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أ  

  إقرار

  

أقر أنا مقدمة الرسالة أنّها قدمت لجامعة القدس، لنيل درجة الماجستير وأنّهـا نتيجـة أبحـاثي                 

ا ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيـل              ما تم اإلشارة له حيثم     ءالخاصة، باستثنا 

  .أية درجة عليا ألي جامعة أو معهد

  

  

  

  

  :.............................التوقيع

  نائلة بدوي الداعور: االسم

 2007/10/7 :التاريخ



ب  

  إهـــــــــداء
 وهـــذا الجهـــد أهـــدي والـــسالما  إلـــى خيـــر الـــورى أهـــدي صـــالة

ــر ــه غــ ــحاب لــ ــراموأصــ  مـــصابيح الـــدجى تهـــدي األنامـــا  كــ
ــا    وأهــــديها لمــــن تبعــــوا خطــــاه ــم إمامـ ــان لهـ ــسان وكـ  بإحـ

      

ــا  وأهـــديها لمـــن فـــي القلـــب يحيـــا ــالتي القـــي الحمامـ  وقبـــل رسـ
ــالما ــا أبـــي أهـــدي سـ  وفقـــدك أورث القلـــب الـــسقاما    لروحـــك يـ

      

ــا   واهــــديها لنــــور العــــين أمــــي ــو الكالمـ ــساتها تأسـ ــن لمـ  ومـ
ــد ــانتــ ــن حنــ ــوب مــ ــا    ثرني بثــ ــا دوامــ ــاني بعينيهــ  وترعــ

ــتقاما    تقـــــومني وترشـــــدني بعطـــــف ــر اس ــد الطه ــن ي ــودي م  وع
ــرت وروداً ــا نثــ ــن دعواتهــ ــالما     ومــ ــت س ــد فاح ــد ق ــدرب المج  ب
ــا   خفـــضت لهـــا جنـــاح الـــذل لطفـــاً ــاً واحترامــ ــي دق حبــ  وقلبــ

      

ــوقي ــى حقـ ــن يرعـ ــديها لمـ ــا   وأهـ ــه قوامـ ــي رعايتـ ــسن فـ  وأحـ
ــسامى   وتحــــت ظاللــــه ســــكن وأمــــن ــا تـ ــفاته العليـ ــب صـ  بطيـ
ــا  يــــشق بعزمــــه للمجــــد دربــــي ــاني والمرامــ ــت األمــ  فحققــ

      

ــساما    وأهــــديها إلــــى فلــــذات قلبــــي ــت ابتـ ــد تفتحـ ــور قـ  زهـ
ــا     أنـــــاروا بابتـــــسامتهم حيـــــاتي ــدراً تمام ــدجى ب ــي ال ــانوا ف  وك
ــ   ومـــن عزفـــوا علـــى أوتـــار قلبـــي ــب مامـ ــن الحـ ــوا بلحـ  اإذا غنـ
 وحـــول مهـــادهم بـــالعطف حامـــا  يطيــــر القلــــب مبتهجــــاً إلــــيهم
ــي ــفي جروحـ ــبالتهم أشـ ــن قـ ــا   فَمـ ــو الظالمـ ــاتهم أجلـ ــن كلمـ  ومـ

      

ــدكتور ــى الـ ــديها إلـ ــسن(وأهـ  وهـــل أنـــسى أياديـــه الجـــساما؟  )محـ
ــا   يــــوجهني بنــــور العلــــم فكــــراً ــا دعامـ ــان لنـ ــدني وكـ  ويرشـ

      

 ديها معطــــرة ختامــــا وأهــــ  إلــــيهم كلهــــم أهــــدي التحايــــا
ــاما    إلـــى مـــن جاهـــدوا فـــي اهللا حقـــاً ــلى وص ــن ص ــازوا، وم ــد ف  وق
ــاراً ــانوا منـ ــدى كـ ــي درب الهـ ــاما     وفـ ــانوا وس ــال ك ــد الع ــي جي  وف
ــكراً ــد اهللا شـــ ــا بحمـــ ــا   وأنهيهـــ ــالي مقامـ ــك العـ ــق بعرشـ  يليـ

  



ج  

   الشكر والعرفان
  

هذه الرسالة بعد طول عناء، فله الحمد أوالً        تسجد الباحثة شكراً هللا تعالى الذي أعانها على إنهاء          

  .وله الشكر آخراً

  

وبعد أن من اهللا علي بإنجاز رسالة الماجستير أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للدكتور محسن عدس               

المشرف على رسالتي، والذي منح لي وقته وجهده إلنجاز هذه الرسالة وتكرم ووجهني فأحسن،              

لشكر لألساتذة أعضاء لجنة المناقـشة الـدكتور غـسان سـرحان            وعلمني فأجاد، كما وأتقدم با    

والدكتور أسامة الميمي، لتفضلهم بالموافقة على مناقشة الرسالة، وتقديمهم النصح والتوجيه كمـا             

وأشكر جميع أساتذتي في جامعة القدس وال يفوتني أن أشكر كل من ساعد فـي ظهـور هـذه                   

ي من حسن ترحاب، وجميل تعـاون، مـن مـشرفين           الرسالة بصورتها الحالية لما أبدوه تجاه     

تربويين وفريق التحكيم وأخص بالذكر الدكتور محمد شاهين، ومحمد العطاونة واألستاذ خليـل             

  .محيسن

  

والشكر كله إلى الهيئة التدريسية في المدارس المتعاونة وخاصة المعلم والمعلمة مطبقا التجربـة              

تحملوا المصاعب في سبيل إنجاز العمل كما وأخص        لما منحوني من وقتهم وجهدهم ورعايتهم و      

بالشكر طالب وطالبات الصف السابع األساسي لتعاونهم وترحيبهم بما كان له األثر في إنجـاز               

  .هذه الرسالة

  

  

  

  الباحثة

  نائلة الداعور

  

  

  

  

  

  



د  

  مصطلحات الدراسة
  

  دورة التعلم

اليدوي واالستقصاء في عملية الـتعلم       استقرائية ثالثية المراحل تجمع بين العمل        استراتيجيةهي  

تساعد الطلبة على بناء المفاهيم العلمية، وتطوير البنية المفاهيمية، استوحى أفكارها كّل من اتكن              

  : وكاربلس من نظرية النمو المعرفي لبياجيه ،ومراحلها هي

ـ           : االستكشاف. أ شاف حيث يتعلم الطلبة من خالل تفاعلهم المباشرمع المواد محـاولين اكت

      .  المفهوم الجديد

حيث يركز الطلبة على نتائجهم األولية التي حصلوا        ): تقديم المفهوم (اإلبداع المفاهيمي   . ب

عليها في المرحلة السابقة،في حين يقدم المعلم المفهـوم باللغـة العلميـة إلتمـام عمليـة       

  . االستيعاب المعرفي

مرحلة يربط الطلبة المفهوم الذي تم بناؤه       في هذه ال  ): تطبيق المفهوم (االتساع المفاهيمي   . ج

  .بمفاهيم أخرى وفي سياقات جديدة

    

  فهم المفاهيم العلمية

قدرة الطلبة على استخدام المفاهيم العلمية في مواقف وسياقات مختلفة عن السياق الذي درسـت               

  .فيه، والربط بينها لتوليد مفاهيم جديدة

  

  مهارة ما وراء المعرفة

العمليات المعرفية وبخبراته السابقة وقدراته وإحساساته الداخلية واتجاهاته نحـو           وعي المتعلم ب  

المهمة التي يقوم بها واستخدام هذا الوعي بالتحكم فيها  في أثناء معالجتـه المهمـة، وبالتـالي                  

إمساك المتعلم بزمام تفكيره والتأمل فيه بروية باستخدام آليات عدة منها التفكير بـصوٍت عـاٍل                

  . ديث مع الذاتوالح



ه  

  البرنامج

هو مجموعة من الجلسات التدريبية المجدولة زمنياًً والمعدة مسبقاً، تتضمن تفاعالً بين المدرب             

بهدف إكساب المتدربين مجموعة من مهـارات مـا وراء          ) عينة الدراسة (والمتدربين  ) المعلم(

وتضمنت الجلـسات   )   الذاتي  الوعي بالذات، وإدارة الذات، ومراقبة الذات، والتساؤل      (المعرفة  

األهداف،واالحتياجات، وإدارة النشاط، وآلية التنفيذ التي تضمنت أنشطة تمهيدية         (التدريبية على   

ثم إنهاء الجلـسة    ) لتهيئة الطالب للتدريب على المهارة،واستراتيجيات تنفيذ المهارات،نصوص      

  .بواجب بيتي لنقل أثر التعلم

  

  المهارة

  ).1988جونز وزمالؤه، (ه على مهمات تعليمية محددة نشاط عقلي يمكن تطبيق

  

  ستراتيجيةالا

 هي مجموعة اإلجراءات واألساليب والطرق التي يستخدمها الطلبة عند تعاملهم مع المهمات 

الحديث (التعليمية أو النصوص المعدة لتنفيذ مهارات ما وراء المعرفة وتأخذ هذه اإلجراءات 

تفكيربصوت عال، تمثيل عملية التفكير، وضع جداول زمنية إدارة الذاتي، طرح أسئلة ذاتية، ال

  ).الوقت، التخطيط ، واالستعداد لالمتحان

  

  مستوى التحصيل

 الذي يقابل 2006/2007معدل الطالب في مادة العلوم العامة للفصل الدراسي األول لعام 

 :التدريج التالي

  

  . فما دون    مقصر50

  .مقبول 50-59

  .متوسط 60-69

  .جيد  79 -70

  .يد جداًج 80-89

  . ممتاز  90-100
  



و  

  :الطريقة االعتيادية

  

 هي الطريقة التي اعتاد المعلمون استخدامها في تعليم العلوم داخل غرفة الصف من خالل قيام 

  .المعلم بإجراء التجارب والعروض العلمية وقيام الطلبة بالمشاهدة ومالحظة ما يجري



ز  

  الملَّخص 

  

 تكامل استراتيجيتي دورة التعلم وما وراء المعرفة في فهم          هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر     

طلبة الصف السابع األساسي للمفاهيم العلمية، وكذلك استقصاء أثر كل من مـستوى التحـصيل               

  .وجنس الطلبة

ولتحقيق هدف الدراسة صممت الباحثة برنامجاً تدريبياً مبنياً على مهارات مـا وراء المعرفـة،               

  . على استراتيجية دورة التعلم، واختباراً لقياس فهم المفاهيم العلميةودليالً للمعلم مبنياً

  

وتم التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضها على المحكمين، وُحسب ثبات اختبار فهم المفـاهيم               

وباستخدام التجزئة النصفية   ) 0.92(العلمية حيث بلغ معامل الثبات باستخدام معامل كرونباخ ألفا          

)0.904.(  

  

مدارس مديرية التربية   (ت الدراسة على عينة قصدية من طلبة الصف السابع األساسي في            وطبق

 163(طالباً وطالبة مقسمين على ثمـاني شـعب         ) 342(، وتكونت العينة من     )الخليل/ والتعليم

وقسمت الشعب في كل مدرسة إلى أربع مجموعات ُدرست األولى؛ المـادة             )  إناثاً 179ذكوراً و   

باستخدام استراتيجية دورة التعلم منفردة وُدرست المجموعة الثانيـة المـادة التعليميـة             التعليمية  

باستخدام االستراتيجية االعتيادية باإلضافة إلى تدريبها على مهارات ما وراء المعرفة، ودرست            

جموعـة  ؛ وُدرست الم  )دورة التعلم وما وراء المعرفة    (المجموعة الثالثة باالستراتيجية التكاملية     

  .الرابعة باالستراتيجية االعتيادية منفردة، تم استخدام المنهج التجريبي لتطبيق الدراسة

  

أسابيع، وجمع البيانات عولجت باستخدام اختبار تحليـل        )7(وبعد تطبيق الدراسة التي استغرقت      

لفحص فرضيات الدراسة والكشف عن داللة الفروق مع ) Analysis of Covariance(التغاير 

اعتبار االختبار القبلي متغير مصاحب، ولتحديد الفروق بين المتوسطات المعدلـة ذات الداللـة              

  :وقد خرجت الدراسة بجملة من النتائج منها(Sidak) اإلحصائية  استخدم اختبار

  

وجود فروق دالة إحصائياً في فهم الطلبة للمفاهيم العلمية تُعزى إلى المجموعة ولصالح              -

  .رست باالستراتيجية التكامليةالمجموعات التي ُد

 .عدم وجود فروق دالة إحصائياً في فهم الطلبة للمفاهيم العلمية تعزى إلى جنس الطالب -

وجود فروق دالة إحصائياً في فهم الطلبة للمفاهيم العلمية تعزى إلى مستوى التحـصيل               -

 .في مادة العلوم ولصالح مستوى التحصيل الممتاز



ح  

صائياً في فهم الطلبة تُعزى إلى الّتفاعل بين المجموعة والجنس          عدم وجود فروق دالة إح     -

 .ومستوى التحصيل

وجود فروق دالة إحصائياً في فهم الطّلبة تعزى إلى الّتفاعل بين متغيـري المجموعـة                -

 .والجنس لصالح اإلناث في المجموعة التكاملية،ولصالح الذكور في مجموعة دورة التعلم

ئياً في فهم الطّلبة تُعزى إلى الّتفاعل بين متغيري المجموعة          عدم وجود فروق دالة إحصا     -

 .ومستوى التحصيل

عدم وجود فروق دالة إحصائياً في فهم الطّلبة تُعزى إلى التفاعل بين الجنس ومـستوى                -

 .التحصيل

  

وفي ضوء النتائج أوصت الباحثة المعلمين بتوظيف استراتيجيتي دورة التَّعلم وما وراء المعرفة             

دريسهم لمادة العلوم، لما تبين من أثرهما في فهم المفاهيم العلميـة،كما وتوصـي بتنظـيم                في ت 

التي تجعـل  ) دورة التعلم وما وراء المعرفة متكاملة   (المناهج بشكل يسمح باستخدام استراتيجيتي      

يفية الطالب سائساً لتعلمه مفكراً منتجاً ومستخدماً للمعرفة، باإلضافة إلى تدريب المعلمين على ك            

  .تطبيقها واإلمكانات الالزمة للتعامل معها

كما أوصت الباحثة بدراسة فاعلية أثر استخدام برنامج تدريبي مبني علـى مهـارات مـا وراء                 

  .المعرفة في موضوعات مختلفة ومستويات تعليمية أخرى
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Abstract 
 

1.  This study aims at investigating the influence of the integrated 

contribution of the learning cycle strategy and the metacognition strategy 

to the seventh grade students' understanding of scientific concepts. The 

investigation of the influence of the student achievement and  there  

gender .       

 

To achieve the study objectives, the researcher designed a training program built on 

metacognition skills, and a teacher guide built on the strategy of the learning cycle, in 

addition to  a test that measures the understanding of scientific concepts. 

   

Validity of the instruments was verified by a number of referees.  Reliability of the 

scientific concept test was calculated by means of a Cronbach alpha formula (0.92) and 

by means of the split half method (0.904).   

 

The study was implemented on a sample of the seventh grade students at  the 

governmental schools in the Hebron area. The sample consisted of (342) male and 

female students distributed on eight sections (163 males and 179 females). The sections 

in each school were divided into four groups. The first group was taught using the 

learning cycle strategy alone. The second group was taught by means of regular 

strategies in addition to being trained in metacognition skills. The third group was 

taught by means of both strategies (integrated strategies).  The fourth group was taught 

by means of the regular strategy alone.   

 

After implementing the study which lasted for seven weeks at both schools, the data 

was analyzed using the (Analysis of Covariance) to test the study hypotheses and the 

significance of the differences. Sidak test was used to specify the significant differences 

between modified means. The study yielded the following results: 

1. There are statistically significant differences in the students' 

understanding of scientific concepts in favor of the groups which were 

taught by means of the integrated strategy. 

2. There are no statistically significant differences in the students' 

understanding of scientific concepts due to student gender. 



ي  

3.  There are statistically significant differences in the students' 

understanding of scientific concepts due to the level of achievement in 

science subject and in favor of level for excellent achievement 

4. There are no statistically significant differences in the students' 

understanding of scientific concepts due to the interaction between the 

group on the one hand and gender and level of achievement on the other 

hand.   

5. There are statistically significant differences with regard to the students' 

understanding of scientific concepts due to the interaction between the 

variables of group and gender in favor of females in the integrated group 

and in favor of males in the learning cycle group. 

6. There are no statistically significant differences in the students' 

understanding of scientific concepts due to the interaction between the 

variables of the group and the level of achievement  

7. There are no statistically significant differences in the students' 

understanding of scientific concepts due to the interaction between 

gender and achievement level. 

 

In light of these results, the researcher recommends the teachers to implement the 

strategies of the learning cycle and metacognition in teaching the subject of science at 

schools because of the positive influence these strategies have on the students' 

understanding of scientific concepts. The researcher also recommends organizing 

curriculum in a way that allows the use of strategies that would give students control 

over their learning and make them more productive thinkers and knowledge users. The 

researcher further recommends training teachers to apply these strategies and use them 

effectively.   

The researcher also recommends conducting further research on the influence of using a 
training program built on the metacognition skills in various school subjects and across 
different academic levels.     
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  الفصل األول
  

  

  خلفية الدراسة ومشكلتها
  

 مقدمة 1.1
 

ال شك في أننا نعايش اليوم تطوراً هائالً في كافة مجـاالت الحيـاة اليوميـة وبـصفة خاصـة           

الذي ) 2001أبو عليا والوهر،  (التطورات العلمية التي تتمثل في ثورة الكم الهائل من المعلومات           

يد تبعاً لذلك حجم المعلومات التي تتضمنها الكتب        ألقى بظالله على المدرسة بشكل عام حيث تزا       

المدرسية لتواكب هذا االنفجار المعرفي، وبشكل خاص مادة العلوم التي تتضمن من المعلومـات       

ما ال يستطيع أن يلم بها أي إنسان مهما بلغت قدراته العقلية، فتعليم العلوم بحاجة إلـى إقـرار                   

عصرية متطورة، وانتهاج أساليب وطرائق لتفعيل تعليم       توجهات جديدة وتبنّي نظريات وفلسفات      

  ).2005النجدي وعبد الهادي وراشد، (العلوم وتعلّمها بمراحل التعليم المختلفة 
 

قد يدرك الطلبة ما يرونه، ولكنهم ال يفهمون حقاً إال ما يقومون ِبِفعله و يؤيد معلمو العلوم غالباً                  

، ولكنهم على األغلب يسيئون فهمه أو استخدامه،        "اليدويةالتعلم عن طريق األنشطة     "هذا اإلتجاه   

فمن المهم أن تثير أيدي الطلبة وحواسهم، ولكن األكثر أهمية هو أن تربط عقولهم بقوة بما تفعله                 

مـارتن  (أيديهم، وال يمكن أن يكون التعلم اليدوي والتعلم العقلي فعالين إال عندما يحدثان معـاً                

  ).1998فتش، وسيكستون و وجنرو جيرلو
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 وهذا القصور أثّر على فهم الطلبة للمفاهيم العلمية وبالتالي استخدامها، وهذا يقتضي أن يركـز               

تعليم العلوم وتعلمها، في تدريس العلوم كعملية استقصائية تحقق الفهم، وتزود الطالب بمهـارات              

مختلفة على أساس وحـدة     التفكير الالزمة الكتشاف المعرفة وابتكارها، ويحقق تكامل الخبرات ال        

المعرفة وتكاملها، ونظراً الهتمام تعليم العلوم، بالتفاعل المستمر بين عقل الطالب ونشاط حواسه             

في بناء المعرفة، وتحقيق التكامل بين الجانب التجريبي والجانب العقلي للمعرفة، فـإن مبـادئ               

ئية في تعليم العلوم يحقق دوراً للطالب       النظرية البنائية تنسجم وهذه التوجهات، فتبني النظرية البنا       

في تكوين المعرفة معتمداً في ذلك على خبراته ونشاطه العقلي بحيث ينتج نمـاذج وتـصورات                

عقلية تفسر ما يدركه وما يفهمه ، فالبنائية ترفض النظرة للعالم الخارجي باعتباره مستقالً عـن                

ا عرض داخلي للمعرفة لدى الطالب وهو عملية        عقل الطالب، وبالتالي التعلم عملية بنائية يتم فيه       

،علـى  )2005النجدي وعبد الهادي وراشد ،    (نشطة تعاونية في سياق معرفي غني يعكس الواقع       

الطالب فيها بناء معرفته بنفسه وتوظيفها مما يجعل تعلمه ذا معنى فما تنادي به البنائية، دراسـة             

  ).2005خطايبة،( التي تؤثر في سلوكه ما يجري داخل عقل الطالب والعوامل المتداخلة 

  

 وقد وفرت البنائية أساساً هاماً وإطاراً نظرياً للتعلم النشط الذي يفترض بـأن يكـون االطالـب                 

مسؤوالً عن تعلمه، وأن التعلم يحدث عندما ينشغل الطالب بوعي في أنشطة ذات معنى يمكـن                

ئية أجمل مقاطعها حول كيفية اكتـساب       ، وقدم بياجيه للبنا    ) 2002جبران،  (بمشاركة اآلخرين   

األول الحتميـة   : المعرفة وكيفية بنائها، ووضع نظرية متكاملة ومتفردة حول النمو ولها شـقان           

أفكاراً من النظرية البنائية فـي      ) أتكن وكاربلس ( المنطقية،واآلخر البنائية، وقد استوحى كل من     

  ) .2003زيتون وزيتون، (ر بياجيه المترجمة ألفكا" دورة التعلم"بنائهما الستراتيجية 

  

وتُعد هذه االستراتيجية أحد البدائل الفعالة في تدريس العلوم وخاصة تلك الموضـوعات التـي               

يمكن التخطيط لتدريسها وفق المراحل الثالث، االستكـشاف واإلبـداع المفـاهيمي واالتـساع              

ة اآلن للتنمية المتكاملـة ألنـواع       المفاهيمي، كما تعد هذه االستراتيجية من أفضل البدائل المتاح        

، وأشارت العديد من الدراسـات إلـى أثـر          )التقريرية، واإلجرائية، والشرطية  (المعرفة الثالث   

استخدام دورة التعلم سواء في فهم المفاهيم العلمية أو في التحصيل أو مفهوم الـذات األكـاديمي     

  ).2001عبدالرازق، (ناقد لدى الطلبة ،وكذا تنمية التفكير ال)2004؛ نصر اهللا، 2006اليتيم،(

  

ومن التوجيهات المعاصرة في مجال التعلم أن حدوث التعلم بفاعلية يتوقف على إدارة الطالـب               

، أي أنه يجب على الطالـب  )Self-management- & self control(لعملية تعلمه وضبطها 
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عرفية الالزمة لتعلم أكثر فاعلية،     أن يمتلك المفاهيم وذخيرة من المهارات المعرفية وما وراء الم         

  ).2006الشحروري، (وأكثر قدرة على ربط المعلومات الجديدة بالمعرفة القبلية 

  

