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اإلھداء 
إلى أفضل الخلق والمرسلین إلى المعلم األول سیدنا محمد – صلى هللا علیھ وسلم،  

وإلى المنارات التي تضئ لنا الطریق "مدرسینا األفاضل". 
إلى من أحمل اسمھ بكل فخر إلىمنربانیعلىمكارماألخالق ومن علمني ان طلب العلم عبادة 

أتقرب بھا إلى هللا سبحانھ وتعالىوالدیالحبیبأمداللھفیعمره  
إلىمنكانتوال زالت رمزلإلخالصوحبالخیروالعمل، ومن استمد قوتي من دعائھا 

والدتیرمزالعطاءوالمحبة  
وإلى الشموع التي أضاءت طریق حیاتي " اخوتي عبد الفتاح وصھیب وباسم ومعتز 

ومھنا ومحمد " 
إلى رفیقات الطفولة وتوائم الروح الى من تفتح العقل والقلب بھن أنتن صناع بسمتي 

وشموخي أ خواتي "لندا ولینا وسجود" وأشبالھن وزھراتھن 
إلى جمیع أصدقائي وصدیقاتي زمالئي وزمیالتي الغالیین على قلبي، وأخص بالذكر 

صدیقتي "رزان وبیان وندى" 
 إلیھم جمیعاً أھدي ھذا الجھد المتواضع، وأن یكون خالصاً لوجھھ الكریم.

 الباحثة
 

سبأ عبد الكریم محاریق





شكر وعرفان 

الحمد هللا رب العالمین الذي هداني، والشكر له إذ وفقني في تقدیم هذا العمل المتواضع وٕانجازه، 

والصالة والسالم على سید المرسلین وٕامام المتقین سیدنا محمد صلوات اهللا علیه وعلى آله وصحبه 

أجمعین وتابعیهم ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. 

هناك فضل البد أن ُینسب ألهله وهناك كلمات ال یشوبها شيء من الریاء مضمونها أسمى عبارات 

" ُبعاد الخالصد.  على هذه الرسالة "ة الفاضلتياالمتنان والشكر والتقدیر والعرفان أتقدم بها إلى مشرف

  مني جزیل الشكر والتقدیر.ا فله، اهللاحفظه

وفي هذا المقام ُیسعدني أن أشكر جامعة القدس الصرح الشامخ على منحها فرصة إكمال دراستي 

حفظه اهللا، والشكر ممتد إلى كلیة العلوم التربویة، وكافة  عماد أبو كشك "دأ.  "برئیسیهاالعلیا، متمثلة 

حفظها اهللا، بارك اهللا لهم وجزاهم اهللا عني د. ایناس ناصر" أعضائها ومنتسبیها، متمثلة بعمیدتها "

خیر جزاء. 

مناقشة لقبولهما. مرفت الشریف دو. .محسن عدسدوالشكر موصول إلى عضوّي لجنة المناقشة 

رسالتي المتواضعة، فإن توجیهاتهما ستثري دراستي لتخرج بأبهى صورة وأنفع بقاء. 

حكیم أداتي الدراسة، لما تفضلوا به من إبداء مالحظاتهم توأتقدم بجزیل التقدیر إلى أعضاء لجنة 

القیمة إلتمام هذه الدراسة، وٕاخراجها إلى النور. 

 ممثلة بطاقمها، وأخص بالذكر مدیري .....وال یفوتني أن أقدم شكري الى مدیریة التربیة والتعلیم/ 

 المدارس التي تم التطبیق فیها والى المعلمة أمل اطبیشة والمعلم رامي الزعاریر. 

وأخیرًا أشكر كل من أعانني على إخراج هذه الدراسة في تلك الصورة، وكل من ساهم بمساعدتي بأي 

شكٍل كان، فإنني أدعو لهم اهللا بأن یرزقهم من الِبّر عاجله ومن الجزاء خیره. 

واهللا ولي التوفیق 

الباحثة 

 سبأ عبد الكریم محاریق
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 الملخص

 وتنمیة الذكاء اكتساب المفاهیم العلمیة في )Landaنموذج الندا (أأثر هدف الدراسة استقصاء 
 مدیریة التربیة –األساسیفي المدارس الحكومیة بمحافظة الخلیل  الصف الرابع الطبیعي لدى طلبة

 والتعلیم / جنوب الخلیل.

بنات شهداء دورا وتكونت عینة الدراسة من مدرستین تم اختیارهما قصدیًا، وهما: مدرسة 
األساسیة، ومدرسة ذكور ابن خلدون األساسیة من مدیریة التربیة والتعلیم / جنوب الخلیل، واشتملت 

) طالب وطالبة تم اختیارهم عشوائیًا، موزعین بالتساوي على مجموعتین 128(عینة الدراسة على 
انتظموا في أربع شعب بواقع شعبتین لكل مدرسة، حیث مثلت إحداهما المجموعة تجریبیة وضابطة، 

نموذج الندا الضابطة (درست بالطریقة المعتادة)، واألخرى مجموعة تجریبیة (درست وفقًا أل
)Landa.( 

وأعدت الباحثة دلیل لمعلمیالعلوم لتدریس وحدة التنوع الحیوي والبیئة للصف الرابع األساسي وفقًا 
)، وكذلك أعدت مجموعة من أوراق عمل وفقًا لخطوات أنموذج الندا Landaألنموذج الندا (

)Landa ،وأعدت الباحثة اختبارًا للمفاهیم العلمیة المتضمنة في الوحدة، ومقیاس للذكاء الطبیعي .(
وتم التحقق من صدق وثبات األدوات بالطرق المناسبة. وقامت الباحثة بتطبیق الدراسة وجمع البیانات 

 ).Spssومعالجتها بواسطة برنامج (

) وجود فرق في متوسطات طلبة الصف ANCOVAوأظهرت نتائج تحلیل التباین المغایر (
الرابع في اختبار المفاهیم العلمیة تبعًا لطریقة التدریس، ولصالح المجموعة التي درست وفقًا ألنموذج 

). ووجود فرق في متوسطات طلبة الصف الرابع في اختبار المفاهیم العلمیة تبعًا لجنس Landaالندا (
 الطالب، ولصالح اإلناث، وعدم وجود فروق تبعًا للتفاعل بین الجنس والطریقة.

وأیضًا كشفت النتائج عن وجود فرق في متوسطات طلبة الصف الرابع في مقیاس الذكاء 
). وعدم Landaالطبیعي تبعًا لطریقة التدریس، ولصالح المجموعة التي درست وفقًا ألنموذج الندا (

وجود فرق في متوسطات طلبة الصف الرابع في مقیاس الذكاء الطبیعي تبعًا لجنس الطالب، وعدم 
 وجود فروق تبعًا للتفاعل بین الجنس والطریقة.

)في تدریس مادة Landaاالستفادة من دلیل المعلم الُمعد وفقًا ألنموذج الندا (وأوصت الباحثة ب
العلوم والحیاة للمرحلة األساسیة، وتدریب المعلمین على توظیف النماذج التدریسیة، وخاصة أنموذج 

 ) في تدریس المفاهیم العلمیة.Landaالندا (
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Abstract: 

 
This study aimed at investigating the effectusing Landa Model on the acquisition of the 

fourth graders to scientific concepts and natural intelligence in the public schools in 

Hebron governorate - Directorate of Education / south of Hebron. 

     The study sample contained two randomly selected schools: Shudada Dura Primary 

School for girls and the Ibn Khaldun primary school. Both schools are from the Directorate 

of Education / south of Hebron. The sample also included (128) randomly selected female 

and male students. They are equally divided into two groups, an experimental group and 

control group attended who are taught in four classes. The control group was taught by 

using the traditional methods of teaching, while the experimental group was taught by 

using Landa model. 

     The researcher prepared a guide for science teachers to teach the unit according to 

Landa Model. The researcher also prepared a set of worksheets according to the steps of 

Landa model. The researcher prepared an exam of the scientific concepts included in the 

unit, and the natural intelligence. The validity and stability of tools were verified in the 

appropriate ways. The researcher applied the study, collected, and processed the data 

through (SPSS) program. 

     The results of analysis showed that there are statistically differences in scientific 

concepts due to the group in favor of experimental group. There are statistically differences 

in scientific concepts due to student’sgender in favor of female students. There was no 

statistically differences in scientific concepts due to the interaction between  the teaching 

methods and to the student's gender in favor of experimental group and female students.  

     The results of the study also showed that there are statistically differences in 

astudent's natural intelligence due to the group in favor of experimental group. There are 

statistically no differences in student's natural intelligence due to student’s gender. There 

was no statistically differences in student's natural intelligence due to the interaction 

 ث 
 



between   the teaching methods and to the student's gender in favor of experimental group 

and female students. 

 

     The researcher recommended using the teacher manual that is prepared according 

to the Landa model in teaching science, and training teachers to enhance teaching method. 

 ج 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

: الفصل األول

_____________________________________________________________ 

 اإلطار العام للدراسة

 :المقدمة 1.1

تعد مناهج العلوم من أهم المناهج التعلیمیة التي تقدم لطلبة المرحلة األساسیة، حیث تتطلب 
القیام بأنشطة متعددة تتیح الفرصة لجعل الطالب محورًا فاعًال في العملیة التعلیمیة (عبد الوهاب، 

). وفي تدریس المواد التعلیمیة المختلفة وخاصة العلوم، ُتشكل المعرفة العلمیة (المفاهیم، 2005
الحقائق، المبادئ ... إلخ) الجانب المعرفي للعلم، وهي ضروریة في تدریس العلوم، وخلفیة أساسیة 
للتقدم العلمي، ولهذا یسعى منهاج العلوم إلى إكساب الطلبة للمفاهیم العلمیة التي تعمل على تعدیل 

 ).2008سلوك الطالب وتفكیره ووجدانه (زیتون، 

وتحتل المفاهیم مكانًة مهمًة في تركیبة مادة العلوم، بل وتسند علیها معظم أنواع التعلیم 
األخرى، فهي تعمق فهم الطلبة للمادة الدراسیة، حیث تربط المفاهیم بین الحقائق العلمیة الكثیرة في ُكٍل 
موَحد لـه معنًى ومغزى، كما ٌتسهم في انتقال أثر التعلم ألنها تزود الطالب ببناء معرفي جدید (الجزار، 

2002 .( 

ولهذا من األهمیة بمكان أن تهتم مناهج العلوم الحدیثة على اكتساب المفاهیم العلمیة، وتزوید 
المتعلم بمهارات التفكیر التي تمكنه من تطبیق المعارف السابقة في إیجاد حلول لمواجهة مشكالت 

 ).Fishman, et al, 2003الحیاة (
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ومع هذه األهمیة الكبیرة للمفاهیم العلمیة؛ إال أن البحوث والدراسات السابقة أشارت إلى وجود 
ضعف بشكل عام لدى طلبة التعلیم العام، وخاصة المرحلة األساسیة في اكتساب المفاهیم العلمیة، 

)، والتي أشارت جمیعها إلى أن 2007؛ عضیات، 2013؛ القطیش، 2014مثل: دراسة (قباجة، 
الكثیر من الطلبة في المرحلة األساسیة یواجهون صعوبة في فهم المفاهیم، وأنهم یمیلون إلى حفظها 

 دون استیعاب هذه المفاهیم.

ویعود انخفاض مستوى اكتساب الطلبة للمفاهیم العلمیة لجملة من األسباب اآلتیة وهي: أسباب 
تتعلق بالمناهج أو األنشطة، ومنها ما یتعلق باستراتیجیات وطرائق التدریس التي یستخدمها معلم 

العلوم، والتي ال تساعد المعلم على تحقیق األهداف المنشودة في اكساب الطالب للمفاهیم العلمیة التي 
 ).2016یقوم علیها تعلم باقي جوانب المعرفة العلمیة (نوافلة والعمري، 

) أن ضعف التالمیذ في تحصیل المفاهیم العلمیة یعود ألسباب عدیدة، 2008وُیشیر زیتون (
منها: مناهج العلوم غیر المالئمة من حیث البناء والتصمیم والتحدیث، وطرق التدریس المتبعة، 
ومعلمو العلوم أنفسهم، ومدى دافعیة ومیول التالمیذ، إضافة إلى البیئة والثقافة التي یعیش فیها 

 الطالب.

) أسبابًا أخرى منها: طبیعة المفهوم العلمي من حیث فهمه للمفاهیم 2011وأضاف خطایبة (
المجردة أو المعقدة، والخلط في معنى المفهوم أو الداللة اللفظیة لها، ونقص الخلفیة العلمیة المالئمة 

 عند المتعلم والالزمة لتعلم مفاهیم علمیة جدیدة.

) التي أشارت إلى أن الطلبة یعانون من 2016وهذا ما أكدت علیه دراسة الحافظ وحسین (
صعوبات في اكتساب المفاهیم العلمیة، وتعود إلى طبیعة المفاهیم العلمیة المجردة مما ُیصعب على 

 الطالب اتقانها.

) أن 2006وعلیه ینبغي أن یشارك الطالب بفعالیة في استكشاف المفاهیم، فقدأشار شحاته(
 من النظریات التي تفسر عملیة التعلم عند الفرد وكیفیة فهم المادة التعلیمیة، وتشیر ةالنظریة البنائي

البنائیة إلى أن المتعلم یبني معرفته من خالل تفاعله المباشر مع مادة التعلم وربطها بالمفاهیم العلمي، 
وٕاحداث تغییرات فیها مما ینتج عن ذلك تغیرًا في أدوار المتعلم نحو القیام بالدور المركز في عملیة 

 التعلم.

وتعتبر نماذج واستراتیجیات التدریس القائمة على النظریة البنائیة من النماذج واالستراتیجیات 
الفعالة في اكساب المفاهیم العلمیة للطلبة، ومن هذه النماذج ما یعرف بـ (أنموذج الندا 

)Landa(Landa Model القائم على النظریة البنائیة، والذي ُیستخدم في تدریس المفاهیم، وٕاكسابها (
للطلبة، مراعیًا الخبرات السابقة لهم، وتوظیفها في عملیة االكتشاف الحر والموجه التي تتم عبر 
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خطوات النموذج، وكذلك التفاعل مع البیئة المحیطة والتعرف على األمثلة المنتمیة وغیر المنتمیة 
 للمفاهیم العلمیة.

 التعلمي بما –) واحدًا من أبرز مؤسسي التصمیم التعلیمي Landaوُیعد العالم األمریكي الندا (
)مقیمًا في Landaالندا (قدمه من نظام في التعلم اإلجرائي القائم على التحكم والضبط. وكان لیف

 فیعلم النفس في موسكو ومنح لقب راهنال شهادة الدكتو)، و1976(االتحاد السوفیتي لغایة عام 
داري عالمي وله إ) العالمیة فینیویورك واستشاري تربوي وLanda وهو رئیس منظمة الندا (برفسور،

) من النماذج التدریسیة Landa).وُیعد أنموذج الندا (Landa, 1999 مؤلف (100  منأكثر
 التعلیمیة التعلمیةالحدیثة، وقلیلة التطبیق في مدارسنا الفلسطینیة.

 

 التراكمیالذي  على التتابع البنائيیعتمدنموذج ) بأنه: "أ125: 2011ویعرفه العدوان والحوامدة (
والتعلیمات التي توصل المتعلم إلى الخطوات الالحقة بعد اتقان  منظومة من التوجیهات یستند إلى

تدحرج ، همازاوجة بینالم، الشرح والتوضیح، االكتشاف الموجهعملیة التعلم التي تعد ضروریة وهي: 
 ، ویتبعها معلم العلوم في تدریس المفاهیم".كرة الثلج

) في تدریس Landaواهتمت العدید من الدراسات والبحوث التربویة بتوظیف أنموذج الندا (
المفاهیم، ومنها المفاهیم العلمیة، والتي كشفت جمیعها عن وجود تأثیر كبیر لتوظیف أنموذج الندا 

)Landa ،؛ 2002؛الشمري، 1998) في إكتساب الطـلبـة للمفاهیـم، ومـن هـذه الـدراسات: (الجبلي
؛ حمید، 2015؛ رشید، 2013؛ صبري وعلي، 2010؛ القرة فولي، 2009؛ العراك، 2008العباسي، 

2016.( 

ویرتبط تعلیم العلوم للمرحلة األساسیة بالبیئة المحیطة بالطالب، ومكوناتها من كائنات حیة 
وغیر حیة، والتعرف علیها وتسمیتها وتصنیفها، ولهذا اهتمت العدید من الدراسات بالكشف عن الذكاء 

؛ 2008؛ أحمد، 2005؛ العشري، 2006الطبیعي وتنمیته لدى الطلبة، ومن هذه الدراسات: (الباز، 
 ).2014؛ إبراهیم وكركجي، 2013محمد، 

) في Landa    وفي ضوء ما سبق، ومن خالل نتائج الدراسة التي كشفت أثر أنموذج الندا (
اكساب المفاهیم، ومن خالل تبادل اآلراء مع المشرفین المختصین والمعلمین، ارتأت الباحثة تجریب 

) في تدریس مادة العلوم والحیاة للصف الرابع األساسي، وبیان أثره في Landaاستخدام أنموذج الندا (
 اكتساب الطلبة للمفاهیم العلمیة وفي تنمیة الذكاء الطبیعي لدیهم.
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 :مشكلة الدراسة 2.1

مشكلة الدراسة من خالل مالحظة الباحثة أثناء فترة عمل تطوعي في مدارس تربیة جنوب برزت 
الخلیل وجود تدٍن لدى طلبة المرحلة األساسیة في اكتساب المفاهیم العلمیة، وقد استندت الباحثة 

لتدعیم المالحظة بنتائج التقویم للصف الرابع األساسي في بعض مدارس جنوب الخلیل، والتي أظهرت 
التي تناولت  الدراسات السابقةنتائج من خالل وجود ضعف في اكتساب المفاهیم العلمیة، وكذلك

؛ العمور، 2012؛ أبو جحجوح، 2014؛ قباجة، 2015المفاهیم العلمیة،ومنها: (الرجوب، وآخرون، 
2008.( 

    ومن خالل استماع الباحثة لبعض معلمي المرحلة االساسیة ،وخاصة للصف الرابع 
الطلبة لمفاهیم العلوم انخفاضتحصیل األساسي حول اكتساب الطلبة للمفاهیم العلمیة، وجدت أن 

إلى صعوبة المفاهیم العلمیة وكثرتها، واالعتماد على الطرق التقلیدیة في تدریس  یعود الحیاتیة
المفاهیم، مما دفع الباحثة إلى الجراء الدراسة التي یعاني منها الطلبة والمعلمون على حٍد سواء، وذلك 

) مما قد یؤدي الى اكتساب الطلبة للمفاهیم العلمیة، وتنمیة الذكاء Landaباستخدام أنموذج الندا (
 الطبیعي لدیهم.

وكذلك باالطالع على توصیات لمؤتمرات علمیة وتربویة توصي باستخدام طرق جدیدة ومختلفة 
في تدریس المواد التعلیمیة وخاصة العلوم، ومنها: (المؤتمر التربوي "المعلم الفلسطینیالواقع والمأمول، 

 ).2013؛ والمؤتمر الدولي األول "نحو معلمین متمیزین من أجل االبتكار، والتأمل والقیادة " 2009

) في تدریس مادة Landaوفي ضوء ذلك كله، ارتأت الباحثة تجریب استخدام أنموذج الندا (
العلوم والحیاة، وبیان أثره في اكتساب المفاهیم العلمیة في مادة العلوم وتنمیة الذكاء الطبیعي لطلبة 

 الصف الرابع األساسي.

 :اآلتي السؤال الرئیس  اإلجابة عن مشكلة الدراسة فيوبذلك تتمثل

طلبة  وتنمیة الذكاء الطبیعي لدى اكتساب المفاهیم العلمیة في )Landaنموذج الندا (ما أثرأ
 األساسي؟الصف الرابع 
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 :أسئلة الدراسة 3.1

 سعت الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتیة:

 الصف الرابع طلبةلمفاهیم العلمیةلدى  ااكتساب) فيLandaما أثرأنموذج الندا ( .1
 ،)Landaالندا (ل یختلف هذا األثر باختالف طریقة التدریس (أنموذج وهاألساسي؟ 

 المعتادة) والجنس، والتفاعل بینهما؟
  الصف الرابع األساسي؟طلبة لدى الذكاء الطبیعيفي (Landaأثرأنموذج الندا (ما  .2

 المعتادة) والجنس، ،)Landaالندا (هل یختلف هذا األثر باختالف طریقة التدریس (أنموذج و
 والتفاعل بینهما؟

 :فرضیات الدراسة 4.1

  الفروض اآلتیة:صحة الدراسة اختبرت

 بین )α≤0.05( داللة إحصائیة عند مستوىووجد فرق ذيال : الفرضیة األولى
 الصف لدى طلبةاكتساب المفاهیم العلمیة) في Landaاتالحسابیة ألثر توظیف أنموذج الندا (متوسطال

 )،المعتادة)، والجنس والتفاعل بینهما. Landaالندا (عزى إلى طریق التدریس (أنموذج األساسي تالرابع 

 بین )α≤0.05 ( داللة إحصائیة عند مستوىووجد فرق ذيال الفرضیة الثانیة:
 الصف الرابع ) في الذكاء الطبیعي لدى طلبةLandaاتالحسابیة ألثر توظیف أنموذج الندا (متوسطال

 )،المعتادة)، والجنس والتفاعل بینهما.Landaالندا (عزى إلى طریق التدریس (أنموذج األساسي ت

 :أهمیة الدراسة 5.1

أنموذج تدریسي لم یسبق استخدامه في البحوث العربیة، تكمن أهمیة الدراسة في كونها تتناول 
 )Landaأنموذج الندا ( (تطبیق حیث تعمل الدراسة على وخاصة فلسطین – حسب علم الباحثة -

اكتساب المفاهیم العلمیة،  لطلبة الصف الرابع األساسي، وقیاس أثرها في العلوم والحیاةفي تدریس 
 . وتظهر أهمیة الدراسة في الجوانب التالیة:والذكاء الطبیعي لدیهم

نموذج الندا أعطاء صورة واضحة عنأثر إن تسهم في ةأتوقع الباحثتالجانب النظري:  •
)Landa( الصف الرابع  وتنمیة الذكاء الطبیعي لطلبةاكتساب المفاهیم العلمیةفي مادة العلوم في 

 األساسي.
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بأهمیة  القائمین على عملیة التعلیم تبصرن هذه الدراسة ةأتوقع الباحثتالجانب العملي: •
) في تعلیم المرحلة في مرحلة التعلیم األساسي من الصف األول وحتى Landaأنموذج الندا (

تحث الباحثین قد  فإنها ،ما من الناحیة البحثیة فمن خالل نتائج هذه الدراسة وتوصیاتهاالرابع. أ
توظیف النماذج في تعلیم العلوم وبخاصة أنموذج الندا على إجراء دراسات أخرى في مجال 

)Landaخرىالعلوماأل تساعد هذه الدراسة في تبصیر الباحثین في مجاالت )، وقد. 
 فقد تفید الباحثین في إجراء المزید من البحوث والدراسات في تدریس الجانب البحثي: •

 .لعالج التصورات البدیلة للمفاهیم العلمیة، وٕاكسابهم المفاهیم بصورة صحیحةالمرحلة األساسیة 

 :أهداف الدراسة 6.1

 سعت الدراسة إلى تحقیق األهداف اآلتیة:

طلبة الصف  لدى اكتساب المفاهیم العلمیة)في Landaأنموذج الندا (استقصاء أثر توظیف  .1
. األساسيالرابع 

طلبة الصف الرابع )في تنمیة الذكاء الطبیعي لدى Landaأنموذج الندا ( أثر توظیف الكشف عن .2
. األساسي

األساسي تبعًا لجنس طلبة الصف الرابع لدى اكتساب المفاهیم العلمیةالكشف عن الفرق في  .3
 .الطالب والتفاعل بین الجنس وطریقة التدریس

األساسي تبعًا لجنس الطالب طلبة الصف الرابع الكشف عن الفرق في تنمیة الذكاء الطبیعیلدى  .4
 والتفاعل بین الجنس وطریقة التدریس.

 :حدود الدراسة 7.1

  الدراسة على ما یلي:اقتصرت

عینة من طلبة الصف الرابع األساسي تم اختیارهم بطریقة عشوائیة، الحد البشري:  •
  مجموعات (تجریبیتین وضابطتین).4) طالب وطالبة، موزعین على 128وتكونت من (

 للعام الدراسي األول في الفصل الدراسي تم تطبیق الدراسةالحد الزماني:  •
 م. 2017/2018
 الحد المفاهیمي: تحددت نتائج الدراسة بالمصطلحات والمفاهیم اإلجرائیة الواردة فیها. •
تم إجراء الدراسة في مدرستین من المدارس الحكومیة التابعة لمدیریة الحد المكاني:  •

 بنات شهداء دورا األساسیة، ذكور ابن خلدون األساسیة).التربیة والتعلیم/ جنوب الخلیل، وهما: (
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وحدة التنوع الحیوي والبیئة من كتاب العلوم والحیاة  على اقتصرتالحد الموضوعي:  •
 للصف الرابع األساسي المعتمد من وزارة التربیة والتعلیم الفلسطینیة. 

 :مصطلحات الدراسة 8.1

 ):Landaأنموذج الندا ( •
) أنموذجه بأنه خطواٍت تتبنى تعلیم أسالیب التنظیم Landa) (Landa, 1991عّرف الندا (

االستكشافي للمعرفة، وتفكیك األسالیب إلى عملیات أولیة صغیرة تخدم مستویات جمیع الطلبة، ویعتمد 
 التي تتوحد بخطوات متسلسلة. الخطواتعلى مجموعة من 

وتعرفه الباحثة بأنه: الخطوات التدریسیة التي یتبعها معلمو العلوم والحیاة لتدریس المفاهیم 
العلمیة الواردة في وحدة التنوع الحیوي والبیئة للصف الرابع األساسي، ویتضمن النموذج الخطوات 

اآلتیة (االكتشاف الموجه، الشرح والتوضیح، المزاوجة بین االكتشاف الموجه والشرح والتوضیح، تدحرج 
 كرة الثلج).

 :المفاهیم العلمیة •
) بأنه: االسم أو المصطلح الذي یعطیه لمجموعة الصفات أو السمات 2011یعرفه الخزرجي (

 أو الخصائص المشتركة أو العدید من المالحظات أو مجموعة المعلومات المنظمة.

وتعرفه الباحثة إجرائیًا بأنه: االسم أو المصطلح الذي یعطیه طالب الصف الرابع األساسي 
للخصائص المشتركة أو السمات لألشیاء التي یدرسها الطالب في مادة العلوم والحیاة، وتقاس بالدرجة 

 التي یحصل علیها الطالب على االختبار الُمعد لهذا الغرض.

 الذكاء الطبیعي: •
هو الذكاء المرتبط بالبیئة، حیث یمتاز صاحب هذا الذكاء بالقدرة على التعرف والتمییز 

الصخور) وغیر ذلك مما هو موجود في العالم الخارجي، والتصنیف للطبیعة (النباتات – الحیوانات – 
 ).2011ویظهر بشكل واضح لدى علماء الفلك والبیئة واألحیاء (إبراهیم، 

تعرف الباحثة الذكاء الطبیعي إجرائیًا على أنه: قدرة طالب الصف الرابع األساسي على و
 وظواهر طبیعیة من خالل ، وجبال،التعرف على الطبیعیة وما یحیط بها من كائنات حیة، وصخور

، ویقاس بالدرجة التي یحصل علیها الطالب على المقیاس الُمعد لهذا محتوى مقرر العلوم والحیاة
 الغرض.
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 :الفصل الثاني

_____________________________________________________________ 

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة

تناولت الباحثة في هذا الفصل عرضا لالطار النظري والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع 
)، المفاهیم العلمیة، الذكاء Landaالدراسة، حیث تناول االطار النظري عدة محاور: أنموذج الندا (

 الطبیعي، ومن ثم عرض الدراسات العربیة واألجنبیة ذات الصلة مرتبة من األحدث الى األقدم .

  اإلطار النظري1.2

) Landaلنظریة البنائیة وأنموذج الندا (ا1.1.2

 :النظریة البنائیةأوالً : 

طرق التدریس القدیمة على التلقین والحفظ األصم للمعلومات، ولم یكن للطالبأي دور یذكر في تعتمد 
العملیة التعلیمیة بل كان یتلقى المعلومات من معلمه ویحفظها، ولكن مع تقدمالعلم والتعلیم، أصبح 

 بل ، حیث أصبح یشارك في اكتشافالمعرفة والتوصل إلیها،للطالب دور فاعل في العملیة التعلیمیة
 ولتحقیق أهداف التعلیم وتنمیة التفكیروللعمل بشكل جاد على تحسین . للعملیة التعلیمیةراً أصبح محو

) Landaالحدیثة ومنها نموذج الندا (استراتیجیاتالتدریس وطرائقه عملیة التدریس، ظهرت العدید من 
 ).2017 (أبو شرخ، الذي یستند للنظریة البنائیة
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مفهوم النظریة البنائیة:  1.1.1.2

 أنماط التفكیر لدیه، نتیجة تفاعل  علىبناءهي إحدى نظریات التعلم، التي تبحث في تطور الفرد 
 ).2013، الخالدي (توسطاتاجتماعیة ثقافیة معرفیةمته الذاتیة، من خالل راته وقدراخب

 "عملیة بناء إبداعیة مستمرة یعید خاللهاالطالب تنظیم :أنها) ب2014 (الشایع والعییدفیما ُیعرفها 
ت السابقة". را بحیث یسعى لفهم أوسع وأشمل من ذلك الفهم الذي توحیبه الخب،تراما یمر به من خب

والبنائیة مصطلح ُیستخدم للتعبیر عن قیام المتعلم ببناء فهمه الخاص للموضوعات العلمیة التي یقوم 
 ).Kauchak & Eggen, 2004بدراستها، في ضوء خبراته السابقة بدًال من الحصول علیها جاهـزة (

راته الحالیة  ببناء خب یقوم الطالبما سبق، یتضح أن النظریة البنائیة، تقوم على افتراض أنفي ضوء 
 ، حیث لعملیة التعلممعدةبیئة تعلیمیة في ضوء ما لدیة من خبرات سابقة في المخزون المعرفي، وفي 

 الخبرات. یتفاعل فیها الطالب ویعید تنظیم 

خصائص عملیة التعلم من منظور البنائیة:  2.1.1.2

تهدف عملیة نشطة ومستمرة تتمیز عملیة التعلم من منظور النظریة البنائیة، بمزایا عدیدة، حیث إنها: 
ظروف المناسبة للطالب لیواجه المشكالت التي یتعرض ، وتعمل على تهیئة ال تحقیقغرض معینإلى

تتضمن عملیة التعلم إعادة بناء الطالب لمعرفته من خالل عملیة تفاوض ، كما ولها في بیئة التعلم
تهدف عملیة ، ووجود معرفة قبلیة سابقة، كما ویشترط لبناء التعلم الجید والهادف اجتماعي مع اآلخرین

ت مالئمة لخبرات الطالب وتستنهض ممارساته، لذا تستأهل عملیة التعلم إعادة حداث تكیفا الى االتعلم
الشایع النظر في دور المتعلم لیتمكن من بناء معرفته وتذویتها وتوظیفها في السیاق االجتماعي. (

 )2012، الغامدي)(2014، والعیید

 ویمارس المعلم دورا جلیا في عملیة تعلم طلبته وفي مساعدتهم على اكتساب المفاهیم، وذلك عبر 
أسالیبه وطرائقه التعلیمیة التعلمیة، ومقدرته على تصمیم أنشطة تفاعلیة ومشوقة وحاثة للطلبة على 
 التفكیر، وأیضا عبر تصمیم بیئة تعلم جاذبة وآمنة وتوظیف المصادر والتقنیات التربویة المختلفة. 

 

 

األسس التي تقوم علیها النظریة البنائیة:  3.1.1.2
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) 2014جملة من الركائز وفقا لما اشار الیه:(الكبیسي وحسون، تقوم النظریة البنائیة على 
 وهي:

حب و البحث واالستقصاءهم علىتشجع نحو االبداع، و المتعلمینقودتعملیةحیث التعلمأوال: اعتبار 
االستطالع،وتطور قدراتهم في النقد البناء وحل المشكالت وتكسبهم المفاهیم والحقائق والمعارف التي 

 یحتاجونها في حیاتهم. 

ثانیا: ترتكز النظریة البنائیة على التفاعل االجتماعي والسیاق االجتماعي لعملیة التعلم، حیث تشجع 
 المتعلمین على العمل التشاركي، وتضعهم في مواقف تعلم حقیقیة. 

 ثالثا: تستهدف النظریة البنائیة قدرات المتعلمین فتطور لدیهم عملیات التفكیر المختلفة 

رابعا: تأخذ النظریة البنائیة بعین االعتبار احتیاجات المتعلمین وخصائصهم وتراعي الفوارق الفردیة 
 بینهم، وتسعى إلى تطویرهم. 

