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Abstract 
This research paper aims at revealing the Effect of teaching the strategy of (TAPPS) 

in the achievement and Scientific Argumentation Skills among students first grade 

Islamic To do this, the paper has been taken two months long. The researcher chose 

Saad bin Al-Rabee Islamic High School for Boys intentionally. There were (64) 

participants who have taken part in the test, distributed in two sections: (A) for the 

experimental group that includes (33) subjects, and (B) for the control group that 

includes (31) subjects. The variables of age, intelligence, previous achievement, 

Scientific Argumentation Skills test have been statistically undertaken. The quasi-

experimental design with partial control of two parallel groups has been chosen to 

measure the in The first of the school year separation (2022-2023), The results show 

a significant superiority for the experimental group students who have used to the 

strategy (TAPPS) on their studies while the control group students. of achievement 

and Scientific Argumentation Skills test. 
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( في تحصيل مادة الرياضيات ومهارات الجدل TAPPSستراتيجية )إأثر 

 سالميالعلمي لدى طالب الصف األول اإل

 

 العيثاوي عمر أحمد عليم.م. 

 سالميةديوان الوقف السني/ دائرة التعليم الديني والدراسات اإل

 

 gmail.com@oa4370662البريد اإللكتروني: 

 ., مهارات الجدل العلمي(TAPPSستراتيجية )إالكلمات المفتاحية: 
  :ملخص البحث

فت  رصيتجم دت ال تااج تتج    (TAPPS)ستراترجيج  إ أثث   إلث هدف البحث  الحثيلا الرفث ف      

ج يث  جر ةث  . ولرحقيق هدف البحث  أ  سالد وده ات  تايام تاعلد  ااى طالب تايف تألوم تإل

نث  مثن عينث  البحث  إت ج و  سالمي  وحثد  خرير البيح  ثينوي  سفد ةن ال ةيع اإلإشه ين, اسرغ ق  

( طيلبي  وشفب  33( المرموع  الرر يبي  وةلغ عد  طالةهي ) أ الشفب  ) :, مرمثل  ةشفبرين( طيلبي  64)

وفئثثث  مرمثثثوعرا البحثثث  إح ثثثي يي  فثثثا ( طيلبثثثي , و   31نثثث  مثثثن ))ب( المرموعثثث  الطثثثيةو  وج و  

خرثثير إخربثثير مهثثيرا  الرثثدم الفلمثثا(, وإ)الفمثث  النمنثثا, الثثا يح, الرح ثثي, ال ثثيةق,   غيثث ا : مر

البفثثدط  اإلخربثثيرالبيحثث  الر ثثميت الرر يبثثا تط الطثثب  الرن ثثا تط المرمثثوعرين المر ثثيفئرين تط 

بقث  الرر ةث  فثا ال  ث, لقييس الرح ي, ومهيرا  الردم الفلما, جت ضب  المرغي ا  الدخيلث , وط  

الرثثي ا  اإلخربثثيرلثث  النرثثي ص إح ثثي يي  ةيسثثر دا  ل  (  , وح  2023-2022لدراسثثا الوم مثثن الفثثي  )ا

سثر اجيري  أظه   النري ص ج وق طالب المرموع  الرر يبي  الاين  رسوا وفقثي  إلولفينرين م رقلرين 

((TAPPS ير خربثثإعريي يثث  فثثا علثث  طثثالب المرموعثث  الطثثيةو  الثثاين  رسثثوا وفقثثي  للو يقثث  اإل

 الرح ي, ومهيرا  الردم الفلما.

 

 الفصل األول: التعريف بالبحث

 أن   الحديثث  الرثدري  وط ا ثق الر ةثوط المرثيم فثا البثيحثين مثن الفديثد يث  أوالً: مشكلة البحثث: 

 م اعثي   ون مملث  ةو ا ثق الحيثين أغلث  فثا الرفليميث  الموا  وجقديت والرلقين الح ظ عل  عرمي اإل

 الغثث ف  اخثث, الوثثالب ج يعثث, ونثثدر  الرفليميثث   النشثثو  وإهمثثيم الفقليثث وثثالب لا قثثدرا و حيجثي 

 يؤ ط والر  ي  ال هت ج يط  الرا الخ   الروان   ون المف في  الروان  عل  الر  ين مع ال  ي 

مثي   ال ييضثيي   جثدري  لمهنث  مميرسثر  أثنثيح البيحث  لم ث  مثي وهثاا جح ثيلهت  فا ن  يضإ ل إ
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 (2015 رشثيد )  دراسث  المرثيم هثاا فثا ج يث أ   الرثا الدراسثي  وهثاا مثي ةي نرث    يث  الثينو للم حل 

 أج   ن  يضاإل سبيبأأهت  عل  وللوقوف ن  يض اإل هاا أ د  الرا( 2017الشيبينا  ) و راس 

 ةهي يقو  الرا النييرا  و الك ال ييضيي  مي   مدرسا زمال   مع مدرسي   ةوص   منيقشي  البيح 

 خثالم خر ثي، اإل مشث ف مثع ر ي ي   الاط النقيش عن فطال   الردري  خالم ةينهت فيمي المدرسين

 أغلث  أن للبيحث  جبثين ال ييضثيي   مثي   جثدري  فا المربف  الردري  ط ا ق حوم للثينوي  زييرج 

 المميرسثي  ج رقث  تلك عن فطال   ال ييضيي   جدري  فا عريي ي اإل الو ا ق ي ر دمون المدرسين

 وجنميث  المف فث   ر ثيبإل المشثرف  الر ةوي  البيئ  جوفي  ل إ ال  ي  الغ ف فا للمدرسين الر ةوي 

 وجهثي  مف فث  علث  والرثدم  وجثدريبهتالحوار  مهيرا  مرالكإ عل  وم يعدجهت الوالب مهيرا 

 وهثاا. المقنفث  والبث اهين  لث ال عل  ةنيح المنيس  الق ار ج يتإو مي  موضوع حوم الم رل   النظ 

 لمثي نظث ا   ال ييضثيي    راسث  علث  أقبثيلهت وعثد  جح ثيلهت ن  ثيضإو الوالب اهرمي  قل  ل إ أ  

 والمفثيرف المفلومثي  مثن مرموعث  عثن عبثير  المثي   ةثنن عرقثي هتإو النظ ي  ال بغ  من ييشوةه

  حديث جدري  سر اجيريي إممي جول  البح  عن . اإلخربير جرييزإل يح ظوهي أن ير  الرا النظ ي 

 الر ةوي  جريهي اإل أحد سر اجيرييج إو النش  الرفلت وي فد الرفليمي   للفملي  محور الوالب من جرف,

 لث إ هرمثي اإل ةثؤر  نقث, ةطث ور  يني ط إت الرفلمي   الفملي  فا  بي  يريةاإ جنثي  الرا لهي والن  ي 

 وي ثرمفون ويرحدثون  ربونوي يق ؤون إت الفقلي  ةيلمهي  غني  جفليمي  مواقف فا ويطفهت الوالب

 أن  ثهت  الوالب ةنيدط الرفلت عملي  جنظيت فا الم ؤولي  يطع النش  الرفلت أن  مي ةفمق  وي   ون

 الرثا النشث  الثرفلت سثر اجيريي إ حثد إ( TAPPS) سثر اجيري إ البيحث  خريرإ فقد مي سبق ولهمي 

 سثئل ال وطث   المشثير   خالم نم الرفلت فيعلي  من ينيد نش  موقف فا الوالب وضع ل إ ج ما

 فثثا الوثالب   ييث  رفثع عثن فطثال   وم ثيهيت أف ثير مثن يرطثمن ومثي الموضثوع فثا للر  يث  المثيث  

 أن البيحث  يث   جقد  ممي نوالقي  إو. عالقي  من ةينهي مي  راكإو المفلومي  وجمع هدافال صييغ 

 فطثال   لثديهت الفلمثا الرثدم  ومهثيرا جح ثيلهت م ثرو  رفثع فثا  هتج   قد( TAPPS) سر اجيري إ

  راسث  أط فثا الثينويث  للم حلث  ال ييضثيي  جثدري  فثا عرمي هيإ ير  لت سر اجيري اإل هاه أنعن 

 : اآلجا ال ؤام عن ةيإلجية  البح  مش ل  البيح  وحد  البيح  علت ةح   سيةق 

 طثالب لثدى يالعلمث الجثدل ومهثارات الرياضثيات مثادة تحصيل في( TAPPS) ستراتيجيةإ أثر ما

 ؟ سالمياألول اإل الصف

 جررل  أهمي  البح  فا جينبين الوم نظ ط والثينا جوبيقا و يآلجا: أهمية البحث:  ثانياً:

 :وجرل ص الهمي  فا هاا الرين  ةـالجانب النظري: 

 أطأهثداف  لرحقيثق ال  ي ث  ال وا  ةوصث هي الحديثث  سثر اجيريي واإل الردري   ط ا ق أهمي  .1

 . المبيش  الرلقين عن ةفيدا   اسا ر مق ر

  سثثر اجيري إ وفثثق علثث  جدري ثثي  ل وثث  نمثثيت  مثثن يقدمثث  لمثثي والمشثث فين لمدرسثثينا ي يثثد قثثد .2

((TAPPS   مهثيرا   خربثيرإو الرح ي, خربيرإو لل ييضيي  ال يةق  المف ف  خربيرإ عن فطال

 . الردم الفلما
 

 :وجرل ص الهمي  فا هاا الرين  ةـالجانب التطبيقي: 

 الو يقثث  عثثن للرثثدري   بثثدي, TAPPS)سثثر اجيري  )إ ةنهميثث  المدرسثثينالبحثث   ففثث   ي   قثثد .1

  عريي ي .اإل
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 مثن الحديثث  ال ل ث   وفثق علث  للمنثيهص الر وثي   ي يث  فثا ال ييضيي  منيهص م ووا  يدي   قد .2

الرثدم  مهيرا  مريم فا الوالب قدر  جوور ةو يق  جقويمهي ووسي , وأنشورهي محرواهي حي 

 . لفلماا

عينثث   طثثالب ال ييضثثيي  لثثد  لمثثي   الرح ثثي, فثثا TAPPS)) سثثر اجيري إ أثثث  إلثث  الرفثث ف .3

 البح .

 عين  البح . طالب مهيرا  الردم الفلما لد  فا TAPPS)) سر اجيري إ أث  إل  الرف ف .4

 فا: (TAPPS)سر اجيري  إالرف ف عل  أث   إل الحيلا يهدف البح  البحث:  اثالثاً: هدف
 

 طالب ال ف الوم اإلسالما.د  ي   ال ييضيي  لجح ي, م .1

 سالما فا مي   ال ييضيي .طالب ال ف الوم اإلد  مهيرا  الردم الفلما ل .2

 :ريناآلجي ال  ضيرين ال   يرينيغ  ص  ا البحث: تفرضي رابعاً:

مروسثث   رجثثي  طثثالب ( ةثثين 0.05داللثث  )الال يوجثثد فثث ق تو  اللثث  إح ثثي ي  عنثثد م ثثرو   .1

ومروسثث   رجثثي   (TAPPS)سثثر اجيري  إيدرسثثون علثث  وفثثق رر يبيثث  الثثاين س  المرموعثث  ال

جح ثي, مثي   إخربثير عريي يث  فثا يدرسون وفثق الو يقث  اإلطالب المرموع  الطيةو  الاين س  

 ال ييضيي .

مروسثث   رجثثي  طثثالب ( ةثثين 0.05داللثث  )الال يوجثثد فثث ق تو  اللثث  إح ثثي ي  عنثثد م ثثرو   .2

ومروسثث   رجثثي   (TAPPS)سثثر اجيري  إيدرسثثون علثث  وفثثق المرموعثث  الرر يبيثث  الثثاين س  

خربثير مهثيرا  الرثدم إعريي ي  فا يدرسون وفق الو يق  اإلطالب المرموع  الطيةو  الاين س  

 الفلما.
 

 :جحد  البح  الحيلا ةـحدود البحث: خامساً: 

الثثثدينا لثثث   ا ثثث   الرفلثثثيت إسثثثالمي  الريةفثثث  سثثثالما فثثثا الثينويثثثي  اإلالوم اإلطثثثالب ال ثثثف  .1

 .    (2023-2022 ( للفي  الدراساال  خ الثيني   / سالمي والدراسي  اإل

محرثثو  ال  ثثلين مثثن  رثثيب ال ييضثثيي  المقثث ر لوثثالب ال ثثف الوم المروسثث  اإلسثثالما,  .2

 , وهمي ال  , الوم )المرموعي  والفمليي  عليهي( وال  , الثثينا )العثدا  2020, 8الوبف 

 ال حيح (. 

 (.(الر نيد) الدحض المطي  , الحر , الحر  )ةنيحالفلما وها  مهيرا  الردم .3
4.  

 سادساً: مصطلحات البحث:

 ستراتيجيةاإل (Strategy)    يفهع:-    

 م  جي  ةرحقيق المرفلق  الردري ي  ج احا اإل أو الح  ي  ةننهي: "مرموع  (2012 الف ون ) -

 الف ثثثثثون )                                                                   . فيهثثثثثي" م غثثثثثوب جفليميثثثثث 

26:2012) 

"تلك الم هو  الر ةوط الاط يرول  وضع خو  جدري ي  عيم  جرمع ةين ( ةننهي: 2018)سفي  ,  -

: 2018)سفي  ,          ثنيييهي ج  ص اإل ار  الر ةوي  وج  ص المنيهص وط ق الردري ". 

49) 

   مع مرولبي  ةحث .مده جف ي ي  نظ يي  لهي, إت يرالحويفر( 2012ويربن  البيح  جف يف )الف ون,  -
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 البيحث  قبث, مثن م ثبقي   المفثد  وال وثوا  اإلجث احا  مثن مرموعث : إج ا يثي   البيحث  ويف فهي -

 الوسثثثي , مثثثن مرموعثثث  جطثثثت سثثثالما اإل الوم ال ثثثف لوثثثالب ال ييضثثثيي  مثثثي   لرثثثدري 

 .البيح  إليهي ي ف  الرا المنشو   الهداف جحقيق لغ ض نشو  وال
 

 ستراتيجيةإ ((TAPPS    فهي:ع- 

- (Pestel,1993)مفيلرثث  فثا المرفلمثين ي شثث ك الثاط المربثي م الرثدري  أشثث يم مثن شث , : هثا 

 ,Pestel)                                                                                      أعمق. مف في 

1993: 83) 

 إجيحثث  علث  جشثرم, جفيونيث  ةو يقث  المشث ال  حث, فثا سثر اجيري إ هثاو(:"2011 الشثم ط ) -

 الويلثث  يحثث, ةثثنن ن ثثاوج   م ثثموع  ة ثثو  الفلمثثا الر  يثث  مهثثيرا  لمميرسثث  للوثثالب ال  صثث 

 مثي  ث, عثن ل ظيثي   عنهثي  فب ثوي  ( الم ثرمع) ي ثم  آخ  لويل  م موع ة و  ةق احجهي المش ل 

 علث  ي  ن حر  للمش ل  حل  عل  قفل  ي   أن ير  لم رمعا والويل  المش ل    حل   خالم ة  ي   

                                                                                       ".لهثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي اآلخثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  الويلثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  حثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث,  ي يثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث 

 (85: 2011 الشم ط )

مثع مرولبثي    مثده جف ي ثي  نظ يثي  لهثي, إت يثرالحويفر (2011 الشثم ط )ويربن  البيحث  جف يثف  -

 ةحث .

