت حياتية وتجضب عغ استفدارتيع عسا  ،ومشطسة

يحيط حػليع فى بضئتيع ويدتصيعػا مغ خالليا أف يفيسػا أف لكل شئ سببأ وىجفا.) حافع 
2002 ،344) 

ألشفاؿ لمسفاليع العمسية األساسية فى الخوضة سيكػف دعامة كسا أف فيع ا
وىحا يجؿ عمى أىسية مايتعمسو الصفل فى ،لفيسيع السػاد الجراسية فى مخاحل دراسية متقجمة

   (Carol,2012,3)الخوضة وأثخه اإليجابى عمى التعمع الالحق فى السجرسة . 

ىسية تشسية السفاليع وأجسعت  العجيج مغ الجراسات والبحػث الدابقة عمى أ 
( التى أضيخت 2002العمسية لجػ أشفاؿ الخوضة ومغ ىحه الجراسات :دراسة خمضل )

فاعمية بخنامج قائع عمى إستخاتيجيات الحكاءات الستعجدة فى تشسية السفاليع العمسية وتشسية 
( التى 2033ميارات حل السذكالت لجػ أشفاؿ الخوضة،ودراسة  الجساؿ و خميفة )

اعمية بخنامج فى تحدضغ الحل اإلبجاعى لمسذكة و السفاليع العمسية واالتجاه أضيخت ف
( التى 2032نحػىا لجػ أشفاؿ الخوضة ذوػ صعػبات التشطيع الحات،و دراسة سميساف )

أضيخت فاعمية بخنامج أنذصة مقتخح قائع عمى السحصات العمسية إلكداب أشفاؿ الخوضة 
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( التى أضيخت فاعمية 2032ودراسة عبجالفتاح )  ،ع بعس السفاليع العمسية وعسميات العم
استخجاـ نسػذج التفكضخ الدابخ فى تشسية بعس السفاليع العمسية لجػ أشفاؿ ماقبل 

( التى أضيخت فاعمية بخنامج فى تشسية السفاليع الفضديكية 2032السجرسة، ودراسة شة )
( التى 2032لخصضب )الحياتية وعسميات العمع األساسية لجػ شفل الخوضة،ودراسة ا

أضيخت فاعمية أثخ استخجاـ الجراما التعميسية فى اكتداب السفاليع الخياضة والعمسية لجػ 
( التى أضيخت فاعمية الخخائط الحىشية فى تشسية 2032أشفاؿ الخوضة، ودراسة محسػد )

 بعس السفاليع العمسية ألشفاؿ الخوضة.    

 ،يقجـ اسيامات جضجة فى التجريذ واستخجاـ التعمع الدخيع ومخاحمو يسكغ أف
حضث يعسل عمى  إثارة تفكضخ الصفل واإلنتقاؿ بو مغ الدمبية والتمقضغ إلى الشذاط وبشاء 
السعخفة والسخونو والستعو والتعاوف حضث يعتسج التعمع الدخيع عمى إنغساس الستعمع بكامل 

ئة اإليجابية السخيحة الجدع والعقل لمحرػؿ عمى أفزل الشتائج والسذاركة الفعالة والبض
السحفدة والتعمع ضسغ الدياؽ والتعاوف وأف يشدجع التعمع مع الصخيقة التي يعسل بيا 

 الجماغ فمكل متعمع نسصو ليربح التعمع أسيل

.http://dalc.illaf.net/arabic/what_is_al.thtm 

 ويسثل التعمع الدخيع أحج األسالضب الحجيثة لمتعمع, حضث يقجـ ترػرًا ججيجاً 
إلستثسار العقل البذخؼ والجدع وجسيع الحػاس في التعمع , واستخجاميا معًا لتحقضق 
أفزل الشتائج , ولمحرػؿ عمى أقرى درجة مغ التعمع مغ خالؿ التصبيقات العمسية.) 

 (  32,2002ىالؿ ,

مغ ىحه  ،وقج أثبتت بعس الجراسات فاعمية استخجاـ التعمع الدخيع فى التجريذ
فاعمية نسط التعمع الدخيع عمى   ( التي أضيختWilkins et al,2010ة)دراسالجراسات: 

تعمع الصالب، وتحرضميع األكاديسي، و إحداسيع بالخضا في مادتي الخياضيات والمغة 
فاعمية استخجاـ التعمع الدخيع فى   التي أضيخت( 2032)معير  ، و,دراسةاإلنجمضدية

تجاه نحػىا لجػ شالبات الرف األوؿ التحرضل الجراسى لسادة السكتبة والبحث واال
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( التي أضيخت فاعمية نسػذج تجريدي 2032دراسة غخيب)  الثانػػ بسجيشة مكة السكخمة، 
مقتخح قائع عمى التعمع الدخيع لتشسية التفكضخ الجانبي والتشطيع الحاتي في الخياضيات لجػ 

بخنامج مقتخح اعمية ف ( التى أضيخت2032ودراسة دمحم ) ،تالمضح الرف الثاني االعجادؼ
فى الخياضيات قائع عمى التعمع الدخيع فى تشسية التػاصل الخياضى وبعس عادات العقل 

( والتى أضيخت فاعمية 2032ودراسة الذجيج) ،لجػ تالمضح الرف الخابع االبتجائى
البخنامج التجريبى السقتخح القائع عمى التعمع الدخيع في تشسية ميارتى األىجاؼ التعميسية 

 أضيخت(التى 2032دراسة قاشع )القخاءة الدخيعة لجػ تالمضح الرف الدادس االبتجائى، و 
فاعمية مشيج تعميسى وفقا ألسمػب التعمع الدخيع فى أداء الػثب الصػيل لجػ شالبات 

 السخحمة األولى بكمية التخبية البجنية وعمـػ الخياضة.

استخجاـ التعمع الدخيع  وفي ضػء ذلظ يتبضغ أنشا في حاجة لمتعخؼ عمى فاعمية 
 لمتجريذ عمى تشسية السفاليع العمسية لجػ أشفاؿ الخوضة .

ومغ ناحية أخخؼ تعتبخ تشسية ميارات التفكضخ مغ الزخوريات السمحة لسػاكبة 
لتصػيخ السجتسع الحػ يسكغ الفخد مغ تصػيخ قجراتو  ،متصمبات العرخ والتكيف معيا

بحضث يداعج التفكضخ الدميع  ،سى وتحدضغ التحرضلالفكخية مسا يشعكذ عمى الشجاح الجرا
الستعمع عمى الشجاح والذعػر بالدعادة والتفػؽ وإقامة عالقة شضبة مع معمسيو وأسختو 

 (43-42، 2002ورفاقو وتصػيخ معارفو.) عبج العديد 

وتعميع ميارات التفكضخ يعشى  تدويج الصفل باألدوات التي يحتاجيا لتسكشو مغ 
 ،ية مع أؼ نػع مغ أنػاع السعمػمات أو الستغضخات التي تأتي في السدتقبلالتعامل بفاعم

ومغ ىشا يكتدب التعمع مغ أجل التفكضخ وتعمع ميارات التفكضخ الشاقج أىسية متدايجة كحاجة 
 (.24، 2002 ،ممحة لشجاح الفخد وتصػيخ السجتسع)الجسل

ػ بالفخد إلى االستقالؿ والتفكضخ الشاقج أحج األنساط  اليامة مغ التفكضخ حضث يؤد
فى تفكضخه ويحخره مغ التبعية والتسحػر الزضق حػؿ الحات لالنصالؽ إلى مجاالت أوسع 
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مغ خالؿ تذجيع روح التداؤؿ والبحث وعجـ التدميع بالحقائق دوف تحخػ أو استكذاؼ .) 
 (32، 2002عبج السعصى 

فى تشسية  وقج أثبتت بعس الجراسات فاعمية استخجاـ بعس أسالضب التجريذ
( التى 2032مغ ىحه الجراسات: دراسة سعػد ) ،التفكضخ الشاقج لجػ أشفاؿ ماقبل السجرسة

أضيخت فاعمية استخجاـ إحجػ إستخاتيجيات ماوراء السعخفة فى تشسية التفكضخ الشاقج لجػ 
( التى أضيخت فاعمية بخنامج مقتخح فى السيارات 2032سػيمع ) دراسةشفل الخوضة،و 

 ى تشسية التفكضخ الشاقج وميارات التػاصل اإلجتساعى لجػ األشفاؿ الرع.الحياتية عم

وفي ضػء ذلظ يتبضغ لشا أف ىشاؾ حاجة لمتعخؼ عمى فاعمية استخجاـ التعمع 
 الدخيع  لمتجريذ عمى تشسية التفكضخ الشاقج لجػ أشفاؿ الخوضة .

 مذكمة البحث

 :وىى  ،ىشاؾ عجة عػامل أدت إلى اإلحداس بسذكمة البحث

مغ خالؿ قياـ الباحثة بجراسة استصالعيو  بديارة بعس مجارس مخحمة الخوضة  (2
بسجيشة السشيا تبضغ عجـ اىتساـ مخحمة الخوضة بتشسية السفاليع العمسية والتفكضخ 

 الشاقج لجػ األشفاؿ.

عجـ وجػد ابحاث ودراسات سابقة  تشاولت استخجاـ التعمع الدخيع فى التجريذ  (0
  .ع ما لو مغ أىسية فى تديضل شخؽ إكداب األشفاؿ لمسعخفةلسخحمة الخوضة بالخغ

وفي ضػء حجود البحث تحجدت مذكمة البحث الحالي في اإلجابة عغ الدؤاؿ 
 الخئيذ التالي 

ما فاعمية استخجاـ التعمع الدخيع فى تشسية السفاليع العمسية والتفكضخ الشاقج لجػ أشفاؿ  
 الخوضة؟
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 يتفخع مشو الدؤالضغ التالضضغ :

 ما فاعمية استخجاـ التعمع الدخيع فى تشسية السفاليع العمسية لجػ أشفاؿ الخوضة؟  .2

 ما فاعمية استخجاـ التعمع الدخيع فى تشسية التفكضخ الشاقج لجػ أشفاؿ الخوضة ؟ .0

  أهداف البحث

  هدف البحث إلى التعرف عمي

 الخوضة . فاعمية استخجاـ التعمع الدخيع فى تشسية السفاليع العمسية لجػ أشفاؿ (2

 فاعمية استخجاـ التعمع الدخيع فى تشسية التفكضخ الشاقج لجػ أشفاؿ الخوضة.  (0

.                                                                                           أهسية البحث
 األهسية الشعرية.

التفكضخ الشاقج  لجػ  –سية السفاليع العم –تشاوؿ الستغضخات التالية: التعمع الدخيع  (2
 شفل الخوضة . 

لفت األنطار إلى امكانية استخجاـ التعمع الدخيع فى تشسية  السفاليع العمسية  (0
 والتفكضخ الشاقج لجػ أشفاؿ الخوضة.

األهسية التطبيقية.                                                                                          
قجيع االدوات التعميسية وادوات الكياس التى تفضج السعمسات فى التصبضق عمى عضشات أخخػ ت

 التالية:

 تقجيع  دلضل السعمسة لتػضيح  كيفية استخجاـ التعمع الدخيع لصفل الخوضة . (2

 تقجيع اوراؽ عسل شفل الخوضة لمتجريذ باستخجاـ التعمع الدخيع .  (0
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 ة لجػ  شفل الخوضة.تقجيع اختبار لكياس السفاليع العمسي (3

 تقجيع اختبار لكياس التفكضخ الشاقج لجػ  شفل الخوضة.      (4

 أقترخ البحث الحالي عمى ما يمي::حدود البحث

: أشفاؿ السدتػػ الثانى بخوضة أبشاء الثػرة  التابعة الدارة السشيا التعميسية الحدود السكانية
 / 2032مغ العاـ الجراسى الحجود الدمانية:شبق البحث فى الفرل الجراسى األوؿ 

2020 

:عضشة مغ أشفاؿ السدتػػ الثانى بخوضة أبشاء الثػرة  التابعة الدارة السشيا الحدود البذرية
 التعميسية 

 :الحدود االدائية

 ،وحاالت السادة،السفاليع العمسية الستزسشة بالسػضػعات التالية:) الكائشات الحية -2
 خحمة الخوضة.والكيخبية( بسشيج م،والسفشاشيذ،والزػء

 التحمضل( ،االستشتاج،ميارات التفكضخ الشاقج التالية ) التفدضخ -0

 مرطمحات البحث اإلجرائية. 

