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اثر التكامل بين استراتيجيتي الرف السقمهب والكرسي الداخن في تحريل طالب 
 وتشسية التفكير الشاقد لديهمالعمسي في مادة االحياء  الرابعالرف 

 م.م. ثائر عبد السحدن صالح الذههاني      زياد بدر حسد سميسان السعاضيدي م. د.

 مديرية تربية محافظة نيشهى                     كمية التربية لمعمهم الررفة

 ( 18/3/0201قبل لمشذر في   3/11/0202) قدم لمشذر في   
   :السمخص

ء لجػ شالب ب والكخسي الداخغ في تحريل مادة االحياػ الرف السقم استخاتيجيتيييجؼ البحث إلى تعخؼ اثخ تكامل       
 ،الترسيع التجخيبي ذا الزبط الجدئي وذا االختبار القبمي والبعجؼ استخجـ الباحثاف .الشاقجوتشسية تفكيخىع  الرف الخابع العمسي

واختيخت  ،الرف السقمػب والكخسي الداخغعمى وفق تكامل ( لتسثل السجسػعة التجخيبية التي تجرس ب)شعبة  افاختار الباحث
في السجسػعة  ( شالب44بػاقع )و شالب  (84صمبة )البمغ عجد  التي تجرس بالصخيقة التقميجيةو ضابصة سجسػعة ك( أ) شعبة

،الحكاء، ومكياس الستغيخات: العسخ الدمشي لمصمبة تع مكافأة السجسػعتيغ في  ( شالبا في السجسػعة الزابصة،44التجخيبية و )
، وتع التحقق الشاقجفكيخ تال اختبار اة البحث االختبار التحريمي وتبشياأد اعج الباحثاف ،ج والتحريل الجراسي لمػالجيغالشاقالتفكيخ 

( لسعالجة البيانات، أضيخت الشتائج تفػؽ السجسػعة التجخيبية التي T-testمغ الرجؽ وثبات االداتيغ استخجمت اختبار )
وتشسية  العمسي الخابعاالحياء لجػ شالب الرف الكخسي الداخغ في تحريل مادة الرف السقمػب و درست عمى وفق تكامل 

 .الشاقجتفكيخىع 
 الشاقجالكخسي الداخغ ، التفكيخ الرف السقمػب الكمسات السفتاحية: تكامل 
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The Effect of the Integration of the Strategies of the Flipped 

Classroom  and the Hot Chair in the Achievement of Biology Among 

the Fourth Grade Students and the Development of their Critical 

Thinking. 

Summary 

      The aim of the research is to identify the effect of the integration of the strategies of the mold 

and the hot chair in the achievement of biology among the fourth grade students and the 

development of their critical thinking. The researchers used the partial experimental design and 

the pre and posttest. The researchers chose (b) to represent the experimental group, which is 

taught according to the integration of the inverted and hot chair, and was chosen (a) as a control 

group, which is taught in the traditional way. The number of students is 84, 40 students in the 

experimental group and 44 students in the control group. The two groups were rewarded in the 

variables: age of students, intelligence, measure of thinking and learning achievement of the 

parents. The researchers prepared the research tool and the test of critical thinking straight 

Instruments used test (T-test) for data processing, the results showed the superiority of the 

experimental group that studied according to the inverted row hot and chair integration in the 

collection of living material in the fifth grade science students and the development of critical 

thinking.Keywords: Integrating Flipped Classroom & Hot Seat, Critical Thinking 

 الفرل االول
 مذكمة البحث:اوال: 
لعل  ،اف العسمية التعميسية تعاني مغ مذكالت عجيجةبيشت العجيج مغ الجراسات التي اجخيت في العخاؽ      

 التفكيخ اكتداب مياراتالتي تؤدؼ بالصالب الى و  في التجريذ حجيثةواستخاتيجيات  شخائقاىسيا عجـ اتباع 
، فتعمع ميارات التفكيخ امخ ميع دائسا ما نخدده نطخيا ولكغ الػاقع يؤكج اف الجانب التصبيقي يكاد السختمفة

 يكػف ميسال وال يعكذ ما نخوـ اليو وىػ التعميع مغ اجل التفكيخ والػصػؿ الى مدتػػ اعمى في التفكيخ.
مايدالػف في السخحمة الحدية وىحا يسثل اكجت العجيج مغ الجراسات الدابقة اف معطع الصالب كسا      

مسا دعا الى استخجاـ شخائق واستخاتيجيات تعميع تختقي بالقجرات العقمية  ،العمسية صعػبة في فيع السفاليع
 السخحمة الحدية الى السخحمة السجخدة في التفكيخ. لمصمبة مغ

 ،تبع استخاتيجيات وشخائق تجريذ حجيثةفيجب اف ن ،اردنا اف نحقق اىجاؼ تجريذ مادة عمع االحياءاذا و      
 سدتػػ التحريميالرفع تحقيق االىجاؼ السخسػمة، والتي مغ ضسشيا واساليب تقػيع حجيثة نتسكغ مغ خالليا 
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وىػ ىجؼ ميع تدعى التخبية الحجيثة الى مشيا التفكيخ الشاقج وتشسيتو لجييع، انساط التفكيخ و واكدابيع  لمصالب
 تحكيقو.

لحا ركدت التػجيات البحثية الحجيثة الى دراسة اثخ استخاتيجية تكاممية تجسع بيغ اكثخ مغ استخاتيجية     
 تجريدية سعيا لمػصػؿ الى استخاتيجية افزل تديج مغ اتجاىات الصمبة نحػ العمع.

يفزمػف السجرس  الحطا اف الصالب ية،التعمس-يةعسمية التعميسالومغ خالؿ خبخة الباحثاف الصػيمة في       
، وكحلظ ميميع لخبط الجانب الشطخؼ لمجرس بجانبو مو لصخائق التجريذ واستخاتيجياتوالحؼ يشػع في استخجا

العسمي مغ خالؿ استخجاـ السختبخ السجرسي برػرة فاعمة وفدح السجاؿ اماميع الستخجاـ مياراتيع 
 .التكشػلػجية في عسمية التعمع

التكامل بيغ استخاتيجيتيغ ىسا الرف السقمػب والكخسي الداخغ مغ ي تجخيب لحلظ يحاوؿ البحث الحال      
تعمسا موتجعل مشو  ،التعمععسمية دورا فاعال في  الصالبوتسشح  ،اجل االبتعاد عغ االلقاء والحفع والتمقيغ

 االتي:، وبحلظ فقج حجد الباحثاف مذكمة البحث بالدؤاؿ قادرا عمى تدخيخ التقشية في خجمة التعميع نذصا
العمسي  الرابعما اثر التكامل بين استراتيجيتي الرف السقمهب والكرسي الداخن في تحريل طالب الرف 

 في مادة االحياء وتشسية تفكيرهم الشاقد؟
 اهسية البحث:ثانيا: 

 يسكغ تمخيز اىسية البحث بالشقاط التالية:
 .الحجيثةباستخاتيجيات التجريذ قج يديع البحث في تعخيف مجرسي االحياء  -1
قج تفيج نتائج البحث في تصػيخ شخائق تجريذ مادة عمع االحياء بالسخحمة الثانػية وذلظ مغ خالؿ  -2

 .استخاتيجيتي الرف السقمػب والكخسي الداخغ في تجريذ مادة عمع االحياءتػضيف 
مغ قج يدتفيج القائسػف عمى عسميات تخصيط وبشاء السشاىج برفة عامة ومشاىج االحياء برفة خاصة  -3

 في تحديغ عسمية التعميع والتعمع. البحثىحا 
 اهداف البحث:ثالثا: 
 الخابعاثخ التكامل بيغ استخاتيجيتي الرف السقمػب والكخسي الداخغ في تحريل شالب الرف  .1

 .العمسي
لجػ شالب  الشاقج التفكيخاثخ التكامل بيغ استخاتيجيتي الرف السقمػب والكخسي الداخغ في تشسية  .2

 العمسي. الخابعالرف 
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 اسئمة البحث:رابعا: 
 الخابعالتكامل بيغ استخاتيجيتي الرف السقمػب والكخسي الداخغ في تحريل شالب الرف ما اثخ  -1

 ؟العمسي في مادة عمع االحياء
التكامل بيغ استخاتيجيتي الرف السقمػب والكخسي الداخغ في تشسية التفكيخ الشاقج لصالب ما اثخ  -0

 ؟العمسي الخابعالرف 
 فرضيات البحث:خامدا: 

درجات شمبة السجسػعة التجخيبية الحيغ درسػا عمى وفق ال يػجج فخؽ ذو داللة احرائية بيغ متػسط  -1
درجات شمبة السجسػعة الزابصة الحيغ درسػا ومتػسط  تكامل الرف السقمػب والكخسي الداخغ

 .السادة نفديا بالصخيقة االعتيادية في التحريل
درجات شمبة السجسػعة التجخيبية الحيغ درسػا عمى ال يػجج فخؽ ذو داللة احرائية بيغ متػسط   -2

درجات شمبة السجسػعة الزابصة الحيغ درسػا ومتػسط  وفق تكامل الرف السقمػب والكخسي الداخغ
 السادة نفديا بالصخيقة االعتيادية في تشسية التفكيخ الشاقج.

