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ات"ي للتعليم الثانو 1ىمستو تضم
ن كتاب كيمياء ات التفك
# الناقد" رنظام املسا   رمل&ا

  يظافر بن سالم بن سعد الش&ر 

9س،  7ليـة ال6#بيــة،  جامعـة 2مــام دمحم بـن ســعود 2سـالمية،  اململكــة  رقـسم املنــا=> و طـر التــد ق

  العر@ية السعودية

  abojanan55@gmail.com: الD#يد Cلك6#وBي

  : مGHص

ات التفك#ـــ" الناقـــد �ـــ� محتـــو كتـــاب الكيميـــاء اســـة إ-ـــ' التعـــرف ع)ـــ' م&ـــا ى3ـــدفت 3ـــذه الد ر  1ر

اسة من جميع محتو  ات وقياس مستو تضميABا،  وت=ونت عينة الد ىللتعليم الثانو نظام املسا ى ري ر

ات(ي للتعليم الثـانو 1كتاب كيمياء اسـتخدم الباحـث املـنTU ،  و)23(،  والبـالغ عـدد3ا )رنظـام املـسا

،  ولــذلك صــمم الباحــث بطاقــة تحليــل،  وتــم  ىالوصـفي التحلي)ــ� باســتخدام أســلوب تحليــل ا_^تــو

ات التفك#ـ" الناقـد �ـ� ا_^تـو الـذي . التأكد من صدق&ا وثباAbا ىوأظ&رت نتائج التحليل تضم#ن م&ـا ر

ة pسـتjباط nـ� أع)ـ' م&ـا: تم تحليلھ،  وjkـسب متفاوتـة رحيـث نجـد م&ـا ات التفك#ـ" الناقـد تـضمينا ر
ً

ـــــسبة % 18.97ثـــــــم يليـــــــھ التفـــــــس#" بjـــــــسبة % 19.36بjـــــــسبة  ــــــو|م % 15.01ثـــــــم pســـــــتjتاج بjــ ثـــــــم تقـ

ة معرفــة pف�"اضــيات nــ� �قــل تــضمينا �ــ� كتــاب كيميــاء% 11.46املناقــشات بjــسبة  لت=ــو م&ــا
ً

ر  1ن

ات بjــــسبة  رللتعلــــيم الثـــــانو نظـــــام املـــــسا اســــة تـــــم%. 9.48ي  تقـــــديم عـــــدد مـــــن رو�ـــــ� ضـــــوء نتـــــائج الد

� ا_^تو حيـث تركـزت : التوصيات من أ3م&ا�ة أك�" وخاصة  ات التفك#" الناقد بصو ىتضم#ن م&ا ر ر

ات التفك#ـ" الناقــد �ـ� ��ــشطة والتقـو|م ب�نمــا �انـت ضـعيفة �ــ� ا_^تـو ىم&ـا ة معرفــة . ر رو�عز|ــز م&ـا

  . ىpف�"اضيات عند مراجعة محتو الكيمياء

ات (يليم الثانو  ،  التع1ياءكتاب كيم: الJلمات املفتاحية ات التفك#" الناقد، )رنظام املسا   .  ر م&ا
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critical thinking skills in the content of the Chemistry 1 
book for secondary education, the tracks system 

Dhafer Salem Saad Alshehri 
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Education, Imam Muhammad bin Saud Islamic University, 
Kingdom of Saudi Arabia. 
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Abstract: 

        This study aimed to identify critical thinking skills in the content 

of the Chemistry 1 book for secondary education, the tracks system, 

and measure the level of its inclusion. The content, therefore, the 

researcher designed an analysis card, and its validity and reliability 

were confirmed. The results of the analysis showed the inclusion of 

critical thinking skills in the analyzed content, in varying proportions: 

where we find the skill of deduction is the highest inclusive critical 

thinking skill with a percentage of 19.36%, followed by interpretation 

at 18.97%, then conclusion by 15.01%, and then evaluating 

discussions by 11.46% to be the skill of knowing defaults It is the least 

included in the Chemistry 1 textbook for secondary education, the 

track system, with a rate of 9.48%. In light of the results of the study, a 
number of recommendations were presented, the most important of 

which are: Incorporate critical thinking skills more, especially in 
content, where critical thinking skills were concentrated in activities 

and evaluation, while they were weak in content. And enhance the 
skill of knowing the assumptions when reviewing the content of 

chemistry. 

Keywords: Chemistry book 1, secondary education (track system), 

critical thinking skills. 
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  :مقدمة

 Tتحقيق التقدم العل��،  وخاصـة منـا� ��3ا  رأدركت الدو املتقدمة أ3مية املنا�T ودو ل
�س العلــــوم  ــا نحــــو تحقيــــق أ3ــــداف تــــد رالعلــــوم،  لــــذا وج&ــــت العديــــد مــــن الــــدو املتقدمــــة ا3تمام&ــ ل
ن،  ومــساعدة التالميـذ ع)ــ' ف&ـم طبيعــة  ووإعـادة صــياغ�Aا؛ لـتالئم متطلبــات القـر الواحــد والعـشر ن

ات التفك#ـــ"،  وpستقـــصاء،  وعمليـــات العلـــم مـــن خـــالل الف&ـــم الع ســـة م&ـــا رلـــم و�عو|ـــد3م ع)ـــ' مما ر
  .الوا�� أل3داف العلم وطرائقھ

ومـــن 3ــــذا املنطلـــق Abــــتم ال�"بيـــة العلميــــة �ن با��انــــب امل&مـــل مــــن جوانـــب العلــــم،  3ــــذا 
� جميــع مراحـــل لا��انــب الــذي شـــعرت الــدو املتقدمـــة بأ3ميتــھ،  فظ&ـــرت منــا�T جديـــدة للعلــوم �ـــ

ات التفك#ــــ" عنــــد الطــــالب،  وجعـــل التلميــــذ 3ــــو ا_^ــــو �سا�ــــ��  رالتعلـــيم،  �عتمــــد ع)ــــ' تنميــــة م&ـــا ر
 .للعملية التعليمية

ن kـــو رو|ـــر أو ز ســـية مليئـــة باألف=ـــار ال¡ـــ� تـــوفر  (Osborne, 2014) ى رأن العلـــوم املد
�ـــ� ا��ـــدل،  ف¤ـــ� �ـــ£�ع ع)ـــ' تنميـــة التفك#ـــ" عنـــد  الطـــالب،  وkخاصـــة للمتعلمـــ#ن فرصـــا لالنخـــراط 

��� . التفك#" الناقد من خالل طرح �سئلة،  وعرض ا�¦¥T القائمة ع)' �دلة رول=و الكتاب املد ن
ا م&مــا للمعلــم واملــتعلم،  حيــث ©ــسا3م �ــ� تحقيــق أ3ــداف املــنTU،  بمــا يــوفره مــن مــادة  ريمثــل مــصد

 .علمية وخ¬"ات متنوعة،  فإن ذلك يتطلب الوقوف ع)' مضمونھ وتقو|مھ

تباطـــھ ـــسلوكيات كث#ـــ"ة و� رعـــد التفك#ـــ" الناقـــد أحـــد أنمـــاط التفك#ـــ"،  وأك�"3ـــا �عقيـــدا ال
،  و�ـــستخدمھ الفـــرد �ـــ� حياتـــھ لفحـــص املعلومـــات،  والتمي#ــ̄ـ بـــ#ن �ف=ـــار )2013يالبـــاو وحـــسن،  (

لو�عرف التفك#" الناقد بأنھ تفك#" تأم)� معقو يركز ع)' اتخاذ القرار . السليمة،  و�ف=ار ا�±اطئة
فيما يفكر فيھ الفرد،  كما أنھ عملية استخدام قواعـد pسـتدالل املنطقـي �ـ� ا�^كـم ع)ـ' �ف=ـار،  
زو�عتمــد ع)ــ' التحليـــل،  والفــر وpختيــار وpختبـــار ملــا لــدى الفـــرد مــن معلومــات A²ـــدف التمي#ـ̄ـ بـــ#ن 

 أن  (Ennis,     2011) و|ـضيف إيـjس). 2009الـشق#"ات،  (�ف=ـار الـسليمة،  و�ف=ـار ا�±اطئـة 
ضة؛ من أجل إصدار حكم حو قيمة ال´��ء لالتفك#" الناقد 3و فحص ا�^لو املعر  .ول

ر  ع)ــ' أن �علــيم التفك#ــ" الناقــد ©عــد جــزءا م&مــا مــن عمليــة �علــيم ) 2005(ووتؤكــد الــسر
،  مثل � املواقف التعليمية،  و¶Aدف إ-' حصو املتعلم#ن ع)' تفك#" عا-� املستو�ىالتفك#"  تطو|ر : ل

س،  والتعب#ـ" عـن 3ـذه �ف=ـار،  فتعلـيم التفك#ـ" امل رفا3يم،  وتفس#" املعلومات،  وتحديد أف=ار الد
 .من أ3م �عمال ال¡� من املمكن أن يقوم A²ا املعلم

اسة   :رمشJلة الد

�ـــــ�� بمـــــا يتـــــضمنھ مـــــن أ�ـــــشطة و تقـــــو|م ومحتـــــو معر�ـــــ� أحـــــد أ3ـــــم  ىيمثـــــل الكتـــــاب املد ر
تعلم واملعلـم،  وأ3ـم مـصادر الـتعلم واملعرفـة بالjـسبة للمـتعلم،  الوسائل التعليمية املـش�"كة بـ#ن املـ
ســـية املوجـــھ �سا�ـــ�� الـــذي ©عتمـــد عليـــھ . و�ـــش=ل ·طـــار العـــام لعمـــل املعلـــم ركمـــا �عـــد الكتـــب املد

ات الكيمياء �س مقر � تد�راملعلمو  ر   . ن

اتــھ اســات ال¡ــ� تناولــت التفك#ــ" الناقــد مــن خــالل تــضم#ن م&ا رو3نــاك العديــد مــن الد �ــ� ر 
اسية  فقد قام  ا�^نا�ي والغامدي  � ��شطة  )2021(راملنا�T الد�ات التفك#" الناقد  ربتحليل م&ا

� كتاب ا�^اسب وتقنية املعلومات   للصف الثالث متوسط�اسة أن  املتضمنة  ر وأظ&رت نتائج الد
ات التفك#ــ" الناقــد متــوافرة �ــ� كتــاب ا�^اســب وتقنيــة املعلومــات بjــسب متف حيــث . اوتــةرجميــع م&ــا
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ة التفـــس#" nـــ� �قـــل تـــضمينا ة ب�نمـــا �انـــت م&ـــا ة pســـتjتاج �ـــأع)' م&ـــا رجـــاءت م&ـــا ر اســـة . ر عبـــد  رود
ات التفك#ـــ" الناقـــد �ـــ� ��ـــشطة املتـــضمنة بمحتـــو منـــا�T ) 2015(ا_�يــد  يالـــذي قـــام بتحليـــل م&ـــا ر

ـــوم  ـــة وقـــــد أســــفرت النتـــــائج عـــــن تـــــضم#ن ��ــــشطة بمنـــــا�T العلــ ات العلــــوم للمرحلـــــة ·عداديــ رمل&ـــــا
لالتفك#" الناقد بjسب متفاوتة وإن �انت ل�ست باملستو املأمو   .ى

روألن مقـــــــر الكيميـــــــاء ومـــــــا يحتو|ـــــــھ البـــــــد أن ©ـــــــ£�ع املتعلمـــــــ#ن ع)ـــــــ' التحليـــــــل والتفـــــــس#" 
ة التعلــــيم قــــد تبjــــت سلــــسلة مـــايكر 3ــــل عــــد ترجم�Aــــا و مواءم�Aــــا للب�ئــــة . والتقـــو|م ا ووحيــــث إن و ر ز

ات القر ا نالسعودية وألن م&ا ة  التفك#" الناقد وحل املشكالت  وتنص ر رلواحد والعشر|ن ت½ب¼« م&ا
|ــة اململكــة العرkيــة الــسعودية  ات ال¡ــ� 2030ؤعليــھ ر ات التفك#ــ" الناقــد مــن امل&ــا ر وكــذلك �عــد م&ــا ر

اســـة تناولـــت تحليـــل محتـــو كتـــاب  ىتـــنص عليـــھ وثيقـــة التعلـــيم وحيـــث إن الباحـــث لـــم يطلـــع ع)ـــ' د ر
ات التفك#ـــ" الناقـــد فـــإن الباحـــث يـــر  للتعلـــيم الثـــانو1الكيميـــاء  ى �ـــ� ضـــوء مـــستو تـــضميABا مل&ـــا ى ري

اسة تتعرف ع)' مستو تضم#ن محتو كتاب الكيمياء ة إجراء د ىضر ى ر ات التفك#" الناقد1ور   .ر مل&ا

اسة   :  لحاو البحث ا�^ا-� ·جابة ع)' السؤال#ن التالي#ن  :رأسئلة الد

ات التفك#ـــ" الناقـــد الواجـــب توفر3ـــا �ـــ� ك • نظـــام (يللتعلـــيم الثـــانو 1تـــاب الكيميـــاءرمـــا م&ـــا
ات   ؟)راملسا