وتعخؼ الفاعمية في البحث الحالي بأنيا حجع التغضخ    Effectiveness الفاعمية.-2
الحؼ يصخأ عمي أداء أشفاؿ الخوضة )مجسػعة البحث( بعج تصبضق التعمع الدخيع فى 

ويدتجؿ عميو بالفخؽ بضغ متػسصي درجات أشفاؿ   ،ع العمسية والتفكضخ الشاقجالسفالي
السجسػعتضغ الزابصة والتجخيبية في التصبضق البعجؼ لكل مغ اختبار السفاليع العمسية 

 . 2"ويقاس بالسؤشخ "واختبار والتفكضخ الشاقج 



جامعة اسيهط – "الطفهلة والتربية فيدراسات  "مجمة   

___________________________________________________________ 

 

 م0202يناير –السادس عشرالعدد  013

البحث  ويعخؼ التعمع الدخيع في :   Accelerated Learningالتعمم الدريع-0
الحالي بأنو نسػذج لمتجريذ لألشفاؿ الخوضة خالؿ أربع مخاحل متتالية وىي: 

 وسػؼ يتع تشاوليع باإلشار الشطخػ لمبحث.،األداء -التسخيغ -العخض –التحزضخ 

ويعخؼ السفيـػ العمسى فى البحث    Scientific Concept السفههم العمسى-4
فل الخوضة عغ األشياء والطػاىخ الصبيعية الحالى بأنو الرػر العقمية التى يكػنيا ش

ويدتجؿ عميو مغ الجرجة التى يحرل عمضيا الصفل فى اختبار  ،التى يالحطيا
 السفاليع العمسية السعج ليحا الغخض

في البحث الحالي  ويعخؼ التفكضخ العمسى   Critical Thinkingالتفكير الشاقد -4
فى تفدضخ واستشتاج وتحمضل بأنو أسمػب فى التفكضخ يدتخجمو شفل الخوضة 

ويدتجؿ عميو مغ الجرجة التى يحرل عمضيا الصفل فى اختبار  ،السعمػمات السعصاه
 التفكضخ الشاقج السعج ليحا الغخض.

.سشة وىػ السدتػػ الثانى بالخوضة  2- 2ألشفاؿ مغ سغ أطفال الروضة:ا-5  

 اإلطار الشعرى لمبحث : 

والسحػر ،السحػر األوؿ: التعمع الدخيع نتشاوؿ فى ىحا الجدء ثالثة محاور ىى:
 الثانى:السفاليع العمسية،والسحػر الثالث:التفكضخ الشاقج.

      Accelerated Learning السحهر األول : التعمم الدريع

السبادغ األساسية لمتعمع الدخيع،  سػؼ نتشاوؿ فيسا يمى مفيػـ التعمع الدخيع،
 .مكػنات الشجاح في التعمع الدخيع ،لدخيعمخاحل التعمع ا ،مسضدات التعمع الدخيع

 : مفههم التعمم الدريع -3

نطخًا لحجاثة مفيـػ التعمع الدخيع فقج تعجدت السرصمحات التي تذضخ 
إليو مثل : تدخيع التعمع , تعجضل التعمع , التعمع السدخع , التعمع الدخيع, التعمع 
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د األختالؼ في الستدارع وجسيعيا مرصمحات تجؿ عمي التعمع الدخيع , ويعػ 
األلفاظ لصبيعة التخجسة, وفي ىحا البحث تع استخجاـ مرصمح ) التعمع الدخيع ( 
عمى اعتباره السرصمح األكثخ استخجامُا في األدبيات الستخجسة إلى المغة 

 (.32, 2032العخبية)معير,

ويعخؼ بأنو "مرصمح واسع ججًا يذسل مختمف السشيجيات والتقشيات واالسالضب 
يذ والتعمع , وبعس األسالضب التي تشجرج تحت عشػاف التعمع الدخيع,وىي خخائط في التجر 

العقل وتحفضد الجماغ واستخجاـ السػسيقي لمتاثضخ عمى الحالة العاشفية والشفدية لمستعمسضغ, 
 ((peter,2006, 96وتشفضح البخمجة المغػية العربية واستخجاـ الجراما و الشت. 

ألبعاد يعتسج عمى التجخبة العسمية والسذاركة الفعالة ويعخؼ بأنو "نسػذج متعجد ا
    (Boyed,2007,42والشذصة لمستعمسضغ". )

ويعخؼ بأنو "مشيج لمتعميع والتعمع يتػافق مع الجماغ الكمى،ويعسل عمى زيادة 
 (Jackson,2008,11)كسية مايتع تعمسو مع تقمضل وقت التعمع ".  

 مبادئ التعمم الدريع. -2

,  2002لدخيع عمي السبادغ األساسية التالية : )الدضج , يعتسج التعمع ا
22(،)Meier,2010,49-50 ) 

التعاوف بضغ الستعمسضغ : يتعمع األفخاد بذكل أفزل في بضئة تعاونية ,إف أفزل  -
 أنػاع التعمع ىػ التعمع اإلجتساعي.

ًا البضئة اإليجابية : يتعمع التالمضح بذكل أفزل في بضئة صحية , ماديًا وعاشفي -
 واجتساعيًا , ونعشي بالرحية تمظ السخيحة السحفدة .

السذاركة الفعالة مغ قبل الستعمسضغ : يتعمع األفخاد بذكل أكثخ فاعمية عشجما  -
يذتخكػف في العسمية التعميسية بذكل حكيقي ويتحسمػف مدؤولية تعميسيع 
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الستعمع وليدت السعخفة شضئًا يسترة الستعمع سمبيًا , بل ىي ما يخمقو ،بأيجييع
 بذكل فعاؿ.

أف يشدجع التعمع مع الصخيقة التي يعسل بيا الجماغ : فالجماغ ليذ معالجًا  -
 تتابعيًا خصيًا , بل ىػ متعجد السدارات.

يتحدغ التعمع عشجما يقجـ بصخؽ متشػعة : لكل مشا أسمػبو السسضد في استكباؿ  -
شة مغ التعمع البج السعمػمات ومعالجتيا, ولكي يدتفضج التمسضح أكبخ استفادة مسك
 أف تقجـ لو مائجة متشػعة األشباؽ غشية بخيارات متعجدة لمتعمع.

تحدضغ السذاعخ إيجابية التعمع بذكل كبضخ: تحجد السذاعخ كسية ونػعية التعمع  -
 الحؼ يسكغ لمذخز إنجازه.

 التعمع ضسغ الدياؽ : يتعمع الصالب بذكل أكثخ فاعمية في بضئة العالع الحكيقي. -

 .لتعمم الدريعمسيزات ا -4

,  2002لمتعمع الدخيع مسضدات متعجدة ويسكغ تمخيريا فيسا يمي :) ىالؿ , 
22)،(Meier,2010,18 )       

 تعديد تعمع التالمضح والدساح ليع لتحقضق أىجافيع بذكل أسخع. -

 يستمظ القجرة عمى تػضيف أحجث الػسائل التكشػلػجية. -

 التعميسية. يزسغ مذاركة الستعمسضغ الفعالة في العسمية -

 يدعي لجعل التعمع مخنا. -

 يديج الحضػية في عسمية التعمع ويعضج إلضيا إندانضتيا. -
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يقجـ أسمػبًا ججيجًا إلستثسار العقل البذخؼ وجسيع حػاس التعمع مغ خالؿ التصبيقات  -
 العسمية والتساريغ لتحقضق أفزل الشتائج.

 تيضئة مشاخ تعميسي صحي ومشاسب لدخعة اكتداب السعخفة. -

يضئة الطخوؼ لفتح أفاؽ واسعة مغ الترػر والتخضل واألبتكار واألبجاع في مجاالت ت -
 التعميع السختمفة.

وتخؼ الباحثو أف التعمع الدخيع يخاعي الفخوؽ الفخدية بضغ األشفاؿ ويقجـ 
خيارات ذات معشي تشاسب احتياجات األشفاؿ السختمفة , وأسالضب تعمسيع وذكائيع . 

مع الشذط؛ ألنو يعتسج عمي تقديع األشفاؿ إلي مجسػعات صغضخة إضافة أنو يحقق التع
 متفاعمة ومتعاونة أثشاء مسارسة األنذصة السختمفة.

 مراحل التعمم الدريع .       -4
-Benhamu, A, 2007,13)يسخ التعمع الدخيع بأربع مخاحل متتالية وىي:  

 (302، 2030)مايخ ،(14

سخحمة التحزضخ أثارة اىتساـ األشفاؿ ويقرج  بالسرحمة االولي: التحزير : 
واليجؼ مغ ىحه السخحمة إخخاج األشفاؿ مغ العقمية الالمبالية ،ووضعيع في الحالة السثمي

ويسكغ ،وإستثارة أىتساميع وفزػليع وأعصاءىع مذاعخ إيجابية نحػ السػضػع ،أو الدمبية
البضئة السادية ،يجابيةالكياـ بحلظ مغ خالؿ مجسػعة مغ األنذصة التالية: اإليحاءات اإل

مجسػعة أدوات التحزضخ ،اإليجابية، تحجيج األىجاؼ والسشافع العائجة عمى الصالب
ومغ األدوات والػسائل السدبق تحزضخىا ما يمي :ترفح  ،بضئة اجتساعية إيجابية،السدبق

عخض ،مذاىجة فضمع فضجيػ عغ السادة، تسثضل السػضػع في خخائط العقل،كتاب السادة
أف يجسع األشفاؿ أفكارًا عغ السػضػع، الرػر والخخائط السمػنة ،اصة بالسػضػعشخائح خ

                                                                                                                                                                                       في حجخة الرف.     

: تتزسغ ىحه السخحمة مداعجة األشفاؿ عمى اإلشالع  السرحمة الثانية: العرض
عمى السعمػمات األساسية الالزمة،وتيجؼ إلى أعصاء الفخصة لألشفاؿ لسػاجية السادة 
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 ،التعميسية الججيجة بذكل مستع ومتخابط  ومتعجد الحػاس ويقارب كل االنساط التعميسية
بحلظ مغ خالؿ عخوض تفاعمية,ومػاد تػضيحية مثضخة لألىتساـ وممضئة  ويسكغ الكياـ

باأللػاف, ومذاريع تعتسج عمى العسل في مجسػعات مغ شخرضغ أو كفخيق باإلضافة الى 
تبادؿ األدوار ووسائل أخخػ مثل القرز أو استخجاـ الػسائل التعميسية البرخية 

                                                               .                                                       ػيخ السعمػمات.واإللكتخونية أو عسل ججاوؿ أو خخائط ذىشية لتر
:وتتيح ىحه السخحمة فخصة لألشفاؿ إلضيار مجػ فيسيع السرحمةالثالثة:التسرين:  

قجـ تغحية راجعة بشاءة, إضافة إلى , وت،واستيعابيع عبخ تساريغ متشػعة وبأسالضب متعجدة
أنيا تخكد عمى الصفل،وتيجؼ ىحه السخحمة إلى مداعجة الستعمسضغ عمى استيعاب 

السعصيات الججيجة، وإتاحة الفخصة لمتكامل مع معخفتيع الدابقة بأكبخ عجد مغ 
ويسكغ الكياـ بحلظ مغ خالؿ مجسػعة مغ األنذصة التالية: الحخكة أثشاء ،الصخؽ 
حل التساريغ، التغحية ،الشقاش مع شخيظ أو ضسغ مجسػعات،أللعاب التعميسيةا،التعمع

 الخاجعة .       