خامسا: اشتملت النظریة البنائیة على العدید من االستراتیجیات والنماذج ومنها أنموذج الندا 
)Landa .( 

) Landaنموذج الندا (ثانیاً : أ

 فقد ، للمفاهیم من أهمیة تربویة منهجیةولمانظرًا للتقدم والتطور الذي شهدته العلوم التربویة والنفسیة، 
العدید من األبحاث والدراسات التي صممت نماذج وطرائق واستراتیجیات تدریس خاصة أجریت 

 ، وأنموذج هیلدا تابا االستقرائي)Bruner ( االستقرائي برونر ولعألشهرها أنموذج،لتدریس المفاهیم
)Hilda Taba(وأنموذجكانییه ،) Gayne( ،االستقرائي للمفاهیم المادیة واالستنتاجي للمفاهیم المجردة 

 ).2013(صبري، علي، ) االستكشافيLandaفضًال عن أنموذج الندا (

وعلىالرغم من تعدد النماذج واالستراتیجیات المنبثقة عنها، إال أن األدب التربوي یذهب إلى أن هناك 
 ،قدرًا مناالتفاق فیما بینها على مجموعة من المبادئ والسمات التي تقوم على أربعة أركان رئیسة

 تحدیدالصفات الجوهریة التي : وتتمثل هذه األركان في،وتختلف في عملیة تنظیمهاوأسلوب عرضها
اسم یطلق على مجموعة األشیاء أو ، والقاعدة أو التعریف الذي یضم السمات، وتمیز المفهوم

مجموعة األمثلة والالأمثلة للمفهوم المراد ، واألشخاص أو األماكن التي اشتركت في هذه الصفات
 ).2000 (الجالد، تعلمه

): Landaنشأة نظریة الندا ( 4.1.1.2

10 
 



 التعلمي بما قدمه –) واحدًا من أبرز مؤسسي التصمیم التعلیمي Landaُیعد العالم األمریكي الندا (
) مقیمًا في االتحاد Landaالندا (من نظام في التعلم اإلجرائي القائم على التحكم والضبط. وكان لیف

 وهو برفسور، فیعلم النفس في موسكو ومنح لقب راهنال شهادة الدكتو)، و1976(السوفیتي لغایة عام 
  منأكثر وله ،داري عالميإ و، واستشاري تربوي،) العالمیة فینیویوركLandaرئیس منظمة الندا (

 ).Landa, 1999 مؤلف (100

 راتنها عملیة تحكم ذاتي یتم من خاللهاالتحكم بالمثي) إلى عملیة التعلم على أLandaوینظر الندا (
الخارجیة بطریقة تكفل تحقیق األهداف التعلیمیة المرغوب فیها بعكس التعلمغیر المتحكم الذي تكون 

 ولما كانت عملیة التعلم ،ن تحقق شيء ما سیكون عن طریق المصادفةوعشوائیاً إنتیجته اإلخفاق، و
 تنظیم المحتوى بطریقة تكفل هترمي إلى الوصول بالمتعلم إلى مرحلة الضبط الذاتي،ضمن المهم

 ).2000 (دروزة، للمتعلم التحكم والضبط

) النظریة التنظیمیة االستكشافیة وطریقة األداء التي بنیت على أساس من التوجه Landaوطور الندا (
) التي تمیل إلى قوانین Descriptiveالمعرفي، حیث جمع فیها بین نظریتین: األولى نظریة الوصف (

 ,Landa) التي تستند إلى التوصیفات اإلجرائیة (Prescriptiveالطبیعة، والثانیة نظریة المعالجة (
1983( 

لك القدرة على توجیه سلوكه وعملیاته العقلیة نحو ت المتعلم یمأن) إلى Landaالندا (وأشار 
 أن یكتشف المتعلم إلى،حیث تقود الطریقة األولى  طریقتیننفسه،من خاللالهدفالتعلیمي من تلقاء 

اكتشاف الخطوات التي تؤدي به إلى الهدف المراد تحقیقه ومن ثم یسعى عبر الطریقة الثانیة إلى 
 ).2005(الحیلة، ابتكارالحل الصحیح

یؤكد على ، إذ یز بین المعرفة والمهارةيم) إلى مساعدة المتعلم على التLandaوویسعى أنموذج الندا (
 على راً ادـل المتعلم قـ والتي تجع،هالمعرفيـ ذات التوجالنماذج) مع Landaالندا (أنموذجتكامل 

 بذلكو ـ وه،ظاً ـوانین حفـظ القـم یحفـل المتعلـا في حل المشكالت بدًال منجعـهـقـبيـة وتطـاكتساب المعرف
. )2016 (حمید، اـً وم حفظـم المفهـلـه تعـضـق مع بیاجیه في رفــیتف

 

 

 

): Landaمفهوم أنموذج الندا ( 2.2.1.2
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) أنموذجه بأنه:"خطواٍت تتبنى تعلیم أسالیب التنظیم االستكشافي للمعرفة، وتفكیك Landaعّرف الندا (
األسالیب إلى عملیات أولیة صغیرة تخدم مستویات جمیع الطلبة، ویعتمد على مجموعة من 

 ).Landa, 1999االستراتیجیات التي تتوحد بخطوات متسلسلة" (

وهو خطة متكاملة تقدم للطلبة، بحیث تتضمن مجموعة من اإلجراءات التي یتبعها المعلم في التخطیط 
لتدریس المفاهیم العلمیة وفق خطوات متسلسلة، هي: (الفكرة األساسیة لألنموذج، مرحلة التحلیل، 

 ).2015مرحلة التركیب، مرحلة التركیب المتقدم) (رشید، 

هم وسیلة فیهذا أن أ ووجد ،نموذج اعتمد على التتابع البنائي) بأنه: أ2011ویعرفه العدوان والحوامدة (
 وینتقل ،لمعالجة ا منظومة من التوجیهات التي تتضمنإلى التي تستند راكمیةالتتابع هو الطریقة الت

 األولى. وذلك بعد اتقانالعملیة ،بعدها التعلم عفویًا إلى العملیة التعلیمیة الالحقة

): Landaأنواع المعرفة عند الندا ( 5.1.1.2

 : هي،شكالأو أتثالثة تصنیفا المعرفة إلى )Landa() Landa, 1980صنف الندا (

 -إدراكينه یكون له تصور حسي أو إحینما یرى المتعلم شیئًا مادیًا ف: وراتالتص .1
  في دماغه.ذهني (عقلیاً )نه یكون له تصور إوعندما یغمض عینه ف

 وهذا الهدف یمكن ،ً  المفهوم صیغة من صیغ المعرفة تمثل هدفًا مادیا:المفاهیم .2
للشكل رًا ذهنیًا و معرفته بخصاصه، لذا فالمتعلم قد یمتلكتصوإدراكه أ من یصفهللمتعلم أن 

  خصائص هذا الشكل.رًا على إدراكعلى رسمه ولكنه ال یكون قادرًا المادي فیكون قاد
 المتعلم ال یدرك خصائص الشيء فقط بل یعرف المعلوماتالتي تربط :االفتراضات .3

ن هذه المعرفةتعبر عن نفسها أ و، األخرى وعناصره المكونة لهباألشیاءذلك الشيء المادي 
ولكنه غیر ،  تعلمهرادصحیحًا حول الشيء الم قد یمتلك المتعلم مفهوماً راضات،فعلى شكل افت

 .عطاء التعریف الصحیح لهإ على قادر

) االستكشافي Landaالندا (ألنموذجالتطبیقات التربویة  6.1.1.2

تعلیم األسالیب االستكشافیة ) العدید من التطبیقات التربویة، مثل: Landaیتضمن أنموذج الندا (
، ن یتم من خالل المعالجة وعرض البیانات، حیث یمكنأمیة من تعلیم المعرفةأكثرأهللمعرفة فهي 

تفكیك األسالیب المعقدة ، وعطائهم صیغ جاهزةإهمیة من أكثرأتعلیم الطلبة كیفیة اكتشاف األسالیب و
كیفیة االعتماد على الذات تعلیم الطلبة ، إضافة إلى ولیة تخدم جمیع مستویات الطلبةأسالیب أإلى 

 ).2016(حمید، 
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): Landaخطوات التدریس وفق أنموذج الندا (7.1.1.2

؛) تحددت خطوات Landa, 1999؛ Landa) (Landa, 1980خطوات التدریس ألنموذج الندا (
 ) في خمس مراحل أساسیة، هي:Landaالتدریس وفقًا ألنموذج الندا (

 مرحلة القاعدة أو الفكرة األساسیة: .1
یتم في هذه المرحلة تحلیل العملیات العقلیة إلى عملیات أولیة تحت شروط محددة، وغیر محددة، 

وتتألف هذه العملیات من سلسلة من اإلجراءات األساسیة التي یتم تنفیذها بشكل منظم تحت شروط 
 مخطط لها من أجل حل المشكالت.

 مرحلة التحلیل: .2
ویتم في هذه المرحلة الكشف عن المسارات األساسیة والحاجات التي ینبغي على المعلم التركیز 

 علیها، واتباعها قبل البدء بالدرس وأثناء الدرس، وتتضمن هذه المرحلة:

 وتتضمن تحدید ما یحتاجه المتعلم وما یواجهه من صعوبة تحدید حاجات المتعلم: •
 فیه، وذلك یعتمد على طبیعة المادة الدراسیة، والموضوع المراد تعلمه.

: ویتم من خالل معرفة أعمارهم، ومدى استعدادهم للتعلم، تحدید خصائص المتعلم •
 وما إذا كان هناك مالئمة بین خصائصهم وأسالیب التقویم المتبعة.

: ویتم تحدیده وتقدیمه في ظل حاجات المتعلم وخصائصه، تحدید المحتوى التعلیمي •
 فالمحتوى هو الكل المعرفي والمهاري والوجداني الذي یتعلمه الطالب.

: للربط بین حاجات المتعلم وخصائصه من جهة، وتقدیم تحدید استراتیجیات التدریس •
المحتوى من جهة أخرى، ال بد من وسیلة تربط بینهما، ویتم ذلك من خالل استراتیجیات 

) إلى ضرورة التدرج في استعمال Landaشار الندا (قد أوالتدریس المناسبة لذلك.
 توظف في التدریس بخطواتها المتسلسلة لتضمن حًال ألي مشكلة:االستراتیجیات التي 

 :االكتشاف الموجه

وهو من األسالیب التي تؤدي إلى إشغال المتعلم في عملیة االكتشاف، وجوهره هو العالقة التي 
تنشأ بین المدرس وطلبته، حیث یوجه المعلم األسئلة للطلبة، ومن خاللها یبدأ الطلبة باالستجابة لهذه 

استدعاء جمیع معلومات الطلبة ، ومن خالل:تحدید األهداف السلوكیةاالكتشاف الموجه ویتم األسئلة. 
یر، از (سئلة على الطلبة حول المحاور الرئیسة للموضوعألقاء ، وإ حول المشكلة المثارة للدرس

2014.( 
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وفي االكتشاف الموجه "ُتقدم المشكلة للتلمیذ مصحوبة كافة التوجیهات الالزمة لحها بصورة 
تفصیلیة، والغالب في هذا النوع أن ینفذ التلمیذ التوجیهات المصاحبة تنفیذًا آلیًا بعیدًا عن التفكیر 

والتصرف، وعلى ذلك فإن هذا النوع وهو أدنى مستویات االكتشاف یعتبر قصورًا یتصف به ذلك النوع 
مما یحول دون تحقیق فلسفته األساسیة، وٕاذا كان التلمیذ بحاجة إلى توجیه، فلیس معنى هذا أن تكون 

 ).60، 2009تلك التوجیهات مفصلة إلى الحد الذي یحرمه من فرصة التفكیر السلیم" (أحمد، 

علم باالكتشافاستخدام األسئلة السابرة مفتوحة ه لتحقیق الفائدة من التأن) 2008 (یرى زیتونو
إعطاء الطالب الحریة لممارسة االكتشاف ، والنهایة في عرض المشكلة على الطالب إلثارةتفكیرهم

لبدء بعملیة االكتشاف ینبغي أن یكون للطالب خلفیة مسبقة عن ، ولوالتقصي، مما یولد الدافعیة للتعلم
 ممارسة التقصي ، إضافة إلى ضرورةعملیات العلم كییستطیع أن یجرب ویالحظ ویستنتج ویفسر

 علىتقصي العلم واكتشافه. راً واالكتشاف بطریقة عملیة وعقلیة كي یكون قاد

 : الشرح والتوضیح

تعتبر طریقة الشرح والتوضیح من طرق التدریس القدیمة، وأكثرها استخدامًا فال تكاد تخلوأي 
طریقة تدریسیة من اإللقاء والشرح والتوضیح، وتقوم هذه الطریقة على مبدأ اإللقاء المباشر أوالشرح أو 

العرض النظري للمادة العلمیة فالمعلم یقوم بالتلقین ونقل المعلومات وشرحها، والطالبیستقبل هذه 
 ).2017 (أبو شرخ، المعلومات ویسجل مالحظاته بهدوء

، ویتم تمحور في مساعدة المتعلمین في التركیز على مایكتشفونه وتحویله إلى تركیب منطقيوت
من خالل تناول المعلم للمادة الدراسیة بالتفسیر والتوضیح، وتفكیك أجزاء المحتوى العلمي بشكل 

 ).2006تدریجي؛ وذلك بهدف جعل المادة واضحة ومفهومة ومألوفة (الربیعي، 

ویمكن لمعلم العلوم االستفادة من هذه الطریقة في تقدیم موضوعات جدیدة خاصة في حال 
نقص الوسائل التعلیمیة، وكذلك في عرض المادة العملیة سواء كانت خیال علمي أو تلخیص ألفكار 

 علمیة، كما أنها طریقة شیقة للطالب لتلخیص المفاهیم واكتسابها.

 هما:زاوجة بینالم

 بحیث یقومالمتعلم باكتشاف وتحلیل المعرفة وتنظیمها وفق ،إذ یتم المزج بین األسلوبین السابقین
وجة بین ما ا.حیث یقوم المعلم بعمل مقارنة ومز)2006 (الربیعي، تركیب منطقي یسهل اكتسابه

توصل إلیه الطالب في مرحلةاالكتشاف الموجه، وما قام بشرحه وتوضیحه في مرحلة الشرح 
والتوضیح، وهنا یأتي دور المعلمأن یحفز ویشجع الطالب الذین توصلوا للمعرفة بالشكل الصحیح، 
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 (أبو شرخ، ت القادمةراوعلیه أن ُیقوم األخطاء التیوقع فیها باقي الطالب ویتالفى وقوعها في الم
2017.( 

 : تدحرج كرة الثلج

راكمیة)، والتي تستند ت تتابعي (الطریقة السلوب أحیث یتم في هذه الخطوة تدریج المادة وترتیبها وفق
إلى منظومة التوجیهات التي تتضمنها المعالجة، والتي تسمح للمتعلم باالنتقال عفویًا إلى اإلجراء أو 

 العملیة التعلیمیة الالحقة.

ویتم التتابع وفقًا لآلتي:تعلم العملیة األساسیة األولى وُتمارس بمفردها، ثم تعلم العملیة األساسیة الثانیة 
وُتمارس بمفردها، ثم ُتمارس مع العملیة األساسیة األولى تعلم العملیة األساسیة الثالثة وُتمارس 

بمفردها، ثم ُتمارس العملیتین (األولى والثانیة) بصورة مشتركة، وأخیرًا ُتمارس جمیع العملیات معًا 
)Landa, 1980.( 

وتفصیل وتعریفات وترى الباحثة أن خطوتي االكتشاف الموجه والشرح والتوضیح تتضمنان إشارات 
 والتأكید علىبعض قواعد العمل المعرفي ،یقدمها المدرس للحفاظ على الوقتللمفاهیم العلمیة، بحیث 

ومن ثم الوصول بالمتعلمین إلى المستوى المفاهیم، على تذكر لبة مساعدة الطبهدفوذلك ؛الشائعة
المطلوب. 

 :حلة التركیب. مر3 

وتتضمن هذه المرحلةعرض المفهوم: من خالل عرض القاعدة األساسیة للمفهوم بما یؤدي إلى 
إدراكها، وحجب المفهوم: من خالل إعطاء فرصة للمتعلم لیستذكر المفهوم بعد عرضه لضمان تحقیق 
التصور العقلي له، ووصف خصائص المفهوم: بمعنى أن إعطاء وصفًا ممیزًا للمفهوم لضمان المعرفة 

 اإلدراكیة حوله، وضمان معرفة المتعلم له.

 مرحلة التركیب المتقدم: .3
 وتتضمن هذه المرحلة الخطوات اآلتیة:

 من النشاطات مثل تقدیم ة وتتم من خالل القیام بمجموعالتحویل المعرفي للعملیات العقلیة: -
حلول ومعالجات لمجموعة العملیات التنظیمیة لغرض الوصول إلى العملیات األكثر تعقیدًا، كأن 

یقوم المعلم بتقدیم مجموعة من المفاهیم واألمثلة بعضها مرتبط بمفهوم الدرس، وغیر مرتبط 
بمفهوم الدرس، ثم یطلب من طلبته التمییز بین المثال المنتمي وغیر المنتمي، أو القیام بمقارنات 

 بین مفهوم الدرس مع مفاهیم أخرى.
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 حیث على المعلم أال ینتقل إلى الخطوة التالیة قبل التأكد من فهم الكشف عن كفاءة األداء: -
الطلبة للمفهوم، ألنه سیؤسس علیه المفاهیم الالحقة، ومن أجل ذلك یمكنه توجیه أسئلة لكل خطوة 

 لمعرفة فهمهم لها، وُتصاغ األسئلة بطریقة ُتسهل االنتقال للمفهوم الالحق.
 مرحلة التقویم: .4

تتیح المرحلة األخیرة للمعلم التحقق من مدى اكتساب الطلبة للمفاهیم العلمیة وفهمهم للدرس، 
ومقدار ما تحقق من األهداف التعلیمیة المنشود تحقیقها، مع إعطاء تغذیة راجعة لهم بعد كل خطوة، 

 ویتم ذلك من خالل قیام المعلم بتكلیف طلبته بالقیام باألنشطة الصفیة.

 

 ):Landaالقصور في أنموذج الندا (
لنموذج الندا وفاعلیته الكبیرة في التدریس إال أنله زات على الرغم من وجود الكثیر من الممي

سیة كلها، فالندا حاول تطبیقه على اللغات راال یصلح النموذج مع المواد الدالمآخذ، إذ إنه بعض 
األجنبیة وعلمالهندسة وقواعد اللغة الروسیة ولكنه اعترف أنه لیس باإلمكان أن یطبق في كل المواقف 

 ).2011العدوان والحوامدة، (التعلیمیة. 

یحتاج تطبیقه لوقت أطول من طرق التدریس ) أن أنموذج الندا 2017أبو شرخ (وتضیف 
، إضافة فوضى نتیجة العمل الجماعي أثناء القیام باألنشطة والتجارب العملیة، كما أنه ُیحدث التقلیدیة

حلها وهي االكتشاف الموجه، حیث أن. راالفروق الفردیة خاصة في أولى مإلى أن النموذج ال ُیراعي 

عدم توصل بعض الطالب لإلجابات الصحیحة ، وأخیرًا الطالبغیر متساویین في درجة التعلم
 .بشكل فوري

 المفاهیم العلمیة 2.1.2

 :مقدمة 1.2.1.2

حظیت مناهج العلوم بتغییر دائم؛ ألنها واحدة من المرتكزات األساسیة في تطویر خبرة الطلبة 
وتنمیة تفكیرهم ومهاراتهم، إذ یتم عن طریقها تعلیمهم وتدریبهم على التنظیم وتسلسل أفكارهم حتى 

یتمكنوا من تطبیق ما تعلموه في مواقف متعددة، واتباع األسلوب العلمي المتمثل بالمالحظة والتجریب، 
 ).2002واالستنتاج للتوصل للمعارف والمعلومات (سالمة، 

وتعتبر المعرفة العلمیة هي الجانب المعرفي للعلم، وهي نتاج التفكیر والبحث العلمي توصل 
إلیها الباحثون عن طریق المالحظة واالستقصاء، والبحث التجریبي، وهي تتصف بالقدرة على وصف 
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األحداث والظواهر وتفسیرها والتنبؤ بما سیحدث، وتكتسب المعرفة العلمیة أهمیتها من كونها أساس في 
 ).126: 2010تدریس العلوم وتعلم الطلبة، وبناء خلفیة ضروریة للتقدم العلمي والتكنولوجي (زیتون، 

وتتضمن المعرفة العلمیة في محتوى مناهج العلوم العدید من العناصر أو المكونات األساسیة 
 )، وتلخصها الباحثة فیما یأتي:2007، أبو جاللة، 2010التي أشار لها كٍل من: (زیتون، 

 الحقائق العلمیة: .1
تعرف الحقیقة العلمیة بأنها نتاج علمي مجزأ وخاص، ال یتضمن التعمیم، وغیر قابل للنقاش 
والجدل في وقتها، مثل: (األكسجین یساعد على االشتعال)، إال أنها قابلة للتعدیل والتغییر في ضوء 
األدلة والبراهین العلمیة الجدیدة. ومن خاللها یمكن بناء المفاهیم والمبادئ والنظریات، فهي أساسیة 

لبناء المستویات األكثر تعقیدًا في البناء المعرفي، وهي نسبیة ثابتة ثبات نسبي، وهي مطلقة كاإلیمان 
 باهللا، وتختص بالرموز واالختصارات ووحدات القیاس.

 :المفاهیم العلمیة .2
تعرف بأنها ما یتكون لدى المتعلم من معنى وفهم یرتبط بكلمة أو مصطلح أو عبارة أو عملیة 

معینة. ویتضمن المفهوم العلمي مجموعة من االستدالالت العقلیة أو الذهنیة التي یكونها الفرد لألشیاء 
أو األحداث في البیئة. ویتكون المفهوم من جزأین أساسیین، هما: أوًال االسم أو الرمز أو المصطلح، 

وثانیًا الداللة اللفظیة للمفهوم، وتحدیدًا هذا االسم أو المصطلح أو الرمز إشارة إلى الخصائص 
 .والسمات التي تمیزه عن غیره من األسماء أو المصطلحات

وتنمو المفاهیم العلمیة وتتطور تسلسلیًا من الغموض إلى الوضوح، ومن مفهوم غیر دقیق 
(علیماً ) إلى مفهوم دقیق علمیًا، ومن المفهوم المحسوس إلى المفهوم المجرد. ویواجه الطلبة صعوبات 

في تكوین المفاهیم العلمیة بالطرق التعلیمیة االعتیادیة، فهم بالتالي یحملون مفاهیم علمیة بدیلة أو 
 بسیطة، مما یتطلب اتباع استراتیجیات مختلفة في التغیر المفاهیمي لتعدیلها.

وتركز التربیة العلمیة على تعلم المفاهیم ألنها تستطیع إعطاء معنى للتعلم بعكس الحقائق التي 
ال تتعدى إعطاء المتعلم معلومات أساسیة حول المادة العلمیة، ولذلك یرتبط تعلم المفاهیم بالتعلم ذي 

 ).2007المعنى (المحیسن، 
 المبادئ العلمیة: .3

تتصف المبادئ العلمیة بأنها عبارة أو جملة لفظیة صحیحة علمیًا تتضمن التعمیم العلمي على 
مجتمع األشیاء أو الظواهر التي یتضمنها المبدأ العلمي. وبالتالي یوضح المبدأ العلمي صورة مكررة 

في أكثر من موقف أو حالة، وهیتتضمن الحقیقیة أو الصحة العلمیة والمفاهیم العلمیة، كما في: 
 المعادن تتمدد بالحرارة، والثدیات تتكاثر بالوالدة.
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 القوانین العلمیة: .4
هي سلسلة مرتبطة من المفاهیم العلمیة تصف الظاهرة أو الحدث وصفًا كمیًا، في صورة عالقة 
ریاضیة، وهي درجة من درجات التعمیم التي تتشابه مع القاعدة أو المبدأ، ویتمیز القانون العلمي بأنه 

عبارة لفظیة صحیحة علمیة تضمن التعمیم، وعالقة بین مفهومین أو أكثر، ویمكن التعبیر عنه بصورة 
 رمزیة وكمیة، وثبات لمدة طویلة نسبیاً . 

 النظریة العلمیة: .5
وهي تكوینات فرضیة تفسر ظاهرة ما، وتتسم بالشمول الواسع، وتحتاج إلى التجربة واإلثبات. 
وهي بناء متكامل من الفروض والوقائع والمفاهیم والقوانین العلمیة التي تم صیاغتها في سیاق واحد 

لتفسیر الظواهر الطبیعیة. ومن خصائصها أنها تستهدف تفسیر الظواهر الطبیعیة، ومن ثم فهم 
 الظواهر الكونیة وأنها تسهم في التنبؤ وتوجیه البحث العلمي.

وتستهدف الباحثة المفاهیم العلمیة بشكل خاص، من حیث المفهوم واألهمیة والبناء، وطرق 
وأسالیب تنمیتها لدى طلبة التعلیم العام، وخاصة التعلیم األساسي. حیث إن المفاهیم العلمیة هي 

األساس في فهم العلم وتطوره، فبقدر ما یتمكن الطالب من فهم وٕادراك المفاهیم العلمیة بقدر ما یكون 
 قدر النجاح في فهم مفاهیم أخرى ذات صلة بالعلوم أو بالمواد الدراسیة األخرى.

: تعریف المفهوم 2.2.1.2

یمكن النظر للمفهوم على أنه عملیة وناتج، فهو عملیة عقلیة یتم عن طریقها تحدید مجموعة 
من الصفات أو السمات أو الحقائق المشتركة، وتعمیم عدد من المالحظات ذات العالقة بمجموعة من 

األشیاء، وتنظیم معلومات حول صفات شيء أو حدث أو عملیة تمكن من تمییز أو معرفة العالقة 
بین قسمین أو أكثر من األشیاء. أما من حیث كونه ناتجًا للعملیة العقلیة فهو االسم أو المصطلح أو 
الرمز الذي یعطي لمجموعة الصفات أو السمات أو الخصائص المشتركة، أو العدید من المالحظات 
أو مجموعة المعلومات المنظمة، ولكل مفهوم مدلول أو تعریف معین یعرف من خالله (صبري وتاج 

 ).2000الدین، 

وُیعرَّف المفهوم على أنه: "مجموعة من المعلومات التي توجد بینها عالقة حول شيء معین 
 ).40: 2001تتكون في الذهن، وتشتمل على الصفات المشتركة والممیزة لهذا الشيء" (نشوان، 

) على أنه: "تصورات عقلیة مجردة ذات طبیعة معقدة، تعتمد 186: 2001ویعرفه القرشي (
على إیجاد عالقات بین األشیاء والحقائق والمواقف المختلفـة، لیتم تصنیفها على أساس ما یجمع بینها 

 ".منصفات متشابهة، لُتصـاغ فـي صـورة وصفیة
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) على أنه: تركیب أو تنظیم لألفكار أو المعاني NSSE, 2002وعرفته الهیئة التربویة (
 ).117: 2002(سالمة، 

) بأنه: تصور عقلي مجرد في شكل رمز أو كلمة أو جملة، 14: 2009وعرفه الجوارني (
 یستخدم للدالة على موضوع أو ظاهرة معینة.

) المفهوم على أنه: كلمة أو مصطلح له داللة 2013وتعرف وزارة التربیة والتعلیم الفلسطینیة (
لفظیة محددة ینشأ من عدد من الحقائق، ویشكل من خالل صورة ذهنیة لشيء ما. ویتطلب تكوین 

 المفهوم إدراك العالقات بین األشیاء والظواهر والمعلومات المرتبطة ببعضها بعضا. 

وتتفق التعریفات جمیعا على أن المفهوم هو تجرید عقلي لصفات مشتركة حول شيء ما، 
 وتعمیم هذه الصفات تحت مسمى أو مصطلح أو رمز.

وتعرف الباحثة المفهوم إجرائیًا بأنه: الصورة العقلیة التي یكونها طالب الصف الرابع األساسي 
 من تجرید للخصائص المشتركة للظواهر العلمیة، وتتألف من االسم وداللته اللفظیة.

) إلى وجود ثالثة مصطلحات 36 - 31: 1999) نقًال عن (صبح، 2007وتشیر شهاب (
ُتستخدم في مجال المفاهیم العلمیة، وقد تتداخل مع بعضها، لذا من الضروري التفریق بین هذه 

 المصطلحات:

 حیث تبدأ المفاهیم بالتكوین في المرحلة األولى بعد الوالدة، إذ یبدأ الطفل تكوین المفاهیم: .1
في التعرف على العالم المحیط به من خالل حواسه، ومن خالل خبراته الیومیة یبدأ بتكوین 

المفاهیم، وتكوین المفاهیم عملیة مركبة ومرحلیة تحتاج إلى عملیات متتابعة یمارسها الفرد من 
خالل وجوده في مواقف معینة. 

: هو نتاج التفاعل بین الجهد المبذول لتهیئة المواقف التعلیمیة للفرد وما تعلم المفاهیم .2
 یمارسه من نشاط في هذا السبیل.

: تكوین المفاهیم ونموها عملیة مستمرة، تتدرج في االتساع والتعقید من مرحلة نمو المفاهیم .3
إلى مرحلة أخرى، وینمو المفهوم العلمي ویتطور نتیجة لنمو المعرفة العلمیة نفسها، ونتیجة 

 لنضج الطفل من ناحیة بیولوجیة وفكریة وازدیاد خبراته.
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 :تعریف المفهوم العلمي3.2.1.2

) 78: 2008ال یختلف تعریف المفهوم العلمي كثیرًا عن المفهوم بصفة عامة، فقد عّرف زیتون (
المفهوم العلمي بأنه: "ما یتكون لدى الفرد من معنىوفهم، ویرتبط بكلمة (مصطلح)، أو عبارة، أو عملیة 

 معینة".

) أن المفهوم العلمي ما هو إال صیاغة مجردة للخطوط المشتركة بین 2007ویؤكد المحیسن (
 مجموعة من الحقائق العلمیة، وهو یعبر عن عالقة منطقیة بین معلومات ذات صلة بینها.

) بأنه: االسم أو المصطلح الذي یعطیه لمجموعة الصفات أو السمات 2011ویعرفه الخزرجي (
 أو الخصائص المشتركة أو العدید من المالحظات أو مجموعة المعلومات المنظمة.

 :تصنیف المفاهیم العلمیة 4.2.1.2

 ) إلى وجود تصنیف للمفاهیم العلمیة تتمثل فیما یلي:2008یشیر زیتون (

ربط: وهي تربط بین أكثر من خاصیة للمفهوم، مثل: (المادة: كل شيء یشغل المفاهیم  .1
حیزًا ویمكن إدراكه بالحواس). 

و یشترط فیها توافر خاصیة محددة، مثل: أفصل: وهي تعرف بخاصیة واحدة، المفاهیم  .2
(األیون: ذرة أو مجموعة من الذرات تحمل شحنة كهربائیة). 

عالقة: وهي تبحث عن عالقة تربط بین أكثر من مفهوم، مثل:(القوة –المسافة– المفاهیم  .3
الضغط). 

  مثل: (الزواحف: فقاریات).،تصنیفالمفاهیم  .4
 مثل: (التمثیل الضوئي – الهضم – التنفس). ،جرائیةاإلعلمیة المفاهیم ال .5
 مثل: (األمانة – االنتماء- المیول - التقدیر – االتجاهات). ،وجدانیةالمفاهیم ال .6

) على تصنیف المفاهیم إلى مفاهیم 2008) مع زیتون (2009ویتفق كٍل من األغا واللولو (
 ربط وفصل وعالقة، ویضیفا إلى ذلك مفاهیم أخرى، هي:

 مادیة: وتمتاز بأنها محسوسة تعتمد على المالحظة المباشرة، مثل: (الزهرة).المفاهیم ال .1
مجردة: تعتمد على التخیل والقدرات العقلیة العلیا، مثل :(الذرة - األیون). المفاهیم ال .2
معقدة: وهي مفاهیم تعتمد على تفسیر الظواهر الطبیعیة، مثل: (التطور، المفاهیم ال .3

التأین). 
  ) المفاهیم العلمیة من زوایا متعددة:1996ویصنف الخلیلي وآخرون (
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 وتنقسم إلى: ،من حیث طریقة إدراك المفاهیم العلمیة .1
 : یمكن إدراك مدلولها عن طریق المالحظة باستخدام الحواس.محسوسةالمفاهیمال -
  الحرارة – یمكن إدراك المفهوم من خالل اإلحساس بالبرودة أو السخونة.:مثال

: ال یمكن إدراك مدلولها عن طریق المالحظة. مجردةالشكلیة أو المفاهیم ال -
 : مادة تخزن المعلومات الوراثیة للكائن الحي.DNA: مثال

 وتنقسم إلى: ،من حیث مستویاتها .2
 : غیر مشتقة من مفاهیم أخرى.ولیةاألمفاهیمال -
 : الزمن – الكتلة – الفراغ.مثال

: یمكن اشتقاقها من مفاهیم أخرى. مشتقةالمفاهیمال -
 : المسافة = السرعة × الزمنمثال

 : وتنقسم إلى:من حیث درجة تعقیدها .3
 : تتضمن مدلوالتها عددًا قلیًال من الكلمات.بسیطةالمفاهیم ال -
 : الخلیة: وحدة بناء الكائن الحي.مثال

: تتضمن مدلوالتها عددًا كبیر من الكلمات. معقدةالمفاهیم ال -
: الذرة: نظام متكامل من جسیمات تحمل شحنات سالبة تدور في مستویات طاقة حول مثال

النواة التي تتمركز فیها كتلة الذرة، وبها نوعین من الجسیمات أحدها یحمل شحنة موجبة واآلخر غیر 
 مشحون، وعدد الشحنات الموجبة یساوي عدد الشحنات السالبة.

ویتضح أن درجة تعقید المفهوم تختلف من مفهوم آلخر ومن مرحلة دراسیة، ومن صف دراسي 
 آلخر، وفقًا لمستویات وقدرات الطلبة.

: وتنقسم إلى: من حیث درجة تعلمها .4
: وهي المفاهیم التي ُیستخدم فیها كلمات مألوفة للطلبة، أو سبق سهلة التعلمالمفاهیم ال -

للمتعلم تعلمها أن درس متطلبات تعلمها. 
: وهي المفاهیم التي یستخدم في تعریفها كلمات غیر مألوفة، ولم صعبة التعلمالمفاهیم ال -

 یسبق للمتعلم دراسة متطلبات تعلمها.
مفهوم الذرة: إذا سبق للطالب دراسة الشحنات ومستویات الطاقة والكتلة صار مفهوم الذرة مثال: 

 سهل التعلم والعكس صحیح.
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وترى الباحثة أن المفاهیم العلمیة الواردة في كتاب العلوم والحیاة للصف الرابع األساسي، یمكن 
تصنیفها إلى مفاهیم سهلة التعلم وصعبة التعلم، ومحسوسة، وهذا ما جاء في تصنیف الخلیلي وآخرون 

)1996.( 

) إلى أنه من خالل تصنیف المفاهیم العلمیة یمكن استخالص العدید من 2007ویشیر شهاب (
 النقاط الهامة:

یختلف تعریف المفهوم العلمي باختالف الزاویة التي ُینظر للمفهوم من خاللها.  .1
یوجد تقسیمات متنوعة للمفاهیم العلمیة حسب مصدر المفهوم وطریقة تكوینه.  .2
توجد خصائص عامة رئیسیة مشتركة تتفق فیها المفاهیم العلمیة وخصائص أخرى ثانویة.  .3
یوجد مستویات متعددة ودرجات مختلفة للمفاهیم العلمیة: التجرید والحسیة وغیر ذلك.  .4
 توجد عدة مصطلحات عند استخدام المفاهیم، مثل: تكوین، تعلم، نمو وتطور المفاهیم. .5

 :خصائص المفاهیم العلمیة5.2.1.2

تتمیز المفاهیم العلمیة بمجموعة من الخصائص التي تمیزها عن غیرها من مكونات المعرفة 
 ):2009؛ األغا واللولو، 2008العلمیة، ومن هذه الخصائص كما حددها (زیتون، 

یتكون المفهوم العلمي من جزأین، هما: االسم أو الرمز أو المصطلح (الكثافة، الخلیة،  .1
الحامض)، والداللة اللفظیة للمفهوم كما في: األیون: ذرة أو مجموعة تحمل شحنة كهربائیة. 

یتضمن (المفهوم العلمي) التعمیم، كما في: المادة كل شيء یشغل حیزًا وله ثقل ویمكن  .2
 إدراكه بالحواس.

لكل مفهوم علمي مجموعة من الخصائص الممیزة التي یشترك فیها جمیع أفراد فئة المفهوم  .3
وتمیزه عن غیره من المفاهیم العلمیة األخرى (الطیور أجسامها مغطاة بالریش)، وله خصائص 
أخرى متغیرة أو ثانویة كما في اختالف الطیور في خصائص: المناقیر واألرجل والرقبة... إلخ. 

  هي: التمییز، التنظیم والتعمیم.،وعملیًا، تتكون المفاهیم العلمیة من خالل عملیات ثالث
تكوین المفاهیم العلمیة ونموها عملیة مستمرة تتدرج في الصعوبة من صف ومن مرحلة تعلیمیة إلى 

أخرى، وذلك نتیجة لنمو المعرفة العلمیة نفسها. ولنضج الفرد (الطالب) بیولوجیًا وعقلیًا وازدیاد خبراته 
 التعلیمیة.

ویتضح مما سبق أن المفهوم العلمي یتكون من االسم والداللة اللفظیة الدالة على االسم، وأن 
 لكل مفهوم علمي مجموعة خصائص ممیزة یشترك فیها جمیع عناصر المفهوم.
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 :أهمیة اكتساب المفاهیم6.2.1.2

إن مساعدة الطلبة على تعلم المفاهیم بطریقة فعالة هو هدف أساسي من غایات التعلم المدرسي 
تساعد في التقلیل من تعقد البیئة وتسهیل التعرف على األشیاء وأساس عملیة التفكیر. فالمفاهیم 

من الحاجة إلى ، وتقلل  التعرف على األشیاء الموجودة فیهاالطلبةتسهل المفاهیم على ، والموجودة فیها
تساعد على التوجیه والتنبؤ والتخطیط ألنواع مختلفة من ، كما وإعادة التعلم عند مواجهة مواقف جدیدة

تساعد المتعلم على التفسیر ، وتسمح بالتنظیم والربط بین مجموعات األشیاء واألحداث، والنشاط
تلعب المفاهیم دورًا ، إضافة إلى أنها تسهم في انتقال أثر التعلم للمواقف التعلیمیة األخرى، ووالتطبیق

 هامًا في تحدید األهداف التعلیمیة، واختیار وتنظیم المحتوى، والوسائل التعلیمیة، ووسائل تقویمها
 .)2004؛ سالمة، 2008(زیتون، 

أكثر ثباتًا ) أن تعلم المفاهیم العلمیة له أهمیة كبیرة تتمثل في أنها: 2004وأضاف سالمة (
 في ، ویسهم تعلمهاتؤدي إلى تنمیة التفكیر االبتكاري لدى الطلبة، ووبالتالي أقل عرضة للتغییر

 إلى تهاتؤدي دراس، والقضاء على اللفظیة، حیث إن المتعلم كان یستخدم اللفظ دون أن یعرف مدلوله
 زیادة القدرة على استخدام وظائف العلم الرئیسیة.