ات التفك#ــــ" الناقــــد �ـــ� كتــــاب كيميــــاء • رمـــا مــــستو تــــضم#ن م&ــــا نظــــام (ي للتعلــــيم الثــــانو 1ى
ات   ؟ )راملسا

اسة   : رأ_داف الد

� كتاب الكيمياء .1�ات التفك#" الناقد الواجب توفر3ا  نظـام (يللتعليم الثـانو 1رمعرفة م&ا
ات   ).  راملسا

ات التفك#ـ" الناقــد �ـ� كتـاب كيميـاءىقيـاس مـستو تـض .2 نظــام (ي للتعلـيم الثـانو 1رم#ن م&ـا
ات  . )راملسا

اسة � أAÀا :رأ_مية الد�اسة    : رت¬"ز أ3مية 3ذه الد

� كتاب الكيمياء .1�ات التفك#" الناقد  ات(يللتعليم الثانو 1رتوضيح م&ا   ). رنظام املسا
2. Tاســـة بإعطـــاء تـــصو وا�ـــ� للقـــائم#ن ع)ـــ' املنـــا� رقـــد �ـــس&م الد  إلعـــداد بـــرامج وأ�ـــشطة ر

 تخدم التفك#" الناقد 
ـــواطن الــــــضعف �ــــــ� محتــــــو كتــــــاب  .3 ــــ� �ــــــ£±يص نقــــــاط القــــــوة ومـــ ـــة �ــ اســـ ـــد �ــــــس&م الد ىقـــ ر

ات(يللتعليم الثانو 1الكيمياء  ).  رنظام املسا
ات  .4 اســات أخـر Abــدف إ-ــ' تطــو|ر املــنTU وفــق م&ــا اســة �ــ� فــتح ا_�ــال لد رقـد �ــس&م الد ر ىر

 . التفك#" الناقد

اسة اسة ع)' ا�^دود التالية: رحدود الد   : راقتصرت الد

نظـــام (ي للتعلـــيم الثـــانو 1ى  اقتـــصر ع)ـــ' تحليـــل محتـــو  كتـــاب كيميـــاء:ا�^ـــدود املوضـــوعية •
ات عــة ع)ــ' خمــسة فــصو nــ� 25م واملتــضمن 2021 -3ـــ 1443طبعــة ) راملــسا ل موضــوعا مو ز

� –املــــــادة لالفـــــصل �و مقدمـــــة �ــــــ� علـــــم الكيميـــــاء،  و الفـــــصل الثـــــا�ي :  (ع)ـــــ' النحـــــو التـــــا-
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ــــاعالت  ـــــع  التفـــــ ة،  و الفــــــــصل الراــــ ـــــث تركيــــــــب الـــــــــذ ــــصل الثالــــ ــــ"ات،  والفــــ ـــــــواص واملتغ#ـــــ را�±ـ
ات ) لالكيميائيــــة،  والفــــصل ا�±ــــامس املــــو pســــتjتاج،  (التفك#ــــ" الناقــــد ا�±مــــسة وnــــ� رمل&ــــا

  ). ومعرفة pف�"اضات وpستjباط،  وتقو|م ا�¦¥T،  والتفس#"

ا��� الث:ا�^دود الزمانية •   . ه3/1443ـ 1442الث لعام ر الفصل الد

اسة   :  رمصطH`ات الد

ات التفك
# الناقد •   :  رم&ا
ع)' أAÀا تلك العمليات العقلية ال¡� نقوم A²ا من أجل جمع  (Wilson,2002) نعرف&ا و|لسو

 والتخطـــيط والتقيـــيم  املعلومـــات وحفظ&ـــا أو تخز|ABـــا،  وذلـــك مـــن خـــالل إجـــراءات التحليـــل
ات لوالوصو إ-' استjتاجات وصنع   ). 45: 2006سعادة،  (رالقرا

بأAÀـا عمليـة عقليـة دقيقـة وحـساسة تتـداخل مـع عـض&ا عـضا و�ـش=ل   Beyer وعرف&ـا بـاير
ً

ا A²ـدف الوصـو إ-ـ'  ا وتكـرا ل�ساس الذي يقوم عليھ التفك#" الفاعل واملؤثر و�ستعمل مرا
ً ً
ر ر

ّ

  .)76: 2007أبو جادوا و نوفل (مع¼« أو معرفة 
ـــــث بأAÀـــــــــ ــــــا الباحـــ ـــة ا�±مــــــــسةو�عرف&ــ ات العقليــــــ ــــــتjتاج،  ومعرفــــــــة pف�"اضـــــــــات  (را امل&ــــــــا pســـ

ئ�ــــسية �ــــ�  )وpســــتjباط،  وتقــــو|م ا�¦¥ــــT،  والتفــــس#" روال¡ــــ� وضــــعت ع)ــــ' شــــ=ل مؤشــــرات 
ــا �ــــ� محتـــو كتـــاب الكيميـــاء نظــــام (يللتعلـــيم الثـــانو 1ىبطاقـــة التحليـــل ملعرفـــة مـــدى توافر3ـ

ات   . )راملسا

  : ىتحليل اg`تو •
� املـنظم والك�ــ� ملــضمو 3ـو أحــد أســاليب البحـثÉدف الوصــف املوضــوAن العل�ــ� ال¡ــ� �ـس�

ــــياء  ـــية والوثـــــائق و�عمـــــال الفنيـــــة،  وذلـــــك للتعـــــرف ع)ـــــ' أشـ ســ رمـــــادة pتـــــصال �الكتـــــب املد
ات تفك#"  ��� ومدى احتوائھ ع)' قيم معينة أو م&ا ئية للكتاب املد رمحددة كمستو املقر ر و ى

  .(Gray, 2002:7) معينة

   1كتاب الكيمياء •
ات الـــسنة 3ـــو ة التعلـــيم ع)ـــ' طـــالب التعلـــيم الثـــانو نظـــام املـــسا ا ر الكتـــاب الـــذي أقرتـــھ و ير ز

ا���   .ه1443/ 1442ر�و-' املش�"كة  للعام الد

  :ي2طار النظر

  :التفك
# الناقد

  مف&وم التفك
# الناقد 

ُّحــاو كث#ــ" مــن البــاحث#ن تقــديم �عر|ــف وا�ــ� للتفك#ــ" الناقــد إال أنــھ ©عــد مــن املفــا3يم  ُ ل
يالشائكة ال¡� لم يتفق فAÐا علماء النفس ع)' مف&وم واحد،  فقد عرفھ الفيلسوف جو ديو و3و  ن

اعتبار فاعل،  وم½شÒث،  وحذر العتقاد " ©عد أبا للتفك#" الناقد  بأنھ تفك#" تأم)� حيث عرفھ بأنھ 
� ضوء قاعدة تدعمھ واستjتاج يjتج عنھ�، ص ٢٠٠١,( Fisher" ُأو الف�"اض نوع من أنواع املعرفة 

رحيث ير ديو أن التفك#" الناقـد فـاعال حيـث تفكـر بـاألمو بنفـسك و�ـستjتج بنفـسك بـدال مـن )2 ي ى
يوكذلك ©عرف ديو التفك#" الناقد بأنـھ م½ـشÒث وحـذر بمع¼ـ« أن . قالتعلم بطر منفعلة عن آخر|ن

� اتخاذ القرار�فھ 3و القاعـدة و أ3م ما يتصف بھ �عر|. نفكر مليا و�عطي وقت للتفك#" وال ن½سرع 
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لحيث التفك#ـ" الناقـد ©عـو ع)ـ' �سـباب وkراعـة " و ما ©ستjتج مABا ... اعتقاد ما" ال¡� ©عتمد علAÐا  
  .  التعليل

ٰمـــا نـــوع التفك#ـــ" �ـــ� قولـــھ �عـــا-' ۞ قـــل إنمـــا أعظكـــم بواحـــدة ۖ أن تقومـــوا Ù مث¼ـــ« / مثـــال  َ ُ َّْ َُ ُ َِ ِ ٍ ِ ِ
َّ َ َ ََ

ِ ِ
ُ ُ َ ْ

ُوفرادى ثم تتفكر ََّ َ َ َ َّ ُ ُٰ َ ٍا ۚ ما بصاحبكم من جنة ۚ إن 3و إال نذير لكم ب#ن يدي عـذاب شـديد ۞ َ ٍِ ِ ِ
َ

ٍ ِ
َ َ ْ َ ََّ َ َ ّ َ ََ ْْ ُ َُّ ٌَّ َ

ِ ِ ِ
ُ

ِ ِ  - 46آيـة(و
ة سبأ   ). رسو

kـرت إ�ــس و3ـو أحـد أشــ&ر مـن ســا3م �ـ� تطـو|ر التفك#ــ" الناقـد،   إن التفك#ــ" " وو�عرفـھ ر
،  ٢٠٠١,Fisher ".( اعتقـاده أو عملـھالناقد تفك#" منطقي،  تأم)�،  يرتكز ع)' اتخاذ قرار عما يجـب

� أنھ منطقي و تأم)� إال أنھ أضاف إ�س اتخاذ قرار). 4ص �  . نو3ذا التعر|ف يتفق مع �عر|ف جو  

و�عرف ديانا 3ال¬" التفك#" الناقد بأنھ 
ّ نمط من التفك#ـ" ال&ـادف الـذي يـتم مـن خاللـھ " ن

p سـتدالل لتحديـدp ات املعرفيـة وطـر قاسـتخدام امل&ـا لحتمـاالت املمكنـة ال¡ـ� �ـسا3م �ـ� الوصـو ر
ات الـä^يحة و|æ^ـظ �ـ� ). 449ص, م Halpern,1998 .(رإ-' نتائج مالئمـة �ـساعد ع)ـ' اتخـاذ القـرا

� حيث يواز التقو|م�� قمة 3رم بلوم املعر�ة معرفية يأ�ي  ي3ذا التعر|ف أن التفك#" الناقد م&ا   . ر

ة عـــن ان إ-ـــ' أن التفك#ـــ" الناقـــد عبـــا ر و�ـــش#" جـــر  �ـــشاط عق)ـــ� مركـــب و3ـــادف،  مح=ـــوم و
��ء وتقييمـــھ  بقواعــد املنطـــق وpســـتدالل و|قـــود إ-ـــ' نـــواتج يمكـــن التjبــؤ A²ـــا غايتـــھ التحقـــق مـــن الــ́ـ
ة  ات يمكـــن اســـتخدام&ا بـــصو رباالســ½ناد إ-ـــ' معـــاي#" أو مح=ـــات مقبولـــة و|تـــألف مـــن مجموعـــة م&ـــا ر

ات pستقرا � م&اn ات رمنفردة أو مجتمعة،  وتصنف ضمن ثالث فئات ات pستjباط وم&ـا رء وم&ا ر
ان، . (التقييم    ). 363م،  ص2002وجر

ـــھ قرعـــــان  �ـــــ� دقـــــائق املوضـــــوع بنـــــاء ع)ـــــ' معـــــاي#" ت½ـــــسم ) 2017(وعرفـ ـــ" الفـــــاحص  ًالتفك#ــ

� وشامل عن املوضوع ا_^ددÉباملوضوعية وا�^يادية املطلقة؛ من أجل اتخاذ قرار موضو .  

ات التفك
# الناقد   : رم&ا

ات التفك#ــــ" الناقـــــد تبعـــــا لتعـــــدد �عر|فاتــــــھ و�طــــــر 3نالــــك العديـــــد مــــن  التـــــصjيفات مل&ـــــا
ً

ر
حيـث  (Facione,1998) نالنظر|ة املفسرة لھ،  لعـل مـن أشـ&ر تلـك التـصjيفات،  تصjيف فاسـيو

ات التالية   : رصنف&ا إ-' امل&ا

  و3ـــو pســـ½يعاب والتعب#ــ" عـــن داللـــة واســـعة مــن املواقـــف واملعطيـــات واملعـــاي#": التفــس#" •
ات فرعيـــة متعـــددة ز�التـــصjيف وفـــك الرمـــو وتوضـــيح املعـــا�ي واملالحظـــات : رو�ـــشمل  م&ـــا

  .واملصفوفات

ات و�ســـئلة : التحليـــل • ر�ـــش#" إ-ـــ' تحديـــد العالقـــات pســـتقرائية وpســـتjتاجية بـــ#ن العبـــا
ات متعددة مثل اء واك½شاف ا�¦¥T،  وتحليل&ا: رواملفا3يم و�شمل ع)' م&ا   .رفحص �

ات�ـــــش: التقـــــو|م • اك الـــــ£±ص و�ـــــشمل م&ـــــا ات،  أو إد ــــ' مـــــصداقية العبـــــا ر#" إ-ـ ر تقـــــو|م : ر
T¥¦دعاءات،  تقو|م ا�p. 