 متغيرات البحث:سادسا: 
 .الستكاممتاف الرف السقمػب والكخسي الداخغ استخاتيجيتا :الستغير السدتقل

 الستغيرات التابعة:
 .التحريل الجراسي -
 .التفكيخ الشاقج -

 حدود البحث:سابعا: 
 العمسي في مجيشة السػصل. الخابعب الرف شال -
 .السجارس االعجادية والثانػية ضسغ حجود مجيشة السػصل -
 .2419-2418العاـ الجراسي  الفرل الجراسي الثاني مغ -

 تحديد السرطمحات:ثامشا: 
 :Integrationالتكامل  -1
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( بانو "تقجيع السعخفة العمسية في نسط وضيفي عمى صػرة مفاليع متجرجة ومتخابصة 2441) الخياطعخفو      
 .تغصي السػضػعات السختمفة بجوف اف يكػف ىشاؾ تجدئة او تقديع الى مياديغ مشفرمة

 ( 141: 2441)الخياط،                                                                           
محاولة الربط بين استراتيجيتي الصف المقلوب والكرسي الساخن بطريقة بانه  وعرف الباحثان التكامل 

يق اعداد خطط دراسية على تكاملية تعمل على تثبيت ايجابيات كل استراتيجية واستبعاد سلبياتها عن طر

 اقد لدى طلبة الصف الرابع العلمي.وفق هذا التكامل بين االستراتيجيتين لتنمية التحصيل والتفكير الن
             :Flipped Classroom  الرف السقمهب -0

قامػا بتحزيخ مػضػع الجرس  أف بعج الرف شالب حزػر بأنو( 2412) وسامذ بيخجساف يعخفو    
وقامػا  السعمع، بيا يكمفيع أخخػ  أنذصة أو ،التعميسي فيجيػال مذاىجة عغ شخيق الرف الجراسيخارج 
 ىحه عغ اإلجابة خالؿ مغتيع بسداعج الرف في السجرس ويقػـ. لجييع أسئمة أؼاو  مالحطاتيع بتدجيل
 وقت باقي مغ ويدتفاد السػضػع، حػؿ لجييع الخصأ السفاليع ترحيح أو ،مػضػع الجرس حػؿ األسئمة
 (Bergmann & Sams,2012:34) .السختبخ في تجارب وإجخاء مختمفة نذصةا عسل في الجرس
بإعجاد الجرس عغ شخيق مقاشع  لمسجرستدسح بيشسا عخفو الباحثاف اجخائيا بانو أحج أنػاع التعميع التي      

بيع أو ىػاتفيع الحكية أو فيجيػ ، ليصمع عمييا الصالب في مشازليع أو في أؼ مكاف آخخ باستعساؿ حػاسي
 أجيدتيع المػحية قبل حزػر الجرس.

 :Hot seat الكرسي الساخن -3
بانيا "واحجة مغ استخاتيجيات التعمع الشذط ىجفيا مداعجة الصمبة عمى بشاء  (0211)الذسري، عرفها     

مػضػع  عغ شخيق لعب االدوار مغ اجل تحقيق الفيع في ،فيسا بيشيعاالسئمة وتشسية وتبادؿ االفكار 
 (46: 2411)الذسخؼ،".معيغ
 ياخالل يتع، تتزسغ مجسػعة خصػات اجخائية  تعميسية استخاتيجية اجخائيا بانيا بيشسا عرفها الباحثان     

االخخيغ في شخح االسئمة بعج تحجيج  الداخغ وادوار مجاميع الصالب تحجيج الصالب الجالذ عمى الكخسي
 .التجريدية السعجة لحلظمسجسػعة التجخيبية، وعمى وفق الخصط ل مػضػع معيغ مغ قبل السجرس

 :Achievement التحريل -4
 لجراسة مادة دراسية نتيجة الصمبة التي يكتدبيا والسيارات "السعخفة والخبخات بأنو (0224) عرفه العقيل

 (2444:39، العقيل) ." معيشة
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عيشة البحث في االختبار التحريمي  بصالالالجرجات التي حرل عمييا  إجرائيا بأنه انعرفه الباحثي -
 لتحقيق اىجاؼ البحث. افالحؼ اعجه الباحث عمع االحياءلسادة 

 
 
 

 : Critical Thinking الشاقد  التفكير -5
 والستػاصمة والجقيقة اليادفة لمتحميالت الستزسغ التفكيخ مغ الشػع ذلظ" بانو( 2448) دناوؼ  يعخفو     

 انساط مغ وىػ الحكيكية وقيستو وصالحيتو دقتو عمى الحكع اجل مغ مرجر اؼ ومغ معتقج، او ادعاء ألؼ
 (29: 2448دناوؼ،) ."السعخفية السدئػلية

السقرػدة والفعمية تحجيج العالقات ذات الجالالت قياس قجرة الصالب عمى وعخفو الباحثاف اجخائيا بانو      
مسارسة مجسػعة مغ العسميات و  بيغ العبارات واألسئمة والسفاليع وصحة الشتائج السختبصة برجؽ السقجمات

تحجيج وتػفيخ ومغ ثع  التي تعتسج عمى تػليج الحجج واالفتخاضات والبحث عغ أدلة والتػصل إلى نتائج
التي يتزسشيا االختبار ومغ ثع اعصاء حكع او قيسة ليحه العالقات  العشاصخ الالزمة الستخالص الشتائج

 االستشباط، االستشتاج، االستقخاء، التحميل لستزسغ خسدة اختبارات فخعية ىي :وا افالسعج مغ قبل الباحث
 .تقػيع والتي يعبخ عشيا بالجرجات التي يحرل عمييا الصالبالو 

 الفرل الثاني:
  :خمفية نظرية اوال:
 :يأتيالتفكيخ الشاقج، وكسا و والكخسي الداخغ  الرف السقمػب ثالث اجداء ىي عمى وستكػف      
 :Flipped classالرف السقمهب  -1

 تحت السشجرجة الحجيثة التجريذ استخاتيجيات يذيج السيجاف التخبػؼ في عرخ التقشية تصػرا ممحػضا في     
بفاعمية خالؿ مخاحل الجرس السختمفة وىحا يؤدؼ بو الشذط والتي تتيح لصالب فخصة السذاركة  معالتع مطمة

 السختمفة التي ييجؼ مػضػع الجرس لتشسيتيا لجييع. .اراتيالس مغ والتسكغالى فيع السادة العمسية 
 كسا .الحجيثة ميعالتع اتتػجي مع تتساشى التي االستخاتيجيات إحجػ ػبالسقم فوتعج استخاتيجية الر      

 وربط الجروس بالحياة الػاقعية، ة أثشاء وقت السحاضخةمسذاركة الفاعمالفخص ل غالسديج مصالب ما تتيح ليأن
     (Stone,2012:15). خارج السحاضخة
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 لخجمة التقشيةالحؼ يذسل استخجاـ  الشذطىي شكل مغ أشكاؿ التعميع  الجراسية السقمػبة إف الفرػؿ      
مغ التعمع عمى عخض فيجيػ قريخ يذاىجه الصالب في  الشػعويعتسج ىحا ، التعمع في الفرػؿ الجراسية

مشازليع أو في أؼ مكاف آخخ قبل حزػر الجرس، في حيغ يخرز وقت السحاضخة لمسشاقذات والسذاريع 
سػاء السعجة مغ قبل السجرس او تمظ التي  الشػعوالتجريبات، ويعتبخ مقصع الفيجيػ عشرخ أساسي في ىحا 

 (13 :2449شجاد،).يت وتؤدؼ نفذ الػضيفة التعميسيةيتع تحسيميا مغ مػاقع االنتخن
. فقج اخخػ مشح زمغ شػيل ولكغ تحت مدسيات  ( اف الفرػؿ السقمػبة متػاججة2448ويذيخ بابصيغ )      

، ووجج أف التعميع بسداعجة 1984ريظ مبجأ تعميع األقخاف عاـ نذأت الفكخة في الغخب حيث وضع إ
استخجـ محاضخوف بجامعة  2444الكسبيػتخ يدسح لو بالتجريب بجال مغ السحاضخة، وفي أوائل عاـ 

، واف  ضيػر ويدكػندغ ماديدػف فيجيػ إللقاء السحاضخة بجال مغ السباشخة، في دورة عمػـ الكسبيػتخ
 (25، 2448)البابصيغ،  السرصمح بذكمو الحالي يخجع إلى فتخة حجيثة.