) بأن أهمیة اكتساب المفاهیم في المساعدة 100: 2000ویذكر كل من الشربیني وصادق (
األشیاء التي تثیر االنتباه في من هم وتفسیر كثیر ، وفي فعلى التوجیه والتنبؤ والتخطیط ألي نشاط

تزید من القدرة على استغالل ، وتسمح بالتنظیم والربط بین مجموعات األشیاء واألحداث، كما والبیئة
 تزید االهتمام بمادة العلوم وتزید من الدافعیة لتعلمها.، والمعلومات في المواقف وحل المشكالت

وتعمل المفاهیم أیضًا على زیادة حجم المعارف حول األحداث والمثیرات المحیطة بالفرد، 
وتساعد على تحدید األهداف واختیار وتنظیم المحتوى والوسائل التعلیمیة وأسالیب التقویم ولذلك تخفف 

 ).2012من التعقید في حقائق العلوم (العتابي، 

) فیما یأتي: 2001وتتمیز المفاهیم العلمیة بالعدید من الممیزات، والتي أشار لها نشوان (
مستوى المفهوم الواحد یكون واحدًا لدى جمیع التالمیذ ، وأن للمفهوم مستویات متعددة وهي لیست ثابتة

غایة تعلم ، وأن المفهوم لیس له نهایة من التطور رأسیًا واالتساع أفقیاً ، كما أن في مرحلة معینة
توظیف المفهوم هو السبیل إلى إنماء المفهوم ، إضافة إلى أن المفهوم الوصول إلى حل المشكالت

 وتطویر مستویاته.
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 :تنمیة المفاهیم العلمیة 7.2.1.2

إن اكتساب الطالب ألي مفهوم علمي یتم على مراحل أو حلقات مستمرة، ومن ثم فإن أیة 
خبرات خاطئة أو أفكار غیر دقیقة علمیًا یكتسبها الفرد خالل تكوینه لهذا المفهوم، تؤدي حتمًا إلى 
تكوین أطر أو مفاهیم بدیلة تنطوي على فهم خطأ لهذا الطالب، لیس فقط للمفهوم موضع التكوین 

فحسب، بل أیضًا لما یترتب علیه، وما یرتبط به من خبرات وأفكار ومفاهیم أخرى الحقة (صبري، تاج 
 ).2000الدین، 

) على أن المفاهیم العلمیة تمثل أحد أهم مستویات البناء 2000ویؤكد صبري وتاج الدین (
المعرفي للعلم التي تبنى علیها باقي مستویات هذا البناء من مبادئ وتعمیمات وقوانین ونظریات، كما 
تعد هذه المفاهیم واحدة من أهم نواتج التعلم التي یمكن من خاللها تنظیم المعرفة العلمیة لدى المتعلم 

 بصورة تضفي علیها المعنى.

 : أسالیب تدریس المفاهیم العلمیة 8.2.1.2

 ) إلى أن تدریس المفاهیم العلمیة یمكن أن یتم من خالل منحنیین أساسیین، هما:2008أشار زیتون (

: وهو األسلوب التدریسي الطبیعي لتعلم المفاهیم العلمیة وتعلمها، المنحنى االستقرائي -
ویبدأ بالحقائق والمواقف الجزئیة، ثم یتم االنتقال إلى الخصائص الممیزة للمفهوم والعالقة بینها 

حتى یتم التوصل إلى المفهوم. 
: وهو األسلوب التدریسي الذي یتم فیه تأكید المفاهیم العلمیة المنحنى االستنباطي -

وتنمیتها والتدرب على استخدامها في مواقف تعلیمیة علمیة جیدة، وفي هذا المنحنى یتم تقدیم 
 المفهوم ثم تقدیم الحقائق واألمثلة.

 :صعوبات تعلم المفاهیم 9.2.1.2

) إلى أن الطالب یواجه العدید من الصعوبات 2011؛ خطایبة، 2004أشار كٍل من (سالمة، 
عدم القدرة على التمییز بین العبارة التي تتضمن مفهوم أو قانون أو عند تعلم المفاهیم العلمیة، مثل: 

الخلط في معنى )، ولمفاهیم العلمیة المجردة أو المفاهیم المعقدة(اطبیعة المفهوم العلمي: ، فكرة أساسیة
النقص في خلفیة المتعلم العلمیة كما في مفهوم ، والمفهوم أو داللته اللفظیة لبعض المفاهیم العلمیة

 حاالت المادة.

24 
 



، وعدم صعوبة تعلم المفاهیم العلمیة السابقة والالزمة لتعلم المفاهیم العلمیة الجدیدةإضافة إلى 
مدى فهم معلم العلوم للمفاهیم العلمیة ، والمناهج التعلیمیة، وكذلك اللغة المتبعة في التعلیممناسبة 

 استراتیجیات التدریس المتبعة في تدریس مادة العلوم.، ووكفاءتهم وطرق التدریس المستخدمة

) صعوبات أخرى تواجه الطلبة في تعلم المفاهیم 2009وأضاف كٍل من أمبوسعیدي والبلوشي (
عدم ربط ، عدم وجود معنى للمصطلح في اللغة التي یتكلم بها الطالب في حیاته الیومیةالعلمیة، مثل:

الخلط بین المصطلحات العلمیة المتقابلة (التأكسد – ، والمصطلح بالبیئة التي یعیش فیها الطالب
ل مصطلح التكیف. ثعدم تطبیق المصطلح العلمي في مواقف علمیة جدیدة، م، واالختزال)

 على اكتساب التسرع في التعمیم مثل اعتبار كل حیوان له أجنحة من الطیوروكذلك یؤثر 
صعوبة نطق ، واحتواء الدرس الواحد على الكثیر من المصطلحات ذات الدالالت المتباینةالمفاهیم، و

استخدام ، و مثل: الجلوكوكورتوكیدات،طول المفهوم العلمي، و مثل: االكتینومایستات،المفهوم العلمي
قلة الوسائل المعینة التي ، واء مختلفة للمفهوم الواحد في نفس المنهج (العجلة – التسارع)مرموز وأس

  مثل: االتزان اإلستاتیكي واالتزان الدینامیكي.،عدم تعریب المصطلحات، وتساعد في توضیح المفهوم

 :العوامل التي تؤثر في تعلمي المفاهیم العلمیة 10.2.1.2

 ) إلى أن تعلم المفاهیم العلمیة یتأثر بمجموعة من العوامل، أهمها:88: 2001ُیشیر الطیطي (

: فكلما زاد عدد األمثلة على المفهوم المستهدف، كان عدد األمثلة على المفهوم العلمي -
تعلمه أسهل والعكس صحیح. 

: ال بد من توافر النماذج أو األمثلة والالأمثلة لیسهل تعلم المفهوم األمثلة والألمثلة -
العلمي. 

: یزداد تعلم المفاهیم العلمیة بازدیاد خبرات المتعلم، وقد ینشأ نتیجة لذلك الخبرات السابقة -
 مما یؤدي إلى اختالفات في تعلم المفاهیم العلمیة المستهدفة. ،فروق فردیة بین المتعلمین

: یجب التدخل بصورة أكبر عندما یكون المفهوم مجردًا أو لیست نوع المفاهیم العلمیة -
لدیه أمثلة كثیرة، أما إذا كان المفهوم مادي أو محسوس وجب توجیه المتعلمین ومساعدتهم 

في تعلمه. 
) إلى وجود عامالن یتحكمان في معنى المفهوم عند الفرد، هما: 2011وُیشیر الخزرجي (

لدى طالب المرحلة االبتدائیة: مادة لها مستوى نضجه وخبراته السابقة، ومثال ذلك مفهوم الحمض:
طالب المرحلة ، وعند لدى طالب المرحلة اإلعدادیة: مادة تحمر ورقة عباد الشمس، أما طعم الذع

لدى العالم: مفهوم أكثر تعقیدًا وتخصصاً . ، والثانویة: مادة تنتج بروتونًا وتسحب إلكتروناً 
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 :نصائح تدریس وتكوین المفاهیم العلمیة 11.2.1.2

) إلى بعض النصائح للمعلمین لتكوین المفاهیم العلمیة عند طالبهم، 2010أشار زیتون (
استخدام الوسائل التعلیمیة ، واستخدام أسالیب تدریسیة مختلفة في تدریس المفاهیم العلمیة وتعلیمهاك

التأكید على الخبرات والمواقف ، ووتكنولوجیا ومصادر التعلیم المختلفة لتسهل من تكوین المفهوم العلمي
 بحیث یكون الطالب ، وبخاصة خبرات المتعلم نفسه،التعلیمیة الحسیة في تدریس المفاهیم العلمیة

فاعًال في تكوین المفهوم العلمي. 

التذكیر بالمفاهیم العلمیة السابقة من حین ، والتأكید على كثرة األمثلة (المفهوم والالمفهوم)و
ربط المفاهیم ، وتقدیم المفاهیم العلمیة وبیان تطبیقاتها النظریة والعملیة في مختلف فروع العلم، وألخر

 بخبرات الطالب السابقة والظروف البیئة التي یعیشها.

 : الذكاء الطبیعي3.1.2

ال زال اهتمام التربویین منصبًا بشكل الفت على دراسة العقل البشري، وقدراته وٕامكاناته، 
باعتباره هدفًا رئیسًا من أهداف العملیة التعلیمیة، وأساسًا قویًا لبناء الحضارات وٕانتاج المعرفة واالرتقاء 
إلى مصاِف دول العالم، لذلك أصبحت تنمیة العقول البشریة وٕاكسابها القدرة على مواجهة المشكالت 

وتقدیم وتولید األفكار اإلبداعیة؛ ضرورة وطنیة ُملحة لمواكبة التطورات التكنولوجیة والمعرفیة 
). 2013المتسارعة التي یشهدها العالم (فرج اهللا وأبو سكران، 

 ة) طلبت وزارة التعلیم في باریس من عالم النفس الفرنسي ألفرد بینیه ومجموع1904ومنذ عام (
من زمالءه تطویر وسیلة لتحدید طالب الصفوف االبتدائیة المعرضین لخطر الرسوب، لكي یتلقوا 

اهتمامًا عالجیًا لرفع مستواهم التعلیمي، وقد أسفرت جهودهم عن وضع أول اختبار للذكاء، وانتشر 
و بتقدیر نسبة الذكاء أ ویمكن التعبیر عنه بعدد واحد موضوعیااختبار الذكاء، الذي یمكن قیاسه 

IQ)Armstrong, 2009 .(

: مفهوم الذكاء 1.3.1.2

 "القدرة على التكیف السریع مع وضع مستجد" : هو،)intelligence في قاموس التربیة (الذكاء
 "قدرة على التحلیل والتركیب والتمییز :م). ویعرف المعجم الوسیط الذكاء بأنه1980(الخولي، 

 ـ).314، 1972أنیس وآخرون، واالختیار، وعلى التكیف إزاء المواقف المختلفة" (

ن الذكاء هو القدرة على حل المشاكل أو اإلنتاج الفكري الذي یؤدي بالتالي إلى أویرى جاردنر 
مهارة حل المشكالت تسمح للفرد أن إطار ثقافي معین". ویتضمن هذا التعریف جانبین أولهما تضمن 

26 
 



أن یصل إلى الوضع الذي یمكن من خالله أن ینال هدفه، وأنه المسلك المالئم للوصول إلى ذلك 
الهدف. وثانیهما: عن خلق النتاج مهم للفوز أو السماح بتوصیل المعرفة التي تمكن الفرد من التعبیر 

عن وجهات نظره أو مشاعره. وٕان المشاكل التي تحتاج إلى الحل تتراوح بین وضع حد أو نهایة لقصة 
 ).2011أو اإلصالح موقف ما (الخفاف، 

 "ما لدى المتعلم من قدرات واستعدادات تمكنه من استیعاب :) بأنه2005ویعرفه منصور وزمالؤه (
المعلومات والمعارف، والتي تدل على ما یستطیع أن یقطعه من مراحل دراسیة" – ویضیفون – "للذكاء 

تعریفات كثیرة: العملیة المعرفیة، أو العقلیة، القدرة على التفكیر المجرد، القدرة على إدراك العالقات 
واالستدالل، أو هو القدرة على التكیف االجتماعي أو الفطنة والنباهة". 

: مفهوم الذكاءات المتعددة 2.3.1.2

م على ید العالم األمریكي (هاورد جاردنر 1983ظهرت نظریة الذكاءات المتعددة ألول مرة في عام 
Howard Gardner) "في كتابه الشهیر "أطر العقل (Frames of Mind حیث قدمت نقدًا الذعًا ،(

 وتدعیمًا لفكرة التعلم النشط، ورفض اعتبار الذكاء قدرة واحدة یمكن أن ،)I.Qالختبارات نسبة الذكاء (
تقاس باختبار واحد. لتصبح بذلك نظریة الذكاءات المتعددة في حد ذاتها أداة هامة وبارزة، ومن أبرز 

 .)2007أدوات التعلم النشط (حسین، 

بتحدي Howard Gardnerفبعد ثمانین عامًا من وضع أول اختبار للذكاء العام، قام هاورد جاردنر
االعتقاد السائد حول الذكاء، حیث قال: إن ثقافتنا قد عّرفت الذكاء على نطاق ضیق جدًا، واقترح في 

وجود سبعة ذكاءات أساسیة على األقل، وأخیرًا أضاف Frames of Mind 1993كتاب "أطر العقل"
). Armstrong, 2009(أنواعًا أخرى من الذكاءات 

وحتى یومنا هذا أضحت الذكاءات المتعددة من أهم النظریات في العالم والتي في ضوئها یتم 
 ,Gardner؛ 2011تطویرعملیة التعلیم. وتقوم نظریة الذكاءات المتعددة، كما حددها (إبراهیم، 

 هي: ، على نقاط عّدةArmstrong, 2003)؛ 2009

 (المنطقي، اللغوي، الریاضي، االجتماعي، :أن كل فرد لدیه عدة ذكاءات، منها -
 الوجودي، الموسیقي، الطبیعي، المكاني، الداخلي).

 تتفاوت هذه الذكاءات في مستویاتها داخل كل فرد، كما أنها تعمل بشكل مستقل. -

مستوى الذكاءات المتعددة یختلف من فرد آلخر، كما أن كل فرد یتفوق في نمط من  -
 أنماط الذكاء المتعدد على األنماط األخرى.
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یمكن للفرد أن یتعرف على أنواع الذكاءات المتعددة التي یمتلكها، كما یمكنه تنمیة هذه  -
 الذكاءات المتعددة وصوًال إلى مستوى الكفایة.

وقد صنف جاردنز الذكاءات المتعددة إلى تسع فئات أو ذكاءات، مع إمكانیة وجود أنواع أخرى یجري 
العمل على اكتشافها، فالهدف األساسي لیس تحدید الذكاء ولكن تعددها، وفیما یلي وصفًا لهذه 

؛ Gardner, 2004؛ Armstrong, 2009 (كما تشیر المراجع العلمیة المتخصصةالذكاءات 
Armstrong, 2003،2003؛ جابر، 2003؛ حسین  :(

 وهو القدرة على فهم اآلخرین :Interpersonal Intelligenceالذكاء االجتماعي  -1
ودوافعهم ومشاعرهم والتمییز بینها، ویضم أیضا حساسیة الفرد بتعبیرات الوجوه والصوت، 

 واإلیماءات والقدرة على التواصل والتفاعل مع اآلخرین وٕاقناعهم والتجاوب معهم.
 الكفاءة والخبرة في :Bodily-Kinesthetic Intelligenceالذكاء الجسمي-الحركي  -2

استخدام الفرد لجسمه كله أو جزءًا منه (األصابع، الید، الذراعین، القدمین) في التعلم، والتعبیر 
 عن الذات واألفكار والمشاعر وحل المشكالت، بصورة متناغمة مع قدراته العقلیة.

 ویتمثل في :Logical-Mathematical Intelligenceالذكاء الریاضي-المنطقي  -3
قدرة الفرد على التحلیل المنطقي للمشكالت، ومعالجة المسائل الریاضیة والحسابیة بسرعة، 

 والتعلیل واستخدام األرقام بفاعلیة، وتوظیف األسلوب العلمي في معاجلة المشكالت.
 قدرة الفرد على أن یتعمق داخل :Intrapersonal Intelligenceالذكاء الشخصي  -4

 نفسه، ویتعرف على ذاته، وٕادراك قدراته وانفعاالته واالستفادة من ذلك في تعدیل سلوكه.
 القدرة على تمییز الكائنات الحیة، إضافة إلى :Natural Intelligenceالذكاء الطبیعي  -5

 فهم الظواهر الطبیعیة المختلفة، والحساسیة للمظاهر األخرى في عالم الطبیعة.
: وهو القدرة على استخدام اللغة Linguistic Intelligenceالذكاء اللغوي-اللفظي  -6

بفاعلیة سواء كان كتابیًا أو شفویًا، ویشمل ذلك التعبیر عما یجول في الخاطر، وترتیب الكلمات 
 ومعانیها وتوظیفها في إقناع اآلخرین.

: وهو القدرة على إدراك العالم البصري Spatial Intelligenceالذكاء المكاني-البصري  -7
 المكاني بدقة، واإلحساس باأللوان واألشكال والخطوط، والعالقات التي توجد بین هذه العناصر.

القدرة على إدراك الصیغ الموسیقیة، : Musical Intelligenceالذكاء الموسیقي  -8
والتفكیر في الموسیقى وسماع القوالب الموسیقیة والتعرف علیها، والتعامل معها ببراعة، إلى 

 جانب أداء الموسیقى وتألیفها وتحدید دورها في الحیاة. 
 قدرة الفرد على طرح أسئلة تتعلق بمعنى :Existential Intelligenceالذكاء الوجودي  -9

 الحیاة وكیفیتها، والموت وأسبابه، والحقائق األساسیة والتأمل فیها. 
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و أكثر من أنواع الذكاءات أوتشیر نظریة الذكاءات المتعددة إلى أن كل شخص یمتلك تسعة 
و بشكل فردي، كما ویمكن للفرد التعرف على أالمتعددة، وهذه الذكاءات یمكن أن تعمل بشكل ُمجَمع 

). 2013ما یمتلكه من أنواع الذكاءات المتعددة والعمل على تنمیتها (فرج اهللا، وأبو سكران، 
 مؤخرًا نماذج متقدمة ألحدث أنواع الذكاءات المتعددة، وطورها Gardnerوأضاف جاردنر 

). 2003للتكامل مع األبعاد المختلفة للنظریة، ومن هذه الذكاءات: الروحي واألخالقي (حسین، 
وستقتصر الدراسة الحالیة على تناول أحد أنواع الذكاءات المتعددة وهو الذكاء الطبیعي 

)Natural Intelligence) وذلك في محاولة للبحث عن فاعلیة استخدام نموذج الندا ،(Landa (
االستكشافي في تنمیة الذكاء الطبیعي لدى طلبة الصف الرابع األساسي. 

:  الذكاء الطبیعي مفهوم3.3.1.2

یرتبط الذكاء الطبیعي بكل ما یرتبط بالبیئة وما حولها، وفیما یلي بعض التعریفات التي تناولت 
الذكاء الطبیعي: 

هو الذكاء المرتبط بالبیئة، حیث یمتاز صاحب هذا الذكاء بالقدرة على التعرف والتمییز  -
والتصنیف للطبیعة (النباتات – الحیوانات – الصخور) وغیر ذلك مما هو موجود في العالم 

؛ إبراهیم، 2006الخارجي، ویظهر بشكل واضح لدى علماء الفلك والبیئة واألحیاء (فارس، 
2011.( 

یظهر على الطالب عندما یكون لدیهم وعي تام من العالم والظواهر الطبیعیة، تمییز  -
 ، والمعادن، والصخور، واألسماك، والطیور، والحشرات، الحیوانات: مثل،العناصر الطبیعیة

لخ.  وغالبا ما یتعلمون بشكل أفضل عندما یكون قد إ واألشجار والزهور، والنجوم، …،والنباتات
 ).2007تم فرز وتصنیف المحتوى أو تعلقه بالعالم الطبیعي (نوفل، 

قدرة الفرد على تحدید وتصنیف األشیاء الموجودة في الطبیعة من نبات وأزهار وأشجار  -
وحیوانات وطیور، ویوجد هذا النوع من الذكاء لدى المزارعین ومربي الحیوانات والجیولوجیین 

 ).2007عفانة والخزندار، وعلماء اآلثار والجغرافیین ومستخدمي المناظیر والمیكروسكوبات (
 ,Chanم الطبیعة (هالقدرة على مراقبة األنماط في الطبیعة، وتمییز وتصنیف األجسام وف -

2005.( 
 ,Jenniferالقدرة على فهم رموز الطبیعة؛ مما یجعلنا أكثر قدرة على التواصل في الحیاة ( -

2002.( 
"القدرة على التعرف وتصنیف : وأسماه جاردنر "ذكاء العالم بالتاریخ الطبیعي" وعرفه بأنه -

 علم ، (علم الحیوان:النباتات والحیوانات والموضوعات األخرى المرتبطة بالطبیعة، ومن أهمها
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 المد والجزر– البراكین الزالزل) : مثل، الظواهر الطبیعیة، علم الجیولوجیا، علم النبات،الفلك
 ).2003(حسین، 

ف النماذج واألشكال في الطبیعة وفهمها، وما بها من حیوانات يقدرة الطالب على تعر -
 ویتضمن الحساسیة لمناظر الكون الطبیعیة كالسحب والصخور والقدرة على ،ونباتات ومواد

 ).2013تشكیل واستغالل موارد البیئة في مجال تخصصه (محمد، 
قدرة الفرد على التعرف على عناصر البیئة الطبیعیة والتكیف معها سواء باالستجابة لها أو  -

بتعدیلها بما یتواءم مع حیاته االجتماعیة، واستشعاره لمشكالتها واستعداده للمساهمة في حلها، 
). 2014ووعیه بدوره في المحافظة علیها (أمین، 

وفي ضوء ما سبق تعرف الباحثة الذكاء الطبیعي إجرائیًا على أنه: قدرة طالب الصف الرابع 
األساسي على التعرف على الطبیعیة وما یحیط بها من كائنات حیة، وصخور وجبال وظواهر طبیعیة 

من خالل محتوى مقرر العلوم والحیاة. 

:  الذكاء الطبیعي مكونات4.3.1.2

): 2014یتكون الذكاء الطبیعي من المكونات التالیة (أمین، 

: وتعني قدرة الكائن الحي على اإلحساس ببیئته والمشكالت التي تتعرض الحساسیة البیئیة .1
لها، وأیضا قدرته على التفاعل معها بإیجابیة وحبه لمظاهر الطبیعة فیها. 

: وتعني قدرة الفرد على التعامل بفاعلیة مع المفردات والمعطیات اإلدراك والفهم البیئي .2
 البیئیة الذي ینعكس بدوره على كیفیة تعامله وتنظیمه للبیئة التي یعیش فیها.

: وتعني قدرة الفرد على فحص الظواهر بعنایة وانتباه بقصد معرفة أكثر المالحظة البیئة .3
 لفهم الظواهر البیئیة من حوله.

: وتعني القدرة على تقسیم المخلوقات الحیة إلى مجموعات حسب درجة التصنیف البیئي .4
 التشابه في الشكل أو التركیب.

 ووعیه بدوره ،: وتعني قدرة الفرد على المشاركة بفاعلیة في البیئة المحیطةالتواصل البیئي .5
 ت الحدیثة فیها.رافي توعیة من حوله بمشكالت البیئة ومتابعة التطو

: تطبیقات تربویة للذكاء الطبیعي 5.3.1.2

یمكن االستفادة في المجال التربوي للوقوف على الظواهر الدالة على الذكاء الطبیعي، وطرق 
 لمظاهر وطرق التدریس:ل) 14 – 13: 2007التدریس المناسبة له، وقد أشار حسین (
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 مظاهر الذكاء الطبیعي: •
، مالحظة الحیوانات وتربیتها، والرغبة في زیارة المحیط الخارجي (حدائق - غابات - أنهار - جبال)

االهتمام بالظواهر الطبیعیة ورصدها (خسوف - كسوف - زالزل - ، وجمع وتصنیف أنواع النباتاتو
 مطالعة المصادر (كتب - برامج - أفالم) التي تهتم بالطبیعة والعلوم والكائنات الحیة.، وبراكین)

طرق التدریس التي تساعد في تنمیة الذكاء الطبیعي:  •
 .القیام بمشروعات ترتبط بالنبات والحیوان والكتابة عنها، وزیارة المتاحف، والرحالت المیدانیة

الوظائف المستقبلیة لمن یتمتع بالذكاء الطبیعي:  •
، عضو في منظمة بیئیة أو رعایة الحیوان، ومالحظ أو باحث في حدیقة حیوان أو متحف طبیعي

 مقدم نشرة جویة.، وباحث في مجال الجیولوجیا أو الفضاءو

: معاییر الكشف عن الذكاء الطبیعي عند المتعلم 6.3.1.2

) أن هناك العدید من المعاییر لالستدالل على وجود الذكاء الطبیعي لدى 2008أوضحت البركاتي (
نشیط ومتحرك وال المتعلم، ویمكن أن یالحظها المعلم من خالل مالحظة الطالب في السلوكیات اآلتیة:

یحب اإلبداع في ، ویحب اختبار األشیاء بدًال من سماعها أو مشاهدتها، ویحب الجلوس مطوالً 
یحب التواجد في المناطق الطبیعیة باستمرار. ، والحركات

، ویهتم یقوم بنفسه بعمل التجارب، ویحب النباتات ویهتم بها، ویحب الریاضة واألنشطة الجسمیةكما و
، یرعى الحیوانات ویهتم بها، ویحب لمس األشیاء لمعرفتها، و الطبیعة التي تشرح عن الحیواناتبكتب

یعمل مقارنة بین دورة ، ویصنف الحیوانات والنباتات بفئات معینةر، ویستخدم جسده في عملیة التفكيو
 حیاة الكائنات المختلفة.

ویمكن اكتشاف الذكاء الطبیعي لدى األطفال عن طریق مالحظة ما الذي یحبه الطفل وما الذي 
فصول ال ویستمتع باألعمال التي تتم خارج ،أن یكون خارج الجدرانیستمتع بعمله وتعلمه كأن یحب 

أن یكون ، و مثل الصخور،یستمتع باالتصال باألشیاء التي لها عالقة بالطبیعة، والدراسیة التقلیدیة
 .مولعًا بتعلم شيء ما بعینه من الطبیعة ومتیما بتعلم تفاصیله الدقیقة

، فحص أي شيء یجده من الطبیعة، ویستمتع بمالحظة االختالفات غیر الملحوظة في الطبیعةو
یحب مشاهدة األحداث ، ویرید أن یكون عالماً ، ومتحمس لمالحظة األنماط واألشیاء من الطبیعة

یحب ، و مثل: النجوم، القمر أو المد ویأخذ معلومات تفصیلیة للتعلم عن هذه األحداث،الطبیعیة
. )2014(أمین، الحیوانات ویحب تعلم المزید
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ویمكن للمدرسین مساعدة طالبهم على تطویر ذكاءهم الطبیعي من خالل توفیر أنشطة وخبرات تشجع 
):  2007على (نوفل، 

 المراقبة:  -
، سلوك الحیوانات باستخدام الحواس(السناجب والطیور في فناء المدرسة؟) مراقبة بحیث تتضمن:

التغییرات في الهواء الطلق ، ومراقبة باستخدام المجهر، التلسكوب، ومناظیر أو عدسة الیدوالمراقبة 
المبادئ البیئیة في ، ومالحظة  لمعرفة التنبؤات الجویة؛الطقس، ومراقبة على مدار السنة الدراسیة

على سبیل المثال: تحلیل المواد النباتیة أو الحیوانیة على مر الزمن. ،العمل
 تسجیل المالحظات: -

القیام ، والمتابعة في علم األحیاء أو علم البیئة، وبحیث تتضمن:الحفاظ على الطبیعة بدفتر یومي
 في مدونه، أو )، ویحفظ البیاناتبدراسات میدانیة عن خصائص (الحجم واللون والشكل والوظیفة الخ

 الظواهر الطبیعیة، وقیاس أو مقیاس الرسم للنباتات والحیوانات أو ُیصورأو ، ویرسم تسجیل الیومیات
توثیق التغییرات والتحوالت التي تحدث. ، إضافة إلى في الهواء الطلق

 التصنیف: -
، تضمن:جمع وتحدید النباتات واألوراق والثمار والطیور والریش، واألعشاش، وغیرهايبحیث 

، تجمیع وتصنیف األشیاء الطبیعیة وفقًا لخصائصها، و أوجه التشابه واالختالف بینهماوتحدید
 األصوات في العالم الطبیعي (على سبیل المثال: دعوة الطیور). ومالحظة وتحدید

 العمل والتعلم مع العالم الطبیعي: -
إنشاء المسارات الطبیعیة، ومنصات العرض، ، وتضمن:نمو األشیاء (النباتات، والحدائق)يبحیث 

داء الدور الذي ، وألى المرتفعات والرحالت المیدانیةإالذهاب ، ووالفصول الدراسیة في الهواء الطلق
قراءة قصص ، ولخ...إتلعبه أو التمثیلیات عن الدورات في الطبیعة، وسلوك الحیوانات والنباتات النمو

أو مقاالت حول العالم الطبیعي أو المجالت البیولوجیا واألیكولوجیا. 
ویذكر "جاردنر " أنه یمكن معرفة الشخص الذي یتمتع بذكاء طبیعي مرتفع من خالل المالحظة. وفى 

یختار أن یقرأ ، ویشعر بالراحة الشدیدة خارج الجدرانالغالب یكون الشخص ذو الذكاء الطبیعي الذي 
یتبع ، و الكائنات الحیة (النباتات والحیوانات)يیغذ، وكتب ویشاهد برامج عن الحیوانات والنظام البیئي

 مثل: فصول السنة، أوجه القمر، المناخ. ،الظواهر الدوریة

، یستخدم حواسه بتلقائیة في استكشاف البیئة، وتعرف على األنماط، األلوان، التصنیفاتكذلك ي
یشعر بانجذاب نحو األماكن ، ویشعر بارتباط وعالقة واضحة بالطبیعة، ویالحظ بنوع من الصبرو

یفضل البیئة ، ویرید أن یشاهد ویقدر جمال الطبیعة، والطبیعیة كالمحیطات، الغابات، الصحاري
 یشعر باالنتعاش لزیارته البیئات الطبیعیة.، والطبیعیة على البیئة التي تدخل فیها اإلنسان
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یستمتع بجمع الصخور، المعادن، أوراق الشجر، ، واألشیاء المحیطة بهةبدائمإضافة إلى معرفة 
، یفضل الذهاب إلى حدیقة الحیوان عن الذهاب إلى المالهي، والزهور، القواقع، ریش الطیور ... إلخ

، یشارك في المشروعات التطوعیة التي قد تفید النباتات، الحیوانات، مجاري المیاه، أو كوكب األرضو
). Glock, 2008 النباتات (حدائق، صنادیق النوافذ، النباتات المنزلیة، األعشاب)(ویقوم بزراعة

 :تنمیة الذكاء الطبیعي 7.3.1.2

 34: 2003 (جابر، : هي،عتمد تنمیة أي نوع من أنواع الذكاءات المتعددة على ثالثة عواملت
 –35 :(

: وتضم: الوراثة أو العوامل الجینیة، وما یتعرض له المخ من إعطاب الفطرة البیولوجیة -
  وبعدها.وأثنائهاوٕاصابات قبل الوالدة 

: ویضم الخبرات مع الوالدین والمدرسین واألقارب واألصدقاء تاریخ الحیاة الشخصیة -
 واآلخرین.

: وتضم المكان والزمان، حیث ولد ونشأ الفرد، وطبیعة الخلفیة الثقافیة التاریخیة -
 التطورات الثقافیة أو التاریخیة.

) إلى أن الذكاء الطبیعي أساس لإلنجاز المرتفع في مادة العلوم، 37 – 22: 2003ویشیر قوشحة (
فعلى سبیل المثال یمكن للمعلم أن یقدم المشكلة للطالب كي یقوموا بحلها، بحیث تتضمن المشكلة 

عرضًا لكمیة التلوث أو الفضالت وأثرها على مجموعة النبات أو الحیوان. وكلما كان ارتباط المشكلة 
بخبرات الحیاة الیومیة للطالب، كان ذلك أفضل. 

) على أن الذكاء الطبیعي یظهر مبكرًا لدى األطفال، ویدل علیه التواجد 16: 2003ویؤكد جابر (
باستمرار في الطبیعة والمطالعة في كتب العلوم. 

) على وجود ثمة مجاالت یمكن اكتشاف الذكاء الطبیعي وتعزیزه لدى الطلبة من 2007ویؤكد نوفل (
خالل استثارتهم وتوجیه اهتمامهم إلى ما تحتویه الطبیعة من مظاهر وكائنات وأسالیب حیاتها، 

 المشي في الطبیعة والسیر على األقدام، والتخطیط لرحالت علمیة : ومنها،والقوانین التي تتحكم فیها
تمثل جلها في تكوین اتجاهات إیجابیة نحو عالم الطبیعة. ،يتهدف إلى تحقیق أهداف وجدانیة

) أنه یمكن تعزیز الذكاء الطبیعي من خالل دراسة الحالة الجویة خارج 2014ورأى إبراهیم وكركجي (
حجرة الدراسة، ومراقبة الطیور والتعرف على النباتات، ولفت أنظار الطلبة للبیئة المحیطة بهم، وما 

 وربط هذا الشعور بما یتم ،فیها من جمال وأسرار واإلحساس باحترام العالم الطبیعي الموجود حولهم
تعلمه داخل قاعة الدرس لترسیخه وتعزیزه لدیهم. 
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 جمع األحجاریمكن تنمیة الذكاء الطبیعي لدى األطفال وذلك عن طریق تشجیع األطفال على:
تعلم ، والتعرف على أنواع األزهار واألشجار الموجودة في المنطقة المحیطة به، واألوراق واألزهارو

 الصید، : مثل،عمل األنشطة المختلفة خارج الجدران، وأنواع االختالفات بین الحیوانات المختلفة
). ,Glock 2008البستنة (

) سنة بمجموعة من الخصائص 12 – 6ویمتاز طلبة المرحلة االبتدائیة التي تتراوح أعمارهم ما بین (
 التي تمیزهم عن غیرهم في مراحل عمریة أخرى، وهذه الخصائص هي:

 خصائص النمو الجسمي: •
 %) 5 – 4یزداد طوله بمعدل (الجسمي السریع، حیث و یتمیز الطفل في هذه المرحلة بالنم

ضغط ویزداد وتتناسق نسب أجزاء الجسم، وتظهر األسنانالدائمة  %) سنویًا، 10ویزداد وزنه بمعدل (
 معدل فترة النبض، ویزید طول وسمك األلیاف العصبیة،وعدد الوصالت بینها، وبالتالي وینقصالدم، 

). وفي هذه المرحلة 2005،قدرته على القیام بأعمال حركیة ویدویة معقدة، وسرعةاالستجابة (الهنداوي
ذروته، فأبرز ما یمیز هذه المرحلة جسمیا هوسرعةاستیعاب الطفل وتعلمه للحركات الطفل یبلغ 

 ).2000المعطي، الجدیدة، والقدرة على المواءمة الحركیة لمختلف الظروف(قناوي، وعبد 
 خصائص النمو االنفعالي: •

ویزداد اهتمامه بالقیم، ، تزداد حساسیة الطفل إلى النقد، ویزید اهتمامه باآلخرینفي هذه المرحلة 
الذنب، والشر والخیر. ب مفاهیمالطاعة واالحترام والشعور وتكّونتقییم األشیاء، ، ووالمثل، واألخالق

 خصائص النمو االنفعالیة لدى طفل هذه المرحلة، وهي:تكّون العواطف ) بعض2006(وحّددأحمد 
تتحسن عالقاته ، و الحصول علیه بكافة الوسائلومحاولةالحب، ، وٕابداء والعادات االنفعالیة المختلفة

، وكذلك لدیه حساسیة من النقد، ویمیل إلى نقد اآلخرین، ویصبح االجتماعیة واالنفعالیة مع اآلخرین
الوعي بأهمیة االنتماء. ، وینمو لدیه الشعور بالمسؤولیة، ویستطیع تقییم سلوكه الشخصي

 خصائص النمو العقلي: •
، حیث بیاجیهیتمیز الطالب في هذه المرحلة بمجموعة من الخصائص العقلیة، والتي أشار لها 

أن النمو العقلي المعرفي عنداألطفال یسیر في أربعة مراحل، هي:مرحلة النمو الحسي أشار إلى 
رحلة ، ومسنة) 7 – 2مرحلة ما قبل العملیات العقلیة (، والحركي (من المیالد حتى سن سنتین)

 سنة) وهي مرحلة 15 – 12 (مرحلة العملیات الصوریة سنة)، وأخیرًا 12 – 7(العملیات المحسوسة 
 التجرید بالنسبة للطفل، والتي ینتقل فیها الطفل إلى اإلحساس المجرد لما حوله.