ات : pســتدالل • مــة الســتخالص نتــائج معقولــة  و�ــشمل امل&ــا رو�ع¼ــ� تحديــد العناصــر الال ز
 .لتفحص الدليل،  تخم#ن البدائل،  الوصو إ-' استjتاجات: �تية
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¬"يـره �ـ� ضـوء �دلـة واملفـا3يم،  والقيـاس،  والـسياق و3و إعالن نتـائج التفك#ـ" وت: الشرح •
ات الفرعيــــة �تيــــة تقــــديم النتــــائج،  ت¬"يــــر ·جــــراءات،  : روا�¦¥ــــT املقنعــــة،  و�ــــشمل امل&ــــا

T¥¦عرض ا�. 
،  والتأكــــد مــــن املــــصداقية،  وتنظــــيم : pنــــضباط الــــذا�ي • ـــ' ال½ــــساؤ ة الفــــرد ع)ـ لوnــــ� قــــد ر

تان 3ما  . اختبار الذات وتنظيم الذات: ر�ف=ار والنتائج،  ول&ا م&ا

ات التالية Glaser & Watsonنأما تـصjيف واطـسو وجل�سر  :ر الذي قسم&ا إ-' امل&ا

جــــة صـــــدق معلومــــات :  التعــــرف ع)ــــ' pف�"اضــــات • ة ع)ــــ' التمي#ـــ̄ـ بــــ#ن د رو�ــــش#" إ-ــــ' القــــد ر
ـــ#ن ا�^قيقـــــة والــــــرأي،  والغــــــرض مــــــن املعلومــــــات  ـ̄ـ بـــ ــــدم صــــــدق&ا،  والتمي#ــــ محـــــددة أو عــ

  .املعطاة

ـــــرف علـــــــى التفــــــس#"ات املنطقيــــــة،  : التفـــــس#" • ــــش=لة،  والتعـ ة ع)ـــــ' تحديــــــد املــ رو�ع¼ـــــ« القــــــد
  .وتقر|ر ما إذ �انت التعميمات والنتائج املبjية ع)' معلومات معينة مقبولة أم ال

ة الفــرد ع)ــ' تحديــد عــض النتــائج امل�"تبـــة علـــى مقـــدمات،  أو : pســتjباط • رو�ــش#" إ-ــ' قــد
  .معلومات سابقة ل&ا

ة الفــرد ع)ــ' اســتخالص ن½يجــة مــن حقـــائق معينـــة مالحظــة أو :  pســتjتاج • رو�ــش#" إ-ــ' قــد
اك ëـــ^ة الن½يجـــة أو خطAêـــا �ـــ� ضـــوء ا�^قـــائق  ة ع)ـــ' إد رمف�"ضـــة،  و|=ـــو لديـــھ القـــد ر ن

 .املعطاة

فـــض&ا،  والتمي#ـ̄ـ بــ#ن :  تقـو|م ا�¦�ـــج • ة الفــرد ع)ــ' تقـو|م الفكــرة،  وقبول&ـــا أو  رو�ع¼ــ« قــد ر
ساســية والثانو|ــة،  وا�¦¥ــT القو|ــة والــضعيفة،  وإصــدار ا�^كــم ع)ــ' مــدى املــصادر �

 .كفاية املعلومات

ات التفك#ـ" الناقـد فــي ثــالث فئـات،  nـ�Daniels & Udallو|صنف أودل و دانيالز : ر م&ا
ان، (  )٦٦، ٢٠٠٢وجر

  . pستقراء •

 .وpستjباط •
 .  والتقو|م •

jتـص ��ات التفك#ـ" الناقـد،  وعـدد3ا،  وع)' الرغم من وجود عض pختالفات  ريفات م&ـا
ات مثل. ومسمياAbا ة تقو|م الـدليل: رإال أAÀا جميع&ا تتضمن م&ا لـذا . رpستjتاج وpستjباط،  وم&ا

�ات nـــ ري=ـــاد يجمـــع املرkـــو والبـــاحثو ع)ـــ' أن التفك#ـــ" الناقـــد يت=ـــو مـــن خمـــس م&ـــا ن ن pســـتjتاج،  : ن
 ،  وتقو|م ا�¦¥T ومعرفة pف�"اضات وpستjباط،  والتفس#"

ات التفك#" الناقد التالية   :  رو|½ب¼« الباحث تصjيف م&ا

جـات احتمـال ëـ^ة أو:   pستjتاج .1 ة الفرد ع)ـ' التمي#ـ¯ بـ#ن د رو|مثل قد خطـأ ن½يجـة مـا  ر
تباط&ا بوقاíع معينة �عطى لھ جة ا رتبعا لد   . ر

ة ع)ـ' فحـص الوقـاíع والبيانـات ال¡ـ� يتـض:  معرفـة pف�"اضـات .2 مABا موضـوع مــا روnـ� القـد
ـــاíع  د تبعــــا لفحــــصھ للوقـ د أو غ#ــــ" وا ربحيــــث يمكــــن أن يحكــــم الفــــرد بــــأن اف�"اضــــا مــــا وا ر

 . املعطاة
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ة الفـــرد ع)ـــ' معرفـــة العالقـــات بـــ#ن وقـــاíع معينـــة �عطـــى لـــھ بحيـــث :  pســـتjباط .3 رو3ـــو قـــد
ا مـــشتقة تمامـــا مـــن 3ــــذه  يمكـــن أن يحكـــم �ـــ� ضـــوء 3ـــذه املعرفـــة مــــا إذا �انـــت ن½يجـــة مـــ

 .  ال غض النظر عن ë^ة الوقاíع املعطاة أو موقف الفرد مABاالوقاíع أم
اك ا��وانب ال&امة ال¡� تتصل اتصاال مباشرا :  تقو|م املناقشات .4 ة الفرد ع)' إد � قدnرو ر

� القوة أو الضعف مABاîبقضية ما و|مكن تمي#¯ نوا . 
جـة :  التفس#" .5 ة الفـرد ع)ـ' اسـتخالص ن½يجـة معينـة مـن حقـائق مف�"ضـة بد رقـد معقولـة ر

 . من اليق#ن

 :إس6#اتيجيات التفك
# الناقد

قـام العديـد مـن املــرk#ن بـاق�"اح مجموعـة مـن اســ�"اتيجيات التفك#ـ" الناقـد وال¡ـ� �ــساعد 
ا موج&ـا ألســاليب  ات التفك#ـ" الناقــد ول�ـست pســ�"اتيجية �ـ� معنا3ــا العـام إال إطــا ع)ـ' تنميـة م&ــا

ً ً
ر ر

العمل ودليال يرشد حركتھ ومن أ3م 3ذه 
ً

 :  pس�"اتيجيات

ة التفك
# الناقد: أوال  :(Beyer) رCس6#اتيجية Cست{تاجية لتطو|ر م&ا

ـــتjتاجيھ وذلــــك مــــن خــــالل فــــ�ñ ا_�ــــال  يمكــــن أن نقــــدم 3ــــذه pســــ�"اتيجية بطر|قــــة اسـ
ة الرئ�ـــسة عنـــد اســـتعمال&ا وعنـــد مناقـــشة 3ـــذه �جـــزاء يقـــوم  رللطلبـــة أن يحـــددوا أجـــزاء 3ـــذه امل&ـــا

ة فـان ف&ـم الطلبة بتطبيـق  ر عنـد طـرح أي م&ـا ر3ـذه pسـ�"اتيجية ومراجعـة أجزاAòـا،  ومـن الـضر ي و
�n  ،ئ�سة � استخدام&ا،  وتمر 3ذه pس�"اتيجية بخمس مراحل � ��óم للم ة أمر ال رمحتو امل&ا ز ر  : ى

ة أمام الطلبة-أ  س للم&ا ر تقديم املد  ر

ة-ب  ر قيام الطلبة بتطبيق 3ذه امل&ا

� أذ3ان الطلبة و3و يطبقو 3ذه ·س�"اتيجية متاعة وتخم#ن ما يدو-ج�ن   .ر

ة الستخدام&ا مرة أخر-د  ى تطبيق استjتاجات الطالب ل&ذه امل&ا  ر

ة-ه � أذ3ان الطالب و3م يطبقو 3ذه امل&ا�ر مراجعة ما يدو  ن   .ر

لية                ة فعالة وتلقي علـAÐم مـسؤ � عملية التعلم بصو�وو�سمح 3ذه pس�"اتيجية باملشاركة  ر
� أذ3اAÀم عند التطبيق التعلم من �اك&م ما يدو  ة وتطبيق&ا من قبل الطلبة وإد رخالل تقديم امل&ا ر ر

3ا من قبل&م عدة مرات إ-' أن يصلوا مرحلة ·تقان  . رثم تكرا

  : لتقدير �`ة املعلومات Smith اس6#اتيجية: ثانيا

ادت وســـائل ·عـــالم وتطـــو" ســـميث"ىيـــر  رت زأن 3ـــذا العـــصر قـــد ك�ـــ"ت فيـــھ املؤلفـــات و
جة لإلخبار  دادت ·شاعات والدعايات واملصادر املر وسبل pتصال وك�" فيھ متعاطو السياسة وا ز
الصادقة وال=اذبة،  وإمام 3ذا الزخم ال&ائل من املعلومات فان ا�^اجة أصبحت مæ^ة لæ^كم ع)' 

 الناقــد مــصداقية 3ــذه املــصادر �الــä^ف وا_�ــالت و�خبــار،  و3ــذا ال يــتم إال مــن خــالل التفك#ــ"
ة املــــشاعر وkــــ#ن الــــذين ©عتمــــدو ع)ــــ' �دلــــة  نالــــذي يم#ـــ̄ـ بــــ#ن الــــذين ©عتمــــدو ع)ــــ' ا�±طــــب وإثــــا رن

و3ذه pس�"اتيجية �ساعد الطالـب �ـ� الرجـوع إ-ـ' املـصادر املعتمـدة أو املوثوقـة ال¡ـ� مـن . وال¬"ا3#ن
املمكن أن يقبل&ا دلـيال أو مح=ـا عنـد سـماعھ �±¬ـ" أو حاجتـھ ملعرفـة صـدق معلو

ً ً
مـة وذلـك الن 3ـذه 
ه يـؤدي إ-ـ' تنميـة  رpس�"اتيجية تركز ع)' ë^ة �خبار وصدق&ا ومصداقية املعلومات،  و3ذا بـدو
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ـــÒيل املثــــال ـــات،  إال أن 3ــــذه : التفك#ــــ" الناقــــد فع)ــــ' سـ ا موثوقــــا ملعــــا�ي ال=لمـ ©عــــد القــــاموس مــــصد
ً ً

ر
ة ا�^ة من اجل �علم امل&ا رpس�"اتيجية لم تقدم خطوات محددة و  و

 :للتفك
# الناقد (Munro & Slater)  واس6#اتيجية سال6# ومونر: اثالث

يـر 3ـذان املرkيـان أن غالبيـة املعلمـ#ن أثنـاء قيـام&م بالعمليـة التعليميـة ©ـستعملو كتبـا 
ً

ن ى
نتركـز ع)ـ' معلومــات حقيقيـة محــدودة،  وأAÀـم يقـدمو لتالميــذ3م معلومـات واســعة وغ#ـ" محــدودة 

bا ىAم مبjية ع)' محتو أساسھ التذكر واس�"جاع املعلومات،  وان رداخل الصف وان غالبية اختبا
ة التفك#" الناقد وفقا ل&ذه pس�"اتيجية املالحظة حيث بموجAûا يتم   من أ3م ا�±طوات لتعليم م&ا

ً
ر

 . التمي#¯ ب#ن ا�^قيقة والرأي

ا�عا
ً

اي�� : ر   :   للتفك
# الناقدoreilyراس6#اتيجية او

ـــة بالــــدليلتركــــز 3ــــذه pســــ�"اتيجية ع)ــــ' أو املناقــــشة .  �علــــيم الطــــالب املناقــــشة املدعومـ
� موضوع ما�  . إلظ&ار نقاط الضعف 

  :مقاي�س التفك
# الناقد

نيـــا للتفك
ــ# الناقـــد   California Critical Thinking Skills Test)2000(راختبــار 7اليفو
(CCTST), 2000):(  

نيا للتفك#" الناقد اس½نادا إ تم بناء اختبار �اليفو
ً

-ـ' التعر|ـف الـذي تـم التوصـل إليـھ �ـ� ر
©ـــشتمل 3ــذا pختبـــار ع)ــ' قيـــاس . (APA)إجمــاع ا�±¬ــ"اء �ـــ� مــؤتمر جمعيـــة علــم الـــنفس �مر|كيــة 

ات للتفك#ــــــ" ــــتدالل،  وpســــــتjتاج،  : الناقـــــد nــــــ� رخمـــــس م&ــــــا ات التحليـــــل،  وpســــــتقراء،  وpســ رم&ــــــا
نيـــا للتفك#ــ" الناقــ. والتقيــيم روA²ــذا ي=ــو اختبــار �اليفو ات فرعيــة تتـــضمن ن رد م=ونــا مـــن خمــس م&ــا

