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Abstract  

 The research aims at constructing form thinking test in physics for the students of. The 

sample of the study consists of (400) students chosen of (8) schools form the centre of Al-

Qdisya governorate for the academic year (2014-2015). 

 الملخص 
ف الخـامس العلمـي فـي مـادة الفيزيـاء، تكـون مجتمـع هدف البحث الى بنـاء اختبـار للتفكيـر الشـكلي لـدى طـالب الصـ

، وعينــة البحــث مــن 2015-2014البحــث مــن طــالب الصــف الخــامس العلمــي فــي مركــز محافظــة القادســية للعــام الدراســي 
مهارة مـن  ( فقرة لكل4( فقرة بواقع )24من )مدارس، أداة البحث هي االختبار وتكونت  8طالبا، اختيروا عشوائيا من  400
ات التفكير الشكلي الستة، تأكد الباحث من صدق األداة  وثباتها واستخرج معامل الصـعوبة  والتمييـز لهـا،  واسـتنتج ان مهار 

 االختبار صادق ومالئم لطالب تلك المرحلة وأوصى ببعض التوصيات والمقترحات.
 

 الفصل األول: التعريف بالبحث 
  شكلة البحث م

 فـي الطلبـة تسـاعد التـي مـن العمليـات أنواعهـا محتـوى مـنهج الفيزيـاء بمختلـف فـي المتضـمنة العقليـة العمليـات ُتعـد  
تتميـز الفيزيـاء بقاعـدة كبيـرة مـن المعلومـات والبيانـات و ، العليـا مهـارات التفكيـر وتنميـة المعلومـات وتركيـب تحليـل تطبيـق و

ذا يحتـاج المـتعلم لـيس فقـط للتفكيـر االسـتنتاجي وتتناول دراسة الطبيعـة وعالقتهـا النظريـة الـذي يزيـد مـن تعقيـد هـذه المـادة، لـ
نمـــا أيًضـــا لـــتعلم المالحظـــة والتفكيـــر االســـتقرائي وجمـــع المعلومـــات وتنظيمهـــا وربـــط األحـــداث والظـــواهر باألفكـــار  المجـــرد  وا 

م بتعليم التفكيـر والنظريات والقوانين  واستخدام التفكير في تدريس الفيزياء الذي يعمل على تغيير األفكار وتطويرها، واالهتما
مطلب تسعى إليه المؤسسات التربوية، وتضع لذلك األهـداف والخطـط التعليميـة، والعـراق مـن الـدول التـي تسـعى إلـى تحقيـق 
ــا نجــد أن  ــيم عــدد مــن األهــداف التــي أكــدت علــى االهتمــام بــالتفكير وتنميتــه، ومــن هن ذلــك مــن خــالل تضــمين سياســة التعل

ليم المحتوى باسـتخدام مهـارات التفكيـر تناولـت مختلـف العلـوم ولـم يقتصـر علـى علـم دون أخـر. االهتمام بتعليم التفكير أو تع
لـذا بـات مــن الضـروري التركيـز علــى تنميـة أســاليب التفكيـر لـدى المتعلمــين لضـمان الكيفيــة التـي يفكـرون بهــا والطريقـة التــي 

فــي وقــت الحــق وتطبيقهــا فــي مواقــف جديــدة لحــّل  يكتســبون بهــا المعلومــات والخبــرات وكيفيــة االحتفــاظ بهــا ثــم اســترجاعها
 مسـتوياتها فـي البحـوث فـي لالسـتخدام الشـكلي للتفكيـر مقننـة اختبـارات إلـى الحاجـة ظهـرت مشكالتهم، وفي العقود االخيرة 

 .الشكلي التفكير على القدرة العملية لتشخيص الممارسة في الستخدامها والدنيا، وكذلك العليا
 الدراسـي والتحصـيل كالـذكاء العقليـة الجوانـب دراسـات مـع مقارنـة الشـكلي التفكيـر مجـال فـي الدراسـات وبسـبب قلـة

الـذكاء،  اختبـارات وجدتـه مـا بعكـس الشكلي هـذا للتفكير مقاييس وتطوير جادة لبناء محاولة أي وجود عدم يالحظ مثال، كما
 لإلنسان.العقلي  التنظيم جوانب من الجانب هذا دراسة في جمة لصعوبات أدى مما
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للمتعلمـين  أهميتهـا الشـكلية، رغـم المقـاييس كبيـر حـد إلـى وأهملـت اللفظيـة المقـاييس علـى كبيـرة بصـورة التركيـز تـم
 هـذا بـه يتميـز لمـا وذلـك للتفكيـر مقنن مقياس إيجاد إلى البحث هذا خالل من ونظرا لخبرة الباحث الطويلة بالتدريس سعى 

تتناسـب مـع العمليـات  التي اللفظية غير الشكلية المقاييس من التفكير العليا، وألنه مهارات عن الكشف في قدرة المقياس من
 العقلية العليا بالمرحلة اإلعدادية.

 أهمية البحث 
ان الَتَغّيــرات التــي أصــابت األهــداف التربويــة واألهــداف المدرســية أدت الــى تغيــر النظــرة الــى المنــاهج وبالتــالي الــى 

والنقلــة النوعيــة التــي حـــدثت نتيجــة لتغيــر المنــاهج الدراســـية تحقيقــا لألهــداف التربويــة بصـــورة  طرائــق التــدريس كــي تتناســـب
واضحة ودقيقة فعندما كان الهدف هو تنمية القدرات العقلية فقـط كـان االهتمـام  موجهـا نحـو المـادة الدراسـية بوصـفها منهجـًا 

تعلمــه فــي المدرســة فكانــت طرائــق التــدريس تهــتم بتوصــيل دون االلتفــات الــى األنشــطة التــي تســاعد المــتعلم علــى تطبيــق مــا 
المــادة الدراســية المقــررة الــى عقــول المتعلمــين ولكــن نتيجــة للتغيــر فــي أهــداف التربيــة زاد االهتمــام فــي جميــع نــواحي النمــو 

 (.226، 2002المختلفة للمتعلم )الطيطي، 
ات التفكيـــر هـــدف مهـــم مـــن أهـــداف التربيـــة، وان يتفـــق التربويـــون علـــى ان التعلـــيم مـــن اجـــل التفكيـــر أو تعلـــيم مهـــار 

المـدارس يجـب ان تفعــل كـل مــا تسـتطيع مــن اجـل تــوفير فـرص تعلــيم التفكيـر لمتعلميهــا، وان المعلمـين يعــّدون مهمـة تطــوير 
عـن قدرة المتعلم على التفكير هدفا تربويـا يضـعونه فـي مقدمـة أولويـاتهم، وعنـد صـياغتهم ألهـدافهم التعليميـة تجـدهم يعبـرون 

آمــالهم وتوقعــاتهم فــي تنميــة اســتعدادات المتعلمــين كــي يصــبحوا قــادرين علــى التعامــل بفاعليــة مــع مشــكالت الحيــاة المعقــدة 
 .(19،2011حاضرا ومستقبال   )جروان،

 بعضـهم أن من كما تفكيرهم في يختلفون أبعادها، فاإلفراد لها ونفسية عقلية عملية ذاته حد في اإلنساني التفكير إن
 مـا أو وغزارتـه نشـطة، تفكيـرهم حديثـة حركـة ظهـرت التفكيـر ولقـد كيفيـة عنه يقال ما أو التفكير نوعية بثراء، حيث زونيتمي
 العقـل تنميـة الـى تـدعو حركـة العقـول، وهـي أصـحاب بثـورة ُعرفـت األقطـار المتقدمـة مـن العديـد التفكير عمت كم عنه يقال

 (،(Burden & Williams، 1998،129) المختلفة لحياةا مجاالت في واستثماره وكمًيا البشري كيفًيا
ــة بالقيــاس والتجريــب، الن القيــاس  ــم تتقــدم العلــوم الســلوكية اال بعــد ان اعتمــدت مقومــات األســلوب العلمــي، المتمثل ل
وســيلة العلــم فــي الوصــف الموضــوعي الــدقيق للظــواهر، ال ســيما ان كــان هــذا الوصــف كميــا، فــالكم او الــرقم يســهل عمليــة 

مقارنة بموضوعية بعيدة عن ذاتية الباحث ويعطي الظاهرة وصفا دقيقا ال يختلف فيه اثنان، حتى وصف الـرقم بانـه جـوهر ال
 (. 208، 1993العلم  )عبد الخالق، 

بــذل علمــاء القيــاس النفســي والعقلــي جهــودا كبيــرة بوضــع مقــاييس واختبــارات تتســم بالدقــة والموضــوعية فــي قيــاس مــا 
افر فيها شروط االختبار الجيدة، وتسـتعمل اليـوم االختبـارات النفسـية فـي حـل مـدى واسـع مـن المشـكالت وضعت ألجله، وتتو 

ـــذا ال يمكـــن إهمـــال حقيقـــة أن مثـــل هـــذه االختبـــارات تـــؤدي أيضـــا وظـــائف مهمـــة فـــي ميـــدان البحـــوث  النفســـية والتعليميـــة، ل
النفسـية فـي اتخـاذ القـرارات المتعلقـة بحيـاة اإلفـراد، لـذلك األساسية، فضال عن الدور المهم الذي تؤديه االختبارات والمقـاييس 

 ،(Anastasi ،1968 4)بذل في سبيلها الكثير من الجهود العلمية لتحسين إعدادها وتقنينها وتطويرها 
وقــد أدت هــذه االختبــارات دورا مهمــا فــي التربيــة الحديثــة، إذ إنهــا تســتعمل بصــورة واســعة فــي الغــرب بوصــفها أساســا 

فــي الجامعــات، وفــي األبحــاث التربويــة والنفســية، فضــال عــن اســتعمالها فــي مقارنــة القــدرة العقليــة لــدى المجموعــات للقبــول 
 (. Alzobaie ،1954 ،1مختلفة األعراق  )

ويعد المجال التربوي ابرز المجاالت التي تستعمل فيها اختبارات الـذكاء والقـدرة العقليـة، فمعرفـة مسـتوى ذكـاء الطلبـة 
الخبرات وأنماط المواد التعليمية التي يمكن تقديمها، وتقدم هذه االختبارات خـدمات تربويـة عنـد وضـع  نوعيةاختبار تعين في 

قــرارات انتقائيــة وتصــنيفية، فضــال عــن فائــدتها فــي مجــال اإلرشــاد المهنــي والتربــوي والشخصــي، فمعرفــة الفــرد لحــدود ذكائــه 
مكانياته ومن (. فوعي المتعلم لتفكيره وبحدود ذكائه 387، 1989ثم تقبله لذاته  )الوقفي،  تساعده على فهم أفضل لقدراته وا 
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ومستوى قدرته له أهمية في فهم المتعلم لنفسه، في حين أن عدم الوعي لها يتركـه تحـت سـيطرتها، ولقـد وجـد أن األشـخاص 
 (105، 2000)األعسر وكفافي، الذين يعرفون قدراتهم أقدر وأكثر ثقة على تسيير أمور حياتهم وتحديد اختياراتهم. 