وىحه السخحمة تعصى فخصة لمصفل ليفكخ فيسا تعمسو  :األداء الرابعة: السرحمة
وكيف تعمسو , وكيف يدتصيع أف يصبق السعخفة في مكاف أخخ ؟ وال سيسا عشجما يعصي 

يصبق الججيج مسا تعمسو في الػاقع خارج نصاؽ حجخة الرف، السعمع أمثمة تبضغ لو كيف 
ويسكغ الكياـ بحلظ ،كسا يسكغ أف يقجـ السعمع نطخة عامة لسا سيأتي في الجروس القادمة

التعمع والسخاجعة ضسغ فخيق، ،مغ خالؿ مجسػعة مغ األنذصة التالية :التجخبة العسمية
  .صة ذىشيةالتكميفات السشدلية،رسع خخي،السدابقات واأللعاب
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( يػضح السخاحل األربعة لمتعمع الدخيع ومجسػعة األنذصة التى 3وشكل )
 يسكغ الكياـ بيا بكل مخحمة .

 
السراحل األربعة لمتعمم الدريع ومجسهعة األنذطة(  2شكل )  

التى يسكن القيام بها بكل مرحمة.   
خابصة تتكػف (  أف التعمع الدخيع عبارة عغ حمقة دائخية مت3ويتزح مغ شكل )

والبج مغ تػافخ ىحه  ،األداء( -التسخيغ-العخض -مغ أربع مخاحل متجاخمة وىى) التحزضخ
وفي كل مخحمة يسكغ  ،السخاحل األربعة جسيعا وبتػازف مشصقي حتي يتع التعمع الحكيقي

استخجاـ مجسػعة مغ التقشيات السختمفة التي تسكغ السعمع أف يدتخجميا في حجخة الرف 
 ل التمسضح أكثخ تفاعاًل في العسمية التعميسية .والتي تجع

   مكهنات الشجاح في التعمم الدريع. -5

، 2030ىشاؾ مكػنات ودعائع أساسية لمشجاح فى التعمع الدخيع ىى: )جشدغ 
332)(Meier,2010,171-233 ) 

الصفل يحسل في داخمو  : معمع التعمع الدخيع فيفتخض أف استعداد الطالب وتكيفه -
التعميع   الفذل، واالعتقاد بأف  التعمع، ومشيا: الخػؼ مغ  سمبية تحػؿ دوف مذاعخ 
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قبل   خالؿ التفاعل اإليجابي مغ  تخصي ىحه السذاعخ مغ  عسمية شاقة،ويسكغ
 السعمع، والتعديدات المفطية، والعسل الجساعي، والتعاوف.

ذ السدؤولية، :التعمع السشرب عمى الصفل يشسي لجيو حالتعمم القائم عمى الطالب -
تصبضق ذلظ   ويسكغ ،اإلنجاز، وتديج ندبة استستاع الصالب بالتعمع  فضديج مدتػػ 

خالؿ العسل الجساعي، ومشح األشفاؿ معمػمة ومصالبتيع بأبتكار لعبة متػافقة   مغ
 مع ىحه السعمػمة، أو تسثضل األدوار، وتػفضخ روح االحتخاـ، والثشاء، والقبػؿ.  

عج التعميع أكثخ سيػلة بالشدبة لألشفاؿ حضشسا يحتػؼ عمى قجر : يتهظيف السذاعر -
السذاعخ، فالسذاعخ تديل العسمية التعميسية، وتثضخ الكيسياء اإليجابية داخل   مغ

 إلى الذغف الجراسي في السدتقبل.  يقػد  أف  العقل، مسا يسكغ

ة مخيحة وجحابة البضئة السادي  تكػف   :  يجب أف البيئة السادية اإليجابية لمتعمم -
وضع بعس المػحات التي تؤكج   ومجيدة باإلشارات البرخية واألصػات  كسا يسكغ

إلى تػفخ وسائل اإلضاءة الصبيعية وبعس الخوائح العصخية   عمى الشجاح، باإلضافة
تتػفخ خخائط   إلى حجخة الرف، ويجب أيًزا أف  التي تزيف مؤثًخا خاًصا وإيجابًيا

 الجراسي.   عقمية تذسل السحتػػ 

يجب عمى السعمع أف  يقجـ لمصفل عبارات تحتػؼ  اإليحاءات اإليجابية: -
وعيو وال وعيو، وبحلظ   إيجابية يتمقاىا بكمضتو عمى مدتػػ   إيحاءات  عمى
اإليحاءات اإليجابية   ليحه اإليجابية أثخ عسضق عمى العسمية التعميسية، ومغ  يكػف 
 مستعة، وىحا الجرس يفضجكع في الحياة العسمية. حرة   يقػؿ السعمع: سػؼ تكػف   كأف

ىشاؾ مجسػعة مغ التقشيات واالدوات التي يسكغ لمسعمع أف يدتخجميا مفاتيح الذاكرة : -
وتجعل التعمع قاباًل  ،في حجخة الرف والتي تزيف جػًا مغ الستعة والحساس

مشيا: االيقاع كسا أنيا تدتثضخ دافعية الصالب لمتعمع, وتؤثخ عمى الجماغ؛ ،لمتحكخ
 الرػر. -األلعاب التعميسية –تقشية استثارة االسئمة  -واألصػات

: ويقرج بو استخجاـ السعمع مجسػعة  أنساط التعمم حدب الحهاس السدتخدم -
والبرخؼ، والحخكي( والتي ،أنساط التعمع  السعخفية والشفدية والحدية )الدسعي مغ
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ألشفاؿ السػضػعات السختبصة بالسػاد تذكل في مجسميا الصخيقة التي يتعمع بيا ا
 الصخؽ واألسالضب.                                                                       غضخىا مغ  الجراسية السختمفة بذكل أفزل وأسخع مغ

 السحهر الثانى : السفاهيم العمسية.

اج إلى جيػد واسعة أف تعمع السفاليع العمسية واالرتقاء بيا عشج األشفاؿ تحت
كسا يجب أف تداعجىع فى حل مذكالت حياتية وتجضب عغ استفدارتيع عسا  ،ومشطسة

 يحيط حػليع فى بضئتيع .

فيسا يمى سػؼ نتشاوؿ مفيػـ السفيـػ العمسى، أىسية السفاليع العمسية، ترشف 
يع السفاليع دور السعمسة فى تقج،مخاحل تكػيغ السفيـػ العمسى عشج الصفل ،السفاليع العمسية

 العمسية.

 مفههم السفههم العمسى-2

وتعخؼ بأنو " تجخيج لمعشاصخ أو الرفات السذتخكة بضغ عجة مػاقف أو مجسػعة 
مغ األشياء وعادة يعصى إسسا أو عشػاف ويتكػف مغ جدايغ اإلسع )الخمد أو السرصمح 

 (20،  2003والجاللة المفطية لمسفيـػ ".)عبج الدالـ ،(

سع أو السرصمح أو الخمد الحػ يعصى لسجسػعة مغ الرفات أو ويعخؼ بأنو "اال
الدسات أو الخرائز السذتخكة أو العجيج مغ السالحطات أو مجسػعة مغ السعمػمات 

 (43، 2002السشطسة ".)الشججػ وآخخوف 

ويعخؼ بأنو " كمسة أو مرصمح لو داللة لفطية أػ أنو تجخيج لمعشاصخ السذتخكة 
 (232، 2003ق ".)إبخاليع بضغ عجة مػاقف أو حقائ

ويعخؼ بأنو " ترػر ذىشى يتكػف فى عقل الصفل نتيجة لسخوره بخبخات مباشخة 
ويعبخ عغ مجسػعة مغ األشياء واألحجاث التى تذتخؾ فى صفات معضشة ،وغضخ مباشخة

 (22، 2030ويتسثميا فى صػرة رمد أو إسع ".) عبج الػىاب 
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ة مغ العشاصخ السذتخكة بضغ عجة ويعخؼ بأنو " ترػر عقمى قائع عمى مجسػع
مػاقف أو مجركات أو مالحطات أو سسات لطاىخة ما ويعصى ليحا إسع قج يكػف رمد أو 

 (23، 2032كمسة أو مرصمح ".) الدضج 

وأنو يتدع بسجسػعة مغ  ،مساسبق يتبضغ لشا أف السفيـػ العمسى ترػر عقمى
والجاللة ،الخمد أو السرصمح (ويتكػف مغ جدايغ اإلسع ) ،الرفات التى تسضده عغ غضخة

 يتدع بسجسػعة مغ الرفات التى تسضده عغ غضخة ،المفطية لمسفيـػ

 أهسية تدريس السفاهيم العمسية.-0

 (22، 2002لمسفاليع العمسية أىسية بالغة مغ كػنيا :)الشججػ آخخوف 

 أكثخ ثباتا وإستقخاؤا مغ الحقائق العمسية الجدئية. -

 تديل دراسة البضئة. -

 لتكػيغ السبادػ والقػاعج والقػانضغ والشطخيات العمسية.الزمة  -

 ليا عالقة كبضخة بحياة الستعمسضغ أكثخ مغ الحقائق العمسية الستشاثخة. -

 تعتبخ أحج مجاخل بشاء السشاىج الجراسية -

 ترشيف السفاهيم العمسية.-3

 (22،  2002ترشف السفاليع العمسية إلى:)الشججػ وآخخوف      

 أوتقخيخػ مثل الكثافة.وصفى مثل األسج  -

 أولى مثل الدمغ أو مذتق مثل الدخعة. -

 محدػس مثل الثجييات أومجخدمثل الحرة. -

 بديط مثل الدىخة أو معقج مثل التصػر. -

 (22،  2030كسا تقدع السفاليع العمسية إلى ثالثة أنػاع:)عبج الػىاب 
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خكة بضغ السفيـػ الخابط أو السػحج :الحػ يخبط بضغ مجسػعة مغ الخػاص السذت -
 مجسػعة مغ األشياء والسػاقف مثل )الحضػنات( 

السفيـػ الفاصل غضخ السػحج : الحػ يخبط بضغ مجسػعة مغ الخػاص الستبايشة  بضغ  -
–مجسػعة مغ األشياء والسػاقف مثل )داخل الحضػنات ىشاؾ حضػنات أليفة 

 وحضػنات مفتخسة ( 

ضتغ أو أكثخ مغ خرائز السفيـػ العالقى:الحػ يعبخ عغ عالقة معضشة بضغ خاص -
 السفيـػ مثل )البط  يصضخ ويدبح(

 مراحل تكهين السفههم العمسى عشد الطفل. -4

قدع  بياجيو مخاحل نسػ السفيـػ العمسى عشجالصفل إلى أربع مخاحل ىى :)بيجات 
2004 ،322) 

وفضيا يتعامل الصفل  ،:وتبجأ مغ بجاية العسخ إلى سغ الثانيةالسرحمة الحس حركية -
بسعشى أف الصفل يسدظ بأػ شئ يقع تحت يجيو ويحخكو ،بضئة بالحذ والحخكةمع ال

 لضتعخؼ عميو.

وفضيا يتعامل الصفل مع البضئة ،( سشػات2-2:وتبج مغ ) مرحمة ماقبل العسميات -
باستخجاـ كمسة واحجة فى بجاية السخحمة وتشسػ خالليا بالتجريج الرػر السعخفية 

وتشتطع فى نياية ىحه السخحمة فى تخاكضب  الجاخمية لمصفل عغ العالع الخارجى
 معخفية كمية.

وفضيا يتعمع الفخد ترشيف  ،( سشة33-2:وتبجأ مغ )مرحمة العسميات السحدهسة -
كسا يدتصيع الكياـ ،األشياء إلى فئات عمى أساس أحجاميا أو أشكاليا وألػانيا

 بالتختضب السدمدل لألشياء وإدراؾ مفاليع الدماف  والسكاف والعجد.

وفضيا يقـػ ،: وتبجأ مغ سغ الثانية عذخ حتى نياية العسخمرحمة العسميات السجردة -
 الفخد بالتفكضخ السشصقى وإجخاء عسميات باستخجاـ الخمػزوالسعادالت.
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ضشسا قدع بخونخ مخاحل نسػ السفيػـ العمسى عشجالصفل إلى ثالث مخاحل ب
 (22، 2003ىى:)الزبع 

ويحجث الشسػ ،:تستج مشح الػالدة وحتى سغ الثانيةمخحمة التسثيالت العسمية الحخكية  -
 خالليا مغ خالؿ الفعل والحخكة.