ً

  . التحليل،  وpستقراء،  وpستدالل،  وpستjتاج،  والتقييم

  :  جل�سر–ناختبار واطسو 

كمـــا .  م1964 جل�ـــسر بإعـــداد اختبـــار القيـــاس التفك#ـــ" الناقـــد عـــام -نوقـــد قـــام واطـــسو 
ة املعد ا الصو � �عديل 3ذا pختبار إ-' أن أصد�راستمرت ج&ود3ما  � ۱۹۸۰لة عام ر�) ۸۰( يتمثل 

 �ة ع)ـــ' التفك#ـــ" الناقـــد �ـــ ئ�ـــسية �ـــ� قيـــاس القـــد رفقـــرة اســـتخدمت ع)ـــ' نطـــاق واســـع �ـــأداة بحثيـــة  ر
   ).Fero , 2009(ا_�االت ا_±تلفة 

  : سمات ال�Gصية الناقدة

ن ) ٦٥، ١٩٩٧(ل أشـــار بـــو  ـــذين يفكـــر ن تفك#ـــ"ا ناقـــدا �ـــ� حيــــاAbم 3ــــم الـ وبـــأن مـــن يفكـــر و
ً ً

نــــة ومثــــل 3ــــؤالء النــــاس بطر|قــــة عقال ن كيــــف يك½ــــشفو العمليــــات غ#ــــ" نيتعلمــــوزنيــــة وعادلــــة ومتوا
اء3ــا ا فيمــا و رالعقليــة مــن التفك#ــ"،  وأن يفكــر ت عــدد مــن البحــوث بــأن . و روفـــي نفـــس الـــسياق أشــا

  ،�̄ة لألفــراد ذو التفك#ــ" الناقـــد،  تتمثــل �ــ� قــوة �نــا،  والثبــات pنفعــا- يالــسمات ال£±ــصية املم#ــ
ـــذا�ي،  وت=ـــــــو|ن عالقــــــــات وpســـــــ ــــاء الــــ ــ ــــــ���،  وpكتفـ ـــــق ال£±ــ ـــالنفس،  والتوافـــ ـتقاللية،  والثقــــــــة بـــــ

  ).١٩٨٨محمود، (اجتماعية 

̄ة للمفكـر الناقـد،  فقـد قـام الباحـث باسـتقراء  ونظرا لتعـدد ا�±ـصائص ال£±ـصية املم#ـ
ً

�ان، (لبعض 3ذه ا�±صائص،  ع)' النحو التا- ضوان، ٢٠٠٠؛ بخيت، ٢٠٠٢وجر     ):2000ر، 
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  . ليحاو فصل التفك#" العاطفي عن التفك#" املنطقي •

� أمر ما عندما ال ©عرف عنھ ش�ئا •�ال يجادل 
ً

.  

  .ل©عرف م¡« يحتاج إ-' معلومات أك�" حو موضوع ما •

ة ع)' التمي#¯ ب#ن التح#¯ وا�^قيقة •  .رالقد
 . يبحث عن �سباب والبدائل •
• pن ا�^قائق و#kدعاءات التمي#¯ ب#ن الفرضيات والتعميمات و. 
 . يأخذ جميع جوانب املوقف بنفس �3مية •
 . الشك الص�� تجاه pف�"اضات القائمة •
� اتخاذ القرار •� . pستقاللية 
نة العقلية •  .و pنفتاح العق)� واملر
 .  يتعامل مع م=ونات املوقف املعقد بطر|قة منظمة •

ات التفك
# الناقد ردو املعلم �� تنمية م&ا   :   ر

رأن ي=ــو ع)ــ' د .1 ظيف�Aـــا وأ3ــداف&ا وطبيعــة لتفك#ـــ" ن Éــ� تـــام بطبيعــة مادتــھ و وايـــة �افيــة و و
  . الناقد و عملياتھ وم=وناتھ السلوكية

ــــة �ــــــساعد ع)ــــــ' Abيئــــــة املواقــــــف  .2 س إ-ــــــ' أ3ــــــداف ســــــلوكية إجرائيــ رترجمــــــة أ3ــــــداف �ــــــل د
 . التعليمية وتخطيط&ا

ة ا3تمــام&م تجــاه املوضــوعات ا_±تلفــة ال¡ــ� تحتــاج إ-ــ' .3 ات ريقــوم املعلــم بإثــا ر تفك#ــ" وقــد
 . عقلية مرتبطة بالتفك#"

ـــاو املعلومــــات بطــــر متنوعــــة  .4 ســــة طــــر البحــــث وpطــــالع وتنـ ق©ــــ£�ع الطــــالب ع)ــــ' مما ل ق ر
 . �£�ع&م ع)' التفك#"

اء .5 � أثناء عرض املعلومات وال يتجا3ل ألي من 3ذه ��اء الطالب ا_±تلفة  ريتاع أ  .ر
ج&ة نظره أثناء تناو .6 أيھ و وال يقوم املعلم عرض  ل املوضوعات و�ف=ار ح¡« ال يؤثر ع)' ر

ات الطالب  . رتفك#" وقد
يقوم املعلم بتوضيح املفا3يم واملصطæ^ات ال¡� �ساعد3م ع)' متاعة ومناقشة �ف=ار  .7

 . ا_±تلفة و ال½ساؤالت
يقدم �مثلة املشاA²ة للمواقف ا_±تلفة ح¡« يتمكن الطالب من ف&م املواقـف ا_±تلفـة  .8

 .املباشرةواك½ساب ا�±¬"ة 
س وح¡« pن�Aاء مABا ح¡« يتأكـد مـن تحقيـق  .9 ويتاع تقو|م الطالب من بداية التنفيذ للدر

�3ــداف ال¡ــ� ســبق تحديــد3ا وذلــك مــن خــالل اســتخدام �ســاليب ا�^ديثــة �ــ� التقــو|م 
ات العالجيـة وغ#"3ـا( ات ال½£±يصية وpختيا رالتقو|م الذا�ي وpختبا ، 2018خبايـا، ). (ر

 ). 105ص
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اسات السابقةا   :رلد

اســة ا�`نـــا7ي،  الغامـــدي   ات التفك#ـــ" الناقـــد �ـــ� ��ـــشطة املتـــضمنة �ـــ� "  عنـــوان  )2021(رد رم&ـــا
اسة تحليلية : كتاب ا�^اسب وتقنية املعلومات للصف الثالث متوسط   ".رد

ات التفك#ــــ" الناقـــد �ــــ� كتــــاب ا�^اســــب و�ــــسبة  ر3ـــدف البحــــث إ-ــــ' الكــــشف عـــن مــــدى تــــضم#ن م&ــــا
اسة املنTU الوصفي التحلي)�،  و�انت املعلومات ل ،  وتبjت الد رلصف الثالث متوسط الفصل �و ل

،  وأظ&ـــرت نتـــائج  ىوحـــدة التحليـــل nـــ� ��ـــشطة التعليميـــة،  وتـــم اســـتخدام بطاقـــة لتحليـــل ا_^تـــو
ات التفك#ــــ" الناقـــد متــــوافرة �ـــ� كتــــاب ا�^اســـب وتقنيــــة املعلومـــات بjــــسب  اســـة أن جميــــع م&ـــا رالد ر

ة التفــس#" nــ� �قــل تــضمينا،  حيــث . متفاوتــة ة ب�نمــا �انــت م&ــا ة pســتjتاج �ــأع)' م&ــا رجــاءت م&ــا ر ر
 �ات التفك#ــ" �ــ ات التفك#ــ" الناقــد ــش=ل أك¬ــ"،  وتنو�ــع م&ــا ة تــضم#ن م&ــا اســة بــضر روتو	ــ�� الد ر ر ور

ة متاعة مدى سة الطالب لأل�شطة ور��شطة،  وضر   . رتطبيق و مما

اســـة ا��Dـــ#  ات )2019(رود التفك#ـــ" الناقـــد �ـــ� ��ـــشطة املتـــضمنة �ـــ� كتـــاب الكيميـــاء ر عنـــوان م&ـــا
  . يللصف الثالث الثانو باململكة العرkية السعودية

دة �ــ� كتــب  ات التفك#ــ" الناقــد املتــضمنة �ــ� ��ــشطة الــوا اســة التعــرف ع)ــ' م&ــا ر3ــدفت 3ــذه الد ر ر
،  وقيــــاس مـــــستو تـــــضميABا ىالكيميــــاء للـــــصف الثالـــــث الثـــــانو اســـــة . ي ـــة الد ـــن جميـــــع رت=ونـــــت عينـ مــ

،  وعــدد3ا  دة �ـــ� كتــب الطالـــب للــصف الثالــث الثـــانو ي��ــشطة الــوا ،  وتـــم اســتخدام املـــنTU )52(ر
،  وتــم تب¼ــ� بطاقــة التحليــل ال¡ــ� أعــدAbا ا��¬ــ"  ) 2014(يالوصــفي التحلي)ــ� بتــصميم تحليــل ا_^تــو

اســة أن ��ــشطة ال¡ــ� تــم تحليل&ــا. وتــم التأكــد مــن صــدق&ا وثباAbــا  قــد تـــضمنت روأظ&ــرت نتــائج الد
�ات التفك#" الناقد ال¡� تم تحديد3ا،  وjkسب متفاوتة؛ nـ� ع)ـ' التـوا- ،  %)p)77.69سـتjتاج : رم&ا

،  ومعرفــة pف�"اضــات %)59.61(،  تقــو|م املناقــشات %)61.92(،  التفــس#" %)p)77.31ســتjباط 
� ��ش%). 30(�ات التفك#" الناقد  ركما بيjت النتائج أن مستو تضم#ن م&ا طة ش=ل وا�� أك¬" ى

ود3ـا ـش=ل عـام ة ضـمنية،  وkـنفس ترت�ـب و رمن مستو تضميABا بـصو ر اسـة . ى رو�ـ� ضـوء نتـائج الد
 �ات التفك#ــ" الناقــد �ـــ �ـــع م&ــا رتــم الوصــو لعــدد مــن التوصـــيات أ3م&ــا 3pتمــام بتــوف#" وإعــادة تو ز ل

ا ة أك¬"،  مع 3pتمام بمستو تضم#ن 3ذه امل&ا رأ�شطة كتاب الكيمياء بصو ى � ر�ة ضمنية  رت بصو
  .��شطة

اســة الـــسعودي  �ــ� أ�ـــشطة كتــاب ال�"بيـــة ·ســـالمية  عنــوان )2016(رد ات التفك#ــ" املتـــضمنة  َّم&ــــا َّ ّ
ر

دن � ��رللصف الثامن �سا��� 
َّ اسة تحليلية: َّ   رد

اسـة إ-ـ' الكـشف عـن دة ر3ـدفت 3ـذه الد ات التفك#ـ" الـوا ر م&ـا ر
�ـ� أ�ـشطة كتـاب ال�"بيـة ·سـالمية ّ َّ َّ 

 �ات التفك#ـ" الواجـب تـضميABا �ـ ّللصف الثـامن �سا�ـ��،  ولتحقيـق 3ـذا ال&ـدف بن�ـت قائمـة بم&ـا
ر ُ

ئ�ــسية للتفك#ــ" و ) 5(أ�ــشطة 3ــذا الكتــاب،  وقــد ت=ونــت القائمــة مــن  ة فرعيــة،  ) 18(رمجــاالت  رم&ــا
اسـة ال¡ـ� اشـتملت ع)ـ' جميـع � تحليـل محتـو عينـة الد�رواستخدمت تلك القائمة    أ�ـشطة كتـاب ى

َّال�"بيــة ·ســالمية للــصف الثــامن �سا�ــ�� وعــدد3ا �ــشاطا) 179(َّ
ً

اســة حــصو .  لوأظ&ــرت نتــائج الد ر
ات التفك#ـ" �ساسـية ع)ـ' أع)ـ' �ـسبة مئو|ـة  ات التفك#ـ" الناقــد %)67(رمجـال م&ـا ر،  ثـم مجـال م&ـا

ــــل املـــــش=لة بjـــــسبة %)27(بjـــــسبة  ات حـ ات التفك#ـــــ"  %)0.05(ر،  ثـــــم مجـــــال م&ـــــا ر،  ثـــــم مجـــــال م&ـــــا
� بjسبة Éاء املعرفة أي تكرار%)0.007(·بدا ات التفك#" ما و � ح#ن لم ©�ñل مجال م&ا�ر،   � . ر�و

اء املعرفــة �ــ� كتــب ال�"بيــة  ات مــا و ة تــضم#ن م&ــا اســة بــضر رضــوء النتــائج الــسابقة،  أوصــت الد ر ر ور
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مية عنـــد ·ســالمية،  و·فـــادة مـــن قائمـــة التحليـــل املـــستخدمة �ـــ� بنـــاء أ�ـــشطة كتـــب ال�"بيـــة ·ســـال
  .تأليف&ا

 #Dاسة ا�� � كتاب الكيمياء ) 2016(رود�� ��شطة املتضمنة �ات التفك#" الناقد  روال¡� عنونتھ م&ا
اسة تحليلية : يللصف الثا�ي الثانو   رد

