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  ب 

 شكز ٔرمذٚز

 
بعػػد أف مػػف اهلل سػػبحانه وتعػػال  دمػػي بإنجػػاز هػػذا العمػػؿ، ال يسػػعني إال أف أتقػػدـ بجزيػػؿ الشػػكؿ  

فاف ودظيـ االمتناف، إلػ  أسػتاذي الػدكتور محسػف دػدس، دمػ  مػا قدمػه لػي مػف دػوف ووافر العر 
فػػي إدػػداد هػػذد الدراسػػة، وفػػي سػػنتي دراسػػتي فػػي مرحمػػة الدراسػػات العميػػا ونيػػؿ درجػػة الماجسػػتير 

 فجزاد اهلل خير.
مػـ، مػف طػالبي الع كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ إل  جميع األساتذة الذيف كانوا منػارة دمػـ لػي ولييػري

رشاد وتوجيهات أفدت منها. وأشكر الدكتور   غساف سرحاف دم  ما قدمه لي مف نلح وا 
كؿ مف سادد دم  ظهور هذد الدراسة ، دمبًل منجزًا وأخص بالذكر األخوة  وال يفوتني أف أشكر 

في المدرسة التي تـ فيها تطبيؽ الدراسة، واألخػت المعممػة ريػـ العنػاتي لمػا قدمتػه لػي مػف خبرتهػا 
 طويمة في مجاؿ التعميـ، والتي استفدت منها أكبر استفادة في إنجاز هذد الدراسة.ال
 

 مي الجرادات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  ت 

 انًهخص

 
هدفت هذد الدراسة استقلاء أثر استخداـ األسموب الجمالي في تػدريس العمػـو فػي تحلػيؿ طمبػة 

 اللؼ الخامس األساسي في العمـو واتجاهاتهـ نحود.
 

إناث(، تـ تعيينهـ إل  مجمودتيف  70ذكور و 70( طالبًا وطالبة )140سة مف )تكونت دينة الدرا
تجريبيػػػػػة وضػػػػػابطة، درسػػػػػت المجمودػػػػػة التجريبيػػػػػة باسػػػػػتخداـ األسػػػػػموب الجمػػػػػالي، بينمػػػػػا درسػػػػػت 

 .والتعميـ العاليالمجمودة الضابطة  المادة كما لممت بالكتب المعدة مف قبؿ وزارة التربية 
 

نحػػو العمػػوـ، وتػػـ  هـلػػيؿ الطمبػػة فػػي العمػػوـ، واسػػتبانة لقيػػاس اتجاهػػاتاسػػتخدـ اختبػػار لقيػػاس تح
. اسػػتمرت التجربػػة ثمانيػػة أسػػابيع، وباسػػتخداـ التلػػميـ قبمػػي األداتػػيفالتحقػػؽ مػػف لػػدؽ وثبػػات 

بعػػدي غيػػر العشػػوائي، وبنػػاء دمػػ  التلػػميـ طبقػػت األدوات قبػػؿ وبعػػد التجريػػب، وحممػػت النتػػائ  
 (، وكانت نتائ  الدراسة كما يمي:ANCOVAباستخداـ تحميؿ التياير )

 
وجػػػػود فػػػػروؽ دالػػػػة إحلػػػػائيًا فػػػػي متوسػػػػطات تحلػػػػيؿ طمبػػػػة اللػػػػؼ الخػػػػامس فػػػػي العمػػػػوـ بػػػػيف 
المجمػػودتيف الضػػابطة والتجريبيػػة للػػالح التجريبيػػة، ودػػدـ وجػػود فػػروؽ تعػػزى لمجػػنس أو التفادػػؿ 

 بيف الجنس والمجمودة.
 
الطمبة نحو العمـو بيف المجمودتيف الضػابطة  وجود فروؽ دالة إحلائيًا في متوسطات اتجاهات 

 والتجريبية للالح التجريبية، ووجود فروؽ دالة إحلائيًا تعزى لمتفادؿ بيف الجنس والمجمودة.
 

.  وبناء دم  نتائ  الدراسة أولت الباحثة بتضميف األسموب الجمالي في منهاج العمـو



 

  ث 

Abstract 

 
This study aimed to determine the effect of the aesthetic style of science teaching on 

5
th

 grade students achievement in science and there attitudes toward science. 

 

 The sample for  the study consisted of (140) 5
th

 grade students (70 male and 70 

female), students were assigned to experimental and control groups. The experimental 

group was taught using the aesthetic style and the control group was taught the unit as 

prescribed by the ministry of education. 

 

 This instruments of the study used in the study were achievement test and attitudes 

scale, content validity and reliability were established for both tests, the experiment 

lasted 8 weeks, the design of the study was pre-post non- randomized groups. In view 

of  the design, both tests were administrated before and after the experiments. Data 

was analyzed using ANCOVA. The findings were: 

 

A significant difference between means scores of experimental and control groups 

found in the achievement test and attitudes test in favor of the experimental group. A 

significant difference between means scores of experimental and control groups 

found in the attitudes test due to interaction between sex and group. No significant 

difference between means scores of experimental and control groups found in the 

achievement test due to interaction between sex and group. No significant difference 

between means scores of experimental and control groups found in the achievement 

test and the attitudes test due to sex. 

 

Based on the finding of this study it was recommended to incorporating aesthetic 

style science teaching in science curriculum.  
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 انفصم األٔل

 
 

 يشكهخ انذراطخ ٔأًْٛزٓب

 

 انًمذيخ 1.1

 
فهوـ التربية وخلائلها دها، تييرت النظرة لمػػفي العقود األخيرة وفي ظؿ تطور المعرفة وتزاي

 هيـ والمعارؼ لممتعمـ،، فبعدما كانت دممية التعميـ مقتلرة دم  نقؿ مجمودة مف المفاومكوناتها
ا كاف ، هذا ما لممتعمـ وخلائله النمائيةدف وظيفة تمؾ المعارؼ ومدى مبلئمته بيض النظر

، تيير هذا المفهوـ الضيؽ إل  نطاؽ أوسع وأكثر شمولية، يتضمف يشكؿ الهدؼ األسم  لمتعميـ
االهتماـ بتحقيؽ غايات تعميمية تركز دم  انتقاؿ معارؼ وخبرات ومهارات تحقؽ الشخلية 

بشريا مف دقؿ ودواطؼ ومشادر يعيش في مجتمع  رالمتوازنة لممتعمـ، بادتبارد دنلوا المتكاممة
 .ويحاوؿ التكيؼ معه وحؿ مشكبلته

 
وفي ظؿ تطور هذا المفهوـ ونشوء النظريات المعرفية التي اهتمت بتنظيـ المعارؼ والخبرات 

ات المنهاجية تبعا لذلؾ لدى المتعمـ بما يتناسب مع إدراكه وخلائله النمائية ، تجددت العممي
، خبللها تحقيؽ اليايات التعميمية والخطوات التي يتـ مف اإلجراءاتوالتي تهتـ بتنظيـ وتحديد 

وطرؽ  وأساليب، ، ومحتوىأهداؼوهذا التجدد تناوؿ جميع العنالر العممية المنهاجية مف 
توضح رؤية  اجيهمنهمف خبلؿ نماذج  اإلجراءات. تنفذ تمؾ وخبرات، وتقويـ وأنشطةتدريس 

 األهداؼوالتي تساهـ في تيسير التعميـ وتحقيقه بفعالية  فكرية محددد لمبيئة التعميمية المثالية
براهيـ،  المرجوة  .(2001) سعادة وا 

 
استحقاقا مف  األكثروجميع العمميات المنهجية تتمحور حوؿ سؤاؿ جوهري محتواد : ما المعرفة 

موذج منهاجي معيف وتنظيـ ن باستخداـوـ العمميات المنهجية ؟ وتقغيرها ليتـ تقديمها لمطمبة 
( النموذج بأنه تنظيـ 2000معمؿ دم  تحقيؽ الهدؼ المطموب ، وقد درؼ الشبمي )منهاجي ل
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برنام  تربوي مبينا  أو، يعطي تلورا تفليميا لكيفية تطبيؽ منه  دليؿ دمؿ منظـ أوشمولي 
دمميات  أثناء، وما يتـ بموالفاتها القياسية األخرىية ومدخبلته البشرية والماد وأهدافهفمسفته 

التنفيذ مف قياـ كؿ دنلر بدورد والعبلقات المتفادمة بيف هذد العنالر وبيف العنالر والمؤثرات 
. وقد وضع مجمودة مف المناه  المخرجات المطموبة ألهداؼ المنه المحيطة لمحلوؿ دم  

، استخداما في البيئة التعميمية األكثرهو النموذج ( و Taylorالمستخدمة منها نموذج تايمر )
، تتمثؿ في تحديد والخطوات المتسمسمة والذي يحدد محتوى المنهاج بمجمودة مف العنالر

 أيضاوهو ما يسم  ونموذج شواب   ،، واختيار خبرات التعمـ وتنظيـ تمؾ الخبراتاألهداؼ
ج قائـ، وفيه يحدد مناسب لتطوير منهاوهذا النموذج  ،نموذج االستقلاء أوبالنموذج العممي 

، وفي ـ، والمتعمـ، والمادة المعرفية، والبيئة التعميميةدنالر لممنهاج وهي المعم أربعةشواب 
  . (2000)الشبمي،  تعديؿ أوتييير  إل جوانب المنهاج والتي تحتاج نموذج شواب يتـ تحديد 

 
يكوف  أفوالرؤية التي نممكها، كيؼ نريد  أما نموذج المعايير وهو نموذج يبحث في نوع المنهاج
دقة وتهتـ بالتعمـ  أكثر ولكنها باألهداؼ ةالمتعمـ ؟ وهذ النموذج مبني دم  تحديد معايير شبيه

يلبح الطالب قادرا دم   أف إل ( والذي يهدؼ  OBCوالتعميـ .ونموذج النوات  التعميمية ) 
هناؾ العديد الطالب،  هيتعمم أف يجب وهذا ما ،كفايات ومهارات إل دور بحياته يترجمها  تأدية

عددها واختبلؼ ودم  الرغـ مف ت التي تعتمدها العمميات المنهجية،مف المناه  التعميمية 
 في البداية وتقويمها في النهاية.  األهداؼجميعها تتفؽ بتحديد  ،االمنهجية لكؿ منه

 
ا ينشر وربما كاف الدليؿ دم  ذلؾ م وية( إل  ازدياد المشكبلت الترب2006أشار فراج في مقالته )

ينبهوف مف خطورة تدني مستويات  لمفكريف ورؤساء الدوؿ،مف كتب لكبار ا واألخرالحيف  فبي
 لكي يعيش هذا العلر بكؿ ما ،ف التربية وخالة التربية العمميةله م ـالبلز المواطف في القدر 

ذا االهتماـ بمستويات تعميـ العمـو قد ظهور ه إف ،ةيحممه مف تييرات متساردة ومتييرات متعدد
ته في شت  نواحي يتمقاد الطالب في المدارس  وبيف تلرفا مبلحظة الفجوة بيف ما إل يرجع 

مجرد قدر مف الحقائؽ المحددة يجب  أنهاالعموـ دم   إل حيث تنظر المدرسة  الحياة اليومية،
يستمر  أفيمكف  وهذا ال في حياته،ظر دف قيمتها الوظيفية يستودبها بيض الن أفدم  الطالب 

قدر مف العمـ  إل كؿ مواطف يعيش في حاجة ماسة  ألبحفي دلر العمـ والتكنولوجيا الذي 
، لكي يعايش المتيوطرؽ التفكير،  وقد ترتب دم  ذلؾ ظهور يرات السريعة التي تحدث كؿ يـو

شكبلت ضعؼ التحليؿ في ومف هذد الم، ألهدافهالعديد مف المشكبلت التي تهدد تحقيؽ العمـو 
، مادة العموـ ، ودزوؼ المتعمميف دف دراس مجمودة مف المداخؿ التي  إل  كا أشار فراجة العمـو

 ومف هذد المداخؿ : نفعا ومتعة، أكثرتجعؿ مف تعميـ العمـو 
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المداخؿ التي اهتمت بتطوير  أكثر: حيث يعد مف دخؿ العمـ والتكنولوجيا والمجتمعم -

لبلح  .موـعتعميـ ال وا 
طبلب لمحفاظ دم  لحتهـ : حيث يهتـ برفع الودي الوقائي لدى المدخؿ التربية الوقائية -

يؤديه تعميـ العموـ في جميع مراحؿ التعميـ العاـ في  أفالدور الذي يمكف  وأهمية وسبلمتهـ،
 تزويد الطبلب بمتطمبات التربية الوقائية وجوانبها المختمفة.

هذا  إبرازمناه  العموـ هي المسئولة دف  أفكنولوجية : حيث تطبيقات العممية والتالمدخؿ  -
لفعاؿ الدور ا إظهار أهميةالجانب الوظيفي والتطبيقي لمعمـ ؛ لذلؾ فهذا المدخؿ يركز دم  

وفتحت بدورها آفاقا جديدة لتطبيؽ النظريات العممية واستخداـ  لمعموـ في مختمؼ المجاالت،
 والتي بميت ذروتها في غزو الفضاء. مف مشكبلت،لجة الكثير العممي في معا األسموب

مف المعرفة العممية والمهارات وتحليؿ المعرفة  األدن ويعني الحد  مدخؿ التنور العممي: -
التنور العممي هدفا رئيسيا لتعميـ العمـو سواء كاف  ألبحوقد  ت،امف ملادرها واتخاذ القرار 

 المتقدمة . أوذلؾ في الدوؿ النامية 

 ة العممية،التربي أهداؼهو اقتراح لبناء وتنفيذ مناه  العموـ بما يحقؽ : جماليالمدخؿ ال -
في مختمؼ مسارات العمـ االستمتاع بالجوانب الجمالية والفنية  إل ويؤدي في نفس الوقت 

 .ودية والعمميات التي تميز العمـبما ال يخؿ مف نواحي الموضوظواهرد، 

 
ف ضعؼ التحليؿ في المواد العممية قد يرجع إل  أف التحدث دم  اللعيد العربي؛ فإ ودند

التعميـ العربي في معظـ الببلد العربية ييمب دميه الطابع النظري، واالستمرار في تلميـ 
دداد الكتب والمواد التعميمية باألساليب التقميدية، التي تكرس حفظ المعمومات  المناه  وا 

يقمؿ مف االهتماـ بالمهارات التعميمية العميا، وتعويد  واسترجادها في دمميتي التعميـ والتقويـ، مما
الطبلب حؿ المشكبلت، ومواجهة المواقؼ المستجدة، وتشجعيهـ دم  المبادرة وتحمؿ المسئولية، 
وما ينت  دف ذلؾ مف ضعؼ في كفاءة النظاـ التعميمي، وارتفاع نسبة الهدر فيه، فالتعميـ العربي 

دم  استراتيجية تذكر المعرفة، وليس إنتاج المعرفة، فالتعميـ  في كؿ مستوياته ال يزاؿ مبنياً 
هتـ كثيرًا ببناء مهارات التفكير والتيسير ال سيما الكفايات بي خالة في مستوياته العميا، لـ يالعر 

العقمية العميا والتحميمية والتطبيقية والتركيبية، والتي تؤكد وتبني جوانب اإلبداع واالبتكار في ذهف 
 (.2004ـ )الحوات، المتعم

 

، مف التقويـ(و التدريس، و الخبرات، و المحتوى، و )األهداؼ،  المنهاج بعنالرد الخمسةألبح لذلؾ و 
ول  اهتمامات السمطات في جميع الدوؿ، وتكمف أهميته في أنه الوسيمة الرئيسة لمتعميـ التي مف أ
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الفمسطينية ضرورة وضع منهاج خبللها تتحقؽ أهداؼ المجتمع، ولذا رأت وزارة التربية والتعميـ 
يرادي الخلولية الفمسطينية لتحقيؽ طموحات الشعب الفمسطيني، حت  يأخذ مكانة بيف 

المنهاج ألنه الملدر الوسيط الشعوب ولقد أولت دناية خالة بالكتاب المدرسي كأحد دنالر 
حت  عمـ التي أنجزت الملمتعمـ، واألداة األول  بيد المعمـ والطالب، وتعد الكتب المدرسية وأدلة 

ركيزة أساسية في دممية التعمـ والتعميـ، بما تشتمؿ دميه مف بيانات ومعمومات درضت  ،اآلف
سهؿ ومنطقي لتوفير خبرات متنودة تتضمف مؤشرات واضحة تتلؿ بطرائؽ التدريس،  بأسموب

 .(2010وزارة التربية والتعميـ العالي، والوسائؿ واألنشطة وأساليب التقويـ )
 
ما زالت المشكبلت التربوية  المنهاج وتطويرد،  إدارةال أنه ودم  الرغـ مف الجهود المبذولة مف إ

إل  ضعؼ تحليؿ الطبلب، وخلولا في المواد العممية كالعمـو  موجودة ومف هذد المشكبلت
( بعض األسباب التي أدت إل  حدوث تمؾ Taylor, 1983وقد ذكر تايمور ) والرياضيات،
الكيفية التي تنظـ فيها الخبرات المقدمة في المادة  وجهة نظرد ومف تمؾ األسباب المشكمة مف 

، وال يقلد هنا بمفظ " خبرة تعممية " المحتوى الذي يعالجه  التعميمية وطريقة تقديمها لمطبلب
المقرر الدراسي وال النشاطات التي يقـو بها المتعمـ، ذلؾ ألف لفظ خبرة تعممية يشير إل  التفادؿ 

أف يستجيب إليها. هذا النوع مف ، والتي يستطيع بيف المتعمـ وبيف الظروؼ الخارجية في البيئة
سادد دم  تحقيؽ األهداؼ التي ترمي إل  تزويد الطبلب بمعمومات دف أشياء خبرات التعمـ ت

والنظريات ، معرفة المتعمـ وفهمه المبادئ والقوانيف ختمفة، وتتضمف مثؿ هذد المعموماتم
تمؾ مثؿ  قائؽ وما شابه ذلؾ، وال يمكف أف تقمؿ مف أهميةارب والتعميمات واألفكار والحوالتج

ؤكد الدور الوظيفي لممعمومات ، بمعن  أف المعمومات ال تدرس كفاية في األهداؼ ، طالما أنها ت
نماحد ذاتها ،    لما لها مف فوائد وظيفية وما تحدثه مف تييرات مرغوب فيها في سموؾ الطالب. وا 

ولعؿ مف أهـ العيوب التي تمقي الضوء دم  ددـ لبلحية خبرات التعمـ الحالية لتدريس 
. هي أف الطبلب كثيرا ما يتذكروف هذد المعمومات دف طريؽ حسب ما أوردد تايمور المعمومات

الحفظ اآللي بدال مف الحفظ القائـ دم  المعن  والفهـ الحقيقي لها، واكتساب القدرة دم  تطبيؽ 
إل  ذلؾ الكيفية التي ينظـ بها الطالب لممعمومات  ةمومات واألفكار التي يحفظونها باإلضافالمع

التي يتعممها، فالكثير مف الطبلب يتذكروف المعمومات في لورة أجزاء منعزلة أو منفلمة 
دراؾ العبلقات المختمفة بعضها دف بعض ويعجزوف دف ربط هذد األجزاء في لورة منتظم ة، وا 

 بينه.
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ممية ضمف مواقؼ تعميـ يحلؿ فيها الطبلب دم  المعمومات كجزء لؾ فإف تقديـ الخبرات التعلذ
وفي نفس الوقت ليتضح لهـ  ،يساددهـ في اكتساب المعموماتمية لحؿ المشكمة، مف العممية الك

 أهمية استخداـ المعمومات وأسباب الحلوؿ دميها. 
معمومات في نسؽ تنظيمي واحد طبلب هذد الأنه مف المهـ أال يدرؾ أو يكسب ال يرى تايمورو 

، يراها تنظـ بأكثر مف طريقة فعالة، ألف قدرة الطالب دم  تنظيـ المعمومات تزداد حيف فحسب
وهذا يوحي بأف مواقؼ التعمـ سوؼ تتضمف إدادة تنظيـ المعمومات بطرؽ متنودة تتناسب 

 .(Taylor,1983) لمعموماتي يمكف أف تستخدـ فيها اواألنواع المختمفة مف المواقؼ الت
 

( أف التدريس هو دممية توالؿ بيف 2003يرى الحيمه ) ،هذا يقودنا إل  مفهوـ التدريس وطرائقه
ف لحظة يالمتعمـ والمدرس ويعني االنتقاؿ مف حالة دقمية إل  أخرى، حيث يتـ نمو المتعمـ ب

وهو بذلؾ نظاـ شخلي  ،يهوأخرى نتيجة تفادمه مع مجمودة مف الحوادث التعميمية التي تؤثر ف
 فردي يقـو فيه المدرس بدور مهني هو التدريس.

 
ه النمو العقمي؟ بالنظر إل  التوجهات التربوية ولكف السؤاؿ هنا، هؿ التدريس فعبًل هدف 

يتيير تبعًا لذلؾ مفهـو ، ومع تطورها المستمر )المعرفية، السموكية، االجتمادية، النظرية(
فقط مقتلر دم  تحقيؽ النمو العقمي لممتعمـ بؿ يتعدى ذلؾ النمو  التدريس ليسالتدريس، ف

وهو كذلؾ يحقؽ الشخلية المتكاممة لممتعمـ لينشأ شخص لالح يتعامؿ  ،الجسمي واالنفعالي
 .(2003مع ما حوله ويواجه المشكبلت ويتعايش ويتكيؼ مع المواقؼ المتييرة )الفتبلوي، 

 
ولفه نشاطًا إنسانيًا، البد أف تتبايف فيه ، فالتدريس بء تعريؼ محدد لمتدريسمف اللعب إدطا

اآلراء وتختمؼ فيه وجهات النظر، فالتدريس دممية معقدة تتأثر بكـ هائؿ مف المتييرات والعوامؿ 
( Fink, 2003وقد أشار ) ،التي تجعؿ مف دممية التدريس دممية نادرًا ما تنفذ بطريقة معيارية

كما في الشكؿ اختيار طريقة التدريس المناسبة، دند يف االدتبار إل  بعض العوامؿ التي تؤخذ بع
 التالي:
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 عوامؿ اختيار طريقة التدريس

 
 
 
 
 
، يختمؼ دف المعن  اعممية  التدريس ودم  الرغـ مف لعوبة تحديد مفهوـ محدد لهف إذف،

ية توليؿ المعمومات إل  أذهاف المتعمميف التقميدي الذي كاف يحممه فيما سبؽ وهو أنه دمم
بلورة لفظية حيث يكوف المعمـ هو الممقف والمتعمـ هو المتمقي الذي يحفظ ويكرر دوف فهـ، وقد 

الموجسنية )الوقت، 
، ددد المشاركيف
ترتيب وطبيعة 
الجموس، معرفة 

 األثاث

قدرات ومعتقدات 
المعمـ )المهارات 

التي  التدريسة
  يمتمكها المتعمـ

 
الجمهور ، 
 الهدؼ

محتوى ) مفاهيـ ال
نظرية، حقائؽ،  

أو  تقارب المنهاج
 تباددد

األهداؼ 
التعميمية وهي 
 مخرجات

 
 السياؽ

طريقة التدريس 
 تعتمد دم 
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يكوف هذا مف أهـ األسباب التي أدت إل  امتبلؾ الطبلب اتجاهات سمبية تجاد المواد الدراسية 
 .(2001)دطا اهلل،  وخالة مواد العمـو والرياضيات

 
ونظرا ألهمية طرائؽ التدريس في تحقيؽ األهداؼ المنشودة في اكتساب المتعمـ لمخبرات والمفاهيـ 
والحقائؽ والنظريات وتوظيفها في حياته ، اقترحت الباحثة األسموب الجمالي في تدريس العمـو 

تكويف إل  رفع تحليمهـ العممي و  ةكطريقة تسادد الطبلب دم  تحقيؽ تعمـ ذو معن ، باإلضاف
 .  اتجاهات ايجابية تجاد مادة العمـو

 
  يشكهخ انذراطخ 0.1

 
ت ايجابية تجاد دراسة تمؾ في ددـ امتبلكهـ التجاها يفتواجه المتعمم التي ، لملعوباتنظرا 
طرؽ مف شأنها  إل ، تلبح الحاجة ممحة الضعؼ في التحليؿ إل يؤدي  التي قد، و المادة

، لذلؾ حاولت هذد الدراسة الكشؼ دف عميـ وتعمـ مادة العمـوفي ت مساددة المعمميف والمتعمميف
لعموـ في رفع مستوى تحليؿ الجمالي في تعميـ ا األسموبيحققه توظيؼ  أفالدور الذي يمكف 

، وتكويف اتجاهات ايجابيه تجاد هذد المادة لذلؾ تمحورت مشكمة الدراسة حوؿ اإلجابة الطبلب
 دف السؤاؿ الرئيسي التالي: 

 
تحصيؿ طمبة الصؼ الخامس  فير استخداـ األسموب الجمالي في تدريس العمـو ثما أ

 ؟نحوهواتجاىاتيـ  األساسي
 
 انذراطخ ٔأطئهزٓب أْذاف  4.1 

 
تحليؿ طمبة  فيالعموـ في تدريس  الجمالي األسموبتبياف أثر استخداـ  إل هدفت هذد الدراسة 

   التالية : دف األسئمةواإلجابة ،  نحودـ هاللؼ الخامس األساسي واتجاهات
 

ما أثر استخداـ األسموب الجمالي في تدريس العموـ في تحليؿ طمبة اللؼ  السؤاؿ األوؿ:
 الخامس األساسي، وهؿ يختمؼ هذا األثر باختبلؼ الجنس والطريقة والتفادؿ بينهما؟

 
بة اللؼ ما أثر استخداـ األسموب الجمالي في تدريس العموـ في اتجاهات طم السؤاؿ الثاني:

   الخامس األساسي، وهؿ يختمؼ هذا األثر باختبلؼ الجنس والطريقة والتفادؿ بينهما؟
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 فرضيات الدراسة 1.4 
 

 إل  فرضيات لفرية كما يأتي: األسئمةحولت هذد  السؤاليف السابقيفدف  لئلجابة
 

توى فػػػي المتوسػػػطات الحسػػػابية دنػػػد مسػػػ إحلػػػائيةال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة  :األولػػػ الفرضػػػية 
فػػي مػػادة العمػػـو تعػػزى لطريقػػة  األساسػػيفػػي تحلػػيؿ طمبػػة اللػػؼ الخػػامس  (α≤0.05)الداللػػة 

 .والجنس والتفادؿ بينهما، الطريقة االدتيادية ( الجمالي األسموبالتدريس ) 
 

فػػػي المتوسػػػطات الحسػػػابية دنػػػد مسػػػتوى  إحلػػػائيةال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة  :الثانيػػػةالفرضػػػية 
فػػي مػػادة العمػػـو تعػػزى لطريقػػة  األساسػػيتجاهػػات طمبػػة اللػػؼ الخػػامس فػػي ا (α≤0.05)الداللػػة 

 .والجنس والتفادؿ بينهما ، الطريقة االدتيادية (الجمالي األسموبالتدريس ) 
 

  انذراطخ أًْٛخ 1.1

 
 :األسباب التالية  تعود أهمية هذد الدراسة إل 

 
هي طريقة جديدة تقوـ ، و الجمالي في التدريس األسموبقامت هذد الدراسة دم  استخداـ  -

التي تجعؿ لممعمـ والمتعمـ دورا في العممية دم  العديد مف النظريات الفمسفية والسيكولوجية 
 حجرة الدراسية .الالتعميمية في داخؿ 

الجمالي في  األسموباستخداـ  أهميةقد تفيد هذد الدراسة ملممي المنهاج دف طريؽ معرفة  -
وخالة في مادة  الطريقةي المنهاج تدرس دم  تمؾ ف تعمميهوضع مواضيع  إل ، التدريس
 العمـو .

، وتشجيعهـ استخداـ  أهمية إل مفت انتباد المعمميف قد ت - المنحن  الجمالي في تدريس العمـو
، دوضا دف الطرؽ التقميدية التي ال تشجع روح دة غير مألوفةاستخداـ طرؽ جديدم  
 . والخياؿ لدى الطمبة اإلبداع

األسموب العربية ) دم  حد دمـ الباحثة ( التي تناولت موضع استخداـ ندرة الدراسات  -
ستفتح هذد الدراسة المجاؿ لمباحثيف والدارسيف في ، وبالتالي الجمالي في تدريس العموـ

 .أخرىالجمالي في تدريس حقوؿ معرفية  األسموبالبحث في استخداـ 
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 يحذداد انذراطخ  1.1

 

 .في مدرستيف مف مدارس الخميؿ أجريت الدراسةالمحدد المكاني : -

 (. 2010-2009أجريت الدراسة في السنة الدراسية ): مانيالز المحدد  -
 . األساسيالمحدد البشري : طمبة اللؼ الخامس  -

المستخدمة ، والمجتمع  واألدواتالمحدد اإلجرائي : حددت الدراسة بالمنه  ) التجريبي (  -
 والعينة المختارة.

الخالة  اإلجرائيةلرت هذد الدراسة دم  الملطمحات والمفاهيـ المحدد المفاهيمي : اقت -
 بها.

 
 يصطهحبد دراطخ 1.1

  
األسموب الجمالي 

(Aesthentics) 
طريقػػة تشػػتمؿ دمػػ  معرفػػة المفػػاهيـ وتقػػدير دميػػؽ لجمػػاؿ  :

وقػوة األفكػػار التػػي تعمػؿ دمػػ  تحويػػؿ وتيييػر خبػػرات الفػػرد 
 (.Girod etal,2003ومداركه دف العالـ مف حوؿ ) 

في التدريس يتضمف التركيز دم  السمات والمبلمح  طريقة : )إجرائي(
الجماليػػػػة لمخبػػػػرات والمعػػػػارؼ المقدمػػػػة لممػػػػتعمـ ومػػػػف هػػػػذد 
السػػػػػػمات التكامػػػػػػؿ والتػػػػػػوازف والتماسػػػػػػؾ والخيػػػػػػاؿ والحػػػػػػدس 

 واإلبداع واالندماج والبساطة والوضوح .
داد أو التأهػػب االتجػاد بأنػػه حالػػة مػف االسػػتع ألبػػورتيعػرؼ  : االتجاىات

العلػػػبي والنفسػػػي تنظػػػيـ مػػػف خػػػبلؿ خبػػػرة الشػػػخص وذات 
توجيػػػػػه تػػػػػػأثيري أو دينػػػػػػامي دمػػػػػػ  اسػػػػػػتجابة الفػػػػػػرد لجميػػػػػػع 

رها هػػػػػػذد االسػػػػػػتجابة ثيسػػػػػػتوالمواقػػػػػػؼ التػػػػػػي ت تالموضػػػػػػودا
 (2003همشري، )

العبلمة التي يحلؿ دميها الطالب / الطالبػة فػي االختبػار  : التحصيؿ ) تعريؼ إجرائي (
 ه الباحثة خليلا لهذد الدراسة.تددأالذي 

المستوى الخامس مف المرحمة األساسية المكونػة مػف دشػرة  : الصؼ الخامس األساسي
 لفوؼ حسب النظاـ التربوي الفمسطيني.
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 انفصم انثبَٙ

 
 

 اإلطبر انُظز٘ ٔانذراطبد انظبثمخ

 
 اإلطبر انُظز٘ 1.0

 
تميزد دف غيرد مف فروع المعرفة اإلنسانية  لكؿ فرع مف فروع المعرفة طبيعته الخالة به،

وى النظري له وبنيته المحتو  ه،وطرؽ البحث في، تشمؿ ميادينه، وأهدافه، ومسمماته، األخرى
ويلدؽ هذا القوؿ  فروع المعرفة اإلنسانية األخرى،وما إل  ذلؾ مف سمات تميزد دف التركيبية، 

 دم  العمـو الطبيعية.
 

، افرز األدب التربوي عينات مف القرف العشريف الميبلديلستينات والسبفي الفترة الواقعة بيف ا
، وهدفت إل  بناء النماذج ووضع االستراتيجيات دة قاـ بها فبلسفة العمـالعممي محاوالت ددي

، وفي حقيقة األمر، فقد ظهرت مشاريع رائدة لمناه  العمـو وضيح طبيعة العمـ وتركيبه وبيئتهلت
، كما وافرز األدب التربوي العممي طرقا ء والكيمياء واألحياء نتيجة لذلؾادامة ومناه  الفيزي

 (.2001واتجاهات حديثة لتدريس العمـو )دطا اهلل ،
 
 هـ المبادئ التي تقوـ دميها مناه  العمـو ما يمي :وأ
 
فهػـ  مػفالفػرد  تمكػفينبيي أف تتواءـ منػاه  العمػـو مػع المجتمػع ، فمنػاه  العمػوـ يجػب أف  -

ف تعينه دم  اتخػاذ مواقػؼ مػف مشػكبلت أ، ودميها اقة المتبادلة بيف العمـ و التكنولوجيالعبل
 التيير االجتمادي .

 يجب أف تكوف مناه  العمـو موائمة لحاجات الفرد العقمية والنفسية واالجتمادية والفمسفية. -
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، قبلنػينطقيػة مػف طػرؽ االستقلػاء العنػه طريقػة مأف تقدـ منػاه  العمػـو العمػـ دمػ  أيجب  -
، ومحاولػة تطػويرد للػالح اإلنسػاف والمجتمعػات نساف لفهـ الوجود الذي يعيش فيهها اإلطور 

 البشرية.

إنجاح يجب أف يشكؿ النشاط العممي داخؿ المدرسة وخارجها، دنلرا هاما يسادد في  -
، ودميه أ ف يتيح فرلا لمطمبة لفهـ األحداث والظواهر الطبيعية الهامة خطة تدريس العمـو

 حولهـ.مف 
 فيما بينها،يجب أف يتـ تدريس العمـو وتعممها مف خبلؿ ددة ملادر تعميمية تتكامؿ  -

المعرفة  طويحتـر قدرته دم  استنبا دم  نشاط الطالب العممي والذهني،ويجب أف يؤكد 
 .( 2001  ،هللا والتلرؼ بها ولنع القرار المناسب في ضوئها)دطا

  
 وفي دممية التدريسجديدة في تدريس العموـ بشكؿ خاص،  توجهات هذد المبادئ أدت إل  اتخاذ

باإلضافة إل  ف، خؿ جديدة لعممية التعمـ والتعميـ، وقياـ العمماء التربوييف باتخاذ مدابشكؿ داـ
 دم  المظاهر الخارجية ( الذي كاف سائدا، والذي ركزbehaviorismوجود المدخؿ السموكي )

يز الذي يعقب االستجابة ، والتعز ستجابات السموكية لممتعمـية واالمثؿ المثيرات الخارجلمتعمـ، 
( والتي يركز فيها المعمـ expository، وركز أيضا دم  مداخؿ التدريس الشارحة )المناسبة

 دم  نقؿ المعمومات إل  التبلميذ بيية تعممهـ لها.
يهتـ دمماء  ، حيث لـ(cognitivismوجد العمماء مدخبل أخر جديدا سمي بالمدخؿ المعرفي )أ

، نفسه ، ولكنهـ سعوا لمتنقيب دما يحدث في دماغ المتعمـالخارجية لمتعمـ ثهذا المدخؿ باألحدا
مف كيفية اكتسابه لممعرفة وتنظيمها وتخزينها في ذاكرته، وكيفية استخدامه لهذد المعرفة في 

معالجا المتعمـ تحقيؽ مزيد مف التعمـ والتفكير، لذا ركزت نظريات هذا المدخؿ دم  أف يكوف 
وبهذا تـ االنتقاؿ مف التعمـ السطحي إل  ما يسم  ، نشطا لممعمومات، وليس مستقببل سمبيا لها

 .(2002)زيتوف،  " ذي المعن  " أو " التوجه الحقيقي لممتعمـ"  ـبالتعم
 

ية دم  بناء المعرفة أشارت إل  معن  التعمـ بادتبارد دممالتي تؤكد ظهور النظرية البنائية إف 
تنظـ وتفسر  (schemesبنائية مف إبداع المتعمـ لتراكيب معرفية جديدة ) متضمنات معرفية 

خبراته مع معطيات أو ظواهر العالـ المحس. وهذا يحدث ما يسم  بالتعمـ القائـ دم  الفهـ 
(learning for understanding2003 وزيتوف، ( )زيتوف.) 
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كانت الفكرة الرئيسية في نظريته،  ، حيثتمثيؿ المعرفي (ؿ في نظريته ) الهذا ما أوضحه أوزوبو 
دراؾ مف هي مفهوـ التعمـ ذو المعن  ، الذي يتحقؽ دندما ترتبط المعمومات الجديدة بودي وا 

، وهذا االرتباط ال يتـ قسريا مما يسادد دم  االحتفاظ المفاهيـ والمعرفة الموجودة لديهالمتعمـ ب
، ويرفع كفاءة الفرد في استيعاب ي تعممها الفرد لمدة طويمةار التبأغمب المعمومات واألفك

وتعمـ لمة مف خبلؿ خريطة مفاهيـ شاممة طريقة متب، كما ينمي المفاهيـ ةمعمومات جديد
( يعتبر مف أهداؼ meaningful learningالطبلب المعمومات المقدمة لهـ تعمما ذا معن  ) 

، تمثؿ مها أوزوبؿ حوؿ التعمـ ذو المعن عرفي التي قدف نظرية التمثيؿ المإ، لذلؾ فتدريس العموـ
اخمية لممخ وسيكولوجية اإلطار الذي يحقؽ هذا الهدؼ حيث تبحث نظريته في العمميات الد

مثؿ تكويف المفهوـ وكيفية اكتساب المعرفة الجديدة التي تعتمد في األساس دم  أفكار المعرفة 
ومتاحة لتشكيؿ إرساء مناسب  ية المعرفية لممتعمـ،اسخة في البنمبادئ ومفاهيـ مناسبة توجد ر 

ترتبط به المعمومات واألفكار الجديدة المتلمة وتندرج في إطار مفاهيمي ملنؼ تحت نظاـ 
، وبذلؾ يتـ تمثيؿ المعرفة الجديدة داخؿ البنية المعرفية بحيث تفقد مفاهيمي أكثر دمومية وشموال

، وينت  دف هذا التفادؿ بينهما معرفة مميزة دنهما عرفيةي دخمت منها إل  البنية المطبيعتها الت
 ( .2002)زيتوف ، 

 
مراحؿ المهمػة فػي حيػاة المػتعمـ ،فهػي تسػاهـ فػي تشػكيؿ شخلػية التعتبر المرحمة األساسية مف  

، ع والبحػػث واالكتشػػاؼ وحػػؿ المشػػكبلتالمػػتعمـ العمميػػة باكتسػػابه لػػفات دمميػػة كحػػب االسػػتطبل
، وهػذا ت التػي تواجهػهتعمـ أكثر قدرة دم  التكيؼ مع بيئته وحؿ المشػكبلوهذد اللفات تجعؿ الم

العلر دلر العمـ والتكنولوجيا ألبح كؿ مواطف يعيش فيه في حاجة ماسة إل  قػدر مػف العمػـ 
ي دمػـو لوظيفػة أي ، والعمػـو هػتييرات السريعة التي تحدث كؿ يػوـوطرؽ التفكير لكي يعايش الم

)وبمعنػػ  آخػػلتحقيػػؽ أهػػداؼ،   ،(education through scienceر تربيتػػه مػػف خػػبلؿ العمػػـو
والوظيفة سمة ألي منه  دموـ ناجح ، وتعمـ العمـو إذا لـ يستشعر أهميته وفائدته خارج المدرسة 

ذا لـ تؤد مناه  العموـ في بعػد الطالػب والمدرسػة كثيػرا دػف نها سوؼ تالمدرسة ذلؾ الدور، فإ ، وا 
 (.2006 ،ها وبيف المجتمع ) فراجحواجز بينالواقع ، وتلنع ال

 
 ومف أهداؼ تدريس العمـو لمرحمة التعميـ األساسي ما يمي:

 
تعميؽ اإليماف باهلل تعال  الخالؽ مف خبلؿ التبلر بالكوف ومكوناته والتعرؼ إل  القوانيف  -

 التي تحكمه .
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ـ وسيمة لفهـ اإللماـ بالحقائؽ والمفاهيـ العممية بلورة وظيفية ، بحيث تلبح دراسة العمو  -
تولؿ إليه العمـ وفقا لمستوى  ومع أحداث مامع روح العلر،  البيئة بطريقة وظيفية تتمش 

 نمو المتعمميف .

واحتراـ أراء  رة وظيفية مثؿ األمانة العممية،تمثؿ القيـ واالتجاهات العممية المناسبة بلو  -
تباع العادات  ،مية، وحب االستطبلع والدقة العمتاآلخريف،والموضودية،ونبذ الخرافا وا 

 اللحيحة السممية.

 وذلؾ مف خبلؿ استخداـ دمميات العمـ المختمفة.ساب مهارات دقمية بلورة وظيفية، اكت  -

جهزة واألدوات مثؿ تداوؿ األمية دممية مناسبة بلورة وظيفية، اكتساب مهارات دم -
البيئية في لنع  خاماتالواالنتفاع بوالمحافظة دميها، وجمع العينات مف البيئة وحفظها، 

 األدوات واألجهزة العممية البسيطة.

ب االهتمامات والميولة العممية بلورة وظيفية، مثؿ حب القراءة العممية والتجريب، اكتسا -
وزيارة المتاحؼ العممية والقياـ  ية لنع األجهزة العممية المبسطة،وهوا والعمؿ اليدوي،

 (.2001، بالرحبلت العممية )دطا اهلل

 
فقد كاف يؤمف ، ممهـ منظري التربية، ة( لسنوات طويمة وحت  المحظDewyديوي ) يعتبرو 

دراؾ خطورة انفلاؿ المدرسة دف حياة الطفؿ ونادى  خبرة المباشرة في تعميـ الليار،بأهمية ال وا 
ال تتحقؽ إال دف طريؽ الخبرة،  در ة في نظيفالتربية الحقيقورة اتخاذ الخبرة أساسا لمتعمـ، بضر 

تهيئة  مانوا   ،تمميذ قدرا مف المواد الدراسيةفي تمقيف ال –كما يقوؿ  –المدرسة  ظيفةوليست و 
دادة تنظيـ خبراته السابقة بطريقة تزيد مف قدرته دم  ، جاؿ أمامه الكتساب خبرات جديدةالم وا 

  يكوف لها معن فالدراسة النظرية اللتحقيؽ أهداؼ التربية المنشودة، توجيه مسار خبراته الجديدة 
لخبرة العممية فقد يتعذر فإذا انعزلت الدراسة النظرية دف االفرد السابقة،  إال في ضوء خبرات

دمية التمميذ ونشاطه في في حيف أف الخبرة المباشرة تعتمد دم  فا، وتلبح مجرد ألفاظفهمها، 
 (.2000 ،)بدر واستمرارية ةليلبح لما يتعممه معن  لديه وبالتالي أكثر ديمومالتعمـ، 

 
( وذلؾ في كتابه experienceمركزا دم  مفهـو الخبرة ) ةبحث ديوي الجماؿ ودبلقته بالتربي

تحدث دف الخبرة ، وقبؿ ال1934( الذي نشر داـ Art as Experienceالشهير "الفف كخبرة" )
إل  مفهوـ دمـ الجماؿ وكيؼ  اإلشارة، البد أوال تدريس العموـب، ودبلقتها لدى ديوي الجمالية
  نشأ؟
( مف الكممة اإلغريقية Aestheticsاشتؽ ملطمح دمـ الجماؿ أو الجماليات ) 
(Aisthanesthia( والتي تشير إل  فعؿ اإلدراؾ ، وأيضا مف كممة )aistheta التي تعني )
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األشياء القابمة لئلدراؾ وذلؾ في مقابؿ األشياء المادية أو المعنوية ، ومف هنا تعرؼ الجماليات 
 المستمدة مف الحواس" وهذا ما اتفؽ معه الفيمسوؼ األلماني كانط دندما قاؿ بأنها "المعرفة

" إف دمـ الجماؿ هو العمـ المتعمؽ بالشروط الخالة باإلدراؾ الحسي" كما درؼ أيضا دم  انه  
 (.12: 2001)دبد الحميد،  " ؿ في الفف والطبيعةفة أو نظرية التذوؽ أو إدراؾ الجمافمس
 

( في البداية بادتبارد فردا مف الفمسفة ويتعمؽ هذا العمـ بدراسة Aestheticsنشأ دمـ الجماؿ )
اإلدراؾ لمجماؿ والقبح ، ويهتـ أيضا لمحاولة استكشاؼ ما إذا كانت الخلائص الجمالية موجودة 
موضوديا في األشياء التي ندركها أـ توجد ذاتيا في دقؿ الشخص الذي يقـو في اإلدراؾ. 

الذي يتعامؿ مع ولؼ الظواهر الفنية والخبرة الجمالية  ؿيضا بالجماويعرؼ دمـ الجماؿ أ
 وتفسيرها.