متى يقمبػف الفرػؿ  مغ خالؿ دراسة تحت عشػافنيجا لمسعمسيغ  جالدػف قجـ   2446وفي عاـ        
 2447نتمي نسػذج لمفرل السقمػب في فبخايخ وقجـ بيل بخا ،وكيف يشتجػف شخؽ متعجدة في الفرػؿ السقمػبة

تع تأسيذ مخكديغ لمتخكيد عمى التعمع عبخ  2411وفي عاـ  في مؤتسخ جسعية العمػـ الدياسية األمخيكية،
مجرسة كميشتػف ديل الثانػية في  قامتعاـ ال نفذ وفي ،االمخيكيةالفرل السقمػب في والية ويدكػندغ 

 (35-34 ،2449)الجابخ،. نسػذج الفرل السقمػب لدائخ الفرػؿا بتصبيقميذيغاف 
كالتعمع الشذط ومذاركة الصالب،  أخخػ عتسج عمى مفاليع وأساليب تالسقمػب  استخاتيجية الرفكسا أف      

السحاضخة و قج ال يجج وقتًا كافيًا لتمقي  أو واإللقاءففي الجروس التقميجية يعتسج السعمع عمى الذخح 
               .وىشا تكسغ فائجة ىحا الشػع مغ التعميع ، معمػماتيع وإثخاءاالستفدارات والشقاشات مع الصالب 

                                                             (Bergmann&sams,2012:20)                                                     
تعمع وتعميع مقرػدة تػضف تكشػلػجيا التعميع )الفيجيػ وغيخىا( في  والفرػؿ السقمػبة ىي استخاتيجية     

تػصيل السحتػػ الجراسي لمصالب قبل الحرة الجراسية وخارجيا؛ لتػضيف وقت التعمع في السجرسة لحل 
الػاجب السشدلي، ولمسسارسة الفعمية لمسعخفة عبخ األنذصة الشذصة؛ فيي أحج أنػاع التعمع السديج الحؼ يجسع 

  .بيئة التعمع غيخ الستدامشة في السشدؿ، والستدامشة مع السعمع في الفرل الجراسي أو السجرسة بيغ
                                                                     (Avdic et al.,2016:2) 

 :دور السعمم في الفرهل السقمهبة 
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التقشيات الدسعية والبرخية لتكػف في عمى  باالعتساد مػضػع الجرس الججيجبأعجاد السجرس  يقـػ      
وعمى اختالؼ مدتػياتيع  بى مجار الػقت، وبيحا يتسكغ الصالمتشاوؿ الصمبة قبل الجرس، ومتاحة ليع عم

بعجىا ، وحدب الدخعة التي يتعمع بيا كل شالب سخات عجةل الجرسمحتػيات مغ االشالع عمى التحريمية 
وبيحا يتحقق  ،اجل مشاقذة السفاليع الججيجة التي احتػاىا مػضػع الجرس يحزخ الصالب الى الرف مغ

مغ اجل تحفيد الصالب  ىحا بذخط اف يحدغ السجرس اعجاد الفيجيػ التعميسي مػضػع الجرس. التعمع الشذط
، عمى التفاعل مع بعزيع خالؿ مشاقذتيع لمسفاليع الججيجة.  (46-2448،45)حاـز

 السجرس، حيث يكيع خالؿ الجرس السجرسالسقمػب االستغالؿ األمثل لػقت  الرف استخاتيجية خوتػف     
، ثع يرسع األنذصة الرفية مغ خالؿ التخكيد عمى تػضيح ما صعب الجرسمدتػػ الصمبة في بجاية 

فيسو، ومغ ثع يذخؼ عمى أنذصتيع ويقجـ الجعع السشاسب ألولئظ الحيغ اليدالػف بحاجة لمتقػية، وبالتالي 
راعى قجرات كل شالب  السجرسمدتػيات الفيع والتحريل العمسي لجػ جسيع الصمبة عالية ججا، ألف تكػف 

 (.36 :2411)الخميمي،. عمى حجة
 :باستراتيجية الرف السقمهب التدريس خطهات
  يػجو السجرس الصالب لسذاىجة الفيجيػ الخاص بالجرس مغ خالؿ ىػاتفيع الشقالة لسغ يستمظ ىاتفا

شخيق جياز الحاسػب لسغ يستمكو او يعصى عمى قخص صمب او ذاكخة خارجية نقاؿ او عغ 
 لسجسػعة اخخػ وحدب رغبة الصالب.

  يتع تػزيع الفيجيػ او نذخه عمى مػقع خاص قبل المقاء بيػـ واحج عمى االقل او بعج االنتياء مغ
ػا محتػاه مغ السادة الجرس الحؼ يدبقو مباشخة مغ اجل فدح مجاؿ لمصمبة اف يذاىجوا الفيجيػ ويفيس

 العمسية.
  يجب اف يكػف الفيجيػ التعميسي ذو وقت محجد ال يتجاوز الخسذ دقائق لمحفاظ عمى تخكيد الصالب

 دوف تذتت وكحلظ كي ال يذعخ الصالب بالسمل لصػؿ زمغ الفيجيػ التعميسي.
  ا بيا ، شالب ويسشح كل مجسػعة اسسا خاص 6-4يقدع السجرس الصمبة الى مجسػعات تتكػف مغ

 وتختار كل مجسػعة قائجا ليا.
  يفزل اف يكػف اسع كل مجسػعة مدتػحا مغ اسساء احج العمساء او احج فخوع العمع 
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  يػجو السجرس الصالب عغ كيفية مذاىجة الفيجيػ التعميسي وضخورة االبتعاد عغ السذتتات اثشاء
ع الجرس الحؼ يعالجو الفيجيػ السذاىجة، وعغ الصخيقة الت يتكتب بيا السالحطات السيسة عغ مػضػ 

 التعميسي.
 ونػىا عمى جيػجو السجرس الصمبة بكتابة مالحطاتيع وتعميقاتيع واستمتيع عغ الفيجيػ الحؼ شاىجوه وي

 (Ibrahim & Callaway,2014:8)  دفتخ مالحطات خاص بسادة االحياء.
 :Hot Seat الكرسي الداخن   -0

 فييا يسارس الصمبة تفاعميةالكخسي الداخغ وىي استخاتيجية ( استخاتيجية 2008)قجمت سارة يػنغ       
الصمبة االخخيغ في  أماـ الداخغ الكخسي في لمجمػس عمى دوره شالب كل يحرل سساعية، حػاريةانذصة 

 ارشاد الصمبة وتػجيييع مغ ويكػف دور السعمع ،األسئمة يدألػف  األخخيغ الصمبة حيغ في ،الرف الجراسي
ىحه االستخاتيجية يتسكغ الصمبة مغ تكػيغ اسئمة  مغ خالؿ أسئمتيع، عمى تػجييات لمتخكيد مشحيع خالؿ

  (.Young,2008:2) الصمبة ألسئمة المغة قػاعج بترحيح السعمع ويقػـ متشػعة كثيخة
والتعمع الشذط اذ تعدز  في التجريذفعاؿ  وليا دورواستخاتيجية الكخسي الداخغ ىي نػع مغ الجراما       

وتشصػؼ استخاتيجية الكخسي الداخغ عمى جػانب ، السيارات عغ شخيق استخجاـ الحػار التفاعمي في الرف
 متعجدة مشيا:

 الجانب السعخفي وتتسثل في بشاء السعخفة واتقانيا. -
 االخخيغ.التػاصل مع  في السيارات االجتساعية -
  الفيع واالكتذاؼ والسشصق. -
 (Sally,2005;5 Ashton-Hayفذ. )االبجاع في التعبيخ عسا في داخل الش -

 اهداف استراتيجية الكرسي الداخن:
 اتاحة الفخصة لمصمبة لرياغة االسئمة وتػجيييا. -
تحميمي، كحلظ اكدابيع ميارة  لسقاؿ الشز او التحزيخ تشسية مياراتيع في اعادة القخاءة واستعخاض -

 الدخد والتحميل.
 االسئمة.تشسية روح التعاوف لجػ الصمبة في صياغة  -
 تدتعسل في مشترف او نياية الجرس بعج دراستيع لمسػضػع ليكػنػا اكثخ دراية بالسػضػع وارتباشاتو. -
 تذجيع الصمبة عمى لعب االدوار بصخيقة تفاعمية. -
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التعبيخات مغ  األنذصة، والعسل معا في مجسػعات وتبادؿ ما لجييع مسارسة في الصمبةتستع ت -
تخيل نفدو أف يدور ججيج و  يمعبعشجما الكخسي الداخغ مغ  يدتفيج مبةالصحتى أكثخ خجال  اإلبجاعية.

 (Wested, 2002;14). يكػف شخز آخخ
 :باستخدام استراتيجية الكرسي الداخن خطهات التدريس

  يقدع السجرس شمبة الرف الى مجسػعات متبايشة في مدتػاىا الجراسي ويعصي كل مجسػعة اسع
 ويختار قائج لكل مجسػعة.

  السجرس مغ قائج احجػ السجسػعات اف يختار شالبا مغ السجسػعة لمجمػس عمى الكخسي يصمب
 الداخغ اماـ بكية الصالب.

 .يجمذ الصالب بسػاجية الصمبة االخخيغ مع الشطخ الييع برػرة مباشخة وذلظ لتدييل التػاصل 
 .يحجد السجرس مدبقا شخيقة شخح االسئمة واالجابة عشيا 
  واحجا عمى الصالب مغ خالؿ ما سجمػه مغ مالحطات عغ الفيجيػ العمسي تصخح كل مجسػعة سؤاال

الحؼ شاىجوه )عمى اف تكػف االسئمة واالجابة عشيا بذكل حػار تفاعمي تدتخجـ فيو السفخدات 
 الػصفية ومشاسبة عمسيا لسػضػع الجرس الحؼ شاىجوه في الفيجيػ العمسي وتحت سيصخة السجرس(.

 و في نياية الرف بتشطيع عسمية تػجيو االسئمة وكحلظ عسمية االجابة يقـػ السجرس مغ مػقع جمػس
 عشيا.

  بعج االنتياء مغ شخح االسئمة يحجد السجرس عجد االجابات الرحيحة التي اجاب عشيا الصالب
 ويدجمو تحت اسع السجسػعة عمى الدبػرة.

  )لمصالب ويػجو بتدجيميا في يقػـ السجرس بتحجيج االجابات الخاشئة ويرححيا )يقجـ تغحية راجعة
 دفتخ السالحطات.

  يعصي السجرس الجرجة الشيائية التي حرمت عمييا السجسػعة والتي ستشافذ بيا بكية السجسػعات
 والتي سياتي دورىا لمجمػس عمى الكخسي الداخغ في محاضخات قادمة.