 فثا البيحث  يربفهثي الرثا واإلجث احا  المميرسثي  مثن مرموعث  هثا: إج ا يثي   البيحث  ويف فهي -

 ط يثق عثن ن ثاوج   البحث   عينث  مثن الرر يبيث  المرموع  طالب جدري   أثنيح الرفليما الموقف

  جبث م ة وثوا  واجهث  لمثي حث, يرثي إ لث إ الويلث  في ثف   حي ثم   سؤام أو علمي  مش ل  ط  

 .جه ط ةش , ل ن الر  ي  فا الفلمي  الو يق  جميث,
 

 التحصيل (Achievement)    ف   ع:- 

 يم ثن زمنيثـ  فرـ   مـ ور ةفـد المرفلت أو الويل  يرفلم  مي مح ل " ةنن ( : 2009 جي و  أةو) -

 نرثثثـي  مثثثـد  لمف فثثثـ  وتلثثثـك جح ثثثيلا اخربثثثـير فثثثا عليهثثثي يح ثثث, الرثثثا ةيلدرجثثث  قييسثثثهي

 أو الوـيلثـ  إليثـ  يـ ـ, ومـي أهدافـ  يحقق ل ا المدرس لهي وي و  يطفهي االر ري اإلسر اجي

 أةثـو)                                               ".  رجثـي  إلثـ  يرث جت وخب ا  مف ف  من المرفلت

 (425:  2009   جـي و

 نريرثث  المثثرفلت  ر ثثبهيإ الرثثا والمهثثيرا  وال هثثت المف فثث : " ةننثث ( 2010   هللا وعبثثد زينثث  أةثثو) -

   هللا وعبثد زينث  أةو)                                                ". محد   ج ةوي  ل ب ا  لرف ض 

2010 :294) 

  مثع مرولبثي  حويفرمثده جف ي ثي  نظ يثي  لث , إت يثرال (2009 جثي و  أةثو)ويربن  البيح  جف يثف  -

 ةحث .

سالما من عينث  لدرج  الرا يح , عليهي طالب ال ف الوم اإل: هو اويف ف  البيح  إج ا يي   -

 خربير جح يلا فا مي   ال ييضيي  لغ اض الرر ة .إالبح  عل  مي يفده البيح  من 
 

 مهارات الجدل العلمي (Scientific Argumentation Skills)    يفهع:- 

- Khishfe, 2013) ):الر نيد وجقديت طي  الم والحر  الحر  ةنيح عل  الف ا  قدر  ةننهي. 

Khishfe, 2013: 491)                                                                                    

    ) 
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- Bruce et at, 2015) عثيحا اإل وجحليث, جوثوي  علث  الولبث  ج ثيعد عقليث  ( ةننهثي: مهثيرا  

 شث   علث  يطثي  أ والقثدر  الوبيفثا ةثيلفلت ال يصث  سرق ثيحا اإل مثن الم ثرمد  ةيل لث  الفلمي 

 Bruce))                                       .  عيحةيإل ال يص  ةيلدال , الم جبو  سبيبال وجقييت

et at, 2015: 126   

  مثع مرولبثي  ح, إت يثراليويفرمده جف ي ي  نظ يثي  لهث ((Khishfe, 2013ويربن  البيح  جف يف  -

 ةحث .

 علثث  سثثالماالوم اإل ال ثثف طثثالب ج ثثيعد عقليثث  مهثثيرا : ةننهثثي إج ا يثثي   حثث البي ويف فهثثي -

 خثالم مثن ةهثي ال يص  والر  ي ا  ةيل ل  وجدعيمهي اآلراح ةداحإو النمالح مع والنقيش الر يع,

 علث  والرف ف المحد ا  سر دا إو والحقي ق والبييني   عيحاإل من  , ةين الر  ق  عل  قدرجهت

  عثثيحواإل القثثوط  عثثيحاإل ةثثين والر  قثث  المطثثي  والرثثدم الثث فض وجحديثثد مثث المقد  عثثيحا اإل

 الطفيف. 
 

 

  الفصل الثاني: خلفية نظرية

 lochead,1986) ولوشثثثثيد ويمبلثثثثا الفيلمثثثثين طثثثثور(: TAPPS) سثثثثتراتيجيةإ :المحثثثثور األول

&Whimbly  )سر اجيري إ (TAPPS) مثن  شثرقأ   الرفثيونا  النش  الرفلت سر اجيريي إ من وها 

 Thinking Aloud Pair Problem) خر ير للفبير إوها    1971 لبييجي  الفيي ي  المقيةال 

Sloving )سثثر اجيري إ وف ثث    (المشثث ال  حثث, فثثا م ثثموع ة ثثو  قثث انال ج  يثث ) ومفنيهثثي 

(TAPPS ) أن لهثت مفوثي  مشث ل  لط منيقشرهت عند طالة  من المدرس أسيس أن يول  عل  جقو 

 :Pate & Johnson, 2005) ي  ث ون ةمثيتا ويفث ف مرثيةفرهت ي ثرويع ل ثا  موعم ة و  جرت

 )الم ثرمع( ي ثدع  آخث  لويل  م موع ة و  عن ط يق ق احجهي المش ل  ةح, يقو  الويل  إت  (5

  حل ث قفل ثي   أن ينبغثا عليث  الم ثرمع الويلث  أمثي المشث ل   ح, خالم ل ظيي   ة  ي    مي  , عن فب وي  

 المشثث ل  يحثث, الثثاط وجرمثثث, مهمثث  الويلثث  لهثثي  اآلخثث  الويلثث  حثث, ط يقثث  إلثث  ينربثث  ل ثثا للمشثث ل 

                                           . المهمثثي  عليثث  جوبيثثق ةفثثض الويلثث  الم ثثرمع أن   حثثين فثثا تهنثث  فثثا الثثوار   ف ثثيرال ةروضثثي 

 (85: 2011 الشم ط )
                                                                                                   

 

  TAPPS): ) ستراتيجيةإ مميزات

 .ال ووا  ج ل , فهت عل  م يعد ةيل الرحليلي  المهيرا  نح   وج   المش ال  ح, مهيرا ر ج وو   .1

   مش الجهت ال ييضي .  الوالب ح, عند ةيلنشو , والقيي  الفم, عل  جح  .2
 .ة  ي   ون ميع والرحدث ال يص   ة لميجهت والرفبي  الر  ي  عل ن الوالب ح   وج   عشر  ج   .3

نث  أصثب  تا أجثو إةثداعا جفليمثا للحثوار, وةيلرثيلا زيثي   شثفور الوثالب ةنهميث  الثرفلت و  ج وف   .4

 مغن . 
 .للمش ل  الح, ةيلن   ةفد إيري  والثق  رجيي ةيإل المن  ض الرح ي, توط الوالب شف ج   .5
 :Nekmahtual & shahrill, 2015)                       .أف يرهت ج جي  عل  بالوال بدر   ج   .6

20 ) 
                                                                    

 : (TAPPS) استراتيجية تنفيذ خطوات
 إل  أزوا . الوالب المدرست ق    ي   .1
 .ةدور الم رمعاآلخ  قو  الويل  يةينمي المش ل   ةدور مفيلص الويلبينأحد  يقو  .2



.30-, 2023, 13 (SE), 1Journal of Current Researches on Educational Studies 7  

وال وثثوا  الرثثا لحثث, المشثث ل  يرحثثدث ة ثثو  عثثيمف عثثن أف ثثيره  يفثثيلص المشثث ل الويلثث  الثثاط  .3

سئل  الرا ي ون الغث ض منهثي يقو  ةو   ال  والويل  الم رمع ويفوا الحلوم المم ن  ج اهيإ

قثد  ميلث  الرشثريع وي  ز الروضي  إتا  ين  أف ير مفيلص المش ل  غي  واضثح  فطثال  عثن إعوثيح

  فوةي .ال زميل ( عندمي يواج  حلوال    الن يح  )عل  ش , أسئل  ولي 
 .جفيق  ال وار ةين الويلبينلح, المش ل  الريلي   يرت  .4
 توط الم رو  المن  ض عل  الوالب المشير ين. الوالبةروزيع  سالمدر     يقو  الرقويتةفد  .5

 :Zuhri, 2015)(9: 2017()عبثد المريثد, 86: 2011لشثم ط, )ا                                 

120 ) 
 

 

أن س لمثدر   علث  اأرةع م اح,    (1985قد   ون  ط ) :(TAPPS)ستراتيجية إس في دور المدر   

يم وهثا أن سر اجيري  ط   السئل  لرشثريع الوثالب علث  الر  يث  ةشث , فف ثإسر دا  إيفرمدهي عند 

  يول  منهت أن:

 ي ي  رؤيرهت للمش ل .عن   ايرحدثو .1

 نهرهت فا مفيلر  المش ل  ةيلر  ي,. ايش حو .2

 فا حلولهت وموق هت من المش ل . ايري لو .3

: 2011)الشم ط ينشغلوا فا المش ل . فا الح, ويف ضوا عمليي  ج  ي هت ل روا خوواجهتي      .4

86) 
 

 الجدل العلمي:: المحور الثاني
                                                                                            

 

 

 Stephen) جثثثولمين سثثثري ن  ثثثين ومحثثثد ا   واضثثثحي   نظ يثثثي   إطثثثيرا   للرثثثدم وضثثثع مثثثن أةثثث ز     

Toulmin )فثا النموت  لهاا الم ون  الفنيص  جولمين ش   وقد   1958 ل  علميي   نموتجي   ووضع 

 جوبيقث  فثا وسثيهت الرثدم طبيفث  فثا م يد  نظ   قد   The Uses Of Argument            رية 

                                                        وغي هثثثثثثثثثثثثثثثثثثي.    الر يمثثثثثثثثثثثثثثثثثث  وعلثثثثثثثثثثثثثثثثثثت الوثثثثثثثثثثثثثثثثثث  منهثثثثثثثثثثثثثثثثثثي مرثثثثثثثثثثثثثثثثثثيال  فثثثثثثثثثثثثثثثثثثا

 (20: 2011الدين  ح ي )
                                

 االجرميعي .  البني ي  نظ ي لل وينرما مهت الفلما الردم ( أن2018وي   )أمبو سفيدط,      

: 2018)أمبثثثثو سثثثثفيدط,                                                                                            

223 ) 
 

 الجدل العلمي في الرياضيات:

     س:المدر    دور :أوالً 

 ةيلرثدم إلرجبيطث  الثرفلت  عمليث فثا ةيلمشثير   ي ثم  الفلمثا اإلسرق ثيح سر دا إ عل  الر  ين .1

 . الفلما

 .هتةين الر يع, ثقيف  وجشريع المنيقش  فا نش  ةدور لقيي ل الوالب و عت جوجي  .2

 .النهيي  م روح  السئل  سر دا إ .3

  اخ, ال ف. الديموق اطي  من جو وإشيع  الرفيونا  الفم, عل  المرفلمين جشريع .4

 :2016 النعبثا,)                           .دلاالرث الفلمثا وال وثيب الحواريث  الر ثيعال  جشريع .5

428 )  
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 ً    الطالب: دور: ثانيا

 .الردلي  الحواري  الر يعال  سييق فا الوالب من غي ه را مب     ونقد را مب     جقديت .1

 .الدلي, قو  عل  ةنيح النمالح  عيحا إ وجقويت ال ل  سر دا إو  عيحا إ صييغ  .2

 .والمفيرض  المؤيد  الف ير ةين رواة  عم, ثت ومن الردلا  الحوار فا المشير   .3

 .  عيحا واإل ال ل  وجقييت السبيب ةإعويح والرب ي  الر  ي  .4

                                                               ال حيح  وال ل  والرب ي ا .مميرس  مهيرا  جمع وجقويت البييني  ل ا ي , إل  اإلجيةي   .5

 :2014 وسثيمي , ال ثيد)  والنظ يثي . والمفرقثدا  والر  ثي ا  الحرص وجقييت المري ال  جحلي, .6

105) 
                                                                                      

 

 

  العلمي: الجدل مهارات تصنيف

 : وها الفلما للردم مهيرا  عد أن هنيلك ( 2009 البو ان )أ د      

 . والر  ي ا  ةيلبييني  سني هيإو  عيحا اإل صييغ  .1

 . النقدي  سئل ال جقديت .2

 . الرقييت الرم ن من .3

 :2009 البوث ان )                            . النظث  وجهث  ج ثد  ل ثا البيينثي  جوويع من الرم ن .4

130 ) 
 

 : ها الفلما للردم مهيرا  ثالث م فقد  ( Kishfe, 2012) أمي

  رب ي . ال عيح مع الدلي, أو سب  مع إالحر : ويرطمن جقديت  ةنيح .1

  نيقض موقف الش ص الوم ةيلحر .  الحر  المطي  : عبير  عن حر  ج   .2

: 2018)النه انثا ومحث  ,            رثص المطثي  .ح   نثد الالدحض )الر نيد(: عبير  عن حرص ج   .3

278) 
                                                                                        

 فثا جرمثث, والرثا أوال   ال ثببي  مهثيرا  علث  يشثرم, الفلمثا م( أن الرثد2019وج   )أةو زيد,      

 القثي ت القث ار ج ثيتإووالنظ يثي ,  القيعثد  المرغيث ا , جفمثيت ي , ضثب سرق اح, الر  ثاإل سرنري ,اإل)

 الردعيت   قر ا اإل) عل  جشرم, والرا العل  الفلما مالرد لمهيرا  ج جقا ثت(. الفلمي  ال ل  عل 

)أةثثو زيثثد,                                                                   .                  (نرقثثيحواإل   النقثثد  

2019 :10) 
                                                                                                  

ق ةثثين غيلبيثث  لمهثثيرا  الرثثدم الفلمثثا والرثثا جوف  ثث (Kishfe, 2012)ويربنثث  البيحثث  ج ثثنيف      

 (.(الر نيد) دحضال المطي  , الحر , الحر  ةنيحالر ني ي  وها: )
 

 

 الفصل الثالث: الدراسات السابقة

 TAPPS):) ةستراتيجيإدراسات تناولت المحور األول: 

سثثر اجيري  ج  يثث  القثث ان إففيليثث  جثثدري  الفلثثو  ةةفنثثوان "  (:2017 عبثثد المجيثثد,دراسثثة ) .1

فا جنمي  الر  يث  المنظثوما لثد  جالميثا الم حلث   TAPPSة و  م موع فا ح, المش ال  

عرمد  الدراس  المنهص إ( جلمياا , 59ن  الدراس  من )ن  عي  ج ي  فا م  . وج و  , أ  "ةردا ي  إلا

 حدوث ل  إل  النري ص اآلجي :لقييس الر  ي  المنظوما, وجوص   ا  خربيرإ  البيحث  الرر يبا, وأعد  

 الرر يبيث  المرموعث  أ اح فثا أةفثي ه مثن فثدة   ول ث,   ث, المنظثوما الر  يث  م ثرو  فا نجح   

 ملحوظ. وةش ,
 

فا جح ي, مي    TAPPS))  سر اجيريإفيعلي  الردري  ة ةفنوان " :(2020 , )عليويدراسة  .2

ج يثث  فثثا الفثث اق. أ   .ال اةثثع الفلمثثا "ال ينيثثيح ومهثثيرا  الرثثدم الفلمثثا لثثد  طثثالب ال ثثف 
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 البيحثث  عثثد  وأ, الرر يبثثا المثثنهص الدراسثث  عرمثثد إ, طيلبثثي  ( 68) مثثن الدراسثث  نثث عي   نثث وج و  

 النرثي ص إلث  ,وجوص  , مهيرا  الردم الفلما خربير إخربير الرح ي, أمي الثينا إخربيرين الوم إ

 الرح ثي, خربثيرإ فثا الطثيةو  المرموع  طالب عل  الرر يبي  المرموع  طالب قج و  : اآلجي 

 الفلما. الردم ومهيرا 
 

 

 :ميدراسات تناولت مهارات الجدل العل المحور الثاني: 

سثثر اجيري  الثثرفلت الم ج ثثن علثث  المهمثث  فثثا جنميثث  إأثثث   ةفنثثوان " (:2016 الخطيثثب,دراسثثة ) .1

حرييجثي  ال يصث  جريه نحثو مثي   طث ق جثدري  توط اإلالرح ي, ومهيرا  الردم الفلما واإل

 عرمثثد إ, طيلبث ( 34) مثثن الدراسث  نثث عي   نث وج و  ج يثث  فثا م ثث . , أ  " لثد  الويلبثث  المفلمث 

خربثثير مهثثيرا  الرثثدم الفلمثثا إخربثثير جح ثثيلا وإالبيحثثث    وأعثثد  , الرر يبثثا لمثثنهصا الدراسثث 

حرييجثثي  ال يصثث  و ليثث, للمحيضثث  ل وثثوا  جرثثيه نحثثو مثثي   طثث ق جثثدري  اإلومقيثثيس لإ

ث, سر اجيري  الرفلت الم ج ن علث  المهمث إ   اللث  تا  فث وق وجثو : اآلجيث  النرثي ص إلث   لوجوص 

 جريهإو الفلما الردم مهيرا  وجنمي  الرح ي, من  , فا الرر يبي  المرموع  ل يل  إح ي ي 

 .ال لمي  نحو الويلب 

سثر دا  إسثر اجيري  مقر حث  قي مث  علث  إفيعلي  ةفنوان "  (:2018دراسة )الزهراني ومحرم,  .2

الر يعلي  فا جنمي  مهثيرا  الرثدم الفلمثا لثد  طثالب الفلثو  وال ييضثيي   ل ر وني الالنميت  

 ن عي   ن وج و  . الممل   الف ةي  ال فو ي  فا ج ي أ   ."   الريمفي  ةيلقن ا  جيمف  أ  الق  ي  ةيل ل

 مهثيرا  خربثيرإ ينالبيحثث وأعثد  , الرر يبثا المثنهص الدراسث  عرمثد إ, طيلبي  ( 151) من الدراس 

ثث, الفلمثا الرثدم  مهثثيرا   جنميث علث  المقر حثث  سثر اجيري اإل جثنثي : اآلجيثث  النرثي ص إلث  الوجوص 

 ال ييضيي . وطالب الفلو  طالب لد  الفلما الردم
 

 :جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة

خريثثير الر ثثميت الرر يبثثا المنيسثث , ومف فثث  إسثثرنبيط منهريثث  البحثث  الحثثيلا والم ثثيعد  فثثا إ .1

 مرغي ا  الر يفؤ و ي ي  إج ا هي والرحقق منهي ةين المرموعرين الرر يبي  والطيةو .