 يقتلػر فقػط دمػ  فمسػفة الفػف،هذا التعريؼ لعمـ الجماؿ هو األكثر دقػة وشػمولية الف الجمػاؿ ال 
نمػػا يتضػػمف أيضػػا فػػروع أخػػرى مرتبطػػة بػػه ، ينتمػػي العديػػد منهػػا إلػػ  حقػػوؿ معرفيػػة أخػػرى غيػػر  وا 

 ،ة ) الجمػاؿ فػي الفػف والطبيعػة(طمح الجماؿ يشير في معناد التقميدي إلػ  دراسػكاف ملالفمسفة، 
وأنمػػاط التعبيػػر ذلػػؾ كطبيعػػة التجربػػة الجماليػػة،  أمػػا االسػػتعماؿ الحػػديث فينطػػوي دمػػ  أكثػػر مػػف

معػػا ( ومػػا شػػابه ذلػػؾ ) دبػػد الفنػػي وسػػيكولوجية الفػػف ) وتعنػػي دمميػػة اإلبػػداع والتػػذوؽ أو كميهمػػا 
 (. 2001 الحميد،

 
في خمسينات القرف الماضي فرديف مف فروع الجماؿ، ادتبرهما قد وضع الفيمسوؼ بيردسمي و 

وهذا يتعامؿ مع وهما ) الجماليات الفمسفية ( متمايزيف، ولكنهما في نفس الوقت مرتبطاف، 
ية ( الذي يتعامؿ مع و) الجماليات السيكولوج ،بنوع وحقيقية األحكاـ الجماليةالقضايا الخالة  

له  كؿ، يقـو مف خبلؿ فروع معرفية أخرى(، Interdisciplinaryنه دمـ  بيني )الجماؿ دم  إ
أو االستجابة طقة المشتركة المتعمقة بالخبرة، طريقته ومنهجيته ومفاهيمه الخالة بدراسة تمؾ المن

دراكية تكوف  وهذد الفروع المعرفية األخرى قدوانفعالية ومعرفية واجتمادية،  مف جوانب حسية وا 
،  في النفس أو األدب أو النظر  بعض الفبلسفة إل  ف قاـودند منتلؼ القرف العشريالعمـو

الرغـ مما في هذد دم  ال تتعامؿ مع نظرية الجماؿ، بؿ مع نظرية الفف، دم  أنهالمجماليات، 
 بشكؿ مية األخرىي. مما أدى إل  إهماؿ الدراسة لمجماليات في الفروع األكادالنظرة مف قلور

سيطرة المنه  التجريبي  ويعود هذا اإلهماؿ إل بشكؿ خاص،  وفي الدراسات السيكولوجية داـ،
بادتبارها ظاهرة فضفاضة مراوغة، يلعب الذي نظر ألحابه إل  الظاهرة الجمالية  الكمي،

خضادهاالتحكـ فيها وقياسها،  توجد مبررات أخرى ساهمت في هذا  اكملمتناوؿ التجريبي،  وا 
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ظهرت اهتمامات متزايدة بالجماليات مف القرف العشريف،  إال انه في العقود األخيرة، اإلهماؿ
 .( 2001 ؿ ميداف دمـ النفس ) دبد الحميد،والفنوف داخ

 experience( أوؿ مف أشار إل  مفهوـ الخبرة الجمالية )Dewyيعتبر ديوي ) 
(Aesthetics .تختمؼ دف خبرة أخرى جمالية الوالخبرة ال، فالجماؿ له دبلقة بالخبرة اإلنسانية 

واالختبلؼ بينهما اختبلفا كميا يتمثؿ يمكف فلمها دف الحياة االجتمادية  والفي الحياة اليومية 
فقط دم  . ولقد جاء ديوي بهذد النظرة لمجماؿ بعدما كاف الجماؿ مقتلرا في درجة الدقة والنظاـ

وحانيته. وال يجب أف واقع وله قديسته ور ، والتي كانت تعتبر شيئا بعيدا دف الاإلدماؿ الفنية
ات التي كانت سائدة ، الممارسم  وجود تمؾ النظرة لمجماؿ والفف، والذي سادد ديدنس بالواقع
أو التي  ، الموحات الفنية ( بالطقوس الدينيةتباط الفف ) األناشيد، الموسيق ، مف ار في ذلؾ الوقت

، التي أدت إل  اقتناء المنتجات الفنية كنوع سماليةظهور الرأيضا وأسد هي ترتبط بالروح ال بالج
قة التي سيطرت دم  الفكر مف التفوؽ الثقافي كما هو التفوؽ المالي، كما أف وجود التفر 

أنه ذو طبيعة ، فكاف ينظر إل  الروحاني دم  هي التفرقة بيف الروحاني والمادي، إال و الفمسفي
تمؾ  ،فيه المادة الدنيئة الرخيلة ابالوحؿ الذي تحي له دبلقة ذو لمة، ليس خالة وفارقة متميزة

، ة وادتبار الفف شيئا قائما بذاتهالنظرة كاف لها الدور في استبعاد الفف مف مضمار الحياة اليومي
فالجماؿ في  ،الواقع ة، وال يجب أف يحقؽ أي وظيفة في لياغيرتبط بأي غرض وال يجب أف

تحقيؽ الهدؼ الذي يريدد اإلنساف،  واالستمتاع فيالحياة مف وجهة نظرة تكمف في المتعة 
فاإلنساف يعيش في واقع مف المشكبلت وهو يحاوؿ دائما التكيؼ معها والتحكـ بها وضبطها 
إلدادة توازنه، وهنا تظهر قيمة اإلنساف، فالجماؿ ال يظهر في مجتمع فوضوي مميء 

د األمؿ بالمشكبلت، ال يبعث وال في مجتمع مثالي خالي  ادة توازنهفي التحكـ بالبيئة مف حوله وا 
 ( .Eisner، 1991) قيمه مف التحديات حيث ال يكوف فيه لئلنساف

 
والتربية الجمالية دمومًا هي اإلحساس بالجماؿ وتقدير الشيء الجميؿ أو القوؿ الجميؿ أو العمؿ 

اف في مختمؼ وهو نشاط يهدؼ إل  تنمية اإلنس ،الجميؿ، ثـ لنع الجماؿ وبثه في حياة اإلنساف
مراحؿ حياته متمتعًا بقدرة خالة دم  تذوؽ القيـ الكامنة في الحياة، ويكمف هدفها تنمية 
اإلحساس الجمالي لمولوؿ إل  اإلبداع واالبتكار والتذوؽ. كما أنها دممية منظمة وموجهة 

جراءات دممية يتحقؽ فيها التكامؿ لتحقيؽ الياية الكبرى وهي  استشعار وهادفة تقوـ دم  أسس وا 
 (. 2008جماؿ الكوف وانسجامه )أبو مخ، 

 
، مف ة العموـأف معممو العمـو ينظروف دادة إل  ماد (Girod et al,2003يرى جيرود ورفاقه )و  

حيث األفكار الواردة في المادة الدراسية ومف حيث السموكيات والميوؿ البلزمة لتوجيه دمميات 
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مادة ، فهي غالبا مادة العموـ يهـ نتيجة ما تتلؼ بهوهذد النظرة تحققت لد التعمـ والتعميـ،
دادة ما تتطمب  المشتقة مف هذد النظرة،ودية ومنهجية، وأساليب التدريس تحميمية منطقية موض
 ف يكونوا مراقبيف ناقديف لؤلشياء واإلحداث والعالـ.مكوا في التفكير، وأمف الطبلب أف ينه

 
دتبار انه دمـ يدفعنا نحو ـ بطريقة مختمفة، دم  اإال أف هناؾ بعض العمماء يلفوف العمو  

، حيث انه يرفض الثنائيات الخاطئة بناء دم  أراء ديويهذا الولؼ جاء والعواطؼ.  اإلبداع
ؿ العقالمشادر( و)-و)الفكر الحدس( -منطؽالشخلية( و) ال -التي تقارف ما بيف ) الموضودية
( دندما Cherry Holmesدميه شيري هولمز )، وهذا ما أكد والقمب( و) التفكير و اإلحساس(

، الفلؿ بيف ما هو موضودي وشخلي، وما هو منطؽ وحدس دف: "دندما نتوقؼ تحدث قائبل
، ونبدأ بالنظر إل  العالـ مف العالـ بشكؿ جزئي وما هو تفكير ودواطؼ، نتوقؼ دف النظر إل 

 .(Grod et al, 2003, 575) "حولنا نظرة شاممة متكاممة 
 

التفكير ال يقتلر ديوي في كتابه ) الفف تجربة ( بيف العالـ والفناف في دممية التفكير، فجمع 
نما يقوـ بها الفناف مف خبلؿ إيجاد العبلقات التي يمثمها فدم  العالـ فقط ، وهو ي دممية الفف، وا 

، وهو بذلؾ يؤكد دم  مفهوـ الخبرة ولكف بدرجة اقؿ وضوحا مف العالـ بذلؾ يعتبر مفكرا
المزج ، فقد وضحت نظرة ديوي ، مؤكدا أهميتها في العموـ. نافيا وجودها فقط في الفنوفيةالجمال

، بحيث يعط  عرفة والطرؽ المعرفية ضمف طرؽ فنيةاء الملقبيف الطرؽ المنطقية في است
جؿ التعرؼ دميها أف العمماء ال يدرسوف الظواهر أل، وذلؾ شموال وتكامبل في الفهـ اإلنساني

نما ،رها ومحاولة ضبطها فحسبوتفسي ، تمؾ المبلمح التي لما تشتمؿ دميه مف مبلمح جمالية وا 
 .(Eisner,1991التفكير فعالة وقوية )  دمميةتجعؿ مف 

 
دمماء الفيزياء ، لذلؾ اجمع مف وسائؿ اكتشاؼ الحقيقة العمميةويرى العمماء في الجماؿ وسيمة 

، فالفيزيائي ريتشارد س أساسي لمحقيقة العمميةهو مقيا ، دم  أف الجماؿفي القرف العشريف
، يف الحقيقة بفضؿ جمالها وبساطتها( يرى أف المرء يمكف أف يتبRichard Feynmanفينماف)

، إنني ، بؿ ولف ادمؿ، كؿ ما في األمرادمؿ شيئا مهما لـ: " إنني وهو ما أوضحه دندما قاؿ
 ، دندما أشار إل  أفدمية ديوي ا ما أكدوهذ .ع بتعمـ الفيزياء والرياضيات"تادتدت أف استم

رادة ولوال التوازف والتناسب والوحدة بقدر ما ، النجاح ال يحقؽ منفعة كمؼ هذا النجاح مف جهد وا 
، لـ يكف بمقدور العمماء التولؿ إل  النظريات العممية التي تساهـ ر الطبيعيةفي دمؿ الظواه

 ( .Eisner , 1991في تفسير هذد الظواهر ) 
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 الجماليػػة التػػي أكػػد دميهػػا اينشػػتايف دنػػدما قػػاؿ مشػػيرا إلػػ  خلػػائص الخبػػرة فػػي هػػذا إشػػارة إلػػ و 
والتي تربطه بالتفكير العممػي " النظريػة تكػوف اددػ   إلػ  إثػارة  العنالر الثبلث المحددة لمجماؿ،

يػػؽ ولػػبلحيتها لمتطب التػػي تربطهػػا اشػد اختبلفػػا، واألشػػياءمػػا كانػػت مقػػدماتها ابسػط، كم، اإلدجػاب
 -أوسع نطاقا " فهو بذلؾ يمحض دنالر الخبرة الجمالية في :

 
 الكمػاؿ واالقتلػاد، بقػوؿ دػالـ -ومبػدأ البسػاطة يسػتمـز شػيئيف : -العنلر األوؿ، البساطة : -

 البساطة والضخامة كمتاهما ( " إفHenri poincare) هف كاريبو الرياضيات والفيزياء هنري 
النظريػة الجميمػػة فػي هػػذا و ودػػف حقػائؽ كبيػػرة،  بسػيطةفػػنحف نػؤثر البحػػث دػف حقػػائؽ جمػاال، 
ال تشػمؿ إال مػاهو ضػرور أف تأخذ في الحسباف كؿ الحقائؽ، البد لها مف المعيار،  فػبل  ي، وا 

  ." طإفراط وال تفري
 انه ال دمـ مف غير ادتقاد بوجود تناسؽ داخمي فيعمف اينشتاي -العنلر الثاني، التناسؽ : -

( التناسؽ بأنه انسجاـ األجزاء بعضها مع Heisenberg)  ويلؼ هيزنبيرجفي الكوف، 
 حقائؽ دديدة،والنظرية الجيدة في أي دمـ مف العموـ هي التي توفؽ بيف  بعض ومع الكؿ،

 لـ تكف فيما مض  تربط بينهما لمة.
وهي بهذد اللفة وضوح شديد في ذاتها،  لمنظرية التي تتلؼ -الرودة :العنلر الثالث،  -

ويرى جورج تجارب دديدة،  موحية بإجراءالكثير مف األشياء األخرى،  دم  تمقي ضوءا
بيف ظواهر في جمعها  والرياضيات، ثومسوف أف جماؿ ورودة أي نظرية دممية في الفيزياء 

يف أو أف تجمع بظواهر بعضها ببعض اتلاال وثيقا، وتبيف اتلاؿ التبدو شديدة االختبلؼ، 
ومدهشة  تفعمه النظرية النسبية العامة بطريقة أنيقة ا ماوهذ مختمؼ دنالر الظاهرة الواحدة،

 .( 2005) دبد العاؿ،
 
، فانه يعطي الحقيقة العممية مقياسها األساسيبيعة، ذا كاف الجماؿ لفة مف لفات الطوا  

فهو يرى أف الجماؿ (، Heisenbergوهذا ما أوضحه هيزنبيرج ) ، لهاكماويضفي دم  النظرية 
ولقد  لدر مف ملادر االستنارة والوضوح،هو أهـ مالفنوف دم  السواء، وـ الدقيقة و في العم

الها وكمالها حيث أوضح أف النظرية مقنعة بفضؿ جم ،الكـ االحظ ذلؾ بما يتعمؽ بميكانيك
 (. 2005التجريبي ) مجاهد، 

 
ال ، وهنا الرة لدرجة انه مقدـ دم  التجربةإذف ألبح الجماؿ معيارا أساسيا في الفيزياء المع

يقاظ ، ليس المشادر والبهجة نقلد بالجماؿ ) دكس القبح ( إنما الجماؿ الذي يتمثؿ في إثارة وا 
ترتبط بالتناسؽ مف خبلؿ أدماؿ جميمة بالمعن  التقميدي لكممة )جماؿ( ولكف مف خبلؿ أدماؿ 
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 ، بؿ في جماؿجومبريتش في جماؿ موضوده اؿ العمؿ ال يكمف كما أشارمجوالوحدة والتوازف، ف
 ( .2001، عبير دف هذا الموضوع )دبد الحميدالت
 

، بعدما العمـ والفف في تدريس العموـ، اتفاؽ العمماء دم  الجمع بيف مف خبلؿ ما سبؽ المبلحظ
نه جميؿ بذاته. ولعؿ ، فهو جميؿ ألال يجب أف يرتبط بأية غاية أخرى كاف الفف شيء روحاني

، فأنت تحكـ دندما تسمع أو ترى شيء جميؿ فحت ، هذا الرأي، وجد مف االدتراض ما يكفي
دميه في ضوء ما ثارت لديؾ مف انفعاالت ومشادر مررت بها خبلؿ خبرة ما في حياتؾ . لذلؾ 

بها، لذلؾ فالخبرة الجمالية  رفالجماؿ خبرة كييرها مف الخبرات التي يعايشها اإلنساف ويتأثر ويؤث
 .(2007ز، ستولنيت ) تؤدي أيضا إل  اكتساب المتعمـ مفاهيـ دممية

 
نػوديف مػف الخبػرة مما سبؽ وباالدتماد دم  نظرية ديوي في الخبرة الجماليػة ، نبلحػظ أف هنػاؾ  

 ستكشػػػػاؼ، خبػػػػرة داديػػػػة ، تػػػػؤدي إلػػػػ  فهػػػػـ مفػػػػاهيمي ، والػػػػذي يقػػػػـو دمػػػػ  االفػػػػي تػػػػدريس العمػػػػوـ
يتػيح  يالػذ ، وخبػرة جماليػة تقػود إلػ  مػا يسػم  بػالفهـ الجمػاليواالستقلاء وطرؽ حؿ المشػكبلت

وقد وضح ديوي وجهػة نظػرد فػي الفهػـ الجمػالي  ،لممتعمـ إدراؾ ما حوله بطريقة أكثر شمولية وقوة
تػدفع  الطالػب بقػوة ودمػؽ، واف يحػس بػه ويجربػه،  ، فتعمـ العمػـو يعنػي أفالفف تجربة(في كتابه )

جعػػؿ ، تيػػة ومثمػػرةبطػػرؽ قو  والعمػػؿعاطفػػة، جمػػع مػػا بػػيف التفكيػػر والوالتعمػػيـ بهػػذد الطريقػػة التػػي ت
 .Eisner,1991)فعالية وشمولية ) النتائ  أكثر

 
يشير إل  شبكة تشمؿ دم  معرفة المفاهيـ ، وتقدير دميؽ لجماؿ وقوة وأما الفهـ الجمالي فهو 

وقد أكد جيرود الفرد ومداركه دف العالـ حوله،  األفكار التي تعمؿ دم  تحويؿ وتييير خبرات
(Girodأف تعميـ العموـ ي )الطرؽ الجمالية والفنية لممعرفة،حقؽ أفضؿ النتائ  دند االستعانة ب 

استند جيرود عممية. ولتحقيؽ الفهـ الجمالي، وذلؾ بإشراؾ المتعمـ لجماؿ وقوة وقيمة األفكار ال
  :ذيف ثبلث خلائص تمثؿ هذا الفهـمتخ ( دم  النظرية الجمالية لديوي،Girod etal) ءدوزمبل

 

 الي هو دممية تحوؿ، فقد تحدث ديوي دف دنلري العمؿ والمعاناة، فالعمؿالفهـ الجم :أوال  
والفهـ  نهاية فريدة مف نودها ومميزة،ويبمياف أوجهما في  معا، ـوالتأمؿ يحدثاف بانسجاـ وتناغ

بعمؿ شيء .... يرفع حجرا مثبل،  الجمالي يبدأ بالتعرؼ دم  المعمومات . كأف نقوؿ " رجؿ يقوـ
ويبق  الرجؿ يحاوؿ نه يعاني مف شيء، وزف، الحجر ، الجهد ، مممس الحجر "، ونتيجة لذلؾ فا

وهذا  يؼ متعادؿ مابيف الذات والشيء،ويستمر كذلؾ حت  يظهر تك يجد طريقة لحممه، أف
وبذلؾ يمكف هراف مندمجيف في الخبرة والنتيجة.بحيث يظ يربط االثنيف معا برابطة وثيقة، التعامؿ
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تحوؿ، المعرفة تيير الفرد، وتيير نظرته لمعالـ ت  دف الفهـ الجمالي دممية أف يكوف التعمـ النا
تسم  حيف الب اليومية خارج اليرؼ اللفية، ودند ارتباط تمؾ التحوالت بحياة الطمف حوله، 

 .ة جماليةإذف خبرة تحولي
 

 فإنهاالجمالية،  تكتمؿ الخبرة يوحد أجزاء المفهوـ في كؿ متكامؿ، فعندماأف الفهـ الجمالي  ثانيًا:
وتسحبه إل  كامبل،  وتترؾ المتعمـ مشبعا بالمعرفة إشبادا تكوف مرتبطة بزمف وحدث محدديف،

 أو نقاط غامضة ألنهكامبل دوف تجزئة،  بحيث يدرؾ المفهوـ إدراكا، نحو خبرات جديدة، األماـ
يتـ  خبرات الجمالية الوهذا ما يؤكدد ديوي في أف ال تفاليمها، فهو يدرؾ أدؽيمر بالخبرة بنفسه، 

الفهـ الجمالي ، و إل  فهـ أدمؽ يمما يؤدواطؼ والتفكير والتطبيؽ العممي، الفلؿ فيها مابيف الع
فعند إدراؾ في ذلؾ،  بوال دجوالمفاهيـ،  يعتمد دم  تطوير تماسؾ مابيف األجزاء واألفكار

، العبلقات دف الكؿ،  ؼمما تكشؿ، تظهر في كؿ متكام فإنها مابيف العنالر الفردية لممفهـو
 وتسمح لمفرد التعرؼ دم  النواحي الجمالية لممفهوـ.

 
الطػبلب إلػ  دػالـ  يدفعالفهـ الجمالي،  حيث أفيفرض الشيء،  الفهـ الجمالي مثير إلزامي ثالثًا:

أف  مػػف الشػػائع لػػدى هػػؤالء المتعممػػيف، ممػػا يلػػبحلتفػػادبلت العقميػػة واالستكشػػافات، مػػف خػػبلؿ ا
 اوليخبػػرو يحات لؤلفكػػار، خػػارج غرفػػة اللػػؼ لمبحػػث دػػف أمثمػػة وتوضػػار العمميػػة، باألفكػػ ايفكػػرو 

 Girod etارة والمشػاركة بػالنظر إلػ  العػالـ بعيػوف أوسػع )اآلخريف دمػا يتعممونػه، متمػذذيف باإلثػ

al,2003. ) 
 

كيؼ يدرؾ المتعمـ ، وكيػؼ يفسػر فهـو الجمالي يبيف بطريقة أقوى، فالمومف خبلؿ ما سبؽ،  إذف
لػػػبح المػػػتعمـ أكثػػػر وديػػػا بالعػػػالـ ليقػػػدروا أوبػػػذلؾ العمميػػػة،  والعػػػالـ مػػػف خػػػبلؿ األفكػػػار حػػػداثاأل

التعمػيـ التقميػدي  عوال يسػتطيجمالػه وبنيتػه بطػرؽ جديػدة، وهػذا مػا يضػيفه الفهػـ الجمػالي،  ويفهموا
 تحقيقه .

 
بط العمػػـ بػػالفف ا تعػػزز لػػدى المػػتعمـ سػػمة التخيػػؿ، وهػػي السػػمة الثانيػػة، والتػػي تػػر هػػذا يحػػدث دنػػدمو 

ؿ سمة يتميػز بهػا العنلػر البشػري، الخياالتخيؿ، سمة لمخبرة الجمالية، فوقد جعؿ ديوي مف سمة 
فيسػػتطيع مػػف خبللػػه أف عور بهػػا بحيػػث تؤلػػؼ كػػبل متكػػامبل، وتمكنػػه مػػف النظػػر إلػػ  األشػػياء والشػػ

وهذا ما كاف  إبداديوهذا ما يؤدي في النهاية إلي إنتاج بلقات غير المألوفة في الطبيعة، يجد الع
فنيوتف مثبل تولؿ إلي نظرية الجاذبيػة األرضػية العمماء،  في النظريات العممية التي تولؿ إليها

 وهي سقوط األشياء دم  األرض .خبلؿ مبلحظات مألوفة لدى الناس، مف 
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ي مػا فػػ دنػدما يػػتـ إدػادة اإلنتػاج لشػيءيكػوف  إف التخيػؿديػوي فػي كتابػه ) الفػػف تجربػة (،  يشػير 

ويوضػح مػف خبللهػا مػا فهو يعبر دف فكرة لديه فػي ذهنػه،  لفناف دندما يرسـ لوحة ماالطبيعة، فا
يحػػدث لهػػا فػػي  وتنبػػؤد بمػػا سػػيحدث أو بأمػػؿ أفمػػف انفعػػاالت اتجػػاد هػػذد الفكػػرة،  يػػدور فػػي داخمػػه

رسػػػـ،  سػػػواء كػػػاف ذلػػػؾ باسػػػتخداـ تلػػػوير أولؾ العػػػالـ ، فهػػػو يعبػػػر دػػػف فكرتػػػه، وكػػػذ المسػػػتقبؿ،
قػات يطمػؽ دميػه أو باسػتخداـ رمػوز أو دبلدرسػود،  بير دف محاوالتهـ لتوثيؽ ما أحسوا به أولمتع

 ( . Eisner , 1991وتكوف المحلمة إبداع وانجاز )  بالتفكير العممي، 
 

ي اإلبداع ، فبل لذلؾ فالتخيؿ سمه مف سمات الخبرة الجمالية ، وهي تقود إل  سمه أخرى وه
، دم  قدرة إبدادية كبيرة ، كاف ذلؾ دليبلودميقاما كاف الخياؿ ممتمئا ، وانه كمإبداع بيير خياؿ
، اإلشكاؿ الخاص، ويحكموف دم  مدى اقترابه منها ويخمقوف في دالمهـ لما في الواقع

 .، وهـ في خيالهـ  تجد الحقيقة وجودها الجميؿ الفعاؿوينات العظيمة التي تسحر األلبابوالتك
 الخيالية، وادتبر اللور ( أهميةHOLTداع وثيقة، وقد ابرز هولت )والعبلقة بيف الخياؿ واإلب

بعيف الخياؿ،  ية األشياءرؤ المبددوف يممكوف قدرة دم  ، و الخياؿ أساسا يقوـ دميه اإلبداع
، نها بعيف خيالهـ وال يراها غيرهـ، ويندفعوف إل  تحقيؽ أهداؼ يرو ويستيرقوف في النظر التخيمي

قوة البخار،  ، وهذا ما حدث مع ستيفنسوف دندما انتبه إل ف مباالةدو  خطاراألوهـ يقتحموف 
اخترع اآللة  –، وبفضؿ قوة التخيؿ التي كانت شيئا مألوفا لدى الناس، و الخارج دف القدر

 ( .2005البخارية والقاطرة البخارية ) دبد العاؿ ، 
 

عمـ دم  المهو باألفكار والرؤية واإلبداع يرتبط باإلحساس الجمالي والفني لدى المتعمـ، فقدرة المت
في داخؿ األشياء هي دوامؿ ضرورة لبلكتشاؼ، فالشخص المبدع فعبًل، دادة يرى أدمؽ 
ويشعر أفضؿ ويلؿ أكثر إذا قورف بآخر أقؿ إبدادًا. وهنا يكمف السبب في أف الشخص المبدع 

)البيدادي، يكتشؼ أكثر، فكؿ مبدع مكتشؼ، وليس بالضرورة أف يكوف كؿ مكتشؼ مبددًا 
2001.) 

 
دادة ، انه إبد( هو نشاط فاحص وباحثGoodmanماف )رأي جود النشاط الجمالي فيو  اع وا 

دف غيرد مف النشاطات المتسمة بالذكاء  الجمالي: ما الذي يميز النشاط لئلبداع، ولذلؾ يتساءؿ
 ؤس موجه لمتنبواإلدراؾ والبحث العممي؟ إف اإلجابة الفورية دف ذلؾ هو أف النشاط الجمالي لي

يات مف األهداؼ واليا اخالي ، ولكف حت  لو كاف االتجاد الجمالي بريئاالتحكـ في الطبيعة أو
، ومحب لي مستطمعاتجاد فضو الجمالي  دفاالتجا  ،ال يعد كافيا العممية فأف كونه ال غاية له
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ؾ دوافع فنية هناأف ، كما أف هناؾ دوافع معرفية داخؿ الفف ، ويؤكد جودمافلمبحث والتساؤؿ
 ( .2001، مجاؿ النشاط العممي )دبد الحميد داخؿ

 
، بحيث الفنانوف في تفكيرهـإف اإلبداع العممي يعتمد دم  نفس األدوات الجمالية التي يستخدمها 

، ويرى روت برنستف العمـ كي يتقدـيلبح الفف ملدرا لممهارات والبليرة التي يحتاجها 
(Root-Bernstinأ )الجمالية لتعميـ وتعمـ العمـو في المدارس بؽ المعاييرطنه يجب أف ت ،

الطبلب المفاهيـ  ودند تدريس مفاهيـ الجمالية لؤلفكار العممية،فالمعمموف يجب أف يستخدموا ال
، والعموـ ليست دممية تحميؿ لما يجري فيهـ روح العالـ وروح الفناف معا، يجب أف يطور العممية

مدخوؿ في األشياء ، بؿ تعني محاولة لية ومنطقية جامدةداث بأساليب فكر مف ظواهر وأح
 ( .Girod ,et. al , 2003واإلحداث واألفكار واالندماج بها )

 
لعبلقة الثنائية بيف العمـ والفف، وتتوسـ بها الخبرة الجمالية ، توثؽ اوهذا يقودنا إل  سمة أخرى

، ، بحيث تندم  الحدود معايء، واالندماج درجة مف اإلحساس العميؽ بالشوهي سمة االندماج
قة ، وهي بوتقة واحدةائح والنكهات، لتنلهر في بوتبمعن  تندم  األلواف واأللوات والرو 
 ( .Parnish 2004, (ج اإلندمااألحاسيس، هكذا وضح بارنش  سمة 

 
، بأنه تعمـ المعرفة بطريقة دم  نظرية ديوي ج باالدتماددما( فقد وضح اإلنGirod) أما جيرود 
، بحيث يكوف المتعمـ قادرا دم  أف يدرؾ األشياء أو األفكار ويستطيع تخيمها بلريا أو ةسجممن

النظريات  والعمماء تولموا إل  إبداع الموسيق .ها شفويا، حت  لو كانت دف طريؽ ولف
ليحققوا  ، دم  بيف العواطؼ والتفكير واإلدماؿيؽ اندماجهـ مع الخبرة بحد ذاتها، دف طر العممية

ثاؿ دم  اندماج العمماء ، وهذا يقودهـ إل  اإلبداع واإلنتاج. ونورد هنا مهاية الفهـ الحقيقيبالن
، حيث كاف لها الحيوانات( أخلائية في دمـ Temple Grandein، وهي العالمة )بأدمالهـ

، حت  دند دخوله يشعر حيواناتها، لتشعر بما بأف تلنع بنفسها مكاف حيواناتها القدرة الفريدة
، وبذلؾ بأنه لفهـ المفاهيـ العممية بشكؿ ا واحدة مف أشهر دمماء الحيواناتد ، وهذا ما جعمهوكر 

، بحيث تيير الطريقة وف هناؾ ارتباط قوي بهذد األفكارقوي ) مشابه لفهـ الفناف ( يجب أف يك
 .(Girod et al , 2003التي يفكر ويشعر ويعمؿ بها الفرد  )

 
، (Gordenمعنػػػ  االنػػػدماج مػػػف خػػػبلؿ مػػػا أورد دػػػف جػػػوردف )( 2007) وقػػػد أوضػػػح  الدرباشػػػي 

فيػتـ  ، أمػا المسػتوى األوؿعة مسػتويات لتوضػيح معنػ  االنػدماجحيث أف األخير قدـ لبلندماج أرب
، ومثػاؿ ذلػؾ لػو سػئؿ طالػب أف يتخيػؿ ، دوف أف ينػدم  معهػا الفػردفيه تقديـ ولؼ لمحقائؽ فقػط
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، ونادمػػػا مػػػف الػػػداخؿ، أمػػػا المسػػػتوى مػػػف الخػػػارجنا نفسػػػه "سػػػرطاف مػػػاء" فقػػػد يجيػػػب، سػػػأكوف خشػػػ
قػد يجيػب الطالػب ، فالتػه بلػورة مرتبطػة مػع أشػياء أخػرى، فيقدـ فيه الشخص ولفا النفعاالثاني

ر حتػػ  ال أكػػوف ، ودمػػي أف أحػػاذكوف مشػػيوال فػػي الحلػػوؿ دمػػ  الطعػػاـ، سػػأفػػي المثػػاؿ السػػابؽ
دماج مػع الشػيء ولكػف الطالب بػدأ باالنػ، وفي مثؿ هذد الحالة يمكف القوؿ أف طعاما لسمكة كبيرة

ب الطالػػب: ، فقػػد يجيػػ، فيكػػوف بانػػدماج حقيقػػي مػػع شػػيء حػػي، أمػػا المسػػتوى الثالػػثبالحػػد األدنػػ 
، أنا ألوح به ألخيؼ ب كبير كالسبلح الهائؿ، لدفتي خشنه ولدي مخمحسنا أنا سرطاف مشاغب

 ى، أمػا فػي المسػتو طانات األخرىأنا لست سريعا كالسر ، اء ولكنني ال استطيع حممه بسهولةاألدد
بػػر مػػف ، وهػػذا مػػا يتطمػػب قػػدرا اك، فيعبػػر دػػف انػػدماج مػػع شػػيء غيػػر حػػياألخيػػر مػػف االنػػدماج

، دندما يتخيؿ الطالب نفسه الطيف الػذي يتخػذ فيػه السػرطاف مسػكنا التخيؿ والتقمص و مثاؿ ذلؾ
 له .
 

طة بؿ متداخمة مع بعضها رتب، أف سمات الخبرة الجمالية مقد ألبح واضحا مف خبلؿ ما سبؽ
إل   ، يؤديعاالته وأحاسيسه،واندماجه معه، فارتباط المتعمـ بالموضوع بعقمه وحواسه وانفالبعض
ائؽ ، بحيث يكوف قادرا دم  فهـ العبلقات بيف متييرات المفاهيـ والحقلديه ممكة التخيؿتنمية 

سيحدث، وهذا ما نطمؽ دميه  لما، وقادرا دم  التنبؤ واالستبلار والخبرات التي يقوـ بدراستها
، دورها تقود إل  اإلنتاج واإلبداع، والتي بمة أخرى مف سمات الخبرة الجمالية، وهي سالحدس

زي بالوقائع والعبلقات المجردة، ولمحدس فالحدس هو الحكـ السريع المؤكد أو التنبؤ اليري
دف وهي لورد تعبر  ،مباشرد مستمدة مف تفكير استداللي، لورد تعبر دف معرفة لورتيف

في موضع مقابؿ االستدالؿ، وهو ما يستخدـ في ، مما تجعمه معرفة منطقية مستمدة مف العقؿ
الفرد إل  الحؿ فجأة دوف  دندما يلؿعرفة حدسيه ، ولورة أخرى يعبر دف محؿ المشكبلت

، لتيففي الحا و ، وليس دف طريؽ االستدالؿ أالستنتاجي،مقدمات، وهذا يكوف دف طريؽ الخياؿ
، بأنها ينهاور دف المعرفة الحدسيةدبر شب، وقد لرئيسي واألساسي في مجاؿ المعرفةله دورد ا

ال يلدؽ دم  تمثيؿ  المعرفة الحالمة في الذهف دفعة واحدة مف غير نظر أو استدالؿ دقمي،
 ، بؿ يلدؽ أيضا دم  تمثيؿ دبلقاتها كتمثيؿ خواص األدداد واألشكاؿ الهندسيةاألشياء فحسب

، وهو أكمؿ لور هذا ما يطمؽ دميه الحدس الجمالي، و ف جهة ما هي مدركه إدراكا مباشرام
 فبل يدرؾ إال حقيقة الشيء في لحظة معينة مف الزماف،، الذي فيه ينس  اإلنساف نفسه الحدس

 (. 2000الذي يتأممه ) خميفة،
 
الستبلار التخميني الذي برونر فيرى أف الحدس معرفة مستمدة مف التخيؿ، وهو نوع مف ا اوأم 

يقود المتعمـ إل  التولؿ كحؿ فجائي لممشكمة مف غير المرور بخطوات التفكير التحميمي، وقد 
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أكد برونر دم  هذا النوع مف التفكير، الدتقادد في أهميته في تنمية االبتكار )سركز وخميؿ، 
1996.) 

 
دمػػ  األقػػؿ فػػي المراحػػؿ  العامػػة،لطبيعيػػة وبرهنػػت القػػوانيف ولمحػػدس دورة فػػي توضػػيح الظػػواهر ا

ف العمماء ار أحيث أش(، Steven Weinbergوهذا ما وضحه الفيزيائي ستيفف وينبرج )، األول 
ض العػػالـ دػػف مػػنه  فيالبػػا مػػا يعػػر  عتمػػدوف ادتمػػادا شػػديدا دمػػ  الحػػدس،ينػػانيف، شػػأنهـ شػػأف الف

تطػوير مػنه  أخػر أو قػد يمضػي شػهورا فػي انػه غيػر لػحيح،  إحسػاس دلمجػر  كامؿ فػي البحػث،
 (. 2005لحيح ) دبد العاؿ، لمجرد إحساس بأنه

 
والتمقيف والحفظ واالسترجاع، س العموـ بالطرؽ التقميدية القائمة دم  التعمـ االستظهاري يأف تدر 

تكويف نظرة نحو العمـ، دم  انه شيء بعيد  أدى إل المتعمـ لممهمات التي بيف يديه، دوف فهـ 
يتحوؿ ال ؤسسة محبطه، وموطنا لممحف والتعذيب، فحليمة ما يتعممه، دف حياتهـ، والمدرسة م

وال أف ينساد بعد أف ينهي االمتحاف، بؿ يبق  سطحيا دائما ال يمبث إل  جزء مف كيانه الفكري، 
بؿ إل  الطريقة والكيفية التي تقدـ بها الكتب   الطريقة التي يعمـ بها الفرد، يعود السبب فقط إل

فالمعمموف بوجود الكتب المدرسية التقميدية يعمموف دم  والمفاهيـ العممية، ئؽ المدرسية الحقا
تحميمية تأطير العمـ ضمف حقائؽ ومفاهيـ وتعريفات وتجارب مخبريه يتـ تدريسها بطرؽ منطقية و 

وسيطرة تدريسهـ لممتعمميف لكي يلبح المتعمـ ناقد ومبلحظ لؤلشياء تتلؼ بالبرودة والجمود، 
ثنائية الموضودية  قط دوف نقمها ودمجها بالمواقؼ الحياتية التي يعيشها وبذلؾ يؤكدفي البيئة ف

العقؿ والقمب وهو ما رفضه ديوي )كما وضح مسبقا ر والمشادر، التفكي ،ولذاتية المنطؽ والحدس
تتـ مف خبلؿ منطؽ بارد أو طرؽ جامدة  التي ليس دممه تحميؿ لؤلحداث والظواهر متعمـ( فال

نما هي  عمـ جزءا منها تمحاولة لمدخوؿ في كنؼ األشياء واألحداث والظواهر بطريقة تجعؿ الموا 
 (.Girod , 2001 وهذا ما يطمؽ دميه ديوي األسموب الجمالي )

 
( فكرة لتعميـ العموـ باالدتماد دم   Wong & Pugh 2001,ولتحقيؽ هذا يقدـ وون  و بو )

والتعميـ الجيد هو القائـ دم  المفاهيـ بحد ذاتها، ميـ بدال مف التعالعممية بشكؿ متكامؿ،  األفكار
وتمكف المتعمـ مف  هـ،التعميـ الذي يؤكد دم  المفاهيـ والحقائؽ بلورة متكاممة ليحقؽ الف

بينما التعميـ يكوف جزءا في هذا العالـ،  تطبيقها في مواقؼ مختمفة و بحيث يمكف المتعمـ مف أف
حوله ضمف نشاط معرفي  يتيح لممتعمـ التفكير في هذا العمـ مفالقائـ دم  المفاهيـ بحد ذاتها 

 wongولذلؾ يرى كؿ مف )ياة، وبذلؾ يلبح مبلحظا وناقدا فقط ويجترد كأسموب حمكانه العقؿ،
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& pugh وتخمؽ لديهـ أفكار  برات وتقديمها بطرؽ تثري الطمبة،( أف دم  التربوييف اختيار الخ
 تجيف .ايجابية قوية تجعمهـ مبدديف ومن

 
(  حيػث يؤكػد أف الطريقػة التػي تسػتخدـ فػي Girod et al , 2003وهذا ما يػراد جيػرود وزمبلئػه )

دمميػة، بحيػث  مف أفكار اوما تتضمنه ركز دم  جماليات المادة العممية،تدريس العمـو البد أف تت
ثػارة األف يحقؽ فهما جماليا لها، العمميػة،  كػاروذلؾ مف خبلؿ محاولة المػتعمـ فػي استكشػاؼ قػوة وا 

وينظػػػر لػػػتعمـ العمػػػـو مػػػف وجهػػػة النظػػػر هػػػذد دمػػػ  انػػػه فػػػف متكامػػػؿ بػػػدال مػػػف كونػػػه مجمودػػػة مػػػف 
 المعارؼ والقوانيف الخالة لممنطؽ.

 
أسموبا في ، والتي تمثؿ الجمالي ألسموبومف هنا يجب إتباع طرائؽ تدريس العموـ ، تقوـ دم  ا

، فالتركيز دم  المعرفة بلفتها منت  فقط تعميـالتقميدي في ال األسموب، يبعد تماما دف التعميـ
، لما يجعؿ مف الخبرة غير مكتممة ،لمنت وبمعزؿ دف الخبرة اإلنسانية التي تولمه إل  ذلؾ ا

، وهذا ما وضحه ديوي بقوله " أف دف الخبرة الحياتية يجعؿ مف المخرجات الفكرية منعزلة
قدرته دم  إثراء  الذي أنت  فيها، يفشؿ دف الظروؼ التركيز دم  مخرجات العمؿ الفني بمعزؿ

 ( .Eisner , 1991" ) الخبرة
 

التي يمكف أف  الطرؽحيث تعد مف  ت، التشبيهاطرؽ التي تستخدـ في تعميـ العموـومف ال
أبعاد جمالية، ويقلد ، نظرا لما تتضمنه مف خبرات الطمبة ها المعمـ في ترسيخيستخدم

ه المألوؼ في الوقت الذي يكوف تعبير في سياؽ غير سياقطمح أو ال، استخداـ الملبالتشبيهات
لي خبلؿ آدؿ ذلؾ المعن  بشكؿ يع، حيث بيرفيه لدى الفرد معن  سابقا لذلؾ الملطمح أو التع

استخدامه في السياؽ غير المألوؼ ويختفي التشبيه في نهاية األمر. تمثؿ التشبيهات أداة فعالة 
التي تعممها والمتاحة  يقوـ بها الفرد دم  قاددة مف المفاهيـفي تسهيؿ دممية بناء المعرفة التي 

ت البديمة لمتلورا اهيمي، كما إنها تمثؿ أداة فعالة في إحداث التيير المفببنيته المعرفية السابقة
، مف خبلؿ تركيزها دم  التشبيه مع ، وتسهؿ مف فهـ المفاهيـ المجردةالمتكونة لدى الدارسيف
، كما أف التشبيهات يمكف بلريا لما هو مجرد فهي تقدـ إدراكا ،أحياد الفردالعالـ الحقيقي الذي 

( 2002، )زيتوف نحو تعمـ موضوع التشبيه، ومف ثـ تزيد دافعتيهـ بلبلها أف تستثير اهتماـ الط
. 

، وأشار متوضيح الحي لممعانيلقد استخدـ اإلسبلـ األمثاؿ والتشبيهات لتوضيح المعاني المجردة ل
ما به مف تأثير دميؽ ، لفي التربية لكريـ والسنة النبوية إل  اثر استخداـ هذا األسموبالقرآف ا
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لقوله تعال  "  ،الوقت المناسب ، ودم  سموؾ اإلنساف لو استعمؿ بحكمة وفيدم  العواطؼ
 ( .2000) بدر ، نضربها لمناس لعمهـ يتفكروف "  وتمؾ األمثاؿ

 
يحقؽ خبرة جمالية، السرد التربوي في تعميـ العموـ و ومف الطرؽ األخرى التي يقدمها األدب 

 معمـ العموـ تدريس بعض أشكاؿ المعرفة العممية كالحقائؽ اتناوؿ فيههذد الطريقة ت، القللي
ة المعقولة والمنطقية دند ، حيث يستند إل  توليد التخيبلت العمميوالمفاهيـ العممية بطريقة القلة

، فيولد لديهـ ومستوياتهـ العممية مطمبة في كافة أدمارهـ، وهو أسموب مناسب محبب لالطمبة
القللي إل  تنمية الفهـ  خداـ طريقة السردهدؼ تدريس العمـو باست، ويلمتعمـ التشويؽ واإلثارة

ؿ واالتجاهات العممية لدى ، وتطوير الميو وتنمية التفكير العممي ومهاراته الوظيفي لممعمومات
 ( .2003، آخروف) النجدي و  الطمبة

 
 ليعبروا دما يجوؿ في خواطرهـ مرتكزيف كما أف السرد القللي يفسح المجاؿ أماـ المتعمميف

مرغوبة، دف  كما انه يمكف استخداـ هذا األسموب لتأكيد اتجاهات إبدادية، الخيالية ممكتهـدم  
يمها له مشاركة المتعمـ العاطفية لنماذج السموؾ المبدع التي تقوـ القلة بتقدطريؽ استثارة و 

 (. 2005 ،)دبد العاؿ 
 
، وفي تنمية ثقافة ليس مف الممكف أف نفلؿ دور المية في تنمية مهارة التوالؿ  وتعزيزهاو 

ويبث فيه  ،يدادب خياؿ المتعمـ واستخداـ السرد القللي ، المعاني وفي بناء نظاـ مف العموـ ،
ار يفضموف قللا دف والمتعمموف وخالة اللي ،نودا مف الوجؿ اتجاد دجائب الطبيعة

 (. 2008 قة بخبراتهـ واهتماماتهـ ) جابر،العناكب والفئراف ومخموقات لها دبل
 

فبدوف الحدس تلبح األدماؿ القللية مجرد  رتبط بالحدس،لسرد القللي تا طريقةكما إف 
اص الجيد يخمؽ لدى القارئ الق إال أفتؤثر في القارئ،  ف األحداث التي الم ذكر مجمودة

لة كواحد مف ممة مف التنبؤات التي تجعمه ينخرط في القمف خبلؿ تكويف جة والتشويؽ المتع
يخمؽ المعمـ الجيد لدى طمبته مجمودة مف األحداث ويقدـ لهـ مجمودة  شخلياتها وبالمقابؿ،

يمثؿ سمات وخلائص الخبرة السرد القللي مف العقد تخمؽ لديهـ الدافعية واإلثارة وما يحققه 
 &Wong. مما تجعمها طريقة لها بعدا جماليا )تي ادتمدت في نظرية الفف كخبردالالجمالية 

Pugh ,2001.) 
، فهو نشاط تعميمي يستخدمه معمـ العموـ مف خبلؿ دراسة التطور التاريخي المدخؿ التاريخي أما

العمـ ولورته  ، تفيد في تحسيف فهـ المتعمميف لمعن مجاالت دممية معينه لموضودات أو
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، مثؿ فهـ العموـتحقيؽ الكثير مف أهداؼ تدريس  هذد الطريقة، ومف شأف أهـ خلائله ومعرفة
، وتقدير جهود ومفاهيـ دمميه، وتطوير االتجاهات العممية المعرفة العممية بما تتضمنها مف أفكار
 ( .2001العمماء والمنجزات العممية ) دطا اهلل ، 

 
إل  تفسير الحقائؽ والمشاهدات تفسيرًا يتسـ إف المدخؿ التاريخي في تدريس العموـ يسع   

بالبساطة والسهولة، والبعد دف التناقضات واالفتراضات البعيدة دف الواقع المألوؼ، فهو يهتـ 
بالطريقة كما يهتـ بالمادة، يهتـ بطريقة لنع العمـ وتطويرد، كما يهتـ بالنتاج الذي يتولؿ إليه، 

ويتعلبوف، ويحاولوف تعضيد آرائهـ بما يقنع غيرهـ مف كما أنه يظهر العمماء كبشر يتناقشوف 
المجتمع العممي. ويبرز ما يقـو به العالـ مف دمؿ ابتكاري، فميست الطريقة العممية خطوات إذا 
انتقؿ العالـ مف واحدة منها إل  أخرى، تولمه إل  حؿ المشكمة، أو تفسير معضمة كأمرًا محتومًا 

والخاطرة الممهمة لها مكانها في التعمـ، ولذلؾ فالمدخؿ التاريخي أو مضمونًا، فالومضة العبقرية 
 (.1977في تدريس العموـ يسادد المتعمـ دم  فهـ العمـ والعمماء )دميرة والديب، 

 
، فهو مف أشهر جامعة هارفرد( مف  Conantوقد كاف مف رواد هذد الطريقة جيمس كونانت ) 

باإلضافة إل  ليوبولد  (،On understanding science( في كتابه )1970مف ددا له داـ )
                                             (History & Scince casesكتابة )في  حيث قدمه( Klwavourكمويفر )

واالكتشافات  ث، حالة العمـ ولورته المتعمقة بالحالة ، ثـ يتسمسؿ باألحداويبرز هذا المدخؿ
كما انه مف شانه أف يوضح كيفية  ،أو الحاالت المعينة في تاريخ العمـ العممية التي تؤكد الحالة

ويتناوؿ طرؽ التفكير العممي التي استخدمها العمماء  ،نشأة الحقائؽ والمفاهيـ والنظريات العممية
ف هذا المدخؿ يكسب فهما لمعمـ ذد الحقائؽ والمفاهيـ وبالتالي فإوساددت دم  التولؿ إل  ه

 ( .  2003ادي ) النجدي وآخروف ،في سياقه االجتم
 

خبرات المتعمـ،  يخالتي يمكف أف نركز دميها في ترس الطرؽومف الطرؽ التي تعد واحدة مف 
، ويعزز بعض المفاهيـ  استخداـ األلعاب والمحاكاة كوسيمة في توضيح بعض جوانب العمـو

أف تجعؿ مف تعمـ العمـو  ويقدـ مفاهيـ جديدة، باإلضافة إل  ذلؾ فإف األلعاب والمحاكاة يمكف
دمبًل سارًا فيه فكاهة ومرح، حيث يعمؿ به أفراد المجمودة بروح الفريؽ، وبدوف تكاليؼ في جو 

إيجابيًا )مسمـ،  ياً المرح، ويستمتعوف بالخبرة التي يمروف بها، وهذا مف شأنه يعطي بعدًا وجدان
1994.) 
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إف ف يدركوف لمة العمـ بالفف،معممي  استخداـ هذد الطرائؽ في تدريس العموـ تحتاج إلإف 
اؿ الذي يعبر دنه كثير مف دنالر البساطة والتناسب والوضوح هي دنالر نمحظها في الجم

، لف تتـ دممية تشريب قيمة الجماؿ لمطمبة مف جانب المعمميف بدوف هذا اإلدراؾو  الفنوف،
ال بد أف يتسـ  يلتفكير العمم، والمعمـ الدادـ لئلبداع واكسابهـ إياها دم  نحو لحيح وسميـوا  
، وامتبلؾ القابميات الفكرية البلزمة لتمثؿ األشياء الذوؽ السميـ، ورفاهة في الحدس حظ قوي مفب

مة لنجاحه ، لكي يسيطر دم  المعرفة البلز لمة العمـ بالفف ( في غير دسر )ومف بينها إدراؾ
 .( 2005، في التعميـ )دبد العاؿ

 
يمكػف ولػػؼ دورد هػذا دمػػ  أنػه فنػػاف ، و ا مميػػزا فػي تعمػػيـ الفهػـ الجمػػالير دو  يمعػب المعمـولػذلؾ فػػ

، ممتعػة فنيػاوالخبرات التعميمية لمطػبلب بطػرؽ جماليػة  جالمنها في استوديو يحاوؿ لياغة أفكار
ودورد أف يضػػع الطػػبلب فػػي طريػػؽ توضػػيح الخبػػرات الجماليػػة وهػػو يفعػػؿ ذلػػؾ بلػػياغة المحتػػوى 

 لجمالية .ؽ تسادد وتددـ الخبرات ابطر 
 

( خمػس إرشػادات لتطػوير اسػموب التعمػيـ مػف Girod et al , 2003وقد وضػح جيػرود وزمبلئػه )
 حية الجمالية لمعمـ العمـو وهي:النا
 
المػتعمـ،  بولػفه خبػرات يسػتمتع بهػامعالجة المحتػوى : حيػث يقػوـ المعمػـ بلػياغة المحتػوى  -

ولكف تقػديمها بشػكؿ مفػاهيـ  وقوية، العممية مثيرة فمعظـ األفكار ،وليس كمحتوى يجب تعممه
لػذلؾ البػد دمػ  المعمػـ أف يعيػد  مخيفػة ومردبػة،  يجعؿ منهػا أفكػارا يتعممها المتعمـ، يجب أف

 إحياء المحتوى الموجود إل  أفكار فنية تفرض دمينا االندماج بها.
يكونػوا  أف يطمػب المعمػـ مػف الطػبلب،معالجة الميػوؿ : أثنػاء التعمػيـ مػف اجػؿ الفهػـ الجمػالي  -

بدادا وهـ يتساءلوف حوؿ قوة األفكار أكثػر "مػاذا لػو  افالطبلب يجب أف يسألو  ،أوسع خياال وا 
..... " مثؿ : ماذا لو كانت اللخرة تمشي ؟ ما القلة التػي تخبرنػا بهػا دػف سػفرها؟ فيجػب 

بالخيػػػاؿ قػػػوة األفكػػػار العمميػػػة بطػػػرؽ مشػػػابهة كطػػػرؽ  اأف يػػػدفع المعمػػػـ الطػػػبلب بػػػاف يكتشػػػفو 
وفحػص قػوة األفكػار العمميػة مػف اجػؿ التحػوؿ واالنػدماج بهػا  ،المشهور في التجارب فشتاياين

فرلػػػػا غنيػػػػة لبلستكشػػػػاؼ  ودمػػػػ  المعممػػػػيف أف يػػػػوفروا عمػػػػـ ،يسػػػػتيرؽ وقتػػػػا يتطمػػػػب فػػػػرص ت
 .ا لتييير إدراؾ الطبلب دف العالـف يبدؤوا بإظهار معن  األفكار العممية وقوتهوالتساؤؿ، وأ

دػػادة الن ع الجمػػالي فػػي الفهػػـ،يػػز دمػػ  التوسػػالترك - ظػػر فػػي الفكػػرة وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ التأمػػؿ وا 
 وذلؾ لدفع المتعمـ إلدراؾ أدؽ التفليبلت في هذد الفكرة. بلورة كمية وشاممة،
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تجعػؿ  وا طرقا لتعميـ واكتساب المعرفة،: فعم  المعمميف أف يجدلياغة نموذج الفهـ الجمالي -
وتقػػػدير جمػػػاؿ األفكػػػار  ،تمفػػػة وخلولػػػا اإللهػػػاـالمتعممػػػيف يشػػػاركوف بعػػػدد مػػػف الطػػػرؽ المخ

 العممية.