 خصائصالنمو االجتماعي: •
یزداد  و دائرة میوله واتجاهاته واهتماماته،وتتسعیمیل الطفل في هذه المرحلة إلى االستقالل، 

تزداد حدة والتبعیة، والوعي االجتماعي، ویتأثر بالقیم االجتماعیة كالتعاون، والتنافس، والقیادة لدیه 
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 ومعامله خاطئة من جانب الكبار، ویتضح ذلك عتأثیر الجماعة علیه، ویضطربسلوكه إذا حدث صرا
من خالل تفاعله معأقرانه في المدرسة بممارستهم بعضا من ألوان النشاط المدرسي أو االجتماعي 

 ).2008،  (زیعورالقیام بالمسؤولیاتویمیل نحو 
خصائص النمو اللغوي:  •

كلما تقدم الطفل في السن تقدم في تحصیله اللغوي وفي قدرته على التحكم في استخدام اللغةبطریقة 
 7 – 4 (مراحل اقترحها بیاجیه، وهي:مرحلة اإلدراك البدیهيللطفل بثالث  اللغوي ویمر النموسلیمة. 
یمتاز  سنة). و15 – 12 (مرحلة تكوین المفاهیم سنة)، و11 – 8 (مرحلة الممارسة الملموسةسنة)، و

، التمكن من الجمل المركبة والطویلة %)، و50 (المفردات بحوالي هذه المرحلة بزیادة النمو اللغوي في
فهم المفردات، وٕادراك التماثل والتشابه و إتقان الخبرات والمهارات اللغویة،  لدیه القدرة علىزدادوي

تمییز المترادفات، ، و والتذوق األدبي،الفهم واالستمتاع الفني، وطالقة التعبیر والجدل المنطقي، واللغوي
). وترى الباحثة أن هذه المرحلة هي أهم مراحل الطفل من حیث 2008 (قزاقزة، ومعرفة األضداد

 تكّون المفاهیم لدیه وتشكیلها، وتوظیفها في حیاته الیومیة.

الدراسات السابقة  2.2

قامت الباحثة بمراجعة ما أمكن من البحوث والدراسات العربیة واألجنبیة، ذات العالقة بموضوع 
الدراسة الحالیة لالستفادة من االجراءات التي سارت علیها تلك الدراسات، وسیتم عرض الدراسات 
بشكل یبین هدف كل دراسة، وكذلك التصمیم الذي استخدم فیها، وأدواتها وعینتها، والنتائج التي 

 وتسهیًال لعرض نتائج هذه الدراسات فإن توصلت الیها، مع مراعاة الترتیب الزمني لهذه الدراسات،
: التالي وهي على النحو  إلى ثالثة محاور،الباحثة صنفتها حسب عالقتها بمتغیرات الدراسة

 ).Landaأوال: الدراسات التي تناولت أنموذج الندا (
 ثانیا: الدراسات التي تناولت المفاهیم العلمیة. 
 ثالثا: الدراسات التي تناولت الذكاء الطبیعي.

 :)Landa الدراسات التي تناولت أنموذج الندا (1.2.2

) في تحصیل طالب الصف Landaنموذج الندا (أاعلیة التعرف الى ف) 2016حمید ( دراسة هدفت
المنهج التجریبي ذا الضبط الجزئي ت الدراسة الثانیالمتوسط في مادة التاریخ.اتبع

) طالب موزعین على مجموعتین تجریبیة وضابطة. 60للبحث،وتكونت عینة الدراسة من (تصمیماً 
) T – testوتمثلت أدوات الدراسة في اختبار تحصیلي. والستخراج النتائج استخدمت الدراسة اختبار (

لصالح المجموعة التجریبیة التي إحصائیة سة إلى وجود فرق ذو داللة راتوصلتالدلعینتین مستقلتین. و
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 والتي درست بالطریقةاالعتیادیة في االختبار ،) عن المجموعة الضابطةLandaالندا (بأنموذجدرست 
التحصیلي البعدي. 

) وفرایر في اكتساب Landaالكشف عن أثر نموذجي الندا () 2015 رشید (واستهدفت دراسة
المفاهیم البالغیة عند طالب الصف الخامس األدبي وتنمیة تفكیرهم الناقد. واتبعت الدراسة المنهج 

) طالبًا موزعین على ثالث مجموعات تجریبیتین وضابطة 97التجریبي. وتكونت عینة الدراسة من (
في مركو محافظة صالح الدین بالعراق. وتمثلت أدوات الدراسة في اختبارین للمفاهیم البالغیة وآخر 

) لعینتین مستقلتین، واختبار T – testللتفكیر الناقد. والستخراج النتائج استخدمت الدراسة اختبار (
(تحلیل التباین األحادي) لثالث مجموعات مستقلة. وكشفت النتائج عن تفوق المجموعة التجریبیة التي 

) على نموذج فرایر والمجموعة الضابطة في كال االختبارین، وتفوق Landaاستخدمت نموذج الندا (
 المجموعة التي درست بنموذج فرایر على المجموعة الضابطة. 

 المفاهیم اكتساب) في Landaثر أنموذج الندا (تقصي أ)2013علي(وصبري واستهدفت دراسة 
. واتبعت الدراسة المنهج التجریبي على العلمیة لمادة علم نفس الطفل لدى طالباتمعهد إعداد المعلمات

) طالبة من الصف الثالث. وتمثلت أدوات 43مجوعتین تجریبیة وضابطة. وتكونت عینة الدراسة من (
) لعینتین T – testالدراسة في اختبار للمفاهیم العلمیة.والستخراج النتائج استخدمت الدراسة اختبار (

 لصالح المجموعة  في اختبار المفاهیم العلمیةفرق دال إحصائیاً مستقلتین. وكشفت النتائج عن وجود 
). Landaالتجریبیة التي درست وفق أنموذج الندا (

) في اكتساب Landaأنموذجي سكمان والندا (الكشف عن أثر ) 2010القرة فولي (واستهدفت دراسة 
 واتبعت الدراسة المفاهیمالجغرافیة واالحتفاظ بها لدى طالبات الصف الثالث معهد إعداد المعلمات.

) طالبة من 105المنهج التجریبي لثالث مجموعات تجریبیتین وضابطة، وتكونت عینة الدراسة من (
معهد إعداد المعلمات. وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار للمفاهیم الجغرافیة.والستخراج النتائج 

) لعینتین مستقلتین، واختبار (تحلیل التباین األحادي) لثالث T – testاستخدمت الدراسة اختبار (
 تفوق المجموعتین التجریبیتین األولى والثانیة مجموعة سكمان  عن النتائجتوأسفرمجموعات مستقلة. 

) في اختبار االحتفاظ بالمفاهیم الجغرافیة على المجموعة الضابطة. Landaومجموعةالندا (

) وكمب في التحصیل واستبقاء Landa أثر أنموذجي الندا ()2009العراك (وتقصت دراسة 
المعلومات لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة علم األحیاء. واتبعت الدراسة المنهج التجریبي 

) طالبة موزعین على ثالث مجموعات تجریبیتین وضابطة، وتمثلت أدوات 90على عینة مكونة من (
) لعینتین T – testالدراسة في اختبار تحصیلي. والستخراج النتائج استخدمت الدراسة اختبار (

مستقلتین، واختبار (تحلیل التباین األحادي) لثالث مجموعات مستقلة. وأظهرت النتائج تفوق 
المجموعة التجریبیة الثانیة (نموذج كمب) في التحصیل واستبقاء المعلومات على المجموعة التجریبیة 
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) والمجموعة الثانیة (كمب) على Landa)، وتفوق المجموعة األولى (الندا (Landaاألولى (الندا (
 المجموعة الضابطة.

 تصمیم تعلیمي-تعلمي لنظریة الندا علیةالكشف عن فا) 2008العباسي (واستهدفت دراسة 
)Landa وأثره في اكتساب المفاهیم الكیمیائیة وحل المسائل والتفكیر اإلبداعي لدى طلبة الصف (

الرابع العام بالعراق.واتبعت الدراسة المنهج التجریبي ذا المجموعتین التجریبیة والضابطة. وتكونت عینة 
) طالبًا موزعین على مجموعتین تجریبیة وضابطة. وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار 70الدراسة من (

تحصیلي واختبار لحل المسائل الكیمیائیة، واختبار للتفكیر اإلبداعي. والستخراج النتائج استخدمت 
وأظهرت النتائج تفوق المجموعة التجریبیة على ) لعینتین مستقلتین.T – testالدراسة اختبار (

.  وحل المسائل والتفكیر اإلبداعيالمجموعة الضابطة في التحصیل

) في تحصیل طلبة معهد Landa الكشف عن فاعلیة أنموذج الندا ()2007ناظم (وهدفت دراسة 
الطب التقني في مادة الفسلجة. واتبعت الدراسة المنهج التجریبي على مجموعتین تجریبیة وضابطة. 

) طالبًا وطالبة. وتمثلت أداة الدراسة في اختبار تحصیلي.والستخراج 70وتكونت عینة الدراسة من (
) لعینتین مستقلتین.  وتمثلت أداوت الدراسة في اختبار T – testالنتائج استخدمت الدراسة اختبار (

تحصیلي. وأظهرت النتائج تفوق المجموعة التجریبیة على الضابطة في اختبار التحصیل في مادة 
 الفسلجة.

 استخدام أنموذج الندا  دراسة في العراق هدفت إلى التعرف على أثر)2002الشمري (وأجرى 
)Landa في مادة الجغرافیة في اكتساب طالبات الخامس األدبي للمفاهیم الجغرافیة واالحتفاظ بها (

تكونت . واتبعت الدراسة المنهج التجریبي على مجموعتین تجریبیة وضابطة، ومدینة بغدادفي وأجریت 
) طالبة من الخامس األدبي. وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار تحصیلي مكون 62 (عینة الدراسة من

) لعینتین مستقلتین. T – test) فقرة موضوعیة.والستخراج النتائج استخدمت الدراسة اختبار (62من (
) على Landaأظهرت النتائج تفوق المجموعة التجریبیة التي درست على وفق أنموذج الندا (و

 وكانت المجموعة أكثر احتفاظًا ،المجموعة الضابطة التي درستبالطریقة التقلیدیة في اكتساب المفاهیم
 .بالمفاهیم من المجموعة الضابطة

) في Landaتقصي أثر استخدام تصمیم تعلیمي- تعلمي لالندا () 1998 الجبلي (استهدفت دراسة
مادة الریاضیات لطالبات معهد إعداد المعلمات. واتبعت الدراسة المنهج التجریبي على عینة الدراسة 

) طالبة من معهد إعداد المعلمات. وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار تحصیلي في 90من (
) لعینتین مستقلتین. وكشفت T – testالریاضیات. والستخراج النتائج استخدمت الدراسة اختبار (

النتائج عن تفوق المجموعة التجریبیة على المجموعة الضابطة في اختبار التحصیل لمادة الهندسة 
 التحلیلیة.
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 : الدراسات التي تناولت المفاهیم العلمیة2.2.2

 اكتساب فاعلیة برنامج غرفة جوجل الصفیة على  دراسة بهدف الكشف عن)2016 (العمورأجرى
األراضي المفاهیم العلمیة األحیائیة فیوحدة الدم عند طلبة الصف العاشر في قضاء النقب في 

. وتكونت یتینتجریب ذا المجموعتینالواتبعت الدراسة المنهج التجریبي). 1948الفلسطینیة المحتلة عام (
  في الدراسةوتمثلت أدوات. تجریبیة وضابطة) طالبًا موزعین على مجموعتین 133عینة الدراسة من (

) لعینتین T – testوالستخراج النتائج استخدمت الدراسة اختبار (.األحیائیةاختبار للمفاهیم العلمیة
في برنامج غرفة جوجل الصفیة درستب وكشفت النتائج عن تفوق المجموعة التجریبیة التي مستقلتین.

. الطریقة المعتادة التي تدرس وفق الضابطة على المجموعة األحیائیةاالختبار البعدي للمفاهیم العلمیة

 في  في تدریس العلوم بهدف قیاس أثرهماأنموذجي فرایر ودانیال)2016الجلبي (دراسة واستخدمت 
اكتساب المفاهیم العلمیة وتنمیة الدافع المعرفي لدى طالب الصف الثاني المتوسط. واتبعت الدراسة 

) طالبًا موزعین على 41. وتكونت عینة الدراسة من (یتینتجریب ذا المجموعتینالالمنهج التجریبي
 اختبار للمفاهیم العلمیة ومقیاس الدافع  في الدراسةوتمثلت أدواتمجموعتین تجریبیتین. 

) لعینتین مستقلتین، واختبار (تحلیل T – testوالستخراج النتائج استخدمت الدراسة اختبار (المعرفي.
 وكشفت النتائج عن تفوق المجموعة التجریبیة األولى التي التباین األحادي) لثالث مجموعات مستقلة.

 وفي مقیاس ،تدرس وفق أنموذج فرایر التعلیمي في االختبار البعدي الكتساب المفاهیم الكیمیائیة
الدافع المعرفي على المجموعة التجریبیة الثانیة التي تدرس وفق أنموذج دانیال التعلیمي. 

 أثر استخدام نموذج فرایر التدریسي في اكتساب  التعرف الىت هدف)2016نوافلة والعمري (دراسة
المفاهیم العلمیة لدى طالب الصف السابع األساسي في مادة العلوم واتجاهاتهم نحوه. واتبعت الدراسة 

. وتمثلت ) طالباً 82 وتكونت عینة الدراسة من (.ضابطةالتجریبیة و ذا المجموعتینالالمنهج التجریبي
والستخراج النتائج استخدمت الدراسة اختبار للمفاهیم العلمیة ومقیاس لالتجاهات.أدوات الدراسة في 

 وكشفت نتائج الدراسة عن تفوق طالب المجموعة التجریبیة ) لعینتین مستقلتین.T – testاختبار (
على المجموعة الضابطة في اختبار المفاهیم العلمیة ومقیاس االتجاهات، وكانت هذه الفروق جوهریة 

لصالح أنموذج فرایر. 

 على )2015الرجوب وآخرون (وعملت دراسة 
استقصاءفاعلیةبرنامجتدریبیلمعلمیالعلومبمنحىالتعلمالنشطفیاكتساب 

 واتبعت الدراسة المنهج .طلبةالصفالثامنالمفاهیمالعلمیة،وتنمیةتفكیرهمالناقد،واتجاهاتهمنحوالتعلمالنشط
) 200) معلمینو(8التجریبي ذو المجموعات التجریبیة والضابطة.وتكونتعینة الدراسةمن (
طالبوطالبةفیثمانیةشعبدراسیةمنأربعمدارس. وتمثلت أدوات الدراسة في 
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والستخراج النتائج .اختبارتحصیلیللمفاهیمالعلمیة،ومقیاسللتفكیرالناقد،ومقیاساتجاهاتنحو التعلمالنشط
 ).AVCOVAاستخدمت الدراسة اختبار (تحلیل التباین 

وأظهرتالنتائجالمتعلقةباختبارالمفاهیمالعلمیةوبمقیاسالتفكیرالناقدوجودفروقذاتداللةإحصائیة 
للطریقةوالجنسوالتفاعلبینها،لصالحطریقةالتعلمالنشط،ولصالحالطالبات،وأظهرتالنتائجالمتعلقةبمقیاساالتجاه

. اتنحوالتعلمالنشطوجودفروقذاتداللة إحصائیةتعزىالستراتیجیةالتدریس،ولصالحاستراتیجیاتالتعلمالنشط

 االستقصاء التأملي في اكتساب طلبة التعرفالىأثراستخداماستراتیجیة)2014قباجة (دراسة هدفت و
المنهج التجریبي  واتبعت الدراسة العلمیة.االتجاهاتالصف السادس األساسیللمفاهیم الفیزیائیة وتنمیة 

 طلبة الصف السادس ) طالبًا من146 (تكونت عینة الدراسة من التجریبیة والضابطة. وذا المجموعتین
 اكتساب المفاهیم فیاختبار أدوات الدراسة . وتمثلتاألساسي في مدارسمحافظة بیت لحم/فلسطین

) لعینتین T – test.والستخراج النتائج استخدمت الدراسة اختبار ( العلمیةاالتجاهاتالفیزیائیة واستبانة 
تنمیة وق دالة إحصائًیا في اكتساب الطلبة للمفاهیم الفیزیائیة ووجود فرمستقلتین. وكشفت النتائجعن 

 . االستقصاء التأملياستراتیجیة العلمیة تعزى إلى طریقة التدریس ولصالح االتجاهات

 أثر التعلم اإللكتروني في تنمیة المفاهیم العلمیة لدى  الىالتعرف)2013القطیش ( دراسة هدفتو
االمجموعتین التجریبیة  المنهج التجریبي ذ واتبعت الدراسة.العلوممادة  في األساسيطلبة الصف الرابع 

مدیریة  طلبة الصف الرابع األساسي في منطالبًا وطالبة ) 76من ( وتكونت عینة الدراسة . والضابطة
تربیة لواء البادیة الشمالیة الشرقیة باألردن. وتمثلت أدوات الدراسة في وحدة الضوء المعدة إلكترونیًا، 

). وكشفت AVCOVAواختبار المفاهیم. والستخراج النتائج استخدمت الدراسة اختبار (تحلیل التباین 
 سالتدريللمفاهیم العلمیة ولصالح طریقة النتائج عن وجود أثر للتعلم اإللكتروني في اكتساب الطلبة 

 سالتدريبین طریقة تعزى للجنس أو للتفاعل باستخدام التعلم اإللكتروني، في حین ال توجد فروق 
 في ذلك. سوالجن

إلى تقصي فاعلیة استخدام برمجیة تعلیمیة لتدریس بعض المفاهیم )2012الدوالت (هدفت دراسةو
. واتبعت العلمیة في الكیمیاءوالفیزیاء في التحصیل المعرفي لدى طلبة معلم الصف بالجامعة األردنیة

 طالبة، )57 (تكونت عینة الدراسة من. وضابطةالتجریبیة و ذا المجموعتینالالتجریبيالدراسة المنهج 
 برمجیة تعلمیة جاهزة ذات عالقةوتحتوي على المفاهیم العلمیة المقررة في وتمثلت أدوات الدراسة في
 Tوالستخراج النتائج استخدمت الدراسة اختبار (اختبار للتحصیل المعرفي.، وبرنامج طلبة معلم الصف

– test.وجود فروق ذات داللة إحصائیة لصالح المجموعة وكشفت النتائج عن ) لعینتین مستقلتین
. المفاهیم العلمیة في الكیمیاء والفیزیاء على اختبار التجریبیة
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 تنمیة المفاهیم فيفاعلیة دورة التعلم الخماسیة  الكشف عن )2012أبو جحجوح (واستهدفت دراسة 
واتبعت .  مادة العلومفي بغزةاألساسيالعلمیة وعملیات العلم وحباالستطالع لدى تالمیذ الصف الثامن 

 طالبًا من )53. وتكونت عینة الدراسة من (االمجموعتین التجریبیة والضابطة المنهج التجریبي ذالدراسة
الصف الثامن األساسي بمخیم النصیرات بغزة. وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار للمفاهیم العلمیة، 

 – T،والستخراج النتائج استخدمت الدراسة اختبار (واختبار لعملیات العلم، ومقیاس حب االستطالع
testفیتنمیة كٍل دورة التعلم الخماسیة . وكشفت نتائج الدراسة عن فاعلیة استخدام ) لعینتین مستقلتین

  لدى طالب المجموعة التجریبیة.المفاهیم العلمیة وعملیات العلم وحباالستطالعمن متغیرات 

ثر استخدام أنموذج فرایر في اكساب المفاهیم  الستقصاء أ)2012سمین وصاحب (دراسة وجاءت 
االمجموعتین  المنهج التجریبي ذواتبعت الدراسةالفیزیائیة لدى طالبات الصف الثاني المتوسط. 

إحدى المدارس النهاریة التابعة لمدیریة  طالبًا من )46. وتكونت عینة الدراسة من (التجریبیة والضابطة
والستخراج النتائج استخدمت الدراسة اختبار للمفاهیم الفیزیائیة.. وتمثلت أداة الدراسة في تربیة میسان

 وجود فرق ذي داللة إحصائیة لصالح  وكشفت النتائج عن) لعینتین مستقلتین.T – testاختبار (
 .المجموعة التجریبیة في اختبار اكتساب المفاهیم الفیزیائیة

 اكتساب العصف الذهني في استراتیجیة أثر  الكشف عن)2012الحراحشة (واستهدفت دراسة 
 واتبعت الدراسة. المفاهیم العلمیة لدى طالبات الصفالثامن األساسي واتجاهاتهن نحو العلوم في األردن

 طالبًا من )70. وتكونت عینة الدراسة من ( التجریبیة والضابطةالمنهج التجریبي ذا المجموعتین
الصف الثامن األساسي. وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار للمفاهیم العلمیة، ومقیاس االتجاه نحو 

 وكشفت نتائج ) لعینتین مستقلتین.T – testوالستخراج النتائج استخدمت الدراسة اختبار (العلوم.
المفاهیم العلمیة فیتنمیة كٍل من متغیرات  العصف الذهني استراتیجیةالدراسة عن فاعلیة استخدام 
  لدى طالب المجموعة التجریبیة.ومقیاس االتجاه نحو العلوم

 التعلیمیة في تحصیل طلبة اإللكترونیةأثر استخدام األلعاب ) 2011أبو عودة (بینما تقصت دراسة 
  للمفاهیم العلمیة. واتبعت الدراسة المنهج شبه التجریبي ذا المجموعتینالصف الخامس األساسي

) طالبًا من الصف الخامس األساسي بمحافظة 114. وتكونت عینة الدراسة من (التجریبیة والضابطة
رام اهللا والبیرة في الضفة الغربیة. وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار تحصیلي للمفاهیم 

 وكشفت النتائج عن ).AVCOVAوالستخراج النتائج استخدمت الدراسة اختبار (تحلیل التباین العلمیة.
وجود فروق ذات داللة في تحصیل الطالب یعزى لمتغیر طریقة التدریس (األلعاب اإللكترونیة)، بینما 

 لم تظهر النتائج فروق تعزى لمتغیر الجنس أو التفاعل بین الطریقة والجنس.

40 
 



 أثر استخدام هدفت إلى تقصي دراسة )ozkurta, & Ilika, 2010بوزكارتا وأیلكا (وأجرى 
. واتبعت الدراسة المنهج المحاكاة بواسطة الكمبیوتر على معتقدات الطالبحول الفیزیاء وتحصیلهم فیها

. جامعة سلروق أحمد) طالبًا وطالبة ممن درسوا الفیزیاء العامة ب152التجریبي على عینة مكونة من (
والستخراج النتائج وتمثلت أداة الدراسة في اختبار للمفاهیم الفیزیائیة وآخر للمعتقدات حول الفیزیاء.

 وجود تأثیر إیجابي على معتقدات الى وتوصلت) لعینة واحدة.T – testاستخدمت الدراسة اختبار (
الطالب حول الفیزیاء والتحصیل فیها. 

ومهارات حل رفة أثر برنامج بالوسائط المتعددة على تنمیة المفاهیم مع)2010العربید (هدفت دراسة 
 المنهج البنائي لبناء . واتبعت الدراسةالمسألة الفیزیائیة لدى طالب الصف الحادي عشر علمي

وتكونت عینة  التجریبیة والضابطة.، والمنهج التجریبي ذا المجموعتینالبرنامج بالوسائط المتعددة
وتمثلت أدوات الدراسة .  بغزة طالًبا من طالب مدرسة دار األرقمالنموذجیة للبنیین)35(الدراسة من 

والستخراج النتائج استخدمت .اختبار مهارات حل المسألة الفیزیائیة، واختبار للمفاهیم الفیزیائیةمن 
وجود فروق ذات داللة إحصائیة  وتوصلت النتائج إلى ) لعینتین مستقلتین.T – testالدراسة اختبار (

ة، المجموعة التجریبیة ودرجات طلبة المجموعة الضابطة في اختبار المفاهیم الفیزیائيبین درجات 
  لصالح المجموعة التجریبیة في كال االختبارین. حل المسألةالفیزیائیةواختبار مهارات

أثر استخدام الصور  تقصي )Unal, Okur & Kapcu, 2010 (أنل وأوكر وكابیكوفي دراسة 
. واتبعت المتحركة علىتحصیل معلمي العلوم قبل الخدمة في تعلیمخصائص األمواج الكهرومغناطیسیة

) طالب وطالبة من معلمي العلوم قبل الخدمة 70الدراسة المنهج التجریبي على عینة مكونة من (
خصائص األمواج . وتمثلت أداة الدراسة في اختبار للمفاهیم الخاصة بأسبوعینولمدة 

وتوصلت ) لعینتین مستقلتین.T – testوالستخراج النتائج استخدمت الدراسة اختبار (.الكهرومغناطیسیة
. التجریبیة والضابطة ولصالحالمجموعة التجریبیة إلى وجود فرق بین تحصیل أفراد المجموعة النتائج

تقصي أثر أنموذج فرایر في تحصیل واستبقاء المفاهیم العلمیة لدى )2009العكیلي (دراسة هدفت 
 ذا  مادة اإلنتاج النباتي. واتبعت الدراسة المنهج التجریبيطلبة المرحلة الثالثة قسم العلوم في
 من طلبة قسم العلوم ) طالب وطالبة69 وتكونت عینة الدراسة من (المجموعتین التجریبیة والضابطة.

والستخراج النتائج استخدمت الدراسة لمفاهیم العلمیة.ا اختبار  فيلدراسةوتمثلت أداة ا. بالمرحلة الثالثة
 وأظهرت النتائج تفوق طلبة المجموعة التجریبیة التي تدرس ) لعینتین مستقلتین.T – testاختبار (

وفق أنموذج فرایر على طلبة المجموعة الضابطة التي تدرس بالطریقة االعتیادیة في االختبار 
التحصیلي للمفاهیم العلمیة، إضافًة إلى تفوق طلبة المجموعة التجریبیة التي تدرس وفق أنموذج فرایر 

على طلبة المجموعة الضابطة التي تدرس بالطریقة االعتیادیة في استبقاء المفاهیم العلمیة. 
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 أثر استخدام برنامج تعلمي محوسب  هدفت إلى الكشف عن)2009 (البشایرة والفتیناتأما دراسة 
 الكیمیائیةفي تحصیل طلبة الصف التاسع األساسي في مبحث الكیمیاء وعلوم التجاربفي إجراء 
تكونت عینة الدراسة واتبعت الدراسة المنهج التجریبي ذا المجموعتین التجریبیة والضابطة. واألرض. 

 Tوالستخراج النتائج استخدمت الدراسة اختبار ( من الصف التاسع األساسي. طالبا وطالبة) 116 (من
– test.عزى إلى طریقةالتدریس ي وأظهرت النتائج وجود فروق في تحصیل الطلبة ) لعینتین مستقلتین

. التجریبیة الكیمیائیة ولصالح المجموعة التجارباستخدام الحاسوب في إجراء 

أثر تدریس الكیمیاء باستخدام نموذج فرایر وبیان ) Labrosse, 2007 البروس (دراسةواستكشفت 
أثره في معرفة وفهم محتوى الكیمیاء لدى طالب المدارس العلیا في جامعة ماتست. واتبعت الدراسة 

وتمثلت أداة الدراسة في اختبار للمفاهیم .  ذا المجموعتین التجریبیة والضابطةالمنهج شبه التجریبي
والستخراج النتائج استخدمت الدراسة .فهم الطالب لمحتوىالكیمیاءالكیمیائیة، واختبار آخر لقیاس 

 اكتساب قلیل في معرفة المفردات  وأظهرت النتائج وجود) لعینتین مستقلتین.T – testاختبار (
للمجموعة التجریبیة مقارنة بالضابطة، لكنه غیر دال إحصائیًا، وفیما یتعلق بفهم المفاهیم الكیمیائیة 

كان هناك فرق دال إحصائیًا لصالح المجموعة الضابطة. 

 مفاهیمالمحوسبة في اكساب بعض التعلیمیة العاب لألاأثر استخدام )2007 (عضیباتوتقصتدراسة
. واتبعت الدراسة لصف الثالثاألساسياألساسیة في (التربیة اإلسالمیة والعلوم والریاضیات) لدى طلبة ا

) طالبة من 29المنهج شبه التجریبي ذاالمجموعتین التجریبیة والضابطة. وتكونت عینة الدراسة من (
الصف الثالث األساسي بمحافظة جرش األردنیة. وتمثلت أدوات الدراسة من اختبار المفاهیم األساسیة 

) T – testوالستخراج النتائج استخدمت الدراسة اختبار (في التربیة اإلسالمیة والعلوم والریاضیات.
 وكشفت النتائج عن وجود فرق دال إحصائیًا لصالح المجموعة التجریبیة في لعینتین مستقلتین.

 اكتساب بعض المفاهیم األساسیة لدى طلبة الصف الثالث األساسي یعزى لطریقة التدریس.

أثر استخدام بهدف الكشف عن ) Goldman, et al, 2007جولدمان وآخرون (وجاءت دراسة 
الفیزیائیة. واتبعت الدراسة المنهج التجریبي ذا  في تحصیل بعض المفاهیم اإللكترونیةاأللعابالتعلیمیة 

) طالبًا من المرحلة اإلعدادیة 155المجموعتین التجریبیة والضابطة. وتكونت عینة الدراسة من (
بمدرسة بوالیة میتشیغان األمریكیة. وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار تحصیلي للمفاهیم الفیزیائیة. 

وكشفت النتائج عن وجود ) لعینتین مستقلتین. T – testوالستخراج النتائج استخدمت الدراسة اختبار (
 فرق لصالح المجموعة التجریبیة.

فاعلیة برنامج الوسائط المتعددة على تنمیة المفاهیم  التعرف على )2006 أبو زایدة (وهدفت دراسة
األساسي. واتبعت الدراسة المنهج التجریبي ذا  والوعیالصحي لدى طالب الصف السادس الصحیة
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 من طالب الصف السادس طالباً ) 60المجموعتین التجریبیة والضابطة. وتكونت عینة الدراسة من (
والستخراج النتائج .للوعي الصحيي، ومقیاس  تحصیلاألساسي. وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار

وجود فاعلیة لبرنامج  وكشفت النتائج عن ) لعینتین مستقلتین.T – testاستخدمت الدراسة اختبار (
 . الصحي لدى طالب الصف السادسوالوعيالوسائط المتعددة في تنمیة المفاهیم الصحیة

 تقصي أثر استخدام الوسائط التفاعلیة في تنمیة )Vrtacnik, 2000 فرتاكنك (وهدفت دراسة
معرفة الطلبة المفاهیم الكیمیائیة. واتبعت الدراسة المنهج التجریبي ذا المجموعتین التجریبیة والضابطة. 

) طالبًا من الصف الثالث الثانوي في سلوفینیا. وتمثلت أداة الدراسة 50وتكونت عینة الدراسیة من (
) لعینتین T – testوالستخراج النتائج استخدمت الدراسة اختبار (في اختبار المفاهیم الكیمیائیة. 

وكشفت النتائج عن وجود أثر مرتفع الستخدام الوسائل التفاعلیة في تنمیة المفاهیم مستقلتین. 
 الكیمیائیة لدى طالب المجموعة التجریبیة وٕادراكهم لهذه المفاهیم الكیمیائیة.

 : الدراسات التي تناولت الذكاء الطبیعي3.2.2

التعرف على أثر استخدام استراتیجیة التدریس التبادلي في ) 2014إبراهیم وكركجي (ت دراسة هدف
. واتبعت الدراسة تنمیة الذكاء الطبیعي لدى طلبة قسم الجغرافیا /كلیة التربیة األساسیة بجامعة الموصل

 طالبًا وطالبة من المستوى الثالث في قسم )58مكونة من (ینة المنهج التجریبي على ع
وتمثلت أداة الدراسة في اختبار ضابطة. والجغرافیاموزعین بطریقة عشوائیة على مجموعتینتجریبیة 

) لعینتین مستقلتین. وأظهرت T – testللذكاء الطبیعي.والستخراج النتائج استخدمت الدراسة اختبار (
 المجموعة  التجریبیة والضابطةولصالحالنتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعتین

  في التطبیق البعدي الختبار الذكاء الطبیعي.التجریبیة

وحدة مقترحة في الفیزیاء لتنمیة الوعي المهني والذكاء الطبیعي إلى بناء ) 2013 (محمدوهدفت دراسة
. واتبعت الدراسة المنهج شبه في ضوء أهدافالتربیة المهنیة لدى طالب المرحلة الثانویة الصناعیة

) طالبًا موزعین على مجموعتین تجریبیة وضابطة. وتمثلت 60التجریبي. وتكونت عینة الدراسة من (
أدوات الدراسة في مقیاس الوعي المهني، ومقیاس للذكاء الطبیعي.والستخراج النتائج استخدمت الدراسة 

) لعینتین مستقلتین. وكشفت النتائج عن تفوق طالب المجموعة التجریبیة على T – testاختبار (
المجموعة الضابطة في مقیاس الوعي المهني والذكاء الطبیعي، وكذلك وجود فرق في متوسط درجات 

المجموعة التجریبیة في التطبیقین القبلي والبعدي في مقیاس الوعي المهني والذكاء الطبیعي لصالح 
 التطبیق البعدي.
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 بعض المفاهیم الفضائیة أدائیًا بالتالمیذ ذوي یلفاعلیة تمثالكشف عن ) 2011 (شرفوهدفت دراسة 
. واتبعت الدراسة  لدیهموالذكاء الطبیعيصعوبات التعلم في العلومفي تنمیة مهارة التفسیر العلمي 

) تلمیذًا من الصف الرابع االبتدائي من ذوي صعوبات 26المنهج التجریبي على عینة مكونة من (
 المفاهیم العلمیة، ، واختبار ألسلمةالتعلم. وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار لمهارات التفسیر العلمي

) لعینتین مرتبطتین.  T – testواختبار للذكاء الطبیعي.والستخراج النتائج استخدمت الدراسة اختبار (
وأظهرت النتائج وجود فاعلیة عالیة الستخدام طریقة تمثیل المفاهیم العلمیة الفضائیة مدعومة باآلیات 

 والذكاء الطبیعي لدى أفراد عینة الدراسة.تنمیة مهارة التفسیر العلمي القرآنیة على 

أثر استخدام المدخل المنظومي في تنمیة التحصیل وعملیاتالعلم والذكاء )2008(أحمد وتقصت دراسة 
. واتبعت الدراسة البصري المكاني والذكاء الطبیعي في مادة العلوملدى تالمیذ الصف األول اإلعدادي

) طالبا من الصف األول اإلعدادي موزعین على 66المنهج التجریبي على عینة مكونة من (
مجموعتین تجریبیة وضابطة. وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار تحصیلي واختبار عملیات العلم 

األساسیة والتكاملیة، ومقیاس للذكاء البصري المكاني، ومقیاس للذكاء الطبیعي.والستخراج النتائج 
) لعینتین مستقلتین. وكشفت النتائج عن وجود أثر مرتفع للمدخل T – testاستخدمت الدراسة اختبار (

 في مادة التحصیل وعملیاتالعلم والذكاء البصري المكاني والذكاء الطبیعيالمنظومي في تنمیة كٍل من 
 العلوم لدى عینة البحث.