 المنيسب .ح ي ي  الوسي , اإل خرييرإ  البيح  فا م يعد .2

 مف ف  مهيرا  الردم الفلما. .3

 منهج البحث وإجراءاتهالفصل الرابع: 

ي ثف   اللثاينالم ا  الرحقق منهمي والهثدفين  ةنيحا  عل  طبيف  البح  وف ضيري : البحث منهجأوالً: 

 خرير البيح  المنهص الرر يبا.إالبح  إل  جحقيقهمي, 
 

 ج ثميت وهثو  الرر يبثا تو الطثب  الرن ثا الر ثميت خريثيرإ جثتختيثار التصثميم التجريبثي: إاً: ثاني

 إت  والمنيسث  لغث اض البحث  البفثدط اإلخربير تا  والطيةو  الرر يبي  المر يفئرين المرموعرين

دم ومهثيرا  الرث الرح ثي, ,مث ثي   حثين فثا للرر ةث   الم ثرق,  المرغي   TAPPS)) سر اجيري إ ,مث  ج  

 . الريةفين  ينالمرغي    الفلما

 ( التصميم التجريبي للبحث1جدول )

 البفدط اإلخربير المرغي  الريةع المرغي  الم رق, المرموعرين ج يفؤ المرموع 

 الرر يبي 
 خربير المف ف  ال ييضي  ال يةق إ 

 فا مي   ال ييضيي  الرح ي, ال يةق 

 الفم  النمنا 

 خربير الا يحإ 

 لردم الفلمامهيرا  اخربير إ 

سر اجيري  إ

((TAPPS 
 ــيـ ــحـرـال, 

 
 يرا  ــــهـــم

 الردم الفلما

 يرـبثثثثثثثثثثثثثثثثثثـرـخإ 

 ,ـــيــ ــحـرـال

 

  مهثثيرا  الرثثدم

 اــــمـــلـــفـــال
 الطيةو 

 الو يق 

 عريي ي اإل
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 ً جت جحديد مررمع البح  الحيلا ةرميثع طثالب ال ثف الوم المروسث  اإلسثالما : مجتمع البحث: ثالثا

 / ال ث خ الثينيث  سثالمي  ا    الرفلثيت الثدينا والدراسثي  اإل ل فا المدارس الثينوي  اإلسالمي  الريةف  إ

/ ال ث خ  سثالمي اإل, إت ةلغ المرموع ال لا لفد  المثدارس الثينويث  (  2023 - 2022) الدراسـا للفي 

 .ي  يلب( ط180( مدارس, فا حين ةلغ المرموع ال لا لمررمع البح  )6الثيني  )
 

)ثينوي  سفد ةن ال ةيع اإلسالمي ( وتلك ة ب  الر هيال  والرفيون خرير البيح  إ نة البحث:رابعاً: عي  

قر ي ط, و الك لوجو  شفبرين جرميعا واإلمن قب, اإل ار  وجقيرب الوالب فا الم رو  الثقيفا واإل

خريثير إور  عشثوا ي , إت جثت خريثير ة ث راسيرين لل ف الوم فا المدرس , ممي يري  ف صث  أ بث  لإ

( 33عثد  طالةهثي )و, (TAPPS)سثر اجيري  إس ة( لرمث, المرموع  الرر يبي  والرثا سثردر   أ ) شفب  

عريي يث  وعثد  الوثالب فيهثي س ةيلو يقث  اإلوشفب  )ب( لرمث, المرموع  الطيةو  والرثا سثردر  طيلبي  

 .ي  ( طيلب31)

عل  ضب   يف  الفوام, والمرغي ا   البدح ةيإلج احا , ح ، البيح  قب,إجراءات الضبط:  خامساً:

 ؤث  فا سالم  جوبيق الرر ة  وصدق و ق  نري رهي و مي ينجا:فرقد ةننهي قد ج  الرا ي  

 قي  البيح  ةيإلج احا  اآلجي :أ. السالمة الداخلية للتصميم التجريبي: 

 طثثالب مثثرالكإ مثثد مف فثث   لثث إ يهثثدف خربثثيرإ عثثدا إ جثثت ختبثثار المعرفثثة الرياضثثية السثثابقة:إ .1

ال ييضي  الرا جطثمنرهي  ةيلموضوعي  والمرفلق  ال يةق  للمفلومي  والطيةو  الرر يبي  المرموعرين

 ع ضث  جثت  مرفثد    مثن خريثيراإل نثوع مثن موضوعي  فق  ( 25) من اإلخربير فجنل   جر ة  البح , وقد

 ي صثالح مثن الرن ثد ةغث ض  هيجدري  قط ا  فا والم ر ين ال ييضيي  مي   امدرس    من عد  عل 

  .اإلخربيرفق ا  
 

 جثثتو(   18/10/2022) الموافثثق الثالثثثيح يثثو  فثثا البحثث  مرمثثوعرا طثثالب علثث  اإلخربثثير قب  ثثط       

 وةفثد ال يةق  ال ييضي   المف ف  خربيرإل اإلجية  م ري  وفق وج  يغهي الوالب إجيةي  أوراق ج حي 

 المروسث  إن جثدو  وقثد  مرموعث    ث, طالب لدرجي  المفييرط ح افنواإل الح يةا المروس  ح يب

 وةلثثثغ  (2.979) مفيثثثيرط نح افإوةثثث( 8.58)هثثثو الرر يبيثثث  المرموعثثث  طثثثالب لثثثدرجي  الح ثثثيةا

 :(3.183) مفييرط نح افإوة( 9.74) الطيةو  المرموع  طالب لدرجي  الح يةا المروس 
 

 (:أ -2) جدول

 السابقة(الرياضية ر )المعرفة ريبية والضابطة في متغي   الوصف اإلحصائي للمجموعتين التج

 الشعبة المجموعة
عدد 

 الطالب

المتوسط 

 الحسابي

نحراف اإل

 المعياري

الخطأ المعياري 

 للمتوسط الحسابي

 الثقة للمتوسط الحسابي %95 

 الحد االدنى الحد االعلى

 -0.377 2.710 0.519 2.979 8.58 33 أ التجريبية

 -0.373 1.706 0.572 3.183 9.74 31 ب ةالضابط
 

ةين جبيين  رجي  طالب مرموعرا البح , إت ظه   النري ص عد  وجو  ف ق تط  الل  إح ي ي  أ     

وهثو أ بث  مثن  0.378)( عنثد م ثرو   اللث  )Levene's Test ( (F(0.789)لي ين )  ةلغ  إح يح

 موعرين مررين رين فا جبيين  رجيجهمي., وهاا يفنا أن المر0.05)م رو  الدالل  المفرمد )

( لفينرثثين t-test)خربثثيرإ إعرمثثي ولمف فثث   اللثث  ال ثث ق ةثثين مروسثثوا  رجثثي  المرمثثوعرين جثثت      

( عنثثثد م ثثثرو  الداللثثث  62( وةدرجثثث  ح يثثث  )1.514القيمثثث  الري يثثث  المح ثثثوة  ) م ثثثرقلرين, إت ةلغثثث   

وجثثد فثث وق تا   اللثث  ج, ممثثي يفنثثا أنثث  ال (0.05وهثثو أ بثث  مثثن م ثثرو  الداللثث  المفرمثثد ) 0.135))
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  فثثا مرغي ثث (, وةهثثاا ج ثثون المرمثثوعرين مر ثثيفئرينإح ثثي ي  ةثثين المرموعثث  )الرر يبيثث  والطثثيةو 

 )المف ف  ال ييضي  ال يةق (:
 

ختبار التطابق لفحص التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة وفقاً للتباين إ ب( -2جدول )

 السابقة(الرياضية ر )المعرفة والمتوسط في متغي

 رالمتغي  

Levene
,
s Test 

 لتساوي التباينين

t-test 

 لتساوي المتوسطين
درجة 

 الحرية

df 

الداللة اإلحصائية 

عند مستوى 

((0.05 F الداللة t الداللة من الطرفين 

 غير دالة 62 0.135 1.514 0.378 0.789 المعرفة الرياضية السابقة 
 

   للمرمثثوعرين الرر يبيثثث جثثت ح ثثيب الفمثثث  النمنثثا للوثثالب ةيلشثثه نثثي باألرثثهر:العمثثر الزم .2

(, والرثا جثت الح ثوم عليهثي مثن   18/10/2022, منا الوال   ولغيي  يو  الثالثيح الموافق )والطيةو 

نحثث اف ال ثثرال  ال سثثمي  والبويقثثي  المدرسثثي  ل ثث, طيلثث , وةفثثد ح ثثيب المروسثث  الح ثثيةا واإل

جد أن المروس  الح يةا لعمير طالب المرموع  الرر يبيث  طالب  , مرموع , و   المفييرط لعمير

(, وةلغ المروس  الح يةا لعمير طالب المرموع  الطيةو  6.771نح اف مفييرط )إ( وة153.03)

 (:7.795نح اف مفييرط )إوة 153.19))
)العمر الزمني  رالوصف اإلحصائي للمجموعتين التجريبية والضابطة في متغي   أ( 3-جدول )

 باألرهر(

 الشعبة المجموعة
عدد 

 الطالب

المتوسط 

 الحسابي

نحراف اإل

 المعياري

الخطأ المعياري 

 للمتوسط الحسابي

 الثقة للمتوسط الحسابي 95%

 األدنىالحد  الحد األعلى

 -3.498 3.825 1.179 6.771 153.03 33 أ التجريبية

 -3.479 3.805 1.400 7.795 153.19 31 ب الضابطة
 

أظهثث   النرثثي ص عثثثد  وجثثو  فثث ق تط  اللثثث  إح ثثي ي  ةثثين جبثثثيين أعمثثير طثثالب المرمثثثوعرين      

Levene)لي ين   ح يحإ ةو (, إت ةلغ   )الرر يبي , الطي
,
s Test( )F( )0.456  عنثد م ثرو   اللث )

مررين ثرين فثا  ( , وهاا يفنثا أن المرمثوعرين0.05( وهو أ ب  من م رو  الدالل  المفرمد )0.502)

 جبيين  رجيجهمي.
 

( لفينرثين t-test)خربثيرإ إعرمثي ا أعمير طالب المرموعرين, جت ولمف ف   الل  ال  ق ةين مروسو       

( 0.929( عند م رو   الل  )62( وةدرج  ح ي  )0.090م رقلرين, إت ةلغ  القيم  الري ي  المح وة  )

وجثد فث وق تا   اللث  إح ثي ي  ةثين جممي يفنا أنث  ال  (,0.05وهو أ ب  من م رو  الدالل  المفرمد )

  )الفم  النمنا(:فا مرغي   فئرينالمرموع  )الرر يبي  والطيةو (, وةهاا ج ون المرموعرين مر ي

ختبار التطابق لفحص التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة وفقاً للتباين إ ب( -3جدول )

 ي باألرهر(ر )العمر الزمنوالمتوسط في متغي  

 رالمتغي  

Levene
,
s Test 

 لتساوي التباينين

t-test 

 درجة الحرية لتساوي المتوسطين

df 

الداللة اإلحصائية 

عند مستوى 

((0.05 F الداللة t الداللة من الطرفين 

 غير دالة 62 0.929 0.090 0.502 0.456 العمر الزمني باألرهر
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 الرر يبيث  المرمثوعرين طثالب  رجثي  علث  الح ثوم جثت :الرياضثيات مثادة في السابق التحصيل .3

 الوثيقث  من (  2022-2021) الدراسا للفي  ةردا ااإل ال ي س لل ف ال ييضيي  مي   فا والطيةو 

طثثالب  ثث,  لثثدرجي  المفيثثيرط نحثث افواإل الح ثثيةا المروسثث  ح ثثيب وةفثثد  طيلثث   ثث,ل المدرسثثي 

نح اف إوةثث 66.73)) هثثو الرر يبيثث  مرموعثث ال طثثالب لثثدرجي  الح ثثيةا المروسثث  ثثين مرموعثث , 

( 67.65وةلثثثغ المروسثثث  الح ثثثيةا لثثثدرجي  طثثثالب المرموعثثث  الطثثثيةو  )  13.834)مفيثثثيرط )

 :(14.221) مفييرط نح افإوة

)التحصيل السابق في تين التجريبية والضابطة فيالوصف اإلحصائي للمجموع أ(4 - جدول )

 الرياضيات(

 الشعبة المجموعة
عدد 

 الطالب

لمتوسط ا

 الحسابي

نحراف اإل

 المعياري

الخطأ المعياري 

 للمتوسط الحسابي

 الثقة للمتوسط الحسابي 95%

 الحد األدنى الحد األعلى

 -6.093 7.936 2.408 13.834 66.73 33 أ التجريبية

 -6.101 7.929 2.554 14.221 67.65 31 ب الضابطة
 

مثثوعرين, أظهث   النرثثي ص عثد  وجثثو  فث ق تط  اللثث  ومثن أجث, الرحقثثق مثن جرثثين  جبثيين المر     

           لي ثثين  ح ثثيحإ )الرر يبيثث  والطثثيةو (, إت ةلغثث    إح ثثي ي  ةثثين جبثثيين  رجثثي  طثثالب المرمثثوعرين

Levene
,
s Test)( )(F ((0.074 (  وهثثو أ بثث  مثثن م ثثرو  الداللثث  0.786عنثثد م ثثرو   اللثث )

 مررين رين فا جبيين  رجيجهمي.(, وهاا يفنا أن المرموعرين 0.05المفرمد )

( لفينرين م رقلرين, t-test)إخربير وإعرمي ا  رجي  المرموعرين, و  ولمف ف   الل  ال  ق ةين مروس

( وهثو 0.794( عنثد م ثرو   اللث  )62( وةدرجث  ح يث  )0.262القيم  الري ي  المح وة  ) إت ةلغ   

وجثد فث وق تا  ج, ممثي يفنثا أنث  ال 62)( وةدرجث  ح يث  )0.05أ ب  من م رو  الداللث  المفرمثد )

فثثا  (, وةهثثاا ج ثون المرمثثوعرين مر ثثيفئرين)الرر يبيثث  والطثثيةو  اللث  إح ثثي ي  ةثثين المرمثوعرين 

 :مرغي  الرح ي, ال يةق

ختبار التطابق لفحص التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة وفقاً للتباين إ ب( -4جدول )

 ل السابق في الرياضيات(والمتوسط في متغير )التحصي

 رالمتغي  

Levene
,
s Test 

 لتساوي التباينين

t-test 

 لتساوي المتوسطين
درجة 

 الحرية

df 

الداللة اإلحصائية 

عند مستوى 

((0.05 F الداللة t الداللة من الطرفين 

 غير دالة 62 0.794 0.262 0.786 0.074 التحصيل السابق في الرياضيات

 