بهػذد الطريقػة  فأثنػاء مشػاركة المتعممػيف فػي العمػوـ ،اءة المتعمميف وتحديد معتقداتهـتطوير كف -
والتعميـ يجػب أف لمدى واسع مف العواطؼ والميوؿ،  فإنهـ يجب أف يمروا مف الفهـ الجمالي،

، إلػ  إحساسػهـ يسع  لتطوير ميوؿ المتعمميف التػي تشػير وقػدرتهـ دمػ  الفهػـ بحيػث  بػالعمـو
لـ مف ارنا دم  أف نرى ونفكر بالعبمالي يجفالفهـ الج ،يلموا لمستوى ثري مف الفهـ الجمالي

 .ةحولنا بطرؽ غير ادتيادي
 

ددة،  إف ضعؼ تحليؿ الطبلب في مادة العموـ تعود إل  أسباب وتشير الدراسات التربوية،
( أف ضعؼ التحليؿ قد يكوف له أسباب اجتمادية Jackson, 2008ويرى جاكسوف )

، فأف الطبلب الذيف يتعمموف في المدارس الحكومية هـ مف تلادية، ومف الناحية االقتلاديةواق
 ، بحيث أف الوالديف ليس لديهـ وقتا كافيا ليراقبوا تقدـ أوالدهـت دخؿ اقتلادي متدنياسر ذا

، وقضاء وقت اقؿ في البيت طمب منهـ سادات دمؿ أكثر، وذلؾ الف لقمة العيش تتبشكؿ مبلئـ
رشاد فاف الطبلب لف يشاركو  لتعمـ داخؿ البيت في أي شكؿ مف أشكاؿ نشاطات ا اودوف توجيه وا 

ة ، فأف قموجهة النظر االجتماديةومف  .، أو قراءة الدروس أو حؿ المسائؿمثؿ حؿ الوظائؼ
وادتبارها بالنسبة لهـ يمكف اجتيازد،  تحديا لعبا ال لها، ورؤيتهـ دافعية المتعمميف لتعمـ العموـ

جعؿ  -اتجاهات سمبية تجاد مادة العمـو هذد األمور بحد ذاتها تعتبرو  -مادة تتميز بالجمود
ؿ تحديا بالنسبة لهـ مقارنة مع التعمـ داخؿ أقالمتعمميف يوجهوف طاقاتهـ نحو نشاطات تشكؿ 

وف استراتيجيات متعددة لخمؽ دوافع حقيقية لدى ولحؿ هذد المشكمة استخدـ المعمم ،اللؼ
وبالتالي إيجاد اتجاهات ايجابية نحو مادة العموـ تدفعهـ لتعمـ العموـ وهذا يكوف بدم   ،الطبلب

 والمجاالتقضايا ونشاطات تثير اهتمامات الطبلب كدم  اهتماماتهـ في الموسيق  والرقص 
 موا .الفنية األخرى دم  أمؿ أف يستمتعوا وهـ يتعم

 
ال يقتلر تدريس العموـ دم  تزويد الطمبة بالمعرفة العممية فقط بؿ واالهـ مف ذلؾ هو تحويؿ و 

، كما وينبيي أف تتوافر لديهـ الرغبة بما يعرفوفالمعرفة إل  دمؿ وسموؾ لكي يتـ لهـ االنتفاع 
 حاسة العموـ بنجافي التعمـ واكتساب المعرفة فاالتجاهات تعتبر بمثابة الدوافع التي تحفزهـ لدر 

 (. فما المقلود باالتجاد؟2001)دطا اهلل ، 
 



 

 29 

 يفٕٓو االرجبِ: 1.1.0

 
النفسي تنتظـ مف خبلؿ خبرة درؼ ألبورت االتجاد بأنه حالة مف االستعداد أو التأهب العلبي و 

أو دينامي في دمؿ استجابة الفرد لجميع الموضودات  وتكوف ذات تأثير توجيهي، الشخص
  .( 2003، هذد االستجابة ) همشري ي تستثيرهاوالمواقؼ الت

 
( فقد درؼ االتجاد بأنه حالة الهيئة المسبقة التي يكونها الفرد بطريقة ما  Harlanأما هارلف ) 

عينا منتظما في خبلؿ تفادمه مع األشخاص أو األشياء أو اإلحداث مما يجعمه يسمؾ سموكا م
مي فيشير إل  مواقؼ الطالب )الفرد( التي سبؽ له أف ، أما ملطمح االتجاد العمالمواقؼ المماثمة

كونها وتساددد دم  ولؼ التفادبلت التي تحدث بينه وبيف كؿ مف العمـ والنشاطات العممية 
مية هي المرونة واألمانة العممية، وحب ، ومف األمثمة دم  االتجاهات العمارسها العمماءالتي يم

 .(1988) زيتوف،  االستطبلع وما إل  ذلؾ
 

 يكَٕبد االرجبْبد: 0.1.0

 
 هات دم  ثبلث مكونات رئيسية هي:تنطوي االتجا 
 
 المكوف المعرفي ) الفكري (. -

 المكوف الوجداني ) العاطفي (. -

 المكوف السموكي ) الميؿ لمفعؿ (. -
 

 :( cognitive component)  انًكٌٕ انًؼزفٙ  1.0.1.0

 
، فهو ينطوي دم  المعمومات اذا يعرؼ دنهـت أو األشخاص دم  ميعتمد اتجاد الفرد لمموضودا
، فإذا كاف االتجاد في جوهرة دممية افرة لدى الفرد دف موضوع االتجادوالحقائؽ الموضودية المتو 

التميز واالستدالؿ تفضيؿ موضوع دم  آخر فأف هذد العممية تتطمب بعض العمميات العقمية ك
مـ نحو المواد العممية كالعمـو والرياضيات ، لذلؾ تتضمف اتجاهات الطالب المتعوالفهـ والحكـ

 حابسا دقميا يختمؼ مستواد باختبلؼ المشكمة التي يواجهها دند دراسة هذد المواد .
 

 ( :Affective componentانًكٌٕ انٕجذاَٙ )  0.0.1.0

 



 

 30 

جهها الفرد نحو موضوع االتجاد ويرتبط مشادر الحب والكراهية التي يو  يشير هذا المكوف إل 
وقد يكرد حود ويستجيب له دم  نحو ايجابي، فقد يحب موضودا دامة فيندفع ن ،ونه العاطفيبتك

، كننا التعرؼ دم  شدة هذد المشادر، ويمنفر منه ويستجيب له دم  نحو سمبيموضودا آخر في
، أي بيف التمثيؿ التاـ لموضوع االتجاد لفرد بيف طرفي االتجاد المتطرفيفمف خبلؿ تحديد موقع ا

 .لنبذ المطمؽ لهأو ا
 

 ( Behavioral Tendency component) نًكٌٕ انظهٕكٙ ) انًٛم نهفؼم ( :ا 4.0.1.0

 
إل  العمؿ دم  نحو ايجابي دندما ، فهي تدفعه اهات تعمؿ كموجهات لسموؾ اإلنسافأف االتج

، الذي يحمؿ اتجاها دمميا ايجابيا فالفرد ،مؾ اتجاهات ايجابية نحو بعض الموضوداتيمت
تجيب بالقياـ بالنشاطات العممية وتوظيؼ األفكار في مواقؼ حياتية مر بها والطالب الذي يس

اتجاها دمميا سمبيا فهو ال يرغب في المشاركة في النشاطات العممية وال المشاركة في  يممؾ
النقاشات التي تجري أمامه. وهكذا يتضح بأف االتجاد ينطوي دم  نزده تدفع بلاحبة إل  

 .( 2002،  دم  نحو معيف ) أبو ميمي وآخروفالستجابة ا
 

 ٔظبئف االرجبْبد: 4.1.0

  
 تؤدي االتجاهات مجمودة مف الوظائؼ التي تسهؿ لئلنساف القدرة دم  التعامؿ مع المواقؼ

 ، واهـ هذد الوظائؼ ما يمي :واألوضاع الحياتية المختمفة
 
شباع  حقيؽت: إذ تعمؿ االتجاهات دم  الوظيفة المنفعية أو التكيفية - كثير مف أهداؼ الفرد وا 

، وتزودد رغباته ودوافعه، كما تمكنه مف إقامة دبلقات تكيفيه سويه مع مجتمعهحاجاته و 
 بالقدرة دم  التكيؼ مع المواقؼ الحياتية المختمفة .

: إذ تعمؿ االتجاهات دم  اتساؽ سموؾ الفرد واستقرارد وثباته نسبيا في الوظيفة التنظيمية -
مضطرد يجنب الفرد الضياع أو  غير نحو ثابت  دم اسمؾ تجاههي، بحيث مختمفةاقؼ الالمو 

 التشتت في متاهات الخبرات الجزئية . 

حاجاته الشخلية الفرد في كثير مف األحياف ب: إذ ترتبط اتجاهات وظيفة الدفاع دف الذات -
ا يقوـ الفرد ودوافعه الفردية أكثر مف ارتباطها بالخلائص الموضودية لموضوع االتجاد .لذ

 أحيانا بتكويف بعض االتجاهات لتبرير فشمه أو ددـ قدرته دم  االنجاز أو تحقيؽ أهدافه . 
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: إذ يتبن  الفرد مجمودة مف االتجاهات توجه سموكه وتتيح له الفرلة وظيفة تحقيؽ الذات -
اهاته ، كما تدفعه اتجمكانته في المجتمع الذي يعيش فيهلمتعبير دف ذاته ، وتحديد هويته و 

 إل  االستجابة بقوة وفادمية لممثيرات البيئية المختمفة .

الوظيفة المعرفية : إذ تعمؿ االتجاهات دم  توسيع التفكير والمعرفة مف خبلؿ البحث دف  -
. فالسعي وراء جهة المواقؼ االجتمادية المختمفةالمعمومات والمعارؼ التي تسادد دم  موا

ترتبط بوضوح الرؤيا  النزدة إل  تحسيف األداء والمعتقداتمعاني األشياء، أو الحاجة لمفهـ و 
 (.1981موس ، )أماـ المشكبلت التي يواجهها والشعور باالضطراب أماـ الفرد،

 
 إَٔاع االرجبْبد:  3.1.0

  
 االتجاهات العامة واالتجاهات الخالة : -

 
 المجتمع كاالتجاد بيف أفراد  عهي التي لها لفة العمومية وتنتشر وتشي -:االتجاهات العامة

 نحو المساواة والعدالة االجتمادية .
 الفردية . ةوهي التي تلب دم  النواحي الذاتي -: االتجاهات الخاص 

 

 التجاهات الجمادية واالتجاهات الفردية :ا -

 
 مع وهي االتجاهات التي يشترؾ فيها ددد كبير مف أفراد المجت -:االتجاهات الجمادية

 . ةادو القكإدجاب الناس باألبطاؿ أ
 د دف آخر مثؿ إدجاب فرد بزميؿ لهوهي االتجاهات التي تميز فر  -:االتجاهات الفردية . 

 

 اتجاهات موجبة واتجاهات سالبة : -

 
 :هي االتجاهات التي تقـو دم  تأييد الفرد وموافقته لموضوع االتجاد . االتجاهات الموجبة 
 ع الفرد عارضة الفرد وددـ موافقته وتدفهي االتجاهات التي تقوـ دم  م -:االتجاهات السالبة

 .لموقوؼ ضد موضوع االتجاد
 

 :جاهات القوية واالتجاهات الضعيفةاالت -
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 تمسؾ الفرد بها هي االتجاهات التي تبق  قوية دم  مر الزمف نتيجة ل -:االتجاهات القوية
 .ها بالنسبة لهتملقي

 التيير تحوؿ و مي دنها وقبولها لوهي االتجاهات التي مف السهؿ التخم -:االتجاهات الضعيفة
 .تحت وطأة الظروؼ والشدائد

 

 االتجاهات الشعورية والبلشعورية : -

 
 هي االتجاهات التي يظهرها لاحبها دوف حرج أو تحفظ وهي  -:االتجاهات الشعورية

 اتجاهات تكوف دادة متفقة مع معايير الجمادة وقيمها .
 اهات التي يخفيها لاحبها وال يفلح دنها وهي االتج -:ورية )الخفية(االتجاهات البلشع

 .(1999)الحمو، يحتفظ بها لنفسه  ويجد حرجا في التعبير دنها أماـ اآلخريف ويحاوؿ أف
 

 :أًْٛخ االرجبْبد فٙ يجبل انززثٛخ 1.1.0

 
أكثر جدوى  المتعمـ لالحة فياليرى دمماء التربية أف المعمـ الذي يؤدي إل  تكويف االتجاهات 

الذي يؤدي لمجرد كسب المعرفة إذ أف االتجاهات يبق  أثرها دائما بينما تخضع مف المعمـ 
 الخبرات المعرفية دادة لعوامؿ النسياف.

    
 طزق ركٍٕٚ االرجبْبد:  1.1.0

 
اكه بالمؤثرات االتجاهات أنماط سموكية مكتسبة أي دادات سموكية يكتسبها الفرد دف طريؽ احتك

 :طرؽ لتكويف االتجاهات ددة، وهنا الخارجية في بيئته
 

فأف  تتكوف االتجاهات دف طريؽ إشباع الحوافز األولية فإذا كاف الطعاـ يشبع دافع الجوع  :أوال
 .لطعاـ ينتهي به إل  تقدير الطعاـالطفؿ يتعمـ نجاها إزاء ا

 
 ة، فتتكوف االتجاهات االيجابيالمختمفةتتكوف االتجاهات دف طريؽ الخبرات االنفعالية  :ثانيا

نتيجة األثر الطيب لمخبرات االنفعالية ويتكوف االتجاد السالب نتيجة األثر الذي تتركه الخبرة غير 
المتعمـ نحو المدرسة،  السارة فرضا الوالديف والمدرسيف يترؾ أثرا طيبا ويكوف اتجاد ايجابي لدى

 .ذا واجه فيها خبرة غير سارةإويكوف اتجاد سالب نحو المستشف  
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 ف االتجاهات دف طريؽ ارتباط أمر ما بحب ورضا اآلخريف المرغوب في حبهـتتكو  :ثالثا
تعمـ الطالب لعبة كرة القدـ يجمب له رضا إقرانه األمر الذي يترتب دميه تكويف ورضاهـ فمثبل 

 .اتجاد ايجابي نحو القيـ الرياضية
 

يتعمـ  ، فالمسمـنهالفرد مف قبؿ السمطات األدم  متتكوف االتجاهات بواسطة غرسها في  :رابعا
، واألسرة ويلبح هذا الدينية التي تمقاها في المدرسة االتجاهات نحو العبادات دف طريؽ التعاليـ

 .(2002، مي وآخروفي)أبو م التعميـ اتجاد ذا قيمة دف طريؽ الممارسة والتدديـ 
 
 االرجبْبد فٙ انززثٛخ:   

 
التعميـ لدى المتعمـ حيث أف التعمـ االنفعالي تشكؿ االتجاهات جانبا معرفيا هاما لتكامؿ النمو و 

بحيث تبلقي  هعمـ أف يلوغ خبراته ويطور سموكباإلضافة إل  التعمـ المعرفي يعطي فرلة لممت
، والتعمـ االنفعالي ، ولهذا يعتبر تعمـ االتجاهاتلمعايير الجمادةقبوال ويجعمها أكثر مسايرة 

 .(2002مي وآخروف ، )أبو مي مةتنمية الشخلية المتكام متطمبا لمولوؿ إل 
 

، وهذا ينطبؽ دم  تعمـا هاما مف شروط التعتبر شرط( أف الممارسة 2003ويرى الهمشري )
. والمقلود بالممارسة هنا التكرار ية المختمفةتكوف االتجاهات والقيـ لدى طبلب المراحؿ التعميم

كوف هذد الممارسة في لورة ، قد تالستجابات التي تتعمؽ بموقؼ معيفالمعزز الستجابة مف ا
الطالب باالتجاهات  تعتمد دممية إكساب رحبلت، قراءة أو مناقشة أو أسئمة أو زيارات أو

مثؿ االتجاد نحو العمؿ اليدوي أو االتجاد نحو المختمفة دم  استثارة ميولهـ في الموضودات 
اهات تكتسب مف خبلؿ . كما أف االتجاالتجاد نحو مادة تعميمية معينة العمؿ المكتبي أو حت 

ية دم  الحقائؽ ممارسة الفلؿ الدراسي لموضوع ما دف طريؽ المناقشة الموجهة المبن
ف مهمة المدرسة في تكويف االتجاهات يجب أف ينلب دم  االهتماـ بخمؽ الموضودية لذلؾ فإ

د المواقؼ المدرسية التي تتيح فرص منتظمة مستمرة لممدرسيف والطبلب في االستفادة مف هذ
 .االستجابات إزاء الموقؼ الخارجيةالمواقؼ في تعويد الطبلب دم  اسموب معيف مف 

 
، فأنها دوامؿ الطمبة لئلقباؿ دم  دراسة العموـوبادتبار االتجاهات دوامؿ تحفز أو تدفع 

ومف ناحية  ،مساددة في اكتسابهـ األفكار العممية والمهارات العممية وتوظيفها في مواقؼ جديدة
، ( تحدد أو تمنع اكتسابهـ لؤلفكار والمهارات العمميةةف االتجاهات السمبية )غير االيجابيأخرى فأ
ووفرة النشاطات العممية والخبرات التي يندفع معها المتعمـ والتي يتيحها تدريس العمـو  خالة
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ة االتجاهات االيجابية المحفزة لدراسوهي المسادد كثيرا دم  تنمية هذا النوع مف االتجاهات 
  .( 2001) دطا اهلل ، متبلؾ األفكار والمهارات العممية العموـ ، وبالتالي ا

 
ويرى المربوف أف تطوير اتجاهات ايجابية نحو مادة العمـو والنشاطات والخبرات واألفكار العممية 
المرتبطة بها هو هدؼ هاـ تسع  التربية إل  تحقيقه دند الطبلب غير أف النظاـ التعميمي السائد 

ي معظـ المدارس وهي أنظمة تعميمية تقميدية أدت إل  ددـ تحقيؽ هذا الهدؼ دم  النحو ف
بعض الظواهر المختمفة كالتسرب والتحليؿ المنخفض خبلؿ المرغوب فيه وهذا ما يظهر مف 

واليياب دف المدرسة وهذا ما يظهر أيضا مف خبلؿ بعض االتجاهات السمبية التي يطورها 
 .( 2003، راسية والنظاـ المدرسي )همشريوالمادة الد الطبلب نحو المعمميف

 
، متعة وجماال وتدريس العموـ باالدتماد دم  الخبرة الجمالية ، سيجعؿ مف دممية التعمـ أكثر

، روفة سابقا دف موضوع التعميـ فقطفالطمبة ال يأتوف إل  حلة العموـ وفي جعبتهـ ميزات مع
تشكيمها سابقا ودميه فأف تقديـ خبرات جمالية في العمـو  ولكنهـ يأتوف أيضا لمشادر وأحاسيس تـ

، كما ية لملور الذهنية أيضاتجعؿ دممية تعمـ العموـ تجربة جميمة وممتعة وفرحه ومدهشة ومنم
أف تمؾ الخبرات الجمالية يمكف أف تؤدي إل  ربط الفروع المعرفية األخرى المختمفة مع الدراسة 

. يؤدي إل  ربطها لجمالي أثناء تعمـ وتعميـ العموـكيز دم  البعد ا، فالتر لعبلقات أوثؽالعممية و 
، ويجعؿ ايجابية لدى المتعمـ تجاد العموـبالفمسفة والتاريخ والفف مما يسهـ في تكويف اتجاهات 

تحقيؽ األهداؼ أكثر يسر وفعالية، ويرفع مف تحليمه الدراسي، وهذا ما تناولته هذد  مف دممية
 . الدراسة

 
 راطبد انظبثمخانذ 0.0

 
، ومف مراجعة الباحث لؤلدب التربوي األسموب الجمالي في تدريس العموـتناولت هذد الدراسة 

كما أنها  لعربية التي تناولت هذا الموضوع،أف هنالؾ ندرة في الدراسات ا ، وجددراسات السابقةوال
مف   التاريخي، والمنحلسرد القللي وبما أف التشبيهات وا ،قميمة مف ناحية الدراسات األجنبية

فقد أوردنا بعض الدراسات التي تناولت تمؾ قؽ الخبرة الجمالية لدى الطبلب، األساليب التي تح
قسمت الدراسات  –كما وضح في األدب التربوي  –بادتبارها تحقؽ الخبرة الجمالية ، األساليب

 إل  قسميف :
  

 ي بشكؿ داـ .دراسات دربية وأجنبية تناولت األسموب الجمال -أوال :
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 دراسات دربية وأجنبية تناولت األسموب الجمالي في تدريس العموـ. -ثانيا :
 

 :األحدث إل  األقدـمف  ترتيبا تنازليا الدراسات هذد وقد رتبت
  

 :انذراطبد انؼزثٛخ ٔاألجُجٛخ انزٙ رُبٔنذ األطهٕة انجًبنٙ ثشكم ػبو .1.0.0

 
ر التربية الجمالية دم  تنمية الحكـ الجمالي لدى بعنواف اث(، Acer ,2008في دراسة ألسير )

الجمالي في تطوير وتنمية تعرؼ دم  تأثيرات األسموب هدفت إل  اللسادس مف العمر، أطفاؿ ا
طفبل  (77الدراسة مف )تكونت دينة  البالييف مف العمر ست سنوات، الحكـ الجمالي لدى األطفاؿ

ومف مستويات المدارس االبتدائية الحكومية، تـ اختيارهـ بطريقة دشوائية مف مجمودة مف 
طفبل في حيف تكونت  (22)تكونت المجمودة التجريبية مف ، اقتلادية اجتمادية مختمفة في أنقرة

تمقت ( طفبل، 32الضابطة فتكونت مف)وأما المجمودة  ،( طفبل23)مف المجمودة البديمة 
مجمودة البديمة التعميـ البديؿ في حيف لـ وتمقت ال تجريبية برنام  التعميـ الجمالي،المجمودة ال
هممستاتر لممقارنة االزدواجية  –استخدـ مقياس تايمور دة الضابطة أي تعميـ، تتمؽ المجمو 

أظهرت نتائ  الدراسة وقد  ،الخاص بالحكـ الجمالي لقياس األحكاـ الجمالية اللادرة دف األطفاؿ
ية اللادرة دف األطفاؿ الذكور في المجمودة وجود فروؽ ذات داللة إحلائية في األحكاـ الجمال

( إضافة إل  ذلؾ أظهرت النتائ  باف المستويات p<0 , 05التجريبية التي تمقت التعميـ الجمالي )
التعميمية والمستويات االجتمادية واالقتلادية لآلباء ليس لها أي تأثيرات دم  األحكاـ الجمالية 

 (.p≥0 , 05لؤلطفاؿ )
 

( بدراسة هدفت لمكشؼ دف طبيعة العبلقة بيف التقييـ الجمالي لمبيئة واالتجاد 2006قاسـ )قاـ 
أجريت هذد ، في ضوء االرتباط بالمكاف لدى اإلناث التذوؽ الجمالي السمعي والبلري،  نحو

( داما وانحراؼ 20بوسط قدرد )  17:54( أنث  أدمارهف مف 100الدراسة دم  دينة قوامها )
ار االتجاد نحو التذوؽ قد طبقت هذد الدراسة ثبلثة اختبارات هي اختبو (، 4.9معياري قدرد )

 نتائ  منها، واختبار االرتباط بالمكاف وانتهت الدراسة إل اختبار التقييـ الجمالي لمبيئة، و الجمالي، 
وكذلؾ وجود ارتباط داؿ مالي لمبيئة واالرتباط بالمكاف، وجود ارتباط داؿ موجب بيف التقييـ الج

كذلؾ وجود ارتباط لبلري والتقييـ الجمالي لمبيئة، يف سعة االتجاد نحو التذوؽ الجمالي اسالب ب
سالب بيف سعة االتجاد نحو التذوؽ الجمالي والتقييـ الجمالي كما وأبرزت الدراسة دور متيير 

لي االرتباط بالمكاف في تقوية العبلقة وبيف التقييـ الجمالي لمبيئة واالتجاد نحو التذوؽ الجما
 بمتييراته.
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الفعمي و  هدفت إل  استقلاء مناه  المية العربية المكتوب (،2003في دراسة أجراها حرب )

ج المكتوب والكتب هاحيث قاـ الباحث بتحميؿ المنالعميا استقلاء جماليا،  لممرحمة األساسية
ظهرت قة التي المدرسية تحميبل جماليا في ضوء جممة مف المعايير الجمالية كالترتيب ) أي الطري

( والتماسؾ )ترابط أجزاء الوثيقة وداللتها دم  بعضها البعض( والتوازف )أي بها أجزاء الوثيقة
تعطي األجزاء الداخمية أوزانا متساوية ( والتفرد ) الخروج دف المألوؼ أو المعتاد ( والفهـ 

الباحث مدرسة دادية وقد اختار برات جمالية في تعممهـ المية (، الجمالي ) إمداد التبلميذ بخ
وتـ اختيار ثبلثة معمميف لمعربية ) لملفوؼ العاشر والتاسع والثامف ( قاموا  اختيارا قلدي،

 وقد استخدـ الباحث أدوات البحث التالية :شهور، بتدريس مجمودة مف الحلص مدة ثبلثة 
ومعمـ التربية  ومساددد حيث قاـ الباحث بمقابمة مدير المدرسةالمبلحظة المباشرة والمقابمة، 

كما قاـ الباحث بتحميؿ بعض وثائؽ ب اللؼ العاشر والتاسع والثامف، وبعض طبلالفنية، 
وقد مف منظور جمالي، المعمميف )خطط الدروس( وبعض كتابات الطبلب في مبحث التعبير 

حد غير إل  ظهورد متماسؾ األجزاء ومتوازيا )ف المنهاج المكتوب ورغـ أدلت نتائ  الدراسة 
واخفؽ في تجسيد فكرة الفهـ الجمالي في تعمـ المية لتلطؼ ددـ حسف الترتيب، أظهر ميؿ( ق

هو معمـ اللؼ أف واحدا مف المعمميف الثبلثة )دم   انب الفهـ المفاهيمي كما دلت أيضاإل  ج
التعبيرية،   األهداؼ داخؿ غرفة اللؼ )وحدة المية،العاشر( قد اظهر بعض السمات الجمالية 

انه لـ يكف دم   ( إالعمميف ومساددتهـ في إطبلؽ خيالهـمشادر المت ةمراداالحواري،  التعمـ
يا دم  نحو يتعممونه فهما جمال يفهموف مامستوى داؿ، حيث انه اخفؽ في جعؿ تبلميذد، 

 أما المعمميف اآلخريف فمـ تظهر لديهـ أي سمات جمالية.مطموح، 
 
ريس مبني دم   المنح  ( وبعنواف " نموذج لمتدKaufman , 1970في دراسة قاـ بها كوفماف )و 

حيث تستكشؼ هذد الدراسة مدى تعميـ، هدفت هذد الدراسة دم  تأكيد دور الفف في الالجمالي "، 
الطمبة تجاد التعميـ واتجاهات ، تأثير هذا النموذج كبناء جمالي دم  االتلاؿ والتفادؿ اإلنساني

بؿ هو فف جمالي يعتمد دم  التدريس ليس دمما فقط،  حيث تؤكد هذد الدراسة إفف، والمعممي
ناقشت الدراسة دوامؿ مثؿ اإليقاع والنيمة والحركة في  ، وتحت هذا المعن االتلاؿ اإلنساني

معمـ ومعممة موزديف دم  أربعة مدارس )في المدف والريؼ ( دم   12الفراغ . حيث تـ تدريب 
وادتمدت المبلحظة ليوـ كامؿ ومقياس لبلتجاهات أسموب النيمة واإليقاع والحركة في التدريس 

إف األسموب الجمالي لت نتائ  الدراسة، وقد د عة لفوؼ موزديف دم  هذد المدارس،لطمبة أرب
يوجد فروؽ  انه ال ا% مف الطبلب تجاد التدريس والمعمموف كم70كوف اتجاهات ايجابية لدى 

 ذات داللة إحلائية دم  متيير الجنس .
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 األطهٕة انجًبنٙ فٙ رذرٚض انؼهٕو:اطبد ػزثٛخ ٔأجُجٛخ رُبٔنذ اثز در  0.0.0

 
( هدفت لتوضيح أف االهتمامات البلمنهجية Jackson , 2008وفي دراسة قاـ بها جاكسوف )

ياضيات لتحميؿ النشاطات ، وكيؼ يمكف استخداـ نظريات الفيزياء والر في العموـ يمكف توظيفها
ميـ وحدة منهاج تدرس لمدة أربعة أسابيع بعض استراتيجيات ، حيث قاـ الباحث بتلالجمالية

، بينما تدم  اهتماماتهـ في عمقة بتعميـ الرياضيات والفيزياءالتعميـ البسيط وبعض النشاطات المت
( طالب وطالبة 150الموسيق  والرقص والمجاالت الفنية األخرى، تكونت دينة الدراسة مف )

( طالب وطالبة يتعمموف الهندسة واإلحلاء، (42، جبرف يتعمموف الرياضيات ومادة المم
، وقد لمـ الباحث األنشطة العممية المقننة ( سنة16-14وتراوحت أدمار الطبلب ما بيف )

والتي تتلؼ باللدؽ والثبات والملممة لمجمع بيف تعزيز قدرات الطبلب دم  التفكير 
ظهار جمالي المتمثؿ في التسمية والمتعة فيما ، والجانب الالقدرات الحقيقية لديهـ واالستكشاؼ وا 

، معياري المرجع في نهاية الدراسة ، كما انه استخدـ اختبارالطبلب مف فيزياء ورياضيات يتعممه
وقد أظهرت النتائ  مدى تفادؿ الطبلب مع األنشطة خبلؿ حلة العمـو باإلضافة إل  وجود 

 طبلب في حلة الفيزياء.ع معدؿ الفروؽ دالة إحلائيا تشير إل  تقدـ إل  ارتفا

 
تفحص  هدفت إل ( دراسة Jakobson & Wickman,2008كما أجرى جاكبسوف و وكماف )
فقد دد  الكثير مف المؤلفيف إل  أف العمـو في المرحمة االبتدائية،  دور الخبرات الجمالية في تعمـ

دممت  يا،ممد الدراسات فحلت ذلؾكف القميؿ مف يـ العموـ دم  خبرات جمالية، وليشتمؿ تعم
وكيؼ شكمت هذد األحكاـ الجمالية،  والمعمميف لؤلحكاـ هذد الدراسة دم  تحميؿ استخداـ األطفاؿ

، جزءا مف الخ حيث تـ تسجيؿ حديث األطفاؿ مع بعضهـ ومع برات الجمالية في تعميـ العمـو
ي أجريت في والت دات دموـ مختمفة،المعممة خبلؿ النشاطات التي كانوا يقوموف بها في تسع وح

سبع لفوؼ دراسية )مف اللؼ األوؿ إل  اللؼ الرابع( خبلؿ فلؿ دراسي واحد موزديف 
وثبلث مدارس  ث تتضمف مدرسة كبيرة في المدينة،حيمفة، دم  خمس مدارس سويدية مخت

ولتحميؿ النتائ  استخدـ الباحثاف وجه النظر  حجـ في البمدات ومدرسة في الريؼ،متوسطة ال
وقد أظهرت  (،Wittgenstein( و )Dewyخلولا باالدتماد دم  ما ورد لدى ))التقدمية( و 

النتائ  أف األحكاـ الجمالية وجدت في لحظات الحدس وكذلؾ و كذلؾ في المحظات التي كانت 
بهذد الطريقة استخدـ األطفاؿ األحكاـ الجمالية حوؿ ما يدور  تقترب نشاطات العموـ مف نهايتها،

كما أظهرت يه، أف تشتمؿ الحلة دميه وما يجب أف ال تشتمؿ دم بجفي حلة العمـو وما ي
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ي تعمـ النتائ  أف دور الخبرات الجمالية كجزء مف األنشطة العممية داخؿ اللؼ يساهـ بالتقدـ ف
 وبهذا شكمت األحكاـ الجمالية جزء مهـ مف التعمـ حوؿ كيؼ يجب أفالعموـ باالتجاد اللحيح، 
 يتقدـ في حلة العموـ.

 
، هدفت إل  تحديد فعالية استخداـ األسموب التكاممي (2007دثماف )و  ي دراسة قاـ بها األحمدوف

بيف العموـ والتربية الفنية دم  تحليؿ المتعممات في مادة العموـ بالمرحمة األساسية، والتعرؼ 
ط المتعممات نحو المادتيف قبؿ وبعد تدريس الوحدة ، والتعرؼ دم  مدى االرتبا تدم  اتجاها

ف نحو دراسة كؿ مف مقرر العمـو مـو واتجاههالمتعممات في مادة العبيف درجات تحليؿ 
دينة الدراسة  ، أمامف متعممات اللؼ الثالث المتوسط والتربية الفنية وقد تكوف مجتمع الدراسة

( متعممة وثالثة ثاني 32ددادهف ثالثة أوؿ )وأ( متعممة مقسميف دم  لفيف 66تكونت مف )فقد 
، فقد طور (2005/ 2004)دراسي، أجريت هذد الدراسة في الفلؿ الثاني لمعاـ المتعممة (34)

، وقد تـ التحقؽ مف لدؽ ( مفردة30أداة الدراسة وهو اختبار تحليمي متكوف مف ) فالباحثا
نحو ، فقد كاف مقياس اتجاد . ( أما أداة الدراسة الثانية81، وقد بمغ معامؿ الثبات )وثباتها األداة
، وقد تـ التحقؽ مف ( مفردة65، وقد تكونت أداة الدراسة الثانية مف )دة العموـ والتربية الفنيةما

، وقد أظهرت النتائ  وجود فروؽ دالة إحلائيا بيف .( 90لدؽ وثبات األداة، حيث بمغ ثباتها )
 تكامميدريس باستخداـ األسموب ال، مما يدؿ دم  فعالية التليؿ القبمي والبعدي لممتعمماتالتح
كؿ مف مادة التربية الفنية والعمـو في تنمية االتجاد نحو المادتيف ، كما كشفت الدراسة دف وجود ل

 نحو مادة العموـ والتربية الفنية . ـدبلقة بيف تحليؿ المتعممات واتجاهاته

ي اثر استخداـ األسموب الجمالي في تدريس ( دراسة هدفت إل  تقل2007وقد أجرى الدرباشي )
 دينة، وقد تكونت لممفاهيـ العممية ولطبيعة العمـ وـ دم  فهـ طمبة اللؼ السادس األساسيالعم

( طالب وطالبة موزديف في أربع شعب مف شعب اللؼ السادس األساسي 125الدراسة مف )
في مدرستيف حكوميتيف، أحداهما لمذكور واألخرى لئلناث، وبواقع شعبتيف في كؿ مدرسة وقد تـ 

، كما انه لمـ والضابطة بلورة دشوائية ةفي مجمودتي الدراسة التجريبي الطمبة اختيار
، فهـ الطمبة لطبيعة العمـ اختبارات يقيس احدها فهـ الطمبة لممفاهيـ العممية في حيف يقيس األخر

، وقد أظهرت الدراسة وجود فروؽ دالة إحلائيا بيف ريب وبعددلتجقد طبؽ كبلهما قبؿ او 
التجريبية وطمبة المجمودة الضابطة فيما يتعمؽ بفهـ المفاهيـ العممية  متوسطي طمبة المجمودة

، ووجود فروؽ دالة إحلائيا في مستوى فهـ ةتعزى لطريقة التدريس للالح المجمودة التجريبي
، حيث كانت الفروؽ للالح والجنس الطمبة لممفاهيـ العممية يعزى لمتفادؿ بيف طريقة التدريس

، كما أظهرت النتائ  أف الطمبة ذوي التحليؿ المرتفع ةمودة التجريبيالطمبة الذكور في المج
في  حلائياإ، حيث كانت هناؾ فروؽ دالة ي التحليؿأفادوا أكثر مف الطمبة متوسطي ومتدن
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، في حيف فادؿ بيف طريقة التدريس والتحليؿيعزى لمتوى فهـ الطمبة لممفاهيـ العممية مست
، حيث لـ يظهر النتائ  وجود فروؽ ذات سطي ومتدني التحليؿها لمطمبة متو تحققت الفائدة ذات

 .دني التحليؿداللة إحلائية بيف طمبة متوسطي التحليؿ ومت

 
( التي هدفت إل  تقلي أثر استخداـ 2005اسات في هذا المجاؿ دراسة دابد )ومف الدر 

 طرائؽ الشبيهات إحدى وتعتبر الت التشبيهات في نمو المفاهيـ العممية واالتجاهات نحو تعمـ العموـ
( طالبا موزديف منالفة في شعبتيف 80. وتكونت دينة الدراسة مف )التي تحقؽ الخبرة الجمالية

مف شعب اللؼ الثامف، وتـ توزيع دينة الدراسة دشوائيا إل  مجمودتيف تجريبية وضابطة، وتـ 
ف. دوسط، ومت: مرتفع، متحليمهـ العممي إل  مستويات ثبلثةتلنيؼ أفراد العينة حسب ت

درست المجمودة التجريبية مادة تعميمية تـ تلميمها باستخداـ التشبيهات، في حيف درست 
، واستمر التدريس لمدة ثبلثة العادية كما هي في الكتاب المقررالمجمودة الضابطة بالطريقة 

قبؿ  . كما طبؽ اختبار لقياس المفاهيـ العممية ومقياسا لبلتجاهات نحو تعمـ العموـأسابيع
التجريب وبعدد دم  مجمودتي الدراسة. كما أجرى مقاببلت غير رسمية مع الطمبة. أظهرت 
نتائ  الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحلائية للالح المجمودة التجريبية دم  اختبار المفاهيـ 
، كما لـ تظهر نتائ  الدراسة وجود فروؽ ذات دال لة العممية ومقياس االتجاهات نحو تعمـ العمـو

إحلائية بيف مجمودتي الدراسة يمكف أف تعزى إل  مستوى تحليؿ الطالب العممي،أو لمتفادؿ 
بيف مستوى التحليؿ العممي وطريقة التدريس. كما أشارت نتائ  الدراسة إل  أف طريقة التدريس 
القائمة دم  التشبيهات حققت قدرا أكبر مف النمو المفاهيمي وحسنت مف االتجاهات نحو تعمـ 

وأشارت نتائ  الدراسة أيضا إل  زيادة دافعية الطمبة نحو التعمـ وظهر مف خبلؿ مبلحظة لعموـ. ا
 البيئة التعممية .

 
تقلي اثر استخداـ  إل  ( دراسة هدفتRule&Furletti,2004واجرى رووؿ وفيرلتي)

ة بجسـ التشبيهات مقابؿ استخداـ الطريقة االدتيادية في تعمـ الطمبة بعض المفاهيـ المرتبط
اإلنساف وهذد األجهزة هي الهيكؿ العظمي، والجهاز الهضمي، وجهاز المنادة، والجهاز 

طالبا وطالبة مف طبلب اللؼ العاشر في إحدى مدارس   (32العلبي. طبقت الدراسة دم  )
نيويورؾ، تـ تقسيمهـ إل  مجمودتيف متساويتيف بناء دم  نتائ  االختبار الذي تقدموا له. 

مجمودة مف المجمودتيف إل  التدريس باستخداـ طريقتي التشبيهات والمحاضرة، وتعرضت كؿ 
وادتبر هذا الجزء تجريبيا، ودرست المجمودة األول  موضودي الهيكؿ العظمي والجهاز 
العلبي باستخداـ المجازات وادتبر هذا الجزء تجريبيا، ودرست المجمودة نفسها موضودي 

ريقة المحاضرة العادية وادتبر هذا الجزء ضابطا. كما درست الجهاز الهضمي وجهاز المنادة بط
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المجمودة الثانية موضودي الجهاز الهضمي وجهاز المنادة باستخداـ التشبيه وادتبر هذا الجزء 
تجريبيا، في حيف درست المجمودة نفسها موضودي الهيكؿ العظمي والجهاز العلبي بطريقة 

بطا. تـ تدريس المجمودات التجريبية باستخداـ التشبيه. المحاضرة العادية وادتبر هذا الجزء ضا
كما أتاحت الدراسة الفرلة أماـ الطمبة لتقديـ تشبيهات أخرى يبلحظوف أنها مناسبة لموضوع 
التعمـ. وأشارت نتائ  الدراسة دم  االختبار البعدي للالح المجمودات التجريبية. كما أشارت 

داـ التشبيهات في التدريس، أف استخداـ هذد الطريقة سهؿ دممية استطبلع أراء الطمبة حوؿ استخ
استمتادهـ بعممية التعمـ، كما إف استخداـ هذد الطريقة إل  دميهـ دممية التعمـ والفهـ، إضافة 

 دمؿ دم  ربط خبراتهـ الحياتية بموضوع التعمـ.  
 

(، أجرى بو ةابتدائيوبهدؼ تقلي دور الفهـ الجمالي في إكساب الطمبة خبرات تحويمية )
(Pugh,2004 دراسة حالة دم  طمبة اللؼ السابع األساسي، وتكوف مجتمع الدراسة مف )
( مادة تعميمية تتعمؽ Pugh( طالبا وطالبة مختمفيف في الجنس والخمفيات العرقية. اختار)26)

دريس كاف بقوانيف نيوتف تـ تدريسها بطريقة الفهـ الجمالي القائـ دم  األفكار العممية، وخبلؿ الت
يركز دم  خمسة مف الطمبة مثموا دينة الدراسة، سجمت الحلص التي تـ تدريسها دم  أشرطة 
الفيديو، كما أجريت مقاببلت معمقة ركزت دم  درجة استمتاع الطمبة باألنشطة الفنية المقدمة. 
أظهرت نتائ  هذد الدراسة انخراط أحد الطمبة الذكور في خبرات تحويمية، حيث دبر دف 

ستفادته مف المحتوى في تكويف خبرات مرتبطة بالحياة اليومية، كما أوضح مف خبلؿ المقابمة ا
المعمقة اف األفكار التي تعممها دف قوانيف نيوتف ساددته كثيرا بطريقة شخلية وذات معن  
خارج الحياة المدرسية . في حيف لـ تظهر طالبة انخراطها في خبرات تحويمية مع أنها استمتعت 

نشاطات اللفية وشاركت فيها في تعمـ المحتوى، ولكف تعممها فشؿ في إحداث فروؽ في بال
خبرات حياتها اليومية. أما الطمبة الثبلثة اآلخروف، فقد اظهروا موقفا متوسطا،بمعن  أنهـ  

 أظهروا انخراطهـ في بعض الخلائص المرتبطة بالخبرات التحويمية ولكف بدرجة أقؿ.  
 

