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 رشكر وتمذَ

الحمد هلل رب العالميف، كالسبلـ عمى خاتـ األنبياء كالمرسميف، نبينا محمد عميو أفضؿ الصبلة 
 كالتسميـ، كبعد....

أتقدـ سعني كقد أنييت ىذا الجيد المتكاضع إاٌل أف أحمد اهلل عٌز كجؿ الذم أعانني عمى إنجازه، ك ال ي
دمو لما تقممثمةن بعميدىا كىيئتيا التدريسية؛ فييا كمية العمكـ التربكية ك  جامعة القدسكعرفاني ل بشكرم

  .مف جيد كعطاء ألبنائيا الطمبة

ز عبارات التقدير عف تقديـ كافر شكرم كعظيـ امتناني إلى كتعج ،كباعتزاز، فقد تضيؽ كممات الشكر
رشاداتيا عظيـ األثر  المشرفة عمى ىذا العمؿ الدكتكرة بعاد الخالص التي كانت لتكجيياتيا السديدة  كا 

 في إخراج ىذا العمؿ إلى حيز الكجكد.

الدكتكر مجدم الدكتكر محسف عدس، ك ألعضاء لجنة المناقشة:  بخالص الشكر كالتقديرأتقدـ كما 
رشاد كتصكيب إلثراء ىذه الرسالة. حمكه مف نصلما قدٌ  زامؿ، كالدكتكرة بعاد الخالص،  كا 

 سديد. أبدكه مف رأمو لما الدراسة  أداتيٌ  ادة محكميسٌ لم مكصكؿككذلؾ الشكر 

مف أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى مديرة مدرسة أبكديس األساسية المختمطة كمعمماتيا، لما بذلنو  كأخيران  
 جيد في تطبيؽ ىذه الدراسة.كقتو ك 

 
نيى الفي الباحثة:  

 



 ج
 

 انًهخص

ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخداـ استراتيجية عظـ السمؾ في تنمية المفاىيـ العممية 
في العمـك العامة في المدارس الحككمية التابعة  كعمميات العمـ األساسية لطمبة الصؼ الثالث األساسي

حي القدس، كبياف فيما إذا كاف ىذا األثر يختمؼ باختبلؼ طريقة التدرس كالجنس لمديرية ضكا
 .كالتفاعؿ بينيما

الصؼ الثالث األساسي في المدارس الحككمية التابعة لمديرية  طمبةف مجتمع الدراسة مف جميع تككٌ ك 
( 1383ىـ )( كالبالغ عدد2015/2016) الدراسي المنتظميف في العاـ، ضكاحي القدستربية كتعميـ 
( طالبان كطالبةن مف مدرسة 109مف )مككنة قصدية  عينةتـ تطبيؽ الدراسة عمى  كقد .طالبان كطالبةن 

كتـ تعييف شعبتيف لتمثبل المجمكعة  دراسية، أربع شعب عمى مكزعيفديس األساسية المختمطة، أبك 
، كشعبتيف تمثبل السمؾ ستراتيجية عظـإباستخداـ  تدرس لتي( طالبان كطالبة ا54كعددىا)التجريبية 

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة  .العتياديةبالطريقة ادرست ( طالبان كطالبة 55المجمكعة الضابطة كعددىا)
، كتـ التحقؽ مف صدقيما عمميات العمـ األساسيةاختبار تنمية المفاىيـ العممية، ك  أعٌدت الباحثة اختبار

كاستخداـ أسمكب الحسابية كاالنحرافات المعيارية،  المتكسطات استخراجـ كلتحميؿ البيانات ت، كثباتيما
 (.ANCOVA)تحميؿ التغاير

بيف متكسطات كجكد فركؽ دالة إحصائيان  الدراسة مجمكعة مف النتائج مف أىميا، أظيرتكقد  
عزل لطريقة التدريس في اختبار تنمية المفاىيـ العممية تاألساسي  الثالث الصؼ طمبةعبلمات 

 الصؼ طمبةبيف متكسطات عبلمات  عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان ، ك لتجريبيةكلصالح المجمكعة ا
لتفاعؿ بيف طريقة كا، الجنسإلى كؿو مف تعزل تنمية المفاىيـ العممية  في اختبار األساسي الثالث

بيف كجكد فركؽ دالة إحصائيان أما بالنسبة لعمميات العمـ فقد أظيرت النتائج ، التدريس كالجنس
عزل لطريقة التدريس في اختبار عمميات العمـ تاألساسي  الثالث الصؼ طمبةمات متكسطات عبل

كجكد فركؽ دالة إحصائيان  عدـك عدا مجاؿ القياس، كلجميع المجاالت ما  كلصالح المجمكعة التجريبية
 إلى كؿو مفتعزل في اختبار عمميات العمـ  األساسي الثالث الصؼ طمبةبيف متكسطات عبلمات 

كبناء عمى النتائج أكصت الدراسة  لجميع المجاالت. لتفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنسكا، الجنس
 لممعمميف ، كعقد دكرات تدريبيةفي المرحمة األساسية الدنيا بتكظيؼ ىذه االستراتيجية في تدريس العمكـ

 أثناء الخدمة عمى استخداـ إستراتيجية عظـ السمؾ في تدريس العمكـ.



 د
 

The Effects of Using the ‘Fishbone’ Strategy in Developing Scientific 

Concepts and Basic Processes for Third Graders. 

  

Prepared by: Nuha Mahmoud Yaqoob Lafi. 

Supervisor: Dr. Buad Al Khales 

Abstract 

This study aimed to investigate the effects of using the ‘fishbone’ strategy in 

developing the scientific concepts and basic processes for third graders. The 

study population consisted of the completely third graders in the public 

schools in the district Jerusalem for the school year 2015/2016 (n. 1383). This 

study was applied on a purposeful sample (n. 109) from Abu Dies mixed 

Secondary School. The sample consisted of students in four sections:  

students in two sections represented the experimental group (n. 54) and were 

taught science using the fish bone strategy. Students in the other two sections 

represented the control group (no. 55) and they were taught in the traditional 

method. To achieve the study goals, the researcher created a test for assessing 

the scientific concepts, and processes. The validation and reliability of the test 

was examined.  For data analysis the SDs, and the (ANCOVA), were 

calculated. 

The study showed several results, the most important one is the existence of 

significant statistical differences between the averages of marks between the 

experimental group and the control group for the benefit of the experimental 

group.  Thus, it can be concluded that the ‘fishbone’ strategy used in teaching 

the experimental group was more effective than the traditional method. 

However, there were no significant statistical differences between the two 

genders, i.e. there is no interaction between the ‘fishbone’ strategy and the 

gender of the students. 

Based on these results, the study recommends to integrate the ‘fishbone’ 

strategy in teaching science in the elementary grades, and to provide training 

courses for in-service science teachers in order to help them teach using this 

strategy. 
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 انفصم األول
 يشكهت انذراصت وأهًُتهب

 

 انًمذيت

االقتصادية، كالثقافية،  ؛تحديات في شتى المجاالت الحياتيةتكاجو المجتمعات اليكـ العديد مف ال
منيا العكلمة كاالنفتاح عمى العالـ الخارجي باإلضافة إلى التكنكلكجيا التي تتطكر بسرعة  كاالجتماعية

تقترف  ائص التي تؤىمو لمكاجيتياكالخص مف الصفات جممةو يتميز ب متعمـإعداد لذا ال بد مف  .عالية 
في ضكء كجكد نظاـ  يتحقؽكىذا ال  ،، كالقدرة عمى حؿ المشكبلتميارات عمميات العمـ بامتبلكو

ـ جديدة في التعميـ كالتعمـ تعتمد عمى نشاط المتعم استراتيجياتتعميـ تقميدم كمعمـ تقميدم، بؿ باتباع 
مف  كما تتضمنوظكمة التعميـ ظر في جميع جكانب منإعادة الن يتطمبكما ؛ كحيكتو في ىذه العممية

 ؛عف أساليب تدريس جديدة كالبحث ،كمعمـ ،كمتعمـ ،كتقكيـ كبيئة تعميمية ، ،كمنيج دراسي ،أىداؼ
ر مف االىتماـ بالعمميات العقمية لدييـ أكث عبركتنمي تفكير الطمبة  العصر الحديث، تحدياتتكاكب 

 .كالمفاىيـ إكسابيـ لمحقائؽ

مف خبرات  لطمبتيالما تكفره البلحقة  مرتكزان رئيسان لممراحؿ التعميمية ألساسيد مرحمة التعميـ اتعك 
تمكنيـ مف اكتساب المعرفة كالميارات كاالتجاىات كتكشؼ عف استعداداتيـ كقدراتيـ )شاىيف، 

تفكير في المرحمة األساسية الدنيا العمميات التي تدؿ عمى حدكث ال المتعممكفكيمارس  ؛(2005
المنطقي، غير أنيا مرتبطة عمى نحك كثيؽ باألفعاؿ المادية المممكسة، فيصبحكف قادريف عمى التفكير 

 (.2007كالتنبؤ بالحكادث المستقبمية كلكف عمى المستكل المادم المممكس)أبكجادك كنكفؿ، 

مف معارؼ عمميف متقدـ لمإلى التعميـ في ىذه المرحمة كما يي كتأسيسان عمى ما سبؽ ينبغي االلتفات 
تاحة الفرصةب ،كيرل بياجيو أف المفاىيـ ال تدرؾ باالستماع السمبيكمفاىيـ،   ؿ تبنى بالفعؿ كالعمؿ، كا 

تعمـ العمكـ ىك ما كما أٌف  (،1996 )سركز كخميؿ، كتبادؿ اآلراء المتعمميفبيف ممناقشات الجماعية ل
كف خبللو ال بد مف كجكد نشاط عقمي يمارسف ليـ، لذلؾ ك مو اآلخر ، كليس ما يقدٌ المتعممكف عمموي يى 

لميارات  ركرة ممارسة المتعمميفنادت المجنة القكمية األمريكية لمعمكـ بضفقد  لذا ،الخبرات المختمفة
 .(Assaraf & orion, 2005) التفكير كمتطمبات أساسية لمكاجية تحديات القرف الحادم كالعشريف
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بي سم متعمـثكرة في فيـ التعمـ كالمتعمـ كتحكيمو مف  حدثكأ ،التعمـ البنائي كبناءن عمى ذلؾ جاء
المتعمـ كتفكيره كتكقعاتو )عبد  قدراتإلى احتراـ مما أدل ، فاعؿحيكم نشط ك متعمـ ىامشي إلى 

بؿ ىك فكر كاقعي  ،فالفكر البنائي ليس مجمكعة مف األفكار المجردة حكؿ المعرفة (1998 الحميد،
امؿ الخارجية التي تؤثر في ؿ التركيز مف العك حكٌ قد ف .(Gordon, 2009)في الممارسات التعميمة 

 ،العكامؿ الداخمية التي تؤثر في ىذا التعمـ إلى، المعمـ كالمدرسة كالمنيج كاألقرافمثؿ متغيرات تعمـ ال
المتعمـ حينما يتعرض لممكاقؼ التعميمية مثؿ: معرفتو السابقة  في ذىف مكبذلؾ تـ التركيز عمى ما يجر 

ا يكجد لديو مف فيـ حكؿ المفاىيـ، كقدرتو عمى التذكر، كمعالجة المعمكمات، كدافعيتو لمتعمـ، كم
 ( Baviskar,et al, 2009). عمـ لديو ذا معنىا يجعؿ التكأنماط تفكيره، ككؿ م

حيث أكضح أف التعمـ االستظيارم  بيف التعمـ االستظيارم كالتعمـ ذم معنى، أكزكبؿ فرؽ كعميو فقد
دكف إتاحة الفرصة لممتعمـ لربط المعرفة  عمـ القائـ عمى التذكر الحرفي لممعرفة بصكرة أساسية،ىك الت

عدـ  ،كيككف ناتج ىذا النكع مف التعمـ في أغمب األحياف ،الجديدة بالمعرفة السابقة في بنيتو المعرفية
لمنسياف، أما التعمـ ذك المعمكمات المكتسبة عرضة ن  فتصبح ،غيير في البنية المعرفية لممتعمـحدكث ت

بنيتو في اح الفرصة لممتعمـ ليقكـ بربطيا كأف تت ،تيبان منطقيان معنى فيشترط أف تككف المعمكمة مرتبة تر 
 (.2003 )زيتكف كزيتكف، ريان المعرفية ربطان جكى

تي ال الفاعمةكىي مف أساليب التدريس  ،أكزكبؿالمنظمات التخطيطية امتدادان كتطبيقان لنظرية  ظيرتك 
تمفة، كتصنيؼ تمؾ العبلقات بيف المفاىيـ المخ لمبحث عفتجعؿ المتعمـ في حالة مف التفكير المستمر 

ييز بينيا عمى أساس االنتقاؿ مف المفاىيـ األساسية األكثر عمكمية إلى المفاىيـ الفرعية المفاىيـ كالتم
 (. 2009 عفانة كالجيش، ؛1996 )الخميمي كآخركف، التي تتككف منيا

تنظيـ المعمكمات، كما تساعد عمى التفكير في التفكير كمراقبة  ىعم طيةيالمنظمات التخط ساعدكت
 ـمخططان)ىيكبلن( يثير كعيي لممتعمميفكفر ت، حيث ان بدالن مف االعتماد عمى المعمـكتكجيو التفكير ذاتي

كبالتالي  المعرفي،عد عمى التخمص مف العبء في نكع التفكير الذم ينخرطكف فيو، كما أنيا أداة تسا
 .(2015 )حجاحجة كآخركف، التركيز عمى الميمة لتحقيؽ األىداؼ التعميمية المحددة

كأف الرغبة في  مف المتعمميف يصنفكف كمتعمميف بصرييف (%40)( أف 2009) كقد أشار فتح اهلل
مكف بشكؿ أفضؿ يتعم المتعمميف كما أفٌ سمكؾ اإلنساف،  تككيف األنماط المنظمة تبدك شيئان فطريان في
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حيث يقكـ العقؿ بترتيب المعمكمات كتخزينيا  .عندما تقدـ ليـ المفاىيـ بشكؿ مخطط بصرم منظـ
إبقائيا كاالحتفاظ بيا فترة كما تساعد عمى شكؿ منظـ مما يسيؿ فيميا كتعمميا كاستدعاءىا، ب

لحكاس في ( أىمية إشراؾ أكبر عدد ممكف مف ا2003يرل الحيمة )ك ، ( (Sarabi, 2012أطكؿ
 ."سي شيء اشتركت بو حاستاف فأكثردراسة الشيء عمبلن بأحد قكانيف عمـ النفس القائمة "ما ني 

استراتيجيات التعمـ  ىي مفك ، كتعتبر استراتيجية عظـ السمؾ إحدل المنظمات التخطيطية المتسمسمة
لو ليخطط كتتيح  بحيث تعطي لكؿ متعمـ الحؽ في التعمـ كالنشاط، ،المتعمـالحديث المتمركز حكؿ 

)بايية  كما أنيا تدعكه إلى االستماع ألفكار اآلخريف كاحتراميا كاالستفادة منيا كيبحث بجد كنشاط،
تتيح الفرصة لتنظيـ المعمكمات كتطكير التفكير، كما تساعد عمى استيعاب  كما أنيا(، 2014 كبابية،

اؼ العبلقات بينيا، كتعزيز التفكير غير كتركيب األفكار المعقدة، كانتقاء األفكار كالتفاصيؿ، كاكتش
 (Ward & Dugger, 2012). الخطي

نجد أف استراتيجية عظـ السمؾ تمبي احتياجات األنماط الثبلثة لمتعمـ، حيث تمبي احتباجات كبذلؾ 
النمط الحسي مف خبلؿ القياـ بتصميـ مخطط عظـ السمؾ، كتمبي احتياجات النمط السمعي مف خبلؿ 

المناقشة أثناء تصميـ مخطط عظـ السمؾ، كتمبي احتياجات النمط البصرم كىـ طرح األسئمة ك 
 في مخطط عظـ السمؾ يتعممكف مف خبلؿ رؤية األشياء كمبلحظتيا، كالتعرؼ عمى تفاصيميا

(Champell,et al, 2004.) 

تزايد مف التكسع المعرفي الكبير يجعؿ العقؿ البشرم عاجزا عف استيعاب الكـ الم كمما ال شؾ فيو أفٌ 
ربط الحقائؽ مع بعضيا بركابط  تسعى إلىالحقائؽ المتناثرة، كىنا تبرز أىمية المفاىيـ العممية التي 

كما أنيا  ،كاحدو   تشترؾ في سمات معينة تحت مفيكـو  معينة، كذلؾ بتصنيؼ كؿ مجمكعة مف الحقائؽ
ديد، كتساعد عمى التكجيو كالتنبؤ تقمؿ الحاجة إلى إعادة التعمـ عند مكاجية أم جك تقمؿ مف تعقد البيئة 

كتعمؿ عمى تعميؽ  ،كالتخطيط ألم نشاط، كتسمح بالتنظيـ كالربط بيف مجمكعات األشياء كاألحداث
ألنيا تزكد الفرد ببناء معرفي يستخدمو  ؛لممادة الدراسية، ككذلؾ تسيـ فى انتقاؿ أثر التعمـ المتعمـفيـ 

 (. 1997 ؛ حميدة،2010)خطايبة،  ة مرتبطة بيافي تمييز أمثمة جديدة كتفسير مكاقؼ عديد

 جديدة، مفاىيـ عمى متعمـال حصؿ فكمما ،رالتطك  ديناميكية دائمة عممية العممية المفاىيـ تككيف أفٌ كما 
 .المستجدة المفاىيـ مع لمكاءمتيا تمييدان  السابقة، حكؿ مفاىيموتساؤؿ ال إثارة في السبب لديو أصبح
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 عمى تساعدىـ التي األنشطة في كاالنخراط لمعمؿ متعمميفال المجاؿ أماـ فساحإ مف البد ؛ذلؾ كلتحقيؽ
 مفيـك كؿ بأف بياجيو، افترضو ما يؤكد كىذا الجديدة؛ ضكء المعمكمات في السائدة األفكار فحص
 ذىنيان  المتعمـ يربط أف يجب لذا سابقة، مفاىيـ مف لديو مكجكد بما ىك يتأثر المتعمـ يتعممو جديد
 )طنكس، المفاىيمية العبلقات شبكة في لديو المكجكدة األخرل استكعبو بالمفاىيـ الذم ـالمفيك 
2011). 

كترل الباحثة أف عممية تعمـ المفاىيـ عممية نشطة، فعند مكاجية المتعمـ بمكقؼ جديد يتحدل ما يممؾ 
 د.في بنيتو المعرفية مف مفاىيـ سابقة، فيقكـ باستدعاءىا لينظميا مع المكقؼ الجدي

بالمعارؼ السابقة  ياكربط ،معمكماتيـك  ـعمى تنظيـ معارفيكتساعد استراتيجية عظـ السمؾ المتعمميف 
يجاد الحمكؿ ليا خبلؿ مشاركتو لآلخريف فيتجعؿ المتعمـ نشطان مف كما ، لدييـ  ،تحميؿ المشكمة كا 

 (.2013ارىا كتصميـ مخططيا )األغا، كاجتياد كؿ مجمكعة في تنظيـ أفك

 أما ،كلكنيا غالبان ما تصبح قديمة ،( أٌف المعارؼ ميمة بالطبع (Steronborgتيركنبكرغكيشير س
عف الزماف  كىي تمكننا مف اكتساب المعرفة كاستدالالتيا بغض النظر ،عمميات العمـ فتبقى جديدة أبدان 

 (.1999 )جركاف،أك المكاف 

يتـ بيا العمكـ، مف األىداؼ الرئيسة التي تياراتو كبيذا الصدد أصبح التأكيد عمى قيمة العمـ كامتبلؾ م
المعنى، فمكي يتكصؿ المتعمـ إلى المفاىيـ عميو أف يقكـ بأداء  ما ترتبط عمميات العمـ بالتعمـ ذمك

كما أٌف تنمية عمميات العمـ  (.2005 )عبد الكىاب، عمميات عقمية مثؿ المبلحظة كالتصنيؼ كغيرىا
 ة إلى المكاقؼ الجديدة، كتنمي األساليب المبتكرة في حؿ المشكبلتتنمي القدرة عمى انتقاؿ أثر المعرف

 (.1999 )فرج كآخركف،

؛ كنتيجة لما تتصؼ بو غالبية المفاىيـ عمميات العمـ في تعميـ العمكـك كنظران ألىمية المفاىيـ العممية 
كبلن مف لمتطمع إلى طرؽ تدريس مف شأنيا أف تعيف  مف التجريد كالتعقيد، تصبح الحاجة ممحةن 

 (.2004 )زيتكف، المعمميف كالمتعمميف عمى تعميـ تمؾ المفاىيـ كتعمميا

المكاقؼ متكامبلن في المعرفة العممية ك  تخطيطان في التدريس يتضمف تنظيمان مف المعمميف ىذا يقتضي ك 
ك المكاقؼ تعرؼ األشياء أك (، science doingلعمؿ العمـ )لممتعمـ التعميمية التي تتيح الفرصة 
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فاظ بو كتكسيعو االحتك بناء المفيكـ العممي  إلىتنظيميا لمكصكؿ المقارنة بينيا كمف ثـ تصنيفيا ك ب
  (.2007 ،زيتكفو )استخدامو كتطبيقك 

كيبني  ،معنىذم فيـ بناء ستراتيجية تعميمية فاعمة تتيح لممتعمـ ي محاكلة مف الباحثة التكجو نحك إكف
 ،كاإلنخراط في عمميات تفكيرية عقمية كعممية ،فتو السابقةتخدمان معمكماتو كمعر مس ،معرفتو بنفسو

تسعى الباحثة الستقصاء أثر استخداـ إستراتيجية عظـ السمؾ في  كاالتصاؿ مع اآلخريف كمشاركتيـ،
في مادة العمـك العامة  الصؼ الثالث األساسي لطمبة األساسية تنمية المفاىيـ العممية كعمميات العمـ

 ة التابعة لمديرية ضكاحي القدسفي المدارس الحككمي

 :يشكهت انذراصت 2.1

لمادة العمكـ لممرحمة  عممةكعمميا كم ،مف خبلؿ خبرة الباحثة كمعايشتيا لمكاقع التعميمي في فمسطيف
عدـ فاعمية طرؽ التدريس التقميدية التي يككف دكر الطالب  الحظت ( سنة،12األساسية الدنيا منذ )

 تقدما ممحكظان يقة تشخيص الكاقع الفمسطيني أف التعميـ الفمسطيني قد أحرز كث كما بينت، فييا سمبيان 
إال أف  تتقدـ نحك تحقيؽ األىداؼ الكمية، كفي ذلؾ مؤشر إلى أف فمسطيف عمى صعيد االلتحاؽ،

 (The Ministry of Education, 2008)نكعية التعميـ في جميع المستكيات تحتاج إلى مزيد مف الجيكد

منيج تقميدم ( أف المنيج الفمسطيني  ,Jarbawi & Nakhleh 2008)كم كنخمة الجرباذكر ك 
 . ميارات القرف الحادم كالعشريفبالمعمكمات يؤكد عمى الحقائؽ كالمعارؼ، ميمبلن  ؿأكاديمي مثق

لدكر النشط اأىمية عمى كمف خبلؿ استقصاء الباحثة آراء بعض مشرفي كمعممي العمكـ الذيف اتفقكا 
أثار  مما، خبلؿ استخداـ استراتيجيات حديثةمف  ،في المكاقؼ التعميمية لممتعمـلفعمية كالمساىمة ا

اىتماـ الباحثة بالبحث عف أساليب كاستراتيجيات حديثة تسيـ في تفعيؿ دكر الطالب كتتماشى مع 
 عمميات العمـ التي تعٌد مف ميارات القرف الحادمإلى تنمية  األىداؼ الحديثة لمعمكـ التي تدعك

كاعتمادان عمى نتائج العديد مف الدراسات التي أجريت في فمسطيف كالتي أكدت أىمية الدكر  كالعشريف،
(، كدراسة أبك 2014النشط لمطالب في تنمية المفاىيـ العممية كعمميات العمـ كدراسة دار إبراىيـ )

يس العمكـ كفؽ تدر  الستقصاء أثرفقد ارتأت الباحثة لذا (؛ 2011( كدراسة الطكيؿ)2014كمكب )
بة الصؼ الثالث ماستراتيجية عظـ السمؾ في تنمية المفاىيـ العممية كعمميات العمـ األساسية لط

 .األساسي
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 :أهذاف انذراصت 3.1

لطمبة أثر استخداـ استراتيجية عظـ السمؾ في تنمية المفاىيـ العممية  استقصاءىذه الدراسة إلى  ىدفت
كبياف  ،ضكاحي القدس عامة في المدارس الحككمية التابعة لمديريةالالصؼ الثالث األساسي في العمكـ 

 فيما إذا كاف ىذا األثر يختمؼ باختبلؼ طريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما.

استخداـ استراتيجية عظـ السمؾ في تنمية عمميات العمـ سعت الدراسة إلى استقصاء أثر كما 
العمكـ العامة في المدارس الحككمية التابعة لمديرية األساسية لطمبة الصؼ الثالث األساسي في 

التدريس كالجنس كالتفاعؿ ضكاحي القدس كبياف فيما إذا كاف ىذا األثر يختمؼ باختبلؼ طريقة 
 .بينيما

 :صئهت انذراصتأ 4.1

 حاكلت الباحثة في ىذه الدراسة اإلجابة عف السؤاليف اآلتييف:

عممية لطمبة الصؼ الثالث جية عظـ السمؾ في تنمية المفاىيـ الستراتيما أثر استخداـ إ :السؤال األول
ىذا كىؿ يختمؼ  ؟في العمكـ العامة في المدارس الحككمية التابعة لمديرية ضكاحي القدس األساسي

 ؟امكالتفاعؿ بيني نسكالجاألثر باختبلؼ طريقة التدريس 

لطمبة الصؼ  األساسية ة عمميات العمـستراتيجية عظـ السمؾ في تنميما أثر استخداـ إ: السؤال الثاني
كىؿ يختمؼ  ؟ القدس ضكاحي لمديرية التابعة الحككمية المدارس في العامة العمكـ في الثالث األساسي

  ؟امكالتفاعؿ بيني كالجنسالتدريس ىذا األثر باختبلؼ طريقة 

 :فرضُبث انذراصت 5.1 

 انبثقت عف أسئمة الدراسة الفرضيات اآلتية:

 اتبيف متكسط ( α ≤0.05مستكل )التكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند ال  :ولىالفرضية األ 

في العمكـ العامة في المدارس  في اختبار تنمية المفاىيـ العممية األساسي الثالث الصؼ بةطم عبلمات

 عزل لطريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما.ت ،ضكاحي القدسالحككمية التابعة لمديرية 
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 اتبيف متكسط ( α ≤0.05مستكل )الال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند  :لثانيةالفرضية ا

 في العامة العمكـ في عمميات العمـ األساسيةاختبار في  األساسي الثالث الصؼ بةطم عبلمات

 طريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيما.لعزل ت ،القدس ضكاحي لمديرية التابعة الحككمية المدارس

 

 ُت انذراصت :أهً 6.1

الحديثة في  تجاىاتلبل مكاكبتومف حيث  وتفي طبيعة المكضكع الذم تناكلأىمية ىذه الدراسة تكمف 
حيث تنمية عمميات العمـ، تيتـ بك  ،استخداـ استراتيجية تقكـ عمى النظرية البنائيةبكذلؾ ، تدريس العمكـ

نمية المفاىيـ العممية كعمميات العمـ عف أثر استخداـ استراتيجية عظـ السمؾ في تىذه الدراسة تبحث 
 .األساسية لطمبة الصؼ الثالث األساسي

استراتيجية حديثة مف استراتيجيات التدريس ىذه الدراسة في إبراز أىمية  تسيـفعمى الصعيد النظرم 
، كما تسيـ في إبراز تأثير استراتيجية عظـ السمؾ في تنمية المفاىيـ استراتيجية عظـ السمؾكىي 
الطمبة كىـ طمبة المرحمة األساسية ىامة مف  شريحةتناكلت ىذه الدراسة ك  .عمميات العمـك مية العم

 الدنيا.

عاد اـ المختصيف بتطكير المناىج حيث يي في تكجيو اىتمالدراسة  ىذه تفيد قد عمى الصعيد العممي أما
المرحمة  مشرفي تفيدد ، ككذلؾ قعظـ السمؾ في المناىج الفمسطينيةاستراتيجية  لتكظيؼ ؛يياالنظر ف
 ،لتحسيف طرؽ التدريستدريب المعمميف عمى كيفية استخداـ استراتيجية عظـ السمؾ ل األساسية

 تطبيؽ استراتيجية عظـ السمؾ بشكؿ مفصؿ.في  و مف شرح مادة تعميميةباإلضافة لما تحكي

مف البحكث  إلجراء مزيدان الباحثيف كطمبة الدراسات العميا  تفتح اآلفاؽ أماـقد ف عمى الصعيد البحثيك 
 متغيرات أخرل تثرم البحث العممي.لتتناكؿ التربكية حكؿ ىذه اإلستراتيجية 
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 انذراصت: حذود7.1

 اآلتية: الدراسة بالحدكدحددت ت

طمبة الصؼ الثالث األساسي في المدارس الحككمية التابعة  اقتصرت الدراسة عمىالبشرم:  الحد -
 .لمديرية ضكاحي القدس

 .ـ 2015/2016راسي األكؿ مف العاـ الدراسي ىذه الدراسة في الفصؿ الد أجريت :الزماني حدال -

تابعة لمديرية ضكاحي ديس األساسية المختمطة الأبك في مدرسة الدراسة ىذه  أجريت :المكاني الحد -
  .كتشمؿ أربع شعب لمصؼ الثالث األساسي ،القدس

 ا.الكاردة فيياإلجرائية صطمحات كالمفاىيـ بالمحددت ىذه الدراسة : المفاىيمي الحد -

 

 يصطهحبث انذراصت وانتؼرَفبث اإلجرائُت : 8.1

عمى تركز  ،تتضمف عدة خطكات إجرائية متتابعةإستراتيجية تدريسية " :ستراتيجية عظم السمكإ
مع المعرفة  كاتساقياكتساب المعرفة الجديدة كتكامميا ال ،كالمادة العممية ،التفاعؿ بيف المتعمـ كالمعمـ

 .( 6، ص2003،)جابر" لمكصكؿ إلى نيايات كنتائج جديدة القائمة لدل المتعمـ

مجمكعة مف اإلجراءات تتضمف عدد مف الخطكات المتتابعة تركز عمى  :بأنيا إجرائياً  يا الباحثةوتعرف
عناصره،  مكضكع إلى تصنيؼ أك ،حؿ لممشكبلت إلى كالمعمـ لمتكصؿ المشاركة بيف الطالب

في  لتدريس كحدة )التكيؼ عند الحيكانات( تكضيحي ممثؿ بشكؿ عظـ السمؾ بمخططستعانة باال
 لمصؼ الثالث األساسي. العمكـ العامة

 ،الصؼ في تقديـ المادة التعميمية سمسمة مف اإلجراءات يقكـ بيا المعمـ داخؿ: االعتياديةالطريقة 
سئمة، كيككف دكر الطالب ىك تمقي المعرفة مستخدمان أسمكب المحاضرات كالمناقشة الشفكية كطرح األ

 .لمعمـ ىك محكر العممية التعميمية، كااالعممية مف المعمـ، دكف المشاركة في التكصؿ إليي

تعميؽ مستكل المفيكـ كاالنتقاؿ بو مف المستكيات الدنيا إلى المستكيات ": تنمية المفاىيم العممية
 .(100، ص2014 )مصطفى، "األكثر دقة كشمكالن كاتساعان 
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الطالب مف خبلؿ تحديده لمسمات  مستكل المفيكـ الذم يككنوتعميؽ  بأنيا: إجرائياً  يا الباحثةعرفتو 
كيتـ قياسيا  (،التكيؼ عند الحيكانات)كالخصائص المشتركة لمقضايا العممية التي تضمنتيا كحدة 

خصيصان ليذه مية الذم أعٌد المفاىيـ العمتنمية في اختبار الطالب بداللة العبلمة التي حصؿ عمييا 
 الدراسة.

أك أنشطة عقمية يكتسبيا المتعمـ أثناء دراستو لمعمـك  عبارة عف ميارات": األساسية عمميات العمم
كينظـ بيا المبلحظات كيجمع البيانات كيبني العبلقات كيسعى مف خبلليا إلى تفسير أك شرح حدث 

 (.13ص ،1999 )فرج كآخركف، "عقمي أك حؿ مشكمة تكاجيو

: مجمكعة مف القدرات أك العمميات العقمية الي يستخدميا الطالب أثناء بأنيا إجرائياً  يا الباحثةوتعرف
المبلحظة، )التالية:  األساسية كقد اقتصرت الدراسة الحالية عمى العممياتدراستو لمشكمة عممية، 

التي يحصؿ عمييا الطالب في  بلمةالع(، كيتـ قياسيا بداللة كالتصنيؼ، كالتنبؤ، كاالستنتاج، كالقياس
 الذم أعٌد ليذه الدراسة.  االساسية عمميات العمـاختبار 

: طمبة المستكل الثالث مف المرحمة األساسية المككنة مف عشر مستكيات طمبة الصف الثالث األساسي
 عامان. 9-8في سمـ التعميـ الفمسطيني، كتتراكح أعمارىـ بيف 
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 انثبنٍانفصم 
 نظرٌ وانذراصبث انضببمتاإلطبر ان

 

ذات الصمة بمكضكع  تناكؿ ىذا الفصؿ مف الدراسة كبلن مف اإلطار النظرم، كالدراسات السابقة
كالتي تمحكرت حكؿ: أثر استخداـ إستراتيجية عظـ السمؾ في تنمية المفاىيـ العممية  ،الدراسة

 كعمميات العمـ األساسية لطمبة الصؼ الثالث األساسي.

ستراتيجية عظـ السمؾ، ك التخطيطيةالمنظمات  :اآلتية المجاالتطار النظرم شمؿ اإلحيث  تنمية ك  ،ا 
 .عمميات العمـتنمية ك  ،المفاىيـ العممية

طمعت عمييا الباحثة منيا دراسات عربية كأخرل أجنبية مف األحدث إلى اكقد تـ عرض الدراسات التي 
 األقدـ.

 :انتخطُطُتانًنظًبث  1.1.2

كتنظر إلى المتعمميف عمى  عمى أىمية تفاعؿ حكاس المتعمـ مع العالـ الخارجي، بنائية،النظرية التؤكد 
نما تتكلد مف خبلؿ تفكيرىـ كأف المعرفة  أنيـ مفكركف نشيطكف، ليست شيئان يمكف نقمو مف فرد آلخر كا 

رفة كىي بذلؾ عممية ذاتية فييا يعدؿ كؿ شخص ما لديو مف مع تكمف في األفراد،يا كأن كنشاطيـ،
 مف خبلؿ عممية التفاكض االجتماعي مع اآلخريف، كبشكؿ مستمر كنشط في ضكء الخبرات الجديدة،

 يـتحثك مف خبلؿ أساليب تسمح لمطمبة بالتساؤؿ إلى تعميـ المفاىيـ العممية النظرية البنائية كما تدعك 
 .(2007، )زيتكف عمى التفكير

لى إلى الفمسفة البنائ التخطيطيةكتستند المنظمات  الذم  ،عمـ ذم المعنىنظريتو لمتبؿ في ك أكز ية، كا 
لمعظـ المعمكمات التي تعمميا مف قبؿ، كما تؤدم  المتعمـيرل أف التعمـ ذم المعنى يؤدم إلى احتفاظ 
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 ،مترابطة ببعضيا، بحيث إذا تـ استدعاؤىاك إلى ترتيب المفاىيـ المتعممة كتنظيميا بصكرة متصمة 
 (.1996 ،الخميمي كآخركف) ما كانت عميو كقت اكتسابيافإنيا تككف في صكرة أفضؿ م

 تتمثل فٌما ٌأتً:على أربعة مبادئ التخطٌطٌة المنظمات  ترتكزو

فإف ذلؾ سيسيؿ عميو  عندما يرل المتعمـ كيفية ارتباط المفاىيـ المككنة لمظاىرة العممية، -
مات األساسية سيجعؿ عممية التعمـ، كما أف فصؿ المعمكمات اليامشية كالتركيز عمى المعمك 

 .عممية التعمـ أكثر سيكلة كيسران 
 كلذا فإف المعمكمات يقكـ عقؿ المتعمـ بتنظيـ المعمكمات كتخزينيا بطريقة منظمة كمرتبة؛ -

فعندما يتـ  .(Schema)تبدأ بأخذ مكانيا في ما يعرؼ  ما الجديدة حكؿ ظاىرة أك مفيكـ
ديـ إطار يتـ فيو استيعاب المعمكمات الجديدة  بتق Schema)استدعاء المعمكمات السابقة تبدأ )

 ككضعيا في مكانيا الصحيح.
تقديـ المعمكمة عف طريؽ منظـ بصرم يحتكم عمى األفكار الرئيسة أسيؿ في التذكر مف  -

تقديميا في نص طكيؿ، بغض النظر عما إذا كاف ىذا النص معركضان عف طريؽ الصكر أك 
 الكممات 

يؤدم إلى تعمـ نشط  الشكميةكقة، كالمغة المصكرة لتككيف المنظمات استخداـ كؿ مف المغة المنط -
 ( 2010،كالبمكشي مسعيد)أمبك  عؿاكف

  :التخطيطيةأنواع المنظمات 

 :، ومن أهمهاالتخطٌطٌةظهرت تصنٌفات متنوعة للمنظمات 

مجمكعة أحداث، ترتب بشكؿ دائرم متبلحؽ كىي عبارة عف  :الحمقيةالمنظمات التخطيطية  -
 ألمثمة عمييا المنظـ الدائرم. كمف ا

، تتدرج تحتيا مجمكعة مف المفاىيـ الفرعية تبدأ بمفيكـ رئيس المنظمات التخطيطية اليرمية: - -
 كمف األمثمة عمييا المنظـ اليرمي. ،بشكؿ ىرمي، مف العاـ إلى الخاص

مجمكعة مفيكـ رئيس، أك فكرة أساسية، مدعكمة ب: كىي عبارة الدائريةالمنظمات التخطيطية  -
  .كمف األمثمة عمييا الشكؿ فف حقائؽ كأدلة أك خصائص

متتابع  كىي ترتيب مجمكعة مف األحداث بشكؿ متسمسؿ :المنظمات التخطيطية المتسمسمة -
 .(2011 )سعيفاف كنكفؿ، كمنطقي ليا بداية كنياية
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صرية تعمؿ كىي أداة تعمـ ب ،المتسمسمةالتخطيطية كتعد استراتيجية عظـ السمؾ إحدل المنظمات 
دراؾ العبلقات  كتنظيـ المعمكمات بناء المعرفة، كتتضمف ز تعمـ المفاىيـعمى تعزي ، كمعرفة األسبابكا 

 Singleton & Filce, 2015).)المتعمـبناىا ز التي لممفاىيـ كالرمك  مترابطان  كما تمثؿ نظامان 

 إصتراتُجُت ػظى انضًك 2.1.1

)إيشيكاكا منيا بعدة أسماء   Fish Bone Stategyإستراتيجية عظـ السمؾ مخطط أك يسمى
Ishikaawa Diagram،)  الجذرية األسباب أك ،السبب كالنتيجةمخطط أك  ،السبب كاألثر تحميؿأك. 

