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 شكر و تقدير: 

 الحمد هلل رافع السماء بال عمد و باسط االرض بال مدد و الصالة و السالـ عمى معمـ الناس الخير 
 مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل 

أرجو التفضؿ بقبوؿ شكري و تقديري و عظيـ امتناني لتكرمكـ بدعـ و مساندة و تصويب ىذا البحث 
 المتواضع. 

تبخؿ يوما بكممة كانت  ، لـاسمنا الوقت و قطفنا الثمار معاً ، تقمشرٌؼ و أخ كريـ ةالدكتور زياد قباج
 الثناء.، لؾ كؿ ت خير مستشار و منبع عمـ و معرفة، فكنت و ما زلذات أىمية

تكرمتـ بالموافقة عمى نقاش الرسالة مما زادىا جماال أف رسمتـ مالحظاتكـ   لقد أعضاء لجنة المناقشة
 بيف سطورىا فمكـ عظيـ االمتناف .

  .المحكميف االفاضؿ الذيف أبدوا الرأي السديد في أدوات الدراسة
و معمموف و طالب لكـ جزيؿ  دارةإلرائع  مدرسة عبد اهلل بف مسعود مدرستي و المحضف التربوي ا

 .الشكر عمى مساىماتكـ في تسييؿ تطبيؽ ىذه الدراسة
األخ و الصديؽ االستاذ محمود مصطفى مناصرة عمى تفضمو بمراجعة الدراسة و تدقيقيا لغويًا دمت 

  بخير و بارؾ اهلل في مجيودؾ
 

 يميؽ بعطائكـ عظيـ الشكر والعرفاف
 

 الباحث  
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 ٍِخص اٌذساعخ

 

قة تدريس مبنية عمى نظرية فيجوتسكي في فيـ يفعالية استخداـ طر  ستقصاءىدفت ىذه الدراسة الى ا 
 طالب الصؼ السادس االساسي لممفاىيـ العممية و تنمية االتجاىات العممية.

 شماؿمف طالب الصؼ السادس االساسي في مدارس التربية و التعميـ في  مجتمع الدراسة تكوف
( طالبًا 56)  عمى عينة الدراسة القصدية ، حيث شممت( طالباً 1657ؿ و البالغ عددىـ ) الخمي

 ، احداىما ضابطة ) درست بف مسعود االساسية في بني نعيـانتظموا في شعبتيف في مدرسة عبد اهلل
بطريقة  المحتوى التعميمي نفسو تجريبية ) درست خرىبالطريقة االعتيادية ( و اال المحتوى التعميمي

 مبنية عمى نظرية فيجوتسكي (.
مية و استبانة االتجاىات العممية، وتـ التحقؽ مف تكونت أدوات الدراسة مف إختبار فيـ المفاىيـ العم

تجاىات فيـ المفاىيـ العممية و استبانة اال ا بالطرؽ المناسبة، حيث طبؽ اختبارمثباتيا و مصدقي
د أثر طريقة التدريس المبنية عمى نظرية فيجوتسكي في فيـ المفاىيـ العممية، و تنمية لتحديو  العممية،

تحميؿ التغاير الحسابية و االنحرافات المعيارية، و االتجاىات العممية، تـ استخداـ المتوسطات 
لمقارنة متوسطات أداء الطمبة في اختبار فيـ المفاىيـ العممية و تنمية  (ANCOVA)الثنائي
 التالية:النتائج ب لدراسةو خمصت ا اىات العمميةاالتج

وجود فروؽ دالٌة إحصائيًا في فيـ الطالب لممفاىيـ العممية تعزى الى طريقة التدريس و لصالح طريقة 
التدريس المبنية عمى نظرية فيجوتسكي، و عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا في فيـ الطالب لممفاىيـ 

يؿ ) مرتفع ، منخفض (، وعدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا في فيـ العممية تعزى الى مستوى التحص
كما أظيرت النتائج وجود فروؽ  المفاىيـ العممية تعزى الى التفاعؿ بيف المجموعة ومستوى التحصيؿ.

دالة احصائيًا في اتجاىات الطالب العممية تعزى الى طريقة التدريس و لصالح طريقة التدريس المبنية 
تسكي. وعدـ وجود فروؽ دالة احصائيًا في اتجاىات الطالب العممية تعزى الى عمى نظرية فيجو 

 مستوى التحصيؿ) مرتفع ، منخفض( و الى التفاعؿ بيف المجموعة و مستوى التحصيؿ. 
و قد وجد الباحث أف نظرية فيجوتسكي جيدة لمتطبيؽ في العممية التعميمية و التي تعمؿ عمى استخداـ 

جو ديموقراطي لمطالب مما أدى الى ظيور ىذا االثر في فيـ المفاىيـ العممية  اكثر مف حاسة و توفر
 و تنمية اتجاىات الطالب نحو العموـ.

طريقة التدريس المبنية عمى أوصت بضرورة توظيؼ  التي توصمت إلييا الدراسة عمى النتائج و بناءً 
مف الدراسات جراء المزيد إو   يا،يـ، و تدريب و تأىيؿ المعمميف عمفي تدريس العمو  نظرية فيجوتسكي

 أخرى. دراسيةتسكي بمتغيرات أخرى و مباحث نظرية فيجو  وؿو االبحاث التي تتنا
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Abstract 
 

The study aimed at investigating the effectiveness of using the learning method depends on 

Vygotsky teaching strategy to the sixth graders. 

 The population of the study consisted of all students of sixth graders in north Hebron 

District in the academic year 2012/2013, (N= 1657). The purposeful sample of the study 

consisted of (56) male students of sixth graders, from among two classes in Abdulla Ibn 

Maso'od School in north Hebron District classified to low and high pre-achievers in 

science. One class of (28) students (the control group) thought the educational science 

content in the traditional method, whereas the other class of (28) students assigned to be 

(the experimental group) taught the same content   according to the Vygotsky teaching 

strategy. 

To achieve the aims of the study understanding scientific concepts test and a questionnaire 

of scientific attitudes are developed. Validity and reliability were achieved for the two 

instruments. To measure the effects of learning method depend on Vygotsky teaching 

strategy, means, standard deviations, and (ANCOVA) test, were used in this study.  

The results showed that: There are significant differences in understanding the scientific 

concepts scores due to the two groups (Vygotsky, Traditional) in favor of the Vygotsky 

teaching strategy. There are no significant differences in understanding the scientific 

concepts scores due to the pre-achieving level (high, low), and to the interaction between 

groups and the pre-achieving level. Additionally there are significant differences in 

scientific attitudes scores due to the two groups (Vygotsky, Traditional) in favor of the 

Vygotsky teaching strategy, and there are no significant differences in scientific attitudes 

due to the pre- achieving level (high, low), and to the interaction between groups and pre-

achieving level. 

This means that the Vygotsky strategy suitable to be implemented in educational process, 

which concentrate on the senses and offer democratic atmosphere as this condition leads to 

the impact.      

Based on the finding of the study: employing this method in teaching science  by Preparing 

training program for in-service science teachers in using Vygotsky teaching strategy in 

their teaching and more studies should be conducted to investigate the effectiveness of 

Vygotsky strategy with other factors and different subjects was recommended.  
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 اٌفصً االٚي
 

 خٍف١خ اٌذساعخ ٚأ١ّ٘زٙب
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اٌّمذِخ; 1.1 

 

عنو مف مشكالت و ما ينجـ  ،و التطور السريع في مجاالت العمـ ،في الكـ المعرفي اليائؿ إف الناظر
و طرؽ تدريس مالئمة ومتوافقة مع ىذا  ،ستراتيجياتإف يجـز بحتمية وجود أعممية يستمـز حميا، البد 

التضخـ العممي، لكي يتـ تحصيؿ الحد االدنى مف الثقافة العممية، ولكي يساير الفرد متطمبات 
ؿ ير في سبتطوي تبعو المعرفة تطور في سرعةال هىذ ،حياتو تعترضو فيو يحؿ مشكالت  ،العصر

برزىا النظرية أفي عمميتي التعميـ و التعمـ ومف دى الى ظيور نظريات جديدة أتحصيؿ تمؾ المعرفة، و 
، و يعود الفضؿ خمية لممتعمـ و النمو المعرفي لوالبنائية التي جاءت لتركز عمى العمميات الذىنية الدا

في ىذه النظرية الى عالـ النفس جاف بياجيو، مما حدا كثير مف العمماء مف بعده مف االستفادة مف 
و كاف منيـ العالـ  ،نظريتو واجراء العديد مف البحوث والتي تخدـ تطوير عمميتي التعميـ والتعمـ

 .جتماعيةيجوتسكي وظيور نظريتو اإلالروسي ف
لمستحدثة لتعميـ العموـ وتعمميا، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمستحدثات وفي مقدمة النظريات ا

التكنولوجية، النظرية البنائية االجتماعية، حيث تدعـ الى حد كبير مبدأ تمؾ المستحدثات و خصائصيا 
التي تركز عمى الدور االيجابي الفعاؿ لمطالب أثناء عممية التعمـ مف خالؿ ممارستو لمعديد مف 

تمؾ النظرية و شطة التعميمية المتنوعة، و يتضح ذلؾ جميًا في المبادئ و االسس التي تتركز عمييا االن
 (.Appleton, 1997) نماذجيا التدريسية

يا الحديثة و المتجددة أثرت عمى التكنولوجميمية تمر بمراحؿ حساسة لمغاية، كما أف المنظومة التعف 
رة عمى المعمـ و الكتاب، و إنما كسابيا لـ تعد قاصالمعمومات و افعممية نقؿ ساليب التعميـ و التعمـ، أ
عميمي ... و غيرىا( مما أدى خترقتو بأساليب مستحدثة ) كاإلنترنت و الفيديو كونفيرنس و التمفاز التا

 .(2004)يوسؼ،  لنظرة الى طرؽ توليدىا و إكسابيانتشار المعرفة و تغيير االى ا
واجو االنساف المعاصر سواء عمى المستوى المحمي أو عمى المستوى كما أف ىناؾ مشكالت كثيرة ت

العالمي و حؿ ىذه المشكالت يحتاج الى العقؿ القادر عمى التفكير العممي بطريقة صحيحة، و الذي 
 .(1998، لوقفي) ا قديـ حموؿ عديدة لممشكمة الواحدةيستطيع ت

اؤىا في عقوؿ االفراد و تثبت صحتيا عف في مجاؿ تدريس العموـ أف المعرفة يتـ بن ومع ىذا فإف
طريؽ التجريب اليادؼ، فالبنائية توضح أف العموـ المدرسية تحرص عمى بناء التالميذ لمحقائؽ 

ليـ احداثًا  بأنفسيـ، و عمى المدرسيف أف يشجعوا التالميذ عمى أف يجعموا أفكارىـ واضحة، و يقدموا
مد التالميذ بالفرص ات متعددة، و عمى المدرس أف يو تشجع عمى إنتاج تفسير تتحدى ىذه االفكار 

 .( Louden, et. al, 1994) داـ أفكار جديدة في مواقؼ متعددةستخالمناسبة ال
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و التعميـ مف  لتغير النظرة الى طبيعة العمـ واخر القرف الماضي تنوعت استراتيجيات التعمـ تبعاً أ حتىو 
بناء النمائي و التحوؿ الى المدرسة البنائية التي تؤكد جية و تقدـ البحث المعرفي و عمـ النفس 

ف أيوف اليوـ يدركوف و صبح الباحثوف و التربأخرى و أستخداميا مف جية أالمتعمـ لمعرفتو و فيميا و 
و يعتقدونو  جديدة بما يعرفونو الناس يتعمموف مف خالؿ الخبرات الشخصية و ذلؾ بربط المعمومات ال

وعية فارغة تنتظر مف يممؤىا بالمعرفة التي يقدميا المعمـ كمصدر وحيد مف أست الطمبة ليدمغة أف أو 
ف يكونوا ىـ المسئولوف عف تعمميـ يبنوف معارفيـ و مفاىيميـ بنشاط مف أمصادر المعرفة بؿ يجب 

يصاؿ النتائج و آخالؿ طرح االسئمة و تخطيط االستقصاءات وتنفيذ التجارب و تحميؿ البيانات و 
 .( Jarrett, 1997مع االخريف ) التواصؿ 
       الفصوؿ المدرسية التي تتبع البنائية تتصؼ بكونيا مكاف لمتعمـ  Stephen, 1994)) و أشار

و تشجع التالميذ لكي يأخذوا مسؤولية التعمـ الخاص بيـ كما أنيـ يقوموف بدور المكتشفيف، فالتغير 
نو يشمؿ تغيرًا ف مجرد تطبيؽ الستراتيجية جديدة إمالناتج مف البنائية في تدريس العموـ يشمؿ أكبر 

 رس في عممية التعميـ و التعمـ.في المعتقدات عف المعرفة، التعمـ، أدوار المد
     سية يسودىا الممؿ يجاد صفوؼ دراايب التدريسية التقميدية أدت الى قد أصبح واضحًا أف األسالو 

ارات الفكرية و السموكية التي تمكنو مف التعامؿ مع دت الى حرماف المتعمـ مف الميأو السمبية كما 
ف البيئة الطبيعية أ، جتماعية التي يزخر بيا واقعوالمعرفة المتغيرة و مواجية المشاكؿ الشخصية و اال

و االجتماعية التي يعيش فييا المتعمـ في حالة مف الحراؾ الفكري و االجتماعي تممي عمينا التفكير 
مف طرؽ  ، بدالً عؿ المباشر مع البيئةيـ قائمة عمى المناقشة و الحوار و التفاستراتيجيات التعمافي 

 .( 2011خطايبة، التدريس القائمة عمى االلقاء و التمقيف )
ستطيع بو التوصؿ الى تفالبقدر الذي  ،يـ العمـ و تطورهالمفاىيـ العممية ىي االساس في ف تعتبر

يجاد قوة دافعة لدييـ مف اجؿ آفي  تكوف قد نجحت، التالميذالطرائؽ التي يمكف بيا تحسيف تعمـ 
 ،     خرى جديدةآيقود الى فيـ مفاىيـ  فيـ المفيوـحيث  ،اىيـ العممية ذاتيااكتشاؼ المزيد مف المف

     تالميذف تعمـ المفيوـ يسير وفؽ متطمباتو و متطمبات النمو العقمي لمأمف  ، البد مف التأكداو ليذ
فالمعمـ  ،فيـ التالميذ لممفاىيـ العممية  في التعميـ بدرجة كبيرة عمى مستوى طرائؽالتؤثر  و في الغالب

نما يبني مستوى إ، عف الخاليا ، و يكتفي بعرض فمماً تعميـ تالميذه مفيوـ الخمية مثالالذي يرغب في 
الذي يحضر المجير الى غرفة  ، في حيف إف المعمـمفيوـ الخمية لدى ىؤالء التالميذمتدف مف 

        نما يعمؽ فيميـ ليذا المفيـوإ، مف الخاليا نواعاً أرى تالميذه ، و يوفر الفرص الكافية ليالصؼ
 .( 1992) نشواف ، 

كما أف تناوؿ البنائية كطريقة تدريس تشجع عمى تنمية القدرات العقمية و تساعد التالميذ عمى إعادة 
ا أنيا تحفزىـ عمى التعمـ و تنمي لدييـ ميارات عمميات العمـ و تساعدىـ عمى تفكيرىـ فيما تعمموه كم

 .(1997النمر، ) التفسيرات و الحموؿ المناسبة إعطاء
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نو لكي نبني ألمدرسة البنائية االجتماعية يرى دبيات المتوفرة فإف فيجوتسكي رائد او مف خالؿ األ
التي تعمميا المتعمـ خارج المدرسة مف خالؿ السياؽ المفيوـ عند المتعمـ فالبد مف معرفة المفاىيـ 

و المفاىيـ التمقائية و ىذه المفاىيـ يتعمميا أش فيو و سماىا المفاىيـ اليومية االجتماعي الذي نعي
و بمعرفة تمؾ المفاىيـ يمكف تحويميا  و االقراف خارج المدرسة،أحتكاكو بالبالغيف إلطفؿ مف خالؿ ا

المدرسة مف خالؿ التفاوض االجتماعي داخؿ غرفة الصؼ و مف خالؿ الى مفاىيـ عممية داخؿ 
ىيـ عمى مدى عالقة ىذه المفا توجييات المعمـ الذي يسعى الى تصحيح و تعديؿ تمؾ المفاىيـ بناءاً 

 .( 2003) زيتوف و زيتوف،  التمقائية بالمفاىيـ العممية
، كما قدـ فكرة النمو الحدي               جتماعيةإو فيجوتسكي عالـ نفس تعميمي قدـ نظرية ثقافية 

The Zone of Proximal Development ) )،  و النمو و أف لمفرد مستوييف مف التطور أو يرى
، و مف خالؿ التفاعؿ بقًا لنظريتو فالتعمـ يسبؽ النضجو ط ،ف يتفاعالف مع التعمـ مف الميالدالمذا

ما يسمى ( الى  Actual Development Levelطور) ، مما يسمى بالمستوى الفعمي لمتيتقدـ الطفؿ
، و بيف ىذيف المستوييف يوجد مستوى النمو الحدي و الذي عرفو بأنو بالمستوى المحتمؿ لمتطور

، و المستوى المحتمؿ حدد بحؿ الفرد مشكمًة ما مستقالً المسافة بيف المستوى الفعمي لمتطور الذي ي
فالتعمـ عند  ،شخص بالغ مف لكف بمساعدة و توجيولمتطور الذي يحدد بحؿ ىذه المشكمة و 

فيجوتسكي ىو عممية اجتماعية ديناميكية تتـ في حوار بيف المعمـ و المتعمـ يركز المعمـ فييا عمى 
  .( 2003، القدرات ) زيتوف و زيتوف وبراز الميارات إ

ىمية التفاعالت أية لبناء المعنى لدى المتعمـ ىو ىمأف العامؿ االكثر أوضح فيجوتسكي  و قد
طبيعة الحوار و المناقشة بيف المعمـ و الطالب في الفصؿ  لممستوى السيكولوجي الخارجي و خصوصاً 

، و ىو يوجو امة الدارجة الى المعرفة العممية، و يصؿ مف المعرفة العمـ يمعب دور الوسيط، فالمع
تاح لتحفيز فيـ الطالب لممعرفة تقاف الميمة، و يعتبر ىذا بمثابة مفإالمتعمـ تدريجيا نحو فيـ و 

ف يصموا الييا أتوى مف االداء و المعرفة يعجزوف العممية و تنمية المنطقة المركزية ليكتسبوا مس
       دوات التعميمية المساندة لمتعميـو األأ(  Scaffoldبمفردىـ و ذلؾ مف خالؿ الدعائـ التعميمية ) 

 (Scott. 1998). 
عرفة و نمو الجوانب ىمية المجتمع و المغة و الثقافة و التفكير في تنمية المأكد فيجوتسكي عمى أحيث 

حيف يتواله بالرعاية ف التعمـ الموجو الذي ينادي بو يتطمب فيما لما يستطيع اف يعممو أالمعرفية، و 
      ، و الفرؽ بيف ىذيف المستوييف مف االداء الوظيفي ىو منطقة النمو القريبة المركزيةرمعمـ مستني

 (The Zone of Proximal Development   )  (Jones et al.1998 .) 
وبناء المعرفة وفقًا لنظرية فيجوتسكي في فصوؿ العموـ يتـ مف خالؿ المناقشة االجتماعية والتفاوض 
بيف المعمـ والطالب، وبيف الطالب وبعضيـ البعض كعممية اجتماعية ثقافية لتوجيو تفكير الطالب 

مـ مع شخص أكثر معرفة جتماعي لمتعإالؿ تفاعؿ خعنى، فالمعرفة تأتي بداية مف الموتكويف 
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 ىتحدث مف المستو وبذلؾ المعرفة العممية  ، ثـ بعد ذلؾ تبني ذاتيًا كنشاط فردي،ومعموماتية
تظير في المستوي النفسي ثـ  ما يدور في داخموالمستوي السيكولوجي وبيف  ىاالجتماعي ثـ إل

بيف  المستوي الداخمي، ثـ تتداوؿ ىيئة المحيطة، ثـ تظير بعد ذلؾ عمالطفؿ وأسرتو والبالخارجي بيف 
 (.2001 ،المعمـ واآلخريف ) مصطفى

يقتصر تدريس العموـ عمى تزويد التالميذ بالمعرفة العممية فقط، بؿ األىـ مف ذلؾ ىو تحوبؿ  و ربما
ستعداد، ما ينبغي أف يتوفر لدييـ الدافع، و االنتفاع بما يعرفوف، كالمعرفة الى عمؿ و سموؾ، ليتـ اإل

كتساب المعرفة، فيعتبر ىدؼ اكتساب االتجاىات العممية مف قبؿ الطمبة و االتجاه نحو التعمـ و ا
، إبصورة وظي يذ ف االتجاىات تعتبر مف أىـ الدوافع التي تحفز التالمفية مف أىـ أىداؼ تدريس العمـو

، و تساعدىـ في ا كتساب االفكار العممية، و الميارات العممية، و توظيفيا في مواقؼ لدراسة العمـو
 (.2001، اهلل جديدة ) عطا

إف وفرة النشاطات العممية التي يتيحيا تدريس العموـ يساعد كثيرًا عمى تنمية االتجاىات المحفزة لدراسة 
االىتماـ األفكار و الميارات العممية، ونجد أف تدريس العمـو يسعى الى  العموـ و بالتالي إمتالؾ
ويف المواطف الذي ييتـ بالتعمـ المستمر مدى الحياة، إف ىذا التأكيد عمى باالتجاىات العممية، لتك

مف مجاالت التربية العممية إنطالقا مف أف االتجاىات  التجاىات ىو الذي جعميا مجاالً تكويف ا
ليا قوة الدافعية فيي تدفع المتعمـ الى تأييد أىمية العمـ في المجتمع المعاصر و تبني مكتسبة و 

 (.2002األسموب العممي ) زيتوف، 
و رغـ ذلؾ فإف ىدؼ تكويف االتجاىات العممية و تنميتيا بطريقة وظيفية لدى التالميذ ال يزاؿ غير 

أغمب األحياف يركز عمى الحقائؽ و واضح عند كثير مف المدرسيف و ال يزاؿ تدريس العمـو في 
المفاىيـ و المعمومات بينما ال يعطي االىتماـ الكافي لتنمية االتجاىات العممية ) كاظـ و سعد، 

حتراـ المنجزات العممية و إ(. و االتجاىات العممية التي تتضمف: الموضوعية، و الصدؽ، و 1981
المجتمع، حب التالميذ لما يدور حوليـ مف  دور العمماء فييا، إحتراـ دور العمـ في حؿ مشكالت

مكتشفات، فإف ىذه االتجاىات مرغوبة لدى جميع الشعوب بغض النظر عف فمسفاتيا، و ليذا فإف 
العممية لديو، إلحدات تغيرات الطالب العربي ضمف ىذا اإلطار ما زاؿ بحاجة الى تطوير االتجاىات 

 (.1992تجاىات الفرد و المجتمع ) نشواف، في إ
 طريقة تدريس مبنية عمى فحص مدى مالءمة تطبيؽ حيث سعى الباحث مف خالؿ ىذه الدراسة الى

 .محافظة الخميؿ شماؿ مدارس التربية و التعميـ فينظرية فيجوتسكي في التعميـ المدرسي في 
 ليا و فيما إذا كافسكي الدراسة عمى النظرية البنائية االجتماعية لفيجوت ىذه و تـ التركيز مف خالؿ

سيؿ الطرؽ لفيـ المفاىيـ أنسب و أ ف ىناؾ ضرورة ممحة إليجادأ، كما ةكتساب المعرفإفي  فعالية 
و جاءت ىذه الدراسة استكمااًل لما قاـ بو الباحثوف السابقوف  ،ـالعممية و تعزيز االتجاىات العممية لديي

 و بمتغيرات أخرى. ات مشابيوعو عمى موض
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 :مشكمة الدراسة 2.1
 
و مواكبتو لمشكالت الطمبة  ،مف خالؿ التجربة العممية لمباحث في مجاؿ التدريس لمادة العموـ العامة 

لمشكالت الطالب  عشرة سنة و معايشتو ربعأمدة تجاوزت في تنفيذ االختبارات الوطنية و العالمية ل
 ي مواقؼ حياتية توظيؼ المفاىيـ فستخداـ و او قدرة الطالب عمى  ،اىيـ العمميةفي اكتساب المف

، و التي يرجع كثير مف الخبراء تحصيؿ الطالب في ىذه االختبارات تدني  حيث الحظ الباحث مدى
فتقار المعمميف الى طرائؽ و اساليب تدريس حديثة تشجع افي ميداف التربية و التعميـ االسباب الى 

ف الى الطرائؽ التقميدية في التعميـ و يف لجوء المعممأعمى التفكير و ميارات االستقصاء العممي، و 
فتقار الطالب الى القدرة عمى استخداـ المفاىيـ العممية االتعمـ مف االسباب الرئيسة لتدني التحصيؿ، و 

و تفريغ الشعار المرفوع مف قبؿ المسئوليف بإعداد الطالب لمحياة كأحد نتاجات   ،في مواقؼ حياتية
ولوف في تحسيف االداء لدى ف الجيد الذي يبذلو المسئأ، و صودةالعممية التعميمية التعممية المق

ثر طريقة أ ف ال يجد صدى في تحسيف نتاجات الطالب و لذا حاولت ىذه الدراسة استقصاءيالمعمم
السادس االساسي تدريس مبنية عمى نظرية فيجوتسكي في فيم المفاىيم العممية لدى طالب الصف 

 تجاىاتيم العممية.او 
 

  الدراسة:أىداف  3.1
 
 و مستوى التحصيؿ طريقة تدريس مبنية عمى نظرية فيجوتسكي ثرأستقصاء االدراسة الى  ىذه ىدفت 

محافظة  شماؿ و التعميـ تربيةالالصؼ السادس االساسي لممفاىيـ العممية في مدارس  في فيـ طالب
 الخميؿ مقابؿ الطريقة االعتيادية في التدريس. 

 و مستوى التحصيؿ ،طريقة تدريس مبنية عمى نظرية فيجوتسكي الدراسة لمتعرؼ عمى أثر تو سع 
 و التعميـ شماؿ تربيةالفي االتجاىات العممية لدى طالب الصؼ السادس االساسي في مدارس 

 محافظة الخميؿ مقابؿ الطريقة االعتيادية في التدريس. 
بيف طريقة التدريس و مستوى التحصيؿ في فيـ الى الكشؼ عف أثر التفاعؿ  و كذلؾ سعت الدراسة

 المفاىيـ العممية و تنمية االتجاىات العممية.
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 أسئمة الدراسة:  4.1
 

ثر طريقة تدريس مبنية عمى نظرية فيجوتسكي في فيـ المفاىيـ العممية لدى طالب أ: ما السؤال األول
ثر باختالؼ طريقة ىؿ يختمؼ ىذا األ في مادة العموـ في محافظة الخميؿ؟ والصؼ السادس االساسي 

 التدريس و مستوى تحصيؿ الطالب و التفاعؿ بينيما؟
ثر طريقة تدريس مبنية عمى نظرية فيجوتسكي عمى االتجاىات العممية لدى طالب أ: ما السؤال الثاني

ثر باختالؼ طريقة التدريس و حافظة الخميؿ؟ و ىؿ يختمؼ ىذا األالصؼ السادس االساسي في م
 توى تحصيؿ الطالب و التفاعؿ بينيما؟مس

 

 فرضيات الدراسة:5.1 
 

( بيف متوسطات α≤0.05: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) الفرضية االولى
، االعتيادية  فيـ طالب الصؼ السادس االساسي لممفاىيـ العممية تعزى لطريقة التدريس ) فيجوتسكي

 ( و مستوى التحصيؿ ) مرتفع ، منخفض( و التفاعؿ بينيما.
 متوسطات  ( بيفα≤0.05: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) الفرضية الثانية

،  تعزى الى طريقة التدريس )فيجوتسكي ادس االساسيطالب الصؼ الساالتجاىات العممية لدى 
 االعتيادية ( و مستوى التحصيؿ ) مرتفع  ، منخفض ( و التفاعؿ بينيما.