إلى أن هذه المهارات يمكن تعلّمها والتدرب عليها، باإلضافة إلى          ) 1988(وأشار جونز وزمالؤه    

نقصهم المهـارات الالزمـة     ذلك فإن معظم األبحاث والدراسات أشارت إلى أن الطلبة عموماً ي          

لضبط التعلم مما يؤدي الى حاجة ملحة لتلقيهم برامج تدريبية فعالة تتناول مهـارات مـا وراء                 

                 المعرفة، وتزداد هذه الحاجة إلحاحاً كلما تقدم الطالب فـي المـستويات الدراسـية باعتبـار أن

لطالب أن يطور بعـض المهـارات       المهارات الدراسية التي يتناولها تزداد تعقيداً، فقد يستطيع ا        

بنفسه من خالل الممارسة والدراسة ولكنه لن يصل إلى إتقانها إال من خـالل التـدريب علـى                  

  ).2001أبو عليا والوهر، (األساليب الفعالة في أدائها 
  

بأنها مجموعة من اإلجراءات التي تهـدف إلـى         ) Decker,1992(والمهارة كما عرفها ديكر     

أي اسـتخدام   (د لتنفيذ المهمة المطلوبة منه بسرعة وإتقان، ومهـارة التفكيـر            تطوير قدرة الفر  

والتي تتضمن أن يطبق الطلبة ما يتعلمونه ويفكرون حول تفكيـرهم ليـنعكس             ) التفكير بفاعلية 

النجدي وعبد الهادي وراشـد ،      (إيجاباً على حياتهم الشخصية والبيئية وممارسة التعلم المستمر         

2005.(  
  

جاءت هذه الدراسة إلكساب الطلبة مهارات ما وراء المعرفة الالزمة لضبط تعلمهـم،             ومن هنا   

ولعل هذا التوجه ينسجم مع ما تشهده وزارة التربية والتعليم الفلسطينية من تطورات  في مجال                

اإلصالح التربوي حتى تواكب التطورات المتسارعة التي تتعرض لها المجتمعات في المجاالت            

لتي يالحظ من خالل تبنيها العديد من المشاريع التي تكامل بين استراتيجيات التعليم             المختلفة، وا 

التي يمتلكها المعلم ومهارات وأدوات يمتلكها الطالب من خالل المجمعات التدريبية الخاصة مثل             

ظر التعلم النشط ، المهارات الحياتية ،التعلم اإللكتروني ، أدب األطفال والتحفيز الذهني حيث تن             

إلى الطالب بأنه هو المسؤول عن تعلمه، وله الدور األكبر في عملية بناء البنية المعرفية التـي                 

فلـسطين، وزارة التربيـة والتعلـيم ،        (تجعل من عملية التعلم ذات معنى شخصي بالنسبه إليه          

2004.(  
  

سية فأصبحت  وقد توسع مجال الدراسات واألبحاث التربوية التي تبحث في االستراتيجيات التدري          

تتضمن دراسة أثر أكثر من استراتيجية في تعليم الطلبة ،وركزت علـى االسـتراتيجيات التـي               
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تكامل بين استراتيجيتين تعتمدان على النظرية البنائية في محاولة منهـا الكتـشاف أثـر هـذه                 

  : االستراتيجيات في نتاجات الطلبة واتجاهاتهم حيث ُبحثَ أثر تكامل االستراتيجيتين
  

  . لخارطة المفاهمية والمخطط المعرفي في مساعدة الطلبة على اكتساب تعلم ذي معنىا

)Lehman, Carter, & Kahle 1985; Roth & Roychoudhary, 1993(  

  

 التكاملية ما جمعت بين نصوص التّغير المفاهيمي والخرائط المفاهيميـة إذ            تومن االستراتيجيا 

  ).Sungur, Tekkaya & Geban, 2001( الطلبة للمفاهيم أظهرت نتائجها أثراً ايجابياً في فهم

   

   مشكلة الدراسة2.1

  
ألساليب التدريس المطبقة في الغرفة الصفية أهمية بالغة في إيصال الطالب الى الفهم  والمراقب               

لما يجري في الغرفة الصفية يرى أن التعليم ما زال يمارس في حدوده الدنيا وأن تعلّم الطالـب                  

خارجياً ،  ويبدو ذلك واضحاً من خالل عدم قدرة الطالب على توظيف ما تـم تعلُّّمـه أو                   يوجه  

استحضار المعرفة السابقة بالسرعة المناسبة في المواقف المختلفة مما يؤكد ضـرورة امـتالك              

الطالب لمهارات تخصصية تساعده على توجيه تعلمه ذاتياً مثل مهارة الوعي بالذات، ومراقبـة              

دارتها وضبطها إال أن مثل هذه المهارات لم تحصر في برنامج تدريبي واحد، وتدريب              الذات وإ 

واقتصرت بعـض الدراسـات علـى تطـوير         .  عليها في خارج حدود المحتوى المقرر      الطلبة

بإعادة ) التخطيط، والمراقبة، والتقويم  (استراتيجيات تدريس ما وراء المعرفة مبنية على مهارات         

يقة استراتيجية ما وراء المعرفة ،وكذلك اقتصرت كثير من الدراسات على           صياغة المحتوى بطر  

دراسة أثر استراتيجية حديثة مقابل االستراتيجية االعتيادية دون أن تتطرق الدراسات إلى أهمية             

التكامل بين استراتيجية التدريس مع ما يمتلكه الطالب من مهارات وأدوات تساعده على ضـبط               

ورت مشكلة الدراسة في بيان أثر التكامل بين استراتيجيتي دورة التعلم ومـا             ما يتعلمه، لذا تمح   

  .وراء المعرفة في فهم طالب الصف السابع األساسي للمفاهيم العلمية
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    هدف الدراسة وأسئلتها3.1
  

هدفت هذه الدراسة إلى تبيان أثر التكامل بين استراتيجيتي دورة التعلم وما وراء المعرفـة               

ة الصف السابع األساسي للمفاهيم العلمية، وبصورة محددة هدفت إلى اإلجابة عـن             في فهم طلب  

  : األسئلة اآلتية

  

 ما أثر التكامل بين دورة التعلم وما وراء المعرفة في فهم طلبة الصف السابع األساسي                -1

  للمفاهيم العلمية ؟

   هل يختلف هذا األثر باختالف الجنس ؟-2

  الف مستوى التحصيل في مادة العلوم؟هل يختلف هذا األثر باخت-3

  هل يختلف هذا األثر بالتفاعل بين المجموعة والجنس ومستوى التحصيل في العلوم؟-4

  

    فرضيات الدراسة4.1
  

في فهم طلبـة   ) α 0.05 ≤( ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة :الفرضية األولى

دورة التعلم، وما وراء المعرفـة،      (زى إلى المجموعة    الصف السابع األساسي للمفاهيم العلمية تع     

  ).التكامل بين دورة التعلم وما وراء المعرفة، الطريقة االعتيادية
 

في فهم طلبة ) α  0.05 ≤(ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  :  الفرضية الثانية

  . للمفاهيم العلمية  تعزى الى الجنس األساسيالصف السابع 

  

فـي فهـم    ) α  0.05 ≤(ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  : الفرضية الثالثة 

  . للمفاهيم العلمية تعزى إلى مستوى تحصيل الطلبة في مادة العلوم األساسيطلبة الصف السابع 

  

فـي فهـم     ) α  0.05 ≤(ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة : الفرضية الرابعة 

تعزى إلى التفاعل بين المجموعة والجنس ومستوى         للمفاهيم العلمية  األساسيطلبة الصف السابع    

 .التحصيل 
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    أهمية الدراسة  5.1 
  

تكمن أهمية الدراسة في إيجاد أثر التكامل بين استراتيجيتي دورة التعلم وما وراء المعرفة فـي                

مهارات ما وراء المعرفة، والذي يمثل استكماالً       فهم المفاهيم العلمية، و في بناء برنامج تدريبي ل        

للجهود النظرية والتجريبية التي قام بها الباحثون في هذا المجال، والتي ركـزت علـى بعـض                 

ولم تأت على ذكر المهارات الـواردة فـي البرنـامج    ) التخطيط، والتقويم، والمراقبة  (المهارات  

جهود التي بذلت في سياق هذا الموضوع، وكذلك        التدريبي لهذه الدراسة، مما يسهم في تعزيز ال       

تكمن أهمية هذه الدراسة في تعزيزها للجهود التي بذلت في وزارة التربية والتعليم الفلـسطينية               

والممثّلة في تحقيق الرؤية المستقبلية للتعلم، والتي تنص على جعل الطالب مسؤوالً عن عمليـة               

للمعرفة إلى كونه منتجاً لها ،األمر الذي يـساعده علـى           تعلمه، وبالتالي نقله من كونه مستهلكاً       

مواجهة التحديات في عصر االنفجار المعرفي والمعلوماتي الذي يعيش فيـه وتمثلـت أهميـة               

الدراسة ايضاً في اعداد دليٍل للمعلم بخصوص استراتيجية دورة  التعلم، ومن هنا جاءت أهميـة                

  .الدراسة من الناحية العملية والنظرية 

  

  :العملية من الناحية 1.5.1
  

تساعد المعلم في التعرف على استراتيجيات  يقوم فيها بدور رئيس بوصفه مخططاً لتعلم               -1

 .الطلبة ووسيطاً له، وتقدم العون إليه في تنفيذها 

تزويد الطالب بمهارات ُيمكنه توظيفها في فهم المفاهيم التـي يتعلمونهـا فـي المدرسـة        -2

 . في سياقات مختلفةوالمكاملة بينها وتطبيقها

تساعد مخططي المناهج ومؤلفيها،والقائمين على برامج اعداد المعلمين،وتقدم لهم العـون            -3

وتعرفهم جوانب ومجاالت تستحق مزيداً من االهتمام فيما يتعلق بأفضل االسـتراتيجيات            

  .التي تساعد الطلبة على زيادة فهمهم المفاهيم العلمية المختلفة

  

  :النظرية من الناحيه 2.5.1
 

هذه الدراسة للمهتمين باالتجاهات الحديثة والبرامج التدريبية باباً جديداً،يشجعهم علـى           تفتح  

 أن مثل هذه الدراسـة توسـع مجـاالت مثـل هـذه               في فال شك .مزيٍد من البحث والتجريب   
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جمع الباحث بين أكثر من استراتيجية تدريسية؛ فهي تدعو إلى التفكيـر فـي              ياألبحاث،بحيث  

  .ئق تكاملية بين االستراتيجيات بهدف تحسين فهم الطلبة للمفاهيم العلميةطرا

  

  :   حدود الدراسة6.1
  

مدرسة سيدنا إبراهيم الخليـل األساسـية       (اقتصرت الدراسة على مدرستين احداهما للذكور        -

اللتـين تـم اختيارهمـا      ) مدرسة إبراهيم  حسونة األساسية للبنات     (واألخرى إناث   ) للبنين

 . قصديةبطريقة

ذكوراً وإناثاً بمستويات تحصيل    ) طلبة الصف السابع األساسي   (خصائص عينة الدراسة تمثل      -

 .مختلفة

من كتاب العلوم العامة للـصف الـسابع        " الحرارة في حياتنا  "اقتصرت الدراسة على وحدة      -

 .، ولم تتناول جميع الوحدات2006/2007األساسي للفصل الدراسي الثاني 

 ).ثبات وصدق اختبار فهم المفاهيم العلمية(سة خصائص أداة الدرا -

الخصائص العامة للبرنامج التدريبي المبني على مهـارات مـا وراء المعرفـة، والموجـه                -

 .لتدريب طلبة الصف السابع األساسي
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  الفصل الثاني

  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  

  المقدمة  1.2

  

التكامل بين استراتيجتي دورة التعلم وما وراء المعرفة فـي          هدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر       

فهم طلبة الصف السابع األساسي للمفاهيم العلمية، وسيتناول هـذا الفـصل اإلطـار النظـري                

للموضوع، وتوثيق مواقف الباحثين اآلخرين فيما عرضوه عن قيمة المشكلة في بند الدراسـات              

  .السابقة

  

ن الطلبة يعانون تدنياً وتراجعاً في قدراتهم على التفكير، وعلـى  أن كثيراً م  ) 2000(يرى البكار   

فهمهم المعرفة واستخدامهم المعلومات بوظيفية تفيدهم في التكيف مع متغيرات الحيـاة ويعـزو              

المربون ضعف الطلبة، إلى عدم امتالكهم مهارات التفكير، اعتماد الكتب على تقديم المعلومـات              

عجز المعلمين عن تعلـيم طالبهـم كيـف          ومما فاقم المشكلة أيضا   ،  "الوجبة الجاهزة "بأسلوب  

  يتعلمون؟ وكيف يفكرون؟

  

وحتى يستطيع أبناؤنا أن يكونوا قوة ضاربة ومشاركة في التغيير في عالمهم المعاصر،ال بد أن                

ننشط ما منحهم اهللا من حواس وقدرات عقلية في البحث والوصول إلى المعرفة واستخدامها فيما               

 عليهم شؤون حياتهم،ومساعدة المعلم على امتالك األساليب التي تستنطق وتستثمر ما لدى             يسهل
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، وبالتالي هدفت الدراسـة     )2005النجدي وعبد الهادي وراشد ،      (الطلبة من إمكانيات وطاقات       

تكامل استراتيجيتي دورة التعلم وما وراء المعرفة في فهم طلبة الـصف الـسابع        الى اختبار أثر  

سي  للمفاهيم العلمية أي مساعدة المعلمين على استخدام أساليب واسـتراتيجيات تـدريس              األسا

تستثمر العقل البشري، وتعده للحياة، وال يكون ذلك إال بخلق الهمة لديهم من خالل إيجاد المناهج                

المشبعة لحاجاتهم واألساليب المنسجمة مع تفكيرهم والبيئة المحفّـزة والدافعـة لهـم، والمعلـم               

 ما ُيوكل إليه من مهام امتثاالً لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              إتقاناالستراتيجي القادر على    

الحاثّ لطلبته على البحـث عـن       ) 1995األلباني،" (إن اهللا يحب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنه        "

لـم بـالتعلّم    إنمـا الع  "المعرفة وبنائها بأنفسهم ،والغارس بنفوس الطلبة قول علي بن أبي طالب            

  ".وكن عالماً أو متعلماً وال تكن غير ذلك فتهلك"، "والصبر بالتصبر

  

  )الخلفية األدبية( اإلطار النظري2.2

  
  فهم المفاهيم العلمية 1.2.2

  
  ).79:األنبياء،اآلية". (فَفَهمناها سليمان، وكالً آتينا حكماً وعلماً" قال تعالى 

  .لتفسير والتحليل والربطوالفهم، معرفة الشيء بالقلب، وهو يتطلب ا

  

فهم العلوم يستلزم أن يكون الفرد قادراً على عمل مكون مركب من أنماط متعددة من المعرفـة                 

ويشتمل ذلك المركب على المفاهيم الخاصة بالعلوم والعالقات بين هذه المفاهيم وأسـباب هـذه               

طرق تطبيق هـذه المفـاهيم      العالقات وطرق استخدامها لتفسير الظواهر الطبيعية والتنبؤ بها و        

  ).2004قالدة، (واألفكار ألحداث عديدة 

  

ويتضمن الفهم القدرة على استخدام المعرفة، ومن هنا جاء االهتمام بالمعالجة المعرفية للطلبـة،              

بمعنى االستراتيجيات التدريسية التي تركز على تعليم الطلبة كيف يعالجون المعلومـات وكيـف     

  ).2001ملحم، ( وفعاالً؟ يفكرون تفكيراً مستقالً

  

ولقد أشار البحث التربوي إلى ذلك في وصفه التعليم الفعال والمبادئ المتعلقة بالتعلم القائم علـى                

  ).2001نمروطي، (الفهم وعالقته بما وراء المعرفة 
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  :وهذا التركيز ظاهر في المبادئ الستة المتعلقة بالتعلم من أجل الفهم وهي

  

فهناك اتفاق على أن الطالب الماهر يبذل قصارى جهده في بلـوغ            : دفالتعلم موجه باله   .1

األول فهم معنى المهمات والثاني ضبط تعلمه، وهذه الرؤيا للتعلم مستمدة مـن             : هدفين

البحث في مجال اإلدراك المعرفي واإلدراك فوق المعرفي، أي أن الطالـب النمـوذجي              

ه لها، ويمكن أن يضع أهـدافاً خاصـة أو          يسعى جاهداً ليفهم معنى المهمة وليراقب فهم      

يطور استراتيجيات للتعامل مع المهمة عند إخفاقه في الفهم، وتعتبر هذه األهداف بمثابة             

الحافز القوي للتعلم إذ تعين الطالب على التركيز في تعلمه على ما هو مهم، وبرمجـة                

مدى اإلنجاز الـذي    أعماله ومعرفته بما يخص الهدف الذي حدده لنفسه ومراقبة أدائه و          

  ).1988جونز وزمالؤه، (حققه وهو ماٍض نحو الهدف 

 فهماً سليماً لظاهرة    إن إكساب الطلبة  : الجديدة بالمعرفة القَبلية  التعلم هو ربط المعلومات      .2

ما، يتطلب ضرورة تكامل المعرفة الجديدة مع المعرفة المكتسبة الموجودة لديهم إلحداث            

 :ن لهذا الفهم،هماتعلّم فعال، فثمة جانبا

  ).صحيحة أم غيرصحيحة(طبيعة المعرفة القَبلية  .1

نمروطـي،  (االستراتيجيات التي يستخدمها الطالب في معالجة المعلومات العلمية الجديدة         .2

2001.(  
  

 وهنا على المعلم أن يفهم الطبيعة المزدوجة للمعرفة القبلية لدى الطلبة، فمن ناحية هي تـشكل                

معنى، ومن ناحية أخرى تشكل األخطاء المفاهيمية للطلبـة معيقـات للـتعلم             أساساً للتعلم ذي ال   

وهنا يسمح للطالب باستخدام ما لديه من تصورات في تفسير          ). 1988جونز وزمالؤه،   (الناجح  

موقف ما وعند فشله، يقدم المعلم المفهوم المراد إكسابه للطلبة حيث تتم المفاضلة عند الطالـب                

 في تفسير الموقف والمفهوم الذي نجح في تفسيره ولنا في قولـه تعـالى               بين المفهوم الذي فشل   

قال بل فعلَُه كبيُرُهم هذا فاسألوُهم إن كانوا ينطقُون، فَرجعوا إلـى أنفُـِسِهم              : "على لسان إبراهيم  

64-63: األنبياء، اآليتان". (فقالوا إنكم أنتُُُم الظالمون.( 

  

 اُهللا الملك، إذ قال إبراهيُم ربي       آتاُه أن   ربِهي حاج إبراهيم، في     ألم تر إلى الذ   : "وكذلك قال تعالى  

يحي ويميتُ، قال أنا أحيي وأميتُ، قال إبراهيُم فإن اَهللا يأتي بالشمس من المشرق فأت بها مـن                  

  ).258: البقرة، اآلية" (المغرب، فَُبِهتَ الذي كفر واُهللا ال يهدي القوم الظالمين
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يحاء للمعلم بأهمية إحداث خلخلة في مفاهيم طالبه الخاطئة، وقصورها عن           فهذه اآليات تعطي إ   

إحداث التكيف، وبالتالي خلق الحاجة في نفوسهم إلى تغييرها، وكذلك وعيه إلى أن كّل فرد يمثل                

المعلومات في ذاكرته على هيئة مخططات ويمثل المخطط الواحد جملة ما يعرفه الفـرد عـن                

ات، تتيح لمالكها تفسير الواقع بناء عليها، ومن هنا جاء دور المعلـم             موضوع ما، وتلك المخطط   

في مساعدة الطالب على تعديل بنائه المعرفي أو تغييره وتخزين المعرفة وترميزهـا بطريقـة               

  .يسهل استحضارها من ذاكرتهم وتوظيفها في فهم المعلومة الجديدة

  

م األفكار والمعلومـات وترتيبهـا بطريقـة        وهنا يعمد الطالب إلى تنظي    : التعلم تنظيم للمعرفة   .3

 ".خارج الرأس"أو " داخل الرأس"تساعده على الفهم، وقد يكون هذا الترتيب 

  

فمثالً يمكن أن يستخدم الطالب نمط أوجه الشبه واالختالف بين االشياء ليـساعده علـى فهـم                 

فالطلبة الماهرون   .الظاهرة، ويوجد مثل هذا النمط في ذهن الطالب أو حتى في النص بين يديه             

 و جـونز (يستخدمون أنماطاً تنظيمية تساعدهم على فهم المعلومـات وانتاجهـا بـشكل فعـال             

  ).1988زمالؤه،

  

ويكون التعلم استراتيجياً عندما يعي الطلبة المهارات واالستراتيجيات التي         : التعلم استراتيجي  .4

 مظـاهر اإلدراك مـا وراء       يستعملونها في التعلم، ويضبطون محاوالتهم الستعمالها، وهذه      

المعرفة التي يتوجب على الطالب امتالكها، فوعي الطالب الستراتيجيات اإلدراك المعرفـي            

ومعرفته كيفية استعمالها والظروف التي يجب أن تستعمل فيها والقدرة على مراقبة النجـاح              

مل في المهمة   في المهمة وتوجيهه وما يتطلبه هذا الضبط والمراقبة من مثابرة ومواصلة للع           

حتى ينجزوها على مستوى يرضون عنه وإلى أن يعزو نجاحهم إلى جهودهم الذاتية، وهـم               

يدركون أنهم يستطيعون أن يفعلوا الكثير لضبط تعلمهم أي هي مهارات ما وراء المعرفـة               

  ).2005النجدي وعبد الهادي وراشد ،(المفترض اكتسابها إليصال الطالب إلى الفهم

  

أي أن هذه المراحل ال تعتبر خطية فالتعلم في         : مراحل لكنه مع ذلك يتسم بالمعاودة     التعلم يمر ب   .5

االستجواب (جوهره عملية انطالق وتوقف مؤقت، يراقب فيها الطلبة فهمهم باستخدام مهارات            

، فإن دورات التوقف المؤقت للتحقق من الفهم وااللتفات إلـى مـا تـم تعلمـه بغيـة                   )الذاتي

 منه هي في صلب طبيعتها ال خطية، ويختلف البـاحثون فـي تحديـدهم               توضيحه، والتحقق 

لمراحل التعلم وفي العبارات التي يستعملونها لوصف هذه المراحل، وإذا اعتمدنا في نظرتنـا              
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للتعلم على النظرية التربوية الجديدة التي ترى أنه تفكير بمعنى أنه ينطـوي علـى اسـتعمال                 

اصة لفهم األفكار في ظاهرة ما، فإنه يحق لنـا أن ننتـصر             المعرفة السابقة واستراتيجيات خ   

مرحلـة التحـضير، مرحلـة      : إن التفكير والتعلم يمران في ثالث مراحل، هي       : للفكرة القائلة 

 ).1988جونز وزمالؤه، (المعالجة المباشرة، مرحلة التعزيز والتوسع

  

هرين من جهة واألقل براعـة مـن         إن الكثير من الفوارق بين الطلبة الما       :يتأثر التعلم بالنماء   .6