ويحجث الشسػ فضيا ،( سشػات2-4مخحمة التسثيالت الرػرية الخيالية:وتستج مغ ) -
 مغ خالؿ الترػرات البرخية .

نياية العسخ (،حضث يتدشى لمفخد  -2مخحمة التسثيالت الخمدية : وتستج مغ ) -
 خاتو مغ خالؿ التسثيالت الخمدية وتختبصبالشسط الخمدػ.   التعبضخ عغ خب

مسا سبق ندتخمز أف عسمية تكػيغ السفيـػ تبجأ فى سغ مبكخ لجػ 
ويكتدبيا مغ خالؿ تعاممو مع األشياء فى البضئة، وأف نقصة البجاية فى تذكضل ،الصفل

 السفيـػ لجػ الصفل السذاىجات الحدية .

 اهيم العمسية.دور السعمسة فى تقديم السف -5

 يتمخز دور السعمسة فى تقجيع السفاليع العمسية فيسايمى:

 تػفضخ السػاد واألدوات الالزمة لتذجيع األشفاؿ وإستدارة دافعضتيع لمتعمع. -

إتاحة الفخصة لألشفاؿ لكى يتعاممػا مع ىحه السػاد واألدوات واألشياء مباشخة  -
 باستخجاـ أسمػب السالحطة.

 جابية فى السػقف التعميسى.مخاعاة السذاركة االي -

تػضيح السعشى بأكثخ مغ شخيقة وذلظ مغ خالؿ أمثمة أو رمػز لتديضل عسمية  -
 التعمع .

 تأكضج السعمػمات الدابقة لجػ الستعمع والسختبصة بالسػضػع الحػ يجرسو. -

 تػفضخ كافة الػسائل التعميسية التى تداعج األشفاؿ عمى اكتداب السفاليع ونسػىا. -
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يج مغ األنذصة واألسالضب الستشػعة مثل السالحطة والتجخيب واالكتذاؼ تػفضخ العج -
 (222-222، 2030والديارات والخبخات التخبػية.) حافع 

 السحهر الثالث: التفكير الشاقد.

أف التفكضخ الشاقج يعج أحج أنػاع التفكضخ السيسة حضث يؤدػ بالفخد إلى االستقالؿ 
حػر الزضق حػؿ الحات لالنصالؽ إلى مجاالت أوسع فى تفكضخه ويحخره مغ التبعية والتس

مغ خالؿ تذجيع روح التداؤؿ والبحث وعجـ التدميع بالحقائق دوف تحخػ أو استكذاؼ 
 (32، 2002)عبج السعصى 

 ومياراتو، وأىسضتو بالشدبة لمصفل. ،وفيسا يمى سػؼ نتشاوؿ مفيـػ التفكضخ الشاقج

 مفههم التفكير الشاقد. -2

الشاقج بأنو"ىػ نػع مغ التفكضخ الحػ ييدخ عسميات الػصػؿ لمقخار يعخؼ التفكضخ 
ويعتسج عمى معايضخ ومحكات خاصة وكحلظ عمى التقػيع الحاتى أو الحداسية لمسػاقف 

 (223، 2002الستشػعة") الشججػ وآخخوف 

وىػ نتائج لسطاىخ  ،ويعخؼ بأنو"تفكضخ تأممى محكـػ بقػاعج السشصق والتحمضل
كسعخفة االفتخاضات  والتفدضخ وتقػيع السشاقذات واالستشباط واالستشتاج ".) معخفية متعجدة 
 (24، 2002العتـػ وآخخوف 

ويعخؼ بأنو " نذاط عقمى تأممى وقجرة يستمكيا الفخد ويدتخجميا عشجما يػاجو 
مػقفا يتصمب ابجاء رأػ أو إصجار حكع أو اتخاذ قخار فيسا يتػجب عسمو أو االعتقاد بو".) 

 (20، 2033عبػد 

ويعخؼ  بأنو  األدلة "نػع مغ أنػاع التفكضخ العميا التى تجعل الستعمسضغ قادريغ 
وإدراؾ الحقائق  ،ومعخفة االفتخاضات، وتقػيع األدلة ،واالستجالؿ ،عمى االستشتاج

 (22، 2032السػضػعية ") عمى 
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 مهارات التفكير الشاقد. -0

 (Watson & Gleser ,2008,3-4)  ترشف ميارات التفكضخ الشاقج إلى مايمى:

: وتذضخ إلى القجرة عمى التسضضد بضغ صجؽ معمػمات التعرف عمى االفتراضات- -
 محجدة وعجـ صجقيا .

ويعشى التعخؼ عمى التفدضخات السشصكية وتقجيخ فيسا إذا كانت التعسيسات  التفدير: -
 والشتائج السبشية عمى معمػمات مقبػلة.

عمى تحجيج بعس الشتائج الستختبة عمى مقجمات أو : ويذضخ إلى قجرة الفخد االستشباط -
 معمػمات سابقة ليا.

ويكػف لجيو ،:قجرة الفخد عمى استخالص نتيجة مغ حقائق معضشة مالحطةاالستشتاج -
 القجرة عمى إدراؾ صحة الشتيجة أو خصئيا فى ضػء الحقائق السعصاة.

رفزيا والتسضضد بضغ :وتعشى قجرة الفخد عمى تقػيع الفكخة وقبػليا أو  تقهيم الحجج -
 الحجج القػية والزعيفة وإصجار الحكع عمى مجػ كفاية السعمػمات.

 (3، 2032كسا ترشف ميارات التفكضخ الشاقج إلى خسدة ميارات ىى :) عثساف 

:قجرة الفخد عمى معخفة الدبب أو الجلضل وراء البيانات السعصاة مسا يداعج التفدير -
 ترشيفو لتمظ البيانات وتمخيريا.

قجرة الفخد عمى دراسة السػقف أو السعمػمات السعصاة لمتعخؼ عمى أجداءه لتحميل:ا -
أو عشاصخه األساسية وتحجيج العالقات بضشيا ومغ ثع تحجيج العالقة بضغ الدبب 

 والشتيجة.
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: قجرة الفخد عمى فحز البيانات أو السعمػمات السعصاة  الدقة فى فحص الهقائع -
جاع األحجاث والػقائع التى تداعجه عمى مػاجية أو السختبصة بسػقف معضغ واستخ 

 ىحا السػقف لمحكع عمى صجؽ ىحه السعمػمات السعصاة مغ عجـ صجقيا.

: قجرة الفخد عمى تحجيج العالقة بضغ السعمػمات السعصاة بسػقف ما أو االستدالل -
 أكثخ الشتقاؽ الشتائج السختبصة بالسػقف.

غ الحجج والبخاىضغ السختمفة مغ حضث : قجرة الفخد عمى التسضضد بضتقهيم الحجج -
صحتيا وأىسضتيا لمسػقف كحلظ التسضضد بضغ الحكيقة والخأػ فى ضػء مجسػعة مغ 

 السعايضخ.

 وفى ضػء ماسبق أمكغ تحجيج ميارات التفكضخ الشاقج بالبحث الحالى إلى:

:ويقرج بو التػصل إلى نتيجة ما والقجرة عمى اتخاذ القخار الدميع فى االستشتاج -
 ػء البيانات أو السعمػمات الستاحة.ض

:ويقرج بو فيع األحجاث وتفدضخىا ومحاولة ربط األسباب بالشتائج التفدير -
 والتحميالت بالطػاىخ مغ أجل فيع العالقة بضغ الدبب والشتيجة.

ويقرج بو مقجرة الصفل عمى الفيع والتعبضخ عغ السعشى أو السغدػ أو التحميل:  -
 ات والسػاقف والسعمػمات.الجاللة لسجسػعة مغ الخبخ 

 أهسية تعمم مهارات التفكير الشاقد -3

، 2002أىسية تعمع ميارات التفكضخ الشاقج فيسايمى: ) العتـػ وآخخوف  تتمخز
 (332، 2033(،) عػيذ ومختزى 32

تجريب األشفاؿ عمى أف يربحػا أكثخ فاعمية فى التفكضخ باألشياء وفى حل مذكالتيع  -
 ضسغ العالع الحكيقى.
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ف تعمع ميارات التفكضخ يخفع درجة اإلثارة والجحب لمخبخات الستشػعة )داخل غخفة إ -
 الشذاط( مسا يجعل دور الصفل إيجابيا وفاعال، ويديج فى كدبو لمسعارؼ بجرجة كبضخة.

إف تعمع ميارات التفكضخ ىػ بسثابة تدويج الصفل باألدوات التى يحتاجيا لمتسكغ مغ  -
مغ السعمػمات أو الستغضخات بجال مغ تدويجه بالسعخفة بذكل التعامل بفاعمية مع أػ نػع 

 تمقضشى.

إف تعمع ميارات التفكضخ يدسح لمصفل بسسارسة االستشتاج واالستشباط أثشاء أداء السيسات  -
وتقبل وجيات نطخ اآلخخيغ السختمفة  ،والتخصيط والتقػيع وكيف يكػف أكثخ مػضػعية

 ذات.والبحث عغ األدلة والسذاركة فى السشاق

ويجب البجء  ،ميارات التفكضخ ال تشسػ تمقائيا بل تحتاج إلى تجريب ومسارسة حتى تطيخ -
بتجيب األشفاؿ عمضيا مشح عسخ مبكخ فى حياتيع لتربح سمػكا وأداء فى حياتيع 

 وتداعجىع عمى التكيف والعير فى مجتسع كثضخ التحػؿ والتغضخ.

فى تػسيع مجارؾ الصفل وإشباع  وفى ضػء ذلظ يتزح أىسية ميارات التفكضخ الشاقج -
 حاجاتو إلى البحث والتجخيب وراء السعخفة الستكذاؼ البضئة مغ حػلو .   

 .فروض البحث

يػجج فخؽ بضغ متػسصي درجات أشفاؿ السجسػعتضغ الزابصة)التى درست  (2
بالصخيقة السعتادة ( والتجخيبية)التى درست باستخجاـ التعمع الدخيع ( في التصبضق 

لرالح   0.03لو داللة إحرائية عشج مدتػؼ  ختبار السفاليع العمسية الالبعجؼ 
 أشفاؿ السجسػعة التجخيبية.

يػجج فخؽ بضغ متػسصي درجات أشفاؿ السجسػعتضغ الزابصة)التى درست  (0
بالصخيقة السعتادة( والتجخيبية)التى درست باستخجاـ التعمع الدخيع(  في التصبضق 
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لرالح   0.03لو داللة إحرائية عشج مدتػؼ الختبار التفكضخ الشاقج  البعجؼ
 أشفاؿ السجسػعة التجخيبية.

 .إجراءات البحث

 أوال: إعداد اختبار السفاهيم العمسية ألطفال الروضة .

 سار البحث الحالي تبعًا لإلجخاءات التالية:    

 تحديد الهدف من االختبار. -2

 قياس التحرضل فى السفاليع العمسية لجػ أشفاؿ الخوضة.