 
  الدراسة:أىمية  6.1

 
بكونيا مف اوائؿ الدراسات التي تعمؿ عمى تقصي أثر استراتيجية تدريس قائمة  ىمية الدراسةأكمف ت 

و تنمية االتجاىات العممية  ،ـ المفاىيـ العمميةي، و تحسيف ففي تدريس العموـ عمى نظرية فيجوتسكي
ارة التربية و و مراكز تطوير المناىج في وز   ،و التي قد تفيد القائميف عمى برامج اعداد المعمميف

 و سيكوف ليذه الدراسة أىمية عمى الصعيد النظري و البحثي و العممي: ،التعميـ في فمسطيف
لمسؤوليف و القائميف عمى اعداد ورشات ف في أف ىذه الدراسة وضعت بيف يدي امتك النظريةفاألىمية 

العمؿ الخاصة بالمعمميف نموذج وحدة دراسية مبنية عمى نظرية فيجوتسكي يستفاد منيا في اعداد 
 المناىج و المقررات المدرسية.
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ىذه الدراسة الى ايجاد طرؽ تدريس ذات فاعمية في تدريس العمـو  تفقد سع العمميعمى الصعيد و 
و غرؼ مصادر التعمـ في المدرسة، و أنيا تنور القائميف عمى العممية التعميمية  ،في الغرفة الصفية

 بضرورة تزويد الكوادر التعميمية بأحدث طرؽ التدريس الفعالة.
بمتغيرات و  ،فيي تحفز الباحثيف إلجراء المزيد مف الدراسات في ذات الموضوع البحثيفي المجاؿ أما 

 المشتغميف في ميداف التربية والتعميـ.، و أخرى تثري البحث العممي
 

 محددات الدراسة:7.1 
 
 ـ. 2013-2012الثاني مف العاـ الدراسي لفصؿتـ اجراء ىذه الدراسة في ا المحدد الزماني:-1
جراء ىذه الدراسة في مدرسة لمذكور تشمؿ شعبتاف لمصؼ السادس االساسي إتـ المحدد المكاني: -2

 محافظة الخميؿ. شماؿ تعميـالو تربية التابعة لمديرية 
و  تربيةال مديرية الصؼ السادس االساسي في بقتصرت ىذه الدراسة عمى طالاالمحدد البشري: -3
 محافظة الخميؿ.شماؿ  تعميـال
 المحدد المفاىيمي: حيث تحدد بالمصطمحات و المفاىيـ االجرائية الخاصة بيا.-4
 

 مصطمحات الدراسة و التعريفات االجرائية 8.1

 
 المفاىيم العممية:فيم  -1

قدرة الطالب عمى تمثؿ المفاىيـ الفيزيائية في بنيتو المعرفية وقدرتو عمى استخداميا في وصؼ وتفسير 
بواسطة االداة  وقيس في ىذه الدراسة إجرائياً (. 2012 قباجة،)الظواىر وتطبيقيا في حياتو العممية 

 (4ممحؽ رقـ)التي أعدىا الباحث و ىي اختبار فيـ المفاىيـ العممية. 
 لفيجوتسكي:  البنائية االجتماعية -2
عرفيا ىيف "ىي فمسفة حوؿ التعميـ، و التي تقترح أف المتعمميف يحتاجوف بناء فيميـ لالفكار الجديدة  

 .(Hein, 2002) "بأنفسيـ
 طريقة تدريس مبنية عمى نظرية فيجوتسكي: – 3
بأنيا طريقة تقوـ عمى تعمـ الطالب بالحوار و  ( Chin et. al; 2002)يعرفيا شيف و آخروف 

المناقشة و التفاعالت االجتماعية في مجموعات صغيرة مع المعمـ و استخداـ الكتابة و المغة و 
 المرحمة التمييدية، مرحمة التركيز، مركمة التحدي، مرحمة التطبيؽ. الرموز مف خالؿ المراحؿ التالية:
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موذج لمتدريس ييدؼ الى اكساب الطالب القدرة عمى توليد نوعيف ( بأنيا" ن2009و يعرفيا )صالح، 
مف العالقات، االوؿ ىو توليد عالقة بيف خبرة المتعمـ السابقة و خبرتو الالحقة، و الثاني ىو توليد 

 عالقات بيف أجزاء المعرفة أو الخبرات الالحقة المراد إكتسابيا".
فيجوتسكي لوحدة دراسية مف مقرر العموـ لمفصؿ الثاني  عمى نظرية ةو قد تـ إعداد مادة تدريبية مبني

 (1لمصؼ السادس االساسي. ممحؽ رقـ)
 

 (:ZPDمنطقة النمو القريبة المركزية )-4
( بأنيا مسافة بيف مستوى ZPD( لمنطقة النمو القريبة المركزية )Chaiklinيتبنى الباحث تعريؼ ) 

ثو مستقمة و بيف مستوى التطوير المحتمؿ حدو  التطوير الفعمي الذي ينشأ مف حؿ المشكمة بصورة
      و ما ينجزه الطفؿ اليوـ بمساعدة االخريف أو تعاوف مع االقراف أخالؿ حؿ المشكمة بتوجيو بالغ 

  .( Chaiklin, 2002) بشكؿ مستقؿ و يتمكف مف فعمو غداً 
 
  العممية:االتجاىات -5

سة العمـ او موضوعات تتولد لدى الفرد نحو درانيا " تمؾ المشاعر التي أ( ب1992يعرفيا نشواف)
، و ىذا ما نطمؽ عميو )الميؿ(، فالميؿ حالة انفعالية تتصؼ بالحب او الكراىية او الرغبة عممية معينة
 او عدميا". 

استجابة الفرد لممواقؼ ذات الصبغة االجتماعية " (1997السبحي ) كما جاء في ويقصد باالتجاىات
، ولو قوة دافعة ف الميؿ تعبير بالحب أو الكراىيةعارضة والفرؽ بيف االتجاه والميؿ أم،إما بالتأييد أو ال

 . "نحو الشيء أو االبتعاد عنو بينما نجد أف االتجاه تعبير بالرأي أو العقيدة ويمثؿ وجية نظر الفرد
 (6ممحؽ رقـ)  و قد تـ قياسيا اجرائيًا مف خالؿ استبانة أعدت خصيصًا ليذا الغرض. 
 
 
 مستوى التحصيل: -6
  
الطالب في مادة العموـ في نياية الفصؿ الدراسي االوؿ مف العاـ  درجة فيـ و عرفة الباحث بأنو 

عمى مدى عالمات  بناءً  ـ وقد تـ تصنيفو الى ) مرتفع  ، منخفض (2012 – 2013الدراسي 
 (. 68الطالب لممجوعتيف التجريبية و الضابطة و قد بمغت عالمة القطع ) 
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 الفصل الثاني
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 االطار النظري و الدراسات السابقة: 
 

، و الدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع ف الدراسة كاًل مف االطار النظريتناوؿ ىذا الفصؿ م
 الدراسة.

تشكؿ المفاىيـ، نظرية  البنائية والنظرية : ر النظري لمدراسة المحاور اآلتيةحيث شمؿ االطا
 العممية .، االتجاىات فيجوتسكي

و أخرى اجنبية و تـ عرضيا  و قد تـ عرض الدراسات التي اطمع عمييا الباحث منيا دراسات عربية
  .قدـمف األحدث الى األ
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 طار النظرياإل 1.2
  

 النظرية البنائية:  1.1.2
 

ف ىناؾ أنائية تعريؼ شامؿ و دقيؽ اال مف خالؿ االدبيات المتوفرة لـ يتوصؿ المفكروف بتعريؼ الب
 توضيح لمالمح النظرية البنائية و بعض التعريفات التي اجتيد بعض المفكروف و الخبراء في تعريفيا.

، و التي تفترض حاجة المتعمميف ى أنيا الفمسفة المتعمقة بالتعمـحاوؿ بعض منظري البنائية تعريفيا عم
و ىي عممية استقباؿ تحوي اعادة بناء المتعمميف لمعاني أ لبناء فيميـ الخاص عمى افكار جديدة

 &Airasianبيئة التعمـ، أما ايراسيف و ولش)  نية مع خبرتيـ السابقةجديدة داخؿ سياؽ معرفتيـ اآل
Walsh نيا الكيفية التي يتـ مف خالليا اكتساب العمميات العقمية و تطويرىا و أ( فعرفا البنائية عمى

  .(2002،  استخداميا ) زيتوف
بأنيا توجو فمسفي يفترض اف التعمـ يحدث داخميا عند المتعمـ حيث أنو  و آخروف الخميمي و يعرفيا

 .( 1997، واخروفمعرفية ) الخميمي ىو الذي يبني المعرفة عف طريؽ إعادة تشكيؿ بنيتو الفكرية و ال
االبستمولوجية لمبنائية لموقوؼ و في مايمي مجموعة مف الخطوط العامة التي قد تعبر عف المالمح 

 ( : Constructivismعمى معناىا ) 
، األمر الذي يعني لواقع يبنى بواسطة الذات العارفةالبنائية عبارة عف رؤية أبستمولوجية ترى أف ا .1

أف المعرفة ليست مجرد صور أو نسخة مف الواقع أبدًا، و لكنيا تنتج عف بناء الواقع مف خالؿ أنشطة 
 لعارفة.الذات ا

أف  ، حتى أف بعض منظري البنائية قد إعتبريعد أمرًا جوىريًا لبناء المعرفةإف نشاط الذات العارفة  .2
و مف ثـ يرفض منظروا  ،عرفة ىي نشاط المتعمـ، إذ يقوؿ أف المالمتعمـ و المعرفة شيئًا واحداً  نشاط

 البنائية مبدأ نقؿ المعرفة كوسيمة إلكتسابيا.
لمعبرة عنو و لكف في كـ عمى المعرفة لدى البنائييف ليس في كونيا مطابقة لمواقع ا. إف معيار الح3

، فالمعرفة لدى أنيا تعمؿ عمى تسيير أمور الفرد، و حؿ المشكالت المعرفية ، بمعنىكونيا عممية
 البنائييف وسيمة إذ أنيا بالنسبة ليـ عبارة عف أدوات لحؿ المشكالت.

أي و تالزميا، بمعنى أنيا سياقية )مة عف الذات العارفة بؿ ترتبط بيا . إف المعرفة ال توجد مستق4
و مف ثـ فإننا قد ال نغالي إذا قمنا بأنو ال يتشابو شخصاف في معرفتيما عف  ،بالخبرة(ذات عالقة 

 شيء معيف إذ لكؿ منا ما يمكف أف نطمؽ عميو مجازًا بصمة معرفية تميزه.
ينطمؽ في تفسيره لمتعمـ مف مبدأ التفاعؿ بيف الذات و المحيط مف ف البنائية تصور أو مف ذلؾ يتضح 

ىذا يعني أيضًا أف النظرة البنائية تنطمؽ  ،ف الذات العارفة و موضوع المعرفةخالؿ العالقة التبادلية بي
و لكف يقدـ لو توجييات سديدة و  ،مف مبدأ مفاده أف المعمـ ال يقدـ المعمومات جاىزة الى المتعمـ
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    ي وضعيات متنوعة في أوقات مختمفةـ ال يكتفي بفيـ معنى المفاىيـ بؿ ينبغي أف يوظفيا فالمتعم
 (. 2003، ) زيتوف و زيتوف

 :تيةعند البنائييف في النقاط اال و يمكف إجماؿ افتراضات التعمـ المعرفي
 
 التعمـ عممية بناء نشطة و مستمرة و غرضية التوجو. .1
 .و المتعمـ بمشكمة أو ميمة حقيقيةالظروؼ عندما يواج. تتييأ لمتعمـ أفضؿ 2
 . تتضمف عممية التعمـ إعادة بناء الفرد لمعرفتو مف خالؿ عممية تفاوض إجتماعي مع اآلخريف.3
 ـ ذي المعنى.ساسي لبناء التعمأة لممتعمـ شرط . المعرفة القبمي4
ضغوط المعرفية الممارسة عمى خبرة ري إحداث تكيفات تتوائـ مع الى. اليدؼ مف عممية التعمـ الجو 5

 .(1992، و زيتوف )زيتوف الفرد
و وجية نظر البنائييف لمتعمـ تؤكد عمى مبدأيف األوؿ يركز عمى تفاعالت الطفؿ بالبيئة الطبيعية كآلية 

و وجية  ،ثانوي فقط أساسية لمنمو اإلدراكي حيث تتالقى التفاعالت االجتماعية و المغة و إىتماـ
ؿ النظر األخرى تميزت بمعظـ عمؿ فيجوتسكي الذي ركز عمى أف تطوير الطفؿ اإلدراكي يحدث خال

ة ليا ، و التفاعالت اإلجتماعيرعالـ الثقافي فيي أساسية لمتفكيوسيط الالتفاعؿ اإلجتماعي فالمغة ىي 
فكار نتاج أإنو أاعية الثقافية لتعمـ العموـ عمى تنظر النظرات االجتم و ،دور حاسـ في تشكيؿ المعرفة

الطالب مع بعضيـ البعض أو  ، و نتيجة لممناقشة المتقدمة ليذه األفكار و بعد تفاعالتالطالب
باإلضافة الى أنيـ يروا أىمية ذلؾ في فحص تجارب  ،ـ يتـ قبوؿ ىذه االفكار أو رفضيامعمميي

العممي الذي يمكف أف يطور في قاعات الدروس الطالب الشخصية التي تحدد الطريؽ لمفيـ 
(Richmond &Strily, 1996  .) 

 جد أنيا مشتقة مف ثالث مجاالت ىي:و لتمعف في أصوؿ النظرية البنائية و مف خالؿ ا
 
عمى عممية التكيؼ و عدـ  " الذي ركزDevelopment Psychology" جيو. عمـ النفس لبيا1

 .االتزاف
الذي ركز فيو عمى  "Cognitive Psychologyبياجيو مف عمـ نفس معرفي ". ما ترتب عمى رؤية 2
و محاولة تغيرىا و تعديميا لعدـ مالئمتيا لنظاـ  ،فكار المسبقة لمطالب مف خبرتيـ الحياتيةاأل

 و تظير ىذه االفكار عند حدوث عدـ إتزاف معرفي. "Schemata"مخططات البنية الذىنية 
لى الخبرة ت بؤرة االىتماـ امالتي نق "Social Constructivism" يجوتسكيجتماعية لفالبنائية اإل. 3

جتماعية الى االفراد و دورىا في تنمية المنطقة ىمية المغة لنقؿ الخبرة اإلأاالجتماعية لممتعمـ و 
 .(Appleton, 1997)( The Zone of Proximal Development)المركزية 
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 Piaget's Theory of Cognitiveفي التعمم المعرفي: ) رية بياجيونظ1.1.1.2
Development) 

 
د مف أبرز ( أحد أساتذة عمـ النفس في جامعة جنيؼ و ىو واح 1980 – 1896جاف بياجيو ) 

تربوية عديدة و قد سمي بأعظـ منتج  ، و لنظريتو في النمو العقمي تطبقاتعمماء النفس المعاصريف
. و لقد أسمى بياجيو نظريتو ( Baker &Piburn , 1997 بنائي لمتعمـ و التعميـ في عصرنا ) 

بنظرية األبستمولوجيا التكوينية أي أنو ييتـ بنمو المعرفة و أصؿ تغيرىا عند الطفؿ خالؿ سنوات نموه 
ىر النظرية المعرفية عند جاف بياجيو فنظرية المعرفة . و يؤلؼ الذكاء جو ( Bliss , 1995المختمفة ) 

ء مف تكيفنا معو و معنى ذلؾ أف فيمنا لممواقؼ ىو جز  ،سًا نظرية توافؽ الفكر مع الواقععنده ىي أسا
   التراكيب المعرفيةحداث التوازف في عبارة عف ذكاء الفرد في إ –كما حدده بياجية –و النمو المعرفي
    ، حيث أف الطفؿ لو نمط تفكير يختمؼ عف الراشد الفرد المعرفي بنمو ذكائو العاـ و يتطور إدراؾ
 .( 2000) عبد الكريـ ، 

ثابة المحور و ربما كاف السؤاؿ الذي يدور حوؿ كيفية اكتساب االنساف لممعرفة و كيفية نموىا لديو بم
. لقد رأى بياجيو أف تتـ االجابة ؟بياجيو االجابة عمى ىذا السؤاؿ فكيؼ حاوؿ ،االساسي لعمؿ بياجيو

و مف ثـ فقد ظؿ بياجيو نحو  ،نمو المعرفي لالطفاؿ منذ ميالدىـعف ىذا السؤاؿ مف خالؿ تتبع ال
و  -بما في ذلؾ اطفالو –ستيف عاما يبحث في مسألة تفكير االطفاؿ مف أولى االعمار المختمفة 

ستخدـ في ذلؾ منيجًا بحثيًا خاصًا بو ىو يحمؿ طريقة نمو معرفتيـ عف العالـ المحيط ىـ و قد ا
يعتمد عمى استخداـ طرؽ إمبريقية) مبنية عمى المالحظة و االختبار ( عديدة  يالمنيج اإلكمينيكي، الذ

 .( 2003، تفكير ) زيتوف و زيتوفلجمع المعمومات عف عممية ال
شخص السوي مف خالؿ لقد تركز اىتماـ بياجيو عمى النمو العقمي و المعرفي الذي يطرأ عمى ال

التحوؿ مف مرحمة الوليد الذي تصدر عنو االفعاؿ المنعكسة الصريحة البدائية غير المرتبطة حتى 
 (. 2000، بو حطب و صادؽأالفعاؿ الماىرة ) مرحمة الرشد التي تتميز با

ة ىذه ، حيث أف معرفئية التي يمر بيا المتعمـو ليذا يقوـ تعمـ بياجيو عمى تحديد المرحمة النما
المرحمة تحدد ما ىي االبنية و التراكيب المعرفية التي توجد لديو و التي يمكف أف يستوعبيا بعد أف 

د ناميًا و نشطًا حيث جؿ تنظيميا و إدماجيا في البناء المعرفي و بذلؾ يكوف الفر أثميا مف يكوف قد تم
و تصنيفيا ثـ  ،فييا ثـ ترميزىا عماؿ التفكيرأو االدراؾ و االستقباؿ و  ،نشطة لمتعرؼأ داءيقوـ بأ

  .( 2003) شاليؿ ،  دراجيا في مخزونو المعرفيإ
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 ربعة لمتطور المعرفي عند بياجيو:المراحل األ  2.1.1.2
 

 Sensore-motor Stageالحركية   –المرحمة الحسية  .1
 Preoperational Stageمرحمة ما قبل العمميات   .2
 Concrete Operational Stageمرحمة العمميات المحسة   .3
 Formal Operational Stageمرحمة العمميات المجردة   .4

و يرى بياجيو أف المعرؼ عبارة عف بني أو تراكيب إدراكية تتكوف داخؿ العقؿ أثناء تطور االنساف مف 
الؿ البيئة التي يعيش فييا ، كما أف أساسيا وراثي و لكنيا تتبمور و تتطور مف خطفولة الى الرشدال

، و ىي التي تمكف الفرد مف التوازف في ( Schema، و قد أطمؽ بياجيو عميو اسـ سكيما ) دالفر 
 .(1998البيئة التي يعيش فييا ) دحالف، 

 
 

 كيف تنشأ التراكيب العقمية؟  3.1.1.2
 

، و التي تشبو وعة مف التراكيب العقمية الفطريةيرى بياجيو أف الطفؿ يولد و ىو مزود بمجم
        ( أطمؽ عمييا لفظة الصور أو المخططات اإلجمالية العامة Reflexesالمنعكسات الفطرية ) 

، و ىي تخضع لعممية تغيير مستمرة مما يؤدي ثؿ أسكيما المص و البكاء ... الخ) األسكيمات ( م
، غير أنو ؿ ما يقع في فمومولده يقوـ بمص ك،فمثاًل نجد الطفؿ عقب تكويف تراكيب عقمية جديدةالى 

بعد عدة أياـ يبدأ في التمييز بيف األشياء التي تدر لبنًا و التي ال تدر لبنًا. و يمكف تعريؼ االسكيمات 
بأنيا تركيب عقمي يشير الى مجموعة او نوع مف تتابع االفعاؿ المتشابية التي تكوف بالضرورة وحدات 

. و يرى بياجيو أف ىذه التراكيب العقمية موكية المكونة لياوة العناصر السقوية محددة تترابط فييا بق
 .(2003) زيتوف و زيتوف ، ة أثناء فترة الطفولة و المراىقةدائما تكوف في حالة تغيير مستمرة و خاص

 
 ( Self Regulationعممية التنظيم الذاتي عند بياجيو:  )  4.1.1.2

غريبًا عميو أو مشكمة تتحدى عندما يتفاعؿ الطفؿ مع البيئة المحيطة بو فإنو عادًة ما يصادؼ مثيرًا 
أو ، في عقمو مف أجؿ تفسير ىذا المثير، و مف ثـ يحاوؿ أف يستخدـ التراكيب المعرفية الموجودة فكره

إنو يصبح في حالة إستثارة ، فب المعرفية الالزمة لذلؾ. فإذا لـ تتوافر لديو التراكيحؿ تمؾ المشكمة
بعيدًا ، و قد تؤدي إما الى أف ينسحب الطفؿ ما يسمييا بياجيو حالة عدـ إتزافعقمية أو اضطراب أو ك
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، أو قيامو بمجموعة مف األنشطة التي تحاوؿ مف خالليا فيـ ىذا المثير أو عف ىذا المثير أو المشكمة
. و يفترض بياجيو بأف ويف تراكيب معرفية جديدةة الى تكحؿ تمؾ المشكمة. و تؤدي مثؿ ىذه االنشط

( و ىي   Assimilation ىناؾ عمميتيف أساسيتيف تحدثاف أثناء عممية التنظيـ الذاتي ىما: التمثؿ ) 
عممية عقمية مسؤولة عف استقباؿ المعمومات مف البيئة و وضعيا في تراكيب معرفية موجودة عند 

عرفية ( ىي عممية عقمية مسؤولة عف تعديؿ ىذه البنيات الم Accommodation الفرد. و المواءمة ) 
، و نتيجتيما ة عمميتاف مكممتاف لبعضيما البعض. و التمثؿ و المواءملتناسب ما يستجد مف مثيرات

) زيتوف و زيتوف  تصحيح البنيات المعرفية و إثراؤىا و جعميا أكثر قدرة عمى التعميـ و تكويف المفاىيـ
 ،2003 ). 

مما سبؽ يتبيف أف نظرية بياجيو تؤكد عمى أف عممية إكتساب المعرفة عممية بنائية نشطة مستمرة تتـ 
مف خالؿ آليات عممية التنظيـ الذاتي ) التمثؿ و المواءمة ( و تستيدؼ التكيؼ مع الضغوط المعرفية 

 (. 1992البيئية ) زيتوف و زيتوف، 
 

 ًا لنظرية بياجيو:دورة التعمم كنموذج لمتدريس وفق 5.1.1.2
 
ىي نموذج لمتدريس مشتؽ مباشرة مف نموذج الوظائؼ العقمية لبياجيو و تتكوف مف ثالث مراحؿ أو  

 أطوار و ىي :
 
 : (Exploration).مرحمة االستكشاف أو جمع البيانات 1

يصعب تبدأ ىذه المرحمة بتفاعؿ الطالب مباشرة بأخذ الخبرات الجديدة و التي تثير لدييـ تساؤالت 
و الجماعية بالبحث عف إجابة أقوموف مف خالؿ االنشطة الفردية اإلجابة عنيا، و مف ثـ فيـ ي

يقيسوف ... فيي مرحمة عدـ إتزاف يحاوؿ  –يتنبئوف  –يجربوف  –يفسروف  –لتساؤالتيـ فيالحظوف 
عمى المتعمـ و  ، و االجابة عف االسئمة ، فالدور يتركزيكتسب خبرة بالمفيوـ لحؿ التناقضالمتعمـ اف 

 يقتصر دور المعمـ عمى توجيو و مساعدة الطالب أثناء قياميـ بيذه االنشطة و تشجيعيـ عمييا.
  
 :(Concept Intruductionالمفيوم ). مرحمة تقديم 2

في ىذه المرحمة يكوف دور المعمـ تقميديا و ينحصر في جمع المعمومات مف الطالب ) مف مرحمة 
الى المفيوـ الجديد و تقديـ المعمومات االضافية و المصطمحات الخاصة و االستكشاؼ ( لموصوؿ 

 الطالب يشتركوف معو عقميًا و اجتماعيًا لموصوؿ الى حالة االتزاف ) المواءمة (.
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 : (Concept Application). مرحمة تطبيق و إتساع المفيوم 3
، و الدور ىنا يتركز في مواقؼ جديدة معمومات و مفاىيـو فييا يتـ تطبيؽ ما توصؿ اليو الطالب مف 

. و تعمـ في مواقؼ جديدة ) التنظيـ (عمى المتعمـ حيث يعمـ ما سبؽ تعممو و يركز عمى انتقاؿ أثر ال
شاؼ و ىكذا تبدأ دورة تعمـ ىذا يؤدي الى إثارة استفسارات جديدة لديو تدفعو لمدخوؿ في مرحمة االستك

 .( 2000) عبد الكريـ ، جديدة
 
 

 نظرية فيجوتسكي 2.1.2
 

 نشأة النظرية الثقافية االجتماعية:  1.2.1.2
 

ـ و لـ تنتشر حتى عاـ 1958ة االجتماعية و التي لـ تعرؼ في الغرب حتى عاـ يىي نظرية الثقاف
 (.Blunden, 2001ـ ) 1962

عمى أف الثقافة ىي المحدد االساسي االوؿ لنمو الفرد و  و أكد نموذج المعرفة االجتماعية لفيجوتسكي
، و كؿ طفؿ بشري يتطور في ظؿ الثقافة و ليذا فإف الجنس الوحيد الذي يصنع الثقافة أف البشر ىـ

، فمف منة ثقافة العائمة التي وجد فيياتطور تعمـ الطفؿ يتأثر بطرؽ كبيرة أو صغيرة بالثقافة متض
فاؿ كثيرا مف محتوى تفكيرىـ و ىي معرفتيـ ، وتزودىـ الثقافة المحيطة بيـ خالؿ الثقافة يكتسب االط

بعمميات أو وسائؿ التفكير و التي يسمييا فيجوتسكي أدوات التكيؼ العقمي ، و بإختصار تبعًا لنموذج 
 ,Doolittleالتعمـ المعرفي االجتماعي فإف الثقافة تعمـ االطفاؿ كاًل مف :ماذا نفكر؟ و كيؼ نفكر؟  )

1997   .) 
 

 جوىر النظرية الثقافية االجتماعية لفيجوتسكي:  2.2.1.2
 

ىو ذلؾ التفاعؿ االجتماعي الذي يمعب دور أساسي في  الموضوع الرئيس لالطار النظري لفيجوتسكي
تطوير اإلدراؾ. و ُيظير مدى تطور الطفؿ الثقافي مرتيف االولى عمى المستوى االجتماعي و الحقًا 

ذلؾ داخؿ الطفؿ. و ىذا ينطبؽ عمى حد سواء ، فبدايًة يظير بيف الناس و بعد عمى المستوى الفردي
عمى االنتباه الواعي و الذاكرة المنطقية و تشكيؿ المفاىيـ ، و كؿ الوظائؼ العميا التي تنشأ كعالقات 
فردية. و السمة الثانية لنظرية فيجوتسكي ىي أف التطوير االداركي يعتمد عمى منطقة النمو القريبة 

ير يتقدـ عندما ينخرط االطفاؿ في السموؾ االجتماعي. فالتطوير ( فمستوى التطو  ZPDالمركزية )
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اف تتجاوز ما يمكف يمزمو تفاعؿ اجتماعي كامؿ ، و مدى الميارة التي تُنجز بتوجيو بالغ أو تعاوف أقر 
 .( Kearsley, 1996)  أف ينجز لوحده

شكمت قاعدة عمؿ ىي التي فالوعي ال يوجد في الدماغ بؿ في الممارسة اليومية، ىذه الفرضية 
 .(Ryder, 1998 )  فيجوتسكي

 
 تطور المفاىيم: نظرية فيجوتسكي و  3.2.1.2

 
عندما يبدأ األطفاؿ بإكتساب الكممات فيـ يميموف الى وضعيا في سمسمة عناصر تتصؿ خارجيًا 

ال يكوف بنفس الصورة عند جميع االطفاؿ في  باإلنطباع لدييـ عف تمؾ الكممات ، و ىذا اإلنطباع
نفس الفئة العمرية ، و قد يتزامف كالـ الطفؿ مع كالـ البالغ أحيانًا ، فيذا التقاطع ىو الذي يؤسس 
لمطفؿ تفاعاًل اجتماعيًا مف خالؿ تمؾ الكممات التي ليا معنى. و بالرغـ مف اختالؼ معاني الطفؿ 

ة توفيقية ، و تعني أنو بطريقة ما أو بأخرى تجمعت ىذه الصورة عف البالغ إال أف الطفؿ عنده صور 
              ف في ىذه المرحمة مع معنى الكممةفي مزيج واحد في فيـ و تمثيؿ الطفؿ المذاف يتطابقا

 (Vygotsky, 1987).  
اسبة و ، مع وجود الخبرة المنتتطور تدريجيًا و عمى نحو طبيعي ، و إنماإف المفاىيـ ال تظير فجأة

النضج و النمو العقمي و يشرح فيجوتسكي تطور المفاىيـ لدى الطفؿ حتى تصبح في صورتيا 
 الناضجة لدى الشخص البالغ في المراحؿ االتية:

 
 .مرحمة األكوام: 1

و فييا يميؿ الطفؿ لتكديس االشياء مع بعضيا البعض فالطفؿ حالما يصبح قادرًاعمى التركيز عمى 
مجاؿ بصره يكوف قادرًا عمى استكشاؼ األشياء و تشخيص ىويتيا بموجب صفاتيا  األشياء الواقعة في

المميزة. و يتضمف كؿ عمؿ استكشافي ينشغؿ الطفؿ بو، شكاًل مف أشكاؿ التصنيؼ فالطفؿ يتعمـ 
و يمكف االشارة في ىذا الصدد الى أىمية إحاطة  ،ؼ االشخاص حسب مظاىرىـ و أعماليـتصني

، فتنظيـ البيئة يسيؿ عمى الطفؿ فيميا و الربط بيف في الوقت نفسو منظمةبيئة غنية و الطفؿ ب
 عناصرىا و تكويف العالقات بينيا و مف ثـ يؤدي ذلؾ الى سيولة تكويف المفاىيـ اآلف و فيما بعد.

 
 .العقد الترابطية:2

 عمى أساس وجودو ىنا يقوـ الطفؿ بالتصنيؼ عمى أسس أكثر موضوعية مما سبؽ، فيو يصنؼ 
، فقد ينخدع الطفؿ بظير تصنيؼ ىذه ال تعتبر دائمًا دقيقة، إال أف عمميات الأوجو شبو أو تقارب
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فقد يمتيـ الطفؿ  ،ذا الشيء وجو الشبوالشيء و يتصور أنو ينتمي الى فئة معينة يوجد بينيا و بيف ى
 قطعة الصمصاؿ الحمراء المستديرة ألنيا تشبو التفاحة.

 
 .  تكوين المجاميع: 3
، فيو يضع االشياء معًا ال عمى أساس مف لمجموعات المتقابمة أو المتكاممةفييا يبدأ الطفؿ بتكويف ا و

، مثؿ األكواب فئة أو تؤدي الوظيفة نفسياوجود شبو بينيا و إنما عمى أساس أنيا تنتمي الى نفس ال
ة أمو و حقيبتو الخاصة ، فيناؾ حقيبيا و مظيرىا إال أنيا كميا أكواب، أو الحقائبعمى اختالؼ أشكال

 بالمدرسة و حقيبة لمسفر و حقيبة أوراؽ والده ... و كميا تنتمي الى الفئة نفسيا ) الحقائب (.
 