 مقـاييس إعـداد واالجتمـاعي، والزالـت هـي والتربـوي النفسـي القيـاس مجـال فـي للبـاحثين األساسـية المهمـات مـن إن
 عمليـات وفـي جانـب مـن والبحـوث فـي الدراسـات منهـا لالسـتفادة واالجتماعيـة والتربويـة النفسـية للمفـاهيم متنوعـة واختبـارات
المسـتطاع. )الحكـاك،  قـدر القيـاس أخطـاء مـن والتقليـل البيانـات لدقـة جمـع آخر، تعزيزاً  جانب من نتقاءواال واإلرشاد التوجيه
2001 ،3.) 

 نفس طرح في وأساليب موحدة، تتمثل خطوات بموجب سلوك عينات على للحصول طرائق المقننة االختبارات توفر 
 (دقيـق بشـكل وموحـدة مرسـومة التصحيح طريقة وان تكون ةالزمني والمحددات اإلرشادات مجموعة نفس مع األسئلة مجموعة
 (.383، 2003وآرفن،  مهرنز

 البحث الحالي  فيما ياتي: أهميةيمكن إجمال 
توفير أداة مقننه  لقياس التفكير تتمثل في اختبار التفكير الشكلي مما يسمح باستخدامه بعد ذلك ألهداف أكاديميـة  -1

رشادية.  وتوجيهية وا 
دة الباحثين من هذه االختبارات، وذلك باستخدامها في بحوثهم كـأداة الختبـار قـدرات إفـراد العينـة فـي إمكانية استفا  -2

 التفكير الشكلي
قــد يفيــد هــذا البحــث واضــعي المنــاهج الدراســية والعــاملين علــى تطويرهــا بحيــث يــتم التأكيــد علــى مهــارات التفكيــر  -3

 لدى الطلبة في هذه المرحلة الدراسيةالشكلي وبالتالي يتم التركيز على تطويرها وتنميتها 
 يشكل خطوة سابقة تساعد على إجراء دراسات الحقة في المؤسسات التربوية، والتعليمية، والبحثية -4
يضــع بــين يــدي المدرســين، اختبــار يمكــن تطبيقــه علــى الطلبــة، للتمييــز بــين الــذين لــديهم قــدرات عاليــة مــن التفكيــر  -5

 وبين الذين ليس لديهم هذه القدرات
 وتشخيص مواطن الضعف لديهم على مستوى الصف الدراسي الواحد والوحدة الدراسية الواحدة. -6
 :البحث هدف

 لـديهم الـذين الطلبـة والثبـات يمكـن اسـتخدامه  للتعـرف علـى بالصـدق تميـزمقـنن ي  اختبـار بنـاء الـى الحـالي هـدف
 وعلى الذين ال يمتلكون تلك المهارات.  مهارات التفكير الشكلي

 :لبحثا حدود
 :على الحالي البحث يقتصر

 .في المديرية العامة لتربية القادسية 2015-2014للعام الدراسي  طالب الصف الخامس العلمي-
  المقررة للصف الرابع  والخامس العلمي الفيزياء كتب جميع فصول -

 :وهي العنوان تضمنها التي المصطلحات الباحث حدد :المصطلحات تحديد
 ) 44، 1973حطب،  موضوعي مقنن لعينه من السلوك )أبو هو قياس االختبار

 ( 91، 1989( بأنه أداة قياس تؤدي إلى الحصول على بيانات كمية لتقييم شيء ما.)فرج، 1989ويعرفه )فرج،
علـى  الطالـب مهـارات قيـاس فـي تسـتخدم الموضـوعية مـن مجموعـة مـن األسـئلة مجموعـة " بأنـه الباحـث إجرائيـا ويعرفـه .

 الشكلي وتقاس بالدرجة التي يحصل عليها في اختبار التفكير الشكلي المعد من قبل الباحث.التفكير 
 القيـاس؛ فـي عمليـة تـؤثر أن يمكـن التـي المناسـبة غيـر العوامـل فـي الـتحكم خاللهـا مـن يـتم التـي العملية هو: بناء االختبار

 عليهـا يطبـق الدراسـة لمجتمـع عينـة ممثلـة اختبـار طريـق عـن األدنـى حـدها إلـى القيـاس أخطـاء تخفـيض خـالل مـن وذلـك
جراءات فقراته توحيد ثم ومن اختبار؛  خصـائص مـع تتفـق سـيكومترية خصـائص لالختبـار يـوفر وتصـحيحه بشـكل تطبيقه وا 
 (68، 1979)زيدان،   الخام الدرجات لتفسير المناسبة المعايير توفير ثم الجيد، ومن االختبار
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 أو االختبـار علـى التـي تجـرى واإلحصـائية والتجريبيـة والميدانيـة النظرية اساتالدر  مختلف) ،بأنه2005  طه وعرفه
 وتحديـد وصـدقه وثباتـه وحداتـه دراسـة مثـل نتائجـه فـي نثـق لالسـتخدام؛ وبـذلك صـالحيته مـن نطمـئن حتـى النفسـي المقيـاس
 (258، 2005)طه، وتعليماته تطبيقه كيفية وتحديد تفسيره تصحيحه وكيفية نماذج ووضع معاييره

يجـاد صـدقه وثباتـه واسـتخراج الخصـائص إجراءاتتحديد  إجرائيا: بعـد  السـيكومترية تطبيق االختبار واإلجابـة عليـه وا 
 تطبيقه على عينة من طالب الصف الخامس العلمي

 Formal Thinkingالتفكير الشكلي 
 عرفه كل من:

 (.96، 1990المنطقية   )واردزورث،  : بانة القدرة على حل المشكالت باستخدام العملياتPiagetبياجيه   -1
( هــو التفكيــر الــذي يعتمــد علــى معــاني األشــياء ومــا يقابلهــا مــن ألفــاظ وأرقــام علــى ذواتهــا 1997)الخاليلــة وعفــاف،   -2

 (   77، 1997المادية المجسمة أو صورها الذهنية كالتفكير في معنى المسؤولية أو الديمقراطية.)الخاليلة وعفاف، 
 إلـى والوصـول والتخطـيط التنبـؤ مـن يمكـن ممـا والتعميمـات المجـردات اسـتخدام( بأنـه القـدرة علـى 2006)ريـان،  -3

 .(88، 2006)ريان، االستنتاجات 
: بأنــه الدرجــة التــي سيحصــل عليهــا الطالــب عنــد اســتجابته علــى فقــرات االختبــارات ويعــرف الباحــث التفكيــر الشــكلي إجرائيــاً 
 راض البحث الحاليالفرعية للتفكير الشكلي المعد ألغ

 
 الفصل الثاني: اإلطار النظري ودراسات سابقة

 بشـكل مجهـول تـدفق وهـو الـذاكرة سـطح علـى أخـرى إلـى منطقـة مـن للنشـاط تـدفق ( بأنـه1989بونـو، دي (يعرفـه :التفكيـر
 (23، 1989بونو، دي (الذاكرة سطح حدود ويتبع كامل

ــه "سلســلة مــن النشــاطات العقل2007يعــرف )جــروان  يــة غيــر المرئيــة التــي يقــوم بهــا الــدماغ عنــدما يتعــرض لمثيــر يــتم ( بأنَّ
اســتقباله عــن طريــق واحــدة أو أكثــر مــن الحــواس الخمــس، بحثــًا عــن معنــى فــي الموقــف أو الخبــرة وهــو ســلوك هــادف 
وتطـــوري، يتشـــكل مـــن داخـــل القابليـــات والعوامـــل الشخصـــية، والعمليـــات المعرفيـــة وفـــوق المعرفيـــة، والمعرفـــة الخاصـــة 

 (40، 2007لموضوع الذي يجري يحوله التفكير")جروان با
 الستقصاء الذهنية وقدراته وتجاربه السابقة خبراته الفرد فيها يوظف عقلية عملية بأنه "2000، 19) والنذير الكثيري (وعرفه

 مـا علـى بنـاءاً  العمليـة هـذه مألوفـة، وتتطـور قـرارات نتـائج أو إلـى الوصـول بغـرض مشـكالت أو مواقـف مـن يقابلـه مـا
 "2000، 19) والنذير الكثيري (."تدريب أو تعليم من يتلقاه

 بـين بـالربط وذلـك األشياء واقع على الحكم بواسطتها: يتم التي الذهنية العملية بأنه التفكير  2003)وعفانة،، عبيد) ويعرف
 وعفانـة عبيـد)."لمشـكالتا حـل فـي هامـا عـامال التفكيـر يجعـل الشـيء ممـا ذلـك عـن السـابقة والمعلومـات الشـيء واقـع
(23 ،2003، 

ـــة مثـــل التصـــور، والتخيـــل، والتـــذكر، والفهـــم، والتمييـــز، والتجريـــد، والتعمـــيم،  ـــع العمليـــات العقلي ويشـــمل التفكيـــر جمي
عمليــة التفكيــر إدراك العالقــات بــين عناصــر الموقــف المــراد حلــه، فعنــدما يصــدر الفــرد حكمــًا  وجــوهروالتحليــل، واالســتنتاج، 

 (77-76، 1998ون قد أدرك العالقة أو السبب أو النتيجة )العيسوي، معينًا يك
                                             Thinking of Level مستويات التفكير

 قسم كثير من الباحثين مستويات التفكير الى مستويين هما:ـ
( ويتضمن هذا المستوى مـن التفكيـر كثيـرًا مـن Basis / Lower level thinkingـ تفكير من المستوى األدنى األساسي )1

المهارات من بينها المعرفة )اكتسابها وتذكرها( والمالحظة والمقارنة والتصنيف، وهي مهارات يتوجب على المتعلم إتقانها 
جادتها لكي يكون قادرًا  على االنتقال لمواجهة مستويات التفكير األخرى بصورة فعالة.  وا 
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(   وهــو مــا يمكــن أن نطلــق عليــه thinking)  Complex/Higher Levelســتوى األعلــى او المركــب ـــ تفكيــر مــن  الم2
التفكيــر الشــامل او المحــيط، وتتفــق أغلــب المراجــع علــى وجــود خمســة أنــواع مــن التفكيــر تنــدرج ضــمن تفكيــر المســتويات 

المشــكالت  و اتخــاذ القــرار(. )جــروان،  العليــا وهــي )التفكيــر الناقــد و التفكيــر اإلبــداعي و التفكيــر فــوق المعرفــي و حــل
2002 ،58 ) 

 ( مستويات التفكير الى أربعة مستويات هي:ـ 1973صنف )أحمد، 
 ـ المستوى الحسي: ويقصد به التفكير الذي يستند الى مستوى اإلدراك الحسي.1
 ـ المستوى التصوري: ويقصد به استعانة التفكير بالصور الحسية المتنوعة.2
لمجرد: هذا النوع أعلى من المستويين السابقين، إذ يعتمد على معاني األشياء المتمثل باألرقام والرموز واأللفـاظ، ـ التفكير ا3

 وال يعتمد المحسوسات والصور الذهنية.
 ـ مستوى التفكير بالقواعد والمبادئ: ويقصد به قدره الفرد على التفكير في كثير من االمور والمشكالت التي تواجهه، وذلـك4

 عن طريق إدراكه للعالقات وربط بعضها ببعض                                            
 ( مهارات التفكير الى ثالثة مستويات:ـ Jack bisonفي حين صنف جاكو بسون ) 

اج ( وتشـــمل المالحظـــة والمقارنـــة واالســـتنتprocess order cognitive Essentialــــ العمليـــات المعرفيـــة األساســـية/ )1
 واالعمام واالستقراء وفرض الفروض واالستدالل.