جهة أخرى أو الطلبة الصغار والطلبة الكبار يتعلق معظمه في المعرفة القَبلية، وبالفوارق فـي               

ذخيرة االستراتيجيات اإلدراكية المعرفية واإلدراكية فوق المعرفية، ومن ثَم، فمن غير الواضح             

ن يبدأون حياتهم المدرسية، وهم يملكون      ما إذا كان الطلبة الماهرون، بالمقارنة مع غير الماهري        

قدراً أكبر من المعرفة القبلية، واستراتيجيات أكثر فعالية، أو أن الفوارق تلك بينهما تنـشأ مـع                 

الزمن، ولكن من الواضح أن هذه الفوارق، عند اإلقرار بها، تميل إلى أن تبقى كما هـي فـي                   

 ).2001نمروطي، (غياب أي تدخل للتقليل منها

  

ا عمل المعلمون على تطبيق هذه المبادئ في تعليمهم حيث تعين طلبتهم على الفهـم وعلـى                 فإذ

تجاوز تعليم الطلبة العلم على أنه حقائق وقواعد وتعريفات أو عمليات، إلى تعليم العلوم على أنه                

تفسير، فالعلم هو أفضل المحاوالت لتفسير كيف؟ ولماذا تحدث األحداث في العالم الطبيعي على              

النحو الذي نشاهد فيه؟ فالعلماء يطورون نظرياتهم ألنهم يطرحون أسئلة عن الكيفية التي يعمـل               

بها العالم، وعن أسباب ذلك، ولكن نحن في المقابل نعلم الطلبة اإلجابات دون أن نطلعهم علـى                 

  ).1998مارتن، سيكستون،  وجنر، جيرلوفتش (األسئلة التي تجيب عنها اإلجابات 

  

هذه الدراسة لتحث الطالب على بيان السبب والتفسير، دافعة إياه نحو الطريق إلـى              لذلك جاءت   

الفهم، ويرى الجشتالت أن فهم الفرد للمشكلة يعتمد على أسلوب تمثله للمـشكلة فـي الـذاكرة                 

أن عملية حل المشكلة مرادفة لعملية الفهـم، إال أنMayer, 1986,P:208" (  (ويفترض ماير 

تتضمن الفهم الذي يتضمن بنـاء المخطـط   ) Schema theory(اإلدراكية نظرية المخططات 

  ".وتمثل المدخالت من المعلومات القادمة إلى المخطط

  

  .ويقودنا مفهوم الفهم إلى النظرية التي ركزت على الفهم وهي النظرية البنائية
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  النظرية البنائية  2.2.2
  

ات التربوية، ونظراً ألن البنائية نفـسها تهـتم         لقد تعددت وتنوعت تعريفات البنائية في الكتاب      

بالمعرفة واكتسابها وتطورها عند الفرد حيث يعتبر ذلك موضع دراسة كل من علم الـنفس               

  :لذلك يمكن تقسيم تعريفات البنائية إلى قسمين) ابستمولوجيا(ونظرية المعرفة 

  

  )ابستمولوجيا(البنائية نظرية في المعرفة :األول

  

باعتبارها ترى أن كل فرد يبني المعرفـة        ) أبستمولوجيا(ائية كنظرية في المعرفة     ينظر إلى البن  

بنفسه، أي أن المعرفة ما هي إال بناء شخصي ومن أنصار هذا التعريـف فـون جالسرسـيلفلد         

)Von Glasersfeld ( وستفن ليرمان)Stephen Lerman ( وسيجل، ويتفق كل منهم على أن

ناء عقلي، وهذا البناء يوجه أفعال الفرد وبالتالي فـإن البنائيـة تؤكـد              البنائية تشير إلى عملية ب    

  :مبدأين هما

أن المعرفة ال يتم تلقّيها بصورة سلبية، ولكن يتم بناؤها بصورة نشطة بواسـطة الـذات                : األول

  .العارفة

تـشاف  أن وظيفة المعرفة تكيفية حيث إنّها تعمل على تنظيم العالم الخبراتي ولـيس اك             : والثاني

 ).2005النجدي وعبد الهادي وراشد ،(الواقع  

  

  البنائية نظرية في التعلم:الثاني

  

واكتساب المعرفة على اعتبار أنها تؤكـد أن حـدوث الـتعلم            ) كنظرية في التعلم  (ينظر للبنائية   

وعبـد   النجدي(يتطلب من الفرد بناء أوإعادة بناء مخططاته العقلية بواسطة عمليات عقلية معينة           

  ).2005ادي وراشد ،اله

  

أنها رؤية في نظرية التعلم ونمو الطفل قوامها أن الطفل يكـون            : "وعرفها المعجم الدولي للتربية   

  ).2003زيتون، زيتون، " (نشطاً في بناء أنماط التفكير لديه نتيجة تفاعل قدراته مع الخبرة
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لوظيفية للفـرد والتـي تحـدث       التكيفات الحاصلة في المنظومات ا    "ويعرف البنائيون التعلم بأنه     

، وهذا المفهوم مفعـٌم بفكـر       "لمعادلة التناقضات الناشئة عن تفاعله مع معطيات العالم التجريبي        

  .جان بياجيه، فهو واضع اللبنات األولى للبنائية

  

  :على مجموعة من االفتراضات األساسية أبرزها ما يلي" كنظرية في التعلم"وقد ارتكزت البنائية 

  

 .عملية بنائية نشطة ومستمرة وغرضية التوجهالتعلم  .1

 .تتهيأ للمتعلم أفضل الظروف عندما ُيواجه بمشكلة أو مهمة حقيقية .2

تتضمن عملية التعلم إعادة بناء الفرد لمعرفته من خالل عملية تفاعـل اجتمـاعي مـع                 .3

 .اآلخرين

يـة  الهدف من عملية التعلم الجوهري إحداث تكيفات تتواءم مـع الـضغوطات المعرف             .4

 .الممارسة على خبرة الفرد

 .المعرفة القَبلية للمتعلم شرط أساسي لبناء التعلم ذي المعنى .5

  

فمن خالل قراءتنا للقرآن الكـريم  " Prior Knowledge"ولنا وقفة عند المعرفة القَبلية للتعلم، 

مالئكة فقاَل أنبئوني   وعلّم آدم األسماء كلّها، ثم عرضُهم على ال       : "نجد أن اهللا سبحانه وتعالى قال     

".  بأسماءِِ هؤالءِِ، إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك ال ِعلم لنا إلّا ما علّمتَنا إنك أنت العليُم الحكـيمُ                 

  ).32-31: البقرة، اآليتان(

  

فالعقل في طريقه للوصول إلى المعرفة البد أن ينقل الحس بالواقع بواسطة الحواس إلى الدماغ،               

ابقة تفسر بواسطتها الواقع فيصدر الدماغ حكمه عليه، وهذا الحكم هو الفكر،            ووجود معلومات س  

وهو اإلدراك العقلي، ويكون في المواد المحسوسة وغير المحسوسة، ويمكن أن نستخلص أهمية             

وجود الخبرات السابقة التي من خاللها استطاع آدم عليه السالم أن يعرف األشـياء ويـسميها،                

ن يعرف شيئاً، وهذا ما أكده العالم أوزبل أن التعلم ذا المعنـى ال يـتم إال                 ولوالها ما استطاع أ   

بدمج المعلومات الجديدة مع المعلومات السابقة بطريقة تسمح بتعديل البنيات المعرفية مما ينـشأ              

إما أن تعزز التعلم الجديد أو تعمل بمثابـة         : عنه بنيات معرفية جديدة، وللمعرفة السابقة وجهان      

  ).2003معمار، (بة في مرور المعرفة الجديدة، إلى عقل الطالب العق
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ومن خالل االفتراضات السابقة نجد أن البنائية ترفض مبدأ نقل المعرفة، وتؤيد بـشدة وجهـة                

للعالَم الخـارجي   "" اإلحساس واالستشعار "يهتم الطالب أساساً بعمل ما يسمى       "النظر التي مفادها    

رد بهذه العملية بطريقته الشخصية الخاصة، فإن أفكارنا تثير معـاني           المحيط بنا حيث يقوم كل ف     

مختلفة لدى كل منا، وهناك وجهة نظر مهمة جداً ترتبط بهذا الموضوع وهي أن األطفال دائمـاً            

ما يحتاجون إلى تطوير المهارات المعرفية وما وراء المعرفة الضرورية من أجل تنمية القـدرة               

الضخم من المثيرات واستشعارها والدوافع التي يمطـرون بهـا وعلـيهم            على بناء هذا التنوع     

  ).2005إبراهيم، (مواجهتها 

  

ومن هنا نرى أن النظرية البنائية توازن بين المحتوى والبنية المعرفية للطالب، وتـساعد علـى             

إيجاد مفكرين نشطين يقومون ببناء مفاهيمهم ومعارفهم الفردية، ليصبح لديهم إطـار معرفـي              

  .يستخدم للتفسير والفهم، فالبنائية ال تقدم الطلبة كمستودع للمعلومات والمعارف المتراكمة

  

ومن النظريات التي استندت على النظرية البنائية وحاولت تفسير النمو المعرفي لـدى الطلبـة               

نظرية بياجيه ، فالنمو المعرفي من وجهة نظر بياجيه ما هو إال تغير فـي التراكيـب العقليـة                   

، ويرى بياجيه أن الطفل يولد وهو ُمزود بمجموعة من التراكيب العقلية            )1996سركز وخليل،   (

وهـذه  ) Schemesاالسـكيمات   (الفطرية أطلق عليها لفظة الصور أو المخططات اإلجماليـة          

زيتـون، زيتـون،    (تخضع لعملية تغيير مستمرة مما يؤدي إلى تكوين تراكيب عقليـة جديـدة              

2003 .(  

  

  :بياجيه نظرية متكاملة ومتفردة حول النمو المعرفي لدى األطفال ولها شقان،هماووضع 

  

  .وتتضمن مراحل النمو العقلي األربع: الحتمية المنطقية .1

 .حيث أوضح فيه بياجيه مبدأ بنائية المعرفة بمعنى أن الفرد باٍن لمعرفته: البنائية .2

:          ألة التصور البنـائي الكتـساب المعرفـة        ومن أبرز المفاهيم في فكر بياجيه ذات العالقة بمس        

  .والتكيف. 2التنظيم، . 1

  

فعن طريق التنظيم يتمكن الفرد من تجميع الجزيئات البنيوية واحداث الترابط فيما بينها مكونـةً               

  ).أي تناسق الفكر مع ذاته(صورة إجمالية لبنية معرفية 
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ياء، حيث يتمكن الفرد من تعديل بنياته من خالل         فهوإحداث التناسق بين الفكر واألش    : أما التكيف 

  :تفاعله مع البيئة، ويشمل التكيف عمليتين أساسيتين، هما

  

وهو عملية عقلية يضم فيها الفرد تلك المواقف واألحداث التي تتكافأ           ): Assimilation(التمثيل  

  .مع البنيات المعرفية الكائنة في عقله لحظة التفاعل

  

نشاط عقلي يؤدي إلى تعديل البنيات المعرفية وفق مقتضيات         ): Accommodation(المواءمة  

الموقف البيئي، والبنية التي يتم تعديلها من خالل المواءمة يتم استيعاب المواقف التي تتكافأ معها               

  ).1996سركز وخليل، (فيما بعد 

  

لى عمل أشـياء    ويرى بياجيه أن هدف التربية األساسي يجب أن يتمثل في خلق رجال قادرين ع             

جديدة، ال يعيدون فقط ما توصلت إليه األجيال السابقة، رجال خالقين مختـرعين، مكتـشفين،               

فضالً عن أن التربية تسعى إلى تكوين أجيال لديها المقدرة على التدقيق، وال يتقبل كل شيء كما                 

  .لطالبيقدم لها، ويترتب على هذا تغيير في البيئة التعليمية وفي دور المعلم ودور ا

  

إن بيئة التعلم البنائية تهتم بالتعلم ذي المعنى الذي يحدث من خالل األنشطة الحقيقية التي تساعد                

  ).2003زيتون وزيتون، (الطالب على بناء الفهم وتنمية المهارات المناسبة لحل المشكالت 

  

ة فـي أنـشطة     وحجرة العلوم من المنظور البنائي تؤكد مشاركة الطلبة بصورة فردية أو جماعي           

المشكلة، فالتعاون بين الطلبة هام جداً حيث إن الطلبة في مستويات مختلفة من الفهم، ويمتلكـون         

أفكاراً مختلفة، فالمشاركة تسمح لهم بتوضيح تفكيرهم الخاص واألخـذ فـي االعتبـار أفكـار                

فكير بصوت عاٍل،   األقران، والمقارنة بين أفكارهم وأفكار زمالئهم خاصة عندما ُيوجهوا إلى الت          

وهذا ما يشجعهم على الوصول إلى أقصى ما تسمح به قدراتهم، ويحفزهم على عملية التفكيـر                

واالنتباه، ويتيح لجميع الطلبة أن يدخلوا بطريقة خفية إلى عمليات الفكر وتنمية مستويات عليـا               

ات مـستوى أعلـى     من التفكير، والتفكير في قابلية تطبيق ما فهموه وهذا بدوره يقدم فرصـاً ذ             

لالستقصاء العلمي، كذلك يستطيع الطلبة من خالل عملهم في مجموعة وتفكيرهم بصوت عـاٍل              

أن يفكروا في الكيفية التي يفكر بها أقرانهم ويعتبر هذا النوع من التفكير من مهـارات التفكيـر                  

  ).2005وعبد الهادي وراشد ،  النجدي(العليا، ويسمى بمهارات ما وراء المعرفة 

  



 17

  :أما عن دور المعلم البنائي

  

وهو ليس المحاضر ولكنه الشخص الذي يشرح وينمـذج ويقـدم           ): Presenter(المقدم   -

  .األنشطة لمجموعات الطلبة بحيث تشجع الخبرات المباشرة الطلبة بشكل مستمر

الذي يراقب نفسه في أثناء التدريس، فَعين على الهدف والخطة،          ): Observer(المراقب   -

 .ن على النتيجة، وكذلك يراقب أفكار الطلبة ويتفاعل معهم ويزودهم بتغذية راجعةوعي

وهـو  ): Question asker and problem Poser(موجه األسئلة وطارح المـشكلة   -

الشخص الذي يثير تكوين األفكار واختيارها وبناء المفاهيم من خالل توجيـه األسـئلة              

 .وعرض المشكالت التي تنشأ من المراقبات

هو الشخص الذي ينظم بحذر ووضوح ): Environmental Organizer(منظم الوسط  -

ماينبغي للطلبة فعله، بحيث يسمح بحركة كافية من أجل االستكشاف، ويسمح الستجابات            

 .الطلبة بأن توجه الدروس

هـو الـشخص الـذي    : Public Relations Coordinator): (منسق العالقات العامة -

 .ور العالقات ويمارس أنشطة تعاونية متنوعة في غرفة الصفيشجع التعاون ويط

يوثّق التوقّعات المسؤولة ويقيس أثرها في ): Documenter of learniry(موثق التعلم  -

 .كل طالب

فهو يساعد الطلبة على تشكيل الروابط بين أفكارهم ): Theory Builder(باني النظرية  -

كاالهـان،   اورلـخ، (رفة التي قاموا ببنائهـا      وضمها وبناء نموذج ذي معنى يمثل المع      

 ). 2003هاردر،جبسون، 

  

) نمـوذج دورة الـتعلم    (وهو يغذي الفضول الطبيعي لدى الطلبة من خالل استخدامه الفعال لـ            

  ).2005النجدي وعبد الهادي وراشد ، . (الذي يركز على أهمية التنظيم الذاتي في عملية التعلم

  

وهي استراتيجية عامة تنفع لتعلـيم      )(K.W.L(عال الستراتيجية   المعلم البنائي مستخدم ف    -

 What؟( ماأعرفـه   k :علـى أسـاس أنk.w.l  )( وتسمى(Ogle)الفهم طورها أوجل

Iknow.( 

            W:           ما الذي أريد أن أجده؟)What Iwant  to  find out?( 

             L    :                   ما تعلمته؟  What Ilearnd?)(  
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والمعلم أحد مصادر التعلم وهو معلم وطالب في آن واحد، فهـو معلّـم مـستعد لـتعلّم         -

  .الموضوعات التي تقع في حيز اهتمام الطلبة

 ).1996مارزانو وزمالؤه، (موظف للتقنيات الحديثة ومطّلع على كل جديد  -

  

  :أما عن دور الطالب، فيشمل كالً من

  

حيث يقوم بالمناقشة والجدل وفرض الفروض ): The Active learner(الطالب النشط  .1

والتقصي وبناء الرؤى بدالً من االستقبال السلبي، فهـو يبـذل جهـداً ذهنيـاً ويـضع                 

  .استراتيجيات تعينه على الوصول إلى الهدف، فهو مكتسب نشط للمعرفة

الفهم لهما صفة تؤكد البنائية أن المعرفة و): The Social learner(الطالب االجتماعي  .2

اجتماعية في المقام األول، فالفرد ال ُيكون الفهم دائماً بصورة فردية، ولكـن بـصورة               

)  (Vygotsky,1978اجتماعية عن طريق المحادثة والنقاش مـع اآلخـرين ويـشير            

أن الفـرد  ) Zone of Proximal Development) (حيز النمو الممكـن (بخصوص 

حصيل بمساعدة افراد آخرين والتفاعل معهم مثل المعلم أو         يستطيع أن يلعب دوراً في الت     

 ).2005النجدي ووعبد الهادي وراشد ، ... (األقران

حيث يكتشف الطلبة أو يعيدون اكتـشاف  ): The Creative learner(الطالب المبتكر  .3

بمـا  ) Expert(وينتهـي كخبيـر     ) Novice(المعرفة بأنفسهم، فالطالب يبدأ كمبتـدئ       

استراتيجيات تعلم وقدرة على التحكم في تعلمه، قادر على االنتبـاه إلـى             يستخدمه من   

زيتـون  (مثيرات محددة في فضاء المشكلة، قادر على التوجيه الذاتي والتقويم الـذاتي             

 ).2003وزيتون، 

  

على الرغم من المزايا المتعددة للنموذج البنائي في التعليم المعرفي إال أن كثيراً مـن المعـارف     

المعرفة التقريرية يصعب أو يستحيل تنميتها من خالل هذا النموذج، فعالم الغيب الـذي              وخاصة  

يشمل األمور التي ال قدرة للكينونة البشرية على إدراكه على نحو مباشر فثبوت واجب الوجـود                

  .الخ مصدر معرفتنا به الطريقة العقلية و الوحي اإللهي....وما أخبر به عن المالئكة

  

لواسع للنموذج البنائي فهو في عالم الشهادة، الذي يضم كل ما يقـع عليـه البـصر              أما المجال ا  

وتدركه حواس اإلنسان أو بأجهزة تعين على إدراكه حسياً ثم محاولة تصوره عقلياً والتفكير فيه               

  .الستيعاب المعارف المتاحة في مجال الظواهر الطبيعية المحسوسة
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 التفكير والتي تتضمن مشكلة يسعى الطلبـة إلـى إيجـاد            والذي يستخدم فيه الطريقة العلمية في     

  .الحلول لها بطريقته الخاصة ووفقاً لخلفيته المعرفية

  

عنـدما  ) Mamonodesمامونديس،  (ولمشكلة التعقيد المعرفي  يستحضرنا قول أحد المفكرين         

ن العوم فإنهم   إن من يستطيعون العوم هم الذين يمكنهم صيد الآللئ، أما الذين ال يستطيعو            " قال  

  ).2003زيتون وزيتون، " (سيغرقون

  

فعليه يجب أن تكون مهام التعلم ذات درجة معقولة من التعقيد ،ويتناسب مع عقول الطلبـة فـال         

 Zone of Proximal(تكون مفرطة فـي تحـديها وقريبـة مـن منطقـه النمـو التقريبـي        

Development.(  

  

تي تؤكد بناء الطالب لمعرفته بنفسه وتوظيفها مما يجعـل          فبناء على رؤية البنائية ال    : أما التقويم 

قد اقتضى التأكيد على أحد أهم التوجيهات المعاصـرة الـذي           ) Meaningful(تعلمه ذا معنى    

الذي يركز على أداء الطالب ، فاألداء ) Authentic Assessment(يطلق عليه التقييم الحقيقي 

  .هو المعيار الحقيقي للتقويم

  

  :ستراتيجيات التدريسية القائمة على النظرية البنائية  اال3.2.2
  

   فقد ظهر  " التدريس البنائي يسعى إلى خلق بيئة تعليمية تفاعلية ومتحدية ألفكار الطلبة          "نظراً ألن

 - فقد وضعت معايير للتدريس    -اهتمام عالمي بتطبيق الممارسات البنائية في تعليم العلوم وتعلّمها        

  ).2005النجدي وزمالؤه، : ( متنوعة منهاترجمت إلى استراتيجيات

  .-V–استراتيجية التدريس بخرائط الشكل  .1

 ).Conceptual Charge Strategy(استراتيجية التغير المفاهيمي  .2

 ).Generative Learning Strategy(استراتيجية التعلم التوليدي  .3

 ).Learning Cycle(استراتيجية دورة التعلم  .4

 )Problem Centered Learning(ركز حول المشكلة استراتيجية التعلم المتم .5

  

، حيـث  )Learning Cycleدورة التعلم، (وفي هذه الدراسة تم تسليط الضوء على استراتيجية 

تعد هذه االستراتيجية أحد البدائل الفعالة في تدريس العلوم خاصة تلك التـي يمكـن التخطـيط                 
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ستراتيجية من أفضل البدائل المتاحة اآلن للتنميـة        لتدريسها وفق مراحلها الثالث كما تُعد هذه اال       

  :المتكاملة لألنواع الثالثة من المعرفة

وهي تجيب عن سؤال ماذا أو ماذا أعرف عـن؟  ): Declarative knowledge(التقريرية. 1

وتتعلق بما هو معروف في مجال معين، أي الوعي بالمهارات واالسـتراتيجيات والمـصادر              

  .معرفةالالزمة إلنجاز ال

 وهي تجيب عن سؤال كيف؟ أي كيف ُأنفّذ  ):Procedural kowledge(اإلجرائية . 2

  استراتيجية معينة، مثل كيف يمكن أن أتصفح كتاباً بسرعة؟

وهي تجيب عن سؤال لمـاذا؟ أي لمـاذا   ): Conditional Knowledge(المعرفة الشرطية .3

مهمة ما؟ وكذلك تجيب عن سؤال متى؟ أي        اخترت استراتيجية معينة ولم أستخدم أخرى لتنفيذ        

  ).2001ابو عليا والوهر،(متى يمكن أن أستخدم استراتيجية ما لتحقيق هدف معين؟ 

          

تعمل علـى تنميـة     ) دورة التعلم (وهي أنماط المعرفة الهامة بالنسبة لما وراء المعرفة، كما أنها           

ين بالنظر بعين االعتبار إلمكانيات تلـك       االتجاهات العلمية لدى الطلبة األمر الذي يجعلنا مطالب       

  ).2003زيتون وزيتون، (االستراتيجية والسعي إلى توظيفها في تدريس العلوم 

  

  :  النشأة التاريخية لدورة التعلم4.2.2
  

تُعد هذه االستراتيجية ترجمة لبعض األفكار البنائية المعرفية عند جان بياجيه في مجال التدريس              

) Atkn(لعلـوم بـصفة خاصـة، وقـد اسـتوحى كـل مـن اتكـن                 بصفة عامة وتـدريس ا    

غير أن ) 1962(هذه األفكار ووضعا تصوراً مبدئياً لهذه االستراتيجية عام        ) Karplus(وكاربلس

حـين اسـتخدمت هـذه      ) 1974(كاربلس وآخرين قد أدخلوا عليها بعـض التعـديالت عـام            

 Sience Curriculum Improvement(االستراتيجية ضمن مشروع تحسين منـاهج العلـوم  

Study (SCIS) ( وهو أحد المشروعات األمريكية البارزة في تدريس العلوم بالمدارس االبتدائية

في سبعينيات هذا القرن، وتسير عملية التدريس بهـذه االسـتراتيجية وفقـاً لـثالث مراحـل                 

  :أساسيةهي

  ).The Exploration Phase(مرحلة االستكشاف  .1

 ).The Conceptual Invention Phase(مي مرحلة اإلبداع المفاهي .2

 ).The Conceptual Expansion Phase(مرحلة االتساع المفاهيمي  .3
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وتتميز دورة التعلّم بمساعدتها الطلبة على بناء المفاهيم وتطوير البنية المفاهيمية لديهم، ويؤكـد              

سـتخدام  أهميتها في تطوير قدرتهم على االسـتدالل مـن خـالل ا           ) Lawson,2001(لوسون  

، لفحص أفكارهم والحكم If/Then/Therefore وبالتالي ... العبارات التي تبدأ بـ إذا كان فإن

  .والمشاركة في عملية البناء المعرفي

  

وقد تعددت الدراسات التي بحثت دورة التعلم وأظهرت نتائج الدراسات أثراً إيجابياً لدورة التعلم              

) Parker & Greber, 2000؛Blank, 2000 (لعلميـة  في تحصيل الطلبة واكتسابهم للمفاهيم ا

نـصر اهللا،   (وتحسناً في اتجاهاتهم وفي التحصيل الفوري والمؤجل ومفهوم الـذات األكاديميـة             

2004(.  