 . العقد المتسمسمة:4

و ىذا في حد  ،ؿ في التصنيؼ عمى أساس صفة معينة، ثـ يشرد ذىنو الى صفة أخرىوىنا يبدأ الطف
و أف كؿ منيا يصمح ، لمشيء الواحد عددًا مف الصفات أفذاتو تطور ىاـ إذ يعني أف الطفؿ يدرؾ 

 ، و في ىذه المرحمة يمكننا أف نالحظ مدى المرونة التي اكتسبيا الطفؿ.أساسًا لتصنيؼ
 
 . العقد االنتشارية: 5

، فتزداد بقدر ما يحدث صقؿ لتمؾ القابمية في ىذه المرحمة ال يحدث تغير كبير في طرؽ التجميع
، فقد نرى عمى سبيؿ المثاؿ الطفؿ يضيؼ الى مجموعة المثمثات مربعًا ألنو يرى المرونة لدى الطفؿ

، اال أف استجابتو تعد الواقعو الطفؿ ىنا عمى حؽ في  ،لمثمثيف معًا يشتركاف في القاعدةأنو مجموع ا
ر و يمكننا في ىذه المرحمة أف نالحظ إبداع الطفؿ ألف ذىنو غي ،خروجًا عمى الميمة التي بيف يديو

 ، و ينبغي عمينا أف نقـو بتشجيع ىذه االستجابات.بمعايير الكبار في عممية التصنيؼمحدد 
 
 . أشباه المفاىيم: 6

 حيث يقـو بتكويف تجمعات لممفاىيـ، النتشارية الى أشباه المفاىيـسرعاف ما ينتقؿ الطفؿ مف العقد ا
فقد يقوـ الطفؿ بتجميع االشكاؿ  ،بالضبطكد تمامًا مف طبيعة ميمتو أنو غالبًا ما يكوف غير متأ إال

 المطموبة ) المثمثات ( و لكنو قد ال يكوف قادرًا عمى تحديد القاعدة التي يستند الييا عممو.
 
 
 . تكوين المفاىيم: 7

، و النتيجة ىي تطور طبيعي سابقة و التعزيز المطرد لكؿ تطورو ىو نتيجة عمؿ المراحؿ ال
بػ أصناؼ االشياء و االحساس بأف لكؿ شيء في ىذا العالـ خصائص و صفات و سمات  لالحساس
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 تفكير الحسي الى التفكير المجردتشاركو بيا أشياء أخرى، إنيا العممية التي ينتقؿ بيا الطفؿ مف ال
 .( 1997)عبد الفتاح ، 

 
 Zone of Proximal Development( "ZPD:)المركزية "منطقة النمو القريبة  4.2.1.2

و يمكف تعريؼ منطقة النمو القريبة المركزية ، بأنيا المسافة بيف مستوى التطوير الفعمي الذي ينشأ 
مف حؿ المشكمة بصورة مستقمة و بيف مستوى التطور المحتمؿ حدوثو خالؿ حؿ المشكمة بتوجيو بالغ 

و ـ بمساعدة اآلخريف (. أو ىي ما ينجزه الطفؿ اليو Vygotsky, 1978أو التعاوف مع االقراف ) 
 .(Chaiklin, 2002) يتمكف مف فعمو غدًا بشكؿ مستقؿ

 
 مراحل منطقة النمو القريبة المركزية االربعة 1.4.2.1.2

 
 .األداء المساعد من اآلخرين األكثر قدرة:1

في ىذه المرحمة يعتمد األطفاؿ عمى البالغيف أو األقراف األكثر قدرة ألداء الميمة قبؿ االنشغاؿ بيا 
بمفردىـ ، و ىنا تعتمد كمية و نوع المساعدة عمى عمر الطفؿ و طبيعة الميمة، و بذلؾ يكوف تنشيط 

 إتساع و تعاقب منطقة النمو القريبة المركزية في التناوؿ.
 د الذاتي: . األداء المساع2

ينتقؿ الطفؿ في ىذه المرحمة الى معرفة المسئوليات و القواعد الالزمة ، فيذه المسئوليات التي قسمت 
، فالنشاط الذي يتطمب الطفؿ السيطرة عمييا كاممة لوحدهسابقًا بيف الطفؿ و البالغ أصبح اآلف بإمكاف 

 إنجازه مساعدة اآلخريف يمكف أف ينجزه الطفؿ لوحده.
 : )التثبيت(ر األداء و يصبح تمقائي . يتطو 3

بشكؿ  في ىذه المرحمة ينتقؿ الطفؿ في منطقة نموه الى مرحمة متطورة لتمؾ الميمة، فيستطيع أدائيا
 ، بؿ عمى العكس فالمساعدة في ىذا الوقت تعتبر معرقمة و مزعجة.كامؿ و متناغـ بدوف مساعدة

 
 (: ZPDف من خالل ). إزالة تمقائية األداء يؤدي الى العودة لمخم4

ة لمنطقة النمو القريبة إف عممية التعمـ عند االفراد تتكوف مف نفس ىذه الخطوات المتسمسمة و المنظم
خرى ، و بتكرار ىذه الخطوات مرة تمو االمساعدة اآلخريف الى مساعدة الذات، االنتقاؿ مف المركزية

ففي فترة ما مف حياة االفراد يتوفر لدييـ توليفة مف التنظيـ مف قبؿ  ،تنمو قدرات جديدة عند الفرد
 .( Tharp &Gallimore, 1988)  الى العمميات ذات الصبغة اآللية االخريف ثـ التنظيـ الذاتي
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 مميزات الفيم الموسع لمنطقة النمو القريبة المركزية: 2.4.2.1.2
 

 يتضح أف منطقة النمو القريبة المركزية:
يمكف أف تتطبؽ عمى أي حالة يكوف فييا مشاركة األفراد في عممية تطوير إتقاف ميارة أو فيـ  .1

 موضوع معيف.
المشتركيف أثناء و إنما ىي مبنية عمى تفاعؿ بيف  . ال تعتبر خاصية لمسياقات المستقمة لمفرد،2

 إرتباطيـ بنشاط معيف مشترؾ.
االىداؼ التي نسعى لتحقيقيا في المتعمـ و مع مرحمة . لكي يتـ التعميـ فييا يجؿ التجاوب مع 3

التطور و ذلؾ بتزويد الفرد بالتوجيو و المساعدة المذاف يمكنانو مف تحقيؽ تمؾ االىداؼ و زيادة 
 امكانية مشاركتو المستقبمية.

ريف ، فحينما يتعاوف الناس في نشاط معيف فكؿ واحد يساعد اآلخلتعميـ فييا ال يتطمب تعييف معمـ. ا4
 و يتعمـ كؿ واحد مف مساىمات اآلخريف.

 وعماليا كأداة في نشاطات الحقة ، . بعض النشاطات ينتج عنيا مصنوعات يدوية التي يمكف است5
، فما تـ عممو مصنوعات عمى سبيؿ المثاؿ في الفف، المسرحية، الخطابة، و كتابة النصتتمثؿ ىذه ال

 . أو فيمو مف ىذه االنواع فيي مصنوعات يدوية
. التعميـ فييا يتضمف كؿ سمات المتعمـ و يؤدي الى تطوير اليوية باإلضافة الى الميارات و 6

 المعرفة، فالتعمـ سيكوف ناجحًا جدًا عندما يتوسط التفاعؿ ظيور االحتراـ و الثقة المتبادلة.
ؿ م. التعمـ فييا يتضمف حدوث تغيرات متعددة في مدى امكانية مساىمة المشاركيف في الع7

 .(Wells, 1999) المستقبمي
 
 

 الركائز االساسية لمنطقة النمو القريبة المركزية: 3.4.2.1.2
 

مفتاح نظرية فيجوتسكي لمنطقة النمو القريبة المركزية في عممية التدريس و التعمـ في الفصؿ 
 المدرسي تعتمد عمى أربعة ركائز ميمة و ىي:

 
 
 .طبيعة التفاعل االجتماعي لمتعمم:1

و تشكؿ المناخ إىتماما كبيرًا لمغة بإعتبارىا أداة تنقؿ الخبرة االجتماعية الى االفراد  فيجوتسكييولي 
 ، و ىي وسيط لمفكر.فطبيعة التفاعؿ االجتماعي لمتعمـ ىي عدـ فصؿ الفرد عفالعاـ لبيئة الفصؿ
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ب التعاوني بيف الطال، و  تشجيع التعمـ مف خالؿ النشاط الجماعي المجتمع في بناء السياؽ المعرفي
، و لكف التعمـ ال يفرضوف افكارىـ عمى المتعمميف، فالمعمموف و المعمـ و بيف الطالب و بعضيـ

 .( How, 1996) و توليد الوظائؼ النفسية الفرديةالحقيقي يخمؽ مف خالؿ االشتراؾ في العمؿ 
 
 . دور األدوات النفسية و الفنية:2

، و لفيجوتسكي آليات رمزية مف ضمنيا األدوات النفسية التي معرفةائط الرمزية مفتاح لبناء الالوس
  الفرد بخارجو و الفردي بالجماعي و توصؿ داخؿ تتوسط بيف االعماؿ الفردية و االعماؿ االجتماعية

 المغة( –األفكار  –اإلشارات  –ز الرمو  –الحوار الشفيي  –الرسـ  –و األدوات النفسية مثؿ ) الكتابة 
 (Jones et al, 1998 ). 
 
 . دور التفاعالت االجتماعية كوسيط لتفكير المتعمم و الممارسة الثقافية:3

، أو مع مصدر االجتماعية مع شخص أو أكثر معرفةو تعمـ العموـ يتطمب جزءًا مف مشاركة المتعمـ 
كمبيوتر ... ( فمف خالؿ ىذه التفاعالت يكتسب  –مجمة  –المدرس  –لممعرفة مثؿ ) الكتاب 

و بذلؾ يكوف المعمـ مدعمًا و  ،يقة لمرؤية و التفكير في الظواىرالمتعمموف لغة االتصاؿ العممي كطر 
لممتعمـ و بيف  موجيًا و أداة وسيطة و مساعدة لعمؿ وصمة بيف المفاىيـ و المعرفة الخارجية اليومية

 .( Scott, 1998)  المفاىيـ العممية
 ميمة  عند تقديم الدعامات التعميمية: إعتبارات

 يمكف لممعمموف أف يستخدموا بعض التقنيات الفعالة عند تقديـ الدعائـ التعميمية مثؿ:
، قدـ لمطالب أواًل المياـ التي يمكف أف يؤدوىا بقميؿ مف المساعدة فيذا يحسف رفع الثقة -

 الكفاءة الذاتية لمطالب.
  ، فيذه الخطوة تقمؿ مف مستوى االحباط النجاح السريعاعدة كافية إلنجاز زود الطالب بمس -

 و تضمف لمطالب بأف يبقوا مدفوعيف لمتقدـ الى الخطوة التالية.
، فالطالب قد يعمموف بجدية أكبر عندما يشعروا أنيـ يشبيوا أترؾ الطالب لمساعدة انفسيـ -

 نظائرىـ.
 ، ال تجيد الطالب عند تعميمو ميارة معينة .تفادى اليأس -
              امؿ عند إتقاف الطالب لمميمةر كيؼ تزيؿ الدعائـ بشكؿ تدريجي ثـ بشكؿ كفك -

( Lipscomb, Swanson, West, 2004 ). 
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 . الدور المتبادل بين المفاىيم اليومية و المفاىيم العممية:4
العممية تتكوف مف المفاىيـ اليومية تتكوف مف خالؿ التفاعالت و الخبرات خارج المدرسة، و المفاىيـ 

كتساب المفاىيـ البد أف نبدأ أواًل مف المفيوـ في حد رات داخؿ المدرسة، و الخالؿ التفاعالت و الخب
المغة ... ( ثـ المفيوـ لآلخريف ) اجتماعيًا( ، ثـ  –ذاتو ما صورتو عند المتعمـ مف خالؿ ) العالمات 
، و يمد المتعمـ اىيـ اليومية و المفاىيـ العمميةف المفتكوينو عند المتعمـ ذاتو و المعمـ يحاوؿ التكامؿ بي

 .( How, 1996)دات لمدخوؿ الى المفاىيـ العمميةبالمساع
 

 نموذج التعمم التوليدي كتطبيق لنظرية فيجوتسكي: 5.2.1.2
مف خالؿ اإلطار النظري لمنظرية فقط  ال يمكف االستفادة مف النظرية الثقافية االجتماعية لفيجوتسكي

و لكف يجب أف ينتج عنيا نموذج تعميمي يمكف االقتداء بو في عممية التدريس، و مف خالؿ اإلدبيات 
، و يعكس كتجسيد لتمؾ النظرية و تطبيؽ لياالمتوفرة في ىذا الصدد فقط و جد نموذج التعمـ التوليدي 

 وف مف اربعة مراحؿ أو أطوار تعميمية و ىي:ىذا النموذج رؤية فيجوتسكي لمتعمـ و يتك
 
 ": Preliminary".الطور التمييدي 1

، و يستجيب الطالب إما مناقشة الحوارية و إثارة االسئمةو فييا يميد المعمـ لمدرس مف خالؿ ال
تفكير فالمغة بيف المعمـ و الطالب تصبح أداة نفسية لم ،ة أو الكتابة في دفاترىـ اليوميةباإلجابة المفظي

خالؿ  و في ىذه المرحمة تتضح المفاىيـ اليومية التي لدى المتعمميف مف ،و التحدث و العمؿ و الرؤية
 و محورىا التفكير الفردي لمطالب تجاه المفاىيـ. ،المغة و الكتابة و العمؿ

 
 ":Focus". الطور التركيزي 2

المعرفة اليومية و المعرفة و فييا يوجو المعمـ لمطالب لمعمؿ في مجموعات صغيرة فيصؿ بيف 
المستيدفة، و يركز عمؿ الطالب عمى المفاىيـ المستيدفة مع تقديـ المصطمحات العممية و إتاحة 

 الفرصة لممفاوضة و الحوار بيف المجموعات ، فيمر الطالب بخبرة المفيوـ.
 
 :"Challenge". الطور المتعارض 3

مؿ مع اتاحة الفرصة لمطالب بالمساىمة بمالحظاتيـ و في ىذا الطور يقود المعمـ مناقشة الفصؿ بالكا
فيميـ و رؤية أنشطة الفصؿ بالكامؿ و مساعداتيـ بالدعائـ التعميمية المناسبة، مع إعادة تقديـ 
المصطمحات العممية، و التحدي بيف ما كاف يعرفة المتعمـ في الطور التمييدي و ما عرفو أثناء 

 التعمـ.
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 ":  Application". طور التطبيق 4
و تستخدـ المفاىيـ العممية كأدوات وظيفية لحؿ المشكالت و خمؽ النتائج و التطبيقات في مواقؼ 

 .( Shepardson, 1999) ا تساعد عمى توسيع نطاؽ المفيوـحياتية جديدة كم
 الباحثؿ المعمـ و المعد مف قبؿ و في ىذه الدراسة تـ توظيؼ ىذه المراحؿ االربعة مف خالؿ دلي

 (1ممحؽ رقـ )
 

 مقارنة بين بياجيو و فيجوتسكي: 6.2.1.2
و يمكف تمخيص أوجو االختالؼ بيف بياجيو ) البنائية المعرفية ( و فيجوتسكي ) الثقافية االجتماعية ( 

 .(2003( التي أوردىا )زيتوف و زيتوف، 1.3مف خالؿ المقارنة في الجدوؿ رقـ )
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 (1.3)جدوؿ رقـ
 جتماعية ) فيجوتسكي (تجاه البنائية الثقافية اإلاالبنائية المعرفية ) بياجيو ( و تجاه امقارنة بيف 

 
 عمماء البنائية الثقافية االجتماعية عمماء البنائية المعرفية وجو المقارنة
تحديد موقع 

 العقؿ
 في التفاعؿ الفردي واالجتماعي في رأس الفرد

ىو عممية مشاركة الفرد بممارساتو في  إلعادة تنظيـ المعرفة ىو عممية نشطة التعمـ
 بيئة معينة

كيفية تحقيؽ 
 اليدؼ

عف طريؽ األساس الثقافي واالجتماعي 
 لخبرة الفرد

مف خالؿ عمميات ثقافية واجتماعية 
 يقوـ بيا أفراد متفاعميف

الثقافية االىتماـ بالعمميات  االىتماـ بعمميات الفرد النفسية االىتماـ النظري
 واالجتماعية

ىو تنظيـ ذاتي معرفي ،فالطفؿ يشارؾ  تحميؿ التعمـ
 في ممارسة ثقافية

ىو مشاركة الفرد مع اآلخريف والطفؿ 
 يبني المعرفة بنفسو

تركز ىذه 
 التحميالت عمى

مشاركة الفرد في ممارسات منظمة  تصميـ نماذج إلعادة تنظيـ مفاىيـ الفرد
 لوجوثقافيًا والتفاعؿ وجيًا 

يّكوف فييا المعمـ بالمشاركة مع متعمميو  حجرة الدراسة
 ثقافة محدودة

 ممارسات منظمة ثقافياً 

النظر إلي 
 الجماعة

انعداـ التجانس بيف أفراد البيئة الواحدة ، 
الممارسات الثقافية  والتحميالت بعيدة عف

 واالجتماعية

التجانس بيف أفراد البيئة الواحدة مع 
االختالفات النوعية  االىتماـ بتحميؿ

 بينيـ
 
 

 و عمى الرغـ مف أوجو االختالؼ السابقة بيف االتجاىيف إؿ أنيما يتفقاف في النقاط اآلتية:
 ـ1896ولد بياجيو في نفس السنة التي ولد فييا فيجوتسكي -
 كؿ منيما يبني معرفة المتعمـ عمى الفيـ. -
 بناء المعرفة عممية نشطة. -
 .( 2000) عبد الكريـ،  مفتاح تعمـ الطالب ىو نشاطيـ  -
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 االتجاىات العممية 3.1.2
 

، و أيضا ىي عوامؿ مساعدة  االتجاىات العممية تعتبر عوامؿ تحفز الطمبة لإلقباؿ عمى دراسة العمـو
و الميارات العممية و توظيفيا في مواقؼ جديدة، و لقد تناولت الدراسات  في اكتسابيـ االفكار العممية

و االبحاث التربوية تعريفات متعددة لالتجاىات، حيث عرفو ىارلف بأنو: حالة التييئة المسبقة التي 
يكونيا الفرد بطريقة ما خالؿ تفاعمو مع االشخاص او االشياء او االحداث مما يجعمو يسمؾ سموكًا 

(، أما زيتوف فيعتبره أداة الفرد او استجابتو  Harland, 2003منتظمًا في المواقؼ المماثمة ) معينًا 
المفظية المعمنة أو المالحظة عمى مقاييس االتجاه المتعمؽ بموضوع االتجاه المراد قياسو الذي يعد 

ة محفزة ( ، كما يعرفو عالـ بأنو: تكويف افتراضي يتضمف استجاب1988خصيصًا لذلؾ ) زيتوف، 
(، أما عطا اهلل فقد ذكر أف االتجاه العممي  2002عندما يواجو الفرد مثيرات اجتماعية بارزة ) عالـ، 

يشير الى مواقؼ الفرد التي سبؽ اف كونيا و تساعده عمى وصؼ التفاعالت التي تحث بينيا و بيف 
 .(2001كؿ مف العمـو و النشاطات العممية التي يمارسيا العمماء) عطا اهلل، 

 
 خصائص االتجاىات: 1.3.1.2

 
، و يرجع ذلؾ الى  تعد االتجاىات العممية و تنميتيا لدى الطمبة مف األىداؼ الرئيسة لتدريس العمـو
دورىا كموجيات لمسموؾ يمكف االعتماد عمييا في التنبؤ بنوع السموؾ العممي الذي يقدـ بو الفرد 

يمي) زيتوف، المتعمـ، و مف خصائص االتجاىات العممية في التربية العممية و تدريس العمـو ما 
1988 :) 
  االتجاىات المتعممة: اي اف االتجاىات ليست غريزية موروثو، بؿ إنيا متعممة و حصيمة

 مكتسبة مف الخبرات ة اآلراء و المعتقدات.
  اإلتجاىات تتنبأ بسموؾ الفرد: تعمؿ االتجاىات كمجموعات لمسموؾ و يستدؿ عمييا مف

 السموؾ الظاىري لمفرد.
 اجتماعية: تؤثر االتجاىات في عالقة الطالب بزمالئو. اإلتجاىات 
 .اإلتجاىاتإستعدادات لالستجابة: االتجاىات تحفز ة تييئ لالستجابة 
 .االتجاىات إستعدادات لالستجابة عاطفيًا: يعتبر المكوف الوجداني أىـ مكونات االتجاه 
  المتعممة متى تكونت يصعب االتجاىات ثابتة نسبيًا و قابمة لمتعديؿ و التغيير: فاالتجاىات

 تغيرىا .
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  االتجاىات قابمة لمقياس: يمكف قياس االتجاىات عمى صعوبة ذلؾ مف خالؿ مقاييس
 االتجاىات.

 

 :العممية مكونات االتجاىات 2.3.1.2
 

إف االتجاىات تتكوف مف عناصر متداخمة و مترابطة يمكف اف تتجمع معًا لتعطي في النياية سموكًا 
 انيًا و مف ىذه المكونات:معرفيًا أو وجد

  المكوف المعرفي: و ىو يتعمؽ بمعارؼ الفرد و أفكاره و معتقداتو حوؿ الحقائؽ المرتبطة
 بموضوع االتجاه.

  المكوف الوجداني: و ىو فيض شعور الفرد بالقبواؿ او الرفض، الحب أو الكراىية لموضوع
 اح.ما، فيي تدفع الفرد لالقباؿ عمى موضوع يشعر نحوه باالرتي

  المكوف السموكي: يتضمف مجموعة مف االستعدادات السموكية التي تتعمؽ بأفعاؿ الفرد و
 .(2001) عطا اهلل ، ستجابتو و سموكو نحو موضوع معيفا
 

 االتجاىات العممية: مصادر 3.2.1.2
 

مف أيف يحصؿ الفرد عمى االتجاىات العممية؟ بما اف االتجاىات ترتبط بالخصائص النفسية لمفرد و 
 ( بمايمي: 1981قد ذكرىا كؿ مف ) كاظـ و زكي، 

 اإلستيعاب مف البيئة: -
إف االشياء التي يسمـ بيا األفراد في البيئة التي يعيش فييا الطالب و وجيات النظر المختمفة 

الكبار، تمثؿ مصادر االتجاىات التي يستوعبيا الطالب بطريقة ال شعورية  التي يتمسؾ بيا
مثؿ الموضوعية و الدقة و الوالء لمحقيقة و عدـ التحيز ىي امثمة التجاىات عممية تستوعب 

 مف البيئة.
 اآلثار االنفعالية النواع معينة مف الخبرات:  -

مف خالليا باالرتياح و الرضى  إلذا مر الطالب و مواقؼ تحقؽ لو اشباعات معينة و شعر
 فإنو ينمي اتجاىات ايجابية نحو محتوى ىذه الخبرات و العكس صحيح.

 الخبرات الصادمة:  -
إف الخبرات الصادمة ليا أثر انفعالي عميؽ عمى نفس الطالب باالتجاه السمبي و قد تدفعو 

 لعدـ القياـ بيذا العمؿ مرة ثانية.
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 العمميات العقمية المباشرة:  -
يمكف أف تنمو لدى الطالب اتجاىات موجبة أو سالبة نتيجة العمميات العقمية المباشرة التي 

 يقوـ بيا أثناء دراستيـ لمشكمة ما.
 

 شروط تكوين االتجاىات العممية: 4.3.1.2
 

إف االتجاه العممي عبارة عف أنماط سموكية يكتسبيا الفرد مف خالؿ استجابتو لممؤثرات البيئية المتعمقة 
جوانب العمـ و مف الشروط الواجب توفرىا لتكويف االتجاىات ما يتعمؽ بالخبرات المختمفة التي تحيط ب

 ( شروطًا لتكويف االتجاىات العممية منيا:  1987بالفرد و تؤثر فيو و قد حدد ) عبيدات، 
 تكامؿ الخبرة: فالطالب الذي يتكوف لديو اتجاه موجب نحو شيء معيف يتحقؽ لديو اشباع في 

 حاجاتو و العكس صحيح.
 .تكرار الخبرة: أف يمر الطالب باكثر مف خبرة في نفس المجاؿ 
  جدة الخبرة: إف الخبرة الجادة التي تؤثر تأثيرًا كبيرًا بالطالب وتجعمو يتفاعؿ مع ىذه الخبرة

 تفاعاًل كبيرًا تولد عنده إتجاىًا أكثر مف الخبرة التي ال تولد عندة نوعا مف االحساس بيا .
  إنتقاؿ الخبرة: يتكوف االتجاه نتيجة انتقاؿ الخبرة إما عف طريؽ التقميد أو التمقيف أو الترغيب

 أو القدوة.
 

 االتجاىات العممية:  مجاالت 5.3.1.2
 

ذكر كثير مف المربييف و الخبراء التربوييف اتجاىات عممية متنوعة و ضرورية لتكويف شخصية 
الطالب العممية و العممية و تساعده في حؿ ما يواجيو مف مشكالت و اتخاذ ما يناسبو مف قرارات و 

البرىاف ،  ( االتجاىات العممية في : العقمية الناقدة، تعميؽ الحكـ، احتراـ 1999قد حدد ) زيتوف، 
االمانة العممية ، الموضوعية ، االستعداد لتغيير أو تعديؿ اآلراء، االنفتاح العقمي، االستطالع و 

( فقد أورد بعض االتجاىات و ىي حب االستطالع ، التفتح  2002االستفسار أو التساؤؿ.أما )عمي، 
قاد بالدور االجتماعي لمعمـ ، الدقة الذىني ، عدـ التسرع ، العقالنية ، االيماف بالطرؽ العممية ، االعت

و االمانة العممية ، الشجاعة االدبية ، االستعداد لتغيير الرأي ، التواضع العممي، التطمع لالشتغاؿ 
 بالعمـ.
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 كساب التالميذ االتجاىات العمميةالعوامل المؤثرة في ا 6.3.1.2
 

 :دوره في اكساب االتجاىات العمميةمعمم العموم و  -1

اف تنمية االتجاىات العممية يتطمب مف معمـ العموـ عمى نحو مستمر في سموكو مع تالميذه التمسؾ 
باالتجاىات العممية، فالمعمـ قدوة لطالبو و مثاًل يحتذى بو في العمـ و الخمؽ و التفكير و السموؾ و 

 ( بعض االمور التي يجب عمى المعمـ القياـ بيا: 1992يورد ) نشواف، 
  المعمـ إلستخداـ نشاطات عممية تتحدى أفكار الطالب و معتقداتو.أف يخطط 
 .أف يحدد المعمـ االتجاه الذي سيتعممو الطالب بما يتناسب مع خبرتو السابقة 
 .أف يختار المعمـ الخبرات و االساليب التي تناسب فيـ الطالب لالتجاىات المحددة 
 عمًا لمتعمـ الجمعي.أف ينظـ المعمـ مواقؼ تعميمية ) مناخًا صفيًا ( دا 
  أف يعرض المعمـ عمى الطالب بعض النماذج االنسانية التي تظير في سموؾ االتجاىات

 العممية في مواقؼ معينة مثؿ شخصيات عممية بارزة أو الطالب أنفسيـ.
 .أف يجعؿ تعمـ العموـ عممية مشوقة و ممتعة و ميسرة لمطالب 
 لممواقؼ الحياتية اليومية المتعمقة بالعمـ و  أف يتيح الفرصة لمطالب لمقياـ بتقويـ شامؿ

 االستفادة مف ىذه النتائج في مواقؼ حياتية أخرى.