صـدار االحكـام والتفكيـر Higher order cognitive processــ  العمليـات المعرفيـة العليـا/ )2 ( وتشـمل حـل المشـكالت وا 
 الناقد والتفكير اإلبداعي.

 العقلية وتحكمه فيها.                                                   ( أي وعي المتعلم بعملياتهMeta cognition processـ ما وراء العمليات المعرفية/ )3
 (345، 1973)أحمد، 

التفكير الشكلي أعلى مراحل النمو عند بياجيه، ففي مرحلة العمليات الشكلية يصل الفرد إلى ذروة التطـور فـي البنـى 
المسـائل االفتراضـية، والمسـائل اللفظيـة ويكـون قـادرًا علـى المعرفية فيكون قادرًا على االستدالل المنطقـي بكافـة صـوره، وحـل 

براهيم،   (109، 1988استنتاج االحتماالت الممكنة كلها في حل المشكلة متبعًا المنهج االستداللي في التفكير. )هرمز وا 
ف علــى مــن أنمـاط التفكيــر المهمــة فـي حيــاة الطالــب الـذي ينبغــي الوقــو  Formal Thinkingوُيعـد التفكيــر الشــكلي 

 (.1، 1999مستواه لدوره الكبير في اكتساب المعرفة، وحل المشكالت، ووضع القرارات )سعيد، 
المرحلــة يمتلــك القــدرة علــى فــرض الفــروض، واختبارهــا، والمفاضــلة فــي اختيــار البــدائل بعيــدًا عــن  هــذهأن الفــرد فــي 

نمـــا علـــى أســـاس رمـــزي تجريـــدي، والقـــدرة علـــى التنظـــي م، والبحـــث، والتفكيـــر، والتعليـــل، واالســـتقراء، الموضـــوعات الماديـــة وا 
 (132، 2004والمالحظة المحددة، للوصول إلى تعميمات ومبادئ، وحل مشكالت. )أبو حويج وأبو المغلي، 

 مراحل نظرية بياجيه في النمو المعرفي
، وتكـون هـي اعتبر بياجيـه بـأن النمـو العقلـي يجـب ان يمـر وفـق تنظـيم مضـطرد يصـل الـى نقطـة معينـة لكـل مرحلـة

تليها مع تداخل المراحل مع بعضها البعض وتشير نظرية بياجيه الى ان الطفل يمر بأربع مراحـل  التينقطة البداية للمرحلة 
إثنـاء تطـوره الـذهني، وتعتبـر كـل مرحلـة فتـرة يحصـل تتميـز بتنظـيم مطـرد للعمليـات العقليـة وهـي فـي عـين الوقـت تعتبـر فتــرة 

 ة التي تليها، وعليه فأن مراحل النمو الذهني األربع ال يمكن فصلها.( للمرحلFormationتشكيل )
 (68، 1983)الديدي، 

 وهذه المراحل هي:
 Sensorimotor Stage(                      2-0الحركي )–مرحلة التفكير الحسي   -1
 Pre- Operational Stageسنوات(              7-2مرحلة تفكير ما قبل العمليات )  -2
  Concrete Operational Stageسنوات(    11-7لة التفكير المادي / الواقعي )مرح  -3
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                    Formal Operational Stageسنة(   15-11مرحلة التفكير المجرد )  -4
 -وفي ادناه تفاصيل كل مرحلة من هذه المراحل:

  Sensorimotorالحركي  –. مرحلة التفكير الحسي 1
تى نهاية السنة الثانية، وسميت بهذا االسم ألن األساس في تفكير الطفل قائم بـين النشـاط الحركـي تمتد من الوالدة ح

في هذه المرحلـة يستكشـف البيئـة بواسـطة النظـر واللمـس والتـذوق والشـم ومـن خـالل مـا يقـوم بـه مـن أفعـال  فالطفلواإلدراك، 
 ( 259، 1988ة. )األلوسي، الحركي –ومعالجات؛ فأنشطة ذكائه مقتصرة على الوظائف الحسية 

 :Pre- Operational Stage. مرحلة ما قبل العمليات 2
 الثانية حتى بداية السنة السابعة: السنةتمتد من 

اشتق اسم هذه المرحلة من استعمال بياجيه لكلمة عمليات ويعني بها  األنشـطة العقليـة التـي يحـول الطفـل بواسـطتها 
بـل اإلجـراء ال يسـتطيع القيـام باالسـتدالل االسـتنتاجي او التوصـل الـى النتـائج الصـحيحة المعلومات، فالطفـل فـي مرحلـة مـا ق
 (331، ص 1983وفق المقتضيات المنطقية )غازدا، 

وان المتعلم في هذه المرحلة أكثر تراكمية بسبب نمو التصور العقلي والقدرة على االحتفاظ بالخبرات بطريقـة منهجيـة 
ة يقــل اعتمــاد الطفــل علــى الخبــرة المباشــرة الملموســة فــي التكيــف مــع المواقــف فيبــدأ الطفــل فــي فــي الــذاكرة وفــي هــذه المرحلــ

دراك العالقــات الســببية إال ان منطقــة لــيس محــددا ومشــاب  معرفــة األشــياء فــي صــورتها الرمزيــة وتزيــد قدرتــه علــى التفكيــر وا 
بعة او دونها، فاألمثلة الالنهائيـة التـي يطرحهـا الطفـل بالتناقض واألخطاء، وتبدأ مظاهر االستدالل عند األطفال في سن الرا

 (.164-163، 1988حول أسباب األشياء واإلحداث تدل على شعوره بمشكالت ورغبة في حلها. )الفنيش، 
  Concrete Operation Stageمرحلة العمليات المادية المحسوسة  -3

رون االطفـال قـدراتهم علـى التفكيـر االسـتداللي وهـذا السابعة حتى الحادية عشر وفـي هـذه المرحلـة يطـو  سنتمتد من 
االستدالل محدد ضمن نطاق ما يشاهده الطفل ومن هنا جاءت تسمية هذه المرحلة، فال يمكننـا ان نقـول بـأن تفكيـرهم يعتمـد 

يســت علــى الحضــور المحســوس لهــذه األشــياء ومــع ذلــك فــأن محتــوى االســتدالل فــي هــذه الســن يقــوم علــى األشــياء الفعليــة ول
 (.332-331، ص 1983المجردة )غازدا، 

تنمـــو فـــي هـــذه المرحلـــة قـــدرة الطفـــل علـــى التصـــنيف مثـــل تصـــنيف مجموعـــة مـــن األشـــياء )مســـتخدما بعـــدين كـــاللون 
سنوات ان يدرك ان الزيادة في العمر  9والشكل، كما يتدرج الطفل ببطء في تكوين مفهوم الزمن، فمثال يقدر الطفل في سن 

المقبلــة. وتتطــور قــدرة الطفــل علــى اســتخدام مفــاهيم الهندســة االقليديــة اال انــه ال يســتطيع إن  المــيالدأعيــاد يقابلهــا نقــص فــي 
 (.261، 1988يذهب في تفكيره الى مفاهيم الهندسة الفراغية )اآللوسي، 

  Formal  Operation Stage. المرحلة االجرائية الصورية )المجردة(  4
الخامســة عشــرة وتتميـز هــذه المرحلــة بقــدرة المراهــق علــى ممارســة العمليــات العقليــة  تمتـد مــن ســن الحاديــة عشــرة الــى

 والتفكير في االحتماالت المستقبلية ووضع العروض والتنبؤ بها. وتتصف هذه المرحلة بأربعة مزايا اجتماعية للفرد وهي:
 يصبح العالم االجتماعي موحدا ذا قوانين وتنظيمات وقواعد وتقسيمات ووظائف. .أ 
 يتالشى التمركز حول الذات وينطلق الفرد نحو الشعور بالتكامل االجتماعي. .ب 
 يعتمد تطوير الشخصية على تغير العقائد عن طريق االتصال الذاتي. .ج 
 (103، 1984يحل معنى المساواة محل الخضوع لسلوك الكبار. )توق،  .د 

لفرضي االستداللي. وقد لخصت كرم خصائص هذه المرحلة ان الفرد يستطيع حل مشاكل تتطلب التفكير ا أهمومن 
 الدين خصائص التفكير في مرحلة العمليات المجردة على النحو اآلتي:
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التفكير المجرد هو في األساس تفكير من النوع الفرضي االستنباطي فالطفل هنا يبدأ بحثه ودراسته لمشكلة مـا بوضـع   -1
علـى كــل حالــة بــذاتها، وبعــد التجريــب او التأمــل يختــار سلسـلة مــن االفتراضــات، ويقــوم باســتنباط او اســتنتاج مــا يترتــب 

 تلك الفروض التي تتق مع ما يتوفر لديه من أدلة.
التفكيــر المجــرد هــو اوال وقبــل كــل شــيء يقــوم علــى القضــايا حيــث يأخــذ الطفــل هنــا نتــائج العمليــات الحســية ويصــوغها   -2

القضــايا، أي انــه يقــوم بمختلــف أنــواع الــربط علــى شــكل قضــايا )عبــارات لفظيــة عامــة( ثــم يشــرع فــي العمــل علــى هــذه 
 المنطقي بينها مستخدما مختلف العمليات المنطقية المجردة كالترابط واالستبعاد والتخمين 

 التفكير المجرد يقوم على المنطق الترابطي االفتراضي.  -3
 لية الربط فيما بينها.  الطفل بتحليل الواقع الى مجموعة من االفتراضات ممكنة الحدوث ثم القيام بعم يقومحيث 

 (.63، 1988)كرم الدين، 
ويــرى )بياجيــه( أن العمليــات الشــكلية تمــر بمــرحلتين: فــي األولــى يســتخدم المراهــق التفكيــر االســتداللي االســتنباطي 

(Deductive Reasoning( فـــي حـــل المشـــكالت، أمـــا فـــي المرحلـــة الثانيـــة يســـتخدم التفكيـــر االســـتداللي )Inductive 
Reasoning أي انه يستطيع استنتاج العام من الخـاص، والعلـة مـن المعلـول، وتعـد المرحلـة الثانيـة مـن المراحـل المتطـورة )

 (119، 1986والراقية في النمو المعرفي  )عبد الرحيم، 
 التفكيـر يركـز الثانيـة عشـرة، حيـث إلـى السادسـة سـن مـن األطفـال عنـد تـدريجيا المنطقـي التفكيـر علـى القدرة تتطور