حيث  ،األكائؿ في مجاؿ الجكدةاليابانييف الركاد كىك مف  ،(كارك إيشيكاكا )كقد كضعيا العالـ الياباني 
يتراكح  ،اعتباره أكؿ مف نادل بتككيف عدد مف العامميف طكعيان يعد األب الحقيقي لحمقات الجكدة ب

كطرح أفضؿ  ،كاجيكنياكتككف ميمتيـ التعرؼ عمى المشاكؿ التي ي ،عامميف (8-4عددىـ مف )
لذم اقترح ا. ك مرشد إلى السيطرة عمى الجكدة (لعالـ الياباني كتابان أسماه )أصدر ىذا اك  ،الطرؽ لحميا

، بحيث تمثؿ العظاـ أك األشكاؾ يان لسمكةشبو ىيكبلن عظمي ذمكال ،السمؾ فيو مخططان لتحميؿ عظـ
كتحديد مصادر الخطأ أك  ،مسببات محتممة  لمشكمة معينة فتستخدـ لتتبع شكاكم العمبلء عف الجكدة

 (.2015)رزكقي كعبد الكريـ،القصكر 

بعد إزالة ظاـ السمؾ سبب تسميتو بمخطط عظـ السمؾ ىك أف الشكؿ النيائي ليذا المخطط يشبو عك 
عمكد الفقرم تمثؿ العناصر كؿ عظمة فرعية مف الك  ،السمكة يمثؿ المشكمة األساسية فرأس ،المحـ
ك كانت عمى أ ،بلت سكاء كانت ىذه المشكمة شخصيةىي أداة لتحميؿ المشكك  ،ة ليذه المشكمةالرئيس

 ،كصكؿ إلى أسبابيا الرئيسيةالك فيذا المخطط يساعد عمى تحميؿ المشكمة  ،مستكل مشكبلت المجتمع
 مؤثرالسبب الرئيس الف التي تككٌ ك  ،ةالرئيسمف ثـ يصؿ إلى األسباب الفرعية المندرجة تحت األسباب ك 

 .(Shan li& Chu lee, 2011الحمكؿ المناسبة ليا) إلى بيدؼ الكصكؿ الكبيرة  في المشكمة

 تعريف إستراتيجية عظم السمك:

صممت لمساعدة الطمبة عمى حؿ  ،قائمة عمى التعمـ النشطظـ ىي استراتيجية مخططة بشكؿ من
 يا.محتممة لحدكثالسباب األكتكضيح  المشكبلت ،

المسار الذم يتبعو المعمـ كالمتعمـ لمكصكؿ إلى " :بأنيا (325، ص2011يعرفيا القضاة والدويري )
 ."بشكؿ صحيح متسمسؿأىداؼ تربكية ترتبط بتككيف المفاىيـ العممية في البناء المعرفي لممتعمـ 
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ميؿ األحداث إحدل المنظمات التخطيطية لتح"( بأنيا: Krus,2010, p40) وعر فيا كروس
  .كاألسباب كالمكضكعات

خريطة معرفية تناسب مكضكعات األسباب ":بأنيا (70، ص2005ويعرفيا القطامي والروسان )
 ."كالنتائج كمكضكعات العناصر كاألجزاء

نكع مف أنكاع الرسكـ " :بأنيا( Hall & Strangman, 2002,p1ان)رنجمتىول وس عر فياوقد 
 ."معقدة كمكجزة كالنتائج لعبلقة بيف األسبابككف افي حالة التخطيطية التكضيحية تستخدـ 

إحدل استراتيجيات التعمـ الحديثة المتمركز حكؿ الطالب ":( بأنيا245، ص2012ويعرفيا الدبسي )
 ."يعالج فييا المحتكل الدراسي دية كبيرة نتيجة فيـ الكيفية التيبج تكفر الميؿ إلى العمؿ كالنشاط

كتعرفيا الباحثة بأنيا: إحدل المنظمات التخطيطية التي تتضمف مجمكعة مف الخطكات اإلجرائية التي 
تركز عمى المشاركة الفاعمة بيف الطالب كالمعمـ لحؿ المشكبلت، أك تقسيـ المكضكع إلى عناصره 

 األساسية.  

 لمكونات الرئيسة لعظم السمك:ا

كما يظير في الشكؿ عظـ السمؾ مخطط ( المككنات األساسية ل2011أكضح القضاة كالدكيرم )
(1.2) 
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 كتب فيو المفيـك الرئيس.رأس السمكة: يي  -1
كيمثؿ حمقة الكصؿ بيف الرأس كباقي العظاـ  حكر الرئيس،العمكد الفقرم لمسمكة: ىك الم -2

 األخرل. 
كيكتب عمييا المفاىيـ األقؿ عمكمية ذات  عظاـ رئيسة: ىي عظاـ تتصؿ بالمحكر الرئيس،  -3

 العبلقة المباشرة بالمفيـك الرئيس.

بلقة كيكتب عمييا المفاىيـ الفرعية ذات الع ىي عظاـ تتصؿ بالعظاـ الرئيسة، عظاـ فرعية: -4
 س.كتتحدد عدد عظاـ السمكة حسب عدد كنكع المفاىيـ في الدر  ،المباشرة بالمفيـك األقؿ عمكمية

كيكتب عمييا المفاىيـ الخاصة ذات العبلقة  ىي عظاـ تتصؿ بالعظاـ الفرعية، عظاـ صغيرة: -5
 المباشرة بالمفاىيـ الفرعية.

 كتعتبر أدؽ العظاـ . عمييا األمثمة، كيكتب ىي عظاـ تتصؿ بالعظاـ الصغيرة ، عظاـ دقيقة: -6

ذا كاف الدرس يت -7 كضع في الذيؿ الحؿ األمثؿ يي  ةمشكمل مف حبلن ضالذيؿ: يمثؿ نياية الرسمة، كا 
 .ليا

 :عظم السمك استراتيجيةاستخدام 

ة في يمكف لممعمـ استخداـ استراتيجية عظـ السمؾ في عٌدة مكاقؼ تعميمية فيمكف استخداميا لممساعد
دة بالمعمكمات السابقة التي تعمميا. ككذلؾ ي، أك ربط المعمكمات الجدمجمكعة مف األحداث تسمسؿ

، كما تستخدـ لحؿ المشكبلت مف خبلؿ خيصلمبلحظات كالتمتخداميا لمتأكد مف الفيـ، كأخذ ايمكف اس
 .(Gregory & Chapman,2002 )ألسباب حدكثيا العصؼ الذىني 

 يتـ مف خبلليا ،الدركس التي تحتكم عمى مفاىيـ عديدة في يضان أ السمؾاستراتيجية عظـ تستخدـ ك 
 (.2011كالدكيرم، )القضاة ترتيب تمؾ المفاىيـ بشكؿ متسمسؿ كصحيح

في العممية  ـ السمؾعظإستراتيجية تستخدـ يمكف أف  وأنٌ  (2011أكضح القضاة كالدكيرم )كقد 
 :يأتي بأكثر مف طريقة كما التعميمية

لصفية لتككف دليبلن لسير الحصة : حيث يرسميا المعمـ في بداية الحصة ادرس: خطة لسير الأكالن 
عمى  ةبعد الطمكلتسا، متسمسؿكاضح ك بشكؿ  التدريسأثناء  مف مفيكـ إلى آخر لبلنتقاؿلتساعده ك 
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المحكر الرئيسي إلى العظاـ الرئيسية  ث يككف التنقؿ مف رأس السمكة عبربحي ،متابعة شرح المعمـ
 .صغيرة كصكالن إلى العظاـ الدقيقةرعية ثـ العظاـ الفالعظاـ الف

لمدرس بعد أف يككف قد  ـ السمؾعظمخطط رسمكا يطمب المعمـ مف الطبلب أف ي :طريقة تدريس: ثانيان 
ثـ  معمـ لمطمبة التكجييات المناسبة،يعطي الك  ،رسميا حسب الخطكات الخاصة لمرسـ دربيـ عمى

 المناسبة أثناء العمؿ.كيقدـ اإلرشادات  يشرؼ عمى عمميـ،

بعد أف يككف قد  ،لمدرس  ـ السمؾعظمخطط رسـ  ةبيث يطمب المعمـ مف الطم: حأداة تقكيمية: ثالثان 
اليدؼ ىنا يككف ك  بعد أف يككف المعمـ قد شرح الدرس في نياية الحصةكذلؾ  ،دربيـ عمى رسميا

 شكؿ إيجابي مف قبؿ المعمـ .كالتعامؿ معو ب ،لمدرس ةبالمعرفي الذم ككنو الطمتقكيـ البناء 

عمـ بطرح مشكمة يقكـ الم، حيث لدراسة المشكبلت كتحديد أسبابيا كالتكصؿ إلى حؿ مقترح: رابعان 
( يتـ في ىذه الحالة كتابة المشكمة في رأس السمكة ثـ كتابة أسبابيا بيئية، نفسية معينة )اجتماعية،

 اذكىك ،لكؿ سبب رئيس عمى العظاـ الفرعيةاصة ككتابة األسباب الخ ،عمى العظاـ الرئيسةالرئيسية 
بة ككتا ،يا كمناقشتيا كاقتراح الحمكؿ لياتحديد أدؽ أسباب المشكمة كالتعرؼ عميحتى  يتـ االستمرار

 ة.الحؿ النيائي عمى ذيؿ السمك

 :عظم السمك ستراتيجيةإخطوات 

  :سمؾستراتيجية عظـ الإل اآلتيةالخطكات  (2015رزكقي كعبد الكريـ )أكضح 

  .ـ الصؼ إلى أربع مجمكعات متساكيةتقسي  -1
 .المشكمة أك األثر يكتب المعمـ رأس السمكة عند -2
كضع سبب طمب مف كؿ متعمـ في كؿ مجمكعة يي مف عظاـ السمكة  في نياية كؿ عظمة رئيسية -3

 األسباب المحتممة لحدكث المشكمة.
أكثر أىمية أك أكثؽ صمة  ف أنياطمب المعمـ مف كؿ مجمكعة تحديد كمناقشة األسباب التي يرك ي  -4

 .كيقكمكف بترتيبيا كفؽ رؤيتيـ ،بالمشكمة
مف كؿ مجمكعة أف تحدد مف خبلؿ  يطمب المعمـ  ،بعد انتياء المجمكعات مف إعداد القكائـ  -5

 .ب فقط تقكـ بترتيبيا حسب أىميتياالتصكيت المباشر مف جانب كؿ عضك فييا ثبلثة أسبا
 .عمميا عمى باقي المجمكعات نتيجة تقـك كؿ مجمكعة بعرض  -6
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ختبلفات الفركؽ كاالب الصؼ ككؿطمبة مؿ المجمكعات تتـ مناقشة بعد انتياء عركض نتائج ع  -7
 .بيف استنتاجات المجمكعات

خبلؿ حقائؽ أك بيانات أك  كدعـ استنتاجاتيا مف ،رؤيتيا بعد ذلؾ تقكـ كؿ مجمكعة بالدفاع عف  -8
 أمثمة 

 ( خطكات تنفيذ االستراتيجية باآلتي :2016كأكضح أمبكسعيدم كالحكسنية)
  المكضكع .طمبتو بالمعمـ  يناقش .1
  .خماسية كأيقسـ المعمـ طمبتو إلى مجمكعات رباعية  .2
  .عظـ السمؾمخطط يرسـ الطمبة  .3
 .لدرسيبدأ أفراد المجمكعة باستخراج األفكار الرئيسية كالفرعية با .4
 .فكار عمى عظـ السمؾ بشكؿ متناسؽتكزع األ .5
 المخطط النيائي عمى بقية أفراد الصؼ لمناقشتو.عرض يي  .6

 :ستراتيجية عظم السمكإية أهم

كتعمؿ عمى  ،لكؿ متعمـ الحؽ في التعمـ كالنشاط يا تعطيأىمية استراتيجية عظـ السمؾ في أن تكمف
تساعد عمى ك  ،المشاركة بالعمؿ الجماعيعمى  المتعمميف أنيا تشجعتطكير ميارات االتصاؿ، كما 

إستراتيجية  تسمحعدا ذلؾ  ،منع التشتتت كاالستماع ألفكار اآلخريف كاحتراميامجمكعة ك الفي التركيز 
التفكير المتشعب  كتكفر ليـ فرص، ربط السبب بالنتيجةلممتعمميف بتنظيـ تفكيرىـ ك  عظـ السمؾ

ستدعاء عمى ا ىـساعدكتتكليد أسئمة إبداعية ك عمى تنظيـ كتجييز معمكماتيـ،  ىـساعدتكما ، المتنكعك 
ستراتيجية عظـ السمؾ تنمي لدل الطمبة المفاىيـ إف ،فيمياك مكمات كتذكرىا كمف ثـ استيعابيا المع

حمكؿ العممية، كتساعدىـ عمى تقييـ النص العممي كتحميمو، مما يتيح ليـ الفرصة لمبحث عف 
 ،كقي كعبدالكريـ)رز ممشكبلت التي تكاجييـ عبر تفكير عميؽ كدراسة متأنية لممشكمة بكافة جكانبيا ل

2015 .) 

في المكقؼ لمطمبة المتعة  ستراتيجية عظـ السمؾ تجمبإ( أف Martin,2006أكد مارتف ) كما
 عند قياميـ بعممية الرسـ كالمشاركة كالعمؿ بركح الفريؽ. ميمي،التع

، كما كترل الباحثة أف استراتيجية عظـ السمؾ تنمي التفكير الناقد مف حيث استخداـ الحجج كالبراىيف
 أنيا تنمي التفكير اإلبداعي كالطبلقة في ذكر األسباب التي تكصمت إلييا المجمكعة.
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 دور المعمم :
 :يأتيعند تنفيذ استراتيجية عظـ السمؾ تتجمى فيما عٌدة يمارس المعمـ أدكار 

 .ـ السمؾعظمخطط يدرب الطبلب عمى كيفية رسـ  :المدربدكر  -1
عظـ مخطط برسـ  قبؿ البدء برسميا ةبالمناسبة لمطم المعمـ التكجييات يعطي :المكجودكر  -2

 .ن سكاء كاف العمؿ فرديان أك جماعيا السمؾ
دات اإلرشاكيقدـ ليـ  عظـ السمؾمخطط أثناء رسـ  ةبالطميتابع المعمـ أداء :المرشد دكر -3

 .(2011،القضاة كالدكيرم) ئيـحسب أدابلئمة الم
 
استراتيجية عظـ ال بد مف أف يراعييا المعمـ عند تنفيذ التي  اإلجراءاتإلى ( 2008) البركاتي تأشار ك 

 :كىي إيجابيةة حتى تؤتي ثمارىا بطريقالسمؾ 
حكؿ معرفتيـ ؤاؿ أنفسيـ س كتكجيييـ إلىءة العنكاف في رأس السمكة، راالمتعمميف ق الطمب مف -1

  .تكليد أكبر قدر مف األسئمة الفرعية فيمساعدتيـ ك  ،المكضكع عف
األسئمة، كذلؾ بحساب الكقت المبلئـ لمقدار تنمية طبلقة المتعمميف، فكمما زاد  متابعة زيادة عدد -2

عدد األسئمة التي يضعيا كؿ متعمـ، مع تقدـ الكقت في استخداـ االستراتيجية في زمف قصير أعطت 
 .االستراتيجية فاعمية أكثر

كرر األسئمة مع متعمميف تكرار األسئمة مع المتعمميف أثناء استجاباتيـ حتى تثبت المعمكمة كال تي  -3
 .آخريف

 :عظم السمكدور الطالب في إستراتيجية 

فمـ يقؼ دكره عند تمقي المعرفة  ،كتفاعميان في استراتيجية عظـ السمؾ يمعب الطالب دكران ىامان 
نما تعداىا إلى  ،كاالستماع كاإلجابة عف األسئمة فحسب  :ما يأتيكا 

  .لمحتممة لحدكث المشكمةاألسباب ا يذكر كؿ طالب سبب أك أكثر مف  -1
 .مسببات لحدكث المشكمة كيحتفظ بيا لنفسويتبنى كؿ طالب ثبلثة   -2
تفاؽ عمى ثبلثة أسباب جكىرية تؤثر كاال ،يناقش الطالب األسباب التي اختارىا أفراد المجمكعة  -3

 في المشكمة .
 (2004 )الريامي كآخركف، المناسبة لمدفاع عف ىذه األسبابتضع المجمكعة الحجج   -4
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 :نًفبهُى انؼهًُتا تنًُت 3.1.2

 التعميمية في المراحؿ اليامة العمـك تدريس أىداؼ أحد كتنميتيا، العممية لممفاىيـ الطمبة إدراؾ يشكؿ
 العممية لممفاىيـ الصحيحة طريقة اإلدراؾ مع يتناسب كمناسبنا معيننا أسمكبنا ياتدريس كيحتاج جميعيا،

 .(2001  جبللة، كأبك )عميمات الطمبة عند

 النظاـ المعرفي داخؿ بينيا العبلقة كتكضيح العممية، الحقائؽ ربط إلى العممية المفاىيـ تعمـ يؤدمك 
 المكاقؼ تصميـ في تساعد العممية المفاىيـ أف كما ،ةالمختمف العممية المعرفية األنظمة كفي الكاحد،
 األنشطة كاختيار بناء في ساسيةاأل الكحدات لككنيا نظرنا ؛تدريس العمكـ في المختمفة التعميمية
 .(2002 بكقس،) ةكالتعممي التعميمية

 

 : ةالعمميم يىاتعريف المف

مجمكعة مف المعمكمات التي تكجد بينيا " :ابأني ةـ العممييىاالمف( 40، ص2001( نشكافعرؼ 
 ."كتشتمؿ عمى الصفات المشتركة كالمميزة ليذا الشيء ،عبلقات حكؿ شيء معيف تتككف في الذىف

نشأ عف تجربة خاصة تمف التعميمات تككيف عقمي أك نكع " :يابأن( 109، ص2002) زيتكف ايعرفيك 
، حيث تعزؿ ىذه الخاصية مما يتكفر في كؿ منيا ىذه الخاصية ،دةأك أكثر مف حاالت جزئية متعد

 ."تعطي اسمان أك رمزان يحيط بيا في أم مف ىذه الحاالت ك 

مجمكعة مف األشياء المدركة بالحكاس ": ابأني  (Merril et al,1992, p39)ميرؿ كآخركف اكيعرفي
 ."أك األحداث التي يمكف تصنيفيا مع بعضيا البعض عمى أساس الخصائص المشتركة كالمميزة ليا

كعادة  التجريد لمعناصر التي تشترؾ في عدة خصائص أك صفات ، ا:بأني (2005) أبك جبللة اكعٌرفي
كما يعنيو. كتعد كاف يدؿ عميو. كيقصد بالمفيكـ مضمكف ىذا االسـ يأخذ ىذا التجريد اسـ أك عن

كما تساعد المفاىيـ عمى عممية تنظيـ الخبرات التي  ،ر جكانب المعرفة فائدة في التعمـالمفاىيـ مف أكث
 .يكتسبيا الطالب في المكاقؼ التعميمية المختمفة 

جمكعة مف المظاىر كالصفات التي م: "ابأني العممية ـيىا( المف347، ص2002) الحيمة عٌرؼك 
 ."كترتبط بقاعدة معينة ،بينيا بخاصية معينة عامة أك أكثرتشترؾ فيما 



21 
 

كتعرفيا الباحثة بأنيا: الصكر العقمية التي يككنيا الطالب كتتككف مف مجمكعة مف األشياء التي بينيا 
 كبعبر عنيا برمز أك داللة لفظية.سمات مشتركة، أك بينيا عبلقات، 

  :يف المفاىيمصنت

المفاىيـ  (2010صنؼ زيتكف )فقد  تبعان لمتصكرات التربكية المختمفة،تعددت تصنيفات المفاىيـ 
 :اآلتيةالعممية إلى األنكاع 

المادة  كؿ  كما في كفييا ييدمج بيف فكرتيف أك شيئيف عمى األقؿ ليككنا مفيكمان كاحدان، :مفاىيـ ربط -
 كاس .يمكف إدراكو بالحشيء يشغؿ حيزان ك 

ذرة أك مجمكعة مف األيكف كما في  ،تتككف ىذه المفاىيـ مف عزؿ األفكار أك األشياء :مفاىيـ فصؿ -
 الذرات تحمؿ شحنة كيربائية .

كما في  ،ىي مفاىيـ تعبر عف عبلقات أك قكانيف تتضمف عبلقة بيف مفيكميف فأكثر :مفاىيـ عبلقة -
 . الكثافة )كتمة كحدة الحجـك (

تقع ضمف الزكاحؼ كما في  ،ىي مفاىيـ تقع ضمف تصنيؼ أك مجمكعة معينةك  :مفاىيـ تصنيفية -
 فقاريات .ال
التمثيؿ  كما في ،تشمؿ المفاىيـ التي تتضمف القياـ بعمميات إجرائية معينة :ية إجرائيةمممفاىيـ ع -

 كالتنفس .الضكئي 
 االنتماء ا في األمانة ك كم ،تشمؿ المفاىيـ المتعمقة باالتجاىات كالميكؿ كالمشاعر :مفاىيـ كجدانية -

 :العممية مف حيث درجة تعقيدىا إلى( المفاىيـ 2003)كيصنؼ النجدم كآخركف
 مات مكىي التي تتضمف في مدلكالتيا عددان قميبلن مف الك : Simple Conceptمفاىيـ بسيطة -
مدلكالتيا عددان أكثر مف كىي التي تتضمف في  : Compound Conceptالمفاىيـ المعقدة -

 .اتالكمم
 ( المفاىيـ مف حيث طريقة إدراكيا إلى :2004)كما صنؼ سبلمة 

كىك المفيـك المستمد مف  : Concrete Conceptالمفيكـ المحسكس )المادم كالعياني ( -
   المبلحظة المباشرة أك الخبرة الحسية كيستخدـ ألفاظان مألكفة كيعتبر مفيكمان بسيطان 
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ىك تجريد يتككف مف تحديد عدد مف : Abstract Concept )الشكمي كالنظرم ( المفيكـ المجرد -
الخصائص أك الصفات كتعطى اسمان أك مصطمحان قائمان عمى المبلحظة غير المباشرة كيعتمد عمى 

 ية.التخيؿ كالقدرات العقم

 :ىيم العمميةخصائص المفا

 :ىيك خصائص المفاىيـ العممية  (2009)اآلغا كالمكلكك  ،(2001)عبد السبلـ ذكر 

 .االسـ ) الرمز أك المصطمح ( ، ك الداللة المفظية  ىما:المفيـك العممي مف جزئيف  يتككف -
 .التعميـيتضمف المفيـك العممي   -
لكؿ مفيكـ مجمكعة مف الخصائص المميزة التي يشترؾ فييا جميع أفراد فئة المفيكـ كتميزه عف  -

 غيره مف المفاىيـ العممية .
كتنمك حسب نمك المعرفة العممية  ،بطريقة ىرمية تصاعديةفي صعكبتيا تتدرج المفاىيـ العممية  -

 كنضج الفرد.
 

 :العوامل المؤثرة في نمو المفاىيم
نما تنمك  المفاىيـ ال تنشأ فجأة كبصكرة كاممة الكضكح، كما أنيا ال تتكقؼ لدل الفرد عند حد معيف، كا 

تكشفت لديو المزيد مف  إضافية لو،كٌمما ازدادت خبرة المتعمـ عف المفيكـ لتعرفو عمى أمثمة ف .ركتتطك 
ذلؾ لكنتيجة  خصائصو، كتعرؼ عمى العبلقات التي تربطو مع مفاىيـ أخرل كأسباب ىذه العبلقة.

تتغير صكرة المفيكـ لديو حتى تصبح أكثر كضكحان كدقة، كأكثر عمكمية كتجريداى إذ تسمح لجميع 
 .(2014 ،مصطفى) األمثمة أف تدخؿ ضمف إطار المفيـك المقصكد

 
  أىمية تعمم المفاىيم :

 السميـ الفيـ عمميان المثقؼ  الفرد صفات أىـ مف أفٌ (AAAS)  ـالعمك  لتقدـ األمريكية الجمعية أكدت
 حياتو أمكر كتدبير المسؤكلة، قراراتو كصنع اليكمية، مشكبلتو حؿ في كتكظيفيا العممية، لممفاىيـ
، حيث تصنؼ ما بيا مف مف تعقيد البيئة يقمؿ تعمـ المفاىيـ العمميةف. (AAAS, 1993) المختمفة

أكثر ثباتان كأقؿ المفاىيـ د تع، ك إعادة التعمـ عند مكاجية أم جديدتقمؿ الحاجة إلى ك  ،أشياء كتربط بينيا
كما  ،تساعد في انتقاؿ أثر التعمـك  ،اطكجيو كالتنبؤ كالتخطيط ألم نشتساعد عمى الت، ك رعرضة لمتغيي
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دراسة ك  .حيث أف المتعمـ كاف يستخدـ المفظ دكف معرفة مدلكلو ،عمى المفظيةتعمـ المفيكـ يقضي أف 
كافعيـ نحكىا كتحفزىـ عمى المفاىيـ تؤدم إلى زيادة اىتماـ المتعمميف بمادة العمكـ كتزيد مف د

 ،كتكفر أساسان الختبار الخبرات كتنظيـ المكقؼ التعميمي كتحديد اليدؼ مف المنيج ،التخصص
تدريس المفاىيـ يؤدم إلى إبراز ، كما أف ط أساسية في الييكؿ العاـ لممنيجتستخدـ كخيك كبالتالي فيي 

 (.2004 )سبلمة،لتكامؿ بيف فركع العمـ المختمفة الترابط كا
 استخدامات المفاىيم :

 :مف ىذه االستخدامات (2004كقد ذكر بطرس ) ،تستخدـ المفاىيـ لتسييؿ عممية التعمـ كالتعميـ
  .تصنيؼ المثيرات إلى فئات :يات التصنيؼي عممفتساعد  -
  .عد عمى تحميؿ خبرات المتعمـتصنيؼ في فئات يسا :فسيرتساعد عمى الفيـ كالت -
  .التصنيؼ يسيؿ التنبؤ بالسمكؾ المستقبمي :ؤبتساعد عمى التن -
  .أم االستدالؿ بالمعمكمات السابقة المخزنة :تساعد عمى االستدالؿ -
  .مشاركة كنقؿ الخبراتأم ال :تساعد عمى االتصاؿ -

 ،ـ عمميات العمـكتساعد الطالب في استخدا ،كبذلؾ تساعد المفاىيـ عمى التفكير بأنكاعو المختمفة
  .كبذلؾ يككف أكثر إدراكان لما يدكر حكلو

 صعوبات تعمم المفاىيم العممية :

ؿ بات تعترض سبييا تعمـ المفاىيـ العممية، إال أف ىناؾ صعك بحظى يلتي عمى الرغـ مف األىمية ا
طبيعة المفيـك  أف مف بيف ىذه الصعكبات (2004ذكر زيتكف )ك  ،تعمميا تقؼ حاجزان أماـك  ،الطالب
في الداللة المفظية  ط بيف معنى المفيكـ أكالخم كما أف، فبعض المفاىيـ إما مجردة، أك معقدة العممي

أيضان في نفس الكقت  كتككف ميةلبعض المفاىيـ العممية خاصة المفاىيـ التي تستخدـ كمصطمحات عم
ف تعمـ بعض إإذ  ؛في تعمـ المفاىيـالنقص في خمفية الطالب العممية كيؤثر  ،كمغة متداكلة بيف الناس

 .ليايعتمد عمى معرفة المفاىيـ العممية السابقة  ،المفاىيـ

لمتبعة استراتيجيات التدريس اإلى أف صعكبات مف ( باإلضافة إلى ما سبؽ 2011كيضيؼ خطايبة )
 المغة المتبعة في التعميـك  ،المناىج التعميمية غير المبلئمةك  قد تككف غير مناسبة، في تدريس المفيكـ

كمدل فيميـ لممفاىيـ  كفاءتيـمف حيث  العمكـ أنفسيـ يمعمم كما أفٌ .تشكؿ عائقان في تعمـ المفاىيـ
 ،هكالمتمثمة في استعداد ل المتعمـلدالعكامؿ الداخمية  ، كقد تككفقد يككف ليـ األثر في ذلؾ ،العممية
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عائقان في مجمميا تشكؿ  ككذلؾ البيئة التي يعيش فييا ،كاىتمامو كميكلو لممكاد العممية ،كدافعيتو لمتعمـ
 أماـ تعمـ المفاىيـ.

 

 تعمم المفاىيم العممية : طرق تدريس و 

اىيـ كبقائيا كاالحتفاظ بيا يتضمف تدريس المفاىيـ العممية أساليب مناسبة لضماف سبلمة تككيف المف
طرؽ تدريس كتعمـ المفاىيـ بأف  (2004)زيتكف( ك 2001)عبد السبلـ ذكر ك  ،كالعمؿ عمى تنميتيا

 تككف عمى منحييف ىما:العممية 

. العامة مف الجزئيات أك التفاصيؿ االستقرائي: يتـ فيو الكصكؿ إلى الكميات أك األشياء المنحى -
المكقؼ العممية الجزئية )األمثمة ( المحسكسة مف خبراتيـ تعميـ الحقائؽ ك دأ معمـ العمـك بيجب أف يبك 

تى يتكصمكا إلى معرفة العبلقة بينيا حك  ،الخصائص المميزةىذه الحقائؽ ك ثـ إدراؾ  ،الحسية المباشرة
 مو .يالمراد تعمالمفيـك العممي 

 العممية المفاىيـ تككيدل المستخدـ التدريسي األسمكبىك : االستنباطي )اإلستنتاجي(المنحى   -
 األسمكب ىذا في المعمـ إفٌ  حيث جديدة، تعممية تعميمية مكاقؼ في استخداميا عمى كتنميتيا كالتدرب

 ،الطمبة إجابات مف يجمعيا أك عميو المفصمة الحقائؽ أك األمثمة يقدـ ذلؾ كبعد المفيكـ، يقكـ بتقديـ
 .تعممو أك المفيـك تككيف مف لمتحقؽ كذلؾ

  
 لممعممين في تدريس المفاىيم : نصائح

نماءىا عممية مستمرة  إفٌ  نظران ، تتـ بمجرد تقديـ أك تعريؼ المفيكـ كداللتو المفظية التعمـ المفاىيـ كا 
تمفة في استخداـ أساليب تدريسية مخإلى المعمميف لؤلىمية التي تحظى بيا المفاىيـ فإف ذلؾ يدعك 

المكاقؼ كالخبرات التعميمية كالتعممية الحسية في تدريس  كالتركيز عمى، لمطمبة كتعميميا سياتدري
كبظركؼ  ال بد لممعمميف مف ربطيا بالحياة ديـ المفاىيـقتكعند  ،فخبرات المتعممي خاصةن ك  ،المفاىيـ

ستخداـ الكسائؿ التعميمية ال، ك كبياف تطبيقاتيا النظرية كالعممية فييا كفالبيئة المحمية التي يعيش
الربط كما أٌف ، تسييؿ عممية تككيف المفيكـأثران كبيران في ميـ كالرحبلت العممية كالميدانية كتكنكلكجيا التع

مف أف يستخدـ ما اكتسبو مف الطالب مكف بحيث تي  لو أثران كبيران  بيف الدراسة النظرية كالدراسة المخبرية
ليا إلى بناء المفاىيـ خبلمعارؼ عممية في القياـ بالنشاطات كالتجارب العممية كتفسيرىا كالكصكؿ مف 
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، كمف ثـ تقديـ المفاىيـ الجديدة ،ر بالمفاىيـ السابقة مف حيف آلخرالتذكيكيينصح المعممكف ب ،اكتعممي
براز العبلقات ك ، التأكيد عمى كثرة األمثمة كذلؾ لمساعدة المتعمميف عمى تككيف صكرة أعمؽ لممفاىيـك  ا 

راعاة كم ،ياغتيا بصكرة كمية كالتطبيؽ العممي عميياالمحتممة بيف المفاىيـ المختمفة كمحاكلة ص
 (2001 ، )عميمات كأبك جبللة،التسمسؿ المنطقي كالسيككلكجي في تعميـ المفاىيـ كتعمميا

 
 : العوامل التي تؤثر في تعمم المفاىيم

اد فكمما ز  ،عدد األمثمةكمف تمؾ العكامؿ  ،مجمكعة مف العكامؿ التي تؤثر في تعمـ المفاىيـىنالؾ 
األمثمة اإليجابية كاألمثمة السمبية ككذلؾ ر، بشكؿ أكب اكفيمي المفاىيـ ل ذلؾ إلى تبسيطعددىا أد

الفركؽ الفردية بيف أٌف  كما، الخبرات السابقة لممتعمـ، ك كأمثمة ال تنتمي إليو ،بمعنى أمثمة تنتمي لممفيكـ
، أك نتيجة تفاعؿ اإلنساف مع البيئة عامؿ كراثيتمؾ الفركؽ  كقد يككف سبب ؤثر في تعمميات المتعمميف

 الخبرات المباشرة كالبديمة، ك عمـتالمحيطة، كقد يككف سببيا الخبرات التعميمية كالتي سبؽ أف مر بيا الم
قػؼ الجديد إذا كاف ليذه ساعده عمى رؤية عناصر المك يبرات فمركره بتمؾ الخ ،التي يمٌر بيا الطالب
يؤثر عمى لتدريس الذم يتـ عرض المفيكـ مف خبللو دكران ىامان كيمعب أسمكب ا ،الخبرات عبلقة بو

فكمما كاف لدل المتعمـ ثقافة عممية  عظيـه، ليا أثره  قراءة العمميةكما أٌف ال، اكتساب الطالب لممفيكـ
كاف المفيكـ محسكسان  مافكمأيضان في تعمـ المفاىيـ نكع المفيكـ كيؤثر ، كاف أسيؿ في تعمـ المفاىيـ

 .(2005، ناظر) ا كاف مجردان فيذا يتطمب جيدان كبيران لتعمموؿ في عممية تعممو، أما إذكاف أسي

 

 :العممية طرق تقويم المفاىيم
لدل الطمبة أك يستدؿ بيا  ةالعممي المفاىيـ يمكف لمعمـ العمـك أف يستخدـ كسائؿ كأساليب عديدة لقياس 

اكتشاؼ تقيس قدرة الطالب عمى  التيقكيمية ىذه الكسائؿ الت كمف ،ئوعمى صحة تككيف المفيكـ كبنا
، كالتعميـ ،كالتصنيؼ ،المفيكـ العممي مف خبلؿ تطبيؽ عمميات تككيف المفيكـ العممي الثبلث: التمييز

تفسير ، ك في مكاقؼ تعميمية جديدة وقبيتطك  الداللة المفظية لممفيـك العممي عمى تحديد توقدر ك 
 .،عيش فييا الطالب كفؽ المفاىيـ العممية المتعممةيالبيئة التي المبلحظات كالمشاىدات أك األشياء في 

 .(2014 ،صطفى)م ـ المفيـك العممي في حؿ المشكبلتاستخداك 
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 : ػًهُبث انؼهى تنًُت 4.1.2

 مقدمة:

جاءت االعتراضات الرئيسية عمى مناىج العمكـ التقميدية، أنيا ركزت عمى الجانب االستاتيكي مف 
قكانيف كغيرىا مف أشكاؿ المعرفة، كأىممت مى اعتبار أنو حقائؽ كمفاىيـ كمبادئ ك عو لىالعمـ، فنظرت إ

الجانب الديناميكي المتمثؿ في ميارات عمميات العمـ المختمفة كطرائقو؛ األمر الذم أدل إلى تدفو في 
 حد سكاء ىعم كالمتكاممة األساسية ميةالعم مية، كضعفيـ في استخداـ العممياتفيـ الطمبة لممفاىيـ العم

(Zeidler,et al, 2002). 

حيث تعٌد ممارسة عمميات العمـ مف  ،احتمت عمميات العمـ مكانة ىامة في ميداف تدريس العمكـكبذلؾ 
ة كافة. كقد كثؼ المختصكف بالتربية يلممراحؿ الدراس الحديثة األىداؼ الرئيسية في تدريس العمكـ

 (.2011)خطايبة،  ة كالتكامميةمميات العمـ األساسيالعممية جيكدىـ لمساعدة الطمبة عمى استخداـ ع
استراتيجيات التدريس بحيث تتضمف عمميات العمـ كذلؾ ليتيح عمى ضركرة تطكير المناىج ك  فأكدكا

جراء لممارسة األنشطة االستقرائية كاالستنتاجية كحؿ المشكبلت ك  فرصان  لممتعمميف تفسير ك  التجارب ا 
الدعكة التي أطمقتيا الرابطة القكمية لمعممي العمكـ في الكاليات كيتضح ذلؾ مف خبلؿ  ،البيانات

، بؿ اعتبارضركرة تضميف عمميات ابالمتحدة األمريكية  عمميات العمـ مف أسس  لعمـ في مناىج العمـك
 .Ulerick,2000)بناء المناىج )

 تعريف عمميات العمم :

ة مف العمميات العقمية األساسية مجمكع"( عمميات العمـ بأنيا: 81، ص2012عرفت أبك عاذرة )
لئلنساف، كتضـ ىذه العمميات عددان مف الميارات العقمية الضركرية لحؿ المشكبلت بطريقة منطقية 

 ."سميمة كتساعد عمى تنظيـ معمكماتو كجمع بياناتو كتحديد جيكده كتكجيييا نحك الكجية الصحيحة

المنظمة التي العقمية كالعممية األنشطة " :عمميات العمـ بأنيا (1389، ص2011جحجكح ) كعٌرؼ أبك
كأثناء الحكـ عمى ىذه النتائج مف  ،مف جية لمعمـ يقـك بيا المتعممكف أثناء التكصؿ إلى النتائج الممكنة

 ."قابمة لبلنتقاؿ مف مكقؼ إلى آخر جية أخرل، كالتي تمثؿ سمكؾ العمماء كىي



27 
 

ة مف القدرات العقمية التي تمثؿ سمكؾ العمماء مجمكع"بأنيا:  (Martin, 1997, p79)كعرفيا مارتف 
كتناسب جميع فركع العمـ، كىي قابمة لبلنتقاؿ مف مكقؼ إلى آخر، كيمكف غالبان تعمميا بأم محتكل 

 ."تعميمي

 دراستو أثناء الطالب يستخدميا الي العقمية العمميات أك القدرات مف مجمكعة كتعرفيا الباحثة بأنيا:
 .عممية لمشكمة

 عمميات العمم : تصنيف

 (2002كما كرد في زيتكف) كلفنجر تحيث قدم ،كالباحثكف في تصنيؼ عمميات العمـيختمؼ العمماء 
لعمـ إلى ثبلث تصنيفان متطكران يتناسب مع ما يستخدمو المتعممكف مف عمميات إذ قسمت عمميات ا

 عمميات رئيسية ىي 

 ،كالتصنيؼ ،المبلحظةكتشتمؿ عمى  :(Basic Processes Science)عمميات العمـ األساسية -
 كعبلقات العدد. ،كاألسئمة اإلجرائية ،كعبلقات المكاف ،كاالتصاؿ

 ،كتشتمؿ عمى التفاعؿ كاألنظمة  (Causal Processes Science):عمميات العمـ السببية -
  .كالتكقع )التنبؤ(، كاالستنتاج كاالستدالؿ، ،كالسبب كالنتيجة

كتشتمؿ عمى ضبط Processes Science):  (Experimentalةيعمميات العمـ التجريب -
 .كالتجريب الفركض، كتفسير البيانات، كالتعريؼ اإلجرائي، ياغة كص ،المتغيرات

عمميات العمـ بجانب بعضيا البعض في  (Donnelly & Jenkins, 2001)دكنمي كجنكنزككضع 
ات، كيكجد بينيما أربع أداء االستقصاءمف استخداـ التمثيبلت الرمزية، كينتيي ب بدأتقائمة متصمة 
 كالتطبيؽ، ،ركالتفسي استخداـ األجيزة كاألدكات ككسائؿ القياس، كمبلحظة المياـ، :عمميات ىي

 كتصميـ التجارب.