  التاريخي في تدريس فت إل  البحث ألثر استخداـ المنح( هد2004ددس )في دراسة أجراها 
ممفاهيـ العممية ولطبيعة العمـ ويعتبر المنح  التاريخي إحدى الطرائؽ العموـ دم  فهـ الطمبة ل

،  الخبرة الجماليةالتي تحقؽ  حيث قاـ الباحث بتلميـ وحدة دراسية ادتمدت في تدريس العمـو
( طالب 308وقد تكونت دينة الدراسة مف ) لتاريخية في تدريس العمـ،االت ادم  طريقة الح

مجمودتيف ضابطة  وقد قسمت دينة الدراسة إل ، وطالبة مف الطمبة اللؼ التاسع األساسي
جمودة ودرست المت التاريخية، حيث درست المجمودة التجريبية بأسموب الحاالوتجريبية، 

مفاهيـ البيولوجية اختبارا لقياس فهـ الطمبة لمباحث، الضابطة بالطريقة العادية، وقد لمـ ال
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وجود فروؽ ذات داللة إحلائية في فهـ الطمبة نتائ  الدراسة،  وقد أظهرت لطبيعة العمـ،
كذلؾ أظهرت الدراسة مودة التجريبية، لممفاهيـ البيولوجية وفهـ الطمبة لطبيعة العمـ للالح المج

في المجمودة  وقد كانت النتيجة للالح اإلناثس، فادؿ بيف طريقة التدريس والجنوجود ت
 التجريبية.

 
( التي أجريت بهدؼ تقلي مدى تفادؿ الطمبة مع القلص Tao,2003أما دراسة تاو )

العممية، وهؿ تعمؿ القلص العممية دم  تزويد الطمبة بفهـ لطبيعة العمـ، ومف بيف أهداؼ 
رؾ لطبيعة العمـ مف خبلؿ دمؿ الطمبة في الدراسة أيضا التعرؼ دم  إمكانية تطوير فهـ مشت
( طالبا مف طبلب إحدى مدارس الذكور 150مجمودات لييرة. وقد تكونت دينة الدراسة مف )

 في هون  كون ، الذيف تميزوا بالقدرات العالية والدافعية القوية، وتـ تقسيـ الطمبة في أربع شعب
( 36ف دم  شعبة واحدة، بمغ ددد طمبتها)إال اف التركيز كا درست جميعها مف قبؿ المعمـ ذاته

طالبا، درست هذد المجمودة موضودات تناولت اكتشاؼ البنسميف، ومرض الجدري، والقرحة 
المعدية، وقانوف نيوتف لمجذب العاـ، تمت لياغتها دم  شكؿ قلص دممية. واستمر تدريس 

. وفي بداية ( دقيقة40تمؾ الموضودات لمدة خمس حلص دراسية لفية، مدة كؿ منها )
الحلة األول  خضع الطمبة الختبار قبمي أدد لقياس فهـ الطمبة لطبيعة العمـ، كما تعرض 
الطمبة لبلختبار نفسه بعد االنتهاء مف تقديـ الدروس. وقد تـ االستناد إل  نتائ  االختباريف المذيف 

ـ التعبير دنها بتحفظ، يقيساف مدى فهـ الطمبة لطبيعة العمـ. وخرجت الدراسة بجممة مف النتائ  ت
نظرا الف اختيار العينة كاف مف الذكور فقط ومف ذوي القدرات العالية والدافعية المرتفعة. حيث 
اظهر الطمبة وجهات نظر راسخة حوؿ طبيعة العمـ، ألنهـ يعتبروف أف النظريات العممية تمثؿ 

جات مف أجؿ تبرير وجهات حقائؽ مطمقة. كما أشارت النتائ  أيضا إل  انخراط الطمبة في محاج
نظرهـ حوؿ طبيعة العمـ، بيض النظر دما إذا كانت وجهات النظر تمؾ لحيحة أو خاطئة. 
وأف استخداـ القلص العممية كاف وسيمة ناجحة لتكويف وجهات التعمـ التعاوني منح فرلة 

 لمطمبة لينخرطوا في مناقشات مف شأنها أف تعزز فهما مشتركا لطبيعة العمـ لديهـ.
 

تمؾ  مـو تختمؼ دف الطريقة التقميدية،( إل  طريقة جديدة في تعميـ العGirodكما أشار جيرود )
بحيث تقدـ دممية التعمـ العممية بما يحقؽ فهما جماليا،  الطريقة تركز دم  إدراؾ جماليات المادة

قوة  وذلؾ مف خبلؿ محاولته استكشاؼ تراضي في دالـ المتعمـ الخاص به،دم  أنها تحوؿ اف
ثارة األفكار وباالدتماد دم  وجهة النظر هذد ينظر لتعمـ العموـ دم  انه فف متكامؿ  العممية، وا 

وهذا ما تولؿ إليه جيرود معارؼ والقوانيف الخالة لممنطؽ، بدال مف كونه مجمودة مف ال
ـ (  التي سعت إل  توضيح العنالر األساسية لمفهGirod et al , 2003وزمبلءد في الدراسة )
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الجمالي وأساليب التدريس التي تعزز هذا الفهـ ، فقد استخدـ الباحث االستبانة والمقابمة شبه 
طفؿ في 28( طفؿ وطفمة )56المنظمة لطبلب اللؼ الرابع األساسي حيث شارؾ في الدراسة )

 الطبقة الوسط  والدنيا، ( طفؿ ومعظمهـ مف أبناء25)( طفمة و31في ذلؾ ) كؿ لؼ( بما
كاف يتعمـ مف فاحد اللفيف  كبل اللفيف )المجمودتيف( مختمفة،هداؼ التعميمية في وكانت األ

وقد أظهرت ي مف اجؿ فهـ المفاهيـ العممية، بينما يتعمـ طبلب اللؼ الثان اجؿ الفهـ الجمالي،
نتائ  الدراسة إف أساليب التدريس المستخدمة في الفهـ الجمالي والمتمثمة في التشبيهات والسرد 

بينت  اكم ى الطبلب في المجمودة التجريبية،ي كانت فعالة في ددـ الفهـ الجمالي لدالقلل
باإلضافة إل  انه لـ يكف  ت التعمـ في المجمودة التجريبية،الدراسة أف الطبلب استمتعوا بخبرا

 .العرؽ هناؾ فروؽ بيف الطمبة تعزى لمجنس أو
 

هدفت إل  البحث في إمكانية  (،Girod & Wong , 2001وفي دراسة أجراها جيرود وون  )
حيث دبروا  ،Deweyمستنديف إل  ذلؾ ألفكار  ـ وتعممه مف خبلؿ الفهـ الجمالي،تعميـ العمو 

موـ وتعممه هو الفهـ المفاهيمي، السائدة في تعميـ الع األساليب دف وجهة نظرهما في أف هدؼ
خبرة الجديدة مع واءمة وتكيؼ الوذلؾ مف خبلؿ م اهيمي استنادا لمنظرية المعرفية،المف روالتييي

. أما المعرفة المكتسبة مف خبلؿ الفهـ الجمالي فتشير إل  تفادؿ الفرد مع العالـ الخبرات السابقة
كما تقوـ دم  وحدة الموضوع وتكاممه والرغبة في التحرر ببليرة جديدة،  مف حوله والنظر إليه

رات جمالية نحو الموضوع يمتمؾ المتعمـ خب ويحدث التعمـ دندما والتحرر منها، مف قيود األفكار
 ،طبقت هذد الدراسة دم  طمبة اللؼ الرابع األساسي في إحدى المدارس األمريكيةالمدرس، 

( دقيقة وتناولت موضوع اللخور 60( حلة ليفية مدة كؿ منها )24حيث استيرؽ تطبيقها )
 في مبحث العموـ .

المفاهيمي دند الطمبة وقد يتـ تطبيقه قبميا دم  الطمبة  وقد كانت أداة الدراسة اختبار لقياس الفهـ
تدريس الفهـ الجمالي،  واستخداـ أسموب السرد القللي وهو احد أساليب دراسة،في هذد ال

 وذلؾ مف خبلؿ خطوات ثبلث :)اللخور لها قلص تتحدث دنها( 
 

مبة دنها، وفي مع معرفة الط : تـ تقديـ قلص مجازية دف اللخور تتبلءـلخطوة األول في ا
التي  : " ما األشياءم  فهـ الطمبة مف خبلؿ أسئمة مثؿتـ اختبار هذد القلص دالخطوة الثانية: 

تـ نقؿ الطمبة مف المعرفة ؟" وفي الخطوة الثالثة، ؟ ما الذي أضافتهساددتنا القلة دم  معرفتها
بعديُا وذلؾ بهدؼ قياس وفي نهاية الوحدة طبقا اختبارا الليغ المقبولة دمميا،  المجازية إل 

مجتمع ثبلثة طبلب مف اللؼ الرابع ) روبعد ذلؾ تـ اختيادند الطمبة، المفاهيـ العممية 
 أجريت مقاببلت معهـ وتبيف مف خبلؿ المقابمة إف اقؿ الطمبة تحليبل كاف أكثرهـ الدراسة(،



 

 43 

وخملت الدراسة باف   كاف اقمهـ تممكا لمفهـ الجمالي،واف أدبلهـ تحليبل تممكا لمفهـ الجمالي، 
معا مف  واف نودي الفهـ يجب أف يتآزرا في الفهـ المفاهيمي، لفهـ الموضوع فهما جماليا أهمية

 المتعمميف لمموضوع . اجؿ الكشؼ دف ادراؾ
 

عامؿ ( إلي تقلي الدور الذي يمعبه الفهـ الجمالي في تGirod,2001وهدفت دراسة جيرود )
ث أشار في هذد الدراسة إلي أف الفهـ الجمالي يعد نظرية في حي الطمبة مع الخبرات اليومية،

. وفي هذد ة التييير المفاهيميالتعمـ يمكف مقابمتها مع نظرية شائعة في تعمـ العموـ هي نظري
الدراسة دقد مقارنة بيف مجمودتيف مف طمبة اللؼ الخامس األساسي إحداها تـ اختيارها 

درست المجمودة كمجمودة ضابطة،  حيف اختار األخرى دشوائيا دم  أنها مجمودة تجريبية في
في حيف درست المجمودتاف مادة تعميمية في دمـ  بية مف اجؿ تحقيؽ الفهـ الجمالي، التجري

وأشارت نتائ  الدراسة إل  أف دددا  مؽ موضوداتها بمفاهيـ مثؿ المادة، والطقس،الجيولوجيا تتع
ة خبرات جمالية مرتبطة بأفكار العمـ مقارنة بطمب ااكبر مف طمبة المجمودة التجريبية امتمكو 

للالح المجمودة  قات ذات داللة إحلائيةو ر ة فأظهرت نتائ  الدراس كما ،الضابطةالمجمودة 
كما أشارت النتائ  لتعمـ وفعالية مادة التعمـ لهـ، مرتبطة باستمتاع الطمبة في مادة االتجريبية، 

بالمجمودة ريبية لمادة التعمـ ولمدة زمنية أطوؿ مقارنة إل  احتفاظ طمبة المجمودة التج أيضاً 
تحليؿ الطمبة  ؽ مرتبطة بالجنس أو العرؽ أوفرو ولـ تشر نتائ  الدراسة إل  وجود الضابطة، 

 .السابؽ
 

األسموب ( هدفت إل  تقلي اثر تعميـ العموـ باستخداـ Irwin ,2000وفي دراسة اليرويف )
لطمبة و في فهمهـ في تحليؿ ا لتي تحقؽ الخبرة الجماليةبادتبارد احدى الطرؽ ا التاريخي

( طالب وطالبة مف طمبة اللؼ التاسع األساسي 50تكونت دينة الدراسة مف )لطبيعة العمـ، 
واألخرى تمثؿ المجمودة ، ةوقد تـ تقسيمها إلي شعبتيف دراسيتيف إحداها تمثؿ المجمودة التجريبي

  التاريخي لممجمودة التجريبية، باستخداـ المنحنوقد تـ تدريس موضوع الذرة ة، الضابط
: اختبار أوالالدراسة، فتتمثؿ في  أما أداةقة التقميدية لممجمودة الضابطة، وباستخداـ الطري
. وقد أظهرت نتائ  الدراسة وجود فروؽ لقياس فهـ الطمبة لطبيعة العمـ استبانهتحليمي، وثانيا :

اسي وفي فهـ الطمبة لطبيعة لتجريبية في التحليؿ الدر ذات داللة إحلائية للالح المجمودة ا
 .العمـ
 

دفت إل  اختيار اثر استخداـ القلص العممية في تعمـ ه( Taylor , 1998وفي دراسة لتايمر )
لممفاهيـ العممية واالحتفاظ لها حيث تعتبر طريقة السرد القللي ضمف طرؽ األسموب  الطمبة
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لبة ( طالب وطا35ة الدراسة مف )نيد، وقد تكونت دى المتعمـالجمالي والتي تحقؽ خبرة جمالية ل
 ف، تـ تقسيمهـ إل  مجمودتيف أحداها تجريبية وقد درست ممف طمبة اللؼ الثالث األساسي

، استخدـ درست مف خبلؿ الطريقة التقميدية ، واألخرى ضابطة وقدخبلؿ أسموب السرد القللي
فهـ المفاهيـ العممية وقد خضع الطمبة لهذا االختبار الباحث كأداة لمدراسة اختبارا يقيس درجة 

ف مف حس  القللي  : أف استخداـ األسموبة وبعدها وقد ظهرت نتائ  الدراسةقبؿ إجراء التجرب
 تعمـ الطمبة لممفاهيـ العممية واحتفاظهـ بها .

 
ذد ( ، حيث تتضمف هGlynn & Tomone , 1998وفي دراسة قاـ بها كؿ مف جميف وتوموف )

 الجمالي طرؽ األسموبكإحدى  ي الدور الذي يمكف لمتشبيهاتلدراسة دراستاف هدفتا إل  تقلا
، ممفاهيـ العممية ضمف مادة العموـأف تمعبه في تعمـ طمبة اللفي السادس والثامف األساسييف ل

ا ، حيث تـ اختيار موضوع الخمية الحيوانية نظر لتطبيؽ هذد الدراسة وقد تـ اختيار مادة اإلحياء
( طالب وطالبة مف 58، تكونت بنية الدراسة مف )تتضمنه مف دبلمات وظيفية متشابكةلما 

د درست باستخداـ اسموب ، وقتجريبية ، أحداهماالثامف، حيث قسموا ال  مجمودتيفاللؼ 
، ـ رسـ توضيحي ليمثؿ فكرة التشبيه، وتـ استخداالملنع، حيث شبهت الخمية بالتشبيهات

المجمودة  ، أماالملنع اـ جدوؿ لتمثيؿ التماثبلت بيف أجزاء الخمية وأجزاءباإلضافة إل  استخد
، وقاـ الباحثاف بتلميـ أداة الدراسة وهي اختبار ت بالطريقة التقميدية االدتيادية، فقد درسالثانية

، واجري هذا االختبار مية المتضمنة في المادة التعميمةيقيس مدى استيعاب الطمبة لممفاهيـ العم
، وقد أظهرت نتائ  الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحلائية للالح الدراسة وبعدها إجراء قبؿ

المجمودة التجريبية في القدرة دم  فهـ واستيعاب المفاهيـ العممية المتمثمة في أجزاء الخمية 
ودبلقاتها ووظائفها أما الدراسة األخرى فأجرت دم  طمبة اللؼ السادس األساسي. حيث تـ 

 ( طالب وطالبة وتـ تنفيذها دم  نفس المادة التعميمية لمدراسة األول 32دينة تتكوف مف ) اختيار
 : األول  التجريبية وقد تـ تدريسها باستخداـ، تـ تقسيـ الدراسة إل  مجمودتيفموضوع الخمية()

. وقد قاـ الباحثاف د تـ تدريسها بالطريقة التقميدية، واألخرى ضابطة وقاسموب التشبيهات
استخداـ نفس أداة الدراسة األول ، وقد أظهرت الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحلائية للالح ب

، الدراستاف ، كما أظهرتميمية واستيعاب المفاهيـ العمميةالمجمودة التجريبية في فهـ المادة التع
تشبيهات أف التطور المعرفي لدى طمبة اللؼ الثامف كاف له دورد الهاـ في قدرتهـ دم  اقتراح ال

 .مف طمبة اللؼ السادس وتوليدها في دممية التعمـ أكثر
 

  . رؼمٛت ػهٗ انذراطبد انظبثمخ :4.0.0
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مػػػف خػػػبلؿ مراجعػػػة الدراسػػػات السػػػابقة التػػػي هػػػدفت إلػػػ  تقلػػػي اثػػػر األسػػػموب الجمػػػالي ومػػػا  -
( والتي تعد مف ، المنحن  التاريخيمف طرائؽ مختمفة ) التشبيهات، السرد القللي يتضمنه

. اتفقػت تمػؾ بػرة الجماليػة فػي تػدريس العمػوـ، وتحقػؽ الخالجمالي طرائؽ التي تخدـ األسموبال
الدراسات دم  الدور االيجابي الذي يمعبه األسموب الجمالي في تحقيػؽ فهػـ الطالػب لممفػاهيـ 

 . ألستمتادهـ في دممية تعمـ العموـالعممية واالحتفاظ بها وتفهـ الطمبة لطبيعة العمـ و 

 
( ودراسػة احمػد Jackson , 2008( ودراسػة )Irwin , 2000فقػت كػؿ مػف دراسػة )كمػا ات -

 .فاع تحليؿ الطبلب في مادة العموـ( دم  دور األسموب الجمالي في ارت2007ودثماف )

، الوقػػوؼ دمػػ  مػػوطف اخػػتبلؼ بػػيف نتػػائ  بعضػػها يمكػػف مػػف مبلحظػػة الدراسػػات السػػابقةكمػػا  -
موب الجمالي في تعميـ العمـو وبيف متييػر الجػنس ففػي فيما يتعمؽ بالتفادؿ بيف استخداـ األس

، أظهػرت النتػائ  انػه ال يوجػد (Girod et al , 2003( و)Girod , 2001كػؿ مػف دراسػة )
( 2004، بينمػػا فػػي دراسػػة دػػدس )يعػػزى لمتفادػػؿ بػػيف الجػػنس والطريقػػة فػػروؽ دالػػة إحلػػائيا

، وفي دراسة لمجمودة التجريبيةلح اإلناث في اأظهرت النتائ  وجود فروؽ دالة إحلائيا للا
لح الػػذكور فػي المجمودػػة ( أظهػرت النتػػائ  وجػود فػػروؽ دالػة إحلػػائيا للػا2007الدرباشػي )
 . التجريبية

 
كمػػػا وتتميػػػز هػػػذد الدراسػػػة دػػػف الدراسػػػات المعروضػػػة سػػػابقا فػػػي محاولتهػػػا لتقلػػػي اثػػػر اسػػػتخداـ 

لخػامس وهػذا يعػد جانبػا للؼ ااألسموب الجمالي في تدريس العمـو في تحليؿ واتجاهات طمبة ا
  .بحثيا غنيا

 
يبلحظ مف الدراسات السابقة أنها تبحث في أثر استخداـ األسموب الجمالي في تػدريس العمػـو فػي 
فهـ الطمبة لطبيعة العمـ ومف المبلحظ أف الدراسات السابقة تبحث ذلؾ مف الناحية النودية ولػيس 

بحػػػػث فػػػػي أثػػػػر األسػػػػموب الجمػػػػالي فػػػػي تحلػػػػيؿ الكميػػػػة، لػػػػذلؾ تعػػػػد هػػػػذد الدراسػػػػة دراسػػػػة كميػػػػة ت
 واتجاهات طمبة اللؼ الخامس في مادة العموـ. 
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 انفصم انثبنث

 
 

 طزٚمخ انذراطخ ٔإجزاءارٓب

 
وطريقة  ،واألدوات التي استخدمتها الباحثة، يتناوؿ هذا الفلؿ، ولفا لمجتمع الدراسة ودينتها

تبعتها الباحثة في تطبيؽ دراستها، والمعالجات اإلجراءات التي ا، و التحقؽ مف لدقها وثباتها
  .اإلحلائية

 
 يُٓج انذراطخ  1.4

 
 .مته وأغراض الدراسةالتجريبي، نظرا لمبلئ ادتمدت الباحثة المنه 

 
 . يجزًغ انذراطخ 0.4

 
، في (2010/2009اسة مف طمبة اللؼ الخامس األساسي، لمعاـ الدراسي )تكوف مجتمع الدر 

(طالب وطالبة، منهـ 2716والبالغ دددهـ )، مديرية تربية وتعميـ شماؿ الخميؿيع مدارس جم
، ( مدرسة ذكور44( مدرسة، منها )93، موزديف دم  )( طالبة1193، و)( طالب1523)
، وذلؾ حسب إحلائيات قسـ التعميـ العاـ في ( مدرسة مختمطة13مدرسة لئلناث و)( 36و)

 .الخميؿمديرية تربية وتعميـ شماؿ 
 

 ػُٛخ انذراطخ 4.4
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نػػيف، فػػي منطقػػة اختػػارت الباحثػػة مدرسػػة اليرمػػوؾ األساسػػية لمبنػػات ومدرسػػة الرشػػيد األساسػػية لمب
مػػػا قلػػػديا وذلػػػؾ ، وقػػػد كػػػاف اختيارهالتربيػػػة والتعمػػػيـ فػػػي شػػػماؿ الخميػػػؿلمديريػػػة  حمحػػػوؿ، والتابعػػػة
 :لؤلسباب التالية

 .نهمالملؼ الخامس األساسي في كؿ موجود ثبلث شعب  -
 .معممة يدرساف شعبتيف في كؿ منهماتوفر معمـ و  -

مػػػادة العمػػػـو وافقػػا دمػػػ  تنفيػػػذ الدراسػػة يدرسػػػاف فػػػي هػػاتيف المدرسػػػتيف  فالمعمػػـ والمعممػػػة المػػػذا -
 لملؼ الخامس األساسي.

توفر الموافقة والمساندة مف قبؿ إدارتي هاتيف المدرستيف ونظرا لوجود متطمبات تنفيػذ الدراسػة  -
 .ا مف قبؿ الباحثة لتنفيذ الدراسةرستيف تـ اختيارهمفي كمتا المد

 
، قامػػت الباحثػػة باختيػػار شػػعبتيف بشػػكؿ دشػػوائي مػػف كػػؿ مدرسػػة مػػف بػػيف ثػػبلث شػػعب، ومػػف ثػػـ

الضػػػابطة والتجريبيػػػة دمػػػ   حيػػػث كانػػػت الشػػػعبة) أ( و)ب( مػػػف مدرسػػػة الػػػذكور تمثػػػؿ المجمودػػػة
الضػػػابطة  ، تمثػػػؿ المجمودػػػةاإلنػػػاثة )ب( و)ج( تمثػػػؿ مػػف مدرسػػػة ، وكػػػذلؾ كانػػػت الشػػػعبالتػػوالي

، وقػػػد تػػػـ تػػػدريس المجمودػػػة التجريبيػػػة فػػػي كمتػػػا المدرسػػػتيف مػػػادة العمػػػـو والتجريبيػػػة دمػػػ  التػػػوالي
يػة ( فػي تػدريس المجمودػة ، بينمػا اسػتخدمت الطريقػة التقميديػة ) العادباستخداـ األسموب الجمػالي

 الضابطة.
 

، فهػػي موضػحة فػػي بيػػة والضػابطة لمػػذكور واإلنػاثأمػا دػدد الطػػبلب الػذيف مثمػػوا المجمودػة التجري
  :الجدوؿ التالي

      
 اٌمٞ ٠ّصً وً ِٓ اٌّعّٛعح اٌٙاتطح ٚاٌرعه٠ث١ح  عكق اٌموٛن ٚاإلٔاز: 1.3ظكٚي 

 
 الجنس
 
 نوع المجمودة

 المجموع إناث ذكور

 70 35 35 الضابطة
 70 35 35 التجريبية
 140 70 70 المجموع
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  أدٔاد انذراطخ 3.4

 
 :دوات التاليةتضمنت الدراسة األ

 
بر حظت اإلجزاءاد الخزج: حٛث لبيذ انجبحثخ ثجُبء أداح ااخزجبر انزحصٛم انذراطٙ .1.3.4

 انزبنٛخ:

 
دة األول  مف مقرر محتوى المادة التعميمية المتمثمة في الفلؿ األوؿ مف الوح حممت الباحثة -

ميمها قد تـ تحو ات  نبنواف ) النقؿ في الاسي، والتي بع، لملؼ الخامس األسالعموـ العامة
، والجدوؿ الثاني يوضح ألهداؼ ومستوياتها، تمثؿ مجاالت اضمف جدوليف، الجدوؿ األوؿ

الحقائؽ والمفاهيـ والمبادئ والتعميمات والنظريات المتضمنة في المادة التعميمية المراد 
 .(تدريسها وذلؾ حسب وحدة بناء المعرفة

موالفات باالدتماد دم  ددد الحلص لمدروس المتضمنة في المادة جدوؿ  أددت الباحثة -
)  معرفية ضمف مستوياتها حسب تلنيؼ بموـ لؤلهداؼ المعرفيةالتعميمية ونسبة األهداؼ ال

 (.2ممحؽ، 

 .( فقرة تمثؿ أسئمة موضودية30االختبار بلورته األولية والذي يتضمف ) ُأِددّ  -

رة ثبلثة بدائؿ اخذ بعيف االدتبار مستوى العمري ) اختيار مف متعدد( حيث تضمنت كؿ فق -
 .س األساسيوالعقمي لمفئة المستهدفة وهـ طبلب اللؼ الخام

 

 :ثبات االختيار وكاف هذا كاألتيقامت الباحثة بادتماد لدؽ و  -

 
 صذق اخزجبر انزحصٛم:. 1.1.3.4

 
ف مف ذوي لمحكمي، حيث تـ درضه دم  مجمودة مف اـ ادتماد اللدؽ الظاهري لبلختبارت

 مف أساتذة جامعات ومشرفيف تربوييف (1)ممحؽ(12، والبالغ دددهـ )الخبرة واالختلاص
 :االختبار وفؽ المعايير التاليةمعمميف مادة العموـ وقد تـ تحكيـ و 
 
 .تبار مع مستوى الهدؼ الذي يتضمنهانتماء كؿ فقرة في االخ -
 .لودةمعرفة لممادة التعميمية المقارتباط الفقرة لمحتوى ال -

وضوح الفقرات مف حيث اللياغة والمية وبالتالي الوضوح في تحديد المجاؿ المعرفي  -
 .لطالبالستجابة ا
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 .المستوى العمري والمعرفي لمطالب مبلئمة فقرات االختبار مع -

ا وذلؾ لتحقيؽ الهدؼ المنشود إجراء ما يقتضي مف تعديبلت دم  فقرات االختبار أو تييره -
 .منه

، ولكف تـ إجراء بعض أي حذؼ دم  فقرات االختبار يتـ إجراء لـوفي ضوء ذلؾ،  -
 (3ممحؽ).لمفقراتالتعديبلت دم  اللياغة الميوية 

( طالب وطالبة مف طبلب اللؼ 30دم  دينة استطبلدية مكونة مف ) طبؽ االختبار -
الخامس األساسي في مدرسة بني نعيـ األساسية لمبنيف، وقد استفادت الباحثة مف هذا 

 ؽ كما يمي: التطبي

 وضوح جميع فقرات االختبار لمطمبة. •
 كانت مدة االختبار مبلئمة. •

 حساب ثبات االختبار. •
 

 ثجبد االخزجبر:. 0.1.3.4

 
ارج مف مجتمع الدراسة وخ وطالبة ( طالب30طبؽ االختبار دم  دينة استطبلدية مكونة مف )

( يوما مف 21ية نفسها بعد مضي )، ثـ أديد تطبيؽ العينة االستطبلددينها. وقد اختيروا دشوائيا
ويمكف  ( 0.90، حيث بمغ )(test-retestتطبيقه المرة األول ، ومف ثـ حسب معامؿ الثبات )

 ادتبارد مقبوال لمثؿ هذد الدراسات.
 التمييز( وكذلؾ احتساب معامؿ 0.20-0.60وتـ احتساب معامؿ اللعوبة وتراوحت القيـ بيف ) 

 .، وجميعها قيـ مقبولة لهذا النوع مف البحوث(0.5-0.75وتراوحت القيـ بيف )
 إػذاد انًبدح انذراطٛخ: .0.3.4

  
بعد تحميؿ المحتوى التعميمي المراد تدريسه باألسموب الجمالي وتحديد الحقائؽ والمفاهيـ 

ادة دداد الم، قامت الباحثة بتلميـ مادة دراسية وقد تطمب إلمهارات والخبرات السابقة لمطالبوا
 :مرحمتيف الدراسية

 
 :المرحمة األول  -

 
( لتقديـ مادة Girod et al , 2003باالدتماد دم  الخطوات الخمسة التي تحدث دنها جيرود )

 :ة جمالية قامت الباحثة بما يميبأسموب جمالي ، وتحقيؽ لدى الطبلب خبر 
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عنواف التي بضمنت الباحثة المحتوى التعميمي والمتمثؿ في الفلؿ األوؿ مف مادة العموـ و  -1
، حيث ادتمدت أسموب السرد القللي باإلضافة إل  التشبيهات ""النقؿ في النبات

 Girodوالمجازات الميوية ) النباتات تتحدث دف نفسها ( وهي بهذا ادتمدت دم  دراسة )

& Wong, 2001 وبعض قلص األطفاؿ دف النبات بشكؿ ال يتعارض مع المفاهيـ )
 .محتوى التعميميية المتضمنة في الوالخبرات العمم

 
 :دليؿ المعمـ ، حيث احتوى دم  قامت الباحثة بتلميـ -2

 

 .السموكية لكؿ درس األهداؼ -
. الذيف قاموا بتنفيذ الدراسة بذلؾإجراءات تنفيذ الحلة باإلضافة إل  انه تـ تدريب المعمميف  -

لي حيث تضمنت هذد اإلجراءات توضيح كامؿ لكيفية تدريس المحتوى التعميمي بأسموب جما
كما أنها توضح دور المعمـ لكونه معمـ جمالي في تدريس العموـ باستخداـ الحوار والتشبيه 

 وطريقة قيامه باألنشطة.

، وهي تتضمف أنشطة المحتوى التعميمي باإلضافة إل  أنشطة أضافتها عميميةاألنشطة الت -
 .المحتوى التعميمي ية المتضمنة فيالباحثة في دليؿ المعمـ لتعزز فهـ الطبلب لممفاهيـ العمم

 (4ممحؽ ).يشجع ممكة التخيؿ لدى المتعمميف، وقد تـ أيضا بأسموب جمالي التقويـ -

 .سددد الحلص البلزمة لتنفيذ كؿ در  -

 المرحمة الثانية:
خلائص  تتضمف، وهذد القائمة التعميمي الملمـقامت الباحثة بإدداد قائمة لتحكيـ المحتوى 

لخبرة د دم  ما جاء باألدب التربوي والدراسات السابقة دف اوسمات الخبرة الجمالية باالدتما
تكامؿ، البساطة، التوازف، الفهـ ال د القائمة ما يمي:، وقد ضمنت هذالجمالية وسماتها وخلائلها

لمحكميف لتحكيـ ( مف ا12، الحدس ..... وبعد  ذلؾ درضت دم  )، الخياؿإلبداعا، الجمالي
 (5.ممحؽ)( أسابيع8( حلة دراسية بواقع )22الدراسة ) . وقد تـ تنفيذالمحتوى في ضوئها

 
 استبانو  لقياس االتجاىات. -4

قامت الباحثة بإدداد استبانه لقياس االتجاهات لدى الطمبة في مادة العموـ بعد االطبلع دم  ما 
س ييتوفر في األدب النظري والدراسات السابقة )والتي لها دبلقة بموضوع الدراسة( مف مقاي

 لقياس االتجاهات في مادة العموـ.دة معتم
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 صذق االطزجبَّ  1.4

 
، ( محكما12البالغ دددهـ )تـ درضها دم  مجمودة مف المحكميف ذوي االختلاص والخبرة و 

 :دم  ذلؾ كاف ما يمي وبناء
 
تجاهات الطمبة ( فقرة تقيس ا22أي تعديؿ دم  فقرات االستبانة البالغ ددد فقراتها ) لـ يجر •

 .العموـنحو مادة 
، فقد كانت واضحة كما أنها تحقؽ الشروط ؿ دم  اللياغة الميوية لبلستبانةالتعدي لـ يجر •

 :لمطموبة للحة االستبانه مف حيثا

  
 .، فكؿ فقرة تعال  هدؼ واحد الغيرالهدؼ في كؿ فقرة  ضوحو  -
 . تحتمؿ شؾ المجيب دم  االستبانةالمية سميمة وال -

 .التي طبقت فيها االستبانةعميمية مناسبة لظروؼ البيئة الت -

 .ة المستهدفةمبلئمة فقرات االستبانة لممستوى العمري والعقمي لمفئ -

 .اتجاهات الطمبة تجاد مادة العموـلهدؼ الذي وضعت مف اجمه وهو قياس االستبانة  -

 

في مستويات اإلجابة، فقد تـ  –ألخذ بعيف االدتبار رأي المحكميفبعد ا –تـ إجراء تعديؿ  •
عارض ( بعدما كانت خمس مستويات ، أحيانا، م) موافؽ ثة مستويات لئلجابةادتماد ثبل

حسب مستويات ديكارت ( وذلؾ لمناسبة فئة المتعمميف المخللة لهـ هذد االستبانة وهـ )
 (6مف الناحية العمرية والعقمية. ممحؽ) طبلب اللؼ الخامس األساسي

 .االدتبار دند تلحيح االستبانة( فقرات سالبة، واخذ ذلؾ ب7ت االستبانة دم  )احتو  •

 
 

 ثجبد االطزجبَخ  1.4

 
بػات الثدينػة باخ الفا وذلؾ بعػد تطبيقهػا دمػ  حسب معامؿ ثبات االستبانة باستخداـ معادلة كروم

( طالػب وطالبػة وقػد بمػغ 30مػف مجتمػع الدراسػة وخػارج العينػة المختػارة ودػددا ) والتي تـ اختيارها
 (.0.92معامؿ الثبات )
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 إجزاءاد انذراطخ  1.4

 

وفؽ جدوؿ الموالفات وتـ التأكد مف لدقه وثباته كما ر التحليؿ في العموـ لمـ اختبا -
 وضح سابقا .

 أكد مف لدقة وثباته.مقياس االتجاهات والت بتحكيـ كما قامت الباحثة -

الباحثة مادة تعميمية تتناسب مع األسموب الجمالي وهو اليرض مف الدراسة وذلؾ  لممت -
 .المسرحي ، وبعض الفنوف كاألداءالعممية اـ السرد القللي والتشبيهات واألنشطةباستخد

 .دم  استفساراتهـ ، واإلجابةتدريب المعمـ والمعممة دميه -

تعميـ في الحلوؿ دم  كتاب يسهؿ المهمة مف جامعة القدس ومف ثـ مف مديرية التربية وال -
 .شماؿ الخميؿ

 .( بطريقة دشوائيةة)تجريبية وضابط قلدية وتعيينهاار العينة بطريقة اختي -

تنفيذ الدراسة في مدرسة الرشيد األساسية لمبنيف ومدرسة اليرموؾ األساسية لمبنات لتوافر  -
 الشروط اللحيحة لتنفيذ الدراسة .

حيث تـ تطبيقه دم  كؿ مف  اختبار التحليؿ ومقياس االتجاهات قبؿ التجريبتطبيؽ  -
 .المجمودة التجريبية والضابطة

يس المحتوى التعميمي مف قبؿ المعمـ والمعممة والطريقة التقميدية ) االدتيادية ( لممجمودة تدر  -
 .الجمالي لممجمودة التجريبية الضابطة وبطريقة األسموب

   أسابيع.ثمانية الدراسة والتي استمرت  متابعة الباحثة لممعمـ والمعممة دم  مدار تطبيؽ -
اهات بعد تطبيؽ االستراتيجة والحلوؿ دم  البيانات إجراء القياس ألبعدي لمتحليؿ واالتج -

 .والخروج بالنتائ  وتـ تلحيح استجابات الطبلب ومعالجها إحلائيا
 

 يزغٛزاد انذراطخ  3.4

 
 أوال: المتييرات المستقمة :

 
 : طريقة التدريس والمتمثمة في -1

 
 الطريقة الجديدة ) األسموب الجمالي ( . -
 ية ( الطريقة االدتيادية ) التقميد -

 جنس المتعمـ ، وله مستويات ) ذكر ، أنث  ( -2   
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 ثانيا : المتييرات التابعة :
 

 التحليؿ . -1
 االتجاهات . -2

 
 رصًٛى انذراطخ  9.3 

 
قبمػي بعػدي  لمجمػودتيف إحػداها ضػابطه واألخػرى تجريبيػة فػي هػذد   اتبع التلميـ شبه التجريبي

 ا في تجريبية وضابطة.وتـ تعيينه، ، حيث تـ اختيار دينة قلدية الدراسة
 

 قياس بعدي  –معالجة   -المجمودة التجريبية : قياس قبمي   -
                                     O2        X         O1 

 قياس بعدي  –ال معالجة  –المجمودة الضابطة : قياس قبمي  -
                                     O2                    O1 

 
 انًؼبنجخ اإلحصبئٛخ  12.4

 
لئلجابة دف أسئمة الدراسة والتحقؽ مف فروضها ، جمعت الباحثة البيانات ورلدت وأدخمت  فػي 

( حيػػث حسػػبت SPSSالحاسػػب اآللػػي، واسػػتخدـ برنػػام  الػػرـز اإلحلػػائية لمعمػػوـ االجتماديػػة ) 
تبػػار التحلػػيؿ اخ المتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة لعبلمػػات مجمػػودتي الدراسػػة دمػػ 

 . (ANCOVA)ياير الملاحب تحميؿ الت واستخدـومقياس االتجاهات، 
 
 
 
 
 
 



 

 54 

 
 
 
 
 
 

 الفصؿ الرابع
 

 
 َزبئج انذراطخ

 
ثر أيتناوؿ هذا الفلؿ درضا لمنتائ  التي تولمت إليها الدراسة والتي هدفت إل  تقلي 

لعمـو مقارنة بالطريقة ا دم  تحليؿ واتجاهات طمبة اللؼ الخامس في مادة الجمالي األسموب
الدراسة وجمع  وبعد تطبيؽ إجراءاتيختمؼ باختبلؼ جنس الطمبة، . وما إذا كاف األثرالتقميدية
، وفيما يمي درض لمنتائ  واالستداللية المطموبة، استخدمت الباحثة التحميبلت الولفية بياناتها

 الدراسة. بالتسمسؿ حسب أسئمة
 

  خ ػٍ انظؤال األٔلانُزبئج انًزؼهمخ ثبإلجبث 1.3

 
تحليؿ طمبة اللؼ  فيما اثر استخداـ األسموب الجمالي في تدريس العمـو  -السؤاؿ األوؿ :

 الخامس األساسي، وهؿ يختمؼ هذا األثر باختبلؼ الجنس ؟
 الفرضية التالية : وقد انبثؽ دف هذا السؤاؿ

 
( في α≤0.5توى الداللة )ال توجد فروؽ ذات داللة إحلائية في المتوسطات الحسابية دند مس

تحليؿ طمبة اللؼ الخامس األساسي في مادة العمـو تعزى لطريقة التدريس والجنس والتفادؿ 
لقياس  المعيارية تبينهما. والختبار هذد الفرضية، حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافا

، وكانت النتائ  كما في  تحليؿ الطمبة حسب متييري المجمودة والجنس في مادة العمـو
 (                            2.4، 1.4الجداوؿ ) 
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١ً اٌمثٍٟ ٚاٌثعكٞ اٌّرٌٛطاخ اٌؽٍات١ح ٚاالٔؽهافاخ اٌّع١ان٠ح فٟ ل١اي اٌرؽٕ : 1.4ظكٚي

 . ؼٍة اٌّعّٛعح

 التحليؿ البعدي التحليؿ القبمي  المجمودة

 
 

 الضابطة

 21.64 14.57 المتوسط الحسابي

 70 70 العدد

 5.39 4.081 المعياري االنحراؼ

 
 
 

 التجريبية

 23.76 12.46 المتوسط الحسابي

 70 70 العدد

 5.48 3.53 االنحراؼ المعياري

 
 

 المجموع

 22.70 13.51 المتوسط الحسابي

 140 140 العدد

 5.52 3.95 االنحراؼ المعياري

 
ؽ١ًٕ اٌمثٍٟ ٚاٌثعكٞ : اٌّرٌٛطاخ اٌؽٍات١ح ٚاالٔؽهافاخ اٌّع١ان٠ح فٟ ل١اي اٌر2.4ظكٚي 

 ؼٍة اٌعًٕ.

 
 التحليؿ البعدي التحليؿ القبمي  المجمودة

 
 
 ذكور  

 19.69 14.31 المتوسط الحسابي

 70 70 العدد

 5.64 4.389 االنحراؼ المعياري

 
 
 إناث   

 25.71 12.71 المتوسط الحسابي

 70 70 العدد

 3.33 3.29 االنحراؼ المعياري

 
 
 

 المجموع

 22.70 13.51 ط الحسابيالمتوس

 140 140 العدد

 5.52 3.95 االنحراؼ المعياري
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( وجود فروؽ ظاهرة في المتوسطات الحسابية لقياس التحليؿ بيف 1.4يبلحظ مف الجدوؿ )
مجمودتي الدراسة ) الضابطة و التجريبية( حسب طريقة التدريس، كما ويبلحظ مف الجدوؿ 

 وسطات الحسابية لقياس التحليؿ حسب الجنس.( وجود فروؽ ظاهرة في المت2.4)

 

ولمعرفة ما إذا كانت هذد الفروؽ الظاهرية في المتوسطات الحسابية لقياس التحليؿ ذات داللة 
( وكانت النتائ  ANCOVA( استخداـ تحميؿ التياير )α≤0.05إحلائية دند مستوى الداللة )

 ( .3.4كما في الجدوؿ )
 

( ٌّرغ١ه اٌرؽ١ًٕ ؼٍة اٌّعّٛعح ١ٍANCOVAً اٌرغا٠ه ): ٔرائط اـرثان ذؽ 3.4ظكٚي 

 ٚاٌعًٕ ٚاٌرفاعً ت١ّٕٙا.

 

 مجمودة المربعات ملدر التبايف
 درجة
 الحرية

متوسط مجمودة 
 المربعات

 قيمة )ؼ(
 مستوى الداللة

 0010. 10.973 210.292 1 210.292 قبمي

 *0000. 13.369 256.212 1 256.212 المجمودة

 *0000. 75.038 1438.117 1 1438.117 الجنس

 5720. 321. 6.153 1 6.153 المجمودة*الجنس

 2587.308 الخطأ

 

135 19.165   

    140 76374.000 المجموع

 (α≤0.05داله دند مستوى الداللة )*

 
واف مستوى الداللة (، 75.038( أف قيمة )ؼ( المحسوبة لمجنس هي )3.4يبلحظ مف الجدوؿ )

أي انه توجد فروؽ داله إحلائيا (،α≤0.05قيمة اقؿ مف مستوى الداللة )وهذد ال(،000.يساوي )
 في التحليؿ بيف الذكور واإلناث.

 
المتوسطات الحسابية المعدلة لقياس التحليؿ  يبيف (4.4ولمعرفة ملدر الفروؽ فاف الجدوؿ )

 حسب الجنس.



 

 57 

 .ٌرؽ١ًٕ ؼٍة اٌعًٕع١ان٠ح ٌّرغ١ه ا: اٌّرٌٛطاخ اٌؽٍات١ح اٌّعكٌح ٚاألـطاء ا4.4ٌّظكٚي 

 
 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي الجنس 

         0.529     19.421 ذكر

      0.529      25.979 أنث 

 
( وهو اقؿ مف المتوسط 19.421( أف المتوسط  المعدؿ لمذكور يساوي )4.4يبلحظ مف الجدوؿ )

 للالح اإلناث . ( مما يدؿ دم  أف الفروؽ25.979المعدؿ لئلناث والذي يساوي )
 

( أف قيمة )ؼ( المحسوبة لمفرؽ بيف متوسطي طمبة المجمودة 3.4كما ويبلحظ مف الجدوؿ )
( وهذد القيمة 000.( واف مستوى الداللة يساوي )13.369والمجمودة الضابطة تساوي ) ةالتجريبي

كؿ مف ( أي أف هناؾ فروؽ دالة إحلائيا بيف تحليؿ طمبة α≤0.05اقؿ مف مستوى الداللة )
( يبيف المتوسطات 5.4المجمودة التجريبية والضابطة، ولمعرفة ملدر الفروؽ فأف الجدوؿ )

 قياس التحليؿ حسب المجمودة.الحسابية المعدلة ل
 

: اٌّرٌٛطاخ اٌؽٍات١ح اٌّعكٌح ٚاألـطاء اٌّع١ان٠ح ٌّرغ١ه اٌرؽ١ًٕ ؼٍة اٌّعّٛعح 5.4ظكٚي 

. 

 
 اريالخطأ المعي المتوسط الحسابي المجمودة

 0.534 24.107        التجريبية

 0.534 21.293 الضابطة
 

( وهو اكبر 24.107( أف المتوسط المعدؿ لممجمودة التجريبية وهو )5.4ويبلحظ مف الجدوؿ )
. مما يدؿ دم  أف الفروؽ (21.293مف المتوسط المعدؿ لممجمودة الضابطة والذي قيمته )

 .وجودة للالح المجمودة التجريبيةم

 

 تفادؿ بيف المجمودة والجنس:ال
 

( 321هي)( نجد أف قيمة )ؼ( لمتفادؿ بيف المجمودة والجنس 3.4بالعودة إل  الجدوؿ )
ال يوجد ه ( أي أنα≤0.05( وهي قيمة اكبر مف مستوى الداللة )0.572ومستوى الداللة يساوي )

 اثر لمتفادؿ بيف المجمودة والجنس .
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 انثبَٙ انظؤالبئج انًزؼهمخ ثبإلجبثخ ػٍ انُز 0.3

 
تحليؿ طمبة اللؼ  فيالعموـ تدريس السؤاؿ الثاني: ما اثر استخداـ األسموب الجمالي في  

 الخامس األساسي ، وهؿ يختمؼ هذا األثر باختبلؼ الجنس والطريقة والتفادؿ بينهما؟

  
 قت مف السؤاليف الفرضية اآلتية :انبث
 
( في α≤0.05ئية في المتوسطات الحسابية دند مستوى الداللة )توجد فروؽ ذات داللة إحلا ال

الجمالي في التدريس والجنس  اتجاهات طمبة اللؼ الخامس األساسي تعزى الستخداـ األسموب
 والتفادؿ بينهما.