( فقث   موضثوعي  مثن 30خربير لهثاا الغث ض مؤلثف مثن )إجت ةنيح  الجدل العلمي:ختبار مهارات إ .4

خريثثير مثثن مرفثثد , جثثت ع ضثث  علثث  عثثد  مثثن المح مثثين فثثا ال ييضثثيي  وط ا ثثق جدري ثثهي نثثوع اإل

و ق  صييغرهي,  اإلخربيرفق ا   ي ومش فا ومدرسا مي   ال ييضيي , ةغ ض الرن د من مد  صالح

علثث   فثثض الرفثثديال  المنيسثثب  عليثث  ةنثثيحا  روبيثثق, ةفثثد أن أجثث   البيحثث  ةجثثيهنا  لل اإلخربثثيرأصثثب  

(, وةفثثثد   19/10/2022رةفثثيح الموافثثثق )فثثثا يثثثو  ال اإلخربثثيرق جوصثثيي  وآراح المح مثثثين, وط ب  ثثث

للر ثحي , جثت إيرثي  المروسث  الح ثيةا  اإلخربيرج حي  أوراق إجيةي  الوالب وج  يغهي وفق م ري  

لثثثدرجي  طثثثالب  ثثث, مرموعثثث , وةلثثثغ المروسثثث  الح ثثثيةا لثثثدرجي  طثثثالب  نحثثث اف المفيثثثيرطواإل
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(, فا حين ةلثغ المروسث  الح ثيةا لثدرجي  3.022نح اف مفييرط )إ( وة8.45المرموع  الرر يبي  )

 (:2.442نح اف مفييرط )إ( وة8.97طالب المرموع  الطيةو  )

)مهارات الجدل  متغير الوصف اإلحصائي للمجموعتين التجريبية والضابطة في أ( -5 جدول )

 العلمي(

 الشعبة المجموعة
عدد 

 الطالب

المتوسط 

 الحسابي

نحراف اإل

 المعياري

الخطأ المعياري 

 للمتوسط الحسابي

 الثقة للمتوسط الحسابي 95%

 الحد األدنى األعلىالحد 

 857- 1.883 0.526 3.022 8.45 33 أ التجريبية

 865- 1.891 0.439 2.442 8.97 31 ب الضابطة
 

ومن أج, الرحقق من جرين  المرموعرين, أظه   النري ص عد  وجو  ف ق تط  الل  إح ي ي  ةين      

Levene  لي ثثين  ح ثثيحإ جبثثيين  رجثثي  طثثالب المرمثثوعرين )الرر يبيثث  والطثثيةو (, إت ةلغثث   
,
s 

Test)( )(F ((1.005 (  وهثو أ بث  مثن م ثرو  الداللث  المفرمث0.320عند م رو   اللث )( 0.05د ,)

 وهاا يفنا أن المرموعرين مررين رين فا جبيين  رجيجهمي.

( لفينرثثين t-test)خربثثيرإ إعرمثثي ولمف فثث   اللثث  ال ثث ق ةثثين مروسثثوا  رجثثي  المرمثثوعرين, جثثت      

( 0.460( عند م رو   الل  )62( وةدرج  ح ي  )0.744القيم  الري ي  المح وة  ) م رقلرين, إت ةلغ   

وجثد فث وق تا   اللث  إح ثي ي  ةثين ج(, ممي يفنا أنث  ال 0.05رو  الدالل  المفرمد )وهو أ ب  من م 

فثا مرغيث  مهثيرا  الرثدم  رين)الرر يبيث  والطثيةو (, وةهثاا ج ثون المرمثوعرين مر ثيفئالمرموعرين 

 الفلما:

ين ختبار التطابق لفحص التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة وفقاً للتباإ ب( -5جدول )

 والمتوسط في متغير )مهارات الجدل العلمي(

 رالمتغي  

Levene
,
s Test 

 لتساوي التباينين

t-test 

 لتساوي المتوسطين
درجة 

 الحرية

df 

الداللة اإلحصائية 

عند مستوى 

((0.05 F الداللة t الداللة من الطرفين 

 غير دالة 62 0.460 0.744 0.320 1.005 ختبار مهارات الجدل العلميإ

 

لمقيرنث   رجث  ت ثيح المرمثوعرين الطثيةو  لينثون(  -خربثير أوجثي إق البيحث  )طب   ختبار الذكاء:إ( 5

( وجثت ج يي ث  للبيئث  الف اقيث    1990والرر يبي  والر يفؤ ةينهمي, والاط جت جف يب  مثن قبث, )الق يشثا, 

( 50ن مثن )ج ثو   خربيراإل( و  2017)الفيم ط,  )  2012 والاط اسر د  من قب, )فدعت,  م ا  لفد 

 قيقثث , والثثاط جثثت جوبيقثث  علثث   80)خربثثير )فقثث   جقثثي  القثثدرا  الفقليثث  الفيمثث  وال رثث   النمنيثث  لإ

وةفثد اإلنرهثيح  (  20/10/2022مرموعرا البح  )الرر يبي  والطيةو ( فثا يثو  ال مثي  الموافثق )

حثثث اف المفيثثثيرط لثثثدرجي  نسثثثر  ا  المروسثثث  الح ثثثيةا واإلإوج  يثثثغ الثثثدرجي  جثثثت  اإلخربثثثيرمثثثن 

نح اف إ( ةثث11.67المرمثثوعرين الرر يبيثث  والطثثيةو  إت ةلثثغ مروسثث   رجثثي  المرموعثث  الرر يبيثث  )

نح اف إوةثث 10.35), فثثا حثين ةلثثغ مروسث   رجثي  المرموعثث  الطثيةو  )3.189)مفيثيرط مقثداره )

  :2.775)مفييرط مقداره )
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 ية والضابطة في متغير )الذكاء(حصائي للمجموعتين التجريبالوصف اإل أ( -6جدول )

 الشعبة المجموعة
عدد 

 الطالب

المتوسط 

 الحسابي

نحراف اإل

 المعياري

الخطأ المعياري 

 للمتوسط الحسابي

 فترة الثقة للمتوسط الحسابي 95%

 نىدالحد األ الحد األعلى

 2.810- 0.186 0.555 3.189 11.67 33 أ التجريبية

 2.810- 0.180 0.498 2.775 10.35 31 ب الضابطة
 

ومثثن أجثث, الرحقثثق مثثن جرثثين  جبثثيين المرمثثوعرين, أظهثث   النرثثي ص عثثد  وجثثو  فثث ق تط  اللثث       

Levene لي ثثين  ح ثثيحإ اح ثثي ي  ةثثين جبثثيين  رجثثي  مرمثثوعرا البحثث , إت ةلغثث   
,
s Test)( )(F 

(, وهثاا يفنثا أن 0.05( وهو أ ب  من م ثرو  الداللث  المفرمثد )0.269عند م رو   الل  ) 1.245))

 المرموعرين مررين رين فا جبيين  رجيجهمي.

( لفينرثثين t-test)خربثثيرإ إعرمثثي ولمف فثث   اللثث  ال ثث ق ةثثين مروسثثوا  رجثثي  المرمثثوعرين, جثثت      

( 0.085( عند م رو   الل  )62( وةدرج  ح ي  )1.751م رقلرين, إت ةلغ  القيم  الري ي  المح وة  )

(, ممي يفنا أنث  ال يوجثد فث وق تا   اللث  إح ثي ي  ةثين 0.05الل  المفرمد )وهو أ ب  من م رو  الد

 :فا مرغي  الا يح (, وةهاا ج ون المرموعرين مر يفئرين)الرر يبي  والطيةو المرموعرين 

ختبار التطابق لفحص التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة وفقاً للتباين إ ب( -6جدول )

 (الذكاء) والمتوسط في متغير

  المرغي  

Levene
,
s Test 

 لر يوط الربيينين

t-test 

 لر يوط المروسوين
 رج  

 الح ي 

df 

الدالل  اإلح ي ي  

عند م رو  

((0.05 F  الدالل t الدالل  من الو فين 

 غي   ال  62 0.085 1.751 0.269 1.245 خربير الا يحإ
 

 الداخليث  ال ثالم  مثن الرن د ةفد :لتصميم التجريبي(ب( ضبط المتغيرات الدخيلة )السالمة الخارجية ل

 الدخيلث  المرغيث ا  ضثب  لث إ البيحث  سثف البحث ,  لفينث  الر يفؤ ج احإ ط يق عن البح  لمرغي ا 

 علث  الحثيلا البحث  نرثي ص جفمثيت إم ينيث  وضثمين الرر يبثا للر ثميت ال يرجيث  ال الم  من والرحقق

 :اآلجي  حا آةيإلج  قي  تإ جحديدا   الم رق, للمرغي  جفو  يم ال ل ةحث  نري ص وأن البح   مررمع

 الرر يبيثث ) المرمثثوعرين عينثث  أفثث ا  فثث ضير لثثت: لهثثا المصثثاحبة والحثثواد  التجربثثة ظثثروف( 1

  .البح  جر ة  سي  جف ق,أن  شننهي من حوا ث أط إل  الرر ة  مد  ثنيحأ( والطيةو 

 نرقثيمإ حثيال  ل إ البح  مرموعرا جرف ض لت(: اإلهدار) (التجربة في الترك) التجريبي ندثاراإل( 2

 وهثا الرر ةث  لهي جف ض  الرا ال   ي  الغييب حيال  ةفض سرثنيحإة الوالب من نرهيعي    أف ا  ةفض

 . المرموعرين ةين مر يوي  ج ون ج ي  ضئيل  ةن   الرر يبي  البحوث فا جحدث طبيفي  حيال 

 المرمثثوعرين طثثالب ةثثين فثث ق يوجثثد ال أنثث  البيحثث  وجثثد :العينثثة ادأفثثر بنضثثج المتعلقثثة العمليثثات( 3

يرفلثثق ةمرغيثث  النطثثص لرقثثيرب أعمثثيرهت وخطثثوعهت للرر ةثث  فثثا ن ثث   فيمثثي( والطثثيةو  الرر يبيثث )

 الوق .

 حا آإجث  ة ثب  جحثدث قثد الرثا اآلثثير ةفثض مثن الحثد البيحث  حثيوم: التجريبيثة اإلجثراءات أثر( 4

 : ينجا ةمي البيح  قي  تإ الريةف   المرغي ا  وعل  الرر ة  سي  فا هيجنثي  وج ي ط ةحث  جر ة 
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 إ ار  مثع ج ثيقةيإل ةحثث  جر ةث  لروبيثق الريمث   ال ث ي   علث  البيحث  حث ، :البحثث تجربة ةسري  (  أ

 ظثث وف جحثث  ةثثننهتهت شثثفيرإ لفثثد  وتلثثكخبثثيرهت عثثن الرر ةثث  إوجثثدري  الوثثالب ةثثدون   الثينويثث 

 . الفيم, هاا عل  وال يو   تنشيطه  ارسرمإ لطمين جر يبي  

 المثي   مثن ن  ث  ةثيلمحرو  والطثيةو  الرر يبيث  المرمثوعرين طالب جدري  جت :الدراسية المادة( ب

 ل ثثثن  (8) الوبفثثث  /الوم لل ثثثف ال ييضثثثيي  ل رثثثيب( الثثثثيناالوم, ) لل  ثثثلين المقثثث ر  الرفليميثثث 

(2020.  )  

 والطثثيةو  الرر يبيثث  لمرمثثوعرينل الرفليميثث  الوسثثي , ةثثبفض سثثرفين اإل جثثت :التعليميثثة الوسثثائل ج(

 . يلم و    وال ست القييس أ وا  وةفض  الملون  والقال  وال بور   ر المق     يل ريب

 (.   1/12/2022) ال مي  يو  فا وانره   (  24/10/2022) ثنيناإل يو  فا ةدأ  :التجربة مدة( د

سثثفد ةثثن ال ةيثثع ) ثينويثث  فثثا والطثثيةو  الرر يبيثث  للمرمثثوعرين  الرر ةثث قثث ب   ط   :التجربثثة مكثثان( هثث 

 مقيعثد وطبيفث  والرهويث  واإلضثيح  الم ثيح  حيث  مثن ومرشثيةهين مررثيورين صث ين فثا( اإلسالمي 

 .جق يبي   الرلوس

( مهثيرا  الرثدم الفلمثا خربثيرإو الرح ثي, خربثيرإ) فثا والمرمثل  البح  أ اجي ط ب  ق : البحث أداتا( و

 . الفين  لوالب موحدجين  ن اجين والطيةو  الرر يبي  البح  رموعرام عل 

 الوم لل ثثثف ال ييضثثثيي  لمثثثي   المقثثث ر  الح ثثثص عثثثد  ةلثثثغ :وتوزيعهثثثا الدراسثثثية الحصثثثص( ز

ةيإلج ثيق  البيحث  وقثي  يوميثي   واحثد  ح   وةواقع مرموع   ل ,( أسبوعيي   ح ص ثالث) اإلسالما

   .وةيلرنيوب( والثينا الوم) ينالدرس الح ص هاه أوقي  ج ون أن عل  المدرس  إ ار  مع
 

 ً   :البحث مستلزمات: سادسا

 سثوف الثاط الفلمثا المحرو  جحديد جت الرر ة  ةروبيق البدح قب, (:العلمية المادة) المحتوى تحديد. 1

 ب رثثي لم ثث  ا  وفقثثي  ( والطثثيةو  الرر يبيثث ) البحثث  لمرمثثوعرا الرر ةثث  جوبيثثق أثنثثيح جدري ثث  يثثرت

 :  يآلجا وها( الوم, الثينا) ةيل  لين ل وجمث    اإلسالما الوم ال ف لوالب المق ر ال ييضيي 

نرمثثثيح اإل, المرموعثثثي  وطثثث ق جمثيلهثثثي) ال  ثث, الوم )المرموعثثثي  والفمليثثثي  عليهثثثي( ويشثثم,( 1

 (.الفمليي  عل  المرموعي , حرواحواإل

  لمف فثث  مرموعثث  العثثدا  ال ثثحيح , جمثيثث, يجثثالح) ويشثثم, الثثثينا )العثثدا  ال ثثحيح ( ال  ثث,( 2

العثثدا  ال ثثحيح  علثث  خثث  العثثدا , مولثثق الفثثد  ال ثثحي , ج جيثث  ومقيرنثث  العثثدا  ال ثثحيح , 

  (.الفمليي  الرب ي  عل  العدا  ال حيح 

 ال ثثف لوثثالب المقثث ر ال ييضثثيي   رثثيب مثثن الفلميثث  المثثي   محرثثو  جحليثث, جثثت: المحتثثوى تحليثثل .2

 مثن عثد  النهي يث  علث  ة ثيغر  ع ضث  جثت تإ ال ييضثي   المف ف  م وني  وفق عل  سالمااإل ومال

 .المح مين

 علث  عرمثي ةيإل سثلو يي   غ ضثي  ( 104) صثو  جت: مستوياتها وتحديد السلوكية األغراض صياغة. 3

  (المف فثثثثث ) الرثثثثثا  )  ال ثثثثثر للم ثثثثثرويي  المف فثثثثثا المرثثثثثيم ضثثثثثمن( Bloom) ةلثثثثثو  ج ثثثثثنيف

 عثد  علث  الوليث   ة ورجهي ع ضهي جت وقد  (الرقويت  الر  ي   الرحلي, الروبيق   (يفيبسراإل)ال هت

ث وةفثض جدري ثهي وط ا ثق ال ييضثيي  فثا والم ر ثين المح مثين من  مثع ال ييضثيي  مثي   امدرس  

الوم, ) ال  ثثلين جثثدري  لهثثداف جحقيقهثثي ومثثد  صثثييغرهي فثثا آرا هثثت لبيثثين الفلميثث   المثثي   محرثو 

 جثت فقثد المح مثين  آراح من( 85)% آراح ج يقإ عل  ا  وةنيح غ ض   , يقي  الاط والم رو  (االثين
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 مثثع الغثث اض ةفثثض جفثثدي, جثثت إت الغثث اض  ةفثثض فثثا النظثث  وإعثثي   المقر حثث  الرفثثديال  م اعثي 

 سلو يي . غ ضي  ( 100) عند النهي ي  ة ورجهي لر رق  منهي  أرةف  حاف وجت يقي هي الاط الم رو 
 

  (48)فا إطير محرو  المي   الفلمي  لل  لين )الوم, الثثينا(, جثت إعثدا إعداد الخطط التدريسية: . 4

  خو  جدري ي  ل , مرموع  من مرموعرا البح . 24)خو  جدري ي  ةواقع )

 ال ييضثيي  فثا والم ر ثين المح مثين مثن عثد  علث  الردري ثي  ال وث  من نموتجين ع ض جت     

 الرفثديال  ةفثض جث احإو ةمالحظثيجهت الخا وجت ال ييضيي   مي   امدرس    وةفض جدري هي وط ا ق

 : يآلجا ال  لين ةين موزع  ال و  و ين  لهي  النهي ي  ال يغ  لرنخا عليهي
 

 

خربثثير إخربثثير الرح ثثي, وإجثثت ةنثيح أ اجثثين لقيثثيس مرغيثث ا  البحثث  الريةفث  وهمثثي  البحثثث: سثابعاً: أداتثثا

 ين:اإلخربيرحا  ةنيح آوفيمي ينجا إج  مهيرا  الردم الفلما,

  ختبار التحصيل:إأوالً: بناء 

قيثيس م ثرو  جح ثي, طثالب ال ثف الوم اإلسثالما  اإلخربيرهدف  :اإلختبارتحديد الهدف من  1.