 Commission of Science)ابطة األمريكية لتقدـ العمـككفؽ الر  العمـ ـ عممياتيتقسكتـ 
Education) حظ كيبل ،العمـ التكامميةكعمميات  ،األساسيةالعمـ يات عمم مجمكعتيف أساسيتيف، إلى

ما مف  عدد قافتطمب إتيبحيث أف استخداـ العمميات التكاممية  ،ىرميان أف عمميات العمـ تمثؿ تنظيمان 
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يسيا في المرحمة األساسية األساسية يتـ تدر العمـ كيؤكد األدب التربكم أف عمميات  ،العمميات األساسية
 .(2008 ،)خطايبةة في المرحمة المتكسطة كالثانكية ييتـ تدريس عمميات العمـ التكاممفي حيف  ،الدنيا

 

 :Basic Science Processes عمميات العمم األساسيةأوال:

كتأتي في قاعدة ىـر تعمـ العمميات العممية، كيتـ تدريسيا في  ،ىي تمؾ العمميات البسيطة نسبيان 
شركع منحى عممياتي اقترح جانييو ثمانية عمميات ىي: المبلحظة، المرحمة األساسية الدنيا، كتبعان لم

كاالستدالؿ، كالتصنيؼ، كالتنبؤ، كالتكاصؿ، كاستخداـ عبلقات المكاف كالزماف، كاستخداـ األعداد، 
( فقد اقترح عشر عمميات كىي: المبلحظة، 2008(، أما زيتكف )زيتكف، 2010كالقياس)عطااهلل، 

، كاالستقراء، كاالستدالؿ، كالتنبؤ، كاستخداـ األرقاـ، (االستنتاجستنباط )القياس، كالتصنيؼ، كاالك 
 كاستخداـ العبلقات المكانية كالزمانية، كاالتصاؿ.

 المبلحظة:Observing   كالكسيمة األكلى الكتساب المعارؼ العمـ التالية عممياتأساس ىي ك ،
جراء التقصي كالبحث خبلؿ استخداـ  ،لخمس كىذه تصنؼ كمبلحظة كيفيةا ،الحكاس مف حكلنا، كا 

، كميزاف الساعة لجمع المعمكمات فإنيا اـ األجيزة كاألدكات كالعدسات، كالمساطركفي حاؿ استخد
 الكريمة إلى القرآنية اآليات مف العديد أشارت كلقد (Bailer; et al, 2006).تصنؼ كمبلحظة كمية 

لى  كىيؼ اإلًبؿً  ًإلى أىفبل ٍينظيركف{تعالى  يقكؿ المبلحظة، عممية لى السماء كيؼ رفعت. كا  مىقت. كا  خي
لى األرض كيؼ سطحت المبلحظة تمثؿ عممية تفكير ف، (20-17 :)الغاشية }الجباؿ كيؼ نصبت.كا 

 كدقة المبلحظة ،ة كاإلدراؾ كتقترف عادة بكجكد سبب يستدعي تركيز االنتباهبىدة  كالمراقاتتضمف المش
فيدؼ المبلحظة قد يككف التركيز  ،ئلشياء الكاقعة أماـ أبصارناظر لبيذا المعنى ال تمثؿ مجرد الن

  .(2007 ،جركاف) ثنيف معان التفاصيؿ أك جكىر المكضكع أك اال عمى
 التصنيؼ Classifying : عمى تقسيـ األشياء أك العممية العقمية التي تتضمف قدرة الطالب

خكاص المشتركة بينيا مثؿ تصنيؼ عمى ال كاعتمادان  األحداث إلى مجمكعات طبقان لصفات معينة،
 .(2003 األشياء حسب الحجـ أك المكف أك الكزف )النجدم كآخركف،

كإلنجاح ميارة التصنيؼ ال بد مف تحديد أكجو االختبلؼ كاالتفاؽ بيف األشياء، كتحديد الصفات 
 (2005كالتي عمى أساسيا يتـ التصنيؼ )نصراهلل،  المشتركة بينيا
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  صؿاالتك Communicating : النتائج المبنية عمى المبلحظة أك التجربة إلى كنقؿ المعمكمات ك
نشاء جداكؿ التخاطب، أك كتا، إما شفكيان مف خبلؿ المناقشة ك اآلخريف بيان كاستخداـ الرسكـ البيانية كا 

اآلخركف يجب نقؿ المعمكمات بشكؿ حذر ليفيميا كتابة تقارير، كالحركة. ك مخططات بيانية، ك ك 
تدريب المتعمميف عمى ميارات التعبير العممي بدقة، كحسف  تكاصؿيتضمف ال. ك بالشكؿ الصحيح

 عممية بشكؿ صحيحاإلصغاء كمناقشة اآلخريف، كالقرآءة العممية الناقدة، ككتابة التقارير كالبحكث ال
كيتضمف التكاصؿ عمميتيف أساسيتيف ىما إدراؾ كفيـ الفرد لرمكز كأفكار  .(2007)النعكاشي، 
 (2011كالبمكشي، طريقة مفيكمة لآلخريف )أمبكسعيدم كعرض رمكز كأفكار الفرد باآلخريف، 

 
 القياس Measuring : ىك القدرة العقمية التي تمكف الفرد مف اختيار أداة القياس كالكحدات المناسبة

 .(2001)عطااهلل،  لمسمة المراد قياسيا، ثـ إعطاء قيمة عددية صحيحة كدقيقة لمقدار تمؾ السمة
 ستنتاج أك االستنباط االDeducting ،كىي عممية عقمية يتـ فييا االنتقاؿ مف العاـ إلى الخاص :

 .(2008)زيتكف،  كمف الكميات إلى الجزئيات
 االستدالؿ Inferring:  قدرة الفرد العقمية التي تمكنو مف الربط بيف مبلحظة )مشاىدة ( شيء ما

ليتسنى لو كضع التفسير  ال تقبؿ أصبلن المبلحظة كبيف المعمكمات السابقة لديو لمتكصؿ إلى سمات
 (.2010عطاهلل، المناسب )

 االستقراء Inducting كىي عممية عقمية يتـ فييا االنتقاؿ مف الخاص إلى العاـ، كمف الجزئيات :
 .(2008)زيتكف،  إلى الكميات

 التنبؤ Predicting: لسابقة أك عممية عقمية تتضمف قدرة الطالب عمى استخداـ معمكماتو ا
كتيدؼ إلى التعرؼ عمى النتيجة المتكقعة كث ظاىرة أك حادث ما في المستقبؿ، المبلحظة لتكقع حد

ادئ التي استخدمت في التكصؿ إليو، بعمى صدؽ القكانيف كالنظريات كالمث المتكقع، كيعتمد دأك الح
 .(2005 كيدم،)الي كيتطمب استخداـ أساليب مختمفة إلثبات صحتو أك لرفضو، منيا التجريب

  استخداـ األرقاـUsing numbers :الرمكز بصكرة صحيحة عقمية تتضمف التعبير باألرقاـ ك  ميارة
 كاألجيزة العممية األخرلدكات األعمى البيانات العممية التي تـ الحصكؿ عمييا مف خبلؿ المبلحظة أك 

 .(2005)القبيبلت، 
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  استخداـ عبلقات الزماف كالمكاف(Using space _ Time Relationships)مادة مكممة  : ىي
لذا فيي أف يصؼ العبلقات المكانية كتغيرىا مع الزمف،  الطالبتتطمب مف الستخداـ األرقاـ، ك 

 .(2011البمكشي، امبكسعيدم ك ) الحركة، كالتغير مع السرعةك  كالتشابو تتضمف دراسة األشكاؿ،

 

 : (Integrated Science Processes): عمميات العمم التكاممية انياً ث

  عممياتيي فلذا  التفكير ذات الرتب العالية التي استخدميا العمماء أثناء إجراء التجارب،ىي عمميات 
كال  أساسية لحؿ المشكمة بقدرة أكبر، عمميات عمـكسميت متكاممة ألنيا تدمج عدة  جريبية بطبيعتيا،

األساسية )أمبك سعيدم كالبمكشي  ـعمميات العمإال بعد تمكنو مف  العممياتيكتسب الطالب ىذه 
،2011) 

 :ىيفان لعمميات العمـ التكاممية ك ( تصني(Patrick, 2010 باترؾ أكرد كقد 

، امؿ األخرل عمى العامؿ التجريبي: عممية عقمية تمكف الطالب مف إبعاد أثر العك ضبط المتغيرات
 تابع.أثره في المتغير التجريبي ك بحيث يتمكف مف الربط بيف المتغير ال

مؤقت لعبلقة محتممة بيف متغيريف، أك إجابة  : كتتضمف قدرة الطالب عمى اقتراح حؿفرض الفرضيات
 .(2008) زيتكف ، ح القضية أف تككف قابمة لبلختبار، كيشترط في اقترامحتممة لمسؤاؿ

منو  تتطمبـ ما جمعو مف بيانات ك تفسيرىا ك : قدرة عقمية عند الفرد تمكنو مف فيتفسير البيانات
 .تصنيؼ كالتنبؤمعالجتيا مف خبلؿ ما يقكـ بو مف عمميات ال

يقصد بيا تعريؼ المفاىيـ أك المصطمحات العممية تعريفان غير قامكسي بؿ : ك التعريفات اإلجرائية
 .كذلؾ باالعتماد عمى خبرة الطالب باستخداـ لغة الطالب الخاصة

ألنيا تتضمف عمميات العمـ السابقة  ،ثرىا تقدمان أكالتجريب أعمى العمميات العممية ك : يعتبر جريبالت
  .مكنو مف إجراء تجارب عممية بنجاحيعٌرؼ التجريب بأنو قدرة الفرد العقمية التي ت، ك جميعيا
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 خصائص عمميات العمم :

 خصائص عمميات العمـ كىي : (2009) كالبمكشي سعيدمأمبك  حدد

الظكاىر الككنية المحيطة  لفيـ الطبلبك  كاألفراد العمماء محددةن، يستخدميا عقميةن  ميارات تتضمف .1
 بيـ 
 عمييا كالتدريب تٌعمميا يمكف مكتسب، أم سمكؾ .2
 ،اتحميمي يمكف مشكبلت الحياة مف العديد إف األخرل، إذ الحياتية الجكانب إلى كنقميا تعميميا يمكف .3

 .العمـ عمميات تطبيؽ عند ليا المناسبة الحمكؿ كاقتراح
 .ميةالعم األنشطة ىعم اكتسابيا يعتمد .4
 طكيمة. فترات عمى تأثيرىا يظير أف يمكف .5

 :  أهمية عمليات العلم

حيث يرل  أكدت معظـ الدراسات كالبحكث عمى أىمية عمميات العمـ في مراحؿ التعميـ المختمفة،
أف عمميات العمـ ىي أساس التقصي كاالكتشاؼ العممي، كيشير أبك جحجكح  (2008خطايبة )

يات العمـ تشكؿ عمكداى فقريان لطرائؽ تدريس العمكـ، كما تزيد مف ثقة المتعمميف ( أف عمم2008)
، مف الضركرم تكافرىا لدل مية عمميات العمـ كعمميات معرفية( أى2004أكد زيتكف )، كما بأنفسيـ

 الطمبة لمساعدتيـ عمى القياـ بالنشاطات العممية المختمفة كما أكد ضركرة القدرة عمى تطبيؽ ىذه
قد أرجع الصعكبات التي يكاجييا التبلميذ في تنفيذ كثير مف عمميات عند بحث مشكمة معينة ك ال

 . لى افتقارىـ ليذه العممياتالنشاطات التعميمية إ
 : بأف أىمية عمميات العمـ ترجع إلى (2003) النجدم كآخركف كيرل
يئة الظركؼ البلزمة لمساعدة قياـ الطالب بدكر إيجابي في العممية التعميمية أم أنيا تعمؿ عمى تي -

كىك األساس في عممية التعمـ  بحيث يككف ىك ،يا لوئدالن مف إعطاالطالب لمكصكؿ لممعمكمات ب
 .محكر العممية التعميمية التعممية

  .التعمـ عف طريؽ الدراسة كاالستقصاء كاالكتشاؼ -
  .لظكاىربعض االتجاىات العممية مثؿ حب االستطبلع كالدراسة عف مسببات ا تنمية -
  .لدل الطالب كالخبلؽالتفكير الناقد  تنمية -
 كاالعتماد عمى النفس.عمى التعمـ الذاتي الطالب قدرة  تنمية -
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كعمى اكتشاؼ معمكمات جديدة  عمى تكسيع التعمـ مف خبلؿ الخبرة المباشرة ، مساعدة الطالب -
  .كعمى تجميع كتصنيؼ المعرفة مف خبلؿ الفيـ

  .متغيرات ككضع االستنتاجات ذات معنىزيادة القدرة عمى ضبط ال -
ي جداكؿ كتفسيرىا ف ألنيا تعتمد عمى المبلحظة كتنظيـ المعمكمات ؛لتفكير الناقد كاإلبداعيا ةتنمي -

جراء التجارب   .كا 

 دور المعلم في تنمية عمليات العلم: 

لؾ يدعك إلى ذ تقديـ األنشطة لممتعمـ فإفنظران لما تحظى بو عمميات العمـ مف مكانة ىامة عند 
 االىتماـ باستراتيجيات مناسبة ك مثيرة الىتمامات المتعمـ ك محببة لنفسو لتنمية عمميات العمـ لديو.

 :األساسية( دكر المعمـ في تنمية عمميات العمـ 1998) عبلـ كيكضح
 مف ذلؾ يتضمف بما لمدرس الجيد كالتحضير ،لمطمبة إكسابيا ريدي التي التعميمية األىداؼ تحديد .1

 .المناسب التدريس أسمكب كتحديد العممية العمميات كتحديد األىداؼ تحديد
 كالمناقشة العممية الممارسة عمى قدرتيـ تنمية في الطبلب مساعدة .2
 .أخرل تعميمية مكاقؼ في العمـ عمميات استخداـ عمى الطبلب تدريب .3
 التركيز كيفضؿ مـالع عمميات مع تبلءـي أف يجبالذم  (الزمني العمر) سيار الد الصؼ تحديد .4

   .بأكممو العاـ خبلؿ العممية كاالتجاىات العمـ عمميات عمى
العممية  العمميات اكتسب قد عمـتالم أف مف كالتأكد تدريسيا الكاجب العممية العمميات تحديد .5

 .التكاممية العمميات تدريس في يبدأ أف قبؿ األساسية
 .جديدة تعميمية مكاقؼ في العمـ عمميات استخداـ .6
 .المناسب الكقت في تكظيفيا نياءا  ك  العمـ عمميات تكظيؼ عمى المتعمميف شجيعت .7
 كتدعكىـ كاالحتماالت األسئمة باب لدييـ يثير لكي لممتعمميف التمييدية الخبرات بعض تقديـ .8

 .ىادفة تجربة أك مثير نمكذج أك عممية فكرة طرح أك عممي عرض طريؽ عف كذلؾ لمتفكير
 .مناسبة تقكيمية أدكات باستخداـ العمـ لعمميات التبلميذ اكتساب تقكيـ .9
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 تقويم عمميات العمم :

ة قد أجريت محاكالت عدٌ ك كنان ميمان في المناىج الدراسية أصبحت عمميات العمـ في الكقت الراىف مك
ذلؾ لمتحقؽ مف امتبلؾ ك  ،سٌميت باختبارات عمميات العمـ لقياس تمؾ العمميات بكاسطة اختبارات

 .( 2007أساليب مختمفة مف بينيا ) زيتكف ، يتـ تقكيـ عمميات العمـ بأدكات ك يمكف أف ك ا، ليالطمبة 
ف حيث مدل امتبلكو لعمميات العمـ بنكعييا األساسية : ك فيو يقيـ الطالب نفسو ميـ الذاتيقيالت -

 كالمتكاممة .
 و مف مبلحظةمعمـ العمكـ الطالب مف خبلؿ تصميـ بطاقة مبلحظة تمكن يقكـ:بطاقة المبلحظة -

 . مكضع الدراسة لعمميات العمـ  ومدل امتبلك سمكؾ الطالب
اتي يجيب عنيا يـ الذك : يمكف أف تستخدـ كاستبانة لمتققاييس ليكرتمقاييس التقدير عمى غرار م -

، أك يستخدميا معمـ العمكـ ككرقة مبلحظة يقيس مف خبلليا مدل امتبلؾ الطمبة الطالب بنفسو
 ـ .لميارات عمميات العم

 Science)يسمى : يصمـ معمـ العمكـ اختباران مف نكع االختيار مف متعدد االختبارات المكضكعية -
Processes Test(SPT))   المتكاممة التي يراد عمميات العمـ األساسية ك فيو يتـ تحديد ميارات ك

 قياسيا
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 :انذراصبث انضببمت 2.2

في بيئات عبلقة بمكضكع الدراسة التي طبقت اطمعت الباحثة عمى عدد مف الدراسات السابقة ذات ال
 عربية كأجنبية كتـ عرضيا في ثبلثة محاكر رئيسة كما يمي:

 :تذرَشانٍ تتؼهك ببصتراتُجُت ػظى انضًك وأثرهب فٍ : انذراصبث انتانًحىر األول 1.2.2

اذ اتختراتيجية عظـ السمؾ في التحصيؿ ك إلى الكشؼ عف أثر اسدراسة ىدفت ( 2015صالح ) أجرل
القرار لدل طبلب الصؼ الرابع العممي في مادة األحياء في مدارس بعقكبة المركز النيارية التابعة 

مف  ان ( طالب60تككنت عينة الدراسة مف ) كقد اتبع الباحث المنيج التجريبي، ،لمديرية تربية ديالى
المجمكعة التجريبية مت مثىما احدإتـ اختيار ك  ،عممي في ثانكية المعارؼ لمبنيفطبلب الصؼ الرابع ال

تككنت مف لب درست باستراتيجية عظـ السمؾ كالثانية المجمكعة الضابطة ك ( طا30تككنت مف )ك 
كقد أعٌد الباحث ليذا الغرض اختبار  ،قصدية لطريقة االعتيادية أختيركا بصكرة( طالب درست با30)

ي األكؿ لمعاـ الدراسي بقت الدراسة في الفصؿ الدراسطي كقد  ،تحصيمي كمقياس اتخاذ القرار
تراتيجية عظـ السمؾ في أظيرت النتائج تفكؽ المجمكعة التجريبية التي درست باس، ك 2014/2015

 .ة التي درست بالطريقة االعتياديةاتخاذ القرار عمى المجمكعة الضابطالتحصيؿ ك 

السمؾ في  استخداـ استراتيجية عظـ ىدفت إلى الكشؼ عف أثرفقد  (2015في دراسة أبك عاذرة )ك 
تدريس العمكـ في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل طالبات الصؼ السادس األساسي في محافظة 

( طالبة مف طالبات 45اتبعت الباحثة المنيج شبو التجريبي، كتككنت عينة الدراسة مف ) الطائؼ،
سرة التابعة لمديرية الصؼ السادس األساسي في المدرسة االبتدائية السابعة التابعة لمدارس منطقة م

 (23المجمكعة التجريبية كضمت ) ،افظة الطائؼ مكزعات عمى مجمكعتيفالتربية كالتعميـ في مح
طالبة درسف بالطريقة االعتيادية  (22كمجمكعة ضابطة تككنت مف ) ،طالبة درسف بالطريقة االعتيادية

داعي لقياس تنمية ميارات التفكير كاستخدمت الباحثة النسخة المعربة مف اختبار تكرانس لمتفكير االب
كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات  .كالمركنة كاألصالة ،ي اىتمت بيا الدراسة كىي الطبلقةالت

داللة إحصائية بيف المتكسطات الحسابية الستجابات مجمكعتي الدراسة عمى درجة المقياس الكمية 
كعدـ كجكد  ،صالة كلصالح المجمكعة التجريبيةاللميارات التفكير االبداعي كعمى ميارتي الطبلقة كا

ة الستجابات مجمكعتي الدراسة التجريبية بيفركؽ ذات داللة إحصائية  بيف المتكسطات الحسا
  .كالضابطة عمى درجة التفكير االبداعي المركنة
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ي دراسة تجريبية لمكشؼ عف فعالية استراتيجية عظـ السمؾ ف (listiani, 2015) نيتياليس كأجرت
مف  ( طالبا كطالبة82تككنت عينة ىذه الدراسة مف )ك  قدرة الطبلب في كتابة نصكص كعظية،زيادة 

تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية كتقسيميـ إلى مجمكعتيف في ماتاراـ  طمبة الصؼ الحادم عشر
عف ت جمع البيانا تـك  ،( طالبان 47) كعددىا تجريبية( طالبان كمجمكعة 46) مجمكعة ضابطة عددىا

 أف (t-test) نتائجأظيرت قد ك  ،((tباستخداـ صيغة اختبار  ياتحميمك  ،طريؽ الكثائؽ كاالختبارات
 .كعظية تكضيحية نصكصكتابة قدرة الطبلب عمى ى عم ان كبير  ان أعطت تأثير  عظـ السمؾاستراتيجية 

فػي تػدريس  استخداـ استراتيجية عظـ السمكة ثريدفت إلى استقصاء أف( 2015طيطاكم ) أما دراسة
الصؼ األكؿ  طالباتلدل الدراسػات االجتماعيػة عمػي التحصيؿ المعرفي كتنمية التفكير التباعدم 

كطبقت  ،فمكعتيف المتكافئتيالمجالمنيج شبو التجريبي ذم  ةحثاالب تاستخدم . في مصر اإلعدادم
اختبار تحصيمي في  كقامت الباحثة بإعدادالدراسة عمى عينة مف طالبات الصؼ األكؿ اإلعدادم، 

اختبار ميارات التفكير التباعدم، كيتضمف ميارات الطبلقة كالمركنة كاألصالة كدليؿ ك كحدة الدراسة 
كجكد فرؽ داؿ كقد أظيرت نتائج الدراسة  .المعمـ في كحدة الدراسة باستخداـ استراتيجية عظـ السمكة

التي درسػت كحدة التجريبية ) مكعةلمجا طالباتدرجات  ( بيف متكسطي0.05) إحصائيان عند مستكل
التي درست نفػس الكحػدة المجمكعة الضابطة ) طالباتالدراسة باستخداـ استراتيجية عظـ السمكة (، ك 

التجريبية،  المجمكعة طالباتفي التطبيؽ البعدم لبلختبار التحصيمي لصالح  عتيادية(بالطريقة اال
التجريبية  جمكعةالم طالباتدرجات  متكسطي ( بيف0.05) كجكد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكلك 
 جمكعةلما طالباتفي التطبيؽ البعدم الختبار التفكير التباعدم لصالح  ة الضابطةالمجمكع طالباتك 

 مستكلباستخداـ استراتيجية عظـ السمكة في رفع  لمتدريس ككجكد أثر ذك فاعمية مرتفعة ،التجريبية
 . الصؼ األكؿ اإلعدادمطالبات  لدم لدالتحصيؿ كتنمية ميارات التفكير التباع

لعظـ استراتيجية التفكير اإلبداعي  أثرمعرفة ىدفت إلى  بدراسة (adenuga, 2015)كقاـ أدينكجا 
 الدراسة طبقت ،نيجيريافي  عمى ميارات حؿ مشكمة المعمميف في القطاع العاـ في كالية اجكف السمؾ
عشكائيا  ـاختيارىكقد  ،مف مكظفي التعميـ العاـ ةمعمم (40)ك معمـ (40) منيـ مشاركان  (80) عمى
يجيبك-بكمقر منطقة الحككمة المحمية )إيجيمف  اكجكف الشرقية  محافظةاإليبك(. ضمف -اكدم كا 

عطاء التعميمات لمدة ا  مف التدريب ك  سبكعياأدقيقة  (45) مدةتمقت كؿ مجمكعة عبلج  .السيناتكرية
لمشاركيف مع استخداـ الصؾ المكحد الممحؽ الئحة حؿ كقد تـ جمع البيانات مف ا ،أسابيع (8)
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التي كضعيا الباحثكف قبؿ التدريب لتشكيؿ اختبار قبمي كعمى الفكر بعد ثمانية (PSI) المشكبلت 
كمف ثـ تـ تحميؿ البيانات التي  .كقد تـ اختبار فرضية كاحدة ان،بعدي ان أسابيع مف التدريب لتشكيؿ اختبار 

 ان كبير  ان ىناؾ تأثير أف  كقد أظيرت النتائج( ANCOVA) داـ تحميؿ التبايفتـ الحصكؿ عمييا باستخ
 .لييكؿ السمكة عمى المشاركيف

الكشؼ عف فاعمية استراتيجية عظـ السمؾ في تحسيف التحصيؿ  في( 2014الطيطي )كتبحث دراسة 
لدراسة المنيج اعتمدت ا .في مدينة إربد في األردفالصؼ السادس األساسي في مادة العمـك  طمبةلدل 

 ،السادس أختيركا بالطريقة القصديةقد تككنت عينة الدراسة مف أربع شعب مف الصؼ ك  شبو التجريبي
تبار قد استخدـ الباحث االخك  ،طالبة كزعكا عشكائيان إلى أربع مجمكعات( طالبان ك 139حيث شممت )

حصائية بيف متكسطات إداللة  ذكؽ ك كجكد فر أظيرت نتائج الدراسة ك  ،التحصيمي لجمع البيانات
لصالح استراتيجية عظـ ك  البعدم يعزل ألثر طريقة التدريس ختبار التحصيؿادرجات الطمبة في 

يعزل  كعدـ كجكد فركؽ ذك داللة احصائية بيف درجات الطمبة في اختبار التحصيؿ البعدم ،السمؾ
يعزل ألثر صيؿ البعدم كجكد فركؽ ذك داللة احصائية بيف درجات الطمبة في اختبار التحك لمجنس، 

 .التفاعؿ بيف الطريقة كالجنس كلصالح اإلناث

أثر استخداـ استراتيجية عظـ السمؾ  التعٌرؼ عمى( إلى 2014بابية )بابية ك  الباحثاف كسعت دراسة
الباحثاف  تبعكا. في مقرر الثقافة اإلسبلميةفي تنمية ميارة حؿ المشكبلت لدل طالبات جامعة الطائؼ 

ة العشكائية البسيطة ( طالبة تـ اختيارىف بالطريق69تككنت عينة الدراسة مف )ك ريبي، المنيج التج
كقاـ  ،( طالبة34)( طالبة كالمجمكعة الضابطة 35ة التجريبية )، المجمكعكتقسيميف إلى مجمكعتيف

أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات ك  ،األسرية حؿ المشكبلت القدرة عمىلقياس  بتطكير أداةالباحثاف 
اللة إحصائية لصالح طالبات المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ استراتيجية عظـ السمؾ في د

 .عمى حٌؿ المشكبلت القدرة

السمؾ التي  عظـتصكر الطبلب الستراتيجية  الكشؼ عفإلى  تىدف (Melinda,2014)مميندا  قاـك 
 . ككاف معممككالفيـ في أندكنيسياراءة يتـ تنفيذىا في تعمـ المغة اإلنجميزية كمغة أجنبية في جزء الق

 ،لممشاركة في ىذه الدراسةلتعميـ الطبلب في الفصؿ الثالث مستعديف لمتطكع  عشريف مدرسة ابتدائية
. كفي أعقاب ذلؾ، استجاب عظـ السمؾـ القراءة باستخداـ استراتيجية يمف خبلؿ االنضماـ إلى تعم

جانب سمككي كجانب ي ك سؤاؿ منيا مف جانب كاقع الطبلب لبلستبياف كالمقابمة التي يتألؼ كؿ
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نتائج كقد أظيرت  ،السمؾ في تعمـ القراءةعظـ المكاقؼ الستكشاؼ ردكد الطبلب مف استراتيجية 
نيـ أشعركا ب يـكأنلتي يكاجيكنيا في تعمـ القراءة، المقابمة أف الطبلب تمكنكا مف حؿ الصعكبات ا

ىي  السمؾ استراتيجية عظـف كأ ،السمؾ عظـؼ استراتيجية تكظي عندتعمـ القراءة لمحفزكف بسيكلة 
عف النظرة اإليجابية الستخداـ الطبلب استراتيجية تـ الكشؼ كما استراتيجية تدريس مفيدة بالنسبة ليـ. 

 ككسيمة منظمة مناسبة في تعمـ المغة اإلنجميزية كمغة أجنبية في جزء القراءة. عظـ السمؾ
سمؾ في تنمية المفاىيـ أثر تكظيؼ استراتيجية عظـ ال معرفةلى ( إ2013دراسة اآلغا ) كسعت

اتبع الباحث  .البيئة لدل طبلب الصؼ العاشرة ك ميارات التفكير الناقد في عمكـ الصحالعممية ك 
العاشر في مدينة خانيكنس  ( طالبان مف الصؼ70تككنت عينة الدراسة مف )ك  المنيج شبو التجريبي،

مجمكعة التجريبية ، التقسيـ الطبلب إلى مجمكعتيفك  بالطريقة القصدية، ـيث تـ اختيارى، حفي غزة
 ان كاختبار  ،الباحث اختباران لممفاىيـ العممية قد أعدك ( طالبان 35المجمكعة الضابطة )( طالبان ك 35)

 عند مستكل الداللةأظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ك  ،لميارات التفكير الناقد
(0.05≥α) ف متكسطي درجات الطبلب في المجمكعة الضابطة كأقرانيـ في المجمكعة التجريبية بي

لصالح المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ في القياس البعدم الختبار المفاىيـ العممية 
، كما بينت كجكد فركؽ ذات لبعدم الختبار  لممفاىيـ العمميةاستراتيجية عظـ السمؾ في التطبيؽ ا

بيف متكسطي درجات الطبلب في المجمكعة الضابطة  (α≤0.05) عند مستكل الداللة صائيةداللة إح
كأقرانيـ في المجمكعة التجريبية في القياس البعدم الختبار ميارات التفكير الناقد لصالح المجمكعة 

 التجريبية التي درست باستخداـ استراتيجية عظـ السمؾ .

استراتيجية استراتيجية التفكير بصكت مرتفع ك عالية كؿ مف ( الستقصاء ف2013ىدفت دراسة حمكد )ك 
اتبعت الباحثة المنيج ، تحصيميـ لممعرفة العمميةمطبلب ك عظـ السمؾ في تنمية االستدالؿ العممي ل

معيد إعداد العمكـ في  يمف طبلب الصؼ الرابع ف ( طالبان 64تككنت عينة الدراسة مف )ك التجريبي، 
درست األكلى باستخداـ استراتيجية التفكير بصكت  ،تجريبيتيف ى شعبتيفمكزعيف عم الكرخ الصباحي

استخدمت الباحثة ك  كدرست المجمكعة التجريبية الثانية باستخداـ استراتيجية عظـ السمؾ، مرتفع،
تحصيمي اختبار ك العربية، منو إلى النسخة المترجمة ( Lawson) االستدالؿ العممي الذم طكره مقياس

كجكد فركؽ بيف متكسطات درجات عدـ نتائج اإلحصائية القد أظيرت ك لغرض الدراسة،  أعدتو الباحثة
كجكد فركؽ بيف متكسطات بيف المجمكعتيف التجريبيتيف ، ك  اختبار ميارات التحصيؿ لممعرفة العممية
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لصالح المجمكعة التجريبية  درجات مقياس ميارات االستدالؿ العممي بيف المجمكعتيف التجريبيتيف
 . كلىاأل

أثر استخداـ استراتيجية عظـ السمؾ في  عمى تعٌرؼالإلى ىدفت ( 2012الدبسي ) كفي دراسة قاـ بيا
المنيج الباحث حيث اعتمد  ،الصؼ الرابع األساسي لدل طمبةتنمية المفاىيـ العممية في مادة العمكـ 

األساسي في منطقة طالبة مف طمبة الصؼ الرابع ( طالب ك 60تككنت عينة الدراسة مف )ك  التجريبي
كلتحقيؽ أغراض الدراسة قاـ الباحث بالطريقة القصدية تـ اختيارىـ الغزالنية بمديرية تربية ريؼ دمشؽ 

أظيرت الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح طمبة المجمكعة قد ، ك بإعداد اختبار لممفاىيـ
البعدم المؤجؿ ك البعدم  يفلتطبيقالتجريبية التي درست باستخداـ استراتيجية عظـ السمؾ في ا

 لبلختبار.

تحميؿ استراتيجية  الكشؼ عف أثردراسة ىدفت إلى  (chin et al ,2008)كأجرل شيف كزمبلؤه 
تـ تطبيؽ ، قبؿ الخدمة لممرحمة االبتدائية العمكـ لمعممي التدريسالسبب الجذرم في 

مف معممي العمكـ قبؿ  ممان ( مع18)شممت الدراسة  عظـ السمؾ، كمخطط ( (5WHYاستراتيجية
مجمكعات في كؿ ( 6قسمكا إلى ) في قسـ تدريس العمكـ في جامعة تايكاف،الخدمة لممرحمة االبتدائية 

 (18)ساعات في األسبكع، لمدة  (4)باعطائيـ دكرات تدريبية لمدة كذلؾ ( معمميف 3مجمكعة )
المباشرة لمممارسات الصفية  حظة، كسجبلت المبلعف طريؽ ممؼ االنجازتـ جمع البيانات  ،أسبكعا

 كرسمكا (5WH)طرح األفكار بطريقة العصؼ الذىني مف خبلؿ أسمكب كتـ  بعد الكرات التجريبية،
بب السبب الجذرم مف خبلؿ استراتيجية تحميؿ الس تكصمكا إلىمخطط ىيكؿ السمكة معا. كأخيرا، 

ة قبؿ الخدمة يصبحكف عمى دراية تدريجيا النتيجة أف معممي العمكـ لممرحمة االبتدائي تظير أك  ،الجذرم
 في تدريس العمكـ.، كيمكنيـ تطبيقو التدريستحميؿ السبب الجذرم في باستراتيجية 

 

مساعدة الطمبة في قراءة تطكير قدرة ( ىدفت إلى Martin, 2006) بيا مارتفنكعية قامت كفي دراسة 
 ،استراتيجية عظـ السمؾباستخداـ  (EST)تدريس عمكـ المغة االنجميزية  لنصكص فيكاستيعاب ا

، كاستخدمت في مدرسة كيبانجستاف في ماليزياطالبان مف الصؼ الخامس  (27طبقت الدراسة عمى )
، كقد أظيرت النتائج تحسف الطمبة في كأعماؿ الطمبة كالسجبلت الكتابية الباحثة المبلحظة كالمقابمة
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الدراسة بطريقة عظـ السمؾ، كما حافظ الطمبة عيـ في ، باإلضافة إلى استمتاكفيـ النصكص القراءة
 عمى نشاطيـ أثناء الحصص 

 :فٍ تذرَش انؼهىو وتنًُتهب بنًفبهُى انؼهًُتبٍ تتؼهك انذراصبث انت :انًحىر انثبنٍ 2.2.2

 إلى التعرؼ عمى أثر تدريس كفقان لخرائط العقؿ في تنمية المفاىيـ العممية (2014)خميؿ دراسة  ىدفت
في  لدل طمبة الصؼ الرابع األساسي في مادة العمكـ كبعض عادات العقؿ كير البصرم كميارات التف

مف ( طالبان 88)كتككنت عينة الدراسة مف  التجريبي،شبو استخدمت الباحثة المنيج ، ك محافظة القميكبية
تعميمية مدرستي التحرير االبتدائية المشتركة كالشييد محمد فيمي االبتدائية المشتركة بإدارة طكخ ال

التعرؼ )لميارات  كتـ إعداد اختبار لممفاىيـ العممية كاختبار لمتفكير البصرم ،بمحافظة القميكبية
دراؾ  ،)التفكير بمركنةعادات العقؿل كمقياس عبلقات كتفسير كاستخبلص معنى(، كالكصؼ كالتحميؿ كا 

كد فركؽ ذات داللة إحصائية كقد أظيرت النتائج كج ،كالتفكير ما كراء المعرفي( ، كالتفكير التبادلي
لصالح بيف متكسطات درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار المفاىيـ 

 المجمكعة التجريبية 

سكف في تنمية تينشؼ عف فاعمية تكظيؼ نمكذج ميرؿ ك ( ىدفت إلى الك2014في دراسة عبداهلل )
، كقد استخدـ في غزة كـ لدل طبلب الصؼ الرابع األساسيعمميات العمـ في العمالمفاىيـ العممية ك 

( طالبان مف طبلب الصؼ الرابع األساسي 62الباحث المنيج التجريبي حيث تككنت عينة الدراسة مف )
ضابطة، إلى مجمكعتيف تجريبية ك تـ اختيارىـ عشكائيان مف مدرسة دار األػرقـ التعميمية كتـ تقسيميا 

عمميات العمـ كدليؿ المعمـ كقد اختبار بإعداد اختبار المفاىيـ ك اـ الباحث لتحقيؽ أىداؼ الدراسة قك 
( بيف متكسط درجات الطبلب α≤0.05أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )

متكسط درجات أقرانيـ في المجمكعة الضابطة في اختبار المفاىيـ لصالح لمجمكعة التجريبية ك في ا
( بيف α ≤0.05)الداللة ريبية، ككجكد فركؽ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل المجمكعة التج
متكسط درجات أقرانيـ في المجمكعة الضابطة في الطبلب في المجمكعة التجريبية ك  متكسط درجات

 اختبار عمميات العمـ لصالح المجمكعة التجريبية

 العممية المفاىيـ بناء في التشبييات ـاستخدا أثرعمى  التعرؼيدفت إلى ف (2014دراسة كيكاف) أما
 تربية لمديرية التابعة الحككمية المدارس في األساسي الرابع الصؼ طبلب لدل التفكير ميارات كتنمية
 الدراسة عينة عمى الدراسة أدكات تطبيؽ كتـ ،يالتجريب شبو المنيج الباحثة استخدمتك  ،نابمس كتعميـ
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 الشمالية عصيرة ذككر مدرسة في األساسي الرابعصؼ ال طبلب مف طالبان  (60) مف المؤلفة
 أخرل طالبا، كمجمكعة (30) طبلبيا كعدد ضابطة إحداىما مجمكعتيف، في تكزيعيـ كتـ األساسية،
 المجمكعة أما التشبييات، باستخداـ التجريبية المجمكعة كدرست ،طالبان  (30) طبلبيا كعدد تجريبية
 لبناء تحصيميان  اختباران   ىما لمدراسة أداتيف الباحثة كاستخدمت، قميديةتدريسيا بالطريقة الت فتـ الضابطة
كقد  ،( فقرة11مككف مف ) التفكير ميارات يقيس كاختباران  فقرة، (27مككف مف ) العممية المفاىيـ
 المتكسطيف بيف (α=0.05)مستكل الداللة  عند إحصائية داللة ذك فرؽ الدراسة كجكد نتائج أظيرت
 لبناء التحصيمي االختبار عمى (ةالضابط التجريبية،) الدراسة مجمكعتي طبلب عبلماتل فيالحسابي
 . التجريبية المجمكعة لصالح العممية المفاىيـ

 لدل العممية المفاىيـ تنمية في اإللكتركني التعمـ أثر إلى التعرؼ في( 2013دراسة القطيش ) كتبحث
، في األساسيي الرابع الصؼ طمبة  مف الدراسة عينة كتككنت تبع الباحث المنيج التجريبي،ا مادة العمـك

في  الشرقية ماليةشال البادية لكاء تربية مديرية في األساسي الرابع الصؼ طمبة مف كطالبة طالبان  (76)
ية كعددىا التجريب المجمكعة تدريس تـ كقد كضابطة، تجريبية مجمكعتيف عمى عشكائيان  كزعكا ،األردف

طالباي كطالبة  (39كعددىا ) الضابطة كالمجمكعة التعمـ اإللكتركني، بطريقة طالبان كطالبة (37)
 فقرة )30(مف العممية مككف اىيـالمف كاختبار ،إلكتركنيان  الضكء كحدة تطكير كتـ .االعتيادية بالطريقة

( α=0.05 ) إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد الدراسة نتائج أظيرت ، كقددمتعد مف االختيار نكع مف
) إحصائية ذات داللة فركؽ في حيف ال تكجد ،المجمكعة التجريبيةي تنمية المفاىيـ العممية كلصالح ف

α=0.05 )تعزل لمجنس أك إلى التفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس. 