  

كما ُوجد أنها ذات أثر إيجابي في تفكيرهم خاصة الناقد والمنطقي وإحداث التغيـر المفـاهيمي                

أثر دورة التعلم في فهـم      ) 2006(ت دراسة اليتيم    ، وبين ) Lawson,2001؛  2001عبدالرازق،(

  .الطالب للمفاهيم واتجاهاتهم نحو العلم وإدراكاتهم للبيئة التعليمية الصفية

  

وتختلف دورات التعلم من حيث إضافة مرحلة أو أكثر إليها أو تطويرها أو اسـتخدام أدوات أو                 

اقترح نموذجاً جديـداً يـدعى      ) Blank,2000(طرائق متنوعة في مراحلها الثالث، فهذا بالنك        

قـدمت  ) Metacgonitive learning Cycle (MLC)(نموذج دورة التعلم فـوق المعرفـي   

  .للطالب فرصة للتحدث عن أفكاره العلمية وتأملها
 

، s’5Eنموذجاً تدريسياً بنائياً دعوه دورة التعلم خماسـية المراحـل           ) Bybee(كما طور بايبي    

عبـد  ( أثراً إيجابياً الستخدامها في تحصيل الطلبة وتنمية التفكير الناقـد            وأظهرت النتائج البحثية  

فقد أجرى دراسته علـى أربـع       ) 2004نصر اهللا،   (، أما   )2001الكيالني،  (،  )2001الرازق،  

  .Exploration  2 .Explanation   3 .Elaboration   4 .Evaluation .1مراحل 
 

فـإذا مـا    : دورة التعلم كطريقة تدريس من ثالث مراحل      وفي هذه الدراسة اعتُمدت استراتيجية      

فستحصل على دعم نظري قـوي مـن        ) 1:2( اتُبعت هذه المراحل بشكل متسلسل انظر الشكل      

  .نظرية جان بياجيه في التطور المعرفي مطبقاً بذلك إجراءات التعلم بالطريقة البنائية
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  ).1998وسيكستون و وجنرو جيرلوفتش،  تنمار(مراحل دورة التعلم  : 1.2الشكل 

  

  ):Exploration(مرحلة االستكشاف : المرحلة األولى
 

وتكون هذه المرحلة متمركزة حول الطالب، وتبدأ بتفاعل الطلبة مباشرة مع إحدى الخبرات 

الجديدة التي تؤدي إلى حالة عدم االتزان المعرفي، وتثير لديهم تساؤالت قد يصعب عليهم 

 عنها، ومن ثَم يقومون من خالل األنشطة الفردية أو الجماعية بالبحث عن إجابة االجابة

لتساؤالتهم هذه، وفي أثناء عملية البحث قد يستكشفون أشياء لم تكن معروفة لهم من قبل، ويكون 

دور المعلم هنا إعطاء الطلبة التوجيهات ومواد مناسبة، ولكن على أالّ تتضمن توجيهاته ما 

  ).2003زيتون وزيتون، ( يتعلمه الطلبةينبغي أن 

  

وعلى المعلم كي يساعد طلبته في بناء المفاهيم ينبغي أن تتوافر مواد محسوسة وخبرات مباشرة 

  .ويسأل نفسه أسئلة لتساعده على البدء بعملية التخطيط

  طور التقويم
  قد يكون رسمياً

   أو غير رسمي في

   أثناء الدورة

 طور االستكشاف       

  يتفاعل الطلبة 

  مع المواد

   ومع بعضهم البعض

  طور التوسع
يوجه المعلم تفاعالت الطلبـة     

وتوسيع األفكار  لتطبيق المفهوم   

  .واستخدامات العلوم

  طور التفسير
  يتفاعل المعلم والطلبة

   البتكار المفهوم من معطيات

   أو مالحظات تحصل

       في أثناء طور االستكشاف



 23

  ما المفهوم المحدد الذي سيكتشفه الطلبة؟ -

 فوا المفهوم؟ما النشاطات التي يجب أن ينفذها الطلبة ليأل -

 ما أنواع المالحظات والتسجيالت التي سيحتفظ بها الطلبة؟ -

ما أنواع اإلرشادات التي يحتاجها الطلبة؟ وكيف سـأعطيها لهـم دون إخبـارهم عـن                 -

 المفهوم؟
 
 Concept Introduction(تقديم المفهوم أو اإلبداع المفاهيمي : المرحلة الثانية 

Phase:( 
  

لتفسير، أقل تمركزاً حول الطالب فيحاول الطلبة أن يصلوا إلى المفاهيم           مرحلة تقديم المفهوم أو ا    

أو المبادئ ذات العالقة بخبراتهم الحسية الممارسة في مرحلة االستكشاف من خـالل المناقـشة               

الجماعية تحت إشراف المعلم، حيث يطلب المعلم من الطلبة تزويده بالمعلومات التي جمعوهـا              

وتنظيمها عقلياً وتقديمها بلغة علمية مناسـبة للمفهـوم، وتـؤدي هـذه             ليساعدهم على معالجتها    

اورلخ ، كاالهان، هاردر،جبسون،    (المرحلة إلى التشبع العقلي للطلبة كما ورد في نظرية بياجيه           

2003.( 

  

  :واألسئلة التالية تساعد المعلم على توجيه الطلبة لبناء استكشاف ذاتي للمفهوم

  لنتائج التي يجب أن يتحدث عنها الطلبة؟ما أنواع المعلومات أو ا -

 كيف أساعد الطلبة على تلخيص نتائجهم؟ -

كيف سأوجه الطلبة،وفي الوقت نفسه أحجم عن إخبارهم ماذا وجدوا على الرغم من أن               -

 فهمهم للمفهوم لم يكتمل بعد؟

وكيف سأساعدهم على استعمال المعلومات التي حصلوا عليها لبناء المفهـوم بطريقـة              -

 ؟سليمة

 ما األوصاف التي يجب أن يسندها الطلبة إلى المفهوم؟ -

 ما المبررات التي سأعطيها للطلبة إذا سألوا عن سبب أهمية هذا المفهوم؟ -

  .وهذا السؤال سيقودنا بطريقة تلقائية إلى المرحلة الثالثة مرحلة االتساع
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  :)Concept Expansion Phase(مرحلة االتساع المفاهيمي:  المرحلة الثالثة
 

ويجب أن تكون مرحلة االتساع متمركزة حول الطالب ما أمكن حيث تهدف إلى مساعدته  على                

التنظيم العقلي للخبرات التي حصل عليها عن طريق ربطها بخبرات سـابقة مـشابهة، حيـث                

تكتشف تطبيقات جديدة لما جرى تعلمه، ويجب أن ترتبط المفاهيم التي جـرى بناؤهـا بأفكـار                 

ذلك من أجل جعل الطلبة يفكرون فيما وراء تفكيرهم الراهن والطلـب مـن              وخبرات أخرى، و  

الطلبة استعمال لغة المفهوم، وهذا هو المكان المناسب لمساعدة الطلبة على تطبيق ما تعلمـون،               

وهنا يسعى المعلمون إلى مساعدة الطلبة على تنظيم أفكارهم بربط ما تعلموه بأفكار أو خبـرات                

  .فهوم الذي أنجز بناؤهأخرى ذات عالقة بالم

  

  :وهنا يطرح المعلم األسئلة التالية على نفسه

  ما الخبرات السابقة التي امتلكها الطلبة، ذات العالقة بالمفهوم الحالي؟ -

 كيف أستطيع ربط هذا المفهوم بالخبرات السابقة؟ -

 إليهم؟ما األمثلة التي تبين كيف تشجع المفاهيم الطلبة على رؤية فوائد العلوم بالنسبة  -

 وما األمثلة التي تساعدهم على فهم العالقة بين العلوم والتقنية والمجتمع؟ -

 وما األمثلة التي تساعدهم على تطوير مهارات االستقصاء في العلوم؟ -

 ما األسئلة التي بإمكاني طرحها لتشجيع الطلبة على اكتشاف أهمية المفهوم؟ -

  المفهوم أو توسيعه؟ما الخبرات الجديدة التي يحتاجها الطلبة لتطبيق -

 ما المفهوم التالي ذي العالقة بالمفهوم الحالي؟ -

  ).1998وسيكستون و وجنرو جيرلوفتش،  مارتن(كيف أستطيع تشجيع اكتشاف المفهوم التالي؟
 

إن هذه االستراتيجية تقدم تصوراً محدداً لعملية التقويم، وبالتالي يمكن للمعلم أن يبنـي نظامـاً                 

  .صائص تلك االستراتيجية وخصائص الطلبة أيضاًللتقويم يتمشى مع خ
 

ووفقاً لهذه االستراتيجية يحدث التعلم على شكل تراكمات بسيطة قبل أن يبدأ العمليـات العقليـة                

العليا، وبناء على ذلك فإن التقويم يجب أن يكون مستمراً،وال يقتصر على التقـويم فـي نهايـة                  

 متعددة لتقويم مستمر ومتكامل لتعلم الطلبة ولتـشجيع         الوحدة أو الدرس وبالتالي اتخاذ إجراءات     

البناء العقلي للمفاهيم، من الممكن أن يجري التقويم في كل مرحلة من مراحل دورة التعلم ،وهنا                

  :يسأل المعلم نفسه

 ما نتاجات التعلم المناسبة التي أتوقعها؟ -
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دراتهم على اسـتعادة    ما أنواع األسئلة التي أستطيع طرحها لمساعدة الطلبة على كشف ق           -

 ما تعلموه؟
 

يمكننا مما سبق إدراك أهمية دورة التعلم في بناء مفاهيم الطلبة لكي يـصبح الـتعلم ذا معنـى،                   

فدورة التعلم توفر المفاهيم الالزمة لكثير من الموضوعات الجديدة، كما تزود الطلبـة بخبـرات               

ي تتضمنها مراحلها الثالث، فيتعامل الطلبة      تعلّمية مادية، عن طريق األنشطة والمهام التعلمية الت       

في كل مرحلة يدوياً مع المواد، ويستخلصون البيانات، ويحللون النتائج، ويناقـشون ذلـك فـي                

والتالي فهي تـدعم  ) 2006اليتيم،  (مجموعات، مما يمكّنهم من بناء المعرفة بطريقة تعلم مناسبة          

نـصر  (ف وينقب، بعد توفير البيئة المالئمة لذلك        التعلم النشط الذي يقوم به الطالب بنفسه فيكتش       

  ).2004اهللا،

  

  )Metacognition( ما وراء المعرفة 5.2.2
  

ما مواصفات الطالب الذي نريد؟ وما هي مواصفات الطالـب          : من األسئلة التي تطرح دائماً هي     

 مواصفات  الذي سيتعامل مع معطيات القرن وتحدياته؟ واإلجابة عن هذين السؤالين تتحدد بثالث           

أساسية لطالب المستقبل، وهي الطالب المؤمن، والطالب المنتج، والطالب المفكّر، الذي يمتلـك             

الزيادات، (األدوات السليمة للتفكير، ويكون قادراً على تحويل األفكار إلى منتجات معنوية ومادية           

2003.(  

  

كيـف يفكـرون؟ وكيـف    لذا يؤكد التربويون أن أحد أهداف تدريس العلوم هو تعلـيم الطلبـة             

يسيطرون على تفكيرهم؟ ال كيف يحفظون، لذا ال بد أن يركز مدرسو العلـوم علـى مـساعدة                  

                الطلبة على اكتساب الطريقة العقلية في التفكير بمعنى تعليم التفكير، وتستند هذه الدعوة إلـى أن

 تطورية، وإنما هو نتيجـة      تعلّم التفكير بمهاراته المعرفية وفوق المعرفية ال يحدث كعملية تلقائية         

  ).2001نمروطي، (للتعلم والتدريب 

  

ولقد حرص االسالم على إعمال العقل والتفكير واالستعمال السليم لهما، فهناك عشرات اآليـات              

، ويتفكّـرون   : "...التي تحثّ اإلنسان على التفكير والتدبر والتأمل، منها قول اهللا سبحانه وتعالى           

آل " .(األرض ربنا ما خلقتَ هـذا بـاطالً ُسـبحانك فَِقنـا عـذاب النـارِ               في خلق السماواِت و   

  ).24: محمد،اآلية" (القرآن أم على قلوٍب أقفالُها يتَدبرونأفَلَا ) "191-190: عمران،اآليتان
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وتشير البيانات والوقائع  إلى أننا نخرج أعداداً هائلة من الطلبة تتجلى خبراتهم األساسـية فـي                 

معلومات واستدعائها، بينما يفتقرون إلى القدرة على استخدام تلك المعلومات في التوصل            تذكر ال 

إلى قراءات مستنيرة، ويرجع هذا إلى نظام تربـوي ال يـوفر خبـرات كافيـة فـي التفكيـر                    

  ).1999جروان،(

  

ـ               ي وإزاء هذا الواقع غير المرضي لألنظمة التعليمية فقد أخذ المهتمون يبحثون عن الوسائل الت

  .يمكن أن تساعد في تحسين هذا الواقع والنهوض به إلى المستوى المطلوب

  

ومن خالل االطالع على الدراسات السابقة فقد أشـار كثيـر مـن التربـويين أمثـال جـونز                   

إلى أهمية إكساب الطلبة مهارات التفكير ما وراء المعرفية بوجه خاص، مـن             ) 1988(وزمالئه

  .مساك بزمام تفكيرهم وتوجيهه الوجهة المناسبة أجل رفع مستوى الوعي لديهم واال

  

وقد ظهر مفهوم اإلدراك فوق المعرفي أو ما وراء المعرفية في السبعينيات من هذا القـرن ،إذ                 

أول من أدخال مـصطلح مـا وراء   ) Brown, 1978(و بروان ) Flavell, 1976(كان فالفل 

وير هذا المفهوم مـن خـالل مراقبـة         المعرفة في مضامين علم النفس المعرفي، حيث قاما بتط        

الطلبة النشيطين الذين لديهم الوعي والمقدرة على مراقبة عملياتهم المعرفية في التعلم وضـبطها              

  .)1999جروان، (

  

حول تطور الذاكرة والتـذكر أثـر فـي ظهـور           ) Flavell(وكان لألبحاث التي قام بها فالفل       

طور الذاكرة في جزٍء كبير منها هي نتيجة تطور         مصطلح ما وراء المعرفة إذ يرى أن عمليات ت        

بنية الذكاء والرقابة الذكية لعمليات تخزين المعلومات واسترجاعها، وعليه فإن الفرد الذي لديـه              

وعي أعلى في العمليات السابقة، تصبح لديه قدرة أكبر على تنظيم أفكاره وتوجيههـا لتحقيـق                

صبح لديه القدرة على التفكير حول تفكيره، مما أدى         أهداف محددة، وإنجاز مهمات معرفية، أي ت      

إلى ظهور مصطلح ما وراء المعرفة، وأن ما توصل إليه فالفل مرتبط بنظرية النمو المعرفـي                

والتي خلصت إلى أن الطفل بعد السنة السابعة من العمر يتمكن من ممارسة النشاطات              ) لبياجيه(

  ).2001،العيسوي(الخاصة بمجال التفكير بالتفكير

  

يقودنا إلى ضرورة تدريب الطالب علـى كيفيـة         ) Metacognition(وتفكير ما وراء المعرفة     

التفكير، أكثر من االهتمام بما يجب أن يفكر به، وتنمية قدرته على إدراك كيف يفكـر وكيـف                  



 27

يتعلم؟ فوعي الطالب بتفكيره وقدرته على معرفة مشاعره واتجاهاته لها أهمية في فهم الطالـب               

لنفسه، في حين عدم الوعي، يتركه تحت سيطرتها، والوعي بالتفكير يعني القدرة على أن تعرف               

؛ قطامي،  2004؛ الريماوي وزمالؤه،    1999جروان،(ما تعرفه، وما ال تعرفه واعتبره كّل من         

  .وصنفوه ضمن أنواع التفكير المركب) 2005؛عبيد،1990

  

رج العقل، وتوجيه عملية تنفيذ مهمـة تفكيريـة         بأنه الوقوف خا  ) Beyer ،1987(وعرفه باير   

معينة، كتحليل مشكلة، أو تصنيف بيانات، أو إنتاج فرضية، وهذا يعني قيام الفرد بنوعين مـن                

  .التفكير في آن واحد هما التفكير العادي والتفكير في التفكير

  

راء المعرفـة إلـى     فقد صنّفوا التعريفات لتفكير ما و     ) 2005(أما النجدي و عبد الهادي وراشد       

  :أربعة محاور

  

  : الوعي:األول 
 
وهو وعي الطالب بالعمليات المعرفية التي يقوم بها أثناء التعلم والتحكم فيهـا وكيفيـة                -

  .معالجته للمعلومات لالستفادة منها في مواقف الحياة المختلفة

ة ذاتهـا   والوعي بعمليات التفكير، وفي هذا الوعي التأملي يالحظ العقل ويتفحص الخبر           -

 .بما فيها الخبرة االنفعالية

وعي الفرد بمعلوماته وقدرته على فهم الصعب منها، وكيفية التعامـل مـع العمليـات                -

 .المعرفية التي تتم داخل ذهنه بثقة واقتدار، ومراقبتها والتحكم فيها

  

  :المعرفة:الثاني

  

  :فقد نظر البعض إلى ما وراء المعرفة على أنها

والعمليات الذهنية وأساليب التعلم والتحكم الذاتي، التـي يـستخدمها          المعرفة بالنشاطات    -

الطلبة قبل التعلم وفي أثنائه وبعده، للتذكر والفهم والتخطيط واإلدارة وحـل المـشكالت           

  .وباقي العمليات المعرفية

 .المعرفة عن المعرفة -
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  :التأمل والتفكير:الثالث 

  

  :لتفكير والتأمل ومن التعريفاتوعرف البعض اآلخر ما وراء المعرفة بأنه ا

  .تفكير الطلبة في تفكيرهم وقدرتهم على استخدام استراتيجيات تعلم معينة -

 .تأمالت عن المعرفة أو التفكير فيما يفكر وكيف يفكر -

عمليات تفكير عليا تتحكم في توجيه نشاطات التفكيروإدارتها عندما ينشغل الفرد في حل              -

 من الحديث مع الذات والتفكير بصوت عاٍل عن طريق          مشكلة أو اتخاذ قرار، وهو نوع     

 .التخطيط لألداء ومراقبة الخطة والتقييم

  

  :التقييم:الرابع

  

تقييم للذات، لمعرفة نواحي القوة والضعف، ووعينا بالمجاالت التي نعرفها معرفة جيدة،             -

لة التـي   وتلك التي ال نعرفها، بالدرجة نفسها، ووعينا بنواحي الغموض لدينا، وباألسـئ           

  .نسعى إلى إيجاد حل لها وبالتالي يمكن وصفها بأنها عمليات تحكم عليا

  

ونرى مدى تعدد التعريفات لمفهوم ما وراء المعرفة، وكذا التسميات التي استخدمت للتعبير عنه              

فمنها اإلدراك فوق المعرفي، وإدراك ما وراء المعرفة، والمعرفة بالمعرفة أو الميتـا معرفـة،               

  ).Metacognition( والوعي بالتفكير وهذه كلها مترادفات لمفهوم والتفكير

  

    تعريف مهارات ما وراء المعرفة6.2.2
  

بأنها مهارات عقلية معقدة تُعد من أهم مكونـات         ) 2001( و العيسوي   ) 1999(عرفها جروان   

بمهمة السيطرة  السلوك الذكي في معالجة المعلومات، وتنمو مع التقدم في العمر والخبرة، وتقوم             

على جميع نشاطات التفكير العاملة والموجهة لحل المـشكلة واسـتخدام القـدرات أو المـوارد                

  .المعرفية للفرد بفاعلية في مواجهة متطلبات التفكير

  

على أنها مجموعة من القدرات التي تساعد الطالب على متابعة تعلمه أو            ) 2002(وعرفها السيد   

  .ل عمليات الفهم والمراقبة والتقويم لألداء الذي يقوم بهأدائه للمهمات بنجاح من خال
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إلى أنها وعي الطالب بالمهارات واالسـتراتيجيات الخاصـة         ):6199(ويشير مارزانوو زمالؤه    

التي يستخدمها في التعلم من أجل التحكم فيه، وتعديل مساره في االتجاه الذي يؤدي إلـى بلـوغ          

يره واستخدام هذا الوعي في التحكم بما يقوم به من أعمال           األهداف، فهي وعي الطالب بنمط تفك     

  .ومهمات تعليمية

  

على أنها إمساك الطالب بزمام تفكيره والتأمل فيه بروية ،والتوقف          ):Raths,1991(وينظر راثز 

من حين إلى آخرفي أثناء تنفيذ نشاط تعليمي ما،وذلك بهدف مراجعة خطته وتعديلها ومعرفة إن               