 المنطـق لقواعد يخضع ألنه المقدمات بمحتوى دون االهتمام المقدمات من الضرورية التضمينات استخالص على منطقيال
  مثل المجردة العمليات في مرحلة ھ انجاز للمتعلم استدالليا، ويمكن تفكيرا تتطلب التي العمليات بعض إلى 
 طبيعة على الفرد أن يستدل التفكير من النوع ذاھ تطلبي حيث (Proportional Reasoning)التناسبي  االستدالل .1  

 .أو نوعية كمية العالقات تكون العناصر، وقد من عدد بين التناسبية العالقة
 رةھظا على تؤثر التي عزل العوامل على القدرة الفرد من ويتطلب (Controlling Variables)بالمتغيرات  التحكم .2

 تثبيت ثم ماھأحد وتغيير العناصر ترتيب على يعتمد تفكيرا منطقيا يتطلب كما .العوامل من مجموعة بين من معينة
 .رةھالظا في تؤثر التي العوامل أو العامل إلى التوصل خطوة، حيث يتم في العوامل بقية

لعوامل، ا بين االرتباط عالقات إدراك على القدرة الفرد من ويتطلب (Correlational reasoning)الترابطي  االستدالل .3
 المرتبطة المشكالت يحل أن يستطيع حتى التناسبي أوال االستدالل الفرد ينجز أن وينبغي ذلك على بناء قرار اتخاذ ثم

 .الترابطي باالستدالل
 لكل الكمية العالقات على دراسة القدرة الفرد من ويتطلب (Probabilistic Reasoning):االحتمالي  االستدالل .4

 .معينة احتماالت إعطاء مقارنتها، وأخيرا منها، ثم لكل النسب تحديدو  حدة على مجموعة
 عمل مع التجريبي على التعامل القدرة الفرد من يتطلب (Combinatorial Reasoning):التوافقي  االستدالل .5

ومتكررة  ئيةعشوا وليست ومنسقة منتظمة تكون االرتباطات أن وينبغي .دراستها يتم التي العوامل بين عدة ارتباطات
 (76، 1996)حيدر وعبابنه،

االستدالل الذي يمارس عند محولة بيان األسباب والعلل التي تكمن وراء األشياء ومحاولة معرفة " بأنه :المنطقي االستدالل
 (40، 2004  قطامي نتائج اإلعمال وهو  يعني الحصول على ادلة تؤيد او تثبت وجهت النظر او تنفيها. )

 :ختباربناء اال مراحل
 أخذها االختبار وعلى واضع النهائية صورته في يظهر أن قبل المقنن االختبار بها يمر أن البد خطوات عدة هناك

ذلـك،  غيـر أو نفسـيا أو تحصـيليا كـان سواء االختبار ونوعية في مضمونها تختلف ال المراحل هذه بأن االعتبار، علما بعين
 :هذه المراحل يلي فيما ونستعرض
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 :االختبار من الغرض تحديد أواًل:
 يسـعى الـذهن فـي غـرض محـدد الباحـث لـدي يكن لم اآلخر، فان عن مختلفا غرضا يخدم مقياس أو اختبار كل إن

 هـذه مـن الموجـود أفضـل اختيـار المقيـاس، ناهيـك عـن فـي المطلوبـة الحقـول وتحديـد تمييـز الصـعب مـن فإنـه قياسـه إلـى
 حساسـية أكثـر االختيـار عمليـة يجعـل الـذهن فـي وضـوح الغـرض  فـان ة، لـذلكجيـد بصـورة الهـدف يخـدم والـذي المقـاييس
 تطبيقـه االختبـار وسـهولة تصـميم فـي النظـر ننسـى وال االختبـارات مـن النـوع المرغـوب إلـى الوصـول فـي وسـهولة وانتظـام
 المقيـاس أو االختبـار ينتقنـ فـي الجهـد المبـذول فـان مضـاعفة، وأخيـرا أخطـاء إلـى حتمـا سـيؤدى التعقيد الن معاييره وتفسير
 (170، 2003وآرفن،  )مهرنز .من اجله وضع الذي والغرض االختبار طبيعة باختالف يختلف
 المقياس موضوعية -ثانيا

 .اثنـان عليهـا يختلـف ال تصـحيح ومحـددة، وطـرق واضـحة للقيـاس بتعليمـات قابـل معـين أداء االختبـار يقـيس أن
 (74، 1985جالل، )

 :سيطبق عليه االختبار الذي عالمجتم ثالثا: تحديد
 علـى التركيـز مـع تمـعلمجومتغيـرات ا وخصـائص سـمات أهـم تحديـد فيهـا يـتم مهمـة، حيـث لكنهـا واضحة خطوة هي

 والخصـائص التعلـيم ونوعيـة االجتماعيـة والجـنس والتركيبـة العمريـة الفئـات توزيعـات األداء، مثـل علـى مباشـر تـأثير مالـه
 تحديـد خاللهـا مـن يـتم التي األساسية المعلومات تشكل أنها في الخطوة أهمية هذه ادية، وتكمنواالقتص والسكانية الجغرافية

نتــائج  لتفســير الحقــا إليهــا يرجــع التــي الجماعــة لخصــائص وبدقــة التوصــيف تجعلنــا نســتطيع العينــة، أيضــا
 (76، 2001)الدوسري،.الختبار
 :العينة اختيار  :رابعا

 أو خلـل وأى صـادق لـه بشـكل تمثيلهـا ومـدي تمـعلمجا وخصـائص يتناسـب بشـكل احجمهـ وتحديـد العينـة اختيار يتم
 فـي المسـاعدة والطـرق الوسـائل مـن عـدد عمليـة التقنـين، وهنـاك فـي المبـذول الجهـد كامـل علـى يـؤثر الخطـوة هذه في نقص
 العينة نوع واختيار العدد ديدلتح اإلحصائية والمعادالت المجتمع الجداول لتوصيف باستخدام وذلك العينة بحجم القرار اتخاذ
 األفضـل تحديـدها ومـن المتـوفرة واإلمكانـات المـوارد الحسبان في األخذ مع ذلك من خليط أو عنقوديةأو  عشوائية أو طبقية
 يحتـاج ال فإنه والثبات الدقة توخى المقنن العينة، وكلما حجم في تؤثر البيانات وجمع التطبيق طريقة العمل، كذلك بدء قبل
 هنـاك سيصـبح حيـث كبيـر عينـة بحجـم ذلـك تعـويض يحتاج إلى فإنه دقيقا التطبيق يكن لم إذا والعكس جدا كبيرة عينة إلى

 (113، 2004)أبو عالم،  .للمجتمع العينة تمثيل في كبيرا احتماال
 إعداد وصياغة فقرات االختبار :خامسا

 الشـكل اختيـار ضـرورة إلـى المسـتمرة والممارسـة يقالـدق والتحليـل االبتكـار علـى ومقـدرة مهـارة إلـى تحتـاج خطـوة هي
 وكـذلك الفقـرات كتابـة عمليـة ضـبط وان المسـتهدفة للفئـة و مالئمتهـا فاعليتهـا مـن العمليـة، والتأكـد لهـذه للفقـرات المناسـب

 نشـورةوالم المشـابهة المقـاييس علـى لالطـالع بعـد يـأتي بـل الفقـرات كاتـب لهـوى مـزاج يتـرك ال أن يجـب ذلـك نوعيتهـا، كـل
 لهـؤالء  الموجهـات مـن مجموعـة ووضع المطلوبة الفقرات ومواصفات معايير وتحديد المقياس في موضوع الخبراء واستشارة
 (112، 2004)النبهان،  .العمل هذا في محترفين وغير مبتدئين كانوا إذا وخاصة الكتاب

من األمور المهمـة إذ كلمـا نجـح الباحـث فـي إعداد وصياغة فقرات المقياس في العلوم التربوية والنفسية  موضوعيعد 
كلما حصل على نتائج صادقة ودقيقة في قياس الظاهرة المراد قياسها، ومن الضروري أن يراعـي فـي  صياغة فقرات مقياسه

 صياغة الفقرات ما يأتي:
 (134، 1989أن تكون الفقرة قصيرة ومعبرة عن فكرة واحدة قابلة لتفسير واحد)أبو عالم ونادية،  -
 (.69، 1984أن يكون محتوى الفقرة واضحًا وصريحًا ومباشرًا)الزوبعي وآخرون،  -
 (.325، 1990أن تكون الفقرة والبدائل التي تحتويها ممثلة لمواقف الحياة اليومية ألفراد العينة)األمام،  -
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 (.Stanleng,1972,  220أن تصاغ الفقرات وبدائلها بطريقة تقلل فيها االستجابات النمطية ) -
عداد التعليمات ادسا: وضعس  :التصحيح مفتاح وا 

 وكيفيـة االختبـار فكـرة مختصـرة عـن نبـذة بإعطـائهم والمفحوص للمطبق واإليضاح الشرح أجل من التعليمات توضع
 تكتـب للوقـت، وأن المضـيعة الطويلـة تجنـب التعليمـات مـع الصـحيحة السلسـة اللغـة ذلـك فـي مسـتخدما انهـومكا اإلجابـة

 متوقعـة غيـر مفاجـآت مـن يحـدث أن يمكـن مـا كـل العادية، ولتجنـب باقي التعليمات من أكبر واضح بخط مةالها التعليمات
المقتـرح،  والعـالج التطبيـق أثنـاء مالحظتـه مـا تـم وكتابـة بتعليماتـه االختبـار لتجريـب الممتحنـين من على عدد المقياس يطبق
ذا أمكـن، )العبيـدي  إن متناسـقة وموحـدة األجـزاء جميع تعليمات نتكو  أن األفضل فمن جزء من أكثر يحتوي االختبار كان وا 

 (79، 1981وحنان، 
 سابعا: التطبيق:

بعد بذل جهد مضاعف وتخطيط مـدروس مـن اجـل إيجـاد ظـروف موحـدة ومتسـاوية لجميـع أفـراد  االختباريتم تطبيق 
ذا كان لدينا اختبار آخر مصـاحب نرغـب العينة حتى نتأكد من تكافؤ الفرص للجميع مع توفير األدوات الالزمة لالختبار ، وا 

في استخدامه كمحك وسنحت الفرصة لتطبيقه فإن ذلـك يعـد أفضـل وقـت مناسـب، يـتم تطبيـق االختبـار لهـدف الوقـوف علـى 
 (86، 2001مدى صالحيته وثبات نتائجه وتحقيقه لصفات االختبار الجيد. )الدوسري،

 سابعا: التحليل اإلحصائي للفقرات:
االختبــار إلــى حــد كبيــر علــى الخصــائص القياســية لفقــرات االختبــار فكلمــا كانــت الخصــائص  خصــائص تعتمــد    

القياسية للفقرات عالية في درجتها أو قوتها أعطت مؤشـرًا علـى دقـة االختبـار وقدرتـه علـى قيـاس مـا وضـع مـن أجـل قياسـه، 
هو اإلبقاء على الفقرات الجيدة في االختبار التـي  ( كذلك إلى أن الهدف من التحليل اإلحصائي للفقراتEbellويشير أيبل )