( لل رثثيب ال ثثحيح  العثثدا الثثثينا/  -فثثا محرثثو  ال  ثثلين )الوم/ المرموعثثي  والفمليثثي  عليهثثي 

 ر.المق   

مثثن  رثثيب ال ييضثثيي   (الثثثينا)الوم, جثثت جحديثثد المثثي   الفلميثث  ةيل  ثثلين  :تحديثثد المثثادة العلميثثة 2.

 (.  2023 - 2022ر لل ف الوم اإلسالما للفي  الدراسا )المق   

جت صييغ  الغث اض ال ثلو ي  علث  وفثق جحليث, المحرثو  الرفليمثا  :صياغة األغراض السلوكية 3.

ضمن المريم المف فا ةم روييج  ال ثر , جثت ( Bloom) لو وفقي  لر نيف ة لل  لين وجحديد م روييجهي

صييغ  الغ اض ال لو ي  وجحديد م روييجهي, ةفد ع ضهي عل  عد  من المح مثين والم ر ثين فثا 

( غ ضي  100ا ال ييضيي , وةلغ عد هي ة ورجهي النهي ي  )ط ا ق جدري  ال ييضيي  وةفض مدرس   

 سلو يي .  

خربيريثث  إ( فقثث   30خربثثير الرح ثثي, ةثثـ )إجثثت جحديثثد عثثد  فقثث ا   :اإلختبثثارعثثدد فقثثرات تحديثثد  4.

فا تلك قدرا  الوالب فا هثاا الم ثرو  الفمث ط  ي  خريير من مرفد ( م اعيموضوعي  من النوع  )اإل

 ا مي   ال ييضيي .ر لهت والغ اض ال لو ي  الم ا  جحقيقهي وأراح عد  من مدرس   والوق  المق   

 الرح ثيلا خربثيرلإ المواصث ي  جثدوم إعثدا  جت :ية(اإلختبارإعداد جدول المواصفات )الخارطة  5.

 ل ثث, الن ثبا الثوزن وجحديثد ف ثث, ل ث, المحرثو  ون ثب  للرثدري  ر المقثث    الح ثص عثد  جحديثد ةفثد

 : يآلجا الردوم لهاا اإلعدا  خووا  و ين   ال ر  المف في ( Bloom) ةلو  م رويي  من م رو 

 مثثن عثثد  البيحثث  سرشثثير إ ةفثثد ال  ثثلين مثثن ف ثث,  ثث, لرثثدري  المولوةثث  الح ثثص عثثد  جحديثثد(  أ

 هثاا فثا للبيحث  المرواضثف  ال بث   وأيطثي   الردري   مريم فا ال ب   توط ال ييضيي  مي   امدرس   

   .المريم

 : اآلجا القينون عل  عرمي ةيإل ال  لين  من ف ,  , محرو  ن ب  أو وزن ح يب جت( ب

 

   %100 ×                                                          =  الفصل محتوى وزن

: 1998  عثثو  )                                         الكلثثي التثثدري  زمثثن                                     

149) 
 

  .(%41.7لن با لل  , الثينا )والوزن ا( %58.3جد أن الوزن الن با لمحرو  ال  , الوم )و  
 

 الفصل لتدري  المستغرق الزمن
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  القينون اآلجا: عرمي إة ( جت ح يب الوزن الن با ل , م رو  من الم رويي   ال ر  المف في  لبلو , 

 

 %100 ×وزن األغراض السلوكية =                                                                         

 المجموع الكلي لألغراض السلوكية                                                      

 2005:)الرلبا,                                                                                                     

235) 

ثثو        ال هثثثت  , والثثوزن الن ثثثبا لم ثثرو  44%)د أن الثثوزن الن ثثثبا لم ثثرو  الرثثثا   )المف فثث ( )ج 

( والوزن الن با لم رو  )الرحلي,( 20%( , والوزن الن با لم رو  )الروبيق( )27%سريفيب( ))اإل

 (.2%( والوزن الن با لم رو  )الرقويت( )2%( والوزن الن با لم رو  )الر  ي ( )%5)
 

 عرمي ا  عل  القينون اآلجا:إي  اإلخربير ( جت ح يب عد  ال ق ا  ل , خلي  فا ال يرط  

عثدد الفقثرات  ×الوزن النسبي للغرض السلوكي  ×همية النسبية للفصل عدد االسئلة لكل خلية = األ

 1999:)الظيه  وآخث ون,                                                                       ختبار.  الكلية لإل

80) 
 

يثث ( لمحرثثو  اإلخربيري  )ال يرطثث  ةفثثد إعثثدا  جثثدوم المواصثث  :ختبثثار التحصثثيلإصثثياغة فقثثرات  6.

 خريير من مرفد (.خربيري  موضوعي  من النوع )اإلإفق    30)المي   الفلمي , جت صييغ  )
 

 :اإلختبارإعداد تعليمات  7.

 يإلخربثثيرة ال يصثث  الرفليمثثي  جرطثثمن اإلخربثثير مقدمثث  فثثا صثث ح  إعثثدا  جثثت :اإلجابثثة تعليمثثات 1.7.

 عنث  اإلجيةث  و ي يث  عثدا هإ من والهدف اإلخربير طبيف  الرفليمي  هها واسرهدف   للوالب والموجه 

 فق اج   من فق    , و رج  خربيرلإ ال لي  الدرج  جدوين عن فطال   خربير لإ جوضيحا مثيم و الك

 ل , ةدا , الرةع ةين من ال حي  البدي, خرييرإ ثت ومن ةدق  فق    , ق اح  وم اعي   اإلخربير وزمن

 ةثدون فقث   أيث  جث ك وعثد  لل قث   واحثد ةثدي, مثن أ ثث  خريثيرإ وعثد  الموضثوعي  ال قث ا  مثن فق  

   .ن  هي سئل ال ورق  عل  جية اإل وجدوين عنهي  اإلجية 

 مثن فقث   ل ث, ال ثحيح  اإلجيةث  ويوض   اإلخربير ج حي  م ري  إعدا  جت :التصحيح تعليمات 2.7.

 وصثث  ا   ال قثث   عثثن ال ثثحيح  لإجيةثث  واحثثد   رجثث  ج  ثثيص جثثت إت الموضثثوعا  اإلخربثثير فقثث ا 

 لهثثي  ةثثدي, مثثن أ ثثث  خريثثيرإ جثثت الرثثا ال قثث   أو إجيةثث  ةثثدون المر و ثث  أو ال قثث   عثثن ال يطئثث  لإجيةثث 

 لل قث ا  ال ليث  الدرج  و ين خريير من مرفد ( من النوع )اإل موضوعي  فق  ( 30)اإلخربير وجطمن

   ث, الرح ثي, خربثيرإل ال ليث  الدرجث  ج ثون وةثالك .لل قث   د واحث  رجث  ةواقثع أط  رجث ( 30) ها

 . رج ( 30)

 خربير الرح ي, ةيسرفميم نوعين من ال دق همي:إجت الرحقق من صدق  :اإلختبارصدق  8.

 مرثيم فثا المح مثين من عد  عل  ولي ال ة يغر  اإلخربير فق ا  ع ض جت :الصدق الظاهري 1.8.

 جوجيهثي  ضثوح وفا ال ييضيي   مي   امدرس    من وةفض المش فينو جدري هي وط ا ق ال ييضيي 

 فقث ا  ةفثض وجفثدي, صثييغ  ةإعثي   جمثلث  الالزمث  الرفثديال  ةفض ج احإ جت فقد المح مين ال ي  

 آراح مثثن( 85)% مثثن أ ثثث  أج ثثيق ن ثثب  علثث  ح ثثل  أن ةفثثد مقبولثث  ال قثث ا  صثثبح أو  اإلخربثثير

 .المح مين

 عدد األغراض السلوكية للمستوى الواحد  
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 مثن مؤشث ا   فدي   والاط الرح ي, خربيرإ ةنيح فا المواص ي  جدوم سرفميمإ جت: المحتوى صدق. 8.2

 لمحرثو  جمثيل  ةمد  يرفلق فيمي صي قي   الرح ي, خربيرإ فدي   وةالك  اإلخربير محرو  صدق مؤش ا 

 .يقي هي الرا ال لو ي  والغ اض الفلمي  المي  

 : حصيلالت ختبارإ اإلحصائي التحليل نةوعي   المعلومات نةعي  . 9

 ي  ثا الثاط الثالز  الثنمن وجحديد وجفليميج  اإلخربير فق ا  وضو  من للرن د: المعلومات نةعي  . 9.1

( 30) عثد هي ةلثغ سثروالعي إ نث عي   علث  اإلخربثير قب  ثط    اإلخربثير فقث ا  جميثع عثن لإجية  الوالب

 ثينويثث  فثثا(   11/12/2022) الموافثثق رةفثثيحال يثثو  فثثا اإلسثثالما ومال ال ثثف طثثالب مثثن ي  طيلبثث

 ج ثثيقاإل جثثت أن ةفثثدلثثدا    الرفلثثيت الثثدينا والدراسثثي  اإلسثثالمي ,  الريةفثث ( إةثث اهيت ال ليثث, اإلسثثالمي )

 ال  ثلين  راسث  مثن الوثالب نرهثيحإ ةفد اإلخربير ج احإ عل  المي   سومدر    الثينوي  إ ار  مع الم بق

 البيحث  وسثر, المحثد   الوقث  مثن جق يبثي   بوعسثإ قبث, اإلخربثير ةموعثد وجبليغهت  يإلخربيرة ينال يص

 وج ثري, الوثالب مثن عثد  عنهي أسر    الرا ال ق ا  ةفض جوضي  ومنهي هي الحظ الرا النقيط أة ز

 المحثد  الثنمن ح ثيب جثت والثاط اإلخربثير فقث ا  جميثع عثن اإلجية  فا الوالب سرغ ق إ الاط النمن

 ةين ج او  والاط  إجيةرهت فا طالب  خم  نةوأو بطال  خم  لس ع النمنا مفدمال ةنخا خربيرلإ

 . قيق ( 60) لي ون النمن لهاا الح يةا المروس  احر يب جت تلك وةفد  قيق  ( 55-65)

 الرفثديال  وإجث اح المفلومثي  نث عي   علث  الرح ي, خربيرإ جوبيق ةفد: اإلحصائي التحليل نةعي  . 9.2

 ل قثث ا  اإلح ثثي ي  الرحلثثيال  إجثث اح لغثث ض أخثث     مثث وبثثقلي   جثثيهنا   أصثثب  خربثثير لإ المنيسثثب 

 ومال ال ثف طثالب مثن ي  طيلبث( 103) قوامهثي ثيني  سروالعي إ  نعي   عل  اإلخربير قب   ط   إت  اإلخربير

 الريةفث ( يد ال يعدط, عقب  ةن نيفعس  أ  ةا أنبييح والم سلين, خيجت ال) اإلسالمي  الثينويي  فا اإلسالما

ةموجث   رثيب (   15/12/2022)الموافثق ال مي  يو  فا لدينا والدراسي  اإلسالمي لدا    الرفليت ا

إ ارا   مثع ج ثيقاإلجثت  ,ةيلبح  ينالمشمول ال  لين  راس  الوالب إ ميم من الرن د ةفدج هي, المهم  

 وعسثبإ قبث, الوثالب ةال إو اإلخربير جوبيق إج اح عل أعاله  الما ور  الثينويي  فا المي   اومدرس   

 .اإلخربير موعد من جق يبي  

 : ينجا اإلج اح  مي جت: التحصيل ختبارإ لفقرات اإلحصائي التحليل. 10

 . طيل  ل , النهي ي  الدرج  وإيري  الوالب إجيةي  أوراق ج حي (  أ 

 .   لي    رج  أ ن  إل    لي    رج  أعل  من جنيزليي   ج جيبي   اإلجيةي  أوراق ج جي ( ب

 ن ثب  سثرفميمإ خثالم مثن( الفليثي) الثدرجي  أعلث  علث  الحيصثل  المرموعث   رجي  وف ز جحديد(  

 خثثالم مثثن( الثثدنيي) الثثدرجي  أ نثث  علثث  الحيصثثل  والمرموعثث   ي  ( طيلبثث28وةواقثثع ) (27)% أعلثث 

 لمرمثوعرينل اإلجيةثي  ةرحليث, البيحث  قثي  وةفثدهي  ي  ( طيلبث28وةواقثع ) (27)% أعل  ن ب  سرفميمإ

 :ينجا و مي ح ي ي اإل ال  ي ص السر  ا ( يوالدني الفليي)

 فقث ا  مثن فقث   ل ث, ال ثفوة  مفيمث, ح ثيب جثت :التحصثيل ختبثارإ لفقثرات الصعوبة معامل .1.10

 أنهثي جبثين وقثد ةهثي  ال يص  ال فوة  مفيم, لمفي ل  وفقي   فق  ( 30)  ين  الرا الموضوعي  اإلخربير

 ال ثفوة  مفثيمال  جرث او  أن الريثد مثن إنث  (1998  عو  )ي    إت ,(0.59 -0.21)ةين مي جر او 

                                                                    (.0.80 -0.20)  فرثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  ضثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثمن اإلخربثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثير ل قثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ا 

 (149: 1998عو    )

 الرميينيث  القثو  لح ثيب الرميين مفيم, مفي ل  ق ب   ط   :التحصيل ختبارإ لفقرات التمييزية القوة 2.10.

 فثثدج   إت  (0.75 - 0.32) ةثين مثثي جرث او  أنهثي نجبثثي   وقثد الموضثثوعي   اإلخربثير فقث ا  مثثن فقث   ل ث,
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 مفيمث,  ثين إتا ومقبولث  جيد  ج فد ال ق   أن( ,Ebel 1972) ي   إت ال ق ا   جميع لقبوم جيد مؤش 

                                             فثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوق.                           فمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي( 0.30) مثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثن لهثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثي الرميينيثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  القثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثو 

(Ebel, 1972: 269) 

 اإلخربثثير فقثث ا  مثثن فقثث   ل ثث, ال يطئثث  البثثدا , ففيليثث  إيرثثي  جثثت :الخاطئثثة البثثدائل فعاليثثة 3.10.

 د ج  و   وقد ةهي  ال يص  ال يطئ  البدا , ففيلي  لمفي ل  وفقي  ( مرفد  من خرييراإل)نوع  من الموضوعا

 للوثالب جااةث   ينث  ال يطئث  البثدا , جلثك نأ يفنثا وهثاا  [(-0.05] -[- 0.04)] ةثين مي او جر  أنهي

 جميثثع علثث  اإلةقثثيح جقثث ر وةهثثاا الرح ثثي,  خربثثيرإ فثثا ففيليرهثثي علثث  يثثدم ممثثي الثثدنيي الم ثثرويي  طتو

 البدا ,.