( إلى تحديد أثر األنشطة العممية في  Seker & rugoD(2012 , دكجرك كسيكر كىدفت دراسة
 قت الدراسة معلعممية المتعمقة في األرض كالفضاء كالشمس كالقمر، كطباكتساب األطفاؿ المفاىيـ ا

في ركضة أطفاؿ في مدينة أنطاليا، كاستخدمت في ىذه  (طفبلن  20طفمة ك 28) ( منيـطفبل 48)
ة كتحميؿ رسكمات األطفاؿ الدراسة منيجية البحث النكعي، كجمعت البيانات مف خبلؿ المبلحظ

لتأثير االيجابي لؤلنشطة العممية بكصفيا أداة فعالة في اكتساب األطفاؿ ، كأظيرت النتائج االعممية
 .المفاىيـ العممية

ىدفت إلى الكشؼ عف فاعمية استخداـ قصص الرسـك المتحركة في تنمية  (2012في دراسة قرباف)ك 
شبو كاتبعت الباحثة  ،في مدينة مكة المكرمة المفاىيـ العممية كالقيـ االجتماعية ألطفاؿ الركضة
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تككف مجتمع الدراسة مف  ،كافئتيف التجريبية كالضابطةلقائـ عمى تصميـ المجمكعتيف المتالتجريبي ا
 تـ طفبلن  (50كاختارت العينة بكاقع ) ،تكل التمييدم بمدينة مكة المكرمةجميع األطفاؿ في مس

يبية كالمجمكعة كتـ تكزيعيـ بالتساكم عمى مجمكعتيف المجمكعة التجر  ،اختيارىـ بالطريقة القصدية
اعتمادان عمى محتكل كأىداؼ أفبلـ الرسـك  تـ بناءه مصكر الضابطة كطبقت الباحثة اختبار تحصيمي

كقد أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة احصائية  ،التي صمميا الباحث لغرض الدراسة المتحركة
لصالح المجمكعة ـ العممية لمستكل المفاىي بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في القياس البعدم

 بيف القياسيف القبمي كالبعدم لصالح المجمكعة التجريبية ككجكد فركؽ ذات داللة احصائية ،التجريبية
 .اس البعدميكذلؾ لصالح الق ،لتحصيميالمفاىيـ العممية ككذلؾ في الدرجة الكمية لبلختبار ال لمستك 

( طريقة التعميـ الشخصي )خطة كميرستخداـ ىدفت إلى معرفة أثر ادراسة ( 2012العبلف ) كأجرت
العممية في مادة العمكـ لطمبة الحمقة األكلى مف مرحمة التعميـ األساسي في  يـىافي تنمية المف

 جميع طمبةحيث تككف مجتمع البحث مف  ، اتبعت الباحثة المنيج التجريبيالجميكرية العربية السكرية
( 504المككف مف )رقية التابعة لمحافظة ريؼ دمشؽ ك لشمنطقة الغكطة ا فيالصؼ الرابع األساسي 

قسمكا إلى مجمكعتيف ضابطة  ،ن طالبا( 132أختير منيـ بالطريقة العشكائية عينة قكاميا ) ،طالبان 
العممية، كقد أظيرت نتائج البحث إلى كجكد فركؽ  يـىاقامت الباحثة بإعداد اختبار المف تجريبية،ك 

بيف متكسطي درجات طمبة المجمكعة التجريبية   (01.الداللة )ذات داللة إحصائية عف مستكل 
 كالمجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدل لبلختبار لصالح المجمكعة التجريبية 

إلى التعرؼ عمى أثر برنامج مقترح لتنمية بعض المفاىيـ  (2012)كما سعت دراسة عباس كالشالجي
شممت عينة الدراسة عمى ك تـ اتباع المنيج التجريبي  ،)التمييدم( في بغدادالعممية لدل أطفاؿ الرياض

طفؿ كطفمة مف ركضتي الفارس كركضة النرجس كتـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف تجريبية تتألؼ  (40)
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة أيعد مقياس لقياس  ،( طفبلن 20طة تتألؼ مف )بجمكعة ضا( طفبلن كم20مف )

ـٌ تحديدىا،برنامج لتنمية المفاىيـ العممية  كبناء المفاىيـ العممية لدل األطفاؿ، كقد تكصمت  التي ت
ككجكد  ،جمكعة التجريبيةالنتائج إلى كجكد فركؽ ذك داللة إحصائية بيف االختبار القبمي كالبعدم لمم

االختبار البعدم متكسط درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في فركؽ ذك داللة إحصائية بيف 
 لتجريبية.لصالح المجمكعة ا
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( إلى تقصي أثر مادة تعميمية محكسبة في اكتساب المفاىيـ 2011البركات كالنصر) كىدفت دراسة
اتبع  ،ي دكلة اإلمارات العربية المتحدةف الدنيا األساسيةالعممية كأداء عمميات العمـ لدل طمبة الصفكؼ 

مف الصؼ الثالث  كطالبة البان ط (79تككنت مف )كتـ اختيار عينة قصدية  الباحثاف المنيج التجريبي،
كتـ جمع البيانات مف خبلؿ اختباريف أحدىما مكزعيف عمى مجمكعتيف تجريبية كضابطة، األساسي 

يقيس اكتساب المفاىيـ العممية كيقيس اآلخر أداء ميارات عمميات العمـ، كقد أظيرت النتائج كجكد 
ي اختبار المفاىيـ العممية  كاختبار ميارات ففركؽ دالة إحصائية بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة 

، كما أظيرت النتائج كجكد عبلقة ارتباطية إيجابية بيف عمميات العمـ لصالح المجمكعة التجريبية
 اكتساب المفاىيـ العممية كأداء ميارات عمميات العمـ لدل أفراد المجمكعة التجريبية 

ٌرؼ فاعمية استخداـ استراتيجية التدريس القائـ تعدراسة ىدفت إلى  (2010كأجرل الدبسي كالعبلف )
منطقة الصؼ الرابع األساسي في مادة العمكـ  طمبةعمى االستبطاف في تنمية المفاىيـ العممية لدل 

الباحثاف المنيج استخدـ  ،طالبان كطالبة (250)شؽ كالمككف مف النشابية التابعة لمديرية تربية ريؼ دم
طالبان  (45مف مدرسة أـ القرل لمبنيف )طالبان كطالبة بطريقة قصدية  (92)، اختير منيـ التجريبي

طالبة كتـ اعتماد شعبتيف مف كؿ مدرسة إحداىما تمثؿ المجمكعة  (47كمدرسة دير سمماف لمبنات )
كقد أظيرت النتائج كجكد  ،العمميةاختبار لممفاىيـ كتـ إعداد  ،ابطة كاألخرل المجمكعة التجريبيةالض

طمبة المجمكعة بيف متكسطي درجات  (010.حصائية عند مستكل الداللة )إلة فركؽ ذات دال
 .لصالح المجمكعة التجريبية التجريبية كالمجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم لبلختبار

( ىدفت إلى استقصاء أثر المنحى الركائي في تدريس العمكـ في فيـ الطمبة 2007) سعسع كفي دراسة
 ،دراكاتيـ لمبيئة التعممية الصفيةدنيا لممفاىيـ العممية كميارات عمميات العمـ كفي إالمرحمة األساسية ال

مف مدرستيف حككميتيف ضمف  ،شبو التجريبي مف خبلؿ عينة قصديةكقد اتبعت الباحثة المنيج 
ار شعبتيف عشكائيان تـ اختي ( مف طمبة الصؼ الثالث األساسي،97مديرية عىماف الثالثة تككنت مف )

تككف إحداىما تجريبية كاألخرل ضابطة كقد استخدمت الباحثة اختباران لفيـ المفاىيـ كؿ مدرسة لمف 
اس خصائص البيئة التعممية جاىزة  لقي (الئحة صفي)ك ،كاختباران لميارات عمميات العمـ العممية
الضابطة في كقد أظيرت النتائج تفكؽ أفراد المجمكعة التجريبية عمى أقرانيـ مف المجمكعة  ،الصفية

 كفي عمميات العمـ األساسية. ،مميةفيـ المفاىيـ الع
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البيت ىدفت إلى بياف أثر استخداـ  (Ward & Wandersee, 2002) كفي دراسة كارد ككندرسي
اتبعت الدراسة المنيج  ،ىيـ العممية في المدارس المتكسطةالدائرم في التعمـ ذم المعنى لممفا

قاـ الباحثاف بإعداد اختبارات لممفاىيـ العممية، كمقابمة اكمينيكية  كلتحقيؽ غرض الدراسةالتجريبي، 
 19كاستبانة لقياس اتجاىات الطبلب نحك العمكـ كالمشاكؿ التي تكاجييـ، كتككنت عينة الدراسة مف 

متكسط بيف إحصائية  ، كأظيرت النتائج كجكد فركؽ دالةالمتكسطة طالبان كطالبةن مف طبلب المرحمة
 .لصالح االختبار البعدم مي كمتكسط االختبار البعدمبقر البااالخت

 :ين خالل تذرَش انؼهىوتنًُتهب بؼًهُبث انؼهى و تتؼهك : انذراصبث انتٍ 3.2.2

( دراسة ىدفت إلى استقصاء الفركؽ ذات (Tek Ong, et al, 2016   أجرل تيف أكنج كزمبلؤه
كمنطقة السكف  ،(سنكات 6ك 4( لعمريةالداللة االحصائية بيف األطفاؿ مف حيث الجنس كالفئة ا

في اكتساب عمميات العمـ التي تتضمف التصنيؼ كالمبلحظة كالتنبؤ كاالستدالؿ )الريؼ كالمدينة( 
( طفبل في أربع مدارس مدرستيف في الريؼ كمدرستيف في المدينة 220كالتكاصؿ. طبقت الدراسة مع )

. كأظيرت النتائج فقرة لرصد ميارات عمميات العمـ (36، كتـ بناء اختبار يتككف مف )في كالية بيراؾ
عدـ كجكد فركؽ بيف الجنسيف في عمميات العمـ، كلكف الفركؽ ظيرت بيف األطفاؿ تبعا لمنطقة السكف 
ة للصالح المدينة في عمميات التكاصؿ كالتصنيؼ كاالستتاج، كما بينت النتائج كجكد فركؽ ذات دال

متعمقة في القياس اؿ في عمر سنكات كذلؾ في عمميات العمـ اللمعمر لصالح األطف احصائية تبعان 
  كالتنبؤ كاالستنتاج.

ىدفت إلى الكشؼ عف أثر تكظيؼ األناشيد كاأللعاب  (2014كمكب )أبك قامت بيا في دراسة ك 
ث األساسي في ة الصؼ الثاللدل طمبالتعميمية في تنمية المفاىيـ كبعض عمميات العمـ األساسية 

طالبان كطالبة  (100كتككنت عينة الدراسة مف ) ،الباحثة المنيج التجريبي اتبعت ،ة بغزةالعمكـ العام
األكلى بمغ عدد أفرادىا  ،قسمت إلى ثبلث مجمكعات تجريبية ،مف مدرسة الشاطئ االبتدائية المشتركة

طالبان  (34ا )كالمجمكعة التجريبية الثانية بمغ عدد أفرادى ،بان كطالبة درست بتكظيؼ األناشيدطال (34)
كطالبة درست  طالبان  (32طة بمغ عددىا )بكمجمكعة ضا ،ة درست بتكظيؼ األلعاب التعميميةكطالب

 ،كاختبار لعمميات العمـ األساسية كقد قامت الباحثة ببناء اختبار لممفاىيـ العممية ،بالطريقة التقميدية
جات الطمبة في اختبار المفاىيـ كقد أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط در 

كاختبار عمميات العمـ األساسية لدل طمبة الصؼ الثالث األساسي لممجمكعة التجريبية األكلى التي 
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درست بتكظيؼ األناشيد في التطبيؽ القبمي كالبعدم لصالح البعدم ، ككجكد فركؽ ذات داللة 
بار عمميات العمـ األساسية لدل طمبة إحصائية في متكسط درجات الطمبة في اختبار المفاىيـ كاخت

بيؽ الصؼ الثالث األساسي لممجمكعة التجريبية األكلى التي درست بتكظيؼ األلعاب التعميمية في التط
، ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط درجات الطمبة في القبمي كالبعدم لصالح البعدم

لدل طمبة الصؼ الثالث األساسي بيف المجمكعة اختبار المفاىيـ كاختبار عمميات العمـ األساسية 
التجريبية األكلى التي درست بتكظيؼ األناشيد كبيف المجمكعة الضابطة لصالح المجمكعة التجريبية 

، ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط درجات الطمبة في اختبار المفاىيـ كاختبار األكلى
ثالث األساسي بيف المجمكعة التجريبية الثانية التي درست عمميات العمـ األساسية لدل طمبة الصؼ ال

، ككجكد فركؽ صالح المجمكعة التجريبية الثانيةبتكظيؼ األلعاب التعميمية كبيف المجمكعة الضابطة ل
ذات داللة إحصائية في متكسط درجات الطمبة في اختبار المفاىيـ كاختبار عمميات العمـ األساسية 

األساسي بيف المجمكعة التجريبية األكلى التي درست بتكظيؼ األناشيد كبيف لدل طمبة الصؼ الثالث 
 .صالح المجمكعة التجريبية الثانيةالمجمكعة التجريبية الثانية التي درست بتكظيؼ األلعاب التعميمية  ل

 العمـك لتجارب فتراضياال استخداـ المختبر أثر تقصي إلى( 2014إبراىيـ )دار دراسة  كما سعت
 األساسي في الخامس الصؼ طمبة العممية لدل المفاىيـ كاكتساب العمـ عمميات تنمية مة عمىالعا

 تـ طالبة (40) مف الدراسة عينة تككنتك كاستخدمت الباحثة المنيج الكصفي الكمي  ،سمفيت محافظة
 عةالتاب الثانكيةسرطة  بنات مدرسة مف األساسي الخامس الصؼ طالبات قصدية مف بطريقة اختيارىا
 تعييف تـ متكافئتيف حيث مجمكعتيف إلى الشعبة طالبات تكزيع تـ ،سمفيت كتعميـ تربية لمديرية
 المختبر درست باستخداـ طالبة (20) مف تككنت التي التجريبيةة المجمكع لتمثؿ عشكائيا إحداىما

 كلتحقيؽ ،اإلعتيادية الطريقة باستخداـ طالبة درست (20) مف كتككنت ضابطة فتراضي، كاألخرلاال
 كيتككف العمـ عمميات الدراسة كالتي تمثمت باختبار أدكات بإعداد الباحثة قامت الدراسة أىداؼ
 العممية المفاىيـ اختباربدائؿ، ك  بأربعة متعدد مف اإلختيار نكع مف فقرة (14) مف النيائية بصكرتو
كقد  ،تكالمقاببل بدائؿ، عةبأرب متعدد مف اإلختيار نكع مف فقرة (29) مف النيائية بصكرتو كيتككف

 التجريبية،) الدراسة مجمكعتي عبلمات متكسط بيف إحصائيا داؿ فرؽ كجكدأظيرت نتائج الدراسة 
 إحصائيا داؿ فرؽ كجكد فتراضي،المختبر االاستخداـ  إلى يعزل العمـ عمميات اختبار عمى (كالضابطة
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 يعزل العممية المفاىيـ اختبار عمى (كالضابطة ،ةالتجريبي)الدراسة مجمكعتي عبلمات متكسطي بيف
 .فتراضيالا المختبر إلى استخداـ

دراسة ىدفت إلى استقصاء فاعمية استراتيجيتي التعمـ بالمعب كاالكتشافات لتنمية  (2012) كأجرل عمي
كالتصميـ ذك  ،اتبع الباحث المنيج التجريبي ،ألساسية لطفؿ الركضة في القاىرةبعض عمميات العمـ ا

القاىرة التجريبية لمغات بإدارة القاىرة  ارس( طفبلن مف ركضة مد30كقد تـ اختيار )ة الكاحدة المجمكع
بار مصكر لقياس كقد أعد الباحث اخت ،يتراكح أعمارىـ مف خمس إلى ست سنكاتيمية التعم الجديدة

الكمي  متكسطات األداءكقد أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في  ،بعض عمميات العمـ
 .عدماالختبار البالعمـ المصكر لصالح اختبار عمميات  لؤلطفاؿ عمى

أثر تدريس العمكـ مف خبلؿ تقصي ىدفت إلى  (Ergul, et al, 2011)كآخركف  ايرجكؿ كفي دراسة
كاتجاىاتيـ  عمميات العمـ لدل طمبة المرحمة األساسية في المدارس التركية اكتساباالستقصاء في 

تككنت  ( إناث،119ك) طالبان ( 122( طالب منيـ )241ككنت عينة الدراسة مف )، كتنحك العمكـ
( طالبان كطالبةن مف طمبة الصفكؼ الرابع كالخامس كالسادس األساسية، 71المجمكعة التجريبية مف )

( طالبان كطالبةن مف طمبة الصفكؼ السابع كالثامف األساسييف، أما المجمكعة الضابطة فتككنت 50ك)
( طالبان كطالبةن 52طالبان كطالبةن مف طمبة الصفكؼ الرابع كالخامس كالسادس األساسية ك) (68مف )

نحك  االتجاىات كمقياسكتـ إعداد اختبار لعمميات العمـ  مف طمبة الصفيف السابع كالثامف األساسيييف،
ي إكتساب عمميات فاعمية استخداـ طريقة التعميـ القائمة عمى االستقصاء ف، كقد أظيرت النتائج العمكـ
  .العمـ

معرفة أثر تكظيؼ أسمكب الدراما في تنمية المفاىيـ العممية  في( 2011الطكيؿ ) كتبحث دراسة
دمت الباحثة المنيج شبو استخ ،لدل طالبات الصؼ الرابع األساسي كعمميات العمـ بمادة العمـك

رابع األساسي مقسمة إلى ( طالبة مف طالبات الصؼ ال80كتككنت عينة الدراسة مف ) ،التجريبي
كقد  ،ؿ غزةمف مدرسة عمكاس األساسية لئلناث في منطقة شمامجمكعتيف ضابطة كتجريبية اختيرت 

، كقد )المبلحظة كالتصنيؼ كاالستنتاج( ـأعدت الباحثة اختبار لممفاىيـ العممية كاختبار لعمميات العم
درجات بيف متكسطي  (α≤0.05لداللة )أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ا

كدرجات قريناتيف في المجمكعة الضابطة في االختبار البعدم لممفاىيـ  ،طالبات المجمكعة التجريبية
 (α≤0.05العممية لصالح المجمكعة التجريبية، ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )



46 
 

، كدرجات قريناتيف في المجمكعة الضابطة في بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة التجريبية
 االختبار البعدم لبعض عمميات العمـ لصالح المجمكعة التجريبية  .

في برنامج قائـ عمى المحاكاة الحاسكبية  تقصي فاعمية ( دراسة ىدفت إلى2010كأجرل الحسيني )
الصؼ الرابع  طمبةل كالتحصيؿ المعرفي لد ،بعض عمميات العمـ األساسيةتنمية الخياؿ العممي ك 

 عشكائيةكاختار الباحث عينة  المنيج التجريبي، الباحث اتبعك بمصر  لمحافظة بكرسعيد االبتدائي
السيدة )ك (جبر الشامي)مدرستي ع األساسي ببطمبة الصؼ الراطالبة مف طالبان ك  (56)مككنة مف

مجمكعة  ،قسيميا إلى مجمكعتيفتـ ت ،لمحافظة بكرسعيدلممدارس األساسية الحككمية التابعتاف  (نفيسة
اختبار عمميات العمـ األساسية  إعدادكتـ  ،(28كمجمكعة تجريبية كعددىا ) ،(28ضابطة كعددىا)

 ،كاختبار التحصيؿ المعرفي مقياس الخياؿ العمميك )المبلحظة، كالتصنيؼ، كاالستنتاج، كالتنبؤ( 
طمبة بعض عمميات العمـ األساسية لدل  تنمية اسكبية في كأشارت النتائج إلى فعالية المحاكاة الح

  الصؼ الرابع االبتدائي

التحصيؿ،  عمى النشط التعمـ استراتيجيات استخداـ أثر معرفة إلى ىدفت (2009في دراسة شاىيف )ك 
كقد  التعميمية في االسكندرية، الجمرؾ األساسي بإدارة الرابع الصؼ لدل طمبة العمـ، عمميات كتنمية

 كضبط الفركض، كفرض كاالستنتاج، كالتصنيؼ، ،المبلحظة (عمـ عمىال اقتصرت عمميات
االبتدائي حيث  الرابع الصؼ طبلب مف عينة عمى التجريبي الباحثة التصميـ كاستخدمت المتغيرات(،

 اختبار ي:كى أعدتيا التي الدراسة أدكات عمييـ كطبقت ( طالبان كطالبة،90) الدراسة مف عينة كتككنت
 فركقان  ىناؾ العمـ أف عمميات اختبار بتطبيؽ النتائج الخاصة العمـ، كأثبتت لعمميات كاختبار  تحصيمي
( بيف درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في 0.01) إحصائية عند مستكل الداللة ذات داللة

 .التجريبية المجمكعة لصالح ياس البعدم الختبار عمميات العمـالق

ت إلى تقصي فاعمية التدريب عمى استراتيجية التعمـ التعاكني في يدفف (2009دراسة البركات ) أما
سنكات مف طمبة الصؼ الثاني األساسي  (8-7تنمية ميارات عمميات العمـ لدل األطفاؿ مف عمر )

اتبع الباجث المنيج  ،2008-2007لمفصؿ الدراسي الثاني  ـ في إربدتعميالتابعة لمديرية التربية كال
( 95ى مجمكعتيف المجمكعة التجريبية )ككزعت عم ،دراسة عمى عينة عشكائيةالطبقت  شبة التجريبي.

ت كقد جمعت البيانات باستخداـ اختبار ميارا ،طالبان كطالبة (93طالبان كطالبة كالمجمكعة الضابطة )
كقد كشفت النتائج أف أداء أفراد المجمكعة التجريبية أفضؿ كبداللة  ،عمميات العمـ الذم أعده الباحث
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ؾ عمى مجاالت اختبار ميارات عمميات أقرانيـ في المجمكعة الضابطة كذل إحصائية مف مستكل أداء
 كعمى مستكل المجاالت ككؿ. العمـ )المبلحظة كالتصنيؼ كالتنبؤ (،

إلى التعرؼ عمى أثر نمكذج استراتيجية االستقراء خماسية  (2008) ىدفت دراسة الشبمي كعشاك 
العمـ األساسية لدل طالبات الصؼ الثالث االساسي كاتجاىاتيف نحك العمـك المراحؿ في تنمية عمميات 

كقد تـ اختيار اتبعت الباحثتاف المنيج التجريبي،  ،الغكث الدكلية في منطقة جنكب عماف التابعة لككالة
طالبة  (44عينة الدراسة بطريقة قصدية مف مدرسة إناث نزاؿ األساسية األكلى كالبالغ عددىا )

كاستخدـ الباحث  ،فقرة (25عمى شعبتيف ،كما تـ إعداد اختبار لعمميات العمـ اشتمؿ عمى ) مكزعات
كقد أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  ،تبانة اتجاىات الطمبة نحك العمكـاس

 .المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى اختبار عمميات العمـ البعدم كلصالح المجمكعة التجريبية

مـ باالكتشاؼ بمساعدة الحاسكب ( دراسة ىدفت إلى استقصاء أثر التع2007الشبكؿ )أجرل العبادم ك ك 
 ،ث األساسي في األردف، التنبؤ ( لدل طمبة الصؼ الثالتنمية عمميات العمـ )المبلحظة، التصنيؼ في

( 90ككنت مف )صدية حيث ت. تـ اختيار عينة الدراسة بالطريقة القاتبع الباحثاف المنيج التجريبي
، تـ اختيار عكا بشكؿ أساسي إلى ثبلث مجمكعاتالصؼ الثالث األساسي كز  طمبةطالبة مف طالباي ك 

ـ حكسبتيا كفؽ طريقة التعملمصؼ الثالث األساسي في األردف ك كحدة دراسية مف كتاب العمكـ المقرر 
ية رست المجمكعة الثانتدريسيا إلحدل المجمكعات الثبلث بينما د، ك باالكتشاؼ بمساعدة الحاسكب
يانات قاـ الباحثاف لجمع الب. ك ة الثالثة كفؽ الطريقة التقميديةالمجمكعكفؽ طريقة التعمـ باالكتشاؼ ك 

قد أظيرت النتائج تفكؽ الطمبة الذيف تعممكا كفقان لطريقة االكتشاؼ . ك عمميات العمـلقياس  ببناء اختبار
قة االكتشاؼ عمى أقرانيـ الذيف تعممكا كفؽ طريبمساعدة الحاسكب في التحصيؿ لعمميات العمـ 

. كما أظيرت النتائج تفكؽ أفراد مجمكعة التعمـ باالكتشاؼ عمى أفراد مجمكعة التعمـ الطريقة التقميديةك 
بالطريقة التقميدية في األداء الكمي لتحصيؿ عمميات العمـ ك عمى كؿ عممية مف عمميات العمـ الثبلث 

. 

( ىدفت إلى معرفة تطكر (Roth & Roychoudhury, 1993 كزميمو كفي دراسة أجراىا ركث
ميارات عمميات العمـ أثناء المكاقؼ الصفية التعاكنية مف خبلؿ االستقصاء في المختبرات المفتكحة 

(Open-Laboratories) كلتحقيؽ ذلؾ تـ اختيار عينة مككنة مف ثبلث صفكؼ يدرسكف الفيزياء .
م عشر، كصفيف آخريف يدرساف مادة الفيزيا المتقدمة لطمبة الصؼ التمييدية لطمبة الصؼ الحاد
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. كلجمع في كندا الثاني عشر، كثبلثة صفكؼ مف طمبة الصؼ الثامف الذيف يدرسكف العمكـ العامة
البيانات اعتمدت الباحثة منيجية البحث النكعي مع إجراء عمميات تسجيؿ فيديك لجمسات المختبرات، 

كقد بينت نتائج الدراسة أف الطبلب تمكنكا مف تطكير ، تقارير، كمذكرات تأمميةب بكتابة كتكميؼ الطبل
 .يارات عمميات العمـ بصكرة مرتفعةم

 

 ػهً انذراصبث انضببمت مُبانتؼ 4.2.2

أشارت العديد مف الدراسات السابقة إلى أىمية استراتيجية عظـ السمؾ في تدريس العمكـ العامة كعمـك 
، كقد برز دكرىا اإليجابي مية ، كالمغة اإلنجميزية كالتاريخ، كالدراسات االجتماعيةكالثقافة اإلسبل أخرل

 فيما يأتي:

 الطيطي، ؛2015طيطاكم،  ؛2015 صالح،) تحسيف التحصيؿ، كما كرد في الدراسات اآلتية -
 (.2013؛ حمكد، 4201

 (2012 ؛ الدبسي،2013كؿ مف )اآلغا،تنمية المفاىيـ العممية كدراسة  -
 (2013) كدراسة اآلغا يارات التفكير الناقدتنمية م -
 (2015) تنمية ميارات التفكير اإلبداعي كدراسة أبك عاذرة -
 (2015) تنمية التفكير التباعدم كدراسة طيطاكم -
 (2014 ؛ بابية كبابية،,Adenuga 2015حؿ المشكبلت كدراسة كؿ مف ) -
 (2013) تنمية االستدالؿ العممي كدراسة حمكد -
 ( Listiani, 2015؛Melinda, 2014) مى القراءة كالفيـ كالكتابةزيادة القدرة ع -
 (2015) اتخاذ القرار كدراسة صالح -

اىتمت الدراسات السابقة بتنمية المفاىيـ العممية في تدريس العمكـ كخاصة مرحمة رياض األطفاؿ ك 
 (،2007،سعسع ؛2011 ،البركات كالنصر ؛2012 قرباف ؛2014)كيكاف،كالمرحمة األساسية كدراسة 

كقد أكدت عمى أىمية المفاىيـ العممية، كأىمية االستراتيجيات الحديثة التي ترتكز عمى البنائية في 
 تنميتيا. 
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 Ergul؛Tek Ong,et al, 2016)العمـ، كما في دراسة يضا عمميات أشت الدراسات السابقة ناقكما 
et al, 20112012؛ عمي، 2014، براىيـإدار  ؛2014 ،بك كمكب؛ أ.) 

 
يا يتفق مع الدراسة بية وجدت أن بعضومن خالل استعراض الباحثة لمدراسات السابقة العربية واألجن

 الحالية في الجوانب التالية:

المفاىيـ العممية في كؿ مف دراسة أثر استخداـ استراتيجية عظـ السمؾ في تنمية المفاىيـ العممية   -
 (2012؛ الدبسي، 2013)اآلغا،

ىذا النكع مف االستراتيجيات يحتاج إلى المنيج  أف إذ ،السابقة المنيج التجريبيـ الدراسات ااستخد -
 التجريبي.

 لعممية، كاختباران لعمميات العمـ كأدكات لجمع البيانات.استخداـ اختباران لممفاىيـ ا -

 مـعمميات العاختبار مفاىيـ العممية ك ال اختباركقد استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في بناء 
كاإلطبلع عمى األسس كالمبادئ التي تقكـ عمييا  (.2007كدراسة العبادم كالشبكؿ )األساسية 

 إستراتيجية عظـ السمؾ.

 وقد تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في الجوانب اآلتية:

اتيجية عظـ ستر يـ العممية كعمميات العمـ، كىي إاستراتيجية التدريس المستخدمة مف أجؿ تنمية المفاى
ية التي تجمع بيف تنمية المفاىيـ العمم  -عمى حد عمـ الباحثة- حيث أف ىذه الدراسة األكلى السمؾ،

 .المبلحظة كالتصنيؼ كالتنبؤ كاالستنتاج كالقياس عمميات كعمميات العمـ األساسية التي اقتصرت عمى

ابقة باختيار عينة مف لدراسات الست في العينة المختارة، حيث اختمفت الدراسة الحالية عف اكما تميز 
، أما بقية الدراسات فقد تـ اختيار طمبة الصؼ الثالث األساسيكىـ ة األساسية الدنيا طمبة المرحم

؛ 2012،عدا )دراسة الدبسيالثانكية أك المرحمة الجامعية ماالعينة مف طمبة المرحمة المتكسطة أك 
 ع األساسي، كالسادس األساسي.ة الصفيف الرابف طمبلمذاف اختارا عينة الدراسة م( ا4201كالطيطي، 
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 ثبنثانفصم ان
 طرَمت انذراصت وإجراءاتهب

 

لمطريقة كاإلجراءات مف حيث تحديد المنيج المتبع في الدراسة، كمجتمع  ان يتناكؿ ىذا الفصؿ كصف
كاإلجراءات التي ، التحقؽ مف صدقيا كثباتياؽ كطر  ،الباحثة أعٌدتيالتي كاألدكات ا، الدراسة كعينتيا

 .في تحميؿ البيانات لمكصكؿ إلى النتائجكالمعالجات اإلحصائية  ،تيا الباحثة في تطبيؽ دراستياتبعا

 ينهج انذراصت : 1.3

تيجية عظـ السمؾ الستقصاء أثر استرا ؛كالتصميـ شبو التجريبي المنيج التجريبي باتباعالباحثة قامت 
لمثؿ كذلؾ لمبلءمتو  ؛ساسية لطمبة الصؼ الثالث األساسيفي تنمية المفاىيـ العممية كعمميات العمـ األ

 ىذا النكع مف الدراسات.

 يجتًغ انذراصت : 2.3

مديرية ل الحككمية التابعة مدارسال طمبة الصؼ الثالث األساسي في جميع تككف مجتمع الدراسة مف
 كالبالغ عددىـ ،2015/2016عاـ الدراسي للمفصؿ الدراسي الثاني مف ا كاحي القدسضتربية كتعميـ 

مدرسة، منيا  (72، مكزعيف عمى )( طالبة648، ك)( طالب735) منيـ ،( طالب كطالبة1383)
سجبلت قسـ ل كفقان ( مدرسة مختمطة، كذلؾ 17( مدرسة لئلناث، ك)24، ك)ر( مدرسة ذكك 31)

 ية تربية كتعميـ ضكاحي القدس.التخطيط كاإلحصاء في مدير 

 ػُنت انذراصت : 3.3

الصؼ الثالث في أربع شعب مف شعب  منتظميف( طالبان كطالبة 109) تككنت عينة الدراسة مف
في  التابعة لمديرية تربية كتعميـ ضكاحي القدس ،األساسية المختمطةأبكديس مدرسة األساسي في 

ـٌ ، ـ 2015/2016الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي  ائيان لتمثبل مف المدرسة عشك  شعبتيف تعييفكت
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المجمكعة التجريبية مادة  كقد درس طبلب ة.ابط المجمكعة الضلتمثبل كشعبتيف ،المجمكعة التجريبية
عتيادية في تدريس الاخدمت الطريقة بينما استي  العمكـ العامة باستخداـ استراتيجية عظـ السمؾ،

 طة.المجمكعة الضاب

 :ذلؾ لؤلسباب التالية ديس األساسية المختمطةمف مدرسة أبك بطريقة قصدية  العينةتيار اخ تـٌ ك 

 .مكافقة إدارة المدرسة عمى تطبيؽ الدراسة -
 .ستراتيجية عظـ السمؾإلتطبيؽ  ااستعدادىالمعممة ك  مكافقة -
 .خبرة في التدريس ذات ةالمعمم -
يا نفس المعممة ليسيؿ تنفيذ الدراسة تحتكم المدرسة عمى أربع شعب لمصؼ الثالث األساسي تيدرس -

 عمى المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة.
أٌما عدد الطبلب الذيف مثمكا المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة لمذككر كاإلناث فيي مكضحة 

 في الجدكؿ التالي:

 ة، ضابطة(تىزيغ ػينة اندراسة تبؼاً نهدنس)ذكىر، إناث( وانمدمىػة)تدريبي: (1.3)خدول 

                 
 الجنس    

 المجمكع الضابطة التجريبية

 43 21 22 ذككر

 66 34 32 إناث

 109 55 54 المجمكع

 

 أدواث انذراصت : 4.3

أداتيف الستقصاء أثر استخداـ استراتيجية عظـ السمؾ في تنمية بإعداد في ىذه الدراسة الباحثة  قامت
المفاىيـ العممية،  تنمية : اختباركىما ،ـ األساسية لمصؼ الثالث األساسيالمفاىيـ العممية كعمميات العم

 :كفيما يمي كصفان ليذه األدكاتباإلضافة إلى دليؿ المعمـ، األساسية لعمميات العمـ  اختبارك 
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 إػذاد انًبدة انتؼهًُُت: 1.4.3

تمخص ىذه اإلجراءات فيما قامت الباحثة بإعداد دليؿ لممادة التعميمية كفؽ استراتيجية عظـ السمؾ كت
 يمي:
 اختيار كحدة "التكيؼ عند الحيكانات" مف كتاب الصؼ الثالث األساسي. -
 .تحميؿ الكحدة بتحديد األىداؼ العامة كالخاصة -
 (.1ممحؽ) في الكحدةتحديد المفاىيـ الكاردة  -
 كأدبيات تتحدث عف استراتيجية عظـ السمؾ . دراسات سابقةاإلطبلع عمى  -
كالتي ميـ الكحدة الدراسية كفؽ استراتيجية عظـ السمؾ مف خبلؿ بناء مذكرات تدريس الكحدة تص -

إطار نظرم يعرؼ المعمـ باستراتيجية عظـ السمؾ، كاألىداؼ العامة لمكحدة، كالجدكؿ الزمني تضمنت 
جراءات التدريس كالكسائؿ التعميمية كالتقكيـ درس ك السمككية لكؿ ىداؼ لتنفيذىا كاأل  ليؿ المعمـ()دا 

 (.2ممحؽ)
 

 صذق انًبدة انتؼهًُُت : 

 ذكم الخبرة( محكمان مف 15)عرضيا عمى ، بدؽ المادة التعميميةتحقؽ مف صقامت الباحثة بال
لمتأكد مف مبلءمتيا لمغرض الذم أعدت مف أجمو، كتـ األخذ  ( محكـ،15كالبالغ عددىـ) كاالختصاص

 .(3ممحؽ) بما يتناسب كرؤية المحكميفعديؿ أك إضافة بمبلحظات المحكميف، كما تبعو مف حذؼ أك ت

 

 انًفبهُى انؼهًُت: تنًُت اختببر 2.4.3

 بإعداد االختبار كفؽ الخطكات اآلتية:قامت الباحثة 

مف مقرر العمـك العامة األكلى مف الفصؿ الدراسي األكؿ  تحديد الكحدة التعميمية الممثمة في الكحدة -
 )التكيؼ عند الحيكانات(. ي بعنكافلمصؼ الثالث األساسي، كالت

مستكيات بمـك كمعرفة عدد األىداؼ، ثـ التحقؽ مف صدؽ حسب التعميمية  الكحدةمحتكل  تحميؿ -
 التحميؿ كثباتو.

 (.4ممحؽ) بناء جدكؿ مكاصفات لمعرفة األكزاف النسبية الخاصة بكؿ درس كبعدد األىداؼ -
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ية لدراسات سابقة لبلستفادة منيا في بناء فقرات اإلطبلع عمى العديد مف االختبارات المشاب -
 االختبار.

لتتناسب مع االختيار مف متعدد بكاقع ثبلث ممكىات لكؿ  بصكرتيا األكلية صياغة فقرات االختبار -
  .كؿ كما يناسبو مف العمكد الثانيتكفيؽ بيف العمكد األلم سؤاؿ أنشائي كسؤاؿسؤاؿ، باإلضافة إلى 

ختبار ككضعيا في مقدمة االختبار مع مراعاة كضكحيا كمبلءمتيا لمستكل صياغة تعميمات اال -
 الطمبة.