(. وكذلك تشير أدبيـات القيـاس النفسـي والتربـوي إلـى Ebell ,1972  ,392تكشف عن الدقة في قياس ما وضع من أجله )
عـــادة صـــياغة  أن تحليـــل فقـــرات االختبـــار إحصـــائيًا يـــؤدي إلـــى تحســـين نوعيتـــه مـــن خـــالل اكتشـــاف مواقـــف الضـــعف فيـــه وا 

، ويمكـن أن تُعـد القــوة التمييزيـة للفقـرات ومعــامالت صـدقها أهـم الخصــائص القياسـية التـي ينبغــي منــهاد غيـر الصـالح واسـتبع
 (.            5، 1995التحقق منها في فقرات أي اختبار )الكبيسي، 

 دراسات سابقة
ميـة مهـارات التفكيـر الشـكلي لـدى أجريت في العراق وهدفت إلى قياس اثر برنامج تعليمـي فـي تن (:2003دراسة )الجرجري،

، وقــد تحقــق هــذا الهــدف مــن خــالل بنــاء اختبــار التفكيــر الشــكلي اإلعــداديطلبــة المرحلــة اإلعداديــة فــي الصــف الرابــع 
لطلبــة المرحلــة اإلعداديــة ومــن خــالل تطبيــق البرنــامج التعليمــي لتنميــة مهــارات التفكيــر الشــكلي لــديهم، وتكونــت عينــة 

أحــداهما للــذكور واألخــرى لإلنــاث واثنتــان ضــابطة أحــداهما للــذكور  ات اثنتــان منهــا تجريبيــةالبحــث مــن اربــع مجموعــ
واألخرى لإلناث وتم تطبيق اختبار قبلي في اختبار التفكير الشـكلي الـذي بنـاه الباحـث للمجموعـات األربـع وبعـد انتهـاء 

بــار البعــدي، وبعــد إجــراء التحليــل اإلحصــائي تطبيــق البرنــامج التعليمــي المعــد للمجــوعتين التجــريبيتين تــم تطبيــق االخت
للبيانــات باســتعمال تحليــل التبــاين واالختبــار التــائي توصــل البحــث إلــى ان اســتجابات الطــالب والطالبــات متقاربــة فــي 
االختبار البعدي وهذا يدل على ان الطلبـة قـد اسـتفادوا مـن البرنـامج التعليمـي المعـد فـي تنميـة مهـارات التفكيـر الشـكلي 

 هم أي ان هناك اثر واضح للبرنامج التعليمي في تنمية مهارات التفكير الشكلي لدى افراد العينة التجريبية.لدي
أجريــت فــي العــراق وهــدفت الــى التعــرف علــى التفكيــر الشــكلي وعالقتــه بالعوامــل الخمســة الكبــرى (: 2011دراســة )لعيبــي، 

من طلبة الصف الخـامس اإلعـدادي، الدراسـة الصـباحية  ، تكون مجتمع البحثاإلعداديةللشخصية لدى طلبة المرحلة 
ــًا وطالبــة وعينــة البحــث مــن 21489مــن )الــذكور واإلنــاث(، الفــرعين )العلمــي واألدبــي( البالغــة عــددهم )  400( طالب

ــًا وطالبــة، تــم اختيــارهم بالطريقــة العشــوائية الطبقيــة، كانــت أداة الدراســة هــي االختبــار وتكــون مــن ) ( اختبــارات 6طالب
( فقرات، وبذلك يكـون عـدد 4فرعية متنوعة المهارات تتصل بالمفهوم الكلي للتفكير الشكلي، ويتضمن كل اختبار من )



 م2016/ شباط           جامعة بابل /للعلوم التربوية واإلنسانية  األساسيةكلية التربية  ةمجل        25العدد/

670 

( فقرة. استخدم الوسائل اإلحصـائية التاليـة وهـي مربـع كـاي لمعرفـة داللـة الفـروق فـي آراء الخبـراء 24فقرات االختبار )
ادلة صعوبة الفقرة معادلة القـوة التمييزيـة وعاملـة االرتبـاط بيرسـون، المحكمين على صالحية اختبار التفكير الشكلي مع

واالختبــار التـــائي لعينتـــين مســتقلتين، معادلـــة الفـــا كرونبـــاخ لحســاب الثبـــات بطريقـــة االتســاق الـــداخلي الختبـــار التفكيـــر 
ت إلـى ارتفـاع سـمات الشكلي وكانـت النتـائج تشـير إلـى أن عينـة البحـث لـديهم مسـتوى مرتفـع فـي التفكيـر الشـكلي أشـار 

 ،ج(2011االنبساطية، واالنفتاح، والطيبة، وحيوية الضمير.)لعيبي، 
 

 الفصل الثالث: إجراءات البحث
 إجراءات بناء االختبار
بغية الوصول إلـى اختبـار يتمتـع بخصـائص سـيكومترية جيـدة تجلـت بمحاولـة التحقـق   اإلجراءات ببعضقام الباحث 

، و القدرة التمييزية، و سهولة وصعوبة الفقرات سعيا لتحقيق هدف البحث، ويمكـن توضـيح من صدق وثبات هذه االختبارات
 اإلجراءات المتبعة في بناء االختبار باالتي:

يقصــد بمجتمــع البحــث جميــع مفــردات الظــاهرة التــي يدرســها الباحــث، أي جميــع األفــراد واألشــخاص  أوال: مجتمــع البحــث:
جميــع طــالب الصــف الخــامس   البحــثيشــمل مجتمــع و  (.99، 2000دات وآخــرون، واألشــياء موضــوع مشــكلة البحــث )عبيــ

 ( 2015-2014العلمي في مركز محافظة القادسية في المدارس النهارية للعام الدراسي )
 ثانيا: خطوات بناء االختبار

لـك لإلفــادة انطالقـا مـن هـدف البحـث المتمثـل ببنــاء اختبـار التفكيـر الشـكلي لـدى طــالب الصـف الخـامس العلمـي، وذ
رشــاد الطلبــة، اعتمــد الباحــث فــي إعــداد االختبــار علــى التكامــل بــين األطــر النظريــة واإلفــادة مــن بعــض  منهــا فــي توجيــه وا 
األدبيات والدراسات السابقة، ومراجعة بعض االختبارات السابقة بغية اإلفادة منها ومن فقراتها، أو من األفكار الموجودة فيهـا 

يتناسب مع مجتمع البحث، ومحتوى المـادة العلميـة وعليـه فـان الخطـوات التـي قـام بهـا الباحـث لبنـاء  بعد إعادة صياغتها بما
 -االختبار هي كما يأتي:

 تحديد مكونات )عوامل( اختبار التفكير الشكلي   -1
إلـى  (، والتي توصلت مـن خاللهـا2003بعد االطالع على االختبارات السابقة، اعتمد الباحث على دراسة)الجرجري،

فقـرات ليصـبح مجمـوع  4للتفكير الشكلي، وتم تقسيم التفكير الشكلي فيه الى ست مهارات وصاغ لكل مهـارة  مهاراتتحديد  
 فقرة وتم اعتماد تعريف الفقرات كالتالي: 24فقرات االختبار 

 مهارات للتفكير الشكلي التي حددها بياجيه وانهلدر وهي:  6اعتمد البحث على 
تراضـــي: )قـــدرة الفـــرد علـــى طـــرح مجموعـــة مـــن الفـــروض ومحاولـــة اختبـــار صـــحتها واســـتنباط الحـــل االســـتدالل االف -1

 .Baron، 1992: 300)والوصول إلى نتائج، أي استدالل بشان نتائج ممكنة الوقوع( )
 االستدالل االستنتاجي: االستدالل من قاعدة عامة الى نتائج خاصة. -2
قـة بـين عالقتـين للوصـول إلـى حـل للمشـكلة التـي تشـكل أسـاس العالقـة االستدالل التناسـبي: القـدرة علـى إقامـة عال -3

 (. 40: 2007النسبية، وفقًا للقواعد التناسبية( )بله، 
 االستدالل التركيبي: توليد قائمة من الترتيبات واالرتباطات الممكنة لعدة متغيرات. -4
بطــة بالمشــكلة، وعــزل وضــبط المتغيــرات تحديــد وضــبط المتغيــرات: القــدرة علــى معرفــة تــأثير احــد المتغيــرات المرت  -5

 (.Piaget & Inhelder، 1958:46األخرى غير المرتبطة بالمشكلة(   )
 االستدالل  المنطقي: القدرة على أن استنتاج العالقات بين االشياء لعدة افكار ومفاهيم. -6

(d’Apollonia et al.1996. 6) 
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 إعداد فقرات االختبار: -2
( فقـرات لكـل مهـارة مـن المهـارات 4امـل المكونـة لمهـارات التفكيـر الشـكلي،، قامـا بصـياغة )حـدد الباحـث العو  إنبعـد 

( فقرة لكل مهارة تم صياغتها بصـورة أوليـة بمـا يـتالءم 4( فقرة بواقع )24الستة، وبذلك أصبح عدد الفقرات الكلي لالختبار )
، صــفر( لكــل فقــرة مــن فقــرات 1م إعطــاء الــدرجات )وطبيعــة كــل مهــارة، ولحســاب الدرجــة الكليــة للمســتجيب علــى االختبــار تــ

 ( درجة، وأدنى درجة يحصل عليها هي )صفر(. 24االختبار، وبذلك تصبح أعلى درجة يحصل عليها المستجيب هي )
 : إعداد االختبار بصيغته األولية:3

 لغرض استكمال بناء االختبار بصيغته األولية، قام الباحث بما يأتي:
 االختبار وورقة اإلجابةإعداد تعليمات  -أ

تعليمات االختبار التـي ضـمت كيفيـة اإلجابـة عـن فقـرات االختبـار، مـع إعطـاء مثـال يوضـح ذلـك وحـث  الباحثأعد 
المجيــب علــى الدقــة فــي اإلجابــة، مــع عــدم الحاجــة إلــى ذكــر االســم، وضــمت التعليمــات اإلشــارة إلــى إن اإلجابــة تكــون علــى 

ث ورقــة خاصــة لإلجابــة تضــم اســم االختبــار، وأرقــام الفقــرات، والبــدائل، مــع معلومــات ورقــة خاصــة لإلجابــة، إذ أعــد الباحــ
 شخصية عن الطالب تضم اسم المدرسة 

 التحليل المنطقي للفقرات:    -ب
الفقــرات والتعليمــات وورقــة اإلجابــة بصــيغتها األوليــة علــى مجموعــة مــن المتخصصــين فــي العلــوم التربويــة  عــرضتــم 
( محكما، لغرض تقـويم االختبـار، والحكـم علـى صـياغة فقراتـه، ووضـوحها، ومـدى صـالحيتها فـي 12م )، بلغ عددهوالنفسية

قياس المهارة التي وضعت ألجل قياسـها، ومـدى مالئمتهـا لمسـتوى طلبـة الخـامس العلمـي، فضـال عـن التحقـق مـن صـالحية 
وضــوح التعليمــات وورقــة اإلجابــة وصــالحيتها التعليمــات، ووضــوح ورقــة اإلجابــة، وكانــت النتيجــة اتفــاق جميــع الخبــراء علــى 

 للتطبيق. 
 التجربة االستطالعية لالختبار: -جـ

( إلـى ضـرورة التحقـق مـن مـدى فهـم العينـة المسـتهدفة لتعليمـات االختبـار، ومـدى وضـوح الفقـرات 1980يشير فـرج )
 ( 160، 1980لديهم. )فرج، 

اب الوقـت المسـتغرق لإلجابـة علـى االختبـار  والكشـف ولغرض تعرف مدى وضوح فقرات وتعليمات االختبار، واحتس
( طالـب، اختيـروا عشـوائيا 100عن طبيعة انتشار إجابات الطلبة على بدائل الفقرات، طبق االختبار على عينة مكونة مـن )

 من إعدادية الكرامة للبنين.
 حساب الخصائص السيكومترية للفقرات-د

لقياسـية السـيكومترية المناسـبة يمكـن مـن بنـاء مقيـاس يتمتـع بخصـائص قياســية إن اختيـار الفقـرات ذات الخصـائص ا        
                      جيدة، لذا يجب التحقق من الخصائص القياسية للفقرات النتقاء المناسب منها، وتعديل الفقرات غيـر المناسـبة أو اسـتبعادها.             