جحث  ن ث  الظث وف ن   النري ص إتا مي جثت إعي جث   اإلخربيرفوا هو أن ي  ختبار التحصيل: إ. ثبات 11

( 340: 1998والفثث ا  ن  ثثهت فمفيمثث, الثبثثي  هثثو المؤشثث  اإلح ثثي ا علثث   قثث  القيثثيس )عثثو    

خربثثير إ(, ةلغثث  قيمثث  مفيمثث, ثبثثي  K-R20ال ثثيغ  ) 20ريرشير سثثون  -لمفي لثث   يثثو رسثثر دا  إوة

ي  الريثد إتا ير ثف ةيلثبث اإلخربثيرن أ( 2000  إت يث   )عثال , ا  جيثد ا  فد مؤشث ( وج  0.80الرح ي, )

                                                    ( فثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثن ث .                                            80 ينثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  قيمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  ثبيجثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث  )%

 ( 543: 2000)عال   

 علث  ن  ث  الوقث  فثا الرح ثي,  خربثيرإ جوبيثق جت: وتطبيقه النهائية بصورته التحصيل ختبارإ. 12

 سثبوعإ قبث, الوثالب البيحث  أةلثغ أن ةفثد (  2022 /18/12)الموافق حدال يو  فا البح  مرموعرا

 . اإلخربير موعد من جق يبي  
 

 ً  ومال ال ثف لوثالبمهيرا  الردم الفلمثا  خربيرإ ةنيح جت: مهارات الجدل العلمي ختبارإ بناء: ثانيا

 : اآلجي  ال ووا  وفق اإلسالما

 طثالب لثد  مهثيرا  الرثدم الفلمثا م ثرو  قيثيس ل إ اإلخربير يهدف: اإلختبارالهدف من  تحديد 1.

  .ال ييضيي  مي   فا اإلسالما ومال ال ف

 والدراسثثي   ةيثثي ال مثثن الفديثثد علثث  طثثالعاإل جثثت: السثثابقة والدراسثثات األدبيثثات علثثى طثثالعاإل. 2

 فقث ا  وصثييغ  المهثيرا  جق ثيت فثا البيحث  أفثي   مهثيرا  الرثدم الفلمثا, إت جنيولث  الرثا ال يةق 

 مثن عد  سرشير إ وةفد المرغي   لهاا الرف ي ي  ةفض وج جم  لأل ةيي  ال جوع خالم منو. اإلخربير

 اإلخربثير يقي ثهيالرثا  الوزان  ن ث  ح ث  موزع  للردم الفلما مهيرا  ثالث جحديد جت المح مين 

 طثالب يمرل هثي الرثا فقليث ال والقثدرا  القيةليي  مع جرنيس  ةحي  اإلسالما ومال ال ف طالب لد 

 . الم حل  هاه

 ل ث, اإلخربثير فقث ا  مثن عثد  صثييغ  جثت: المحثددة المهثارات ضثوء فثي اإلختبار فقرات صياغة. 4

ث منهثي  ل ث, النظث ط الرف يثف مثع مرال مث  أو مرنيسثق  ج ثون ةحيث  وزنهي ح   مهير   هثاه يغ وص 

 اإلخربثير وجثنلف الفقلي   وقدراجهت سالمااإل ومال ال ف طالب م رويي  مع جرنيس  ةحي  ال ق ا 

 . مرفد  من خرييراإل نوع منموضوعي   فق  ( 30) من

 : اإلختبار تعليمات إعداد. 5

 يإلخربثثيرة ال يصثث  الرفليمثثي  جرطثثمن اإلخربثثير مقدمثث  فثثا صثث ح  إعثثدا  جثثت: اإلجابثثة تعليمثثات. 1.5

 فطثال   عنث   اإلجيةث  و ي ي  من  والهدف اإلخربير طبيف  الرفليمي  هاه واسرهدف   للوالب والموجه 

 مثن ال ثحي  البثدي, خريثيرإ ثثت ومثن ةدقث  فقث    , ق اح  وم اعي , خربيرلإ ال لي  الدرج  جدوين عن
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 اإلجية  ةدون فق   أط ج ك وعد  لل ق   واحد ةدي, من أ ث  خرييرإ وعد  فق   ل ,  الرةف بدا ,ال ةين

 عنهي.

 مثن فقث   ل ث, ال ثحيح  اإلجية  وض ي  اإلخربير إت  ج حي  م ري  إعدا  جت: التصحيح تعليمات 2.5.

 ال يطئث  لإجيةث  وصث  ا   ال قث   عثن ال ثحيح  لإجيةث  واحثد   رج  ج  يص جتو  اإلخربير فق ا 

( 30) اإلخربير نوجطم   لهي  ةدي, من أ ث  اخريير جت الرا ال ق   أو إجية  ةدون المر و   أو ال ق   عن

 . رج ( 30) ها خربيرلإ ال لي  الدرج  و ين   (مرفد  من خرييراإل) نوع من وعي موض فق  

 ال ثدق مثن نثوعين ةيسثرفميم مهثيرا  الرثدم الفلمثا خربيرإ صدق من الرحقق جت :اإلختبار صدق. 6

 :همي

 جثت وقثد المح مثين  مثن عثد  علث  اإلخربثير فث ضة الظثيه ط ال ثدق جحقثق :الظاهري الصدق 1.6.

 .المح مين آراح من( 80)% من أ ث  ج يقإ ةن ب  حظي  الرا ال ق ا  ومةقب الخا
 

 مثن مهثيرا  الرثدم الفلمثا خربثيرإل( الثداخلا ج ثيقاإل)البنثيح صثدق مثن الرن د جت: البناء صدق. 6.2

 :من  , ةين رجبيطي اإل الفالق  يري إ خالم

 فقث    ث,  رجثي  ةين رجبيطاإل ,مفيم سر  ا إ جت: لها التابعة المهارة ودرجات فقرة كل درجات( 1

 Pearson) ةي سثون رجبثيطإ مفيمث, سثرفميمإة إليث  جنرمثا االرث المهير  و رجي  اإلخربير فق ا  من

Correlation Coefficient)    إت إح ثثثي يي    الثثث  اإلخربثثثير فقثثث ا  جميثثثع أن النرثثثي ص وأظهثثث 

مهثيرا   خربثيرإل البنثيح قصثد علث  جيثد مؤشث  وهثو  (0.74** - 0.41)** ةثين مثيالقثيت  ج اوح 

 الردم الفلما.

 مرثيم  ث,  رجثي  ةثين رجبثيطاإل مفيمث, سثر  ا إ جثت: الكلثي اإلختبثار ودرجثة مهثارة كل درجات( 2

Pearson Correlation) ةي سثون رجبثيطإ مفيمث, سرفميمإة ال لا اإلخربير و رج   Coefficient)  

          ةثين مثي رجبثيطاإل مفثيمال  قثيت ج اوحث  إت ي  إح ثي ي  الث  اإلخربير فق ا  جميع أن النري ص وأظه  

 مهيرا  الردم الفلما. خربيرإل البنيح صدق عل  جيد مؤش  وهو  (0.78**-0.52)**

رجبيط ةثين  رجثي   ث, فقث   مثن سر  ا  مفيم, اإلإجت : الكلي اإلختبار ودرجات فقرة كل درجات( 3

Pearson) ةي سثون رجبيطإ مفيم, مسرفميإة ال لا اإلخربيرو رجي   اإلخربيرفق ا    Correlation  

Coefficient)    رجبيطاإل مفيمال  قيت ج اوح  إت اح ي يي    ال  ال ق ا  جميع  أن النري ص وأظه 

 مهيرا  الردم الفلما. خربيرإل البنيح صدق عل  جيد مؤش  وهو  (0.57** -0.40 )** ةين مي

 : مهارات الجدل العلمي ختبارإل صائياإلح التحليل نةوعي   المعلومات نةعي  . 7

 مثن ي  طيلبث( 30) عثد هي ةلثغ أولث  سثروالعي إ نث عي   علث  اإلخربثير جوبيثق جثت :المعلومثات نةعي  . 1.7

ثثأةثثا أ  )ثينويثث   فثثا(   19/12/2022)الموافثثق االثنثثين يثثو  فثثا اإلسثثالما الوم ال ثثف طثثالب يد س 

 مثع م ثبقي   ج ثيقاإل جثت أن ةفثد سثالمي  ا والدراسثي  اإللدا    الرفليت الثدين الريةف ( اإلسالمي  ال يعدط

 الروبيثق إجث اح وأثنثيح   أعثاله ا ورمثال اليثو  فثا اإلخربثير إجث اح علث  المثي   سومدر    الثينوي  إ ار 

 الوالب ةفض عنهي سر   إ الرا ال ق ا  ةفض جوضي  ومنهي الحظهي الرا النقيط أة ز , البيح سر  

 المحد  النمن ح يب جتو اإلخربير فق ا  جميع عن اإلجية  فا الوالب غ ق سرإ الاط النمن وج ري,

 ةين ج او  والاط إجيةرهت  فا طالب  خم  وأةون طالب  خم  لس ع النمنا مفدمال ةنخا خربيرلإ

  قيق .( 55) لي ون النمن لهاا الح يةا المروس  ح يب جت تلك وةفد  قيق  ( 60 -50)

 مثن ي  طيلبث( 112) قوامهثي ثينيث  سثروالعي إ نث عي   علث  اإلخربثير قب  ثط  : حصثائياإل التحليل نةعي  . 2.7

نبييح والم سلين, عقب  إة اهيت ال لي,, خيجت ال) اإلسالمي  الثينويي  فا اإلسالما ومال ال ف طالب
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 (  20/12/2022) الموافق الثالثيح يو  فا لدا    الرفليت الدينا والدراسي  اإلسالمي  الريةف ( ةن نيفع

ةثثال  جميثثع إو اإلخربثثير جوبيثثق إجثث اح علثث أعثثاله  المثثا ور  الثينويثثي  فثثا  ارا اإل مثثع االج ثثيق ةفثثد

  .اإلخربيرسبوع جق يبي  من موعد إالوالب قب, 

 إجث اح جثت اإلح ثي ا الرحليث, نث عي   علث  اإلخربثير جوبيق ةفد :اإلختبار لفقرات اإلحصائي التحليل. 8

 : اآلجا

 . طيل  ل , النهي ي  الدرج  وإيري  الوالب إجيةي  اقأور ج حي (  أ 

 .  لي   رج  أ ن  إل   لي   رج  أعل  من جنيزليي   ج جيبي   اإلجيةي  أوراق ج جي ( ب

 ن ثب  سثرفميمإ خثالم مثن( الفليي) الدرجي  أعل  عل  الحيصل  المرموع   رجي  وف ز جحديد جت(  

 خثثالم مثثن( الثثدنيي) الثثدرجي  أ نثث  علثث  الحيصثثل  عثث والمرمو  ي  ( طيلبثث30وةواقثثع ) (27)% أعلثث 

 لمرمثوعرينل اإلجيةثي  ةرحليث, البيحث  قثي  وةفثدهي  ي  ( طيلبث30وةواقثع ) (27)% أعل  ن ب  سرفميمإ

 :ينجا و مي ح ي ي اإل ال  ي ص سر  ا إل( والدنيي الفليي)

 مثن فق   ل , ال فوة  مفيم, ح يب جت: مهارات الجدل العلمي ختبارإ لفقرات الصعوبة معامل .1.8

 وقثد ةهثي  ال يصث  ال ثفوة  مفيمث, لمفي لث  وفقي   فق  ( 30)  ين  والرا  الموضوعي اإلخربير فق ا 

  .(0.71-0.27) ةين مي جر او  أنهي جبين

 مثن فقث   ل ث, الرميينيث  القثو  ح ثيب جثت: مهارات الجدل العلمي ختبارإ لفقرات التمييزية القوة. 2.8

 أنهثثي جبثثين وقثثد ةهثثي  ال يصثث  الرمييثثن مفيمثث, لمفي لثث  وفقثثي   فقثث  ( 30) عثثد هي والبثثيلغ اإلخربثثير فقثث ا 

 واإلثنرثين سثيل  جمييثن تا  منهثي واحثد  فقث ا  ثالث حاف جت نأ ةفد  (0.67-0.37) ةين مي جر او 

  (.0.20) عن جميينهمي مفيم, يق, ال خ يين

 وفقثثي   اإلخربثثير فقثث ا  مثثن فقثث   ل ثث, ال يطئثث  ,البثثدا  ففيليثث  ح ثثيب جثثت: الخاطئثثة البثثدائل فعاليثثة 3.8

 وهثاا  [(-0.30]-[-0.03)] ةثين مثي جرث او  أنهثي جبثينو ةهثي  ال يصث  ال يطئث  البثدا , ففيلي  لمفي ل 

 خربثثيرإل ففيليرهثثي علثث  يثثدم ممثثي الثثدنيي الم ثثرويي  طتو الوثثالب  شثثر   قثثد ال يطئثث  البثثدا , أن يفنثثا

 مهيرا  الردم الفلما.

 مهثيرا  الرثدم الفلمثا خربثيرإل الثبثي  مفيم, قيم  ح يب جت: مهارات الجدل العلمي تبارخإ ثبات. 9

  (K-R20) ال ثيغ  ريرشير سون – يو ر لمفي ل  وفقي   ح ي ااإل الرحلي, ن عي   عل  جوبيق  جت الاط

ال   عث)       (. 0,1)الدرجث   ثني يث  ال قث ا  ثبثي  ح ثيب فثا سر دامهيإ الشي ف  المفي ال  من وها

98:2006-99 )         
                                                                                             

 .الم ي ر أغل  إلي  جشي  لمي وفقي   جيد  قيم  فدوج  ( 0.88) اإلخربير ثبي  مفيم, قيم  وةلغ      

مهثثيرا  الرثثدم  خربثثيرإ جوبيثثق جثثت :وتطبيقثثه يثثةالنهائ بصثثورته مهثثارات الجثثدل العلمثثي ختبثثارإ. 10

 الموافثثثق ال مثثثي  يثثثو  فثثثا البحثثث  مرمثثثوعرا علثثث  ن  ثثث  الوقثثث  فثثثا النهي يثثث   ة ثثثورج  الفلمثثثا

(22/12/2022   .) 

 ً  :الرر ة  جوبيق فا اآلجي  اإلج احا  البيح  أجبع: التجربة تطبيق إجراءات: ثامنا

 وجمثلث ( والطثيةو  الرر يبي ) البح  مرموعرا ةين ؤا الر يف ج احإة البدح جت :التكافؤ جراءاتإ .1

مهثيرا  الرثدم  إخربثيرو (  18/10/2022) الثالثثيح يو  ال ييضيي  مي   فا ال يةق  المف ف  إخربيرة

 20/10/2022)فا يثو  ال مثي   الا يح إخربيرو(   19/10/2022) الموافق رةفيحال يو  فا الفلما

 .) 
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 2023-2022 ( الدراسثا للفثي  الوم الدراسا ال  , فا البح  جر ة  بيقجو جت :التجربة تطبيق .2 

 . (  15/12/2022) ال مي  يو  فا وانره  (  24/10/2022) االثنين يو  فا الرر ة  ةدأ  إت(,  

 المرموعثث  وجثثدري   (TAPPS) سثثر اجيري إ علثث  عرمثثي ةيإل الرر يبيثث  المرموعثث  جثثدري  جثثت     

 عرمي وةيإل مرموع  ل , سبوعيي  إ ح ص( 3) وةواقع الردري   فا عريي ي اإل الو يق  وفق الطيةو 

 .منهمي ل , البيح  أعدهي الرا الردري ي  ال و  عل 

 مرمثوعرا لوثالب المقث ر  الدراسثي  المثي   محرثو  جثدري  مثن نرهثيحاإل ةفد: البحث أداتا تطبيق .3

 فثا مهثيرا  الرثدم الفلمثا إخربثيرو (  18/12/2022) االحثد يو  فا الرح ي, إخربير طبق البح  

 الرهيثؤ ليثرت ينخربثيراإل موعثد مثن سثبوعإ قب, الوالب البيح  أةلغو (   22/12/2022) ال مي  يو 

  . لهمي
 

 

 ً   :اآلجي  اإلح ي ي  يلوسي ,ة البيح  اسرفين: اإلحصائية الوسائل: تاسعا

 إخربثثيروالرح ثثي,  إخربثثيرلح ثثيب ثبثثي  فمل  سثثر  إ :(K-R20)ريتشاردسثثون  -معادلثثة كيثثودر .1

 مهيرا  الردم الفلما.