 :Critical Thinking الشاقد التفكير -3
 السشاسبة القخارات واتخاذ االشياء لتقييع الفخد الييا يمجأ التي التفكيخ اشكاؿ مغ شكالً  الشاقج التفكيخ يعج     

 عمى ويقػـ السذكمة وحل االبجاعي التفكيخ مثل االخخػ  التفكيخ انساط مع التفكيخ مغ الشػع ىحا ويتجاخل
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 البجائل واختيار وتقييسيا االدلة جسيع وفحز السػضػعي التفكيخ عمى الفخد قجرة يتصمب وانو عجيجة، خصػات
 (277: 2441)الدغمػؿ، .مػضػعية قخارات أو أحكاـ الى الػصػؿ بيجؼ السشاسبة
 السشيج ضسغ الشاقج التفكيخ تشسية في تداىع التي اإلجخاءات بعس( 1996 وآخخوف، الخميمي) ويقتخح

 :مشيا الجراسي
 .السعمػمات وتحميل السصخوحة السذكالت تحجيج الى الصمبة انتباه تػجيو .1
 بحيث العقػؿ وتتحجػ واالىتساـ االنتباه تدتجمب وقزايا الغاز شكل عمى بأنذصة الصمبة تكميف .2

 .والحػار الشقاش في بارزا دورا الستعمع يؤدؼ
 .لمشقاش السصخوحة والقزايا لمسذاكل أعسق فيع في تديع أسئمة شخح .3
 .والشتائج لمستغيخات السشصقي االرتباط حػؿ الذظ اثارة .4
 .االحكاـ إصجار في والتخوؼ  السرادر مػثػقية تأكيج .5
 .التفكيخ وراء بسا يعخؼ ما أو تفكيخىع في لمتفكيخ الصمبة اىتساـ تػجيو .6
 .بسػضػعية ونقجه اآلخخ الخأؼ وتقبل األفكار وشخح الشقاش و الحػار عمى الصمبة تذجيع .7
 (1996 ،243 وآخخوف، الخميمي. )عمييا يحرمػا معمػمة كل في لمتفكيخ الصمبة دعػة .8
 :يأتي ما الى الشاقج التفكيخ ميارات( Watson & Glaser, 1991) وجميدخ واشدػف  ويرشَّف     

 
 

 : Assumption knowledge االفتراضات
 والخأؼ، الحكيقة بيغ والتسييد صجقيا، عجـ أو محجدة معمػمات صجؽ درجة بيغ التسييد عمى القجرة وىػ     

 . السعمػمة وغخض
 مغ السعمػمة وقبػؿ السشصكية وتفديخاتيا السذكمة تحجيج عمى القجرة وىػ (:Interpretation)التفدير

 .عجمو
 معمػمات أو مقجمات، عمى الستختبة الشتائج بعس تحجيج عمى الفخد قجرة وىػ(: Inference) االستشباط

 .ليا سابقة
 .مفتخضة أو لسالحطة معيشة حقائق مغ الشتائج استخالص عمى الفخد قجرة وىػ(: Deduction) االستشتاج
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 والتسييد رفزيا، أو وقبػليا الفكخة، تقػيع عمى الفخد قجرة وىػ(: Discussion evaluation) الحجج تقهيم
 .السعمػمات كفاية مجػ عمى الحكع وإصجار والزعيفة، القػية والحجج والثانػية، األساسية السرادر بيغ

 (55:2443 وعفانة، عبيج)
 :سابقة دراساتثانيا: 
 :((Dwyer & Lopez, 2001دوير ولهبز  دراسة -1
إشخاؾ الصمبة في استخجاـ بخمجية محػسبة تعتسج عمى تكامل السحاكاة  ىجفت الجراسة الى      

Simulation   ،تع تصػيخىا في إشار بشائي بيجؼ ترسيع دروس تعمسية تدتخجـ السحاكاة ودورات التعمع
السحػسبة في مخاحل دورة التعمع لسػضػع الشيخ كشطاـ بيئي. اقترخ في الجروس األولى عمى استخجاـ 

الججيجة، ثع استخجمت بعج ذلظ في السخاحل  االستخاتيجيةالسحاكاة في مخحمة االستكذاؼ لتجريب الصمبة عمى 
( شالبًا مغ شمبة السخحمة 17و) ،( شالبًا مغ شمبة السخحمة الستػسصة العميا14يا. واشتخؾ في الجراسة )جسيع

األساسية. وأضيخت نتائج الجراسة أف استخجاـ التكامل بإرشاٍد مخصٍط لو يؤدؼ إلى تحدغ في تحريل 
سياقات ججيجة في الججيجة في الصمبة، كسا كذفت الشتائج عغ إمكانية استخجاـ التكامل في تصبيق السفاليع 

 السخحمة الثالثة مغ مخاحل دورة التعمع.
 (:0228دراسة اليتيم ) -0
 استخاتيجيةتدتشجاف إلى فخضيات الشطخية البشائية ) استخاتيجيتيغىجفت ىحه الجراسة إلى بحث أثخ تكامل       

نحػ العمع، ولإلجابة عغ ذلظ اختيخت  شمبة السخحمة األساسية دورة التعمع، وخارشة السفاليع( في اتجاىات
( شالبا وشالبة مغ الرف الدابع )الرف األوؿ الستػسط(، مػزعيغ عمى 254عيشة قرجية مكػنة مغ )

واستخجمت في ىحه الجراسة استبانة اتجاىات  مجرسة لمحكػر وثالث شعب في مجرسة لإلناث،في شعب ثالث 
، وبمغ معامل كخونباخ ألفا ليا ة عمى ستة مقاييذ فخعيةمػزع ( فقخة44الصمبة نحػ العمع، وتكػنت مغ )

احتػػ عمى مخصصات الجروس لمفرػؿ  ،بخنامج لتجريذ االستخاتيجيات الثالثكسا تع إعجاد (. 4.92)
 دالة إحرائيا ضيخت الشتائج وجػد فخوؽ أالثالثة في الػحجة السختارة وعشػانيا )الخرائز الفيديائية لمسادة(، و 

 دورة التعمع استخاتيجيتيولسرمحة جسيعيا  جيات الثالث عمى االستبانة كاممة ومقاييديا الفخعيةبيغ االستخاتي
 . والتكاممية مقارنة بصمبة االستخاتيجيات األخخػ 

 (:0213دراسة السقداد والدبدي ) -3
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مقارنة  العسمية والعخوض السحاضخة شخيقتي التكامل بيغ تصبيق عمى أثخ التعخؼ إلى الجراسة ىجفت      
 الجراسة شبقت وقج ،الجشذ متغيخ حدب التكامل تصبيق نحػ الصمبة اتجاىات وتعخؼ التقميجية، بالصخيقة

 مغ تعمسػا دمذق جامعة الثالثة التخبية كميػة شمبػة مغ وشالبة شالباً ( 37) عجدىا بمغ تجخيبية عيشة عمى
 شالباً ( 31)عجدىا بمغ ضابصة ومجسػعة العسمية والعخوض السحاضػخة شخيقتي بيغ التكامل استخجاـ خالؿ

 نتائج  أضيخت وقج األعزاء، وضائف عمع لسقخر البحث وحمقة السحاضخة شخيقة باسػتخجاـ تعمسػا وشالبة
(  واإلناث  الحكػر) التجخيبية  السجسػعتيغ أفػخاد  درجػات متػسصي  بيغ إحرائية داللة  ذات فخوقاً  الجراسة

  استخجمت  التي التجخيبية  السجسػعة  لرالح لالختبار،  البعجؼ التصبيق فػي(  واإلناث  الحكػر)والزابصة 
 ذؼ فػخؽ  وجػد عجـ  وأضيخت ،( 4.45  الجاللة مدتػػ   عشج)  العسمية  بيغ السحاضػخة والعخوض  التكامل

السجسػعة  لجػ واالتجاه التحريل في الجشذ متغيخ إلى يعػد( 4.45  الجاللة مدتػػ   عشج) إحرائية داللػة
 أىسية السقتخحات ومغ التكامل،  اسػتخجاـ نحػ إيجابية التجخيبية السجسػعة شمبة اتجاىات التجخيبية، وكانت

                                                                        .أخخػ  ومقخرات تجريدية شخائق بيغ التكامل استخجاـ دراسة
 الدابقة:مؤشرات من الدراسات  
 عدد العيشة : .1

{ 26( }2441) دويخ ولػيدالجراسات الدابقة في عجد شالب العيشة، فقج بمغت في دراسة كل مغ  تبايشت    
 .}68{( 2413) السقجاد والجبدي{ شالبًا وشالبة، وفي دراسة 254( }2445) اليتيعشالبًا وفي دراسة 

 متغير الجشس: -2
والسقجاد  (2445اليتيع ) اختارت دراسة الجشذ، فقجالدابقة في اختيارىا لستغيخ  الجراساتتبايشت      

فقج  (2441دراسة دويخ ولػيد )اما  لمجشذ،( عمى )الصالب والصالبات( كستغيخ 2413) والجبدي
 أما الجراسة الحالية فاتخحت الصالب متغيخا لمجشذ. لمجشذ.( كستغيخ الصالباختارت)

 
 
 

 :السراحل الدراسية  -3
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اليتيع أجخيت الجراسات الدابقة عمى مخاحل دراسية مختمفة مشيا اختارت السخحمة الجامعية كجراسة         
اما (. 2441دويخ ولػيد )كجراسة  الستػسصةاختارت السخحمة  ، ومشيا( 2413) والسقجاد والجبدي (2445)

 الجراسة الحالية فقج أجخيت عمى السخحمة اإلعجادية .
 السقجاد والجبديكجراسة  سػرياتبايشت الجراسات الدابقة في مكاف إجخائيا فسشيا ما جخػ في  السكان : -4

 .امخيكافي ( 2441دويخ ولػيد )، ودراسة البحخيغفقج جخت في  (2445اليتيع )دراسة ، اما ( 2413)
 اما الجراسة الحالية فقج جخت في العخاؽ . 