لعلوم بالمرحلة االبتدائیة في ضوء نظریة افعالیة برنامج  الكشف عن )2006 (البازوهدفت دراسة 
. واتبعت الدراسة المنهج الذكاءاتالمتعددة في تنمیة التحصیل والذكاء الطبیعي وتعدیل أنماط التعلم

) طالباً . وتمثلت أداوت الدراسة من اختبار التحصیل 36التجریبي على مجموعة واحدة قوامها (
 Tالمعرفیة ومقیاس الذكاء الطبیعي ومقیاس أنماط التعلم.والستخراج النتائج استخدمت الدراسة اختبار (

– test لعینتین مرتبطتین. وكشفت نتائج الدراسة عن وجود فرق بین متوسطي درجات أفراد العینیة (
في التطبیقین القبلي والبعدي لصالح التطبیق البعدي في كٍل من اختبار التحصیل المعرفیة ومقیاس 

 الذكاء الطبیعي ومقیاس أنماط التعلم.

التعرف على أثر برنامج مقترح لتنمیة الذكاء الطبیعي لدى أطفال ما ) 2005العشري (وهدفت دراسة 
) طفل من مرحلة ما قبل 16قبل المدرسة. واتبعت الدراسة المنهج التجریبي على عینة مكونة من (

المدرسة. وتمثلت أدوات الدراسة في اختبار للذكاء الطبیعي.والستخراج النتائج استخدمت الدراسة 
) لعینتین مرتبطتین. وكشفت النتائج عن فاعلیة البرنامج في تنمیة الذكاء الطبیعي T – testاختبار (

 لدى األطفال من عینة الدراسة.
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) في تنمیة Landaهدفت دراسات المحور األول الكشف عن أثر استخدم أنموذج الندا (.4.2
متغیرات متعددة ومختلفة لدى عینات مختلفة من الطالب، وركزت هذه الدراسات على اكساب المفاهیم 

)، والمفاهیم بشكل عام، مثل دراسة: 2008؛ العباسي، 2009العلمیة، مثل دراسة كٍل من: (العراك، 
 ).2013؛ صبري وعلي، 2015؛ رشید، 2016(حمید، 

: التعلیق على الدراسات السابقة 4.2.2

استعرضت الباحثة الدراسات السابقة في ثالثة محاور، وفي تعلیق عام على الدراسات السابقة التي 
 تناولتها الباحثة:

 اختلفت الدراسات التي استعرضتها الباحث، حیث: .1
  هدفت العدید من الدراسات إلى توظیف الوسائط التفاعلیة والمتعددة في تنمیة المفاهیم

 ).2010؛ العربید، 2006؛ أبو زایدة، Vrtacnik, 2000العلمیة، مثل دراسة: (
  :هدفت العدید من الدراسات إلى توظیف نماذج تربویة لتنمیة المفاهیم العلمیة، مثل

؛ سعد، 2009؛ العكیلي، Labrosse, 2007؛ 2015نموذج فرایر كدراسة (رشید، 
 ).2016)، ونموذج دانیال كدراسة (الجبلي، 2010
  هدفت العدید من الدراسات إلى توظیف استراتیجیات التعلم النشط في تنمیة المفاهیم

 ).2012؛ الحرارشة، 2015العلمیة، مثل دراسة: (الرجوب وآخرون، 
  هدفت العدید من الدراسات إلى توظیف األلعاب التعلیمیة في تنمیة المفاهیم العلمیة، مثل

 ).2011؛ أبو عودة، Goldman, et al, 2007؛ 2007دراسة: (عضیبات، 
  :2006 (البازدراسة استهدفت العدید من الدراسات تنمیة الذكاء الطبیعي، ومنها( ،
)، ودراسة محمد 2011)، ودراسة شرف (2008، ودراسة أحمد ()2005 (العشريدراسة و
 ).2014)، ودراسة إبراهیم وكركجي (2013(

وتتفق الدراسة الحالیة مع الكثیر من الدراسات السابقة من حیث الهدف، حیث هدفت إلى الكشف عن 
) في اكساب المفاهیم العلمیة وتنمیة الذكاء الطبیعي لدى طالب الصف Landaأثر نموذج الندا (
 الرابع األساسي.

اتبعت الدراسات السابقة كافة المنهج التجریبي أو شبه التجریبي للكشف عن أثر توظیف  .2
كل النماذج التربویة والبرامج المقترح واالستراتیجیات التدریسیة في تنمیة المفاهیم العلمیة والذكاء 

الطبیعي. وتتفق الدراسة الحالیة مع هذه الدراسات في المنهج المستخدم، حیث اتبعت المنهج 
 التجریبي لتحقیق هدف الدراسة.
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 الستخدام النماذج التربویة ةكشفت نتائج الدراسات السابقة كافة عن وجود أثر أو فاعلي .3
 والبرامج المقترح واالستراتیجیات التدریسیة في تنمیة المفاهیم العلمیة والذكاء الطبیعي. 

اتفقت الدراسات التي تناولت المفاهیم العملیة على األداة الخاصة بقیاس اكتساب الطلبة  .4
للمفاهیم العلمیة وهي أداة االختبار، وتتفق الدراسة الحالیة مع هذه الدراسات في األداة 

 المستخدمة.
تناولت الدراسات الذكاء الطبیعي في األداة الخاصة بقیاس الذكاء الطبیعي لدى الطلبة،  .5

، إبراهیم وكركجي، 2011، شرف؛ 2005فاستخدمت العدید منها أداة االختبار، مثل: العشري، 
). وتتفق 2013، محمد؛ 2008، أحمد؛ 2006 (الباز)، وبعضها أداة المقیاس، مثل: 2014

الدراسة الحالیة مع الدراسات التي استخدمت أداة المقیاس في قیاس الذكاء الطبیعي لدى طلبة 
 الصف الرابع األساسي.

 :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة 5.2.2

 من خالل استعراض الباحثة للدراسات السابقة في المحاور الثالثة، حققت استفادة تمثلت في:

 وضع إطار نظري یشمل محاور الدراسة الثالثة. •
 تحدید أدوات الدراسة المناسبة لمتغیرات الدراسة وٕاعدادها. •
 اختیار التصمیم التجریبي المناسب لتحقیق هدف الدراسة. •
 تحدید األسالیب اإلحصائیة المناسبة الستخالص النتائج. •
 االستفادة من نتائج الدراسات السابقة في مناقشة وتفسیر نتائج الدراسة الحالیة. •
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 :الفصل الثالث

______________________________________________________________ 

 الطریقة واإلجراءات

یتناول الفصل الثالث وصفًا لمنهج الدراسة والتصمیم شبه التجریبي المتبع فیها، وتحدید عینة الدراسة، 
وٕاعداد أدوات الدراسة المستخدمة والتأكد من صدقها وثباتها، ویتضمن عرضًا لإلجراءات التي قامت 

 بها الباحثة، واألسالیب اإلحصائیة التي استخدمتها الباحثة في تحلیل البیانات.

: منهج الدراسة 1.3

 وتنمیة اكتساب المفاهیم العلمیة) في Landaأنموذج الندا (أثر توظیف هدفت الدراسة إلى استقصاء 
، ولتحقیق هدف الدراسة اتبعت الباحثة المنهج لدى طلبة الصف الرابع األساسيالذكاء الطبیعي 

 التجریبي، والتصمیم شبه التجریبي لمجموعتین (ضابطة- تجریبیة) لمالءمته لموضوع الدراسة.

 : مجتمع الدراسة2.3

تألف مجتمع الدراسة من جمیع طالب الصف الرابع األساسي المنتظمین بمدارس وزارة التربیة والتعلیم 
م، وقد بلغ عدد الطالب 2017/2018بمدیریة التربیة والتعلیم جنوب الخلیل، للعام الدراسي 

 )طالبًا وطالبًة، بحسب إحصائیات دائرة التخطیط بمدیریة التربیة والتعلیم / جنوب الخلیل.5820(
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 :عینة الدراسة 3.3

 مدرسة ذكور –قامت الباحثة باختیار عینة قصدیة تمثلت في مدرستي (بنات شهداء دورا األساسیة 
وذلك لقرب المدرستین من ، بمدیریة التربیة والتعلیم / جنوب الخلیلابن خلدون األساسیة) الواقعتین 

 مكان عمل وسكن الباحثة، مما سهل التواصل والمتابعة مع المعلمات واإلدارة المدرسیة.

وتم التعیین عشوائي في كل مدرسة شعبتین عشوائیًا من طلبة الصف الرابع األساسي، وذلك لتطبیق 
 م، حیث تم تدریس الشعب 2017/2018الدراسة فیهما في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

أنموذج للصف الرابع األساسي وفق التجریبیة وحدة "التنوع الحیوي والبیئة" من كتاب العلوم والحیاة 
بالطریقة  الوحدة الدراسیة  الشعب الضابطة نفسدرستبینما ) التعلیمي، Landaالندا (

 ) مواصفات عینة الدراسة.1-3ویوضح الجدول (االعتیادیة.

 

 ) توزیع أفراد عینة الدراسة تبعًا للجنس والمجموعة3-1جدول (

 العدد الجنس المجموعة المدرسة

 مدرسة شهداء دورا األساسیة
 32 إناث تجریبیة

 32 إناث ضابطة

 مدرسة ذكور ابن خلدون األساسیة
 32 ذكور تجریبیة

 32 ذكور ضابطة

 128 المجموع

) طالبًا وطالبة، موزعین إلى 128ویتضح من الجدول أعاله أن عینة الدراسة تكونت من (
) 64) طالب وطالبة، فیما بلغ عدد الطالب الذكور (64مجموعتین تجریبیة وضابطة قوام كل منهما (

 ) طالبة.64طالب، وعدد الطالبات (

 :تحلیل المحتوى 4.3

 تحلیل المحتوى: اآلتیة فيتباع الخطوات اقامت الباحثة ب
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  المحتوى العلمي:اختیار
في -والمقررة على طلبة الصف الرابع األساسي  "التنوع الحیوي والبیئة" حدةواختارت الباحثة 

 م.2017/2018 للعام الدراسي الثاني-الفصل العلوم والحیاةمادة 

  من التحلیل:الهدف
 المقرر على طلبـة الـصف العلوممن كتاب ) التنوع البیئي والبیئة(وحدة یهدف تحلیل محتوى 

 المفاهیم العلمیة المتضمنة في الوحدة المذكورة.إلىتحدید  األساسي الرابع

  وثبات التحلیل:صدق
أساتذة أسالیب  على مجموعة من اوللتأكد من صدق أداة التحلیل قامت الباحثة بعرضه

، حیث أكدوا على صالحیة التحلیل ومناسبته لغرض الدراسة. التدریس، ومشرفي المرحلة األساسیة

 (عبر الزمن – عبر األشخاص)، حیث :قامت الباحثة بالتأكد من ثبات التحلیل بطریقینو
مرتین متتالیتین یفصل بینهما فترة زمنیة ة لتحدید المفاهیم العلمیة  الدراسيةقامت الباحثة بتحلیل الوحد

، وقامت باالستعانة بزمیلة ) %98.8الثبات في حالة التحلیل عبر الزمن (وبلغت قیمة ،  یوم20قدرها 
 ،) %92.3(أخرى لتحلیل نفس الوحدة لتحدید المفاهیم العلمیة المتضمن في الوحدة، وبلغ الثبات 

بأن التحلیل غطى المفاهیم العلمیة الواردة في الوحدة (التنوع لالطمئنان الباحثة  قیمتان تدعوان اتانوه
 لمفاهیم العلمیة المتضمنة في الوحدة المذكورة. یوضح ا)2-3البیئي والبیئة)،والجدول (

 ): المفاهیم العلمیة المتضمنة في وحدة التنوع البیئي والبیئة للصف الرابع األساسي3-2جدول (

 العدد المفاهیم الدرس

 3  حیوانات بریة– أزهار بریة –التنوع الحیوي  التنوع الحیوي

 3  النظام البیئي.– المكونات غیر الحیة –المكونات الحیة  النظام البیئي

 العالقات الحیویة
 الطفیلي – العائل – التطفل –العالقات الحیویة - االفتراس 

  التجمع.– الفریسة – المفترس –
8 

 3  المستهلكات.– المنتجات –السلسلة الغذائیة  السلسلة الغذائیة

 2  المشكلة البیئیة.–مكونات البیئة  اإلنسان والبیئة

 19 الوحدة ككل

) للصف الرابع األساسي بمادة العلوم التنوع الحیوي والبیئةویتضح من الجدول أعاله، أن وحدة (
 ) مفهومًا علمیاً .19(والحیاة، تتضمن 
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 :أدوات الدراسة 5.3

تم استخدام أداتین في هذه الدراسة؛ بهدف التعرف على أثر تدریس مادة العلوم والحیاة وفق 
وتمثلت األدوات في: )، Landaأنموذج الندا (

 المفاهیم العلمیة.األداة األولى اختبار  •
 مقیاس الذكاء الطبیعي.األداة الثانیة  •

 وفیما یلي عرض لإلجراءات التي اتبعتها الباحثة في إعداد األدوات.
 :المفاهیم العلمیةاختبار 

 :تباع الخطوات التالیةا بالمفاهیم العلمیةتم إعداد اختبار 

 الهدف من االختبار: تحدید 
  للمفاهیم العلمیة المتضمنة الصف الرابع األساسيطلبةختبار إلى قیاس مدى اكتساب الیهدف ا

 م.2017/2018 الدراسي الثاني للعام الدراسي  في الفصلةالمقرروحدة "التنوع الحیوي والبیئة"، وفي 

 تحدید مواصفات االختبار:

في ضوء تحلیل المحتوى، استخرجت الباحثة األوزان النسبیة للمفاهیم العلمیة في كل درس من دروس 
الوحدة، وذلك لمساعدتها في إعداد بنود االختبار لضمان شموله للمفاهیم العلمیة كافة، وقامت الباحثة 

 مستویات علیا)، –تطبیق–فهم –بتصنیف المفاهیم في ضوء مستویات بلوم المعرفیة، وهي: (تذكر 
 .والجدول اآلتي یوضح الوزن النسي لمفاهیم كل درس

) مواصفات اختبارالمفاهیم العلمیة 3-3جدول (

 الدرس
عدد المفاهیم 

 ونسبتها

 المجموع مستویات األسئلة
 تذكر

20%  
 فهم
40%  

 تطبیق
20%  

 مستویات علیا
20%  

عدد 
 األسئلة

النسبة 
 المئویة

 16.7 5 1 1 2 1 %16 3 التنوع الحیوي
 16.7 5 1 1 2 1  %16 3 النظام البیئي

 46.7 12 3 3 4 2  %42 8 العالقات الحیویة
 16.7 5 1 1 2 1  %16 3 السلسلة الغذائیة
 3.2 3 1 0 1 1  %11 2 اإلنسان والبیئة

 100 30 7 6 11 6 19 المجموع

 
صیاغة مفردات االختبار:  
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قامت الباحثة بإعداد اختبار المفاهیم العلمیة لوحدة التنوع الحیوي والبیئة في ضوء قائمة 
) فقرة من 30تكون االختبار في صورته األولیة من (المفاهیم العلمیة الواردة في الوحدة، وعلى ذلك 

وواضحة نمط (االختیار من متعدد)، وكانت بعد تحكیمها سلیمةمنالناحیتین اللغویةوالعلمیة، ومحددة 
 .من الغموض، ومنتمیةلمحتوى المادة، وممثلة لألهداف، ومناسبةلمستوى الطالبخالیة 

 نظام تقدیر الدرجات :

 . بإعطاء درجة واحدة عند اختیار اإلجابة الصحیحة، وصفرًا لإلجابة الخاطئةتحسب درجة كل مفردة
 المفاهیم العلمیة:التجریب االستطالعي الختبار 

) 30بعد إعداد االختبار بصورته األولیة، تم تطبیق االختبار على عینة استطالعیة قوامها (
طالب من طالب الصف الرابع األساسي من خارج عینة الدراسة. وقد ُأجریت التجربة االستطالعیة 

 ه.بهدف: حساب الصدق والثبات لالختبار، وتحدید زمنلالختبار 

 صدق االختبار:
 في تم عرض االختبار على مجموعة من أساتذة الجامعات المختصین: صدق المحكمین •

؛ بهدف التأكد من صحة صیاغة المفردات التربویین، والمعلمینالمشرفین أسالیب التدریس، و
 ومناسبة علمیًا، ولغویًا، ومدى مالءمة المفردات لمستوى طالب الصف الرابع األساسي،

 المطلوبة، لیخرج االختبار بصورته النهائیة  وتم مراعاة التعدیالتالوقت المخصص لالختبار،
)، وقامت الباحثة بأخذ المالحظات التي سجلت على االختبار من قبل السادة 1ملحق (

المحكمین، وتنفیذها والتي تضمنت استبدال بعض الفقرات، وٕاعادة صیاغة بعض الفقرات 
 بأسلوب أوضح.

 
 :الصدق البنائي •

قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بین الدرجة الكلیة لكل مجال من مجاالت االختبار مع 
 الدرجة الكلیة له، والجدول اآلتي یوضح النتائج التي حصلت علیها الباحثة:

 

 

 

 

 ): معامالت االرتباط لكل مجال من مجاالت االختبار مع الدرجة الكلیة لالختبار3-4جدول (
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 مستوى الداللة معامل االرتباط المجال

 0.01 0.550 تذكر

 0.01 0.772 فهم

 0.01 0.670 تطبیق

 0.01 0.765 مستویات علیا

) أن مجاالت االختبار مرتبطة ارتباطًا ذات داللة إحصائیة مع 3-4ویتضح من خالل جدول (
 درجة عالیة مجاالته علىمما یؤكد مصداقیة االختبار، وأنه الدرجة الكلیة الختبار المفاهیم العلمیة، 

المفاهیم العلمیة، وهذا یطمئن الباحثة قبل تطبیق  عن مجاالتهمن االتساق الداخلي، حیث تعبر 
 االختبار.

 ثبات االختبار:
طریقة التجزئة النصفیة، حیث قامت الباحثة الباحثة بإیجاد معامل الثبات باستخدام ت قام

بتجزئة االختبار إلى نصفین (مفردات فردیة ومفردات زوجیة)، ومن ثم حساب معامل االرتباط بین 
)، وباستخدام 0.607، وقد كشفت النتائج معامل االرتباط بین جزئي االختبار بلغ (جزئي االختبار

 قبل ن)، وهي قیمة تدعو لالطمئنا0.755) جاء معامل الثبات (1 ر / ر + 2معادلة سبیرمان بروان (
 تطبیقه.

تحدید زمن االختبار: 
الختبار المفاهیم لبةتم حساب زمن تأدیة الطمن خالل التطبیق االستطالعي لالختبار 

، وبإضافة ) دقیقة35 متوسط الزمن (ات الطلبة، وبلغعن طریق المتوسط الحسابي لزمن إجابالعلمیة
 ) دقیقة.40) دقائق لقراءة التعلیمات، أصبح الزمن الكلي لالختبار (5(

  الصعوبة والتمییز:معامل
قامت الباحثة بحساب معامالت الصعوبة والتمییز لفقرات اختبار المفاهیم العلمیة، من خالل 

)، بینما تراوحت 0.80 – 0.30بیانات العینة االستطالعیة، وقد تراوحت معامالت الصعوبة ما بین (
)، وكالهما قیم مقبولة تربویًا، 0.88 – 0.25معامالت التمییز الختبار المفاهیم العلمیة ما بین (

 ).1ملحق (

 

 

 مقیاس الذكاء الطبیعي
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 تم تصمیم مقیاس الذكاء الطبیعي لطلبة الصف الرابع وفقًا للخطوات التالیة:

  من مقیاس الذكاء الطبیعي: الهدف

أعدت الباحثة مقیاس الذكاء الطبیعي بهدف استخدامه للكشف عن الذكاء الطبیعي لدى طلبة 
لدى ) في تنمیة الذكاء الطبیعي Landaالصف الرابع األساسي، والكشف عن أثر أنموذج الندا (

 عینة الدراسة .

 :تحدید أبعاد الذكاء الطبیعي 
قامت الباحثة بتحدید أبعاد الذكاء الطبیعي من خالل االطالع على الدراسات السابقة التي 

 تناولت الذكاءات المتعددة، وخاصة الذكاء الطبیعي والتي استعرضتها في المحور الثالث من الدراسات 

المیل نحو البیئة، التأمل في الطبیعیة، االستمتاع السابقة، وتكون المقیاس من أربعة أبعاد، هي: (
 بالطبیعة، الحفاظ على البیئة ومواردها).

 صیاغة عبارات مقیاس الذكاء الطبیعي

تم صیاغة عبارات مقیاس الذكاء الطبیعي بصورة واضحة ومحددة، وبعیدة عن الغموض، 
) 35) محاور، و(4ومناسبة لطلبة الصف الرابع األساسي، وتكون المقیاس في صورته األولیة من (

 مؤشر.

 :تصحیح مقیاس الذكاء الطبیعي

كبیرة تم تصحیح عبارات المقیاس وفقًا لسلم لیكرت الخماسي، حیث أعطیت التقدیرات الكمیة (
 ) على الترتیب.1، 2، 3، 4، 5) التقدیرات الكمیة اآلتیة (قلیلة، قلیلة جداً ،متوسطة، كبیرة، جداً 

 لمقیاس الذكاء الطبیعي:التجریب االستطالعي 
 )30 قوامها ( التيستطالعیةالعینة ا نفس ال علىه بصورته األولیة، تم تطبیقالمقیاسبعد إعداد 

 خارج عینة الدراسة. وقد ُأجریت التجربة االستطالعیة ، ومن الصف الرابع األساسيلبةطالب من ط
 ه.بهدف: حساب الصدق والثبات لالختبار، وتحدید زمنللمقیاس؛

 صدق مقیاس الذكاء الطبیعي

 الباحثة بعرض مقیاس الذكاء الطبیعي بعد االنتهاء تصدق المحتوى (المحكمین): قام •
 في صورته األولیة على مجموعة من المحكمین المتخصصین في أسالیب –من إعداده 

تدریس العلوم، من أساتذة جامعة، ومشرفین تربویین، ومعلمي المرحلة األساسیة، وعددهم 
)، وذلك إلبداء الرأي في مدى مناسبة مقیاس الذكاء الطبیعي لطالب الصف الرابع 5(

دى شمول العبارات ألبعاد الذكاء الطبیعي، وتركزت آراء المحكمین على حذف األساسي، وم
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بعض العبارات، وتعدیل صیاغة بعضها، وقد أخذت الباحثة بكل التعدیالت، وأصبح المقیاس 
  أبعاد.4) عبارة موزعة على 30مكون من (

 :الصدق البنائي •
قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بین الدرجة الكلیة لكل مجال من مجاالت مقیاس الذكاء 

 الطبیعي مع الدرجة الكلیة له، والجدول اآلتي یوضح النتائج التي حصلت علیها الباحثة:

 ): معامالت االرتباط لكل مجال من مجاالت المقیاس مع الدرجة الكلیة له3-5جدول (

 مستوى الداللة معامل االرتباط المجال

 0.01 0.601 المیل نحو البیئة

 0.01 0.816 التأمل في الطبیعیة

 0.01 0.909 االستمتاع بالطبیعة

 0.01 0.910 الحفاظ على البیئة ومواردها

) أن مجاالت االختبار مرتبطة ارتباطًا ذو داللة إحصائیة مع 3-5ویتضح من خالل جدول (
 درجة عالیة من أنمجاالته علىمما یؤكد مصداقیة االختبار، والدرجة الكلیة الختبار المفاهیم العلمیة، 

 المفاهیم العلمیة، وهذا یطمئن الباحثة قبل تطبیق االختبار. عن مجاالتهاالتساق الداخلي، حیث تعبر 

 : مقیاس الذكاء الطبیعيثبات 
طریقة ألفا كرونباخ، وقامت بحساب معامل الثبات  الباحثة بإیجاد معامل الثبات باستخدام تقام

 ) اآلتي یوضح معامالت الثبات:3-6الجدول (ألبعاد المقیاس األربعة وللمقیاس ككل، و

 ) معامالت الثبات3-6جدول (

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات أبعاد المقیاس

 0.506 7 المیل نحو البیئة

 0.835 5 التأمل في الطبیعیة

 0.913 7 االستمتاع بالطبیعة

 0.925 7 الحفاظ على البیئة ومواردها

 0.937 26 المقیاس ككل
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ویتضح من الجدول أعاله أن معامل الثبات مرتفع في األبعاد األربعة والدرجة الكلیة، وبهذا 
 تطمئن الباحثة قبل تطبیق المقیاس.

: مقیاس الذكاء الطبیعيتحدید زمن 
ات عن طریق المتوسط الحسابي لزمن إجابلمقیاس الذكاء الطبیعي لبةتم حساب زمن تأدیة الط

) دقائق لقراءة التعلیمات، أصبح الزمن 5، وبإضافة () دقیقة30 متوسط الزمن (جمیع الطلبة، وبلغ
 ) دقیقة.35الكلي للمقیاس (

 :الصورة النهائیة لمقیاس الذكاء الطبیعي
) عبارة 26بعد التأكد من صدق وثبات مقیاس الذكاء الطبیعي، تكونت الصورة النهائیة من (

 موزعین على النحو اآلتي:

 ) مؤشر.7المحور األول: المیل نحو البیئة، ویتكون من (

 ) مؤشر.5المحور الثاني: التأمل في الطبیعیة، ویتكون من (

 ) مؤشر.7المحور الثالث: االستمتاع بالطبیعة، ویتكون من (

 ) مؤشر.7المحور الرابع: الحفاظ على البیئة ومواردها، ویتكون من (

 :إعداد دلیل المعلم 6.3

لتدریس وحدة التنوع الحیوي ، لمعلم العلوم للصف الرابع األساسي بإعداد دلیل ة الباحثتقام
 تحقیق األهداف التعلیمیة المحددة. ویشمل الدلیل ما سهل مما ي)،Landaوالبیئة، وفقًا ألنموذج الندا (

یلي: 

 .مقدمة الدلیل .1
 ).Landaنبذة عامة عن أنموذج الندا ( .2
 للوحدة التعلیمیة.والخاصة األهداف العامة  .3
 التوزیع الزمني لدروس الوحدة. .4
 إرشادات عامة للمعلم. .5
  وتشتمل على:،خطة لتدریس كل درس من دروس الوحدة .6
 .أهداف كل درس مصاغة بطریقة سلوكیة 
 المتضمنة في الدرس. العلمیةالمفاهیم  
 .الوسائل واألدوات التي تساعد على تحقیق األهداف 
  وفقًا لنموذج الندا (خطة السیر في الدرسLanda.( 
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 أوراق عمل للطلبة في نهایة كل درس. .7
وقد قامت الباحثة بعد إعداده بعرضه على مجموعة من السادة المحكمین من أساتذة أسالیب 

التدریس بالجامعات الفلسطینیة، وبعض مشرفي العلوم بالمرحلة األساسیة، إلبداء الرأي في مدى 
) وللمفاهیم العلمیة المتضمنة في الوحدة، وكذلك صیاغته من الناحیة Landaمراعاته ألنموذج الندا (

العلمیة واللغویة، وقد أخذت الباحثة بالتعدیالت المقترحة، وأصبح دلیل المعلم في صورته النهائیة 
) دقیقة 40 قدره (ن) حصة دراسیة، بزم30)، وتم تدریس الوحدة في مدة (3جاهز للتطبیق ملحق (

 للحصة الواحدة.

: إجراءات الدراسة 7.3

 اتبعت الباحثة الخطوات اآلتیة لتنفیذ الدراسة:

االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة التي تناولت النماذج التدریسیة، وخاصة  -1
 )، والبحوث التي تناولت المفاهیم العلمیة والذكاء الطبیعي.Landaأنموذج الندا (

  اختیار المادة الدراسیة، وهي: وحدة"التنوع البیئي والبیئة" من كتاب العلوم والحیاة للصف  -2
 وتحلیل محتوى الوحدة لتحدید 2017/2018الرابع األساسي الفصل الدراسي الثاني للعلم 

  فیها، باإلضافة إلى تحدید مؤشرات الذكاء الطبیعي المتضمنة.المفاهیم العلمیة المتضمنة

إعداد دلیل معلم العلوم والحیاة للصف الرابع األساسي لتدریس الوحدة وفقًا ألنموذج الندا  -3
)Landa ،( والتحقق من صدقه بعرضه على مجموعة من المحكمین من ذوي االختصاص

 ).4(والخبرة ملحق 

بناء أدوات الدراسة: (اختبار للمفاهیم العلمیة في وحدة التنوع البیئي والبیئة، ومقیاس للذكاء  -4
 الطبیعي).

 تحكیم أدوات الدراسة وٕاجراء التعدیالت علیها. -5

 الحصول على موافقة المشرف والجامعة لتطبیق أدوات الدراسة. -6

الحصول على كتب تسهیل مهمة موجه من جامعة القدس إلى مدیریة التربیة والتعلیم/  -7
جنوب الخلیل، ومن مدیریة التربیة والتعلیم / جنوب الخلیل موجه إلى مدیري المدارس التي تم 

 ).6)، (5فیها تطبیق الدراسة الملحق (

) طالبة من خارج عینة الدراسة، 30تطبیق أدوات الدراسة على عینة استطالعیة قوامها ( -8
 للتحقق من صدق وثبات أدوات الدراسة.

االجتماع مع مدراء المدارس والمعلمین للتعاون مع الباحثة من أجل تطبیق الدراسة،  -9
 وتعیین الُشعب الضابطة والتجریبیة فیها، وتوزیع دلیل المعلم على المعلمین.
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) في تدریس الوحدة المستهدفة، Landaتدریب المعلمین على تطبیق أنموذج الندا ( -10
 ومناقشة دلیل المعلم والخطوات الالزم اتباعها في التدریس وفق لألنموذج.

تطبیق أداتي الدراسة قبلیًا على المجموعتین التجریبیة والضابطة، بغرض الحصول على  -11
 درجات الطالب التي تساعد في بیان تكافؤ المجموعتین.

_ التدریس للمجموعتین التجریبیة والضابطة، حیث درست المجموعة التجریبیة وحدة التنوع 13
)، والمجموعة الضابطة بالطریقة المعتادة. وقد Landaالبیئي والبیئة باستخدام أنموذج الندا (

 سار تطبیق الدراسة كاآلتي:

) حصة دراسیة، غیر شاملة تطبیق أدوات الدراسة قبلیًا وبعدیًا، 30استغرق تطبیق الدراسة ( -
 وبدأ تطبیق الدراسة في تاریخ .... وانتهى بتاریخ ......

تطبیق اختبار المفاهیم العلمیة ومقیاس الذكاء الطبیعي بعدیًا، على المجموعتین  -12
 التجریبیة والضابطة، وفي نفس الوقت.

تصحیح االختبارین ورصد العالمات والقیام بالمعالجة اإلحصائیة المناسبة الستخراج  -13
 النتائج.

 تفسیر النتائج ومناقشتها. -14

 وضع المقترحات والتوصیات في ضوء النتائج. -15

 :متغیرات الدراسة 8.3

ي المفاهیم ) فLandaأنموذج الندا ( توظیف صممت هذه الدراسة بهدف التعرف الى أثر
األساسي، واشتملت الدراسة على عدد من العلمیة وتنمیة الذكاء الطبیعي لدى طلبة الصف الرابع 

 المتغیرات، وهي:  

 المتغیر المستقل: 

) لطلبة المجموعة التجریبیة، وطریقة Landaطریقة التدریس وفقا ألنموذج الندا (
 التدریس المعتادة لطلبة المجموعة الضابطة.

  أنثى).–الجنس، وله مستویان: (ذكر 

 المتغیر التابع:

 المفاهیم العلمیة.

 مؤشرات الذكاء الطبیعي. 
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 :تصمیم دراسة 9.3

)، وهي: تجریبیتین 2 × 2اتبعت الباحثة التصمیم شبه التجریبي الذي یعتمد على مجموعات أربع (

أنموذج الندا ثر المتغیر المستقل ((ذكور وٕاناث)، وضابطتین (ذكور وٕاناث)؛ وذلك للكشف عن أ

)Landa() لدى المجموعة التجریبیة، من المفاهیم العلمیة، الذكاء الطبیعي) على المتغیرین التابعین 

 خالل التطبیق البعدي لالختبارین.

O4 O3 
X 

O2 O1 Q1 

O4 O3 O2 O1 Q2 

 :األسالیب اإلحصائیة10.3

بعد االنتهاء من التطبیق البعدي، وتصحیح أدوات الدراسة، قامت الباحثة باستخدام برنامج 
SPSS( األسالیب اإلحصائیة اآلتیة:، حیث استخدمت الباحثة 

 معامل االرتباط بیرسون لحساب الصدق البنائي ألدوات الدراسة. .أ

 معامل ألفا كرونباخ لحساب ثبات مقیاس الذكاء الطبیعي. .ب

 معامل التجزئة النصفیة لحساب ثبات اختبار المفاهیم العلمیة. .ت

 المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعالمات المجموعتین الضابطة والتجریبیة. .ث

) لبحث الفروق بین المجموعتین ANCOVAاختبار تحلیل التغایر الثنائي المصاحب ( .ج
التجریبیة والضابطة، وبین الذكور واإلناث، وبحث التفاعل بین الطریقة والجنس مع استبعاد أثر 

 التطبیق القبلي من التجربة.
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الفصل الرابع 

____________________________________________________________ 

 :نتائج الدراسة

یتناول الفصل الرابع عرضًا للنتائج التي توصلت إلیها الدراسة، والتي هدفت إلى استقصاء أثر 

) في اكتساب المفاهیم العلمیة في مادة العلوم وتنمیة الذكاء الطبیعي لطلبة Landaأنموذجالندا (

إذا كان هذا األثر یختلف باختالف الجنس والطریقة والتفاعل الصف الرابع األساسي، والكشف عما 

 بینهما.