(Ghisell ،et.al ،1981 ،421 ) 
صحاب القياس النفسي على بعض الخصائص القياسية التي ينبغي التحقق منها فـي فقـرات االختبـارات، ويكاد يتفق أ

 (44، 1997وهي معامالت الصعوبة والقوة التمييزية للفقرات، ومعامالت صدقها وثباتها.)الزيباري، 
 تحليل الفقرات إحصائيا: -هـ 

اإلفــراد بهــدف الكشـــف عــن معامــل صــعوبتها وقوتهـــا  الفقــرات إحصـــائيا مــن خــالل اســتجابات عينـــة مــن تحليــليعــد 
 التمييزية وصدقها وثباتها، من المتطلبات األساسية لبناء االختبارات والمقاييس النفسية والتربوية.

أن الغايـــة مـــن تحليـــل الفقـــرات هـــو تحســـين االختبـــار مـــن خـــالل الكشـــف مـــن الفقـــرات الضـــعيفة والعمـــل علـــى إعـــادة 
 (215، 1979غير الصالحة منها )أبو لبدة،  واستبعاد وحذفهاصياغتها 
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( إلى إن أفضل حجم لعينة تحليل الفقرات عند اسـتخدام المجمـوعتين المتطـرفتين 1988Anastasiوتشير انستازي )
 (Anastasi ،1988: 33( فرد. )100مجموعة هو إن ال يقل عدد إفراد المجموعة الواحدة عن ) كل%( في 27ونسبة )

( طالــب، اختيــروا عشــوائيا مــن جميــع المــدارس 400إن تكــون عينــة التحليــل اإلحصــائي للفقــرات )ارتــأى الباحــث  لــذا
 .( طالبا من كل مدرسة50االعدادية الموجودة في مركز المحافظة بشكل متساوي  بواقع )

 (: عينة التحليل اإلحصائي1الجدول  )
 الخامس علمي أسم المدرسة ت
 50 إعدادية قتيبة للبنين 1
 50 ية النهضة للبنينثانو  2
 50 إعدادية ابن النفيس للبنين 3
 50 إعدادية الزيتون للبنين 4
 50 إعدادية الديوانية للبنين 5
 50 اإلعدادية المركزية للبنين 6
 50 إعدادية الجواهري للبنين 7
 50 اعدادية الثقلين للبنين 8
 400 المجموع 

 معامل صعوبة الفقرات:  -1
وبة الفقــــرة الــــى النســــبة المئويــــة لإلجابــــات الصــــحيحة عــــن تلــــك الفقــــرة مــــن الطــــالب الــــذين أدوا يشــــير معامــــل صــــع
ذا كانـت منخفضـة دلـت علـى 368، 2009االختبـار)الزاملي وآخـرون، (، فـإذا كانـت النسـبة عاليـة دلـت علـى سـهولة الفقـرة وا 

( أن Bloomويـرى ) 0.74( و)0.56) صعوبتها وحسب صعوبة كل فقرة باستعمال معادلـة الصـعوبة ووجـد أنهـا كانـت بـين
لـذا ينبغـي اسـتبعاد الفقـرة التـي يزيـد معامـل  0.8( و)0.2إذا كانت الفقـرات فـي مسـتوى صـعوبتها بـين ) جيدةاالختبارات تعد 

 (Bloom et.al،1971، 305) صعوبتها او يقل عن هذا المدى.
 قوة تمييز الفقرات  -2

لـى التمييز بين الطلبـة ذوي المستويات العليا والـدنيا فيمـا يخـص الصـفة التــي تعني قـوة تمييز الفـقرات مـدى قـدرتها ع
(  اذ تعـد الفقـرة مقبولـة اذا 0.55( و )0.32( وقد تراوحت في البحـث الحـالي  بـين )226، 1988يقيسها االختبار )عودة، 

( وقد تبين أن فقـرات االختبــار واضحــة وتمتـاز 129،1999ون،( )الظاهر وآخر 0.20يزيد على ) تمـــيــيزهاكان مـــــــــــعامـــــــــــل 
 بالقدرة علـى التميز بين الطـلبة للمجمـوعتين العليا والدنيا.

   فعالية البدائل الخاطئة )المموهات(: -3
وه األصل في المموه أن يكون جذابًا للمفحوصين، والسيما ممن ينتمون إلى مجموعة األداء المنخفض، فإذا كان المم

يمثــل إجابــة خاطئــة فــان مــن المفــروض أن يختــاره الطالــب الضــعيف، فــالمموه الجيــد الفعــال هــو الــذي يتمتــع بمعامــل جاذبيــة 
ســـالب وكبيـــر، إذ يجـــب مراجعـــة وتطـــوير أو اســـتبدال أي بـــديل ال يختـــاره احـــد مـــن الممتحنــــــــــــــــــين أو أن تكـــون جــــــــــــاذبيته 

ــــبة أو صـــفرًا )النبهـــان، موجــــــــــــــــــــــ ( وبعـــد ترتيـــب إجابـــات الطـــالب ُقســـمت إلـــى مجمـــوعتين عليـــا ودنيـــا، وتـــم 203، 2004ــــــــ
حســاب فعاليــة البــدائل الخاطئــة ووجــد أن البــدائل الخاطئــة قــد جــذبت إليهــا عــددًا مــن طــالب المجموعــة الــدنيا أكثــر منــه فــي 

 ة فعالةُعدت جميع البدائل الخاطئ وبذلكالمجموعة العليا 
 االتساق الداخلي: -4

تعــد هــذه الطريقــة مــن أدق الوســائل للحصــول علــى اختبــارا متجانســا بحيــث إن كــل فقــرة تقــيس البعــد الســلوكي الــذي 
 (  171، 1993يقيسه االختبار ككل، كما أنها تبرز الترابط الموجود بين فقرات االختبار. )عبد المنعم، 

 ( 206، 1977قرات في قياس الخاصية )أبو حطب وآخرون، فهو يقترب من مفهوم التجانس بين الف
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( طالب، وقد تم 400الباحث االتساق الداخلي لالختبار إلجابات عينة التحليل اإلحصائي والبالغ عددها ) حسبلذا 
 حساب معامالت االرتباط بين:

 الدرجة الكلية لكل مهارة مع المهارات  األخرى المكونة لالختبار.  -1
 الكلية لكل مهارة من المهارات الستة  مع الدرجة الكلية مع الدرجة الكلية لالختبار. الدرجة  -2
 الدرجة الكلية للمهارات الستة مع بعضها البعض ومع الدرجة الكلية لالختبار.  -3

ا ولحساب االرتباطـات تـم اسـتخدام معامـل ارتبـاط بيرسـون، وقـد اختبـرت داللـة معـامالت االرتبـاط عـن طريـق مقارنتهـ
( اذ كانـت 398( وبدرجـة حريـة )0،05معامالت االرتباط، وكانت جميعها دالة عند مستوى داللـة ) لداللةمع القيم الجدولية 

 (..730 – 0.51جميع القيم دالة إحصائيا النها تراوحت بين )
 صدق االختبار-5

تحقـق مـن صـدق االختبـار ( ومـن اجـل ال2000،155صادقًا أذا قاس مـا وضـع مـن أجلـه )عبيـدات،  االختباريكون 
 قام الباحث باالتي:

   :الصدق الظاهري -
ن أفضـل وسـيلة للتأكـد مـن الصـدق  يقصد به أن تكون فقـــــرات االختـــــبار قويــــة الصلــــــة بــــمـــا يفتـــرض ان تقيــــســـــه، وا 

 ة المراد قياسها.الظاهري لالختبار هو أن يقوم عدد من المحكمين بتقدير مدى تحقيق الفقرات للصف
 (196، 2010)عمر وآخرون، 

وقد عرض الباحث فقرات االختبار مع تعليمـات اإلجابـة وقائمـة اإلجابـات النموذجيـة علـى مجموعـة مـن والمختصـين 
في الفيزياء وطرائق تدريس العلوم للحكم على مدى سـالمة الفقـرات وقـد حصـلت الفقـرات بصـيغتها النهائيـة علـى نسـبة أتفـاق 

  %(، ولذا أعد االختبار صادقًا في قياس اكتساب طالب عينة البحث للمفاهيم الفيزيائية عند تطبيقه.80)أكثر من
 Content Validityصدق المحتوى:  -

يـــدل صـــدق المحتـــوى علـــى مـــدى تمثيـــل محتـــوى االختبـــار للنطـــاق الســـلوكي الشـــامل للســـمة المـــراد االســـتدالل عليهـــا 
 (190، 2000)عالم، 

االختبــار ومحتــوى المــادة الدراســية علــى مجموعــة مــن المحكمــين والمتخصصــين فــي الفيزيــاء  عــرض الباحــث فقــرات
وطرائـق التـدريس لبيـان مـدى مطابقـة االختبــار لمحتـوى المـادة الدراسـية ؛ لـذلك يعـد االختبــار الـذي أعـّده الباحـث صـادقا مــن 

 حيث المحتوى.
 صدق البناء )التحليل اإلحصائي لفقرات االختبار(: -

بيق االختبار على العينة البد من تحليل نتائجه بناًء على استجابات طالب عليهـا مـن اجـل تحديـد كفايـة تلـك بعد تط
ــــة )الزا ــــل الخاطئــــــــــ ــــة البدائــــ ــــز وفاعليـــ ــــل التمييــ ــــة ومعامــ ملـــي الفقـــرات، ويشـــمل التحليـــل مؤشـــرات عـــدة مثـــل معامـــل الصعوبــ

جــراء التحليــل اإلحصــائي يعــد االختبــار صــادقا مــن حيــث  (، لــذلك وبعــد366، 2009وآخــرون،  تصــحيح فقــرات االختبــار وا 
 البناء.