 
 ت المعيارية لقياس اتجاهات الطمبةالختيار هذد الفرضية، حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافا

 (.6.4،7.4لمجمودة والجنس في مادة العموـ وكانت النتائ  كما في الجدوليف )حسبت متييري ا
 

 ٌّرغ١ه االذعا٘اخ ؼٍة اٌّعّٛعح :: اٌّرٌٛطاخ اٌؽٍات١ح ٚاالٔؽهافاخ اٌّع١ان٠ح 6.4 ظكٚي

 

 
تيير االتجاهات ( أف هناؾ فروقا ظاهرية في المتوسطات الحسابية لم6.4يبلحظ مف الجدوؿ )

 .بيف مجمودتي الدراسة ) الضابطة والتجريبية ( حسب طريقة التدريس

 اتجاهات بعدي اتجاهات قبمي  المجمودة

 
 الضابطة

 58.08 58.17 المتوسط الحسابي

 70 70 العدد

 6.19 7.71 لمعيارياالنحراؼ ا
 

 التجريبية
 65.00 57.974 المتوسط الحسابي

 70 70 العدد

 5.61 5.15 االنحراؼ المعياري

 
 المجموع

 61.54 58.07 المتوسط الحسابي

 140 140 العدد

 6.84 6.53 االنحراؼ المعياري
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 .ان٠ح ٌّرغ١ه االذعا٘اخ ؼٍة اٌعًٕ: اٌّرٌٛطاخ اٌؽٍات١ح ٚاالٔؽهافاخ اٌّع7.4١ظكٚي 

 
 اتجاهات بعدي اتجاهات قبمي  الجنس   
 

 ذكر    
 62.03 57.13 المتوسط الحسابي

    70     70 العدد

 7.03 23 .6 نحراؼ المعيارياال
 
 أنث    

 61.06 59.01 المتوسط الحسابي

    70     70 العدد

 6.65 67.36 االنحراؼ المعياري

 
 المجموع

 61.54 58.07 المتوسط الحسابي

 140   140   العدد

 6.84 6.53 االنحراؼ المعياري

   
وسطات الحسابية لمتيير االتجاهات ( وجود فروقا ظاهرية في المت7.4يبلحظ مف الجدوؿ )

  .حسب الجنس
ولمعرفة ما إذا كانت هذد الفروؽ الظاهرية في المتوسطات الحسابية لمتيير االتجاهات ذات 

( ANCOVA( استخداـ اختبار تحميؿ التياير )α≤0.05داللة إحلائية دند مستوى الداللة )
 .(8.4وكانت النتائ  كما في الجدوؿ )

 
ؼٍة  فٟ اٌعٍَٛ ( ٌّرغ١ه االذعا٘اخANCOVAط اـرثان ذؽ١ًٍ اٌرغا٠ه ): ٔرائ8.4 ظكٚي

 اٌّعّٛعح ٚاٌعًٕ ٚاٌرفاعً ت١ّٕٙا .

 ( .(α≤0.05*دالة دند مستوى الداللة
اف ( و 51.957( أف قيمة )ؼ( المحسوبة لمتيير المجمودة تساوي )8.4الحظ مف الجدوؿ )

الدراسة  ( أي أف هناؾ فروقا ذات داللة إحلائية بيف مجمودتي0.000مستوى الداللة يساوي )

 درجة مجمودة المربعات ملدر التبايف
 الحرية

متوسط مجمودة 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة )ؼ(

 0.025 5.155 167.602 1 167.602 قبمي

 *0.000 51.957 1689.340 1 1689.340 المجمودة
 0.187 1.759 57.188 1 57.188 الجنس

 * 0.010 6.794 903,.220 1 220.903 المجمودة*الجنس
   32.514 135 4389.427 الخطأ
    140 536748.000 المجموع
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( يبيف المتوسطات الحسابية 9.4)ف الجدوؿولمعرفة ملدر الفروؽ فإ ،)الضابطة والتجريبية (
 المعدلة لمتيير االتجاهات حسب المجمودة .

 
ء اٌّع١ان٠ح ٌّرغ١ه االذعا٘اخ ؼٍة : اٌّرٌٛطاخ اٌؽٍات١ح اٌّعكٌح ٚاألـطا(9.4ظكٚي )

 اٌّعّٛعح .

 

 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المجمودة 

     0.682 58.069 الضابطة

     0.682 65.017 التجريبية

 
( وهو اكبر 65.017يبلحظ مف الجدوؿ السابؽ أف المتوسط المعدؿ لممجمودة التجريبية يساوي )

هناؾ فروؽ ( مما يدؿ دم  أف 58.069ابطة والذي يساوي )مف المتوسط المعدؿ لممجمودة الض
 للالح المجمودة التجريبية .

 
( واف 1.759( أف قيمة )ؼ( المحسوبة لمتيير الجنس تساوي )8.4كما ويبلحظ مف الجدوؿ )

(. وهذا يشير إل  (α≤0.05( وهذد القيمة اكبر مف مستوى الداللة0.187مستوى الداللة يساوي )
وؽ دالة إحلائيا في اتجاهات طمبة اللؼ الخامس األساسي في مادة العمـو انه اليوجد فر 
 تعزى لمجنس .

 
 التفادؿ بيف المجمودة والجنس:

 
، نجد أف قيمة )ؼ( المحسوبة لمتفادؿ بيف المجمودة والجنس تساوي (8.4بالعودة إل  الجدوؿ )

وهذا يدؿ  ((α≤0.05لداللة ( وهذد القيمة اقؿ مف مستوى ا0.010( واف مستوى الداللة )6.794)
 .بيف التفادؿ بيف المجمودة والجنسدم  أف هناؾ فروقا دالة إحلائية 

 
( يوضح المتوسطات الحسابية المعدلة لمتيير 10.4ولمعرفة ملدر الفروؽ ، فأف الجدوؿ )

 االتجاهات حسب التفادؿ بيف المجمودة والجنس .
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ـطاء اٌّع١ان٠ح ٌّرغ١ه االذعا٘اخ ؼٍة اٌرفاعً : اٌّرٌٛطاخ اٌؽٍات١ح اٌّعكٌح ٚاأل10.4ظكٚي 

 ت١ٓ اٌّعّٛعح ٚاٌعًٕ .

 
 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي الجنس المجمودة 

 
 الضابطة

 0.965 59.97 ذكر

 0.966 56.166 أنث 

 
 التجريبية

 0.968 64.406 ذكر

 0.967 65.0628 أنث 

 
 59.97لذكور المجمودة الضابطة يساوي الحسابي ( أف المتوسطات 10.4يبلحظ مف الجدوؿ )

، بينما المتوسط الحسابي لذكور 56.16وهو أدم  مف المتوسط الحسابي لئلناث الذي يساوي 
وهي متقاربة فيما بينها، كما  65.006ولئلناث يساوي  64.40المجمودة التجريبية يساوي 

ناث التجريبية وأدم  م ف المتوسطات الحسابية يبلحظ أف المتوسط الحسابي لكؿ مف ذكور وا 
ناث المجمودة الضابطة وهذا يدؿ دم  أف هناؾ أثر لمتفادؿ بيف المجمودة التجريبية  لذكور وا 

 والجنس دم  اتجاهات طمبة اللؼ الخامس في مادة العموـ.
 

 رهخٛص َزبئج انذراطخ كًب ٚأرٙ ًٚكٍ 4.3

 
 .لمجنس للالح اإلناثالعموـ تعزى  وجود فروؽ دالة إحلائيا لمتيير التحليؿ في مادة -
وجود فروؽ دالة إحلائيا لمتيير التحليؿ في مادة العموـ تعزى لطريقة التدريس للالح  -

 المجمودة التجريبية .

فروؽ دالة إحلائيا لمتيير التحليؿ في مادة العموـ تعزى لمتفادؿ بيف  ددـ وجود -
 المجمودة والجنس.

في مادة العمـو تعزى لطريقة التدريس د فروؽ دالة إحلائيا لمتيير اتجاهات الطمبة وجو  -
 للالح المجمودة التجريبية .

 ال توجد فروؽ دالة إحلائيا لمتيير اتجاهات الطمبة في مادة العمـو تعزى لمجنس . -

توجد فروؽ دالة إحلائيا لمتيير اتجاهات الطمبة في مادة العمـو تعزى لمتفادؿ بيف  -
 ريس والجنس للالح المجمودة التجريبيةالمجمودة والجنس أي لمتفادؿ بيف طريقة التد

 .  للالح اإلناث

 



 

 62 

 
 
 
 
 

 انفصم انخبيض

 
 

 يُبلشخ انُزبئج ٔانزٕصٛبد

 
هدفت هذد الدراسة إل  استقلاء اثر استخداـ األسموب الجمالي دم  تحليؿ واتجاهات طمبة 

 اللؼ الخامس األساسي في مادة العموـ . 
نحو مادة العمـو يختمفاف باختبلؼ الطريقة  بةلطموتحديدا ما إذا كاف تحليؿ واتجاهات ا

، قامت الباحثة باختيار دينة قلدية تتألؼ ذلؾ وألجؿ، تدريس وجنس الطالبالمستخدمة في ال
والتي درست  . مثمت إحداهما المجمودة الضابطة، شعبتيف لمذكورمف أربع شعب دراسية

 رست بالطريقة الجديدة وهي األسموب، واألخرى المجموع التجريبية والتي دبالطريقة االدتيادية
اسة محتوى تعميمي تحقيؽ هدؼ الدر لكذلؾ مع شعبتي اإلناث. وقد أددت الباحثة كاف ، و الجمالي

، يقوـ دم  األسموب الجمالي ، كما ميمي لممعمميف دم  تنفيذ الدراسة، ودليؿ تعفي مادة العمـو
وكذلؾ استخدمت وبعد إجراء الدراسة، ؿ الطالب قبؿ أددت الباحثة اختبارا تحليميا تقيس تحلي

 .تجاهات الطمبة نحو مادة العموـمقياسا يقيس ا
 

 األٔل يُبلشخ انُزبئج انًزؼهمخ ثبنظؤال 1.1

 
تحصيؿ طمبة الصؼ الخامس  فيما اثر استخداـ األسموب الجمالي في تدريس العمـو 

  ينيما؟األساسي وىؿ يختمؼ ىذا األثر باختالؼ الجنس والطريقة والتفاعؿ ب
 

 الفرضية التالية : وقد انبثؽ دف هذا السؤاؿ
في  (α≤0.05)توجد فروؽ ذات داللة إحلائية في المتوسطات الحسابية دند مستوى الداللة  ال

تحليؿ طمبة اللؼ الخامس األساسي في مادة العموـ تعزى لطريقة التدريس أو الجنس أو 
 التفادؿ بينهما.
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 ةبذات داللة إحلائية في تحليؿ الطم، وجود فروؽ حليؿأظهرت نتائ  تحميؿ درجات الت

وفي ضوء هذد النتيجة يمكف القوؿ أف دريس للالح المجمودة التجريبية.تعزى لطريقة الت
 .مف تحليؿ الطمبة في مادة العموـ استخداـ األسموب الجمالي في تدريس العمـو حسف

 
، جعؿ المتعمموف قد يعود السبب في ذلؾ إل  أف استخداـ األسموب الجمال ي في مادة العمـو

هي سمسة  ، بؿبالجمود تبتعد دف حياتهـ اليوميةيدركوف أف مادة العموـ ليست مادة تتلؼ 
، بؿ أنهـ التي يعيشونها في حياتهـ اليومية، مف خبلؿ الخبرات وتطبؽ في حياتهـ كؿ يـو

، أف استخداـ الدقيقة فيها ، مدركيف التفاليؿألبحوا ينظروف إل  ما حولهـ بنظرة تحولية شاممة
، حقؽ لدى المتعمـ فهما ذو معن  وليس مجرد حقائؽ في تدريس العموـاألسموب الجمالي 

االحتفاظ ، بؿ زادت قدرتهـ دم  محدد وينساها بعد أداء االختبار ونظريات يحفظها بشكؿ
افة إل  أف ، باإلضمبةؿ توفير خبرات محسوسة لدى الط، وهذا مف خبلبالمعمومات لفترة أطوؿ

، مما جعمهـ قادريف دم  اإلنتاج واإلبداع مية ممكة الخياؿ لديهـالطريقة الجديدة قامت دم  تن
، جذورد في ؿ تجسيدهـ لمخبرة واندماجهـ معها، فهو يتخيؿ انه نباتبشكؿ اكبر وذلؾ مف خبل

ما  ا،ذا يحدث له دندما ال يكوف له ساؽ، ويكوف قلير ، ماوساقه متجه نحو السماء األرض
ذا كاف ال يتكاثر باإلزهار، ولو كاف لالبديؿ لمساؽ ؟  ه ساؽ، كيؼ سيتكاثر وينت  نباتا جديدا، وا 

 ، ما الطريقة البديمة لذلؾ ؟ماذا سيفعؿ
 

، كما اهتماـ الطمبة بالمادة التعميمية، زاد مف خداـ األسموب الجمالي في التدريسولذلؾ فاف است
دف طريؽ تنظيـ المعمومات بأسموب قللي وباستخداـ  زاد مف انتباههـ وتركيزهـ  وذلؾ

براتهـ التي المجازات والتشبيهات التي تجعؿ مف الخبرات المقدمة في مادة العموـ مرتبطة بخ
، كما وسعت مف لورهـ الذهنية تجاد هذد الخبرة فألبحوا يدركونها يمروف بها في حياتهـ

المجمودة  طمبة. وهذا بالتأكيد زاد مف قدرة ا كمه زاد دم  تذكرها واسترجادهابتفاليمها وهذ
 التجريبية دم  فهـ المفاهيـ العممية واستيعاب الحقائؽ واألفكار العممية دف طريؽ تحويمها إل 
خبرات جمالية يستمتع بها الطبلب، ويزيؿ ما بها مف غموض وجمود، والتفادؿ معها بشكؿ 

 .عن ادمية التعمـ وتحقؽ تعمـ ذو م، مما زاد مف فاكبر
 

جاءت هذد النتيجة متفقة مع بعض الدراسات السابقة والتي بحثت في اثر األسموب الجمالي دم  
 Girod et al  تحقيؽ فهـ الطبلب لطبيعة العمـ واحتفاظهـ بالمعمومات كما في دراسة

(2003)،Girod (2001) (واتفقت مع دراسة 2007، الدرباشي ،)Jacobson, (2008) 
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حيث أظهرت وجود فروؽ دالة إحلائيا  (2007، أحمد ودثماف، ) Irwin(2009)ودراسة 
 للالح المجمودة التجريبية في التحليؿ الدراسي تعزى لطريقة التدريس.

 
كما أظهرت النتائ  وجود فروؽ دالة إحلائيًا في التحليؿ بيف الذكور واإلناث، تعزى لمجنس، 

ذلؾ إل  أف ميؿ اإلناث ألسموب السرد وقد كانت النتائ  للالح اإلناث، قد يعود السبب في 
القللي والتشبيهات أكثر مما لدى الذكور وساددت في تنظيـ المعمومات لديهـ أكثر مف 

دراستهـ كاف وقد يعود ذلؾ إل  اهتماـ اإلناث لالذكور، وبالتالي كاف تحليمهف أفضؿ، 
كثر مف الذكور، وهذا دراستهـ وتحليمهف أوقد يعود ذلؾ إل  اهتماـ اإلناث لتحليمهف أفضؿ، 

 ما قد يفسر النتيجة السابقة.
 

ث كاف هناؾ فروؽ للالح . حي(2007وقد تعارضت نتيجة هذد الدراسة مع دراسة الدرباشي )
 Girod et al ، Girod & Wonng( 2003أيضا مع دراسة كؿ مف ) توتعارض الذكور

حليؿ بيف متوسطات ت حيث أظهرت نتائ  هذد الدراسات انه لـ يكف هناؾ فروؽ ، (2001)
 .الطمبة تعزى لمجنس أو العرؽ

 
 التفادؿ بيف المجمودة والجنس:

 
جود فروؽ دالة إحلائيا في أما بالنسبة لمتفادؿ بيف المجمودة والجنس فقد أظهرت النتائ  ددـ و 

تعزى لمتفادؿ بيف المجمودة والجنس وهذا يشير أف استخداـ األسموب الجمالي  الطمبةتحليؿ 
، فكبل الجنسيف أبدى ف الذكور واإلناث بالكفاءة نفسهاريس كاف محببا مف قبؿ الجنسيفي التد

لي والتعمـ ذو المعن  دند الرغبة في المشاركة والتفادؿ مع طريقة التدريس وتحقيؽ الفهـ الجما
 .كميهما

 
( حيث أظهرت الدراسة وجود فروؽ دالة 2007وتعارضت هذد النتيجة مع دراسة الدرباشي )

للالح الذكور وقد يكوف السبب في ذلؾ أف   ائيا يعزى لمتفادؿ بيف طريقة التدريس والجنسإحل
الخبرات المقدمة بأسموب جمالي والمتمثمة في السرد القللي التاريخي والتشبيهات وجدت ميوال 

 أكبر لدى الذكور منه لدى الذكور.
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ة التدريس والجنس، وقد كاف ( حيث أظهرت نتائجها وجود تفادؿ بيف طريق2004ودراسة ددس )
والذي    التاريخيعود إل  أف اإلناث وجدت في المنحللالح اإلناث وترى الباحثة أف السبب ي
 .الذكور أسموبا شيقا بالنسبة لئلناث أكثر منه لدى  يمثؿ طريقة مف طرؽ األسموب الجمالي،

 
   انُزبئج انًزؼهمخ ثبنظؤال انثبَٙيُبلشخ  0.1

 
األسموب الجمالي في تدريس العمـو في اتجاىات طمبة الصؼ الخامس ما أثر استخداـ 

 األساسي، وىؿ يختمؼ ىذا األثر باختالؼ الجنس والتفاعؿ بينيما؟
 

 وقد انبثؽ دف السؤاؿ الفرضية التالية :
 

( في α≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحلائية في المتوسطات الحسابية دند مستوى الداللة )
اللؼ الخامس األساسي في مادة العموـ تعزى الستخداـ األسموب الجمالي أو اتجاهات طمبة 

 الجنس أو التفادؿ بينهما .
 

تعزى لطريقة  الطمبةوجود فروؽ ذات داللة إحلائية في اتجاهات  الدراسة أظهرت نتائ  
 التدريس للالح المجمودة التجريبية،وفي ضوء هذد النتيجة يمكف القوؿ أف استخداـ األسموب

 اتجاهات الطمبة في مادة العمـو . الجمالي في تدريس العمـو حسف مف
 
، وكيػؼ ال يػ  لمطػبلب المتعػة فػي مػادة العمػوـالسبب في ذلػؾ أف األسػموب الجمػالي يهيكوف د وق

هيـ والحقائؽ العممية . فاألفكار والمفاحياتهـ بدال مف حفظها واستذكارهاوهـ يمارسوف األفكار في 
، فالسػرد القللػي مػف األسػاليب التػي يجػد مريح وشيؽ وخفيؼ وقريب منهـ موببأس تقدـ لمطمبة

فيهػػا الطالػػب وخالػػة طػػبلب المرحمػػة األساسػػية نػػوع مػػف التشػػويؽ ، بحيػػث يجػػذبهـ ويثيػػر دافعيتػػه 
، وهػي المعرفػة العمميػػة الطمبػةملػاحبة لتحقيػؽ معرفػة لػدى  لمػتعمـ فكيػؼ إذا كانػت هػذد القلػص

، حيػػث يوجػػد لممفػػاهيـ تقريػػب الفكػػرة لػػدى الطالػػب والمجػػازات أدت إلػػ  وكػػذلؾ اسػػتخداـ التشػػبيهات
 العممية تلورا في ذهف الطالب لممساددة دم  االستمتاع بها وفي الوقت نفسه فهمها .

 
أف استخداـ األسموب الجمالي في مادة العموـ ، قمؿ مف جمودها ولبلبتها حيث يتيح فرلة 

ائؽ التي سيكتسبها في و يمتمؾ لور ذهنية لممفاهيـ والحق، وهحلة العموـ لممتعمـ أف يأتي إل 
يربط هذد  أف، و التعميمية ممارسة دممية في حياته، كما يهي  له ممارسة الخبرات حلة العموـ
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، وجعؿ مف تعمـ في تنظيـ المعمومات دالمفاهيـ العممية بالبناء المفاهيمي الذي لديه مما يسادد
، وجذب انتباههـ مما ى الطبلب مع الخبرات المقدمة لهـفادؿ لدالعموـ تعمما ذو معن  وزاد الت

ا، بدال أدى إل  خفض التوتر والقمؽ تجاد هذد المادة ، وهذا أدى إل  إحساسهـ والشعور بأهميته
، فزاد مف االنتباد والتركيز وزاد مف تفادمهـ معها فجعمهـ أكثر ايجابية مف ادتبارها مادة ثقيمة

 اتجاد مادة العموـ .
 

لـ تتوفر مف الدراسات السابقة التي راجعتها الباحثة ، دراسات تبحث بشكؿ مباشر ، األسموب 
الجمالي وأثرد دم  اتجاهات الطمبة في مادة العموـ إال أف بعض الدراسات التي ذكرتها الباحثة 

 ،Rule & Furletti, (2004)(2001 )Girod ,كدراسة 

Jackson(2008),Girod(2003)الجمالية التي قدمت  تستمتاع الطبلب بالخبراذكرت مدى ا
كما وتتفؽ مع دراسة األحمد  لمطبلب في تدريس العموـ ولهذا فهي تتفؽ مع نتائ  هذد الدراسة

( حيث أظهرت النتائ  وجود فروؽ دالة إحلائيا في اتجاهات الطالبات يعزى 2007ودثماف )
( حيث أظهرت نتائ  الدراسة وجود فروؽ 2005لؤلسموب التكامؿ بيف العمـو والفف ودراسة دابد)

، ولـ تتوفر دراسات سابقة مف الدراسات التي  دالة إحلائيا في اتجاهات الطبلب نحو تعمـ العمـو
 راجعتها الباحثة تختمؼ )بشكؿ غير مباشر( مع نتائ  هذد الدراسة .

 
ت بيف اها، ددـ وجود فروؽ دالة إحلائيا في قياس متوسطات االتجوكذلؾ أظهرت النتائ 

وـ والمتمثمة ، ويمكف تفسير ذلؾ باف الطريقة الجديدة في تدريس العمالذكور واإلناث تعزى لمجنس
اركة ، كانت محببة مف قبؿ الجنسيف ، فكبل الجنسيف أبدى الرغبة في المشفي األسموب الجمالي

تتمثؿ في وـ كما أوجدت لديهـ اتجاهات ايجابية تجاد مادة العم والتفادؿ مع طريقة التدريس،
، والتشويؽ والبحث وحب االستطبلع والرغبة في حؿ الوظائؼ ومناقشتها والتفادؿ في المتعة

الحلة ولـ تتوفر دراسات سابقة مف الدراسات التي راجعتها الباحثة تبحث في قياس اتجاهات 
 دم  متيير الجنس. دالطبلب باالدتما

 التفادؿ بيف المجمودة والجنس:
 

ة إحلائية فادؿ بيف المجمودة والجنس ، فأظهرت النتائ  وجود فروؽ ذات داللأما بالنسبة لمت
تعزى لمتفادؿ بيف المجمودة والجنس وفي هذا داللة دم  أف كبل  في قياس اتجاهات الطمبة

، حيث وفرت الطريقة الجديدة في تدريس العموـمف  أفادواالجنسيف في المجمودة التجريبية قد 
معرفة ، واكتساب ي جمع المعمومات وتنظيمها وفهمهار لكبل الجنسيف فهذد الطريقة فرلة اكب
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شبادا لحاجاتهـ وديهتموف بها، وفي الوقت نفسه، وجدوا فيها نودا مف المتعة وافعهـ وتتفؽ ، وا 
 ت المعرفة ذات معن  بالنسبة لهـ.، فألبحمع ميولهـ ورغباتهـ

 
الرغبة مف كبل  بةإلثارة فأبدى جميع الطمجوا مميئا بالتشويؽ وا قد أوجدأف األسموب الجمالي 

، ا زاد مف تحليمهـ وقمؿ مف توترهـ، ممالمشاركة في الحلوؿ دم  المعرفة الجنسيف الرغبة في
، تجاهات ايجابية تجاد مادة العموـ. وخمقت لديهـ امف رغبتهـ لمتعمـ بأنفسهـ وزاد وزاد مف ثقتهـ

ولـ تتوفر ؿ المشكبلت واالنتباد والتركيز.تتمثؿ في حب االستطبلع والبحث والرغبة في ح
 دراسات سابقة مف الدراسات التي راجعتها الباحثة تبحث في التفادؿ بيف المجمودة والجنس .

 
 انزٕصٛبد 4.1

 
 :الباحثة تولي الباحثة باآلتي في ضوء النتائ  التي تولمت إليها

 
  :نهمبئًٍٛ ػهٗ إػذاد انًُبْجرٕصٛبد . 1.4.1

 
 ة لدائرة المناه  لما يمي :لباحثتولي ا

 
كطريقة تدريس متبعة في مختمؼ )القلص العممية، التشبيهات(  ادتماد األسموب الجمالي  -

مما له األثر الكبير في  مدارسنا في كافة المواضيع بشكؿ داـ والعموـ بشكؿ خاص 
 الطبلب في العموـ وامتبلكهـ اتجاد ايجابي نحوها.  تحليؿ

ة العممية والمسرحيات الذي تخدـ المحتوى التعميمي الجمالي في كتاب القياـ بإدراج األنشط -
 المعمـ لممنهاج الجديد بهدؼ تنويع طرؽ التدريس .

 
 

 رٕصٛبد نإلشزاف ٔانزٕجّٛ: 0.4.1

 
  :احثة لإلشراؼ والتوجيو باآلتيتوصي الب 
 
إددادهـ دقد دورات تأهيمية حوؿ موضوع األسموب الجمالي والطرائؽ التي تتضمنه بهدؼ  -

 الستخدامه في تدريس العمـو .
 تزويد المعمميف بالمحتوى والمواد التدريبية البلزمة لتطبيؽ هذا األسموب . -
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 تدريب المعمميف دم  توظيؼ األسموب الجمالي داخؿ غرفة اللؼ . -
 

 رٕصٛبد نهًؼهًٍٛ:  4.4.1

 
 تولي الباحثة لممعمميف بما يمي:

 
ـ والمتمثؿ في الحقائؽ والمفاهيـ والنظريات العممية في تقديـ الجانب النظري في مادة العمو  -

الكتب المدرسية مف خبلؿ الجانب الذاتي الذي يتضمف رودة األفكار العممية وطرقة التولؿ 
 إليها بما تزخر به مف إثارة ومشادر وأحاسيس .

 العممية مف جماليات. إظهار معمميف العمـو لما تضمنته المفاهيـ واألفكار -
 

 :رٕصٛبد نهجبحثٍٛ. 3.4.1

 
 ولي الباحثة لمباحثيف بما يمي :ت
  
الطمبة لموضودات مرتبطة بمباحث أخرى  تحليؿ تقلي اثر تطبيؽ األسموب الجمالي في -

 كالرياضيات والفيزياء والكيمياء ودمـو األرض .
 تقلي اثر تطبيؽ األسموب الجمالي في تدريس العموـ ضمف مراحؿ دراسية أخرى . -
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 : أطًبء انًحك1ًٍٛيهحك 

 
 فيما يمي أسماء المحكميف الذيف ساهموا في تحكيـ هذد الدراسة، وقد شمؿ التحكيـ النقاط التالية:

 
 .المحتوى التعميمي الذي لممته الباحثة 
  .)أداة الدراسة )االختبار التحليمي، استبانة لقياس االتجاهات 

 سة.المية المستخدمة في الدرا 

  .الخبرات والمفاهيـ والحقائؽ )المعرفة( واألنشطة التي قدمت ضمف المحتوى التعميمي 

 
 أسماء المحكميف
 جامعة القدس د. غساف سرحاف
 جامعة القدس د. دفيؼ زيداف
 جامعة القدس  د. زياد قباطه

 جامعة بيرزيت د. خوله شخشير
 جامعة بيرزيت د. دبد اهلل بشارات

 مركز المناه  الفمسطينيةو كمية العمـو التربوية وكمية المجتمع في راـ اهلل،  ميأ. دماد المسيم
 .كمية العمـو التربوية وكمية المجتمع في راـ اهلل  أ. روال درويش
 إشراؼ شماؿ الخميؿ. د. دادؿ فواردة
 إشراؼ شماؿ الخميؿ. أ. ددلي قباجه
 إشراؼ شماؿ الخميؿ. أ. دفاؼ النجار

 جامعة بيت لحـ  وحيديأ.  دمار ال
 حمحوؿ. -مدرسة القادسية الثانوية لمبنات  المعممة ريـ العناتي
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 : جذٔل انًٕاصفبد إلػذاد اإلخزجبر أنزحصٛه0ٙيهحك 

 
 هدؼ. 50مجمودة األهداؼ = 

 هدؼ. 20التذكر = 
 هدؼ. 23الفهـ =

 هدؼ. 3التطبيؽ = 
 هدؼ. 4التحميؿ = 

 
 ،4=50/20نسبة أهداؼ التذكر =

 ،46= 50/23بة أهداؼ الفهـ =نس
 ،06=50/3نسبة أهداؼ التطبيؽ =
 ،08= 50/4نسبة أهداؼ التحميؿ =
 حلة دراسية. 22مجمودة الحلص = 

 حلص. 8ددد حلص الدرس األوؿ = 
 حلة. 14ددد حلص الدرس الثاني = 

 
 الدرس الثاني

 
22/14 =64. 

 الدرس األوؿ
 
22/8 =36. 

 المحتوى                      
 نسبة  

 األهداؼ

 التذكير .4 4.32 12=7.68

 الفهـ .46 5 14=8.8

 التطبيؽ .06 .65 2=1.15

1.5=2 
 

86. 
 

 التحميؿ                    .08
 

 المجموع  10.81 19.2
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 : اخزجبر رحصٛه4ٙيهحك 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 اختبار تحصيمي

 لموحدة األول 

 النباتات

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالشعبة :                        ػػػػػػػػػػػػػػ        ػػػػػػػػػاالسـ :   ػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمدرسة :                                 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالصؼ : 

 -التعميمات : 

فقػػرة اختيػػار مػػف متعػػدد، ودميػػؾ أيهػػا الطالػػب أف تختػػار إجابػػة واحػػدة  30يتكػػوف االختبػػار مػػف  -
 فقط مف بيف الثبلث إجابات وهي اإلجابة اللحيحة . 

 أجب دف جميع األسئمة بعد قراءتها بعناية .-
 )تذكر(-و : . الجزء الذي ينقؿ مف خبلله العلارة الجاهزة في النبات ه1

 الورقة. -أ     
 المحاء. -ب    
 الخشب. -ج    
 . مف النباتات البلبذرية )تذكر(2
 الفيوناريا . -أ   
 الخنشار. -ب   
 اللنوبر. -ج   
 . إحدى النباتات التالية هي نباتات الزهرية )تذكر(3

 الزيتوف. -أ    
 الخيار. -ب    
 اللنوبر. -ج    
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 لناقمة : )فهـ(. المقلود باألودية ا4
 أنابيب ناقمة تنقؿ اليذاء مف الورقة إل  أجزاء النباتات فقط . -أ    
 أوردة وشراييف في جسـ اإلنساف .  -ب    
أنابيػػػب ناقمػػػة تنقػػػؿ المػػػاء واألمػػػبلح مػػػف الجػػػذر إلػػػ  أجػػػزاء النبػػػات والعلػػػارة الجػػػاهزة مػػػف  -ج    

 الورقة إل  أجزاء 
 النباتات.       

 ات التالية هي نباتات ميطاة البذور : )تذكر( . إحدى النبات5
 الموز، -أ     
 اللنوبر. -ب     
 الخنشار. -ج     
 . جميع ما يمي مف خلائص الحزازيات ما ددا :)تذكر(6

 لها أشباد جذور. -أ     
 لها سيقاف. -ب     
 ليس لها أودية ناقمة. -ج     
 ميؿ( . النبات المخالؼ مف الباتات التالية : )تح7

 القمح. -أ      
 البلؿ. -ب      
 الذرة.  -ج      

 . يطمؽ دم  النباتات التي ال تحتوي دم  خشب ولحاء اسـ :)فهـ(8
 النباتات البلبذرية . -أ      
 النباتات البلزهرية. -ب      
 النباتات البلودائية . -ج     
 لحاء الشجرة هو:)تذكر( . اسـ النبات الذي نحلؿ دم  منتجه نتيجة إحداث شيء في9

 السرو. -أ     
 المطاط. -ب     
 الكاكاو. -ج     
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 . إحدى النباتات التالية مكوف مف طبقة واحدة مف الخبليا )فهـ(10
 الخنشار. -أ      
 الفيوناريا. -ب      
 الموز. -ج      

 . نظر احمد إل  مقطع ساؽ شجرة كما في الشكؿ، فحدد دمرها )تطبيؽ(11
 خمسة سنيف. -أ      

 أربعة سنيف. -ب      
 ستة سنيف. -ج      

 . يطمؽ دم  النباتات التي تكوف زهورًا: )فهـ(  12  
 النباتات البلبذرية الزهرية. -أ       
 النباتات البذرية البلزهرية. -ب       
 النباتات البذرية الزهرية. -ج       

 . مف فوائد الحزازيات :)تذكر(13
 اليذاء. -أ      
 نلنع منها العطور. -ب      
 لنادة األدوية كقطرة العيف. -ج      
 . مف النباتات البلودائية: )تذكر(14
 الخنشار. -أ     
 الفيوناريا. -ب     
 السرو. -ج     
 . مف النباتات ذوات الفمقتيف:)تذكر(15

 الشعير. -أ      
 اللنوبر. -ب      
 الفالولياء. -ج      

 . تتكاثر الحزازيات بواسطة: )تذكر( 16  
 األبواغ. -أ       
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 األزهار. -ب       
 البذور. -ج       

 . سبب انتفاخ غلف النباتات دند ربطه بشدة بسمؾ معدني ما يمي :)فهـ(17   
 تجمع العلارة الجاهزة دند مكاف الربط. -أ       
 تتراكـ خبليا الساؽ دند مكاف الربط. -ب       

 تجمع الماء واألمبلح دند مكاف الربط.  -ج       
 . ما المقلود باإلخلاب :)فهـ(18
 انتقاؿ حبوب المقاح مف أدضاء التذكير إل  البويضات في أدضاء التأنيث.  -أ     
 اندماج حبوب المقاح مع البويضات دند انتقالها. -ب   
 ال شيء مما ذكر.  -ج    
 . مف فوائد األزهار:)تذكر(19
 لنادة األلبسة.  -أ    
 لمزينة. -ب    
 جميع ما ذكر.  -ج   
 . النبات المخالؼ:)تحميؿ(20
 الزيتوف. -أ    
 التفاح. -ب    
 الخنشار. -ج    
 . حجـ المخروط األنثوي الذكري: )فهـ(21
 ألير مف حجـ المخروط الذكري . -أ     
 أكبر مف حجـ المخروط الذكري. -ب     
 لحجـ المخروط الذكري.  مساوي -ج     
 يطمؽ دم  النباتات التي ال ييطي بذورها بيطاء لحمايتها هي: )فهـ( -22

 النباتات ميطاة البذور. -أ      
 النباتات الحرجة. -ب       
 النباتات معراة البذور. -ج      
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 سبب وجود األنواع دم  السطح السفمي لورقة الخنشار:)فهـ( -23
 خنشار ال يزيد ارتفاده دف بضع سنتيمترات.الف ال -أ        
 يسهؿ مف انتشار االبواغ إل  األماكف المجاورة ز -ب        
 ال شيء مما ذكر. -ج         

 يقـو الخشب بنقؿ :)تذكر( -24
 األمبلح.-أ        
 اليذاء. -ب        
 الماء واألمبلح. -ج        

 نباتات ذات الفمقتيف وأوراقها:)فهـ( -25
 رفيعة ودروقها متوازية. -أ        
 مستعرضة ودروقها متشابكة. -ب        
 مستعرضة وأوراقها متشابكة. -ج        

 النباتات البلبذرية هي:)فهـ( -26
 نباتات ال ودائية ال تحتوي وال تتكاثر بالبذور. -أ         
 نباتات ودائية تحتوي وتتكاثر بالبذور. -ب         
 نباتات ودائية ال تحتوي وال تتكاثر بالبذور. -ج         

 سبب وجود جناح لبذرة اللنوبر الناضجة :)فهـ( -27
 لسهولة انتشارها إل  أماكف مجاورة. -أ          
 نباتات جزء مف مظهرها الخارجي وليس له وظيفة معينة.   -ب          
 ال شيء مما ذكر. -ج          

 حدة وهي :)فهـ(نباتات الفمقة الوا -28
 نباتات ودائية ال بذرية تتكوف بذورها مف جزء واحد. -أ          
 نباتات ودائية بذرية تتكوف بذورها مف جزء واحد. -ب          
 نباتات ودائية تتكوف بذورها مف جزء واحد. -ج          

 دند إزالة المحاء دف ساؽ النباتات فإنها:)فهـ( -29
 جديد مكانه.ينمو لحاء  -أ     
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 يموت البات.-ب     
 ال يؤثر دميه ويبق  النبات كما هو . -ج      
 أكمؿ الجزء الناقص بالرسـ وسميه: )تطبيؽ( -30

 

 
  

 

 مع تمنياتي بالنجاح
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 انُجبد-انزؼهًٛٙ ٖ: انًحز3ٕيهحك 

دة النقؿ فػي تتضمف اللفحات القادمة محتوًى تعميمي يقوـ دم  تقديـ المفاهيـ التي تتضمنها وح
النبات باستخداـ أسموب القلص العممية والتشبيهات والمجػازات، بحيػث يحقػؽ خبػرة جماليػة لػدى 
المتعمـ، باإلضافة إل  دليؿ تعميمي يفيد المعمـ فػي تقػديـ هػذا المحتػوى مػع إدراج بعػض األنشػطة 

الموجػودة فػي  باإلضػافة إلػ  األنشػطة اإلضافية التي تعزز فهـ الطمبة، وتحقؽ الهػدؼ المطمػوب.
 المقرر التعميمي.
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 النباتات و األزهار في الطبيعة

انًمذيخ        

إٌّرعااخ ِآ  فٙاً ِآ ر١ه٘ااعآ ِىأرٙااف فثم١اد   و٘اان اٌطث١ع١احإٌثاذاخ ٚاألٌُ ٌٚٓ ذرٕاوي 

 ٠ّرٍاه اٌفٙااءف ف١ّٕاه اٌّاما اٌعطاه  ٠ّٕاا ٠ّااءفن٠ط عثك ٚ  فٔٙانج ٚث١ع١ح١ّ٠ى٘ا   فإٌٕاع١ح

ِٓ  فٔٛع 300,000ِٓ اٌىائٕاخ اٌؽ١ح ذّرًّ عٍٝ  حِعّٛعح نئ١ٍٕثاذاخ اٌطث١ع١ح ٚاألو٘ان ٚاٌ

 ٚاٌٍهاـً . فٚاٌّع١هاخ فعّاباأل فاٌؽّائُ فو٘انٚاأل فِعاناأل: ِصٍرٙا 

٠َٛ  ففٟ ٘ما ا١ٌَٛ اٌران٠فٟ ـطاتٗانُجبربد  يهك تك تٙمٖ اٌعثاناخ اٌرٟ ذٛؼٟ تاٌففه ٚاإلععابف 

فررؽااكز عاآ  ٔفٍااٙاف  عاااَف فااٟ ٘ااما ا١ٌااَٛ ِاآ وااًاخ االؼرفاااي إٌثاذاا اقخؼ١ااس اعراا فاٌّااعهج

 نٖ .٘مٖ األ اٌرٟ ذماٌّٙا اٌٛظٛق عٍٝـهٜ اخ األٕت١ٓ اٌىائ اٚ ١ّ٘رٙ اف١ِّٚىاذٙ

 لبئال : خطبثّ  انُجبربدربثغ يهك 

ّاىً ِعماُ ٌاطػ ٠ر فَّٕاا فاخ ٔاٛاع وص١اهج ٚعك٠اكج ِآ إٌثاذا٠ؽراٛٞ  ف ٔؽآ ِاعةاٌعى٠اىِعثٟ 

اٌىائٕاااخ ف ٚذاكفعٕا ٚثاعٕاا اٌىه٠ّاح ألْ ٔاىٚق فاٟ ظ١ّاال اٌث١ ااخٌٕٚاا لاكنج عٍاٝ اٌعا١ُ نٖف األ

اٌغاااماء ٠ٚىف١ٕاااا ففاااها   ٕٔاااا ٕٔااإل فٚاٌااارّهان اٌؽ١ااااج  وٍاااع١ٓ اٌٙاااهٚنٞ ٌٍرااإفًاألتـاااهٜ األ

اٌىائٕاااخ األـااهٜ  فف ٍٚٔطااا اٌعااٛ تثفااان اٌّاااء اٌاامٞ ٔفهظااٗف ٚٔااٛفهٖ ٌٙااُ ـااهٌٍّٜفٍٛلاااخ األ

ف ٚتغ١ه ٚظٛقٔاا  ٚ ٌاٌٗ اٌٙهَ اٌغمائٟ لاعكج ف فٕؽٓظ١ّعُٙ ع١ٍٕا ْٚعرّك٠(  إلٍٔاْا)اٌؽ١ٛاْ ف 

 ذٕعكَ اٌؽ١اج .

 نفسهنا لابها  أأح نطله  علهى  الكهيٌ،،ٌها عهيبً  ،ألهٌ  نهح نانهاوبناء على ذلك كله      
،فننح األوسه  انشعهايا ،واألك ي أينٌهي بهٌح ٌنٌزنا عح غٌينا نح النخلوقاتٌلٌ  بنا،و
 .الكائنات

   

 ثى لبنذ:ٚاٌرألٔد اٌؽك٠س ف تقدمت شجرة البرتقال 

ئٌاٝ ٍِّىرا١ٓ اٌٍّّىاح   نٌاطٛ ؼ١اس لٍإّا " ٚ٘اما ِاا  ٍٚماٗ ع١ٍٕاا  اخٔؽٓ ٠ا ٍِىٕا "ٍِّىح إٌثاذ

٘مٖ اٌىٍّاخ اٌرٟ لكِرٙا ِاعهج اٌثهذمايفظعٍاد اٌٍّاه ٠ثاك  فاٟ ذٛو٠ال اٌؽ١ٛا١ٔح ٚاٌٍّّىح إٌثاذ١ح .

يهكك  ٚذؽاكز ف ٚو١ف١ح ذٛف١ه اٌغماء ٌُٙ الٌرّهان ؼ١اذُٙ ٚقٚاَ تمائُٙفاألقٚان عٍٝ  ظىاء إٌثاخ

 :  انُجبربد لبئالا 

 

ننا ننذ الاد، نشبادل الفائدة ن  الننلكي النٌوانٌهي، و  ننسهى أح النباشهات يهً الننش هات، ونفشخهي أ
نها أح نباهى باديشنا على شزٌٌح الكوح بنا ننلك، وال نٌ  ٌيشند علٌنا فً غذائ ، ويذا ٌو ه  علٌ

نشنافسٌح كغٌينا نح أ ل النكاح والناء، والغذاء، والضهوء، ويهذا كله  ٌشطله  نهنك، الينهل ب هد 
وا شهاد دوح شوقف، فإننا كغٌينها نسهيى لنبيهد عهح نٌاشنها عهبو الهذبول، وعلٌنها أح ن هبي علهى 

 قسوة النٌاة، ولٌكح شزانننا فً الينل نح أ ل انشااء كل 
  ل البااء. نٌل، فلٌكح  ياعنا نح أ

 
 

الوحدة 
 ول  األ 
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 مملكة النباتات

 دٔار :فٙ خطبثّ نزٕسٚغ األ انُجبربدلبل يهك 

٘اٟ : اٌعامٚنف فأعٙاء إٌثاذااخ  ِٓ ِعّٛعح ِٓ األعٙاءف رىْٛإٌثاذاخ وعٍُ اإلٍٔاْ اٌمٞ ٠

ـأااح تااٗف  عٙااٛ  ٚ ظااىء ٍِااإٚي عاآ ٚ ١فااحٚاٌصّااانف ٚوااً ٚاألو٘ااانف ف ٚاألٚناقاٌٍاا١ماْفٚ

ذؽًّ اٌع١ٕٓف ٚعٕاكِا ٠ٌٛاك  وّا األَفٟ ِهاؼً ؼ١اذٕاف  اٌثّه تٕٟٟ ّٔٛ٘ا ٘مٖ األعٙاء فذّثٗ ٚ

 ١ِفا ئٌٝ  ْ ٠ٕثػ ر١ه لاقن عٍٝ اٌعطاء.شُ  فشُ ِاتا   ٠ىْٛ ٚفل  

ٚ ٠ٙا  شُ اٌصّانف  األو٘انفشُ  األٚناقفشُ  فشُ اٌٍاق فشُ اٌعمن فتاٌثمنج ا ٔؽٓ إٌثاذاخف ٔثك ٚ٘ىم

 وغ١هٖ ِٓ اٌىائٕاخ اٌؽ١ح .٠ٕٚثػ عاظىا  عٓ اٌعطاء  ٠ّٛخ اخإٌثاذ  ظىاءاٌعك٠ك ِٓ 

 : األرٙ اَظز إنٗ انشكم    

   ًَٕ انجذرح:أ(  يزاحم 

 

 

 

 

 َظبٌ ة( يزاحم ًَٕ اإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس ال
 وؿ  األ 

 الشيخوخة الشباب لطفولةا

     يزاحم حٛبح انُجبد  (: 1رلى ) َشبط        

 
 اللوازم : عد ، قطح، ناء، طب .

 خطوات العمل :
 

 ٘ل لطعح اٌمطٓ فٟ اٌطثك  .1

 ٘ل اٌّاء فٛق اٌمطٓ . .2

 ِعح اًٌّّ.  ئ١ٌٗ فٛلٗ ف ٚاذهن اٌطثك عٍٝ إٌافمج ٌرًٕاٌعكي ٘ل ؼثاخ  .3

 ف ٌٚعً ِلؼماذه . ا ٌثٛع أرمه. 4

 

 

 ( دورة حياة النبات 1الشكؿ )



 

 86 

 

 

 

 

 

 ٚاألو٘اان األِاعانّٕٙاا ف فوص١اهج ِآ إٌثاذااخ تاأٔٛاع ٜا١ٌَٛ ع١ك اٌّاعهجف اٌؽك٠ماح ِاأ

 .  ٠ٙا   اٌٍهاـًٚ ٚاٌؽّائُ األعّابٚ فاٌفلتح األٌٛاْلاخ 

 

ف١ٍرمكَ األْ وً عٙٛ ِٓ األعٙااء اٌفٍّاح اٌّٛظاٛقج فاٟ إٌثااخ ١ٌعهفٕاا لبل انًهك : 

 : فٛزمذو انجذر لبئالا تٕفٍٗف 

 األنٖف ٚٔصثااد إٌثاذاااخ فااٟ ٕااِٗاالغ ِّٕاارٓ اٌّاااء ٚاألف ف ٔعّااك اٌرااهابفاٌعاامٚنئٕٔااا 

 فٕى٠ك٘ا ّٔٛقا  ٚلٛج .