� كتب الكيمياء �� ��شطة املتضمنة �ات التفك#" الناقد  اسة إ-' التعرف ع)' م&ا ر3دفت 3ذه الد ر
، اســـة مــــن جميــــع ��ــــشطة يللـــصف الثــــا�ي الثــــانو ر  وقيــــاس مـــستو تــــضميABا،  وت=ونــــت عينــــة الد ى

،  والبـالغ عـدد3ا  � كتب الطالب للـصف الثـا�ي الثـانو�دة  يالوا ،  واسـتخدمت الباحثـة املـنTU )44(ر
،  ولذلك صممت الباحثة بطاقة تحليل،  وتـم  ىالوصفي التحلي)� باستخدام أسلوب تحليل ا_^تو

ات التفك#ـ" الناقـد �ـ� ��ـشطة ال¡ـ� . التأكد من صدق&ا وثباAbا روأظ&رت نتـائج التحليـل تـضم#ن م&ـا
،  والتفــــــس#" )80.90(،  وpســـــتjباط %)p)87.72ســـــتjتاج بjـــــسبة : تـــــم تحليل&ـــــا،  وjkـــــسب متفاوتـــــة

كمـا بيjـت النتـائج أن %). 50.45(،  ومعرفة pف�"اضات %)68.64(،  وتقو|م املناقشات %)77.72(
ة صر|حة أك¬" من مستو الjسبة املئو|ة مل � ��شطة بصو�ات التفك#" الناقد  ىستو تضم#ن م&ا رى ر

ة ضمنية اسة تم تقديم عدد من التوصيات من أ3م&ا 3pتمام . رتضميABا بصو � ضوء نتائج الد�رو
ة أك¬"،  مع 3pتمـام بمـستو  � أ�شطة كتاب الكيمياء بصو�ات التفك#" الناقد  �ع م&ا ىبإعادة تو ر رز

� ��شطةتضم#ن 3ذه �ة ضمنية  ات بصو رامل&ا    .ر

اســـة عبـــد ا�gيــــد  ات التفك#ـــ" الناقــــد �ـــ� ��ــــشطة املتـــضمنة بمحتــــو  "عنـــوان )  2015(رود يم&ــــا ر
اسة تحليلية(منا�T العلوم للمرحلة ·عدادية    ) "رد

ات التفك#ـــ" الناقـــد �ـــ� ��ـــشطة املتـــضمنة �ـــ� كتـــب العلـــوم للمرحلـــة  ر3ــدف البحـــث إ-ـــ' تحديـــد م&ـــا
ة �ــ� الــصفوف الـــثالث للمرحلــة ·عداديــة،  وقــد اســـتلزم ·عد جــة تــضم#ن �ـــل م&ــا راديــة وقيــاس د ر

 �ات التفك#ــ" الناقـد املناســبة لطـالب املرحلــة ·عداديـة تــم �ــ رذلـك إعــداد قائمـة تتــضمن عـض م&ــا
ضـــوء3ا تحليـــل ��ـــشطة بكتـــب العلـــوم املـــس�Aدفة A²ـــدف التعـــرف ع)ـــ' مـــدى تـــضم#ن تلـــك الكتـــب 

ات ا_ ات التفك#ــــ" رللم&ــــا ر^ــــددة،  وقــــد أســــفرت النتــــائج عــــن تــــضم#ن ��ــــشطة بمنــــا�T العلــــوم مل&ــــا
ــــت ل�ـــــست باملـــــستو املـــــأمو لالناقـــــد بjـــــسب متفاوتـــــة وإن �انـ اســـــة بأ3ميـــــة مراجعـــــة . ى روأوصـــــت الد

ات التفك#" الناقد ر��شطة بمحتو منا�T العلوم بما ي½يح تضم#ن محتواه الjسبة أع)' من م&ا  .ى

اسة املفر��،  � كتاب ال�"بية ·سالمية  " عنوان )م2014 (رود�تقو|م ��شطة البنائية املتضمنة 
ات التفك#" الناقد � ضوء م&ا�  ".رللصف#ن ا�^ادي عشر والثا�ي عشر 

ات التفك#ـ" الناقـد �ـ� ��ـشطة البنائيـة مــن  اسة إ-ـ' الكـشف عـن مـدى تـوافر م&ـا ر3دفت 3ذه الد ر
ادي عــــشر والثــــا�ي عــــشر �ــــ� ســــلطنة عمــــان،  ولتحقيــــق 3ــــذا كتـــاب ال�"بيــــة ·ســــالمية الــــصف#ن ا�^ــــ

ات التفك#" الناقد املناسبة لطالب ) ۱۹(ال&ـدف قـام الباحث بإعداد قائمة م=ونة من  ة من م&ا رم&ا ر
ــــــي  ـــــد و3ــ ئ�ــــــسة للتفك#ـــــــ" الناقــ ات  ـــا ـــــع م&ــــ 
ــ عـــــــة ع)ــــــ' أ ـــــا�ي عـــــــشر مو رالــــــصف#ن ا�^ـــــــادي عـــــــشر والثـ ر ر ز

 ). والتقو|مpستقراء،  وpستjباط،  وpستjتاج، (

̂ـادي عـشر  اسة مـن ��ـشطة البنائيـة �ـ� كتـاب ال�"بيـة ·سـالمية للـصف#ن ا� روقد ت=ونت عينة الد
ا�ـــ��  ـــا ٢٠١٤/٢٠١٣روالثـــا�ي عـــشر للعــــام الد ـــة فAÐــ م الطبعــــة �و-ـــ'،  إذ بلــــغ عـــدد ��ــــشطة البنائيـ

ات التف) ٢٤٣( 
عــة ر�ــشاطا،  وقــد تــم تحليــل ��ــشطة البنائيــة جميع&ــا �ــ� ضــوء م&ــا رك#ــ" الناقــد �
  ).pستقراء وpستjباط،  وpستjتاج،  والتقو|م(التالية 
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اسة رومن أبر النتائج ال¡� توصلت إلAÐا الد   :ز

ة pســـتjتاج،  وkلغـــت �ـــسبة - ات التفك#ـــ" الناقـــد تــوافرا �ـــ� ��ـــشطة البنائيـــة nــ� م&ـــا ر إن أك�ــ" م&ـــا ر
ة pســتقراء،  وkلغــت �ـسبة توافر3ــا%) ۳۹.٣٥(توافر3ــا  ة pســتjباط،  %) ٣٢.٥١(رتلAÐــا م&ــا روثــم م&ــا

ة التقو|م،  وkلغت �سبة توافر3ا%) ٢٣,٨٦(وkلغـت �سبة توافر3ا  و|ختلف  -). %۸.۲۳(روآخر3ا م&ا
ا��� � ��شطة البنائية باختالف الصف الد�ات التفك#" الناقد الرئ�سة  رتوافر م&ا   .ر

ات و�ــــ� ضــــوء النتــــ ـــة،  أوصــــت بوضــــع مــــصفوفة املــــدى والتتــــاع مل&ــــا اسـ رائج ال¡ــــ� توصــــلت إلAÐــــا الد ر
ات  رالتفك#" الناقد �ـ� ��ـشطة البنائيـة للـصف#ن ا�^ـادي عـشر والثـا�ي عـشر،  وأ3ميـة تـضم#ن م&ــا


عــة  ،  فـــي ��ــشطة البنائيــــة )pســتقراء،  وpســتjباط،  وpســتjتاج،  والتقــو|م(رالتفكيـــر الناقــد �
  . ال�"بية ·سالمية فـي كتـاب

اسات السابقة   :  رالتعقيب ع�� الد

اسات السابقة ©ستخلص الباحث �مو التالية  رمن خالل pستعراض النظر للد ر   ي

اســة ا�^نــا�ي والغامــدي  .1 اســة ا�^اليــة مــع د راتفقــت الد اســة ا��¬ــ" ) 2021(ر ) 2019(رو د
اســة ا��¬ــ"  اســة عبــد ا_�يـــد ) 2026(رود اســة املفر�ــ� ) 2015(رو د �ــ� 3ـــدف ) 2014(رود

اسة   . رالد
اســة ا�^نــا�ي والغامــدي  .2 اســة ا�^اليــة مــع د راتفقــت الد اســة ا��¬ــ" ) 2021(ر ) 2019(رو د

اسة ا��¬"  اسة الوصفي التحلي)�) 2026(رود � منTU الد� . ر
اسة ا��¬"  .3 اسة ا�^الية مع د راتفقت الد اسة ا��¬" ) 2019(ر � تطبيق&ا ع)' ) 2026(رود�

 .  الثانو|ةاملرحلة 

اسات السابقة اسة ا�`الية من الد رمدى استفادة الد  : ر

اسة .1 |ادة ·حساس بمش=لة الد اسة،  و ردعم وتحديد مش=لة الد   .زر
اســـــة،  والتعـــــرف ع)ـــــ' املـــــنTU البح�ـــــ�  .2 اســـــة وتحديـــــد مـــــواد الد ربنـــــاء وتـــــصميم أدوات الد ر

 .املناسب
  يpطالع ع)' ا��انب النظر  املتعلق بالتفك#" الناقد  .3
اساتا .4 � تلك الد� . رلتعرف ع)' ·جراءات العملية املتبعة 
اسة ا�^الية .5 ن�Aا بjتائج الد رpستفادة من تلك النتائج و مقا  . ر

اســة اســة  :رفــرض الد اســات الــسابقة أمكــن صــياغة فــرض الد رعــد عــرض ·طــار النظــر والد ر ي

�ات التفك
ـــ# الناقـــد: ع)ــ' النحـــو التـــا- ريوجـــد مـــستو مرتفـــع مـــن تــضم
ن م&ـــا  1 �ـــ� كتـــاب كيميـــاءى
ات(يللتعليم الثانو    .)رنظام املسا
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اسة و إجراءا��ا   :رمن�> الد

  :من�> البحث

ىتم استخدام املنTU الوصفي التحلي)� باستخدام أسلوب تحليل ا_^تو والذي ©عتمد ع)' 
� أو Éصــف&ا وصـــفا دقيقــا مـــن خــالل التعب#ـــ" النـــو �ـــ� الواقـــع،  و �اســة الواقـــع أو الظــا3رة كمـــا nــ د

ً
و ر

� 3ذه ا�^الة س�تم وصف كتاب كيمياءا�ات(ي للتعليم الثانو1لك�� و ه 1443طبعة ) رنظام املسا
ات التفك#" الناقد2021 – رم  من حيث مستو تضمينھ مل&ا   . ى

ات(ي للتعليم الثانو1 كتاب كيمياء :مجتمع البحث   . م2021 –ه 1443طبعة ) رنظام املسا

ات(ي الثانو للتعليم1ىمحتو كتاب كيمياء  :عينة البحث   . م2021 –ه 1443طبعة ) رنظام املسا

�� ع)' النحو التا-nلوالذي يتضمن خمسة فصو و  :  

قــــصة مـــادت#ن،  الكيميــــاء (نمقدمـــة �ـــ� علــــم الكيميـــاء والــــذي يت=ـــو مـــن خمــــسة مواضـــيع  .1
  ). واملادة،  الطرائق العلمية،  البحث العل��،  وتقو|م الفصل

خـــواص املـــادة،  �غ#ـــ"ات املـــادة،  (مـــسة مواضـــيع  ا�±ـــواص واملتغ#ـــ"ات و�ـــشمل خ–املـــادة  .2
 )ا_±اليط،  العناصر واملركبات،  تقو|م الفصل 

ة و�ـــشمل خمـــسة مواضـــيع  .3 ة،  كيـــف (رتركيـــب الـــذ ر�ف=ـــار القديمـــة للمـــادة،  �عر|ـــف الـــذ
 �Éات،  �نو|ة غ#" املستقرة والتحليل ·شعا  ). رتختلف الذ

ـــ .4 ــــة مواضــــــ 
عـــــ ــــــشمل أ ــــصjيف (يع رالتفـــــــــاعالت الكيميائيـــــــــة و�ـــ ـــــادالت،  تـــــ ــــاعالت واملعــــ التفـــــ
� ا_^اليل املائية،  تقو|م الفصل � ). التفاعالت الكيميائية،  التفاعالت 

5.  �nعة مواضيع و
 راملو و�شمل أ ،  مـوالت املركبـات،  تقـو|م (ل لقياس املادة،  الكتلـة واملـو
 ). الفصل

�ع عينة البحث حسب نوع&ا)  1(لوا��دو   : زالتا-� يوضع تو

 نوع العينة العينة عا�gتم
عدد 

 الصفحات

 5 قصة مادت#ن 1

 4 الكيمياء واملادة 2

 5 الطرائق العلمية 3

 9 البحث العل�� 4

  لالفصل �و

� علم �مقدمة 
 الكيمياء

 5 تقو|م الفصل 5

 6 خواص املادة 1

 5 �غ#"ات املادة 2

 5 _±اليط 3
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  الفصل الثا�ي

 ا�±واص – املادة
 واملتغ#"ات

 9 العناصر واملركبات 4
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 نوع العينة العينة عا�gتم
عدد 