 ثبات االختبار -6
(، إذ تم حساب ثبات 345، 1998الثبات إلى مدى الدقة التي يتصف بها االختبار كلمـــــــــــا أستعمــــــــــــل)عوده،  يشير

ــــال معاد ــــار باستعمــــــ ــــة )كيـــودراالختبـــــــــــ ( لحســـاب ثبـــات الفقـــرات الموضـــوعية مـــن نـــوع االختيـــار مـــن 21ريتشـــارد ســـون -لـــــــ
المتعـــدد، إذ إنهـــا الطريقـــة األكثـــر شيوعــــًا الســـتخراج االتســـاق الـــداخلي لفقـــرات االختبـــار التـــي تعطـــي درجـــة واحــــدة لإلجابـــة 

( إذ يعـد 0.88امـل الثبـات لهـذا االختبـار هـو )(، وقـد وجـد أن مع265، 2000الصحيحة وصـفرًا لإلجابـة الخاطئـة )ملحـم، 
ثباتًا جيدًا، إذ كلما اقتربـت قيمتـه مـن الواحـد الصـحيح دل ذلـك علـى قـدر اكبـر مـن الثبـات وبالتـالي تـزداد الثقـة فـي دقـة هـذه 

 (134، 2000الدرجات واتساقها واالعتماد عليها )عالم، 
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 ثالثا: الوسائل اإلحصائية
و تبعـــا لمتطلبـــات البحـــث فقـــد تـــم  SPSSات اإلحصـــائية باســـتخدام البرنـــامج اإلحصـــائي قـــام الباحـــث بـــإجراء العمليـــ

متنوعة هي النسبة المئوية و معادلتي الصعوبة والتمييز و معادلة فعاليـة البـدائل الخاطئـة ومعادلـة  إحصائيةاستخدام وسائل 
جــاد عالفــه الفقــرة بكــل مهــارة وبالدرجــة (  اســتخدمت لحســاب ثبــات ومعامــل ارتبــاط  بيرســون إلي21كيــودر وريتشاردســون )

 الكلية.
 نتائج البحث: 

تم بناء اختبار لقياس مهارات التفكير الشكلي لطالب الصـف الخـامس العلمـي وذلـك مـن اجـل قيـاس القـدرات العقليـة 
ــة، اعتمــد الباحــث علــى عينــه مــن الطــالب فــي إجــراءات البحــث حيــث طبــق االختبــار ع لــى   العليــا للطــالب فــي تلــك المرحل

( طالبــا وطالبــة لعينــة البحــث االســتطالعية، تــم قيــاس ســت مهــارات عقليــة هــي )االســتدالل 100( طالبــا إضــافة الــى )400)
االســـــتنتاجي، االســـــتدالل التناســـــبي، االســـــتدالل التركيبـــــي، تحديـــــد وضـــــبط المتغيـــــرات، االســـــتدالل   االســـــتداللاالفتراضـــــي، 

 ع أربع فقرات لكل مهارة.( فقرة بواق24المنطقي(،، بلغ عدد الفقرات )
خالل إجراءات البحث ان المقياس يتمتع بصدق محتوى عن طريق الخبراء، وصـدق البنـاء إذ تحقـق ذلـك  مناتضح 

من مؤشرات متعددة منها قدرة الفقرات على التمييز، وارتباط درجـة الفقـرة بالدرجـة الكليـة للمقيـاس، واالرتباطـات الداخليـة بـين 
والتــي تصــح لالختبــارات  21بطريقــة معادلــة كيــودر رتشاردســون 0.88ت الثبــات للمقيــاس فقــد بلغــت المكونــات، امــا معــامال

(1،0.) 
 التوصيات:

 االهتمام بالتدريس من اجل التفكير لتنمية قدرات الطالب الفكرية وذلك لمواجهة متغيرات الحياة. -1
 يب التلقين وفرض األفكار والحلول على الطلبة.حث المدرسين على استخدام طرائق التدريس الحديثة واالبتعاد عن أسال  -2
 تقنين واستخراج المعايير المئينية لالختبار الحالي على طالب الصف السادس العلمي. -3
 اعتماد االختبار الحالي كأداة علمية رصينة في قبول الطالب بالفرع العلمي. -4
ن وال ســـيما المتقـــدمين للبعثـــات والزمـــاالت والمـــنح اســـتخدام االختبـــار مـــن قبـــل وزارة التربيـــة فـــي إنتقـــاء الطلبـــة المتميـــزي -5

 الدراسية خارج العراق بعد التقنين.
 االستفادة من االختبار الحالي في الكشف عن الطلبة الموهوبين والمتميزين في المدارس اإلعدادية بعد التقنين. -6
رات العقليـة لنـدرة البحـوث فـي هــذا تشـجيع البـاحثين علـى أجـراء المزيـد مـن الدراسـات فـي مجــال االختبـارات وقيـاس القـد -7

 المجال. 
 المقترحات 

 للبحث الحالي وتطويرًا له يقترح الباحث  إجراء دراسات الحقة مثل إجراء دراسات: استكماالً 
 تدرس الفرق بمهارات التفكير الشكلي وفق متغير الجنس. -1
 .مستفيضة للتحقق من الصدق العاملي لالختبار الحالي بطرائق وأساليب أخرى -2
 المصادر

(: بحــوث فــي تقنــين االختبــارات النفســية، المجلــد األول، مكتبــة االنجلــو المصــرية، 1977أبــو حطــب، فــؤاد، وآخــرون ) -1
 القاهرة.

ــنفس التربــوي، الطبعــة العربيــة، دار اليــازوري 2004أبــو حــويج، مــروان، وأبــو المغلــي، ســمير ) -2 ــم ال (: المــدخل إلــى عل
 العلمية للنشر والتوزيع، عمان.

 .للجامعات، القاهرة النشر ، دار٤ ط .والتربوية النفسية العلوم في البحث (: مناهج2004) محمود عالم، رجاء أبو -3
 (: الفروق الفردية وتطبيقاتها التربوية، دار القلم، الكويت. 1989ابو عالم، رجاء و نادية شريف )  -4
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 ، المطابع التعاونية، عمان 1، ط(: مبادى القياس النفسي والتقويم التربوي1979ابو لبدة، سبع محمد ) -5
 ، المكتب العربي، االسكندرية.8( أصول علم النفس، طـ1973أحمد عزت راجح ) -6
 (، الذكاء الوجداني، دار قباء، القاهرة.2000االعسر، صفاء، عالء الدين كفافي ) -7
 اد، بغداد.(:علم النفس العام، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة بغد1988اآللوسي، جمال) -8
 (:التقويم والقياس، دار الحكمة، بغداد.1990االمام، مصطفى محمود واخرون) -9
(: االرتقـــاء المعرفـــي المتمركـــز حـــول الـــذات وعالقتهمـــا بحـــاالت الهويـــة، دراســـة ارتقائيـــة 2007بلـــه، فاديـــا فيصـــل ) -10

 اكلينكية، أطروحة دكتوراه غير منشورة، معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة.
 (: أساسيات علم النفس التربوي، دار جون وايلي، نيويورك. 1984توق، محي الدين وعبد الرحمن عدس) -11
(: أثـــر برنـــامج تعليمـــي لتنميـــة مهـــارات التفكيـــر الشـــكلي لـــدى طلبـــة المرحلـــة 2003الجرجـــري، خشـــمان حســـن علـــي) -12

 االعدادية، اطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة الموصل كلية التربية
 ، دار الفكر، عمان.3(، "تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات "، ط1999فتحي، )جروان،   -13
 ، دار الفكر، عمان.1تطبيقات، ط  –(: تعليم التفكير مفاهيم 2002جروان، فتحي عبد الرحمن) -14
 الفكر العربي، القاهرة. ، دار١ ط .واالختبارات المقاييس :النفسي القياس (: 1985) جالل، سعد -15
 ماجسـتير بغـداد، رسـالة جامعـات طلبـة لـدى التشـاؤم – التفـاؤل مقيـاس بنـاء (2001) جـواد: عفـرج الحكاك، وجدان -16

 .الرشد ابن / التربية بغداد، كلية منشورة، جامعة غير
 السـادس للصـف المـواد الدراسـية فـي مقننـة تحصـيلية اختبـارات إعـداد (:2003 (وآخـرون صديق بن الحكمي، علي -17

 2والتقنية العدد للعلوم عبدالعزيز الملك والبنات مجلة العلوم التربوية، جامعة للبنين العام التعليم من االبتدائي
 .القلم، دبي (: نمو المفاهيم العلمية والرياضية عند االطفال، دار1996حيدر. عبد اللطيف، عبابنه عبد اهلل ) -18
 ار الفكر، عمان.(: طرق تعليم التفكير لألطفال، د1997الخاليله عبد الكريم وعفاف اللبابيدي ) -19
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 تفكير الشكلي  لطالب الصف الخامس العلمياختبار ال
 الفقرات ت

 اوال:االستدالل االفتراضي )االستنباطي(:
وهو قدرة الفرد على طرح مجموعة من الفروض ومحاولـة اختبـار صـحتها واسـتنباط الحلـول وصـول إلـى نتـائج  ويتكـون البرهـان االسـتنباطي مـن  -

 جزء الثاني مقدمة كبرى ويجب أن ال يخرج عن حدود المعلومات الواردة في الجزء األولجزأين: يسمى الجزء األول منه مقدمة صغرى، وال
وكـان معامــل االحتكـاك الشـروعي بـين اإلطــارات m 10معـين علـى منعطــف دائـري نصـف قطـره  m/s 20تحركـت سـيارة بـانطالق 1

وكـــــــــان االنطـــــــــالق المحـــــــــدد لســـــــــير المركبـــــــــات يعطـــــــــى بالعالقـــــــــة 0.144 والطريـــــــــق 
 فان احتماالت  السيارة هي:

a- إذا كان انطالق السيارة = االنطالق المحدد للطريق تتمكن من االنعطاف بأمان 
b- إذا كان انطالق السيارة اصغر من االنطالق المحدد للطريق تنزلق باتجاه المماس 
c- إذا كان انطالق السيارة اكبر من االنطالق المحدد للطريق تتحرك نحو مركز الدائرة 

 
 m/s 346الهـواء  فـي  C 25انطالق الصوت يعتمد على طبيعة الوسط الذي ينتقل فيه فـإذا كانـت سـرعة انتقـال الموجـات بدرجـة  2

 فانه يمكن القولm/s 5130وفي الحديد  m/s 1493وفي الماء 
a- السوائل في انطالقه من اكبر الجوامد في انطالقه 
b- وائلالس في انطالقه اصغر اكبر الجوامد في فانطالقه 
c- السوائل في انطالقه من اكبر الغازات في فانطالقه 

 ، فـيتعتبر الحركة بتعجيل عندما يتغيـر مقـدار او اتجـاه السـرعة او كليهمـا وال يمتلـك الجسـم تعجـيال اذا كـان السـرعة ثابتـة مقـدارا واتجاهـا 3
 ؟ تعجيالً  ال تمتلك أي من األمثلة التالية 