 انًفبهُى:  تنًُت صذق اختببر

مف كاالختصاص  الخبرة ذكم( محكمان مف 15)عرضو عمى مف خبلؿ  بار،تمف صدؽ االخ تـ التأكد
كطمب منيـ إبداء ، (15ـ )كالبالغ عدددى العامةمادة العمكـ لكمعمميف  كمشرفيف تربكييف أساتذة جامعات

كضكح الفقرات ك  ،انتماء كؿ فقرة في االختبار مع مستكل اليدؼ الذم يتضمنوالرأم بمحتكل االختبار، ك 
 (3)ممحؽ مبلءمة فقرات االختبار لممستكل العمرم كالمعرفي لمطالب، ك مف حيث الصياغة كالمغة

ـٌ إجراء بعض التعديبلت عمى الصياغة المغك  حذؼ بعض  ية لمفقرات، كما تـٌ كفي ضكء ذلؾ، ت
ضافة غيرىا، ضافة صكر كاضحة لبلختبار ليناسب المرحمة األساسية الدنياك  الفقرات كا  كذلؾ كفقان  ا 
 (.5ممحؽ) ( فقرة 20كقد بمغ عدد فقرات االختبار بصكرتو النيائية )، لمبلحظات المحكميف

 

 :ثبات االختبار

مف خارج مف مجتمع الدراسة، طبيقو عمى عينة استطبلعية تب قامت الباحثة مف ثبات االختبار متحقؽل
 ( طالبان كطالبة مف طمبة الصؼ الثالث األساسي في مدرسة مشاريع25عينة الدراسة مككنة مف )

االستطبلعية  العينة تطبيؽ االختبار عمى ثـ أعيد ،عشكائيان كقد اختيركا األساسية المختمطة، العيزرية 
 بمغكقد  ثبات،الكحساب معامؿ ( test-retestتطبيقو المرة األكلى ) أسبكعيف مفنفسيا بعد مضي 

  ساب معامؿ الصعكبةتحتـ اكما  .كيعد ىذا المعامؿ جيدان كيفي بأغراض الدراسة الحالية (،0.87)
- 0.30)معامؿ الصعكبة  فتراكح كالتمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار بناءن عمى العينة االستطبلعية

 (.6ممحؽ) (0.71 – 0.29ؿ التمييز تراكح )كمعام (0.73
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  :األصبصُت ػًهُبث انؼهىاختببر  3.4.3

( فقرة 23كالذم تكٌكف مف ) ،بصكرتو األكليةاألساسية  ـ لعمميات العم اختبارالباحثة بإعداد  قامت
كفقرة ( فقرة مف نكع االختيار مف متعدد يندرج تحت كؿ فقرة منيا ثبلثة بدائؿ، كفقرة تصنيؼ، 21منيا)

: المبلحظة، كالتصنيؼ، التالية تغطي ىذه الفقرات عمميات العمـ األساسيةك استخراج الفركقات، 
كالدراسات السابقة التربكم بعد إطبلعيا عمى ما يتكفر في األدب  كذلؾ، كاالستنتاج، كالتنبؤ، كالقياس

مجمكعة األساسية  لعمـا اختبار عمميات يتضمف ت بأفاعكقد ر  .()كالتي ليا عبلقة بمكضكع الدراسة
، ككذلؾ إرفاؽ إلجابةلمبحث عف ا قصيرة تثير تفكير الطالب األسئمة التي تعتمد عمى مكاقؼمف 

   .الصكر التي تساعد الطالب في اإلجابة كلتتناسب مع المستكل العمرم لطمبة الصؼ الثالث األساسي
 

 :األساسيةعمميات العمم  اختبارصدق 
مف أساتذة ذكم الخبرة كاالختصاص  ( محكمان مف15)تـ عرضو عمى  ،االختبارلمتحقؽ مف صدؽ 

ـٌ كبناءن عمى مبلحظات المحكميف  ،(3ممحؽ) جامعات كمشرفيف تربكييف كمعمميف مادة العمكـ العامة ت
بحيث أصبح المقياس بصكرتو النيائية  بعضيا حذؼك  بإعادة صياغة بعض الفقرات، إجراء التعديبلت

 (.7ؽ)ممح فقرة ( 12يحكم )
 

 :األساسيةعمميات العمم  اختبارثبات 
ـٌ تطبيقو عمى عينة استطبلعية مف خارج عينة الدراسة مككنة مف ) ( 25لمتأكد مف ثبات االختبار ت

طالبان كطالبة مف طمبة الصؼ الثالث األساسي في مدرسة مشاريع العيزرية األساسية المختمطة، كقد 
االستطبلعية نفسيا بعد مضي أسبكعيف مف العينة ختبار عمى اختيركا عشكائيان، ثـ أعيد تطبيؽ اال

كيعد ىذا المعامؿ جيدان  (،0.82) بمغكقد  (، كحساب معامؿ ثباتtest-retestتطبيقو المرة األكلى )
 ،لكؿ فقرة مف فقرات االختبارحتساب معامؿ الصعكبة كالتمييز تـ ا كماكيفي بأغراض الدراسة الحالية. 

 (.8ممحؽ) (0.73 -0.27تراكح )فمعامؿ التمييز أما  (،0.64-0.33كبة)فتراكح معامؿ الصع
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 إجراءاث تطبُك انذراصت : 5.3

  :اآلتيةتباع الخطكات الباحثة بإ قامتلتنفيذ الدراسة 
  كزارةالحصكؿ عمى كتاب تسييؿ الميمة مف قسـ الدراسات العميا في جامعة القدس مكجية إلى  -

  .التربية ك التعميـ
مديرية تربية كتعميـ مكجية إلى  كزارة التربية كالتعميـ عمى كتاب تسييؿ الميمة مف الحصكؿ  -

  ضكاحي القدس.
الحصكؿ عمى كتاب مف مديرية تربية كتعميـ ضكاحي القدس مكجو إلى مديرة المدرسة التي جرل  -

 تطبيؽ الدراسة فييا.
بيدؼ  استراتيجية عظـ السمؾالدراسات السابقة المتعمقة بمكضكع االطبلع عمى األدب التربكم ك  -

 أدكات الدراسة.دة التعميمية ك مااالستفادة منيا في تصميـ ال
كالتي  الجزء األكؿ لمصؼ الثالث األساسي العامة اختيار محتكل كحدة تعميمية مف كتاب العمكـ -

 )التكيؼ عند الحيكانات(.  تمثمت بكحدة
تحديد ىـر كحدة ك الخاصة لمالعامة ك مف خبلؿ تحديد األىداؼ  تحميؿ محتكل الكحدة المختارة -

 عف طريؽ التحميؿ عبر الزمف. التأكد مف ثبات التحميؿالمعرفة العممية ك 
دة مف الدراسات ذلؾ باالستفاك األساسية  لعمميات العمـ كاختبارلمفاىيـ العممية تنمية إعداد اختبار ل -

كميف مف ذكم الخبرة كعة مف المحالتحقؽ مف صدؽ األداتيف بعرضيما عمى مجم تـالسابقة ك 
 .االختصاصك 
، كذلؾ بتطبيقيما األساسية عمميات العمـ اختبارىيـ العممية ك المفاتنمية التحقؽ مف ثبات اختبار  -

 عمى عينة استطبلعية مف مجتمع الدراسة كمف خارج عينة الدراسة 
 .ستراتيجية عظـ السمؾكفؽ إ تعميمية كحدةتصميـ  -
ة باستخداـ استراتيجية يتضمف مذكرات تدريس الكحدة التعميمي إعداد الدليؿ الخاص بالمعمـ الذم -

إطار نظرم يعرؼ المعمـ باستراتيجية عظـ السمؾ، كاألىداؼ العامة تضمف  ، كالذمعظـ السمؾ
جراءات التدريس كالكسائؿ لمكحدة، كالجدكؿ الزمني لتنفيذىا كاألىداؼ السمككية لكؿ درس ك  ا 

 .التعميمية كالتقكيـ
كعة مف المحكميف مف ذكم الخبرة ؽ المادة التعميمية بعرضيا عمى مجمالتحقؽ مف صد -

 .االختصاصك 
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التجريبية بطريقة عشكائية الضابطة ك  ،تعييف المجمكعتيفك ختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية، ا  -
 .ف بيف الشعب المكجكدة في المدرسةم

 مسمة مف المقاءات معيا،ستراتيجية عظـ السمؾ مف خبلؿ ستدريب المعممة عمى التدريس كفؽ إ -
ـٌ تزكيدىا باألدكات  ،مادة التعميمية التي جرل تنظيمياعمى ما كرد في ال ،حيث ركز التدريب كت
 البلزمة لمتطبيؽ.

عمى المجمكعتيف  األساسية العمـ عممياتكاختبار المفاىيـ العممية تنمية لقبمي الختبار التطبيؽ ا -
 .التجريبية في بداية التجربةالضابطة ك 

المجمكعة الضابطة كفؽ الطريقة كتدريس تدريس المجمكعة التجريبية كفؽ طريقة عظـ السمؾ  -
  االعتيادية.

 .التطبيؽالباحثة سير األمكر مع المعممة طكاؿ مدة  متابعة -
كعتيف معمى المجك ، األساسية عمميات العمـ اختبارالمفاىيـ العممية ك  تنمية التطبيؽ البعدم الختبار -

 .ابطة بعد انتياء التجربةالضالتجريبية ك 
 .تفسيرىاتيا إحصائيان الستخراج النتائج ك معالججمع البيانات ك  -
 .كمكضكعيتفسير النتائج كنقاشيا بشكؿ عممي  -
 كضع التكصيات كالمقترحات. -

 

 يتغُراث انذراصت: 6.3

 :المتغيرات المستقمةأواًل: 
 ية(.كىي بمستكييف)إستراتيجية عظـ السمؾ، االعتيادطريقة التدريس  -1
 ، أنثى (لو مستكياف )ذكرك  ،المتعمـجنس  -2
 

 : المتغيرات التابعةثانيًا :
 حصؿ عمييا الطمبة في اختبارالتي  (العبلمةالدرجة )تـ قياسيا مف خبلؿ ك  المفاىيـ العممية:تنمية  -1

  .العممية المفاىيـتنمية 
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 اختبارييا الطمبة في حصؿ عمالتي  (العبلمةالدرجة )تـ قياسيا مف خبلؿ ك عمميات العمـ: تنمية  -2
 .األساسية عمميات العمـ

  :تصًُى انذراصت 7.3

ـٌ ك  ،ضابطة ( بقياسيف قبمي كبعدم -جريبية الباحثة التصميـ شبو التجريبي لممجمكعتيف ) ت اعتمدت ت
 .الضابطة بطريقة عشكائيةتعييف المجمكعتيف التجريبية ك ك  ،اختيار العينة بطريقة قصدية

 
 تصميـ الدراسة كما يمي:لتعبير عف ايمكف ك 
 

O1 :ات القبمية.ختبار جممة اال  
 :O2.جممة االختبارات البعدية 

X.المعالجة التجريبية كتشير إلى استراتيجية عظـ السمؾ : 
 

 :انًؼبنجت اإلحصبئُت 8.3

باستخداـ برنامج  جيمعت البيانات كعكلجت ؛التحقؽ مف صدؽ الفرضياتلئلجابة عف أسئمة الدراسة ك 
االنحرافات المعيارية لعبلمات لحساب المتكسطات الحسابية ك  كذلؾ (،SPSS) اإلحصائيةالرـز 

، األساسيةعمميات العمـ  اختبارك المفاىيـ العممية  تنمية اختبارالمجمكعتيف التجريبية ك الضابطة عمى  
فاىيـ لمقارنة متكسطات عبلمات الطمبة في اختبار تنمية الم (ANCOVA)تحميؿ التغاير  كاستيخدـ
 ة كاختبار عمميات العمـ األساسية.العممي

 
 
 
 
 
 
 

O1     X    O2 

O1           O2   
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 الفصل الرابع:

 عرض نتائج الدراسة:

 

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول
 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني

 تمخيص نتائج الدراسة
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 انفصم انرابغ:
 ػرض نتبئج انذراصت:

 

استخداـ أثر التي ىدفت إلى استقصاء  ،إلييا الدراسة تتي تكصميتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان لمنتائج ال
الصؼ الثالث  مبةلط األساسية إستراتيجية عظـ السمؾ في تنمية المفاىيـ العممية كعمميات العمـ

ختمؼ  باختبلؼ الجنس كطريقة التدريس كالتفاعؿ ي ىذا األثرككذلؾ معرفة ما إذا كاف  ،األساسي
 بينيما.

 لمنتائج في ىذا الفصؿ تبعان لممتغيرات التابعة كما يمي: كفيما يأتي عرضا

 اننتبئج انًتؼهمت ببإلجببت ػن انضؤال األول. 1.4
عممية لطمبة الصف استخدام إستراتيجية عظم السمك في تنمية المفاىيم الما أثر السؤال األول: 
 ؟ والتفاعل بينيما والجنس، ؟ وىل يختمف ىذا األثر باختالف طريقة التدريس،الثالث األساسي

مستكل الال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند  كانبثقت عف السؤاؿ األكؿ الفرضية التي تنص عمى "
(a≤ 0.05)  بيف متكسطات عبلمات طمبة الصؼ الثالث األساسي في اختبار تنمية المفاىيـ العممية

لعامة في المدارس الحككمية التابعة لمديرية ضكاحي القدس، تعزل لطريقة التدريس في العمكـ ا
 كالجنس كالتفاعؿ بينيما".

نحرافات المعيارية عمى الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاإل تكلئلجابة عف السؤاؿ األكؿ قام
 اختبار تنمية المفاىيـ العممية
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ت المعيارية، تـ اعتماد عبلمات الطمبة في العينتيف كلحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافا 
كذلؾ بحسب الجنس كطريقة التدريس، كما في  تنمية المفاىيـ العممية اختبارالضابطة كالتجريبية عمى 

 :اآلتيالجدكؿ 

 جرٌبٌة فً اختبار(: األعداد والمتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لعالمات الطلبة فً العٌنتٌن الضابطة والت1.4جدول )

 ، حسب طرٌقة التدرٌس فً االختبارٌن القبلً والبعدي.تنمٌة المفاهٌم العلمٌةفً  استخدام استراتٌجٌة عظم السمك

 
 انذرجبث انبؼذَت انذرجبث انمبهُت

طرَمت 

 انتذرَش
 انجنش

انًتىصط 

 انحضببٍ

االنحراف 

 انًؼُبرٌ
 انؼذد

انًتىصط 

 انحضببٍ

االنحراف 

 انًؼُبرٌ
 انؼدد

انمدمىػة 

 االػتيادية

 21 3.48 11.71 21 2.94 6.48 ذكر

 34 2.83 12.29 34 2.83 5.97 أنثى

 55 3.08 12.07 55 2.86 6.16 انمدمىع

انمدمىػة 

 انتدريبية

 22 4.33 14.73 22 3.30 5.68 ذكر

 32 3.22 16.34 32 2.83 6.87 أنثى

 54 3.76 15.69 54 3.06 6.39 انمدمىع

 انمدمىع

 43 4.18 13.26 43 3.12 6.07 ذكر

 66 3.63 14.26 66 2.85 6.41 أنثى

 109 3.87 13.86 109 2.95 6.28 انمدمىع

 

أف ىنػاؾ فركقػان ظاىرية في المتكسطػات الحسابية لعبلمات الطمبة في  (1.4)يتضح مف الجػدكؿ 
مف جية عظـ السمؾ تراتيجية اسك مف جية  االعتياديةبيف الطريقتيف ) تنمية المفاىيـ العمميةاختبار 
 أخرل(.

كلمعرفة ما إذا كانت الفركؽ الظاىرية في المتكسطات الحسابية لعبلمات الطمبة ذات داللة إحصائية  
(، ككانت النتائج كما في ANCOVA(، تـ استخداـ اختبار تحميؿ التغاير )≤0.05عند المستكل )

 :اآلتيالجدكؿ 
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حسب طريقة  تنمية انمفاهيم انؼهمية( نؼالمات انطهبة في اختبار ANCOVAانتغاير )(:نتائح اختبار تحهيم 2.4خدول )

 ا.موانتفاػم بينه واندنسانتدريس 

 

 يصذر انتببَن
يجًىع 

 انًربؼبث

درجبث 

 انحرَت

يتىصط 

 انًربؼبث

لًُت ف 

 انًحضىبت

يضتىي 

انذالنت 

 اإلحصبئُت

 *0.000 72.81 503.59 1 503.59 االختببر انمبهٍ

 *0.000 45.83 316.97 1 316.97 انتذرَش طرَمت

 0.1060 2.67 18.43 1 18.43 انجنش

 0.8300 050. 320. 1 320. انجنش× طرَمت انتذرَش 

 6.92 104 719.34 انخطأ
  

 108 1616.94 انًجًىع انًؼذل
   

 (≤0.05* دالة عند المستكل )

 النتائج المتعمقة بطريقة التدريس:

( أف قيمة )ؼ( المحسكبة لمفرؽ بيف متكسطي درجات طمبة المجمكعتيف 2 .4يتضح مف الجػػدكؿ )
( عظـ السمؾاستراتيجية ( كالتجريبية )التي درست بطريقة االعتياديةالضابطة )التي درست بالطريقة 

( كأف قيمة الداللة اإلحصائية 45.827بحسب طريقة التدريس ىي ) تنمية المفاىيـ العمميةفي اختبار 
مما يدؿ أف ىناؾ فركقان ذات داللة إحصائية بيف  ،(≤0.05ىي أقؿ مف مستكل الداللة)(، ك 0.000)

كلمعرفة مصدر  عبلمات طمبة المجمكعة الضابطة مقارنة مع عبلمات طمبة المجمكعة التجريبية،
الفركؽ بيف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية، تـ حساب المتكسطات الحسابية المعدلة كاألخطاء 

 ، كما في الجدكؿ التالي:تنمية المفاىيـ العمميةة البعدية لمتغير المعياري
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تنمية المفاىيـ  اختبار في لعبلمات الطمبة (: المتكسطات الحسابية المعدلة كاألخطاء المعيارية البعدية3. 4جدكؿ )
 حسب طريقة التدريس.العممية 

 

 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المعدل الطريقة

 0..0 12.04 الضابطةكعة المجم 

 360. 15.53 المجمكعة التجريبية

ىك  االعتيادية( أف المتكسط المعدؿ لممجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة 3. 4يتبيف مف الجدكؿ )
( الذم عظـ السمؾراتيجية س( كىك أقؿ مف متكسط المجمكعة التجريبية )التي درست بطريقة ا12.04)

 عمى أف الفركؽ بيف المجمكعتيف كانت لصالح المجمكعة التجريبية.(، مما يدؿ 15.53بمغ  )

 

 النتائج المتعمقة بمتغير الجنس:

(، أف قيمػة )ؼ( المحسػكبة لمفػرؽ بػيف متكسػطي عبلمػات طمبػة المجمػكعتيف 2. 4مف الجدكؿ )يتضح 
( عظػـ السػمؾتراتيجية اسػ( كالتجريبيػة )التػي درسػت بطريقػة االعتياديػةالضابطة )التي درسػت بالطريقػة 

( كأف قيمػػػػة الداللػػػػة اإلحصػػػػػائية 2.665بحسػػػػب متغيػػػػر الجػػػػنس ىػػػػي ) المفػػػػاىيـ العمميػػػػة فػػػػي اختبػػػػار
ممػػا يشػػػير إلػػى عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة  (.≤0.05(، كىػػي أكبػػر مػػف مسػػتكل الداللػػة )0.106)

ثالػػػث متكسػػػطات عبلمػػػات الطمبػػػة فػػػي اختبػػػار تنميػػػة المفػػػاىيـ العمميػػػة لطمبػػػة الصػػػؼ ال بػػػيفإحصػػػائية 
 الجنس.  لمتغير عزل تاألساسي 
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 النتائج المتعمقة بالتفاعل بين طريقة التدريس والجنس

أف قيمػػة )ؼ( المحسػػكبة لمفػػرؽ بػػيف متكسػػطي عبلمػػات طمبػػة المجمػػكعتيف  (2. 4)مػػف الجػػدكؿ يتضػػح 
ة عظػـ اسػتخداـ اسػتراتيجي( كالتجريبيػة )التػي درسػت بطريقػة االعتياديػةالضابطة )التي درست بالطريقة 

( 0.046بحسب التفاعػؿ بػيف طريقػة التػدريس كالجػنس ىػي ) تنمية المفاىيـ العممية( في اختبار السمؾ
(. ممػػا يشػػػير إلػػى ≤0.05(، كىػػي أكبػػر مػػف مسػػتكل الداللػػة )0.830كأف قيمػػة الداللػػة اإلحصػػائية )

لمفاىيـ العممية تنمية ا اختبار في متكسطات عبلمات الطمبة بيفعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 
 عزل لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس.  ت طمبة الصؼ الثالث األساسيل

 اننتبئج انًتؼهمت ببإلجببت ػن انضؤال انثبنٍ. 2.4

العمم لطمبة الصف الثالث استخدام إستراتيجية عظم السمك في تنمية عمميات أثر ما : الثانيالسؤال 
 ؟ والتفاعل بينيما  والجنس، ف طريقة التدريس،وىل يختمف ىذا األثر باختال ؟األساسي

مستكل الكانبثؽ عف السؤاؿ الثاني الفرضية التي تنص عمى: "ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند 
(α ≤0.05 بيف متكسطات عبلمات طمبة الصؼ الثالث األساسي في اختبار عمميات العمـ األساسية )

ة التابعة لمديرية ضكاحي القدس، تعزل لطريقة التدريس في العمكـ العامة في المدارس الحككمي
 كالجنس كالتفاعؿ بينيما.

نحرافػػات المعياريػػة عمػػى الباحثػػة بحسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية كاإل تقامػػ الثػػانيكلئلجابػػة عػػف السػػؤاؿ 
 عمميات العمـاختبار 

ة في العينتيف الضػابطة كلحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية، تـ اعتماد عبلمات الطمب
كذلؾ بحسب الجنس كطريقة التدريس، كمػا فػي الجػدكؿ األساسية  عمميات العمـاختبار كالتجريبية عمى 

 :اآلتي
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(: األعداد كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لعبلمات الطمبة في العينتيف الضابطة كالتجريبية في اختبار 4.4)جدكؿ
 ، حسب طريقة التدريس في االختباريف القبمي كالبعدم.األساسية عمميات العمـ اختبارعظـ السمؾ في  استخداـ استراتيجية

 
 

 الدرجات البعدية الدرجات القبمية

 المجال
 الجنس طريقة التدريس

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 العدد

المجمكعة  المبلحظة
 عتياديةاال

 21 640. 1.71 21 480. 1.33 ذكر

 34 640. 1.79 34 660. 1.44 أنثى

 55 640. 1.76 55 600. 1.40 المجمكع

المجمكعة 
 التجريبية

 22 660. 3.36 22 720. 1.32 ذكر

 32 820. 3.31 32 560. 1.44 أنثى

 54 750. 3.33 54 630. 1.39 المجمكع

 المجمكع
 43 1.053 2.56 43 610. 1.33 ذكر

 66 1.056 2.53 66 610. 1.44 أنثى

 109 1.050 2.54 109 610. 1.39 المجمكع

المجمكعة  التصنيؼ
 االعتيادية

 21 0..0 1.57 21 670. 1.38 ذكر

 34 750. 1.74 34 730. 1.32 أنثى

 55 720. 1.67 55 700. 1.35 المجمكع

المجمكعة 
 التجريبية

 22 810. 2.77 22 650. 1.05 ذكر

 32 730. 2.91 32 540. 1.31 أنثى

 54 760. 2.85 54 600. 1.20 المجمكع

 المجمكع
 43 960. 2.19 43 680. 1.21 ذكر

 66 940. 2.30 66 640. 1.32 أنثى

 109 950. 2.26 109 650. 1.28 المجمكع

المجمكعة  التنبؤ
 االعتيادية

 21  580. 1.33 21 500. 950. ذكر

 34 620. 1.26 34 510. 1.09 أنثى

 55 600. 1.29 55 510. 1.04 المجمكع

المجمكعة 
 التجريبية

 22 660. 2.36 22 810. 1.23 ذكر

 32 780. 2.31 32 860. 970. أنثى

 54 730. 2.33 54 840. 1.07 المجمكع

 المجمكع
 43 800. 1.86 43 680. 1.09 ذكر

 66 870. 1.77 66 700. 1.03 أنثى

 109 840. 1.81 109 690. 1.06 المجمكع

 21 590. 1.05 21 590. 620. ذكرالمجمكعة  االستنتاج

 34 570. 1.09 34 490. 650. أنثى
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 55 570. 1.07 55 520. 640. المجمكع االعتيادية

المجمكعة 
 التجريبية

 22 590.   1.41 22 510. 550. ذكر

 32 620. 1.41 32 500. 590. أنثى

 54 600. 1.41 54 500. 570. المجمكع

 المجمكع
 43 610. 1.23 43 550. 580. ذكر

 66 610. 1.24 66 0.49 620. أنثى

 109 610. 1.24 109 510. 610. المجمكع

المجمكعة  القياس
 االعتيادية

 21  440. 760. 21 500. 620.   ذكر

 34 450. 740. 34 490. 620.   أنثى

 55 440. 750. 55 490.   620. المجمكع

المجمكعة 
 التجريبية

 22 430. 910. 22 490. 640.   ذكر

 32 470. 690. 32 500. 560. أنثى

 54 460. 780. 54 500. 590. المجمكع

 المجمكع
 43 43. 0.84 43 490. 630. ذكر

 66 46. 0.71 66 500. 0.59 أنثى

 109 0.449 0.76 109 490. 0.61 المجمكع

المجمكعة  الدرجة الكمية
 االعتيادية

 21 1.21 6.43 21 1.34 4.90 ذكر

 34 1.35 6.62 34 1.20 5.12 أنثى

 55 1.29 6.55 55 1.25 5.04 المجمكع

المجمكعة 
 التجريبية

 22 1.68 10.82 22 1.23 4.77 ذكر

 32 2.45 10.63 32 1.27 4.84 أنثى

 54 2.15 10.70 54 1.25 4.81 مكعالمج

 المجمكع
 43 2.65 8.67 43 1.27 4.84 ذكر

 66 2.80 8.56 66 1.23 4.98 أنثى

 109 2.73 8.61 109 1.25 4.93 المجمكع

 

أف ىنػػػػاؾ فركقػػػػان ظاىريػػػة فػػػي المتكسطػػػػات الحسػػػابية لعبلمػػػات الطمبػػػة فػػػي  (4.4)يتضػػػح مػػػف الجػػػػدكؿ 
مػف جيػة عظػـ السػمؾ اسػتراتيجية ك مػف جيػة  االعتياديػةبيف الطريقتيف ) ساسيةاأل عمميات العمـ اختبار
 أخرل(.

كلمعرفة ما إذا كانت الفػركؽ الظاىريػة فػي المتكسػطات الحسػابية لعبلمػات الطمبػة ذات داللػة إحصػائية 
(، ككانػػت النتػػائج كمػػا فػػي ANCOVA(، تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار تحميػػؿ التغػػاير )≤0.05عنػػد المسػػتكل )

 :اآلتيؿ الجدك 
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حسب طريقة انتدريس األساسية  ػمهيات انؼهم اختبار( نؼالمات انطهبة في ANCOVA(:نتائح اختبار تحهيم انتغاير )5.4خدول )

 ا.موانتفاػم بينه واندنس

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

 ةالمالحظ

 *0.000 17.397 7.425 1 7.425 االختبار القبمي

 *0.000 153.715 65.604 1 65.604 طريقة التدريس

 7870. 0730. 0310. 1 0310. الجنس

 5970. 2820. 1200. 1 1200. الجنس× طريقة التدريس 

 4270. 104 44.386 الخطأ

  

 108 119.064 المجموع المعدل

   

 التصنيف

 *0.000 38.913 15.886 1 15.886 قبمياالختبار ال

 *0.000 104.214 42.545 1 42.545 طريقة التدريس

 4960. 4670. 1910. 1 1910. الجنس

 3750. 7930. 3240. 1 3240. الجنس× طريقة التدريس 

 4080. 104 42.457 الخطأ

  

 108 96.807 المجموع المعدل

   

 التنبؤ

 *0.000 21.020 7.944 1 7.944 االختبار القبمي

 *0.000 69.765 26.367 1 26.367 طريقة التدريس

 0.769 0.087 0330. 1 0.0330 الجنس

 0.477 0.510 1930. 1 0.1930 الجنس× طريقة التدريس 

 3780. 104 39.306 الخطأ

  

 108 76.954 المجموع المعدل
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 االستنتاج

 *001. 10.789 3.452 1 3.452 االختبار القبمي

 *002. 10.621 3.398 1 3.398 طريقة التدريس

 9610. 0.0020 0010. 1 0010. الجنس

 8200. 0520. 0170. 1 0170. الجنس× طريقة التدريس 

 3200. 104 33.273 الخطأ

  

 108 39.798 المجموع المعدل

   

 القياس

 *0.000 52.418 7.078 1 7.078 االختبار القبمي

 0.4100 6840. 0.0920 1 0.0920 تدريسطريقة ال

 0.1500 2.099 2830. 1 0.2830 الجنس

 0.2780 1.188 1600. 1 0.1600 الجنس× طريقة التدريس 

 1350. 104 14.043 الخطأ

  

 108 21.798 المجموع المعدل

   

 الدرجة الكمية

 *0.000 27.578 69.993 1 69.993 االختبار القبمي

 *0.000 191.015 484.795 1 484.795 سطريقة التدري

 0.7630 0.0910 2310. 1 2310. الجنس

 0.6440 0.2150 5470. 1 547. الجنس× طريقة التدريس 

 2.538 104 263.952 الخطأ

  

 108 806.037 المجموع المعدل

   

 (≤0.05* دالة عند المستكل )
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 النتائج المتعمقة بطريقة التدريس:
طمبة المجمكعتيف  عبلمات( أف قيمة )ؼ( المحسكبة لمفرؽ بيف متكسطي 5. 4جػػدكؿ )يتضح مف ال

( عظـ السمؾاستراتيجية كالتجريبية )التي درست بطريقة  (االعتياديةالضابطة )التي درست بالطريقة 
( كأف قيمة الداللة 191.015بحسب طريقة التدريس ىي ) األساسية عمميات العمـ اختبارفي 

مما يدؿ أف ىناؾ فركقان ذات داللة  ،(≤0.05(، كىي أقؿ مف مستكل الداللة)0.000) اإلحصائية
طمبة عبلمات  متكسطاتالمجمكعة الضابطة مقارنة مع  في طمبةالعبلمات متكسطات إحصائية بيف 

ككاف ذلؾ كاضحا في مجاؿ المبلحظة  كايضا في مجاؿ التصنيؼ، كما تبيف   المجمكعة التجريبية،
فركؽ عمى مجاؿ التنبؤ كمجاؿ االستنتاج بيف الطريقة التقميدية كطريقة عظـ السمؾ، في انو تكجد 

 حيف لـ تظير الطريقة أم فركؽ عمى مجاؿ القياس، حيث لـ يكف ىناؾ فركؽ في طريقة التدريس. 

كلمعرفة مصدر الفركؽ بيف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية، تـ حساب المتكسطات الحسابية المعدلة 
 :اآلتي، كما في الجدكؿ تنمية عمميات العمـاألخطاء المعيارية البعدية لمتغير ك 

حسب ػمهيات انؼهم األساسية  نؼالمات انطهبة في اختبارانمتىسطات انحسابية انمؼدنة واألخطاء انمؼيارية انبؼدية  (6. 4خدول )

 طريقة انتدريس.

 رٌانخطأ انًؼُب انًتىصط انحضببٍ انًؼذل انطرَمت انمدال

 انمالحظة
 090. 1..6 انضابطة

 090.            3... انمدمىػة انتدريبية

 انتصنيف
 0.00 6.16 انضابطة

 0.00 0.00 انمدمىػة انتدريبية

 انتنبؤ
 0.00 1.31 انضابطة

 0.00 2.32 انمدمىػة انتدريبية

 االستنتاج

 0.00 6.01 انضابطة

 0.00 1.42 انمدمىػة انتدريبية

 انقياس
 050. 740. انضابطة

 050. 800. انمدمىػة انتدريبية

 اندرخة انكهية
 22.0 ...1 انضابطة

 220. 60.00 انمدمىػة انتدريبية
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ىك  االعتيادية( أف المتكسط المعدؿ لممجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة 6. 4يتبيف مف الجدكؿ )
( الذم عظـ السمؾراتيجية سدرست بطريقة اف متكسط المجمكعة التجريبية )التي قؿ م( كىك أ6.468)

التجريبية لمدرجة (، مما يدؿ عمى أف الفركؽ بيف المجمكعتيف كانت لصالح المجمكعة 10.799بمغ  )
 الكمية كلجميع المجاالت ما عدا مجاؿ القياس.

 
 النتائج المتعمقة بمتغير الجنس:

متكسطي عبلمات طمبة المجمكعتيف (، يتضح أف قيمة )ؼ( المحسكبة لمفرؽ بيف 5. 4مف الجدكؿ )
( عظـ السمؾ تراتيجية اس( كالتجريبية )التي درست بطريقة االعتياديةالضابطة )التي درست بالطريقة 

( كأف قيمة الداللة اإلحصائية 0.091بحسب متغير الجنس ىي ) األساسية عمميات العمـ اختبارفي 
مما يشػير إلى عدـ  ذلؾ لجميع المجاالت.، كك(≤0.05(، كىي أكبر مف مستكل الداللة )0.763)

األساسية عمميات العمـ  اختبارفي  بيف متكسطات عبلمات الطمبةكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 
 عزل لمتغير الجنس.ت
 

 النتائج المتعمقة بالتفاعل بين طريقة التدريس والجنس

طمبة المجمكعتيف الضابطة  اتأف قيمة )ؼ( المحسكبة لمفرؽ بيف متكسط (5. 4)يتضح  مف الجدكؿ 
( استخداـ استراتيجية عظـ السمؾ( كالتجريبية )التي درست بطريقة االعتيادية)التي درست بالطريقة 

( كأف 0.215بحسب التفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس ىي )األساسية  عمميات العمـ اختبارفي 
، ككذلؾ لجميع (≤0.05لة )مف مستكل الدال كبر(، كىي أ0.644قيمة الداللة اإلحصائية )

متكسطات عبلمات الطمبة في  بيفكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عدـ مما يشػير إلى المجاالت. 
 .عزل لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنستاألساسية عمميات العمـ اختبار 
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                                                             ممخص نتائج الدراسة. 

في بيف متكسطات عبلمات المجمكعة التجريبية كالضابطة كجكد فركؽ دالة إحصائيان  .1
عزل لطريقة التدريس كلصالح ت تنمية المفاىيـ العممية لطمبة الصؼ الثالث األساسياختبار 

 المجمكعة التجريبية.

في  بيف متكسطات عبلمات المجمكعة التجريبية كالضابطة عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان  .2
 .تعزل لمتغير الجنس  تنمية المفاىيـ العممية لطمبة الصؼ الثالث األساسي اختبار

بيف متكسطات عبلمات المجمكعة التجريبية كالضابطة في  عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان  .3
مف عزل لمتفاعؿ بيف كؿ ت طمبة الصؼ الثالث األساسيلفي تنمية المفاىيـ العممية اختبار 

 .تدريس كالجنسمتغيرات طريقة ال

بيف متكسطات عبلمات المجمكعة التجريبية كالضابطة في كجكد فركؽ دالة إحصائيان  .4
عزل لطريقة التدريس كلصالح ت طمبة الصؼ الثالث األساسيلتنمية عمميات العمـ في اختبار 

 عدا مجاؿ القياس.كلجميع المجاالت ما المجمكعة التجريبية

متكسطات عبلمات المجمكعة التجريبية كالضابطة في بيف كجكد فركؽ دالة إحصائيان  عدـ .5
، ككذلؾ لجميع تعزل لمتغير الجنس طمبة الصؼ الثالث األساسيلتنمية عمميات العمـ اختبار 

 المجاالت.

بيف متكسطات عبلمات المجمكعة التجريبية كالضابطة  فيعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان  .6
عزل لمتفاعؿ بيف كؿ مف ت الثالث األساسي تنمية عمميات العمـ لطمبة الصؼ في اختبار

 ، ككذلؾ لجميع المجاالت.متغيرات طريقة التدريس كالجنس
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول 1.5

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني   2.5

 التوصيات والمقترحات   3.5
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 انفصم انخبيش
 ينبلشت اننتبئج وانتىصُبث

 

 ينبلشت اننتبئج 1.5

 بنضؤال األول.باننتبئج انًتؼهمت ينبلشت  1.1.5
؟ عممية لطمبة الصف الثالث األساسياستخدام إستراتيجية عظم السمك في تنمية المفاىيم الما أثر 

 ؟ والتفاعل بينيما والجنس، وىل يختمف ىذا األثر باختالف طريقة التدريس،

أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط عبلمات المجمكعتيف التجريبية 
فقد كانت عبلمات االختبار ، كالضابطة في اختبار تنمية المفاىيـ العممية تعزل لمتغير الطريقة
لذيف درسكا بالطريقة بالطمبة ا ةالبعدم لمطمبة الذيف تـ تدريسيـ بطريقة عظـ السمؾ عالية مقارن

عمى  يـتمفاىيـ العممية لمطمبة، كساعدال تنمية أف ىذه االستراتيجية ناجحة في  يدؿ، كىذا االعتيادية
حيث أف المفاىيـ العممية كثيرة  يا تبنى بطريقة تساعد عمى التذكر فيما بعد.أن كمااالحتفاظ بيا، 

، كمف أجؿ االحتفاظ بيا كفيم يا عمينا استخداـ استراتيجيات حديثة كاالبتعاد كمتنكعة في مادة العمـك
 عف اإلستراتيجيات االعتيادية.

؛ 2014؛ الطيطي، 2015؛ طيطاكم، 2015 ،صالحدراسة كؿ مف: )كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج 
ستراتيجية إالذم تمعبو  التي أشارت جميعيا إلى األثر اإليجابي( ،2012؛ الدبسي،2013حمكد، 

 المفاىيـ العممية، كزيادة كتحسيف التحصيؿ. نميةتعظـ السمؾ تسيـ 

كتعزك الباحثة السبب إلى أف استراتيجية عظـ السمؾ ساعدت الطمبة في تعمـ المفاىيـ مف خبلؿ 
ربط المعرفة مفاىيـ العممية بأنفسيـ مف خبلؿ تنمية ال مما مكنيـ مف ،خطكات متسمسمة كمنظمة

المخطط  رألفيك  ،ستخداـ أكثر مف حاسة في التعمـافرصة  الجديدة بالمعرفة السابقة، ككفرت لمطمبة
 مع زمبلئو، كتحاكرستمع آلراء اآلخريف، كتناقش اكما ، مثؿ المعمكمة بصريان في ذىنوف أمامو

كذلؾ يتفؽ مع أحد قكانيف عمـ النفس القائمة "ما نسي  باإلضافة إلى أنو تعامؿ مع المحسكسات،
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، كما أف مخطط عظـ السمؾ عمؿ (2003كثر")الحيمة، اشتركت في دراستو حاستاف فأشيء 
 كالذاكرة التنظيمية لممعمكمات، كركز عمى المفاىيـ الرئيسية كرتبيا.