  .لهدف، وإذا كان سيغير خطتهكانت تسير نحو ا

  

فعرفا مهارات ما وراء المعرفة بأنهـا وعـي   ): Scar & Zander, 1984(أما سكار و زاندر 

الفرد الحساساته الداخلية، ووعيه إلدراكه وأفكاره، ومشاعره واتجاهاته نحـو مهمـة تعليميـة              

  .محددة

  

ة بأنهـا الـوعي بالعمليـات       فينظر إلى مهارات ما وراء المعرف     ): Flavell,1976(أما فالفل   

المعرفية التي يقوم بها الطالب والتحكم بها وضبطها ،ومنها ما يتعلق بمراقبة الذاكرة واالنتبـاه               

  .واالستيعاب ومراقبة التفكير والوعي به

  

هي المهارات التي يراقب بهـا      : علماً أن أحدث ما تم التوصل إليه من تعريف لما وراء المعرفة           

لتي يوظف فيها استراتيجيات مختلفة من أجل أن يتعلم ويتذكر، والتي تتطور مع             الطالب أداءه وا  

العمر وتتضمن هذه المهارات تحديد الفكرة الرئيسية ،والتأكد من أن الخبرة المراد تعلمهـا قـد                

تمت وتغيير االستراتيجيات عندما يثبت عدم فعالية إحداها، وتوقع النتائج والتخطيط في تقـسيم              

جهد واستخدام مساعدات التذكر وتنظيم المعلومات الجديدة من أجل جعلها أكثر سهولة            الوقت وال 

  للتذكر

  ).2003؛ الخوالدة،2000 وقطامي،  ؛ قطامي1998عدس، (

  

  فقد وصفت بعدة طرق" ما وراء المعرفة"  مكونات 7.2.2
  

معرفـة،           معرفـة مـا وراء ال     : أوالً: أن هناك مكونين أساسـيين همـا      ) Flavell(يرى فالفل   

  .خبرات ما وراء المعرفة أو تنظيم ما وراء المعرفة: وثانيا



 30

؛الشحروري، 2002السيد،) (Metacognition Knowledge(معرفة ما وراء المعرفة  .1

 :وتتعلق بثالثة متغيرات هي) 2006

ـ         : متغيرات تتعلق بالفرد  .  أ ه وتشير هذه المتغيرات إلى معرفة الفرد بمستوى تعلمه وخبرات

وقدراته، ومعلوماته، عندما يتفاعل مع المواقف المختلفة، أي أنها تشكل كل ما يفكر بـه               

  .الفرد عن ذاته وطبيعته وكيف يتعلم ويعالج المعلومات

وتتضمن  المعرفة حول طبيعـة المهمـة   ): Task Varibles(متغيرات متعلقة بالمهمة  ب

أن الفرد يتعلم من خالل الخبـرة بـأن         ونوع العمليات التي سيقوم بها الفرد، وكذلك تعني         

األنواع المختلفة من المهام تتطلب أيضاً أنماطاً مختلفة من المعالجة أو التعامـل، فتـذكّر               

قصيدة من الشعر يحتاج إلى تجهيز ومعالجة أصعب من تذكر أسماء أصـدقائك أو رقـم                

  .هاتفك

تيجية المعرفيـة،   هـي معرفـة الـشخص باالسـترا       : متغيرات متعلقة باالستراتيجية  . ج

  .واستراتيجيات ما وراء المعرفية التي تلزم لمعالجة كل مهمة من المهمات

  

وقد تتداخل استراتيجية ما وراء المعرفة واالستراتيجية المعرفية، فقد تـستخدم اسـتراتيجية             

   خالل القراءة كوسيلة للحصول على المعرفة       )  Self- Questioning(إثارة التساؤل الذاتي 

)Cognition ( أو كطريقة لضبط ما قد قرأه)Metacognition) ( ،2003الخوالدة.(  

  

ويشير مفهوم تنظـيم مـا   ): Regulation of Metacognition(تنظيم ما وراء المعرفة  .2

  .وراء المعرفة إلى المكانيزمات الذاتية لتنظيم المعرفة المستخدمة

  

سلسلة التي يستخدمها الفرد للسيطرة أو التحكم في        على أنها العمليات المت   )2002( ويعرفها السيد 

األنشطة المعرفية، وتتضمن تحقيق الهدف المعرفي، وتساعد هـذه العمليـات علـى التنظـيم               

واإلشراف على التعلم، وتشمل التخطيط ومراقبة األنشطة باإلضافة إلـى اختبـار نتـائج هـذه                

  ).2003 ؛ الخوالدة، 2004الريماوي وزمالؤه، (األنشطة،ويتفق مع السيد كل من 

  

؛ Marzano, R. et al. 1996 P.12P(ويجمع تربويون آخرون أمثـال مـارزانو وآخـرين    
Schraw 

 and Dennison, 1994 ،2002؛السيد، 2001؛ نمروطي، 2001؛أبو عليا والوهر( على أن ،

  :ما وراء المعرفة تتكون من
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  :رفة هيالتقويم الذاتي للمعرفة وتتضمن ثالثة أشكال من المع .1

 ) .Declarative knowledge(المعرفة التقريرية   .  أ

 ).Procedural kowledge(المعرفة اإلجرائية  .  ب

  ).Conditional Knowledge(المعرفة الشرطية  .  ت

  

االستراتيجيات المعرفية باعتبارها معرفـة تقريريـة وإجرائيـة         ) 2004(وقد اعتبر أبو جادو     

بعيدة المدى، أما االستراتيجيات مـا وراء المعرفـة         تساعدان على تمثّل المعلومات في الذاكرة       

 Excutive(فاعتبرها بمثابة معرفة شرطية تعمل على تـشغيل عمليـات الـضبط التنفيذيـة     

control (عند استخدام استراتيجيات التعلم.  

 :تتضمن ثالثة عناصر هي: اإلدارة الذاتية للمعرفة .2

اختيار االستراتيجيات واإلجراءات   ويتضمن تحديد األهداف و   ): Planning(التخطيط  . أ

  .الالزمة إلنجاز المهمة، وتحديد الصعوبات المحتمل مواجهتها والتنبؤ بالنتائج

االختبار الواعي والمراقبة لما يقوم به الفرد كي يتأكـد          ): الضبط والمراقبة (التنظيم  . ب

ة التفكيـر  فإن مراقب) Costa, 1991(من دقة تنفيذ المهمة كما هو متوقع وكما يشير 

تتضمن كالً من التفكير إلى الخلف باتجاه الخطة والتفكير إلى األمام باتجـاه النتـائج               

 .المتوقعة، ويأتي بعد التنفيذ

تقييم مدى تحقق الهدف والحكم على دقة النتائج ومدى مالءمـة األسـاليب             : التقييم. ج

 .يذهاوتقييم كيفية تناول العقبات واألخطار وتقييم فاعلية الخطة وتنف

  

 ذكروا بأن ما )2000؛ قطامي وقطامي،  Paris & Winogard,2001(وأما باريس ونوكارد 

  :وراء المعرفة تتكون من

  ).Self- control(المعرفة وضبط الذات  .1

 ).Process control(المعرفة وضبط العملية  .2

  

  :تتضمن ثالثة عوامل هي) knowledge & self-control(المعرفة وضبط الذات 

  

فالتزام ما وراء المعرفة يظهر في عمل الطلبة الـذين يختـارون أن ُيلزمـوا               : لتزاماال .1

  .أنفسهم بالمهمات، ويدرك المعلمون أن التزام الطلبة بالمهمات محدد رئيس لنجاحهم
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الذاتية لما وراء المعرفـة فالطلبـة       ) التحكم(تلعب دوراً مهماً في السيطرة      : االتجاهات .2

 ).2002السيد، (إلى جهودهم الخاصة الناجحون ينسبون نجاحهم 

  

القدرة، والجهد،  : وقد وجد الشائع بين الناس أنهم يعزون نجاحهم إلى أحد االسباب األربعة اآلتية            

مفيـدين، ومـاذا    ) سبباً أوعزواً (واآلخرين، والحظ، وبالتأكيد فإن الحظ واآلخرين ليسا عاملين         

  ).2000قطامي وقطامي،( وحيداً يحصل حينما ينفذُ حظك أو يخونك، أو حينما تكون

  

هي السبب األكثر نفعاً، فإذا اعتقد الطالب أنه يمتلك القدرة، فيمكنه أن            ) Ability(بيد أن القدرة    

يفعل شيئاً، على أالّ يعزوا نجاحهم فقط إلى القدرة التي يعتقد أنه يملكها، فإنه يـصعب تجنـب                  

إن العزو السببي األكثر نفعاً هو الجهد وهـو  وجود مهمات لن يكون الطالب ماهراً فيها، وعليه ف    

  .االعتقاد القائل بأن الجهد المكثف والطويل يقود بشكل عام إلى النجاح

  

وعن طريق مناقشة األمثلة الحياتية التي تخص كيفية إسهام االتجاهات اإليجابية للناس بالتغلـب              

كيفيـة تـأثير االتجاهـات علـى     على الشدائد أو تحقيق االنتصارات العظيمة يمكن للطلبة تعلم         

  ).1998قطامي،(السلوك

  

، ومن ثـم  )صف مثالً(واألسلوب اآلخر هو تحديد االتجاهات السلبية ومناقشتها نحو شيء معين          

كتجربة، يمكن للطلبة تمثيل االتجاه اإليجابي المقابل لذلك االتجاه، فقد يقوم أحد الطلبة على سبيل               

إن هذا الصف ممٌل بالنسبة إلي ومن ثم يحـاول أن يـسلك             : ائالًالمثال، بتحديد االتجاه السلبي ق    

  ).1996مارزانو وزمالؤه،(وكأن الصف ممتٌع

  

كذلك النمذجة فقد وجد عالم النفس روبرت هاوتلي حينما تظاهر األطفال بأنهم أشخاص أذكيـاء               

 االخطـاء نفـسها ،      أظهروا أداء ال يقّل جودة عن أداء زمالئهم، األكثر ذكاء، كما أنهم ارتكبوا            

  ).2000قطامي وقطامي، (وأخذوا ذات الكمية من الوقت الذي استغرقه زمالؤهم األفضل منهم

  

هو المجال األخير لضبط الذات في عملية ما وراء المعرفة، وهو الـوعي بمـستوى               : االنتباه .3

االنتباه إلـى   انتباهنا وضبطه، حيث إننا نُهاجم بعدد من المثيرات في أية لحظة وليس في وسعنا               

  .كل هذه المثيرات، وعليه فإننا نركز على بعض منها ونهمل البعض اآلخر
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وكما هو الحال مع االلتزام واالتجاه فإن الكثير من الناس يعتقدون خطأ أن االنتباه هو عملية تقع                 

وماتيكي االنتباه اآللي األوت  : خارج ضبطهم، ولكن لو نظرنا إلى هذا األمر لوجدنا االنتباه نوعين          

  .مثل الطفل الذي يدير رأسه تجاه صوت أوعند ذكر اسمه

  

فيقع تحت الـضبط اإلرادي الـواعي وهـو    ): Voluntary Attention(أما االنتباه التطوعي 

إيجابي ويجب أن يدرك الطلبة بأن المهمات المختلفة تتطلب مستويات مختلفة من االنتباه، وكذلك              

وتركيز انتباههم عليه، ومن أجل تعلم هذه المرونـة يحتـاج           هم بحاجة إلى اختيار ما هو هام،        

الطلبة إلى فرص للتدرب على استخدام مستويات االنتباه المختلفة واختيار ما هو هـام، وعليـه                

  .فهناك ثالثة مظاهر لضبط الذات، ذات العالقة بما وراء المعرفة

  .مراقبة االلتزام وضبطه -

 .مراقبة االتجاه وضبطه -

 .اه وضبطهمراقبة االنتب -

  

وهذه المظاهر بحاجة إلى تدريب، وقبل أن يندمج الطلبة في أي نشاط يمكن للمعلم تذكيرهم بهذه                

المكونات الثالثة، ويطلب منهم مالحظة مستوى التزامهم واالتجاهات التـي يمتلكونهـا بـشأن              

تجاهـاتهم  النشاط القادم ومستوى انتباههم، ويمكن للطلبة أيضاً أن يكتبـوا بـشأن التـزامهم وا              

  ).9961مارزانو وزمالؤه،(وانتباههم موضحين كيفية تأثير الوعي بالذات على سلوكهم

  

األفكـار  ) Model(ويمكن للمعلمين أن ُيكسبوا مثل هذه المهارة لطالبهم مـن خـالل نمذجـة               

وااللتزامات واالتجاهات الخاصة بالطلبة الناجحين حينما يعالجون مشكالت أو قـرارات معينـة            

  .ن الفرص للطلبة من خالل التفكير بنتائج األفكار واألفعال المعينة على عملية التعلمموفّري

  

  ):Knowledge & control Process(المعرفة وضبط العملية 

  

إلـى   ) Paris & Cross,1983(وحين مناقشتهم لمعرفة وضبط العملية أشار باريس وكـروس 

التقريرية، واإلجرائية،  (يات ما وراء المعرفة     أنواع المعرفة الهامة في عمل    : عنصرين هامين هما  

  ).التخطيط والمراقبة، والتقويم(والضبط التنفيذي للسلوك المتمثل بـ ) والشرطية
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ومن خالل المكونات السابقة صنف الباحثون مهارات ما وراء المعرفة ألنواع عدة، حيث أكـد               

ت أساسية لما وراء المعرفة فـي  التخطيط والمراقبة والمتابعة كمهارا) Brown, 1978(بروان 

إلى المهارات التالية كمهارات مكونة لمـا  ) Barid & White, 1988(حين ينظر باريد ووايت 

) Self- Montoring(ومراقبة الذات ) Self- Awarenes(وراء المعرفة وهي الوعي بالذات 

  ).Planning(والتخطيط 
 

فيضيفوا مهارة مراقبة   ) 1999وجروان ، ؛  2005؛ والنجدي وزمالؤه ،   Wang,1983(أما وانج   

فيشير إلى  ) Reigeluth 1982,(الذات وإدارة الذات كمهارات ما وراء معرفية، أما ريجيليوث          

أن المهارات ما وراء المعرفية تتمثل بالوعي بالذات ،وضبط الـذات، وقـد توصـل كورنـو                        

)Corno,1996 (      مهارة مراقبة الذات والتساؤل الذ اتي والتخطيط من أهم مهـارات مـا        إلى أن

  .وراء المعرفة

  

ثالث مهـارات مـا وراء   ) Schraw & Brooks, 1998(وافترض كل من سكراو وبروكس 

  :التي تتمثل بإجابة الطالب عن األسئلة التالية) Planning(المعرفة هي التخطيط 

  ما طبيعة المهمة التعليمية التي سأقبل عليها؟ -

  تحقيقه؟ما الهدف الذي أسعى إلى -

 ما أنواع المعلومات واالستراتيجيات التي أحتاجها ؟ -

 ما المصادر المطلوبة ومقدار الوقت الذي أحتاجه التمام المهمة التعليمية؟ -
 

التي تتمثل بإجابـة الطالـب عـن    ) Self- Monitoring(أما المهارة الثانية فهي مراقبة الذات 

  :األسئلة التالية

  نبغي أن أفعله في السياق التعليمي؟هل أملك فهماً واضحاً عما ي -

 هل المهمة التعليمية تثير اهتمامي؟ -

 هل توصلت إلى أهدافي؟ هل أحتاج إلى القيام بتغييرات في الموقف التعليمي؟ -
 

التي من خاللها يسعى الطالـب إلـى        ) Self-Evaluation(وتتمثل المهارة الثالثة بتقييم الذات      

  :االجابة عن األسئلة التالية

  ققت أهدافي التعليمية؟هل ح -

 ما الذي فعلته وما الذي لم أفعله؟ -

 هل سأقوم بالمهمة التعليمية بشكل مختلف في المرات القادمة؟ -
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ويصف سكراو وبروكس أن هذه المهارات تعتبر بمثابة موجهات لتعلم الفرد في السياق التعليمي              

  ).2006الشحروري، (
 

وراء المعرفة هم الذين يكونون قادرين علـى مراقبـة          كما أن الطلبة الذين يمتلكون مهارات ما        

وإن امتالكهم لهذه المهارات يعمل على إثارة دافعيتهم إلـى          . عمليات تعلمهم الخاصة وتوجيهها   

التعلم وتركيز انتباههم نحو المهمة التعليمية، و أن حديث الطلبة مع أنفسهم يـسمح لهـم بفهـم                  

فاعلة بعملية تعلمهم، وإعطاء التغذية الراجعة ،وإطـالق        السياق التعليمي وتخطيطه والمشاركة ال    

  ).Muomford, 1989(األحكام على مدى الفاعلية في استخدام تلك المهارات 
 
  

 وإن تدريس مهارات ما وراء المعرفة مفيـد ومثمـر وُمهـم فـي تعلـيم التفكيـر وضـبطه       

  )2001العيسوي،(

  :ء المعرفةومن ضمن التوصيات البحثية في مجال تدريس ما ورا

ُيعد منحى تدريس ما وراء المعرفة إطاراً مالئماً لتعليم التفكير وضبطه، وقـد يـؤدي                 .1

استخدامه إلى تكوين أفراد إدراكيين فوق معرفيين يمتلكون العمليـات المعرفيـة التـي              

  .تمكنهم من حل المشكلة

نهـا الطفـل،    إن عمليات ما وراء المعرفة قدرات، فإذا تم تعلمها بطريقة سـليمة ،وأتق             .2

وأصبحت تلقائية أمكن االحتفاظ بها، وال تحتـاج إلـى إعـادة تعلمهـا مـرة أخـرى                  

 ).2003الزيادات،(
 

ومن خالل العرض السابق لمكونات ما وراء المعرفة، وما اشتُق منها من مهارات، واالطـالع               

 هـذه   على نتائج الدراسات والبحوث التربوية التي أشارت إلى أهمية امـتالك الطالـب لمثـل              

المهارات وتأثيرها على تحسين التحصيل واالتجاهات وتنمية الدافعية إلى التعلم الموجه ذاتيـاً،             

وإكتساب مهارات عمليات العلم وزيادة قدراته على حل المشكالت الحياتية،سيتم تناول األنمـاط             

  .الرئيسة لمهارات ما وراء المعرفة
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   مهارات ما وراء المعرفة8.2.2

  

بأنها ) Reef,1992( يعرفها ريف ):Self-Awareness Skill( بالذات مهارة الوعي .1

وعي الطالب لما يوظفه من عمليات عقلية  في أثناء معالجته للمهمة التعليميـة، ولمـا                

تتطلبه هذه العمليات من أنشطة ومسؤوليات تقع عليه ،والعالقة التي تـربط بـين هـذه                

اكرته من معرفة وخبـرات سـابقة،       األنشطة بعضها مع بعض، ووعيه لما يوجد في ذ        

تتعلق بالمهمة التعليمية، وتتطلب هذه المهارة معرفة الفرد لهدف المهمة التي سـينخرط             

بها ومستوى أدائه في المهمة ومدى نجاحه في عملهـا ، ووعـي الطالـب باتجاهاتـه                 

ـ                ه وقدراته، أي معرفة الفرد بنفسه، وبالمهمة التي سيقوم بها، تـساعده علـى إدارة ذات

  .باتجاه الهدف

  

) 14-15:القيامة،اآليتان(،"بل اإلنساُن على نفِسِه بصيرةٌ، ولو ألقى معاذيرهُ       : "ويقول رب العالمين  

فاإلنسان يعي نفسه ويعي ما فيها من قدرة على القيام بأعمال الخير والشر، فاإلنـسان متبـصر                 

رفه، قادر على الربط، واٍع لمهاراتـه  لنفسه واٍع لقدراته، واٍع لقيمه واتجاهاته واٍع لخبراته ومعا     

، )انتباه، تذكر، تنظيم، انشاء خرائط مفاهيمية، تلخيص، أو تدوين مالحظات، تصنيف          (المعرفية  

ووعيه هذا يساعده على ضبطها، ولكن هذا الوعي قد يكون لدى اإلنسان الراشد، أمـا طالـب                 

بحاجة إلى التـدريب علـى هـذه        الصف السابع األساسي الذي هو بداية مرحلة التفكير المجرد          

 .المهارات بحيث تصبح أصيلة في سلوكه وتسرع تعلمه

  

قدرة الطالب على ضبط سلوكه ): Selfy- Management Skill(مهارة إدارة الذات  .2

التعلمي ومراقبته وتوجيهه ومكافأته، فهي تعنى في الموقف التعليمـي قـدرة            –التعليمي  

تعلمه في ظل المشتتات والضغوط التي يواجهها       الطالب على إدارة نفسه وضبط عملية       

  ).Hoff, 1998(والتي تعوق اندفاعه نحو التعلم 

  

إلدارة الذات، فهو يرى بأنهـا قـدرة   ) Beyer, 1987(مع تعريف باير ) Hoff(ويتفق تعريف 

الطالب على توجيه ذاته قبل النشاط التعليمي وفي أثنائه، وما الـذي يجـب عليـه أن يفعلـه،                   

ت الواجب اتباعها حتى االنتهاء من المهمة التعليمية، فهي بذلك تشتمل علـى توجيـه               والخطوا

  .إضافة إلى إدارة الوقت وتنظيمه) وتعزيزها(التعليمات للذات ومراقبتها وتقييمها 
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وترى الباحثة أن وعي الفرد بذاته هو متطلب سابق لهذه المهارة ،فإن لم يع الفرد ذاتـه فلـيس                   

  .ا نحو الهدف الذي يريدبقدرته أن يديره

  

هي مراقبة الطالب  للتقدم الـذي  ): Self-Monitoriny Skill(مهارة مراقبة الذات  .3

يحدث ومتابعة جميع الخطوات، وتفضيل أي خطوة، والحكم الجيد والرديء منها، وفيما            

إذا كان الطالب بحاجة إلى استراتيجية جديدة أو إذا كان هناك حاجة إلى تغير في الهدف                

  ).2003الخوالدة، (

  

هي مراقبة الفرد لسير اندماجه في المهمـة التعليميـة          )Beyer,1987(وفي تعريف آخر لباير     

المراد تعلمها، وتتضمن التفكير في الهدف العام للمهمة التعليمية، وفي كيفيـة تحقيـق أهـداف                

حديد متى سينتقل   المهمة، ومعرفة أي األهداف الجزئية التي تحققت، وأي منها لم يتحقق بعد، وت            

الفرد من خطوة إلى خطوة الحقة، واختيار االستراتيجية المناسبة للعمل وتحديد اإلعاقات التـي              

الخوالدة، (تعترض سيره ومعرفة كيفية التغلب عليها، وهي طريقة تقييم الفرد كيفية حدوث التعلم              

2003.(  

  

  :وث ثالثة أشياءهيوحتى يتمكن الطلبة من مراقبة سلوكهم وتعلمهم، فال بد من حد

  .من الواجب أن يحددوا ألنفسهم أهدافاً تعليمية معقولة للنشاط الذي يقومون به .1

 .أن يالحظوا درجة تقدمهم نحو األهداف .2

إذا لم يتيسر لهم التوصل إلى تحقيق األهداف فإن عليهم أن يعـدلوها أو أن يـستخدموا                  .3