 :اإلجابة عن السؤال الخاص بالمفاهیم العلمیة 1.4

 الصف طلبةلمفاهیم العلمیة لدى  ااكتساب) فيLandaما أثرأنموذج الندا (والذي ینص على:
 ،)Landaالندا (ل یختلف هذا األثر باختالف طریقة التدریس (أنموذج وهالرابع األساسي؟ 

 المعتادة) والجنس، والتفاعل بینهما؟
 ولإلجابة عن هذا السؤال، قامت الباحثة بفحص الفرضیة الصفریة اآلتیة: 

اتالحسابیة ألثر متوسطال بین )α≤0.05 ( داللة إحصائیة عند مستوىذاتوجد فرق يال 
األساسي  الصف الرابع  لدى طلبةاكتساب المفاهیم العلمیة) في Landaتوظیف أنموذج الندا (

 )،المعتادة)، والجنس والتفاعل بینهما. Landaالندا ( التدریس (أنموذج ةعزى إلى طریقت

والختبار الفرضیة السابقة قامت الباحثة باستخراج المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة 
لدرجات الطلبة في المجموعتین الضابطة والتجریبیة في اختبار المفاهیم العلمیة تبعًا للجنس، ولطریقة 

 التدریس، كما هو موضح في الجداول اآلتیة:
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): المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الختبار المفاهیم العلمیة القبلي والبعدي 4-1جدول (

 )30لدى أفراد العینة تبعًا للجنس (الدرجة الكلیة = 

البعدي القبلي  الجنس

الذكور 

 20.94 7.14المتوسط الحسابي 

 64 64 العدد

 5.10 1.04االنحراف المعیاري 

اإلناث 

 22.47 7.39المتوسط الحسابي 

 64 64 العدد

 4.99 1.30االنحراف المعیاري 

المجموع الكلي 

 21.70 7.27المتوسط الحسابي 

 128 128العدد 

 5.08 1.18االنحراف المعیاري 

 

 المفاهیم العلمیة القبلي والبعدي ر): المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الختبا4-2جدول (

 )30لدى أفراد العینة تبعًا لطریقة التدریس (الدرجة الكلیة = 

البعدي القبلي  طریقة التدریس

أنموذج "الندا 
)Landa"( 

 25.44 7.22المتوسط الحسابي 

 64 64العدد 
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البعدي القبلي  طریقة التدریس

 4.66 1.23االنحراف المعیاري 

 الطریقة المعتادة

 17.97 7.31المتوسط الحسابي 

 64 64العدد 

 1.43 1.14االنحراف المعیاري 

المجموع الكلي 

 21.70 7.27المتوسط الحسابي 

 128 128العدد 

 5.08 1.18االنحراف المعیاري 

 

) وجود فروق ظاهریة في متوسطات الطلبة تبعًا 4-2) وجدول (4-1ویتضح من جدول (
للجنس وطریقة التدریس، ولتحدید هل توجد فروق حقیقیة بین هذه المتوسطات، استخدمت الباحثة 

) یوضح النتائج التي حصلت علیها 3-4)، والجدول (ANCOVAاختبار تحلیل التغایر المصاحب (
 الباحثة:

) لدرجات الطلبة في اختبار ANCOVA): نتائج اختبار تحلیل التغایر المصاحب (3-4جدول (

 المفاهیم العلمیة تبعًا للطریقة والجنس والتفاعل بینهما

 مصدر التباین
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

 قیمة ف
مستوى 
 الداللة

حجم 
 األثر

 0.004 0.496 0.467 5.24 1 5.24 القبلي

 0.565 0.000 159.60 1789.92 1 1789.92 طریقة التدریس

 0.048 0.014 6.246 70.05 1 70.05 جنس الطالب

 0.024 0.084 3.035 34.03 1 34.03 طریقة التدریس * الجنس

       11.21 123 1379.39 الخطأ داخل المجموعات
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 مصدر التباین
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

 قیمة ف
مستوى 
 الداللة

حجم 
 األثر

         128 63570.0 الكلي
 النتائج المتعلقة بطریقة التدریس: •

) أن قیمة اختبار (ف) المحسوبة للفرق بین متوسطات درجات الطلبة 4-3یتضح من الجدول (
) وأن قیمة الداللة 159.60في اختبار المفاهیم العلمیة تبعًا لمتغیر طریقة التدریس، بلغت (

)، وهذا یعني وجود فرق α≤ 0.05)، وهي قیمة أقل من مستوى الداللة (0.000اإلحصائیة بلغت (
)بین متوسطي المجموعتین التجریبیة والضابطة في α≤ 0.05ذات داللة إحصائیة عند مستوى (

 التطبیق البعدي الختبار المفاهیم العلمیة تبعًا لطریقة التدریس.

ولتحدید اتجاه الفروق قامت الباحثة بحساب المتوسط الحسابي المعّدل والخطأ المعیاري 
 للمجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدي الختبار المفاهیم العلمیة:

): المتوسطات الحسابیة المعّدلة والخطأ المعیاري الختبار المفاهیم العلمیة البعدي لدى 4-4جدول (

 أفراد العینة تبعًا لطریقة التدریس

 الخطأ المعیاري المتوسط الحسابي المعّدل طریقة التدریس

 Landa"( 25.446 0.491أنموذج "الندا (

 0.419 17.961 الطریقة المعتادة

)") Landa) أن المتوسط المعدل للمجموعة التجریبیة (أنموذج "الندا (4-4ویتضح من جدول (
) وهو أكبر من المتوسط الحسابي المعّدل للمجموعة الضابطة التي درست بالطریقة 25.446بلغ (

)، مما یدل على أن الفرق بین المجموعتین لصالح المتوسط األعلى وهو 17.961المعتادة الذي بلغ (
 ).Landaالمجموعة التجریبیة التي درست باستخدام (أنموذج الندا (

وبهذا تم رفض الفرضیة الصفریة، وقبول الفرضیة البدیلة التي تنّص على: "توجد فروق ذات 
) بین المتوسطات الحسابیة ألثر توظیف أنموذج "الندا α 0.05≥داللة إحصائیة عند مستوى (

)Landa "( تبعًا لطریقة  في مادة العلوماألساسي طلبة الصف الرابع اكتساب المفاهیم العلمیة لدىفي 
  ولصالح المجموعة التجریبیة".) االعتیادیة،)Landaالندا ((أنموذج التدریس 
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وكذلك ُتشیر النتائج إلى وجود أثر كبیر لطریقة التدریس في تنمیة المفاهیم العلمیة لدى طلبة 
)، وهي قیمة مرتفعة جدًا، وتدل على أن 0.565المجموعة التجریبیة، حیث بلغت قیمة إیتا تربیع (

 ) أثر كبیر في تحسین اكتساب المفاهیم العلمیة لدى الطلبة.Landaلطریقة أنموذج الندا (

 

 النتائج المتعلقة بالجنس: •
) أن قیمة اختبار (ف) المحسوبة للفرق بین متوسطات درجات الطلبة 4-3یتضح من الجدول (

) وأن قیمة الداللة اإلحصائیة بلغت 6.246في اختبار المفاهیم العلمیة تبعًا لجنس الطالب، بلغت (
)، وهذا یعني وجود فرق ذات داللة α≤ 0.05)، وهي قیمة أقل من مستوى الداللة (0.014(

)بین متوسطي المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدي α≤ 0.05إحصائیة عند مستوى (
 الختبار المفاهیم العلمیة تبعًا لجنس الطالب.

ولتحدید اتجاه الفروق قامت الباحثة بحساب المتوسط الحسابي المعّدل والخطأ المعیاري 
 للمجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدي الختبار المفاهیم العلمیة:

): المتوسطات الحسابیة المعّدلة والخطأ المعیاري الختبار المفاهیم العلمیة البعدي لدى 4-5جدول (

 أفراد العینة تبعًا لجنس الطالب

 الخطأ المعیاري المتوسط الحسابي المعّدل جنس الطالب

 0.420 20.959 الذكور

 0.420 22.447 اإلناث

) وهو أكبر من 22.447) أن المتوسط المعدل لمجموعة اإلناث بلغ (4-5ویتضح من جدول (
)، مما یدل على أن الفرق بین اإلناث 20.959المتوسط الحسابي المعّدل لمجموعة الذكور الذي بلغ (

 والذكور لصالح المتوسط األعلى وهو اإلناث.

وبهذا تم رفض الفرضیة الصفریة، وقبول الفرضیة البدیلة التي تنّص على: "توجد فروق ذات 
) بین المتوسطات الحسابیة ألثر توظیف أنموذج "الندا α 0.05≥داللة إحصائیة عند مستوى (

)Landa "( األساسیتبعًا لجنس الطالب، ولصالح  طلبة الصف الرابع اكتساب المفاهیم العلمیة لدىفي
 اإلناث".
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وكذلك ُتشیر النتائج إلى وجود أثر ضعیف جدًا لجنس الطالب على اكتساب المفاهیم العلمیة 
)، وهي قیمة ضعیفة جدًا، وتدل على أن لجنس 0.048لدى الطلبة، حیث بلغت قیمة إیتا تربیع (

 الطالب أثر ضعیف جدًا في تحسین اكتساب المفاهیم العلمیة لدى الطلبة.

 

 

 النتائج المتعلقة بالتفاعل بین الجنس وطریقة التدریس: •
) أن قیمة اختبار (ف) المحسوبة للفرق بین متوسطات الطلبة في 4-3یتضح من الجدول (

)، وأن قیمة 3.035اختبار المفاهیم العلمیة تبعًا للتفاعل بین جنس الطالب وطریقة التدریس بلغت (
)، وهذا یعني عدم α≤ 0.05)، وهي قیمة أكبر من مستوى الداللة (0.084الداللة اإلحصائیة بلغت (

)بین متوسطات الطلبة في التطبیق البعدي α≤ 0.05وجود فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى (
 الختبار المفاهیم العلمیة تبعًا للتفاعل بین جنس الطالب وطریقة التدریس.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند ولهذا یتم قبول الفرضیة الصفریة، والتي تنص على: "
اكتساب في )" Landa) بین المتوسطات الحسابیة ألثر توظیف أنموذج "الندا (α≤ 0.05مستوى (

 .األساسیتعزى للتفاعل بین طریقة التدریس وجنس الطالب" طلبة الصف الرابع المفاهیم العلمیة لدى

اإلجابة عن السؤال الخاص بمقیاس الذكاء الطبیعي:  2.4

 لدى طالب الصف الرابع الذكاء الطبیعيفي (Landaأثرأنموذج الندا (ما والذي ینص على: 
 المعتادة) ،)Landaالندا (هل یختلف هذا األثر باختالف طریقة التدریس (أنموذج  واألساسي؟

 والجنس، والتفاعل بینهما؟
 ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بفحص الفرضیة الصفریة اآلتیة: 

اتالحسابیة ألثر متوسطال بین )α≤0.05 ( داللة إحصائیة عند مستوىووجد فرق ذيال 
عزى إلى األساسي ت الصف الرابع ) في الذكاء الطبیعي لدى طالبLandaتوظیف أنموذج الندا (

 .)،المعتادة)، والجنس والتفاعل بینهماLandaالندا ( التدریس (أنموذج ةطریق

والختبار الفرضیة السابقة قامت الباحثة باستخراج المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة 
لدرجات الطلبة في المجموعتین الضابطة والتجریبیة في الذكاء الطبیعي تبعًا للجنس، ولطریقة 

 التدریس، كما هو موضح في الجداول اآلتیة:
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): المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمقیاس الذكاء الطبیعي القبلي والبعدي 4-6جدول (

 )30لدى أفراد العینة تبعًا للجنس (الدرجة الكلیة = 

البعدي القبلي  الجنس

الذكور 
 100.20 54.27المتوسط الحسابي 

 64 64 العدد
 7.42 4.39االنحراف المعیاري 

اإلناث 
 105.34 57.44المتوسط الحسابي 

 64 64 العدد
 9.17 49.33االنحراف المعیاري 

المجموع الكلي 
 102.77 55.85المتوسط الحسابي 

 128 128العدد 
 8.70 34.92االنحراف المعیاري 

): المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمقیاس الذكاء الطبیعي القبلي والبعدي 4-7جدول (

 )30لدى أفراد العینة تبعًا لطریقة التدریس (الدرجة الكلیة = 

البعدي القبلي  طریقة التدریس

أنموذج "الندا 
)Landa"( 

 106.61 54.75المتوسط الحسابي 
 64 64العدد 

 6.28 3.83االنحراف المعیاري 

 الطریقة المعتادة
 98.94 56.95المتوسط الحسابي 

 64 64العدد 
 9.13 49.40االنحراف المعیاري 

المجموع الكلي 
 102.77 55.85المتوسط الحسابي 

 128 128العدد 
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 8.70 34.92االنحراف المعیاري 

 

 

) وجود فروق ظاهریة في متوسطات الطلبة تبعًا 4-7) وجدول (4-6ویتضح من جدول (
للجنس وطریقة التدریس، ولتحدید هل توجد فروق حقیقیة بین هذه المتوسطات، استخدمت الباحثة 

) یوضح النتائج التي حصلت علیها 8-4)، والجدول (ANCOVAاختبار تحلیل التغایر المصاحب (
 الباحثة:

) لدرجات الطلبة في مقیاس ANCOVA): نتائج اختبار تحلیل التغایر المصاحب (8-4جدول (

 الذكاء الطبیعي تبعًا للطریقة والجنس والتفاعل بینهما

 مصدر التباین
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

 قیمة ف
مستوى 
 الداللة

حجم 
 األثر

 0.002 0.667 0.186 10.25 1 10.25 القبلي

 0.217 0.000 33.997 1872.7 1 1872.7 طریقة التدریس

 0.112 0.000 15.474 852.4 1 852.4 جنس الطالب

 0.014 0.193 1.711 94.24 1 94.24 طریقة التدریس * الجنس

    55.09 123 6775.35 الخطأ داخل المجموعات

     128 1361599 الكلي

 
 النتائج المتعلقة بطریقة التدریس: •

) أن قیمة اختبار (ف) المحسوبة للفرق بین متوسطات درجات الطلبة 4-8یتضح من الجدول (
)، وأن قیمة الداللة اإلحصائیة بلغت 33.997في الذكاء الطبیعي تبعًا لمتغیر طریقة التدریس، بلغت (

)، وهذا یعني وجود فرق ذات داللة α≤ 0.05)، وهي قیمة أقل من مستوى الداللة (0.000(
)بین متوسطي المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدي α≤ 0.05إحصائیة عند مستوى (

 لمقیاس الذكاء الطبیعي تبعًا لطریقة التدریس.
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ولتحدید اتجاه الفروق قامت الباحثة بحساب المتوسط الحسابي المعّدل والخطأ المعیاري 
 للمجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدي لمقیاس الذكاء الطبیعي:

): المتوسطات الحسابیة المعّدلة والخطأ المعیاري لمقیاس الذكاء الطبیعي البعدي لدى 4-9جدول (

 أفراد العینة تبعًا لطریقة التدریس

 الخطأ المعیاري المتوسط الحسابي المعّدل طریقة التدریس

 Landa"( 106.600 0.928أنموذج "الندا (

 0.928 98.947 الطریقة المعتادة

)") Landa) أن المتوسط المعدل للمجموعة التجریبیة (أنموذج "الندا (9-4ویتضح من جدول (
) وهو أكبر من المتوسط الحسابي المعّدل للمجموعة الضابطة التي درست بالطریقة 106.6بلغ (

)، مما یدل على أن الفرق بین المجموعتین لصالح المتوسط األعلى وهو 98.947المعتادة الذي بلغ (
 ).Landaالمجموعة التجریبیة التي درست باستخدام (أنموذج الندا (

وبهذا تم رفض الفرضیة الصفریة، وقبول الفرضیة البدیلة التي تنّص على "توجد فروق ذات 
) بین المتوسطات الحسابیة ألثر توظیف أنموذج "الندا α 0.05≥داللة إحصائیة عند مستوى (

)Landa "( تبعًا لطریقة  في مادة العلوماألساسي طلبة الصف الرابع اكتساب المفاهیم العلمیة لدىفي 
 . ولصالح المجموعة التجریبیة".) االعتیادیة،)Landaالندا ((أنموذج التدریس 

وكذلك ُتشیر النتائج إلى وجود أثر كبیر لطریقة التدریس في تنمیة الذكاء الطبیعي لدى طلبة 
)، وهي قیمة مرتفعة، وتدل على أن لطریقة 0.217المجموعة التجریبیة، حیث بلغت قیمة إیتا تربیع (

 ) أثر كبیر في تحسین الذكاء الطبیعي لدى الطلبة.Landaأنموذج الندا (

 النتائج المتعلقة بالجنس: •
) أن قیمة اختبار (ف) المحسوبة للفرق بین متوسطات درجات الطلبة 8-4یتضح من الجدول (

)، وأن قیمة الداللة اإلحصائیة بلغت 15.474في الذكاء الطبیعي تبعًا لجنس الطالب، بلغت (
)، وهذا یعني وجود فرق ذات داللة α≤ 0.05)، وهي قیمة أقل من مستوى الداللة (0.000(

)بین متوسطي المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدي α≤ 0.05إحصائیة عند مستوى (
 لمقیاس الذكاء الطبیعي تبعًا لجنس الطالب.
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ولتحدید اتجاه الفروق قامت الباحثة بحساب المتوسط الحسابي المعّدل والخطأ المعیاري 
 للمجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدي لمقیاس الذكاء الطبیعي:

): المتوسطات الحسابیة المعّدلة والخطأ المعیاري لمقیاس الذكاء الطبیعي البعدي 4-10جدول (

 لدى أفراد العینة تبعًا لجنس الطالب

 الخطأ المعیاري المتوسط الحسابي المعّدل جنس الطالب

 0.829 100.190 الذكور

 0.928 105.357 اإلناث

)، وهو أكبر 105.357) أن المتوسط المعدل لمجموعة اإلناث بلغ (4-10ویتضح من جدول (
)، مما یدل على أن الفرق بین 100.190من المتوسط الحسابي المعّدل لمجموعة الذكور الذي بلغ (

 اإلناث والذكور لصالح المتوسط األعلى وهو اإلناث.

وبهذا تم رفض الفرضیة الصفریة، وقبول الفرضیة البدیلة التي تنّص على: "توجد فروق ذات 
) بین المتوسطات الحسابیة ألثر توظیف أنموذج "الندا α 0.05≥داللة إحصائیة عند مستوى (

)Landa "( األساسیتبعًا لجنس الطالب، ولصالح  طلبة الصف الرابع اكتساب المفاهیم العلمیة لدىفي
 اإلناث".

وكذلك ُتشیر النتائج إلى وجود أثر متوسط لجنس الطالب على الذكاء الطبیعي لدى الطلبة، 
)، وهي قیمة متوسطة، وتدل على أن لجنس الطالب أثر متوسط 0.112حیث بلغت قیمة إیتا تربیع (

 في الذكاء الطبیعي لدى الطلبة.

 النتائج المتعلقة بالتفاعل بین الجنس وطریقة التدریس: •
) أن قیمة اختبار (ف) المحسوبة للفرق بین متوسطات الطلبة في 8-4یتضح من الجدول (

)، وأن قیمة الداللة 1.711الذكاء الطبیعي تبعًا للتفاعل بین جنس الطالب وطریقة التدریس بلغت (
)، وهذا یعني عدم وجود α≤ 0.05)، وهي قیمة أكبر من مستوى الداللة (0.193اإلحصائیة بلغت (

)بین متوسطات الطلبة في التطبیق البعدي لمقیاس α≤ 0.05فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى (
 الذكاء الطبیعي تبعًا للتفاعل بین جنس الطالب وطریقة التدریس.
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند ولهذا یتم قبول الفرضیة الصفریة، والتي تنص على: "
الذكاء في )" Landa) بین المتوسطات الحسابیة ألثر توظیف أنموذج "الندا (α≤ 0.05مستوى (

 األساسیتعزى للتفاعل بین طریقة التدریس وجنس الطالب". طلبة الصف الرابع الطبیعي لدى

 

 ملخص نتائج الدراسة: 3.4

 خُلصت الدراسة إلى النتائج اآلتیة:

 متوسطات الطلبة في ن) بيα≤ 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ( .1
 التطبیق البعدي الختبار المفاهیم العلمیة تبعا لطریقة التدریس، ولصالح المجموعة التجریبیة.

 متوسطات الطلبة في ن) بيα≤ 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ( .2
 التطبیق البعدي الختبار المفاهیم العلمیة تبعا لجنس الطالب، ولصالح اإلناث.

 متوسطات الطلبة في ن) بيα≤ 0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ( .3
 التطبیق البعدي الختبار المفاهیم العلمیة تبعا للتفاعل بین الطریقة والجنس.

 متوسطات الطلبة في ن) بيα≤ 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ( .4
 التطبیق البعدي لمقیاس الذكاء الطبیعي تبعا لطریقة التدریس، ولصالح المجموعة التجریبیة.

 متوسطات الطلبة في ن) بيα≤ 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ( .5
 التطبیق البعدي لمقیاس الذكاء الطبیعي تبعا لجنس الطالب، ولصالح اإلناث.

 متوسطات الطلبة في ن) بيα≤ 0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ( .6
 التطبیق البعدي لمقیاس الذكاء الطبیعي تبعا للتفاعل بین الطریقة والجنس.
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 لخامسالفصل ا

______________________________________________________________ 

 :مناقشة النتائج والتوصیات

 

 التي توصلت لها الباحثة في الفصل الرابع، ووضع التوصیات جیتناول الفصل الخامس مناقشة النتائ

 .والمقترحات في ضوء نتائج الدراسة

  مناقشة النتائج:1.5

 :نتائج اإلجابة عن السؤال األول 1.1.5

ل وهالعلمیة؟لمفاهیم األساسیل الصف الرابع طلبةاكتساب  في )Landaنموذج الندا (أما أثر
 االعتیادیة) والجنس، والتفاعل ،)Landaالندا (یختلف هذا األثر باختالف طریقة التدریس (أنموذج 

 ولإلجابة عن السؤال السابق فحصت الباحثة صحة الفرضیة اآلتیة:بینهما؟

) بین المتوسطات الحسابیة ألثر α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى (
األساسیللمفاهیم العلمیة تبعًا لطریقة  طلبة الصف الرابع اكتسابي)" فLandaتوظیف أنموذج "الندا (

 )،االعتیادیة) والجنس والتفاعل بینهما.Landaالندا ((أنموذج التدریس 

وكشفت نتائج اختبار الفرضیة عن وجود أثر كبیر لطریقة التدریس في تنمیة المفاهیم العلمیة 
) Landaلدى طلبة المجموعة التجریبیة.وتعزو الباحثة تفوق طلبة المجموعة التجریبیة (أنموذج الندا (

 إلى واحد أو أكثر من األسباب اآلتیة:
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) یساعد في عملیة االستیعاب للمفاهیم Landaالتتابع المعرفي الذي یتم من خالل أنموذج الندا ( -
العلمیة، ویزید من القدرة على الفهم المجرد لهذه المفاهیم، وبالتالي زاد اكتساب الطلبة للمفاهیم 

 العلمیة.
) منح الفرصة للطلبة الكتشاف المفاهیم العلمیة وبإشراف الباحثة، وبالتالي Landaأنموذج الندا ( -

زاد استیعابهم لهذه المفاهیم، فاحتفظوا بالمفاهیم لفترة أطول من الذین درسوا بالطریقة المعتادة التي 
 تعتمد على الحفظ واالستظهار.

) من حیث التنظیم المعرفي، القائمة على االكتشاف Landaأدى تكامل جوانب أنموذج الندا ( -
الحر والموجه، والذین یتخللهما الشرح والتوضیح، إلى بناء معرفي متوازن أدى لتفوق طلبة 

 المجموعة التجریبیة.
) الطالب محورًا للعملیة التعلیمیة، فأصبحت أدوارهم تتمثل في Landaجعل أنموذج الندا ( -

المتابعة والمالحظة، واالستكشاف واالستنتاج، مما زاد من القدرة على استیعاب المفاهیم العلمیة 
 واكتسابها.

تقسیم المادة العلمیة على أجزاء، وفي خطوات متتابعة، وبلغة سهلة، كان له األثر الكبیر في فهم  -
 المفاهیم العلمیة واكتسابها.

) كان طریقة غیر مألوفة للطلبة، وقد الحظت الباحثة أن Landaاستعمال الباحثة ألنموذج الندا ( -
 لدیهم رغبة في التعلم من خالل هذه الطریقة، وهذا ما عزز دافعیة الطلبة لتعلم المفاهیم العلمیة.

اعتماد النموذج على الطالب كمحور للعملیة التعلیمة زاد من ثقته بنفسه، وقدرته على التفكیر  -
 والعمل داخل الفصل، مما یزید من اكتسابه للمفاهیم العلمیة وتثبیتها.

) قد یكون أثار دافعیة للطلبة للمشاركة في التعلم، وتنشیط الذاكرة Landaاستعمال أنموذج الندا ( -
باسترجاع المعلومات المخزنة والمرتبطة بالمفاهیم العلمیة التي یدرسها، وبالتالي إعطاء إجابات 

 صحیحة على األسئلة المطروحة، وهذا ساعد في اكتساب المفاهیم.
وتتفق هذه النتیجة مع العدید من الدراسات التي أظهرت فاعلیة استخدام أنموذج الندا 

)Landa) في اكتساب 2010) والقرة فولي (2002) في تنمیة المفاهیم، مثل: دراسة الشمري (
) 2009) في اكتساب مفاهیم الكیمیاء، ودراسة العراك (2008المفاهیم الجغرافیة، ودراسة العباسي (

) في اكتساب المفاهیم العلمیة لمادة علم 2013في اكتساب مفاهیم األحیاء، ودراسة صبري وعلي (
) في المفاهیم 2016) في اكتساب المفاهیم البالغیة، ودراسة حمید (2015النفس، ودراسة رشید (

 التاریخیة.

وكذلك تتفق هذه النتیجة مع نتائج الدراسات التي استخدمت بعض النماذج التعلیمیة في تنمیة 
) التي كشفت عن فاعلیة نموذج فرایر في Labrosse, 2007المفاهیم في مادة العلوم، مثل: دراسة (
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) التي كشفت عن فاعلیة نموذج فرایر في تنمیة 2009اكتساب المفاهیم الكیمیائیة، ودراسة العكیلي (
) التي كشفت عن فاعلیة نموذج فرایر في تنمیة المفاهیم 2016المفاهیم العلمیة، ودراسة الجبلي (

 العلمیة.

) بین α≤ 0.05وكشفت النتائج أیضًا عن وجود فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى ( •
متوسطات الطلبة في التطبیق البعدي الختبار المفاهیم العلمیة تعزى لجنس الطالب، ولصالح 

 اإلناث.
 وتعزو الباحثة وجود فرق یعزى لجنس الطالب ولصالح اإلناث، إلى أن طبیعة الطالبات 
التي تمیل إلى الهدوء وااللتزام بالتعلیمات، واتباعها بدقة، وكذلك حرصهن على إتمام الواجبات، 

وقد ُیعزى السبب إلى حرص الطالبات على التعلم أكثر من الذكور، وكذلك یعود ذلك إلى 
طبیعة الفتاة التي تحاول إثبات نفسها والتمیز أمام الغیر، أدى إلى تعاونها بشكل أكبر مع 

 ).Landaالمعلمة في تطبیق أنموذج الندا (

وجود فروق تعزى للجنس التي أظهرت ) 2015وتتفق مع دراسة الرجوب وآخرون (
اختلفت النتیجة مع دراسة أبو ولصالح اإلناث في المفاهیم العلمیة لدى طلبة الصف الثامن. بینما 

وجود فروق تعزى للجنس في المفاهیم العلمیة لدى طلبة الصف ) التي أظهرت عدم 2011عودة (
) التي أظهرت كذلك عدم وجود فروق تعزى للجنس في 2013الخامس، ومع دراسة القطیش (

 المفاهیم العلمیة.

) بین α≤ 0.05وكشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ( •
متوسطات الطلبة في التطبیق البعدي الختبار المفاهیم العلمیة تعزى للتفاعل بین الجنس 

 والطریقة.
وتعزو الباحثة هذه النتیجة إلى اتباع المعلمین والمعلمات لنفس اإلجراءات التعلیمیة، واستخدام 

)، وذلك لكال الجنسین (الذكور واإلناث)، إضافة Landaنفس دلیل المعلم المعد وفقًا ألنموذج الندا (
 كما أظهرت النتائج المتعلقة –إلى أن األنموذج المستخدم كان مالئمًا في تنمیة المفاهیم العلمیة 

 بطریقة التدریس- بعیدًا عن جنس الطالب (ذكر أو أنثى).

وجود فروق تعزى للتفاعل ) التي أظهرت عدم 2011وتتفق هذه النتیجةمع دراسة أبو عودة (
بین الجنس والطریقة في المفاهیم العلمیة لدى طلبة الصف الخامس، ومع دراسة القطیش 

) التي أظهرت كذلك عدم وجود فروق تعزى للتفاعل بین الجنس والطریقة في المفاهیم 2013(
وجود فروق تعزى للتفاعل التي أظهرت ) 2015العلمیة. وتختلف مع دراسة الرجوب وآخرون (
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بین الجنس والطریقة ولصالح التعلم النشط والطالبات، في المفاهیم العلمیة لدى طلبة الصف 
 الثامن.

 :نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني 2.1.5

)" في تنمیة الذكاء الطبیعي لدى طلبة الصف الرابع Landaما أثر توظیف أنموذج "الندا (
 االعتیادیة) ،)Landaالندا (هل یختلف هذا األثر باختالف طریقة التدریس (أنموذج األساسي؟ و

والجنس، والتفاعل بینهما؟ 

 ولإلجابة عن السؤال السابق اختبرت الباحثة صحة الفرضیة اآلتیة:

 ات الحسابیة ألثربین متوسط) α≤ 0.05( داللة إحصائیة عند مستوى اتق ذووجد فر تال
أنموذج الندا طریقة التدریس (لعزى  ت الذكاء الطبیعي تنمیة في)"Landaأنموذج "الندا (توظیف 

)Landa.االعتیادیة)، والجنس والتفاعل بینهما،( 

وكشفت نتائج اختبار الفرضیة عن وجود أثر كبیر لطریقة التدریس في تنمیة الذكاء الطبیعي 
لدى طلبة المجموعة التجریبیة.وتعزو الباحثة تفوق المجموعة التجریبیة في الذكاء الطبیعي إلى واحد 

 أو أكثر من األسباب اآلتیة:

الدور اإلیجابي للطالب من خالل تفاعله مع البیئة ) في تعزیز Landaساعد أنموذج الندا ( -
 ، وهذا أدى إلى تعزیز االتجاه إلى الطبیعة بمكوناتها. وكذلك تفاعاللطالب فیما بینهم،التعلیمیة

) على العینات المقتبسة من البیئة Landaاعتماد الباحثة ومن خالل مراحل أنموذج الندا ( -
 الطبیعیة، ساهم في إزالة القلق أو الخوف من التعامل مع مكونات البیئة المختلفة.

 على ساعد الطلبة) على ترسیخ مفهوم التعلم مدى الحیاة، كما Landaنموذج الندا (عمل أ -
 المرتبطة بما تحتویه البیئة من مكونات حیة السابقةرات فكار جدیدةمن خالل الخبإلى أالتوصل 

 وغیر حیة.
، ویعطیهم الفرصة المدرسیة والصفیة حریة التنقل داخل البیئة طلبة) لLandaنموذج الندا (أتاح أ -

 للتعرف على ما هو موجود في البیئة المحیطة بهم.
النموذج ومن خالل مراحله المتعددة منح الطلبة فرصة استكشاف ما بداخل الطبیعة من كائنات  -

 حیة وغیر حیة، مما أدى إلى تعزیز االتجاه نحو الطبیعة.
) وبین الوسائط المتعددة، مثل: (الصورة، الفیدیو، Landaربطت الباحثة بین أنموذج الندا ( -

الصوت) إلى تحبیب الطلبة في الطبیعة ومكوناتها، وقد الحظت الباحثة اتجاه الطلبة نحو مشاهدة 
 مقاطع الفیدیو التي تتناول مكونات البیئة وخاصة للكائنات الحیة.
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) في تنمیة الذكاء الطبیعي لدى Landaولم تجد الباحثة أي دراسة تناولت أنموذج الندا (
الطلبة، ولكن هذه النتیجة تتفق مع نتائج دراسات عدیدة، أثبتت أن الذكاء الطبیعي یمكن تطویره لدى 
طلبة المرحلة االبتدائیة من خالل توظیف استراتیجیات ونماذج تدریسیة تجعل الطالب محورًا للعملیة 

 التعلیمیة.

) التي كشفت عن فاعلیة برنامج مقترح في مادة 2006حیث تتفق هذه النتیجة مع دراسة الباز (
العلوم لتنمیة الذكاء الطبیعي لدى طلبة المرحلة االبتدائیة، ودراسة العشري في برنامج مقترح لتنمیة 

 یلفاعلیة تمث) التي كشفت عن 2011 (شرفالذكاء الطبیعي لدى أطفال ما قبل الروضة، ودراسة 
في العلومفي للصف الرابع األساسي بعض المفاهیم الفضائیة أدائیًا بالتالمیذ ذوي صعوبات التعلم 

 . لدیهمالذكاء الطبیعيتنمیة 

) α≤ 0.05وكشفت النتائج أیضًا عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ( •
بین متوسطات الطلبة في التطبیق البعدي لمقیاس الذكاء الطبیعي تعزى لجنس الطالب، 

 ولصالح اإلناث.
وتعزو الباحثة وجود فرق یعزى لجنس الطالب في الذكاء الطبیعي لصالح اإلناث، إلى أن 

) أظهرن تفاعل أكثر في التعامل مع Landaاإلناث ومن خالل التفاعل عبر مراحل أنموذج الندا (
المكونات الطبیعیة للبیئة، وأظهرن حبًا في استكشاف مكونات البیئة، وكذلك ُكن أكثر جرأة ونشاط في 

البحث بالبیئة المحیطة عّما یرتبط بالمفاهیم العلمیة المطروحة، وربما یعود ذلك إلى طبیعة اإلناث 
التي تحب االستكشاف والبحث أكثر من الذكور، الذین بدا علیهم عدم الرغبة الجدیة في التعامل مع 

مكونات الطبیعة، وربما یعود ذلك إلى أن الذكور أكثر خروجًا للبیئة، وربما أصبح لدیهم ملل من 
استكشاف هذه األشیاء. ولم تعثر الباحثة على أي دراسة بحث الفروق في الذكاء الطبیعي لدى طلبة 

 التعلیم العام.

) α≤ 0.05وكذلك كشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ( •
بین متوسطات الطلبة في التطبیق البعدي لمقیاس الذكاء الطبیعي تعزى للتفاعل بین الجنس 

 والطریقة.
وتعزو الباحثة عدم وجود فروق في الذكاء الطبیعي تعزى للتفاعل بین الجنس والطریقة إلى 

اتباع المعلمین لنفس اإلجراءات التعلیمیة، واستخدام نفس دلیل المعلم المعد وفقًا ألنموذج الندا 
)Landa وذلك للجنسین (الذكور واإلناث)، إضافة إلى أن األنموذج المستخدم أظهر تأثیرًا كبیرًا في ،(

اكتساب المفاهیم العلمیة، كما أظهرت النتائج المتعلقة بطریقة التدریس- بعیدًا عن جنس الطالب (ذكر 
 أو أنثى). ولم تعثر الباحثة على أي دراسة بحث للفروق في الذكاء الطبیعي لدى طلبة التعلیم العام .
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 :توصیات الدراسة 2.5

 في ضوء نتائج الدراسة، توصي الباحثة بما یلي:

عقد ورش عمل لتدریب معلمي المرحلة األساسیة على توظیف النماذج التعلیمیة الخاصة  .1
)، الحتوائه على خطواٍت تدعم تنمیة Landaباكتساب المفاهیم، وخاصة أنموذج الندا (

 المهارات األساسیة لطلبة المرحلة األساسیة.
 في برامج إعداد معلم المرحلة )Landaتضمین النماذج التعلیمیة، وخاصة أنموذج الندا ( .2

 األساسیة.
تشجیع معلمي المرحلة األساسیة على توظیف استراتیجیات حدیثة، تقوم على نشاط المتعلم  .3

 ).Landaبصورة إیجابیة، مثل: أنموذج الندا (
ضرورة االهتمام بتنمیة مهارات الذكاء الطبیعي لدى الطلبة، من خالل توظیف النماذج  .4

 التدریسیة، واالعتماد على الطبیعة ومكوناتها.
ضرورة اهتمام مخططي مناهج العلوم بعمل أدلة لمعلمي المرحلة األساسیة (العلوم)،  .5

 لتوضیح أسالیب التدریس المناسبة، والتركیز على االستراتیجیات الحدیثة.
العمل على االستفادة من دلیل المعلم الذي أعدته الباحثة لتدریس مادة العلوم وفقًا  .6

 ، لطلبة المرحلة األساسیة الدنیا.)Landaألنموذج الندا (

 :مقترحات الدراسة 3.5

 في ضوء نتائج الدراسة وتوصیاتها، تقترح الباحثة إجراء البحوث اآلتیة:

إجراء دراسة مماثلة على اكتساب المفاهیم العلمیة لطلبة الصفوف المختلفة وبقاء أثر تعلم العلوم  .1
 لدیهم.