 . منياج العموم و دوره في إكساب الطالب اإلتجاىات العممية2
المعمـ الناجح يشجع طالبو عمى دراسة و مناقشة العالقة و التفاعؿ بيف كؿ مف العمـ و التكنولوجيا و 
المجتمع، لذلؾ البد مف بناء مناىج و مقررات دراسية تحتوي مناخ تربوي يتضمف برامج و نشاطات 

(. 1997ية) النمر، عممية و طرؽ و أساليب تدريسية تجعؿ المتعمـ مشاركًا فاعاًل في العممية التعميم
و كذلؾ مجموعة الطرؽ و االستراتيجيات التدريسية العممية التي تساعد عمى تنمية االتجاىات العممية 
و منيا: طريقة التقصي و االكتشاؼ، طريقة حؿ المشكالت، طريقة المختبر، الرحالت الميدانية، 

 .( 1999) زيتوف، البصرية، طريقة العرضالطريقة الذاتية السمعية و 
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 الدراسات السابقة 2.2
 

 الدراسات العربية: 1.2.2
 
ىدفت  إلى معرفة أثر استخداـ أسموب التممذة المعرفية في تدريس ( دراسة 2012أجرت ذوقان ) 

العمـو عمى تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر األساسي وتنمية التفكير العممي لدييـ في محافظة نابمس في 
ثالث أدوات لمدراسة: دليؿ المعمـ  ىذه الدراسة استخدمت .2010/2011فمسطيف في العاـ الدراسي 

الستخداـ أسموب التممذة المعرفية لتدريس وحدة ضغط الموائع في مادة العمـو لمصؼ العاشر، واختبار 
طالبا وطالبة مف مدرستيف اختيرتا  149تكونت عينة الدراسة مف  .تحصيمي، ومقياس لمتفكير العممي

 41قسمت العينة إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة، تكونت المجموعة التجريبية مف  .بطريقة قصدية
طالبة وتـ تدريسيـ باستخداـ أسموب التممذة المعرفية، والمجموعة الضابطة تكونت مف  36طالب و 

طالبة تـ تدريسيـ باستخداـ الطريقة التقميدية. تـ قياس ثبات االختبار التحصيمي  37طالب و 35
اـ معادلة كرونباخ ألفا، وتـ حساب المتوسطات الحسابية لمقياس التفكير العممي، وتـ اختبار باستخد

أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ  (ANOVA) فرضيات الدراسة باستخداـ تحميؿ التبايف المصاحب
 دالة إحصائيا لمتوسطات تحصيؿ طمبة المجموعة التجريبية )التي تعممت باستخداـ أسموب التممذة
المعرفية( ومتوسطات المجموعة الضابطة )التي تعممت بالطريقة التقميدية( لصالح المجموعة 

أما بالنسبة لمستوى  .ثر لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس والجنسأبية، كما بينت النتائج عدـ وجود التجري
وعة التجريبية بيف المجموعتيف الضابطة والتجريبية لصالح المجم التفكير فقد أظيرت النتائج فروقاً 

 .بينما لـ تظير النتائج أثرًا لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس والجنس
 

فعالية التدريس وفقًا لمنظرية البنائية االجتماعية في  الى استقصاء( 2012الغامدي ) ىدفت دراسة
 في مادة االحياء لدى طالبات ؿت التفكير فوؽ المعرفية و التحصيتنمية بعض عمميات العمـ و ميارا

المرحمة الثانوية بمنطقة الباحة بمكة المكرمة، حيث استخدمت الباحثة المنيج التجريبي القائـ عمى 
التصميـ شبو التجريبي و تألفت عينة الدراسة مف طالبات الصؼ الثاني الثانوي العممي بمنطقة الباحة 

لممجموعة الضابطة  ( طالبة51( طالبة في المجموعة التجريبية و )49( طالبة منيا )100و عددىف )
و لتحقيؽ اغراض الدراسة أعدت الباحثة دليؿ المعممة لمتدريس وفقًا لمنظرية البنائية االجتماعية و 
كذلؾ إختبار ميارات عمميات العمـ و مقياس ميارات التفكير فوؽ المعرفي و اختبار تحصيمي لقياس 

( لمتحقؽ مف t.testتخداـ اختبار )التحصيؿ المعرفي، و قد عالجت الباحثة النتائج احصائيًا باس
    المجموعتيف التجريبية و الضابطة الداللة االحصائية لمفروؽ بيف متوسطات درجات الطالبات في 

واستخدمت مربع ايتا لحساب فعالية التدريس وفؽ البنائية االجتماعية)النموذج التوليدي(، وأظيرت 
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درجات المجموعة التجريبية و الضابطة في االختبار النتائج وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات 
البعدي لميارات العممي و ميارات التفكير العممي و االختبار التحصيمي لصالح المجموعة التجريبية و 

 .التوليدي لو فاعمية في التدريس أف استخداـ النموذج
 
التوليدي في تنمية  استخداـ نموذج التعمـ تقصي أثر دراسة ىدفت الى(  2012سممان )  أجرتو 

التفكير االستداللي و التحصيؿ الدراسي في مادة الكيمياء لدى طالبات الصؼ االوؿ الثانوي بمكة 
( 27( طالبة لممجموعة التجريبية و )21( طالبة منيا )58المكرمة، و تكونت عينة الدراسة مف )

و لتحقيؽ اىداؼ الدراسة  طالبة لممجموعة الضابطة، و استخدمت الباحثة المنيج الشبو تجريبي،
اعدت الباحثة اختبار مقياس التفكير االستداللي، و كذلؾ اختبار التحصيؿ الدراسي، و لتحميؿ النتائج 
و معالجتيا احصائيًا استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية و تحميؿ التبايف 

النتائج تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المصاحب لفحص داللة الفروؽ االحصائية و أظيرت 
 .ر االستداللي و التحصيؿ الدراسيالمجموعة الضابطة في مقياس التفكي

 
بدراسة ىدفت الى التعرؼ عمى فعالية استخداـ استراتيجية االستقصاء التأممي  (2011الحيح )وقاـ 

في فيـ طمبة الصؼ السادس االساسي لممفاىيـ الفيزيائية و تنمية االتجاىات العممية، و تكونت عينة 
( طالبا و طالبة انتظموا في اربع شعب اثنتاف منيا ضابطة و االخرى تجريبية، و 150الدراسة مف )

نت ادوات الدراسة مف اختبار فيـ المفاىيـ الفيزيائية و استبانة االتجاىات العممية، و بعد تطبيؽ تكو 
يف الضابطة و التجريبية و تحميؿ النتائج احصائيًا فقد خمصت الدراسة ادوات الدراسة عمى المجموعت

التدريس و لصالح الى وجود فروؽ دالة احصائيًا في فيـ المفاىيـ العممية تعزى الى طريقة طريقة 
استرتيجية االستقصاء التأممي، و كذلؾ وجود فروؽ دالة احصائيًا في تنمية االتجاىات العميمة تعزى 
لطريقة التدريس و لصالح استرتيجية االستقصاء التأممي، و عدـ وجود فروؽ دالة احصائيًا في فيـ 

 التفاعؿ بيف المجموعة و الجنس.  المفاىيـ العممية و تنمية االتجاىات العممية تعزى الى الجنس و
 
دراسة ىدفت الى استقصاء أثر تدريس العموـ بطريقة االنشطة العممية  (2010السالمات)و أجرى  

مفة لممفاىيـ العممية و تنمية تفي تحصيؿ في طمبة الصؼ الثامف االساسي ذوي السعات العقمية المخ
البًا مف طمبة الصؼ الثامف االساسي، وزعوا ( ط65االتجاىات العممية. تكوف أفراد الدراسة مف )

بالطريقة العشوائية المنتظمة الى مجموعتيف إحداىما تجريبية و االخرى ضابطة. كما وزع طالب كؿ 
مجموعة حسب نتائجيـ عمى اختبار السعة العقمية الى قسميف) مرتفعي السعة العقمية ، و منخفضي 

سة اختبار السعة العقمية ، و اختبار تحصيؿ المفاىيـ العممية السعة العقمية ( و بعد تطبيؽ ادوات الدرا
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ومقياس االتجاىات العممية. أظيرت نتائج الدراسة تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة 
 في إختبار تحصيؿ المفاىيـ العممية و مقياس االتجاىات العممية. 

 
بدراسة ىدفت الى تطوير نموذج التعمـ التوليدي و استقصاء فاعميتو في تنمية  (2010الشيخ)وقامت 

االستيعاب المفاىيمي و الدافعية لمتعمـ لدى طالبات المرحمة المتوسطة، واستخدمت الباحثة التصميـ 
وسط بدينة ( طالبة مف طالبات الصؼ الثاني المت70الشبو تجريبي، و تكونت عينة الدراسة مف )

       باستخداـ التعمـ التوليدي  االولى تجريبية تدرسمجموعتيف  و تـ توزيع الطالبات عمى الرياض،
و االخرى ضابطة تدرس باستخداـ الطريقة االعتيادية، و استخدمت الباحثة أداتيف حيث أعدت الباحثة 

يرت النتائج تفوؽ اختبارًا لقياس االستيعاب المفاىيمي لمحتوى العموـ، و مقياس الدافعية لمتعمـ، و أظ
لضابطة التي درست باستداـ التعمـ عمى ا التي درست باستخداـ التعمـ التوليدي المجموعة التجريبية

 مفاىيمي و مقياس الدافعية لمتعمـ.االعتيادي في التطبيؽ البعدي الدوات الدراسة، اختبار االستيعاب ال
 

أثر استخداـ نموذج التعمـ التوليدي في التي كانت بعنواف التعرؼ عمى  (2009صالح)وبينت دراسة 
ممكة ى طالب الصؼ األوؿ الثانوي في المتنمية بعض عمميات العمـ و التحصيؿ في مادة الفيزياء لد

العربية السعودية. و اقتصرت الدراسة عمى وحدتي الحرارة و تمدد االجساـ. و تـ توزيع الطالب الى 
تعمـ التوليدي و االخرى ضابطة درست بواسطة التعمـ مجموعيتيف االولى تجريبية درست بواسطة ال

االتقميدي. و تـ تطبيؽ أدوات الدراسة و ىي: اختبار تحصيمي في وحدتي الحرارة و تمدد االجساـ، و 
اختبار في بعض عمميات العمـ ) المالحظة، القياس، التصنيؼ، التنبؤ، تفسير البيانات، التعريؼ 

ى وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات الطالب في المجموعة االجرائي(. و توصمت الدراسة ال
 .التجريبية و الضابطة في االختبار التحصيمي و اختبار عمميات العمـ و لصالح المجموعة التجريبية

 
( الى معرفة اثر استخداـ استراتيجية التعمـ التوليدي في عالج 2009ضيير) وىدفت دراسة 

المفاىيـ الرياضية لدى الصؼ الثامف االساسي في غزة ، حيث تكونت عينة التصورات البديمة لبعض 
( طالبا مف طالب الصؼ الثامف االساسي قسموا الى مجموعتيف احداىما ضابطة و 72الدراسة مف )

االخرى تجريبية، تـ تطبيؽ اختبار قبمي لتشخيص التصورات البديمة لممفاىيـ الرياضية عمى 
( طالبًا باستخداـ استراتيجية التعميـ 36ست المجموعة التجريبية  و عددىـ )المجموعتيف، و بعدىا در 

( طالبًا بالطريقة االعتيادية ، و بعد االنتياء مف تطبيؽ 36التوليدي و المجموعة الضابطة و عددىـ )
الدراسة طبؽ الباحث االختبار مرة اخرى عمى طالب المجموعتيف، و لالجابة عمى اسئمة الدراسة 

ج الباحث المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية و استخدـ الباحث اختبار )ت( و مربع استخر 
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ايتا لمعالجة النتائج احصائيًا، و اظيرت النتائج فاعمية استراتيجية التعمـ التوليدي لدى طالب الصؼ 
 .جابة عمى اسئمة الدراسة المرصودةالثامف االساسي مف خالؿ اال

 
بدراسة ىدفت الى معرفة فاعمية استخداـ نموذج التعمـ التوليدي لتدريس العمـو  (2009قابيل)وقامت 

في تنمية االتجاىات التعاونية لدى تمميذات المرحمة االعدادية، مستخدمة المنيج الشبو تجريبي لعينة 
ة عمى ( تمميذة مف تمميذات الصؼ األوؿ االعدادي بمدينة مينا القمح، و تـ توزيع افراد العين70مف )

مجموعتيف تجريبية تدرس باستخداـ طريقة التعميـ التوليدي و االخرى ضابطة تدرس باستخداـ الطريقة 
االعتيادية، و تمثمت أداة الدراسة في مقياس االتجاىات العممية الذي طبقو الباحث قبؿ و بعد المعالجة 

ي في مقياس في التطبيؽ البعدالتجريبية، و أظيرت النتائج تفوؽ المجموعة التجريبية عمى الضابطة 
 االتجاىات التعاونية.

 
 

تدريس قائمة عمى  دراسة ىدفت الى استقصاء أثر استخداـ استراتيجة (2006حجازين )وأجرى 
االنشطة العممية في التحصيؿ و تنمية االتجاىات العممية لدى طمبة المرحمة االساسية في االردف، 

( طالبًا و طالبة مف الصؼ السابع االساسي، وزعوا عمى مجموعتيف: 49تكوف أفراد عينة الدراسة )
( طالبًا 26النشطة و أخرى ضابطة ) ( طالبًا درسوا باستخداـ االستراتيجية القائمة عمى ا23تجريبية )

درسوا باستخداـ الطريقة االعتيادية، و بعد تطبيؽ أدوات الدراسة و ىي اختبار تحصيمي و اداة 
االتجاىات العممية عمى المجموعة الضابطة و التجريبية قبؿ و بعد المعالجة،  أظيرت النتائج تفوؽ 

 ؿ و في تنمية االتجاىات العممية.ابطة في التحصيطمبة المجموعة التجريبية عمى طمبة المجموعة الض
 

في  ( دراسة ىدفت الى معرفة فعالية التدريس وفقا لنظرية فيجوتسكي2006الدواىيدي ) واجرى 
اكتساب بعض المفاىيـ البيئية لدى طالبات جامعة االقصى ، و تكونت عينة الدراسة مف شعبة واحدة 

 2006-2005مف شعب مساؽ الدراسات البيئية المقرر تدريسو بجامعة االقصى لمفصؿ االوؿ لمعاـ  
بة و تـ ( طال40( و تجريبية و عددىف )42و تـ توزيع الطالبات الى مجوعتيف ضابطة و عددىف )

تدريسيف حسب نموذج التعميـ التوليدي لفيجوتسكي و تـ اختبار الطالبات قبميا و بعديا باختبار اعده 
الباحث خصيصًا ألغراض الدراسة، و تـ استخداـ اختبار ) ت ( و مربع ) ايتا ( كمعالجات احصائية 

ا لنظرية فيجوتسكي في اكتساب خالؿ الدراسة واثبتت الدراسة انو ال توجد فروؽ في فعالية التدريس وفق
 بعض المفاىيـ البيئية لدى طالبات جامعة االقصى في غزة.  
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( ىدفت الى معرفة فعالية التدريس وفقًا لنموذج التعمـ التوليدي في تحصيؿ 2004)وفي دراسة لعفيفي 
االنجاز لدى تالميذ المرحمة االعدادية، مستخدمة المنيج  مادة العموـ و تنمية التفكير االبتكاري وافعية

( تمميذة مف تمميذات 184الشبو التجريبي ذي المجموعتيف المتكافئتيف لعينة عشوائية مكونة مف )
الصؼ الثاني االعدادي بمدينة القاىرة و تمثمت أداة الدراسة في اختبار تحصيمي و مقياس لمتفكير 

لالنجاز، وأظيرت الدراسة تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة  االبتكاري و مقياس الدافع
البتكاري و مقياس الدافع الضابطة في التطبيؽ البعدي لالختبار التحصيمي و مقياس لمتفكير ا

   لالنجاز.
 

( ىدفت الى التعرؼ عمى فاعمية النموذج التوليدي في تدريس  2003محمد ) يا توفي دراسة اجر 
التصورات البديمة حوؿ الظواىر الطبيعية المخيفة و اكتساب ميارات االستقصاء العممي  العموـ لتعديؿ

و تـ توزيع عينة الدراسة الى مجموعتيف  و االتجاه نحو العموـ لدى تالميذ الصؼ االوؿ االعدادي.
ي و واحد ضابطة تدرس بالطريقة االعتيادية و االخرى ضابطة تدرس باستخداـ نموذج التعميـ التوليد
و مف  استخدـ الباحث اختبار تحصيمي لقياس ميارات االستقصاء العممي و مقياس االتجاه نحو العموـ

نتائج الدراسة اف التعميـ التوليدي في التدريس لو قوة تأثير و فعالية كبيرة في تعديؿ التصورات البديمة 
أثير كبيرة في اكتساب عينة حوؿ الظواىر  الطبيعية المخيفة لدى عينة الدراسة و ايضا لو قوة  ت

 الدراسة ميارات االستقصاء العممي ، و ليس لو فعالية في اكتساب عينة الدراسة االتجاه نحو العموـ .
 
 

    ( دراسة ىدفت الى معرفة فعالية التدريس وفقا لنظريتي بياجيو  2000 عبد الكريم )  حيث اجرى
) نموذج التعمـ التوليدي ( في تحصيؿ بعض المفاىيـ الفيزيائية و  ) نموذج دورة التعمـ ( و فيجوتسكي

واع الحركة ناختار الباحث وحدتي ا ،لدى طالبات الصؼ االوؿ الثانوي القدرة عمى التفكير االستداللي
و قوانيف نيوتف و تـ اختيار عينة عشوائية مف طالبات الصؼ االوؿ الثانوي بمدارس  السمحدار و 

لعامة و مصر الجديدة النموذجية ، و استخدمت الباحثة اختبار تحصيمي لمقياس فيـ مصر الجديدة ا
الطالبات لممفاىيـ الفيزيائية و استخدمت اختبار اخر لقياس خمسة انماط مف التفكير ، و قد تبيف مف 
النتائج اف التدريس وفقا لنظرية فيجوتسكي قد تفوؽ عمى كؿ مف التدريس وفقا لنظرية بياجيو و 

مى التدريس وفقا لنظرية لتدريس بالطريقة االعتيادية ، و اوصت الدراسة بأىمية تدريب المعمميف عا
 .فيجوتسكي
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 الدراسات االجنبية: 2.2.2
 
أثر االنشطة التعميمية القائمة راسة ىدفت الى د Lee & Kolodner, 2011))لي و كولودنرأجرى  

، حيث تكونت تفكير االبداعي في تصميـ المناىجفي تنمية ميارات ال عمى النظرية البنائية االجتماعية
ة تجريبية عينة الدراسة مف طالب مف ماليزيا و اتالنتا، و تـ توزيع الطالب عمى مجموعتيف واحد

حياة الناس العممية مع مساعدة  ثـ تعميميا بحيث تنسجـتنمي التفكير االبداعي  تدرس انشطة تعميمية
بطريقة السقاالت و االخرى تدرس بنفس الطريقة و لكف بدوف مساعدة المعمـ و  المعمـ كميسر و

طريقة السقاالت و تـ الطمب مف الطالب بناء منياج يصمح لمتطبيؽ خارج المدرسة و في بيئات 
جغرافية مختمفة، و كانت الدراسة تجيب عمى السؤاؿ كيؼ نساعد الطالب عمى تنمية ميارات التفكير 

أجابت نتائج الدراسة أف استخداـ طريقة السقاالت في التعميـ تعمؿ عمى تنمية ميارات االبداعي؟ و 
التفكير و منيا التفكير االبداعي. و كذلؾ سؤاؿ كيفية المحافظة عمى بنية المناىج المدرسية لتستطيع 

ت تضمف التكيؼ مع البيئات المختمفة، و أجابت نتائج الدراسة أنو يمكف تضميف المناىج استراتيجيا
 التعمـ مف العمؿ و اعتماد نمذجة المرجعية لممناىج و اعتماد طرؽ تدريس معرفية.

 
اولت ىذه ( حLee, Lim, & Grabowski, 2009)  ، و جرابوسكيليم لي،و أجرى كؿ مف 

الدراسة الكشؼ عف االثار التعميمية الستراتيجية التعمـ التوليدي و التغذية الراجعة في فيـ المتعمميف و 
التنظيـ الذاتي في موضوعات العموـ المعقدة ضمف بيئة تعمـ قائمة عمى الحاسوب، تمثمت عينة 

( طالبًا مف جامعة نورث إيسترف، و إستخدـ الباحثوف المنيج الشبو تجريبي لمتحقؽ 36الدراسة مف )
كارىـ، و مف ذلؾ و تمثمت أدوات الدراسة في إختبار إختيار مف متعدد لقياس مدى تنظيـ الطالب ألف

كشفت نتائج الدراسة عف فعالية استراتيجية التعمـ التوليدي في زيادة فيـ التالميذ و التنظيـ الذاتي ليـ، 
 .و أظيرت وجود عالقة ارتباطية ايجابية بيف الفيـ و التنظيـ الذاتي

 
التوليدي و ىدفت الى معرفة فعالية استخداـ استراتيجية التعمـ  (Lee, 2008لي ) في دراسة أجراىاو 

التغذية الراجعة الفوؽ معرفية عمى التنظيـ الذاتي و عممية التوليد و التحصيؿ الدراسي في العموـ، 
( طالبًا مف طالب جامعة 223مستخدمًا الباحث المنيج الشبو تجريبي، و تمثمت عينة الدراسة في )

ر تحصيمي عند مستوييف التذكر دـ الباحث اداتيف لمدراسة ىما: اختباخشماؿ الواليات المتحدة، و است
و الفيـ، و اختبار لقياس تنظيـ و توليد االفكار، و توصمت الدراسة الى تفوؽ المجموعة التجريبية 

 .توليد االفكار و التحصيؿ الدراسيعمى المجموعة الضابطة في التنظيـ الذاتي و عممية 
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مدى تقدـ الطالب ضمف تنشيط تنمية  ( الى معرفةYang, & Toa, 2004)يانج وتواو ىدفت دراسة 
المنطقة القريبة المركزية مف خالؿ وصؼ لتعميـ العمـو في الصفوؼ الثانوية في ىونج كونج ، و 
تكونت عينة الدراسة مف عشروف طالبا و عشروف طالبة مف صفوؼ الدرجة السابعة ، و اخذت 

، تـ حظات الدوريةاإلضافة الى المال، بـ حيث يوجد ثالث دروس في االسبوعالبيانات عمى مدار العا
تسجيؿ كؿ الدروس عمى اشرطة فيديو و اخذت مالحظات كاممة و جمعت المصنوعات اليدوية 
لممعمميف و الطمبة . و اثبتت الدراسة اىمية  دور المعمـ في تعزيز ثقة الطالب في استكشاؼ العمـ و 

اوضحت كيؼ اف السياقات المختمفة و  دور المعمـ كخبير في مساعدة الطالب في عممية التعمـ و
 العوامؿ الشخصية و العوامؿ داخؿ الشخصية تؤثر عمى مستوى الرضى لممشاركيف.

 
 

دراسة وصفية ىدفت لمعرفة اثر تدريس فصؿ معيف في عمـ ( Harland, 2003ىارالند )وقاـ 
 ZPDالقريبة المركزية ) الحيواف بوساطة نظرية التنمية االدراكية لفيجوتسكي حيث قدمت منطقة النمو 

خؿ الصؼ . ( لمعممي العموـ مجموعة افكار لتحسيف الممارسة المينية و تحسيف عممية التعمـ في دا
 – 1995قت النتائج عمى مدار خمس سنوات مف العاـ ثخمس مدرسيف و و  ىو تـ تطبيؽ الدراسة عم

و اثبتت النتائج اف التفاعؿ بيف المعرفة الشخصية و المعرفة العامة خمؽ فرص لحوار اكثر  2000
صعوبة مف ذي قبؿ، و اكدت عمى اىمية خمؽ بيئات تركز عمى النشاطات االصمية و اىمية دعـ 

 الطالب كمعمـ نظير لممساعدة عمى تطوير حكـ الطالب الذاتي ضمف سياؽ تعمـ تعاوني.
 
 

( حيث ىدفت الى معرفة اثر Jones & et al, 1998) آخرون جونز واجراىا كؿ مف و في دراسة 
تفاعالت النظير المشتركة عمى تطوير مفاىيـ معممي العموـ لبعض الظواىر الفيزيائية العامة و بيف 

ربعة أجريت الدراسة عمى أ(. و ZPDنمو المفاىيـ و سياؽ منطقة النمو القريبة المركزية لفيجوتسكي ) 
عشر معمـ عموـ يدرسوف بمدارس ابتدائية و متوسطة منيـ ثالثة عشرة معممة و معمـ واحد و تتراوح 

عاـ ، و تمت مناظرة المعمميف الذيف يممكوف خبرة اكثر مف خمس   25 – 1سنوات خبرتيـ مف 
ة مف ىذا سنوات مع المعمميف الذيف يممكوف خبرة مف خمس سنوات فاقؿ ، فتكونت سبع ازوراج متفاعم

ثر ايجابي لمتفاعالت أه الدراسة و اثبتت الدراسة وجود التناظر. و استخدـ المنيج التجريبي في ىذ
 المشتركة مع النظير في نمو و تطوير المفاىيـ لدى المعمميف قيد الدراسة .
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في دراسة ىدفت الى التعرؼ عمى اختبار  ( .1997Hand & et. alىاند و آخرون) و أوضح 
لطبيعة التغير في الفصؿ الدراسي كضرورة لتطبيؽ المداخؿ البنائية االجتماعية. و تمثمت الطالب 

عينة الدراسة في طالب المرحمة الثانوية، توزعوا الى مجموعتيف االولى ضابطة استخدـ افرادىا 
ؽ أدوات الطريقة االعتيادية و االخرى ضابطة استخدـ افرادىا المداخؿ البنائية االجتماعية و بعد تطبي

الدراسة عمى المجموعة التجريبية و الضابطة، توصمت الدراسة الى أف الطالب الذيف استخدموا 
المداخؿ البنائية االجتماعية استطاعوا استخداـ افكارىـ و معرفتيـ باالضافى الى انيـ كانوا عمى دراية 

 ة. اكثر بتقدير االدوار و المسؤوليات المطموبة منيـ داخؿ الفصوؿ الدراسي
 

( دراسة ىدفت الى معرفة فاعمية نظرية Richmand & Striley, 1996ريتشموند و سترلي )اجرى 
عمى تنمية االستدالؿ العممي و الجدلية ، و تكونت عينة الدراسة مف اربعة و عشروف  فيجوتسكي

طالبا و طالبة ، ستة عشر طالبا و ثمانية طالبات وزعت الى ست مجموعات بحيث تكوف طالبة 
واحدة عمى االقؿ في كؿ مجموعة ، و تتساوى المجموعات في االداء االكاديمي ، و قد سجمت 

لكؿ مجموعة و تـ اختيار مجموعتيف عشوائيا لتصويرىـ بالفيديو لمدة ثالثة شيور تسجيالت صوتية 
، و تـ تحميؿ  كالـ ارتبطت بدراسة سيرة مرض الكوليرااثناء دراسة اربعة مختبرات ركزت عمى مشاكؿ 

الطمبة في المجموعات الصغيرة ليعكس العممية التي جاء فييا الطالب لحؿ المشاكؿ العممية و انواع 
و استخدـ  شاكؿ مف خالؿ التفاوض االجتماعيالصعوبات التي واجيت الطالب في حؿ ىذه الم

، حيث ىو نتاج معرفي و عوامؿ اجتماعية المنيج الوصفي التحميمي في ىذه الدراسة و تبيف اف الفيـ
لبعد اف تصوراتيـ و افكارىـ حوؿ حؿ المشكمة العممية و استعماؿ الحجج العممية المالئمة تأثرت با

 االجتماعي  و الذي يدعـ نظرية فيجوتسكي في التعميـ. 
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 التعقيب عمى الدراسات: 3.2

ت أىمية نظرية فيجوتسكي في عممية التعمـ تبيف لمباحث لت و البحوث التي تناو بعد استعراض الدراسا
 اآلتي: 

في عممية التعمـ مف خالؿ عممية  أشارت ىذه الدراسات الى االىمية البالغة لتطبيؽ نظرية فيجوتسكي-
 تنمية و تنشيط منطقة النمو القريبة المركزية سواء لممعمميف أو الطالب.

ة لمطالب كما ورد في دراسة بينت بعض الدراسات أىمية دور المعمـ أثناء تنمية مناطؽ النمو القريب -
  Lee&Kolodner, 2011))و كولودنر لي و دراسة  ( ,2003Harland)و دراسة ىارالند

لممتعمميف كما  عممية التعمـأثناء  أكدت معظـ الدراسات عمى دور القريف كنظير في عممية التعمـ -
 .Jones, et. al) آخروف جونز و و دراسة(  ,2003Harland) و دراسة ىارالند تبيف مف دراسة 

 ( .Richmand & Striley, 1996)ريتشموند و سترلي( و دراسة 1998
أثبتت الدراسات السابقة المطروحة جميعيا بأنو يمكف تطبيؽ نظرية الثقافية االجتماعية لفيجوتسكي  -

 عمى أغمب المراحؿ العمرية و التعميمية .
بينت بعض الدراسات دور نظرية فيجوتسكي في تنمية التفكير االستداللي كما أشارت دراسة ) عبد  -

     سممافو دراسة ( Richmand & Striley, 1996) رلي( و دراسة ريتشموند و ست2000الكريـ، 
 (.2011و دراسة الحيح ) (2012الغامدي )و دراسة  ( 2012) 
اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات أف طريقة التدريس المبنية عمى نظرية فيجوتسكي تعمؿ  -

و ( Yang, & Toa, 2004)وتوايانج عمى تنمية االتجاىات العممية لممتعمميف كما ظير في دراسة  
 (.2011و دراسة الحيح ) (2010و دراسة السالمات)(  2006دراسة حجازيف )

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أف نظرية الثقافية االجتماعية تمعب دورًا ميمًا في  -
 .دور المعمـ كمرشد و وسيط عممية التعمـ و تؤكد عمى أىمية التفاعالت المشتركة بيف المتعمميف، و

، و كذلؾ في نظرية الثقافية االجتماعية و  كاف لالطالع عمى الدراسات السابقة فائدة كبيرة في فيـ -
فيـ و تطبيؽ نموذج التعميـ التوليدي الذي يجسد نظرية الثقافية االجتماعية لفيجوتسكي، كما تـ 

يف قاعدة معرفية قوية لدى الباحث عف نظرية االستفادة مف األطر النظرية ليذه الدراسات في تكو 
 ( و دراسة 2006ي، الثقافية االجتماعية و أىميتيا في مجاؿ التدريس و خاصة دراسة) الدواىيد

 (.2011و دراسة الحيح )  (2009و دراسة صالح) (2012الغامدي )
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 الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ءاتيا: جراإطريقة الدراسة و 
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تبعيا الباحث في تطبيؽ دراستو و التي يصؼ فييا المنيج اىذا الفصؿ  الخطة العممية التي  تناوؿي
دوات التي استخدمت و التي ىي مف اعداد لمجتمع الدراسة و عينتيا و األ و وصفاً  ،المتبع في الدراسة

و  ،لباحث في الدراسةجراءات التي اتبعيا او كذلؾ اإل ،و ثباتيا ،و طرؽ التأكد مف صدقيا ،الباحث
 لى النتائج.إصائية في تحميؿ البيانات لموصوؿ حالمعالجات اإل

 

 منيج الدراسة:  1.3
 

و التصميـ شبو التجريبي لمتعرؼ عمى أثر طريقة تدريس مبنية  ،قاـ الباحث باستخداـ المنيج التجريبي
 تجاىاتيـ العمميةاىيـ العممية و ساسي لممفافي فيـ طمبة الصؼ السادس األ تسكيعمى نظرية فيجو 

 لمالءمتو لمثؿ ىذه الدراسات.
 