في الذاكرة بعيدة المدل، كذلؾ السمؾ ساعدت في ترسيخ المفاىيـ  كترل الباحثة أف استراتيجية عظـ
ىني التي تجذب انتباىيـ كتحفزىـ عمى تبدأ في مرحمة العصؼ الذ ،لمركر االستراتيجية بعٌدة مراحؿ

االنتقاؿ إلى ثـ  ،ثـ االنتقاؿ إلى التفكير الفردم باختيار كؿ طالب مف كؿ مجمكعة لمحمكؿ ،التفكير
، ثـ عرضيا عمى باقي المجمكعات كالدفاع ار المجمكعة الكاحدة أفضؿ الحمكؿالتفكير الجماعي باختي

 .بالحجج كالبراىيف عف أسباب اختيار كؿ مجمكعة لتمؾ الحمكؿ

كما أف استخداـ استراتيجية عظـ السمؾ منعت الطمبة مف التشتت، كذلؾ ألنيـ يعممكف في  
يقع عمى عاتؽ كؿ  العمؿ كىذا ،المجمكعة كيتنافسكف مع المجمكعات األخرل في الكصكؿ إلى الحؿ

تو كمنافسان فمكؿ طالب دكره ليبقى مشاركاي مع مجمكع ،لمبحث عف الحمكؿ في المجمكعةطالب 
 .لممجمكعات األخرل

كما أف استراتيجية عظـ السمؾ سيمة التنفيذ، كأضفت جكان ممتعان كحيكيان كمشكقان عمى المكقؼ  
التعميمي، حيث قاـ الطمبة برسـ مخطط عظـ السمؾ، كمناقشة زمبلئو في المجمكعة الكاحدة 

ـٌ  ،ثـ المناقشة بيف المجمكعات ،بالمكضكع باقي المجمكعات. مما شجع عرض نتائجيـ عمى ث
عف الطرؽ التقميدية في التعميـ. فخرج مف ككنو  ان لمعممية التعميمية التعممية بعيد ان الطالب كجعمو محكر 

متمقيان سمبيان لممعرفة إلى باحثان عف المعرفة، كتحكؿ دكر المعمـ مف ككنو محكر العممية التعميمية إلى 
 كميسران لعممية التعمـ.مرشد كمكجو 

طط قريب مف خصائص استخدامو في استراتيجية عظـ السمؾ مخ رل الباحثة أف المخطط الذم تـٌ كت
صكر الحيكانات كاألسماؾ، يفضمكف ، حيث أف الطمبة في ىذه المرحمة الدنيا ساسيةطمبة المرحمة األ
في ساعد ك ييـ الفرح كالسعادة أثناء التعمـ، مما أضفى عم كلكنكه، كرسمكهالمخطط فأحب الطمبة 

 فيتـ استدعاؤىا عند الحاجة. ذىنوترتيب المعرفة في 

عبلمات المجمكعتيف متكسطات عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف ظيرت النتائج أكما 
فمتكسط العبلمات لمذككر  التجريبية كالضابطة في اختبار تنمية المفاىيـ العممية تعزل لمتغير الجنس،
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كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة الطيطي المجمكعة التجريبية،  في يقارب متكسط العبلمات لبلناث
 (.2007( كدراسة ناصيؼ )2014)

التشابو في البيئة التعميمية ، كالمشاركة الفعمية لمطمبة في المكقؼ التعميمي كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف 
 .في جك يسكده الديمقراطية أدل إلى عدـ كجكد فركؽ بيف الذككر كاألناث

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف عبلمات المجمكعتيف التجريبية يف مف النتائج كما تب 
الذككر ف ،متفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنسكالضابطة في اختبار تنمية المفاىيـ العممية تعزل ل

بالطريقة  ، ككاف التفاعؿ لدييـ عاؿو مقارنوفيياكأبدكا الرغبة في المشاركة  مع الطريقةتفاعمكا  كاإلناث
، كقد اتفقت ىذه التقميدية، كىذا بدكره يؤكد أف استراتيجية عظـ السمؾ تصمح لتدريس الذككر كاالناث، 

ذ تكصمت دراستو إلى إ( 2014( كلكنيا عارضت نتيجة الطيطي )2007مع دراسة ناصيؼ )النتيجة 
 عمى مف الذككر.أناث مع االستراتيجية كاف ف تفاعؿ اإلأ

استخداـ الرسكـ التكضيحية مثؿ مخطط عظـ السمؾ يسيؿ عمى الطالب التعرؼ كترل الباحثة أف 
، لذلؾ تنجح استراتيجية عظـ السمؾ في عمى المفاىيـ العممية الجديدة كتنميتيا كتركيزىا في الذاكرة 

ك أك الجغرافيا، أتدريس المفاىيـ العممية الصعبة المصاحبة لممكاد، سكاء العمـك  التدريس، كتحديدان 
مات يصعب حفظيا مف ك غيرىا مف المناىج الدراسية التي تحمؿ في طياتيا مفردات كمعمك ألمغات، ا

 خبلؿ التمقيف.
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 بنضؤال انثبنٍ.باننتبئج انًتؼهمت ينبلشت  2.1.5

 استخدام إستراتيجية عظم السمك في تنمية عمميات العمم لطمبة الصف الثالث األساسي؟أثر ما 
 ؟والتفاعل بينيما  والجنس، الف طريقة التدريس،وىل يختمف ىذا األثر باخت

 األساسية عمميات العمـ لعبلمات الطمبة في اختبار (ANCOVA)أظيرت نتائج اختبار تحميؿ التغاير
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة لصالح المجمكعة التجريبية 

ستراتيجية عظـ السمؾ عمى تنمية عمميات العمـ إلى فاعمية مقارنة بالمجمكعة الضابطة، مما يشير إ
 .في المرحمة االساسية لدل الطمبة

 ؤعمى المبلحظة كاالستنتاج كالتنب قدرأف الطمبة الذيف تـ تدريسيـ بيذه االستراتيجية كانكا أذ تبيف إ 
بيف  كاف متقاربان ف القياس أكالتصنيؼ مف الطمبة الذيف تـ تدريسيـ بالطريقة التقميدية، في حيف 

(، 2015كأبك عاذرة) ،(2013) حمكد دراسة كىذه النتيجة تكافقت مع المجمكعتيف،
 (2015كالطيطاكم)

 التفكير كتحميؿتدعك الطالب إلى ف استخداـ استراتيجية عظـ السمؾ أتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى 
 فإإذ ، إدراؾ العبلقات بيف األجزاءإلى  باإلضافة ،المفيكـ إلى أجزائو لتككيف صكرة شاممة لممفيكـ

كىذا  .مشكمة إلى مشكبلت صغيرة يمكف حميابتجزئة الليقكـ  الفرصةطالب ىذه االستراتيجية أتاحت لم
التنبؤ بالعممية كتحميميا، كىذا يعزز التفكير  مف مكنت الطالبيضا أيساعد عمى االستنتاج الصحيح، ك 

مخطط ف يجزئيا، عمى أمكانو بإذ إعمقة بالحياة اليكمية، يضا في حؿ المشكبلت المتأ، كيساعده لديو
 حداثيا.أعظـ السمؾ، كيبدأ بحميا بشكؿ تدريجي، كالتنبؤ ببعض 

كقد أتاحت إستراتيجية عظـ السمؾ لمطالب بأف يسمؾ سمكؾ العالـ الصغير في البحث كالتكصؿ إلى 
 النتائج، مما جعمو باحثان كليس متمقيان لممعرفة فقط.

العصؼ الذىني،  مجمكعة مف األساليب العممية مثؿييستخدـ استراتيجية عظـ السمؾ في كما أف 
أدل إلى  مما ،أثناء البحث عف حبلن لممشكبلت، باإلضافة إلى المبلحظة كالتصنيؼ كالتعمـ التعاكني

ئمة تفكير الطالب لتكليد العديد مف األس أثارتكما أف استراتيجية عظـ السمؾ  تنمية عمميات العمـ.
شجعتيـ ك ، لمكصكؿ لمحؿ الصحيح كالبحث زز لديو كلدل زمبلئو الرغبة في التفكيرعلزمبلئو، مما 
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ة كأعطت الكقت الكافي لكؿ عت الفركؽ الفردية لمطمبا، كما أنيا راماج في التفكير معن عمى االند
 طالب بالتفكير.

ي اختبار عمميات العمـ لعبلمات الطمبة ف (ANCOVA)كما أظيرت نتائج اختبار تحميؿ التغاير
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة تعزل لمتغير األساسية 

 .الجنس

لعبلمات الطمبة في اختبار عمميات العمـ  (ANCOVA)كما أظيرت نتائج اختبار تحميؿ التغاير
لتجريبية كالضابطة تعزل لمتفاعؿ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف ااألساسية 

بركح الفريؽ، جعمت الطمبة يعممكف ىذه االستراتيجية كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف  ،بيف الطريقة كالجنس
مف آراء  ادكاستفافي جك يسكده الديمقراطية كاحتراـ الرأم اآلخر؛ مما شجع الطمبة عمى تبادؿ اآلراء ك 

الفرصة بدافعية داخمية نحك الكصكؿ إلى المعرفة، مما أتاح ية التعميمية في العمم طكاكانخر  غيرىـ
 لمطمبة لتطكير تفكيرىـ كاالرتقاء بعمميات العمـ.

المعمكمات دكف شرحيا كتفصيميا بشكؿ  الطالبتحفيظ أما عمميات العمـ تحتاج إلى التفكير الدقيؽ، ف
سباب التي لمرحمة البلحقة األف يستنتج في األمطالب دقيؽ ال يساعد عمى فيميا، كبالتالي ال يمكف 

يككف  ك إلى تراكيب عممية عممية معينة، كعميوأك إلى مككنات مفيـك معيف، أدت إلى ظاىرة معينة، أ
دؽ لتمكيف العقؿ مف العمؿ عمى التحميؿ، كالقياس، أكضح، ك أ، التشريح مف خبلؿ عظـ السمؾ

ل التي يقكـ بيا العقؿ لتفسير الظكاىر خر االستنتاج، كغيرىا مف العمميات األكالتنبؤ كالمبلحظة، ك 
 ك العممية التي تحدث في حياتنا.أالطبيعية 

اس بأف عمميات القيكتعزك الباحثة ذلؾ  ،نتائج االختبار عمى عمميات القياس متقاربةكانت  في حيف
 سكساتباستخداـ المح غالبان  ، كيتـ تعمـ ميارة القياسليذه المرحمة تككف أسيؿ مف االستنتاج كالتنبؤ

بيف المجمكعة التجريبية . لذا لـ يظير فركؽ سكاء كانت استراتيجية تقميدية أك عظـ السمؾ
 كالضابطة.
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 وانًمترحبث انتىصُبث 2.5

  في ضكء النتائج التي تكصمت ليا الدراسة تكصي الباحثة بما يمي:

، كذلؾ ألىمية ىذه الدنياساسية مؾ في تدريس العمـك في المرحمة األعظـ الساستراتيجية  تكظيؼ .1
 التفكيرية، كرفع مستكل القدرة التحميمية، كاالستنتاجية لديو. الطالباالستراتيجية في تعزيز قدرات 

 تضميف مقرر العمكـ العامة لمخطط عظـ السمؾ الذم يربط المفاىيـ بعبلقات كتراكيب كأمثمة. .2
مثؿ  في مكاد كمتغيرات أخرلاستراتيجية عظـ السمؾ تتناكؿ فاعمية جراء المزيد مف الدراسات إ .3

 التعميـ المختمفة. في مراحؿ ، كالتصكرات البديمة،الذكاءات المتعددة
 العمكـ.استراتيجية عظـ السمؾ في تدريس  تكظيؼعقد دكرات تدريبية لممعمميف أثناء الخدمة عمى  .4
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. طرائق تدريس العموم: مفاىيم وتطبيقات عممية(. 2009أمبكسعيدم، عبداهلل كالبمكشي، سميماف.)
 دار المسيرة، عماف.

 .طرائق تدريس العلوم مفاهيم وتطبيقات عملية(. 2111).سلٌمان ،البلوشًوأمبوسعٌدي، عبدهللا 

 .دار المسٌرة، عمان ،2ط

إستراتيجية مع  180 إستراتيجيات التعمم النشط (.2016نية، ىدل. )أمبكسعيدم، عبداهلل كالحكس
 ، عماف، األردف.لمنشر كالتكزيع ، دار المسيرة1. طاألمثمة التطبيقية

(. أثر استخداـ استراتيجية عظـ السمؾ في تنمية ميارة حؿ 2014بابية، برىاف كبابية، محمد .)
المجمة الدولية التربوية قافة اإلسبلمية. المشكبلت لدل طالبات جامعة الطائؼ في مقرر الث

  162 – 142(، 1)3، المتخصصة

(. فاعمية التدريب عمى تكظيؼ استراتيجية التعمـ التعاكني في تنمية 2009البركات، عمي أحمد.)
  .75-49(، 32، أ)مجمة العموم اإلنسانية .ميارات عمميات العمـ لدل األطفاؿ

(. أثر تدريس مادة تعميمية محكسبة في اكتساب تبلميذ 2011البركات، عمي كالنصر، كصفي.)
الجزء  (،101العدد)، المجمة التربوية .المرحمة االبتدائية الدنيا لمفاىيـ العمكـ كعمميات العمـ األساسية

 .280-243الثاني، 

أثر التدريس باستخدام إستراتيجيات الذكاءات المتعددة والقبعات الست (. 2008البركاتي، نيفيف.)
في التحصيل والتواصل والترابط الرياضي لدى طالبات الصف الثالث متوسط بمدينة مكة  KWlو

 رسالة دكتكراة غير منشكرة، جامعة أـ القرل، السعكدية. المكرمة.

، دار المسيرة .تنمية المفاىيم العممية ألطفال ما قبل المدرسة(. 2004بطرس، بطرس حافظ. )
 .عماف

 العممية بكميات المفاىيم تدريس ميارات تنمية في تدريبي لبرنامج ذجنمو . (2002). نجاة بكقس،
 كالتكزيع، جدة. لمنشر السعكدية الدار ،1ط .التربية

 دار الفكر العربي، القاىرة. .الذكاءات المتعددة والفيم تنمية وتعميق(. 2003جابر، عبد الحميد.)

 .عماف الفكر، دار ،3ط .وتطبيقات مفاىيم التفكير تعميم (.2007) فتحي. جركاف،
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 دار الكتاب الجامعي، العيف، اإلمارات.  .مفاىيم وتطبيقات تعميم التفكير(. 1999جركاف، فتحي.)

فاعمية استراتيجية البناء الدائرم في  (.2015حجاحجة، صالح كالعمكاف، أحمد كالمحاسنة، أحمد.)
ني كالمؤجؿ كتحسيف اتجاىاتيـ تدريس كحدة النظاـ البيئي لطبلب الصؼ الثامف عمى التحصيؿ اآل

 .200-187 (،2)11 ،المجمة األردنية في العموم التربوية .نحك العمكـ

(. فاعمية برنامج قائـ عمى المحاكاة الحاسكبية في تنمية الخياؿ العممي 2010الحسيني، أحمد.)
، التربية العممية مجمة .كبعض عمميات العمـ األساسية لدل تبلميذ المرحمة اإلبتدائية في مادة العمكـ

13(5 ،)167-195.  

(. استقصاء فعالية كؿ مف استراتيجية التفكير بصكت مرتفع كاستراتيجية عظـ 2013حمكد، أحبلـ. )
(، 206)1، مجمة األستاذ .السمكة في تنمية االستدالؿ العممي لمطبلب كتحصيميـ لممعرفة العممية

451 – 480. 

مكتبة  .د االجتماعية. أىدافيا ومحتواىا واستراتيجيات تدريسياالموا (.1997حميدة، فاطمة إبراىيـ.)
  .النيضة المصرية، القاىرة، مصر

 ، دار الكتاب الجامعي، العيف،2ط .طرائق التدريس واستراتيجياتو(. 2002الحيمة، محمد محمكد .)
 اإلمارات. 

ستراتيجياتو2003الحيمة، محمد محمكد.) تاب الجامعي، العيف، ، دار الك3. ط(. طرائق التدريس وا 
 اإلمارات.

األردف، عماف، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع  .تعميم العموم لمجميع(. 2010خطايبة، عبدااهلل.) 
  ةكالطباع

، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، عماف، 3ط .تعميم العموم لمجميع(. 2011خطايبة، عبداهلل .)
  .األردف

دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، عماف،  .تعميم العموم لمجميع(. 2008خطايبة، عبداهلل محمد.)
  .األردف
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خرائط العقؿ كأثرىا في تنمية المفاىيـ العممية كالتفكير البصرم كبعض عادات  (.2014خميؿ، نكاؿ.)
-129 (،1)17 ،مجمة التربية العممية .العقؿ لدل تبلميذ الصؼ الرابع االبتدائي في مادة العمكـ

173.  

 .تدريس العموم في مراحل التعميم العام(. 1996)كحيدر، عبد المطيؼ كيكنس، محمد. الخميمي. خميؿ
  .دار القمـ لمنشر كالتكزيع، دبي، اإلمارات العربية المتحدة

 في تنمية العموم لتجارب االفتراضي المختبر استخدام اثر (.2014دار ابراىيـ، ياسميف صدقي.)
. رسالة ماجستير في فمسطين الخامس الصف لدى طالبات العممية المفاىيم ابواكتس العمم عمميات

 جامعة النجاح الكطنية، نابمس، فمسطيف. غير منشكرة.

(. فاعمية استخداـ استراتيجية التدريس القائـ عمى االستبطاف 2010الدبسي، أحمد كالعبلف، سكسف.)
. في تنمية المفاىيـ العممية لدل تبلميذ الصؼ الرابع  مجمة جامعة تشرين األساسي في مادة العمـك

  .149-129(، 3)32 .األنسانية سمسمة اآلداب والعموم -لمبحوث والدراسات العممية 

المفاىيـ العممية في مادة (. أثر استخداـ استراتيجية عظـ السمؾ في تنمية 2012الدبسي، أحمد.)
مجمة جامعة ي في محافظة ريؼ دمشؽ. دراسة تجريبية عمى تبلمذة الصؼ الرابع األساس :العمكـ
 .258- 239(، 2)28، لمعموم التربوية دمشق

، دار المسيرة لمنشر 1. طاستراتيجيات تعمم وتعميم العموم (.2015رزكقي، رعد كعبد الكريـ، سيى.)
 كالتكزيع، عماف، األردف.

لجديد في التعمم ا(. 2004الريامي، سعكد كالمكسكم، عمي كأبك الجبيف، عطا كأبك حرب، يحيى.) 
 ، مكتبة الفبلح لمنشر كالتكزيع، الككيت.1ط .التعاوني لمراحل التعميم والتعميم العالي

عالـ الكتب،  .التعمم والتدريس من منظور النظرة البنائية(. 2003زيتكف، حسف كزيتكف، كماؿ .) 
  .القاىرة، مصر

دار  .ي مناىج العموم وتدريسيااالتجاىات العالمية المعاصرة ف (.2010زيتكف، عايش محمكد.)
 عماف، األردف.  الشركؽ،
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 .، دار الشركؽ لمتكزيع كالنشر، عماف، األردف1ط .. أساليب تدريس العموم(2004)زيتكف، عايش.

، دار الشركؽ لمنشر 1ط .النظرة البنائية واستراتيجيات تدريس العموم(. 2007)زيتكف، عايش.
  .كالتكزيع، عماف، األردف

  .، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف6ط .أساليب تدريس العموم(. 2008)يش.زيتكف، عا

، عالـ الكتب، القاىرة ، 1ط .. تدريس العموم لمفيم رؤية بنائية(2002زيتكف، كماؿ عبد الحميد.) 
  .مصر

 .، دار الكتب الكطنية، بني غازم2. طنظريات التعميم(. 1996سركز، العجيمي كخميؿ، ناجي. )

أثر استخدام المنحى الروائي في تدريس العموم في فيم طمبة المرحمة (. 2007سعسع، كجييو.)
 .األساسية الدنيا لممفاىيم العممية وميارات عمميات العمم وفي إدراكاتيم لمبيئة التعممية الصفية

 جامعة عىماف العربية لمدراسات العميا. أطركحة دكتكراة غير منشكرة،

، دار 1ط .دمج ميارات التفكير في المحتوى الدراسي(. 2011كفؿ، محمد)سعيفاف، محمد كن
 . عماف ،المسيرة

، عماف، 1ط .تدريسيا وطرق العممية والميارات المفاىيم تنمية (.2004) العز. أبك عادؿ سبلمة،
  .عمان، كالتكزيع لمنشر الفكر دار

 العمـ كتنمية عمميات التحصيؿ ىعم النشط التعمـ استخداـ (. أثر2009أحمد.) حسف نجاة شاىيف،
 .159-127(، 2)12 مصر، القاىرة، ،العممية التربية مجمة .االبتدائي الرابع الصؼ تبلميذ لدل

(. تصكرات معممي العمكـ لممرحمة االبتدائية لبعض المفاىيـ الكيميائية 2005شاىيف، نجاة حسف.)
 30-1، (8)2، مجمة التربية العمميةاألساسية كالعبلقات بينيا. 

(.أثر نمكذج استراتيجية االستقراء خماسية المراحؿ في تنمية 2008الشمبي، الياـ كعشا، انتصار.)
المجمة العربية  .عمميات العمـ األساسية لدل طالبات الصؼ الثالث االبتدائي كاتجاىاتيف نحك العمكـ

 .90-58 (،1)28 ،لمتربية
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سمؾ في التحصيؿ كاتخاذ القرار لدل طبلب (.أثر استراتيجية عظـ ال2015صالح، حساـ يكسؼ.)
-383، (70)عددال ، جامعة البصرة ،مجمة آداب البصرة .الصؼ الرابع العممي في مادة عمـ األحياء

 .العراؽ ،403

المنحى  عمى قائمة PDEODE تدريسية  استراتيجية أثر. .( 2011 ) جكرج انتصار طنكس،
 األساسية المرحمة طمبة لدى العممية العمميات واكتساب العممية المفاىيم واحتفاظ فيم في البنائي

 .عماف، األردف األردنية، الجامعة منشكرة، غير دكتكراة أطركحة. لدييم الضبط موقع ضوء في

استخدام استراتيجية عظم السمكة في تدريس الدراسات  (. أثر2015).مركة سيد أحمد طيطاكم،
 .تالميذ الصف األول اإلعدادي ىلتفكير التباعدي لداالجتماعية عمي التحصيل المعرفي وتنمية ا

 رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة سكىاج، مصر.

بعض عمميات العمم موب الدراما في تنمية المفاىيم و أثر توظيف أس(. 2011الطكيؿ، رىاـ نعيـ. )
ة اإلسبلمية، . رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعبمادة العموم لدى طالبات الصف الرابع األساسي

  .غزة

(. فاعمية استخداـ استراتيجية عظـ السمؾ في تحسيف التحصيؿ لدل طبلب 2014الطيطي، مسمـ.)
، مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية .الصؼ السادس األساسي في مادة العمكـ

22(4 ،)255-281. 

كتشاؼ بمساعدة الحاسكب في تنمية عمميات (. أثر التعمـ باال2007العبادم، حامد كالشبكؿ، فتحية.)
 301(، 3)3 المجمة األردنية في العموم التربوية، .العمـ لدل طمبة الصؼ الثالث األساسي في األردف

– 315.   

أثر برنامج مقترح لتنمية بعض المفاىيـ العممية لدل أطفاؿ  (.2012عباس، خكلة كالشالجي، نزىت.)
-130، (34) عددال جامعة بغداد، كمية التربية لمبنات، ،ة والنفسيةمجمة البحوث التربوي الرياض.
174.  

، دار 1ط .والتعمم األسس النظرية واالستراتيجيات والفاعمية التدريس(. 1998عبد الحميد، جابر.)
  .مصر الفكر العربي، القاىرة ،
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الفكر العربي، ، دار 1. طاالتجاىات الحديثة في تدريس العموم(. 2001عبد السبلـ، مصطفى.)
 .القاىرة، جميكرية مصر العربية

فاعمية استخداـ االكتشاؼ المكجو في تنمية ميارات عمميات  (.2005)عبد الكىاب، فاطمة محمد.
 .70-37 (،4)8 ،مجمة التربية العممية العمـ األساسية كاالىتمامات العممية لدل طفؿ الركضة.

ذج ميرل وتينسون في تنمية المفاىيم العممية أثر توظيف نمو (. 2014)عبداهلل، معتصـ محمد.
منشكرة، الجامعة  رسالة ماجستير غير .وعمميات العمم في العموم لدى طمبة الصف الرابع األساسي

  .اإلسبلمية، غزة

 ، دار الميسرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة،1ط .طرق وأساليب تدريس العموم(. 2001عطااهلل، ميشيؿ.)
 .عماف، األردف

 دار الميسرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، .طرق وأساليب تدريس العموم(. 2010ميشيؿ.) ،عطااهلل
 عماف.

دار الثقافة لمنشر  .التدريس والتعمم بالدماغ ذي الجانبين (.2009عفانة، عزك كالجيش، يكسؼ)
 ، عماف.كالتكزيع

، دار النشر لمجامعات، 3ط .والتربية النفسية العموم في البحث مناىج(. 1998(الديف. رجاء عبلـ،
 .مصر

(. أثر استخداـ طريقة التعميـ الشخصي )خطة كمير( في تنمية 2012)العبلف، سكسف عدناف.
 .المفيكمات العممية في مادة العمكـ لتبلميذ الصؼ الرابع مف الحمقة األكلى مف مرحمة التعميـ األساسي

  .121 – 107، (2)10، مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتنمية وعمم النفس

فاعمية استراتيجيتي التعمـ بالمعب كاالكتشاؼ لتنمية بعض عمميات العمـ  (.2012)عمي، سعيد.
 ، مصر 335-297(، 2)18 ،دراسات تربوية واجتماعية. األساسية لطفؿ الركضة

 ، مكتبة1ط .المعاصرة العامة التدريس أساليب. (2001)صبحي. جبللة، عميمات، محمد كأبك
 لككيت.الفبلح، ا
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 .الرياض النشر الدكلي، دار .تنمية ميارات التفكير (.2009فتح اهلل، مندكر.)

 .اتجاىات حديثة في تعميم وتعمم العموم(. 1999فرج، محمد كسبلمة، عبد الرحيـ كالمبيي، رجب.)
 .الككيت ، مكتبة الفبلح ،1ط

اسية الدنيا ومرحمة رياض أساليب تدريس العموم في المرحمة األس(. 2005القبيبلت، راجي عيسى.)
 ، عماف.دار المسيرة. األطفال

فاعمية استخدام الرسوم المتحركة في تنمية المفاىيم العممية (. 2012قرباف، بثينة محمد سعيد .)
رسالة دكتكراة غير منشكرة، جامعة أـ  .والقيم االجتماعية ألطفال الروضة في مدينة مكة المكرمة

 ة العربية السعكدية.القرل، مكة المكرمة، المممك

  .دار الفكر، األردف. دليل التربية العممية لمعمم الصف (.2011القضاة، بساـ كالدكيرم، ميسكف. )

  .. دار الفكر، األردف. الخرائط المفاىيمية(2005قطامي، يكسؼ كالركساف، محمد.)
ممية لدل طمبة الصؼ أثر التعمـ اإللكتركني في تنمية المفاىيـ الع (.2013حسيف مشكح .) القطيش،

 العدد ،المجمة العربية لمدراسات التربوية واالجتماعية الرابع األساسي في مادة العمكـ في األردف.
(3) ،7-31  

 ميارات وتنمية العممية المفاىيم بناء في التشبييات استخدام أثر (.2014ركال أمجد.) كيكاف،
 رسالة ماجستير غير منشكرة، .نابمس حافظةم مدارس األساسي في الرابع الصف طالب لدى التفكير

 .جامعة النجاح الكطنية، نابمس

مجمة  .أىمية المفاىيـ العممية في تدريس العمكـ كصعكبات تعمميا (.2014مصطفى، منصكر.)
 .108-88، (8)عددال جامعة الكادم ،الدراسات والبحوث االجتماعية، 

الموجو في تدريس مادة األحياء عمى تنمية  أثر استخدام مدخل االستقصاء(. 2005ناظر، نكاؿ.)
. رسالة دكتكراة المفاىيم العممية والتفكير الناقد لدى طالبات الصف الثاني الثانوي بالمدينة المنورة

 غير منشكرة، جامعة األزىر، القاىرة.
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 طرق –تدريس العموم في العالم المعاصر  .(2003)راشد، عمي.ك ، منى لنجدم، أحمد كعبد اليادما
 ، دار الفكر العربي، القاىرة.1ط .وأساليب واستراتيجيات حديثة في تدريس العموم

 ، دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع، عماف.1. طالجديد في تعميم العموم(. 2001نشكاف، يعقكب.)

العالقة بين عمميات العمم واالتجاىات العممية لدى تالميذ الصف السادس (. 2005نصراهلل، ريـ.)
. رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية، ومدى اكتساب التالميذ ليا االبتدائي

 غزة.

، دار المسيرة، 1. طالعموم لجميع األطفال وتطبيقاتيا العممية(. 2007النعكاشي، قاسـ صالح.)
  .عماف

 جامعي، العيف،دار الكتاب ال ،1ط ،األساليب الحديثة في تدريس العموم(. 2005اليكيدم، زيد.)
 اإلمارات العربية المتحدة.
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 انًفبهُى انؼهًُت انىاردة فٍ وحذة )انتكُف ػنذ انحُىانبث( :(1يهحك )       

 

 الداللة المفظية المفيـك 

 .ىي المكاف الذم يتكاجد فيو الكائف الحي يؤثر كيتأثر بو البيئة

ب كاألشجار كالحيكانات األليفة،  كدرجة اىي منطقة كثيرة األعش منطقة المراعي كالحقكؿ
 حرارتيا مقبكلة. 

 ىي منطقة كثيفة األشجار ككثيرة األمطار كمتنكعة الكائنات الحية. ات منطقة الغاب

 ىي منطقة قميمة الماء كشديدة الحرارة ك قميمة النباتات كالحيكانات. المنطقة الصحراكية 

 ىي منطقة كثيرة الثمكج كشديدة البركدة كقميمة النباتات كالحيكانات. المنطقة القطبية 

ف الحي عمى العيش في بيئتو لكجكد صفات خاصة ىك مقدرة الكائ التكيؼ
 في جسمو.

 .ىك الشكؿ العريض مف الكسط كالدقيؽ مف الطرفيف الشكؿ االنسيابي

 عضك التنفس عند السمكة  ىك الخياشيـ 

ىي أجزاء تشبو األجنحة أك المجاديؼ تساعد السمكة في حفظ  زعانؼ
 .التكازف، كالسباحة

ة تغطي جمد السمكة، لحمايتيا مف المؤثرات ىي أجزاء صغيرة صمب القشكر
 .الخارجية

ىي الجزء األكبر مف القشرة األرضية ، كتتمثؿ في البحار  البيئة المائية 
 كاألنيار كما يعيش فييا مف كائنات حية.   .كالمحيطات
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ىك المكاف الذم يخزف فيو الجمؿ الدىكف الزائدة عف حاجتو  السناـ 
 لييا.كيستخدميا عند الحاجة إ

 .فر الحيكافمفردىا مخمب كىك ظ المخالب 

ىي األسناف الحادة لمحيكانات آكمة المحكـ، التي تمكنيا مف تمزيؽ  األنياب
 الفريسة

  .ىي الحيكانات التي تتغذل عمى المحكـ الحيكانات آكمة المحكـ 

 .ىي الحيكانات التي تتغذل عمى النبات الحيكانات آكمة النباتات

 ي الحيكانات التي تتغذل عمى النبات كالحيكاف.ى القكارت

 .لظركؼ الجكية التي تسكد منطقة ماىي ا العكامؿ المناخية 

 ىك قضاء بعض الكائنات الحية فصؿ الشتاء نائمة في جحكرىا. البيات الشتكم

ترؾ الطيكر كاألسماؾ بيئتيا األصمية ىربان مف البرد، كتعكد إلييا  اليجرة
 المناخية. عند تحسف الظركؼ

 .ىك قدرة الحيكاف عمى إخفاء نفسو مف األعداء التمكيو

ىك قدرة الكائف الحي عمى تغيير لكنو حسب لكف المكاف الذم تكجد  التمكف
 فيو.

 ىك تظاىر بعض الحيكانات  بالمكت أماـ الخطر. الخداع

لذم يعيش تشابو شكؿ كلكف الحيكاف مع شكؿ كلكف المكاف ا ىك التشابو مع شكؿ البيئة
 فيو فبل تراه الحيكانات األخرل.
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 مقدمة:

 عزيزي المعمم/ عزيزتي المعممة:

باستخداـ استراتيجية  لمصؼ الثالث األساسي "التكيؼ عند الحيكانات"تدريس كحدة أعد ىذا الدليؿ في 
 عظـ السمؾ.

 كما يتضمف األىداؼ العامة لمكحدة يتضمف ىذا الدليؿ نبذة مختصرة عف استراتيجية عظـ السمؾ، 
 يا.اتكالجدكؿ الزمني لتدريس مكضكع

كالكسائؿ التعميمية، كأكراؽ عمؿ كالمفاىيـ العممية، يتضمف كؿ درس األىداؼ السمككية الخاصة بو، ك 
 تقكيمية.

 :)استراتيجية عظم السمك(

عمى نظرية )أكزكبؿ( لمتعمـ ترتكز تعد استراتيجية عظـ السمؾ مف استراتيجيات التعمـ النشط، التي 
، التي تتيح لمطمبة فرصة لمتسمسمة كالمتتابعةا ات التخطيطيةالقائـ عمى المعنى، كىي إحدل المنظم

 تنظيـ المعمكمات كتطكير تفكيرىـ.

 الكتساب المعرفة الجديدة كتكامميا كاتساقيا كالمادة العممية، تركز عمى التفاعؿ بيف المتعمـ كالمعمـ،ك 
مكضكعات األسباب  كتناسبمع المعرفة القائمة لدل المتعمـ لمكصكؿ إلى نيايات كنتائج جديدة. 

 كمكضكعات العناصر كاألجزاء. ،كالنتائج

تيجية عظـ السمؾ احتياجات األنماط الثبلثة لمتعمـ، حيث تمبي احتياجات النمط الحسي كتمبي استرا
مف خبلؿ القياـ بتصميـ مخطط عظـ السمؾ، كتمبي احتياجات النمط السمعي مف خبلؿ طرح األسئمة 

عظـ السمؾ، كتمبي احتياجات النمط البصرم كىـ يتعممكف مف خبلؿ  كالمناقشة أثناء تصميـ مخطط
رؤية األشياء كمبلحظتيا، كالتعرؼ عمى تفاصيميا، كاستخداـ الرسـ كالتمكيف كتمثيؿ المعمكمات بصكرة 

 بصرية.

 خطكات استراتيجية عظـ السمؾ:
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 . غير متجانسة تقسيـ الصؼ إلى أربع مجمكعات متساكية  -1
 تب المعمـ  المشكمة.عند رأس السمكة يك -2
في نياية كؿ عظمة رئيسية مف عظاـ السمؾ يطمب مف كؿ متعمـ في كؿ مجمكعة  كضع سبب  -3

 أك أكثر مف األسباب المحتممة لحدكث المشكمة.
يطمب المعمـ مف كؿ مجمكعة تحديد كمناقشة األسباب التي يركف أنيا أكثر أىمية أك أكثؽ صمة   -4

 رؤيتيـ. بالمشكمة، كيقكمكف بترتيبيا كفؽ
بعد انتياء المجمكعات مف إعداد القكائـ يطمب المعمـ  مف كؿ مجمكعة أف تحدد مف خبلؿ   -5

 ا.التصكيت المباشر مف جانب كؿ عضك فييا ثبلثة أسباب فقط تقكـ بترتيبيا حسب أىميتي
 تقـك كؿ مجمكعة بعرض نتيجة عمميا عمى باقي المجمكعات.  -6
ات تتـ مناقشة الصؼ ككؿ الفركؽ كاالختبلفات بيف بعد انتياء عركض نتائج عمؿ المجمكع  -7

 .استنتاجات المجمكعات
كدعـ استنتاجاتيا مف خبلؿ حقائؽ أك بيانات أك ا، بعد ذلؾ تقـك كؿ مجمكعة بالدفاع عف رؤيتي  -8

 .أمثمة
األسباب أك العناصر التي نقرر أنيا ال  لممشكمة، استبعادبناءنعمى ذلؾ يتـ التكصؿ لؤلسباب الحقيقية 

 ترتبط بالمشكمة 

 :التكيف عند الحيوانات وحدةموضوعات الخطة الزمنية ل         

 عدد الحصص  مكضكع الدرس الدرس 

 3 البيئة  الدرس األكؿ 

 3 التكيؼ الدرس الثاني 

 4 أشكاؿ أخرل مف التكيؼ الدرس الثالث

 4 أغراض التكيؼ عند الحيكانات الدرس الرابع

 حصة 14  المجمكع
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 داف العامة لموحدة:األى

ُيتوقع من الطالب بعد دراستو لوحدة التكيف عند الحيوانات باستخدام استراتيجية عظم السمك أن 
 يكون قادرًا عمى:

تكضيح المقصكد بكؿ مف: البيئة، التكيؼ، التمكيو، الخياشيـ، البيئة المائية، البيئة  -
 لشتكم.الصحراكية، الخداع، األنياب، اليجرة، التمكف، البيات ا

 تنمية القدرة عمى التفكير العممي كعمميات العمـ. -

 إلى بيئة مائية كيابسة.  تصنيؼ البيئة -

 استنتاج أغراض التكيؼ عند الحيكانات. -

 التمييز بيف مناطؽ اليابسة. -

 اف الحيكانات آكمة المحكـ كآكمة النبات.المقارنة بيف أسن -

 ف الحيكانات.التكيؼ عند الطيكر كاألسماؾ كغيرىا م مظاىرتكضيح  -

 

 



 :اآلتييقـك المعمـ في بداية شرح الكحدة تكضيح االستراتيجية لمطمبة كذلؾ مف خبلؿ النشاط 

 : ما ىي استراتيجية عظم السمك            نشاط 

 .عظـ السمؾاستراتيجية أف يتعرؼ الطالب عمى :  النشاطأىداف 

ؾ، مجسمات كرتكنية لمخطط عظـ مجسـ كبير لمخطط عظـ السم المواد المستخدمة والوسائل:
  .، ألكاف، السبكرة، طباشير ممكنةالسمؾ

 

 نتباه الطمبة .امستثران  يدخؿ المعمـ إلى الصؼ كىك يحمؿ مجسـ لمخطط عظـ السمؾ، :جراءاتاإل

 :يسأؿك 

 مف منكـ يحب السمؾ؟

 لماذا؟

 ىؿ تأكمكف جميع السمكة كال تبقكف منيا شيئان؟

 تأمؿ ىذا المجسـ؟

 بو؟ماذا يش

يكضح المعمـ لطبلبو أف ىذا المجسـ ىك مجسـ لمخطط عظـ السمؾ،الذم سيستخدمكنو في دراستيـ 
 )التكيؼ عند الحيكانات( ليذه الكحدة

 كبياف أىمية كؿ جزء .عمى السبكرة يكضح المعمـ لمطمبة األجزاء الرئيسية لممخطط

 مبة ليقكمكا بتمكينيا.عرض مجسمات كرتكنية أخرل لمخطط عظـ السمؾ كيكزعو عمى الطيثـ 
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 3عدد الحصص:                  الدرس األول:البيئة                        

 أىداف الدرس: 

 أف يستنتج الطالب مفيـك البيئة.  -1

 أف يكضح الطالب أقساـ البيئة. -2

 أف يحدد الطالب مناطؽ البيئة اليابسة. -3

 أف يصؼ الطالب منطقة المراعي ك الحقكؿ.  -4

 الطالب مميزات منطقة الغابات أف يبيف -5

 أف يستنتج الطالب مميزات المنطقة الصحراكية. -6

 أف يذكر الطالب صفات المنطقة القطبية. -7

 أف يعطي الطالب أمثمة لحيكانات تعيش في كؿ منطقة مف مناطؽ اليابسة. -8

 أف يعمؿ الطالب سبب كثرة عدد السكاف في منطقة المراعي كالحقكؿ. -9

 

بيئة، البيئة اليابسة، البيئة المائية، منطقة الغابات، منطقة المراعي كالحقكؿ، المنطقة القطبية، المنطقة ال المفاىيم العممية:
 الصحراكية.

 

 المواد المستخدمة والوسائل :

مخطط عظـ السمؾ، مجسمات لحيكانات مختمفة، صكر لحيكانات  بطاقات، أقبلـ ممكنة، طباشير ممكنة، السبكرة،
 (أقساـ البيئةنشيد) ة األرضية،مختمفة، مجسـ الكر 

https://www.youtube.com/watch?v=4Zfxj6BShXo 

https://www.youtube.com/watch?v=4Zfxj6BShXo
https://www.youtube.com/watch?v=4Zfxj6BShXo
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 إجراءات الدرس:

 التييئة كالتمييد: 

مف خبلؿ طرح  ،ياكصف يـنيقـك المعمـ باستدعاء خبرات الطمبة السابقة بمناقشتيـ بالمنطقة التي يعيشكف فييا كيطمب م
 : اآلتيةاألسئمة 

 ؟صؼ المنطقة التي تعيش فييا -1

 اذكر حيكانات التي تراىا في منطقتؾ؟ -2

 عدد نباتات مزركعة فييا؟  -3

 (؟... -تؤكؿ، ال تؤكؿ  –)مثمرة، غير مثمرة ىؿ ىذة النباتات -4

 ىؿ نستطيع أف نحضر دب ليعيش في منطقتنا؟  -5

 )فسر رأيؾ(؟ -6

 العرض:

 ( 1نشاط:)

لحيكانات مختمفة، كيطمب مف الطمبة النظر إلييا كتأمميا جيدان كيستخدـ أسمكب العصؼ  كمجسمات رض المعمـ صكران يع 
 : اآلتيةالذىني الستنتاج مفيـك البيئة مف خبلؿ طرح األسئمة 

 اذكر اسـ الحيكاف الذم تشاىده في الصكرة؟ -1

 أيف تعيش ىذه السمكة؟ -2

 أيف يعيش ىذا الجمؿ؟ -3

 ؿ أف يعيش مع السمكة في مكاف كاحد؟ىؿ يستطيع الجم -4

 لماذا؟ -5

 ىؿ يستطيع النمر أف يعيش مع الدب القطبي في مكاف كاحد؟ -6

 فسر رأيؾ؟ -7
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 ماذا نستنتج؟ -8

ش عمى اليابسة يستنتج الطمبة أف الحيكانات تعيش في أماكف مختمفة فمنيا ما يعيش في الماء مثؿ األسماؾ، كمنيا ما يعي
 بأنيا المكاف الذم يعيش فيو الكائف الحي يؤثر كيتأثر بو.: مفيـك البيئةيتـ التكصؿ لمثؿ الجمؿ، كبذلؾ 

عمى بطاقة كيثبتو عمى السبكرة كيقرأه الطمبة  وثـ يعرض يطمب المعمـ مف طمبتو التعبير عف مفيـك البيئة بمغتيـ الخاصة،
 عدة مرات.