 .السفاهيم العمسية التى تشاسب طفل الروضةتحديد  -0

تع تحجيج السفاليع العمسية التى تشاسب شفل الخوضة مغ خالؿ استبانة تزسشت 
تع  ،الكيخبية(،السفشاشيذ،الزػء،حاالت السادة،( مػضػعات ىى )الكائشات الحية2)

وفى ضػء أراء السحكسضغ البجاء الخأػ فى مجػ مشاسبتيا  ،عخضيا عمى السحكسضغ
( مفيػـ تابعة لمسػضػعات 22وفى ضػء أراء السحكسضغ تع التػصل إلى ) ،لألشفاؿ

 (3سابقة الحكخ.)ممحق 

.صياغة مفردات االختبار -3  
مغ خالؿ االشالع عمى االختبارات الستزسشة بجراسة  رضا مدعج الجساؿ 

( تع 2032ودراسة شو ) ،(2032( ودراسة عبجالفتاح )2033) ولضج الدضج أحسج خميفة
(  مفخدة فى صػرة االختيار مغ متعجد  مغ الرػر، أػ أف  الصفل يختار 22صياغة )

% لسدتػػ  20الرػرة الرحيحة مغ ثالث صػر، مػزعة عمى السدتػيات التالية:. 
ئز  شفل % لسدتػػ التصبضق لسالئستيع لخرا20 ،% لسدتػػ الفيع20التحكخ، 

 ( يػضح مػاصفات اختبار السفاليع العمسية ألشفاؿ الخوضة.3الخوضة.  وججوؿ )
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(2جدول )  
 مهاصفات اختبار السفاهيم العمسية ألطفال الروضة

 مدتهيات األهداف تذكر فهم تطبيق السجسهع الهزن الشدبى
 السهضهعات

 الكائشات الحية 3 4 3 2 20
 حاالت السادة 3 4 3 2 20
 الزهء 3 2 3 2 42

 السفشاطيس 3 3 3 4 32
 الكهربية. 3 2 3 3 32
 السجسهع 2 32 2 22 

300%   20%  20%  20%  

 تحديد طريقة ترحيح االختبار   -4

تع تحجيج شخيقة ترحيح االختبار بحضث تعصى كل مفخدة في االختبار درجة 
 (4واحجة .)ممحق 

 تحديد صدق االختبار.   -5

ار تع عخضو عمى مجسػعة مغ أساتحة السشاىج وشخؽ لمتأكج مغ صجؽ االختب 
تجريذ وذلظ لسخاجعتو مغ حضث: مصابقتو لألىجاؼ، سالمة الرياغة المغػية والعمسية ال

لمسفخدات ووضػحيا،وقج إجخيت التعجيالت فى ضػء آراء السحكسضغ وأصبح االختبار فى 
 ( 2صػرتو الشيائية .)ممحق 

ر السفاليع العمسية مػزعة عمى مدتػيات أرقاـ مفخدات اختبا( يػضح 2ججوؿ)
 األىجاؼ الثالثة 
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 (0جدول )
 أرقام مفردات اختبار السفاهيم العمسية مهزعة عمى مدتهيات األهداف الثالثة 

التطبيق االستطالعي لالختبار:-6  
( شفل بخوضة أبشاء 22تع تصبضق االختبار عمى عضشة استصالعية تكػنت مغ )

تو، وثبات السكياس، وذلظ لحداب صجؽ عبارا ،الثػرة  التابعة الدارة السشيا التعميسية 
 وزمغ اإلجابة عميو.

تػػػع حدػػػاب صػػػجؽ صػػػجؽ مفػػػخدات االختبػػػار ب يجػػػاد  صـــدق مفـــردات االختبـــار:
معامػػل االرتبػػاط بػػضغ درجػػػة كػػل مفػػخدة والجرجػػة الكميػػػة الشفػػاؿ العضشػػة االسػػتصالعية، وقػػػج 

[ وبالتػػالي 0.22، 0.32وقعػػت معػػامالت االرتبػػاط لسفػػخدات االختبػػار فػػي الفتػػخة السغمقػػة  
 ف ف جسيع معامالت االرتباط مػجبة مسا يذضخ إلى صجؽ مفخدات االختبار.

تع حداب ثبات االختبار ب ستخجاـ "معادلة ألفا لمثبات" معادلة  ثبات االختبار:
وجج أف معامل الثبات لمسكياس  ،درجات أشفاؿ العضشة االستصالعية مغ خالؿكخونباخ 

 .ؿما يذضخ إلى أف االختبار ذو ثبات عا 0.23=

تع حداب زمغ اإلجابة عغ مفخدات االختبار عغ شخيق رصج زمن االختبار:
زمغ إجابة كل شفل مغ أشفاؿ العضشة االستصالعية عمى حجه، وأخح متػسط زمغ اإلجابة 

 ( دقيقة.40وكاف الدمغ الالـز )،عمى مفخدات االختبار

 مدتهيات األهداف تذكر فهم تطبيق السجسهع
 السهضهعات

2 2 2، 4 ،3  الكائشات الحية 3 
2 30 2،2 ،2  حاالت السادة 2 
2 32 32، 34،33   ،32،32 ،32  الزهء 33 
 السفشاطيس 32 20 23 4
3 22 24 ،23  الكهربية. 22 

 السجسهع 2 32 2 22
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 ثانيا: إعداد اختبار التفكير الشاقد ألطفال الروضة .

( :دراسة سػيمع 2032جراسات والبحػث الدابقة :دراسة سعػد )ومغ خالؿ ال
 تع التػصل إلى الرػرة الشيائية الختبارالتفكضخ الشاقج ب تباع الخصػات التالية: ،(2032)

 تحديد الهدف من االختبار:-2
 لجػ أشفاؿ الخوضة .  الشاقجىجؼ االختبار إلى قياس التفكضخ 

 تحديد مهارات التفكير الشاقد :-0
وىي:                                                           الشاقجتع تحجيج السيارات التي تسثل ميارات التفكضخ  

:ويقرج بو التػصل إلى نتيجة ما والقجرة عمى اتخاذ القخار الدميع فى ضػء االستشتاج-
 البيانات أو السعمػمات الستاحة.

دضخىا ومحاولة ربط األسباب بالشتائج والتحميالت :ويقرج بو فيع األحجاث وتفالتفدير -
 بالطػاىخ مغ أجل فيع العالقة بضغ الدبب والشتيجة.

ويقرج بو مقجرة الصفل عمى الفيع والتعبضخ عغ السعشى أو السغدػ أو الجاللة التحميل: -
 لسجسػعة مغ الخبخات والسػاقف والسعمػمات.

 اعداد الرهرة االولية لالختبار : -3
وتع صياغة السفخدات  ،( مفخدات لكل ميارة2( مفخدة لالختباربػاقع )23اد )تع اعج

مرحػبا بالرػر، أػ أف  الصفل يختار الرػرة الرحيحة فى صػرة اختيار مغ متعجد 
 .مغ ثالث صػر

 تعميسات االختبار: -4
ىجفت تعميسات االختبار إلي مداعجة األشفاؿ عمي اإلجابة عغ مفخدات  

 لة ويدخ، وتست مخاعاة ما يمي:االختبار بكل سيػ 

 أف تكػف التعميسات قرضخة ومباشخة. -
 تػضيح الغخض مغ االختبار. -
 وصف مخترخ لالختبار. -
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 اإلشارة إلي ضخورة اإلجابة عغ كل مفخدة مغ مفخدات االختبار.  -
 طريقة ترحيح االختبار :-5

تع تحجيج درجة واحجة لكل إجابة صحيحة عغ كل مفخدة مغ مفخدات اختبار 
 (2التفكضخ الشاقج.)ممحق 

 تحديد صدق االختبار.   -6

لمتأكج مغ صجؽ االختبار تع عخضو عمى مجسػعة مغ أساتحة السشاىج وشخؽ  
تجريذ وعمع الشفذ وذلظ لسخاجعتو مغ حضث: مصابقتو لألىجاؼ، سالمة الرياغة ال

دة وقج إجخيت المغػية والعمسية لمسفخدات ووضػحيا، مجػ انتساء كل مفخدة لمبعج الحػ تكي
 (3التعجيالت فى ضػء آراء السحكسضغ وأصبح االختبار فى صػرتو الشيائية .)ممحق 

 التطبيق االستطالعي لالختبار:-7
( 22تػع تصبضػق االختبػار عمػى عضشػة اسػػتصالعية سػابقة الػحكخ والتػى تكػنػت مػػغ )

صػجؽ عباراتػو، وذلػظ لحدػاب  ،شفل بخوضػة أبشػاء الثػػرة  التابعػة الدارة السشيػا التعميسيػة 
 وثبات السكياس، وزمغ اإلجابة عميو.

تػػػع حدػػػاب صػػػجؽ صػػػجؽ مفػػػخدات االختبػػػار ب يجػػػاد  صـــدق مفـــردات االختبـــار:
معامػػل االرتبػػاط بػػضغ درجػػػة كػػل مفػػخدة والجرجػػة الكميػػػة الشفػػاؿ العضشػػة االسػػتصالعية، وقػػػج 

وبالتػػالي [ 0.22، 0.30وقعػػت معػػامالت االرتبػػاط لسفػػخدات االختبػػار فػػي الفتػػخة السغمقػػة  
 ف ف جسيع معامالت االرتباط مػجبة مسا يذضخ إلى صجؽ مفخدات االختبار.

تع حداب ثبات االختبار ب ستخجاـ "معادلة ألفا لمثبات" معادلة  ثبات االختبار:
وجج أف معامل الثبات لمسكياس  ،درجات أشفاؿ العضشة االستصالعية مغ خالؿكخونباخ 

 .و ثبات عاؿما يذضخ إلى أف االختبار ذ 0.22=

تع حداب زمغ اإلجابة عغ مفخدات االختبار عغ شخيق رصج زمن االختبار:
زمغ إجابة كل شفل مغ أشفاؿ العضشة االستصالعية عمى حجه، وأخح متػسط زمغ اإلجابة 

 ( دقيقة.40وكاف الدمغ الالـز )،عمى مفخدات االختبار
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فال الروضة باستخدام التعمم ثالثا:اعداد اوراق عسل الطفل ودليل السعمسة لمتدريس ألط
 الدريع.

تع  إعجاد دلضل السعمع  وأوراؽ عسل الصفل التي تدتخجـ أثشاء الػتعمع الدػخيع وفقػًا لمخصػػات 
 التالية:

  تحديد األهداف العامة لمتدريس: -2
      تع تحجيج أىجاؼ البخنامج فيسا يمي:                                                           

اكداب أشفاؿ الخوضة لمسفاليع العمسية السقخرة عمضيع  .                                                                    -
 تشسية التفكضخ الشاقج لجػ  لجؼ ألشفاؿ الخوضة. -

 تحديد األهداف الخاصة لمتدريس. -0

ؾ الشيائي لتعمع تع صياغة األىجاؼ الخاصة لمتجريذ في شكل يحجد الدمػ 
السفاليع العمسية السخاد إكدابيا الشفاؿ مجسػعة البحث ووصفيا وصفًا دقيقًا إجخائيًا 

 (.     2مػزعة عمى الجروس بجلضل السعمع  )ممحق 

 تحديد محتهي الدروس. -3
لمسفاليع تع تحجيج محتػؼ الجروس بحضث يحقق األىجاؼ الدمػكية السشذػدة 

 ا سابقا. والتى تع تحجيجىالعمسية 

   تحديد االجراءات الستبعة  لتطبيق التعمم الدريع .                                                       -4
العخض، التسخيغ، األداء( تع تحجيج  ،في ضػء مخاحل التعمع الدخيع  )التحزضخ

 االجخاءات الستبعة  لتصبضق التعمع الدخيع عمى الشحػ التالى :

 ،شفاؿ إلى مجسػعات تعاونية غضخ متجاندة في مدتػيات التحرضلتقديع اال -
بحضث تزع كل مجسػعة أربعة أشفاؿ، ويكػف لكل شفل دور فى السجسػعة 

 عمى أف تتبجؿ األدوار.

يتع التجريذ وفقا لمسخاحل األربعة لمتعمع الدخيع وىى:مخحمة التحزضخ: مخحمة  -
ولي لمسعخفة الججيجة أو السيارة جحب االىتساـ، مخحمة العخض: مخحمة التقجيع األ

مخحمة  ،التي يتع تعميسيا أو إنيا السػاجية األولي بضغ الستعمع ومادة التعميع
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مخحمة األداء :  ،التسخيغ : مخحمة تكامل السعخفة الججيجة أو السيارة الججيجة
 مخحمة تصبضق ما تعمسو التمسضح عمي حاالت مغ الحياة .