 مجتمع الدراسة:2.3 
 

تربية و اليتكوف مجتمع الدراسة مف طالب الصؼ السادس االساسي في المدارس التابعة لمديرية 
( شعبة دراسية، وفقًا 47( طالبًا انتظموا في ) 1657و البالغ عددىـ )  ،محافظة الخميؿشماؿ تعميـ ال

، و المنتظميف في شماؿ الخميؿ طيط في مديرية التربية و التعميـإلحصائيات قسـ اإلحصاء و التخ
 ـ. 2013 – 2012الدراسة في الفصؿ الثاني 

 
 

 عينة الدراسة: 3.3 
 

      محافظة الخميؿ و البالغ عددىا شماؿ تـ اختيار العينة بطريقة قصدية مف مدارس تربية و تعميـ 
المجموعة  تعييف، و تـ درسة عبد اهلل بف مسعود االساسية( طالبًا انتظموا في شعبتيف في م56) 

بحيث تـ تدريس الشعبة  ،الدراسة ىذه لتطبيؽ البسيطة عشوائيةالطريقة الب التجريبية و الضابطة
( طالبًا وحدة الكائنات الحية الدقيقة مف كتاب العمـو لمصؼ السادس االساسي 28) اعددىالتجريبية و 

تـ تدريس الشعبة الضابطة  ستخداـ طريقة تدريس مبنية عمى نظرية فيجوتسكي، بينمااب ،الفصؿ الثاني
 مد الباحث تحصيؿ الطالب في الفصؿ االوؿ، حيث اعت( طالبًا بالطريقة االعتيادية 28)  او عددى
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ف الى استبانة االتجاىات العممية اموعتو خضعت المج ،تمكف مف تحديد مستويات التحصيؿ لمطالبيل
 قبؿ و بعد تطبيؽ المعالجة التجريبية.

 شعبتيف مف الصؼ السادس عمى تحتويو التي  ،تـ اختيار مدرسة عبد اهلل بف مسعود االساسية لمبنيف
و تعاوف  ،مكانيات الداعمة لمتطبيؽو توفر اإل ،بصورة قصدية لتوفر القابمية لتنفيذ التجربة األساسي
 و سيولة الوصوؿ لممدرسة. ،داري مع الباحثالطاقـ اإل

 
 أدوات الدراسة: 4.3

 

ى نظرية ثر طريقة تدريس مبنية عمأستقصاء داـ ثالث ادوات في ىذه الدراسة الستخاقاـ الباحث ب
و التي  ،و االتجاىات العممية لمصؼ السادس ،عمى فيـ المفاىيـ العممية في مادة العموـ فيجوتسكي

باإلضافة  لقياس اتجاىات الطالب العممية ةو استبان ،تتمثؿ في اختبار فيـ الطالب لممفاىيـ العممية
 اسة. الدر  ىذه ثناء تنفيذأو الذي رافؽ المعمـ  ،عده الباحثأالى دليؿ المعمـ الذي 

 :كما يمياالجراءات التي اتبعيا الباحث في اعداد االدوات  كانت و 
 

 إعداد المادة التعميمية:  1.4.3
 

*تـ اختيار وحدة " الكائنات الحية الدقيقة "مف كتاب الصؼ السادس االساسي الجزء الثاني لمناسبتيا 
طريقة ل حاجتيا تدريس ىذه الوحدة الى فيحظة الباحث مف خالؿ تجربتو و لمال ،ألغراض الدراسة

 تدريس تتناسب و كـ المفاىيـ المتواجدة فييا.
، و تبويب التحميؿ حسب مكونات ىـر المعرفة بتحديد االىداؼ العامة و الخاصة *تـ تحميؿ الوحدة

 العممية ) حقائؽ ، مفاىيـ ، مبادئ و قوانيف ، تعميمات و نظريات (.
انشطة الوحدة التي  االتجاىات التي يسعى الباحث إلكسابيا لمطالب مف خالؿ*تـ تحديد المفاىيـ و 

 .النشطة لمنمو المعرفي لدى الطالب، مع مراعاة مناسبة ىذه اصمميا الباحث
و اعداد دليؿ المعمـ  ،*قاـ الباحث بإعادة تصميـ الوحدة الدراسية بما يتناسب مع نظرية فيجوتسكي

دة الكائنات الحية الدقيقة بطريقة تدريس مبنية عمى نظرية فيجوتسكي الذي وضح فيو كيفية تدريس وح
 ( 1ممحؽ رقـ ) و التحضير المسبؽ لمتدريس. ،مف خالؿ بناء مذكرات تدريس الوحدة

 
 
 



41 
 

 صدق المادة التعميمية:
 

المادة التعميمية بعرضيا عمى مجموعة مف المحكميف مف ذوي  مالئمةقاـ الباحث بالتحقؽ مف 
ـ و ت ،مة مذكرات التدريس لمغرض الذي اعدت مف اجموءلمتأكد مف مدى مال ،االختصاص و الخبرة

و االضافة بما يتناسب مع رؤية  ،و التعديؿ ،الحذؼ بعوو ت، االخذ بمالحظات المحكميف
 (2ممحؽ رقـ )المحكميف.

 
 

 ختبار فيم المفاىيم العممية: ا 2.4.3
 
 

قاـ الباحث بإعداد اختبار لمتحقؽ مف مدى اكتساب المفاىيـ لدى طالب الصؼ السادس االساسي مف 
 خالؿ : 

 تحميؿ الوحدة الدراسية حسب مستويات بمـو و معرفة عدد االىداؼ. --
 (3ممحؽ رقـ) بناء جدوؿ مواصفات لمعرفة االوزاف الخاصة بكؿ درس و بعدد االىداؼ.--
لالستفادة منيا في بناء فقرات  ،االطالع عمى العديد مف االختبارات المشابية لدراسات سابقة--

 االختبار موضوع االعداد.
صياغة فقرات االختبار ليتناسب مع االختيار مف متعدد بواقع اربعة مموىات لكؿ سؤاؿ و تفسير --

 (4ممحؽ رقـ) سبب االختيار.
متيا ءو مال ،و وضعيا في مقدمة االختبار مع مراعاة وضوحيا ،الختبارصياغة تعميمات ا--

 لمستوى الطالب.
جابات الصحيحة عمى فقرات االختبار. ممحؽ ، و يتضمف جدوؿ اإلإعداد مفتاح الحؿ لالختبار --
 (5رقـ)

 
 صدق االختبار: 1.2.4.3 

 
ىؿ االختصاص و الخبرة مف أعرضو عمى مجموعة مف  مف خالؿ التأكد مف صدؽ االختبارتـ  -
        و التحقؽ مف السالمة المغوية ،عد مف اجموأفي مدى مالءمة االداة لقياس ما  جؿ اخذ رأييـأ

ممحؽ  قاـ الباحث باألخذ بمالحظات المحكميف المتفؽ عمييا. ثـ ،ؽ البدائؿ و الصحة العمميةتسااو 
 (2رقـ )
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 ثبات االختبار:  2.2.4.3
 

عمى  و(  بتطبيق Test-Retestإعادة االختبار) عف طريؽقاـ الباحث بالتحقؽ مف ثبات االختبار 
تـ تطبيقو عمى طالب  حيث  ،عينة استطالعية مف مجتمع الدراسة و مف خارج عينة الدراسة االصمية

ذلؾ  ( طالبًا و34الصؼ السادس االساسي في مدرسة بني نعيـ االساسية لمبنيف و البالغ عددىـ )
( و  0.87ثـ قاـ الباحث بحساب معامؿ الثبات و الذي كانت نتيجتو )  ،بيدؼ ايجاد ثبات االختبار

الذي يعتبر مقبوال في مثؿ ىذه الدراسات، و كذلؾ تـ تحديد زمف االختبار مف خالؿ حساب متوسط 
 الزمف الذي استغرقو الطالب في العينة االستطالعية في االجابة عمى االختبار.

 
 إستبانة االتجاىات العممية: 3.4.3 

 
( و يقيس 6( ممحؽ رقـ)2011ستخدـ الباحث أداة االتجاىات العممية المستخدمة في دراسة ) الحيح، ا

المقياس االتجاىات العممية: حب االستطالع، و تقدير العمـ و العمماء، و األمانة العممية، و 
( فقرة و 30الموضوعية، و التريث في الحكـ، وفيـ عالقات السبب و النتيجة. و تكوف المقياس مف )

 تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي .
 

 صدق االستبانة: 1.3.4.3 
 

مجموعة مف اىؿ االختصاص مف  التحقؽ مف صدؽ االستبانة مف خالؿ عرضيا عمىقاـ الباحث ب
و مدى سالمة الصياغة المغوية  ،بداء الرأي في مدى مالءمتيا لقياس االتجاىات العمميةإاجؿ 

 (2ممحؽ رقـ ) لمفقرات.
 

 ثبات االستبانة:2.3.4.3 
 

و مف خارج عينة الدراسة  ،الدراسة قاـ الباحث بتطبيؽ االستبانة عمى عينة استطالعية مف مجتمع
ثـ باستخداـ معادلة كرونباخ الفا إليجاد معامؿ الثبات، و التي كاف  ،لمتحقؽ مف ثبات االستبانة

 ( مما يدؿ عمى أنيا تتمتع بدرجة عالية مف الثبات.0,86)
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 الطريقة و االجراءات: 5.3
 

 تية:تبع الباحث الخطوات اآلالتطبيؽ مراحؿ ىذه الدراسة 
توجو الباحث الى قسـ الدراسات العميا في جامعة القدس لمحصوؿ عمى كتاب تسييؿ الميمة --

 الموجو الى مدير التربية و التعميـ في محافظة الخميؿ.
 تطبيؽ الدراسة فييا لمحصوؿ عمى موافقتيا عمى تطبيؽ الدراسة. المرادالى المدرسة  توجو الباحث--

 (7ممحؽ رقـ)
 .في وحدة الكائنات الحية الدقيقة الوحدة التعميمية و المتمثمةتـ اختيار  --
و التأكد مف صدؽ  ،تحميؿ محتوى الوحدة المختارة مف خالؿ تحديد مكونات ىـر المعرفة العممية --

 و التحميؿ بيف شخصي. ،و مف خالؿ التحميؿ عبر الزمف ،و مف ثبات التحميؿ ،التحميؿ
 عادة صياغتيا لتتناسب مع نظرية فيجوتسكي.إو  ،تصميـ الوحدة التعميمة --
تـ اعداد الدليؿ الخاص بالمعمـ الذي يتضمف مذكرات تدريس الوحدة التعميمية بطريقة مبنية عمى  --

 (1ممحؽ رقـ ) نظرية فيجوتسكي.
خصائييف و ذوي الخبرة ثـ تعميمية بعرضيا عمى مجموعة مف األتحقؽ الباحث مف صدؽ المادة ال --
 (2ممحؽ رقـ) وصى بو المحكموف.أضافة حسب ما ؿ و الحذؼ و اإلتعديتـ ال
 و ثباتيا بالطرؽ المبينة سابقا. ،و التحقؽ مف صدقيا ،عداد االدوات الخاصة بالدراسةإتـ  --
لحساب ثبات صمية األو مف خارج عينة الدراسة  ،اختيار عينة استطالعية مف مجتمع الدراسة --

 رفة الزمف التقريبي لممقياس لتطبيقو.و مع ،مقياس اكتساب المفاىيـ
التحقؽ مف ثبات مقياس االتجاىات العممية بتطبيقو عمى عينة استطالعية و حساب معامؿ  --

 كرونباخ الفا .
و تعييف المجموعتيف الضابطة و التجريبية بطريقة  ،تـ اختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية --

 ي المدرسة .مف بيف الشعب الموجودة ف بسيطة عشوائية
دارة المدرسة لمفصؿ الدراسي االوؿ مف العاـ إصوؿ عمى معدالت تحصيؿ الطالب مف الح --

و الذي  ـ في مادة العموـ بيدؼ تقسيـ الطالب حسب مستوى التحصيؿ 2013 – 2012الدراسي 
مف خالؿ حساب مدى عالمات الطالب لممجموعة الضابطة و التجريبية  يشمؿ ) مرتفع  ، منخفض (

 (.68و التي بمغت عالمة القطع فيو )
 تـ تطبيؽ المقاييس القبمية عمى المجموعتيف الضابطة و التجريبية و التي اعدىا الباحث. --
موعة تدريس المجموعة التجريبية بطريقة تدريس مبنية عمى نظرية فيجوتسكي و تدريس المج --

 . عتياديةالضابطة حسب الطريقة اال
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البعدية عمى المجموعتيف الضابطة و التجريبية بعد تطبيؽ البرنامج التدريبي الذي طبقت المقاييس  --
 تـ تنفيذه .

 حصائيا الستخراج النتائج و تفسيرىا.إجمع البيانات و معالجتيا  --
 تفسير النتائج و نقاشيا بشكؿ عممي موضوعي مقنع . --
 ي الباحثيف الالحقيف.و وضع تجربة الباحث بيف يد ،كتابة التوصيات والمقترحات --
 

 متغيرات الدراسة: 6.3
 

 المستقمة:المتغيرات  1.6.3
 .) طريقة تدريس مستندة الى نظرية فيجوتسكي، االعتيادية( :طريقة التدريس و ىي مستوياف--
 .) مرتفع ، منخفض ( :و ىو مستوياف مستوى التحصيؿ السابؽ في العموـ --
 

  التابعة:المتغيرات  2.6.3
  المفاىيـ العممية.فيـ 
 .االتجاىات العممية 

 

 المعالجة االحصائية:  7.3
و االنحرافات المعيارية لعالمات المجموعة الضابطة و التجريبية  ،المتوسطات الحسابية تـ استخراج

تـ استخداـ تحميؿ التغاير حيث و استبانة االتجاىات العممية،  ،عمى اختبار فيـ المفاىيـ العممية
( لمقارنة متوسطات اداء الطمبة عمى ادوات الدراسة و االجابة عمى  ANCOVAالثنائي )المصاحب 

     اسئمة الدراسة، و لمعرفة داللة الفروؽ في متوسطات اداء الطالب في اختبار فيـ المفاىيـ العممية
الرـز ثـ باستخداـ برنامج  مستوى التحصيؿ ) مرتفع  ، منخفض(و استبانة االتجاىات العممية حسب 

 (.SPSSاإلحصائية لمعمـو التربوية ) 
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 الفصل الرابع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نتائج الدراسة 4.5

 

طريقة ثر أيتناوؿ ىذا الفصؿ عرضًا لمنتائج التي توصمت إلييا الدراسة، التي ىدفت إلى استقصاء  
وتنمية  العمميةاألساسي لممفاىيـ  سادسفي فيـ طمبة الصؼ ال مبنية عمى نظرية فيجوتسكيالتدريس ال

، والتفاعؿ مستوى التحصيؿوكذلؾ معرفة ما إذا كاف ىذا األثر يختمؼ باختالؼ  االتجاىات العممية
 وطريقة التدريس المتبعة. مستوى التحصيؿ بيف
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 وفيما يأتي عرض لمنتائج في ىذا الفصؿ تبعًا لممتغيرات التابعة كما يمي:
 
 

نظرية فيجوتسكي في فيم المفاىيم مبنية عمى التدريس الطريقة بأثر النتائج المتعمقة  4.1.5
 :العممية

 
 

 :السؤاؿ التاليويتعمؽ ذلؾ باإلجابة عف 
في فيـ المفاىيـ العممية لدى طالب الصؼ  ثر طريقة تدريس مبنية عمى نظرية فيجوتسكيما أ

السادس األساسي في مادة العمـو في محافظة الخميؿ؟ و ىؿ يختمؼ ىذا األثر باختالؼ طريقة 
 ؟التدريس و مستوى تحصيؿ الطالب و التفاعؿ بينيما

 

في تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطمبة السؤاؿ لإلجابة عف ىذه 
مستوى وذلؾ بحسب المجموعة و  العمميةالمجموعتيف التجريبية والضابطة عمى اختبار فيـ المفاىيـ 

 ( ىذه المتوسطات واالنحرافات المعيارية.1.4، ويبيف الجدوؿ )التحصيؿ
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اختبار فيـ  المجموعتيف في بعالمات طال(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل1.4جدوؿ )
 .مستوى التحصيؿ، حسب المجموعة و العمميةالمفاىيـ 

 اٌجؼذٞ اٌمجٍٟ  ِغزٜٛ اٌزؾص١ً اٌّغّٛػخ

 

 

 

 

 

 اٌزغش٠ج١خ

 ِٕخفط

 41.44 44.77 اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ

 8.73 10.90 االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ

 9 9 اٌؼذد

 ِشرفغ

 73.84 84.26 اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ

 13.01 9.86 االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ

 19 99 اٌؼذد

 اٌّغّٛع

 63.42 71.57 اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ

 19.31 21.27 االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ

 82 82 اٌؼذد

 

 

 

 

 اٌعبثطخ

 ِٕخفط

 58.80 51.20 اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ

 12.98 9.01 االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ

 91 91 اٌؼذد

 ِشرفغ

 91.27 86.16 اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ

 5.66 7.29 اٌّؼ١بسٞاالٔؾشاف 

 92 92 اٌؼذد

 اٌّغّٛع

 79.67 73.67 اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ

 18.09 18.75 االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ

 82 82 اٌؼذد

 

 

 

 

 المجموع

 ِٕخفط

 50.5789 48.1579 اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ

 14.05 10.21 االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ

 99 99 اٌؼذد

 ِشرفغ

 82.32 85.18 اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ

 13.33 8.64 االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ

 73 73 اٌؼذد

 اٌّغّٛع

 71.55 72.62 اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ

 20.27 19.90 االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ

 65 65 اٌؼذد

 

 

 

أف ىناؾ فروقًا ظاىرية في المتوسطات الحسابية لعالمات الطمبة عمى ( 9.1يالحظ مف الجدوؿ )
بيف مجموعتي الدراسة )التجريبية والضابطة(، ولمعرفة ما إذا كانت الفروؽ  العمميةاختبار فيـ المفاىيـ 

تـ ( α=0.05) وىػد مستػػة عنػة إحصائيػالظاىرية في المتوسطات الحسابية لعالمات الطمبة ذات دالل
 .(2.4)وكانت النتائج كما في الجدوؿ،(ANCOVA)الثنائي استخداـ اختبار تحميؿ التغاير
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لعالمات الطمبة في اختبار فيـ المفاىيـ  (ANCOVA) الثنائي نتائج تحميؿ التغاير(: 2.4جدوؿ )
 والتفاعؿ بينيما. مستوى التحصيؿبحسب طريقة التدريس و  العممية

 مصدر التبايف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0*00. 41.93 2581.97 1 2581.97 االختبار القبمي

 0*00. 38.98 2400.43 1 2400.43 المجموعة

 450. 56. 34.71 1 34.71 مستوى التحصيؿ

 420. 63. 39.24 1 39.24 مستوى التحصيؿ×المجموعة

 ــــ ــــ 61.56 51 3139.98 الخطأ

 ــــ ــــ ــــ 55 22609.83 الكمي

 (α = 0.05دالة عند مستوى الداللة ) *
 

 المتعمقة بالمجموعة:النتائج 
( أف قيمة )ؼ( المحسوبة لمفرؽ بيف متوسطي أداء طمبة المجموعتيف 2.4يالحظ مف الجدوؿ )

 ، واف مستوى الداللة يساوي(72.92)ىي  العمميةالتجريبية والضابطة في اختبار فيـ المفاىيـ 
، أي أف ىناؾ فروقًا ذات داللة إحصائية (α=0.05)وىذه القيمة اقؿ مف مستوى الداللة  (0.00)تقريبا

يبيف  (3.4)بيف طمبة كؿ مف المجموعتيف التجريبية والضابطة، ولمعرفة مصدر الفروؽ فاف الجدوؿ 
 المتوسطات الحسابية المعدلة لالختبار البعدي حسب المجموعة:

 
 فيـ المفاىيـ العمميةير لمتغ البعدية (:المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية3.4الجدوؿ )

 .حسب المجموعة
 الخطأ المعياري ةالمعدل ةالحسابي اتالمتوسط المجموعة

 1.85 63.89 الضابطة

 1.61 78.07 التجريبية

 

وىو اكبر مف  (32.13)( أف المتوسط المعدؿ لممجموعة التجريبية ىو 7.1ويالحظ مف الجدوؿ )
تكوف الفروؽ بيف المجموعتيف لصالح المجموعة وبذلؾ ( 57.29)متوسط المجموعة الضابطة 

 التجريبية.
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 :مستوى التحصيلالنتائج المتعمقة ب
 

وأف ( 1.65)ىي  مستوى التحصيؿأيضًا أف قيمة )ؼ( المحسوبة لمتغير  (2.4)ويالحظ مف الجدوؿ 
يكوف ىناؾ  ال وبذلؾ (α=0.05)مف مستوى الداللة  كبروىذه القيمة ا (0.45)مستوى الداللة يساوي 
 .فئتي مستوى التحصيؿ المرتفع والمنخفضفرٌؽ داؿٌّ إحصائيًا بيف 

 :مستوى التحصيلالتفاعل بين المجموعة و النتائج المتعمقة ب

ىي  مستوى التحصيؿنجد أف قيمة )ؼ( لمتفاعؿ ما بيف المجموعة و  (2.4)بالعودة لمجدوؿ  
يوجد ال أي انو  (α=0.05)مف مستوى الداللة  كبروىي قيمة ا (0.42)ومستوى الداللة يساوي (1.57)

 .مستوى التحصيؿاثر لمتفاعؿ بيف المجموعة و 
 

مبنية عمى نظرية فيجوتسكي عمى االتجاىات التدريس الاثر طريقة بالنتائج المتعمقة : 4.1.2
 :العممية

 

 :السؤاؿ التاليويتعمؽ ذلؾ باإلجابة عف 
فيجوتسكي عمى االتجاىات العممية لدى طالب الصؼ ثر طريقة تدريس مبنية عمى نظرية ما أ

السادس األساسي في محافظة الخميؿ؟ و ىؿ يختمؼ ىذا األثر باختالؼ طريقة التدريس و مستوى 
 ؟  تحصيؿ الطالب و التفاعؿ بينيما

 

الطمبة في  التجاىاتتـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية السؤاؿ لإلجابة عف ىذه 
مستوى وذلؾ بحسب المجموعة و  استبانة تنمية االتجاىات العمميةفيجموعتيف التجريبية والضابطة الم

 ( ىذه المتوسطات واالنحرافات المعيارية.4.4، ويبيف الجدوؿ )التحصيؿ
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أداة  طمبة المجموعتيف في التجاىات(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 4.4جدوؿ )
 .مستوى التحصيؿ، حسب المجموعة و العمميةاالتجاىات 

 

 

 اٌجؼذٞ اٌمجٍٟ  ِغزٜٛ اٌزؾص١ً اٌّغّٛػخ

 

 

 

 

 

 اٌزغش٠ج١خ

 ِٕخفط

 113.88 117.44 اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ

 9.81 10.40 االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ

 9 9 اٌؼذد

 ِشرفغ

 113.84 113.84 اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ

 12.93 11.34 االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ

 19 19 اٌؼذد

 اٌّغّٛع

 113.85 115 اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ

 11.83 10.99 االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ

 28 28 اٌؼذد

 

 

 

 

 اٌعبثطخ

 ِٕخفط

 118.4 112.5 اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ

 13.33 12.93 االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ

 10 10 اٌؼذد

 ِشرفغ

 124.11 115.05 اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ

 11.18 10.00 االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ

 18 18 اٌؼذد

 اٌّغّٛع

 122.07 114.14 اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ

 12.07 10.97 االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ

 28 28 اٌؼذد

 

 

 

 

 المجموع

 ِٕخفط

 116.26 114.84 اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ

 11.70 11.75 االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ

 19 19 اٌؼذد

 ِشرفغ

 118.83 114.43 اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ

 13.02 10.58 اٌّؼ١بسٞاالٔؾشاف 

 37 37 اٌؼذد

 اٌّغّٛع

 117.96 114.57 اٌّزٛعػ اٌؾغبثٟ

 12.54 10.89 االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ

 56 56 اٌؼذد

 

 
الطمبة عمى  التجاىاتأف ىناؾ فروقًا ظاىرية في المتوسطات الحسابية ( 1.4يالحظ مف الجدوؿ )

بيف مجموعتي الدراسة )التجريبية والضابطة(، ولمعرفة ما إذا كانت الفروؽ  االتجاىات العمميةستبانةا
تـ ( α=0.05) وىػد مستػػة عنػة إحصائيػالطمبة ذات دالل التجاىاتالظاىرية في المتوسطات الحسابية 

 (.5.4) وكانت النتائج كما في الجدوؿ،(ANCOVA)الثنائي استخداـ اختبار تحميؿ التغاير
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 أداة االتجاىات العمميةالطمبة في  التجاىات(ANCOVA) الثنائي نتائج تحميؿ التغاير(: 5.4جدوؿ )
 والتفاعؿ بينيما. مستوى التحصيؿبحسب طريقة التدريس و 

 مصدر التبايف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 180. 1.79 255.85 1 255.85 االختبار القبمي

 0*02. 5.27 749.89 1 749.89 المجموعة

 380. 760. 107.99 1 107.99 مستوى التحصيؿ

 500. 0.44 62.98 1 62.98 مستوى التحصيؿ×المجموعة

 ــــ ــــ 142.19 51 7251.73 الخطأ

 ــــ ــــ ــــ 55 8661.92 الكمي

 (α = 0.05دالة عند مستوى الداللة ) *
 

 بالمجموعة:النتائج المتعمقة 
 

طمبة المجموعتيف  اتجاىات( أف قيمة )ؼ( المحسوبة لمفرؽ بيف متوسطي 5.4يالحظ مف الجدوؿ )
 (0.02)، واف مستوى الداللة يساوي (5.27)ىي  استبانو االتجاىات العمميةالتجريبية والضابطة في 

ذات داللة ىات في االتجا، أي أف ىناؾ فروقًا (α=0.05)وىذه القيمة اقؿ مف مستوى الداللة 
إحصائية بيف طمبة كؿ مف المجموعتيف التجريبية والضابطة، ولمعرفة مصدر الفروؽ فاف الجدوؿ 

 حسب المجموعة: لالتجاىات العممية البعديةيبيف المتوسطات الحسابية المعدلة  (6.4)
 

 االتجاىات العمميةلمتغير  البعدية (:المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية6.4الجدوؿ )
 حسب المجموعة

 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المعدؿ المجموعة

 2.41 113.65 الضابطة

 2.35 121.41 التجريبية

 
وىو اكبر مف  (989.19)( أف المتوسط المعدؿ لممجموعة التجريبية ىو 5.1ويالحظ مف الجدوؿ )

الفروؽ بيف المجموعتيف لصالح المجموعة وبذلؾ تكوف ( 997.56)متوسط المجموعة الضابطة 
 التجريبية.
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 :مستوى التحصيلالنتائج المتعمقة ب
 

وأف ( 1.35)ىي  مستوى التحصيؿأيضًا أف قيمة )ؼ( المحسوبة لمتغير  (5.4)ويالحظ مف الجدوؿ 
يكوف ىناؾ  ال وبذلؾ (α=0.05)مف مستوى الداللة  كبروىذه القيمة ا (0.38)مستوى الداللة يساوي 
 .فئتي مستوى التحصيؿ المرتفع والمنخفض فرٌؽ داؿٌّ إحصائيًا بيف

 
 

 :مستوى التحصيلالتفاعل بين المجموعة و النتائج المتعمقة ب

 (1.11)ىي  مستوى التحصيؿنجد أف قيمة )ؼ( لمتفاعؿ ما بيف المجموعة و  (5.4)بالعودة لمجدوؿ 
ثر أيوجد ال أي انو  (α=0.05)مف مستوى الداللة  كبروىي قيمة ا (0.50)ومستوى الداللة يساوي 
 .مستوى التحصيؿلمتفاعؿ بيف المجموعة و 
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 ممخص نتائج الدراسة 3.5

 
تعزى لطريقة التدريس ولصالح  العمميةفي فيـ الطمبة لممفاىيـ  وجود فروؽ دالة إحصائياً  .9

 المجموعة التجريبية.

 .لمستوى التحصيؿتعزى  العمميةفي فيـ الطمبة لممفاىيـ  عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً  .8

تعزى لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس  العمميةفي فيـ الطمبة لممفاىيـ  عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً  .7
 .مستوى التحصيؿو 

في تنمية االتجاىات العممية تعزى لطريقة التدريس ولصالح المجموعة  وجود فروؽ دالة إحصائياً  .1
 التجريبية.

 .لمستوى التحصيؿفي تنمية االتجاىات العممية تعزى  عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً  .6

في تنمية االتجاىات العممية تعزى لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس  عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً  .5
 .مستوى التحصيؿو 
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 الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 مناقشة النتائج و التوصيات
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 :المقدمة 1.5
  
التدريس بطريقة مبنية عمى نظرية فيجوتسكي في فيـ المفاىيـ  ستقصاء أثرىدفت الدراسة إلى ا  

و تنمية االتجاىات العممية لدى طالب الصؼ السادس االساسي الذيف يدرسوف في مدارس  ،العممية
 مديرية التربية و التعميـ في شماؿ الخميؿ.

ولتحقيؽ اليدؼ مف الدراسة تـ تطبيؽ اختبار فيـ المفاىيـ العممية، و تـ استخداـ أداة االتجاىات 
و فيما  ،النتياء منيا، و تـ تحميؿ النتائج و عرضياالعممية، قبؿ البدء بالمعالجة التجريبية و بعد ا

 يأتي مناقشة ليذه النتائج.
 

 مناقشة النتائج 2.5
 

 مناقشة النتائج المتعمقة بأثر طريقة تدريس مبنية عمى نظرية فيجوتسكي في فيم المفاىيم 1.2.5
 :العممية

 
عممية لدى طالب الصؼ ثر طريقة تدريس مبنية عمى نظرية فيجوتسكي في فيـ المفاىيـ الأما 

ثر باختالؼ طريقة ؟ و ىؿ يختمؼ ىذا األفي مادة العموـ في محافظة الخميؿالسادس االساسي 
 التدريس و مستوى تحصيؿ الطالب و التفاعؿ بينيما؟

 
بيف ( α≤ 0.05)أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  أظيرت نتائج الدراسة

و متوسط  ،عمى اختبار فيـ المفاىيـ العممية لدى أفراد المجموعة التجريبيةمتوسط عالمات الطالب 
و ذلؾ لصالح المجموعة التجريبية، أي أف التدريس  ،عالمات الطالب لدى المجموعة الضابطة

 المعتمد عمى نظرية فيجوتسكي يحدث فيما أفضؿ لممفاىيـ العممية.
يجوتسكي أتاح لمطالب فرصة لمتعمـ في جو عممي و يمكف تفسير النتيجة بأف التدريس وفؽ نظرية ف

و بيئة تعميمية تعممية فعالة، و كؿ ىذا كفيؿ  ،نشطة و فعاليات، و معد مف قبؿ المعمـ ضمف أمنظـ
 بإعادة تشكيؿ ما لدييـ مف مفاىيـ بديمة قد توجد في بنيتيـ المعرفية بطريقة مترابطة.