 ).2004الم،ابوع(استراتيجيات جديدة للوصول إليها أو كليهما معاً
 
بأنهـا  ) Johnson, 1999( يعرفها جونسون ):Self- Questioning(التساؤل الذاتي  .4

واحدة من الطرق التي يوجه الطلبة فيها تعلمهم ذاتياً، وهي بذلك تساعدهم على التفكيـر               

في المادة التعليمية في أثناء قراءتها، فهي تعمل على إيجاد إجابة عن أسـئلة يطرحهـا                

فسه وهي بذلك تسهم في تحقيق الفهم والتذكر لما تعلمه، وهـذا يعنـي أن          الطالب على ن  

مهارة التساؤل الذاتي تشتمل على طرح األسئلة بشكل ذاتي قبل البدء بالدراسة والتوقف             

  .بعد كل فقرة من أجل اإلجابة عنها
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ـ               " واردة فـي   إن مهارة التساؤل الذاتي تعني أن يقوم الطالب بطرح أسئلة ذاتية حول األفكـار ال

المادة التعليمية التي يريد قراءتها أو تحضيرها ، وكذلك طرح أسئلة على نفـسه حـول مـدى                  

استيعابه للمادة التعليمية، بحيث يعيد قراءة النقاط التـي لـم يـتم اسـتيعابها حتـى تُـستوعب                   

  ).2006الشحروري،(

  

ارة الوعي بالـذات    وبخصوص بعض المهارات السابقة البد للمعلمين من تدريب طلبتهم على مه          

وتقييم الذات، من خالل النمذجة بحيث يكون نموذجاً يقلد الطلبـة ممارسـته لهـذه المهـارات                 

  ).2004جبر،(

  

  :وللمعلم دور في تعليم طلبته لمهارة إدارة الذات ، وتنظيمها يكون من خالل تدريب الطلبة على

  .التفكير بصوٍت عاٍل مع أنفسهم ومع زمالئهم ايضاً  .  أ

تراتيجية النمذجة التي تعتبر من أشهر االستراتيجيات التي يمكن تدريب الطلبـة            وكذلك اس  .  ب

 .من خاللها

وصف مسار التفكير كتابةً حيث يعبر الطلبةعن أفكارهم وهـم يتعـاملون مـع المهمـة                . ج

  .بصورة كتابية ويكون هذا الوقت قبل البدء بالمهمة وفي أثنائها وبعدها) المشكلة(

  

مية مهارة مراقبة الذات، إعادة الصياغة ووضع الخطط، والتأمل فـي كيفيـة          وكتطبيق عملي لتن  

الخوالـدة،  (الوصول الى الحل، من خالل التوقف عن التفكير والتأمل فـي مجريـات المهمـة                

2003.(  

  

  :وهناك عدة استراتيجيات لتعليم مهارات ما وراء المعرفة، ومن هذه االستراتيجيات

  

عتبر التعليم بالقدوة من أنجح أسـاليب الـتعلم، وأكثرهـا            حيث ي  :النمذجة مع التوضيح   .1

فاعلية عندما يقترن بإيضاحات ويستطيع المعلم أن يستخدم هذه االستراتيجية بمبادرة منه            

أو بانتهاز الفرصة عندما يطرح أحد الطلبة مشكلة أو سؤاالً مناسـباً حـول موضـوع                

يتابع الطلبة عمليـات التفكيـر      وهنا يجب على المعلم التفكير بصوت عاٍل حيث          الدرس

المعروضة لهم، وهذه مهمة ألن الطلبة يحتاجون الى مفردات التفكير ليتواصـلوا فيمـا              

هـذا  – صـلى اهللا عليـه وسـلم         -وقد علّمنا المربي األول الرسول    .بينهم ومع معلمهم  

  ).هـ1376البخاري،"(صلوا كما رأيتموني أصلّي:" األسلوب حين قال
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 صلى اهللا عليه وسلم أسوة حسنة، فهذا جيل الصحابة نُِقلوا من عبادة العبـاد               ولنا في رسول اهللا   

إلى عبادة رب العباد والعزة في الدنيا واآلخرة باقتدائهم برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقـادوا                 

  ).2003الزيادات،(وبنْوا حضارة يباهي بها اهللا األمم يوم القيامة

  

  :لخطوات اآلتية وذلك وفق ا:التعليم المباشر .2

  .تقديم المهارة المراد تعليمها -

 .إعطاء أمثلة لتوضيحها ومناقشة ذلك مع الطلبة حول معناها واستخدامها -

 ).النمذجة(عرض المهارة من قبل المعلم  -

 .وتكليفهم بالتدرب على المهمة) 6-4(تقسيم الطلبة إلى مجموعات  -

  ).2001العيسوي،(عانون منهااالستماع إلى ردود فعل المجموعات والصعوبات التي ي -
 

  :المشاركة الثنائية .3

  

من خالل اتاحة الفرص للطلبة لتمثيل عملية التفكير وعملية التفكير حول التفكير بصورة عمليـة    

مشوقة، ويتم تطبيقها بداية بإشراف مباشر من المعلم داخل غرفة الصف، والحقاً مـن الطلبـة                

 كل مجموعة على طالبين، يقوم أحد الطالبين فـي          أنفسهم باستخدام نظام المجموعات إذ تحتوي     

كل مجموعة بحل المشكلة التي ستعطى له بصوت عاٍل ، فيما يطلب مـن الطالـب اآلخـر أن                   

يستمع بانتباه شديد، ويدقق في كل ما يسمع أو يرى بمعنى أنه يفكر حول تفكير زميلـه، وهنـا                   

جـروان،  (تام قبـل البـدء بالعمـل        ينبغي على المعلم أن يحدد مهمة الطالب المستمع بوضوح          

1999.(  

  

مجموعـة مـن    ): 2003؛ الزيـادات ،   2001؛ نمروطي ،  2001العيسوي ، ( كما لخّص كّل من   

االستراتيجيات لتطوير مهارات ما وراء المعرفة استناداً إلى آراء الباحثين ودراسـاتهم ويمكـن              

  :إيجازها فيما يلي

 . النمذجة .1

 تهدف هذه االستراتيجية إلى تمثيـل عمليـة التفكيـر           :ةاستراتيجية المجموعات الثنائي  . 2

بصورة عملية في أثناء تأدية المهمة حيث يتحدث أحد الطلبة بصوت عال واصفًا عملياتـه               

  .الفكرية، وزميله يستمع ويسأل أسئلة تساعد في إيضاح التفكير وتعديله
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ب منه ترتيبها فـي      حيث يعطي الطالب مجموعة من المفاهيم ويطل       :الخريطة المفاهيمية . 3

 .شبكة مفاهيمية تبين ترابطاتها وعالقاتها

األيسر مفاهيمي ويشتمل على المفاهيم     :  التي تتكون من جانبين    ):طريقة جوين  (Vشكل  . 4

والمبادئ والنظريات، واأليمن إجرائي ويشتمل على التسجيالت والتحـويالت واالدعـاءات           

 ويـتم  Vحداث واألشياء التي توجد في بؤرة الشكل        المعرفية القيمية، ويربط الجانبان معاً األ     

 .Vالتفاعل بين الجانبين من خالل السؤال الرئيس الذي يقع في أعلى الشكل 

 حيث اعتبر أنه العالقة بين البنائية وما وراء المعرفة، وترتبط           :منحنى التغير المفاهيمي  . 5

الب الذي يقوم بعملية التغييـر      عملية التغيير المفاهيمي بما وراء المعرفة من حيث كون الط         

ألحد مفاهيميه ال بد أن يعي أن لديه مفهوماً معيناً حول قضية ما،  وأنه يشعر بعجـز هـذا                    

المفهوم عن اإلجابة أو تفسير القضية أو الموقف، ثم يقوم بمراقبة نفسه ومحاولـة إقناعهـا                

 المفهوم وتبني المفهـوم     بصحة المفهوم أو خطئه، وفي الحالة األخيرة يسعى إلى تغيير هذا          

الجديد الذي يقدم له، كل هذه العمليات التي تتضمن الوعي بالمفهوم ومراجعته والحكم على              

 ).2001نمروطي، (عدم كفايته، والتخلّي عنه، وتبنّي غيره تُعد عمليات ما وراء معرفية 

  

  :ت ما وراء المعرفةفقد أشار إلى بعض التطبيقات العملية لتنمية مهارا) 2005(وأما إبراهيم 

 .التفكير بصوٍت عاٍل .1

وإثارة اهتمام الطلبة إلى كتابات العلماء وأعمال الفنانين التي تعكـس التفكيـر العلمـي                .2

والعمليات اإلبداعية، حيث يمكن عرض صور ولوحات مرسـومة كأمثلـة لمـا وراء              

 ).وصف الصورة بأشخاصها وخلفياتها(المعرفة ويطلب إلى الطلبة 

ي األنشطة التعاونية التي يدرب فيها الطلبة بعضهم البعض على التحكم فـي             االشتراك ف  .3

، ومن خالل هذا األسـلوب      )حل مشكالت األقران  (تفكيرهم وتقويمه، ومن هذه األنشطة      

  .يساعد الطلبة بعضهم البعض على  تحسين تفكيرهم عند حل مشكالت بعينها

  

ال ما وراء المعرفة قد أشارت إلـى أن قـدرة           من هنا يمكن القول بأن األبحاث التربوية في مج        

  .الطلبة قد  زادت عندما صاحب تعلمهم توجيه مباشر لمهارات ما وراء المعرفة

  ).2001العيسوي، (

  

كما تبين في مختلف األبحاث التي تم فيها دراسة أثر التدريب على مهارات مـا وراء المعرفـة                  

أنهـا أثـرت    )2006؛ عليمات،   2006ي،  ؛ الشحرور 2003؛الزيادات،  2001نمروطي،  : (مثل
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على تحسين عمليات التعلم واستغاللها،وتنمية عمليات العلم من مالحظٍة وتفسيٍر وتنّبٍؤ واستقراٍء            

  .وتصنيٍف وفهٍم وتحسيِن التحصيل
 

    الدراسات السابقة3.2
  

ة متغيـرات   إن االستثمار الحقيقي هو استثمار العقل البشري وإعداد اإلنسان القادر على مواجه           

الحياة والقادر على التفكير الصحيح، واستخدام المعلومات بوظيفية تفيده في التكيف مـع تلـك               

  .المتغيرات المتنوعة

  

وقد ركز البحث في اآلونة األخيرة على استراتيجيات تحقق مثل هذا االستثمار ، وقد كانت نتائج                

 وتطّوره في استراتيجيات التعليم التي      البحوث التجريبية إيجابية ومشجعة على دعم البحث ونموه       

تتخذ طريقاً بعيداً عن الطريقة االعتيادية القائمة على التلقين ، وحفظ المعلومات، وتناولت بعض              

الدراسات تكامل أكثر من استراتيجية وأخرى تناولت أثر التـدريب علـى مهـارات مـا وراء                 

لي عرض لتلك الدراسـات مرتبـة وفـق         المعرفة وكانت نتائجها إيجابية ومشجعة أيضاً وفيما ي       

  .تاريخ إجرائها من األحدث إلى األقدم

  .منفردة أو متكاملة" دورة التعلم"الدراسات التي تناولت : أوالً

  .الدراسات التي تناولت مهارات ما وراء المعرفة: ثانياً

  

    الدراسات التي تناولت استراتيجية دورة التعلم منفردة او متكاملة 1.3.2
  
النسبة إلى  فاعلية استراتيجيتي دورة التعلم المعدلة وخريطة المفاهيم في تحصيل طلبة الصف              ب

) 2007( األول الثانوي العلمي في األحياء، واكتساب مهارات عمليـات العلـم قـام الخوالـدة             

طالباً وطالبةً موزعين على ست شـعب مـن الـصف األول            ) 280(باستخدام عينة تألفت من     

  .الثانوي

  

ولتشكيل المجموعات التجريبية والضابطة ُوزعت الشعب عشوائياً وتـم تـدريس المجموعـة              

األولى باستخدام استراتيجية دورة التعلم، والثانية باستخدام خريطة المفاهيم، والثالثـة بالطريقـة      

اس االعتيادية لكل من الذكور واإلناث، واستخدم الباحث أداتي اختبار التحصيل في األحياء ومقي            

أسابيع وتوصلت النتائج إلى وجـود      ) 8(مهارات التفكير العلمي، وقد استمرت الدراسة حوالي        
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فروق دالة إحصائياً في تحصيل طلبة الصف األول الثانوي العلمي في األحيـاء، تعـزى الـى                 

ة استراتيجية  التدريس ولصالح الطلبة الذين تعلموا باستراتيجية دورة التعلم المعدلة واسـتراتيجي            

 .خريطة المفاهيم، وتكافأ أثر استراتيجية دورة التعلم المعدلة مع أثر استراتيجية خريطة المفاهيم

وبالنسبة إلى اكتساب مهارات عمليات العلم كان التفوق لصالح المجموعات التجريبيـة، الـذين              

 الطريقـة  تعلموا باستراتيجية دورة التعلم، وتكافََأ أثر استراتيجية خريطـة المفـاهيم مـع أثـر     

  .االعتيادية

  

في دراسة هدفت بحث أثر تكامل استراِتيجيتن تـستندان إلـى فرضـيات             ) 2006( وقام اليتيم   

في فهـم طلبـة الـصف الـسابع         ) استراتيجيتي دورة التعلم وخريطة المفاهيم    (النظرية البنائية   

ية الصفية باختيار عينـة     األساسي للمفاهيم العلمية واتجاهاتهم نحو العلم وإدراكاتهم للبيئة التعليم        

طالباً وطالبة من الصف السابع األساسي، موزعين على ثالث شـعب           ) 250(قصدية مكونة من    

في مدرسة للذكور وثالث شعب في مدرسة لإلناث، وتوزعت الـشعب علـى االسـتراتيجيات               

 .بالطريقة العشوائية

  :واستخدم الباحث ثالث أدوات هي 

  .اختبار فهم المفاهيم العلمية .1

 .استبانة اتجاهات الطلبة نحو العلم .2

 .استبانة البيئة التعليمية البنائية .3

  

وأعد الباحث برنامجاً لتدريس االستراتيجيات الثالث، وهذا البرنامج احتوى على مخططات           

  ).الخصائص الفيزيائية للمادة(الدروس لوحدة 

  

تيجية خارطة المفاهيم،    وأظهرت النتائج وجود فروق في فهم المفاهيم العلمية لمصلحة استرا         

ووجود فروق دالة إحصائياً بين االستراتيجيات الثالث من حيث أثرها في اتجاهات الطلبـة              

  ).التكاملية ودورة التعلم(نحو العلم لمصلحة االستراتيجيتين 

  

وعدم وجود فروق دالة إحصائياً بين االستراتيجية التكاملية وخارطة المفاهيم ودورة الـتعلم             

  .ثرها في إدراك الطلبة للبيئة التعليميةمن حيث أ
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بدراسة هدفت إلى استقصاء أثر استراتييجيتي دورة       ) 2005(وقام كل من الخوالدة، والعليمات    

التعلم وخريطة المفاهيم على التحصيل في األحياء والتفكير العلمي لدى طلبـة الـصف األول               

 .األحياءالثانوي العلمي مقارنة بالطريقة االعتيادية في تدريس 

شعب من شعب الصف األول الثانوي العلمـي،        ) 3(طالباً في   ) 120(تكونت عينة الدراسة من     

وُوزعت هذه الشعب عشوائياً لتشكيل المجموعة الضابطة والتجريبية ، وقد تم تدريس المجموعة             

) 40=ن(باستخدام دورة التعلم ، وتدريب المجموعة التجريبية الثانية         ) 40=ن(األولى التجريبية   

باستخدام الطريقة االعتياديـة    ) 40=ن(باستخدام خريطة المفاهيم، في حين المجموعة الضابطة        

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية

  

وجود فروق في التحصيل تعزى إلى طريقة التدريس،  ولصالح الطلبـة الـذين تعلمـوا                : اوالً  

اهيم مقارنة بنظرائهم الذين تعلموا بالطريقـة       باستراتيجية دورة التعلم، واستراتيجية خريطة المف     

  .االعتيادية، إال أنه تكافأ أثر استراتيجية دورة التعلم مع أثر استراتيجية خريطة المفاهيم

  

وجود فروق في التفكير العلمي دالة إحصائياً تعزى إلى طريقة التدريس والتفـوق كـان               : ثانياً  

ورة التعلم مقارنة بنظرائهم الـذين تعلمـوا بالطريقـة          لصالح الطلبة الذين تعلموا باستراتيجية د     

  .االعتيادية

  

إال أنه تكافأ أثر استراتيجية دورة التعلم مع أثر استراتيجية خريطة المفاهيم وتكافأ أثر خريطـة                

  .المفاهيم مع أثر الطريقة االعتيادية

  
  

علم في تدريس العلـوم  بدراسة هدفت إلى استقصاء أثر استخدام دورة الت ) 2004(وقام نصر اهللا    

في التحصيل الفوري المؤجل، ومفهوم الذات األكاديمي لدى طلبة الـصف الـسادس األساسـي       

مقارنة بالطريقة االعتيادية، حيث طبق الباحث دراسته على عينة تم اختيارها قـصدياً اشـتملت             

إلنـاث،  طالباً وطالبة، وتكونت عينة الدراسة من ثالث شعب لكل مـن الـذكور و ا            ) 94(على  

مجموعتين تجريبيتين ومجموعة ضابطة، حيث درست المجموعات التجريبيـة بطريقـة دورة            

التعلم، والمجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية، واستخدم الباحث اختبـاراً تحـصيلياً لقيـاس             

مستوى التحصيل، واستبانةً لتحديد مستوى الذات األكاديمي، واستبانة مفتوحة للتعـرف علـى             

 نظر الطلبة حول طريقة المعلم المتبعة في التدريس، وأعد دليالً للمعلم أعاد فيه صـياغة                وجهة
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دورة "وفق مراحل دورة التعلم األربع، وأظهرت النتائج بعد تطبيـق           " الكهرباء في حياتنا  "وحدة  

 وتحليل البيانات وجود فروق دالة إحصائياً في عالمات الطلبة على االختبار التحـصيلي            " التعلم

الفوري والمؤجل ومقياس مفهوم الذات األكاديمي لصالح المجموعة التجريبية، كمـا أظهـرت             

النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة بين مستوى التحصيل، ومستوى مفهوم الذات األكاديمي بين             

  .المجموعات التجريبية والضابطة

  

تحـصيل طلبـة األول الثـانوي    فاعلية نموذج التعلم البنائي في ) 2003(بحثت دراسة الخوالدة  

العلمي في مادة األحياء واتجاهاتهم نحوها وتقصت فاعلية النموذج من خـالل استقـصاء أثـر                

استراتيجية دورة التعلم واستراتيجية وتيلي في تحصيل الطلبة للمفـاهيم العلميـة، واتجاهـاتهم              

دورة (استراتيجية التـدريس    : نحوها مقارنة بالطريقة االعتيادية، وكان المتغيران المستقالن هما       

، )محـسوس، مجـرد   (ومستوى النمـو العقلـي      ) التعلم، استراتيجية ويتلي، الطريقة االعتيادية    

طالبـاً  ) 232(التحصيل واتجاهات الطلبة نحو األحياء، تكونت عينة الدراسة من          : والتابعان هما 

 ).Longeot(وطالبة، واستخدمت الصورة المعدلة لمقياس لونجيو للنمو العقلي 

  

ومقياس االتجاهات نحو األحياء باإلضافة إلى اختبار تحصيلي في مـادة األحيـاء بالمـستويات               

وصنف الطلبة إلى ذوي النمـو العقلـي        ) المعرفة، االستيعاب، المستويات العقلية العليا    (الثالثة  

 وجـود   المحسوس، والعقلي المجرد اعتماداً على نتائجهم على مقياس لونجيو، وأظهرت النتائج          

فروق في تحصيل الطلبة تعزى إلى استراتيجية التدريس لصالح الطريقتين البنـائيتين ووجـود              

فروق في تحصيلهم يعزى إلى مستوى النمو العقلي لصالح ذوي النمو العقلي المجرد، كما وجد               

  .أثر لطريقة التدريس في اتجاهات الطلبة نحو األحياء لصالح المجموعتين البنائيتين

  

بدراسة هدفت إلى بحث فعالية استراتيجية قائمة على التعلم البنائي فـي            ) 2003(سيف  وقامت  

وقد تم تحديـد الـصعوبات      " في مقرر الهندسة وحدة المثلثات    "عالج أخطاء المرحلة المتوسطة     

واألخطاء المتوقّع وقوع الطالب فيها من خالل الخبرة الشخصية لبعض المعلمين، وتحليل نتائج             

 التي قدموها إلى الطلبة، ثم ُأعدت الوحدة الهندسية في ضوء نموذج بنائي تم تدريسها               اختباراتهم

طالباً وطالبة وفقاً للمدخل البنائي بأربع مراحل، في حـين ُدرسـت             ) 62(للمجموعة التجريبية   

طالباً وطالبة بالطريقة االعتيادية، وبينت النتـائج عـن         ) 62(الوحدة نفسها للمجموعة الضابطة     

فعالية الوحدة المبنية في ضوء التعلم البنائي في عالج األخطاء التي           ) ت(ريق استخدام اختبار    ط

وقع فيها الطلبة في أثناء دراستهم لوحدة الهندسة ، ووجود فروق دالة إحصائية بين المجموعتين               
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لباً عن  طا) 30(الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي، ولم يختلف الذكور           

طالبة في إفادتهم من هذا النموذج، بمعنى أن تأثير هذا النموذج متحرر من أثـر               ) 32(اإلناث    

  .الجنس

  

بدراسة هدفت الى استقصاء أثر استخدام دورة الـتعلم كنمـوذج لـتعلم             ) 2003(وقامت بخش   

اعتمـدت  الكيمياء على تحصيل الدارسات بالصف الثاني الثانوي، وبقاء أثر الـتعلم لـديهن، و             

الباحثة المنهج التجريبي في التعرف على أثر دورة التعلم فـي تحـصيل الدارسـات للمفـاهيم                 

، وكذلك على بقاء أثر التعلم عند المستوى ذاتـه          )التذكر والفهم والتطبيق  (الكيميائية عند مستوى    

 دارسة تم توزيعهن على مجموعتين ضابطة وتجريبية، وشـملت        ) 98(وقد شملت عينة الدراسة     

أدوات الدراسة الكتاب المدرسي في الفصل الدراسي الثاني واختباراً تحصيلياً، كما أعدت الباحثة             

، وأشارت  )االستكشاف وتقديم المفهوم وتطبيق المفهوم    (خططاً للدروس وفق مراحل دورة التعلم       

يل النتائج إلى فاعلية تدريس المفاهيم الكيميائية بطريقة دورة التعلم في رفـع مـستوى تحـص               

وكذلك بقاء أثر التعلم عند المستوى ذاتـه وتـرى الباحثـة            ) التذكر والفهم والتطبيق  (الدراسات  