 

  (:2نشاط)

كذلؾ مف  ،عصؼ الذىني لمساعدتيـ في تحديد أقساـ البيئةأسمكب ال كيستخدـيعرض المعمـ مجسـ الكرة األرضية لطبلبو 
 :اآلتيةاألسئمة  خبلؿ طرح

 ماذا تشاىد أمامؾ؟ -1

 ما األلكاف التي تراىا في ىذا المجسـ؟ -2

 ما المكف الذم يغمب عمى ىذا المجسـ؟ -3

 يرمز المكف األزرؽ؟ إلى ماذا -4

 البني؟يرمز المكف األصفر ك  إلى ماذاى  -5

 ىؿ يمثؿ البيئة؟ -6

 تحديد أقساـ البيئة مف خبلؿ ىذا المجسـ؟ ىؿ تستطيع -7

 )ما أقساـ البيئة؟( يرسـ المعمـ مخطط عظـ السمؾ عمى السبكرة، كيكتب في رأس السمكة

 يقـك المعمـ بتقسيـ الطمبة إلى أربع مجمكعات متساكية غير متجانسة، كيكزع عمى كؿ مجمكعة مخطط عظـ السمؾ
يقـك كأثناء عمؿ المجمكعات  رأس السمكة بقمـ ممكف )ما أقساـ البيئة؟( عندة الكتاب يـكيطمب من كبطاقات صغيرة ممكنة،

 .أثناء العمؿ الطمبة كتكجيو المعمـ بمتابعة 

المحتممة  ألقساـأك أكثر مف  قسـ كتابةفي كؿ مجمكعة   طالبكؿ  يقـكفي نياية كؿ عظمة رئيسية مف عظاـ السمؾ 
 .عيةلمبيئة كأمثمة عمى كؿ قسـ في العظاـ الفر 

كفؽ  في قكائـ التي يركف أنيا أكثر أىمية أك، كيقكمكف بترتيبيااألقساـ يطمب المعمـ مف كؿ مجمكعة تحديد كمناقشة  ثـ
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 رؤيتيـ.

مف كؿ مجمكعة أف تحدد مف خبلؿ التصكيت المباشر مف جانب ت مف إعداد القكائـ يطمب المعمـ بعد انتياء المجمكعا 
 كؿ مجمكعة بعرض نتيجة عمميا عمى باقي المجمكعات.تقـك أقساـ البيئة، ثـ كؿ عضك 

 بعد انتياء عركض نتائج عمؿ المجمكعات تتـ مناقشة الصؼ ككؿ الفركؽ كاالختبلفات بيف استنتاجات المجمكعات. 

، كبذلؾ يتـ التكصؿ ألقساـ كدعـ استنتاجاتيا مف خبلؿ حقائؽ أك أمثمة بعد ذلؾ تقـك كؿ مجمكعة بالدفاع عف رؤيتيا، 
البيئة ككتابتياعمى العظاـ الرئيسية لمخطط عظـ السمؾ المرسـك عمى السبكرة. كأمثمة عمى كؿ قسـ في العظاـ الفرعية 

 لممخطط. 

 

 

 ( :3نشاط )

 يراجع المعمـ طمبتو بأقساـ البيئة، ثـ يطرح األسئمة التالية مستخدمان أسمكب العصؼ الذىني :

 ات التالية صؼ ماذا تشاىد؟تأمؿ مجسمات الحيكان

 ماذا نسمي األسد؟ -1

 أيف يعيش ؟ -2

 ىؿ يعيش الجمؿ في الغابة عند األسد؟ -3

 المعمـ: لكف،أيف يعيش الجمؿ؟ -4
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 ىؿ يستطيع الدب القطبي أف يعيش في الصحراء عند الجمؿ؟  -5

 عمى اليابسة ؟ افيعيشأليس كبلىما لماذا؟  -6

 إذف ما اسـ المنطقة التي يعيش عمييا الدب؟  -7

 عيش الخركؼ عند الدب في المناطؽ القطبية الباردة؟ىؿ ي -8

 المعمـ: ماذا يأكؿ الخركؼ؟ -9

 كيؼ يحصؿ الخركؼ عمى تمؾ األعشاب؟  -10

 ما اسـ المنطقة التي يعيش فييا ؟-11

 ىؿ تستطيع أف تصنؼ تمؾ الحيكانات إلى مجمكعات حسب بيئة كؿ منيا؟-12

 ىيا لنقـ بذلؾ.

ى عٌدة  أقساـ، كيستطيع الحيكاف أف يعيش في قسـ دكف آخر، كلكف ما يستنتج الطمبة أف البيئة اليابسة تقسـ إل
 ىي تمؾ األقساـ؟ 

يقسـ المعمـ الطمبة إلى أربع مجمكعات متساكية كغير متجانسة، كيكزع عمييـ مخطط عظـ السمؾ كبطاقات صغيرة ممكنة  
)ما أقساـ البيئة اليابسة؟(، كيطمب مف  كأقبلـ ممكنة، ثـ يرسـ مخطط عظـ السمؾ عمى السبكرة، كيكتب في رأس السمكة

فيذا النشيد  رأس السمكة لدل كؿ مجمكعة، بعد ذلؾ يطمب المعمـ مف طبلبو االستماع جيدان لمنشيد، عندكتابة ذلؾ  الطمبة
ات ككتابتيا في بطاق بتحديد أقساـ البيئة اليابسة ، كستقـك كؿ مجمكعةكصفات كؿ منطقة منيا يكضح أقساـ البيئة اليابسة

لصاقيا لصاقيا عمى العظاـ ا  ك ككتابتيا عمى البطاقات الممكنة  كؿ منطقة استنتاج صفاتلممخطط ك عمى العظاـ الرئيسية  كا 
 .الفرعية لممخطط

أو أكثر  كتابة قسمبفً كل مجموعة   طالبكل  ٌقومف مف المجمكعات أف تبدأ بالعمؿ.يطمب المعمـ  بعد انتياء النشيد، 

، وفً العظام الفرعٌة كتابة صفات كل منطقة فً نهاٌة كل عظمة رئٌسٌة من عظام السمك المحتملة أقسام البٌئة الٌابسة

وكذلك  التً ٌرون أنها أكثر أهمٌة،األقسام ٌطلب المعلم من كل مجموعة تحدٌد ومناقشة  من مناطق البٌئة الٌابسة. ثم

 .فً قوائم  وٌقومون بترتٌبها وفق رؤٌتهم صفاتها

مجمكعات مف إعداد القكائـ يطمب المعمـ  مف كؿ مجمكعة أف تحدد مف خبلؿ التصكيت المباشر مف جانب بعد انتياء ال 
 تقـك كؿ مجمكعة بعرض نتيجة عمميا عمى باقي المجمكعات.أقساـ البيئة اليابسة كصفاتيا، ثـ كؿ عضك 

 ات بيف استنتاجات المجمكعات.بعد انتياء عركض نتائج عمؿ المجمكعات تتـ مناقشة الصؼ ككؿ الفركؽ كاالختبلف 
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 كدعـ استنتاجاتيا مف خبلؿ حقائؽ أك أمثمة بعد ذلؾ تقـك كؿ مجمكعة بالدفاع عف رؤيتيا، 

 حتى يتـ استنتاج أقساـ البيئة اليابسة، كصفات كؿ قسـ  ككتابتيا في مخطط عظـ السمؾ المرسـك عمى السبكرة.

 
 البٌئة، وأقسامها، وأقسام البٌئة الٌابسة وأمثلة علٌها،ثم ٌسأل المعلم طلبته: الخاتمة: التذكٌر بمفهوم  

 كلماذا؟ إذا خٌيرت بنكع مف أنكاع البيئة اليابسة لتعيش فييا، فأييا ستختار؟

 ورقة عمل

 : ىيا نكمؿ الفراغ في الجمؿ التالية:1س

 البيئة ىي ...................................... -

 إلى قسميف ىما....................ك...................... تقسـ البيئة -

 مف الحيكانات التي تعيش في منطقة الغابات.......................... -

 تسمى البيئة التي أعيش فييا...................كمف مميزاتيا............... -

 : مرحبا يا صديقي: 2س

 ؟حية، فإلى أيف تنصحني أف أذىب مفاألشجار، متنكعة الكائنات ال انا اسمي خالد كأرغب بزيارة منطقة كثيفة -
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 أنصحؾ أف تذىب إلى ..................

 ، كأحب المنطقة معتدلة الحرارة فإلى أيف تنصحني أف أذىب؟رة أرغب بمشاىدة الخراؼ، كالدجاجأنا اسمي سا -

 .....................................أنصحؾ أف تذىب إلى

 

 في المكان الدال عمى البيئة التي يعيش فييا كل من الحيوانات المبينة في الجدول اآلتي:  (xيا نضع ): ى3س

البيئة  اسم الحيوان
 المائية 

الحقول  القطبية  الغابات  الصحراوية 
 والمراعي 

      نمر 

      جمل

      حوت 

      دب 

      خروف

      دجاجة 

 

 سكنك، فإي منطقة من مناطق اليابسة ستختار؟ فسر إجابتك.: لو خي رت بمكان 4س

.................................................................................... 
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 3الدرس الثاني              التكيف                             عدد الحصص:

 أىداف الدرس : 

 ر التي تساعدىا عمى الطيرافأف يكضح الطالب صفات الطيك    -1

 أف يستنتج الطالب مفيـك الشكؿ االنسيابي -2

 .أف يقارف الطالب بيف مناقير الطيكر مف حيث شكميا كطبيعة غذاء كؿ منيا -3

 أف يصؼ الطالب أرجؿ بعض الطيكر )النعامة ،البط،النسر ،الدجاجة(. -4

 .أف يبيف الطالب صفات األسماؾ التي تساعدىا عمى العيش في بيئتيا -5

 أف يعمؿ الطالب سبب مكت األسماؾ إذا أخرجت مف الماء. -6

 أف يستنتج الطالب مفيـك التكيؼ. -7

   

 الزعانؼ :الشكؿ االنسيابي، التكيؼ، القشكر، الخياشيـ،المفاىيم العممية

 الكسائؿ التعميمية:

، صكر لطيكر ة، صكر لحيكانات متنكع، مخطط عظـ السمؾأقبلـبطاقات ممكنة،  الممكنة، السبكرة، الطباشير
 ،مختمفة، سمكة في حكض زجاجي

 https://www.youtube.com/watch?v=DXTtQ1LPme8 )التكيؼ عند الطيكر(مقطع فيديك 

 https://www.youtube.com/watch?v=_OHTp8NWgMA )منير كالمارد كيؼ تتنفس األسماؾ(

 

 إجراءات الحصة :

 التمييد كالتييئة :

https://www.youtube.com/watch?v=DXTtQ1LPme8
https://www.youtube.com/watch?v=_OHTp8NWgMA
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 مفيـك البيئة، كأقساـ البيئة. مراجعة الطمبة في الدرس السابؽ:

يطرح األسئمة ، ك طمب مف الطمبة تأمؿ الصكرة جيدان يعرض المعمـ صكرة لمجمكعة مف الحيكانات المتنكعة، كي
 :اآلتية

 سـ الحيكانات التي تشاىدىا في الصكرة؟ - أ

 كيؼ يمشي األرنب؟ - ب

 كيؼ ينتقؿ العصفكر مف مكاف آلخر؟ - ت

 ما الذم يساعده عمى الطيراف؟  - ث

 ىؿ يستطيع األرنب أف يطير؟ - ج

 لماذا؟ - ح

ما الذم يساعد الطيكر عمى يرسـ المعمـ مخطط عظـ السمؾ عمى السبكرة ، كيكتب عند رأس السمكة)
 (الطيراف؟

 تركيز جيدان لمكيدعكىـ  لمعرفة األسباب، التكيؼ عند الطيكر (ـ طمبتو لمشاىدة مقطع فيديك )يدعك المعم
مجمكعات  يقـك المعمـ بتقسيـ طمبة الصؼ إلى أربع، ، بعد انتياء عرض مقطع الفيديكفي المشاىدة

السمكة يطمب منيـ الكتابة عند رأس مجمكعة مخطط عظـ السمؾ، ك يكزع لكؿ ك  ،متساكية كغير متجانسة
 () ما الذم يساعد الطيكر عمى الطيراف؟

يطمب المعمـ مف كؿ  ،ساعد الطيكر عمى الطيراف يبدأ كؿ طالب مف كؿ مجمكعة بتحديد سبب أك أكثر
يتجكؿ المعمـ بيف طبلبو  كترتيبيا في قكائـ. ،التي يركنيا أكثر أىمية كأكثؽ صمة مجمكعة مناقشة األسباب

 .كالمناقشة كالتفاكض لمتكصؿ لئلجابة األسئمة فيما بينيـ حثيـ عمى طرحأثناء عمميـ كي

 يكجو المعمـ المجمكعات مف خبلؿ حثيـ عمى تأمؿ رأس السمكة )ما الذم يساعد الطيكر عمى الطيراف( 

 اسأؿ نفسؾ ماذا تعرؼ عف ىذا المكضكع؟ -1
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 ىؿ الطائر يمشي أـ يطير ؟ -2

 صؼ شكؿ جسمو؟ -3

 ما فائدة ىذا الشكؿ؟ -4

 ماذا يغطيو؟ -5

 ائدة ىذا الغطاء؟ ما ف -6

يطمب مف كؿ مجمكعة أف تحدد األسباب التي ساعدت الطيكر عمى  مف إعداد القكائـ بعد انتياء المجمكعات  
كيتناقش  المجمكعات،باقي تقـك كؿ مجمكعة بعرض عمميا عمى  كما يركنيا مف كجية نظرىـ. ،الطيراف

 .كتدافع كؿ مجمكعة عف رؤيتياعات. الصؼ ككؿ الفركؽ كاالختبلفات بيف استنتاجات المجمك 
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 (:2نشاط)

مف بيف ىذه األسباب أف ليا في مقدمة فميا مناقير  تعرفنا عمى األسباب التي تساعد الطيكر عمى الطيراف ككاف،
فس النكع كلكف ىؿ تتكقع بأف مناقير الطيكر متشابية؟ ىؿ جميع الطيكر تتغذل عمى ن تستخدميا اللتقاط غذائيا،

 مف الغذاء؟

 ىؿ ىنالؾ عبلقة بيف شكؿ مناقير الطيكر كغذائيا؟

 يرسـ المعمـ مخطط عظـ السمؾ عمى السبكرة كيكتب عند رأس السمكة)ما أشكاؿ مناقير الطيكر؟(

يػػدعك المعمػػـ طبلبػػو لمشػػاىدة فػػيمـ الفيػػديك مػػرة أخػػرل الػػذم يظيػػر فيػػو أنػػكاع مختمفػػة مػػف الطيػػكر يطمػػب المعمػػـ مػػف 
يقسػػـ المعمػػـ الطمبػػة إلػػى أربػػع  تأمػػؿ الفيػػديك جيػػدان كاالنتبػػاه لمنػػاقير الطيػػكر، بعػػد االنتيػػاء مػػف عػػرض الفػػيمـ، طمبتػػو

كيطمب مف كؿ مجمكعة  كبطاقات صغيرة ممكنة، يكزع عمييـ مخطط عظـ السمؾ،ك  مجمكعات متساكية كمتجانسة،
كيعطػػي كػػؿ مجمكعػػة عػػددان مػػف  رأس السػػمكة،(، كتثبتيػػا عنػػد ؟منػػاقير الطيػػكرمػػا أشػػكاؿ أف تكتػػب بطاقػػة بعنػػكاف )

، بحيث يػتـ تصػنيفيا كفقػان لشػكؿ نسر( دجاجة، بطة، إكزة، نقار الخشب، صقر، الصكر المتنكعة لطيكر )عصفكر،
 مناقيرىا، كالبحث عف سبب االختبلؼ في الشكؿ. 

 تشجيعيـ عمى طرح األسئمةكيتجكؿ المعمـ بيف الطمبة كيكجييـ مف خبلؿ طرح األسئمة ك  ،تبدأ المجمكعات بالعمؿ
  كالمناقشة فيما بينيـ:

 ماذا يأكؿ ىذا الطائر؟

 صؼ شكمو؟  انظر إلى منقاره،

 ىؿ شكمو عريض؟ أـ حاد

 ىؿ ىذا الشكؿ يساعد الطائر عمى تناكؿ غذائو؟

بعد انتياء عمؿ المجمكعات تبدأ كؿ مجمكعة بعرض عمميا عمى باقي المجمكعات كيتناقش الصؼ ككؿ الفركؽ 
 الختبلفات بيف استنتاجات المجمكعات.كا
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 كدعـ استنتاجاتيا مف خبلؿ حقائؽ أك أمثمة بعد ذلؾ تقـك كؿ مجمكعة بالدفاع عف رؤيتيا،

 

 (:3نشاط)

 يسأؿ المعمـ طمبتو:

ـ رجبلن كمناقيرىا، ىيا بنا نتعرؼ أرجؿ تمؾ الطيكر ىؿ ىي متشابية. ك بعد أف تعرفنا عمى الطيكر كصفاتيا،
 لمطائر؟

 ىؿ تتكقع أف عدد أصابع الطيكر متشابية؟

 كـ عدد أصابعيا؟

 ماذا يكجد في نياية األصابع؟

 ىؿ لممخالب فائدة؟

 تعالكا نستكشؼ أرجؿ الطيكر كنرل شكميا

صكران كمجسمات لطيكر مختمفة )نعامة،إكزة، عصفكر، دجاجة، نسر ،صقر(، كيطمب منيـ تأمؿ  يعرض المعمـ
بيف أعضاء المجمكعة في كؿ طائر كعدد أصابعيا كالمناقشة كمحاكلة التعرؼ عمى شكؿ األرجؿ ل تمؾ الصكر،

 كفائدة ذلؾ لكؿ طائر   عدد األرجؿ كشكميا،
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 (:4نشاط)

سمكب العصؼ الذىني لحث الطمبة عمى التفكير بطرح أـ ديحضر المعمـ سمكة في حكض زجاجي كيستخ
 األسئمة اآلتية:

 

 ة كتأمؿ شكميا جيدان،انظر إلى ىذه السمك

 ؟أيف تعيش ىذه السمكة  .1

 ىؿ نستطيع أف نخرجيا مف الماء ؟ .2

 ماذا تتكقع أف يحدث إذا أخرجناىا مف الماء؟  .3

 ىؿ تعرفكف السبب؟  .4

 ىؿ تستطيع أنت أف تبقى في الماء مدة طكيمة؟ .5

 ماذا تتكقع أف يحدث لؾ؟ .6

 مف أيف تأخذ الكائنات الحية األكسجيف البلـز لمتنفس؟ .7

 حصؿ السمكة عمى األكسجيف؟كيؼ ت .8

 كيؼ ذلؾ؟ .9

 عندما تذىب لمسباحة ماذا تأخذ معؾ لكي تتمكف مف ذلؾ كال تغرؽ؟ .10

 انظر الييا ىؿ ليا أرجؿ ؟ ما الذم مكف السمكة مف التحرؾ في الماء؟ .11

 ىؿ ىنالؾ حكادث تتعرض ليا السمكة في البحر ؟ .12

 مثؿ ماذا؟ .13
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 الحكادث؟تمؾ كيؼ تتغمب عمى  .14

 في جسميا تختمؼ عف أجسامنا مكنتيا مف العيش في الماء ال بد مف كجكد صفات

 .ىيا نبحث معا عف األسباب

يرسـ المعمـ مخطط عظـ السمؾ عمى السبكرة كيكتب في رأس السمكة )ما الذم يساعد األسماؾ عمى العيش 
 (؟في الماء

ممكنة، سمؾ كبطاقات يكزع عمييـ مخطط عظـ اللصؼ إلى أربع مجمكعات متساكية، ك ثـ يقـك المعمـ بتقسيـ ا
ما الذم يساعد األسماؾ عمى العيش في الماء (، ثـ يدعكىـ إلى ب منيـ الكتابة عند رأس السمكة )يطمك 

كتابتيا عمى العظاـ لكيطمب منيـ االنتباه كالتركيز الستنتاج األسباب  عف )األسماؾ (،مقطع فيديك مشاىدة 
 الرئيسية لعظـ السمؾ.

لمعمـ مف كؿ مجمكعة مناقشة األسباب التي يركنيا أكثر أىمية في مساعدة األسماؾ بعد انتياء الفيمـ يطمب ا
يتجكؿ  .عظـ السمؾ عمى العيش في الماء ككتابتيا في بطاقات ممكنة كتثبيتيا عمى العظاـ الرئيسية لمخطط

 جابة الصحيحةالمعمـ بيف طبلبو أثناء عمميـ كيحثيـ عمى طرح األسئمة فيما بينيـ لتساعدىـ في التكصؿ لئل

 تأمؿ رأس السمكة )ما الذم يساعد األسماؾ عمى العيش في الماء؟( 

 اسأؿ نفسؾ ماذا تعرؼ عف ىذا المكضكع؟ -1

 حاكؿ أف تسأؿ زمبلءؾ ؟ىؿ شكؿ السمكة يشبو شكؿ الطائر؟  -2

 ما فائدة ىذا الشكؿ ؟ -3

 عمى العيش في الماء.التي تساعد السمكة في كؿ مجمكعة  كضع سبب أك أكثر مف األسباب  كؿ طالب يبدأ

في قكائـ كيقكمكف بترتيبيا ، سباب التي يركف أنيا أكثر أىميةيطمب المعمـ مف كؿ مجمكعة تحديد كمناقشة األثـ 
 رؤيتيـ.ل ان كفق

مف كؿ مجمكعة أف تحدد مف خبلؿ التصكيت المباشر يطمب المعمـ  ،ت مف إعداد القكائـبعد انتياء المجمكعا 
 بلثة أسباب فقط تقكـ بترتيبيا حسب أىميتيا.مف جانب كؿ عضك فييا ث
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 تقـك كؿ مجمكعة بعرض نتيجة عمميا عمى باقي المجمكعات. ثـ

تتـ مناقشة الصؼ ككؿ الفركؽ كاالختبلفات بيف استنتاجات  ،بعد انتياء عركض نتائج عمؿ المجمكعاتك 
 المجمكعات.

 يا مف خبلؿ حقائؽ  أك أمثمةكدعـ استنتاجات بعد ذلؾ تقـك كؿ مجمكعة بالدفاع عف رؤيتيا، 

 

 في نياية الدرس يطرح المعمـ عمى طمبتو مجمكعة مف األسئمة التي تستثير التفكير لمتكصؿ لمفيـك التكيؼ: 

 ىؿ استطاعت األسماؾ كالطيكر العيش في بيئتيا بنجاح ؟

 ذلؾ؟ في اما الذم ساعدى

 ؿ تستطيع أف تطير مثؿ العصافير ؟ه

 ا؟لماذ

 ىؿ تستطيع أف تبقى تحت الماء فترة طكيمة ؟

 لماذا؟

عف  كيعطي الطمبة أمثمة ،يستنتج الطمبة مفيـك التكيؼ، كيعبركف عنو بمغتيـ الخاصة، ثـ يتـ تثبيتو عمى السبكرة
 .التكيؼ
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 ورقة عمل

 

 ما المقصكد بكؿ مما يأتي: :1س

 ..التكيؼ...............................................

 ...........................................الشكؿ االنسيابي

 : كشكؿ منقاره: كفؽ بيف صكرة الطائر 2س

 الصفة المميزة  الطائر 

 

 منقار عريض مفمطح 

 

 منقار مخركطي الشكؿ 

 منقار معقكؼ كحاد 

 

 :: ىيا نجيب عف األلغاز التالية3س

 ت في حكادث البحر فمف أنا؟أغطي جسـ األسماؾ كأحمييا مف الصدما -

 بيف أصابعي غشاء رقيؽ يمكنني مف السباحة في الماء، فمف أنا؟  ،رأنا طائ -
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 حصص4عدد الحصص:                 الدرس الثالث:أشكال أخرى من التكيف                

 

 األىداف:

 .أف يستنتج الطالب مظاىر التكيؼ عند الجمؿ   -1

  .الجمؿ سفينة الصحراءأف يعمؿ الطالب سبب تسمية  -2

  .أف يذكر الطالب مظاىر التكيؼ عند الدب القطبي -3

  .أف يكضح الطالب أىمية الطبقة الدىنية لمدب القطبي -4

  .أف يحدد الطالب مظاىر التكيؼ عند القط التي تساعده عمى العيش في بيئتو -5

 .أف يستنتج الطالب مظاىر التكيؼ عند الخركؼ -6

 

 األنياب، المخالب: السناـ،المفاىيم العممية

 

 بطاقات ممكنة، أقبلـ،مخطط عظـ السمؾ، السبكرة، الطباشير الممكنة،الوسائل التعميمية:

 ، الكتاب المقررLCDمجسمات خراؼ، صكر لخراؼ كأسنانيا كأرجميا،جياز

 https://www.youtube.com/watch?v=2WaVHAKiIWAفيمـ التكيؼ عند الجمؿ كالدب 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=G9TqzGdHh94المكسكعة الثقافية الجمؿ سفينة الصحراء 

https://www.youtube.com/watch?v=2WaVHAKiIWA
https://www.youtube.com/watch?v=G9TqzGdHh94
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 https://www.youtube.com/watch?v=V0z31Rx9x64 ىؿ تحب الدب القطبي:

 قط يصطاد أرنب:

https://www.youtube.com/watch?v=uI89pSgz4Og 

 

 جراءات الدرس:إ

 التييئة كالتمييد:

 مفيـك التكيؼ، كطرؽ التكيؼ عند الطيكر كاألسماؾمراجعة 

 ( : 1نشاط )

يستخدـ أسمكب العصؼ الذىني لحثيـ تأمميا )كالتي تظير مكطف الدب( ك يعرض المعمـ لطبلبو صكران كيدعكىـ ل
 عمى التفكير كيسأؿ: :

 ماذا تشاىد في ىذه الصكرة ؟ - أ

 ما المكف السائد في ىذه المنطقة ؟ - ب

 ؟ؼ حالة الجك عندما تتساقط الثمكجص - ت

 ؟ة تغطييا الثمكج طكاؿ العاـألرضيىؿ ىناؾ مناطؽ عمى الكرة ا  - ث

 ؟ناطؽماذا نسمي ىذه الم - ج

 ؟الؾ حيكانات تستطيع أف تعيش ىناؾىؿ ىن - ح

 ىؿ تستطيع أف تعيش ىناؾ؟ - خ

 ىيا لنرل كيؼ استطاع الدب العيش في البيئة القطبية الباردة:

 كيكتب في رأس السمكة يرسـ المعمـ مخطط عظـ السمؾ عمى السبكرة ،

https://www.youtube.com/watch?v=V0z31Rx9x64
https://www.youtube.com/watch?v=uI89pSgz4Og
https://www.youtube.com/watch?v=uI89pSgz4Og
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 التكيؼ عند الدب القطبي()

 ،كبطاقات ممكنة، كيكزع مخطط عظـ السمؾ عمى كؿ مجمكعة الطمبة إلى أربع مجمكعات متساكيةيقسـ المعمـ 
 التكيؼ عند الدب القطبي(رأس السمكة )  عنديطمب منيـ أف يكتبكا ك 

عف التكيؼ عند الدب القطبي الستنتاج أسباب تكيؼ الدب في البيئة  كفيدي مقطعلمشاىدة  بتويدعك المعمـ طم
 القطبية.

 دبيطمب المعمـ مف كؿ مجمكعة مناقشة األسباب التي يركنيا أكثر أىمية في مساعدة ال العرضبعد انتياء 
كتابتيا في بطاقات ممكنة كتثبيتيا عمى العظاـ الرئيسية لمخطط عظـ ك  ،البيئة القطبيةعمى العيش في 

ألسئمة فيما بينيـ لتساعدىـ في التكصؿ يتجكؿ المعمـ بيف طبلبو أثناء عمميـ كيحثيـ عمى طرح ا السمكة.
 لئلجابة الصحيحة

 (التكيؼ عند الدب القطبيتأمؿ رأس السمكة ) 

 اسأؿ نفسؾ ماذا تعرؼ عف ىذا المكضكع؟ -4

 حاكؿ أف تسأؿ زمبلءؾ ؟ -5

 ىؿ لدل الدب صفات في جسمو تساعده عمى التكيؼ؟ -6

ساعد الدب عمى العيش في المنطقة التي تكضع سبب أك أكثر مف األسباب  مجمكعةكؿ  يبدأ كؿ طالب في
 القطبية.

في قكائـ كيقكمكف بترتيبيا ، سباب التي يركف أنيا أكثر أىميةيطمب المعمـ مف كؿ مجمكعة تحديد كمناقشة األثـ 
 رؤيتيـ.ل ان كفق

بعد انتياء المجمكعات مف إعداد القكائـ يطمب المعمـ  مف كؿ مجمكعة أف تحدد مف خبلؿ التصكيت المباشر  
 ف جانب كؿ عضك فييا ثبلثة أسباب فقط تقكـ بترتيبيا حسب أىميتيا.م

 تقـك كؿ مجمكعة بعرض نتيجة عمميا عمى باقي المجمكعات. ثـ

بعد انتياء عركض نتائج عمؿ المجمكعات تتـ مناقشة الصؼ ككؿ الفركؽ كاالختبلفات بيف استنتاجات  ك
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 المجمكعات.

 أك أمثمةكدعـ استنتاجاتيا مف خبلؿ حقائؽ  يتيا،بعد ذلؾ تقـك كؿ مجمكعة بالدفاع عف رؤ  

 

 

يخبر المعمـ طمبتو أننا سنقكـ بتجربة لمتأكد مف أف دىكف الحيكانات تساعدىا عمى العيش نشاط إثرائي:
 يسأؿ المعمـ :ىؿ يمكف لمدىكف المحافظة عمى أصبعي دافئان في الماء البارد؟ في البيئة الباردة:

 دىف نباتي)فازليف(، ماء مثمج، ساعة تكقيت. منشفة كرقية، د البلزمة:المكا

 نستخدـ المنشفة الكرقية لتغطية أحد األصابع بالدىف، كترؾ باقي األصابع دكف تغطيتيا بالدىف.

ضع األصبع المغطي بالدىف في الماء المثمج كأطمب مف زميمي حساب الكقت الذم أستطيع أف أبقي في 
 كقت.الماء كنسجؿ ال

 ثـ نعيد التجربة بأصبع آخر غير مغطى بالدىف كنسجؿ النتائج.

 ماذا نستنتج؟

 عززىا.ع المعمـ إلجابات الطمبة كييستم
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 (2نشاط)

 يطرح المعمـ األسئمة التالية مستخدمان أسمكب العصؼ الذىني الستثارة تفكيرىـ:

 ىؿ سبؽ أف رأيتـ الجمؿ ؟ (1

 صؼ الجمؿ ؟ (2

 أيف يعيش ؟  (3

 ؿ مف العيش في الصحراء ؟كيؼ تمكف الجم (4

 ىؿ الماء متكفران لو؟ (5

 مف أيف يشرب؟ (6

 ماذا يأكؿ ؟ (7

 ىؿ تستطيع أف تمشي عمى الرماؿ بدكف حذاء في الصيؼ؟ (8

 لماذا؟ (9

 كيؼ يتحمؿ الجمؿ حرارة الصحراء  ك رماليا ؟ (10

البيئة ىذا يدعكنا ألف نبحث عف األسباب، كالصفات التي يمتمكيا الجمؿ التي ساعدتو عمى العيش في ىذة 
 القاسية.

  .(التكيؼ عند الجمؿ) كيكتب في رأس السمكة يرسـ المعمـ مخطط عظـ السمؾ عمى السبكرة،

لذا ال بد مف  كمنو سنعرؼ األسباب، نستمع ليذا الحكار بيف الدب ك الجمؿ،كاآلف لنرل ك يخاطب المعمـ طمبتو: 
 اء ليزكر الجمؿ في الصحراء.لمدب الذم ج مقطع فيديككيعرض المعمـ  االنتباه الجيد لمحكار،

يقسـ المعمـ طبلبو إلى أربع مجمكعات متساكية، كيكزع عمييـ مخطط عظـ السمؾ،  الفيديكبعد انتياء عرض 
( كيطمب مف كؿ مجمكعة التناقش بيف أفرادىا كتشجيعيـ التكيؼ عند الجمؿرأس السمكة ) عندمكتابة لكيكجييـ 
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كأثناء عمؿ  الستنتاج أسباب تكيؼ الجمؿ لمعيش في الصحراء، عمى التساؤؿ كطرح األسئمة فيما بينيـ،
 المجمكعات يتجكؿ المعمـ بيف الطمبة مكجييان ليـ:

 كمف خبلؿ ما شاىدتـ اآلف ماذا تعرؼ عف ىذا المكضكع ؟  اقرأ العنكاف المكتكب عند رأس السمكة،

 اسألكا أنفسكـ ماذا تعرفكف عف الجمؿ ؟ - أ

 ء ؟ كيؼ يستطيع العيش في الصحرا  - ب

 لماذا سمي سفينة الصحراء؟ - ت

التي تساعد الجمؿ عمى العيش في في كؿ مجمكعة  كضع سبب أك أكثر مف األسباب  طالبيطمب مف كؿ 
 الصحراء.

في قكائـ كيقكمكف بترتيبيا ، يطمب المعمـ مف كؿ مجمكعة تحديد كمناقشة األسباب التي يركف أنيا أكثر أىمية ثـ 
 رؤيتيـ.ل ان كفق

المجمكعات مف إعداد القكائـ يطمب المعمـ  مف كؿ مجمكعة أف تحدد مف خبلؿ التصكيت المباشر  بعد انتياء 
 مف جانب كؿ عضك فييا ثبلثة أسباب فقط تقكـ بترتيبيا حسب أىميتيا.

 تقـك كؿ مجمكعة بعرض نتيجة عمميا عمى باقي المجمكعات. ثـ

ؼ ككؿ الفركؽ كاالختبلفات بيف استنتاجات بعد انتياء عركض نتائج عمؿ المجمكعات تتـ مناقشة الص ك
 المجمكعات.

 كدعـ استنتاجاتيا مف خبلؿ حقائؽ  أك أمثمة بعد ذلؾ تقـك كؿ مجمكعة بالدفاع عف رؤيتيا، 
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 (:3نشاط)

 تمييد لمنشاط: في ىذا النشاط سنتعرؼ عمى صفات خاصة في جسـ القط تساعده عمى العيش في بيئتو

 ـ المعمـ أسمكب العصؼ الذىني الستثارة تفكير الطمبة كيسأؿ:يستخد

 ىؿ تربكف القطط في بيكتكـ؟

 بيا؟ كفتنكيؼ تع

 ماذا تأكؿ ؟

 يعرض المعمـ صكران لقطط كيدعكىـ لتأمميا، كيسأؿ 

 ماذا يغطي جسـ القط؟

 عمى ماذا يتغذل ؟

 كيؼ يمسؾ بفريستو؟

 مؿ أسنانوانظر كتأ ىؿ يحتاج إلى أحد ليمزؽ لو الفريسة؟

 ىذا يدعكنا ألف نبحث عف األسباب، كالصفات التي يمتمكيا القط التي ساعدتو عمى العيش في بيئتو.
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  .(التكيؼ عند القطرأس السمكة) عندكيكتب  يرسـ المعمـ مخطط عظـ السمؾ عمى السبكرة،

لذا ال بد مف  ، ط فريستوىذا المقطع مف الفيديك الذم يبيف كيؼ يصطاد القكاآلف لنرل يخاطب المعمـ طمبتو: 
 كالمبلحظة الدقيقة لذلؾ لنعرؼ ما األسباب التي ساعدتو. االنتباه الجيد

يقسـ المعمـ طبلبو إلى أربع مجمكعات متساكية، كيكزع عمييـ مخطط عظـ  مقطع الفيديكبعد انتياء عرض  
ؿ مجمكعة التناقش بيف أفرادىا ( كيطمب مف كالتكيؼ عند القطرأس السمكة ) عندالسمؾ، كيكجييـ إلى الكتابة 

 ،صفات القط التي تساعده عمى العيش في بيئتوالستنتاج  كتشجيعيـ عمى التساؤؿ كطرح األسئمة فيما بينيـ،
 كأثناء عمؿ المجمكعات يتجكؿ المعمـ بيف الطمبة مكجييان ليـ:

 ف ىذا المكضكع ؟ كمف خبلؿ ما شاىدتـ اآلف ماذا تعرؼ ع اقرأ العنكاف المكتكب عند رأس السمكة،

 ؟ القطاسألكا أنفسكـ ماذا تعرفكف عف  - ث

 كيؼ أمسؾ القط بفريستو؟ - ج

التي تساعد القط عمى العيش في في كؿ مجمكعة  كضع سبب أك أكثر مف األسباب  طالبيطمب مف كؿ 
 بيئتو.

في قكائـ ترتيبيا كيقكمكف ب، يطمب المعمـ مف كؿ مجمكعة تحديد كمناقشة األسباب التي يركف أنيا أكثر أىمية ثـ 
 رؤيتيـ.ل ان كفق

مف كؿ مجمكعة أف تحدد مف خبلؿ التصكيت المباشر ت مف إعداد القكائـ يطمب المعمـ بعد انتياء المجمكعا 
 مف جانب كؿ عضك فييا ثبلثة أسباب فقط تقكـ بترتيبيا حسب أىميتيا.

 تقـك كؿ مجمكعة بعرض نتيجة عمميا عمى باقي المجمكعات. ثـ

اء عركض نتائج عمؿ المجمكعات تتـ مناقشة الصؼ ككؿ الفركؽ كاالختبلفات بيف استنتاجات بعد انتي ك
 المجمكعات.

 أك أمثمةنتاجاتيا مف خبلؿ حقائؽ كدعـ است بعد ذلؾ تقـك كؿ مجمكعة بالدفاع عف رؤيتيا، 
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كيطمب مف الطمبة تأمؿ ىذه الصكرة ( lcdمستخدما جياز ) (22يعرض المعمـ صكرة الكتاب )ص   (:4نشاط)
 جيدان 

 ثـ يسأؿ:

 ماذا تشاىد في ىذه الصكرة؟

 ماذا تأكؿ الخراؼ؟

؟  ىؿ تأكؿ المحـك

 في أم منطقة مف مناطؽ اليابسة تعيش الخراؼ؟

 ما الذم ساعدىا عمى العيش في تمؾ البيئة؟

 

اعدتيا عمى العيش كالتي س ىيا بنا نبحث عف أشكاؿ التكيؼ عند الخركؼ كما تظير في الصكر،
 في بيئة المراعي كالحقكؿ.