و الكشؼ عف  فيو الخبرة السابقة عند الطالب، عداد الجيد لموقؼ تعميمي تستدعيفإف اإل كذلؾ
و  ،و استدعاء ما لدى الطالب مف مفاىيـ سابقة يمكف البناء عمييا أو تعديميا ،منطقة النمو القريبة

دة مف مفاىيـ  كاف لو و الربط مع الخبرة الجدي ،و في دفاتر الطالبأ ،مف ثـ تدوينيا عمى السبورة
 فضؿ.،  و فيميا بصورة أالمفاىيـ ثر الواضح في تعزيزالقوة و األ
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توفير الجو الحر لمطالب و اعطائيـ مساحة االماف المطموبة لتوضح و استخراج ما لدييـ مف إف 
مفاىيـ سابقة عبر التعبير المغوي و السماح باجراء نقاش حر بيف الطالب انفسيـ و بيف الطالب و 

، عمؿ ضمف سياقات تعميمية تعممية واضحةالمعمـ و ابراز دور الطالب في المسؤولية عف تعمميـ 
 .عمى زيادة فيـ المفاىيـ العممية

أو  ،و ما توصموا لو مف نتائج عبر التجريب ،و المناقشة بالخبرة الجديدة ،قياـ الطالب بالتأمؿولعؿ 
لؾ الدفاع و كذ ، النقاش الحر بيف المجموعات التي تـ تشكيميا مف الطالب، و إعطاء الفرصة لمنقاش

عمـ إذا تطمب بقاء عمى تدخالت المار التعميمي المعد مسبقًا، مع اإلطوجيات النظر ضمف اإل عف
عمؽ مف فيـ  و الحفاظ عمى استمراريتو بنفس النسؽ و القوة و الحماس ،و توجيو النقاش ،مراأل

 .المفاىيـ العممية
ساسًا عمى و التي تعتمد أ بنائية االجتماعيةأو ال ،التدريس وفؽ طريقة تدريس تعتمد عمى فيجوتسكيف

وما لدى الطالب مف مفاىيـ سابقة عف الموضوع قيد النقاش، يضفي نوع مف  ،الخبرات السابقة
و المتمركز  ،و التي يظير فييا التعمـ النشط ،الحيوية والتحرر مف الشكؿ التقميدي لمحصة الدراسية

 يحقؽ مبادئ البنائية في التعمـ. ، وىذاحوؿ الطالب
و التأكد مف المفاىيـ  -في غرفة المختبر -الجيد لحصة يمارس فييا الطالب التجريب  عدادواإل

دوات و صور و ممصقات و عروض الكترونية ، و توفير كؿ ما يمـز مف أو البناء عمييا ،السابقة
سكيمات الخاصة ، و تشكيؿ األبنية المعرفية، و دمجيا بشكؿ سيؿ في األيسيؿ تكويف المفاىيـ

 عميو في السنوات الالحقة.حتى يتسنى البناء  لممفيوـ و يؤسس لنمو طبيعي ،الجديدة بالمفاىيـ
و في  ،و محاولة تطبيؽ ما تعمموه في مواقؼ حياتية ،ربط المفاىيـ الجديدة بواقع الطالب الحياتيإف 

و  ،عمقاً  أكسب الموضوع و طريقة التدريس المبنية عمى نظرية فيجوتسكي ،بيئتيـ االجتماعية الخاصة
 يجابًا في فيـ المفاىيـ العممية.، و ىذا ما أثر إربطًا رائعًا بالواقع االجتماعي

فييا المعمـ ىو  يكوف التيحيث تـ تدريس المجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية   في ىذه الدراسة،
ئمة، و ينفذ مفاىيـ و يشرح المحتوى و يطرح األسور العممية التعميمية التعممية، حيث يعرض المح
ر مى السبورة، و بالتالي فالدور األكبو يدوف بعض النقاط ع ،نشطة الموجودة في المقرر المدرسياأل

حيث تعطى مساحة قميمة لتدخالت الطالب فيـ متمقوف سمبيوف، و ال يقـو  ،في ىذه الطريقة ىو لممعمـ
السابقة ليتـ البناء عمييا، فالمعمـ المعمـ بالكشؼ عف منطقة النمو القريبة لدييـ لمتعرؼ عمى خبراتيـ 

كانت نتائج  لييتعامؿ مع المفيوـ الجديد ككؿ مستقؿ عف واقع وبيئة الطالب االجتماعية، و بالتا
 الطالب في المجموعة الضابطة أقؿ مف المجموعة التجريبية. 

 (،2009ضيير)(، و 2012(، و سمماف)2012الغامدي)و تتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة  
س٠زؾّٛٔذ ٚ (  Yang & Toa, 2004يانج و توا)(، 2000(، عبد الكريـ)2003محمد)

 .(8199ٚ اٌؾ١ؼ ) (Richmand&Striley, 1996عزشٌٟ)
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 (.Harland, 2003 (، ٘بسالٔذ)8115ٚرؼبسظذ ٘زٖ إٌز١غخ ِغ اٌذٚا١٘ذٞ)
وصفية و كانت عينة الدراسة مف  اف دراسة ىارالند في ىذا التعارض الى االسباب يرجع الباحثو  

المعمميف و لـ تكف مف الطالب و طبيعي نجد التعارض مع دراستنا التي كانت تجريبية و العينة مف 
الطالب ، اما دراسة الدواىيدي فكانت عينة الدراسة ىي طالبات جامعة االقصى في غزة و عمى 

ما فمـ تجد الدراسة اثرا لطريقة التدريس اعتبار اف الطالبات ذوات نمو عقمي و معرفي متجانس نوعا 
 المبنية عمى نظرية فيجوتسكي في فيـ المفاىيـ البيئية .

في متوسط  (α≤ 0.05)كما أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 
 عالمات الطالب في الصؼ السادس االساس تعزى الى مستوى التحصيؿ ) مرتفع ، منخفض (.

في فيـ المفاىيـ العممية تعزى  (α≤ 0.05)ذلؾ عدـ وجود فروؽ دالة احصائيًاعند مستوى الداللة و ك
 الى التفاعؿ بيف المجموعة و مستوى التنحصيؿ.

 
ثر عمى فيجوتسكي بحيث أنيا أتت بنفس األ و يمكف تفسير النتائج في ضوء القوة التي تمتمكيا نظرية

طريقة التدريس المبنية عمى نظرية ف ) المنخفض و المرتفع(.ميـالطالب عمى اختالؼ مستويات تحصي
حيث يقوـ الطالب بالتفكير بشكؿ  ،عمى التعمـ ضمف مجموعات تشاركية متجانسة تقوـ فيجوتسكي

، و الوصوؿ و تنفيذ تفاوض العقوؿ بيف أفراد المجموعة الواحدة ،قراف،  و تحقيؽ مبدأ تعمـ األجماعي
اعي، و ىذه الطريقة في التدريس عممت عمى التقميؿ مف الفروؽ في لى نتائج النقاش بشكؿ جمإ

جموعة يعمموف بروح الفريؽ الواحد، مما يعني أف طريقة التدريس فراد المأف أو  ،مستويات التحصيؿ
المبنية عمى نظرية فيجوتسكي تناسب جميع المستويات في الصؼ و تصمح لتطبيقيا ميما كانت 

 التحصيمي. تصنيفات الصؼ حسب المستوى
 
 
 

مناقشة النتائج المتعمقة بأثر طريقة تدريس مبنية عمى نظرية فيجوتسكي في تنمية  2.2.5
 العممية: االتجاىات

 
العممية لدى طالب الصؼ ثر طريقة تدريس مبنية عمى نظرية فيجوتسكي عمى االتجاىات أما 

و مستوى  ،طريقة التدريس ثر باختالؼحافظة الخميؿ؟ و ىؿ يختمؼ ىذا األساسي في مالسادس األ
 تحصيؿ الطالب و التفاعؿ بينيما؟
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بيف ( α≤ 0.05)أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  أظيرت نتائج الدراسة
ساسي عمى أداة االتجاىات العممية لدى أفراد المجموعة سط عالمات الطالب الصؼ السادس األمتو 

و متوسط عالمات  ،طريقة تدريس مبنية عمى نظرية فيجوتسكيالتجريبية الذيف درسوا باستخداـ 
عتيادية و ذلؾ لصالح المجموعة التجريبية، الضابطة الذيف درسوا بالطريقة اإلالطالب لدى المجموعة 

 أي أف التدريس المعتمد عمى نظرية فيجوتسكي يحدث تنمية التجاىات الطالب العممية.
أضفت نوع مف  ،و يمكف تفسير النتيجة أف المادة التعميمية المعدة مف الباحث حسب نظرية فيجوتسكي

و االستنطاؽ الحر مف قبؿ المعمـ  ،التشويؽ و الحيوية و الحرية المعطاة لمطالب لممارسة النقاش
بشكؿ  مما عمؿ عمى تنمية االتجاىات العممية و ،عطى إضافة نوعية عمى بيئة الصؼ الدراسيأ

 و ظير جميًا في حصص العموـ. ،ممفت لالنتباة
جعؿ الطالب ينتظروف حصص العمـو  ،كذلؾ عنصر الجدة في عرض المفاىيـ بطريقة فيجوتسكي

و طبيعة التواصؿ المفظي الحر، و التعبير مف الطالب عف  ،نشطة المرافقة، لما لرزمة األبتشوؽ
لدييـ لمبناء عمييا، كميا عوامؿ ساىمت في تنمية و المفاىيـ السابقة التي  ،واقعيـ االجتماعي

 االتجاىات العممية لمطالب.
القيمة العالية التي شعر بيا الطالب باعتبارىـ ىـ المسؤولوف عف تعمميـ، و و يمكف التسجيؿ ىنا أف 

معمـ النقاش مع الزمالء و مع ال و ىـ مف يساىموا في إدارة ،أنيـ ىـ محور العممية التعميمية التعممية
 تجاىاتيـ العممية. الو تنمية  ،و رفع الدافعية لدى الطالب ،و التشوؽ ،ثر في شد االنتباهكاف ليا األ

و  ،و التنبؤ ،و فحص الحجج ،و استقراء ،استخداـ الطالب لعمميات العمـ المختمفة مف استنتاج
ساس بأنيـ يفكروف ح، و اإلو التواصؿ ... ، رفع مف مستوى أداء الطالب ،و التحميؿ ،المقارنة

 بطريقة العمماء و يستخدموف لغة العمـ السميمة، ساىمت و بشكؿ فعاؿ في تنمية االتجاىات العممية. 
، و المنظـ ليا و عتباره ميسر لمعممية التعميمية التعمميةي توفره نظرية فيجوتسكي لممعمـ باالدور الذف

يجابية لدى ا، و ىنا يتـ اكتشاؼ توجيات إزيزىو تع ،كبر لدعـ اتجاىات الطالبإعطاء األىمية األ
لى تنميتيا مثؿ القدرة المفظية، التعبير الحر، النمو االجتماعي ، و توجيو الطالب إالطالب لدعميا

و  ،دارة المدرسية بما يدعـ اتجاىات الطالبممعمـ أخذ قرارات بالتعاوف مع اإلالناضج... و ىنا يمكف ل
 تنميتيا بشكؿ سميـ.

و إنما ىناؾ  ،ـ العثور عمى دراسات بحثت أثر نظرية فيجوتسكي في االتجاىات العمميةو ىنا لـ يت
 (،2006(، حجازيف)2010في االتجاىات العممية، السالمات) أخرى دراسات بحثت في أثر متغيرات

  (.2011الحيح )
االتجاىات العممية عمى و قد اتفقت ىذه الدراسات  عمى أنو ىناؾ تفوؽ لممجموعة التجريبية في تنمية 

 المجموعة الضابطة حسب متغيرات تمؾ الدراسات.
 



59 
 

 
و التي أظيرت عدـ وجود اختالؼ  (،2003محمد ) في حيف عارضت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة

 في اتجاىات الطمبة نحو العموـ.
في ميارات االستقصاء العممي و االتجاه نحو  بحثت دراسة محمد و يعزو الباحث االختالؼ في اف

العموـ و ىذا يوجد نوعا مف الصعوبة في قياس و الفصؿ بيف ميارات االستقصاء و االتجاه نحو 
 العمـو مما اوجد خمطا لدى الطالب و لـ تستطع االدوات قياس ما تـ عالجو في التجربة التربوية.

سط بيف متو ( α≤ 0.05)ة إحصائية عند مستوى الداللة ظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللكما أ
ساسي عمى أداة االتجاىات العممية تعزى الى مستوى التحصيؿ عالمات الطالب الصؼ السادس األ

 )منخفض، مرتفع(.
بيف ( α≤ 0.05)ظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة كذلؾ أ

لى التفاعؿ بيف مى أداة االتجاىات العممية تعزى إساسي عالسادس األسط عالمات الطالب الصؼ متو 
 الطريقة و مستوى التحصيؿ.

في تنمية  المبنية عمى نظرية فيجوتسكي وىنا يمكف تفسير النتائج عمى ضوء قوة طريقة التدريس
و أف ثر باختالؼ مستويات الطالب) منخفض ، مرتفع(. االتجاىات العممية دوف أف يختمؼ األ

و المقررات  ،نشطةتكافئة بحيث تعرض الطالب لنفس األالفرصة التي منحتيا الطريقة لمطالب كانت م
لى انخفاض مستوى التبايف نقاش عمى شكؿ مجموعات مما أدى إو شاركوا في ال ،و المادة التعميمية

عف تجارب فصاح ، و اإلىا المعمـ مف حرية التعبيرلتحصيؿ، و البيئة الصفية التي ىيأفي مستوى ا
مـو لدى الطالب نحو الع يجابيإ ؿ إتجاه عاـيلى تشك، و المفاىيـ السابقة أدت إالطالب الخاصة

 .بمختمؼ المستويات
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 التوصيات 3.5
 

 عمى ضوء النتائج التي خمصت ليا الدراسة يمكف تقديـ التوصيات التالية:
ف يقـو معممو العموـ بالتخطيط لدروسيـ وفؽ طريقة تدريس مبنية عمى نظرية فيجوتسكي أ .1

 و التعمـ الفعاؿ ذو المعنى، و تنمية االتجاىات العممية. ،لتحقيؽ فيـ المفاىيـ العممية
 

عمى استراتيجيات النظرية البنائية في التعميـ و  ف قبؿ الخدمة و أثنائياتدريب المعممي تأىيؿ و .2
 نظرية فيجوتسكي لما تحققو مف فائدة لمطالب.

 
.خالمناىج است ضرورة مراعاة مصممي .3  داـ و دمج نظرية فيجوتسكي في مقررات العمـو

 
خرى غير التي سكي عمى متغيرات أإجراء مزيد مف البحوت والدراسات لبحث أثر نظرية فيجوت .4

 دراسة، وعمى مستويات صفية أخرى.وردت في ال
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 (9ٍِؾك سلُ )

 

 ّٔبرط ِٓ د١ًٌ اٌّؼٍُ ٚ أٔؾطخ اٌطالة

 

 ف١غٛرغىٌٟزذس٠ظ ٚؽذح اٌىبئٕبد اٌؾ١خ اٌذل١مخ ثطش٠مخ رذس٠ظ ِج١ٕخ ػٍٝ ٔظش٠خ 
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 رؼ١ٍّبد اٌذ١ًٌ;

 
ٌىٟ ٠زّىٓ اٌّؼٍُ اٌزٞ ٠طجك اٌذساعخ ِٓ اٌزؼبًِ ِغ اٌذ١ًٌ ٚ اٌّؼذ ٚفمب ٌٕظش٠خ ف١غٛرغىٟ فٟ 

 صٕبء رطج١ك اٌزغشثخ اٌزشث٠ٛخ: ٗ ارجبع اٌزؼ١ٍّبد االر١خ لجً ٚ أاٌزذس٠ظ فمذ غٍت ِٕ

نٌكونمتوسطثتكونكلمجموعةمتجانسةبمعنىأبحٌوزعالطالبالىمجموعات -1

بسجلعالماتمعالمجموعاتاالخرىمستعٌنا التحصٌلاالكادٌمًلكلمجموعةمتساو 

 .الطالبللفصلاالول

وتتٌحللطالبالمشاركةنٌكونجلوسالطالبفًقاعةالدرسمرٌحةاحرصعلىأ -2

 الفاعلة.

 .بتطبٌقكلدرسمندروسالدلٌلهًءالجوالنفسًقبلالبدء -3

 .دونالمفاهٌمالٌومٌةالموجودةلدىالطالبفًالمكانالمخصصمنالدلٌل -4

حددطبٌعةالعالقةمنناحٌةالقوةوالضعفبٌنالمفاهٌمالٌومٌةالسابقةوالمفاهٌمالعلمٌة، -5

 .ثمدونهافًمكانهاالمخصصفًالدلٌل

فًالوصولللمفهومالمستهدففًبداٌةعملٌةالتطبٌقلكًحددالصعوباتالتًواجهتها -6

 .تتمكنمنالتغلبعلٌهاالحقا

.مثلةواقعٌةالمستطاعمستعٌنابأحاولتوسٌعنطاقالمفهومقدر -7
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 اٌذسط األٚي; اٌىبئٕبد اٌح١خ اٌذل١مخ

 
 اٌىبئٕبد اٌؾ١خ اٌذل١مخ  اٌٝ ْ ٠زؼشف اٌطبٌتاٌٙذف : أ

 ١ض اٌطبٌت ِغّٛػبد اٌىبئٕبد اٌؾ١خ اٌذل١مخ ْ ٠ّأ          

 

 اٌضِٓ : ؽصخ ٚاؽذح 

 

 ِالؽظبد  اٌخجشاد ٚ االٔؾطخ  اٌّشؽٍخ 

 اٌطٛس 

 اٌز١ّٙذٞ 

اغشػ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ ٌٍزؼشف ػٍٝ اٌخجشاد 

اٌغبثمخ ٌٍطالة اٌّزؼٍمخ ثّفَٙٛ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ اٌذل١مخ ٚ 

٠غ١ت وً غبٌت ؽف٠ٛب ػٍٝ االعئٍخ ثّفشدٖ ٚ ِٓ االعئٍخ 

 : 

 ط: ِب ٟ٘ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ ؟

 ط: ػذد ِغّٛػخ ِٓ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ اٌّؾ١طخ ثّٕضٌه؟ 

 ثبٌؼ١ٓ ؟ط:ً٘ ع١ّغ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ رشٜ 

 ط: ً٘ ٕ٘بن وبئٕبد ؽ١خ ال رشٜ ثبٌؼ١ٓ اٌّغشدح ؟

اد٠ش ٔمبػ ثغ١ػ ٌٍزؼشف ػٍٝ اٌّفب١ُ٘ اٌغبثمخ ٚ اٌزٟ  

ٌٙب ػاللخ ثبٌّٛظٛع ٚ ٔذْٚ ِب ٔزظ ِٓ إٌمبػ ِٓ 

 ِفب١ُ٘ ػٍٝ اٌغجٛسح ١ٌزُ اٌز١ّٙذ ٌٍّشؽٍخ اٌالؽمخ

 اٌّفب١ُ٘ اٌغبثمخ: 

9- 

8- 

7- 

 اٌطٛس 

 اٌزشو١ضٞ

 )اٌجإسح(

شػ ِفَٙٛ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ اٌذل١مخ ػٍٝ ِغّٛػبد اغ

اٌؼًّ اٌّؾىٍخ ِٓ اٌطالة ٚ ارشن ِغبي ٌٍزٛصً اٌٝ 

 رؼش٠ف ٌٍّفَٙٛ 

٠ؼشض اٌطالة رؼش٠فُٙ ٌٍّفَٙٛ اِبَ اٌّغّٛػبد ثؾ١ش 

٠زُ اٌشثػ ث١ٓ اٌّفب١ُ٘ اٌغبثمخ ٚ ِب رُ اٌزٛصً ٌٗ ِٓ 

 رؼش٠ف ٌٍّفَٙٛ اٌغذ٠ذ 

اٌّفَٙٛ اٌغذ٠ذ ٚ  ٔز١ؼ فشصخ ٌٍطالة ٌٍزفبٚض ؽٛي

 سثطخ ثبٌّفب١ُ٘ اٌغبثمخ 

ِب اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّفب١ُ٘ 

اٌغبثمخ ٚ اٌّفَٙٛ 

 اٌّغزٙذف

 اٌطٛس

 اٌّزؼبسض 

 ) اٌزؾذٞ (  

اد٠ش إٌمبػ ث١ٓ اٌّغّٛػبد ٌٍزٛصً اٌٝ رؼش٠ف ِؾذد 

 ٌّفَٙٛ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ اٌذل١مخ ثبٌزٛافك ث١ٓ اٌّغّٛػبد

ٔذػُ االعبثبد اٌصؾ١ؾخ ٚ ٔؼضص غش٠مخ اٌزفى١ش اٌؼٍّٟ 

فٟ اٌزٛصً اٌٝ اٌّفَٙٛ ٚ اعغش اٌٙٛح ث١ٓ اٌّفَٙٛ 

اٌغذ٠ذ ٚ اٌّفب١ُ٘ اٌغبثمخ ٚ رؼذ٠ً اٚ رصؾ١ؼ اٌخبغئخ 

 ِٕٙب 

اغٍت ِٓ اٌطالة اػطبء اِضٍخ ػٍٝ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ 

 اٌذل١مخ 

ِب ٟ٘ اٌصؼٛثبد اٌزٟ 

ٚاعٙزه فٟ اٌزٛصً 

 ٌٍّفَٙٛ ؟

 اٌطٛس 

 اٌزطج١مٟ 

 

اغشػ لع١خ ٌٍٕمبػ ػٍٝ اٌّغّٛػبد وأْ ٔزٕبٚي ِشض 

 اؽذ اٌطالة ثبٌشؽؼ اٚ االٔفٍٛٔضا 

 ٚ و١ف ٠زؼفٓ اٌخجض اٚ اٌزفبػ فٟ اٌج١ذ 

اغٍت ِٓ وً ِغّٛػخ اْ رىزت رمش٠ش ػٓ خّغخ 

ِٛاظ١غ ثؾ١ش رىزت وً ِغّٛػخ ِٓ اٌطالة ػٓ ٔٛع 

١ىْٛ ِشض ثؾ١ش ٠زُ اخز١بس اٌّشض اٚ ظب٘شح ٌ

اٌّغجت وبئٓ ؽٟ دل١ك ِخزٍف ) ػفٓ اٌخجض ، اٌزٙبة 

اٌٍٛصر١ٓ ، اٌشؽؼ ، اٌذ٠ذاْ اٌّؼ٠ٛخ ، ظٙٛس غجمخ 

ٍخ ً٘ اٌزطج١ك ٚ االِض

اٌّطشٚؽخ ِٛفمخ فٟ 

اٌشثػ ث١ٓ اٌّفَٙٛ ٚ 

 اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخ؟
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 خعشاء ػٍٝ اٌجشن ( ٚ ٠زُ ػشظٙب ػٍٝ اٌّغّٛػبد 

ٚ ٠زُ ٔمبػ اٌزمبس٠ش اٌّؼذح ِٓ اٌطالة ١ٌزُ االرفبق 

 ثبٌٕمبػ ػٍٝ ِغّٛػبد اٌىبئٕبد اٌؾ١خ اٌذل١مخ 

 اٌزم٠ُٛ: 

 --------------------------------------------------عرفالكائناتالحٌةالدقٌقة: -1

 -------------------------------------------------ذكرمجموعاتالكائناتالحٌةالدقٌقةأ -2

 ٌتعفنالتفاحاذاوضعناهفًمكانرطب.فسرذلك -3

 

 

 

 اٌذسط اٌثبٟٔ; اٌّجٙش

   
 ْ ٠زؼشف اٌطبٌت اٌٝ اعضاء اٌّغٙش اٌٙذف: أ 

 ْ ٠غ١ذ اٌطبٌت اعزخذاَ اٌّغٙش أ         

 

 اٌضِٓ : ؽصزبْ 

 

 ِالؽظبد  اٌخجشاد ٚ االٔؾطخ  اٌّشؽٍخ 

 اٌطٛس 

 اٌز١ّٙذٞ 

اغشػ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ ٌٍزؼشف ػٍٝ اٌخجشاد 

اٌغبثمخ ٌٍطالة اٌّزؼٍمخ ثّفَٙٛ اٌّغٙش ٚ االعزفبدح ِٓ 

خجشاد اٌطٍجخ فٟ رؼٍُ عبثك ٌّٛظٛع اٌؼذعبد ٚ 

 إٌّظبس 

 ط:  ِبرا رؼًّ اٌؼذعبد 

 ط: و١ف ٌٕب اْ ٔشٜ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ اٌذل١مخ 

 ط:ٌّبرا ربخش اوزؾبف اٌىبئٕبد اٌؾ١خ اٌذل١مخ 

ٔغزمجً اعبثبد اٌطالة اٌؾف٠ٛخ ٌٍزؼشف ػٍٝ خجشاد 

 اٌطٍجخ اٌغبثمخ ٚ اٌّفب١ُ٘ اٌّشرجطخ ثبٌّفَٙٛ اٌغذ٠ذ 

 

 اٌّفب١ُ٘ اٌغبثمخ: 

9- 

8- 

7- 

 اٌطٛس 

 اٌزشو١ضٞ

 )اٌجإسح(

اؽعش ِغٙش  ٌىً ِغّٛػخ ِٓ اٌطالة ٚ افغؼ ٌُٙ 

اٌٛلذ ٌٍزؼشف ػٍٝ اٌّغٙش ٚ اٌشثػ ث١ٓ االداح اٌزٟ ث١ٓ 

ا٠ذ٠ُٙ ٚ اٌخجشاد اٌغبثمخ ٚ رؼًّ اٌّغّٛػبد ػٍٝ 

 رى٠ٛٓ ِفَٙٛ ػٓ االداح اٌزٟ اِبُِٙ 

اداسح ٔمبػ ث١ٓ اٌّغّٛػبد ؽٛي ِب رُ اٌزٛصً ٌٗ ِٓ 

 خالي رفؾص اٌّغٙش 

اٌّفب١ُ٘  ِب اٌؼاللخ ث١ٓ

اٌغبثمخ ٚ اٌّفَٙٛ 

 اٌّغزٙذف

 اٌطٛس

 اٌّزؼبسض 

 ) اٌزؾذٞ (  

اد٠ش إٌمبػ ث١ٓ اٌّغّٛػبد ٌٍزٛصً اٌٝ رؼش٠ف ِؾذد 

ٌّفَٙٛ اٌّغٙش ٚ رٛع١ٗ اٌطالة اٌٝ رفؾص اعضاء 

اٌّغٙش ٚ ٚ رغ١ٍػ إٌظش ػٍٝ االعضاء اٌشئ١غ١خ ٚ اٌزٟ 

 رؼضص ا١ّ٘خ اٌّغٙش 

ِب ٟ٘ اٌصؼٛثبد اٌزٟ 

فٟ اٌزٛصً ٚاعٙزه 

 ٌٍّفَٙٛ ؟

 اٌطٛس 

 اٌزطج١مٟ 

 

ٔٛعٗ ٔظش اٌطالة اٌٝ اٌفبئذح اٌزٟ رزؾمك ِٓ اعزخذاَ 

اٌّغٙش ٚ و١ف اصش رطٛس اٌّغٙش اٌٝ اوؾبف اٌىبئٕبد 

اٌؾ١خ اٌذل١مخ ٚ و١ف اعزفبدد اٌجؾش٠خ ِٓ ٘زا االوزؾبف 

ً٘ اٌزطج١ك ٚ االِضٍخ 

اٌّطشٚؽخ ِٛفمخ فٟ 

اٌشثػ ث١ٓ اٌّفَٙٛ ٚ 
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فٟ اٌزٛصً اٌٝ ِغججبد االِشاض ٚ ِغبػذح اٌؼٍّبء 

زفبص١ً ٌٍىبئٕبد اٌزٟ ال رشٜ ػٍٝ اٌزؼشف ػٍٝ ادق اٌ

ثبٌؼ١ٓ اٌّغشدح ٚ وزٌه و١ف اعزفبد اٌؼٍّبء ِٓ اٌّغٙش 

 فٟ اوزؾبف اٌخ١ٍخ ٚ اعضاؤ٘ب اٌصغ١شح  

 اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخ؟

 

 

 

 

 اٌزم٠ُٛ: 

 -----------------------ماذانعنًبالمجهر -1

 تصورانهلمٌتماكتشافالمجهركٌفسٌكونشكلالحٌاة؟ -2

 اكتبوظٌفة:الضابطالكبٌر،العدسةالعٌنٌة -3

 مرةماهًالعدسةالشٌئٌةالمالئمةلذلك؟411ٌنويطالبتكبٌرعٌنة -4

 اذكرانواعالمجاهر؟ -5

 بٌنكٌفاستفادالعلماءمناكتشافالمجهر؟ -6



 اٌذسط اٌثبٌث; اٌجىز١ش٠ب 

 
 اٌٙذف: اْ ٠زؼشف اٌطبٌت اٌٝ ِفَٙٛ اٌجىز١ش٠ب 

 اْ ١ّ٠ض اٌطبٌت اؽىبي اٌجىز١ش٠ب         

 اْ ٠فشق اٌطبٌت ث١ٓ غشق رغز٠خ اٌجىز١ش٠ب         

 اْ ٠ؼذد اٌطبٌت ِعبس ٚ ِٕبفغ اٌجىز١ش٠ب         

 