 دريع السدتخدمة لمتدريس.                                                                             ال تحديد تقشيات التعمم  -5
 صػر (.-خخائط ذىشية  -تع استخجاـ تقشيات التعمع الدخيع  التالية )لػحات تعميسية 

 تحديد أساليب التقهيم: -2
 تالية:تع تقػيع التجريذ مغ خالؿ السخاحل التقػيسية الثالث ال

 ،ختبار السفاليع العمسيةالتقػيع القبمي ) قبل التجريذ(: حضث تع تصبضق ا  -
)مجسػعة البحث( لتحجيج واختبار التفكضخ الشاقج عمى أشفاؿ ماقبل السجرسة   

 والتفكضخ الشاقج.السفاليع العمسية مدتػاىع  في تحرضل 

جروس عمى حجة مغ التقػيع البشائي ) أثشاء التجريذ(: تع ذلظ في كل درس مغ ال -
خالؿ األنذصة والتساريغ لمتعخؼ عمى مجػ تقجـ الصالب وترحيح األخصاء 

 التي يقع فضيا األشفاؿ.

ختبار السفاليع التقػيع الشيائي )بعج االنتياء مغ التجريذ(: حضث تع تصبضق ا -
)مجسػعة البحث( واختبار التفكضخ الشاقج عمى أشفاؿ ماقبل السجرسة    ،العمسية
 والتفكضخ الشاقج.السفاليع العمسية مدتػاىع  في تحرضل لتحجيج 

 إعداد أوراق عسل الطفل. -8
ورقة( بػاقع ورقة عسل لكل  34تع إعجاد أوراؽ عسل الصفل وبمغ عجد األوراؽ )

درس، وتقدع الػرقة إلى جدئضغ: الجدء األوؿ خاص بأنذصة تعمع الجرس، الجدء الثاني 
 خاص بالتقػيع.

 سعمم لمتدريس باستخدام التعمم الدريع.إعداد دليل ال -9

 تع إعجاد دلضل السعمع لمتجريذ باستخجاـ التعمع الدخيع وتزسغ الجلضل ما يمي
مخاحل ،دعائع ومكػنات التعمع الدخيع،السبادغ األساسية لمتعمع الدخيع، :مقجمة الجلضل
تبعة في قائسة بالجروس الستزسشة لمسفاليع العمسية التعميسات الس،التعمع الدخيع
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واشتسل كل درس  ،كيفية تجريذ كل درس مغ الجروس باستخجاـ التعمع الدخيع،التجريذ
خصة الدضخ في ،الػسائل التعميسية،األىجاؼ اإلجخائية لمجرس،عمى ما يمي ؛عشػاف الجرس

 الػاجب السشدلي .،تقػيع الجرس،الجرس وفقًا مخاحل التعمع الدخيع

 وأوراق العسل:  الرهرة الشهائية لدليل السعمم - 22
وبعج االنتياء مغ إعجاد دلضل السعمع وأوراؽ العسل تع عخضيسا عمى مجسػعة مغ 

مجؼ مشاسبة األىجاؼ الدمػكية لكل درس،ارتباط األىجاؼ  السحكسضغ  وذلظ لمتأكج مغ
مشاسبة تقشيات التعمع الدخيع  بالسحتػػ، مشاسبة أسمػب التعمع الدخيع في كل درس،

درس،مشاسبة األنذصة والتساريغ الستزسشة بأوراؽ العسل لسدتػؼ السدتخجمة فى كل 
 أشفاؿ الخوضة، مجؼ مشاسبة أسالضصب التقػيع الستبعة.

وتع إجخاء التعجيالت التي أبجاىا الدادة السحكسػف حػؿ ححؼ بعس التساريغ 
مع لكثختيا أو لرعػبتيا عمى مدتػػ الصفل. وبعج إجخاء التعجيالت الدابقة عمى دلضل السع

 ( قابمضغ لمتصبضق عمى2، ممحق 2أصبح دلضل السعمع وأوراؽ العسل )ممحق  ،وأوراؽ العسل
 )السجسػعة التجخيبية لمبحث(.أشفاؿ الخوضة 

 :رابعا :اختيار مجسهعة البحث وتقديسها إلى مجسهعتين

بخوضػػػػة أبشػػػػاء الثػػػػػرة  السدػػػػتػػ الثػػػػانى مػػػػغ أشفػػػػاؿ تػػػػع اختيػػػػار مجسػعػػػػة البحػػػػث 
(  شفػػػل 20وكػػاف عػػػجدىع ) 2020/ 2032لمعػػػاـ الجراسػػػي السشيػػػا اتعميسيػػة  التابعػػة الدارة 

 وتع تقديسيع الي مجسػعتضغ :

أبشاء الثػرة ( شفل بسجرسة 43مجسػعة ضابصة : وتكػنت مغ فرل بو ) -
 ودرست  بالصخيقة السعتادة. االبشجائية

أبشاء الثػرة (  شفل بسجرسة 42وتكػنت مغ فرل بو ) :مجسػعة تجخيبية -
 ودرست باستخجاـ التعمع الدخيع. جائيةاالبش
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وتع ضبط الستغضخات اآلتية التي يحتسل أف تؤثخ عمى نتائج البحث وذلظ 
 لزساف تكافؤ  السجسػعتضغ :   

ومعمسة  ،قامت معمسة الفرل بالتجريذ ألشفاؿ السجسػعة التجخيبية  السعمسة :
لباحثة مغ أنيسا يحسالف  بعج أف تأكجت ا ،الفرل بالتجريذ ألشفاؿ السجسػعة الزابصة

سشو  33نفذ السؤىل ) بكالػريػس التخبية لمصفػلة السبكخة( وليسا نفذ مجة الخبخة وىي 
 تقخيبًا .

: لمتأكػػػج مػػػغ تكػػػافؤ السجسػػػػعتضغ مػػػغ حضػػػث السفػػػاليع السفـــاهيم العمسيـــة الدـــابقة
بحػث ( عمػي العمسية قبل تصبضق تجخبة البحػث، تػع تصبضػق اختبػار السفػاليع العمسيػة ) أداة ال

 أشفاؿ السجسػعتضغ قبل تصبضق تجخبة البحث.
( يػضػػػػػح داللػػػػػة الفػػػػخؽ بػػػػػضغ متػسػػػػػصي درجػػػػات أشفػػػػػاؿ السجسػػػػػػعتضغ 4وجػػػػجوؿ)

 الزابصة والتجخيبية في التصبضق القبمي الختبار السفاليع العمسية.
 (3جدول )

ق داللة الفرق بين متهسطي درجات أطفال السجسهعتين الزابطة والتجريبية في التطبي
 القبمي الختبار السفاهيم العمسية.

 البيان           
 السجسهعة 

االنحراف  الستهسط                  عدد األطفال       
 السعياري                           

 داللة  ت
 ت

 غضخ 22,0 02,3 23,2 43 السجسهعة الزابطة
 23,0 03,4 42 السجسهعة التجريبية دالة

افؤ أشفاؿ السجسػعتضغ الزابصة والتجخيبية مغ حضث السفاليع وىحا يعشى تك
 العمسية قبل إجخاء تجخبة البحث.

لمتأكج مغ تكافؤ السجسػعتضغ مغ حضث التفكضخ الشاقج قبل  التفكير الشاقد الدابق:
تصبضق تجخبة البحث، تع تصبضق اختبار التفكضخ الشاقج ) أداة البحث ( عمي أشفاؿ 

 ضق تجخبة البحث.السجسػعتضغ قبل تصب
( يػضح داللة الفخؽ بضغ متػسصي درجات أشفاؿ السجسػعتضغ 3وججوؿ)

 الزابصة والتجخيبية في التصبضق القبمي الختبار التفكضخ الشاقج.
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 (4جدول )
داللة الفرق بين متهسطي درجات أطفال السجسهعتين الزابطة والتجريبية في التطبيق 

 القبمي الختبار التفكير الشاقد
 البيان           
 السجسهعة 

االنحراف  الستهسط                  عدد األطفال       
 السعياري                           

 داللة  ت
 ت

 غير 32,2 2و22 65,3 34 السجسهعة الزابطة
 2و77 58,3 36 السجسهعة التجريبية دالة

مغ حضث التفكضخ  وىحا يعشى تكافؤ أشفاؿ السجسػعتضغ الزابصة والتجخيبية
 الشاقج قبل إجخاء تجخبة البحث.

 :تطبيق تجربة البحثخامدا: 

حضث تع تصبضق اختبار السفاليع العمسية  ،2032/ 3/30بجأ تشفضح التجخبة في  
ثع التجريذ ألشفاؿ  ،واختبار التفكضخ الشاقج عمى أشفاؿ السجسػعتضغ الزابصة والتجخيبية

 ، والسجسػعة التجخيبية باستخجاـ التعمع الدخيع ،ادةالسجسػعة الزابصة بالصخيقة السعت
 ،2032/  32/  2وانتيى تشفضح التجخبة في  ،( حرة22واستغخقت عسمية التجريذ وىػ)

حضث تع إعادة تصبضق اختبار السفاليع العمسية واختبار التفكضخ الشاقج عمي أشفاؿ 
 السجسػعتضغ الزابصة والتجخيبية.

                                                                               .ديرها نتائج البحث وتحميمها وتف
 نتائج تطبيق اختبار السفاهيم العمسية. -3

بضغ متػسصي داللة الفخؽ تع حداب  ،لمتحقق مغ صحة الفخض األوؿ لمبحث 
ار السفاليع درجات أشفاؿ السجسػعتضغ الزابصة والتجخيبية في التصبضق البعجؼ الختب

 Independent- Samples Tالعمسية باستخجاـ اختبار "ت" لمسجسػعات السدتقمة 
Test   مغ خالؿ بخنامجSPSS    ولإلجابة عغ  ،(  222 -220 ،2032)حدشى

 .2"باستخجاـ تحمضل التغايخ وايجاد "الدؤاؿ األوؿ لمبحث تع حداب حجع التأثضخ 
                                                      (  422 ،2032)حدشى 
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 (5جدول ) 

السجسهعتين الزابطة والتجريبية في التطبيق  أطفالداللة الفرق بين متهسطي درجات 
 الختبار السفاهيم العمسيةالبعدي 

 البيان           
 السجسهعة 

عدد 
 األطفال       

االنحراف  الستهسط                 
                 السعياري           
 داللة  ت

 ت
2  داللة 

2 
دالة عشج  02,32 2و02 33,2 43 السجسهعة الزابطة

 ,03مدتػػ 
 كبضخ 0 ,23

 42,4 32,32 42 السجسهعة التجريبية

 ( يتبين لشا أن5من جدول )

الفخؽ بضغ متػسصي درجات أشفاؿ السجسػعتضغ الزابصة والتجخيبية في التصبضق  -
لرالح   0.03لو داللة إحرائية عشج مدتػؼ  ار السفاليع العمسيةالبعجؼ الختب

وىحا يجؿ عمى ،أشفاؿ السجسػعة التجخيبية، وبيحا يتحقق الفخض األوؿ لمبحث
السجسػعة التجخيبية الحيغ درسػا باستخجاـ التعمع الدخيع  فى  أشفاؿ ارتفاع مدتػػ 

زابصة الحيغ درسػا السجسػعة ال أشفاؿعغ مدتػػ نطخائيع السفاليع العمسية 
 بالصخيقة السعتادة. 

( السفاليع العمسية)التعمع الدخيع( عمى الستغضخ التابع )لمستغضخ السدتقل  حجع التأثضخ  -
وىحا يجؿ عمى فاعمية استخجاـ التعمع الدخيع فى تشسية السفاليع العمسية لجػ  كبضخ،

 مبحث .  وبيحا يكػف قج تست اإلجابة عغ الدؤاؿ األوؿ ل ،أشفاؿ الخوضة

دراسة الجساؿ  (،2002وتتفق ىحه الشتيجة مع ما تػصمت إليو دراسة خمضل )
ودراسة شو ،(2032(، ودراسة عبجالفتاح )2032ودراسة سميساف ) ،(2033وخميفة )

( مغ حضث فاعمية استخجاـ 2032ودراسة محسػد )،(2032ودراسة الخصضب )،(2032)
،ومع السفاليع العمسية لجػ أشفاؿ الخوضةشسية اإلستخاتيجية السدتخجمة فى التجريذ عمى ت

( مغ حضث 2032)معير  ودراسة (،Wilkins et al,2010دراسة) ماتػصمت إليو 
 .لجػ أشفاؿ الخوضة التعمع الدخيع فى تشسية التحرضلفاعمية استخجاـ 
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وارتفاع مدتػػ أشفاؿ السجسػعة التجخيبية الحيغ درسػا باستخجاـ التعمع الدخيع  فى 
اليع العمسية عغ مدتػػ نطخائيع أشفاؿ السجسػعة الزابصة الحيغ درسػا بالصخيقة السف

 السعتادة،  يخجع إلي: 
ويذػػاركػا  مذػػاركة إيجابيػػة  ،الػػتعمع الدػػخيع جعػػل التالمضػػح ىػػع محػػػر العسميػػة التعميسيػػة -

 في األنذصة السختمفة.