 
 

 

 : و انظبق لبئالا رمذٔيٍ ثى 

ٍَ ئٕٔا  ١ّ٘اح وثاهٜ فاٟ  ٌٕاا  ٚٚاٌصّاانف  ٚاألٚناقف فٔؽّاً اٌثاهاعُ ف ٚاٌع١ّل ٠هأاف١ماْاٌ

 عٍٝ ل١ك اٌؽ١اج. تماء إٌثاخ

 

 

 

 

 

 

 زمذيذ لبئهخ :أيب انٕرلخ ف

ـام شاأٟ  وٍا١ك اٌىهتاْٛ أف ٚٔفٕفرىْ اٌطالح ِٕٙاا أًٌّّعّك ف هإٌأعاخ اٌفٙئٕٔا 

ف ٚتٛاٌاطح ً   ّٕىظٙا ِعااف "اٌىٍٛنٚف١ً "اٌّاقج اٌفٙهاء اٌرٟ ذكعٝ فّٚٔرٍهِٓ اٌٙٛاء

  ٛ ٔاااٛفه اٌغاااماء ٌثاااالٟ  ظاااىاء إٌثااااخ  "اٌرّص١اااً اٌٙاااٛئٟ"ٔاااغ١هج ذاااكعٝ  ع١ٍّاااح ٚٙااا

 . ٠ٙا   ٌٍٚؽ١ٛأاخ اٌفا١ِح

 
 

 

 :ف فماٌد انشْزحذمكِد ف ِٚٓ شُ ذمكِد ٔاؼثح اٌعّاي ٚاٌغهٚن

ذعامب اٌؽّاهاخ  فعثماح فٛاؼاح ائؽحٌٕا نٚ فح ظ١ٍّحف ٔر١ّى تأٌٛاْ ِفرٍفاألظًّٔؽٓ ئٕٔا 

 ٌرّرٓ ِٓ نؼ١مٕا ؼٍٛ اٌّماق . 

 

الدرس 
 وؿ  األ 

 ( الجذر0الشكؿ )

 ( الساؽ 4الشكؿ )

 ( الورقة3الشكؿ )

 ( الزىرة 1الشكؿ )
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ٌرفااد اٌع١ّاال ئٌااٝ ِٕااكن ٘ااما بفكك"  األو" أَككب ْٔككشا انًجهككض صككٕد يخزهككف ٚمككٕل : 

 ِٓ لائً ٘مٖ اٌعٍّح ؟ ٚ ـمٚا ٠رٙاٍِْٛفإٌٛخف

ّاً اٌثامٚن ؼ  ٕاٟ اٌصّاهجفف ٔعاُ ئٔ ٔاا اٌصّاهج: أَكب األو  ْٔٙ ركزدد لٕنٓكب  انثًزحفّا٘كٚا 

 ؼًّ تكاـٍٟ اٌثمٚن اٌرٟ ٟ٘ ٌاه اٌثمااء ٌٍّّىاح إٌثاذااخف ٚاٌراٟ ِٕٙاا ٠ارُ ذىااشه تكاـٍٟف

 ٍؽ١ٛاْ .ٌإلٍٔاْف ٚ ٔا رماء ٌرماء إٌثاذاخف ١ًٌٚ ٘ما وً ِٟءف فأٔا 

  

 
 

 

 : رأطّ يؼججبا  ٔلبل انًهك ْشا 

 ؟  ِٚٓ ـٍمٗ ِٓ لكن٘ما ؟

  57ِٟء ـٍمٗ شُ ٘كٜ " ٚٗ  عطٝ وً " لاي نتٕا اٌمٞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 اللوازم : نباشات نخشلفي، عدسي نكبية، ناص .

 خطوات العمل :

 يقسـ الطمبة النبات إل  خمسة أجزاء باستخداـ المقص . .1
 باستخداـ العدسة المكبرة يتـ فحص أجزاء النبات . .2
 الثمرة ( . ) الجذر، الساؽ، الورقة، الزهرة ،أجزاء النبات  ارسـ .3
 . يناقش الطبلب وظيفة كؿ جزء، مع تسجيؿ المبلحظات  .4

  
 

 ( : أجزاء النبتة   0نشاط رقـ )

الدرس 
 وؿ  األ 

 ( بذور داخؿ الثمرة1الشكؿ )
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 عماد حياتنا

عى٠ىٞ اٌطاٌة لُ تإٌّاٚ األذٟ:        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 ؟ اٌّاءَ  ٌأي ١ٌٚك  تاٖ : ً٘ ٠ّهب إٌثاخ  

 

إٌثااخ وااائٓ ؼاٟف ٚظ١ّاال اٌىائٕاااخ اٌؽ١اح ذؽراااض ئٌاٝ اٌّاااء ٌرثمااٝ ْ ئ : ظاتاٗ ٚاٌااكٖ

ٔصثاد ع١ٍّاح ٌىاٟ ؼ١حف ٚلوهٖ تمٌٛٗ ذعاٌٝ :" ٚظعٍٕا ِٓ اٌّاء وً ِاٟء ؼاٟ " ف ٚ

 : األذٟتإٌّاٚ ٔمَٛ إٌمً فٟ إٌثاخ 

 

وأٌاااْ وظاظ١اااْف ِاااءف ؼثااه  ونقف ؼثااه  ؼّااهف و٘ااهاخ ٚنق )ٚنق : انهككٕاسو 

 ف ٚنق اٌٍٍٛفاْ .ظٛنٞ ِصل( ت١ٙاء اٌٍْٛ

 

  خطٕاد انؼًم :

 

ٗ ِااء تاـهؼّاه ف ٚاألاأل ؼٙه وأ١ٌٓ  ؼكّ٘ا تٙا ِاء ٚلطهاخ ل١ٍٍح ِٓ اٌؽثاه .1

ونق ف شُ الؼظ ٍِرٜٛ اٌّاء فٟ وً وأي ٚ ٘ل عٕكٖ ٚلطهاخ ل١ٍٍح ِٓ اٌؽثه األ

 علِح .

 

ؼىاَ تاٌارفكاَ ٚنق اٌٍاٍٛفاْف ٚاذاهن ا٘ل ٚنقج ت١ٙاء فٟ وً وأي ٚ رٍمٗ ت .2

 اٌىأ١ٌٓ فرهج ٌاعر١ٓ ِٓ اٌىِٓ .

 

 :ذ١ح ٔالُ األٌ ٍح األ . الؼظ ٌْٛ اٌى٘هذ١ٓ ٍِٚرٜٛ اٌّاء فٟ اٌىأ١ٌٓ ف ش3ُ

 

  ( ٌّالا ذٍٛٔد اٌى٘هذاْ؟      

 ب( ِا ٌثة ٔمٕاْ ٍِرٜٛ اٌّاء فٟ اٌىأ١ٌٓ ؟      

 ض( ِالا ذرٛلل  ْ ٠ؽكز ٌٍى٘هج ٌٛ ذهود تكْٚ ِاء فرهج ِٓ اٌىِٓ؟       

 

 ١ٌثمٝ ؼ١ا .: إٌثاخ ِصً اإلٍٔاْ ٚاٌؽ١ٛاْ ٠ؽراض ئٌٝ اٌّاء  االٌرٕراض       

 

 ( حاجة النبات لمماء 4نشاط رقـ )
 

الدرس 
 وؿ  األ 
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ِعّٛعااح ِاآ األٔات١ااة اٌط٠ٍٛااح اٌهف١عااح ظااكا ف لطه٘ااا ٔااغ١ه ظااكا  ومطااه  اخإٌثاذاا ٍِااه ذمااكَ ِاآ

" اٌّعهجف ٌٚمٌه ذٍمة ب  ـاه ذعاه   ا  ٌاّاال ذٍّاه  ٚ٘مٖ األٔات١ة اٌّعه٠ح ف"األٔات١ة اٌّعه٠حً 

 :لبئالا  ثبألَبثٛت انشؼزٚخ انًهك هؼةفف  اختٗ فٟ ٍِّىح إٌثاذ

 لطاان نف١عاح  فاأٔرٓ لٚاخته  ٠رٙا األٔات١ةف ٠ا ِٓ ٔعرّك ع١ٍٙا فٟ ئوّااي ٍِا١هج ؼ١اذٕاا ف  ِهؼثا  

 ف ٠رٙاا األٔات١اةذماكِٟ  وصاه تاذعاٖ عٍٛٞف  ٚاألِلغ فٚاٌّاء فاٌّغم٠اخذعٍّْٛ عٍٝ ئ٠ٕاي ظكا ف 

 ٚؼكش١ٕا عٓ ٔفٍه .

أطؽثد األٚع١ح إٌالٍح  ٔٛع١ٓ ١ِّٙٓ فٟ عائٍرٙا ف  ٔات١ة ِرعّعاح عٍاٝ ِاىً ؼاىَف ٚ ٔات١اة 

نف١عح ِفرٍفح األِىايف ٌٚىٕٙا ذّثٗ ؼىِح ٚعائ١حف ؼ١س ذمٙه عٍٝ ِاىً ِصٍاس ذٍاّٝ اٌفّاةف 

قٚائه ذٍّٝ اٌٍؽاء ٚولّ٘ا ١ٌٍٚح ٔمً اٌغماء ٚاٌّاء ٚاألِلغف  ٚ ـهٜ ذمٙه عٍٝ ِىً  ٕٔا 

 . ئ١ٌٙافٟ ٔٛع١ح اٌّٛاق اٌرٟ ٠ٕمٍٛ٘ا ٚاألِاوٓ اٌرٟ ٠ٕمٍْٛ  االـرل ٌٚىٓ 

 

 اٌفّة

 

 

 

 

  

  

 

فٟ ظٍُ  اٌّها١٠ٓ ٚاألٚنقج ئْ ٚظٛقٔا فٟ إٌثاذاخ وٛظٛق :ُفظٓب لبئهخ ثاألَبثٛت رؼزف أخذد 

اٌغماء ئٌٝ ظ١ّل ٠ٕرمً إلٌطٛأح اٌرٟ وآِ ـلٌٙا اٌّاء ٚاٌغماءف فٕؽٓ ٠ٕرمً اٌرٟ  فاإلٍٔاْ

" ألٕٔا ٔمَٛ تع١ٍّح ٔمً اٌغماءف ٚاٌّاءفٚاألِلغ ألٚع١ح إٌالٍح"اٌمٌه فٕؽٓ ٍّٔٝ  ف ظىاء إٌثرح

  ئٌٝ ظ١ّل  ظىاء إٌثرح.

 

 

 

 

 

الدرس 
 وؿاأل 

  
 وهذْٛف ِٕأاخ ِرٍا٠ٚح اٌطٛيف الٔك . انهٕاسو :

 

 خطٕاد انؼًم : 

 

 . ٔٙل إٌّأاخ فٟ اٌفهاراخ اٌّٛظٛقج فٟ اٌىهذْٛ .1

 . ٔٙل اٌلٔك عٍٝ ٚثمح اٌىهذْٛ ِٓ اٌكاـً .2

 ذْٛ تاذعاٖ ٚاؼك .. ٍٔا اٌىه3

 . ِالا ذلؼظ ؟ ِا اٌّىً اٌمٞ ؼٍٕد ع١ٍٗ ؟ ف انٌُ ِا ذلؼمٗ . 4

  
  
 

 التعرؼ إل  األوعية الناقمة  : (3نشاط رقـ )
 

 

 اٌفّة
 اٌٍؽاء

  إٌالٍح األٚع١ح( 1انشكم )
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عاآ ٔفٍااٗ:  ٔااا ٍٔاا١ط قاـااً اٌٍاااقف ٚٚ ١فرااٟ ٔمااً اٌّاااءف  ٠رؽااكزبئٙ أَجككٕة ٔػكك ٚفعااأجف ذمااكَ

ٚاألِاالغ ِاآ اٌعاامٚن ئٌااٝ األرٕاااْف ٚ ٌاارّه ٔااعٛقا  ؼرااٝ  ٔااً األٚناقف ِرٍااه  ٔات١ااة ٔالٍااح 

نف١عح ظكا ف ال ذرٛلا عٓ عٍّٙا فٟ إٌمً ِا قاَ اٌّاء ِرٛفها  فٟ اٌرهتحف ٌٟٚ قٚنفاٟ ِإػ اٌعامن 

وااً ٌاإح فأِااىً ؼٍمااح ذااكي عٍااٝ ذمااكَ عّااه اٌّااعهجف  ِااا  ـااٟ  إٌاالتحف ٚ ذعااكق تّااىً قٚنٞ

 انهحبء حذٚث انخشت لبئالا:اٌٍؽاء................ ٠ماٚل 

  

٠ا  ـٟ اٌفّة ٌٟ ٌٍاْ ٚ ٌرط١ل  ْ  ذىٍاُ عآ ٔفٍاٟ : ئلا وااْ  ـاٟ اٌفّاة ٍٔا١ط قاـٍاٟف فأٔاا 

ا٠احف  ِرٍاه  ٔات١اة ٠ٍٛٚاح ١ٍٔط ـانظٟ  عًّ ِٓ ٔفٍٟ قنعا  ٚال١ا  ٚقاعّاا  ٌٍٕثااخ فأوٍاثُٙ اٌؽّ

ذؽًّ تكاـٍٙا ِٛاق ِف١كج ٌٍٕثاخ ٚ٘مٖ األٔات١ة ٍِإٌٚح عٓ ٔماً اٌّاٛاق اٌغمائ١اح واٌٍاىه٠اخ اٌراٟ 

 لاِد تٕٕعٙا اٌطا١٘ح اٌٛنلحف فأؼًّ ٘ما اٌغماء ٚ ٚوعٗ ئٌٝ تم١ح  ظىاء إٌثاخ .

الدرس 
 وؿ  األ 

  

 ، ثبلثة أنابيب اختبار، مواد ممونة، ماء.ثبلث زهرات قرنفؿ بيضاء المواـز :
 

 :خطوات العمؿ 
 
الثػاني بمحمػوؿ أحمػر المػوف ، و زرؽ، ) أحدها بػالمحموؿ األ مخبريهثبلثة أنابيب نمؤل .1

 الثالث بالماء( .
ضػػع الزهػػرات الػػثبلث بالمحاليػػؿ الػػثبلث كمػػا فػػي الشػػكؿ المجػػاور لعػػدة سػػادات، ثػػـ ن.2

 .نكتب مبلحظاتنا
 اآلتية : سئمةاألب دف يجن. 3
 

 أ( لؼ ما حدث لمقرنفؿ بعد غمسه بالمحاليؿ .     
 ب( كيؼ لعد الماء المموف في الساؽ ؟     
 ج( هؿ سار الماء واأللباغ بمسارات خالة ؟ كيؼ يمكف فحص ذلؾ؟     
 د( أي مف األجزاء قامت بنقؿ الماء المموف مف الجذور إل  أجزاء النبات العميا.      

  
  

 

 ( : نؼجخ طحزٚخ 1َشبط رلى )

 

 
    ٌعثح ٌؽه٠ح (3انشكم )
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٠ؽراض اٌّاء ١ٌٍرّه فٟ اٌؽ١اجف ـطه فٟ ٔفٍٗ اٌٍإاي  اإلٍٔاْتعك ذأوك ١ٌٚك تأْ إٌثاخ ِصً 

 :  األذٟ

 

 ً٘ ٕ٘ان  ظىاء ـأح فٟ إٌثاخ ذٕمً اٌّاء ٚاألِلغ ؟

 

فااٛي  ٚ اٌىئثااكف ؼثااه  ونقف ؼثااه  ؼّااهف ِاااءف ٔثاذاااخ ٚه٠ااح ِصااً اٌفث١ااىج  ٚ اٌانهككٕاسو : 

 وإٚي وظاظ١حف عكٌح ِىثهجف ِّهٚ .

 

 خطٕاد انؼًم : 

 

 ـهٜ ٌىٔثمح .ر١ٓ تٍطا  ؼكّ٘ا ٌٕثاخ اٌفٛي ٚاأل.لُ تفٍل ٔثر1

 . لُ تغًٍ اٌّعّٛع اٌعمنٞ تاٌّاء ٌىً ٔثاخ .2

 . ٘ل ٔثرح اٌفٛي فٟ وأي تٗ  ِاء ٚلطهاخ ل١ٍٍح ِٓ اٌؽثه األونق .3

 ِاء ٚلطهاخ ل١ٍٍح ِٓ اٌؽثهاألؼّه . . ٘ل ٔثرح اٌىٔثك فٟ وأي ت4ٗ

 . اذهن اٌىأ١ٌٓ ظأثا ٌاعر١ٓ ِٓ اٌىِٓ .5

 . تاٌرفكاَ ِّهٚ عًّ ِمطعا  فٟ ٌاق وً ٔثرحئ. 6

 ٓ تاٌعكٌح اٌّىثهج ٌّلؼمح األظىاء اٌرٟ ذٍٛٔد .. اٌرع7

 : ا٢ذ١ح األٌ ٍح.  ظة عٓ 8

  ( ً٘ ذٍْٛ وً اٌٍاق ؟   

عٍّد عٍٝ ٔمً اٌّااء اٌٍّاْٛ ِآ اٌىاأي عٍاٝ تاالٟ  ظاىاء  إٌثاخ اٌرٟ  ظىاءب( ِا اٌُ   

       إٌثاخ ؟ 

  
  
 

 

 ( : إَٔاع األٔػٛخ انُبلهخ1َشبط رلى )

 

الدرس 
 وؿ  األ 

 

 انُبلهخ  األٔػٛخ( إَٔاع 9انشكم )
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ٚعاء اٌع١ٍّح اٌرثاق١ٌح فٟ إٌمً ت١ٓ ئْ  :ت انُبلهخ أٌ انهحبء أَٓٗ حذٚثّ  فمبنذ شؼزد األَبثٛ

ئٌٝ ؼك  ٠ّثٗ فٌطٛأح اٌٛعائ١حٌٝ اإلئٚاألِلغ  فاٌفّة ٚاٌٍؽاء تؽ١س ٠ّه وً ِٓ اٌّاء

 لطاناإلٌطٛأح  ئ٘افح ئٌٝ لٌه فأْات١ة اٌرٟ ذٕمً ا١ٌّاٖ ئٌٝ إٌّاويفِثىح األ وث١هعًّ

ٚٛي اٌّعهج .ٙا تاـرل  فوّا ذفرٍا  ٚٛاٌخ٠عرّك عٍٝ ٔٛع إٌثا ق ٘مٖ األلطانٚعكاٌٛعائ١ح   

ً٘ ذٍرط١عْٛ ذ١ًٔٛ اٌغماء ئٌٝ األِعان :  يزظبئالا  َجبد صغٛز) َٕع يٍ انحشبئش (رذخم 

؟ ِعهج اٌٍهٚ عٍٝ ٌث١ً اٌّصايٚ فّعهج إٌف١ًواٌعا١ٌح   

 فٚاٌّاء فعٕكِا ذأذٟ األِلغف٠ً ظكا ف ٚه٠مٕا ٚٛ ٍٔرط١ل لٌهفٔعُ ف : يزجظًبا  انهحبءأجبثّ 

اٌفّة ٌٕمٍُٙ  ـٟ اٌٍؽاء ٚ  ٔا ذٍاتك ٝ األظىاءف ئ٠ٌه٠كْٚ اٌم٘اب  ٌٍٕمًف ٚاٌعٕانج اٌعا٘ىج

اٌفّة .١ٌٕمٍٗ  ـٟ اٌّاء  فٚ ذهن ٔا اٌٍؽاء ف ف١هوة اٌغماء ِعٟاٌعىء اٌمٞ ٠هرثْٛ تٗ ئٌٝ  

 

 

 

 

انخشت( ( األَبثٛت انُبلهخ )انهحبء 12ٔانشكم )  

ِالا ٌٛ ؼكز لطل فٟ األٚع١ح إٌالٍح ؟ طأنذ انٕرلخ :  

)أرفاؾ ٌٍٍاق (  أرفاؾٚع١ح إٌالٍح فٟ ٌالٟ ؼكز ٌٟ عٕكِا لطعد األ أجبة طبق شجزح انزٍٛ :

 ٔر١عح األٚع١ح إٌالٍح .

ً  عٕكِا  : نذلب حٛث ٔأكذد حذٚثٓب شجزح انًطبط اٌّطاٚ  ١ٍ٠ًٍٔاْ ِك فٟ ٌؽائٟ ؼكز اإلٞ 

اٌفانضف ٚ٘ما ٌثة ـهٚض اٌّٛاق اٌغمائ١ح اٌرٟ ٔمٍٙا اٌٍؽاء . ئٌٝ  

 

 

 

 

الدرس 
 وؿ  األ 

 

 اٌٍؽاء اٌفّة

  
( اَزفبخ نهظبق ػُذيب لطؼذ 11انشكم )

 ٔػٛخ انُبلهخ األ
 

 

 األٔات١ة إٌالٍح) اٌٍؽاء ٚاٌفّة(
 

 شجزح انًطبط (10انشكم )
 

 

 األٔات١ة إٌالٍح) اٌٍؽاء ٚاٌفّة(
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اٌرٟ ال ٠إٌّٕٟ اٌرعة ِٓ ع١ٍّح ٔمً اٌعٕانج اٌعا٘ىجف  : لبئالا ثُجزح ثبطُٓب األنى  أضبف انهحبء

ف فٙما اٌّاء ٚاألِلغ ٔر١عح ٔمٍٗ اٌفّة ٚال ٠رأٌُ  ـٟ ٕٔعرٙا ٚ عكذٙا اٌٛنلح ئٌٝ  ظىاء إٌثاخف

ثٕا ٚ٘مٖ ٚ ١فرٕاف ٌٚىٓ اٌّإٌُ اٌّإٌا ِا ٠ٕٕعٗ تٕا  عكاؤٔا ف  عكاء إٌثاخ ؼ١س ٠مِْٛٛ ٚاظ

تعك وً ٘ما اٌرعةف وأٔٙا لطهاخ قِل ِٓ  رٍالٛ لطهاخ اٌّاء ٌٍفانضفراألرٕاْف ترمط١ل 

 ع١ٕٛٔا .

رؽكشْٛ ذاٌرٟ  ٔا ال ٠ٛظك ٌكٞ  ٚع١ح ٔالٍح و :إَٔاع انُجبد حذٔثؼذيب أَٓٗ انهحبء حذٚثّ  لبل أ

.اٌفّة ٚاٌٍؽاء ٙا فٟعٕ  

  فمبل نّ انًهك ثٓذٔء نٛزفغ يٍ يؼُٕٚبرّ:

فأٔد ذع١ُ قاـً  ٔات١ة  ٚ  ٚع١ح ٔالٍحفئٌٝ فعٍّه ال ٠ؽراض ال ذمٍكف فٙما ال ٠مًٍ ِٓ ِىأرهف 

ٚإٌثاذاخ األـهٜ وإٌهظً  فٚاٌرفاغ فٚاٌٍهٚ فواٌر١ٓ األِعان اٌعا١ٌحٌىٓ  اٌّاءف  ٚ اٌمهب ِٕٗف

ئٌٝ ٘مٖ األٚع١ح.ق تؽاظح ٚاٌٛنٚ  

ٚ ظكاقٔا  تاٌّىه آتائٕاف ٚ ـٓ   ٌىُ اٌّىه ظ١ّعا : فمبل ػًز األشجبر زحذٚذ ث انًهك حذٚثّخزى 

ٚال ٍٕٔٝ  فٚاٌرٟ ِٓ ـلٌٙا ٠رؽكق عّه األِعان فاألِعان اٌّعّهج لاخ اٌؽٍماخ ا٠ٌٍٕٛح اٌىص١هج

٠ىٛٔٙا وً ِٓ اٌفّة ٚاٌٍؽاء .  ْ ٘مٖ اٌؽٍماخ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـٛذٟ ٌٕىْٛ و٠ٕح فٟ اٌىْٛ ٚتٙعح ئٌثؽاْ هللا ! ٘ىما ـٍمٕا هللا ٠ا 

.عٍٝ األـهٜف فمك ٌم١ٕا وٍٕا ِٓ ِاء ٚاؼك  إٌٍا ه٠ٓف ال فًٙ ٌٛاؼكج ِٕ  

الدرس 
 وؿ  األ 

 

 

 انحهمبد انظُٕٚخ (14انشكم )

 

  

 

 ِفرٍفح . خطل ِٓ ١ٌماْ ٔثاذال   :انهٕاسو 

 

 :خطٕاد انؼًم 

 

 .لُ تعك اٌؽٍماخ ا٠ٌٍٕٛح .1

 .. ؼكق عّه األِعان ِٓ ـلي عكق اٌؽٍماخ ا١ٌٍّىح  ٚ اٌهف١عح 2

  
 

 ( : يؼزفخ ػًز انشجزح 1َشبط رلى )

 ( : معرفة دمر الشجرة 7نشاط رقـ )
المواـز : قطع مف سيقاف نباتا  

 مختمفة .
 خطوات العمؿ :

 .قـ بعد الحمقات السنوية .1
. حدد دمر األشجار مف خبلؿ ددد الحمقات 2

 ة أو الرفيعةالسميك
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 جولة في الطبيعة

     

مػػا أجمػػؿ هػػذا الكوكػػب لومػػا أجمػػؿ هػػذد األيػػاـ مػػف السػػنة، مػػا أجمػػؿ األرض وهػػي تكتسػػي بأجمػػؿ 
وتتػزيف بػأبه  األلػواف وأزهارهػا. بهػذد العبػارات بػدأ أحمػد كبلمػه دػف فلػؿ الربيػع،  وثيابهػا،حممهػا 

الػذي يزهػو بالنباتػػات بػألواف مختمفػػة، بينمػا هػػو ذاهػب فػػي رحمػة مػػع زمبلئػه. وشػػطح أحمػد بأفكػػارد 
 اتات.وما تعممه سابقًا مف معممه الذي أخبرد دف األودية الناقمة، والحمقات السنوية، وتلنيؼ النب

فشػػطح أحمػػد بخيالػػه كأنػػه يتػػابع أحػػداث مسػػرحية بػػيف أنػػواع مختمفػػة مػػف النباتػػات، وكػػاف كػػؿ نػػوع 
 .يلؼ نفسه، ويفخر بمزاياد،وأماكف وجودد

 سمع أحمد ألواتًا قريبة، فتساءؿ في نفسه، ما هذا اللوت ؟
مممكػػة  فػػإذا هػػي محاكمػػة فػػي مممكػػة النبػػات، فػػاقترب أكثػػر ليػػرى مػػا يحػػدث، فشػػاهد دػػائمتيف مػػف

النباتػػػات تحػػػتكـ دنػػػد الممػػػؾ، فتقػػػدـ ُمحِضػػػر المحكمػػػة، وقػػػد ـ العائمػػػة األول ،وسػػػمح لهػػػا التعريػػػؼ 
 بنفسها، وقد كانت تشبه المركبة التي ال يوجد بها مقادد.

 
 : الفقيرةالعائمة 

قلير القامة، ال يتجاوز طوله بضع سػنتيمترات، حيػث يشػبه الحشػائش  الموف، نبات أخضر تقدـ
 ، ونحافتها، واقترب مف الممؾ وتوقؼ.في قلرها
 قائبل: أضؼ أنني قد رأيتؾ مف قبؿ أليس كذلؾ ؟ الممؾفخاطبه 
: نعـ يا سيدي. حيػث كػاف ذلػؾ فػي الػدرس السػابؽ حػيف كػاف الحػديث دػف النبات الصغيرفأجابه 

أنا نبات : أنني قلير القامة وال أمتمؾ أودية ناقمة، فوقمت لؾ األودية الناقمة، حيث إقتربت منؾ،
أددػ  " الفيوناريػػا" ودػػائمتي كمهػػا فقيػػرة ألننػػا ال نمتمػػؾ أوديػػة ناقمة)خشػػب ولحػػاء( وقػػد أطمػػؽ دمينػػا 

 بني البشر اسـ " النباتات البلودائية "
 

 أيف أهمؾ أيها الليير، وماذا يطمؽ دميهـ ؟ :فقاؿ الممؾ
مػة النباتػات البلودائيػة. فػإذا : الفيوناريا، وأهمي يددوف بالحزازيات، وينتمػوف إلػ  دائفقاؿ الصغير

شػػاهدتـ طبقػػة خضػػراء تكسػػو لػػخرة أو تيطػػي جػػدراف البيػػوت القديمػػة، أو قػػرب خزانػػات الميػػاد، 
 فهذد دائمتي، ويمكنكـ مشاهدتي أنا الفيوناريا بوضوح إذا استخدمتـ العدسة المكبرة .
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عى٠ىٞ اٌطاٌة ١٘ا ٔمُ تإٌّاٚ األذٟ:             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : وأكممت قائمةبرأيكـ كيؼ يلؿ اليذاء إلي؟  وأكممت الفيوناريا حديثيا قائمة:

إنني كنوع مف الحزازيات التي تعتبر مف النباتات البلودائيػة، وال أمتمػؾ أوديػة ناقمػة )خشػب ولحػاء(، وال يوجػد لػي 
ولهػذا فأنػا أثبػت نفسػي فػي األرض جذور حقيقية ألنني لست بحاجة إليها كوني أديش في األمػاكف الرطبػة دائمػا. 

بشعيرات رفيعة، تقـو مقاـ الجذور في دممية التثبيت، وتسم  هذد الشعيرات ِب " أشػباد الجػذور"، وأوراقػي بسػيطة 
جػػدا، تتكػػوف مػػف طبقػػة واحػػدة مػػف الخبليػػا، وتسػػم  أيضػػا ِب "أشػػباد األوراؽ"، فبػػرأيكـ كيػػؼ أشػػرب المػػاء؟ وكيػػؼ 

 يلؿ إل  أجزائي النباتية؟
 

ألػنع غػذائي بنفسػي كبػاقي النباتػات، فأنػا  وأناالخالية الشعرية،  الجذور باستخداـأشرب الماء دف طريؽ أشباد 
إلػػ  المػػاء وثػػاني أكسػػيد الكربػػوف  باإلضػػافةخضػػراء وهػػذا يعنػػي أننػػي أممػػؾ لػػانعات خضػػراء تػػدد  الكموروفيػػؿ، 

مثيػػؿ الضػػوئي، كمػػا أتكػػاثر بحبػػوب سػػوداء لػػييرة تسػػم  بعمميػػة الت الػػذي أخػػذد مػػف الهػػواء وبواسػػطة دمميػػة طهػػو  
 حيػػث تكػػوف حافظػػة فػػي نهايػػة سػػاقي تحتػػوي األبػػواغ، لػػييرة ال تػػرى بػػالعيف المجػػردة تشػػبه اليبػػار المتنػػاثر تسػػم 

بػػواغي تطالػػب بػػالخروج، فتضػػيط دمػػ  جػػدراف الحافظػػة، فتنفجػػر الحافظػػة كمػػا أنضػػوج ودنػػد بػػواغ، األ دمػػ  هػػذد
 . في المناطؽ المجاورة لتكوف نباتي أنا الفيوناريا الجديدة بواغينفجر البالوف، وتنتشر األ

 
 
 

 

 

 

 

 . ن٠اف ِاء أٛعكٌح ِىثهجف لطعح لطعح ٔغ١هج ١ٍِ ح تاٌف١انهٕاسو : 

 خطٕاد انؼًم :

 ن٠ا ٍِرفكِا اٌعكٌح اٌّىثهج .أٛذفؽٓ ٔثاخ اٌف١ .1

  .  ٌثٛعن٠ا تاٌّاء ٌّكج أٛ. نَ ٔثاخ اٌف2١

 . الؼظ ِا ٠ؽكز ٌؽعّٙا ٌٚٛٔٙا .3

 . اورة ِلؼماذه .4
 

 
 

 ) خصبئص  انحشاسٚبد ( انفَٕٛبرٚب انزؼزف ػهٗ : ( 1َشبط رلى )

 

( فيوناريا تحت 1الشكؿ ) 
 ةالعدس

 الدرس
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 تكمل الفيوناريا قائلة :

ٍٔاْ ال ٠ٍرط١ل  وٍٟ وّا  ٔا ف ٌٚىٕٗ ٠ٍرف١ك ٌثؽاْ اٌفاٌك !  ٌٟ فٛائك عك٠كجف نرُ  ْ اإل

 ِٓ ـٕائٕٟ ٟٚ٘ :

. ٕٔاعح اٌّٙاقاخ اٌؽ٠ٛ١ح ِصً لطهج اٌع١ٓ .1  

 اِرٕاٌْفٕط  ٌاعك فٟ ناٟ٘ اٌىناع١حف  فأٔا واأل١ٙ٠فٕٟ اٌثّه عٍٝ األ . 2

ٚاٌّؽافمح ع١ٍٙا ٚتفًٙ ٘مٖ اٌفا١ٔح ٠ٍرفكِٕٟٛٔ فٟ اٌكف١ اخ  األِطان١ِاٖ 

 اٌىناع١ح تكال ِٓ اٌرهتح .

.ٕٟٔ نٚثح . ٠ٍرفكِٕٟٛٔ  ٠ٙا فٟ ٌا ظمٚن إٌثاذاخ ٌّٕل ظفافٙا عٕك إٌمً أل3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( األبواغ لمفيوناريا 0الشكؿ )

تمتار الحزازيات بأنيا نباتات ليس ليا 
أوعية ناقمة ، ليا أشباه جذور وأوراؽ 
صغيرة الحجـ تنمو قريبة مف بعضيا 

البعض مشكمة بساطا مف نباتات متالصقة 
وىذا يوفر الدعـ ليذه النباتات كما يوفر 

ساعد عم  تركيبا يشبو قطعة األسفنج ي
 . تشرب الماء واالحتفاظ بو

 صندوؽ المعرفة
ال يتعدى طوؿ الفيوناريا 

سـ مع أف طوؿ  02
 سـ0-1معظميا مف 
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 العائلة الراقية 

تنقػػؿ النػػاس مػػف ي ركبػػات التػػف دور العائمػػة الودائيػػة لمحػػديث دػػف نفسػػها، وهػػي تشػػبه الم  جػػاء األ
لحمػؿ المػاء مػف التربػة إلػ   ،، فهي تحتوي دم  أنسػجة ودائيػة ) الخشػب والمحػاء(رخأمكاف إل  

مثمػػة ، ومػػف األطؽ المرتفعػػةالمنػػااألجػػزاء الهوائيػػة، تشػػبه دمميػػة نقػػؿ المػػاء مػػف أسػػفؿ البنايػػة إلػػ  
 وكزبرة البئر . ،والخنشار ،والتوت ،والرماف ،الموز :دميها

حولػػه، فوجػػدها دائمػػة كبيػػرة مػػف نظػػر الممػػؾ فممػػؾ، إلػػ  الالمحكمػػة ليقػػدـ هػػذد العائمػػة ُمحِضػػرتقػػدـ 
  مندىشًا: قاؿ الممؾجدًا، 

ُمحِضػر لحالػة، ثػـ نػادى الممػؾ أف نػتـ المحاكمػة فػي هػذد ا نستطيعما هذا ؟ أنتـ دائمة كبيرة، وال 
 :  قائالً الُمحِضر فتقدـ ، المحكمة

دضػاء العائمػة الراقيػة أنفسػهـ حسػب أنعـ، أيها الممؾ، ماذا تقترح ؟ فأقترح ممؾ النبات أف يقسموا 
وهػػػي النباتػػات الودائيػػػة نفسػػػها إلػػػ   ،قسػػػمت العائمػػة الراقيػػػة ،وبالفعػػػؿلػػفات مشػػػتركة فيمػػػا بيػػنهـ 

 الممػػؾ فنظػػروقسػػـ فػػي الجهػػة اليسػػرى،  مػػف قادػػة المحكمػػة الجهػػة اليمنػػ  قسػػميف، قسػػـ وقػػؼ فػػي
 مندهشًا قائبًل :

 دتمد لهذا التقسيـ ؟أُ ساس الذي ما هذا ؟ لما وقفتـ هكذا ؟ وما هو األ 

 وهي تقفز مقتربة مف الممؾ، قائمة بأدم  لوتها : حبة قمح صغيرة تقدمت ف

؟ فقالػت: أنػا البػذرة، وقػد كنػت أسػاس هػذا التقسػيـ ِِ  : ومػف أنػتوقػاؿ مندهشا إليها الممؾأنا، نظر
ال غنيػة ، وال فقيػرة، وهػي نباتػات تحتػوي دمػ  خشػب ، الحػاؿالجهػة اليمنػ  دائمػة متوسػطة ففي ،

ال تحتػػوي دمػػ  بػػذور، لػػذلؾ فهػػي نباتػػات ودائيػػة ال بذريػػة، أمػػا  هػػاولحػػاء، أي أوديػػة ناقمػػة، ولكن
دية ناقمػة وثمارهػا تحتػوي دمػ  بػذور، لػذلؾ فهػي نباتػات نباتات تحتوي دم  أو  فهيالعائمة الينية 

دمار الكوف .ودائية بذرية، دم  أف يكوف هناؾ تبادؿ في المعيشة لخدمة اإل  نساف ، وا 

ثـ تقدمت النباتات الودائية البلبذرية بعد أف سمح لها الممؾ بالحديث دف نفسها وكاف ممثػؿ هػذد 
 . العائمة الخنشار
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) الخنشار (   العائلة المتوسطة  

 تقدم الخنشار، وقال:

، أنشنً إلى عائلي كبٌية شدعى السيخسٌات والشً شنشنً بدوييا إلى النباشات الخنشار أنا
الوعائٌي الالبذيٌي، والشً شزيع ل نالها ولشنسٌح الشيبي، أنشوي على أوعٌي ناقلي شعكل اللناء 

األبواغ،  نباشات الوعائٌي، وأشكا ي عح طيٌ نشنً إلى اليائلي الياقٌي، أي الأوالخع ، لذلك فانا 
يو ؟ ويل عيفش، األح، لناذا أنا نح اليائلي النشوسطي ،  أشييفوح نحنا أعب  نبات أخي فأولذلك 

؟  غنٌي  و  فاٌية  
سفل الويقي، شعب  أعشبي نح النباشات الوعائٌي الالبذيٌي، ونافظشً شكوح فً ولهذا السب  أ

على أبواغً، وعندنا شنف ي شساط أبواغً على األيض نباعية نكوني أكٌاسا  سوداء وشنشوي 
بٌئات نخشلفي ننها  ًعٌش فأ، والفٌونايٌابذلك نبات خنعاي  دٌد، ويذا نا اخشلف ب  عح نبات 

ننها  غٌية الن ، ، وننها نا ٌكوح على عكل أن انً: فاليطبي والبايدة والناية، وششفاوت 
أك ي عايدنً شنت اليدسي النكبية .  ً  شييف عل،، ولش55أع اي ب ل ايشفاعها   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لعائلة الغنية ا  

 ُننِضي شاد،وبيد أح أنهى الخنعاي ندٌ  ،وشييف علٌ  النلك شنت الن هي بعكل أوضو ،
الننكني لٌاد، اليائلي النو ودة على ال هي الٌسيى والشً شنشنً أٌضا   إلى اليائلي الياقٌي ويً 

:  المحكمة قائال ً ُمحِضرتحدث ات الوعائٌي، وقد النباش  
الملك قائال ً: األح، سٌدي النلك  اء دوي اليائلي الغنٌي للندٌث عح نفسها، فيد  

؟ نفسها بهذا اللا اليائلي الغنٌي ، ٌا لهذا ا س، الغيٌ ، لناذا شلا    
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  وراب. ذهتحف ٚعاءف ِىثهجف عكٌح ٔا٘عحف ـّٕان  ٚناق : انهٕاسو

 : انؼًم خطٕاد

اٌعكٌح ٍِرفكِا اٌفّٕان  ٚناق ذفؽٓ .1   فٟ ٚاتؽس قف اٌّىثهج ً 

 . األو١اي ذّثٗ ٌٛقاء تمل عٓ اٌٛنلح  ٌفً

 . ذعا وٟ وراب شٕا٠ا ت١ٓ األٚناق ٘ل .2

 بسقيها وقـ أليص تربة دم  وضعها السوداء، األكياس اكشط .3
  مبلحظاتؾ. وسجؿ ، أسبوديف لمدة بالماء 

 

 
 

 انخُشبر َجبد خصبئص : (0) رلى َشبط
 : اٌفّٕان ٔثاخ ـٕائٓ (

 

 

 

 ( : الخنشار4الشكؿ )
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:  زهرة جميلة من الملك قائلة تن نوعشٌح كبٌيشٌح، وفً الوسط  شادنكاليائلي الغنٌي  اقشيبت

ننح أٌها النلك نعكل نسبي كبٌية نح النباشات النو ودة على األيض، فننح نيٌش فً كل نكاح 

وعٌي الناقلي، كنا أننا نشكا ي بالبذوي ونكوح ا ، ويً نا نسنٌها باألنفً سٌاان ولناء   ا  وننشلك خعب

، ننح النباشات الوعائٌي البذيٌي. غنى عائلي فً ننلكي النباشاتأولذلك ننح ،    نايا  

 وتكمل الزهرة حديثها قائلة :

فسنٌت  ،، فاس، ٌكوح زيويا   اناسانا فٌها وأند ت ،  أننً أٌها النلك شدخلت فً يذه اليائليإ 

وقس، ننها   ٌكوح زيويا  ولذلك سنٌت النباشات البذيٌي الالزييٌي ،  النباشات البذيٌي الزييٌي،

فننح ننشنً إلى النباشات الوعائٌي ا خشالف ، نح يذا  يغ،على ال،عائلي نشناسكي  إننا نباى إ

 البذيٌي . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النباتات الحزينة 

: قائالً للندٌث عح النباشات البذيٌي الالزييٌي نبات الصنوبر شاد،   
ننً أنافظ األزياي ويذا نا ٌنزننً، ولكننً  نٌل أل  أننل أنا نبات وعائً بذيي  زييي، 

والبيد الااي ،  ،على أوياقً الخضياء فً ال ٌف والعشاء ، وأوياقً بيٌي ششننل ال لوج
نظيوا إلى عكلً : أ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِفرٍفح. ٕٔٛته ِفان٠ٛ ٕٔٛتهف  رٕاْ : انهٕاسو

 : انؼًم خطٕاد

 .ذفؽٓ ِىً األٚناقف ً٘ ذٛظك  و٘ان عٍٝ إٌثاخ؟ .1

 .ذفؽٓ اٌّفان٠ٛ ٕٚٔفٙا ئٌٝ ِفان٠ٛ وث١هج اٌؽعُ ٚ ـهٜ ٔغ١هج .2

 ٔصٛٞ إٌا٘ط .ؽس عٓ اٌثمٚن اٌّرىٛٔح فٟ اٌّفهٚٚ األ. لُ تاٌث3

 . ذفؽٓ اٌثمٚن ٚالؼظ ٚظٛق األظٕح.4

 . ٌعً ِلؼماذه .5

 
 

الدرس 
 الثاني 

 

 انصُٕثز خصبئص ػهٗ انزؼزف : (4) رلى َشبط
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، وأعضائً شعب   نفسها ذكيٌي وأخيى أن وٌي على الع ية وأننل أعضاء ي،نا ال نوبأف

العكل : سنى أعضائً بالنخايٌط ، انظي إلىالنخيوط ولذلك ٌُ   

 

 

 

 

 

 

 

داخل الع ية، ويً أكبي ن نا  نح نخايٌطً الذكيٌي ، لناذا؟ شكوح أنا نخايٌطً األن وٌي   

  يل نظيت ٌونا  إلى األ، النانل ؟   

   أٌح شنشفظ وشننً  نٌنها؟    

  يل شبدو لك ن نها  غٌي أ، أنها ششضخ، وٌكبي ن نها ؟     

 

  

 ( شجرة صنوبر3الشكؿ)

 

 ( مخروط الصنوبر1الشكؿ )

الدرس 
 الثاني
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نٌح فً بطنها ، فٌكبي بطنها وٌشضخ،، النخايٌط األن وٌي شننل البذوي فكنا األ، شننل ال  

 فياء  ،ااحلالناض ي، فٌكبي ن نها وٌ بو أكبي نح النخايٌط الذكيٌي الشً شننل نبو  ال

وشطٌي فٌ  إلى أناكح ن اوية لشكوح  ،عندنا ٌنضج ال نٌح شننل  اليٌعي كنا النظليو ،اللوح

  .أع ايا   دٌدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نساح ٌطلاوح اللوز أو النعنش، فبنً اإل بغطاء  اٌل كنا فً غٌي نغطاة، وألح بذويي عادٌي

، بناذا شعيي ي ال س،، ويذا نا ٌني نً ، فشخٌل نفسك عاي "نيياة البذوي"على بذويي لا  

 ؟ 

نج لشند األن ويولكح يذه نكني هللا فً نال نبو  اللااح نح النخيوط الذكيي إلى النخيوط 

عييا إلى الهواء ونعييا إلى أناكح ن اوية، نن  البوٌضي وشكوٌح بذوي ناض ي لٌاو، الفياش ب

 نٌث شننو نكوني أع اي  نوبي  دٌدة .

   

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

المخروط 
 األنثوي 

 المخروط الذكري

 َثٕٚخانًخبرٚظ انذكزٚخ ٔاأل (1انشكم )

 

 شجرة بالية 

 حبيبات المقاح

 بويضة

 مخروط أنثوي

 بذرة ناضجة  اإلخلاب

 ( : دورة حياة الصنوبر  1الشكؿ )

الدرس 
 الثاني
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 أجمل النباتات 

قائالَ ً: لٌشندث عح النباشات البذيٌي الزييٌي نبات اللوز، نادنا   ُمحِضر المحكمة شاد،   

أنا نبات بذيي نح أيقى النباشات وأك ييا انشعايا  على و   األيض، وأنشلك أنابٌ  ناقلي شعكل 

الخع  واللناء، وأك ي عًء ٌزٌننً و ود األزياي النلوني الشً أشنٌز بها عح غٌيي نح 

النباشات، فلً أزياي بألواح عدٌدة ننها األ في واألنني واألي وانً واألبٌض، ويائنشً 

ش ذ  النا  للش ول فً الطبٌيي، وش يل األناكح أك ي  نا   وإعياقا  . النيطية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والزيية لدى عائلشً يً األي،، ألنها األسا  فً شكوٌح ال ناي وإنشاج البذوي، كنا أح لكل  زء 

 :فيقاطع التويج كالم أمه فجأة، ويقولفائدة فالشوٌج ن ال ،  

، أنا  زء نه، فً الزيية األ،، وأوياقً خضياء  نٌلي، انشظيي، دعٌنً أعيف بنفسً ٌا أنً

فأنا نح ٌاو، بش نٌ  أ زائها وأوفي لها النناٌي لشظهي أ زاؤيا نشناساي ونشناسكي، كنا أح 

 نظهيي كالشاج ولذلك أطل  علً   بنً البعي اس، الشوٌج .