 اٌضِٓ : صالس ؽصص

 

 ِالؽظبد  اٌخجشاد ٚ االٔؾطخ  اٌّشؽٍخ 

 اٌطٛس 

 اٌز١ّٙذٞ 

اغشػ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ ٌٍزؼشف ػٍٝ اٌخجشاد 

اٌغبثمخ ٌٍطالة اٌّزؼٍمخ ثّفَٙٛ اٌجىز١ش٠ب ٚ اعزمجبي 

 االعبثبد اٌؾف٠ٛخ 

 ط: ِبرا رؼشف ػٓ اٌجىز١ش٠ب 

 ط: ِبرا ٠ؼٕٟ اْ االِشاض ِخزٍفخ ؟

اعزمجً اعبثبد اٌطالة فٟ ٔمبػ ِفزٛػ ٚ اوزت  

ٝ اٌّالؽظبد ٚ اٌّفب١ُ٘ اٌغبثمخ ػٓ اٌّٛظٛع ػٍ

 اٌغجٛسح 

 

 اٌّفب١ُ٘ اٌغبثمخ: 

9- 

8- 

7- 

 اٌطٛس 

 اٌزشو١ضٞ

 )اٌجإسح(

رٛص٠غ اٌطالة اٌٝ ِغّٛػبد ٚ ٔزشن اٌطالة ٌص١بغخ 

 ِفَٙٛ ٌٍجىز١ش٠ب ثبالعزؼبٔخ ثبٌّفب١ُ٘ ٚ اٌخجشاد اٌغبثمخ 

ٔغشٞ رفبٚض ث١ٓ اٌّغّٛػبد ٌٍزٛصً اٌٝ سثػ ث١ٓ 

ز١ش٠ب اٌخجشاد اٌغبثمخ ٚ اٌّفَٙٛ اٌّغزٙذف ٚ ٘ٛ اٌجى

 ٚا٠غبد اٌؼاللخ ث١ٕٙب 

ِب اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّفب١ُ٘ 

اٌغبثمخ ٚ اٌّفَٙٛ 

 اٌّغزٙذف

ِب ٟ٘ اٌصؼٛثبد اٌزٟ ٔٛعغ إٌمبػ ث١ٓ اٌّغّٛػبد ػٍٝ ِب رٛصٍٛا ٌٗ ِٓ  اٌطٛس
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 اٌّزؼبسض 

 ) اٌزؾذٞ (  

ِفَٙٛ ٌٍجىز١ش٠ب ٚ ٔؼًّ ػٍٝ رؼض٠ض االعبثبد اٌصؾ١ؾخ 

ٚ رؼذ٠ً اٚ رصؾ١ؼ اٌخبغئخ ِٕٙب ٌٍٛصٛي اٌٝ ِفَٙٛ 

 ِؾذد ٌٍجىز١ش٠ب  

ٚاعٙزه فٟ اٌزٛصً 

 ٌٍّفَٙٛ ؟

 اٌطٛس 

 اٌزطج١مٟ 

 

غشػ لع١خ ٌٍٕمبػ ث١ٓ اٌّغّٛػبد ػٓ ِغججبد 

ٌٍٛصٛي اٌٝ االِشاض ٚ اصبسح لع١خ اخزالف االِشاض 

رؼذد أٛاع اٌجىز١ش٠ب ٚ اؽىبٌٙب ٚ غش٠مخ رغز٠زٙب ٚ عشػخ 

 رىبصش٘ب 

اػطبء ِض٠ذ ِٓ االِضٍخ ٚ رشن اٌّغّٛػبد رزٛصً اٌٝ 

ِعبس ٚ ِٕبفغ اٌجىز١ش٠ب ٚ و١ف ٠ّىٓ االعزفبدح ِٓ 

 اٌجىز١ش٠ب فٟ ؽ١برٕب ا١ِٛ١ٌخ فٟ اٌّغبالد اٌّخزٍفخ   

ً٘ اٌزطج١ك ٚ االِضٍخ 

فٟ  اٌّطشٚؽخ ِٛفمخ

اٌشثػ ث١ٓ اٌّفَٙٛ ٚ 

 اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخ؟

 

 

 

 

 اٌزم٠ُٛ: 

 -------------------------------------------عرفالبكتٌرٌا: -1

 ------------------------------------------ببهاالبكتٌرٌااعطثالثةامثلةعلىامراضتس -2

 ارسممخططتوضحفٌهطرقتغذٌةالبكتٌرٌا؟ -3

 فٌهطرٌقةتكاثرالبكتٌرٌا؟صممنشاطتوضح -4

 اكتبقائمةتبٌنفٌهامضارومنافعالبكتٌرٌا؟ -5

 امألالفراغفًاالتً: -6

 ---------------------تسمىطرٌقةتكاثرالبكتٌرٌابـ -

 --------------------مناالمثلةعلىالبكتٌرٌاذاتٌةالتغذٌة -

 ًجذورالنباتاتف------------------تعملالبكتٌرٌاعلىتثبٌت -

 -----------------------------------------------اشكالالبكتٌرٌاهً -

 

 

 اٌذسط اٌشاثغ; اال١ٌٚبد

 
 اٌٙذف: اْ ٠زؼشف اٌطبٌت اٌٝ اِضٍخ ػٍٝ اال١ٌٚبد 

 اْ ١ّ٠ض اٌطبٌت غشق رص١ٕف اال١ٌٚبد ؽغت ؽشوزٙب        

 

 اٌضِٓ : ؽصزبْ

  

 ِالؽظبد   اٌخجشاد ٚ االٔؾطخ اٌّشؽٍخ 

 اٌطٛس 

 اٌز١ّٙذٞ 

اغشػ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ ٌٍزؼشف ػٍٝ اٌخجشاد 

 اٌغبثمخ ٌٍطالة اٌّزؼٍمخ اال١ٌٚبد ِضً 

 ط: ِبرا ٔؼٕٟ ثىبئٓ ؽٟ اٌٟٚ

 ط: اروش ؽبالد ِشض فٟ اٌجطٓ ٚ االَ ِغص 

ٔغزمجً اعبثبد اٌطالة اٌؾف٠ٛخ ٌٍزؼشف ػٍٝ خجشاد 

 اٌطٍجخ اٌغبثمخ ٚ اٌّفب١ُ٘ اٌّشرجطخ ثبٌّفَٙٛ اٌغذ٠ذ 

 

 اٌّفب١ُ٘ اٌغبثمخ: 

9- 

8- 

7- 

ِب اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّفب١ُ٘  ٔمذَ ِفَٙٛ اال١ٌٚبد ٌّغّٛػبد اٌطالة دْٚ اْ اؽشؽٗ  اٌطٛس 
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 اٌزشو١ضٞ

 )اٌجإسح(

ٔطٍت ِٓ اٌطالة اٌزفبٚض فٟ داخً اٌّغّٛػخ ٌشثػ 

ٚ اٌّفب١ُ٘ اٌغبثمخ ٚ اٌّفَٙٛ اٌّغزٙذف اٌخجشاد 

 ٌززٛصً اٌّغّٛػخ اٌٝ رؼش٠ف ِىزٛة ٌأل١ٌٚبد 

ٔذ٠ش إٌمبػ ث١ٓ اٌّغّٛػبد ٌٍشثػ ث١ٓ اٌّفَٙٛ اٌغذ٠ذ ٚ 

 اٌخجشاد اٌغبثمخ ٌٍطالة

اٌغبثمخ ٚ اٌّفَٙٛ 

 اٌّغزٙذف

 اٌطٛس

 اٌّزؼبسض 

 ) اٌزؾذٞ (  

ٔذ٠ش إٌمبػ ث١ٓ اٌّغّٛػبد ٌٍزٛصً اٌٝ رؼش٠ف ِؾذد 

 ٌال١ٌٚبد ٚ وزبثزٗ ػٍٝ اٌغجٛسح 

ٔز١ؼ اٌفشصخ ٌٍّغّٛػبد ٌٍزؼج١ش ػٓ اسائُٙ ٚ ِب 

رٛصٍٛا ٌٗ ٚ رٛع١ٗ ِغبس إٌمبػ ٚ رصؾ١ؼ اٌّفب١ُ٘ 

 اٌخبغئخ  

 اغٍت ِٓ اٌطالة اػطبء اِضٍخ ػٍٝ اال١ٌٚبد 

ِب ٟ٘ اٌصؼٛثبد اٌزٟ 

صً ٚاعٙزه فٟ اٌزٛ

 ٌٍّفَٙٛ ؟

 اٌطٛس 

 اٌزطج١مٟ 

 

ٔٛعغ إٌمبػ ٌّفَٙٛ اال١ٌٚبد ِٓ خالي غشػ لع١خ 

ٌٍٕمبػ ِضً ا١ٌّبٖ اٌٍّٛصخ ٚ اٌجشن اٌّىؾٛفخ ٚ اعزخذاَ 

 اٌّبء فٟ ؽ١بح إٌبط ٚ االظشاس إٌبرغخ ػٕٙب 

ٔؼشض لع١خ اٌخغبئش اٌّبد٠خ ٚ اٌجؾش٠خ إٌبرغخ ِٓ   

 ٕٙب االصبثخ ثبأل١ٌٚبد ٚ غشق اٌٛلب٠خ ِ

اغٍت ِٓ اٌطالة وزبثخ رمش٠ش ػٓ ِشض اٌّالس٠ب ٚ 

 اٌضؽبس اال١ِجٟ ٚ ٠زُ ٔمبؽٗ اِبَ اٌطالة 

ً٘ اٌزطج١ك ٚ االِضٍخ 

اٌّطشٚؽخ ِٛفمخ فٟ 

اٌشثػ ث١ٓ اٌّفَٙٛ ٚ 

 اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخ؟

 

 

 

 

 اٌزم٠ُٛ : 

 اعطثالثةامثلةعلىاالولٌات -1

--------------------------------------------------------------------------------

 ماهًطرقالحركةفًاالولٌات -2

-------------------------------------------------------------------------------

 ماهًاالحتٌاطاتالواجباتباعهاللوقاٌةمناالمراضالتًتسببهااالولٌات؟ -3
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 الدرس الخامس : الطحالب 

الهدف:انٌتعرفالطالبالىاماكنعٌشالطحالب

انٌصنفالطالبالطحالبالىوحٌدةالخلٌةوعدٌدةالخالٌا

انٌعددالطالبفوائدالطحالبلالنسان



الزمن:حصتان

 ِالؽظبد  اٌخجشاد ٚ االٔؾطخ  اٌّشؽٍخ 

 اٌطٛس 

 اٌز١ّٙذٞ 

اغشػ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ ٌٍزؼشف ػٍٝ اٌخجشاد 

اٌغبثمخ ٌٍطالة اٌّزؼٍمخ ثّفَٙٛ اٌطؾبٌت ٚ ٠غ١ت وً 

 غبٌت ؽف٠ٛب ػٍٝ االعئٍخ ثّفشدٖ ٚ ِٓ االعئٍخ : 

 ط: ِب ٟ٘ اٌطؾبٌت ؟

 ط: ً٘ ٠ٛعذ ؽٛي ِٕضٌىُ ثشن ِبء ٔز١غخ اٌؾزبء؟ 

 ط: ِبرا رشٜ فٟ اٌجشن اٌّٛعٛدح فٟ ِٕطمزىُ ؟

غ١ػ ٌٍزؼشف ػٍٝ اٌّفب١ُ٘ اٌغبثمخ ٚ اٌزٟ اد٠ش ٔمبػ ث 

ٌٙب ػاللخ ثبٌّٛظٛع ٚ ٔىزت ِب ٔزظ ِٓ إٌمبػ ِٓ 

 ِفب١ُ٘ ػٍٝ اٌغجٛسح ١ٌزُ اٌز١ّٙذ ٌٍّشؽٍخ اٌالؽمخ

 اٌّفب١ُ٘ اٌغبثمخ: 

9- 

8- 

7- 

 اٌطٛس 

 اٌزشو١ضٞ

 )اٌجإسح(

اغشػ ِفَٙٛ اٌطؾبٌت ػٍٝ ِغّٛػبد اٌؼًّ اٌّؾىٍخ 

 زٛصً اٌٝ رؼش٠ف ٌٍّفَٙٛ ِٓ اٌطالة ٚ ارشن ِغبي ٌٍ

٠ؼشض اٌطالة رؼش٠فُٙ ٌٍّفَٙٛ اِبَ اٌّغّٛػبد ثؾ١ش 

٠زُ اٌشثػ ث١ٓ اٌّفب١ُ٘ اٌغبثمخ ٚ ِب رُ اٌزٛصً ٌٗ ِٓ 

 رؼش٠ف ٌٍّفَٙٛ اٌغذ٠ذ 

ٔز١ؼ فشصخ ٌٍطالة ٌٍزفبٚض ؽٛي اٌّفَٙٛ اٌغذ٠ذ ٚ 

 سثطخ ثبٌّفب١ُ٘ اٌغبثمخ 

ِب اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّفب١ُ٘ 

اٌّفَٙٛ اٌغبثمخ ٚ 

 اٌّغزٙذف

 اٌطٛس

 اٌّزؼبسض 

 ) اٌزؾذٞ (  

اد٠ش إٌمبػ ث١ٓ اٌّغّٛػبد ٌٍزٛصً اٌٝ رؼش٠ف ِؾذد 

 ٌّفَٙٛ اٌطؾبٌت ثبٌزٛافك ث١ٓ اٌّغّٛػبد

ٔذػُ االعبثبد اٌصؾ١ؾخ ٚ ٔؼضص غش٠مخ اٌزفى١ش اٌؼٍّٟ 

فٟ اٌزٛصً اٌٝ اٌّفَٙٛ ٚ اعغش اٌٙٛح ث١ٓ اٌّفَٙٛ 

اٌغذ٠ذ ٚ اٌّفب١ُ٘ اٌغبثمخ ٚ رؼذ٠ً اٚ رصؾ١ؼ اٌخبغئخ 

 ِٕٙب 

اغٍت ِٓ اٌطالة اػطبء اِضٍخ ػٍٝ ِؾب٘ذاد رظٙش 

 ف١ٙب اٌطؾبٌت خبصخ ٚ ٔؾٓ فٟ فصً اٌؾزبء 

 ِب ٟ٘ اٌصؼٛثبد اٌزٟ

ٚاعٙزه فٟ اٌزٛصً 

 ٌٍّفَٙٛ ؟

 اٌطٛس 

 اٌزطج١مٟ 

 

اغشػ لع١خ ٌٍٕمبػ ػٍٝ اٌّغّٛػبد وأْ ٔزٕبٚي 

 ِٛظٛع اٌف١زب١ِٕبد اٌّصٕؼخ ٚ اٌّعبداد اٌؾ٠ٛ١خ  

اغٍت ِٓ اٌطالة اؽعبس  ِمبغغ ف١ذ٠ٛ رظٙش اعزخذاَ 

 عىبْ ؽشق اع١ب ٌٍطؾبٌت فٟ اٌغزاء ٚ رص١ٕغ االد٠ٚخ 

ؼض٠ض اعزخذاَ اٌطؾبٌت فٟ ٔذ٠ش ٔمبػ ؽٛي اٌّمبغغ ٌز

 اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخ ٚ اٌزؼشف ػٍٝ أّبغ اٌزغز٠خ ٌٙزٖ اٌؾؼٛة

ً٘ اٌزطج١ك ٚ االِضٍخ 

اٌّطشٚؽخ ِٛفمخ فٟ 

اٌشثػ ث١ٓ اٌّفَٙٛ ٚ 

 اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخ؟
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التقوٌم:

 اذكرمثالعلىطحلبعدٌدالخالٌاووحٌدالخلٌة؟ -1

 فسرذلك؟تعٌشالطحالبفًالبحارومٌاهالبرك، -2

 علل:تتغذىالطحالبتغذٌةذاتٌة -3

 عدداستخدامٌنللطحالب؟ -4

 

 اٌذسط اٌزبعغ ; ِمبِٚخ اٌجغُ ٌٍّشض

  

 :  اْ ٠زؼشف اٌطبٌت اٌٝ غشق ِمبِٚخ اٌغغُ ٌٍّشض  اٌٙذف

 اْ ٠ززجغ اٌطبٌت ِشاؽً رىْٛ االعغبَ اٌّعبدح            

 خ ٚ اٌصٕبػ١خ اْ ٠فشق اٌطبٌت ث١ٓ إٌّبػخ اٌطج١ؼ١           

 اْ ٠زؼشف اٌطبٌت اٌٝ اصش اٌّطؼَٛ فٟ اٌغغُ            

 

  اٌضِٓ :  ؽصزبْ

 

 ِالؽظبد  اٌخجشاد ٚ االٔؾطخ  اٌّشؽٍخ 

 اٌطٛس 

 اٌز١ّٙذٞ 

اغشػ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ ٌٍزؼشف ػٍٝ اٌخجشاد 

 اٌغبثمخ ٌٍطالة اٌّزؼٍمخ ثّفَٙٛ ِمبِٚخ اٌغغُ ٌالِشاض

ٚ ٠غ١ت وً غبٌت ؽف٠ٛب ػٍٝ االعئٍخ ثّفشدٖ ٚ ِٓ 

 االعئٍخ : 

 ط: ثؼذ اصبثزه ثّشض و١ف ؽف١ذ ؟

 ط: ٌّبرا رذِغ ػ١ٕبن ػٕذ دخٛي غجبس ف١ٗ؟

 ط: ِب ا١ّ٘خ اٌّبدح اٌصفشاء فٟ ارٔه ؟

 ط: ٌّبرا رصبة ثبٌؼطبط فٟ االعٛاء اٌّغجشح ؟

 ط: ِب عجت اٌز٘بة اٌٝ اٌؼ١بدح اٌصؾ١خ ٌٍزطؼ١ُ؟

ٔمبػ ثغ١ػ ٌٍزؼشف ػٍٝ اٌّفب١ُ٘ اٌغبثمخ ٚ اٌزٟ  اد٠ش 

ٌٙب ػاللخ ثبٌّٛظٛع ٚ ٔذْٚ ِب ٔزظ ِٓ إٌمبػ ِٓ 

 ِفب١ُ٘ ػٍٝ اٌغجٛسح ١ٌزُ اٌز١ّٙذ ٌٍّشؽٍخ اٌالؽمخ

 اٌّفب١ُ٘ اٌغبثمخ: 

9- 

8- 

7- 

 اٌطٛس 

 اٌزشو١ضٞ

 )اٌجإسح(

اغشػ ِفَٙٛ ِمبِٚخ اٌغغُ ٌٍّشض ػٍٝ ِغّٛػبد 

الة ٚ ارشن ِغبي ٌٍزٛصً اٌٝ اٌؼًّ اٌّؾىٍخ ِٓ اٌط

 رؼش٠ف ٌٍّفَٙٛ 

٠ؼشض اٌطالة رؼش٠فُٙ ٌٍّفَٙٛ اِبَ اٌّغّٛػبد ثؾ١ش 

٠زُ اٌشثػ ث١ٓ اٌّفب١ُ٘ اٌغبثمخ ٚ ِب رُ اٌزٛصً ٌٗ ِٓ 

 رؼش٠ف ٌٍّفَٙٛ اٌغذ٠ذ 

ِب اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّفب١ُ٘ 

اٌغبثمخ ٚ اٌّفَٙٛ 

 اٌّغزٙذف
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ٔز١ؼ فشصخ ٌٍطالة ٌٍزفبٚض ؽٛي اٌّفَٙٛ اٌغذ٠ذ ٚ 

جٛسح ٚ سثطخ ثبٌّفب١ُ٘ اٌغبثمخ اٌزٟ رُ وزبثزٙب ػٍٝ اٌغ

 ِغزف١ذ٠ٓ ِٓ إٌمبػ اٌغبثك

 اٌطٛس

 اٌّزؼبسض 

 ) اٌزؾذٞ (  

اد٠ش إٌمبػ ث١ٓ اٌّغّٛػبد ٌٍزٛصً اٌٝ رؼش٠ف ِؾذد 

 ٌّفَٙٛ ِمبِٚخ اٌغغُ ٌٍّشض ثبٌزٛافك ث١ٓ اٌّغّٛػبد

ٔذػُ االعبثبد اٌصؾ١ؾخ ٚ ٔؼضص غش٠مخ اٌزفى١ش اٌؼٍّٟ 

فٟ اٌزٛصً اٌٝ اٌّفَٙٛ ٚ اعغش اٌٙٛح ث١ٓ اٌّفَٙٛ 

اٌغذ٠ذ ٚ اٌّفب١ُ٘ اٌغبثمخ ٚ رؼذ٠ً اٚ رصؾ١ؼ اٌخبغئخ 

 ِٕٙب 

ٔؼًّ ػٍٝ رؼ١ّك إٌمبػ ٚ رؾؼ١جٗ ثبػطبء ِض٠ذ ِٓ 

 االِضٍخ ٌٍز١ّٙذ ٌٍّشؽٍخ اٌالؽمخ  

ِب ٟ٘ اٌصؼٛثبد اٌزٟ 

عٙزه فٟ اٌزٛصً ٚا

 ٌٍّفَٙٛ ؟

 اٌطٛس 

 اٌزطج١مٟ 

 

اغشػ لع١خ ٌٍٕمبػ ػٍٝ اٌّغّٛػبد وأْ ٔزٕبٚي ؽبٌخ 

 عشػ غبٌت  

 ٚ و١ف اْ اٌغغُ ٠زؼبًِ ِغ اٌغشػ ٚ ٔض٠ف اٌذَ 

ٔغزف١ذ ِٓ رغبسة اٌطالة فٟ اخز اٌّطبػ١ُ فٟ 

اٌؼ١بداد اٌصؾ١خ ٚ رٌه ثؼذ اؽعبس ثطبلبد اٌزطؼ١ُ ٚ 

زٟ رص١ت اٌطالة ٚ و١ف اْ وزٌه ؽبالد اٌّشض اٌ

اٌطبٌت ٠بخز اٌذٚاء اٌالصَ ٌٍّشض ا ٌّٛصٛف ٚ ِبرا 

٠ؼًّ ٘زا اٌذٚاء فٟ اٌغغُ ٚ اػطبء ِض٠ذ ِٓ االِضٍخ ِٓ 

ٚالغ اٌطالة رج١ٓ و١ف ٠زؼبًِ اٌغغُ ِغ ِغججبد 

 االِشاض

ً٘ اٌزطج١ك ٚ االِضٍخ 

اٌّطشٚؽخ ِٛفمخ فٟ 

اٌشثػ ث١ٓ اٌّفَٙٛ ٚ 

 اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخ؟

 

 

 

 

 اٌزم٠ُٛ : 

 اكتبفائدةواحدةلكلمناالتً -1

 الجلد*االغشٌةالمخاطٌة*المناعةالصناعٌة 

 وضحطرقالوقاٌةمناالمراضالمعدٌة؟ -2

 ٌلجأالجسمالىتكوٌناالجسامالمضادة،وضحذلك؟ -3

 ٌجباالحتفاظببطاقةالتطعٌمالخاصةبك،ناقشالعبارة -4

 :عندماتصاببمرضالحصبةلمرةالتصاببهمرةاخرىفسرالعبارةالتالٌة -5
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 اٌذسط اٌؼبشش ; طشق حفظ االطؼّخ

 

 اٌٙذف : اْ ٠فغش اٌطبٌت اعجبة اٌٍغٛء اٌٝ ؽفع االغؼّخ 

 اْ ١ّ٠ض اٌطبٌت اٌطشق اٌزٟ رؾزبط اٌٝ ؽشاسح فٟ ؽفع االغؼّخ          

 اْ ٠شاػٟ اٌطبٌت ربس٠خ االٔزبط ٚ االٔزٙبء ٌٍّٛاد اٌّؼٍجخ          

 اْ ٠ؼطٟ اٌطبٌت اِضٍخ ػٍٝ ِٛاد غزائ١خ ٚ غشق ؽفظٙب         

  

 اٌضِٓ : ؽصزبْ 

 

 ِالؽظبد  اٌخجشاد ٚ االٔؾطخ  اٌّشؽٍخ 

 اٌطٛس 

 اٌز١ّٙذٞ 

اغشػ ِغّٛػخ ِٓ االعئٍخ ٌٍزؼشف ػٍٝ اٌخجشاد 

ّزؼٍمخ ثطشق ؽفع االغؼّخ ٚ ٠غ١ت اٌغبثمخ ٌٍطالة اٌ

 وً غبٌت ؽف٠ٛب ػٍٝ االعئٍخ ثّفشدٖ ٚ ِٓ االعئٍخ : 

 ط: ِٓ ٌذ٠ٗ صالعخ فٟ إٌّضي ٚ ِب فبئذرٙب ؟

 ط: ِبرا رؼًّ اِه فٟ ِٛعُ اٌٍّٛخ١خ؟ 

 ط: و١ف ربوٍْٛ ٚسق اٌؼٕت فٟ اٌؾزبء ؟

 ط: ٌّبرا رؼًّ اِه ػٍٝ غٍٟ اٌٍؾُ لجً غجخٗ ؟

ؼشف ػٍٝ اٌّفب١ُ٘ اٌغبثمخ ٚ اٌزٟ اد٠ش ٔمبػ ثغ١ػ ٌٍز 

ٌٙب ػاللخ ثبٌّٛظٛع ٚ ٔذْٚ ِب ٔزظ ِٓ إٌمبػ ِٓ 

 ِفب١ُ٘ ػٍٝ اٌغجٛسح ١ٌزُ اٌز١ّٙذ ٌٍّشؽٍخ اٌالؽمخ

 اٌّفب١ُ٘ اٌغبثمخ: 

9- 

8- 

7- 

 اٌطٛس 

 اٌزشو١ضٞ

 )اٌجإسح(

اغشػ ِٛظٛع غشق ؽفع االغؼّخ ػٍٝ ِغّٛػبد 

اٌؼًّ اٌّؾىٍخ ِٓ اٌطالة ٚ ارشن ِغبي ٌٍزٛصً اٌٝ 

 رؼش٠ف ٌٍّفَٙٛ 

٠ؼشض اٌطالة رؼش٠فُٙ ٌٍّفَٙٛ اِبَ اٌّغّٛػبد ثؾ١ش 

٠زُ اٌشثػ ث١ٓ اٌّفب١ُ٘ اٌغبثمخ ٚ ِب رُ اٌزٛصً ٌٗ ِٓ 

 رؼش٠ف ٌٍّفَٙٛ اٌغذ٠ذ 

َٙٛ اٌغذ٠ذ ٚ ٔز١ؼ فشصخ ٌٍطالة ٌٍزفبٚض ؽٛي اٌّف

 سثطخ ثبٌّفب١ُ٘ اٌغبثمخ 

ِب اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّفب١ُ٘ 

اٌغبثمخ ٚ اٌّفَٙٛ 

 اٌّغزٙذف

 اٌطٛس

 اٌّزؼبسض 

 ) اٌزؾذٞ (  

اد٠ش إٌمبػ ث١ٓ اٌّغّٛػبد ٌٍزٛصً اٌٝ رؼش٠ف ِؾذد 

 ٌّفَٙٛ غشق ؽفع االغؼّخ ثبٌزٛافك ث١ٓ اٌّغّٛػبد

ٌؼٍّٟ ٔذػُ االعبثبد اٌصؾ١ؾخ ٚ ٔؼضص غش٠مخ اٌزفى١ش ا

فٟ اٌزٛصً اٌٝ اٌّفَٙٛ ٚ اعغش اٌٙٛح ث١ٓ اٌّفَٙٛ 

اٌغذ٠ذ ٚ اٌّفب١ُ٘ اٌغبثمخ ٚ رؼذ٠ً اٚ رصؾ١ؼ اٌخبغئخ 

 ِٕٙب 

اغٍت ِٓ اٌطالة اػطبء اِضٍخ ػٍٝ ِٛاد غزائ١خ ١٠زُ 

 ؽفظٙب فٟ إٌّضي ٚ غش٠مخ ؽفظٙب 

ِب ٟ٘ اٌصؼٛثبد اٌزٟ 

ٚاعٙزه فٟ اٌزٛصً 

 ٌٍّفَٙٛ ؟

 اٌطٛس 

 اٌزطج١مٟ 

اغشػ لع١خ ٌٍٕمبػ ػٍٝ اٌّغّٛػبد وأْ ٔزٕبٚي ِبدح 

 غزائ١خ ِزٛفشح فٟ إٌّضي ِضً اٌّؼٍجبد ٚ اٌّغففبد  

ً٘ اٌزطج١ك ٚ االِضٍخ 

اٌّطشٚؽخ ِٛفمخ فٟ 
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ٚ ٔذ٠ش ٔمبػ ث١ٓ اٌّغّٛػبد ػٓ فٛائذ ؽفع االغؼّخ ٚ  

 االعجبة اٌزٟ رمٛد اٌٝ ارجبع ٘زٖ اٌطشق 

رى١ٍف اٌطالة اؽعبس ِغّٛػخ ِٓ اٌّٛاد اٌغزائ١خ 

ٛظخ ثطشق ِخزٍفخ ١ٌزُ اٌّزٛفشح فٟ ث١ٛرُٙ ٚ اٌّؾف

اٌزبو١ذ ػٍٝ اٌّفب١ُ٘ اٌغبثمخ ٚ االعزفبدح ِٓ ٘زٖ اٌطشق 

فٟ رٛف١ش اٌّٛاد اٌغزائ١خ الوضش ِٓ ِٛعُ ٚ االٔزجبٖ اٌٝ 

 ربس٠خ االٔزبط ٚ االٔزٙبء ػٍٝ اٌّؼٍجبد  

اٌشثػ ث١ٓ اٌّفَٙٛ ٚ 

 اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخ؟

 

 

 

 

 :  اٌزم٠ُٛ

 برأٌكماهًاالسبابالتًادتالىاتباعطرقحفظاالطعمة -1

 عددثالثةطرقلحفظاالطعمةتعتمدعلىاستخدامالحرارة؟ -2

 ماهًاالمورالتًٌجبمراعاتهاعندشراءمادةغذائٌةمعلبة؟ -3

 عرف:التسكٌر،التجفٌف؟ -4

 ماهًالطرٌقةالمناسبةلحفظالموادالغذائٌةالتالٌة -5

الملوخٌة،الزٌتون،السمك،الحلٌب
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 (2ممحق رقم )
 