 خربثثيرفمل  مفي لثث  ال ثثفوة  ال يصثث  ةثثيل ق ا  الموضثثوعي  إلسثثر  إ معادلثثة صثثعوبة الفقثثرات: .2

 مهيرا  الردم الفلما.  إخربيرالرح ي, و

فمل  مفي لثث  قثثو  الرمييثثن ال يصثث  ةثثيل ق ا  الموضثثوعي  سثثر  إ معادلثثة القثثوة التمييزيثثة للفقثثرات: .3

 مهيرا  الردم الفلما.   إخربيرالرح ي, وفق ا   خربيرإل

 إخربثثير ل قث ا  ال يطئث  البثثدا , ففيليث  مفيمث, إليرثثي  فمل سثر  إ :الخاطئثة البثثدائل فعاليثة معادلثة .4

 . مهيرا  الردم الفلما إخربير ول ق ا  الرح ي,

 الحي صث علث  المح مثين ج ثيقإ ن ثب  لمف فث  مفي لث ال هثاه فمل سر  إ (:Cooper) كوبر معادلة .5

 الرح ي,. إخربير فق ا  وعل  وفق اج   الردم الفلما مهيرا  وعل  ال لو ي   الغ اض

 خربثثيراإل سثثرفميمإة النيجمثث  ال ثث وق حرثثت أن مثثن الرحقثثق غثث ضل فمل ر  سثثإ :حجثثم األثثثر معادلثثة .6

ومهثثيرا  الرثثدم  الرح ثثي,) ينخربثثيراإل فثثا الم ثثرق, لمرغيثث ل ج جثثع حقيقيثث  هثثا فثث وق الرثثي ا

  .(الفلما
 

 اآلجي : اإلح ي ي  للوسي , (22) اإلصدار( SPSS) اإلح ي ا ةيلب نيمص سرفين اإل وجت     

 مثن فقث    ث,  رجثي  ةثين رجبثيطاإل مفيمث, لح ثيب المفي لث  هثاه سثرفميمإ جثت :بيرسثون معادلة .7

 مثن فقث    ث, و رجثي  إليث   جنرمثا الثاط المهير  و رجي  مهيرا  الردم الفلما إخربير فق ا 

 .ال لا خربيراإل و رجي  مهير   , و رجي  ال لا  خربيراإل و رجي  خربيراإل فق ا 

Levene) ليفثين إختبثار .8
,
s Test )مثد  لمف فث  خربثيراإل هثاا سثرفميمإ جثت :مسثتقلتين لعينتثين 

 المف فث  إخربثير) مرغيث ا  فثا( والطثيةو  الرر يبيث ) المرمثوعرين  رجثي  جبثيين ةين الررين 

 ال ييضثثيي   فثثا ال ثثيةق الرح ثثي, ةيلشثثه   مح ثثوةي   النمنثثا الفمثث   ال ييضثثيي  فثثا ال ثثيةق 

 طثثالب  رجثثي  ةثثين الررثثين  مثثد  لمف فثث و  (الثثا يح إخربثثير مهثثيرا  الرثثدم الفلمثثا  إخربثثير

 النري ص. جحلي, فا المرموعرين

 المرمثوعرين ةثين الر ثيفؤ مثن للرحقثق  ليسثرفمجثت إ :مسثتقلتين لعينتثين( t-test) التثائي ختباراإل .9

 النمنثثا الفمثث  ال ييضثثيي   فثثا ال ثثيةق  المف فثث  إخربثثير) مرغيثث ا  فثثا( والطثثيةو  الرر يبيثث )

 إخربثثير مهثثيرا  الرثثدم الفلمثثا  إخربثثير ال ييضثثيي   فثثا ال ثثيةق الرح ثثي, ةيلشثثه   مح ثثوةي  
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 فثا المرمثوعرين طثالب  رجثي  مروسثوا ةثين اإلح ثي ا ال ث ق  اللث  لمف ف  و الك  (الا يح

 ص.النري  جحلي,
 

 الفصل الخام : نتائج البحث

  : النتائج عرض: أوالً 

 : التحصيل إختبار نتائج عرض: األول المحور

 : الول  ال   ي  ةيل  ضي  المرفلق  النري ص -

 : أن  عل  جنص والرا الول  ال غ ي  ال  ضي  صح  من الرحقق لغ ض

 المجموعثة طثالب درجثات متوسثط ينبث( 0.05) الداللثة مسثتوى عند إحصائية داللة ذو فرق ال يوجد)

 المجموعثثثة طثثالب درجثثثات ومتوسثثط (TAPPS) سثثتراتيجيةإ وفثثثق علثثى ادرسثثثو الثثذين التجريبيثثة

  (.التحصيل إختبار في عتياديةاإل الطريقة وفق على درسوا الذين الضابطة
 

 دا سثر إ جثت خيصث   جثداوم فثا وجنظيمهثي الوثالب إجيةثي  وج ثحي  الرح ثي, إخربثير جوبيق ةفد     

 ال ثي  للبيينثي  اإلح ثي ا الوصثف عل  للح وم( 22) صداراإل( SPSS) اإلح ي ا الحقيب  ة نيمص

 :الرح ي, إخربير فا والطيةو  الرر يبي  للمرموعرين

 التحصيل متغير في والضابطة التجريبية للمجموعتين اإلحصائي الوصف (أ -7) جدول

 الشعبة المجموعة
عدد 

 الطالب

المتوسط 

 الحسابي

نحراف إلا

 المعياري

الخطأ المعياري 

 للمتوسط الحسابي

 فترة الثقة للمتوسط الحسابي 95%

 نىدالحد األ الحد األعلى

 16.343- 0.141 3.025 17.375 38.45 33 أ التجريبية

 16.381- 0.179 2.682 14.934 30.19 31 ب الضابطة
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نح اف إوةث( 38.45) الرر يبيث  المرموعث  طثالب  رجثي  مروسث  أن( أ -7) جثدوم مثن نالحظ        

 نح افإوةث( 30.19) الطثيةو  المرموعث  طثالب  رجي  مروس  ةلغ حين فا  (17.375) مفييرط

 جبثيين ةثين ال  ق  الل  لمف ف  م رقلرين  لفينرين( Levene's Test) وةروبيق  (14.934) مفييرط

 م رو  عند( F) (1.835) لي ين ح يح إ  ةلغ  إت والطيةو  الرر يبي  المرموعرين طالب  رجي 

 مررين ثرين المرموعرين أن يفنا وهاا  (0.05)المفرمد الدالل  م رو  من أ ب  وهو( 0.180)  الل 

  رجي  مروسوا ةين ال  ق  الل  لمف ف  م رقلرين لفينرين( t-test)اخربير وةروبيق. المرغي  هاا فا

( 0.046)  اللث  م ثرو  عنثد( 2.034) الري ي  القيم  غ ةل والطيةو   الرر يبي  المرموعرين طالب

 طثالب ج ثوق إلث  يشثي  وهثاا  (62) ح يث  وةدرجث ( 0.05) المفرمد الدالل  م رو  من أصغ  وهو

    الطيةو  فا إخربير الرح ي,: المرموع  طالب عل  الرر يبي  المرموع 

 في متغير )التحصيل(( للمجموعتين التجريبية والضابطة t( و)Fقيمة ) ب( -7جدول )

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 يوجثد):  أنث  علث  جثنص والرثا البديلث  ال  ضي  وقبوم الول  ال   ي  ال  ضي  رفض جت وةالك     

 التجريبيثة المجموعة طالب درجات متوسط بين( 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق

 الثذين الضثابطة المجموعثة طالب درجات ومتوسط (TAPPS) ستراتيجيةإ وفق على درسوا الذين

 . الرر يبي  المرموع  ول يل  (التحصيل إختبار في عتياديةاإل الطريقة وفق على درسوا
 

م ةثع إيرثي ) إخربثيرسثرفميم إولمف ف  حرت أث  المرغي  الم رق, فا المرغي  الريةع  جثت      
2

( لرحديثد 

( هثا t-testال ث وق الحيصثل  ةيسثرفميم )حرت أث  هاا المرغي  الم رق, ولغث ض الرن ثد مثن أن حرثت 

( والرثا dف وق حقيقي  جفو  إل  المرغي  الم رق, ولي  إل  مرغيث ا  أخث    ومثن ثثت ح ثيب قيمث  )

  ( يوض  حرت الث  إتا  ين صغي ا  أو مروسوي  أو  بي ا .8فب  عن حرت هاا الث   وجدوم )ج  

 األثر حجم جدول مرجعي لتحديد( 8) جدول

 مستخدمةاألداة ال
 حجم األثر

 كبير متوسط صغير


2

 0.01 0.06 0.14 

d 0.2 0.5 0.8 

: 2008)عبثثد الثث حمن,                                                                                                 

42) 

ةفد ح يب م ةع إيرثي )     
2

( والرثا  ينث  dب قيمث  )( ومثن ثثت ح ثي0.0656( والرثا  ينث  قيمرهثي )

أن أثث  المرغيثث  الم ثرق, فثثا جح ثثي,  علثث (  ممثثي يثدم 0.5( هثثا م ثيوي  جق يبثثي  الث  )0.5165قيمرهثي)

سثثالما  ثثين مروسثثوي  ول ثثيل  المرموعثث  الرر يبيثث  الثثاين  رسثثوا وفثثق هثثاا وم اإلطثثالب ال ثثف ال

 .المرغي 
 

 المجموعة
عدد 

 البالط

Levene
,
s Test 

 لتساوي التباينين

t-test 

 لتساوي المتوسطين
درجة 

 الحرية

df 

الداللة اإلحصائية عند 

 0.05)مستوى )
F الداللة t الداللة من الطرفين 

 33 التجريبية
 دال إحصائياً  62 0.046 2.034 0.180 1.835

 31 الطيةو 
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)( قيمة 9جدول )
2

 لمجموعتي البحث( ومقدار حجم األثر في التحصيل d( و )

قيمة  t Dfقيمة  المتغير التابع المستقل المتغير
2

 مقدار حجم األثر dقيمة  

 متوسط 0.516 0.062 62 2.034 التحصيل TAPPS))ستراتيجية إ
 
 

 

 : مهارات الجدل العلمي إختبار نتائج عرض: الثاني المحور

 : الثيني  ال   ي  ةيل  ضي  المرفلق  النري ص -

 : أن  عل  جنص والرا الثيني  ال   ي  ال  ضي  صح  من الرحقق لغ ض     

 المجموعثة طثالب درجثات متوسثط بثين( 0.05) الداللثة مسثتوى عند إحصائية داللة ذو فرق يوجد ال)

 المجموعثثثة طثثالب درجثثثات ومتوسثثط TAPPS)) سثثتراتيجيةإ وفثثثق علثثى درسثثثوا الثثذين التجريبيثثة

  .(مهارات الجدل العلمي إختبار في عتياديةإلا الطريقة وفق على درسوا الذين الضابطة

 جثت خيص   جداوم فا وجنظيمهي الوالب إجيةي  وج حي  مهيرا  الردم الفلما إخربير جوبيق ةفد     

 ال ثثثي  للبيينثثثي  اإلح ثثثي ا الوصثثثف علثثث  للح ثثثوم( SPSS) اإلح ثثثي ا الحقيبثثث  ة نثثثيمص سثثثر دا إ

 :را  الردم الفلمامهي إخربير فا والطيةو  الرر يبي  للمرموعرين

الوصف اإلحصائي للمجموعتين التجريبية والضابطة في متغير )مهارات الجدل  (أ -10) جدول

 العلمي(

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 قثدره مفيثيرط نح افإوةث( 14.97) الرر يبيث  المرموعث  طالب  رجي  مروس  أعاله ردومال فا     

 قثثثدره مفيثثثيرط نح افإوةثثث( 11.84) الطثثثيةو  المرموعثثث  طثثثالب  رجثثثي  مروسثثث  ةلثثثغو  (5.324)

(5.598).  

 طثثالب  رجثثي  جبثثيين ةثثين ال ثث ق  اللثث  لمف فثث  م ثثرقلرين لفينرثثين( Levene's Test) وةروبيثثق     

( 0.764)  اللث  م رو  عند(F) (0.091) لي ين ح يح إ قيم  ةلغ  والطيةو   الرر يبي  المرموعرين

 . المرغي  هاا فا مررين رين المرموعرين أن فناي وهاا  (0.05)المفرمد الدالل  م رو  من أ ب  وهو

 طثثالب  رجثثي  مروسثثوا ةثثين ال ثث ق  اللثث  لمف فثث  م ثثرقلرين لفينرثثين( t-test)اخربثثير وةروبيثثق     

 وهثثو( 0.025)  اللثث  م ثثرو  عنثثد( 2.293) الري يثث  القيمثث  ةلغثث    والطثثيةو   الرر يبيثث  المرمثثوعرين

 المرموعث  طالب ج وق إل  يشي  وهاا  (62) ح ي  ةدرج و( 0.05)المفرمد الدالل  م رو  من أصغ 

  رسثوا الاين الطيةو  المرموع  طالب عل  TAPPS)) سر اجيري إ وفق عل   رسوا الاين الرر يبي 

 :مهيرا  الردم الفلما إخربير فا عريي ي اإل الو يق  وفق عل 
 

 ي متغير )مهارات الجدل العلمي(( للمجموعتين التجريبية والضابطة فt( و )Fقيمة ) (ب -10) جدول

 

 

 الشعبة المجموعة
عدد 

 الطالب

المتوسط 

 لحسابيا

نحراف اإل

 المعياري

الخطأ المعياري 

 للمتوسط الحسابي

 فترة الثقة للمتوسط الحسابي 95%

 نىدالحد األ الحد األعلى

 5.865- 5.865 0.927 5.324 14.97 33 أ التجريبية

 5.860- 0.397 1.005 5.598 11.84 31 ب الضابطة

 

 المجموعة
عدد 

 الطالب

Levene
,
s Test 

 تباينينلتساوي ال

t-test 

 لتساوي المتوسطين
درجة 

 الحرية

df 

الداللة اإلحصائية عند 

 0.05)مستوى )
F الداللة t الداللة من الطرفين 

 33 التجريبية
 دال إحصائياً  62 0.025 2.293 0.764 0.091

 31 الطيةو 
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 فثرق يوجثد):  أن  عل  جنص الرا البديل  ال  ضي  وقبوم الثيني  ال   ي  ال  ضي  رفض جت وةالك     

 الثذين التجريبيثة المجموعثة طالب درجات متوسط بين( 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذو

 درسثوا الثذين الضثابطة المجموعثة طالب درجات طومتوس TAPPS)) ستراتيجيةإ وفق على درسوا

 . الرر يبي  المرموع  ول يل  (مهارات الجدل العلمي إختبار في عتياديةاإل الطريقة وفق على

) إيرثي م ةثع إخربثير سثرفميمإ جثت   الرثيةع المرغيث  فا الم رق, المرغي  أث ولمف ف  حرت      
2

 لرحديثد( 

 فثث وق هثثا( t-test) سثثرفميمإة الحيصثثل  ال ثث وق حرثثت أن مثثن رن ثثدلول الم ثثرق, المرغيثث  هثثاا أثثث  حرثثت

( والرثا ج فبث  عثن dح يب قيمث  ) ثت ومن أخ    مرغي ا  إل  ولي  الم رق, المرغي  إل  جفو  حقيقي 

 حرت هاا الث .

) إيرثي م ةع ح يب ةفد     
2

  ينث  والرثا( d) قيمث  ح ثيب ثثت ومثن( 0.0781) قيمرهثي  ينث  والرثا( 

(, 8الم جفا ) الردوم ال  سرني ا  إ( 0.8) من وأصغ ( 0.5) ال  جق يبي   م يوي  وها( 0.5822)قيمرهي

ممي يدم إلث  أن أثث  المرغيث  الم ثرق, فثا مهثيرا  الرثدم الفلمثا لوثالب ال ثف الوم االسثالما  ثين 

 مروسوي  ول يل  المرموع  الرر يبي  الاين  رسوا عل  وفق هاا المرغي .