 ) في تنمیة بعض مهارات التفكیر لدى طلبة المرحلة األساسیة.Landaتجریب أنموذج الندا ( .2
الكشف عن مدى توظیف معلمي المرحلة األساسیة للنماذج التدریسیة المختلفة، وخاصة الندا  .3

)Landa.( 
) في اكتساب المفاهیم المختلفة، وتصحیح التصورات البدیلة Landaدراسة أثر أنموذج الندا ( .4

 لدى طلبة المرحلة األساسیة.
) ونماذج واستراتیجیات أخرى Landaإجراء دراسة مقارنة؛ لبیان أثر كٍل من أنموذج الندا ( .5

 للتعلم، في تعلم الطلبة،والذكاء الطبیعي لدیهم.
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) – وأثره في اكتساب Landaتصمیم تعلیمي تعلمي لنظریة الندا (). 2008العباسي، منذر مبدر (

 رسالة دكتوراه المفاهیم الكیمیائیة وحل المسائل والتفكیر االبداعي لدى طالب الصف الرابع العام.

 غیر منشورة، كلیة التربیة ابن الهیثم، جامعة بغداد.

). أثر أنموذج أشور في اكتساب المفاهیم التاریخیة لدى تالمیذ الصف 2012العتابي، محمد خضر (

 .1368 – 1349، 203، ع مجلة األستاذالخامس. 

. تصمیم التدریس بین النظریة والتطبیق). 2011العدوان، زید سلیمان، والحوامدة، محمد فؤاد، (

 األردن: عالم الكتب الحدیثة.

) وكمب في التحصیل واستبقاء Landaأثر استخدام أنموذجي الندا (). 2009العراك، دنیا (

.  رسالة ماجستیر غیر منشورة، المعلومات لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في علم مادة األحیاء

 جامعة بابل – كلیة التربیة األساسیة.
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أثر برنامج بالوسائط المتعددة في تنمیة المفاهیم ومهارات حل ). 2010العربید، محمد جمال (

. رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، المسألة الفیزیائیة لدى طالب الصف الحادي عشر

 الجامعة األردنیة، األردن.

أثر برنامج مقترح لتنمیة الذكاء الطبیعي لدى عینة من أطفال ما قبل ). 2005العشري، إیناس (

 . رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة طنطا.المدرسة

أثر استخدام ألعاب تعلیمیة محوسبة في اكساب بعض المفاهیم ). 2007عضیبات، سناء محمد (

 . رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة الیرموك، األردن.للصف الثالث األساسي

. لتدریس الصفي بالذكاءات المتعددة). ا2007عفانة، عزو إسماعیل؛ والخزندار، نائلة نجیب (

 عمان: دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة.

). أثر أنموذج فرایر في تحصیل واستبقاء المفاهیم العلمیة لدى 2009العكیلي، أحمد عبد الزهرة سعد (

، كلیة التربیة مجلة الجامعة المستنصریةطلبة المرحلة الثالثة قسم العلوم في مادة اإلنتاج النباتي، 

 األساسیة.

). فاعلیة برنامج غرفة جوجل الصفیة على اكتساب المفاهیم العلمیة 2016العمور، یوسف سلیمان (

مجلة الجامعة . 48اإلحیائیة في وحدة الدم عند طلبة الصف العاشر في قضاء النقب في فلسطین 

اإلسالمیة للدراسات التربویة والنفسیة - شئون البحث العلمي والدراسات العلیا بالجامعة اإلسالمیة 

 .164 – 144، 4 ، 24. مج - فلسطین

فاعلیة التدریس وفقا للنظریة البنائیة االجتماعیة في تنمیة بعض ). 2012الغامدي، فوزیة (

عملیات العلم ومهارات التفكیر فوق المعرفي والتحصیل في مادة االحیاء لدى طالبات المرحلة 

 ، رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة أم القرى، السعودیة.الثانویة بمنطقة الباحة

فاعلیة برنامج قائم على الذكاءات المتعددة في تنمیة التحصیل الدراسي ). 2006فارس، ابتسام (

. رسالة دكتوراه غیر ومهارات ما وراء المعرفة لدى طالب المرحلة الثانویة في مادة علم النفس

 منشورة، معهد الدراسات التربویة، جامعة القاهرة، مصر.

). مستوى الذكاءات المتعددة وعالقتها بعادات العقل 2013فرج اهللا، عبد الكریم، أبو سكران، محمد (

، 4، ع14، العراق، مج مجلة جامعة كربالء العلمیةلدى الطلبة معلمي الریاضیات بجامعة األقصى. 

115 – 130. 
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). أثر استخدام استراتیجیة االستقصاء التأملي في اكتساب المفاهیم 2014، زیاد محمد (قباجة

مجلة دراسات الفیزیائیة وتنمیة االتجاهات العلمیة لدى طلبة الصف السادس األساسي في فلسطین. 

 .218 – 205، 12. ع نفسیة وتربویة - جامعة قاصدي مرباح – الجزائر

) في اكتساب المفاهیم Landaأثر أنموذجي سكمان والندا (). 2010القرة فولي، علي موحان (

. رسالة دكتوراه غیر الجغرافیة واالحتفاظ بها لدى طالبات الصف الثالث معهد إعداد المعلمات

 منشورة، كلیة التربیة – ابن رشد، العراق.

 . القاهرة: عالم الكتب.المناهج والمدخل الدرامي). 2001القرشي، أمیر (

). أثر التعلم اإللكتروني في تنمیة المفاهیم العلمیة لدى طلبة الصف 2013القطیش، حسین مشوح (

المجلة العربیة للدراسات التربویة واالجتماعیة – الرابع األساسي في مادة العلوم في األردن. 

 .31 – 7، 3. ع السعودیة

. دراسة الفروق في الذكاء المتعدد بین طالب بعض الكلیات النظریة والعلمیة). 2003قوشحة، رنا (

 رسالة دكتوراه غیر منشورة، معهد الدراسات التربویة، جامعة القاهرة، مصر.

تدریس الریاضیات وفق استراتیجیات النظریة ). 2014الكبیسي، عبد الواحد، وحسون، إفاقة (

 ، األردن: دار االعصار العلمي للنشر والتوزیع.1، ط البنائیة

). وحدة مقترحة في الفیزیاء لتنمیة الوعي المهني والذكاء الطبیعي في ضوء 2013محمد، كریمة (

 241، 33، ج المجلة التربویة –مصرأهداف التربیة المهنیة لدى طالب المرحلة الثانویة الصناعیة. 

 –295. 

 . الریاض: مكتبة العبیكان.تدریس العلوم تأصیل وتحدیث). 2007المحیسن، إبراهیم (

). فاعلیة وحدة تعلیمیة مقترحة قائمة على المدخل 2009المطرفي، غازي بن صالح بن هلیل (

المنظومي في تدریس العلوم على تحصیل المفاهیم العلمیة واالتجاه نحو المادة لدى طالب الصف 

 .178 – 138، 92. ع مجلة القراءة والمعرفة –مصرالثالث المتوسط. 

، مكتبة علم النفس التربوي). 2005منصور، عبد المجید، محمد التویجري، إسماعیل الفقي (

  السعودیة.–العبیكان، الریاض 

 ). كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة، فلسطین.2009المؤتمر التربوي "المعلم الفلسطینیالواقع والمأمول (

). وزارة 2013المؤتمر التربوي األول "نحو معلمین متمیزین من أجل االبتكار، والتأمل والقیادة" (

 التربیة والتعلیم الفلسطینیة.
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) في تحصیل طلبة معهد الطب التقني Landa). فاعلیة أنموذج الندا (2007ناظم، مساعد معیاد (

 .1، ع18، مج مجلة كلیة التربیة للبنات، العراقفي مادة الفسلجة. 

 . عمان: دار الفرقان للنشر والتوزیع.الجدید في تعلیم العلوم). 2001نشوان، یعقوب (

). أثر استخدام نموذج فرایر التدریسي في اكتساب 2016نوافلة، ولید حسین، العمري، وصال هاني (

مجلة الدراسات المفاهیم العلمیة لدى طالب الصف السابع األساسي في مادة العلوم واتجاهاتهم نحوه. 

 .540 -560، ص ص 3 ، ع 10 - سلطنة عمان مج التربویة والنفسیة

. عمان. دار المسیرة الذكاء المتعدد في غرفة الفصل النظریة والتطبیق). 2007نوفل، محمد بكر (

 للنشر والتوزیع.

. اإلدارة العامة دلیل المعلم لمبحث العلوم – الصف الرابع). 2013وزارة التربیة والتعلیم الفلسطینیة (

 لإلشراف والتأهیل التربوي، فلسطین.

 دار المسیرة للنشر والتوزیع .أدب األطفال قراءات نظریة ونماذج تطبیقیة. )2006أحمد، سمیر (

 .عّمان، والطباعة

دار الهادي للطباعة . نفسانیة الطفولة والمراهقة (قضایا النمواألساسیة). )2008زیعور، محمد (

 ، بیروت.والنشر والتوزیع

 ، الریاض.دارالنشر الدولي. (الطفولة والمراهقة)النمو علم نفس .)2008قزاقزة، أحمد (

 دار قباء للطباعة . علم نفسالنموالمظاهر والتطبیقات.)2000قناوي، هدى، وعبد المعطي، حسن (

 ، القاهرة.والنشر والتوزیع

  اإلمارات.دارالكتاب الجامعي،. علم نفس النموالطفولة والمراهقة. )2005هنداوي، علي فالح (ال

 . عالم الكتب، القاهرة.التعلم باالكتشاف والمفاهیم العلمیة في ریاض األطفال). 2009أحمد، صفاء (

دار . تصمیم التدریس بین النظریة والتطبیق). 2011 (العدوان، زید سلیمان والحوامدة، محمد فؤاد

 ، عمان.المسیرة للنشر والتوزیع

طلبة  لدى المحالیل في كیمیاء المفاهیمیةاألخطاء ). 2001؛ والخلیل، حسین (خطابیة، عبد اهللا

 179، 1، ع22 مج مجلة كلیة التربیةالصف األول الثانوي العلمي في محافظة اربد شمال األردن، 

– 206. 
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 رات أثر التدریس وفق الخریطة العنكبوتیة في تعدیل التصو).2016( محمد ، حسین، محمود،الحافظ

 دراسات، . العلمي وتنمیة تفكیرهم االستدالليرابعالبدیلة لبعض المفاهیم الكیمیائیةلدى طالب الصف ال

 .5 ملحق ،43، المجّلد العلوم التربویةمجلة
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 )1ملحق رقم (
  اختبار المفاهیم العلمیة:–معامل الصعوبة والتمییز 

 معامل التمییز رقم الفقرة معامل الصعوبة رقم الفقرة
1 0.63 1 0.50 
2 0.80 2 0.88 
3 0.63 3 0.25 
4 0.33 4 0.38 
5 0.40 5 0.25 
6 0.60 6 0.25 
7 0.70 7 0.75 
8 0.33 8 0.75 
9 0.50 9 0.38 
10 0.80 10 0.75 
11 0.67 11 0.50 
12 0.73 12 0.75 
13 0.47 13 0.25 
14 0.47 14 0.38 
15 0.63 15 0.75 
16 0.77 16 0.63 
17 0.63 17 0.38 
18 0.50 18 0.38 
19 0.53 19 0.38 
20 0.50 20 0.25 
21 0.70 21 0.63 
22 0.60 22 0.63 
23 0.57 23 0.38 
24 0.47 24 0.25 
25 0.30 25 0.38 
26 0.60 26 0.50 
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 معامل التمییز رقم الفقرة معامل الصعوبة رقم الفقرة
27 0.30 27 0.25 
28 0.60 28 0.50 
29 0.70 29 0.38 
30 0.50 30 0.50 
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 )2ملحق رقم (
 اختبار المفاهیم العلمیة للوحدة الثانیة "التنوع الحیوي والبیئي"

 

 جامعـة الــقــدس

 عـمادة الـدراسـات العـلیـا

 برنامج الدراسات العلیا
 
 

اختبار المفاهیم العلمیة للوحدة الثانیة "التنوع الحیوي والبیئي " العلوم والحیاة الصف الرابع 
 األساسي 

 
عزیزي الطالب /ة: 

) في اكتساب المفاهیم العلمیة Landa دراسة بعنوان "أثر توظیف أنموذج الندا (بإجراءتقوم الباحثة 
في مادة العلوم وتنمیة الذكاء الطبیعي لطلبة الصف الرابع األساسي" للحصول على درجة الماجستیر 

في أسالیب التدریس.  
حیث یهدف االختبار الذي بین یدیك الى قیاس مدى اكتساب المفاهیم العلمیة في وحدة "التنوع الحیوي 

والبیئي "من مقرر العلوم والحیاة للصف الرابع األساسي والرجاء االطالع على تعلیمات االختبار 
 كما تؤكد الباحثة بانه االختبار وضع للدراسة فقط وال عالقة له بدرجاتك. تعلیمات عنه،واالجابة 
 االختبار:
 االختبار. عن أسئلة لإلجابة) دقیقة 40(لدیك -

. باإلجابة-اقرأ األسئلة قبل البدء 

 فقرة.) 30-یتكون االختبار من (

-حاول االجابة عن جمیع األسئلة قدر االمكان.  

 -یرجى االجابة على نفس الورقة في المكان المخصص.

اعداد  
 عبد الكریم محاریقسبأ 
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم 
.الصف: ........................االسم: ...................  
.المدرسة: ..........................المادة: ...................  

جمیع أشكال الحیاة الموجودة على الكرة األرضیة من نباتات وحیوانات وكائنات حیة یسمى:  )1
................ 

 البیئة )أ
 التنوع الحیوي )ب
 الفصول األربعة )ت

  یعتبر التنوع الحیوي: .................... )2
 مصدر للغذاء )أ

 مؤشر لصحة البیئة )ب
 یلوث البیئة  )ت

 نحافظ على التنوع الحیوي من خالل: .................... )3
 عدم قطع األشجار )أ

 الصید العشوائي )ب
 الزحف العمراني )ت

 نستفید من التنوع الحیوي في: .................... )4
 یحتوي على كائنات حیة  )أ

 التقلیل من الحیوانات  )ب
 إعطاء الجمال للطبیعة )ت

حدث إعصار في جزیرة نائیة أدى إلى موت كل النباتات فیھا، ولكن نما نوع واحد فقط وھو  )5
 البطاطا. ھذه الجزیرة تتمیز: ....................

 بالتنوع الحیوي )أ
 بانتشار الحیوانات المفترسة )ب
 موت الحیوانات آكلة العشب )ت

 واحدة لیست من مكونات النظام البیئي: .................... )6
 اإلنسان )أ

 الحیوان )ب
 الماء )ت
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 أحد المجموعات اآلتیة تعبر عن مكونات النظام البیئي المائي: .................... )7
  التربة– الماء – السحلیة –الحوت  )أ

  میاه– أسماك – صخور –طحالب  )ب
  الجمل– الضفدعة – السلحفاة –الصخور  )ت

8( .................... :  تعد الشمس نظاماً غیر بیئیاً ألنھا
 تحتوي على كائنات حیة )أ

 ال تحتوي على كائنات )ب
 تحتوي على جمادات  )ت

 أحد الكائنات الحیة اآلتیة ال یعیش في النظام المائي: .................... )9
 الطحالب )أ

 األسماك )ب
 اإلنسان )ت

جزء من البیئة یحتوي على كائنات حیة ومكونات غیر حیة بینھما عالقة تعرف بــ:  )10
.................... 

 العالقات الحیویة )أ
 النظام البیئي )ب
 السلسلة الغذائیة )ت

11( .................... :  مھاجمة الكائن الحي لكائن حي آخر والقضاء علیھ تعرف بــ
 التطفل )أ

 االفتراس )ب
 التجمع )ت

 الكائن الحي الذي یتعرض لالفتراس ھو: .................... )12
 المفترس )أ

 العائل )ب
 الفریسة )ت

 الكائن الذي یأخذ منھ الطفیلي غذاءه ھو: .................... )13
 العائل )أ

 الشمس  )ب
 األشجار  )ت

92 
 



 إحدى العالقات اآلتیة لیست عالقات تطفل:: .................... )14
 المعاز والبرغوث )أ

 الصقر واألفعى )ب
 البعوضة واإلنسان )ت

 العالقة المختلفة من العالقات اآلتیة ھي: .................... )15
 قطیع الغزالن )أ

 قریة النمل )ب
 الفأر والثعبان )ت

العالقة التي تربط  األفیال في الصورة المجاورة تسمى عالقة  )16
.................... 

 الكائن القوي  )أ
 التكافل  )ب
 التجمع )ت

 العالقة التي بالصورة المجاورة ھي:  )17
 تطفل )أ

 افتراس  )ب
 صائد الحشرات  )ت

 

 في العالقة التالیة (القمل واإلنسان) العائل ھو: .................... )18
 اإلنسان )أ

 القمل )ب
 البرغوث )ت

 إحدى العالقات التالیة تشبھ العالقة بین (البعوضة واإلنسان): .................... )19
 البرغوث والقط )أ

 النسر واألفعى )ب
 سرب األسماك )ت
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 العالقة التي یحصل فیھا الطفیل على غذائھ من العائل ملحقاً بھ الضرر تسمى عالقة:  )20
 افتراس )أ

 تطفل )ب
 تجمع )ت

 جمیع ما یلي عالقات تطفل ما عدا: ........ )21

 
 من أنواع العالقات الحیویة: .................... )22
 الصید  )أ

 االفتراس  )ب
 األسمدة الكیماویة  )ت

 

 انتقال الطاقة الغذائیة من كان حي آلخر یعرف بـ: .............  )23
 النظام البیئي )أ

 العالقات الحیویة )ب
 السلسلة الغذائیة  )ت

 تبدأ السلسلة الغذائیة دائماً بكائن: .............  )24
 منتج )أ

 مستھلك )ب
 محلل )ت

 :25/26/27في السلسلة الغذائیة األتیة ، أجب عن األسئلة 
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 المستھلك األول ھو: ............. )25
 العصفور )أ

 الحشرة  )ب
 العشب  )ت

  

 المستھلك الثالث ھو: ............. )26
 العصفور  )أ

 الحشرة  )ب
 القطة  )ت

  

 إذا كان ھناك مستھلك رابع فیمكن أن یكون: .............  )27
 السمك  )أ

 األسد  )ب
 الحمام  )ت

  

 یعتبر تسرب النفط من ملوثات: ............. )28
 الھواء )أ

 الماء )ب
 التربة )ت

)أي السلوكیات اآلتیة خطأ: .............29  

 صائد أسماك یرجع السمك الصغیر للبحر )أ
 مزارع یستخدم األسمدة الطبیعیة )ب
 نقل النفط في ناقالت قدیمة یتسرب منھا النفط )ت

)المبالغة في استخدام األسمدة الكیماویة یؤدي الى :...............30  

 تلوث التربة )أ
 تنقیة التربة )ب
 تنقیة مجاري األنھار )ت
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) 3(ملحق رقم 

 أداة قیاس الذكاء الطبیعي

 قلیلة قلیلة جدا متوسطة كبیرة كبیرة جدا العبارات م

 المحور األول : المیل نحو البیئة وتصنیف مكوناتها 

1 
أحب تصنیف الحیوانات األلیفة الى 

 مجموعات متشابهة .
     

2 
أطرح أسئلة على معلمي عن البیئة 

. 
     

      أحب الحیوانات األلیفة . 3

      أحافظ على الحیوانات األلیفة. 4

5 
أحفظ أسماء النباتات في بلدي 

 فلسطین .
     

6 
أستطیع التمییز بین أنواع الكائنات 

 الحیة .
     

7 
أحب أن أكون مهندسا زراعیا أو 

 مختص بیئي .
     

 المحور الثاني : التأمل في الطبیعة 

1 
أسمي الحیوانات التي أشاهدها في 

 الطبیعة
     

      أراقب الحیوانات في بیئتي 2

      أراقب النباتات في بیئتي 3
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      أشاهد برامج عن جمال الطبیعة . 4

5 
أستمتع برسم صور للطبیعة في 

 بیئتي.
     

 المحور الثالث : االستمتاع بالطبیعة 

      أحب التنقل والتجوال في الطبیعة 1

2 
أحب مذاكرة دروسي في الهواء 

 الطلق .
     

      أهتم بالظواهر الطبیعیة دوما . 3

4 
أحب زیارة األماكن المدهشة في 

 الطبیعة
     

5 
أجمع عینات من البیئة (اوراق  

 أشجار، فراشات، صدف )
     

      أحب جمع الصخور الغریبة . 6

7 
أستمتع بالطبیعة في  (السهول ، 

 الجبال ، الوادي)
     

 المحور الرابع : الحفاظ على البیئة ومواردها 

1 
أحرص على نظافة المناطق 

 الطبیعیة التي أزورها .
     

      أحافظ على الحدائق العامة 2

3 
أهتم بالحیوانات التي اجمعها في 

 حدیقتي .
     

     أشجع أصدقائي للمحافظة على  4
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 البیئة

5 
أحب المشاركة في االذاعة 

 المدرسیة عن البیئة
     

      أهتم برعایة الحیوانات 6

      أقرأ قصص قصیرة عن الطبیعة 7
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) 4(ملحق رقم 

 دلیل معلم العلوم لتدریس

 )Landa التنوع الحیوي والبیئةوفقًا ألنموذج الندا (دةــــوح

 

عزیزي المعلم: 
دریس مادة العلوم والحیاة وخاصة وحدة التنوع الحیوي والبیئة وفقًا بین یدیك دلیل إرشادي لت

تنمیة  الخطوات التفصیلیة لكیفیة تناول  لك دلیل المعلمحیث ُیقدم) التعلیمیة، Landaألنموذج الندا (
حل ألنموذج الندا راوفق مجموعة مالتنوع الحیوي والبیئة  المتضمنة في وحدةالمفاهیم العلمیة

)Landa خطوات بحثها للحصول على درجة الماجستیر، والذي )، والذي أعدته الباحثة ضمن
) في اكتساب المفاهیم العلمیة في مادة العلوم وتنمیة الذكاء Landaنموذج الندا (أثر أبعنوان:"

". الطبیعي لطلبة الصف الرابع
 ما یلي:  الذي بین یدلك علىویتضمن الدلیل

 .التنوع الحیوي والبیئة لتدریس وحدة الخطة الزمنیة المقترحة .1

 .التنوع الحیوي والبیئةتحدید األهداف العامة لوحدة .2

). Landaفكرة عامة عن نموذج الندا ( .3

)، ویتضمن العناصر التالیة: Landaتخطیط دروس الوحدة وفًقا لنموذجالندا ( .4

عنوان الدرس.  -

عدد الحصص المقترحة للتدریس.  -

األهداف السلوكیة لكل درس.  -

المتطلبات األساسیة والبنود االختباریة.  -

الوسائل والمصادر التعلیمیة.  -

 .خطة السیر في الدرس -

 .التقویم بأنواعه -

 :وفیما یلي تناول لمكونات دلیل المعلم بالتفصیل
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 :التنوع الحیوي والبیئة لتدریس وحدة الخطة الزمنیة المقترحة .1

 عدد الحصص العنوان الدرس
 5 التنوع الحیوي األول
 6 النظام البیئي الثاني
 4 العالقات الحیویة الثالث
 5 السلسلة الغذائیة الرابع

 5 اإلنسان والبیئة الخامس
 25 مجموع الوحدة

 ) حصة.30ویتضح من الجدول أعاله أن عدد حصص تدریس الوحدة المقترح (
 :التنوع الحیوي والبیئةتحدید األهداف العامة لوحدة .2

كون قادًرا على أن: ي لهذه الوحدة أْن ة الطالبُیتوَقع بعد دراس
 یستنتج مفهوم التوع الحیوي، وأهمیته في فلسطین. -

 یستنتج مفهوم النظام البیئي، ویعدد مكوناته. -

 یستكشف العالقة الحیویة بین الكائنات الحیة، مع إعطاء أمثلة. -

 یبني سالسل غذائي متتبعًا انتقال الطاقة في النظام البیئي. -

 یوضح دور اإلنسان في حمایة التنوع البیئي، والحفاظ على البیئة في فلسطین. -

 ُینمي اتجاهات إیجابیة للحفاظ على التنوع البیئي والبیئة في فلسطین. -

 :)Landaفكرة عامة عن نموذج الندا ( .3

) أنموذجه بأنه خطواٍت تتبنى تعلیم أسالیب التنظیم االستكشافي للمعرفة، Landaعّرف الندا (
وتفكیك األسالیب إلى عملیات أولیة صغیرة تخدم مستویات جمیع الطلبة، ویعتمد على مجموعة من 

  وهذه الخطوات كما یأتي:االستراتیجیات التي تتوحد بخطوات متسلسلة.
 الخطوة األولى االكتشاف الموجه:  .1

وهو من األسالیب التي تؤدي إلى إشغال المتعلم في عملیة االكتشاف، وجوهره هو العالقة التي 
تنشأ بین المدرس وطلبته، حیث یوجه المعلم األسئلة للطلبة، ومن خاللها یبدأ الطلبة باالستجابة لهذه 

األسئلة. 
 ویتم االكتشاف الموجه من خالل: 

 وذلك بطرح األسئلة بالمفهوم العلميیقوم المعلم بعرض المعلومات والبیانات التي تتعلق  -

ومناقشتها مع الطالب. 
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 التیعرضت المفاهیمیقوم المعلم بتوجیه الطالب خطوة بخطوة لمساعدتهم على استیعاب  -

. اكتسابهاعلیهمومساعدتهم على 

یتحقق الطالب بمساعدة المعلم من صحة المعلومات التي توصلوا إلیها.  -

 : الخطوة الثانیة الشرح والتوضیح .2

تتمحور في مساعدة المتعلمین في التركیز على ما یكتشفونه وتحویله إلى تركیب منطقي، ویتم 
تفكیك أجزاء المحتوى أي یقوم المعلم (بمن خالل تناول المعلم للمادة الدراسیة بالتفسیر والتوضیح، 

، وذلك بهدف جعل المادة واضحة ومفهومة ومألوفة.  )العلمي بشكل تدریجي
 : الخطوةالثالثة: المزاوجة بینهما .3

إذ یتم المزج بین األسلوبین السابقین بحیث یقوم المتعلم باكتشاف وتحلیل المعرفة وتنظیمها 
وفق تركیب منطقي یسهل اكتسابه.وهنا یأتي دورالمعلم أن یحفز ویشجع الطالب الذین توصلوا للمعرفة 

ت رابالشكل الصحیح، وعلیه أن ُیقوم األخطاءالتي وقع فیها باقي المتعلمین ویتالفى وقوعها في الم
القادمة. 

 : الخطوةالرابعة: تدحرج كرة الثلج .4

حیث یتم في هذه الخطوة تدریج المادة وترتیبها وفق أسلوب تتابعي (الطریقة التراكمیة) والتي 
تستند إلى منظومة التوجیهات التي تتضمنها المعالجة، والتي تسمح للمتعلم باالنتقال عفویًا إلى اإلجراء 

أو العملیة التعلیمیة الالحقة. 
) كمرحلة لغلق الدرس، أو غلق لكل موضوع في Landaتعد هذه المرحلة في نموذج الندا (و
تثبیت وتمكین المعلومات التي توصل إلیها الطالب لحفظها واستبقائها، كما تعملعلى  بهدف الدرس،

تنظیم المعرفة في ذهن المتعلم ومسا عدة له على حفظ المعلومات التي توصل إلیها فیاالكتشاف 
الموجه  

: )Landa المعلم في نموذج الندا (أدوار
 المعلم عنصر أساسي في العملیة التعلیمیة، فهو مْن یقوم بإدارة الحصة داخل تبرُیع
المعلم في: وتتمثل أدوار سي، راالفصاللد

الالزمة والمواد تهیئة البیئة الصفیة المناسبة للطالب للقیام باألنشطة، ویقوم بتوفیر األدوات  .1

 ء األنشطة العملیة.راإلج

 رشاد الطالب ومساعدتهم في عملیة االكتشاف الموجه وأثناء تنفیذ األنشطة.إتوجیه و .2

 سیة.راع الطالب على المشاركة والتفاعل أثناء سیر الحصة الديشجت .3

 شرح وتوضیح كل جزئیة في الدرس تدریجیاً . .4
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 ئهم ومالحظاتهم.ابداء آرإالطالب على التفكیر وطرح التساؤالت ومساعدة  .5

 الطالب على تثبیت المعلومات التي توصلوا إلیها لبقائها فترة أطول.مساعدة  .6

 إثارة انتباه الطالب وزیادة دافعیتهم للتعلم ویعزز االستجابات الصحیحة ویشجعها. .7

): Landaلطالب في نموذج الندا (أدوار ا
یستكشف ) فهو مْن Landaوله دور كبیر في نموذج الندا (ُیعتبر الطالب محور العملیة، 

: یأتي فیما ویتمثل دوره بنفسه، المفاهیم والمعارف
 سواء كانت بتوجیه من معلمهأو بغیر ، بالشكل المطلوب منهویشارك فیها األنشطة ینفذ .1

توجیه. 

یستمع لتوجیهات معلمه ویجیب على التساؤالت التي یطرحها المعلم.  .2

یطرح التساؤالت للمشكالت التي تواجهه.  .3
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 :)Landa وفًقا لنموذج الندا ( التنوع الحیوي والبیئةتخطیط دروس وحدة
 الدرس األول: التنوع الحیوي

 حصص5عدد الحصص:  الدرس األول: التنوع الحیوي
 : الهدف العام

 أن یستنتج الطالب مفهوم التنوع الحیوي ویتعرف أهمیته في فلسطین .
 :األهداف السلوكیة

 أن تستنتج مفهوم التنوع في النباتات. .1
 أن یوضح الطالب مفهوم التنوع الحیوي. .2
 أن یذكر الطالب أمثلة من أشكال التنوع في النباتات والحیوانات. .3
 أن یستنتج أن البیئة الفلسطینیة تمتاز بالتنوع. .4
 أن یعدد أسباب التنوع الحیوي في فلسطین. .5
 أن یبین الطالب أهمیة التنوعالحیوي في حیاتنا. .6

 أن یناقش أثر جدار الفصل العنصر والمستعمرات على التنوع الحیوي. .7
 :المواد واألدوات التعلیمیة

 – رسومات توضیحیة –الكتاب المدرسي - محسوسات من بیئة الطالب - بطاقات ورقیة 
 ورق ملون.

 :مستویات األداء
  المستوى العالي: یوضح مفهوم التنوع الحیوي، ویذكر أمثلة من أشكال التنوع في الكائنات

 الحیة ویبین أهمیة التنوع بدون أخطاء.
  المستوى المتوسط: یوضح مفهوم التنوع الحیوي ویذكر أمثلة من أشكال التنوع في

 الكائنات الحیة ویبین أهمیة التنوع بوجود أخطاء.
  :یوضح مفهوم التنوع الحیوي ویذكر أمثلة من أشكال التنوع في المستوى دون المتوسط :

 الكائنات الحیة بمساعدة من المعلم.
 :الخبرات السابقة

 البیئة التي یعیش بها الطالب وٕادراكه لتنوع الكائنات الحیة الموجودة بها.
 المفاهیم الواردة في الدرس:

 .التنوع الحیوي 
 .أزهار بریة 
 .حیوانات بریة 
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 :تنفیذ الدرس
 التقویم إجراءات التدریس

 تمهید:
  یعرض المعلم صورًا لنباتات وحیوانات مختلفة من البیئة

الفلسطینیة، وتطلب من الطلبة ِذكر أسماء نباتات وحیوانات 
 یعرونها من البیئة الفلسطینیة.

 :أوالً : نباتات وحیوانات متنوعة
 مرحلة االكتشاف الموجه:

  یقوم المعلم بتهیئة البیئة الصفیة، ثم توجه أنظار الطلبة نحو
  من الكتاب المدرسي.32)، صـ 1نشاط (

یمنح المعلم الطلبة فرصة التأمل في صور النباتات في 
 النشاط.

 :یسأل المعلم الطلبة 

 بماذا تختلف النباتات في الصورة التي ترونها؟ -

 ما أسماء النباتات الموجودة في الصورة؟ -

 االختالف في النباتات ُیسمى .............. -
  یمنح المعلم الطلبة وقتًا للتأمل في صور الحیوانات في نشاط

  من الكتاب المدرسي.33)، صـ 1(

 :یسأل المعلم الطلبة 

 ما أسماء الحیوانات الموجودة في الصورة؟ -

 هل جمیع الحیوانات متشابهة؟  -

 ماذا تختلف الحیوانات عن بعضها البعض؟ -

 االختالف في الحیوانات ُیسمى .............. -

 مرحلة الشرح والتوضیح:
  یقوم المعلم بشرح كل جزئیة تدریجیًا ومناقشة مفهوم التنوع

الحیوي مع الطلبة مع توجیه بعض األسئلة: هل تتشابه صور 
 النباتات؟ هل تتشابه صور الحیوانات؟ 

  یبین المعلم للطلبة أن االختالف بین أشكال النباتات وأشكال
 الحیوانات على سطح األرض ُیسمى تنوع.

 :مرحلة المزاوجة بین االكتشاف الموجه والشرح والتوضیح

 
 مالحظة إجابات الطلبة

 
 
 
 

أذكر أسماء نباتات 
 تراها في بیئتك؟

تختلف النباتات في 
...... ،...... ،..... 

 
 

أذكر أسماء حیوانات 
 تراها في بیئتك؟

تختلف الحیوانات في 
...... ،...... ،..... 

 
 
 

كم نوع من النباتات في 
 فلسطین؟ .....

یوجد نوع واحد من 
الحیوانات في فلسطین 

(   ) 
 

االختالف في أشكال 
النبات والحیوان ُیسمى 

.......... 
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  یقوم المعلم بعمل مزاوجة بین ما تم التوصل إلیه باالكتشاف
 الموجه، وما تم شرح من ِقبل المعلمة.

  یطلب المعلم من الطلبة صیاغة تعریف للتنوع الحیوي بلغتهم
 الخاصة.

 .یستمع المعلم ویعرض نماذج من تعریفات الطلبة 

  یبین المعلم أن تنوع الكائنات الحیة التي تعیش على سطح
 األرض یسمى بالتنوع الحیوي.

 .یكتب المعلم على السبورة مفهوم التنوع الحیوي 

 :مرحلة تدحرج كرة الثلج
  ،یوجه المعلم أسئلة للطلبة كمراجعة لما تم أخذه في الدرس

والعمل على ربط المعلومات التي تم توصل إلیها بشكل 
 متسلسل ومترابط.

  یطلب المعلم من الطلبة ذكر أمثلة مختلفة لتنوع الكائنات الحیة
 من نباتات وحیوانات في البیئة الفلسطینیة.