 الصفحات

 5 تقو|م الفصل 5

 4 �ف=ار القديمة للمادة 1

ة 2  9 ر�عر|ف الذ

ات 3  7 ركيف تختلف الذ

4 
�نو|ة غ#" املستقرة والتحليل 

Éشعا·� 
5 

  الفصل الثالث

ة  رتركيب الذ

 7 تقو|م الفصل 5

 11 التفاعالت واملعادالت 1

 10 تصjيف التفاعالت الكيميائية 2

� ا_^اليل املائية 3� 12 التفاعالت 

  الفصل الراع

 التفاعالت الكيميائية

 5 تقو|م الفصل 4

 6 لقياس املو 1

 8 الكتلة املولية 2

 8 موالت املركبات 3

  الفصل ا�±امس

 لاملو

 5 تقو|م الفصل 4

 155 ا_�موع

اسة   :رأداة الد

ات التفك
# الناقد الرئ�سية والفرعية •   : رإعداد قائمة من م&ا
� �دب ال�"بو وجد أن اختبار واطسو �نعد قراءة الباحث  ات –ي ر جل�سر أك�" pختبا

شــــيوعا والــــذي أعــــد عــــام 
ً

 3ــــذا م  حيــــث صــــمم للطــــالب،  وقــــد اســــتمرت ج&ود3مــــا �ــــ� �عــــديل1964
ة املعدلــة عـام  ا الــصو رpختبـار إ-ــ' أن تــم أصــد فقــرة اســتخدمت ع)ــ' نطــاق ) ۸۰( يتمثــل �ــ� ۱۹۸۰ر

� ا_�االت ا_±تلفة �ة ع)' التفك#" الناقد  � قياس القد�ئ�سية  رواسع �أداة بحثية    ). Fero , 2009(ر
 

اسـة ا��¬ـ"  اسات الـسابقة مثـل  د رو
عد مراجعة الباحث للد اسـة)م 2016(ر  ا��¬ـ" ر،  ود
ـــــاو وحــــــــسن ) م2019( اســـــــة  البــ يو د ــــــة الــــــــشر�� ) 2013(ر اسـ ــــــة ) 2005(رود ـــ� الب�ئــ ــــــممت �ــــ ال¡ـــــــ� صــ

ات التفك#ـــ" الناقـــد الرئ�ـــسية واملتـــضمنة كتـــاب .  الـــسعودية رقـــام الباحـــث بتـــصميم قائمـــة مـــن م&ـــا
ات الفرعيـة ل=ـل 1الكيمياء ات من خالل تحديـد مـستو تـضم#ن امل&ـا ر للتعليم الثانو نظام املسا ىر ي

ئ�ـسية للتفك#ـ" الناقـد وnـ� م ات  Abا �وليـة ع)ـ' خمـس م&ـا ئ�سية،  وشملت البطاقة �ـ� صـو ة  ر&ا ر ر رر
ة فرعية25و )  التفس#"–تقو|م املناقشات - pستjباط – معرفة pف�"اضيات –pستjتاج (   . ر م&ا
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o  صدق ¤داة  
Abا �ولية � صو�رتم تحر الصدق الظا3ر لألداة عرض&ا  ي � مæ^ق (ي� قمركما 

�س العلــوم،  وكــذلك )  2 رع)ــ' عــدد مــن ا_^كمــ#ن ا_±تــص#ن �ــ� مجــال املنــا�T وطــر تــد ق
ات الفرعيــة  رمجموعــة مــن املــشرف#ن ال�"بــو|#ن و معل�ــ� الكيميــاء وذلــك لتحديــد مــدى مناســبة امل&ــا

ضــوح&ا،   ات و ة الفرعيــة،  والتأكــد مــن ëــ^ة العبــا ة التفك#ــ" الناقــد الرئ�ــسية،  وأ3ميــة امل&ــا ومل&ـا ر ر ر
ومالءمـة �داة لقيـاس ال&ــدف الـذي وضـعت مــن أجلـھ،  و�ــ� ضـوء التوجAÐـات تــم إجـراء التعــديالت 

� املæ^ق �Abا الABائية كما  � صو�رال¡� أجمع علAÐا ا_^كم#ن للوصو إ-' �داة    ). 3(ل
o ثبات ¤داة  :  

 تم التأكد من الثبات بطر|قت#ن 
ىتــو بتحليــل وحــدة عــشوائية و�ــان قــام الباحــث ومعلــم كيميــاء ذو خ¬ــ"ة �ــ� تحليــل ا_^ .1

  % 79.65معامل pتفاق ب#ن التحليل#ن بjسبة 
ر شــــ&ر مــــن التحليــــل  .2 وقــــام الباحــــث بتحليــــل عينــــة عــــشوائية ثــــم أعــــاد العينــــة عــــد مــــر

 . مما يدل ع)' ثبات �داة%  82السابق حيث بلغ معامل pتفاق ب#ن التحليل#ن 

ة تحليل اg`تو • ىاستما   :  ر
ات التفك#ـ" الناقـد ال¡ـ� يتـضمABا كتـاب قام الباحـث بتـصمي رم بطاقـة تحليـل ا_^تـو مل&ـا ى

ات(ي للتعليم الثانو 1كيمياء قم )  رنظام املسا � املæ^ق �Abا الABائية كما  � صو�ر  ). 3(ر

  :إجراءات التحليل

نظام (ي للتعليم الثانو 1ىاتبع الباحث ا�±طوات التالية عند تحليل محتو كتاب كيمياء
ات   . م2021 -3ـ 1443ة طبع) راملسا

ـــن التحليــــل • ات : تحديــــد ال&ــــدف مـ ـــل ا�^كــــم ع)ــــ' مــــدى تــــوفر م&ـــــا ـــ�Aدفت عمليــــة التحليـ راسـ
� كتاب كيمياء�ات(ي للتعليم الثانو1التفك#" الناقد   ه1443طبعة ) رنظام املسا

ـــدة التحليــــل و3ــــو محتــــو  كتــــاب كيميــــاء: تحديــــد وحــــدة التحليــــل •  للتعلــــيم 1ىتــــم تحديــــد وحـ
ــــة ) راتنظـــــام املــــــسا(يالثـــــانو عـــــة ع)ــــــ' 23م واملتـــــضمن 2021 –ه 1443طبعـ ز موضــــــوعا مو

�ــا- لالفـــصل �و مقدمـــة �ـــ� علـــم الكيميـــاء،  والفــــصل :  (لخمـــسة فـــصو nـــ� ع)ـــ' النحـــو التــ
ـــــادة  ة،  والفــــــصل الراــــــع  –الثــــــا�ي املـ ـــــذ ر ا�±ــــــواص واملتغ#ــــــ"ات،  والفــــــصل الثالــــــث تركيــــــب الـ

قم  كما ) لالتفاعالت الكيميائية،  والفصل ا�±امس املو � ا��دو �ر  ) 1(ل

 . ©عت¬" �ل موضوع وحدة تحليلية بذاAbا •

ات التفك#ـ" الناقــد وال¡ـ� تــم تــصميم : تحديـد فئــة التحليـل • رتــم تحديـد فئــة التحليــل وnـ� م&ــا
ئ�ـــــسية ات  ربطاقـــــة التحليـــــل �±مـــــس م&ـــــا pســـــتjتاج،  ومعرفـــــة pف�"اضـــــات وpســـــتjباط،  ( ر

  ). وتقو|م ا�¦¥T،  والتفس#"

 . لpس�Aاللية لوحدة املوضوع �و ل=ل فصلتم ضم التجرkة  •

 . تم ضم تجرkة مخت¬" الكيمياء للموضوع قبل �خ#" •

 .اعت¬" تقو|م الفصل ا�±تامي وحدة مستقلة •
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ات التفك#ـــ" الناقــد �ـــ� كتـــاب كيميـــاء • جـــة تـــوافر م&ـــا را�^كــم ع)ـــ' د نظـــام (ي للتعلـــيم الثـــانو1ر
ات ه،  اعتمادا ع)' املقياس امل1443طبعة ) راملسا

ً
اسات و3و � مثل 3ذه الد� :رتبع 

o )0%- 19 (%جة منخفضة جدا متوفر بد
ً

  .ر
o )20%- 39 (%جة منخفضة   .رمتوفر بد
o )40%- 59 (%جة متوسطة   .رمتوفر بد
o )60%- 79 (%جة عالية   .رمتوفر بد
o  )80%-100 (%جة عالية جدا  رمتوفر بد

اسة ومناقش¦�ا  :رنتائج الد

ات التفك
# ا: لينص السؤال ¤و ع�� للتعلـيم 1لناقد الواجـب توفر_ـا �ـ� كتـاب الكيميـاءرما م&ا
ات(يالثانو    ؟)رنظام املسا

 ��أداة (لإلجابة ع)' 3ذا السؤال تم القيام بمجموعة من ·جراءات ال¡� سبق توضيح&ا 
اسة اتال¡� تم من خالل&ا تحديد قائمة ) رالد م توفر3ـا �ـ� مقـر كيميـاء ربم&ا ر التفك#" الناقد الـال  1ز

اتللتعلــيم الثــان رو نظــام املــسا Abا الABائيــة ع)ــ' . ي ة فرعيــة ) 22(رحيــث احتــوت القائمــة �ــ� صــو رم&ــا
�ات فيما ي) ئ�سية للتفك#" الناقد وتتمثل 3ذه امل&ا ات  عة ع)' خمس م&ا رمو ر ر   : ز

    :Cست{تاج

ف السابقة وا�^الية � ري½يح ا_^تو الفرصة للرkط ب#ن املعا   ى
 لصلة باملوضوعى©ساعد ا_^تو ع)' تحديد املعلومات ذات ا �
 .ى©ساعد ا_^تو ع)' التمي#¯ ب#ن الفرضية والن½يجة �
 ى©ساعد ا_^تو ع)' التمي#¯ ب#ن pستjتاجات الä^يحة وا�±اطئة �

 :معرفة Cف6#اضات

جة صدق املعلومة  � � معرفة د�ر©ساعد ا_^تو  ع)' توظيف ا�^واس    ى
� صياغة اف�"اضات من البيانات �� ى©ساعد ا_^تو 
� التمي#¯ ب#ن pف�"اض املمكن والغ#" ممكنى©ساعد ا_^تو ��  . 
� إيضاح الفرضيات الغامضة �� . ى©ساعد ا_^تو 

    :Cست{باط

  . ى©ساعد ا_^تو  ع)' التمي#¯ ب#ن نماذج مختلفة �
� التمي#¯ ب#ن ا�±صائص سواء ذات صلة باملوضوع أو ال ترتبط بھ �� ى©ساعد ا_^تو 
ى©عز ا_^تو عملية التمي#¯ ب#ن خصائص �  .   الظوا3ر امل½شاA²ةز
اك العالقات ب#ن املعطيات � � إد�ر©ساعد ا_^تو   .ى
� التوصل إ-' النتائج ذات الصلة باملوضوع �� .  ى©ساعد ا_^تو 

   :تقو|م املناقشات

� توظيف ا�¦¥T وال¬"ا3#ن �^ل �سئلة  ��  ى©ساعد ا_^تو 
تباط&ا  ببعض&ا � � معرفة مدى ا�ساق املعلومات وا�ر©ساعد ا_^تو   . ى
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 .  ى©ساعد ا_^تو ع)' تقييم �دلة �
� التعرف ع)' ا�¦¥T القو|ة وتحديد مدى قوAbا �� . ى©ساعد ا_^تو 

#
 :التفس

  ى©ساعد ا_^تو  ع)' بناء تفس#" للظا3رة �
 .ى©ساعد ا_^تو ع)' التوصل ملعلومة جديدة من معلومة سابقة �
� ظا3رة  �� .ماىيتطلب ا_^تو تفس#" العالقة ب#ن السÒب والن½يجة 
ة �عميمات � � وضع �ف=ار بصو�ر©ساعد ا_^تو   ى
ة تؤدي لæ^ل � اك عناصر املش=لة وف&م&ا بصو ر©ساعد ا_^تو ع)' إد ر  . ى

ات التفك
ـ# الناقـد �ـ� كتـاب كيميـاء: ينص السؤال الثاBي ع�� رما مـستو تـضم
ن م&ـا  للتعلـيم 1ى
ات(يالثانو   ؟ )رنظام املسا

ض التا-� والتحقق منھ، حيث نص الفرض ع)' لإلجابة ع)' 3ذا السؤال تم صياغة الفر
�ات التفك
ـــ# الناقـــد �ـــ� كتـــاب كيميـــاء: "مـــا ي)ـــ ريوجـــد مـــستو مرتفـــع مـــن تـــضم
ن م&ـــا  للتعلــــيم 1ى

ات(يالثانو    .)"رنظام املسا

ي للتعلـــيم الثـــانو نظــــام 1روللتحقـــق مـــن 3ـــذا الفـــرض قـــام الباحــــث بتحليـــل مقـــر كيميـــاء
ات التفك#ــ"  ات �ــ� ضــوء قائمـــة م&ــا راملــسا ات والjـــسب ر رالناقـــد ال¡ــ� تــم إعـــداد3ا واســتخراج التكــرا