 أسماء المحكمين
 

 الرقم
 

 العملمكان  طبيعة العمل االسم

 جامعة القدس المناىج و اساليب التدريسقسـ   الدكتور زياد قباجة 1
 القدسجامعة  المناىج و اساليب التدريسقسـ   الدكتور غساف سرحاف 2
 جامعة القدس المناىج و طرؽ التدريسقسـ   الدكتور محسف عدس 3
 جامعة القدس المناىج و طرؽ التدريسقسـ   الدكتور عفيؼ زيداف 4
 تربية الخميؿ رئيس مركز التدربيب صالح حميدات . أ 5
 تربية شماؿ الخميؿ مشرؼ العموـ  صالح الشاللفة. أ 6
 تربية جنوب الخميؿ  مشرؼ العموـ  عدناف الخضور. أ 7
 تربية الخميؿ  مشرؼ االحياء ربى قباجة. أ 8
 مدرسة الرباط  مدرسة عموـ  مفيدة احمد مناصرة . أ 9

 مدرسة الصحابة  مدرسة عموـ  ايماف طرايرة. أ 10
 مدرسة االساسية  مدرسة عموـ  سيير صوالحة. أ 11
مدرسة موسى بف  مدرس عموـ  أ.صابرطرايرة 12

 نصير
 أ. اسماعيؿ بالصة 13

 
بني نعيـ االساسية  مدرس عمـو

 لمبنيف
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 (7ٍِؾك سلُ )

 

 عذٚي ِٛاصفبد اخزجبس فُٙ اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ

 

 

 اٌّؾزٜٛ

ػذد 

 اٌؾصص

ٚصْ 

اٌّفب١ُ٘ ثٕبء 

ػٍٝ ػذد 

 اٌؾصص

  ػذد االعئٍخ فٟ ِغز٠ٛبد اٌّؼشفخ

اٌّؼشفخ ٚ  اٌّغّٛع

 اٌفُٙ

 االعزذالي اٌزطج١ك

اٌىبئٕبد اٌؾ١خ 

 اٌذل١مخ

9 6% 9 9  8 

 8   8 %91 8 اٌّغٙش

 1 9 9 8 %96 7 اٌجىز١ش٠ب

 8   8 %91 8 اال١ٌٚبد

 8   8 %91 8 اٌطؾبٌت

 7  9 8 %91 8 اٌفطش٠بد

 7 9  8 %91 8 اٌف١شٚعبد

صش اٌىبئٕبد اٌؾ١خ أ

 اٌذل١مخ

8 91% 8 9  7 

ِمبِٚخ اٌغغُ 

 ٌٍّشض

8 91% 8 8 9 6 

غشق ؽفع 

 غؼّخاأل

8 91% 8 8  1 

 71 7 2 99 %911 81 اٌّغّٛع
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 (1ٍِؾك سلُ )

 

 اخزجبس فُٙ اٌّفب١ُ٘

 

 
 فرع بين نعيم          \اجلمعية اخلريية االسالمية 

 مدرسة عبد اهلل بن مسعود االساسية  

 الصف السادس االساسي  
 

عزٌزيالطالب:

جابة عىل رجو ال  أ  فقرة من نوع اختيار من متعدد   30ختبار يتكون منابني يديك    

جابة   فقرات الاختبار اكمةل مع تربير سبب اختيارك لل 

 

   

 

  --------------------------------------------------االعُ :  

 

 

 

 اٌؾؼجخ  )    (    \عبعٟ   ٌصف اٌغبدط األا

 

 

 

 عبػخ ٚاؽذحِذح االخزجبس :  

 

 َ 8197  \      \اٌزبس٠خ :     
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 ; اٌّجٙش اٌزٞ ٠ٍضَ ٌشؤ٠خ ػ١ٓ اٌجؼٛضخ ٘ٛ  ٚياٌغإاي األ

 المجهرذوالعدسةالزٌتٌة-المجهرالتشرٌحًد-المجهرالمركبج-المجهرااللكترونًب-أ



-------------------------------------------------------------------سبباختٌاركللفقرة:

 ِشح  ٔخزبس اٌؼذعخ اٌش١ئ١خ راد رىج١ش  511سدٔب رىج١ش ػ١ٕخ ; ارا أاٌغإاي اٌثبٟٔ

 ِشح  11 -ِشح                د 81 -ِشاد                     ط 91 -ِشاد                 ة 1 –أ 

 -------------------------------------------------------------------مشح : عجت اخز١بسن ٌٍف  

 ; ِؼبٌجخ ا١ٌّبٖ اٌؼبدِخ ٟ٘ ِٓ فٛائذ اٌجىز١ش٠ب فٟ ِجبي  اٌغإاي اٌثبٌث

 االدوٌة-البٌئةد-الزراعةج-الصناعةب-أ

 ----------------------------------------------------------------------- عجت اخز١بسن ٌٍفمشح :

 ; صٕفذ اال١ٌٚبد حغت اٌغإاي اٌشاثغ

 وسٌلةالحركة-الحجمد-طرٌقةالغذاءج-مكانالعٌشب-أ

 ---------------------------------------------------------------------عجت اخز١بسن ٌٍفمشح : 

 ; رؼ١ش اٌغج١شٚج١شا فٟ إٌّبطك اٌشطجخ ٚ رٌه اٌغإاي اٌخبِظ

 المتصاصالماءللقٌامبعملٌةالبناءالضوئً-أ

 الحتوائهاعلىنسبةبروتٌنعالٌة-ب

 الٔٙب وبئٕبد ؽ١خ ِزؼذدح اٌخال٠ب  -ط 

 ٍٝ ِمبِٚخ اٌؾشاسح ٌؼذَ لذسرٙب ػ -د 

 -----------------------------------------------------------------عجت اخز١بسن ٌٍفمشح : 

 ٌخجض فٟ ِىبْ سطت فبٔٙب رزؼفٓ ٚ رفغ١شن ٘ٛ غ لطؼخ ِٓ ا; ػٕذ ٚض اٌغإاي اٌغبدط

 الفطرٌوجدفًكلمكانوٌتكاثربالتبرعم-أ

 لمكاناالبواغتمتلكاجنحةتتحركبهافًك-ب

 ٠ّىٓ االعزفبدح ِٓ اٌؼفٓ فٟ صٕبػخ االد٠ٚخ  -ط

 اٌشغٛثخ ِّٙخ ٌٍفطش ٌصٕغ غزاؤٖ ٌٛعٛد اٌىٍٛسٚف١ً  -د

 --------------------------------------------------------------عجت اخز١بسن ٌٍفمشح: 
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 ; شًٍ االطفبي ِشض رغججٗ  اٌغإاي اٌغبثغ

 الفطرٌات-االولٌاتد-البكتٌرٌاج-الفٌروساتب-أ

 ---------------------------------------------------------------عجت اخز١بسن ٌٍفمشح : 

 ;   اٌف١شٚعبد وبئٕبد ِزخصصخ ٘زا ٠ؼٕٟ  اٌغإاي اٌثبِٓ

 اشكالهامتعددة-صٌبالحٌوانبالفٌروسالذيٌصٌبالنباتالٌ-أ

 رغجت اِشاض خط١شح  -ؽٍمخ ٚصً ث١ٓ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ ٚ غ١ش اٌؾ١خ                       د -ط

 -------------------------------------------------------------------عجت اخز١بسن ٌٍفمشح : 

 

 الر١خ غ١ش ِؼذٞ ; ٚاحذ ِٓ االِشاض ا اٌغإاي اٌزبعغ

 الزحاراالمٌبً-التٌفوئٌدد-السكريج-الرشحب-أ

-----------------------------------------------------------------------عجت اخز١بسن ٌٍفمشح : 

 ; ٠صبة اٌشخص ثّشض اٌمذَ اٌش٠بضٟ ثغجت اٌغإاي اٌؼبشش 

 رؼ١ؼ اٌفطش٠بد ؽ١بح اٌزشُِ -اٌفطش ٠ٕزؾش فٟ وً ِىبْ                            ة – أ  

 ٌجظ عشاة لطٕٟ  -ثمبء اٌمذَ فٟ اٌؾزاء فزشح غ٠ٍٛخ                       د -ط 

 ------------------------------------------------------------------عجت اخز١بسن ٌٍفمشح : 

 ػشش ; ال ٠صبة اٌشخص ثّشض اٌحصجخ ِشح اخشٜ ٚ رٌه ثغجت اٌحبدٞاٌغإاي 

 رىْٛ اعغبَ ِعبدح فٟ اٌغغُ  -اخز اٌؾخص اٌذٚاء اٌالصَ                         ة -أ  

 اٌزغز٠خ اٌّزٛاصٔخ ٚ اٌصؾ١خ  -ا٘زّبَ اٌؾخص ثٕظبفخ اٌغغُ                     د -ط 

 ------------------------------------------------------------------عجت اخز١بسن ٌٍفمشح :   

 اٌغإاي اٌثبٟٔ ػشش ; ٠مبَٚ اٌجغُ دلبئك اٌغجبس فٟ اٌجٛ ٚ ٠ّٕؼٙب ِٓ دخٛي اٌجغُ ػٓ طش٠ك 

 العرقٌةالغدد-الغددالدمعٌةد-كرٌاتالدمالبٌضاءج-المطعومب-أ

 ----------------------------------------------------------------عجت اخز١بسن ٌٍفمشح :   

 ػشش ; ػٕذ اخزٔب ٌٍّطبػ١ُ اٌالصِخ فبْ اٌّطؼَٛ ;  اٌغإاي اٌثبٌث

 وسٌلةدفاعٌةعنالجسم-ٌعالجاالمراضفًالجسمب-أ

 ٠خفف ِٓ اػشاض اٌّشض -ت اٌّشض     د٠معٟ ػٍٝ ِغج -ط   

 -------------------------------------------------------------------عجت اخز١بسن ٌٍفمشح :   
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 ػشش ; ٍٔجأ اٌٝ طشق حفظ االطؼّخ اٌّخزٍفخ ثغجت  اٌغإاي اٌشاثغ

 توفٌراالمواللرخصالموادالمحفوظة-زٌادةالقٌمةالغذائٌةلالطعمةب-أ

 عٌٙٛخ ؽًّ اٌّٛاد اٌغزائ١خ اٌّؾفٛظخ  -ص٠بدح ػذد اٌغىبْ فٟ اٌؼبٌُ                               د -ط

 --------------------------------------------------------------------عجت اخز١بسن ٌٍفمشح :   

 ػشش ; ارا اشزش٠ذ ػٍجخ ٌجٓ ِٕزفخخ ٘زا ٠ؼٕٟ  اٌغإاي اٌخبِظ

 جٌدةلالكل-مبردةجٌداد-ممتلئةج-فاسدةب-أ

 ---------------------------------------------------------------------١بسن ٌٍفمشح : عجت اخز  

  



89 
 

 8                         7    ػشش ; اٌؼذعخ اٌؼ١ٕ١خ فٟ اٌصٛسح اٌّمبثٍخ رحًّ سلُ اٌغإاي اٌغبدط

4(4)-(د3)-(ج2)-(ب1)-أ

                                                                                9 

 -------------------------------------------------------------عجت اخز١بسن ٌٍفمشح : 

 

ػشش ; ػٕذ أمغبَ عجؼخ خال٠ب ثىز١ش٠خ فبٔٙب رٕزج ػذد ِٓ اٌخال٠ب  اٌغإاي اٌغبثغ

 اٌجىز١ش٠خ ٠غبٚٞ 

 خلٌة28-خلٌةد21-خلٌةج14-خالٌاب7-أ

 -------------------------------------------------------------شح : عجت اخز١بسن ٌٍفم

 ; ػٕذ ل١بَ اِه ثاػذاد اٌؼج١ٓ فبٔٗ ٠ٕزفخ ٚ ٘زا ثغجت اٌغإاي اٌثبِٓ ػشش

 تغذٌةالفطرٌاتعلىالطحٌن-نشاطالفٌروساتفًالطحٌنب-أ

 اٌؼغ١ٓ فبعذ ٚ ال ٠صٍؼ ٌٍخجض  -ٔٛارظ اٌجٕبء اٌعٛئٟ ٌٍطؾبٌت                           د -ط

 -------------------------------------------------------------عجت اخز١بسن ٌٍفمشح :         

 ; ػٕذ اصبثزٟ ثبٌزٙبة ِؼ١ٓ فبٕٟٔ اخز دٚاء ِصٕٛع ِٓ  اٌغإاي  اٌزبعغ ػشش

فطرالبنسٌلٌوم-فطرعٌشالغرابد-فطرالقدمالرٌاضًج-فطرالخمٌرةب-أ

 -------------------------------------------------------------عجت اخز١بسن ٌٍفمشح : 

 اٌؼششْٚ; ِشض رجشلش ٚسق اٌزجغ ٠غججٗ  اٌغإاي

 فطر-ولًدا-بكتٌرٌاج-فٌروسب-أ

 -----------------------------------------------------------عجت اخز١بسن ٌٍفمشح : 

 ٚ اٌؼششْٚ ; اٌطحبٌت ٌٙب دٚس ُِٙ فٟ ح١بح اٌجشش ِٚٓ اعزخذاِبرٙب  اٌغإاي اٌٛاحذ

 لمٌاهالملوثةتنقٌةا-صناعةاالحذٌةد-غذاءللبشرج-اسمدةللزراعةب-أ

 ------------------------------------------------------------عجت اخز١بسن ٌٍفمشح : 

 ٚ اٌؼششْٚ ; اٌزؼشف ػٍٝ اٌىبئٕبد اٌح١خ اٌذل١مخ  ٚ رص١ٕفٙب اٌٝ ِجّٛػبد ٔبرج ػٓ  اٌغإاي اٌثبٟٔ

 اوزؾبف اٌّغب٘ش -ٌزٍغىٛة       درطٛس ا -ط  اوزؾبف إٌفػ     -رطٛس االٔزشٔذ        ة   -أ      

 -----------------------------------------------------------------عجت اخز١بسن ٌٍفمشح : 
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 ٚ اٌؼششْٚ ; ِٓ اػشاض ِشض االٔفٍٛٔضا  اٌغإاي اٌثبٌث

 ظهوربقعوردٌة-ارتفاعدرجةالحرارةد-امساكشدٌدج-رائحةكرٌهةب-أ

 ---------------------------------------------------------------ح : اخز١بسن ٌٍفمش عجت

 ٚ اٌؼششْٚ ; اٌطش٠مخ االفضً ٌحفظ اٌٍّٛخ١خ ٟ٘  اٌغإاي اٌشاثغ

 اٌزؼم١ُ ثبٌؾشاسح  -اٌزؼ١ٍت          د -اٌزغف١ف                   ط -اٌز١ٍّؼ               ة –أ    

 ----------------------------------------------------------------ٌٍفمشح :  عجت اخز١بسن     

ٚ اٌؼششْٚ ; إٌّبػخ اٌزٟ ٠ىٛٔٙب اٌجغُ ٚ ٠ىزغجٙب ثؼذ االصبثخ  اٌغإاي اٌخبِظ

 ثبٌّشض ٟ٘ 

 مناعةاالدوٌة-مناعةصناعٌةد-مناعةتطعٌمج-مناعةطبٌعٌةب-أ

 ---------------------------------------------------------------سن ٌٍفمشح : عجت اخز١ب

 اٌؼششْٚ; ٌٍٛلب٠خ ِٓ االِشاض اٌّؼذ٠خ ٔؼًّ ػٍٝ  اٌغإاي اٌغبدط

اكلالتفاحفًالسوق-اخذاالدوٌةد-تنظٌفاالسنانج-اكلالحلوٌاتب-أ

 -----------------------------------------------------------عجت اخز١بسن ٌٍفمشح :    

 

 ; أٞ ِٓ اٌصٛس رخزبس ٌالوً اٌغإاي اٌغبثغ ٚ اٌؼششْٚ

 

-د-ج-ب-أ

 

 

 --------------------------------------------------------------ٌٍفمشح : عجت اخز١بسن 

 ; أٞ ِٓ اٌىبئٕبد اٌزب١ٌخ رار١خ اٌزغز٠خ   اٌغإاي اٌثبِٓ ٚ اٌؼششْٚ

 الخمٌرة-االمٌباد-الترٌبانوسوماج-الكالمٌدوموناسب-أ

 --------------------------------------------------------------عجت اخز١بسن ٌٍفمشح :   
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 ْٚ; ٠ٕزشش فطش ػفٓ اٌفبوٙخ فٟ وً ِىبْ ٚ رٌه ثغجت اٌغإاي اٌزبعغ ٚ اٌؼشش

 تتكاثربطرٌقةاالبواغ-طرٌقةتغذٌتهاالترممب-أ

 رؼ١ؼ فٟ االعٛاء اٌؾبسح ٚ اٌغبفخ  -د                  رزؾًّ ا١ٌّبٖ اٌّبٌؾخ       -ط

 -------------------------------------------------------------عجت اخز١بسن ٌٍفمشح :   

 اٌثالثْٛ; اٌّشض اٌّخزٍف ِٓ االرٟ ٘ٛ  اٌغإاي

 المالرٌا-الجلطةد-االٌدزج-السلب-أ

 -----------------------------------------------------------عجت اخز١بسن ٌٍفمشح :   
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 (6ٍِؾك سلُ )

 

 الصحيحة ألسئمة اختبار فيم المفاىيم العممية نموذج اإلجابات

 

 د ج ب أ السؤاؿ د ج ب أ السؤاؿ

  √   السادس عشر  √   االوؿ

   √  السابع عشر √    الثاني

   √  الثامف عشر  √   الثالث

  √   التاسع عشر √    الرابع

    √ العشروف    √ الخامس

   √  الحادي و العشروف   √  السادس

 √    الثاني و العشروف    √ السابع

  √   الثالث و العشروف    √ الثامف

   √  الرابع و العشروف   √  التاسع

    √ الخامس و العشروف  √   العاشر 

   √  السادس و العشروف   √  الحادي عشر

  √   السابع و العشروف  √   الثاني عشر

    √ اٌضبِٓ ٚ اٌؼؾشْٚ   √  اٌضبٌش ػؾش 

   √  اٌزبعغ ٚ اٌؼؾشْٚ √    اٌشاثغ ػؾش

  √   اٌضالصْٛ    √ اٌخبِظ ػؾش
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(5ٍِؾك سلُ )  

 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 استبانة االتجاىات العممية

 عزيزي الطالب/ة:
فٟ  أثش طش٠مخ رذس٠ظ ِج١ٕخ ػٍٝ ٔظش٠خ ف١جٛرغىٟيقـو الباحث بإجراء دراسة تجريبية بعنواف ) -9

( وذلؾ كمتطمب لمحصوؿ فُٙ طٍجخ اٌصف اٌغبدط االعبعٟ ٌٍّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ٚ ئرجب٘برُٙ اٌؼ١ٍّخ.
 عمى درجة الماجستير في أساليب التدريس مف جامعة القدس.

 تيدؼ ىذه االستبانة إلى التعرؼ عمى اتجاىاتؾ العممية. -8
( فقرة تتضمف بعض المعمومات اآلراء، والمطموب منؾ أف تقرأ  71يتكوف ىذا المقياس مف )  -7

كؿ عبارة بشكؿ جيد وتبدي رأيؾ الخاص فييا باختيار إجابة واحدة مف البدائؿ الخمسة لممقياس 
 في أحد األعمدة الخمسة وذلؾ عمى النحو األتي: × ( بالنسبة لكؿ عبارة وذلؾ بوضع عالمة ) 

 العمود األوؿ أسفؿ كممة " أوافؽ بشدة " إذا كاف رأيؾ يتفؽ مع العبارة تمامًا. -
 العمود الثاني أسفؿ كممة " أوافؽ " إذا كاف رأيؾ يتفؽ إلى حد ما مع العبارة. -

 " إذا لـ تتأكد مف إعطاء رأي،و لـ تكف متأكدًا مف العبارة. العمود الثالث أسفؿ كممة " محايد -

 كممة " أعارض " إذا كاف رأيؾ يتعارض مع العبارة. العمود الرابع أسفؿ -

 العمود الخامس أسفؿ كممة " أعارض بشدة " إذا كاف رأيؾ يتعارض تمامًا مع العبارة. -

ال توجد إجابات خاطئة أو صحيحة، ولكف إجابتؾ تعبر عف رأيؾ الشخصي أو شعورؾ  -
 بالنسبة لمعبارة.

 عبارة دوف إجابة عمييا.قبؿ تسميـ المقياس تأكد مف أنؾ لـ تترؾ أي  -

البيانات التي يتـ الحصوؿ عمييا مف المقياس سوؼ تستخدـ ألغراض البحث العممي فقط،  -
 ولف يتـ اإلشارة إلى أسماء المشاركيف.

 آمؿ أف تكوف إجابتؾ تعبر عف رأيؾ بصدؽ، وحسب ما ترى أنو صحيح. -

                          شكرًا لتعاونك ،،،
 

 الباحث                                                                               
 مصمح عطية بموط 
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 االتجاىات العممية استبانة
 

 
أوافق  بنود المقياس رقم االتجاه

أعارض  أعارض حايدم أوافق بشدة
 بشدة

الع
ستط

 اال
حب

 

      أحب مشاىدة البرامج العممية في التمفزيوف 9
      أثناء إجراء التجارب العممية ؿبالممأشعر  8
ارغب في زيارة المكتبة باستمرار بحثا عف  7

 الموضوعات العممية
     

      أحاوؿ فؾ األشياء ألرى كيؼ تعمؿ  1
أتردد كثيرا في سؤاؿ المعمـ عف أي موضوع  6

 ال افيمو
     

ماء
العم

م و
العم

ير 
تقد

 

أحب االطالع عمى انجازات العمماء  7
 المسمميف 

     

      اىتـ بمعرفة مخترعات العمماء البارزيف 8
      أرى أف العمـ يحؿ مشكالت كثيرة  9
      احتـر كؿ إنساف يكتشؼ شيئا في العموـ  :

      أكره المؤسسات التي تحتفؿ بأوائؿ الطمبة 41
مية

العم
نة 

ألما
ا

 
  

أقوـ بإجراء تجربة أدوف النتائج كما عندما  44
 رأيتيا

     

عندما يسألني زميمي عف إجابة سؤاؿ أعطيو  43
 إجابة خاطئة 

     

أحب أف أنقؿ حؿ المسائؿ عف زمالئي  44
 المجتيديف 

     

أكتب نتائج التجارب كما ىي في الكتاب  45
 قبؿ أف أقـو بالتجربة 

     

أكره أف يعرؼ المدرس أف والدي يساعدني  46
 في حؿ الواجب 
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ال
عية

ضو
مو

 

      أتردد في القراءة عف العمماء الغربييف 47
أعترؼ بالخطأ عندما ال تكوف إجاباتي  48

 خاطئة
     

أرى أف اكتشافات العمماء الغربييف مثؿ  49
 )أديسوف( مفيدة لمجميع 

     

أتذمر مف ذكر المعمـ ألسماء الطالب  :4
 المتفوقيف 

     

أؤمف بصحة النتائج التي احصؿ عمييا  31
 شخصيا فقط 

     

حكم
ي ال

ث ف
تري

ال
 

      أتميؿ في كتابة نتائج التجربة التي أقـو بيا  34
أرى أف العناصر الطبيعية الموجودة ال  33

 تحتمؿ فكرة إضافة عناصر جديدة ليا 
     

أرى انو عندما أتوصؿ إلى النتائج في  34
 التجربة فأنني أعطييا لممعمـ قبؿ زميمي 

     

أرى أف قياس الحرارة باليد أفضؿ مف قياسيا  35
 بالترمومتر المئوي 

     

اعتقد أف كواكب المجموعة الشمسية عددىا   36
 ثابت وغير قابمة لمزيادة 

     
جة

لنتي
 وا

بب
لس

ت ا
القا

 ع
فيم

 

أوجو أسئمة لممعمـ عندما ال افيـ سبب  37
 حدوث ظاىرة ما

     

أشعر أف التجربة تحتاج إلى تفسير عندما  38
 اقرأىا مف الكتاب

     

أرى انو ال يجب قراءة األسئمة بتمعف قبؿ  39
 حميا

     

      أساؿ والدي عندما تواجيني مشكمة  :3
اليسبب أعتقد أف دوراف األرض حوؿ نفسيا  41

 الميؿ والنيار
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 (3ٍِؾك سلُ )

 اٌخ١ًٍ ؽّبي وزبة رغ١ًٙ ِّٙخ ِٓ عبِؼخ اٌمذط اٌٝ ِذ٠ش٠خ اٌزشث١خ ٚ اٌزؼ١ٍُ
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 فٙشط اٌغذاٚي

 

سلُ 

 اٌغذٚي

 ِؾزٜٛ اٌغذٚي

 

سلُ 

 اٌصفؾخ

 

9.7 

 

تجاه البنائية الثقافية ااجيو ( و تجاه البنائية المعرفية ) بيامقارنة بيف 
 االجتماعية ) فيجوتسكي (

 

 

81 

 

9.1 
 المجموعتيف في بعالمات طالنحرافات المعيارية لالمتوسطات الحسابية واإل

 .مستوى التحصيؿ، حسب المجموعة و العمميةاختبار فيـ المفاىيـ 
 

 

13 

 

8.1 
لعالمات الطمبة في اختبار فيـ  (ANCOVA) الثنائي نتائج تحميؿ التغاير

 والتفاعؿ بينيما. مستوى التحصيؿبحسب طريقة التدريس و  العمميةالمفاىيـ 

 

12 

 

7.1 
فيـ المفاىيـ لمتغير  البعدية المتوسطات الحسابية المعّدلة واألخطاء المعيارية

 .حسب المجموعة العممية
 

12 

 

1.1 
 طمبة المجموعتيف في تجاىاتإلنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية واإل

 .مستوى التحصيؿ، حسب المجموعة و تجاىات العمميةاإل أداة
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6.1 
أداة الطمبة في  تجاىاتإل(ANCOVA) الثنائي نتائج تحميؿ التغاير

والتفاعؿ  مستوى التحصيؿبحسب طريقة التدريس و  تجاىات العمميةاإل
 بينيما.
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5.1 
تجاىات اإللمتغير  البعدية المعّدلة واألخطاء المعياريةالمتوسطات الحسابية 

 حسب المجموعة العممية
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 فيرس المالحؽ
 

 
 الرقم

 
 محتوى الممحق

 
 

 
 رقم الصفحة

 دليؿ المعمـ  1
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 أسماء المحكميف  2
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 جدوؿ مواصفات اختبار فيـ المفاىيـ العممية 3
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 فيـ المفاىيـ العممية إختبار 4
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 92 نموذج اإلجابات الصحيحة ألسئمة اختبار فيـ المفاىيـ العممية 5
 

 93 تجاىات العمميةاستبانة اإل 6
 

كتاب تسييؿ الميمة مف جامعة القدس الى مديرية التربية و  7
 الخميؿ شماؿ \التعميـ 
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 فيرس المحتويات
 

 الصفحة المحتوى
 

 أ اإلقرار 
 ب شكر و تقدير 

 ج الممخص بالمغة العربية 
 د نجميزيةالممخص بالمغة اإل 

 9 – 1 الفصل االول: خمفية الدراسة و أىميتيا
 2 المقدمة

 6 مشكمة الدراسة
 6 أىداؼ الدراسة
 7 أسئمة الدراسة

 7 فرضيات الدراسة
 7 أىمية الدراسة

 8 محددات الدراسة
 8 و التعريفات االجرائية مصطمحات الدراسة

 37 – 10 الفصل الثاني: اإلطار النظري و الدراسات السابقة
 11 طار النظرياإل

 11 النظرية البنائية
 13 نظرية بياجيو في التعمـ المعرفي

 14 ربعة لمتطور المعرفي عند بياجيوالمراحؿ األ
 14 كيؼ تنشأ التراكيب العقمية ؟

 14 بياجيوعممية التنظيـ عند 
 15 دورة التعمـ كنموذج لمتدريس وفقًا لنظرية بياجيو

 16 نظرية فيجوتسكي
 16 جتماعيةتسكي و نشأة النظرية الثقافية اإلنبذه مختصرة عف حياة فيجو 

 16 جتماعية لفيجوتسكيجوىر النظرية الثقافية اإل
 17 نظرية فيجوتسكي و تطور المفاىيـ
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 19 المركزيةمنطقة النمو القريبة 
 19 ربعةمنطقة النمو القريبة المركزية األمراحؿ 

 20 مميزات الفيـ الموسع المنطقة النمو القريبة المركزية
 20 ساسية لمنطقة النمو القريبة المركزيةالركائز األ

 22 نموذج التعمـ التوليدي كتطبيؽ عمى نظرية فيجوتسكي
 23 مقارنة بيف بياجيو و فيجوتسكي

 25 تجاىات العمميةاإل
 25 تجاىات العمميةخصاتص اإل
 26 تجاىات العمميةمكونات اإل
 26 تجاىات العمميةمصادر اإل

 27 تجاىات العمميةشروط تكويف اإل
 27 تجاىات العمميةمجاالت اإل

 28 تجاىات العمميةمؿ المؤثرة في اكساب التالميذ اإلالعوا
 29 الدراسات السابقة

 29 العربيةالدراسات 
 34 جنبيةالدراسات األ

 37 التعقيب عمى الدراسات
 44 – 38 جراءاتياالفصل الثالث: طريقة الدراسة و إ

 39 منيج الدراسة
 39 مجتمع الدراسة
 39 عينة الدراسة

 40 دوات الدراسةأ
 40 عداد المادة التعميميةإ

 41 اختبار فيـ المفاىيـ العممية
 42 العممية تجاىاتأداة اإل

 43 جراءاتالطريقة و اإل
 44 متغيرات الدراسة

 44 حصائيةالمعالجة اإل
 53 – 45 الفصل الرابع: نتائج الدراسة
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