: تقدم الكأس قائال ً وبيد نا أنهى الشوٌج كالن ،   

لشأنٌث بداخلً واسن  النبٌض .أنا أنا فأننل عضو ا  

: وفجأة تقدمت ورقة ملونة جميلة تمشي بغرور قائلة  

 شخٌل نفسك ننلي  غٌية شطٌي فً السناء، شبنث عح الينٌ ، نلو النذا ، فإلى أٌح شذي  ؟

 ونا الذي ٌ ذبك إلى الزيية األ،، لكً ششغذى على ينٌاها ؟ 

 

 

الدرس 
 الثاني 

 

 
 أزهار متنودة ) جوري، فؿ ( ددسة مكبرة . المواـز :

 خطوات العمؿ : 
 تقسيـ الطبلب إل  مجمودات متساوية . .1
 تفحص كؿ مجمودة أجزاء الزهرة .ي .2

 تقـو كؿ مجمودة بكتابة تقرير حوؿ ما شاهدود دف الزهرة . .3

. 

 
 

 ( أجزاء الزىرة 3) نشاط
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فشً، فأنا أ ذ  النعيات للزيوي، واسنً أنا وأخوشً ني،، أوياقً نلوني  نٌلي، ويذه يً وظٌ

بالشبالت، ويذا نا ٌسهل عنلٌي ا ندناج بٌح أعضاء الشذكٌي والشأنٌث فً الزيية األ،، لٌندث 

 اإلخ ا  وشكوٌح ال ناي .

 تقدمت الزهرة األم قائلة:

واح، واإلنساح فً إح لو ود أعضاء الشذكٌي لدي أينٌي كبيى، فأنا أنشاج اليٌاح، والنٌاه، والنٌ

نح أعضاء الشذكٌي إلى أعضاء الشأنٌث، وفً الزيية شندنج أعضاء الشذكٌي  حنال نبو  اللاا

النشن لي بنبو  اللااح، وأعضاء الشأنٌث النشن لي بالبوٌضات وٌطل  على يذا ا ندناج 

البيشاال، "اإلخ ا  " لٌنعأ عح يذا اإلخ ا  ال نية الشً شأكلونها ٌا بنً البعي كالشفاح، و

 والخوخ، والنعنش، واليدٌد نح الفواك  والخضياوات .

 

                    

( يذه يً البذية، فال ناي شننل بداخلها البذوي، وكنا  فتح ثمر اللوز نفسهانظيوا نا بداخلً ) 

 شيوح فبذيشً نغطاة كغطاء اليأ  ، لذلك اسنً بنغطاة البذوي ) وف أة اناسنت بذية اللوز إلى

 قسنٌح نشساوٌٌح (، النباشات ب وت عاٍل، نا يذا؟ 

ني، ، فبذيشً شناس، إلى فلاشٌح نشساوٌشٌح، ولذلك اسنً نبات ذوات الفلاشٌح، ولست أنا  اللوز :

فاط، فهنالك بذوي البيشاال، واليد ، والننص، والفا ولٌاء، وغٌييا، لذلك شسنى بذوات 

 الفلاشٌح . 

 

 

 ( أجزاء الزىرة 3الشكؿ )

الدرس 
 الثاني 
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ماع اسمها قائلة:جاءت الفاصولياء عند س  

 يل أنا ناا   نح ذوات الفلاشٌح؟ 

: رد اللوز قائال انظيي إلى بذيشك وقونً بشاسٌنها . ًً  

ني، ، لاد اسشطيت أح أقسنها إلى فلاشٌح نشساوٌشٌح، لذلك فأنا نح ذوات الفلاشٌح .  الفاصولياء :  

 

 

 

 

 

ح نشساوٌٌح؟ويل  نٌ  البذوي شناس، إلى قسنٌ تقدم أحد النباتات قائال ً:  

 ، فهناك نباشات   شناس، بذوييا إلى قسنٌح، وأنا وانُد ننها ، انظي فبذيشً  فرد القمح قائالً :

قس، واند أو فلاي واندة ولذلك اسنً نبات ذات الفلاي الواندة، وغٌيي الك ٌي كبذوي النان ا، 

 والزٌشوح . 

 

 

 

 

 

: أكمل اللوز حديثه قائال وياقً، فأوياقً نسشييضي، والييو  فٌها  نظوا اآلح عكل أ ًً

نشعابكي ويذا دلٌل أخي على أننً نبات نح ذوات الفلاشٌح، أنا  دٌاً الانو فأوياق  طوٌلي 

 ويفٌيي والييو  فً ويقش  ششخذ عكل الخطوط النشوازٌي، لذلك ٌيشبي نح ذوات الفلاي الواندة . 

 

 

 

 

 

 

 

 ( بذرة مف ذوات الفمقتيف 9الشكؿ )

 

 ( بذرة مف ذوات الفمقة12الشكؿ )

  

 (  ورقة مف ذوات الفمقتيف11الشكؿ )

الدرس 
 الثاني 
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 متنودة، لور نباتات، لوح كرتوف، مادة اللقة . جافة و  بذور  المواـز :

 خطوات العمؿ: 
الجافة لنباتات مختمفة، ولور تمػؾ النباتػات ولػور أخػرى . حاوؿ إحضار مجمودة مف البذور 1

 ألوراقها إف أمكف .
ولورة الورقة دم  لوح الكرتوف دم  شكؿ بطاقات كما  . أللؽ كؿ بذرة بجانب لورة النبتة،2

 في الشكؿ .
. 

 
 

 (  : ذوات الفمقة والفمقتيف 1نشاط رقـ )
 

 

 (  ورقة مف ذوات الفمقة10الشكؿ )

الدرس 
 الثاني 

 دزيزي الطالب هيا نقـ بالنشاط التالي :    
 

 

 اسـ البذرة : الذرة
تصنيفو : ذات الفمقة 

 الواحدة
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يذا ٌكفً، فننح ننلكي النبات، على اليغ، نح ا خشالفات الشً بٌننا، ننلك  :صاح الملك قائال ً

نا ٌنٌزنا ولكل ننا  فاش  وخ ائ  ، ويذا ٌ يل لنا أينٌي كبٌية بٌح الكائنات النٌي األخيى 

ا أح بنً )اإلنساح والنٌواح (، فننح الننش ات ونعكل غذاء أساسٌا  لكل نح شلك الكائنات، كن

البعي ٌسشفٌدوح ننا فً أعٌاء أخيى ، فن ال  ٌسشخدنوح سٌااننا ل ناعي أ ا ه، وننازله،، ونح 

أوياقنا كيالج لبيض أنياضه، كالبابونج، والزعشي، والنين ، وغٌييا الك ٌي، وٌسشخدنوح 

ذا أزياينا فً  ناعي نالبسه، كزيية الاطح، فنا أعظ، يذا الخال  ! خلانا  نٌيا   على ي

الكوح، وٌيبطنا بيالقات شبادلٌي ن  بيضنا البيض، ننح ننلكي النبات واإلنساح والنٌواح نكنل 

 بيضنا البيض لنيٌش فً كوح ٌسوده النظا، وال نال .

يٌا ٌا أ دقائً ناو، ب ولي فً الطبٌيي، ونيدد أسناء األزياي  :وهنا صاح أحد األصدقاء

اسشٌاظ أنند نح عيوده الذينً، بدا ل  وكأن  فً  والنباشات فً يذه الندٌاي ال نٌل،عنديا

نسيح النباشات، وبيد أح ش ول فً الطبٌيي ن  أ دقائ ، طل  ننه، أح ٌيددوا فوائد الزيية 

 واسشخداناشها فً نٌاشنا .

ننح نزٌح بٌوشنا بأنواع نخشلفي نح األزياي ال نٌلي، فيندنا الاينفل والٌاسنٌح  قال خالد:

لنا  شاو، بشزٌٌح سٌاياشه، بها فً األعيا  والنناسبات .والني  ، كنا أح ا  

و  شنسى أح النباشات يً ن دي غذائنا وغذاء النٌواح، فننح نأكل أزياي  :تقدم مصطفى قائال ً

 النبات كالاينبٌط ن ال  .

ن ن  نالبسنا الاطنٌي نح زيية الاطح . سلوى:  

ي، والشً شنشج نح أزياي الٌاسنٌح .كنا أننا نسشفٌد نح األزياي فً  ناعي اليطو رامي:  

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

الدرس 
 الثاني 
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 ما أعظم الكون وما أجمل النبات !

 
 

الموقؼ : بدأ إدلار دم  جزيرة نائية ، أدى إل  موت النباتات لتي تعيش في تمؾ الجزيرة، 
 وبعد فترة مف الزمف،نما نوع واحد فقط وهو البطاطا الذي فرح به السكاف .

 اقش وبشؾ مجمودات الموقؼ السابؽ، مجيبًا دف األسئمة التالية : ن
 : هؿ يستطيع سكاف الجزيرة األستمرارفي العيش واألكتفاء بالبطاطا ؟1س
 : ما تأثير وجود نوع واحد مف األغذية دم  كؿ مما يأتي : 2س

 غذاء اإلنساف والحيواف مف حيث التوازف والكمية ؟ ( أ
 تواجد الحيوانات ؟ ( ب

 جزيرة؟جماؿ ال ( ت

 منازؿ السكاف وأثاثهـ ومبلبسهـ واحتياجاتهـ المختمفة؟ ( ث

 : ما هي النلائح التي يمكف أف تقدمها لسكاف الجزيرة كي يستطيعوا االستمرار في الحياة ؟ 3س
 

 
 

 : ( 1نشاط رقـ )
 

الدرس 
 الثاني 
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 حؽالمبل
 

 

مملكة النبات           

 

 ْذاف : األ   

  ْ ٠ؽكق اٌطاٌة  ظىاء إٌثاخ اٌفٍّح . .1

 ظىاء إٌثاخ .ْ ٠ٍرٕرط اٌطاٌة ٚ ١فح وً ظىء ِٓ   . 2

 

 إجزاءاد انحصخ : 

 

ف  ّٔااٛ اإلٍٔاااٌْٚااٝ ذثاا١ٓ ِهاؼااً تاٌاارفكاَ ظٙاااو اٌعااهٖف ٔااٛنذ١ٓف إٌااٛنج األ٠مااَٛ اٌّعٍااُ 

 ـهٜ ذث١ٓ ِهاؼً ّٔٛ إٌثاخ . ٚإٌٛنج األ
 

 ٌٚٝ ؟ ِالا ذلؼمْٛ فٟ إٌٛنج األ انًؼهى :

 ِالا ذلؼمْٛ فٟ إٌٛنج اٌصا١ٔح ؟          
 

ٍاهتٛ تا١ٓ إٌاٛنذ١ٓف ٚتعاك لٌاه ٠هواى اٌّعٍاُ عٍاٝ إٌاٛنج اٌصا١ٔاح ٌٍُ اٌطلب ٕٚ٘ا ٠كفل اٌّع 

 ٚاٌرٟ ذٛ٘ػ ِهاؼً ّٔٛ إٌثاخ .  

 

و١ااا  ؟ٔااد ٘اامٖ اٌثاامنجف فّااالا ذؽااكشٕا  ٔااا ٚوِلئااه عاآ ٔفٍااه ٔااه ئذف١ااً  ٠ٙااا اٌطاٌااة انًؼهككى : 

 ذّعهف ِالا ذؽراض ٌرّٕٛ ؟
 

ٚتمٌه ٠مَٛ اٌطاٌاة  فف١ٍٛا ؼرٝ اٌرفا١ًٔ اٌكل١مح٠ؽاٚي اٌّعٍُ ِٓ ـلي لٌه  ْ ٠كفل اٌطلب ١ٌر

( ِال اٌطالب ِٚآ شاُ 1تثٕاء اٌّعهفح تٕفٍٗ عٓ ٚه٠ك اٌرف١ًف ٠ٚمَٛ اٌّعٍُ ترٕف١م إٌّاٚ نلُ )

٠مَٛ تاٌرؽ١ٙه اٌؽٍٟ اٌٍّّٛي ِآ ـالي اٌثطالااخ اٌّهٌاَٛ ع١ٍٙاا ٔاٛنج واٍِاح ِمٍاّح ئٌاٝ 

 .ـٍّح ِٕاٚك عٍٝ اٌثطالاخ

 صً ٔٛنج اٌعمن.ٌٚٝ ذّاٌثطالح األ

 اٌثطالح اٌصا١ٔح ذّصً ٔٛنج اٌٍاق .

 ٚناق .اٌثطالح اٌصاٌصح ذّصً ٔٛنج األ

 و٘ان اٌثطالح اٌهاتعح ذّصً ٔٛنج األ

 اٌثطالح اٌفاٍِح ذّصً ٔٛنج اٌصّان .

 

 يٓبو انطبنت :      

 .ٚي ِٓ إٌثاخٚي تٛ٘ل اٌعىء األتاٌمهعح ت١ٓ اٌطلبف ٠مَٛ اٌطاٌة األ

 تٛ٘ل ٔٛنج اٌعمن. اٌطاٌة اٌصأٟ

 اٌطاٌة اٌصاٌس تٛ٘ل ٔٛنج اٌٍاق .

 . األٚناقاٌطاٌة اٌهاتل تٛ٘ل ٔٛنج 

 رصًٛى

 ٔلانذرص األ
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ٕٚ٘ا ٠رًٛٔ ف اٌصّان عٍٝ اٌرهذ١ة ٚ ـ١ها   نف و٘ااٌطاٌة اٌفاًِ تٛ٘ل ٔٛنج األ

اٌطلب ئٌٝ إٌٛنج اٌرٟ ذمٙه  ظىاء إٌثاخف وّا ذمَٛ اٌّعٍّح ترؽ١ٙه تطالاخ ع١ٍٙا 

تاٌهتٛ ت١ٓ إٌٛنج ٚاٌٛ ١فح .  اٌطاٌة  ْ ٠مَٛف ِٚٓ  ظىاء إٌثاخ ٚ ١فح وً ظىء   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٠مه  اٌطلب اٌؽٛان فٟ اٌّؽرٜٛ اٌمٞ  عكذٗ اٌثاؼصح ٠ٚمَٛ اٌطلب ترّص١ً اٌؽٛان ِٓ 

. األقٚانـلي ٌعة   

 

انزمٕٚى :        

ٚي . لٌه ذم٠ُٛ اٌعىء األ٠ٚىْٛ  ف( ِل اٌطٍثح٠2مَٛ اٌّعٍُ ترٕف١م إٌّاٚ نلُ )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتصاص الماء 
 واألمالح

نقؿ الماء 
إل  واألمالح 

 أجزاء النبات 

 وىكذا

 رصًٛى

 األٔلانذرص 

 

 الجذر  

 

 

 الساؽ   
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       ػًبد حٛبرُب             

    األ٘كا :     

اٌفأح . ٗإٌالٍح تٍغر تاألٚع١ح.  ْ ٠ٛ٘ػ اٌطاٌة اٌّمٕٛق 1  

إٌالٍح. األٚع١ح.  ْ ٠ٍرٕرط اٌطاٌة ٚ ١فح 2   

إٌالٍح . األٚع١حعًّ  آ١ٌح.   ْ ٠فٍه اٌطاٌة 3  

ٕٔف١ٓ .   ئٌٝإٌالٍح  األٚع١ح .   ْ ٠ٕٕا اٌطاٌة4  

ٌاق إٌثاخ فٟوٓ اٌٛظٛق   ِا.   ْ ٠مانْ اٌطاٌة ت١ٓ اٌفّة ٚ اٌٍؽاء ِٓ ؼ١س اٌٛ ١فح ٚ 5  

إٌالٍح.    األٚع١ح.   ْ ٠رعه  اٌطاٌة عٍٝ ـٕائٓ 6   

.              عّه اٌّعهج.   ْ ٠ؽٍة اٌطاٌة 7   

ئظهاءاخ اٌؽٕح       

ذٕؽ١ػ نٌِٛاخ اٌطٍثح  .ِهاظعح اٌطٍثح ٌّا ذُ ذ   عٍُ ٌاتما ٚ   

شخٌل نفسك أٌها الطال  إنك فً  نياء قانلي و   ٌو د ناء، ناذا شفيل و ناذا المعلم:    
 ٌكوح
نالك ؟          
: ِٓ ِٕىُ ٠ّصً ِفٓ عطّاْ ٚظأل انًؼهى  ٚعٓ ٚه٠ك ٌعة األقٚان ٌعهٖ اٌّٛلا اٌّؽ١ه  

     اٌّفٓ ؟ ) ِٕالّح ٌٍّٛ٘ٛع ( .   ٚ ال ٠عك ِاء ٠ٚثؽس عٕٗ؟ ِالا ٠ؽكز ٌٙما

اٌّثح ت١ٓ  ٠ٗىْٛ اٌّعٍُ لك ونع ٔثاذ١ٓ األٚي وٚقٖ تاٌّاء ٚاألـه فلف ِالا ؼكز ٌأٚي ؟ ِا ٚظ 

   اٌطاٌة اٌعطّاْ ٚإٌثاخ اٌمٞ ٌُ ٠ٍمٝ ؟

عٕكِا ٠ّهب ٘ما اٌطاٌة اٌّاءف  ٠ٓ ٠م٘ة اٌمٞ ِهتٗ ؟ انًؼهى:  

يل يو قا  أ، يط  ؟ ناذا ٌو د داخل  :ويسأل ى  لدي، نح ال نٌ  الضغط عل المعلم ٌطل  
؟ يل النلٌ  أو الي ٌي ٌباى كنا يو أ،  اإلنساح س،  فًاليٌح ؟  دنوع / يل ٌو د سائل 

عدد  ازدادعيبش  النبشي ؟ يل كبيت و الذيٌ بو دنا   ؟  نا وظٌفي  الد، ؟ أٌح ذي  الناء 
النبشيال ذوي و األويا  ؟ يل سشكبي   

ع ية قاسٌي؟ و ش بو  
 
 
 

 رصًٛى

 األٔلانذرص 
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تؽاظح فمٛ ٌٍّاء  َ ئٌٝ ِٛاق  ـهٜ ١ٌّٕٛ  اإلٍٔاًْ٘ ٟ٘ تؽاظح فمٛ ٌٍّاء ؟  ً٘  انًؼهى : 

(  ٠كفل اٌّعٍُ اٌطلب ٌإلقنان  ْ اٌّاء ٚ لٕٟ٘ظٍّٗ ؟  ) ِٓ ـلي األٌ ٍح اٌٍاتمح  )عٕا 

.األِلغ ِٛاق ٘هٚن٠ح ٌٍّٕٛ ٚاٌٍاق ٠مَٛ تٕمٍٙا (  

إٌثرح ِاء  ونقف ً٘ ١ٌٕثػ ٌٛٔٙا  ونق ؟ ٘مٌٖٛ ٌم١د  ِالا  انًؼهى :    

       : األذ٠ٟمَٛ اٌّعٍُ تإٌّاٚ شُ          

  

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

: كٌههف شنضههيوح إلههى النديسههي ؟ ) ٌيسهه، النيلهه، بيههض اليسههونات  ن ههل يسههن   المعلممم ٌسههأل
 سٌاية أو

:   باص ....الخ( ،  ، ٌطيح بيض األسئلي على الطال  قائال   ً 
 . نا عدد الطال  الذٌح ٌأشوح نعٌا على األقدا، ؟  5

 . نا عدد الطال  الذٌح ٌأشوح بالباص؟2

 . نا عدد الطال  الذٌح ٌأشوح بالسٌاية؟3
 

ذا  ينهاك وسهائل ناهل، شناهل اإلنسهاح نهح نكهاح ألخهي، يهل ٌو هد إذا  إ يتابع المعلم حديثمه قمائالً: 
 وسائل نال داخل النبات ؟

 ي، .نالطالب : 
 نا يً؟ يل شييفوح اإل ابي؟  المعلم :

 
 

 رصًٛى

 األٔلانذرص 

 

   

 

 

 

و٘هج لهٔفً ت١ٙاء اٌٍْٛف ٌّالا ؟ ف ٔثغاخ ِفرٍفح  ؼّه  ٚ  ٔفه  ٚ  ـٙهف انهٕاسو :  

 ِاء ٚ ٚعاء ِفا  ف  

  

 خطٕاد انؼًم :

 .      اٌىأي فٟ.  ٔٙل اٌّاء 1

 ١كا  ظ ٔفٍطٗاٌّاء ٚ  فٟ األونق. ٔٙل اٌٍْٛ 2

 . ٔٙل اٌى٘هج ) اٌمهٔفً اٌث١ٙاء ( قاـً اٌىأي ٚٔرهوٙا ٌّكج ٠َٛ واًِ .3

 . ِالا ذلؼظ؟  ٚعٍٝ ِالا ؼٍٕد ؟4

اٌراٌٟف ٘اً ٌرّاهب اٌّااء اٌٍّاْٛ  َ  َٚفٟ ا١ٌٛ فقلائك ٌٍطٍثح ٌٍرفى١ه 5 . ذعطٟ اٌّعٍّح5

  ال؟ 

  
 

    :( 1نشاط رقـ )
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و ، ٌاو، النيل، بالنعاط األشً :         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ثـ يقـو المعمـ بعد االنتياء مف ذلؾ بطرح السؤاؿ التالي عمييـ قائالً : 
 أريد منكـ أف تشاهدوا هذا الجسـ الذي تولمنا إليه مف الكرتوف وملالات العلير . 

هػػػػذد نسػػػػميها حػػػػـز أو أنابيػػػػب تنقػػػػؿ العلػػػػير، سػػػػنحوؿ كممػػػػة العلػػػػير دمػػػػ  دلػػػػارة )دلػػػػير      
 دلارة( وبذلؾ يقرب المعمـ المفهـو لمطالب . 

جربوا شرب العلير دف طريؽ الملالػة ، مػاذا تبلحػظ ؟  تبلحػظ أنػؾ تبػذؿ مجهػود المعمـ : 
دية  التي تنقؿ العلػارة )المػاء في سحب العلير مف الكأس إل  الفـ ، وهذا ما يشبه دمؿ األو 

 ، األمبلح، السكريات ( داخؿ النبات وسنطمؽ دميها األودية الناقمة ، لماذا سميت بهذا اإلسـ ؟ 
ثـ يطمب المعمػـ مػف الطػبلب أف يػرددوا االسػـ دػدة مػرات ، ثػـ يحمػؿ االسػـ إلػ   ) أودية/ناقمػة( 

 أي وسيمة نقؿ ، وهي نوداف خشب ولحاء .
 

تػػروف فػػي النمػػوذج الػػذي لػػنعناد معػػًا، الحزمػػة التػػي تشػػبه الثمػػث هػػو الخشػػب وهػػو  كمػػاالمعمػػـ : 
نسي  داخمي يستخدـ لنقؿ الماء واألمبلح ، والحزمة التػي تشػبه أنلػاؼ الػدوائر هػو المحػاء وهػو 

 نسي  خارجي ووظيفته نقؿ اليذاء ) السكريات(.
 
 

 رصًٛى

 األٔلانذرص 

 

   

 
 

ب إل  مجمودات ..يقسـ الطبل5  
.توزع دم  الطبلب كرتوف ) كراتيف الحموى ( وملالات .2  
. يقوـ التبلميذ بمؼ الكرتوف بحيث يكوف في الوسط مركز )ال يحتوي مسافة بيف 3

كؿ حمقة وأخرى(، ومف ثـ يوسع قميبل دند لؼ الكرتوف بحيث يتركوف مسافة بيف 
ثقوب الموجودة في طبقة كؿ حمقة وأخرى، ثـ يضع الطبلب الملالات في ال

 الكرتوف . 
 
 

 ( :         0نشاط رقـ )
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  ، ٌاو، النيل، بإ ياء النعاط األشً :        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رصًٛى

 األٔلانذرص 

 

   

 
 

ينتقػػػػي المعمػػػػـ بعػػػػض الطػػػػبلب ويقػػػػـو بإدطػػػػائهـ بعػػػػض األسػػػػماء ، فالطالػػػػب األوؿ يسػػػػميه المػػػػاء،  
والطالػػب الثػػاني يسػػميه الخشػػب ، والطالػػب الثالػػث يسػػميه المحػػاء ويجػػري الحػػوار التػػالي : يسػػألوف 

 خشب والمحاء ( الركاب إل  أيف ستذهبوف؟)ال
أحمد وبشار : سنذهب مف منطقة الجذور ونريد أف تولػمنا إلػ  األدضػاء ونريػد أيضػا أف تولػمنا 

 إل  األوراؽ .
بشػػػػار : إذا الػػػػعدوا مػػػػع نسػػػػي  الخشػػػػب فهػػػػو المسػػػػؤوؿ دػػػػف نقػػػػؿ المػػػػاء واألمػػػػبلح المعدنيػػػػة إلػػػػ  

لػػ  األوراؽ، أمػػا سػػامي  فيجػػب أف يػػ ذهب مػػع الودػػاء الناقػػؿ المحػػاء ألف هػػو المسػػؤوؿ األغلػػاف وا 
 دف نقؿ المواد اليذائية كالسكريات ، وسيتـ نقمؾ مف األوراؽ إل  سائر أجزاء النبات .

 

 ( :        4نشاط رقـ )
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وبيد ا نشهاء نح النعاط الساب ، ٌاو، النيل، بشنفٌذ كل نح النعاطٌح الشالٌٌح:        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
النيله،  : )النوقهف ( ٌهديك ولٌهد بهأح النبهات كاإلنسهاح ٌنشهاج إلهى النهاء لٌسهشني فههً 

، خطي فً نفس  السؤال األشً : يل يناك أ زاء خا ي فً النبات شناهل النهاء  النٌاة
 واألنالح .

 
اللههواز، : نبههي أننههي، نبههي أزي ، نباشههات طيٌههي ن ههل الفههول او الزنبهه ، كههؤو  

 ز ا ٌي ، عدسي نكبية، نعيط .
 

 خطوات النعاط :
 
 ..ق، بخل  نبششٌح بلطف أندينا لنبات الفول واألخيى لنبات الزنب 5

 . اغسل الن نوع ال ذيي لكل نبش  بنذي .2

 . ض  نبشي الفول فً كأ  ب  ناء وقطيات قلٌلي نح نبي أزي  .3

 نب  فً كأ  ب  ناء وقطيات قلٌلي نح نبي أنني .. ض  نبشي الز4

 . اشيك الكأسٌح  انبا   ساعشٌح نح الزنح .5

 . باسشخدا، النعيط ، ق، بينل ناطيا فً سا  كل نبشي. 6

 سشيح باليدسي النكبية لنالنظي  األ زاء الشً شلونت .. ا7

  ابي عح األسئلي الشالٌي : . ق، بإ8

 أ(  يل شلوح السا  ؟     
 ( نا اس، النبات الشً عنل على نال الناء النلهوح نهح الكهأ  إلهى بهاقً أ هزاء      

 النبات ؟
 

 رصًٛى

 األٔلانذرص 

 

 (:3نشاط رقـ )
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انت يذه النبشي طوٌلي ن ل ع ية يذه النبشي الشً عيبت الناء  غٌية ، ناذا لوكالمعلم : 
 ال نوبي أو الشٌح ؟ كٌف سٌ لها الناء ؟ 

عح طيٌ  الخع  واللناء . الطالب:  
 

ونشى ٌييف الطال  نا النا ود بالاطي، ٌييض النيل، بيض النناذج ن ل ) علبي 
 نناي، ، إبية ، ن ا ي (.

 
 
 
 
 
 
ك، ؟ على ناذا شيشند األقطاي ؟ وٌاو، بطيح السؤال الشالً : أٌهنا أ غي قطي بيأٌ   

على نوع العًء . المعلم :  
 

ويكذا فً النباشات، يناك نباشات ذات أقطاي يفٌيي ن ل الني   واليع  ، وأقطاي 
 كبٌية  كنا فً األع اي ، ويذا ٌيشند على نوع النبات .

د أنظيوا إلى يذا البالوح )بالوح نشطاول العكل ( ، وٌطل  النيل، نح أنالمعلم: 
الطال  بنسك   ٌدا  ، وٌاو، يو بسك  الناء فً البالوح ،  ، ٌطل  نح طال  أخي 

 بنسك البالوح نح عند الننش ف 
 
 

 رصًٛى

 األٔلانذرص 

 

   

 
 

ج بواسػػػطة الفمػػػيف واإلسػػػفن  وأنابيػػػب تػػػوزع دمػػػ  الطػػػبلب كمجمودػػػات دمػػػؿ نمػػػوذالمػػػواـز : 
 لعمؿ نموذج ساؽ .

 خطوات العمؿ :
يقػػػػـو المعمػػػػـ باسػػػػتخداـ أسػػػػموب لعػػػػب األدوار، وذلػػػػؾ بتمثيػػػػؿ الطػػػػبلب لعػػػػب الشخلػػػػيات  

المتمثمػػة فػػي المحتػػوى الػػذي أددتػػه الباحثػػة  ، ثػػـ يبػػدأ بالتجسػػير وربػػط مػػا يػػأتي بمػػا تعممػػود 
 ًا .الطبلب سابق

 

( عمل نموذج لساق نبات :5نشاط رقم )  

  

عمبة 
 محاـر

 مصاصة إبرة
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ندث ل  ؟ ماذا : المعلم  
ندث اخشنا  فً الوسط .المعلم :   
ي ناذا ندث فً الطيف اليلوي والسفلً ؟ ناذا لو قط  أند ننك، األوعٌي الناقلالمعلم : 

لع ية الين  النزيوعي فً ندٌاي الننزل ؟ ناولوا أح شيبطوا اإل ابي بنا ندث 
 للبالوح .
يل قطيش، نبي الشٌح الشً ل، شنضج بيد ، ناذا ٌخيج ننها ؟المعلم :   

ولشناٌ  الهدف األخٌي، ٌاو، النيل، بييض ننوذج لناط  ع ية نيٌني ونناقعي 
 النلاات السنوٌي .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لتقويم : ا      
 

 سيتـ تقويـ هذا الجزء مف خبلؿ طرح األسئمة التالية : 
أنػػا زهػػرة قرنفػػؿ بيضػػاء المػػوف، ودنػػدما وضػػع لػػي وليػػد لػػبية حمػػراء ألػػبح لػػوني :  1س

 أحمر، لماذا؟ 
فػي نشػاط فػي غرفػة اللػػؼ، طمػب معمػـ العمػـو مػػف وليػد وزمبلئػه مشػاهدة مقطػػع :  2س

،رسػػـ مػػا يشػػاهدود بعػػد ذلػػؾ وتسػػمية األجػػزاء  مػػف سػػاؽ الخبيػػزة بعػػد غمػػرد بمحمػػوؿ أحمػػر
التػػي تقػػـو بالنقػػؿ ،فقػػاـ وليػػد بفعػػؿ ذلػػؾ هػػو وزمبلئػػه ورسػػموا مػػا شػػاهدود كمػػا فػػي الشػػكؿ 

 التالي : 

 رصًٛى

 األٔلانذرص 

 

   

 
 
 .إنضاي عدة قط  نح سٌااح النباشات .5

 .ق، بيد النلاات السنوٌي .2

 . ق، بشندٌد عني الع ية نح خالل النلاات السنٌكي أو اليفٌيي . 3
 

  ( : معرفة عمر الشجرة6نشاط رقم )
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 يل نا يسن  ولٌد وزنالئ   نٌو ؟
 نا يأٌك إذا كاح نا يسن  ولٌد  نٌو ، يل سشيٌش النبشي ؟

 ي إلى الناء واألنالح ، فكاح دوي اللناء نهنا  فً نال الناء : نبات ال نوبي بنا 3س

 واألنالح نح ال ذي إلى األغ اح واألويا  ، ألٌ  كذلك ؟
قا، ولٌد بزٌاية  ده فً الايٌي ، وفً الٌو، الشالً خيج ولٌد و ده إلى النال ، :  4س

اء ، وبيد أح وعند فشية الظهي  ل  ولٌد و ده شنت ع ية الشٌح لٌشناولوا طيا، الغد
إسشينل ال د السكٌح قا، بنسنها بسا  الع ية ، فاا، ب ينها، وبيد ٌونٌح عاد ولٌد 
 النال لزٌايش   وشوقف عند ع ية الشٌح الشً  ل  شنشها يو و ده وقد أديع  نا يآه. 

.نا الذي يآه ولٌد فً سا  الع ية ونا الذي دفي  للديعي ؟5  

.نا السب  فً ذلك ؟ 2  

 
بٌح كل نح الخع  واللناء فٌنا ٌلً : قايح :  5س  

الوعاء الناقل /  النوق   الوظٌفي اش اه النال 
 ال في 

 الخع     

 اللناء    

 

أي نح الع يشٌح أطول عنيا  ؟ ولناذا؟ :6س  

  

 

 

 

 رصًٛى

 األٔلانذرص 

 

 

 خشب

 لحاء
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شخٌل نفسك قطية ناء نو ودة فً الشيبي، شندث عح الطيٌ  الشً سشسلكها نشى ش ل  :7س

أل زاء اليلوٌي نح النبات؟إلى ا  

شخٌل نفسك بذية  غٌية طايت فً الهواء فً أيض واسيي، نا ٌنكح أح ٌندث لها؟  :8س  

 

 

 رصًٛى

 األٔلانذرص 
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    جولة في الطبيعة                

األهداف:             

. ْ ٠ٛ٘ػ اٌطاٌة ِفَٙٛ إٌثاذاخ اٌلٚعائ١ح .1  

. ْ ٠ٛ٘ػ اٌطاٌة ِفَٙٛ إٌثاذاخ اٌٛعائ١ح.2  

  ْ ٠مانْ اٌطاٌة ت١ٓ إٌثاذاخ اٌٛعائ١ح ٚاٌلٚعائ١ح ..3

. ْ ٠رعه  اٌطاٌة عٍٝ عائٍح اٌؽىاو٠اخ .4  

.  ْ ٠ٍرٕرط اٌطاٌة ـٕائٓ اٌؽىاو٠اخ .5  

. ْ ٠رعه  اٌطاٌة فٛائك اٌؽىاو٠اخ .6  

انزُفٛذ :       

 ٠مَٛ ِهاظعح اٌكني اٌٍاتكف شُ ٠مَٛ تإٌّاٚ اٌراٌٟ : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رصًٛى

انذرص 

 انثبَٙ

 

 

تطالاخ ِىرٛب ع١ٍٙا اٌفّةف اٌٍؽاءف اٌّاءف ـانظٟ ف قاـٍٟ ف انهٕاسو : 

 ٌىه٠اخ . 

 خطٕاد انؼًم :

           * أكًم انًخطظ انزبنٙ :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ناقمةالتعرؼ عم  األوعية ال ( :1نشاط رقـ )

 أودية ناقمة

 نسي  نسي  داخمي

 ينقؿ

 مف

 ينقؿ

 السكريات

 مف

 إل 

 األوراؽ سائر أجزاء النبتة
 الجذور

 األغلاف

 إل 
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 ، ٌيطً النيل، نادني نح خالل شخٌل الطلبي وكأنه، ٌعايدوح نسينٌي فً ف ل اليبٌ   

 ونيا يي أ زاء النباشات .

لى نال الناء والغذاء ال ايز والن ن  داخل الويقي ؟إيل  نٌ  النباشات شنشاج  المعلم :  

؟ واألنالحل زء النسؤول عح نال الناء نح ا:  المعلم    

نح ال زء النسؤول عح نال الي اية ال ايزة ؟المعلم:    

ونح  ، ٌكنل النيل، بييض  وية للخع  بواسطي  هاز الييض لشوضٌو ال وية للطال ، 

كنا ٌناول النيل، نح خالل النيلونات الساباي الشً اكشسبها دخول نوضوع النييفي ال دٌد ويو 

بات   وعائً. نفهو، ن  

يل  نٌ  السكاح ٌنشالوح نح نكاح ألخي بنف  وسٌلي النال ؟ طبيا   .المعلم :   

ٌاو، النيل، بييض نااط  نح سٌااح النباشات الشً ذكيشها وباسشخدا، اليدسي النكبية )ش يل 

 الطال  ٌعايدوح يذه النااط  ( .

ولى فً ناط  لسا  الشٌح ؟النية األح، نح ننك، ٌسشطٌ  أح ٌ ف لً نا عايد فً واأل : المعلم  

لً نا عايد فً النية ال انٌي فً ناط  لسا  الطنل ، يل شسشطٌ   أح ٌ ف نح ننك، ٌسشطٌ و 

    باليس، ؟  ذلك شيبي عحأح 

ولى والنية ال انٌي، ولهذا وٌدف  النيل، الطال  إلى النالنظي والشأنل فٌنا عايدوه فً النية األ

وال انٌي ) دوح شيلٌ ( . األولىكٌي با خشالف بٌح نا عايدوه فً شدف  الطال  إلى الشف  

؟ كٌف ٌنشال الناء إلى بٌوشنا ؟ كٌف اآلبايأي نا ذكينا ساباا ٌيٌش بالاي  نح الناء، المعلم : 

 ٌنشال الد، نح الال  إلى ال س، ؟ 

نسنٌها أنابٌ  ناقلي نابٌ  الناقلي، وسح ٌش، الشو ل إلى األأوٌش، نناقعي النوض  ن  الطال  إلى 
 األنطايٌسنى نبات وعائً وٌيشند على نٌاه  األنابٌ أو أنابٌ  وعائٌي، والنبات الذي لدٌ  يذه 

و  ٌشوفي ل  الناء طوال السني، والٌو، سنشييف على ننلكي أخيى نح النباشات ويً )النباشات 
 الالوعائٌي ( .

نح ٌفسي كلني   وعائً ؟ :المعلم   

   ٌو د أوعٌي ناقلي داخلي الناء ؟( ) نبات .............الطالب: .....

 ني،،   ٌو د لدٌ  أوعٌي ناقلي، ولكح يل سٌظل يذا النبات عطش   ٌنشال إلٌ : لمعلم ا

  

 رصًٛى

انذرص 

 انثبَٙ
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وّااا ذعٍّٕاااف ئْ اٌّاااء ٘ااهٚنٞ ٌع١ّاال اٌىائٕاااخ اٌؽ١ااح ٚاٌثماااء  )..........................: انطبنككت 

 ك  ْ ٠ىْٛ ٌك٠ٙا  ٚع١ح ٔالٍح( .ٌٍؽ١اجف ئلا ال ت

ٌّٕا٘ك ٘ما إٌثاخ اٌّائٟ ٠ٚكعٝ اٌف١ٛٔان٠ا  ٚ اٌطؽاٌة اٌفٙهاء ذؽد  ٚا٢ْف ؼٍٕدف  :انًؼهى 

 . اٌعكٌح

٠مٍُ اٌّعٍُ اٌطٍثح ئٌٝ ِعّٛعاخف ِٚٓ ـلي إٌّالّح ٠ٕا وً ٚاٌة اٌّىً اٌمٞ ذاُ ِّاا٘كذٗ 

 ـٙاه ٠ٚغّه٘اا تاٌّااءف ِٕٚاح شاُ ٠ٙاعٙا عٍاٝ تاٌهٌُف شُ ٠ؽٙه اٌّعٍُ لطعح ِٓ اٌٍعاق ٌٛٔٙا 

 . ٌطػ  ـه ظا  وٍطػ ٚاٌٚح ِصل

 بيٌدة عح بيضها ؟ أ،نح ٌف لً خٌوط الس اد ؟ يل يً نشيا ي  :انًؼهى 
 نشيا ي ( . ):.................... انطبنت
 اضغط أٌها الطال  بٌدك على قطيي الس اد النبلولي، ناذا شالنظ؟: المعلم
 ) ناء بداخلها( ................ :الطالب
 . فهً شيٌش بعكل ش نيات نشال اي كالس ادونايٌا يذا  نٌل، ويكذا الفٌ :انًؼهى

 

ف شااُ ذٕرمااً ٌّٕالّااح ـٕااائٓ األٌاافٕطلااهب اٌّعٍااُ اٌفىااهج ٌٍطاالب  وصااه تاٌاارفكاَ لطعااح ِاآ 

 اٌف١ٛٔان٠ا ) اٌؽىاو٠اخ ( ف ٠ٚمَٛ اٌّعٍُ تٍّه ِعه ٚاٌة  ٚ ٚاٌثح .

 

تاهج تهجف اإلِصً اإل ٔثٛب اٌهف١ل ظكا  ٌّالا ٌّٟ تاٌّعهف ً٘ ذعرمك ئْ اٌّعهج اٌٛاؼكج واأل :انًؼهى 

ذصثد ٔفٍٙا تّاع١هاخ نف١عاح  ٛٔان٠اٚاٌّعه ِصثد فٟ اٌه ي واٌىنعف ٚ٘ىما اٌف١ قل١ك ظكا    ٔثٛب

 . ِعان إٌٕٛته ٚاٌٛنٚق ١ٍّٔٚٙا تأِثاٖ اٌعمٚنألذعًّ ِصً اٌعمٚن اٌؽم١م١ح اٌرٟ ذىْٛ ظكا  

 تاٌرفكاَ اٌعكٌح ( . اٌف١ٛٔان٠ا) ِٚٓ شُ ٠عٛق اٌّعٍُ ٌّّا٘كج  ٚناق 

 

ِاا ف فذرىاْٛ ِآ ٚثماح ٚاؼاكج نف١عاح ذٍاّٝ تأِاثاٖ اٌٍا١ماْ  ف ت١ٍطح ظكا   ٚنالٙاالؼمٛا  انًؼهى:

 ٌْٛ ٚنلرٙا ؟

 ـٙهاء( . ):...............انطبنت

 ِالا ذعٍّٕا عٓ إٌثاخ فٟ اٌٍاتك ؟ :انًؼهى

لاذااٟ اٌرغم٠ااح ٠ٕٚاإل رمائااٗ تٕفٍااٗ ٚواامٌه اٌف١ٛٔان٠ااا ذمااَٛ تع١ٍّااح  ).................:....انطبنككت

 اِرٕاْ ٘ٛء اًٌّّ ٚذفى٠ٕٗ ٌٕٕل اٌغماء عٓ ٚه٠ك اٌثٕاء اٌٙٛئٟ( .

 ً٘ ذٛظك ٔثرح اٌف١ٛٔان٠ا ٚاؼكج  َ ٕ٘ان اٌعك٠ك ِٕٙا ؟ :انًؼهى

 ك ِٕٙا( .الف ِٓ اٌّإوك  ْ ٕ٘ان اٌعك٠ )انطبنت:...................

 ئلْ و١ا ذرىاشه ؟ ً٘ ذٍك اٌف١ٛٔان٠ا ِصٍٕا ٔؽٓ تٕٟ اٌثّه ؟ :انًؼهى

 أمهٚا ئٌٝ ٘مٖ إٌٛنج . :لمعلما

 تٛاغ .٠عهٖ اٌّعٍُ ٔٛنج تٛاٌطح ظٙاو اٌعهٖ ٌٍف١ٛٔان٠ا ٚاٌؽافمح اٌرٟ ذؽرٛٞ عٍٝ األ
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نظيوا على ال وية، نح ٌ ف لً ناذا شيوح ؟أ :انًؼهى   

  وية لنبشي الفٌونايٌا، ولكح نا يذا الكٌ  الذي بنهاٌي السا  ( ؟ )......................الطالب: 

؟  انظي إلى  وية النيأة النانل لناذا بطنها ننشفخ ؟  ناذا ٌو د ب: المعلم   

بواغ، وٌاو، اليبط بٌح النيأة النانل والكٌ  الننشفخ باأل إلىٌناول النيل، دف  الطال   

بواغ   شيى ، سٌعايد الطلبي و كأني ٌخيج ننها الغباي، سنخبيي، إح األنشيفني بشنضٌي فواك 

ناكح أخيى قيٌبي وٌكوح أباليٌح الن يدة، فهً كالغباي النشنا ي نح يذه الفواك ، فٌنشعي إلى 

  دٌدة . فٌونايٌا

  ٠ٓ ٠ىْٛ اٌع١ٕٓ ؟: انًؼهى

َ ( .ً تطٓ األـقا ): .....................انطبنت  

َ تاٌؽافمح ؟ فاٌف١ٛٔان٠ا نرُ ٔغه٘ا ٠ٛظك ٌك٠ٙا ؼافمح فٟ ِا ن ٠ىُ  ْ ّٔثٗ تطٓ األ :ؼهى انً

 ٔٙا٠ح ِثٗ اٌٍاق اٌّٛظٛق اٌرٟ ال ذؽرٛٞ عٍٝ ظ١ٕٓف تً عٍٝ  تٛاغ .

َ اٌؽاًِ ؟ِالا ٠ؽكز ٌأ: انًؼهى  

ِٙٛن( .  9ذٍك اٌطفً تعك ِٟٙ  ):....................انطبنت  

ٌرٟ ذؽرٛٞ عٍٝ  تٛاغف ً٘ ٌرثمٝ ٘ىما ؟ اٌؽافمح ا  :انًؼهى  

ذىثه اٌؽافمحف ٌٚرثمٝ ذىثه ؼرٝ ذٕفعه واٌثاٌْٛ ( . ):..................... انطبنت  

تٛاغ فٟ إٌّاٚك اٌّعاٚنج تٛاغ ذٕفعه اٌؽافمح ٚذٕرّه األ ؼٍٕدف تعك ٔٙط  تٕائٙا األانًؼهى: 

 ؼرٝ ٠ٕثػ ٔثاخ ف١ٛٔان٠ا ظك٠ك .

عائٍح  ٔد ؟ عٍٝ  ؼك اٌطلب ٠ٍٚأٌٗ : ِا اٌّه ؟ ِٓ  ٞٚتاٌمهب ١ّ٠ه اٌّعٍُ   

ٍٔاْ إل ٔا ِٓ عائٍح .......... )الؼظ  ْ اٌّعٍُ تاٌرفكاَ اٌهتٛ ت١ٓ اٌ ):.....................انطبنت 

 ٚإٌثاخف ذًٛٔ اٌطاٌة ئٌٝ  ْ إٌثاخ ٌٗ عائٍح  ٠ٙا ( ( .

نساح، إذ أح النباشات  نٌيا شنشنً إلى اإل نا يأٌك،، يل النباشات شنشنً إلى عائالت ن ل: المعلم

 عائالت، فن ال اللوز نح عائلي اللوزٌات، الفٌونايٌا نح عائلي النزازٌات )نزوز( .
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يٌا نيش  عائلي الفٌنويٌا ن ل أنند .: المعلم   

 أنند           اليائلي ال غيى            اليائلي الكبيى .

ازٌات           نباشات   وعائٌي .النز          فٌونايٌا   

إذا نح ٌييف نفهو، نبات  وعائً .: المعلم   

النباشات اللوعائٌي يً نباشات   شنشوي على أوعٌي ناقلي ولها أعباه  ):................ الطالب

بواغ ( . وششكا ي باأل وأويا  ، ذوي  

انزمٕٚى :       

ك ١ٌٚك ٚ ؼّك ) ؼك اٌطلب (  ْ : ا١ٌَٛ ؼان ظكاف ٚاًٌّّ ؼانلحف ٠ه٠ 1ي

٠فهظا ئٌٝ إٌاقٞ ٌٍٍثاؼحف فٍثً ١ٌٚك ل١ّٓ لطٕٟ ٚ ؼّك ل١ّٓ ؼه٠هٞ . 