ائط الحىشيػػة لتحجيػػج اسػػتخجاـ اسػػتخاتيجيات تحفػػد الػػجماغ بػػالتعمع الدػػخيع كاسػػتخجاـ الخػػخ  -
الرػػرة الكميػػة أىػجاؼ الػػجرس وأرسػاؿ الخسػػائل اإليجابيػة التػػي تػجعع قػػجرة التالمضػح عمػػى 

 التعمع.

إثارة أكبػخ قػجر مػغ الحػػاس بػالتعمع الدػخيع وتػضيػف الػسػائل البرػخية برػػرة مالئسػة  -
مغ خالؿ استخجاـ الرػر ومقػاشع الفضػجيػ وعػخوض البػربػيشػت والسدػابقات واأللعػاب 
وصػػػػػر الكػػػػارتضخ وأوراؽ عسػػػػل الصفػػػػل مسػػػػا ألشفػػػػاؿ قػػػػجرًا مػػػػغ اإلحدػػػػاس بالسدػػػػؤولية 

 واالىتساـ مسا زاد فيع لمسفاليع العمسية .   

التقػػػػيع السدػػػتسخ قبػػػل وأثشػػػػاء وبعػػػج التػػػجريذ باسػػػتخجاـ الػػػػتعمع الدػػػخيع وتقػػػجيع التغحيػػػػة  -
 الخاجعة السدتسخة لألشفاؿ 

 .اختبار التفكير الشاقدنتائج تطبيق  -3

بضغ متػسصي داللة الفخؽ تع حداب  ،حقق مغ صحة الفخض األوؿ لمبحثلمت
 الختبار التفكضخ الشاقجدرجات أشفاؿ السجسػعتضغ الزابصة والتجخيبية في التصبضق البعجؼ 

مغ   Independent- Samples T Testباستخجاـ اختبار "ت" لمسجسػعات السدتقمة 
ولإلجابة عغ الدؤاؿ األوؿ  ،(  222 -220 ،2032)حدشى    SPSSخالؿ بخنامج 

 ،2032)حدشى  .2"باستخجاـ تحمضل التغايخ وايجاد "لمبحث تع حداب حجع التأثضخ 
422 ) 
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 (6جدول ) 

السجسهعتين الزابطة والتجريبية في التطبيق  أطفالداللة الفرق بين متهسطي درجات 
 البعدي الختبار التفكير الشاقد

 البيان           
 السجسهعة 

د عد
 األطفال       

االنحراف  الستهسط                 
 السعياري                           

 داللة  ت
 ت

2  داللة 
2 

دالة عشج  22,23 22,3 32,2 23 السجسهعة الزابطة
 ,03مدتػػ 

 كبضخ 0 ,22
 22,2 23,32 42 السجسهعة التجريبية

 : ( يتبين لشا أن6من جدول )

ػسصي درجات أشفاؿ السجسػعتضغ الزابصة والتجخيبية في التصبضق الفخؽ بضغ مت -
لرالح   0.03لو داللة إحرائية عشج مدتػؼ  الختبار التفكضخ الشاقجالبعجؼ 

وىحا يجؿ عمى ،لمبحث الثانىأشفاؿ السجسػعة التجخيبية، وبيحا يتحقق الفخض 
التعمع الدخيع السجسػعة التجخيبية الحيغ درسػا باستخجاـ  أشفاؿ ارتفاع مدتػػ 

السجسػعة الزابصة الحيغ درسػا  أشفاؿفى التفكضخ الشاقج عغ مدتػػ نطخائيع 
 بالصخيقة السعتادة. 

)التعمع الدخيع( عمى الستغضخ التابع )التفكضخ الشاقج( لمستغضخ السدتقل  حجع التأثضخ -
لجػ  التفكضخ الشاقجوىحا يجؿ عمى فاعمية استخجاـ التعمع الدخيع فى تشسية  كبضخ،

 وبيحا يكػف قج تست اإلجابة عغ الدؤاؿ الثانى لمبحث . ،أشفاؿ الخوضة

( ودراسة سػيمع 2032دراسة سعػد )وتتفق ىحه الشتيجة مع ما تػصمت إليو 
(مغ حضث فاعمية استخجاـ اإلستخاتيجية السدتخجمة فى تشسية التفكضخ الشاقج لجػ 2032)

     أشفاؿ الخوضة.

سػعة التجخيبية الحيغ درسػا باستخجاـ التعمع الدخيع وارتفاع مدتػػ أشفاؿ السج
عغ مدتػػ نطخائيع أشفاؿ  السجسػعة الزابصة الحيغ درسػا بالصخيقة  التفكضخ الشاقجفى 

 يخجع إلي التجريذ بالتعمع الدخيع الحػ عسل عمى :  ،السعتادة
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 إجخاءات التجريذ بالتعمع الدخيع التي ركدت عمي إيجابية الستعمع مغ خالؿ -
إتاحة الفخصة لألشفاؿ لمسشافذة والحػار وإقتخاح الحمػؿ ومشاقذتيا وترػيب ما 
بيا مغ أخصاء قبل عخضيا عمى السعمع مسا ساعج االشفاؿ عمى الكياـ بعسميات 

 التفكضخ والتػصل إلى نتائج مخضية.

دمج ميارات التفكضخ في كل دروس بالتعمع الدخيع مغ خالؿ السياـ واألنذصة  -
واشتخاؾ االشفاؿ في التجريب عمى تمظ السيارات في مػاقف أخخػ التعميسية 

 مذابية.

تخكضد التعمع الدخيع عمى شخح العجيج مغ التداؤالت السثضخة لمتفكضخ مغ خالؿ  -
السياـ واألنذصة التعميسية التي تتصمب مشيع مسارسة ميارات التفكضخ السختمفة 

ساىع في نسػ قجرات بيجؼ التػصل إلى نتائج صحيحة ليحه األنذصة مسا 
 األشفاؿ عمى استخجاـ ميارات التفكضخ الشاقج في مػاقف حياتية

تشسية ميارات التفكضخ الشاقج  مغ خالؿ تتابع إجخاءات تشفضح السخاحل االربعة  -
 االداء ( -التسخيغ -العخض -لمتعمع الدخيع )التحزضخ 

 تهصيات البحث.
 ات التالية :في ضػء نتائج البحث الحالي يسكغ تقجيع التػصي

استخجاـ التعمع الدخيع لتجريذ العمـػ ألشفاؿ الخوضة  لسا ليا مغ فاعمية في تشسية  -2
 السفاليع العمسية والتفكضخ الشاقج لجييع .

تجريب الصالبات السعمسات بكمية التخبية المصفػلة السبكخة عمي استخجاـ التعمع الدخيع  -0
 فى التجريذ.

 عمي استخجاـ التعمع الدخيع فى التجريذ.  -أثشاء الخجمة  –تجريب السعمسات  -3

تيضئة حجخات الجراسة بسػاد ووسائل تعميسية تتيح لألشفاؿ مسارسة األنذصة التي  -4
 تخاعي اىتسامات واحتياجات أشفاؿ الخوضة وتداعجىع في تشسية السفاليع العمسية . 
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                                                        .                                                  البحهث السقترحة
 في ضػء نتائج البحث يسكغ اقتخاح البحػث التالية:

فاعمية استخجاـ التعمع الدخيع لتجريذ العمـػ في تشسية السيارات الحياتية والتفكضخ  (2
 االبتكارػ لجػ أشفاؿ الخوضة.

ريذ ألشفاؿ الخوضة وبعس السقارنة بضغ أثخ استخجاـ التعمع الدخيع فى التج (0
 االتجاىات الحجيثة األخخؼ عمى تشسية السفاليع العمسية والتفكضخ الشاقج. 

فاعمية استخجاـ التعمع الدخيع في تشسية ميارات التجريذ القائسة عمي بعس  (3
 معايضخ الجػدة الذاممة لجؼ معمسات أشفاؿ الخوضة.  
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 السراجع
 أوال: السراجع العربية.

القاىخة :مكتبة  ،إستراتيجيات التعميم وأساليب التعمم(:2003مججػ عديد )،بخاليعإ -

 األنجمػ السرخية.

 القاىخة: ،تدريس العمهم السعاصر السفاهيم والتطبيقات(:2004رفعت محسػد )،بيجات -

 عالع الكتب.

(:"فعالية بخنامج فى تحدضغ الحل 2033ولضج الدضج أحسج )،رضا مدعج وخميفة ،الجساؿ -

إلبجاعى لمسذكمة و السفاليع العمسية واالتجاه نحػىا لجػ أشفاؿ الخوضة ذوػ صعػبات ا

، 2مج  ،جامعة اإلسكشجرية ،كمية رياض األشفاؿ،مجمة الطفهلة والتربيةتشطيع الحات "،

 ،أكتػبخ.20ع 

،اإلمارات العخبية 2ط  ،العسميات الذهشية ومهارات التفكير(:2002دمحم جياد ) ،الجسل -

 :دار الكتاب الجامعى .الستحجة

عساف :دار  -، األردف إرشاد ذوى االحتياجات الخاصة وأسرهم(:2002بصخس ) ،حافع -

 السيدخة لمشذخ والتػزيع.

 القاىخة:دار شضبة. ،تشسية السفاهيم العمسية ألطفال ماقبل السدرسة(:2030بصخس ) ،حافع -

)الجزء   SPSSام األحراء والتحميل اإلحرائي باستخد(: 2032حدشي، دمحم ربيع ) -

 السشيا . ،مصبعة ابػ ىالؿ ،األول(
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)الجزء   SPSSاألحراء والتحميل اإلحرائي باستخدام (: 2032دمحم ربيع ) ،حدشي -

 السشيا . ،مصبعة بدت بخنت ،الثانى(

(:"أثخ استخجاـ الجراما التعميسية فى اكتداب السفاليع 2032دمحم أحسج )  ،الخصضب- -

مجمة الدراسات التربهية اؿ الخوضة فى األردف "،الخياضة والعمسية لجػ أشف

 ، يشايخ.3،ع 32مج ،جامعة الدمصاف قابػس ،كمية التخبية،والشفدية

(:"بخنامج قائع عمى إستخاتيجيات الحكاءات الستعجدة لتكػيغ 2002نيفضغ أحسج ) ،خمضل -

رسالة  ،بعس السفاليع العمسية وتشسية ميارات حل السذكالت لجػ أشفاؿ الخوضة

 جامعة قشاة الدػيذ.،كمية التخبية باإلسساعضمية ،كتهراةد

(:" أثخ استخجاـ إحجػ استخاتيجيات ما وراء السعخفة فى تجعيع 2032لضشا ناصخ ) ،سعػد -

كمية التخبية، جامعة  ،مجمة كمية التربيةميارات التفكضخ الشاقج لجػ شفل الخوضة "، 

 أبخيل .،2، ع 42مج ،أسضػط

(:" حجع أثخ اسالضب احرائية لكياس االىسية العسمية  2004الدعضج، رضا مدعج ) -

السؤتسر العمسي الخامس عذر ) مشاهج التعميم واالعداد لشتائج البحػث التخبػية "، 

، الجسعية السرخية لمسشاىج وشخؽ التجريذ  كمية التخبية، جامعة عضغ لمحياة السعاصرة (

 ػلضػ.( ي22  – 23القاىخة في الفتخة) ،( 2العجد ) ،شسذ

(:" بخنامج أنذصة مقتخح قائع عمى السحصات العمسية إلكداب 2032سميساف،تيانى دمحم ) -

الجسعية ،مجمة التربية العسميةأشفاؿ الخوضة بعس السفاليع العمسية وعسميات العمع"،

 مارس.،2،ع 32السرخية لمتخبية العسمية، مج 
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ات الحياتية عمى تشسية (:"أثخ بخنامج مقتخح فى السيار 2032فاشسة مرصفى ) ،سػيمع -

كمية  رسالة دكتهراة،التفكضخ الشاقج وميارات التػاصل اإلجتساعى لجػ األشفاؿ الرع"، 

 جامعة السشيا.  ،التخبية لمصفػلة السبكخة

  مبادئ التعمم الدريع(: 2002) حدضغ حبضب ،الدضج -

  http://annajah.net/arabic/show_article.thtml?id_34 

 (:تجريذ مشاىج العمـػ ) الجدء األوؿ (،القاىخة دار الفكخ العخبى.2032شيجة عمى )،الدضج -

فاعمية بخنامج تجريبي مقتخح قائع عمى التعمع (: "2032)عبج هللا ضيف هللا ،الذجيج -

لقخاءة الدخيعة لجػ تالمضح الرف الدادس الدخيع في تشسية مياراتي األىجاؼ التعميسية وا

الجسعية السرخية  مجمة تربهيات الرياضيات،، "اإلبتجائي في الخياضيات بسجيشة الخياض 

 . يػلضػ ، 2العجد  ،23مجمج جامعة بشيا، ،كمية التخبية ،لتخبػيات الخياضيات

القاىخة :دار ،نسه السفاهيم العمسية لألطفال(: 2000زكخيا ) ،يدخية والذخبضشى ،صادؽ -

 الفكخ العخبى.