 .(50Km/h) ثابت بانطالق أفقي عطفمن على متحركة السيارةعندما تكون  
 (70km/h) ثابت بانطالق مستقيمة طريق على متحركة السيارةعندما تكون  

 c-من السيارة سرعة تناقصت (70km/h) الى (30km/h) 2  خالل 
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ــة المشــتري فــان وزن ال 4 ــة القمــر اصــغر بكثيــر مــن كتل شــخص علــى إن تعجيــل جاذبيــة األجســام يعتمــد طرديــا علــى كتلــة الجســم فكتل
 المشتري
a-  اقل من وزنه على القمرb- يساوي وزنه على القمرc- اكبر من وزنه على القمر 
 االستدالل التناسبي

ناســبي هـو االســتدالل مــن خــالل النســبة والتناســب، والنســبة هــي المقارنــة بـين عــددين، والتناســب هــي المقارنــة بــين نســبتين متســاويتين واالســتدالل الت
دالل الرياضــي يتضــمن إقامــة عالقــة بــين عالقتــين، بــداًل مــن عالقــة بــين شــيئين محسوســين ومــن ثــم فــإن إقامــة عالقــة بــين شــكل مــن أشــكال االســت

 عالقات ال يمكن أن تنجز في المستوى المحسوس الن ذلك يتطلب عمليات من الدرجة الثانية
 اذن (y=k)و  y)  (xاذا كانت 5

a- K=x         b-y= 0            c-    k  x 
  yفـان   x=4لـذلك فعنـدما   y=6وكانـت   x= 2فـإذا كانـت   yتتغيـر طرديـا مـع  xيقـال ان   yبـنفس النسـبة لزيـادة   xإذا ازدادت  6

 تساوي:
a- 12    b-  8      c-24 

وجـة الواقفـة للم المـوجي والطـول المهتـز الـوتر بـين طـول العالقـة نقطتين،جـد بـين مشـدود فـي وتـر متولـدة واقفـة موجـات الشـكل يمثـل 7
 بالوتر الذي يهتز بالتوافقية الرابعة

a-  
b-  

c-  

 

 معينـة كتلـة حجـم وانP  الضـغط ثبـوت عنـد  T المطلقـة  الحـرارة درجـة مع طردياً  يتغير V  غاز من معينة كتلة حجم ان عملياً  وجد لقد 8
وعنـد تغييـر كـاًل مـن درجـة الحـرارة والضـغط فـان  Tالحـرارة ثابتـة درجـة بقـاء عنـد P هـاعلي المسـلط الضـغط مـع عكسـياً  تتغيـر V  غـاز مـن

 الحجم يتغير
a- Pv=kT       b-Pv=1/kT     c-Pv =K/T 

 االستدالل التركيبي:
سوســة ألي موضــوع هــو توليــد قائمــة مــن التركيبــات واالرتباطــات الممكنــة لعــدة متغيــرات،و لبلــوغ هــذه القــدرة يجــب ان  يتحــرر مــن الجوانــب المح 

 ويعمل على التحليل العقلي للموقف، أو الموضوع ومن ثم تشكيل كل ما هو ممكن من عالقات وترابطات بطريقة منظمة. 
يبـــين الجـــدول مقاوميـــة بعـــض المـــواد عنـــد درجـــة  9

 من الجدول  نستنتج  20حرارة 
 
 
 
 
 
 
a- جـداً  قليلـة تكـون المقاوميـة قيمـة 

  التوصـــيل فتكـــون جيـــدة للمـــواد
 والنحاس الفضة مثل الكهربائي 

b- الكهربائي التوصيل تكون عالية جدًا للمواد العازلة مثل الزجاج فتكون جيدة المقاومية قيمة 
c- تكون متوسطة للمواد شبه الموصلة فتكون رديئة التوصيل الكهربائي المقاومية قيمة 

مى تــداخل بنــاء، ويســمى تــداخل إضــعاف عنــدما تقــل ســعة عنــدما تتــداخل الموجــات مــع بعضــها يحــدث تقويــة فــي الموجــة الناتجــة يســ 10
 علـى بعضـها تـأثير الموجـات تلغـي حيـثالموجـة الناتجـة وتحصـل  عنـدما تلتقـي قمـة مـع قعـر مختلفـان بالسعة،ويسـمى تـداخل هـدام 

 ففي اي األشكال يكون إضعاف .موجة أخرى قعر مع موجة قمة التقاء األخر، مثل البعض
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 فان منهم كل بداية عن نقطة النظر بغض نفسه واالتجاه نفسه المقدار كان لهما إذا متساويان إنهما هينمتج عن يقال 11
a- N=L 
b- N=M 
c- N=K 

هوعــدد الذبــذبات التــي يولــدها الجســم المهتــز خــالل ثانيــة واحــدة، والطــول المــوجي  fالتــردد 12
 هو البعد بين قمتين متتاليتين، من الشكل المجاور نستنتج:

a-  دد بزيادة الطول الموجييزداد التر 
b-  يقل الطول الموجي بزيادة الترددc-  اليتاثر الطول الموجي بتغيير التردد 

 االستدالل المتعلق بضبط المتغيرات: 
   .هو ألقدره على عزل وضبط المتغيرات المتعلقة بموقف ما بالتغير في عامل واحد أو متغير واحد مع تثبيت جميع العوامل والمتغيرات األخرى

(بالموجـات الصـوتية والتـي تعتبـر مسـموعة مـن اإلنسـان والتـرددات اكبـر مـن 20 – 20000)HZ تسـمى الموجـات التـي ترددهـا بـين   13
20000HZ  20تسمى فوق الصوتية و ال يمكن سماعها والترددات تحت HZ   تسمى تحت الصوتية، فموجات الزلزال تعتبر 

a-      صوتيةb-   تحت الصوتيةc-  تيةفوق الصو 
 الموجـات تـردد تعتمـد علـى التـي الصـوت خاصـية هـي الصـوت األذن، ودرجـة فـي تـأثير لهـا التـي الصـوت بشـدة الصـوت علـو يـرتبط 14

نوع الصوت تلك الخاصـية التـي بوسـاطتها تميـز اإلذن بـين النغمـات المتماثلـة فـي الدرجـة والشـدة الصـادرة لألذن، و  الصوتية الواصلة
 تلك المميزات ان احتماالت االختالف بين صوت المرأة والرجل يعود الى عن اآلالت الموسيقية من

a-   درجة الصوتb-   نوع الصوتc-علو الصوت 
 بعد فرز متغيرات القانون اي  من الوحدات التالية تمثل المقاومة الكهربائية 15

a-       b-      c-   

وتن الثالث إن لكل قوة فعل قوة  رد فعل تساويها بالمقدار وتعاكسها باالتجـاه فـإذا وضـع جسـم علـى سـطح  أفقـي فـان ينص قانون ني   16
 قوة رد الفعل تساوي

a-   المركبة األفقية لوزنهb- المركبة الشاقولية لوزنهc-وزنه 
   مهارة التفكير االحتمالي

اعـدة األساسـية اسـتنادًا إلـى المعلومـات العامـة إال انـه فضـاًل عـن ذلـك يضـع عــدة هـو مشـابه لالسـتدالل االسـتنتاجي مـن حيـث التوصـل إلـى الق
 فروض لحل المشكلة ويجعل لكل فرض احتمااًل للنجاح 

يبين الشكل ثالث مقاطع لموصل تعبر فيه شحنات كهربائية وكانت الشـحنات متسـاوية المقـدار رتـب المقـاطع حسـب التيـار الكهربـائي  17
 علىمن األقل إلى األ

a- (b   ثمc  ثمa) 
b- (b   ثمa  ثمc) 
c- (c   ثمb  ثمa) 
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عند حركة شحنة كهربائية عموديا على مجال كهربائي تنحرف بقوة باتجاه مواز لخطوط المجال الكهربائي وعند حركتها عموديـا علـى  18
مجال مغناطيسي تنحـرف بقـوة باتجـاه عمـودي لخطـوط المجـال المغناطيسـي فمـا 

لــو قــذفت عموديــا داخــل مجــاالن مغناطيســي وكهربــائي هــي احتمــاالت حركتهــا 
 متساويان بالمقدار ومتعامدان

a-  تعتمـــد علـــى  مقـــدار القـــوة الكهربائيـــة والمغناطيســـية تنحـــرف باتجـــاه
 المجال الكهربائي اذا كانت القوة الكهربائية اكبر

b-  يعتمد على اتجاه المجال المغناطيسـي فقـط فتنحـرف باتجـاه المجـال
 المغناطيسي

c- د على اتجاه المجال الكهربائي فتسير على الخط الفاصل بينهمايعتم 
 اذا جسـم حركة عن يعبر المخطط في المرسوم المستقيم األفقي الخط يكون()t - )  الزمن – السرعة) البياني للمخطط رسمك عند 19

 -كانت:
a   - صفرا. تساوي سرعته 

 -b  واالتجاه. المقدار في ثابتة سرعته 
c   - بانتظام. المقدار في متزايدة هسرعت 

إن الطاقــة الكامنــة هــي الطاقــة المخزونــة فــي الجســم بســبب ارتفاعــه عــن مســتوى معــين وان الطاقــة الحركيــة هــي الطاقــة التــي يمتلكهــا  20
تصــف الجســم بســبب حركتــه  وان مجموعهمــا يمثــل الطاقــة الكليــة يمثــل مقــدارا ثابتــا فعنــد نــزول كــرة مــن أعلــى ســطح مائــل وتصــل من

 السطح فان 
a. الطاقة الكامنة اكبر من الطاقة الحركية 
b. الطاقة الكامنة أصغر من الطاقة الحركية 
c-الطاقة الكامنة تساوي من الطاقة الحركية 

 مهارة القياس المنطقي
ة العالقــات كعالقــة النســبة، القــدرة علــى أن يأخــذ فــي الحســبان عــدة أفكــار ومفــاهيم، ليســتنتج منطقيــًا العالقــات بــين األشــياء، كمــا يمكنــه إقامــ 

 وبهذا يصل إلى إدراك جديد للقضايا، والعالقات االجتماعية، والموضوعات التي لها عالقة بحياته اليومية
انطــالق الموجــات المستعرضــة  فــي األوتــار تتناســب طرديــا مــع قــوة الشــد وعكســيا مــع الكثافــة الطوليــة للــوتر، فــإذا تضــاعفت قــوة الشــد  21

 الطولية للوتر فان انطالق الموجة؟ ونصفت الكثافة
a-  يقل الى النصفb- يبقى ثابتc-يزداد الى الضعف 

 ثانية فان النصف  ساعة تعادل 60دقيقة، والدقيقة  60الساعة  22
a- 1800            ثانيةb-2400          ثانيةc-3600 ثانية 

شـار الموجـات والموجـات المستعرضـة هـو اهتـزاز جزيئـات الوسـط عموديـا الموجات الطولية هو اهتزاز جزيئات الوسط بموازاة اتجـاه انت 23
 على اتجاه انتشار الموجات لذلك الموجات التي تنتقل على شكل تضاغط وتخلخل هي

a-  مستعرضةb-  طوليةc-كهرومغناطيسية 
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مـدى للقذيفـة تكـون زاويـة فـي القـذائف المائلـة فللحصـول علـى أعظـم  = Rang معادلـة حسـاب مـدى القذيفـة   24
 القذف 

a-    =30       
b- =60     
c- =45     

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