بضرورة اهتمام مطوري المناهج بإعداد مناهج العلوم وفق مراحل دورات التعلم ودراسة أثـر              

لغة دورة التعلم على التحصيل والعمليات المعرفية، والتفكير االبتكاري و في تدريس النحو في ال             

  .والتعبير الكتابي
 

المراحل الثالث لدورة التعلم، وبين كيف يمكـن بنـاء          ) Lawson,2001(وقد أوضح لوسون    

مفهوم ما باستخدام االستدالل أو باستخدام خطوات إجرائية، وكيف يمكن بناء مفهوم نظـري ال               

وم التطـور،   يمكن إدراكه بالحواس، ويتناقض مع معتقدات الطالب، وطرح مثاالً على ذلك مفه           

واقترح ثالث خطوات إلحداث التغير المفاهيمي أطلق عليها االتزان، وبعد ذلك بين الباحث كيف              

يمكن استخدام التشبيه في تدريس مثل هذه المفاهيم النظرية، حيث يتم استعارة تشبيه، أو نموذج،               

 بحـث فـي     أو مخطط مألوف من واقع الطالب لتوضيح أشياء أو أحداث غير مألوفة لديه، ثـم              

العناصر المتضمنة في تصميم دورة التعلم، التي تؤدي إلى تطوير المعرفة النظرية واإلجرائية،             

غـوزوتي  (وعرض لوسون في نهاية دراسته فوائد دورة التعلم وفاعليتها، واسـتخدم دراسـة              

اسة كمثال على أهميتها في مساعدة الطلبة على تعديل المفاهيم البديلة، حيث أجروا در            ) وآخرين

لسبع وأربعين دراسة بحثت في دورة التعلم، ووجـدوا حجـم   ) Met- Analysis(تحليل فوفي 

 ).1.25 و 0.25(تأثير دورة التعلم الذي تراوح بين ما مقداره 
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بدراسـة مـدى مـساهمة    ) Sungur, Tekkaya, & Geban 2001(وقام سنجر وزمـالؤه  

، ونصوص التغير المفاهيمي في فهـم طلبـة         استراتيجية التدريس التكاملية للخارطة المفاهيميه    

المستوى العاشر موضوع الجهاز الدوراني في اإلنسان، ولتحديد المفاهيم البديلة لهذا الموضوع،            

قام الباحثون بمقابلة عشرة طلبة، واستعانوا باألدب التربوي لتطوير اختبار قياس مستوى فهـم              

طالباً باالسـتراتيجية   ) 26(التجريبية وعددهم   مفاهيم الجهاز الدوراني، ودرس طلبة المجموعة       

التكاملية لنصوص التغير المفاهيمي والخرائط المفاهيمية، فـي حـين درس طلبـة المجموعـة               

استراتيجية التدريس،  : الضابطة بالطريقة االعتيادية، وبحثت الدراسة ثالثة متغيرات مستقلة، هي        

تم استخدام تحليل االرتباط االنحداري والمتعدد، وقد       والتعلم القَبلي، ومهارات عمليات العلم، كما       

أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر للمتغيرات الثالثة في فهم الطلبة الجهاز الـدوراني اإلنـساني،               

  .كما وجد أن أثر االستراتيجية التكاملية، كان إيجابياً في فهم الطلبة للمفاهيم العلمية
 

 فـي التحـصيل فـي       E5استراتيجية دورة التعلم المعدلة     فقد بحثت أثر    ) 2001(أما الكيالني   

) 76(مستويات بلوم لألهداف لطالبات الصف األول الثانوي العلمي على عينة متيـسرة بلغـت               

 :طالبة الختبار السؤالين التاليين

بـين تحـصيل   ) α=0.05( هل هناك فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :السؤال األول 

ة التجريبية، وطالبات المجموعة الضابطة على كل من مستويات أهداف بلـوم            طالبات المجموع 

والتحصيل العـام   ) التذكر،و الفهم، واالستيعاب، والتطبيق، والتحليل، والتركيب، والتقويم      (الستة  

  في اختبار تحصيل األحياء البعدي يعزى إلى االستراتيجية المستخدمة في التدريس؟

بين تحـصيل   ) α=0.05(رق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة         هل هناك ف   :السؤال الثاني 

طالبات المجموعتين التجريبيتين والضابطة على مجموعتي مستويات أهـداف بلـوم المعرفيـة             

في اختبـار   ) المعرفة، والفهم واالستيعاب والتطبيق   (والدنيا) التحليل، والتركيب، والتقويم  (العالية  

  لى استراتيجية التدريس؟تحصيل األحياء البعدي يعزى إ

  

وتطبيقـه قبـل   ) وحدة الفقاريـات (وأعدت الباحثة اختباراً تحصيلياً من نوع االختيار من متعدد       

المعالجة التجريبية وبعدها، وأظهرت النتائج بعدم وجود فروق في التحصيل في المستوى األول             

آلخر كانت الفروق في    من مستويات بلوم ووجود فروق بين التحصيل في المستويات الخمسة وا          

التحصيل العام لصالح المجموعة التجريبية، وكذلك بينت النتـائج وجـود فـروق ذات داللـة                

إحصائية في تحصيل طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة بمستويات بلوم العليـا لـصالح             

  .المجموعة التجريبية
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الطلبة وتنمية التفكير الناقد لديهم،     ولقياس أثر استخدام األسلوب البنائي في المختبر في تحصيل          

جامعـة  / باختيار عينة عشوائية من طلبة السنة األولى في كلية العلوم         ) 2001(قام عبد الرازق    

طالباً وطالبة، ُوزعت على مجموعتين تجريبية وأخرى ضابطة، حيـث تـم            ) 61(القدس بلغت   

معدة من قبل العالم بايبي، واسـتخدم        ال E5تطبيق األسلوب البنائي باستخدام دورة التعلم المعدلة        

الباحث اختبار كاليفورنيا لقياس مستوى مهارات التفكير الناقد بصورته الفلسطينية، وأعد اختباراً            

تحصيلياً بعدياً بعد تطبيق األدوات سواء المصممة من الباحث أم المقننة  حيث أظهرت النتـائج                

وعلى ثالثة مـن    ) الدرجة الكلية (ت التفكير الناقد     في تنمية مستوى مهارا    E5فعالية دورة التعلم    

  ).التحليل، التقييم، االستنتاج(أبعاده الفرعية 

  

في أثر أربع استراتيجيات تدريـسية  ) Odom & Kelly,2001(وبحثت دراسة أدوم وكيلي 

الخريطـة  : في فهم الطلبة المفاهيم الواردة في موضـوعي االنتـشار واالسـموزية، وهـي             

و تكامــل ) Expository Instruction( دورة الــتعلم، التــدريس العرضــي المفاهيميــة،

استراتيجيتي الخريطة المفاهيمية ودورة التعلم، واشتملت الدراسـة علـى أربـع مجموعـات              

 :استخدمت كل منها إحدى االستراتيجيات

  .دروس) 8(مجموعة دورة التعلم درست ): 1(مجموعة  .1

 .اهيمية بنفس عدد الدروسمجموعة الخريطة المف): 2(مجموعة .2

 ).دورة التعلم وخريطة المفاهيم(مجموعة تكاملية ): 3(مجموعة .3

مجموعة التدريس العرضي بالتركيز على المحاضرة المدعمة بالـشرائح،         ): 4(مجموعة .4

 .والرسوم على التوضيحية وشفافيات

  

باالسـتراتيجيات  ) االنتشار واالسموزية (وبعد انتهاء طلبة الشعب األربع من دراسة موضوعي         

أسـابيع مـن خـالل      ) 7(المذكورة، تم تقييمهم مباشرة، ثم تقييم فهمهم المفاهيم مرة أخرى بعد            

  ).االنتشار واألسموزية(اختبار تشخيصي لموضوعي 

  

وكانت النتائج ذات داللة إحصائية لصالح المجموعيتن اللتين استخدمتا اسـتراتيجيتي الخريطـة             

  .المفاهيمية والتكاملية
 



 48

نموذجاً لدورة تعليمية للطالب والمعلم يدعى دورة الـتعلم فـوق           ) Blank,2000(اقترح بالنك   

تركز على توفير فرص للطالب والمعلم ليتحدثا ) Metacognition learning cycle(المعرفية 

عن أفكارهما العلمية وعمل الباحث بشكل تعاوني مع معلم العلوم، بتطوير وحدة في علم البيئـة                

االستكشاف وتقـديم المفهـوم والتوسـع       (ف السابع، باالعتماد على نموذج الدورة المقترح        للص

، وقام طلبة صفين بدراسة هذه الوحدة باسـتراتيجيتين مختلفتـين، األولـى             )المفاهيمي والتقويم 

حيث طلـب   ) MLC(باستخدام دورة التعلم االعتيادية واألخرى باستخدام دورة التعلم المطورة          

ة مجموعة دورة التعلم فوق المعرفية أن يظهروا أفكارهم العلمية، ويناقشوا حالة الفهـم              إلى طلب 

التي وصلوا إليها، وأظهرت نتائج الدراسة أن طلبة الدورة فوق المعرفية لم يكتسبوا معلومـات               

  .معرفية أكثر من المجموعة األخرى، لكنهم اكتسبوا خبرات دائمة في الشبكة المفاهيمية
 

إلى تحديد أثر استخدام برنـامج  ) Parker & Greber, 2000(اسة باركر وغيربر وهدفت در

أسابيع، ) 5(تجديدي في تحصيل الطلبة واتجاهاتهم بعد حضورهم برنامجاً إثرائياً أكاديمياً مدته            

مادة منتقاة تعتمد على المعـايير      : تضمن مكونات منهجية أثبتت الدراسات الحديثة فاعليتها، منها       

في تـدريس   ) جورجيا(، وعلى استراتيجية دورة التعلم، وعلى األهداف التعليمية لوالية          الوطنية

طالباً أمريكياً من أصل إفريقي من طلبة الصف الخامس         ) 11(العلوم، وتكونت عينة الدراسة من      

والسادس حضروا برنامجاً صيفياً للتقوية في الريف جنوبي والية جورجيا، واستخدمت طريقـة             

بيانات مزجت بين المنحى الكمي والمنحى النوعي، ففي الجانـب الكمـي، اسـتخدم              في جمع ال  

اختبار محكي المرجع، واستبانة لقياس االتجاهات نحو العلم قدمت للطالب في بدايـة البرنـامج               

ونهايته، أما البيانات النوعية، فقد تضمنت وصفاً سردياً لسلوكات الطلبة ثم تسجيلها من خـالل               

 المتكررة مع معلم العلوم وأظهرت النتائج تحسناً في تحصيل الطلبة واتجاهـاتهم             لقاءات الباحث 

  .نتيجة الستخدام البرنامج التجديدي

  

بدراسة هدفت إلى تقصي أثر استخدام دورة التعلم فـي تحـصيل            ) 2000(وقام الخطايبة ونوافلة  

 من شعبتين من شـعب    وتكونت عينة الدراسة    .طلبة الصف األول الثانوي الصناعي في الكيمياء        

 األول الثانوي الصناعي في مدرسة وصفي التل الثانوية الصناعية في مدينة إربد وهـم               الصف

لوا مجموعة تجريبية تم تدريسها بطريقة دورة الـتعلم         طالباً شكّ )30(وعددهم  )كهرباءواستعمال(

سها بالطريقة  لوا مجموعة ضابطة تم تدري    طالباً شكّ ) 30(وعددهم  )راديو وتلفاز (وكذلك تخصص 

فقـرة علـى المجـاالت      ) 20(وتكونت أداة الدراسة من اختبار تحصيل تكون مـن          .عتياديةاال

وبعد االنتهاء من التدريس تم تطبيق االختبـار التحـصيلي علـى     )التذكر،الفهم،التطبيق(المعرفية
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ين مجموعتي الدراسة ،وقد أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً بين عالمـات المجمـوعت             

 ).دورة التعلم(لصالح المجموعة التجريبية 

  

   الدراسات التي تناولت مهارات ما وراء المعرفة 2.3.2

  

بهدف استقصاء فاعلية برنامج تـدريبي مبنـى علـى          ) 2006(في دراسة قام بها الشحروري      

ياً لدى طلبة   المهارات المعرفية وما وراء المعرفية واالنفعالية في إثارة الدافعية للتعلم الموجه ذات           

طالباً وطالبة، ثم تقسيمهم عـشوائياً      ) 80(المرحلة الثانوية في األردن باستخدام عينة مكونة من         

العلمـي، واإلدارة   (إلى مجموعتين تجريبية وضـابطة، وفـق متغيـرين فـرعيين دراسـيين              

ة برنامجاً  ولتحقيق هذه الدراسة بنت الدراس    ) ممتاز، جيد جداً، وجيد   (ومعدل دراسي   ) المعلوماتية

تدريبياً استناداً على المهارات المعرفية ،وما وراء المعرفية والمهارات االنفعالية وأثـره علـى              

تنمية الدافعية، ولقياس التعلم الموجه ذاتياً بنت الدراسة مقياس الدافعية األكاديمية للتعلم الموجـه              

ق البرنامج على أفراد المجموعة     ذاتياً، وتم تطبيق المقياس القبلي على جميع أفراد الدراسة وطب         

التجريبية فقط وبعد االنتهاء من تطبيق البرنامج طبق القياس البعدي على جميع أفراد الدراسـة               

مرة أخرى، وبينت النتائج فاعلية البرنامج لصالح المجموعة التجريبية،وعدم اخـتالف فاعليـة             

  .يالبرنامج التدريبي بالنسبة لمتغيري الجنس والمعدل الدراس

  

فقام بدراسة هدفت إلى قياس أثر أنموذج قائم على ما وراء المعرفـة مـن               ) 2006(أماعليمات  

خالل العروض العلمية في اكتساب المفاهيم الكيميائية والتفكير العلمي لدى طلبة المرحلة الثانوية             

قـسيمهم  طالباً من الصف األول الثانوي العلمي والذين تم ت        ) 70(حيث تكونت عينة الدراسة من      

ما وراء المعرفـة مـن خـالل        (إلى مجموعتين تجريبيتين ُدرّست باستخدام أنموذج قائم على         

 .طالباً) 35(وعددها ) العروض العلمية
 

طالباً، وتم اختبار فـروض     ) 35(واألخرى ضابطة درست باستخدام الطريقة االعتيادية وعددها        

المحاليـل  (كتساب المفاهيم الكيميائيـة لوحـدة       األولى اختبار لقياس ا   : الدراسة باستخدام أداتين  

  .من إعداد الباحث والثاني لقياس التفكير العلمي) الكيميائية
 

وقد أظهرت النتائج أن هناك فروقاً في أداء المجموعتين التجريبية والـضابطة علـى اختبـار                

هرت فاعلية األنموذج   المفاهيم الكيميائية والتفكير العلمي لصالح المجموعة التجريبية، وبالتالي أظ        

  .المقترح في اكتساب المفاهيم الكيميائية واكتساب مهارات التفكير العلمي
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وفي دراسة الستقصاء أثر فاعلية استخدام استراتيجية التدريس فوق المعرفية في تحصيل طلبـة              

نة عينة مكو ) 2006(الصف التاسع  في مبحث التاريخ مقارنة بالطريقة االعتيادية استخدم هيالت          

شعب تم اختيارها عشوائياً من مدارس تربيـة إربـد          ) 7(موزعين في   .طالباً وطالبةً )209(من  

طالباً وطالبةً درسوا باستراتيجية التـدريس فـوق    )140(تكونت المجموعة التجريبية من     .األولى

 طالباً وطالبةً درسوا بالطريقة االعتياديـة، ولقيـاس       ) 69(المعرفية، والمجموعة الضابطة من     

مستوى التحصيل أعد الباحث اختباراً تحصيلياً في مبحث التاريخ ،وأظهرت النتائج تفوق طلبـة              

المجموعات التجريبية على الضابطة وعدم وجود فروق تعزى للجنس و للتفاعل بـين طريقـة               

  .التدريس والجنس 

  

عي دراسة هدفت إلى استقصاء نمو ما وراء المعرفة والـو         ) Jacobs,2004( أجرى جاكوبس   

طفالً حيث تمت الدراسة فـي بيئـة تحـيط      ) 16(لدى أطفال الروضة خالل عملية الكتابة على        

الطلبة بالكتب واللغة والمطبوعات، واستخدم المعلمون المقابلة مرتين في الشهر بعد االنتهاء من             

الكتابة، حيث طرح على الطلبة، أسـئلة مـصممة لمـساعدتهم علـى التأمـل فـي تفكيـرهم                 

جيات التي يستخدمونها في أثناء انشغالهم بعملية الكتابة، أكدت المقابلة مـع األطفـال              واالستراتي

نمو ما وراء المعرفة لديهم، حيث استطاعوا اإلجابة عن األسئلة التـي تتطلـب التحـدث عـن      

تفكيرهم وتحديد االستراتيجيات، التي ساعدتهم في أثناء الكتابة، وزودت هذه الدراسـة نموذجـاً          

دامه في الغرفة الصفية لمساعدة الطلبة على تطوير ما وراء المعرفة والكتابة في بيئة              يمكن استخ 

  .تعلم حقيقية

  

إلى الكشف عن أثر التدريب ما وراء المعرفي في حـل           ) (Teony,2003وهدفت دراسة تيوني  

المشكالت الكالمية للرياضيات حيث بينت الدراسة كيف أن التدريب الصريح لما وراء المعرفة             

) 12-11(طالباً تتراوح أعمارهم بين     ) 40(أثر على حل المشكالت الكالمية في الرياضيات لـ         

من منخفضي التحصيل، وباستخدام اختبار المشكالت الكالمية وتحليل كلمات الطلبة المـستخدمة      

، وأظهرت نتائج التصميم التجريبي و دراسة الحالة أن         )تسجيل فيديو (في الرياضيات عن طريق     

موعة التجريبية قامت بتمثيل أكبر من المجموعة الضابطة في القدرة على حل المـشكالت              المج

الكالمية وفي القياسات الفردية للمسائل، كما أنهم طوروا القدرة على تبيان متى يستخدم قرارات              

ما وراء معرفية وأظهروا تحسناً بتنظيم قرارات ما وراء المعرفة أكثر من المجموعة الضابطة،              

معرفة متى وكيف يستخدم استراتيجيات ما وراء المعرفة والمهمة في إنجاح حل المـشكالت      أي  

 .الكالمية
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الى استقصاء أثر استراتيجية التدريس فوق المعرفية والنموذج        )2003(وهدفت دراسة الزيادات    

االستقصائي في التحصيل وتنمية التفكير الناقد لدى طلبة الصف التاسع في مبحـث الجغرافيـة               

مدارس، حيث استخدم الباحث العينـة      ) 8(طالباً وطالبة في    ) 316(باستخدام عينة اشتملت على     

العشوائية العنقودية في اختيار المدارس واستخدم اختبار تحصيل من نوع االختيار مـن متعـدد               

فقـرة، ودلـت   ) 58(فقرة، واختبار التفكير الناقد الذي أعده الباحث وتكون من ) 30(مكون من   

في تحصيل طلبة   ) α 0.05=(ائج على وجود فروق ذات داللة احصائياً على مستوى الداللة           النت

نفس الصف في مبحث الجغرافيا تعزى إلى الجنس لصالح الطالبـات، ووجـود فـروق دالـة                 

إحصائياً في تنمية التفكير الناقد، لصالح طريقة التدريس فوق المعرفية، وعدم وجود فروق ذات              

في تنمية التفكير الناقد لدى طلبة الصف التاسع األساسي في مبحـث            ) α 0.05=(داللة إحصائيا 

  .الجغرافية تعزى إلى الطريقة والجنس والتفاعل بينهما على اختبار التفكير الناقد الكلي والفرعي

  

إلى التعرف على أثر برنامج تـدريبي مقتـرح         ) 2003(وهدفت الدراسة التي أجراها الخوالدة      

الصف الثامن األساسي بمهارات ما وراء المعرفة، وأثـره علـى مـستوى             لرفع مستوى وعي    

مهارات حل المشكلة، باإلضافة إلى التعرف على طبيعة العالقة ما بين مهارات الوعي ما وراء               

المعرفي ومستوى مهارات حل المشكلة قبل تطبيق البرنامج التدريبي وبعده، واستخدم الباحـث             

طالباً وطالبة من طلبة الصف الثـامن       ) 120(عينة الدراسة من    المنهج التجريبي، حيث تكونت     

األساسي في مدارس االتحاد والمدارس العصرية ومدارس عمان الوطنية تـم تقـسيمهم إلـى               

مجموعتين ضابطة وتجريبية كما استخدم اختبار الوعي ما وراء المعرفي الذي طوره الحمـوز              

وكذلك اختبار حل المشكالت طوره الباحـث، كمـا         بعد أن عدله الباحث ليناسب البيئة األردنية        

صمم الباحث برنامجاً تدريبياً لتنمية قدرات الطلبة على استخدام مهارات ما راء المعرفة، فـي               

حل المشكالت الحياتية، وقام الباحث بإجراء تطبيق قبلي الختبار مهـارات الـوعي مـا وراء                

ومن ثم إجراء اختبار بعدي لمهارات مـا        حصة صفية   ) 20(المعرفة ثم تطبيق البرنامج بواقع      

  .وراء المعرفة ومهارات حل المشكلة لدى المجموعتين الضابطة والتجريبية

  

لمعرفة أثر البرنـامج التـدريبي      ) Ancova(واستخدم الباحث اختبار تحليل التباين المصاحب       

لبة الصف الثـامن    المقترح وأشارت النتائج إلى أن البرنامج كان له أثر واضح في رفع كفاءة ط             

األساسي على مواجهة حل المشكالت وذلك لصالح أفراد المجموعة التجريبية بوجه عام ،وعـدم       

وجود أثر للجنس بين المجموعتين الضابطة والتجريبية لتأثر الجنس بأثر البرنامج كما لم يكـن               

  .للتفاعل بين الجنس والمجموعة أثر ذو داللة إحصائية بهذا البرنامج
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بدراسة هدفت إلى تجريب استخدام بعض استراتيجيات ما وراء المعرفـة           ) 2002( رانوقام زه 

في تدريس الرياضيات لطلبة الصف األول الثانوي وأثرها في تنمية مهارات حـل المـشكالت               

الرياضية لديهم، اختار الباحث استراتيجية التساؤل الذاتي والتخطيط للتدريس من خاللها حيـث             

ساؤل الذاتي التي يستخدمها الطالب  في أثناء حله للمـشكالت الرياضـية و              تم تصميم بطاقة الت   

تحت اشراف المعلم ومراقبته وتدريبه في أثناء التدريس، وتمثلت أدوات الدراسة باختبـار حـل    

المشكالت الرياضية بوحدة التشابة بالصف األول الثانوي، واختبار تحصيلي في محتوى الهندسة            

وبعد تطبيق التدريس باستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة من خـالل           للصف األول الثانوي،    

التساؤل الذاتي على المجموعة التجريبية وتدريس المجموعة الـضابطة بالطريقـة االعتياديـة،             

  :أسابيع بواقع حصتين أسبوعياً، جاءت النتائج كما يلي) 8(والذي استمر التدريس فيه لمدة 