القاىخة :دار  ،تعمم السفاهيم المغهية والديشية لدى األطفال(:2003ثشاء يػسف ) ،الزبع -

 الفكخ العخبى.

(:"بخنامج لتشسية السفاليع الفضديكية الحياتية وعسميات العمع 2032ناندى الدضج عمى ) ،شة -

جامعة  ،بية لمصفػلة السبكخةكمية التخ  ،رسالة ماجدتيراألساسية لجػ شفل الخوضة "،

 السشيا.

http://annajah.net/arabic/show_article.thtml?id_13


 إيمان لطفي عبد الحكيم خليفةد/   فاعلية التعلم السريع في تنمية المفاهيم العلمية

 والتفكير الناقد لدى أطفال الروضة       
 

 

 م0202يناير –السادس عشرالعدد 031

(:" أثخ بخنامج تقميز قائع عمى إستخاتيجية التخضل فى تجريذ 2033كػثخ ) ،عبػد -

العمـػ فى تشسية ميارات التفكضخ الشاقج نحػ التعمع لجػ شمبة السخحمة األساسية فى 

 -322ص ص ،3، ع 32، مج مجمة اتحاد الجامعات العربية وعمم الشفس ،األردف

223 . 

تشسية مهارات  (:2002مػفق )،عبج الشاصخ دياب وبذارة،عجناف يػسف والجخاح،العتـػ -

 عساف: دار السيدخة. ،نساذج نعرية وتطبيقات عسمية التفكير :

(:" "فاعمية بخنامج كػرت عمى تشسية ميارات التفكضخ الشاقج 2032إيساف دمحم ) ،عثساف -

مجمة كمية ات تعمع الخياضيات "، لجػ تالمضح الرف الدادس االبتجائى ذوػ صعػب

 .32، ع 3ج  ،جامعة بػرسعضج ،التربية

القاىخة: دار  ،اإلتجاهات الحديثة فى تدريس العمهم(:2003مرصفى )،عبج الدالـ- -

 الفكخ العخبى.

 عساف :دار الثقافة لمشذخ والتػزيع.،تعميم التفكير ومهاراته(:2002سعضج ) ،عبج العديد -

(:"أثخ استخجاـ نسػذج فى تشسية بعس السفاليع العمسية 2032) عبجالفتاح،  شخيغ شحاتة -

الجسعية السرخية لمتخبية ،السجمة السررية لمتربية العمسية لجػ شفل ماقبل السجرسة "،

 ، يػلضػ. 3، ع 32العمسية، مج 
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مجمة  ،(:التفكضخ الشاقج فى عرخ السعمػماتية2002حدغ البائع دمحم ) ،عبجالسعصى -

 . 2ع ،دراسات السعمهمات

دمياط :مكتبة -القاىخة،السفاهيم وتشسيتها فى رياض األطفال(:2030سسضخ ) ،عبجالػىاب -

 ناندى.

(:" دراسة التفاعل بضغ االستخاتيجية التعميسية والتفكضخ الشاقج 2032ناصخ حمسى ) ،عمى -

وأثخه عمى التحرضل وكفاءة الحات الخياضية لجػ شالب كمية التخبية تخرز الرفػؼ 

، ع  ،جمة جامعة الفيهم لمعمهم التربهية والشفديةماألوؿ "،  .23،ج 2جامعة الفضـػ

(:"فاعمية شخيقة حل السذكالت فى إكداب أشفاؿ 2033سمػػ ) ،رزاف ومختزى،عػيذ -

دراسة شبو تجخيبيو فى مجيشة دمذق عمى أشفاؿ  ،الخوضة بعس ميارات التفكضخ

 .4، ع 2،مج عمم الشفسمجمة اتحاد الجامعات العربية و  ،( سشػات2-2الخوضة )

فاعمية نسػذج تجريدي مقتخح قائع عمى التعمع الدخيع لتشسية ( ,"2032)عمي دمحم ،غخيب -

", التفكضخ الجانبي والتشطيع الحاتي في الخياضيات لجػ تالمضح الرف الثاني االعجادؼ

ة جامع ،كمية التخبية ،الجسعية السرخية لتخبػيات الخياضيات،مجمة تربهيات الرياضيات

 .يشايخ  الجدء الثاني ،(2)العجد ،(32)السجمج بشيا، 

(:"تأثضخ مشيج تعميسى وفقا ألسمػب التعمع الدخيع فى أداء 2032أسضل جمضل )،قاشع -

 ،، كمية التخبية الخياضيةمجمة عمهم التربية الرياضيةفعالية الػثب الصػيل لمصالبات "،

 .4، ع 32مج  ،جامعة بابل
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معجم السرطمحات التربهية السعرفية (: 2004عمي احسج )،سلالمقاني، أحسج حدضغ والج -

 .القاىخة : عالع الكتب ،2ط ،في السشاهج طرق التدريس

 دمذق: الجار الكيسة.،تخجسة :عمى دمحم،التعمم الدريع(:2030ديف ) ،مايخ -

( :" تشسية ميارات التفكضخ في السجرستضغ اإلعجادية 2002فييع مرصفي ) ،دمحم -

العجد  ،43مجمج  ،، المجشة الػششية القصخية لمتخبية والثقافة والعمـػة التربيةمجموالثانػية"، 

.332 . 

فاعمية بخنسج مقتخح في الخياضيات قائع عمى التعمع الدخيع (: " 2032)دمحم عالـ  ،دمحم -

, " في تشسية التػاصل الخياضي وبعس عادات العقل لجػ تالمضح السخحمة اإلبتجائية 

تطهير تعميم وتعمم الرياضيات لتحقيق ثقافة ) دشهي الدادس عذر السؤتسر العمسي ال

 .يػلضػ, الجسعية السرخية لتخبػيات الخياضيات الجهدة (،

(:"أثخ الخخائط الحىشية فى تشسية بعس السفاليع العمسية 2032ضحى عادؿ ) ،محسػد -

ع  ،عخبرابصة التخبػيضغ ال ،دراسات عربية فى التربية وعمم الشفسألشفاؿ الخياض "،

 ، فبخايخ.23

أثخ استخجاـ التعمع الدخيع في التحرضل الجراسي لسادة (:"2032)معير، فاشسة مصمق  -

" السكتبة والبحث واالتجاه نحػىا لجػ شالبات الرف االوؿ الثانػؼ بسجيشة مكة السكخمة

 .جامعة اـ القخؼ , كمية التخبية,رسالة ماجدتر,
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مدخل الي عمم الشفس (:2002حسػد .)محسػد عبج الحميع و الصػاب، سضج م،مشدي -

 مكتبة االنجمػ السرخية . التربهي، القاهرة:

عمى محى الجيغ ،مشى عبج اليادػ و راشج،أحسج عبج الخحسغ وسعػدػ،الشججػ -

القاىخة :دار ،تدريس العمهم فى العالم السعاصر السدخل فى تدريس العمهم(:2002)

 الفكخ العخبى .

مهارات التعمم الدريع القراءة الدريعة والخريطة :(2002)دمحم عبج الغشي  ،ىالؿ -

  .القاىخة: مخكد تصػيخ األداء والتشسية ،الذهشية

درسة بحثية حهل أثر مذروع تدريع التفكير من ( . 2000)وزارة التخبية والتعميع العالي -

خالل تدريس العمهم والرياضيات عمى الشسه السهشي لمسعمسين ومدتهيات التفكير لدى 

  ,.راـ هللا:  فمدصضغ،لسذروعطمبة ا

دليل السعمم لتحدين طرق  -تشهيع التدريس في الفرل الدراسي(: 2002)الضػنيدكػ -

مكتب الضػندكػ اإلقميسي لمتخبية : بضخوت  ،التعميم والتعامل في مدارس الهطن العربي

 .في الجوؿ العخبية

 ثانيا: السراجع االجشبية.

- Benhamu ,A.(2007):Train the train in Accelerated Learning 

Techniques ,Session Number TU 108 . http://www.pocs-

international.com 
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- Boyd,D.(2007):Effection Teaching in Acclerated Learing Programs. Adult 

Learing, Vol. 15,No.2. 

- Carole,M.C.(2012):”Science Concept Young Children Learn Through Water 

Play”, Dimemension of Early Childhood , Vol.40, No.2,pp 1-10 

- Jackson, W.(2008):The Application of Accelerated Leaning Techniques to 

an e- Leaning Training Program in the Retail Industry (Order No. 

3311259).Available From ProQuest Dissertations & Theses Global 

.(304816382). 

- Jenkins,D, Speroni,C, Belfiedeld, C. Jaggars,S,& Smith, S, (2010): model for 

accelerating academic success of community college remedial english 

student: is the accelerated learning program ( ALP) Effective and Affordable 

? CCRC Working ,NO.3 

- Meier,D.(2010). The Accelerated Learning Handbook; A  Creative  

Guide to Designing and Delivering Faster ,More Effective Training 

Programs. www. http://sst5.com/Books/The Accelerated- Learning- 

Handbook.pdf 

- Peter,J.(2006).Definition : Accelerated Learning,  

ttp://www.selfgrowth . com /articles/definition_accelerated_learning.html 

- -Richards,J.(2009).the Benefits of an Accelerated learing format in teacher 

education programs, National University 11255 norrey pines road la jolla , 

ca 92047 school of education. 

- Serdyukov , P, T., Greiner, , B.C,& Subbotin,I. N.(2005):” What is effective  

in teaching and learning; instructional methodologion, tools, and student 

http://sst5.com/Books/The%20Accelerated-%20Learning-%20Handbook.pdf
http://sst5.com/Books/The%20Accelerated-%20Learning-%20Handbook.pdf
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learning experiences”. Presentation at the 81
st
 annual meeting of the western 

association of schools and colleges, san diego ,CA. 

- Watson,G.& Gleser,M.(2008): Watson- Gleser Critical Thinking 

Appraisal Short form Manual . United States of America : Pearson 

Education 

- Wilkins , S., Martin , S. & Walker , I. (2010): Exploring The Impacts Of 

Accelerated Delivery On Student Learning , Achievement And Satisfaction , 

Research In Post – Compulsory Education , Vol .15 No 4. 

 ثالثا:مواقع االنترنت.

http://dalc.illaf.net/arabic/what_is_al.thtm - 

"http://www.eftinfo.com/forums/showthread.php?t=1721"  - 

http://dalc.illaf.net/arabic/what_is_al.thtm