 أدوات الدراسة : -5
دويخ ولػيد  كجراسة التحريميتبايشت الجراسات الدابقة في أدواتيا فقج استخجمت بعزيا االختبار        

( مكياس مفيػـ الحات لمقجرة العمسية واستبياف االتجاىات 2445اليتيع )وقج استخجمت دراسة ،  (2441)
واختبار التفكيخ الشاقج أداة  البعجؼ التحريمياالختبار  افاما الجراسة الحالية فقج استخجـ الباحث .االيجابية
 لمبحث.

 الهسائل اإلحرائية : -6
-Tمغ حيث استعساليا لمػسائل االحرائية فسشيا استعسل االختبار التائي  الدابقةتبايشت الجراسات        

test ( 24ومعادلة ريتذاردسػف ) ( ومعادلة كخونباخ الفا ،2وتحميل التبايغ واالخخ استعسل مخبع كاؼ )كا
سػؼ  اففي حيغ اف الباحث ،معتسجا بحلظ عمى البيانات االحرائية السدتحرمة واىجاؼ وفخضيات البحػث

 .سيحكخىا في الفرل الثالثيدتعسل الػسائل االحرائية التي تخجـ عسمية تحميل بياناتو التي 
 نتائج الدراسات الدابقة : -7

أثبتت وجػد فخوؽ ذات داللة  اف اغمبياالجراسات الدابقة إلى نتائج متقاربة، إذ  اغمبلقج تػصمت       
 .فدتعخض الشتائج في الفرل الخابع ، أما الجراسة الحاليةائية لرالح السجسػعات التجخيبيةإحر

 جهانب اإلفادة من الدراسات الدابقة:
 :لجراسات الدابقة في جػانب عجة ىيمغ ا افلقج أفاد الباحث

 .لمبحث الحالي امشاسب اتجخيبي ااعتساد ترسيس -1
 .مشاسبة لتحقيق اىجاؼ البحث عيشةاختيار  -2
 إجخاءات التكافؤ بيغ شالب مجسػعتي البحث في عجد الستغيخات. -3
 .مبحث الحاليلاختيار الػسائل اإلحرائية السشاسبة  -4
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 مذكمة البحث.تحجيج   -5
 .في اجخاء بحثو افالتي تفيج الباحث التدود بالعجيج مغ السرادر والسخاجع -6

 مشهج البحث واجراءاته: الفرل الثالث
 اوال: مشهج البحث  

التكامل بيغ استخاتيجيتي الرف السقمػب والكخسي اثخ السشيج التجخيبي لمتعخؼ عمى  افحثاتبع البا     
السشيج  ألنو ،االحياءفي التحريل وتشسية التفكيخ الشاقج لجػ شالب الرف الخابع العمسي في مادة  الداخغ

 الحالي.السشاسب لصبيعة البحث 
  :ثانيا: الترسيم التجريبي

الترسيع التجخيبي ىػ االسمػب االمثل عشج دراسة الطػاىخ االندانية عامة وكمسا كاف الترسيع محكسا       
ىخة السخاد دراستيا نجح مشيج البحث التجخيبي في فيع الطاىخة وتأويميا لحلظ فيػ عبارة عغ ومشاسبا لمطا

مخصط وبخنامج عسل لكيفية تشفيح التجخبة أؼ تخصيط الطخوؼ والعػامل السحيصة بالطاىخة التي نجرسيا 
 (.254: 1994بصخيقة معيشة ثع مالحطة ما يحجث )داوود وعبج الخحسغ، 

مالءمة  أكثخ ألنوالترسيع التجخيبي ذا الزبط الجدئي ذا االختبار القبمي والبعجؼ  افالباحثوقج اختار       
 ادناه.وكسا مبيغ في  سابحثي إلجخاءات

 ( الترسيع التجخيبي1ججوؿ )

التفكير  التجريبية 1
 الشاقد

التكامل بين استراتيجيتي 
الرف السقهب والكرسي 

 الداخن
التحريل وتشسية 

 الشاقد.التفكير 
 التحريمي،االختبار 

 اختبار التفكير الشاقد
 االعتيادية.الطريقة  الزابطة 0

 ثالثا : مجتسع البحث
يسثل مجتسع البحث الحالي شالب الرف الخابع العمسي في السجارس االعجادية والثانػية الشيارية لمبشيغ       

 .نيشػػ والتي تقع ضسغ حجود مخكد محافطة ( 2419- 2418لمدشة الجراسية ) نيشػػ في مخكد محافطة 
 البحث         رابعًا: عيشة
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  عيشة السدارس 
يتصمب البحث الحالي اختيار مجرسة مغ بيغ السجارس االعجادية او الثانػية التابعة لسجيخية تخبية          
 :، والتي يجب اف يتػفخ فييانيشػػ محافطة 
 الفخع العمسي.  
 لمخابع العمسي شعبتاف فاكثخ.  

السجرسة  ألنياقرجية بصخيقة  نيشػػ لمبشيغ الػاقعة في مخكد محافطة  االمجاداعجادية  افاختار الباحث     
 مغ بيغ السجارس التي تتػافخ فييا شعبتاف او اكثخ ضسغ مجتسع البحث. وألنياالتي يعسل فييا احج الباحثيغ 

 عيشة الطالب:  
ووجج انيا تزع اربع  االمجادفييا التجخبة وىي اعجادية  افصبقياالعجادية التي س افبعج اف حجد الباحث      

( لتسثل السجسػعة التجخيبية بشعبة ) افاختار الباحثلعمسي وبصخيقة الدحب العذػائي شعب لمرف الخابع ا
وشعبة )أ(  الرف السقمػب والكخسي الداخغ، استخاتيجيتيالتكامل بيغ  باستخجاـ االحياءالتي ستجرس مادة 

وبمغ عجد شالب السجسػعتيغ  ،لتسثل السجسػعة الزابصة والتي ستجرس السادة نفديا بالصخيقة االعتيادية
الصالب عجد مغ  استبعادوبعج  ،(ب( شالبًا في شعبة )44( شالبًا في شعبة )أ( و)44( شالبًا بػاقع )88)

( شالبًا 44( شالبًا وبػاقع )84افخاد العيشة الشيائي )( شالب اصبح عجد 4البالغ عجدىع )و  الخاسبيغ والستغيبيغ
 ( شالبًا في السجسػعة الزابصة.44في السجسػعة التجخيبية و)

              :تكافؤ مجسهعتي البحث خامدًا:
تكافؤ مجسػعتي البحث احرائيا في بعس الستغيخات التي يعتقج انيا تؤثخ في سالمة  افالباحث اجخػ       

الجشذ نفدو وىحه  واحجة ومغمغ مشصقة  البحث عيشةعمى الخغع مغ اف شالب  ئيا،الذخوع ببج قبلالتجخبة 
 ىي:الستغيخات 

 العسخ الدمشي لمصالب.  .1
 الرف الخابع العمسي. االحياءدرجة نرف الدشة في مادة  .2
 الحكاء.  .3
 .لألبػيغالتحريل الجراسي  .4
  .التفكيخ الشاقج .5



2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 
 

233 
 

تشطيع  الى الستغيخات الدابقة عغ شخيقتع الحرػؿ عمى السعمػمات الخاصة لمصالب بالشدبة         
اختبار و الجرجات الخاصة بإدارة السجرسة  االستعانة بدجالت، و ة معمػمات خاصة وزعت عمى الصالباستسار 

 .لمتفكيخ الشاقج واخخ لمسعمػمات الدابقة
العسخ اضيخت الشتائج اف مجسػعتي البحث متكافئتاف في متغيخات ) وبعج تحميل البيانات احرائيا      

التحريل الجراسي ، الحكاء، الرف الخابع العمسي االحياءدرجة نرف الدشة في مادة ، الدمشي لمصالب
 القبمي(. التفكيخ الشاقج، اختبار لألبػيغ

 
 :تحديد السادة العمسية -سادسا
الدابع بجء التجخبة السادة العمسية التي ستجرسيا السجسػعتاف وقج تزسشت الفرػؿ ) قبل افحجد الباحث      
 .2419-2418لمرف الخابع العمسي السقخر تجريدو لمعاـ الجراسي  عمع االحياءمغ كتاب  (والثامغ
 اعداد الخطط التدريدية -سابعا
ات التي ستجّرس في خالؿ مجة الخصط التجريدية الخاصة بسجسػعتي البحث لمسػضػع افاعج الباحث     

( في التكامل بيغ استخاتيجيتي الرف السقمػب والكخسي الداخغالتجخبة في ضػء الستغيخ السدتقل )
السجسػعة التجخيبية، وفي ضػء الستغيخ السدتقل الثاني )الصخيقة االعتيادية( في السجسػعة الزابصة، 