 �� ع)' النحو التا-nات التفك#" الناقد و ة من م&ا راملئو|ة ل=ل م&ا   ر

ة pستjتاج 1رنتائج تحليل مقر كيمياء .1 � ضوء م&ا�ات  ر للتعليم الثانو نظام املسا ر   ي
ات �ـــ� ضـــوء ي للتعلـــيم الثـــانو نظـــام ا1رنتـــائج تحليـــل مقـــر كيميـــاء) 2(ليو�ـــ� ا��ـــدو  رملـــسا
ة pستjتاج   رم&ا

قم  رجدو    )2(ل

ة pستjتاج1رنتائج تحليل مقر كيمياء � ضوء م&ا�ات  ر للتعليم الثانو نظام املسا ر   ي

ات  506 رالعدد الك)� للتكرا

ات الفرعية  الjسبة التكرار رامل&ا

1 
ف الس ري½يح ا_^تو الفرصة للرkط ب#ن املعا ابقة ى

 وا�^الية
23 4.54% 

2 
ى©ساعد ا_^تو ع)' تحديد املعلومات ذات الصلة 

 باملوضوع
22 4.36% 

 %3.35 17 .ى©ساعد ا_^تو ع)' التمي#¯ ب#ن الفرضية والن½يجة 3

اج
تjت

pس
ة 

&ا
' م

ع)
ف 

عر
الت

ر
 4 

ى©ساعد ا_^تو ع)' التمي#¯ ب#ن pستjتاجات 
 الä^يحة وا�±اطئة

14 2.76% 

 %15.01 76 ا_�موع
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ة pســـتjتاج موجــودة �ـــ� محتـــو ) 2(ل يظ&ــر مـــن ا��ــدو ات الفرعيــة مل&ـــا ىأن جميـــع امل&ـــا ر ر
ة ي½ـــيح ا_^تــــو 1كتـــاب كيميـــاء ات بjـــسب متفاوتـــة  حيــــث نجـــد م&ـــا ى للتعلـــيم الثـــانو نظــــام املـــسا ري ر

ف الـــسابقة وا�^اليــــة nـــ� أع)ــــ' تـــضمينا بjـــسبة  ثــــم يليـــھ ©ــــساعد % 4.54رالفرصـــة للـــرkط بــــ#ن املعـــا
ىثــم يليـھ ©ــساعد ا_^تـو ع)ــ' % 4.36ات ذات الــصلة باملوضـوع بjـسبة ىا_^تـو ع)ـ' تحديــد املعلومـ

ىو|ـــأ�ي �ــــ� �خ#ـــ" ©ـــساعد ا_^تــــو ع)ـــ' التمي#ـــ¯ بــــ#ن % 3.35التمي#ـــ¯ بـــ#ن الفرضـــية والن½يجــــة بjـــسبة 
  %. p2.76ستjتاجات الä^يحة وا�±اطئة بjسبة 

ات �� ضوء م&1رنتائج تحليل مقر كيمياء-1 ر للتعليم الثانو نظام املسا ة معرفة Cف6#اضاتي   .  را

ات �ـــ� ضـــوء 1رنتـــائج تحليـــل مقـــر كيميـــاء) 3(ليو�ـــ� ا��ـــدو  ر للتعلـــيم الثـــانو نظـــام املـــسا ي
ة معرفة pف�"اضات   . رم&ا

قم  رجدو    )3(ل

ة معرفة pف�"اضات1رنتائج تحليل مقر كيمياء � ضوء م&ا�ات  ر للتعليم الثانو نظام املسا ر   ي

ات  506 رالعدد الك)� للتكرا

ات الفرعية   الjسبة التكرار رامل&ا

1 
ى©ـــساعد ا_^تـــو  ع)ـــ' توظيـــف ا�^ـــواس �ـــ� معرفـــة 

جة صدق املعلومة  رد
23 4.54% 

� صياغة اف�"اضات من البيانات 2� %3.35 17 ى©ساعد ا_^تو 

3 
ى©ـــساعد ا_^تــــو �ــــ� التمي#ــــ¯ بــــ#ن pف�ــــ"اض املمكــــن 

 . والغ#" ممكن
6 1.18% 

الت
ت

ضا
�"ا

pف
ة 

رف
مع

ة 
&ا

' م
ع)

ف 
عر

ر
 

� إيضاح الفرضيات الغامضة 4� %0.39 2 . ى©ساعد ا_^تو 

 %9.48 48 ا_�موع 

ة معرفـة pف�"اضـيات موجـودة �ــ� ) 3(ليظ&ـر مـن ا��ـدو  ات الفرعيـة مل&ـا رأن جميـع امل&ـا ر
ة ©ــساعد 1ىمحتــو كتــاب كيميــاء ات بjــسب متفاوتــة  حيــث نجــد م&ــا ر للتعلــيم الثــانو نظــام املــسا ر ي

جة صدق املعلومـة nـ� أع)ـ' تـضمينا بjـسبة ىا_^تو  ع)' � معرفة د�ثـم % 4.54ر توظيف ا�^واس 
ة ©ـــساعد ا_^تــــو �ــــ� صـــياغة اف�"اضــــات مـــن البيانــــات بjــــسبة  ىيليـــھ م&ــــا ة ©ــــساعد % 3.35ر رثـــم م&ــــا

� التمي#¯ ب#ن pف�"اض املمكن والغ#" ممكن بjسبة �ة  ©ساعد ا_^تو % 1.18ىا_^تو  ىوأخ#"ا م&ا ر
� إيضاح الف�  % 0.39رضيات الغامضة بjسبة 

ة 1رنتـــــــائج تحليـــــــل مقـــــــر كيميـــــــاء .2 ات �ـــــــ� ضـــــــوء م&ـــــــا ــــانو نظـــــــام املـــــــسا ر للتعلـــــــيم الثـــ ر ي
  .Cست{باط

ات �ـــ� ضـــوء 1رنتـــائج تحليـــل مقـــر كيميـــاء) 4(ليو�ـــ� ا��ـــدو  ر للتعلـــيم الثـــانو نظـــام املـــسا ي
ة pستjباط   . رم&ا
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قم  رجدو    )4(ل

ة pستjباطي للتعليم الثانو 1رنتائج تحليل مقر كيمياء � ضوء م&ا�ات  رنظام املسا   ر

ات  506 رالعدد الك)� للتكرا

ات الفرعية  الjسبة التكرار رامل&ا

 %4.15 21 .ى©ساعد ا_^تو  ع)' التمي#¯ ب#ن نماذج مختلفة 1

2 
� التمي#¯ ب#ن ا�±صائص سواء ذات �ى©ساعد ا_^تو 

 تبط بھصلة باملوضوع أو ال تر
19 3.75% 

3 
ى©عز ا_^تو عملية التمي#¯ ب#ن خصائص الظوا3ر  ز

 .امل½شاA²ة
16 3.15% 

اك العالقات ب#ن املعطيات 4 � إد�ر©ساعد ا_^تو   %3.75 19 .ى

ط
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5 
� التوصل إ-' النتائج ذات الصلة �ى©ساعد ا_^تو 

 .باملوضوع
23 4.54% 

 %19.36 98 ا_�موع

ة pســتjباط موجــودة �ــ� محتــو )4(ليظ&ــر مــن ا��ــدو  ات الفرعيــة مل&ــا ى أن جميــع امل&ــا ر ر
ة ©ساعد ا_^تو �ـ� 1كتاب كيمياء ات بjسب متفاوتة  حيث نجد م&ا ى للتعليم الثانو نظام املسا ري ر

ة ©ـــساعد % 4.54التوصــل إ-ــ' النتــائج ذات الــصلة باملوضـــوع nــ� أع)ــ' تــضمينا بjـــسبة  رثــم يليــھ م&ــا
ىثــــم ي½ــــساو م&ــــرة ©ــــساعد ا_^تــــو �ــــ� %  4.18 نمــــاذج مختلفــــة بjــــسبة ىا_^تــــو  ع)ــــ' التمي#ــــ¯ بــــ#ن ى

اك  ة ©ـساعد ا_^تـو �ـ� إد رالتمي#¯ ب#ن ا�±ـصائص سـواء ذات صـلة باملوضـوع أو ال تـرتبط بـھ وم&ـا ىر
ة ©عـــز ا_^تـــو عمليـــة التمي#ـــ¯ بــــ#ن %  3.81العالقـــات بـــ#ن املعطيـــات بjـــسبة  ىو|ـــأ�ي �ـــ� �خ#ــــ" م&ـــا ز ر

A²سبة خصائص الظوا3ر امل½شاj3.09ة ب %  

ة تقــو|م 1رنتــائج تحليــل مقــر كيميــاء .3 ات �ــ� ضــوء م&ــا ر للتعلــيم الثــانو نظــام املــسا ر ي
  .املناقشات

ات �ـــ� ضـــوء 1رنتـــائج تحليـــل مقـــر كيميـــاء) 5(ليو�ـــ� ا��ـــدو  ر للتعلـــيم الثـــانو نظـــام املـــسا ي
ة تقو|م املناقشات   . رم&ا
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قم  رجدو    )5(ل

ة تقو|م املناقشاتي للتعليم الثانو 1رنتائج تحليل مقر كيمياء � ضوء م&ا�ات  رنظام املسا   ر

ات  506 رالعدد الك)� للتكرا

ات الفرعية  الjسبة التكرار رامل&ا

1 
� توظيف ا�¦¥T وال¬"ا3#ن �^ل �ى©ساعد ا_^تو 

 �سئلة
19 3.75% 

2 
� معرفة مدى ا�ساق املعلومات �ى©ساعد ا_^تو 

تبا  .ط&ا  ببعض&اروا
19 3.75% 

 %2.76 14 .ى©ساعد ا_^تو ع)' تقييم �دلة 3

ت
شا

اق
ملن

م ا
و|

تق
ة 

&ا
 م

'(
 ع

ف
عر

الت
ر

 

4 
� التعرف ع)' ا�¦¥T القو|ة �ى©ساعد ا_^تو 

 .وتحديد مدى قوAbا
6 1.18% 

 %11.46 58 ا_�موع

ة تقـــو|م املناقـــشات موجـــودة �ـــ� ) 5(ليظ&ـــر مـــن ا��ـــدو  ات الفرعيـــة مل&ـــا رأن جميـــع امل&ـــا ر
�ي ©ــساعد 1ءىمحتـو كتــاب كيميــا ات بjــسب متفاوتــة  حيـث نجــد م&ــا ر للتعلـيم الثــانو نظــام املـسا ر ي

ىا_^تــــو �ــــ� توظيــــف ا�¦¥ــــT وال¬ــــ"ا3#ن �^ــــل �ســـــئلة و ©ــــساعد ا_^تــــو �ــــ� معرفــــة مــــدى ا�ـــــساق  ى
تباط&ا  ببعض&ا 3ما أع)' تضمينا بjسبة  ة ©ـساعد ا_^تـو ع)ـ' % 3.75راملعلومات وا ىثم يلAÐما م&ـا ر

ة ©ـساعد ا_^تــو �ـ� التعـرف ع)ــ' ا�¦¥ـT القو|ـة وتحديــد % 2.76 تقيـيم �دلـة بjـسبة ىو أخ#ــ"ا م&ـا ر
  %. 1.18مدى قوAbا بjسبة 

ة 1رنتـــــــائج تحليـــــــل مقـــــــر كيميـــــــاء .4 ات �ـــــــ� ضـــــــوء م&ـــــــا ــــانو نظـــــــام املـــــــسا ر للتعلـــــــيم الثـــ ر ي
#
  .التفس

ات �ـــ� ضـــوء 1رنتـــائج تحليـــل مقـــر كيميـــاء) 6(ليو�ـــ� ا��ـــدو  ر للتعلـــيم الثـــانو نظـــام املـــسا ي
ة ال   . تفس#"رم&ا
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قم  رجدو    )6(ل

ة التفس#"1رنتائج تحليل مقر كيمياء � ضوء م&ا�ات  ر للتعليم الثانو نظام املسا ر   ي

ات  506 رالعدد الك)� للتكرا

ات الفرعية  الjسبة التكرار رامل&ا

 %4.54 23 ى©ساعد ا_^تو  ع)' بناء تفس#" للظا3رة 1

2 
 التوصل ملعلومة جديدة من ى©ساعد ا_^تو ع)'

 .معلومة سابقة
21 4.15% 

3 
ىيتطلب ا_^تو تفس#" العالقة ب#ن السÒب والن½يجة 

� ظا3رة ما�. 
13 2.56% 

ة �عميمات 4 � وضع �ف=ار بصو�ر©ساعد ا_^تو   %3.16 16 ى

"#
س

تف
 ال

ة
&ا

 م
'(

 ع
ف

عر
الت

ر
 

5 
اك عناصر املش=لة وف&م&ا  ر©ساعد ا_^تو ع)' إد ى

ة تؤدي لæ^ل  .ربصو
23 4.54% 

 %18.97 96 �موعا_

ة التفـــس#" موجــــودة �ــــ� محتــــو ) 6(ليظ&ـــر مــــن ا��ــــدو  ات الفرعيــــة مل&ــــا ىأن جميـــع امل&ــــا ر ر
�ي  ©ـساعد ا_^تـو  1كتاب كيمياء ات بjـسب متفاوتـة  حيـث نجـد م&ـا ى للتعليم الثانو نظام املسا ري ر