ته ٠ه ف ِا اٌم١ّٓ اٌمٞ ١ٌّرٓ اٌعهق  فًٙف اٌؽه٠هٞ  َ اٌمطٕٟ ؟ ِا٘ك 

لطعح ِٓ اٌمطٓ ٚاٌؽه٠ه تاٌرفكاَ اٌّعٙه ٚانٌُ ِا ذّا٘كٖف ٚ ٚظك ٚظٗ اٌّثٗ 

ن٠ا ؟أٛف١ت١ٓ ذهو١ة لطعح اٌمطٓ ٚاٌ  

فٍه لٌه ؟   

 

:  ٔا اٌف١ٛٔان٠اف  ِا٘ك ٔثاذاخ ٚ ِعان ٠ٍٛٚحف ٚ ؼة  ْ  وْٛ ِصٍٙاف ً٘  2ي

  ٌرط١ل

ته ٠ه ؟ ٌّٚالا ؟    

: ا٢ذ١حٚ ظة عٓ األٌ ٍح  ف: أمه ئٌٝ اٌّىً اٌّمات3ًي  

ِا اٌُ إٌثاخ اٌّماتً ؟ .1         

. ئٌٝ  ٞ ِعّٛعح ٠ٕرّٟ ؟2         

ىاشه؟و١ا ٠ر .3         

ٗ ؟.ِا اٌمهٚ  اٌّلئّح ٌّع١ّر4         

 

 

 

 

      

 ( الفيوناريا 1الشكؿ) 
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 انُجبربد انٕػبئٛخ

 األْذاف      
  ْ ٠ٛ٘ػ اٌطاٌة اٌّمٕٛق تإٌثاذاخ اٌٛعائ١ح . .1

  ْ ٠ٕٕا اٌطاٌة إٌثاذاخ اٌٛعائ١ح . .2

  ْ ٠ٛ٘ػ اٌطاٌة اٌّمٕٛق تإٌثاذاخ اٌٛعائ١ح اٌلتمن٠ح . .3

 اشه اٌفّٕان. ْ ٠رعه  اٌطاٌة عٍٝ ٚه٠مح ذى .4

  ْ ٠ٛ٘ػ اٌطاٌة ٌثة ٚظٛق األو١اي اٌثٛر١ح اٌّٛظٛقج  ٌفً اٌٛنلح فٟ اٌفّٕان . .5

  ْ ٠ٛ٘ػ اٌطاٌة اٌّمٕٛق تإٌثاذاخ اٌٛعائ١ح اٌثمن٠ح . .6

  ْ ٠موه اٌطاٌة  ِصٍح عٍٝ ٔثاذاخ تمن٠ح و٘ه٠ح . .7

  ْ ٠ررثل اٌطاٌة قٚنج ؼ١اج إٌٕٛته. .8

 .  ْ ٠عكق  ِصٍح عٍٝ ٔثاذاخ تمن٠ح و٘ه٠ح .9

  ْ ٠عكق اٌطاٌة  ظىاء اٌى٘هج . .10

  ْ ٠ٛ٘ػ اٌطاٌة و١ف١ح اٌرىاشه فٟ اٌى٘هج . .11

  ْ ٠عكق اٌطاٌة تعٗ اٌرفكاِاخ األو٘ان فٟ ؼ١اذٕا . .12

  ْ ٠ٕٕا اٌطاٌة إٌثاذاخ اٌثمن٠ح ئٌٝ لاخ اٌفٍمح ٚاٌفٍمر١ٓ عٓ ٚه٠ك اٌثمٚن . .13

 ٚه٠ك األٚناق .  ْ ٠ٕٕا اٌطاٌة إٌثاذاخ اٌى٘ه٠ح ئٌٝ لاخ اٌفٍمح ٚاٌفٍمر١ٓ عٓ .14

  ْ ٠عكق اٌطاٌة تعٗ فٛائك إٌثاذاخ . .15

  ْ ٠ث١ٓ اٌطاٌة تعٗ ٌٍث١اخ االعرّاق عٍٝ إٌثاخ وّٕكن رمائٟ ٚؼ١ك . .16

  ْ ٠عطٟ اٌطاٌة ا٘رّاِا ٚل١ّح ٌٍٕثاخ . .17

  ْ ٠مهن اٌطاٌة عمّح اٌفاٌك فٟ ـٍح إٌثاخ . .18

 

 إجزاءاد انحصخ     
ِفَٙٛ إٌثاذاخ اٌٛعائ١ح عٓ ٚه٠ك عًّ ذ١ٙ ح ٌٍطلب  ٌرؽم١ك اٌٙك  األٚي ٠مَٛ اٌّعٍُ تر١٘ٛػ

 عٓ ِفَٙٛ إٌثاذاخ اٌلٚعائ١ح ِل اٌرهو١ى عٍٝ األٚع١ح إٌالٍحف فّصل   :

 ـمٔا ٌاتما  عٓ ٔثاخ اٌف١ٛٔان٠ا ٚ٘ٛ ٔثاخ ال ٚعائٟ ف ٔغ١ه اٌؽعُف ٠ّٕٛ فٟ إٌّاٚك  :انًؼهى 

 ثاخ ال ٚعائٟ ؟اٌهٚثح ٌٚٗ  ِثاٖ ظمٚنف  ِثاٖ ١ٌماْ فٌّالا ٘ٛ ٔ

 . (  ألٔٗ ال ٠ّرٍه ـّة ٌٚؽاء....................) انطبنت :

 ً٘ ظ١ّل إٌثاذاخ ذّٕٛ فٟ إٌّاٚك اٌهٚثح؟ انًؼهى :

 .(  الف فٕٙان اٌعك٠ك ِٓ األِعان ذّٕٛ فٟ إٌّاٚك اٌعافح )..........................: انطبنت

 ِصً ِالا ؟ : انًؼهى

 .( اٌٍهٚف إٌٕٛتهف اٌى٠رْٛ............)............ : انطبنت

 ؟ ًٚ٘ ٘مٖ ٔثاذاخ ٔغ١هج اٌؽعُ واٌف١ٛٔان٠ا : انًؼهى

 .( الف فٟٙ ٠ٍٛٚح ظكا   )...........................................:انطبنت

ئلْ و١ا ٠ًٕ اٌّاء ئٌٝ  ظىائٙا اٌع٠ٍٛح ؟ فىهٚا ِالا ذؽرٛٞ ١ٌماْ األِعان ٠إقٞ   انًؼهى:

 ٌٕمً فٟ إٌثاخ؟ٚ ١فح ا

 . ( األٔات١ة إٌالٍح........................) انطبنت:

 

٠مَٛ اٌّعٍُ تاٌهتٛ ِا ت١ٓ ٌفظ ٚعائٟ ٚال ٚعائٟ ف ِٚٓ ـلي ِفَٙٛ إٌثاذاخ اٌلٚعائ١ح ٠ٍرٕرط 

اٌطلب ِفَٙٛ إٌثاذاخ اٌٛعائ١ح ف شُ ٠مَٛ اٌّعٍُ تعهٖ ِعّٛعح ِٓ إٌثاذاخف فّصل  ٔٛع ِٓ 

 اٌمّػف ٠ٚمَٛ اٌّعٍُ تفرػ اٌؽٛان ِل اٌطلب ٌٍّٕالّح . اخ اٌى٠ٕح ف اٌفّٕانف اٌفٛيف ٔٛاع ٔث
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 ً٘ وً إٌثاذاخ ٌٙا تمٚن؟  انًؼهى :

 . ( ٔعُ) ...................................... انطبنت :

 ً٘ ٔثاذاخ اٌى٠ٕح ٘مٖ ٌٙا تمٚن ٚذىْٛ شّانا ؟ :انًؼهى 

 ف فٟٙ و٠ٕح ٚال ذىْٛ شّانا  ٚتاٌراٌٟ ١ًٌ ٌٙا تمٚن .  ال ............................. انطبنت:

 ئلْف ته ٠ه و١ا ذرىاشه ٘مٖ إٌثاذاخ ٚذّٕٛ؟ ) ٕٚ٘ا ٠عطٟ اٌّعٍُ اٌّعاي ٌٍطلب  انًؼهى :

 ٌٍرفى١ه ( .

 

 شُ ٠مَٛ اٌّعٍُ تاٌرفكاَ ظٙاو اٌعهٖ ٌعهٖ ٔٛنج ٌٕثاخ اٌفّٕان .

 

عٝ اٌفّٕانف ٚ٘ٛ ٔثااخ وث١اه ٠ٕٚاً ٌٚٛاٗ ئٌاٝ عاكج  ِراانف ئلْ وّا ذهْٚ ٘ما ٔثاخ ٠ك انًؼهى :

٘ٛ ٠ؽرٛٞ عٍٝ  ٚع١ح ٔالٍاحف وّاا  ٔاٗ ٠عرثاه ِآ ٔثاذااخ اٌى٠ٕاح فٙاٛ ال ٠ىاْٛ شّاانا  ف ٚتاٌرااٌٟ ال 

٠رىاشه تاٌثمٚنف ذفؽٕٛا إٌٛنج اٌرٟ  ِاِىُ ف ِالا ذهْٚ عٍٝ  ٚناق ٔثااخ اٌفّٕاان ؟ ) ٠ٕاالُ 

 اٌّعٍُ لٌه ِل اٌطلب ( .

 

٠مٍُ اٌّعٍُ اٌطالب ئٌاٝ ِعّٛعااخ ِرٍاا٠ٚح ف ٠ٚعطاٟ واً ِعّٛعاح ِإُٙ ) اٌفّٕاان ٚاٌفاٛي ( 

ٚعكٌااح ِىثااهجف شااُ ٠ىٍفٙااُ تاااٌر١١ّى تاا١ٓ إٌااٛع١ٓف وّااا ٠ىٍفٙااُ تاارفؽٓ األو١اااي اٌّٛظااٛقج  ٌاافً 

 اٌٛنلح )ع١ٕاخ ؼ١ح ( 

 

  ٔمهٚا ئٌٝ ٘مٖ األو١اي اٌٍٛقاءف ِا ٚ ١فرٙا ؟  انًؼهى :

 (. و١ا ٔعه  لٌه ؟ )...........................:انطبنت 

 لُ ترفؽٕٙاف  شمة  ؼك٘اف ِالا ذهٜ ؟ عٍٝ ِالا ذؽرٛٞ ؟  انًؼهى :

 .(  ظً ئٔٙا ذؽرٛٞ عٍٝ ِٟء ٠ّثٗ اٌغثان ذمه٠ثا   ).........................:انطبنت

 ٘مٖ ٟ٘ األتٛاغف فٟٙ ذرىاشه تاألتٛاغ ف ِصً ِٓ ؟  : انًؼهى

 . (اٌف١ٛٔان٠ا ف فٟٙ  ٠ٙا  ذرىاشه تاألتٛاغ  ).........................: انطبنت

 

٠مَٛ اٌّعٍُ ترٛو٠ل ع١ٕح ِٓ اٌف١ٛٔان٠ا ٠ٚطٍة ِٓ اٌطلب اٌّمانٔح ت١ٓ اٌفّٕان ٚاٌف١ٛٔان٠ا ٚلٌه 

 ٌٍرًٛٔ ئٌٝ  ْ األو١اي فٟ اٌفّٕان ذىْٛ عٍٝ اٌٍطػ اٌٍفٍٟ ٌٛنلح اٌفّٕان . 

 

 ٍح  ٔد ؟٠ا  ؼّك ِٓ  ٞ عائ :انًؼهى 

 ................ أحًذ :

 ومٌه اٌفّٕان فٍك٠ٗ عائٍح ٠ٕرّٟ ئ١ٌٙا ذكعٝ اٌٍهـ١ٍاخ ) ٠ٕالُ اٌّعٍُ لٌه ِل :انًؼهى 

 . اٌطلب ( 

  

فٟ لٌه اٌٛلد ٠مَٛ اٌّعٍُ ترؽ١ٙه تطالااخ ذّصاً ذٕا١ٕا إٌثاذااخ اٌٛعائ١اح ٠ٚٙاعٙا فاٟ ِىااْ 

اٌطالب ِآ ظاىء ٠ٙاعٖٛ فاٟ ِىأاٗ عٍاٝ  ِفٕٓ عٍٝ اٌفانٚح اٌّفا١ّ١٘ح تؽ١س وٍّاا ئٔرٙاٝ

اٌفانٚح اٌّفا١ّ١٘ح ؼرٝ ٠ٍٕٛا ٌٍٕٙا٠اح ف ٚلاك ئٔرٙاٝ اٌطالب األْ ِآ ِفٙاَٛ إٌثاذااخ اٌلتمن٠اح 

 ِصً اٌفّٕان اٌمٞ ٠ٕرّٟ ئٌٝ اٌٍهـ١ٍاخ . 
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٠ٕرمً اٌّعٍُ ئٌٝ ذ١٘ٛػ ِفَٙٛ إٌثاذاخ اٌثمن٠ح ٚلٌه عٓ ٚه٠ك ذٛو٠ل ع١ٕاخ ؼ١ح عٍٝ 

  عّٛعاخ ذرّصً فٟ ) ؼّٓف فٛيفِع١هف تهذمايف ٌٛوف تهذمايف ...اٌؿ( .ِ

 

 ذفؽٕٛا اٌثمٚن اٌرا١ٌح . :انًؼهى 

ً٘ ٠ؽرٛٞ إٌٕٛته عٍٝ ـّة ٌٚؽاء )  ٔات١ة ٔالً ( ؟ ف وّا ٠مَٛ تعهٖ ٔٛنج  انًؼهى :

 ( ف ٚذمك٠ُ ع١ٕاخ ؼ١ح ٠رفؽٕٙا اٌطلب ِصL.C.Dًٌّعهج إٌٕٛته تاٌرفكاَ ظٙاواٌعهٖ) 

 ٚنق ٕٔٛته/ِفان٠ٛ لوه٠ح/ ِفان٠ٛ  ٔص٠ٛح ف تاإل٘افح ئٌٝ ٌٛؼح ذّصً قٚنج ؼ١اج إٌٕٛته . 

 

٠هوى اٌّعٍُ عٍٝ ذ١ٍّح اٌّفهٚٚ تٙما االٌُ عٓ ٚه٠ك اٌهتٛ ت١ٓ ِىً اٌّفهٚٚ إٌٙكٌٟ 

ِٚىً شّهج إٌٕٛتهف ٠ٚمَٛ اٌطلب تٍّهؼ١ح ذّصً قٚنج ؼ١اج إٌٕٛتهف وّا ذٛ٘ػ ـٕائٓ 

 وه٠ح ٚاألٔص٠ٛح فٟ ِعهج إٌٕٛته وّا ٠ٍٟ : اٌّفان٠ٛ اٌم

 

 يظزحٛخ شجزح انصُٕثز 

 األدٔار :     
 ٚاٌة ٠ّصً اٌّفهٚٚ اٌموهٞ تؽ١س ٠ؽًّ ٌٛؼح ذٛ٘ػ اٌّفهٚٚ اٌموهٞ . .1

 ٚاٌة ٠ّصً اٌّفهٚٚ األٔصٛٞ تؽ١س ٠ؽًّ ٌٛؼح ذٛ٘ػ اٌّفهٚٚ األٔصٛٞ . .2

 .ٚاٌة ٠ّصً ؼثٛب اٌٍماغ ٚاٌمٞ ٠فهض ِٓ اٌّفهٚٚ اٌموهٞ .3

 ٚاٌة ٠ّصً اٌث٠ٛٙاخ ٚاٌرٟ ذفهض ِٓ اٌّفهٚٚ األٔصٛٞ . .4

 ٚاٌة ٠ّصً اٌث٠ٛٙح اٌّفٕثح ٚاٌرٟ ذؽًّ ن٠ّح ذٍاعك٘ا عٍٝ اٌط١هاْ . .5

 

ذكٚن اٌٍّهؼ١ح ؼٛي قٚنج ؼ١اج إٌٕٛته ٚو١ف١ح اإلـٕاب ٚاٌؽٕٛي عٍٝ شّان إٌٕٛتهف   

 ؽكز ت١ّٕٙا . ٠ٚرفًٍ لٌه لوه ـٕائٓ اٌّفهٚٚ األٔصٛٞ ٚاٌموهٞ ِٓ ـلي ؼٛان ٠

 ٌأللف فأٔا ال  ؼة األِاوٓ اٌّهذفعحف وّا  ٕٟٔ اؼرهلد ِٓ  ِعح اًٌّّ . انًخزٔط انذكز٘ :

 ِا ته ٠ا عى٠ىٞ ف ٌّا ذرمِه قائّا  ؟ انًخزٔط األَثٕ٘ :

٠ؽك ٌه  ْ ذمٛي ٘ما فأٔد قاـً ٘مٖ اٌّعهج ٚذؽرّٟ تمٍٙا ِٓ  ِعح  انًخزٔط انذكز٘ :

 اًٌّّ اٌؽانلح .

 ال ذىًّف فاْ ِٓ ٚناء لٌه ؼىّح ٚ٘عٙا اٌفاٌك ٌثؽأٗ ٚذعاٌٝ . ألَثٕ٘ :انًخزٔط ا

 ِٚا ٟ٘ ؟  انًخزٔط انذكز٘ :

وً ِٕا ٠ٍّه ـٕائٓ ذإٍ٘ٗ  ٌٍٛ ١فح اٌرٟ ١ٌمَٛ تٙاف فأٔد ذؽًّ ؼثٛب  انًخزٔط األَثٕ٘:

ح اٌٍماغ ف ٚعٕكِا ذىْٛ عٍٝ األرٕاْ اٌفانظ١ح ٚاٌع٠ٍٛح ٌّعهج إٌٕٛتهف فٙما ٠ًٍٙ ع١ٍّ

 َٟ  . ٚٔٛي ؼثٛب اٌٍماغ ئٌ

 

 ٔا اٌعٙٛ األٔصٛٞ فٟ ٘مٖ اٌّعهجف فرف١ً ٌٛ  ٔه  ٔد قاـً ِعهج إٌٕٛته ٚ ٔا عٍٝ األٚها  

َٟ ؟ فىه ل١ٍلف فًٙ عهفد اٌؽىّح ِٓ لٌه .  اٌع٠ٍٛح ٚاٌفانظ١حف فى١ا ٌرًٕ ؼثٛب اٌٍماغ ئٌ

 

وّا  ٕٟٔ  ٔا اٌموه ٌّا ال  ٔعُف ٘ما ٔؽ١ػف ٌُ  فىه فٟ لٌه ِٓ لثً ف ٌٚىٓ :انًخزٔط انذكز٘

 وْٛ  وثه ؼعّا ِٕه ؟ ٌّا  ٔا اٌهظً إٌغ١ه ف ٚ ٔد   اٌّه ج ذىٟٛٔ وث١هج ؟ فٙما ِا ال  ٌرط١ل 

 فّٙٗ .
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  ن٠ك  ْ  ٌأٌه ٌإاال   .  : انًخزٔط األَثٕ٘

 ذفٍٟٙ . : انًخزٔط انذكز٘

ا  ٔٙا ٠ىثه ؼعّٙاا ألٔٙاا ٘اٟ ِآ ً٘ ن ٠د  ٍِثما األَ اٌؽاًِ ؟  ٌُ ذهٜ و١ : انًخزٔط األَثٕ٘

 ذؽًّ اٌثمٚنف فررٙفُ ٚ٘ما ِا ٠فٍه وثه ؼعّٙا .

 

ذفهض ؼثاٛب اٌٍمااغ ِآ اٌّفاهٚٚ اٌاموهٞ ٌرط١اه ٚذام٘ة ئٌاٝ اٌّفاهٚٚ األٔصاٛٞ ف فرٕاكِط ِال 

اٌعٙٛ األٔصٛٞ )ذرّاته األ٠كٞ  ٠ٚرعأماْ ( ٌرّصاً اإلـٕااب ٚؼٕاٛي االٔاكِاض ٚذىا٠ٛٓ تامٚن 

 ن٠ّح ٔغ١هج ف ٌرط١ه ئٌٝ  ِاوٓ ِعاٚنج ٚذى٠ٛٓ  ِعان ظك٠كج . إٌٕٛته ٚاٌرٟ ذؽًّ

 

 ٌثؽاْ هللا اٌمٞ ـٍك اٌىْٛ تٙما إٌماَ ٚاٌىّايف ِا ٘ما اٌعّاي! ٔٚمف انجًٛغ لبئهٍٛ :

 

٠ٚعااهٞ اٌّعٍااُ تعااك٘ا ِٕالّااح ذرٙاآّ اٌّمٕااٛق تع١ٍّااح اٌرٍماا١ػ ف ٔاافاخ اٌثاامنج إٌا٘ااعحف قٚن 

اٌّفاهٚٚ اٌاموهٞ ٚاألٔصاٛٞ ف وّاا ٠عاهٖ اٌّعٍاُ عٍاٝ اٌطالب اٌٙٛاء فٟ اٌرٍم١ػف  ِاوٓ ذٛاظك 

 تمٚن ٕٔٛته ٔا٘عح ؼاٍِح ٌٍه٠ّح .

 عٕكِا  لٛي ٚؤه واٌه٠ّحف ِالا  عٕٟ ؟ انًؼهى :

 . (ئٟٔ ٘ع١ا ظكا   )..........................:انطبنت 

 أمهٚا ظ١كا  ئٌٝ تمنج إٌٕٛته إٌا٘عحف ِالا ذؽًّ فٟ تطٕٙا ؟ انًؼهى :

 (ٔعُف ٘ا ٘ٛ ف ِا ٘ما ؟  )..............................:طبنت ان

ِٟء ٠ٍاعك اٌثمنج إٌا٘اعح عٍاٝ اٌط١اهاْ فرععٍٙاا ـف١فاح واٌه٠ّاح ٌٚامٌه ٔطٍاك ع١ٍٙاا  انًؼهى :

  .ئٌُ اٌه٠ّح

 ٠عهٖ اٌّعٍُ ِفاف١ح ذّصً شّهج ٕٔٛته ٔا٘عح ف ٚلٌه ٌرأو١ك اٌّعٍِٛاخ ٌكٜ اٌطلب ؟

 هٚا ئٌٝ  ٚناق ِعهج إٌٕٛته .ٚا٢ْ أم انًؼهى :

 ( ؟ ً٘ ٘مٖ  ٚنالٙا)............................. انطبنت :

 ٔعُف تّالا ذّثٙٙا ؟ انًؼهى :

 .( ئٔٙا واإلتهج  ).........................:انطبنت 

هللا ٌثؽأٗ ٚذعاٌٝ ـٍك وً ِٟء ٌٗ ٚ ١فرٗ ٚ٘كفٗف فثه ٠اه ٌّاالا ِاىً  ٚناق إٌإٛته  :انًؼهى 

 ىما ؟٘

اٍِااىٛا رٕاآ إٌاإٛتهف ٔعاُ ٘ىااماف ٚا٢ْ اٌااىة لٍاا١ل ِآ اٌّاااء عٍااٝ اٌغٕاآ ف ِااالا  : انًؼهكى

 ذلؼظ؟ ٚا٢ْ اٌىة ل١ًٍ ِٓ اٌهًِ إٌاعُ ع١ٍٗف ِالا ذلؼظ ؟

 .( ال ٠صثد عٍٝ األٚناق ِٟء .).............................: انطبنت

 ئلْ . :انًؼهى 

ئلْ ف فّااىً اٌٛنلااح ٠ااٛفه ألٚنالٙااا اٌؽّا٠ااح ٌاامٌه فٙااٟ ذثمااٝ  )...............................: انطبنككت

 .  ( ٚٛاي إٌٍح ٚذرؽًّ اٌصٍٛض ٚاٌهِاي قْٚ  ْ ذٍمٛ

ا٢ْف أمااهٚا ئٌااٝ تاامٚن إٌاإٛته ) ِٕمٛعااح فااٟ اٌّاااء ( ف ٘ااً ذٍاارط١عٛا لٍااّرٙا ئٌااٝ  :انًؼهككى 

 ل١ٍّٓ تاٌرٍاٚٞ ئٌٝ ل١ٍّٓ ؟

ٚعٓ ٚه٠ك إٌماَ ٠ٍرٕرط اٌطلب  ْ اٌثامٚن اٌراٟ ال ذٕمٍاُ ذٍاّٝ )٠ؽاٚي اٌطلب اٌم١اَ تمٌه ف 

ٔثاذاخ لٚاخ اٌفٍمح اٌٛاؼكج ْ ٠ٚؽاٚي اٌطلب ومٌه ِل تمٚن اٌمّػ ٚاٌّع١ه )تامٚن ِٕمٛعاح (( ف 

شااُ ٠مااَٛ اٌّعٍااُ ترى١ٍااا اٌطاالب تاالٔرثاااٖ ٚذفؽاآ  ٚناق اٌمّااػ ٚاٌّااع١ه ٚإٌاإٛته تاٌاارفكاَ 

اٌعااهٚق اٌّٛظااٛقج فااٟ اٌٛنلااح ٚلٌااه ٌٍااهتٛ تاا١ٓ ِااىً اٌٛنلااح اٌعكٌااح اٌّىثااهجف ٚذفؽاآ ِااىً 

 ٚذعهلٙا ٚذ١ٕٕا اٌثمنجف
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ٚومٌه اٌؽاي ِل تمٚن لٚاخ اٌفٍمر١ٓف  ٞ ع١ٕاخ ؼثح اٌثمٚن ٠رُ ذٛو٠عٙاف  رٕاْ ٔثاذاخ ذٍه اٌثمٚن 

 ؼرٝ ٠رُ اٌهتٛ ت١ٓ ٔٛع اٌثمنج ِٚىً اٌٛنلح . اٚ ٚنالٙ

 ٘هج ٠رُ ذٕف١م ِا ٠ٍٟ : ٌرؽم١ك األ٘كا  اٌّرعٍمح تاٌى   

ِٕالّح اٌطٍثح فٟ اٌفل  ت١ٓ إٌثاذاخ اٌثمن٠ح اٌى٘ه٠ح ٚاٌلو٘ه٠ح ِل اٌر١٘ٛػ تموه  .1

 . ِصٍح 

 ذم١ٍُ اٌطلب ئٌٝ ِعّٛعاخ ِرىاف ح . .2

 .عهٖ ِفاف١ح ٌٍى٘هج ٚ ظىائٙا ِث١ٕا   ٚ ١فح وً ظىء ِٓ اٌى٘هج  .3

 .١ح االٔكِاض ٚاإلـٕاب ٚذى٠ٛٓ اٌصّاناٌرعهاٖ اٌٍٛؼح اٌّّصٍح ٌع١ٍّح اٌرىاشه ِث١ٕا   عٍّ .4

 .عهٖ ع١ٕاخ ؼ١ح ٌى٘ٛن ٠رُ فؽٕٙا تاٌرفكاَ عكٌح ِىثهج ٚوراتح اٌّلؼماخ  .5

 لهاءج اٌّؽرٜٛ اٌمٞ  عكذٗ اٌثاؼصح ٚاٌّرعٍك تٙما اٌعىء ٚل١اَ اٌطلب تأقائٗ . .6

 لوه  ُ٘ فٛائك األو٘ان . .7

 عًّ ّٔٛلض ٌٍى٘هج ٚلٌه وّا ٠ٍٟ : .8

 .ٛعاخ ِرٍا٠ٚح ذم١ٍُ اٌطلب ئٌٝ ِعّ (  

٠رُ ئعطاء وً ِعّٛعح اٌّٛاق اٌرا١ٌح : ٚنق ٍِْٛف الٔكف وهذْٛ ِمٜٛف  ( ب

 لٕك٠هف ٌلنف ـ١طاْ ٔٛ ف ٌٛغ ـّةف  ٌٛاْ .

 عكَ ذؽك٠ك اٌطلب تأٞ ـطٛج ف ٚئفٍاغ اٌّعاي ٌُٙ تعًّ ّٔٛلض ٌٍى٘هج وّا فّٖٙٛ . ( خ

 نؼجخ رحضٛز انجطبلبد         

ئٌٝ ٚنلح ت١ٙاء ذؽكق عٍٝ شّا١ٔح  لٍاَ وّا ٘ٛ ِٛ٘ػ فٟ اٌّىً ٌرؽ١ٙه اٌثطالاخ ٠ؽراض اٌّعٍُ 

 اٌراٌٟ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إجزاءاد انهؼجخ :      
٠رُ ئٌٕاق شّا١ٔح  ٔٛاع ِٓ إٌثاذاخ فٟ وً ِهتل تٛاٌطح الٔمٓ تؽ١س ذىْٛ وً ِعّٛعح ِٓ  .1

 اٌثطالاخ ذفرٍا عٓ اٌّعّٛعح األـهٜ .

 رىاف ح .٠رُ ذم١ٍُ اٌطلب ئٌٝ ِعّٛعاخ ِ .2

 .٠رُ ذٛو٠ل ِعّٛعح اٌثطالاخ عٍٝ اٌّعّٛعاخ  .3

٠رُ ذى١ٍا اٌّعّٛعاخ تر١ٕٕا اٌثطالاخ ؼٍة ِع١ان اٌر١ٕٕا إٌّاٌة ٚاٌمٞ ٠هٚٔٗ ٔؽ١ؽا    .4

. 

 تعك االٔرٙاء ٠رُ ِٕالّح ِا ذًٛٔ ئ١ٌٗ اٌطلب . .5

ا١ّ١٘ح اٌرٟ ذٛ٘ػ ِلؼمح : عٕك االٔرٙاء ِٓ ِهغ إٌثاذاخ ٚذؽم١ك  ٘كا  اٌكنيف ذىْٛ اٌفانٚح اٌّف

 .ذ١ٕٕا إٌثاذاخ اٌٛعائ١ح لك اورٍّد 

 

 نزحمٛك أْذاف أًْٛخ انُجبد  ٚمٕو انًؼهى ثًب ٚهٙ :   

ِالا ٔفُٙ ِٓ لٛي اٌهٌٛي )ٍٔٝ هللا ع١ٍٗ ٌٍُٚ ( : " ئلا لاِد اٌٍاعح ٚواْ ت١ك  ؼكوُ  .1

 ف١ٍٍح ف١ٍغهٌٙا"
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 ٠عهٖ ِه٠ٛ ف١ك٠ٛ عٓ  ١ّ٘ح إٌثاخ فٟ ؼ١اذٕا . .1

 ٠ىٍا اٌطٍثح تموه ـٍّح فٛائك ٌٍٕثاخ ٌّٚكج ـًّ قلائك . .2

 .ذٛو٠ل اٌطٍثح تعك لٌه ئٌٝ ِعّٛعاخ ٌرثاقي ا٢ناء ؼٛي فٛائك إٌثاخ  .3

 .ئظهاء ؼٛان ت١ٓ اٌّعّٛعاخ ؼٛي فٛائك إٌثاذاخ  .4

 .ِٕالّح األّٔطح اٌّهفمح فٟ اٌّؽرٜٛ اٌمٞ  عكذٗ اٌثاؼصح  .5

 لثً اٌّعٍُ ٚاٌطٍثح ِصً : ٚهغ ِٛا١٘ل ٚتعٗ األٌ ٍح ٌٍّٕالّح ِٓ  .6

 ِالا ٌٛ ٌُ ٠ٛظك ٔثاخ عٍٝ ٚظٗ األنٖ ؟  (  

 ِالا ٌٛ  ْ اٌرهاب ٠ٕرط ٔثاخ ِٓ ٕٔا ٚاؼك ؟ ( ب

  ( خ

 أَشطخ رمًٕٚٛخ          
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 ( :1نشاط رقـ )
ها  ن  الطال  النباشات اآلشٌي : خنعاي،  نوبي، قنو، بيشاال، وقانوا بشفن 

 وو دوا أح : 
 الخنعاي : نبات ٌنشنً إلى السيخسٌات ويو   بذيي.

 ال نوبي : نبات بذيي وبذويه نيياة و  ٌكوح أزيايا )  زييي ( .
 الانو : نبات زييي وبذويه نغطاة وذوات فلاي واندة .

 البيشاال : نبات زييي وبذويه نغطاة نح ذوات الفلاشٌح .
ت و دوا أنها  نٌيا  نباشات وعائٌي ، فلنساعد الشالنٌذ وعندنا بن وا عح يذه النباشا
 فً شيبئي النسشطٌالت الشالٌي :

  ن ل 
 

 النباتات الوعائية

 الخنعاي

 

 نغطاة البذوي 

 ال نوبي

 ن ل ن ل

 البيشاال الانو
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 ( :0نشاط رقـ )
ذرة أو بذور أخرى  بذور ) فوؿ، حمص، فالولياء، ترمس، قمح، شعي، المواـز :

 دمب ببلستيكية، تراب، ماء .فرة لديؾ ،متو 
 خطوات العمؿ : 

قـ بنقع هذد البذور فترة مف الزمف، ثـ أنزع قشرة كؿ بذرة والحظ فيما  .1
إذا كانت مكونة مف فمقة أو فمقتيف، وقسـ البذور حسب هذد الخالية 

 وسجمها في جدوؿ .
 .قـ بتعبئة العمب الببلستيكية بالتراب  .2

أزرع كؿ بذرة مف هذد البذور في دمبة ببلستيؾ ، وقـ بتسجيؿ اسـ  .3
 البذرة دم  العمبة ثـ قـ بسقيها بالماء لتنبت .

 ضع هذد العمبة في مكاف مناسب وراقبها كؿ يـو ز .4

 قـ بترؾ هذد النبتات فترة مف الزمف لتكبر والحظ شكؿ أوراقها . .5

 رؽ األوراؽ .قـ بتعبئة األكياس حسب شكؿ الورقة ، البذور، تع .6
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ذوات 
 الفمقتيف

 ذوات الفمقة
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 أطئهخ :       

٘ة ٔفٍه ٔؽٍح ٔغ١هج ٘كخ فٛق و٘هج ظ١ٍّح ف ِا اٌطه٠مح اٌرٟ ٌرٍاعك تٙا اٌى٘هج عٍٝ  :1ص

 اإلـٕاب ٚذى٠ٛٓ اٌصّهج ؟

 ذف١ً  ٔه  ٔد ٔثاخ ف١ٛٔان٠اف  ٠ٓ ٠ّىٓ  ْ ذع١ُ؟: 0ص

 

 ِىاْ ِعرُ ٚنٚة  ِىاْ ِٟٙء ٚنٚة

 ٚظا  ِىاْ ِعرُ  ِىاْ ِٟٙء ٚظا

 

 

 

 

 
 

 

 :( 4نشاط رقـ )
، يمكنؾ وهناؾ نباتات تزهو في أوراؽ أخرىتزهو معظـ النباتات في فلؿ الربيع، 

القياـ بجولة في أحضاف الطبيعة والتمتع بمظهرها الجميؿ وجمع ددد مف األزهار 
   المختمفة وتنفيذ النشاط األتي :

 مجمودة أزهار لنباتات مختمفة ، ددسة مكبرة . المواـز :
 :خطوات العمؿ 

 تفحص األوراؽ الخضراء أسفؿ كؿ زهرة ، وقـ بعدها وتسجيؿ العدد . .1
 الحظ األوراؽ الممونة في كؿ زهرة وقـ بعدها وسجؿ الموف والعدد . .2

 . ابحث دف العضو المذكر في الزهرة، وتفحص ما بداخمه باستخداـ العدسة .3

أخرى حسب قـ بتلنيؼ هذد األزهار حسب أدداد أوراقها الخضراء وتارة  .4
 .أدداد أوراقها الممونة 

 :التالي، أجب دف األسئمة التالية بعد تنفيذ النشاط  .5

-----------------ماذا تسم  األوراؽ الخضراء أسفؿ الورقة ؟  ( أ
--. 

--------------------ماذا تسم  األوراؽ الممونة في الزهرة ؟  ( ب
----. 

---------------------ماذا يسم  دضو التذكير في الزهرة؟  ( ت
------. 

--------------------ماذا يسم  العضو المؤنث في الزهرة؟  ( ث
- -----. 

---------  ماذا يسم  المحموؿ الحمو المذاؽ والموجود في الزهرة ؟ ( ج
----- 

-----------------------لماذا يزور النحؿ األزهار كثيرًا؟   ( ح
----. 

---------ما الفائدة التي يجنيها النبات مف تنقؿ النحؿ بيف أزهارد؟   ( خ
----------------------. 

 

تصميـ الدرس 
 الثاني
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 : يؼٛبر انزحكٛى1يهحك 
 

 تٍُ هللا اٌهؼّٓ اٌهؼ١ُ
٘مٖ اٌّعا٠ه ذّصً ِعا١٠ه اٌفثهج اٌعّا١ٌح ٌٚاّاذٙا ف ٚآِاً  ٔٙاا لاك ذاٛفهخ فاٟ اٌّؽراٜٛ اٌعّااٌٟ 

اٌمٞ  عكقذاٗ ٚاٌامٞ ٠ّصاً ِؽراٜٛ ظّااٌٟ ف ٌامٌه  ذّٕاٝ ِآ األٌااذمج اٌّؽىّا١ٓ ذؽىا١ُ اٌّؽراٜٛ 

 اذاخ ؼٍة ذٍه اٌّعا١٠ه ف ٌُٚٙ ظى٠ً اٌّىه.اٌعّاٌٟ ٚاٌمٞ تعٕٛاْ إٌث
 

 ال ٔعُ  ِعا١٠ه ٌّٚاخ اٌفثهج اٌعّا١ٌح

 

 -التكامؿ :
تكامؿ أجزاء المعرفة التي قدمت لمطالب حيث الخبرة المقدمة دف النباتات  -1

 مف البداية وهي البذرة إل  تلنيؼ النباتات.
ؿ األنشطة تكامؿ الجانب النظري مع العممي ، وهذا يتضح مف خبلؿ تكام -2

العممية التي افترضت في المحتوى وفي تلميـ الدروس مع المحتوى 
 النظري الذي ورد في المحتوى الذي أددته الباحثة.

تكامؿ األنشطة المطروحة مع بيئة الطالب ، وهذا يتضح مف خبلؿ المواد  -3
 والمواـز المقترحة في األنشطة والتي هي مف بيئة الطالب المحمية.

عموـ مع الفف ويتضح ذلؾ مف خبلؿ األنشطة التي تتطمب تكامؿ مادة ال -4
 دمؿ نماذج ورسـو وأداء مسرحيات وغيرها.

 تحقيؽ تكامؿ الشخلية لمطالب المفعؿ مع مشادر وأداء الطالب . -5

  

 -اٌثٍاٚح :

تٍاٚح ٌغح اٌّؽرٜٛ اٌّمكَ ٌٍطاٌة ٠ٚرٙػ لٌه ِٓ ـلي ٌغح اٌؽٛان  -1

 اٌع١ٍّح اٌّمكِح.اٌمٕٕٟ ٌٚرّث١ٙاخ اٌرٟ ذثٍٛ اٌّعهفح 

تٍاٚح األّٔطح اٌّطهٚؼح تإٌٍثح ٌٍطاٌة ٚذرّصً تثٍاٚرٙا فٟ وّاٌٙا  -2

 ٚالرٕاق٘ا ٌٌٚٙٛح ذٕف١م٘ا.

 اٌع١ٍّح ٚاٌؽمائك ٚذمك٠ّٙا تٕٛنج ٌٍٙح ٌٍطاٌة . ُذث١ٍٛ اٌّفا١٘ -3

  

 -اٌرٛاوْ :

 

ذٛاوْ وً ظىء ِٓ  ظىاء اٌفثهج ِل اٌعىء األـه ) وً ظىء ِٓ اٌكنٚي  -1

 اٌر١٘ٛػ ِٓ األّٔطح ٚاٌّؽرٜٛ (. اـم ؼمٗ فٟ

ذٛاوْ اٌعأة إٌمهٞ ٚاٌرّص١ً فٟ اٌّؽرٜٛ اٌّمكَ ِل اٌعأة اٌعٍّٟ   -2

 اٌّرّصً فٟ األّٔطح اٌّمرهؼح .
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 ال ٔعُ  ِعا١٠ه ٌّٚاخ اٌفثهج اٌعّا١ٌح

 -ٌّح اٌرف١ً :

( ٚلٌه ِٓ ـلي rapacity   Imaginahireئشهاء اٌٍعح اٌف١ا١ٌح ٌكٜ اٌطاٌة )  -1

 ٌرٟ ذعهٞ ت١ٓ إٌثاذاخ ٚذّصٍُٙ تاٌعائلخ .فىهج اٌّؽاوّح ت١ٓ إٌثاذاخ ٚاٌؽٛاناخ ا

 ذؽم١ك اٌٍعح اٌف١ا١ٌح ٌٍطاٌة ِٓ ـلي اٌرفكاَ اٌّعاواخ ٚاٌرّث١ٙاخ . -2

  

 -ٌّح االٔكِاض :

ِعٛن اٌطاٌة ٚوأٔٗ اؼك األِفاْ اٌّٛظٛق ّ٘ٓ ٌهق اٌمٕٓ ٌٍّؽرٜٛ  -1

 اٌّعهفٟ .

ه ٔؽٍح ذؽم١ك االٔكِاض اٌؽٟ ِل وائٓ ؼٟ آـه ٠ٚرّصً لٌه فٟ ذف١ً أ -2

 ذط١ه .

ذؽم١ك االٔكِاض اٌؽٟ ِٓ ر١ه اٌؽٟ ٠ٚرّصً لٌه فٟ ذف١ً أه تمنج ذؽد  -3

 األنٖ .......

ذف١ً أه ِاء ٚ ِلغ ....... ٚ٘ىما ف ٠ٚرّصً لٌه فٟ ذ١ُّٕ اٌّؽرٜٛ ٚفٟ 

 تعٗ األّٔطح اٌرم١ّ٠ٛح اٌعّا١ٌح .

 

  

 -ٌّح اٌفُٙ اٌعّاٌٟ :

ّث١ٙاخ ٚاٌّعاواخ ٚاٌؽٛاناخ ٠رّصً لٌه فٟ اٌرفكاَ اٌٍهق اٌمٕٕٟ ٚاٌر -1

 فٟ أرّان اٌٍهق ِّا ٠ؽمك اٌفُٙ اٌعّاٌٟ لٚ اٌّعٕٝ .

اٌّعهفٟ ٚلٌه ِٓ ـلي اٌرفكاَ ذّص١ً ؼهوٟ ) قاء ٍِهؼٟ( ٚذّص١ً  ًذ٠ٕٛل اٌرّص١

تٕهٞ ٌّعٟ ِٓ ـلي اٌرفكاَ ِه٠ٛ اٌف١ك٠ٛ ٌعهٖ إٌثاذاخ ٚاٌرفكاَ اٌّفاف١اخ 

(C.CD) 

  

 -اٌؽكي :

ـلي اٌرفكاَ اٌٍهق اٌمٕٕٟ ٚاٌرّث١ٙاخ ٚاٌمٞ ٠فٍك ٌكٜ ٚلٌه ٠رٙػ ِٓ 

اٌطاٌة اٌّرعح ٚاٌر٠ّٛك ٚذى٠ٛٓ ظٍّح ِٓ اٌرٕثإاخ ذععٍٗ ٠ٕفهٚ فٟ اٌمٕح ِّا 

 -٠ٍرط١ل  ْ ٠مكَ ذٕثإا ٍِرمث١ٍا تاالعرّاق عٍٝ ِا ٘ٛ لائُ :

 ــ  ِالا ٌٛ ٌُ ٠ٛظك رطاء ٔثاذٟ ؟

 ِٓ إٌثاذاخ ؟ــ  ِالا ٌٛ ٌُ ذٕثد األنٖ ئال ٔٛعا ٚاؼكا 

 ــ ِالا ٌٛ ظ١ّل إٌثاذاخ وأد ٚعائ١ح ٚال ٚظٛق ٌٍٕثاذاخ اٌلٚعائ١ح ....... ٚ٘ىما .

  

 -اإلتكاع :

ٚلٌه ِٓ ـلي ذّع١ل اٌرفى١ه اإلتكاعٟ ِٓ ـلي اٌرفكاَ األٌٍٛب اٌعّاٌٟ 

فٟ اٌّؽرٜٛ ٚاٌعٕا اٌمٕٟ٘ ِٓ ـلي ذ١ّٕح إٌٛن اٌم١ٕ٘ح ٚاٌّرّٕٙح فٟ 

ق ٚاٌمٕٓ ٚاٌرّث١ٙاخ ٚاألٌا١ٌة اٌرع١ّ١ٍح اٌّرٕٛعح ٚاألّٔطح اٌرفكاَ اٌٍه

 اٌّمرهؼح .
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 : اطزجبَخ االرجبْبد َحٕ يبدح انؼهٕو1يهحك 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 دزيزي الطالب

في × لقد لممت هذد االستبانة لقياس اتجاهاتؾ نحو مادة العمـو لذا يرج  منؾ وضع إشارة 
 مناسبًا مف الخيارات الخمسة حسب شعورؾ أنت.المكاف الذي تراد 

 مثاؿ:
 

 الرقـ
 معارض محايد موافؽ الفقرة 

   × أخفي العبلمة المتدنية في مادة العموـ دف أهمي  1
  

 تحت البند )موافؽ( ألنه فعبًل يخفي العبلمة دف أهمه.× وضع طالب إشارة 
 أكـ اإلجابة دف بقية فقرات االستبانة.

 ة المعمومات اآلتية:كما أرجو تعبئ 
  االسـ 

  المدرسة
  الجنس
  الشعبة

  المجمودة
  التاريخ
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 معارض محايد موافؽ الفقرة  الرقـ
1.   .     يسعدني أف أكوف طالبًا متميزًا في مادة العمـو
2.   .     أتمن  زيادة ددد حلص مادة العمـو
.أفضؿ أف أكوف مف الفائزيف دائمًا في مسابقا   .3     ت مادة العمـو
    تساددني مادة العمـو في فهـ مادة العمـو األخرى.   .4
5.   .     أحاوؿ المشاركة والمناقشة في حلة مادة العمـو
6.   .     أتهرب مف حؿ الوظائؼ البيتية في مادة العمـو
7.   .     أشعر باألماف دندما أكوف قادرًا دم  حؿ تماريف مادة العمـو
. أدتقد أنني أستطيع   .8     حؿ تماريف لعبة في مادة العمـو
9.  .     أستطيع أف أحلؿ دم  دبلمات جيدة بسهولة في مادة العمـو
10.  .     أستطيع أف أحلؿ دم  دبلمات جيدة بسهولة في مادة العمـو
11.  .     أشعر بالثقة بنفسي دندما تذكر مادة العمـو
12.   .     اشعر بالمتعة في حلة مادة العمـو
    مـو مسمية.أرى أف مادة الع  .13
    أرى أف مادة العمـو مادة لعبة حت  لو درست كثيرًا.  .14
15.  .     أستطيع المضي والتقدـ في معظـ المواضيع ما ددا مادة العمـو
    مادة العمـو هو الموضوع األسوأ بالنسبة لي.   .16
    أتعمـ مادة العمـو ألنني أشعر أنها تفيدني في الحياة.   .17
مادة العمـو ستساددني دم  كسب لقمة العيش اشعر أف معرفتي ب   .18

 في المستقبؿ.
   

    دراسة مادة العمـو تعتبر مضيعة لموقت.   .19
20.  .     أهتـ بأف أكوف جيدًا في مادة العمـو
    أتوقع أف أستخدـ مادة العمـو بشكؿ  قميؿ دندما أتخرج مف المدرسة  .21
22.   .     أحب األلياز في مادة العمـو
    رار في مادة العمـو ألنها ممتعة.أستطيع االستم  .23
دند ترؾ سؤاؿ دوف إجابة في حلة مادة العمـو استمر في التفكير   .24

 فيه لحمه.
   

    أجد في مادة العمـو تحديات ال أستطيع التيمب دميها  .25
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