ئق تجريذ العمـػ  وشخا عمع االحياءفي  وعخضت نساذج مغ ىحه الخصط عمى مجسػعة مغ الستخرريغ
لبياف آرائيع ومالحطاتيع لغخض تعجيل تمظ الخصط وجعميا سميسة تزسغ نجاح التجخبة، وفي  ومجرسي السادة

السجسػعة درس  يغالباحثاحج ضػء ما أبجاه الخبخاء مغ مالحطات أجخيت التعجيالت الالزمة عمييا. عمسا اف 
ودرس  التكامل بيغ استخاتيجيتي الرف السقمػب والكخسي الداخغوفقا لمخصػات االجخائية  التجخيبية

 .السجسػعة الزابصة بالصخيقة االعتيادية
 :: إعداد االختبار التحريميثامشا

ومغ  ،(299: 2448، الكيالنياالختبار ىػ اجخاء مشطع لكياس سسة ما مغ خالؿ عيشة مغ الدمػؾ )      
يبشى  تحريمياافخاد عيشة البحث تصمب ذلظ اعتساد اختبارا  مقجار التشسية في تحريل الصالباجل قياس 

بشاء ب ، وقاـ الباحثافعمى العجيج مغ االختبارات في الجراسات الدابقة اف، لحا اشمع الباحثبالصخيقة العمسية
الدابع الخاص بالفرػؿ )خاص بسػضػعات السشيج السقخر لعمع االحياء الفخع االحيائي و  تحريمياختبار 
 ( وعمى الشحػ االتي:والثامغ
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 (54) السفاليع الخئيدية وكاف عجدىا اواستخخجمحتػػ الفرػؿ السقخرة  اف: حمل الباحث تحميل السحتهى  ػ 1
الدابع ) ميغفي ذلظ عمى تحميل محتػػ الفر افسجكػنيا تعج وحجة التحميل لسحتػػ فقخات االختبار معت ،

 .العمسي الخابع( مغ كتاب عمع االحياء السقخر لمرف والثامغ
 : صياغة االغراض الدمهكية .2

( غخضا 54) ثافصاغ الباحفي ضػء تحميل السحتػػ وكحلظ السفاليع االحيائية الخاصة باالختبار       
تحقق ( وقج 2مسجاؿ السعخفي ممحق )استيعاب ، تصبيق (، مغ ترشيف بمػـ ل السدتػيات )تحكخ،وفق سمػكيا 
مغ صحة صياغة االغخاض ومجػ مشاسبتيا لعشاصخ السفيـػ االحيائي وذلظ بعخضيا عمى مجسػعة  افالباحث

 كيػ الغخض الدم%( معيارا لقبػؿ 84واعتساد ندبة )، واالختراص في مجاؿ تجريذ االحياءمغ ذوؼ الخبخة 
ييا في صياغة فقخات %( فاكثخ وبحلظ يسكغ االعتساد عم84مغ عجمو وقج حرمت جسيعيا عمى ندبة )

 االختبار.
  عدد فقرات االختبار ونهعها:  -3

، وقج ( فقخة  54والسكػف مغ ) التحريمي االختبار فقخات  عجد اففي ضػء الخصػة الدابقة حجد الباحث   
إذ تألف االختبار مغ اختيخت فقخات االختبار وفقا لشػع السصابقة ) السداوجة (، واالختيار مغ متعجد ، 

 : مغ االسئمة وىي كسا يأتي تيغمجسػع
 ( فقخات مغ نػع السصابقة 24السجسػعة االولى : احتػت عمى ). 
 ( فقخات مغ نػع االختيار مغ متعجد34السجسػعة الثانية : احتػت عمى ).  
 إعداد جدول السهاصفات : -4

السعخفي عشج  ترشيف بمـػ  لمسجاؿ حدبفي ضػء تحميل السحتػػ وصياغة االغخاض الدمػكية   
 اف( فقخة صسع الباحث54تحجيج فقخات االختبار ب)السدتػيات )التحكخ، االستيعاب، التصبيق( فزال عغ 

 :  خارشة اختبارية لالختبار عمى وفق السعادالت االتية
  144×   عجد السفاليع االحيائية في الفرلندبة تخكيد السحتػػ =     -1

 عجد السفاليع االساسية الكمية                                

 144×   عجد االغخاض بالسدتػػ الخاص باالختبارندبة تخكيد االغخاض الدمػكية =  -2
 العجد الكمي لألغخاض                                              
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خات عجد فق× ندبة تخكيد االغخاض الدمػكية × عجد الفقخات في كل خمية= ندبة تخكيد السحتػػ  -3
 االختبار الكمي وبحلظ اصبحت الفقخات مػزعة بالتداوؼ 

 :الخارطة االختبارية الختبار السفاهيم االحيائيةتاسعا: 
 صدق االختبار: -1
، اؼ يكيذ الػضيفة التي يدعع انو يكيديا وال وضع  لكياسو اذا كاف يكيذ ماُيعج االختبار صادقا       

مغ صجؽ محتػػ  التأكج وألجل(  323: 2443يكيذ شيئا اخخ بجال عشيا او مزافا الييا" )العيدػؼ، 
 تريغ في مجاؿ شخائق تجريذ العمػـعمى مجسػعة مغ السحكسيغ والسخ اففقج عخضو الباحث االختبار

%( فاكثخ لقبػؿ 84ندبة اتفاؽ )اف حياء ، وقج اعتسج الباحثاال مادة يمجرساالحياء وعجد مغ  واختراصي
مغ مالحطات فقج حرمت جسيع فقخات االختبار  اابجو  وفي ضػء ما صالحية كل فقخة مغ فقخات االختبار،

مغ صجؽ السحتػػ لفقخات عمى ىحه الشدبة واكثخ فزال عغ تعجيل صياغة بعس الفقخات وبيحا تع التحقق 
 االختبار.

 (275: 2444)الشبياف،                                                                         
 التحميل االحرائي : -0

شة استصالعية مكػنة مغ االختبار عمى عي افالحرائي لفقخات االختبار فقج شبق الباحثلغخض التحميل ا     
           ( في يػمي االربعاء والخسيذالخاية) اعجاديةالعمسي ومغ  الخابعالرف  شالبمغ  با( شال95)
وترحيحيا رتبت الجرجات تشازليا مغ االعمى الى ادنى درجة  تيع( وبعج جسع اجابا 2418/ 12/ 19، 18)

متداويتيغ كل %( مغ الجرجات الكمية وبحلظ تع الحرػؿ عمى فئتيغ 27واخحت مشيا فئتيغ متصخفتيغ بشدبة )
وذلظ الستخخاج سيػلة الفقخة والقػة التسييدية وفعالية البجائل وكسا مػضح عمى الشحػ  ( شالب26مشيا )
 االتي:

 أـ سههلة الفقرة : 
       ة ػػػػػػػػػػة صحيحػػػػػػػػػػػػخة اجابػػػػػػػعغ تمظ الفق اػ ػػػػػػػػػػغ الحيغ اجابػػػػُيقرج بديػلة الفقخة ندبة السفحػصي   

 انيا تتخاوح ما اديػلة لجسيع فقخات االختبار ووججمدتػػ ال افقج استخخج الباحث( و 434: 2444)الشبياف، 
مسا يعشي ، (4,84ػ 4,24يػلتيا تتخاوح بيغ )( وتعج الفقخة االختبارية مقبػلة اذا كانت س4,72ػ  4,44بيغ )

 اف جسيع فقخات االختبار ضسغ السجػ السقبػؿ مغ حيث سيػلتيا.
 ب ـ معامل التسييز:



2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 
 

236 
 

ونعشي بو" قجرة الفقخة عمى التسييد بيغ السفحػصيغ مغ فئة ذوؼ االداء السشخفس وفئة ذوؼ االداء     
القػة التسييدية لكل فقخة مغ فقخات االختبار لسعادلة  اف( واستخخج الباحث 343: 2444")الشبياف،  السختفع
اكثخ ادبيات الكياس والتقػيع اف درجت واشارت  ،( 4,64ػ  4,28بيغ ) انيا تتخاوح ما االخاصة فػجج التسييد

 .( فسا فػؽ 4,25مغ ) التسييد تكػف مقبػلة ابتجاءاً 
 ج ـ فعالية البدائل الخاطئة :

الستصالعية عغ الفقخات استجابة افخاد العيشة ا افق مغ فعالية البجائل الخاشئة حمل الباحثولمتحق       
وبتصبيق فعالية البجائل وقج اشارت الشدب السحدػبة لمبجائل ولجسيع الفقخات الى انيا سالبة وأقل ، السػضػعية

 .دتجعي ابقائيا كسا ىي بجوف تغييخ( مسا يعشي اف البجائل الخاشئة جسيعيا جيجة وفعالة مسا ي4,45مغ)
 :ثبات االختبار -3

عغ شخيق اعادة تصبيق االختبار نفدو او قرج بالثبات "مجػ االتداؽ بيغ االختبارات التي تجسع ي     
، الشبياف) او تحت ضخوؼ متذابية الى اكبخ قجر مسكغ العيشة نفديايا عمى دالسكياس ، وتحت الطخوؼ نف

( عمى درجات 24 -ادسػف ذػدر ريتيمعادلة )ك افولمتحقق مغ ثبات االختبار اعتسج الباحث ، (327: 2444
( ويعتسج عمى الديػلة والرعػبة  1ػػ   4العيشة االستصالعية  وذلظ لكػف االختبار ثشائي الترحيح )  البش