ة ع)' بناء تفس#" للظا3رة و اك عناصـر املـش=لة وف&م&ـا بـصو ر©ساعد ا_^تو ع)ـ' إد ر  تـؤدي لæ^ـل ى
ـــم يلAÐمــــا ©ــــساعد ا_^تــــو ع)ـــــ' التوصــــل ملعلومــــة جديــــدة مـــــن % 34.54مــــا أع)ــــ' تــــضمينا بjــــسبة  ىثــ

ة �عميمــات بjــسبة  % 4.15معلومـة ســابقة بjــسبة  ة ©ــساعد ا_^تــو �ــ� وضـع �ف=ــار بــصو رثــم م&ـا ى ر
ة يتطلـــب ا_^تـــو تفـــس#" العالقـــة بـــ#ن الـــسÒب والن½يجـــة �ـــ� ظـــا3رة مـــا بjـــس% 3.16 ىوأخ#ـــ"ا م&ـــا بة ر
2.56 .%  

ة التفك
ـ# 1رنتائج تحليل مقر كيمياء .5 ات �ـ� ضـوء م&ـا ر للتعليم الثـانو نظـام املـسا ر ي
 . الناقد الرئ�سية

ات �ـ� ضـوء 1رنتـائج تحليـل مقـر كيميـاء) 7(ليو�� ا��دو  ر للتعلـيم الثـانو نظـام املـسا ي
ة التفك#" الناقد الرئ�سية   .  رم&ا
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  )7(لجدو  
ات والjسب املئو|ة مل&ا رالتكرا   ات التفك#" الناقد الرئ�سيةر

� 506 عدد التكرار الك)

ات الرئ�سية م  الjسبة املئو|ة التكرار رامل&ا

 p 76 15.01%ستjتاج 1

 %9.48 48 معرفة pف�"اضات 2

 p 98 19.36ستjباط 3

 11.46 58 تقو|م املناقشات 4

 18.97 96 التفس#" 5

 %74.30 376 ا�gموع

�� مـــن )  7(لو يظ&ــر مــن ا��ـــد ات الرئ�ــسية و �ــسب�Aا املئو|ـــة  ممــا يتــ رتكــرار ظ&ــو امل&ـــا ر
ات التفك#ـ" الناقـد  ال¡ـ� حـدد3ا الباحـث موجـودة �ـ� محتـو كتـاب كيميـاء ىا��دو أن جميع م&ا  1رل

ات  ة pســــتjباط nــــ� أع)ــــ' م&ــــا ات بjــــسب متفاوتــــة  حيــــث نجــــد م&ــــا رللتعلــــيم الثــــانو نظــــام املــــسا ر ر ي
التفك#ــ" الناقــد تــضمينا
ً

ثــم  pســتjتاج بjـــسبة %   18.97ثــم يليــھ التفــس#" بjــسبة % 19.36 بjــسبة 
ـــل  % 11.46ثـــــم تقــــــو|م املناقـــــشات بjــــــسبة %  15.01 ة معرفــــــة pف�"اضـــــيات nــــــ�   �قـــ رلت=ــــــو م&ـــــا ن

� كتاب كيمياء�تضمينا 
ً

ات بjسبة 1 ر للتعليم الثانو نظام املسا   %. 9.48ي

قم  رو|ت�� من ا��دو  ات تـضمنت 1رأن مقر كيمياء ) 7(ل ر للتعلـيم الثـانو نظـام املـسا ي
ة بjسبة تكرار 506من أصل 376 جة عالية%  74.30ر م&ا   .رو3ذه يدل ع)' أنھ متوفر بد

اسة الذي نص ع)' أنھ يوجد مستو مرتفع  � ضوء 3ذه الن½يجة يتم قبو فرض الد�ىو رل
ات التفك#" الناقد بمقر الكيمياء  رمن تضم#ن م&ا اتي للتعليم الثانو نظام 1ر   .راملسا

دت �ـ� مقـر الكيميـاء ات التفك#ـ" الناقـد الرئ�ـسية و ركما يت�� أن جميع م&ـا ر  للتعلـيم 1ر
� ذلك�ات الفرعية  ات ب�نما تفاوتت امل&ا رالثانو نظام املسا ر   . ي

رو|مكــن تفــس#" الن½يجــة الــسابقة �ــ� ضــوء أن مقــر الكيميــاء ومــا يحتو|ــھ البــد أن ©ــ£�ع 
  .  والتقو|ماملتعلم#ن ع)' التحليل والتفس#"

اســـة ا�^نـــا�ي والغامـــدي  ال¡ـــ� توصـــلت إ-ـــ' أن جميــــع ) 2021(روتتفـــق 3ـــذا الن½يجـــة مـــع د
ات التفك#ـ" الناقــد متـوافرة �ـ� كتــاب ا�^اسـب وتقنيــة املعلومـات بjـسب متفاوتــة حيـث جــاءت . رم&ـا

اســة ا��¬ــ"  ة التفــس#" nــ� �قــل تــضمينا، ود ة ب�نمــا �انــت م&ـا ة pســتjتاج �ــأع)' م&ــا رم&ـا ر ر ) 2019(ر
ات التفك#ـ" الناقـد ال¡ـ� تـم تحديـد3ا،   ت إ-' أن ��شطة ال¡� تم تحليل&ا قد تـضمنت م&ـا رال¡� أشا ر

�ـــــــوا- ــــتjباط %)p)77.69ســــــــتjتاج : وjkــــــــسب متفاوتــــــــة؛ nــــــــ� ع)ـــــــــ' التـ ،  التفـــــــــس#" %)p  ،)77.31ســــ
ــــو|م املناقــــــشات %)61.92( ــــا بيjــــــت النتــــــائج%). 30(،  ومعرفــــــة pف�"اضــــــات %)59.61(،  تقــ  أن كمــ

ة  � ��شطة ش=ل وا�� أك¬" من مستو تضميABا بصو�ات التفك#" الناقد  رمستو تضم#ن م&ا ى رى
اسة ا��¬"  ود3ا ش=ل عام، ود رضمنية،  وkنفس ترت�ب و ال¡� أظ&رت نتائج&ا أن الjسبة )  2016(ر
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ـــ" مــــن مــــستو  ة صــــر|حة أك¬ـ ات التفك#ــــ" الناقــــد �ــــ� ��ــــشطة بــــصو ىاملئو|ــــة ملــــستو تــــضم#ن م&ــــا رى ر
ة ضمنيةتض   .رميABا بصو

 :التوصيات واملق6#حات

 للتعلــيم 1ىع)ـ' ضــوء النتـائج ال¡ــ� أسـفرت عABــا عمليـة تحليــل محتـو كتــاب الكيميـاء :التوصـيات
ات تم التوصية باال�ي رالثانو نظام املسا   :   ي

ات  .1 ة أك�ـــ" وخاصـــة �ـــ� ا_^تـــو حيـــث تركـــزت م&ـــا ات التفك#ـــ" الناقـــد بـــصو رتــضم#ن م&ـــا ىر ر
�� ا_^توالتفك#" الناقد �  . ى� ��شطة والتقو|م ب�نما �انت ضعيفة 

ة معرفة pف�"اضيات عند مراجعة محتو الكيمياء  .2 ى�عز|ز م&ا  ر

اسات التالية  :املق6#حات اسة ا�^الية فإن الباحث يق�"ح إجراء الد راستكماال ملوضوع الد   :  ر

ات التفك#ــ"  .1 اســة ا�^اليــة عــن مــدى تــوافر م&ــا اســة مــشاA²ھ للد رإجـراء د ر الناقــد �ــ� كتــب ر
ض للتعليم الثانو ̄ياء و علم الب�ئة و علم � ي�حياء و الف#   . ر

ات التفك#ــ" الناقــد �ــ� كتــب  .2 اســة ا�^اليــة عــن مــدى تــوافر م&ــا اســة مــشاA²ھ للد رإجـراء د ر ر
 . العلوم للمرحلة املتوسطة وpبتدائية

3.  �ـــ" الناقــــــد �ــــــ ات التفك#ـــ ــــا ــــة ملعرفــــــة مــــــستو اك½ــــــساب الطــــــالب مل&ــ اســ رإجــــــراء د ــــل ىر املراحــ
 . ىالتعليمية �خر
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 :قائمة املراجع

أوال
ً

  :املراجع العر@ية: 

ات التفك#ـــ" ).  م2021. (ا�^نـــا�ي،  م¼ـــ« بjـــت ســـليمان بـــن صـــا��، والغامـــدي،  ناديـــة دخيـــل هللا رم&ـــا
ـــة املعلومــــــات للـــــصف الثالــــــث  ــــ� ��ــــــشطة املتـــــضمنة �ـــــ� كتــــــاب ا�^اســـــب وتقنيــ الناقـــــد �ـ

اسة تحليلية: متوسط   ). 130(العدد) 28(ر
ي للتعليم وال�"بية، ا_�لد املركز الع. رد

�ان،  فت�  .الع#ن،  دار الكتاب ا��ام��. �عليم التفك#"  مفا3يم وتطبيقات). م٢٠٠٢. (وجر

� كتاب ). 2016.(ا��¬"، لولوة بjت أحمد بن سليمان�� ��شطة املتضمنة �ات التفك#" الناقد  رم&ا
ـــــانو اســـــــة تحل(يالكيميــــــاء للـــــــصف الثـــــــا�ي ثــ مجلـــــــة العلـــــــوم ال�"بو|ـــــــة والنفـــــــسية ). يليــــــة رد

  ). 458-421(،  جامعة القصيم، ص )2(ع)9(م

ات التفك#ـــ" الناقـــد �ـــ� ��ـــشطة املتـــضمنة �ـــ� ). 2019.(ا��¬ـــ"،  لولـــوة بjـــت أحمـــد بـــن ســـليمان رم&ـــا
مجلـس الjـشر العل�ــ�  . يكتـاب الكيميـاء للـصف الثالــث ثـانو باململكـة العرkيـة الــسعودية

 ). 164-123(امعة ال=و|ت، ص ،  ج)127(ع)32(م

،  ماجــــدة،  وحــــسن،  أحمــــد ـــاو � ).م2013.(يالبـÉالتحــــصيل و تنميــــة الــــو �ـــامج مق�ــــ"ح �ــــ فاعليــــة برنـ
�ع. العل�� �خال�� والتفك#" الناقد  . زدار صفا للjشر والتو

� تحس#ن م&ا).م2017. (قرعان،  دمحم عيد،  والدلي��،  طھ�|�� قائم ع)' التفك#"  رات رأثر برنامج تد
رتوظيــــف �ســــئلة الــــصفية لــــدى معل�ــــ� اللغــــة العرkيــــة،  بحــــث مjــــشو �ــــ� مجلــــة جامعــــة 

اســـات ال�"بو|ــة،  ا_�لـــد   44: 34الـــصفحات ) 20(ع ) 6(رالقــدس املفتوحـــة لألبحــاث والد
 ).م2017(

ة التعلــــيم ا رو ات 1الكيميــــاء). 2021.(ز ر التعلــــيم الثـــــانو نظــــام املــــسا  ).  الـــــسنة �و-ــــ' املــــش�"كة(ي
 .2021ط

 . مجموعة العبي=ان لالس½ثمار،  الر|اض

ات التفك#" الناقد لـدى طـالب املرحلـة ). 2018.(خيايا،  ياسر دمحم � تنمية م&ا�رفعالية منTU العلوم 
   ). 124 – 93(ص ). 4(العدد . ا_�لة العرkية للعلوم ال�"بو|ة والنفسية. املتوسطة

ر ناديا � املنTU ا). 2005. (والسر�����عليم التفك#"   .دار وائل: عمان. رملد

�س والتقو|م). 2009. (الشق#"ات،  محمود �ع: عمان. راس�"اتيجيات التد   .زدار الفرقان للjشر والتو

ات التفك#ـــ" الناقـــد �ـــ� ��ـــشطة املتـــضمنة بمحتـــو منـــا�T ) 2015. (عبـــد ا_�يـــد، ممـــدوح دمحم يم&ـــا ر
اسة تحليلية(العلوم للمرحلة ·عدادية   . #ن العربرابطة ال�"بو|). رد

اشـــد بـــن ســـالم،  تقـــو|م ��ـــشطة البنائيـــة املتـــضمنة �ـــ� كتـــاب ال�"بيـــة ) 2014(راملفر�ــ�،  ســـالم بـــن 
ات التفك#ــ" الناقــد رســالة . ر·ســالمية للــصف#ن ا�^ــادي عــشر والثــا�ي عــشر �ــ� ضــوء م&ــا
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