كيكزع عمييـ مخطط عظـ السمكة  أربع مجمكعات متساكية كغير متجانسة،يقسـ المعمـ طبلبو إلى  
كيكزع عمييـ صكران لخراؼ كيطمب  رأس السمكة ) التكيؼ عند الخركؼ (، عندكيكجييـ إلى الكتابة 
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التي ساعدت الخركؼ عمى سباب األصكر الستنتاج مف كؿ مجمكعة التناقش بيف أفرادىا بيذه ال
 ليـ: ان كأثناء عمؿ المجمكعات يتجكؿ المعمـ بيف الطمبة مكجيي تكيؼ مع بيئتو،ال

ماذا تعرؼ عف ىذا المكضكع ؟ ماذا نسمي البيئة التي يعيش  اقرأ العنكاف المكتكب عند رأس السمكة،
 فييا الخركؼ؟

 انظر إلى جسـ الخركؼ ماذا يغطيو؟

 مؿ أسناف الخركؼ في الصكر التي أمامؾ، ىؿ لو انياب حادة؟ لماذاتأ

 لماذا يككف الحافر مشقكؽ؟ بماذا تنتيي؟ أطراؼ الخركؼ، تأمؿ

التي تساعد الخركؼ عمى العيش في كؿ مجمكعة  كضع سبب أك أكثر مف األسباب  طالبيطمب مف كؿ 
 في بيئتو.

في قكائـ كيقكمكف بترتيبيا ، سباب التي يركف أنيا أكثر أىميةأليطمب المعمـ مف كؿ مجمكعة تحديد كمناقشة اثـ 
 رؤيتيـ.ل ان كفق

يطمب المعمـ  مف كؿ مجمكعة أف تحدد مف خبلؿ التصكيت  ،بعد انتياء المجمكعات مف إعداد القكائـ 
 المباشر مف جانب كؿ عضك فييا ثبلثة أسباب فقط تقكـ بترتيبيا حسب أىميتيا.

 رض نتيجة عمميا عمى باقي المجمكعات.تقـك كؿ مجمكعة بع ثـ

بعد انتياء عركض نتائج عمؿ المجمكعات تتـ مناقشة الصؼ ككؿ الفركؽ كاالختبلفات بيف استنتاجات ك 
 المجمكعات.

 أك أمثمةكدعـ استنتاجاتيا مف خبلؿ حقائؽ  بعد ذلؾ تقـك كؿ مجمكعة بالدفاع عف رؤيتيا، 
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 ورقة عمل   

 :اكمؿ الفراغ في الجمؿ التالية :1س

 لمقط ..........حادة تساعده في تمزيؽ الفريسة . -1

 لمجمؿ .................يساعده عمى السير عمى الرماؿ. -2

 يغطي جسـ الدب القطبي ...............ليحميو مف البرد. -3

 يسمى الجمؿ .................. -4

 لدىكف في ................يخزف الجمؿ ا -5
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 :اكتب شكميف مف أشكاؿ التكيؼ لكؿ مف الكائنات الحية التالية :2س

 الجمؿ: - أ

.................................            ............................... 

 الخركؼ:  - ب

................................... 

..................................... 

 الدب القطبي:     - ح

               ...................................... 

              ....................................... 
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 4الدرس الرابع: أغراض التكيف عند الحيوانات                   عدد الحصص:
 حصص

 

 أىداف الدرس : 

 عند الحيكانات آكمة المحـك التي تساعدىا في الحصكؿ عمى غذائيا .أف يكضح الطالب أشكاؿ التكيؼ   -1

 أف يصؼ الطالب أسناف الحيكانات آكمة النباتات -2

 أف يستنتج الطالب مفيـك القكارت -3

 أف يربط الطالب بيف أسناف القكارت كنكع غذاءىا . -4

 الطالب أغراض التكيؼ عند الحيكانات . يكضحأف  -5

 عض الحيكانات أغطية أجساـ ب البأف يسمي الط -6

 أف يكضح الطالب المقصكد بالبيات الشتكم . -7

 .العكامؿ المناخيةأف يعطي الطالب أمثمة لحيكانات تمجأ لمبيات الشتكم لحماية نفسيا  -8

 أف يكضح الطالب طرؽ تكيؼ الحيكانات لحماية نفسيا مف األعداء. -9

 أف يستنتج الطالب مفيـك التمكيو. -10

 أف يكضح الطالب المقصكد بالخداع -11

 أف يعطي الطالب أمثمة لحيكانات تمجأ لمخداع مف أجؿ حماية نفسيا مف األعداء. -12

 أف يقارف الطالب بيف مفيـك التمكف كالتشابو مع البيئة. -13
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   .القكارت، البيات الشتكم، التمكف، التشابو، الخداع، التمكيو، ىجرة الطيكرالمفاىيم العممية: 

 

 ،كنة، صكر كمجسمات لحيكانات مختمفة( أقبلـ ممA3رة، الطباشير الممكنة، كرؽ أبيض)السبك  :المواد المستخدمة والوسائل
  مقاطع فيديكقطع كرقية مربعة الشكؿ بألكاف األبيض كاألحمر، 

 مف أذكى الطيكر الجارحة:

https://www.youtube.com/watch?v=pQ0gZfkjTd0 

 كيؼ تحمي الحيكانات نفسيا مف أعدائيا:

https://www.youtube.com/watch?v=nZIQTZihfAU 

 

 السبات الشتكم: 

https://www.youtube.com/watch?v=Bp-dv4qkTDs 

 ىجرة الطيكر مف المناطؽ الدافئة مع حمكؿ فصؿ الشتاء.

https://www.youtube.com/watch?v=JTw1ak4Som8 

https://www.youtube.com/watch?v=tvZkTJNzhIgالقنفذ() 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pQ0gZfkjTd0
https://www.youtube.com/watch?v=pQ0gZfkjTd0
https://www.youtube.com/watch?v=nZIQTZihfAU
https://www.youtube.com/watch?v=nZIQTZihfAU
https://www.youtube.com/watch?v=Bp-dv4qkTDs
https://www.youtube.com/watch?v=Bp-dv4qkTDs
https://www.youtube.com/watch?v=JTw1ak4Som8
https://www.youtube.com/watch?v=JTw1ak4Som8
https://www.youtube.com/watch?v=tvZkTJNzhIg
https://www.youtube.com/watch?v=tvZkTJNzhIg
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 جراءات الدرس:إ

 يطرح المعمـ عمى طمبتو األسئمة التالية مستخدمان أسمكب العصؼ الذىني الستثارة تفكير الطمبة:

 مف ىك ممؾ الغابة ؟

 لماذا سمي كذلؾ ؟

 ىؿ يأكؿ األسد النباتات ؟

  ماذا يأكؿ الخركؼ؟

 اذا يأكؿ الفأر؟م             

 أسد، زرافة، بقرة، خركؼ، صقر، دب،)مجسمات لحيكانات مختمفة مثؿ الصكر ك مف المجمكعة يعرض ثـ 
 كيطمب منيـ تصنيفيا حسب نكع الغذاء لكؿ حيكاف. (.فأر نمر،

 بعد انتياء الطمبة مف التصنيؼ 

كأخرل تأكؿ  ،باتاتمف خبلؿ إجابات الطمبة نستنتج أف الحيكانات مختمفة في غذائيا منيا ما يأكؿ المحـك كمنيا ما يأكؿ النك 
 فيسأؿ المعمـ طبلبو: كؿ شيء

، كمنيا ما يأكؿ لحكـ  ،كمنيا ما يأكؿ النباتات عرفنا أف غذاء ىذه الحيكانات مختمؼ فمنيا ما يأكؿ المحـك
 ؟نكع الغذاء المناسب ليالتكيؼ مع عمى ا ياتساعدالتي لكف ىؿ صفات فميا كأسنانيا  ،)القكارت(كنباتات

 لنشاط كنتكصؿ لمنتائج:دعكنا نقكـ بيذا ا

 نشاط: 

كيطمب منيـ أف تقـك كؿ مجمكعة برسـ  أربع مجمكعات متساكية كغير متجانسة،يقسـ المعمـ الطمبة إلى 
كؿ ، كتكتب عند رأس السمكة )التكيؼ لمحصكؿ عمى الغذاء؟( كيكزع لA3)) مخطط عظـ السمؾ عمى كرقة

ـ الكتابة في العظاـ الرئيسية لعظـ السمؾ اسـ كؿ صكر كمجسمات لحيكانات مختمفة ، كيطمب مني مجمكعة
كىي ثبلث مجمكعات: )الحيكانات آكمة المحكـ(،  مجمكعة مف مجمكعات الحيكانات التي تـ تصنيفيا

تمؾ  التي ساعدتك)الحيكانات آكمة النباتات( ك)القكارت(، يطمب مف كؿ مجمكعة تحديد كمناقشة األسباب 
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   مع ذكر أمثمة عمى كؿ مجمكعة. ،يافي الحصكؿ عمى غذائ المجمكعات

 مكجييان ليـ:تبدأ المجمكعات بالعمؿ كبتجكؿ المعمـ بيف طمبتو 

 رأس السمكة ،ماذا كتبت؟ المكضكع عند انظر إلى

 اسأؿ نفسؾ،ماذا تعرؼ عف تمؾ  الحيكانات؟

  ىؿ تتذكر كيؼ اصطاد القط فريستو في الحصة السابقة؟

 صؼ أسنانيا   ؟فىؿ ليا أسنا نات،نظر إلى فـ تمؾ الحيكاا        

 ؟ما فائدتيا بماذا تنتيي؟ ،تانظر إلى أطراؼ تمؾ الحيكانا

 ىؿ تعرؼ حيكانات أخرل تأكؿ نفس النكع مف الغذاء؟ 

طرح الطمبة عمى المعمـ ع شج، يلذلؾفي كؿ مجمكعة  كضع سبب أك أكثر مف األسباب المحتممة طالب كؿ  يقكـ
 في العظاـ الفرعية لمخطط عظـ السمؾ.التي يركنيا مناسبة  أشكاؿ التكيؼككتابة  ،يـاالسئمة كالتحاكر فيما بين

 ان كترتيبيا في قكائـ كفق كيطمب مف كؿ مجمكعة تحديد كمناقشة األسباب التي يركنيا مناسبةبعد انتياء المجمكعات 
أف تحدد مف خبلؿ التصكيت المباشر بعد انتياء المجمكعات مف إعداد القكائـ يطمب المعمـ  مف كؿ مجمكعة  رؤيتيـ.ل

 األسباب التي ساعدت كؿ حيكاف في الحصكؿ عمى غذائو.مف جانب كؿ عضك فييا 

 االختبلفات بيف تتـ مناقشة الصؼ ككؿ في ثـ ،كتقـك كؿ مجمكعة بعرض نتائج عمميا عمى باقي المجمكعات
 .مثمةكدعـ ذلؾ باألثـ تقـك كؿ مجمكعة بالدفاع عف رؤيتيا  ،االستنتاجات

 .يعرض المعمـ فيمـ فيديك لصقر ينقض عمى فريستو :لإلثراء 
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 (:2نشاط )

 يسأؿ المعمـ طبلبو :

 ىؿ لمحيكانات حاجة كاحدة فقط كىي الغذاء؟

 ىؿ تحتاج لؤلماف ؟

 ىؿ تحتاج لمحماية ؟

 لكف مـ يحتاج الحيكاف لمحماية؟ 

 ماذا يغطي جسـ الضفدع ؟

 ـ السمحفاة؟ماذا يغطي جس

 ماذا تفعؿ األفعى في الشتاء؟

 ؟لماذا ترل أسراب الطيكر تحمؽ في السماء مع بدء فصؿ الشتاء
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كفي ىذا النشاط  .مف خبلؿ المناقشة نستنتج أف الحيكانات تحتاج لمحماية مف العكامؿ المناخية كمف األعداء
 سنتعرؼ عمى طرؽ الحماية مف العكامؿ المناخية 

 ،كيكزع عمى كؿ مجمكعة مخطط عظـ  السمؾ ،أربع مجمكعات متساكية غير متجانسةبو إلى يقسـ المعمـ طبل
 ( التكيؼ لمحماية مف العكامؿ المناخيةكيطمب مف كؿ مجمكعة الكتابة عند رأس السمكة ) كبطاقات ممكنة،

 المناخية التكيؼ لمحماية مف العكامؿ طرؽ يدعك المعمـ طمبتو لمشاىدة مقاطع مف الفيديك التي تظير 

ض تبدأ المجمكعت بالعمؿ، في تمؾ األثناء يتجكؿ المعمـ بيف طبلبو مكجيان ليـ بفتح بعد االنتياء مف العر 
 المناقشة كطرح األسئمة فيما بينيـ

طالب في كؿ مجمكعة تحديد طريقة أك أكثر مف طرؽ التكيؼ لمحماية مف العكامؿ المناخية، يطمب مف كؿ ك  
مف العكامؿ المناخية التي يركنيا أنيا أكثر أىمية مناقشة طرؽ الحماية تحديد ك مجمكعة ثـ يطمب مف كؿ 

 كترتيبيا كفؽ رؤيتيـ.

تكتب كؿ مجمكعة أمثمة عمى عظاـ الرئيسية لمخطط عظـ السمؾ ك بكتابتيا في بطاقات ككضعيا عند ال تقكـ
 ،مخطط عظـ السمؾتمؾ الحيكانات التي تستخدـ ىذه الطريقة مف الحماية في العظاـ الفرعية ل

تتـ مناقشة ثـ  ،ف تعرض عمميا عمى باقي المجمكعاتمف كؿ مجمكعة أ المعمـ بعد انتياء المجمكعات 
 في االستنتاجات كدعـ ذلؾ باألمثمة الفركؽ كاالختبلفات  الصؼ ككؿ
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 (3نشاط )

 

 يسأؿ المعمـ طبلبو:

 ؟ ماذا يمبس الجندم في المعركة

 تدم ىذا المكف مف المبلبس؟لماذا ير 

 ؟يظير كاضحان إذا اختبأ بيف الشجرىؿ 

 :يختبأ مف األعداء. فيسأؿ المعمـ نستنتج أف الجندم

 ىؿ لمحيكانات أعداء؟

 ىؿ تستطيع أف تختبأ مف أعدائيا؟

 سنتعرؼ اآلف عمى طرؽ التكيؼ لمحماية مف األعداء.

 لنقم بيذا النشاط:

بعة الشكؿ بألكاف األبيض كاألحمر، عمى كرقة كبيرة بيضاء المكف، كيطمب مف يقـك المعمـ بنثر قطع كرقية مر 
 ( ثكاف10أحد الطمبة أف يجمع أكبر عدد ممكف مف القطع في فترة زمنية قدرىا )

 ماذا  نبلحظ؟ ماذا نستنتج؟ بعد انتياء الكقت المحدد يقـك المعمـ بفرز القطع الكرقية حسب لكنيا،

رسـ كيطمب مف كؿ مجمكعة A3) كرؽ )كيكزع عمى كؿ مجمكعة  مجمكعات رباعية،يقسـ المعمـ طبلبو إلى 
 (ما طرؽ التمكيو؟الكتابة عند رأس السمكة )مخطط عظـ السمؾ ك 

 يدعك المعمـ طمبتو لمشاىدة مقاطع مف الفيديك التي تظير التكيؼ لمحماية مف األعداء

  التمكيوقشة فيما بينيـ بطرؽ بعد االنتياء مف العرض يطمب المعمـ مف كؿ مجمكعة المنا
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كأف تكتب كؿ مجمكعة أمثمة  ،يقكمكف بكتابتيا في بطاقات ككضعيا عند العظاـ الرئيسية لييكؿ السمكةبحيث 
  التمكيوعمى تمؾ الحيكانات التي تستخدـ ىذه الطريقة مف 

  :سئمة مثؿمساعدة طبلبو في التكصؿ إلى اإلجابة الصحيحة بطرح أبيف طمبتو لالمعمـ  كيتجكؿ 

 الذم شاىدتو؟ مقطع الفيديكماذا فعؿ القنفذ عندما اقتربت منو العصا في 

 لماذا ؟

 ماذا نسمي فعمتو؟

 ىؿ استطعت رؤية النمر مف بيف األعشاب المختبئ بينيا؟

 لماذا يختبئ النمر ؟

 ماذا نسمي ىذه الطريقة في التخفي ؟

 في نياية كؿ عظمة مف العظاـ الرئيسية،التمكيو طرؽ مف  أك أكثر طريقةفي كؿ مجمكعة  كضع  طالبيطمب مف كؿ 
كيقكمكف بالتمكيو، التي يركف أنيا أكثر أىمية أك أكثؽ صمة  الطرؽيطمب المعمـ مف كؿ مجمكعة تحديد كمناقشة 

 كفؽ رؤيتيـ. في قكائـ بترتيبيا

مف خبلؿ التصكيت المباشر مف  بعد انتياء المجمكعات مف إعداد القكائـ يطمب المعمـ  مف كؿ مجمكعة أف تحدد 
 فقط تقكـ بترتيبيا حسب أىميتيا. طرؽجانب كؿ عضك فييا ثبلثة 

 تقـك كؿ مجمكعة بعرض نتيجة عمميا عمى باقي المجمكعات. 

 بعد انتياء عركض نتائج عمؿ المجمكعات تتـ مناقشة الصؼ ككؿ الفركؽ كاالختبلفات بيف استنتاجات المجمكعات. 

 كدعـ استنتاجاتيا مف خبلؿ حقائؽ  أك أمثمة مجمكعة بالدفاع عف رؤيتيا، بعد ذلؾ تقكـ كؿ 
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: يسأؿ المعمـ ما أغراض التكيؼ عند الحيكانات؟ يتشارؾ الطمبة في تذكر األغراض كرسميا عمى السبكرة في الخاتمة
 مخطط عظـ السمؾ.
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 ورقة عمل                                    

 بكؿ مما يأتي: المقصكد: ماذا 1س

 الخداع:..................................................................... - أ

 البيات الشتكم: ............................................................... - ب

 .......................التمكيو: ......................................... - خ

 :ىيا نكتب غطاء الجسـ المناسب لكؿ مف الحيكانات التالية في الجدكؿ :2س

 درع، شعر، حراشؼ، جمد رطب، فرك، قشكر، ريش، صكؼ

 غطاء الجسـ اسـ الحيكاف
  الضفدع

  القط
  السمحفاة
  السمكة

  الدب قطبي
  األفعى
  الصقر

 ىذا الطائر آكؿ لحـك أـ آكؿ نبات؟ أف يككففيؿ تتكقع  لطائر كما يظير في الشكؿ،: شاىىد خالد صكرة 3س         
 فٌسر إجابتؾ.
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 أصًبء انًحكًُن      (  3يهحك )

 

 الرقـ االسم طبيعة العمؿ مكاف العمؿ

 1 د.محسف عدس قسـ المناىج كأساليب التدريس جامعة القدس

 2 د.عفيؼ زيداف قسـ المناىج كأساليب التدريس جامعة القدس

 3 د.غساف سرحاف قسـ المناىج كأساليب التدريس جامعة القدس

 4 د.أشرؼ أبك خيراف قسـ المناىج كأساليب التدريس جامعة القدس

 5 د.ايناس ناصر قسـ المناىج كأساليب التدريس جامعة القدس

مأ.إسماعيؿ األفند محاضر أساليب تدريس مرحمة أساسية دنيا جامعة القدس المفتكحة/العيزرية  6 

-7 د. انتصار النتشة  أساليب التدريس جامعة القدس )كمية بارد(  

-8 د.دعاء جبر  محاضرة في أساليب التدريس جامعة القدس)كمية بارد(  

-9 أ.حاتـ رياف مشرؼ تربكم مديرية التربية كالتعميـ/ضكاحي القدس  

-10 أ.نشأت قاسـ مشرؼ تربكم مديرية التربية كالتعميـ /ضكاحي القدس  

-11 أ.ريناؿ الزغبي مشرفة تربكية   مديرية التربية كالتعميـ /بيت لحـ  

-12 د.شبمي العزة مشرؼ تربكم  مديرية التربية كالتعميـ /بيت لحـ  

-13 أ.خمكد حماد مشرفة تربكية مديرية التربية كالتعميـ /بيت لحـ  

عبل عريقات أ. مدرسةعمـك  مدرسة أبك ديس األساسية المختمطة   14-  

شيناز الشيخ عمي أ.  مدرسة عمـك مدرسة أبك ديس األساسية المختمطة  15- 
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 جذول انًىاصفبث:  (4يهحك)

 األىداف ومستوياتيا

جدكؿ تحميؿ لمحتكل كحدة "التكيؼ عند الحيكانات" في العمـك العامة لمصؼ الثالث األساسي بيف 
 يؼ بمكـ.مستكل األىداؼ حسب تصن

 مستوى اليدف اليدف الرقم 

 فيـ كاستيعاب أف يستنتج الطالب مفيـك البيئة. -1

 معرفة كتذكر أف يعدد الطالب أقساـ البيئة. -2

 معرفة كتذكر أف يسمي الطالب مناطؽ البيئة اليابسة. -3

 فيـ كاستيعاب أف يصؼ الطالب منطقة المراعي كالحقكؿ. -4

 معرفة كتذكر زات منطقة الغابات.أف يعدد الطالب ممي -5

 معرفة كتذكر أف يعدد الطالب مميزات المنطقة الصحراكية. -6

 معرفة كتذكر أف يعدد الطالب مميزات المنطقة القطبية. -7

أف يقارف الطالب بيف المناطؽ المختمفة مف اليابسة مف حيث الحرارة،  -8
 كالسكاف، كالحيكانات التي في كؿ منيا. 

 تحميؿ

 معرفة كتذكر أف يذكر الطالب أمثمة لحيكانات تعيش في كؿ منطقة مف مناطؽ اليابسة . -9

 معرفة كتذكر أف يعدد الطالب بعض حيكانات كنباتات المنطقة المائية. -10

 فيـ كاستيعاب أف يعمؿ الطالب سبب كثرة عدد السكاف في منطقة المراعي كالحقكؿ. -11

 فيـ كاستيعاب الطيكر التي تساعدىا عمى التكيؼ.أف يستنتج الطالب صفات  -12
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 معرفة كتذكر أف يعرؼ الطالب الشكؿ االنسيابي. -13

أف يقارف الطالب بيف مناقير الطيكر مف حيث شكؿ المنقار، كطبيعة الغذاء  -14
 لمطائر.

 تحميؿ

 فيـ كاستيعاب أف يصؼ الطالب أرجؿ بعض الطيكر)النعامة، النكرس، الدجاجة(. -15

 فيـ كاستيعاب أف يعمؿ الطالب سبب االختبلؼ في أشكاؿ أرجؿ الطيكر.  -16

 فيـ كاستيعاب أف يكضح الطالب أىمية الريش كاألجنحة لجسـ الطائر. -17

 معرفة كتذكر أف يعرؼ الطالب التكيؼ. -18

 فيـ كاستيعاب أف يستنتج الطالب مظاىر التكيؼ عند األسماؾ. -19

 فيـ  كاستيعاب سبب مكت األسماؾ إذا أخرجت مف الماء. أف يفسر الطالب -20

 فيـ كاستيعاب أف يستنتج الطالب أىمية الزعانؼ، كالشكؿ االنسيابي، كالخياشيـ لؤلسماؾ. -21

 معرفة كتذكر  أف يحدد الطالب مظاىر التكيؼ عند الجمؿ . -22

 فة كتذكرمعر  أف يذكر الطالب كظيفة السناـ، كالكبر،  كالخؼ لمجمؿ . -23

 فيـ كاستيعاب أف يعمؿ الطالب سبب تسمية الجمؿ سفينة الصحراء. -24

 معرفة كتذكر أف بحدد الطالب مظاىر التكيؼ عند الدب القطبي. -25

 فيـ كاستيعاب أف يكضح الطالب أىمية الفرك األبيض لمدب القطبي . -26

 فيـ كاستيعاب .أف يستنتج الطالب أىمية الطبقة الدىنية لمدب القطبي  -27

 معرفة كتذكر أف يحدد الطالب كظيفة األنياب كالمخالب عند القط. -28

 فيـ كاستيعاب أف يصؼ الطالب أسناف كؿ مف الخركؼ كالقط. -29

 معرفة كتذكر أف يذكر الطالب غطاء الجمد لكؿ مف القط ، كالجمؿ ، كالدب القطبي. -30
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 فيـ كاستيعاب تساعد القط في اصطياد الفريسة .أف يكضح الطالب مظاىر التكيؼ التي  -31

 فيـ كاستيعاب أف يستنتج الطالب مظاىر التكيؼ عند الخركؼ. -32

 الفيـ كاالستيعاب أف يصؼ الطالب أطراؼ كؿ مف الجمؿ كالقط كالدب كالخركؼ . -33

 فيـ كاستيعاب أف يعمؿ الطالب سبب اختبلؼ عيكف القطط ليبلن كنياران. -34

 فيـ كاستيعاب ف يستنتج الطالب مفيـك القكارت.أ -35

 معرفة كتذكر أف يعدد الطالب حيكانات مف القكارت -36

 معرفة كتذكر  أف يعدد الطالب حيكانات آكمة النبات -37

 فيـ كاستيعاب أف يكضح الطالب أغراض التكيؼ عند الحيكانات.  -38

 تطبيؽ  أف يعطي الطالب أمثمة لحيكانات آكمة النبات -39

أف يقارف الطالب بيف الحيكانات آكمة المحكـ كالحيكانات آكمة النبات مف  -40
 حيث طبيعة الغذاء كشكؿ األسناف

 تحميؿ

 فيـ كاستيعاب أف يصؼ الطالب أسناف القكارت -41

 معرفة كتذكر أف يذكر الطالب أغطية أجساـ بعض الحيكانات.  -42

 فيـ كاستيعاب الجسـ لمحيكانات المختمفة .أف يستنتج الطالب أىمية غطاء  -43

 فيـ كاستيعاب أف يستنتج الطالب مفيـك البيات الشتكم . -44

 تطبيؽ أف يعطي الطالب أمثمة لحيكانات تمجأ لمبيات الشتكم . -45

 فيـ كاستيعاب أف يفسر الطالب أسباب ىجرة بعض الحيكانات مف بيئتيا األصمية. -46

 معرفة كتذكر طرؽ تكيؼ الحيكانات لحماية نفسيا مف العكامؿ المناخية.أف يعدد الطالب  -47

 فيـ كاستيعاب أف يستنتج الطالب طرؽ تكيؼ الحيكانات لحماية نفسيا مف األعداء. -48
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 فيـ كاستيعاب أف يستنتج الطالب مفيـك التمكيو. -49

 معرفة كتذكر أف يعدد الطالب طرؽ التمكيو. -50

 فيـ كاستيعاب طالب مفيـك الخداع.أف يستنتج ال -51

 تطبيؽ أف يعطي الطالب أمثمة لحيكانات تمجأ لمخداع لحماية نفسيا مف األعداء. -52

 تطبيؽ أف يعطي الطالب أمثمة لحيكانات تمجأ لمتمكف لحماية نفسيا مف األعداء. -53

ماية أف يعطي الطالب أمثمة لحيكانات تمجأ ألماكف تشابو شكميا كلكنيا لح -54
 نفسيا مف األعداء.

 تطبيؽ
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 المفاىيم العممية  تنمية جدول مواصفات اختبار                       

 هدف  54مجموع األهداف = 

 هدف  19التذكر = المعرفة و

 هدف   27=  واالستٌعاب الفهم

 أهداف  5التطبٌق = 

 أهداف  3التحلٌل = 

 

 0.35=  54 /  19التذكر = المعرفة ونسبة أهداف 

 0.5=   54 /27=  واالستٌعاب نسبة أهداف الفهم

 0.09=   5/54نسبة أهداف التطبٌق = 

 0.06=   54 / 3نسبة أهداف التحلٌل = 

 حصة دراسٌة  13 مجموع الحصص = 

 حصص  2عدد حصص الدرس األول = 

 حصص  4عدد حصص الدرس الثانً = 

 حصص  4الدرس الثالث =  عدد حصص

 حصص  3عدد حصص الدرس الرابع = 
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 معرفة تذكر الدرس

31% 

 الفيـ كاالستيعاب

54% 

 التطبيؽ

9% 

 التحميؿ

6% 

 المجمكع

 3 0 0 2 1 %15 البيئة

 6 0 1 3 2 %31 التكيؼ

أشكاؿ أخرل مف 
 %31 التكيؼ

2 3 1 0 6 

أغراض التكيؼ عند 
 %23 الحيكانات

2 2 0 1 5 

 20 1 2 10 7 لمجموعا
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انًفبهُى انؼهًُت بصىرته اننهبئُت نىحذة انتكُف ػنذ انحُىانبث ين يمرر  تنًُت اختببر  :(5يهحك)

 انصف انثبنث األصبصٍ

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

:...................................اسـ الطالب/ػػػػة:.....................                المدرسة  

 الصؼ:.الثالث األساسي                         الشعبة:....................................

 

 تعميمات االختبار

 .( فقرة21( أسئمة مجمكعيا)3عزيزم الطالب عزيزتي الطالبة يتككف االختبار مف )

ار مف متعدد كلكؿ سؤاؿ ثبلثة بدائؿ يرجى كضع دائرة حكؿ ( فقرة لبلختي13مف )يتككف السؤاؿ األكؿ 
 اإلجابة الصحيحة. 

مح الداؿ عمييا في ( فقرات لمتكفيؽ بيف العبارة في العمكد األكؿ كالمصط3لسؤاؿ الثاني يتككف مف )ا
 العمكد الثاني.

 ( فقرات لمتكفيؽ بيف الصكرة كما يناسبيا.4السؤاؿ الثالث يتككف مف )

 (عبلمة21العبلمة الكمية )                                                                     

 مثاؿ لسؤاؿ االختيار مف متعدد: يغطي جسـ الصقر:

 القشكر  -الفرك               ج -الريش             ب - أ

بما أف اإلجابة الصحيحة ىي الريش، لذلؾ تـ كضع دائرة حكؿ )أ(



 دائرة حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة فيمايأتي :السؤاؿ األكؿ: ضع 

 منطقة قميمة الماء، شديدة الحرارة، قميمة النبات ىي:  .1
 منطقة المراعي كالحقكؿ  -ج اكية      المنطقة الصحر  -منطقة الغابات         ب - أ

 إحدل الحيكانات التالية ليست مف القكارت : .2

  -ج                      -ب           - أ

 الذم لو منقار معقكؼ كحاد ىك:  الطائر .3

 البط -نقار الخشب                   ج -الصقر                  ب - أ

 دقيؽ مف األطراؼ  : يسمى الشكؿ العريض مف الكسط ك  .4

 بيضاكيان  -انسيابيان                          ج -دائريان                 ب  - أ

 بكاسطة:  تتنفس األسماؾ األكسجيف المذاب في الماء  .5

 الزعانؼ -الخياشيـ                         ج -الجمد                   ب - أ

 إحدل الحيكانات التالية ال تقكـ بالبيات الشتكم :  .6

       -ج                      -ب              -أ

 الحقكؿ بأنيا :تتصؼ منطقة المراعي ك  .7

 قميمة السكاف -ج                    شديدة الحرارة –كثيرة األعشاب         ب  - أ

 

 يتمكف الخركؼ مف تقطيع األعشاب كطحف الحبكب كذلؾ ألف أسنانو:  .8

      حادة -مسطحة كعريضة                    ج -ب   مدببة             - أ
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 الكسيمة التي تتبعيا الحرباء لحماية نفسيا مف األعداء ىي:  .9

 الخداع.  -ج         كات            صإصدار األ  -لتمكف              با - أ

 الحيكاف الذم ييسمى سفينة الصحراء ىك: .11

 -ج              -ب                  - أ

 تيياجر الٌطيكر مف مكاف إلى آخر  : .11

 بحثان عف آبائيا  -ىربان مف البرد             ج -بحثان عف الغذاء                  ب - أ

 لحيكاف المختمؼ في ىذه المجمكعة مف حيث نكع الغذاء ىك :    ا .12

 

 أكمؿ الجزء الناقص مف السمكة كسٌمو: .13

 

 

 ب     أ
 ج_           
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 السؤاؿ الثاني: كفؽ بيف العبارة في العمكد األكؿ كالمصطمح الداؿ عمييا في العمكد الثاني:

 المصطمح العبارة

 التكيؼ المكاف الذم يتكاجد فيو الكائف الحي يؤثر كيتأثر بو     .14

عيش في بيئتو لكجكد صفات خاصة في مقدرة الكائف الحي عمى ال .15
 جسمو

 التمكيو

 البيات الشتكم قدرة الحيكاف عمى إخفاء نفسو مف األعداء .16

 البيئة 

.................................................................................................. 

 فؽ بيف صكرة كؿ حيكاف في العمكد األكؿ كغطاء جسمو في العمكد الثاني:السؤاؿ الثالث: ك 

 غطاء الجسم الحيوان

17-     
 فرك

    18      
 حراشؼ

19-           
 درع

21-            

 صكؼ

 شىعىر 
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 هًُت.جذول يؼبيم انصؼىبت ويؼبيم انتًُُز نفمراث اختببر انًفبهُى انؼ :  (6يهحك)               

 معامؿ التمييز معامؿ الصعكبة % رقـ السؤاؿ التمييز% معامؿ % معامؿ الصعكبة رقـ السؤاؿ

1- 0.41 0.33 11- 0.68 0.36 

2- 0.55 0.53 12- 0.73 0.52 

3- 0.64 0.71 13- 0.42 0.60 

4- 0.45 0.55 14- 0.55 0.29 

5- 0.41 0.45 15- 0.61 0.70 

6- 0.64 0.34 16- 0.48 0.30 

7- 0.45 0.55 17- 0.30 0.40 

8- 0.71 0.36 18- 0.45 0.29 

9- 0.59 0.60 19- 0.70 0.61 

10- 0.61 0.45 20- 0.35 0.44 
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 األصبصُت اختببر ػًهُبث انؼهى: (7يهحك)  

 

 مبلحظة : يرجى تعبئة البيانات التالية قبؿ البدء باإلجابة ، ثـ قراءة تعميمات االختبار :

 لب/ػة ..............................اسـ الطا

 الصؼ: الثالث األساسي

 الشعبة .....................................

 (14العبلمة الكمية : )                                                                             

 تعميمات االختبار:

 ( أسئمة:3)الختبار عزيزم الطالب، عزيزتي الطالبة يتككف ا

( بدائؿ، يرجى كضع دائرة 3لبلختيار مف متعدد، لكؿ فقرة )( فقرات 11يتككف مف ) :السؤاؿ األكؿ
 حكؿ اإلجابة الصحيحة.

 مثاؿ: أم مما يمي يمكف مبلحظتو بحاسة البصر:

 درجة حرارة الشام. -لكف الكردة                ج  -طعـ الفراكلة          ب - أ

 بة الصحيحة ىي ب ، فعميؾ أف تضع دائرة حكليا.بما أف اإلجا

السؤاؿ الثاني: استخراج الفركقات بيف الصكرتيف، بكضع دائرة  حكؿ ما يكجد في إحدل الصكر كغير 
 مكجكد في األخرل.

 السؤاؿ الثالث: ستتـ اإلجابة عنو باستخداـ الحاسكب.
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 عبلمات(11:)كؿ رمز اإلجابة الصحيحة فيما يميالسؤاؿ األكؿ: ضع دائرة ح 

إذا كضعنا نبتتيف في مكاف مشمس، كغطينا أكراؽ النبتة األكلى بكرؽ األلمنيكـ مع المحافظة  .1
 فماذا تتكقع أف يحدث لمنبتتيف:  ،عمى التربة الرطبة في الكعائيف

 تمكت النبتة األكلى ك تستمر النبتة الثانية بالنمك  . أ
 تمكت النبتتيف  . ب

 تمر النبتة األكلى بالنمك ج. تمكت النبتة الثانية ك تس     

في إحدل ليالي الشتاء الباردة، كاف أحمد كاقفان عند نافذة غرفتو فبلحظ ضكء البرؽ كبعد   .2
 فترة قصيرة سمع صكت الرعد فاستنتج أف:

 الرعد أقكل مف البرؽ . أ

 ب. البرؽ أسرع مف الرعد 

 ج. الرعد أسرع مف البرؽ

 لمناطؽ تتكقع أف يعيش ىذا الطائر: .  يكضح الشكؿ اآلتي قدـ طائر، ففي أم مف ا3

 

 

 

 أ.الغابة                ب.  الصحراء            ج. حكؿ البحار كاالنيار    

 كائنات حية فقط: جميعيا .   أم مف المجمكعات التالية، تشمؿ 4  

 أ. الٌطيكر/األشجار/ اإلنساف     

 ب. األنيار/الٌطيكر/ األشجار     

ٌطيكر/ البحارج. الٌسحب/ ال    
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.  اقترح ميندس زراعي عمى أىالي البمدة زراعة أشجار دائمة الخضرة عمى أرصفة الشكارع لتكف بمدتيـ 5
 خضراء في كافة فصكؿ السنة، فما نكع األشجار التي تتكقع أف يزرعكىا: 

 أ. أشجار التيف               ب. أشجار الزيتكف             ج. أشجار العنب

 ؿ مبلحظة اطكاؿ النباتات التالية فإف النبتو األطكؿ ىي: مف خبل . 6

 

 

 

 

 

 

.  ذىبت عبير مع كالدىا إلى مزرعة الطيكر، كقامت بمساعدتو بجمع بيكض الدجاج، لكنيا الحظت 7   
 كجكد بيضة كبيرة بيف تمؾ البيكض، فسألت كالدىا عف ذلؾ، فعرفت أف :

 بيكض الحيكانات متشابية . أ
 حيكانات مختمفة في الشكؿ فقط      بيكض ال  . ب
 بيكض الحيكانات مختمفة في الشكؿ ك الحجـ ك المكف   . ت

 . إحدل الحيكانات اآلتية ليست مف الثديات:  8

 ج.             ب.                   أ.  

 ج ب أ
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 .  مف خبلؿ مبلحظة الشكؿ التالي فإف الجزء  المسؤكؿ عف امتصاص الماء في النبات ىك: 9

 

 

 

 

 أ. الساؽ                         ب. الكرقة               ج. الجذر          

. قاؿ أحمد لخالد أنا أطكؿ منؾ، لكف خالد قاؿ لو: بؿ أنا أطكؿ منؾ، فأراد عمٌي أف يحؿ الخبلؼ بيف 10
 أصدقائو باستخداـ أداة قياس دقيقة لقياس طكؿ كؿ منيما فاستخدـ : 

 الشبر -المتر                           ج -ب                      الميزاف         -أ

 

 

 السؤاؿ الثاني:

 (عبلمتاف:) أربعة فركؽانظر إلى الصكرتيف اآلتيتيف كاستخرج منيما  .11
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 السؤاؿ الثالث:

 )عبلمتاف( إلى حيكانات أليفة ، كحيكانات غير أليفة:اآلتية صنؼ الحيكانات ىيا ن .12

http://www.areeg.org/show.aspx?tp=184&GradeID=5&SubID=184&ID=1138

&typ=tdy_184_3&ptp=3&try=try_184_3#.VwsW1px97IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.areeg.org/show.aspx?tp=184&GradeID=5&SubID=184&ID=1138&typ=tdy_184_3&ptp=3&try=try_184_3#.VwsW1px97IV
http://www.areeg.org/show.aspx?tp=184&GradeID=5&SubID=184&ID=1138&typ=tdy_184_3&ptp=3&try=try_184_3#.VwsW1px97IV
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 ات لمقياس ميارات عمميات العمم األساسيةجدول المواصف : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 رقـ الميارة اسـ الميارة أرقاـ األسئمة 

 .1 المبلحظة 11، 9، 6

 .2 التصنيؼ 12، 8، 4

 .3 التنبؤ 5، 3، 1

 .4 االستنتاج 7، 2

 .5 القياس 11
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 اننهبئُت األصبصُت بصىرتهجذول يؼبيم انصؼىبت وانتًُُز نفمراث اختببر ػًهُبث انؼهى :  (8يهحك)

 

 

 

 

 %معامؿ التمييز %معامؿ الصعكبة  رقـ الفقرة 

1- 0.50 0.33 

2- 0.38 0.45 

3- 0.33 0.45 

4- 0.40 0.63 

5- 0.60 0.27 

6- 0.55 0.55 

7- 0.40 0.73 

8- 0.62 0.51 

9- 0.64 0.38 

10- 0.36 0.42 

11- 0.41 0.62 

12-   0.61 0.30 
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