( وىػ معامل ثبات يسكغ االعتساد عميو وبحلظ اصبح االختبار بريغتو 4,81لمفقخة وبمغ معامل الثبات )
 .( فقخة34يشة االساسية ومكػف مغ )الشيائية جاىدا لمتصبيق عمى افخاد الع

 بشاء اختبار التفكير الشاقد: :عاشرا
اف باستخجاـ اختبار كاليفػرنيا لمتفكيخ الشاقج بعج تكييفو عمى البيئة العخاقية مغ خالؿ ادخاؿ قاـ الباحث     

تعجيالت عمى بعس فقخاتو، وعخضو عمى لجشة مغ السحكسيغ والخبخاء في اختراص شخائق التجريذ والعمػـ 
 تبار مغ خسدة اختبارات فخعية ىي:ويتكػف االخ التخبػية والشفدية،

 :Analysis Skill مهارة التحميل -1

يقرج بالتحميل تحجيج العالقات ذات الجالالت السقرػدة والفعمية بيغ العبارات واألسئمة والسفاليع       
والرفات والريغ األخخػ لمتعبيخ عغ اعتقاد أو حكع أو تجخبة أو معمػمات أو آراء، وتتزسغ ميارة التحميل 

ميا ضسغ ميارات التحميل الفخعية ميارات فخعية إذ يعج الخبخاء أف فحز اآلراء واكتذاؼ الحجج وتحمي
              ( فقخات. 6وتزسشت ىحه السيارة )

  :Induction Skillمهارة االستقراء -0
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يقرج بيحه السيارة أف صحة الشتائج مختبصة برجؽ السقجمات، ومغ األمثمة عمى ىحه السيارة اإلثباتات    
خاًء حتى لػ كاف ىحا االستقخاء مبشي عمى تشبؤ أو العمسية والتجارب، وتعج اإلحراءات االستقخائية استق

، ثالذخز بعج الخجػع إلى مػقف أو أحجا ااحتساؿ، كسا يتزسغ االستقخاء الجالالت واألحكاـ التي يرجرى
 ( فقخات. 6وتزسشت ىحه السيارة )

 :Inference Skill. مهارة االستدالل 3
تذيخ ىحه السيارة إلى مسارسة مجسػعة مغ العسميات التي تعتسج عمى تػليج الحجج واالفتخاضات       

والبحث عغ أدلة والتػصل إلى نتائج، والتعخؼ إلى االرتباشات والعالقات الدببية، وتزسشت ىحه 
 ( فقخة. 12) السيارة

 :Deductive Skill. مهارة االستشتاج 4
ة إلى تحجيج وتػفيخ العشاصخ الالزمة الستخالص الشتائج السشصكية لمعالقات تذيخ ىحه السيار       

االستجاللية السقرػدة أو الفعمية مغ بيغ العبارات أو الرفات أو األسئمة، أو أؼ شكل آخخ لمتعبيخ. كسا 
اج يقرج باالستشتاج القجرة عمى خمق أو تكػيغ ججؿ أو نقاش مغ خالؿ خصػات مشصكية، وميارات االستشت

الفخعية ىي: ميارة فحز الجليل، وميارة تخسيغ البجائل، ميارة التػصل إلى استشتاجات، وتزسشت ىحه 
 ( فقخات.4السيارة )

  
 :Evaluation Skill. مهارة التقييم 5

إّف قياس مرجاقية العبارات أو أية تعبيخات أخخػ، سترف فيع وإدراؾ الذخز، حيث سترف       
تجخبتو، ووضعو وحكسو، واعتقاده، ورأيو، وبالتالي قياس القػة السشصكية لمعالقات االستجاللية السقرػدة أو 

ذسل ميارة التقييع ميارتيغ الفعمية مغ بيغ العبارات أو الرفات أو األسئمة، أو أؼ شكل آخخ لمتعبيخ. وت
  .( فقخات6فخعيتيغ ىسا، تقييع االدعاءات، وتقييع الحجج، وتزسشت ىحه السيارة )

تع التحقق مغ صجؽ وثبات اختبار التفكيخ الشاقج السعتسج، وبحلظ اصبح جاىدا لمتصبيق عمى الصالب     
 عيشة البحث.
 :الهسائل اإلحرائيةاحد عذر: 

 الػسائل اإلحرائية اآلتية : افاستخجـ الباحث 
  .( لعيشيتيغ مدتقمتيغT-Testاالختبار التائي ). 1
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استخجـ في التكافؤ بيغ السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في الستغيخات اآلتية : )درجات الصالب في      
      نرف الدشة، العسخ الدمشي لمصالب، الحكاء، االختبار التحريمي البعجؼ(.                  

       .( لحداب ثبات االختبار وثبات الترحيحPearsonمعامل ارتباط بيخسػف ) -2
 .مخبع كآؼ -3
   .معادلة معامل الرعػبة لمفقخات السػضػعية-4
 .معامل الرعػبة لمفقخات السقالية . معادلة5
 .معامل التسييد لمفقخات السػضػعيةمعادلة  -6
           .السقاليةمعادلة معامل التسييد لمفقخات  -7
  .24-كيػدر ريتذادسػف معادلة  -8

 :عرض الشتائج وتفديرها :الفرل الرابع
 :Achievementالتحريل  -1

التي نرت )ال يػجج فخؽ ذو داللة إحرائية عشج  االولىألجل التحقق مغ صحة الفخضية الرفخية  
التجخيبية الحيغ يجرسػف عمى وفق  متػسط درجات تحريل شالب السجسػعة( بيغ 4,45مدتػػ داللة )

ومتػسط درجات تحريل شالب السجسػعة التكامل بيغ استخاتيجيتي الرف السقمػب والكخسي الداخغ 
الستػسط الحدابي واالنحخاؼ السعيارؼ لجرجات  احتداب، تع (الزابصة الحيغ يجرسػف وفق الصخيقة االعتيادية

وادرجت تيغ مدتقمتيغ ( لعيشt-testبق االختبار التائي )ومغ ثع ش كل مغ السجسػعة التجخيبية والزابصة
 :(2ججوؿ ) البيانات والشتيجة في

 الفخضية االولى ( نتائج2ججوؿ )

الستػسط  الستغيخ السجسػعة
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

 Tقيسة 
 الججولية

 Tقيسة 
 السحدػبة

 الجاللة

 7.366 37.244 التكامل  التجخيبية
1.994 2.475 

دالة 
 الزابصة احرائيا

الصخيقة 
 االعتيادية

32.844 8.642 
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( وىي اكبخ مغ الكيسة التائية 2.475اف الكيسة التائية السحدػبة بمغت )( 2)يتزح مغ الججوؿ  
د فخؽ ذو داللة احرائية ػ (، وىحا يعشي وج82( ودرجة حخية )4,45( عشج مدتػػ داللة )1.994الججولية )
 التحريل لمسجسػعتيغ التجخيبية والزابصة ولرالح السجسػعة التجخيبية.ي درجات بيغ متػسص

اثخ ايجابي في  استخجاـ التكامل بيغ استخاتيجيتي الرف السقمػب والكخسي الداخغتبيغ مغ الشتائج إف       
سل ع افويسكغ أف يعدػ ذلظ إلى  االحياءزيادة التحريل الجراسي لجػ شالب الرف الخابع العمسي في مادة 

وما يتخممو مغ تغحية راجعة مغ شالب كل مجسػعة فيسا بيشيع فيسا بيشيع والتحاور  الصالب في مجسػعات
بالسذاركة والشقج والتعمع، إذ أف تقديسيع عمى مجسػعات  أكبخأدػ إلى تبادؿ الخبخات ومشح الصالب ثقة 

صغيخة بحيث تتبايغ مدتػيات األفخاد في كل مجسػعة كاف ليا فػائج مشيا زيادة خبخة الصالب وفيسو لألشياء 
وتعاونو مع أفخاد السجسػعة والتعمع مشيع وتبادؿ وجيات الشطخ واألفكار بيشيع وكحلظ تقميل السخكدية فيسا 

 بيشيع.
كسا اف الصالب يبحؿ جيجا ذاتيا مغ خالؿ لعبو لجور السشاقر في االجابة عغ اسئمة زمالئو بذكل حػار     

اف استخجاـ التكامل بيغ استخاتيجيتي الرف السقمػب والكخسي الداخغ مكغ الصالب مغ التعمع و تفاعمي، 
 بالدخعة التي تشاسبيع وفي السكاف والدماف الحؼ يالئسيع. 