)قيمة  (11) جدول
2

 لمجموعتي البحث مهارات الجدل العلمي( ومقدار حجم األثر في d( و )

قيمة  t Dfقيمة  المتغير التابع المستقل المتغير
2

 مقدار حجم األثر dقيمة  

 متوسط 0.5822 0.0781 62 2.699 الجدل العلمي TAPPS))ستراتيجية إ
 

 :ثانياً: تفسير النتائج

 الرر يبيث  المرموعث  طثالب ج ثوق البحث  نري ص أظه  : التحصيل رإختبا نتائج تفسير: األول المحور

 وفق عل   رسوا الاين الطيةو  المرموع  طالب عل  TAPPS)) سر اجيري إ وفق عل   رسوا الاين

 : إل  تلك يفو  وقد الرح ي, إخربير فا عريي ي اإل الو يق 

لثث  ال  صثث   وأجثثي وإيريةيثثي ,  جفثث, الويلثث  نشثثيوي   (TAPPS)سثثر اجيري   إن الثثرفلت النشثث  وفثثق إ .1

ووف  لث  قثدرا  مثن اإلسثرقاللي  ممثي يرفلث  للمشير   فا ح, المش ال  والم ي , الرا يرف ض لهي, 

  .عمقي  وفهمي  قد أ   تلك إل  جفليت وجفلت أ ث  عرمي  عل  ن   , وعل  جحم, الم ؤولي  واإل يفري 

 الر  يث  علث  جحثهت الرا الرحدط ةمواقف  مليئ ج ةوي  ةيئ  للوالب ((TAPPS سر اجيري إ وف   .2

  .لديهت الرح ي, زيي   إل  أ  ممي  أ ا هت جح ين عل  واإلص ار يريةي واإل ال فيل  والمشير  

 أ واره  جنشثي  خثالم مثن الرفليميثـ  الفمليثـ  فثـا الوـيلـ   ور عل  (TAPPS) سر اجيري إ جؤ د .3

 سثيةق  ممثي مفلومثي  مثن يمرل ث  مثي ضثوح فثا فلومث للم برث    وم   ان   ثوم   وةيحث  م رشف فيلويل 

 زيثي   إلث تلثك  أ   وقثد مفن   تا  ة ور  المف في  ةنير  فا وةني هي المفلومي  فهت عل  هسيعد

 . لدي  الرح ي,

 الويلثث  سثثيعد  المرحثثدث للويلثث  المشثث ل  حثث, وخوثثوا  للمواقثثف الم ثثرمع الويلثث  مالحظثث  .4

 الفلميث  للم ثيهيت اسثريفية  زيثي   وةيلرثيلا يواجههثي الرثا  المشث ال حث, فثا جوبيقهثي علث  الم رمع

 جح يل . وزيي  
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  اللثث  تو فثث ق وجثثو  النرثثي ص أظهثث  : العلمثثي الجثثدل مهثثارات إختبثثار نتثثائجالمحثثور الثثثاني: تفسثثير 

 البيحث  وي  ث  الفلمثا الرثـدم مهيرا  مرغي  فا والطيةو  الرر يبيـ  المرموع  طالب ةين إح ي ي 

 : ينجا  مي تلك

 الولبث  ح, أن إت ةنن  هت نشو ال وجن يا الوالب نربيهإ جاب عل  (TAPPS) سر اجيري إ سيعد  .1

 خثث وناآل يقثثو  عنثثدمي جرثثواف  الرثثا جلثثك مثثن أ ثثث  جفليميثث  ة ثث ، جثثنو هت جثثواجههت الرثثا للمشثث ل 

 مالرثثد مهثثيرا  مميرسثث  فثثا رغبثثرهت زيثثي   فثثا سثثيهت وهثثاا مشثث الجهت  ةحثث, عثثنهت نييةثث  ةيلفمثث,

 . الفلما

 فثا المهير  وجووي  المرفد   النظ  وجهي  قدرواي   أن للوالب أجيحـ  (TAPPS) سر اجيري إ إن .2

 ومفثث فرهت رأيهثثت ج ثثوين علثث  القثثدر  أ  ثثبرهت ممثثي الم رل ثث  النظثث  وجهثثي  ةثثين الر يمثث, إحثثداث

 . ال يص 

 خثثالم  وحثث المو ال ييضثثي  المشثث ل  نحثثـو (TAPPS) سثثر اجيري إ ضثثـمن الوثثـالب جوجثثـ  نإ .3

 الثـ أط ةثين والر  قث  جدعمهي الرا وال ل  الشواهد وجقديت  عيحا اإل فا للبح  ومميرسرهت الدرس

 سثني هيإ ومثد  والطفيف القوط  عيحاإل ةين والر  ق  المحد ا  عل  والرف ف  عيحواإل والحقيق 

 المثدرس وةين جه  من المرموع  ف ا أ ةين الر يع, وجو  خالم من ةهي الوثوق يم ن م ي ر ل إ

 .الفلما الردم مهيرا  جنمي  فا فيع, ةش , سيهت ومقر حي  حلوم من يولده ومي خ  أ جه  من
 

 :ها البيح  إليهي جوص, الرا سرنريجي اإل أهت إن ستنتاجات:ثالثاً: اإل

 المرموعثث  طثثالب جح ثثي, مثثن زا (TAPPS)  سثثر اجيري إ سثثرفميمإة ال ييضثثيي  جثثدري  إن .1

  . الرر يبي 

 الوثالب ج يعث, مثن أفطث, (TAPPS) سثر اجيري إ وفق عل   رسوا الاين الوالب وجفيون  يع,ج .2

 . عريي ي اإل الو يق  وفق عل   رسوا الاين

 المرموعثث  طثثالب جميثثع لمشثثير   ال  صثث  جثثي أ الرثثدري  فثثا (TAPPS) سثثر اجيري إ سثثرفميمإ .3

 .الف ير رة  عل  والفم, ةيلدرس الرر يبي 

 لثديهت مثي رةث  علث  القدر  من الرر يبي  المرموع  طالب نم    (TAPPS) ي سر اجيرإ عرمي إ إن .4

  عليهي. ح لوا الرا الرديد  المفلومي  مع سيةق  مفلومي  من

 جفث, فثا للر ةيث  الحديثث  الروجهثي  مع (TAPPS) سر اجيري إ سر دا إة الردري  ج احا إ جر ق .5

 .الرفلمي  الفملي  محور الوالب

 ً  الر ةثوط الميثدان ج د  واقفي  جوبيقي  إل  نري ص من إلي  الروص, جت مي ج جم  يم ن :التوصيات: رابعا

 : ينجا ةمي البيح  وصاي الغ ض ولهاا

 جوبيثق علث  للرفث ف الم احث, ل يفث  ال ييضثيي  مثي   ومدرسثي  لمدرسثا جدريبي   ورا  إج اح .1

 .ال ييضيي  مي   جدري  فا جوظي هي و ي ي  (TAPPS) سر اجيري إ

 مهيرا  الردم الفلما. عل  للرف ف الم اح, ل يف  ال ييضيي  لمدرسا جدريبي   ورا   احإج .2

 منهثي حديثث  جدري ثي  سثر اجيريي إو مثداخ, سرفميمإ عل  ال ييضيي  مي   امدرس    وح  جشريع  .3

 لنهثي فيهثي  يريةيثي  إ ومشثير ي   الرفليميث  للفمليث  محثورا   المثرفلت جرفث, الرا (TAPPS) سر اجيري إ

 .ومهيرا  الردم الفلما الرح ي, م رو  رفع فا ج يهت

 ً   : اآلجا البيح  قر  ي البح  لهاا سر ميال  إ: المقترحات: خامسا

 إلث  جهثدف أخث   رييضثي  موضثوعي  أو  راسثي  م اح, فا الحيلا للبح  مميثل  ةحوث إج اح .1

 لما.ومهيرا  الردم الف الرح ي, فا (TAPPS) سر اجيري إ سرفميمإ أث  مف ف 
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 منهثيالريةفث   المرغيث ا  مثن أخث   نثواعأ فا أث هي عل  والوقوف (TAPPS) سر اجيري إ  راس  .2

 .ال ييضيي  مي   فا( اإلةداعا الر  ي  - الرنملاالر  ي   -الر  ي  النيقد )
 قي ت عل  الردم الفلما لمدرسا ال ييضيي  قب, ال دم . إج اح ة نيمص مقر   فا القطييي الفلمي   .3

 جع العربية:المرا

 الر ن, عمين للنشـ   الم ي    ار  7 ط  التربوي النف  علم(: 2009) محمد صيل  جي و  أةو. 

 ( فيعليث  وحثد  مفدلث  وفثق النماجث  الم يهيميث  فثا جنميث  2019أةو زيد, أمينا محمد عبثد الحميثد :)

مجلثة  حلث  الثينويث , مهيرا  الردام الفلمثا فثا جفلثت البيولثوجا والر  يث  الرن ثيقا لثد  طثالب الم

 , الفد  الثيل  واالرةفون, )الرنح الثيل (, جيمف  عين شم , م  .كلية التربية

 ۲ط  األولثى للصثفوف الرياضثيات تثدري  مناهج(: 2010) يوسف هللا وعبد  يم, ف يد زين   أةو  

 .الر ن عمين, الم ي     ار

 (  2018أمبو سفيدط, عبد هللا ةن خمي :) مثلثة سثتراتيجياته )مثع األإ –نماذجثه  –التدري  مدخله

 .الر ن,  ار الم ي   للنش  والروزيع والوبيع , عمين, 1, طالتطبيقية(

 ( اإل2009البوث ان, مشثثهور :)  سرق ثيح والرثثدم الفلمثثا والق ث . سثثييقي  للثرفلت الحثثوارط: جر ةثث

 ل وين.,  ار القوين للنش , ف29, مجلة رؤى التربويةجوبيقي  مع مفلمي  ومفلمين, 

 (   2005الرلبثثا, سوسثثن شثثي :) 1, طات والمقثثايي  النفسثثية والتربويثثةختبثثاراإلأساسثثيات بنثثاء ,

 مؤس   عالح الدين للنش  والروزيع,  مشق, سوريي.

 ( جدري  ةفض القطييي البيئي  ةيلرثدم الفلمثا لرنميث  القثدر  علث  2011ح ي  الدين, ليل  عبد هللا :)

(, 4, المرلثد )مجلثة التربيثة العمليثةلثا لوثالب ال ثف الوم الثثينوط, ج  ي  الفلما والر  ي  الرحلي

 م  .القيه  , 

 ( أث  2016ال وي , من  في , أحمد :)سر اجيري  الرفلت الم ج ن عل  المهم  فا جنميث  الرح ثي, إ

حرييجثثي  ال يصثث  لثثد  الويلبثث  جرثثيه نحثثو مثثي   طثث ق جثثدري  توط اإلومهثثيرا  الرثثدم الفلمثثا واإل

  , م  .(, جش ين أوم10(, الفد )5, المرلد )المجلة الدولية المتخصصة المفلم ,

 ( الفوامثث, المؤ يثث  إلثث  جثثدنا الرح ثثي, فثثا ال ييضثثيي  لثثد  طلبثث  2015رشثثيد, ف ثث   سثثفدون :)

كليثة الم حل  المروسو  فا مدارس مدين  ال مثي ط الف اقيث  مثن وجهث  نظث  المدرسثين والمثدي ين, 

 لش ق الوس , الر ن., جيمف  االعلوم التربوية

  جح ثي, فثا الحيثيح علثت جثدري  فثا الردليث  القطثييي سثر دا إ أثث  :(2016) سيلت عبدهللا النعبا 

, الريمفث  (2)(, الفثد 43المرلثد)  التربويثة العلثوم فثي دراسات مجلة السيسا  الريسع ال ف طلب 

 , الر ن.الر ني 

 سر اجيري  مقر ح  قي م  إ(: فيعلي  2018 ي ا )النه انا, يحي  منه  عوي  ومح   يحي  محمد ع

سثثر دا  النمثثيت  االل ر ونيثث  الر يعليثث  فثثا جنميثث  مهثثيرا  الرثثدم الفلمثثا لثثد  طثثالب الفلثثو  إعلثث  

(, 21, المرلثثد )مجلثة تربويثات الرياضثياتوال ييضثيي  ةيل ليث  الريمفيث  ةيلقن ثا  جيمفثث  أ  القث  , 

 ال فو ي . (, أ روة , الممل   الف ةي 10الفد  )

 ( 2018سفي  , جو   أحمد :)ار الم ثي   ستراتيجيات التدري  المعاصرة مع األمثلة التطبيقيثةإ  ,

 .الر نللنش  والروزيع والوبيع , عمين, 
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  الحثوار" سثر اجريراإ ةين الدمص ففيلي  :(2014) علا صيي  محمد وسيمي  عي   علا علييح ال يد 

 الرثـدلا الر  يـ  مهيرا  لرنمي  المر يملـ  الفلـو  مق ر ري جـد فـا" ال مك حوض" و" ال ق اط 

 المصثثرية المجلثثة المفلمثث   الويلبثث  لثثد  جفلمثث  نحثثو جرثثيهواإل ال فثثيم ج ثثيلااإل لثثأل اح سثثرفدا واإل

 , م  .(6) (, الفد 17)   المرلدالعلمية للتربية

 ( 2011الشم ط, ميشا ةن محمد :)وزار  الر ةي  والرفليت, 1, طستراتيجية في التعلم النشطإ 101 ,

 الممل   الف ةي  ال فو ي .

 ( 2017الشيبينا, عيم  خ ير  عبد :)ال ييضثيي  مثي   فثا الدراسا الرح ي, م رو  جدنا أسبيب 

 قطثثيح فثثا المروسثثو  المثثدارس ومثثدي ط مدرسثثيهت نظثث  وجهثث  مثثن المروسثثو  المثثدارس طلبثث  لثثد 

 ون, جش ين الوم, الف اق.رةف, الفد  المجلة دراسات تربوية, ال ميث 

 ( 1999الظثثيه , ز  يثثي محمثثد وآخثث ون :)ار الثقيفثث , 1, طمبثثادا القيثثاس والتقثثويم فثثي التربيثثة  ,

 .الر ن

 الف ةيثث  النيثث, هبثث   (والتطبيثثق النظريثثة) التربثثوي النفسثثي القيثثاس(: 2008) سثثفد الثث حمن  عبثثد ,

 م  .

 ( ففيليث  جثدري  2017عبد المريد, أسميح محمد ح ن :)سثر اجيري  ج  يث  القث ان ة ثو  إالفلثو  ة

ةردا يث , فثا جنميث  الر  يث  المنظثوما لثد  جالميثا الم حلث  اإل TAPPSم موع فثا حث, المشث ال  

 , المرلد الفش ون, الفد  الثيل , م  .المجلة المصرية للتربية العلمية

  الر ن, ص يح  ار  1ط  البنائية للنظرية وفقا العلوم معلم تدريب( : 2012) ح ين ني ي  الف ون. 

   وتطبيقاتثثه أساسثثياته والنفسثثي التربثثوي والتقثثويم القيثثاس(: 2000) محمثثو  الثثدين صثثال  عثثال 

 , م  .والنش   القيه   للوبيع  الف ةا ال     ار  1ط  المعاصرة وتوجهاته

 ال  ثث   ار  1ط  النفسثثيةو التربويثثة والمقثثايي  اتختبثثاراإل(: 2006) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثثـ 

 .الر ن, عمين, والروزيع والنش  للوبيع 

 ( فيعليث  الرثدري  ة2020عليوط, أحمد جبثير :)سثر اجيريإ  ((TAPPS  فثا جح ثي, مثي   ال ينيثيح

, , الفثثد  الثثثينا والثمثثينونمجلثثة الفثثتحومهثثيرا  الرثثدم الفلمثثا لثثد  طثثالب ال ثثف ال اةثثع الفلمثثا, 

   الف اق.

 ار المثث,, إرةثثد2, طالقيثثاس والتقثثويم فثثي العمليثثة التدريسثثية(: 1998)ن عثثو  , أحمثثد سثثليمي  , ,

 .الر ن
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