 ثانیاً : نزهة في ربوع بالدي
 :مرحلة االكتشاف الموجه

  یثیر المعلم انتباه الطلبة، ثم توجه أنظارهم إلى صور االزهار
 ، ثم یسأل:34) صـ 2في نشاط (

 ما أسماء االزهار البریة في الصورة التي شاهدتموها؟ -

 هل تعرفون أسماء أزهار بریة أخرى في فلسطین؟ -

  ،ثم یوجه أنظارهم نحو صور الحیوانات في نفس النشاط
 ویسأل:

 ما أسماء الحیوانات في الصورة؟ -

 هل تعرفون أسماء حیوانات بریة أخرى في فلسطین؟ -

 :ثم یوجه أنظارهم نحو صور الطیور في نفس النشاط، ویسأل 
 ما أسماء الطیور في الصورة؟ -

 هل تعرفون أسماء طیور بریة أخرى في فلسطین؟ -

 :مرحلة الشرح والتوضیح
  یقوم المعلم بشرح كل جزئیة تدریجیًا ومناقشة مفهوم األزهار

 الطیور البریة مع الطلبة مع توجیه – الحیوانات البریة –البریة 

 
 

ما المقصود بالتنوع 
 الحیوي؟

 
 
 
 
 

أذكر أمثلة لتنوع 
 الحیوانات في فلسطین؟

 
 
 
 
 

یوجد في فلسطین القلیل 
 من النباتات البریة....

 
 
 
 

یوجد نوع واحد من 
الطیور البریة في 
 فلسطین.......

 
 

 ما هي األزهار البریة؟
ما هي الحیوانات 

 البریة؟
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بعض األسئلة: أین تعیش هذه الحیوانات والطیور؟ هل توجد 
 هذه األزهار في بالدي؟ 

  یبین المعلم للطلبة أن النباتات والحیوانات والطیور البریة في
 البیئة الفلسطینیة متنوعة

 :مرحلة المزاوجة بین االكتشاف الموجه والشرح والتوضیح
  یناقش المعلم ما تم التوصل إلیه في االكتشاف الموجه ومرحلة

 الشرح والتوضیح، ثم یسأل الطلبة:
 لماذا تتمیز فلسطین بالتنوع الحیوي؟  -

  یكتب المعلم على السبورة أسباب التنوع الحیوي في فلسطین
 التعدد – الموقع الممیز لفلسطین –(ِصغر مساحة فلسطین 

 المناخي لفلسطین).

 مرحلةتدحرج كرة الثلج: 

  ،یوجه المعلم أسئلة للطلبة كمراجعة لما تم أخذه في الدرس
 فیسأل عن أهمیة التنوع الحیوي في فلسطین؟ 

 :یستمع المعلم إلجابات الطلبة، ثم یكتب على السبورة 

 نستفید من نبات المیرمیة في العالج. -

 نستفید من النباتات في صناعة التحف الخشبیة. -

 .یستمع المعلم ألمثلة أخرى تدلل على أهمیة التنوع الحیوي 

 ما هي الطیور البریة؟
 
 
 

ما أسباب التنوع الحیوي 
 في فلسطین؟

 
 
 
 
 

ما أهمیة التنوع الحیوي 
 في فلسطین؟

أذكر أمثلة تدلل على 
 التنوع الحیوي؟

 

 غلق الدرس:
 .عرض فیلم قصیر عن التنوع الحیوي في فلسطین 

أذكر أمثلة للتنوع 
 الحیوي التي شاهدتها
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 الدرس الثاني: النظام البیئي

 حصص6عدد الحصص:  الدرس الثاني: النظام البیئي
 : الهدف العام

 أن یستنتج الطالب مفهوم النظام البیئي ومكوناته. 
 :األهداف السلوكیة

 أن یكتب أسماء المكونات الحیة / غیر الحیة في الصوة. .1
 أن یوضح العالقة بین المكونات الحیة وغیر الحیة. .2
  مفهوم النظام البیئي.یستنتجأن  .3
 أن ُیعطي أمثلة على أنظمة بیئیة في فلسطین. .4
 البیئي.أن یذكر الطالب مكونات النظام  .5
 أن یناقش مشكلة التوازن في النظام البیئي. .6

 أن یبین الطالب أهمیة التوازن البیئي. .7
 :المواد واألدوات التعلیمیة

 ورق – رسومات توضیحیة –الكتاب المدرسي - محسوسات من بیئة الطالب - بطاقات ورقیة 
 ملون.

 :مستویات األداء
  المستوى العالي: یوضح مفهوم النظام البیئي ویبین مكوناته ویوضح أهمیة التوازن البیئي

 بدون أخطاء.
  المستوى المتوسط: یوضح مفهوم النظام البیئي ویبین مكوناته ویوضح أهمیة التوازن البیئي

 بوجود أخطاء.
  :یوضح مفهوم النظام البیئي ویبین مكوناته ویوضح أهمیة التوازن المستوى دون المتوسط

 البیئي مع مساعدة من المعلم.
 :الخبرات السابقة

  أهمیة التنوع البیئي.–مفهوم التنوع البیئیة 
 المفاهیم الرئیسیة:

 .المكونات الحیة 
 .المكونات غیر الحیة 
 .النظام البیئي 
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 :تنفیذ الدرس
 التقویم إجراءات التدریس

 تمهید:
  ،یعرض المعلم صورًا لنباتات وحیوانات من البیئة الفلسطینیة

 ویناقش الطلبة في مفهوم التنوع الحیوي.

 :أوالً : النظام البیئي
 مرحلة االكتشاف الموجه:

  یقوم المعلم بتهیئة البیئة الصفیة، ثم یعرض لوحة مكبرة للصورة

 .38من الكتاب المدرسي، صـ 

 .یمنح المعلم الطلبة فرصة التأمل في اللوحة المكبرة 

 :یسأل المعلم الطلبة 

 ما أسماء المكونات الحیة في الصورة؟ -

 ما أسماء المكونات غیر الحیة (جمادات) في الصورة؟ -

هل یوجد عالقة بین المكونات الحیة وغیر الحیة في الصورة  -

 التي شاهدتموها؟

 مرحلة الشرح والتوضیح:
  یقوم المعلم بشرح كل جزئیة تدریجیًا ومناقشة مفهوم المكونات

الحیة والمكونات غیر الحیة الطلبة مع توجیه بعض األسئلة: ما 

الغرض من العالقة التي تنشأ بین المكونات الحیة وغیر الحیة في 

 البیئة؟

 :مرحلة المزاوجة بین االكتشاف الموجه والشرح والتوضیح
  یقوم المعلم بعمل مزاوجة بین ما تم التوصل إلیه باالكتشاف

 الموجه، وما تم شرح من ِقبل المعلم.

  یناقش المعلم مع الطلبة العالقة بین المكونات الحیة وغیر الحیة

 في البیئة؟

  یبین المعلم للطلبة أن المكونات الحیة والمكونات غیر الحیة في

 البیئة جمیعها جزء من البیئة.

 
 
 
 
 

 ما هي المكونات الحیة؟
أعِط أمثلة متنوعة 
 لكائنات حیة .....

 
 
 

ما هي المكونات غیر 
 الحیة؟

أعِط أمثلة متنوعة 
 لكائنات غیر حیة ....

 
 
 
 

ما فائدة وجود عالقة 
بین المكونات الحیة 

 وغیر الحیة؟
 
 

ما المقصود بالنظام 
 البیئي؟

 
الماء والهواء واألتربة 
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 .یطلب المعلم من الطلبة كتابة تعریف لمفهوم النظام البیئي 

 .یكتب المعلم على السبورة مفهوم النظام البیئي 

 :مرحلة تدحرج كرة الثلج
  ،توجه المعلمة أسئلة للطلبة كمراجعة لما تم أخذه في الدرس

والعمل على ربط المعلومات التي تم توصل إلیها بشكل متسلسل 

 ومترابط.

  تطلب المعلمة من الطلبة ذكر أمثلة مختلفة ألنظمة بیئیة من

 البیئة الفلسطینیة.

 ) ثم تسأل؟41) صـ 3یناقش المعلم الطلبة في نشاط ، 

 هل شاهدت ثمار طیورًا تتغذى على ثمار الطماطم؟ -

  بها بعض الدیدان؟مهل شاهدت ثمار طماط -

 هل لتناقص عدد الطیور عالقة بأعداد الدیدان؟ كیف؟ -

 .یطلب المعلم من الطلبة اقترحا حلوًال لمشكلة التوازن البیئي 

من المكونات غیر 
الحیة في النظام البیئي 

(  ) 
الحیوانات والنباتات من 

المكونات الحیة في 
 النظام البیئي (   )

 
الغرض من وجود 

عالقة بین المكونات 
الحیة والمكونات غیر 

الحیة في البیئة هو 
......... 

 غلق الدرس:
 .عرض فیلم قصیر ألنظمة بیئیة مختلفة من البیئة الفلسطینیة 

أذكر أنظمة البیئة التي 
 شاهدتها في الفیلم
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 الدرس الثالث: العالقات الحیویة
 حصص4عدد الحصص:  الدرس الثالث: العالقات الحیویة

 : الهدف العام
 أن یستكشف الطالب العالقة الحیویة بین الكائنات الحیة، مع إعطاء أمثلة.

 :األهداف السلوكیة
 أن یستنتج مفهوم العالقات الحیویة من التأمل في الصور. .1
، التطفل، االفتراسأن یتعرف الطالب على العالقات الحیویة بین الكائنات الحیة ( .2

. )التجمع
. ) التجمع(االفتراس،التطفل،أن یذكر الطالب أمثلة على كل من العالقات الحیویة  .3
 أن یبین الطالب الغرض من التجمع ألفراد النوع الواحد في النظام البیئي. .4

 :المواد واألدوات التعلیمیة
 – رسومات توضیحیة –الكتاب المدرسي - محسوسات من بیئة الطالب - بطاقات ورقیة 

 ورق ملون.
 :مستویات األداء

  المستوى العالي: یوضح كل من عالقة االفتراس وعالقة التطفل والتجمع ویذكر أمثلة
على كل منها، ویبین الغرض من التجمع ألفراد النوع الواحد في النظام البیئي بدون 

 أخطاء.
  المستوى المتوسط: یوضح كل من عالقة االفتراس وعالقة التطفل والتجمع ویذكر أمثلة

 على كل منها بوجود أخطاء.
  :یوضح كل من عالقة االفتراس وعالقة التطفل والتجمع بمساعدة المستوى دون المتوسط

 من المعلم.
 :الخبرات السابقة

 مفهوم النظام البیئي.
 المفاهیم الواردة في الدرس:

 .العالقات الحیویة 
 االفتراس 
  الفریسة–المفترس . 
 التطفل 
  الطفیلي.–العائل  
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 .التجمع 
 :تنفیذ الدرس

 التقویم إجراءات التدریس
 تمهید:
  یعرض المعلم صورًا لحیوانات ألیفة ومفترسة، وحیوانات

قویة وأخرى ضعیفة، ثم تطلب من الطلبة تصنیفها حسب 

  مفترسة).– ضعیفة / ألیفة –المعیار المطلوب (قویة 

 :أوالً : العالقات الحیویة
 مرحلة االكتشاف الموجه:

  یقوم المعلم بتهیئة البیئة الصفیة، ثم تعرض الصورة الواردة

 .42) صـ 1في نشاط (

 :یمنح المعلم الطلبة فرصة التأمل في الصور، ثم تسأل 

 الكائنات الحیة في الصور أن تعیش عهل تستطي -

 بمفردها؟ فسر ذلك؟

 من الحیوان القوي في الصور؟ ومن الحیوان الضعیف؟ -

 مرحلة الشرح والتوضیح:
  یقوم المعلم بشرح كل جزئیة تدریجیًا ومناقشة مفهوم العالقة

 الحیویة مع توجیه بعض األسئلة.

 :مرحلة المزاوجة بین االكتشاف الموجه والشرح والتوضیح
  یناقش المعلم مع الطلبة العالقة التي تربط بین الكائنات

 الحیة لضمان استمرار الحیاة.

 .یطلب المعلم كتابة تعریف مفهوم العالقة الحیویة 

  یبین المعلم أن العالقة الحیویة تربط بین الكائنات الحیة

 المختلفة الحیوانیة والنباتیة.

 :مرحلة تدحرج كرة الثلج
  یطلب المعلم من الطلبة ذكر أمثلة لعالقات حیویة من

 البیئة الفلسطینیة.

 
 من الحیوانات المفترسة ...
 من الحیوانات األلیفة ...
من الحیوانات آكلة 

 األعشاب ......
 
 
 
 

 مالحظة اإلجابات
 
 
 
 
 
 
 

ما المقصود بالعالقات 
 الحیویة؟

 
 

العالقة الحیویة تربط بین 
 ........... و...........
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 ثانیاً : عالقة االفتراس
 مرحلة االكتشاف الموجه:

  یوجه المعلم أنظار الطلبة نحو الصور الواردة في نشاط

  من الكتاب المدرسي.43)، صـ 2(

 :یمنح المعلم الطلبة فرصة التأمل في الصور، ثم تسأل 

 من الحیوان القوي في الصور؟ ومن الضعیف؟ -

 مرحلة الشرح والتوضیح:
  یقوم المعلم بشرح كل جزئیة تدریجیًا ومناقشة مفهوم بین

 الحیوان القوي والحیوان الضعیف.

 .یبین المعلم أن الحیوان القوي ُیسمى ُمفترس 

 .یبین المعلم أن الحیوان الضعیف ُیسمى الفریسة 

 :مرحلة المزاوجة بین االكتشاف الموجه والشرح والتوضیح
  یزاوج المعلم بین اكتشاف الطلبة وبین مرحلة الشرح

 والتوضیح، ثم تناقش العالقة بین الفریسة والمفترس.

 .یناقش المعلم مع الطلبة الغرض من عالقة االفتراس 

 .یطلب المعلم كتابة تعریف مفهوم االفتراس 

  یبین المعلم أن العالقة الحیویة التي تربط بین المفترس

 والفریسة للحصول على الغذاء تسمى عالقة افتراس.

 :مرحلة تدحرج كرة الثلج
  یطلب المعلم من الطلبة ذكر أمثلة متعددة لعالقة االفتراس

 من البیئة الفلسطینیة.

 ثالثاً : عالقة التطفل
  یوجه المعلم أنظار الطلبة نحو الصور الواردة في نشاط

  من الكتاب المدرسي.45 -44)، صـ 3(

 :یمنح المعلم الطلبة فرصة التأمل في الصور، ثم تسأل 

 من الكائن المستفید في الصور؟ ومن المتضرر؟ -

 

 
 

 الحیوان القوي یسمى ....
الحیوان الضعیف یسمى 

.... 
 
 
 

یهدف المفترس إلى 
الحصول على ......... 

 من فریسته
 
 

 أذكر أمثلة لعالقة االفتراس
 
 

 من هو المفترس
 من هو الفریسة

 
 

 الكائن المستفید یسمى ....
الكائن المتضرر یسمى 

.... 
 
 

 عرف الكائن المستفید
 عرف الكائن المتضرر

 
 

 أذكر أمثلة لعالقة االفتراس
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 مرحلة الشرح والتوضیح:
  یقوم المعلم بشرح كل جزئیة تدریجیًا ومناقشة مفهوم بین

 الكائن المستفید والكائن المتضرر.

 .یبین المعلم أن الكائن المستفید ُیسمى الطفیل 

 .یبین المعلم أن الحیوان الضعیف ُیسمى العائل 

 :مرحلة المزاوجة بین االكتشاف الموجه والشرح والتوضیح
  یزاوج المعلم بین اكتشاف الطلبة وبین مرحلة الشرح

 والتوضیح، ثم تناقش العالقة بین الطفیل والعائل.

 .یناقش المعلم مع الطلبة الغرض من عالقة التطفل 

 .یطلب المعلم كتابة تعریف مفهوم التطفل 

  یبین المعلم أن العالقة الحیویة التي تربط بین الطفیل

والعائل والفریسة للحصول على الغذاء وٕالحاق الضرر به 

 تسمى عالقة تطفل.

 :مرحلة تدحرج كرة الثلج
  یطلب المعلم من الطلبة ذكر أمثلة متعددة لعالقة التطفل

 من البیئة الفلسطینیة.

 رابعاً : عالقة التجمع
  یوجه المعلم أنظار الطلبة نحو الصور الواردة في نشاط

  من الكتاب المدرسي.47)، صـ 5(

 :یمنح المعلم الطلبة فرصة التأمل في الصور، ثم تسأل 

 هل تبتعد الكائنات في الصورة عن بعض؟ -

 ما الذي یمیز الكائنات الحیة في كل صورة؟ -

كیف تعیش الحیوانات التي في الصور في نظام البیئي  -

 الواحد؟

ما الغرض من بقاء الكائنات في الصور على شكل  -

 جماعات.

 
عرض صورة لعالقة تطفل، 

 ثم سؤال:
 من هو الطفیل
 من هو العائل

 
 

 الكائن المستفید یسمى ....

 الكائن المتضرر یسمى ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عالقة التجمع هي عالقة 
 تنشأ بین ..............

 
 
 

الغرض من عالقة التجمع 
......... 
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 مرحلة الشرح والتوضیح:
  یقوم المعلم بشرح كل جزئیة تدریجیًا ومناقشة مفهوم بین

 التجمع عند الكائنات الحیة.

  یبین المعلم أن العالقة التي تربط بین أفراد النوع الواحد

 تسمى عالقة تجمع.

 :مرحلة المزاوجة بین االكتشاف الموجه والشرح والتوضیح
  یزاوج المعلم بین اكتشاف الطلبة وبین مرحلة الشرح

والتوضیح، ثم تناقش العالقة التي تربط بین أفراد النوع 

 الواحد.

 .یناقش المعلم مع الطلبة الغرض من عالقة التجمع 

 .یطلب المعلم كتابة تعریف مفهوم التجمع 

 :مرحلة تدحرج كرة الثلج
  یطلب المعلم من الطلبة ذكر أمثلة متعددة لعالقة التطفل

 من البیئة الفلسطینیة.

  48یناقش المعلم الطلبة في نشاط المؤلف الصغیر صـ ،

 ویوظفها في توضیح عالقة التجمع.

 .یسأل المعلم الطلبة عن الدرس المستفاد من قصة النمل 

 
 

 نستفید من قصة النمل:
..... 
..... 

 غلق الدرس:
  یعرض المعلم فیلم یوضح عالقة التجمع في البیئة

 الفلسطینیة

تذكر الطالبة أمثلة لعالقة 
 تجمع من البیئة الفلسطینیة
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 الدرس الرابع: السلسلة الغذائیة

  حصص5عدد الحصص:  الدرس الرابع: السلسلة الغذائیة
 : الهدف العام

 أن یبني الطالب سالسل غذائیة متتبعًا انتقال الطاقة في النظام البیئي.
 :األهداف السلوكیة

 أن یعدد الطالب مصادر غذاء الكائنات الحیة. .1
 أن ترتب الكائنات الحیة حسب انتقال الغذاء بینها. .2
 المستهلكات. الغذائیة،المنتجات،أن یتعرف الطالب على مفهوم السلسلة  .3
أن یستطیع الطالب تحدید كل من المستهلكات والمنتجات في السلسلة الغذائیة.  .4
 أن یعطي الطالب أمثلة على سالسل غذائیة مختلفة، موضحًا مفهوم الشبكة الغذائیة. .5

 أن یصمم مخطط لشبكة غذائیة. .6
 :المواد واألدوات التعلیمیة

 – رسومات توضیحیة –الكتاب المدرسي - محسوسات من بیئة الطالب - بطاقات ورقیة 
 ورق ملون.

 :مستویات األداء
  المستوى العالي: یوضح مفهوم السلسلة الغذائیة ویحدد كل من المنتجات والمستهلكات في

 السلسلة الغذائیة وأن یعطي أمثلة على سالسل غذائیة بدون أخطاء.
  المستوى المتوسط: یوضح مفهوم السلسلة الغذائیة ویحدد كل من المنتجات والمستهلكات

 في السلسلة الغذائیة بوجود أخطاء.
 :یوضح مفهوم السلسلة الغذائیة ویحدد كل من المنتجات المستوى دون المتوسط 

 والمستهلكات في السلسلة الغذائیة بمساعدة من المعلم.
 :الخبرات السابقة

 العالقات الحیویة بین الكائنات الحیة.
 المفاهیم الواردة في الدرس:

 .السلسلة الغذائیة 
 .المنتجات 
 المستهلكات. 
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 :تنفیذ الدرس
 التقویم إجراءات التدریس

 تمهید:
  یناقش المعلم شفویًا أسماء نباتات وحیوانات من البیئة

الفلسطینیة، ثم تسأل عن نوع الغذاء الذي تتغذى علیه 

 الحیوانات.

 أوالً : قصة السمكات الثالث:
  من الكتاب المدرسي على 50یقرأ المعلم القصة صـ 

 الطلبة، ثم تسأل:

 على ماذا تتغذى النباتات المائیة؟ -

 على ماذا تتغذى السمكة الصغیرة؟ -

 على ماذا یتغذى طائر الصقر؟ -

  50یطلب المعلم من الطلبة إكمال المخطط صـ. 

  یطلب المعلم من الطلبة إعطاء قصص مشابهة لقصة

 السمكات الثالث.

 ثانیاً : السلسة الغذائیة
 مرحلة االكتشاف الموجه:

  یوجه المعلم الطلبة للتأمل في الصور األربعة في نشاط

  من الكتاب المدرسي.51)، صـ 2(

 :یسأل المعلم 

 أي الكائنات الحیة في الصور تصنع غذاءها بنفسها؟ -

 یمن هو الحیوان الذي یتغذى على النبات؟

 مرحلة الشرح والتوضیح:
  یقوم المعلم بشرح كل جزئیة تدریجیًا، وتحدید الكائن الذي

یصنع غذاؤه بنفسه، والكائن الذي یستهلك الغذاء، مع 

توجیه بعض األسئلة: ما المقصود بالكائن المستهلك / 

 المنتج؟

 
 
 
 
 
 
 

 مالحظة إجابات الطلبة
 
 
 

أعِط أمثلة لكائنات تتغذى 
 على النبات

 
 
 
 
 

 ما مصدر غذاء النبات؟
 
 

 الكائن المنتج هو.....
 الكائن المستهلك هو.....

 
 
 
 

تبدأ السلسلة الغذائیة دائمًا 
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 :مرحلة المزاوجة بین االكتشاف الموجه والشرح والتوضیح
  یقوم المعلم بعمل مزاوجة بین ما تم التوصل إلیه

 باالكتشاف الموجه، وما تم شرح من ِقبل المعلمة.

  ،یناقش المعلم مع الطلبة مفهوم الكائن المنتج للغذاء

 والكائن المستهلك للغذاء.

  یبین المعلم للطلبة أن الحیوان الذي یتغذى على النبات

 یسمى بالمستهلك األول.

 .ُیسمى الضفدع بـ مستهلك ثاني 

  یناقش المعلم الطلبة في العالقة الحیویة التي تربط بین

 الضفدع واألفعى.

  یطلب المعلم من الطلبة ترتیب الكائنات الحیة في الصورة

 في سلسلة حسب انتقال الغذاء بینها.

  یطلب المعلم من الطلبة كتابة تعریف لمفهوم السلسلة

 الغذائیة.

 .یكتب المعلم على السبورة مفهوم السلسلة الغذائیة 

 :مرحلة تدحرج كرة الثلج
  ،یوجه المعلم أسئلة للطلبة كمراجعة لما تم أخذه في الدرس

والعمل على ربط المعلومات التي تم توصل إلیها بشكل 

 متسلسل ومترابط.

  یطلب المعلم من الطلبة ذكر أمثلة مختلفة لسالسل غذائیة

 من البیئة الفلسطینیة.

 ) 51)، صـ 3یطلب المعلم من الطلبة تنفیذ نشاط. 

  یراقب المعلم تصنیف الطلبة للصور حسب (المنتجات– 

 المستهلكات).

  یطلب المعلم تقدیم تعریف بلغة الطالب لكل من (المنتجات

  المستهلكات).–

 بـ ..........
 
 

یطلق على الحیوان الي 
یتغذى على النبات في 

 السلسلة الغذائیة ..........
 

یطلق على الكائن الحي 
الي یتغذى على المستهلك 
األول في السلسلة الغذائیة 

.......... 
 

في السلسلة الغذائیة صـ 
 اقترح مستهلك رابع 53

 ......... 
 

 أكمل المخطط:
 أفعى – فراشة ..... –قمح 

............ 
 
 
 
 
 
 

جمیع الحیوانات مستهلكة 
() 
 

الكائنات الحیة التي تصنع 
 غذائها بنفسها تسمى ....
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  یفرق المعلم بمشاركة الطلبة بین مفهوم المنتجات (الكائنات

الحیة التي تصنع غذائها بنفسها مثل النباتات والطحالب) 

والمستهلكات (الكائنات الحیة التي تعتمد على غیرها في 

 الحصول على غذائها).

 :ثالثاً : الشبكات الغذائیة
 مرحلة االكتشاف الموجه:

  یوجه المعلم الطلبة للتأمل في الصورة التي رسمتها وداد صـ

  من الكتاب المدرسي.54

 :یسأل المعلم 

 ما أسماء الحیوانات في الصورة؟ -

 ماذا ترى من نباتات في الصورة؟ -

 على ماذا یتغذى الحصان؟ -

 على ماذا یتغذى الحیوان المفترس في الصورة؟ -

 مرحلة الشرح والتوضیح:
  یقوم المعلم بشرح كل جزئیة تدریجیًا، وتحدید الكائن الذي

 یتغذى على حیوانات متعددة.

  یبین المعلم ان هناك حیوانات مفترسة تتغذى على أكثر من

 نوع من أنواع الحیوانات.

 :مرحلة المزاوجة بین االكتشاف الموجه والشرح والتوضیح
  یقوم المعلم بعمل مزاوجة بین ما تم التوصل إلیه

 باالكتشاف الموجه، وما تم شرح من ِقبل المعلمة.

 .یناقش المعلم مع الطلبة تصمیم شبكة غذائیة 

  54یوجه المعلم الطلبة إلكمال المخطط صـ. 

 .یبین المعلم أن المخطط السابق ُیسمى شبكة غذائیة 

 .یطلب المعلم كتابة تعریف لمفهوم الشبكة الغذائیة 

 .یكتب المعلم على السبورة مفهوم الشبكة الغذائیة 

 
 
 

 مالحظة مشاركة الطلبة
 
 

مجموعة من السالسل 
الغذائیة المتشابكة تسمى 

.......... 
 
 

یسمى الحیوان الذي یتغذى 
على النبات بالمستهلك 

 الثاني ()
 
 
 
 

من مجموعة الكائنات اآلتیة 
 كون ثالث سالسل غذائیة:

 – ذبابة – دودة –بطة 
 – صقر – أرنب –ضفدع 

 جزر - عشب
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 :مرحلة تدحرج كرة الثلج
  ،یوجه المعلم أسئلة الطلبة كمراجعة لما تم أخذه في الدرس

والعمل على ربط المعلومات التي تم توصل إلیها بشكل 

 متسلسل ومترابط.

  یطلب المعلم من الطلبة ذكر أمثلة مختلفة لشبات غذائیة

 من البیئة الفلسطینیة.

 ) 55)، صـ 5یطلب المعلم من الطلبة تنفیذ نشاط. 

  یراقب المعلم تصنیف الطلبة للصور حسب الشبكة الغذائیة

 المرسومة في الكتاب المدرسي.

 غلق الدرس: 
 .یناقش المعلم الطلبة فیما تم دراسته في الدرس الحالي 

 المنتج –عرف: المستهلك 
  الشبكة الغذائیة–
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 الدرس الخامس: اإلنسان والبیئة

  حصص5عدد الحصص:  الدرس الخامس: اإلنسان والبیئة
 : الهدف العام

 أن یوضح الطالب دور اإلنسان في حمایة التنوع البیئي وكیفیة الحفاظ على البیئة .
 :األهداف السلوكیة

 یمیز طریقة استغالل اإلنسان للبیئة.أن  .1
 أن یبین الطالب بعض االثار االیجابیة والسلبیة الناتجة من استغالل االنسان للبیئة. .2
 أن ُیعطي أمثلة على استغالل اإلنسان للبیئة. .3
 أن یوضح أثر التقدم الصناعي على البیئة. .4
 أن یقترح حلوًال لبعض المشاكل البیئیة. .5

 :المواد واألدوات التعلیمیة
 – رسومات توضیحیة –الكتاب المدرسي - محسوسات من بیئة الطالب - بطاقات ورقیة 

 ورق ملون.
 :مستویات األداء

  المستوى العالي: یبین األثار االیجابیة والسلبیة الناتجة عن استخدام االنسان للبیئة، یضع
 حلول لألثار السلبیة بدون أخطاء.

  المستوى المتوسط: یبین األثار االیجابیة والسلبیة الناتجة عن استخدام االنسان للبیئة
 بوجود أخطاء.

 :یبین األثار االیجابیة والسلبیة الناتجة عن استخدام االنسان للبیئة المستوى دون المتوسط 
 باالستعانة بالصور وبمساعدة من المعلم.

 :الخبرات السابقة
 إدراك الطالب لبعض األثار الناتجة عن استخدام اإلنسان للبیئة.

 المفاهیم الواردة في الدرس:
 .مكونات البیئة 
 المشكلة البیئیة. 
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 :تنفیذ الدرس
 التقویم إجراءات التدریس

 تمهید:
 مرحلة االكتشاف الموجه:

  من الكتاب 56یوجه المعلم الطلبة للتأمل في الصورة صـ 

 المدرسي.

 :یسأل المعلم 

 ماذا ترى في الصورة؟ -

 ما مكونات البیئة في الصورة؟  -

 كیف استغل اإلنسان هذه المكونات؟ -

 هل استفاد اإلنسان من هذا االستغالل؟  -

 أعِط أمثلة على نتائج استغالل اإلنسان لمكونات البیئة.

 مرحلة الشرح والتوضیح:
  یقوم المعلم بشرح كل جزئیة تدریجیًا، وتحدید كیفیة استغالل

 اإلنسان لمكونات البیئة.

 یسأل المعلم، ما جوانب التطور التي صنعها اإلنسان؟ 

  شركات –یعطي المعلم أمثلة على جوانب التطور (مصانع 

  سیارات ... إلخ).–

 :مرحلة المزاوجة بین االكتشاف الموجه والشرح والتوضیح
  یقوم المعلم بعمل مزاوجة بین ما تم التوصل إلیه

 باالكتشاف الموجه، وما تم شرح من ِقبل المعلم.

  یطلب المعلم من الطلبة إبداء الرأي في الصورة الواردة في

 .57الكتاب المدرسي صـ 

  یناقش المعلم النتائج المترتبة على ما في الصور؟ وما

 آثارها على الهواء والبیئة.

 هل یمثل ما في الصورة مشكلة بیئیة؟ 

 

 
 
 

 ما هي مكونات البیئة؟
 
 

هل تستفید من مكونات 
 البیئة؟
 
 
 

ما نتائج استغالل اإلنسان 
 للبیئة؟
 
 

الجانب السلبي لبناء 
المصانع هو تلوث الهواء 

() 
 
 

الجانب اإلیجابي لبناء 
المساكن هو توفیر السكن 

() 
 
 

ما هو الجانب اإلیجابي 
 للتخلص من النفایات؟
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 :مرحلة تدحرج كرة الثلج
  ،یوجه المعلم أسئلة الطلبة كمراجعة لما تم أخذه في الدرس

والعمل على ربط المعلومات التي تم توصل إلیها بشكل 

 متسلسل ومترابط.

  58یطلب المعلم من الطلبة ملء الجدول، صـ. 

 .یطلب المعلم أمثلة على سلوكیات ضارة بالبیئة 

  یراقب المعلم تصنیف الطلبة للصور حسب الشبكة الغذائیة

 المرسومة في الكتاب المدرسي.

 بیئتي بحاجتي:
  ثم 59 صـ 3تطلب المعلمة من الطلبة التأمل في نشاط ،

 التوصیل بین المشكلة والحل المقترح لها.

 :نشاط ختامي
  تطلب المعلمة من الطلبة العمل في مجموعات للتفكیر في

حل للمشكلة التي تهدد النباتات والطیور البریة في منطقة 

 وادي غزة.

 كیف یمكن المساهمة في تقلیل خطر هذه المشكلة؟ 

 
 
 
 

اقترح حلوًال لمشكلة النفایات 
 في الشارع.

 
 
 

ما أثر التقدم الصناعي 
 على البیئة في فلسطین؟

 غلق الدرس:
 (ُضم البیئة واحمیها) یردد الطلبة أغنیة. 

  أذكر مشكالت تعاني منها بیئتك الفلسطینیة واقترح حلوًال

 لها.

 متابعة مشارك الطلبة
االستماع بعنایة للمشكالت 

 وحلولها المقترحة
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) 5(ملحق رقم 

 قائمة أسماء لجنة التحكیم

 
 مكان العمل الدرجة العلمیة اسم المحكم الرقم
 جامعة القدس دكتوراه في مناهج وطرق التدریس  د. محسن عدس 1
 جامعة القدس دكتوراه في مناهج وطرق التدریس د. عفیف زیدان 2
 جامعة القدس دكتوراه في مناهج وطرق التدریس د. ابراهیم عرمان 3
 جامعة القدس دكتوراه في مناهج وطرق التدریس د. ایناس ناصر 4
 جامعة القدس دكتوراه في مناهج وطرق التدریس د. أمیرة الریماوي 5
 تربیة جنوب لخلیل بكالوریوس تربیة سهیر لحموز 6
 تربیة جنوب لخلیل ................... عدنان لخضور 7
 مدرسة بنات شهداء دورا بكالوریوس علوم  أمل اطبیشة 8
 مدرسة ذكور ابن خلدون األساسیة بكالوریوس علوم  رامي زعاریر 9
 مدرسة ذكور ابن خلدون األساسیة بكالوریوس مرحلة أساسیة  اسالم غنام 10
 المدرسة الكوریة للبنین بكالوریوس علوم  اسالم عصافرة 11

 
  

131 
 



) 6(ملحق رقم 

 )1كتاب تسهیل مهمة باحث (

 
 

 
 

132 
 



) 7ملحق رقم (

 )2كتاب تسهیل مهمة باحث (
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 فهرس المالحق

الصفحة عنوان الملحق الرقم 
 88معامل الصعوبة والتمییز – اختبار المفاهیم العلمیة  1
 90اختبار المفاهیم العلمیة للوحدة الثانیة "التنوع الحیوي والبیئي"  2

 96أداة قیاس الذكاء الطبیعي  3
 99دلیل معلم العلوم لتدریس  4
 131قائمة أسماء لجنة التحكیم  5
 132) 1كتاب تسهیل مهمة باحث ( 6

 133) 2كتاب تسهیل مهمة باحث ( 7
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 فهرس الجداول

 الصفحة عنوان الجدول الرقم
 49توزیع أفراد عینة الدراسة تبعًا للجنس والمجموعة  1-3
المفاهیم العلمیة المتضمنة في وحدة التنوع البیئي والبیئة للصف الرابع  2-3

األساسي 
50 

 51مواصفات اختبار المفاهیم العلمیة  3-3
معامالت االرتباط لكل مجال من مجاالت االختبار مع الدرجة الكلیة  4-3

لالختبار 
53 

معامالت االرتباط لكل مجال من مجاالت المقیاس مع الدرجة الكلیة  5-3
له 

55 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الختبار المفاهیم العلمیة  1-4
) 30القبلي والبعدي لدى أفراد العینة تبعًا للجنس (الدرجة الكلیة = 

61 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الختبار المفاهیم العلمیة  2-4
القبلي والبعدي لدى أفراد العینة تبعًا لطریقة التدریس (الدرجة الكلیة = 

30 (

61 

) لدرجات ANCOVA نتائج اختبار تحلیل التغایر المصاحب ( 3-4
الطلبة في اختبار المفاهیم العلمیة تبعًا للطریقة والجنس والتفاعل 

بینهما 

62 

المتوسطات الحسابیة المعّدلة والخطأ المعیاري الختبار المفاهیم  4-4
العلمیة البعدي لدى أفراد العینة تبعًا لطریقة التدریس 

63 

المتوسطات الحسابیة المعّدلة والخطأ المعیاري الختبار المفاهیم  5-4
العلمیة البعدي لدى أفراد العینة تبعًا لجنس الطالب 

64 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمقیاس الذكاء الطبیعي  6-4
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