 :الشاقدالتفكير  -0
شج التي تشز عمى أنو : )ال يػجج فخؽ ذو داللة إحرائية ع الثانيةلغخض التحقق مغ الفخضية الرفخية      

الفخوؽ لجرجات االختباريغ القبمي والبعجؼ لمتفكيخ الشاقج لصالب السجسػعة  ( بيغ متػسط4,45مدتػػ داللة )
،  استخاتيجيتي الرف السقمػب والكخسي الداخغ لمتكامل بيغ اوفق االحياءالتجخيبية الحيغ يجرسػف مادة 

 احتدابتع  ،فديا عمى وفق الصخيقة االعتياديةودرجات شالب السجسػعة الزابصة الحيغ يجرسػف السادة ن
ومغ ثع شبق االختبار  الستػسط الحدابي واالنحخاؼ السعيارؼ لجرجات كل مغ السجسػعة التجخيبية والزابصة

 :(3وادرجت البيانات والشتيجة في ججوؿ )مدتقمتيغ تيغ ( لعيشt-testالتائي )
 الثانية( نتائج الفرضية 3جدول )

 الستغيخ السجسػعة
الستػسط 
 الحدابي

االنحخاؼ 
 السعيارؼ 

 Tقيسة 
 الججولية

 Tقيسة 
 الجاللة السحدػبة
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 2.915 9.754 التكامل  التجخيبية
دالة  2.584 1.994

 الزابصة احرائيا
الصخيقة 
 2.727 8.159 االعتيادية

 فخؽ داؿ وجػد الججولية وىحا يؤكج tالسحدػبة اكبخ مغ قيسة   tقيسة  يتبيغ مغ الججوؿ أعاله أف 
التكامل بيغ استخاتيجيتي الرف السقمػب إحرائيًا لرالح شالب السجسػعة التجخيبية الحيغ درسػا عمى وفق 

 ، وأنيع قج تفػقػا عمى شالب السجسػعة الزابصة الحيغ درسػا بالصخيقة االعتيادية. والكخسي الداخغ
استخاتيجية التكامل بيغ استخاتيجيتي الرف السقمػب والكخسي  تاحةإلويعدو الباحثاف ىحه الشتيجة      

 اقجسسارسة ميارات التفكيخ الشلمغ خالؿ تقديسيع الى مجسػعات متعاونة  مصالبل الداخغ الفخصة
االجابة عغ الدؤاؿ  تيعمحاول فيوذلظ الحجج( )االستشتاج، االفتخاضات، االستشباط، التفديخ و تقػيع 

الخاجعة التي اعصاىع تغحية ال وايزا مغ خالؿ ،ولحا فاف ىحا يشسي لجييع ميارات التفكيخ الشاقج ،السصخوح
 .اياىا السجرس داخل حجخة الرف

 عمى الصالببعس ، ساعج التكامل بيغ استخاتيجيتي الرف السقمػب والكخسي الداخغ اف استخجاـ كسا      
 وشخح افكار ججيجةوتػجيو االسئمة  السذاركة الفاعمة عمى يععشرخ الخجل والخػؼ مسا شجع التخمز مغ

 .التي يصخحيا زمالئو نقج االفكارو 
مغ خالؿ التكامل بيغ استخاتيجيتي الرف عشيا االجابة شخح االسئمة و حخية لالصالب  اكتداب ويتزح     

ساعج عمى إيجاد جػ حخ غيخ مقيج وعدز الثقة عشج شالب السجسػعة  مسا ،السقمػب والكخسي الداخغ
 التجخيبية وولج لجييع حب السادة والتفػؽ فييا.

ستجالؿ التحميل واال اف استخجاـ الفيجيػ التعميسي ومذاىجتو مغ قبل الصالب اكدبيع القجرة عمىو      
، وىحا جوىا وتحجيج السفاليع السيسة فيياواالستقخاء مسا دفعيع لالستشتاج وثع تقييع السادة العمسية التي شاى

 بجوره انعكذ ايجابيا عمى استخجاـ ىحه السيارات داخل حجخة الرف االمخ الحؼ عدز مغ تفكيخىع الشاقج.
 االستشتاجات والتهصيات والسقترحات :الفرل الخامس

  :Conclusionsالستشتاجات ا: اوال 
 ما ياتي: اننتائج البحث استشتج الباحثفي ضهء 
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ايجابيًا واضحًا في التحريل والتفكيخ  تأثيخالمتكامل بيغ الرف السقمػب والكخسي الداخغ ضيخ اف  .1
 .االحياءالشاقج لصالب الرف الخابع العمسي في مادة 

 .واالستجالؿ واالستشتاج والتقػيعاكتدب الصالب ميارات التحميل واالستقخاء  .0
اعجاد السادة  مغ خالؿوصل بيغ الصالب  حمقة ألنو، في عسمية التعميعمحػريا دورا  السجرس يمعب .3

مغ خالؿ  بأنفديعخمق شالب اكثخ ثقة ، وىحا يادارة الشقاش والحػارالعمسية قبل الجرس، ومغ خالؿ 
 .باستخجاـ ما اكتدبػه مغ فقخاتقياميع 

تعمسية خارج الرف عسمية التعمع لتزسيشو خصػات واساليب امل بيغ االستخاتيجيتيغ التكيعدز  .4
 متعمع.لمسا يحقق الحافد والخغبة الحاتية لمصالب  الجراسي وداخمو

يؤدؼ بالشتيجة الى تفعيل التفكيخ بذكل عاـ مسا يخمق جػ  استخجاـ التقشيات الحجيثة في التعميعاف  .5
 . لمصالب اكتداب السعخفة برػرة جيجةونذط يتيح ذىشي وفكخؼ متفتح 

  Recommendations  ثانيا : التهصيات
 :باآلتي انيهصي الباحث

لسا  االحياءتجريذ مادة  التكامل بيغ استخاتيجيتي الرف السقمػب والكخسي الداخغ في استخجاـ .1
 االعجادية.لجػ شالب السخحمة  رفع مدتػ التحريل وتشسية التفكيخليا مغ اىسية في 

عمى استخجاـ اكثخ مغ استخاتيجية في العالي تجريب السجرسيغ في مؤسدتي التخبية والتعميع  .2
 .عسمية التعميع كسغ خالؿ بخامج تجريبية ترسع ليحا الغخض

   Propositions  ثالثا : السقترحات
اف ىشاؾ مجاالت عجة يسكغ مغ خالليا اجخاء السديج مغ الجراسات التي ليا عالقة  افيخػ الباحث          

 مشيا:بعس السقتخحات لجراسات قادمة  افاقتخح الباحث لحلظ بالتكامل بيغ شخائق واستخاتيجيات التجريذ
 التكامل بيغ استخاتيجيتي الرف السقمػب والكخسي الداخغاجخاء دراسة تيجؼ الى التعخؼ عمى اثخ  .1

الفيدياء او مػاد  او الكيسياءاالعجادؼ في مػاد ُأخخ مثل  الخابعمثل ، الرف  ػ خخ لسخاحل تعميسية ا
 اخخػ.

اجخاء دراسة مساثمة لمجراسة الحالية وبستغيخات ُأخخ لع تتشاوليا الجراسة الحالية مثل نسػ التفكيخ  .2
 او التفكيخ االبجاعي. الجانبي،

  السرادر:
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 (. تػضيف التقشية في التجريذ، مكتبة دار القمع، الخياض.2448)البابصيغ، خالج احسج  .1
 (. محاضخات في شخؽ التجريذ، مكتبة مبارؾ، القاىخة.2449الجابخ، احسج دمحم ) .2
، اسساعيل عبجهللا ) .3  (. تامالت في مشاىجشا العخبية، مكتبة بيخوت الحخة، لبشاف.2448حاـز
، دار القمع، 1مخاحل التعميع العاـ، ط (. تجريذ العمػـ في1996الخميمي، خميل يػسف ) .4

 االمارات.
 (. فغ ادارة الرف، مؤسدة الكػيت لمشذخ، الكػيت.2411الخميمي، عجناف يػسف ) .5
آراء معمسي ومػجيي السػاد االجتساعية حػؿ استخجاـ  .(2441) عبج الكخيع عبجهللا، الخياط .6

غ االوؿ والثاني في السخحمة الثانػية االسمػب التكاممي في بشاء وتجريذ السػاد االجتساعية لمرفي
 .134-98(، 61العجد )، السجمة التخبػية، بجولة الكػيت

 الحكسة، دار التخبػؼ، البحث مشاىج ،(1994) الخحسغ، عبج حديغ وانػر حشا، عديد داوود، .7
 .بغجاد

، الكػرتتصبيقات عمى بخنامج  –تصػيخ ميارات التفكيخ االبجاعي (. 2448) مؤيج اسعج، دناوؼ  .8
 .عساف، الحجيثة عالع الكتب

، دار الكتاب الجامعي، 1(. مبادغ عمع الشفذ التخبػؼ، ط2441الدغمػؿ، عساد عبج الخحيع ) .9
 العيغ، االمارات.

 (. اساليب التجريذ الحجيثة، دار القمع، الخياض.2449شجاد، عبجهللا حدغ ) .14
 .الشذط، السسمكة العخبية الدعػديةاستخاتيجية في التعمع  141(. 2411) ماشي دمحم، الذسخؼ  .11
الصبعة األولى،:مكتبة  ،التفكيخ و السشياج السجرسي  (.2443)عبيج، وليع و عفانة، عدو  .12

 الفالح لمشذخ و التػزيع، بيخوت
مػسدة ، 1، طالذامل في تجريب السعمسيغ عمى التفكيخ واالبجاع .(2444) ابخاليع، العقيل .13

 .الخياض، الػراؽدار ، رياض نجج لمتخبية والتعميع
 مشذأة ،2ط والعقمية، الشفدية والسقاييذ االختبارات( 2443)دمحم عبجالخحسغ العيدػؼ، .14

 .مرخ االسكشجرية، السعارؼ،
 جامعة مشذػرات والتعميع، التعمع في والتقػيع الكياس(. 2448) واخخوف  هللا عبج الكيالني، .15

 . االردف عساف، الدساؽ، أـ السفتػحة، القجس
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(. اثخ تصبيق التكامل بيغ استخاتيجيتي السحاضخة 2413زرياؼ والجبدي، احسج )السقجاد،  .16
والعخوض العسمية في تحريل شمبة معمع الرف الدشة االولى في مقخر عمع وضائف االعزاء 
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 الشطخية فخضيات إلى تدتشجاف استخاتيجيتيغ تكامل أثخ(. 2448) أحسج سالع شخيف اليتيع، .18
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