في نتائج اختبار مهارات حل المشكالت لصالح المجموعة التجريبية،          وجود فروق دالة إحصائياً     

وكذلك وجود فروق دالة إحصائياً في نتائج االختبار التحصيلي لصالح درجات طالب المجموعة             

التجريبية مما يدل على فعالية استخدام استراتيجية التساؤل الذاتي في تحسين مستوى التحـصيل              

 . حل المشكالتفي الرياضيات وتحسين مهارات

  

 وفي دراسة هدفت إلى تنمية مهارات ما وراء المعرفة لدى الطلبة المعلمين في كلية سوهاج قام                

طالباً وطالبة من طالب الفرقة الرابعة شعبة التعليم        ) 33(باختيار عينة مكونة من     ) 2002(السيد  

  .االبتدائي تخصص الدراسات االجتماعية بكليات التربية بسوهاج

  

) 3(أسابيع متصلة بواقع    ) 9(م تدريب هذه المجموعة على مهارات ما وراء المعرفة لمدة           حيث ت 

ساعات أسبوعياً، منها ساعتان نظريتان والساعة الباقية عملية، ولوحظ أداء الطلبـة المعلمـين              

باستخدام بطاقة المالحظة المعدة من الباحث، خالل تخطيط بعض الـدروس           ) مجموعة البحث (

شمل مهارات ما وراء المعرفة من دروس الدراسات االجتماعية المقررة على طلبـة             وتنفيذها لت 

  .الصفين الرابع والخامس االبتدائيين

  

وتم تطبيق بطاقة المالحظة ومقياس الوعي بمهارات ما وراء المعرفة قبل تطبيق البرنامج ثـم               

بقـت أدوات التقـويم     طبق البرنامج على مجموعة البحث، وبعد االنتهاء من تطبيق البرنامج ط          

أن هناك فروقـاً    : الخاصة بالبحث تطبيقاً بعدياً، وبعد المعالجة االحصائية كانت النتائج كما يلي          

لدرجات الطالب المعلمين قبل دراسة البرنـامج       )  α ≥ 0.05(دالةً إحصائياً عند مستوى الداللة      
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، وكذلك هنـاك فـرق بـين        وبعده في أدائهم لمهارات ما وراء المعرفة لصالح التطبيق البعدي         

متوسط درجات الطالب المعلمين قبل دراسة البرنامج وبعده في وعـيهم لمهـارات مـا وراء                

المعرفة لصالح التطبيق البعدي، وإن للبرنامج التدريبي درجة مناسبة من الفعالية فـي تحـسين               

  .أداءالطلبة

  

ي تلزم التعلم الموجه ذاتيـاً      بهدف تحديد المهارات الت   ) Lapan,2002(في دراسة قام بها البان      

طالباً وطالبةً من طلبة المدرسة المهنية العليا في إحـدى المـدارس            ) 110(باستخدام عينة من    

األمريكية توصل إلى أن المهارات المعرفية وما وراء المعرفية التالية مكونات أساسية تـرتبط              

، والتلخـيص  )Self Questioning(التـساؤل الـذاتي   : بإثارة الدافعية للتعلم الموجه ذاتياً هي

)Summarizing( وإنشاء الخرائط المعرفية ،)Cognitive Mapping Construction.(  
 

بدراسة هدفت إلى التعرف على درجة وعـي طلبـة الجامعـة            ) 2001(وقام أبو عليا والوهر     

 وعالقتها بكل   الهاشمية بالمعرفة ما وراء المعرفة المتعلقة بمهارات اإلعداد لالمتحان وتقديمها،         

من الكلية التي ينتمون إليها، ومستواهم الدراسي، ومعدلهم التراكمي، وتكونت عينة الدراسة من             

وقـد  ) الكلية، المستوى الدراسي، المعدل التراكمي    (طالباً وطالبة يمثلون الفئات المختلفة      ) 374(

ـ               فقـرة،  ) 54(ن  استخدم في هذه الدراسة اختبار يقيس درجة الوعي بهذه المعـارف مكـون م

  :وحاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية

المتعلقـة بمهـارات    " ما وراء المعرفيـة   "ما درجة وعي طلبة الجامعة الهاشمية بالمعرفة         .1

  اإلعداد لالمتحانات وتقديمها؟

في درجة وعي طلبـة الجامعـة       ) α 0.05=(هل هناك فروق دالة إحصائياً عند مستوى         .2

وراء المعرفية المتعلقة بمهارات اإلعداد لالمتحانات وتقديمها تعـزى         الهاشمية بالمعرفة ما    

 إلى الكلية التي ينتمون إليها ومستواهم الدراسي ومعدلهم التراكمي؟

في درجة وعي طلبـة الجامعـة       ) α 0.05=(هل هناك فروق دالة إحصائياً عند مستوى         .3

حانات وتقديمها لتفاعل عوامـل     الهاشمية بالمعرفة ما وراء المعرفية بمهارات اإلعداد لالمت       

 الكلية التي ينتمون إليها ومستواهم الدراسي ومعدلهم التراكمي؟

  

وراء "وتوصلت الدراسة إلى أن طلبة الجامعة الهاشمية يمتلكون وعياً متوسـطاً بمعـارف مـا                

الـة  المتعلقة بمهارات اإلعداد لالمتحانات وتقديمها كما توصلت إلى أن هناك فروقـاً د            " المعرفة

إحصائياً في درجة وعي أفراد عينة الدراسة بمعارف ما وراء المعرفة المتعلقة بمهارات اإلعداد              
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لالختبارات تعزى إلى مستواهم الدراسي ومعدلهم التراكمي، وكانت هذه الفروق لـصالح طلبـة       

  .السنة الثالثة ولصالح ذوي المعدل التراكمي المرتفع

  

 تقصي أثر استخدام استراتيجية تدريس فوق المعرفيـة         إلى) 2001(  وهدفت دراسة نمروطي    

في تحصيل طلبة الصف السابع األساسي واتجاهاتهم العلمية ومدى اكتسابهم لمهارات عمليـات             

طالباً وطالبة من طلبة    ) 58(العلم مقارنة بطريقة التدريس االعتيادية، وتكونت عينة الدراسة من          

الحـرارة  "ينة عمان الخاصة، وقد تم تدريسهم وحدة        الصف السابع الذين يدرسون في مدارس مد      

حصة، حيث درسـت المجموعـة      ) 12(من كتاب العلوم المقرر بعدد من الحصص        " في حياتنا 

طالباً باستخدام استراتيجية التدريس فوق المعرفية والمجموعة       ) 29(التجريبية البالغ عدد أفرادها     

. 2اختبـار تحـصيل     . 1: م استخدام ثالث أدوات   الضابطة بنفس العدد بالطريقة االعتيادية، وت     

اختبار عمليات العلم، وأظهرت نتائج الدراسة وجـود فـروق ذات           . 3اختبار االتجاهات العلمية    

داللة إحصائية في التحصيل واكتساب االتجاهات العلمية واكتساب مهارات عمليات العلـم بـين              

  .ة التجريبيةالمجموعتين تعزى إلى طريقة التدريس ولصالح المجموع

  

بدراسة هدفت إلى استقصاء أثر برنامج تدريبي في استخدام مهارات          ) 2001(وقامت العيسوي   

التفكير فوق المعرفي على التحصيل في الرياضيات لدى طلبة الصف التاسع األساسي، وذلـك               

عـاٍل  (مقارنة مع طريق التدريس االعتيادية وكذلك استقصاء أثر كل من مـستوى التحـصيل               

وجنس الطلبة الذين استخدموا البرنامج في مستوى تحصيلهم في الرياضيات، وتكونـت            ) دٍنومت

طالباً وطالبة موزعين على أربع شعب، شعبتي ذكور تمثل إحـداهما           ) 168(عينة الدراسة من    

المجموعة التجريبية، واألخرى تمثل المجموعة الضابطة وكذلك األمر بالنسبة لشعبتي اإلنـاث،            

األنـروا، حيـث تـم      / ستين في منطقة شمال عمان تابعتين لوكالة الغوث الدولية        وذلك من مدر  

، باسـتخدام   "حدة مماسات الدائرة واألشكال الرباعيـة الدائريـة       "تدريس المجموعة التجريبية و   

حصة صفية، أما أفراد المجموعة الـضابطة       ) 22(البرنامج التدريبي، واستغرق تدريس الوحدة      

ها من الكتاب المقَرر، وتم إعداد اختبار تحصيلي لقياس مستوى معرفـة            فقد درسوا الوحدة نفس   

 .الطلبة بالوحدة الدراسية

  

وأشارت النتائج إلى تفوق طلبة المجموعة التجريبية، والذين ُدرسوا باستخدام مهارات التفكيـر             

دية وأظهـرت  فوق المعرفية على نظرائهم من المجموعة الضابطة الذين ُدرسوا بالطريقة االعتيا    

  .كذلك عدم وجود فروق دالة إحصائياً في المجموعة التجريبية تعزى إلى أثر الجنس
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في المجموعة التجريبيـة علـى      ) عاٍل ومتدنٍ (وأظهرت النتائج تفوق الطلبة من فئتي التحصيل        

  .في المجموعة الضابطة) عاٍل ومتدٍن(أقرانهم من فئتي التحصيل نفسيهما

  

هدفت إلى استقصاء أثر استخدام استراتيجية التعلم القائم على         ) 2001(يد  وفي دراسة أجراها سع   

االستبطان على تنمية مهارات ما وراء المعرفة لدى طالب الصف األول مـن طـالب مـادة                 

في محافظة  ) الذكور واالناث (الفيزياء باستخدام عينة عشوائية من طالب الصف األول الثانوي          

قام ببنائها الباحث لرصد مـدى امـتالك الطالـب          ) بطاقة مالحظة  (القاهرة، وبناء أداة الدراسة   

لمهارات ما وراء المعرفة في أثناء التعلم، ودرجة استخدامه لها، وبناء اختبار تحصيلي في مادة               

الفيزياء في وحدات ثالث من المقرر الدراسي للصف األول الثانوي، ثم التطبيق القبلـي ألدوات         

التدريس باستخدام استراتيجية التعلم القائم على االستيطان للمجموعة        (ة  الدراسة ثم تطبيق التجرب   

وتدريس المجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية ثم إجراء التطبيق البعـدي ألدوات           ) التجريبية

 :الدراسة، حيث دلت نتائج الدراسة على ما يلي

ـ            - ا وراء المعرفـة    توجد فروق دالة إحصائياً بين المجموعتين في امتالكهم مهـارات م

  .الثالث من خالل تطبيق بطاقة مالحظة وذلك لصالح المجموعة التجريبية

وكذلك توجد فروق دالة إحصائياً بين المجموعتين الضابطة والتجريبيـة فـي اختبـار               -

 .التحصيل الدراسي البعدي لمستوياته المختلفة لصالح المجموعة التجريبية

بين متوسطات درجات طـالب     ) مرتبطة بالجنس (وال توجد فروق ذات داللة إحصائياً        -

المجموعة التجريبية وطالباتها في امتالك مهارات ما وراء المعرفة الثالث، من خـالل             

 .تطبيق بطاقة المالحظة

لطـالب المجموعـة التجريبيـة      ) مرتبطة بالجنس (وكذلك ال توجد فروق دالة إحصائياً        -

 . البعديوطالباتها في اختبار التحصيل في مادة الفيزياء

  

ودلت النتائج على وجود عالقة ارتباط قوية وموجبة بين امتالك الطلبـة لمهـارات مـا وراء                 

  .المعرفة وتحصيله في مادة الفيزياء

  

بالتحقق من أثر استخدام برنامج القراءة واستراتيجيات التفكير الـذي          ) 2001(وقامت السليمان   

يجيات ما وراء العرفة في تنمية مهـارة الفهـم          القائم على استخدام استرات   ) Paris(قدمه باريس   
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القرائي لدى تلميذات صعوبات التعلم، في الصف السادس االبتدائي بمملكة البحرين، وحاولـت             

  : الدراسة التحقق من صحة الفروض التالية

يؤدي برنامج التدريس العالجي باستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة وهـي التنبـؤ،              .1

 الرئيسية، المعنى الضمني، الفكرة الرئيسة، التلخيص، إلـى تنميـة أداء            التقييم المعاني 

  .التلميذات ذوات صعوبات الفهم القرائي في مهارة الفهم القرائي

يؤدي برنامج التدريس العالجي باستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة إلى تنمية مهارة             .2

رائي، في أبعـاد مقيـاس الـوعي        الفهم القرائي لدى التلميذات ذوات صعوبات الفهم الق       

 .التقييم، التخطيط، التنظيم، المعرفة المشروطة: القرائي، وهي

يؤدي تطبيق برنامج التدريس العالجي إلى احتفاظ التلميذات باستخدام استراتيجيات مـا             .3

وراء المعرفة عند األداء على اختبار مهارة الفهم القرائي ومقياس الوعي القرائي، وتـم              

تلميذة تـم  ) 23(منهج التجريبي في الدراسة الحالية، حيث بلغت عينة الدراسة       استخدام ال 

تلميذة، و ضابطة تـشتمل علـى       ) 12(تجريبية تشتمل على    : تقسيمهن إلى مجموعتين  

سنة وقد استغرقت مدة التطبيـق      ) 12.5-11(تلميذة،  وتراوحت أعمارهن مابين      ) 11(

 : استخدمت الدراسة الحالية األدوات التاليةأربعة أسابيع قدم من خاللها البرنامج، وقد

  

إعـداد  (اختبار المصفوفات المتتابعة لرافن، اختبار المهارات السابقة لمهـارة الفهـم القرائـي              

، )إعـداد الباحثـة   (، االختبار التحصيلي في القراءة الصامتة للصف السادس االبتـدائي           )الباحثة

إعـداد  (تيجيات ما وراء المعرفة القبلـي والبعـدي         اختبار مهارة الفهم القرائي باستخدام استرا     

، مقياس مهارات الوعي القرائي باستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة الـذي قدمـه               )الباحثة

  :باريس تعريب الباحثة وإعدادها، وقد اسفرت النتائج عن اآلتي

ي الختبـار  بين التطبيقين القبلـي والبعـد  ) 0.001(وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى       . أ 

مهارة الفهم القرائي لدى تلميذات المجموعة التجريبية، وذلك في الدرجة الكلية وفـي كـل               

التنبؤ، والمعاني الرئيسية والمعـاني     : (استراتيجية من استراتيجيات ما وراء المعرفة التالية      

وق الضمنية، والفكرة الرئيسة والتلخيص، وذلك لصالح التطبيق البعدي، بينما ال توجد فـر            

 .بين التطبيقين القبلي والبعدي في استراتيجية التقييم لدى المجموعة التجريبية

بين التطبيقين القبلـي والبعـدي فـي        ) 0.001(وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى         . ب 

مقياس الوعي القرائي لدى تلميذات المجموعة التجريبية وذلك فـي الدرجـة الكليـة وفـي            

التنظيم، المعرفة المشروطة، وذلك لصالح التطبيق البعدي، بينما        التخطيط ، : المهارات التالية 

 .ال يوجد فرق بين التطبيقين القبلي والبعدي في مهارة التقييم لدى المجموعة التجريبية
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عدم ظهور فروق ذات داللة إحصائية بين التطبيقين البعدي والمتابعـة لـدى تلميـذات                 . ج 

التقييم والمعاني الرئيـسة والفكـرة      : جيات التالية المجموعة التجريبية في استخدام االستراتي    

الرئيسة والتلخيص، في اختبار الفهم القرائي فيما عدا استراتيجيتي التنبؤ والمعنى الـضمني             

حيث ظهرت داللة ذلك لصالح األداء البعدي، ولم تظهر فروق ذات داللة إحـصائياً بـين                

التقيـيم والتنظـيم    : ي القرائـي التاليـة    التطبيقين البعدي والمتابعة في مقياس مهارات الوع      

والمعرفة المشروطة، وفي الدرجة الكلية لمقياس الوعي القرائي بينما ظهرت داللـة عنـد              

 .بمهارة التخطيط وذلك لصالح األداء البعدي) 0.001(مستوى 
 

بدراسة للكشف عن فاعلية برنامج تدريبي ما وراء معرفـي فـي            ) Koch,2001(قامت كوتش   

 القرائي في إثارة الدافعية للتعلم الموجه ذاتياً لمادة الفيزياء، تناولـت الباحثـة عينـة                االستيعاب

مدخل إلـى   ( سنة من المسجلين لمساق   ) 28-21(طالباً تراوحت أعمارهم من     ) 64(مكونة من   

طالباً والثانية  ) 32(األولى تجريبية وتضم    : حيث قسمت الباحثة الطلبة إلى مجموعتين     ) الفيزياء

جلسة تدريبيـة مـدة     ) 20(طالباً، استغرق تنفيذ البرنامج الذي يتكون من        ) 32(ة وتضم   ضابط

ثالثة أشهر بمعدل ساعتين أسبوعياً ،حيث تعرض أفراد المجموعة التجريبية إلى التدريب علـى              

مهارات التقييم الذاتي والوعي الذاتي بأنفسهم، وقد تمثل دور الباحثة بإدارتها للجلسات التدريبية             

توجيه الطلبة إلى أنشطة تدريبية تتعلق بالمهارات المذكورة كشفت نتائج الدراسة عن فاعليـة              و

البرنامج التدريبي ما وراء المعرفي في االستيعاب القرائي على إثارة الدافعية للتعلم الموجه ذاتياً              

  .لمادة الفيزياء لصالح المجموعة التجريبية

  

  دراسات السابقةتعقيب على الجزء األول من ال  3.3.2

  

أظهرت العديد من نتائج الدراسات السابقة أن الستراتيجية دورة التعلم أثراً إيجابياً في التحصيل              

؛ 2004؛ نـصر اهللا،     2005؛الخوالدة والعليمات، 2007الخوالدة،(ومهارات العلم والتفكير العلمي   

دورة التعلم في إكساب    وكذلك أهمية   ) 2000؛ الخطايبة ونوافلة،    2003؛ بخش،   2003الخوالدة،  

والتغييـر  )  Parker & Greber, 2000 ؛ 2001عبد الرازق،(الطلبةالتفكير الناقد واالتجاهات

وفهم المفاهيم العلمية، ومفهوم الذات األكاديمي سواء       ) 2003سيف،  (المفاهيمي ومعالجة األخطاء  

ظريـة البنائيـة مثـل      مقارنة مع الطرق االعتيادية أم مع استراتيجيات قائمة علـى مبـادئ الن            

استراتيجية الخرائط المفاهيمية والتغيير المفاهيمي، استراتيجية ويتلي أم ضمن برنامج تجديـدي            
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 Odomواودم وكيلـي  ،)2006(أو متكاملة مع غيرها من االستراتيجيات كما في دراسة اليتيم 

&Kelly,2001).(  

  

 تنمية االتجاهات نحو العلم وإدراكات      وقد أظهرت دراسة اليتيم تفوق استراتيجية دورة التعلم في        

الطالب للبيئة التعليمية مقارنة باستراتيجية الخريطة المفاهيمية التي تفوقت في تنمية فهم المفاهيم             

العلمية، وواتفقت نتيجة اليتيم مع دراسة أدوم وكيلي التي كانت نتائجهـا لـصالح اسـتراتيجية                

تيجيات التكاملية فقد أظهرت الدراسات التـي تـوفرت    الخريطة المفاهيمية، وبالنسبة إلى االسترا    

للباحثة إيجابية أثر هذا النوع من االستراتيجيات، فتكامل الخريطة المفاهيمية ودورة الـتعلم ذات              

وتكامل الخريطـة المفاهيميـة     ) 2006(أثر في اتجاهات الطلبة نحو العلم والبيئة التعليمية اليتيم          

ثــر ايجــابي فــي فهــم الطلبــة المفــاهيم العلميــة                ونــصوص التغيــر المفــاهيمي ذات أ

)Sungur ,Tekkaya, & Geban 2001؛ Odom & Kelly,2001.(  

  

 وتميزت الدراسات التي بحثت أثر دورة التعلم باستخدام المنهج التجريبي وبأدوات تباينت بـين              

الدراسات السابقة في مجـال دورة الـتعلم أن         المنحى الكمي والمنحى والنوعي،كذلك لوحظ من       

  ).األحياء والكيمياء والفيزياء(معظمها ُحِصر في المواد العلمية وخاصة العلوم

  

أو ندرتها التي تبحث بأثر استراتيجية دورة التعلم في          ومن خالل هذا العرض نجد قلة الدراسات      

كثير منها على معرفة أثرها في تحـصيل        فهم المفاهيم العلمية سواء منفردة أم متكاملة وتركيز ال        

  .الطلبة واتجاهاتهم 

  

  :  تعقيب على الجزء الثاني من الدراسات السابقة4.3.2

  

أثٌر في البحث العلمي حيث أجريت العديد من الدراسـات          ) ما وراء المعرفة  (كان لظهور مفهوم    

لدافعية للتعلم الموجه ذاتياً، أو     لبحث أثر هذا المفهوم في العديد من المتغيرات التابعة، مثل إثارة ا           

التحصيل والتفكير الناقد والتفكير العلمي والقدرة على حل المشكالت اليوميـة أو الرياضـية و               

  .االتجاهات ومهارات العلم والفهم واالستيعاب القرائي، واكتساب المفاهيم العلمية

  

 فقد قامت بعض الدراسـات      واتخذت هذه الدراسات مناحي مختلفة بالنظر إلى ما وراء المعرفة         

بتدريس المحتويات التعليمية المقررة معتمدة على استراتيجية ما وراء المعرفة، مثـل دراسـة              
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؛ سـعيد،   2002؛ السيد،   2002؛زهران ، 2001؛العيسوي ، 2003؛ الزيادات ،  2001نمروطي،  (

واتخذت دراسات أخـرى منحـىTeony,2003 (      ؛  2006؛ عليمات،   2006؛ هيالت،   2001

لفاً وهو التدريب على مهارات ما وراء المعرفة بعيداً عن المحتوى الدراسي سواء بإعـداد               مخت

؛ 2006الـشحروري،  (مثـل   برامج تدريبية أو تناول بعض مهارات ما وراء معرفة منفـردة 

 ؛ 2002زهـران،  (وتناول كـل مـن   ) Koch, 2001 ؛ 2001؛ السليمان، 2003الخوالدة ، 

Lapan, 2002مهارة اومهارتين فقط في دراستهم )  2001لوهر ،؛ وأبو عليا ا.  

  

باستقصاء نمو ما وراء المعرفة والوعي بهـا لـدى أطفـال            ) Jacobs) 2004وتميزت دراسة   

  .الروضة في اثناء انشغالهم بعملية الكتابة 

  

ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة تبين عدم انحصارها في مادة علمية بل تنوعت الدراسات              

وان هناك اتفاقاً بين نتائج معظم هذه الدراسات والدراسـة الحاليـة    .مواد العلمية واإلنسانية  بين ال 

بخصوص أثر استراتيجية  ما وراء المعرفة في تحسين مستوى الطلبة ، واسـتخدام معظمهـا                

ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة التي استطاعت       ). االختبار  ( للمنهج التجريبي وأداة البحث     

احثة الحصول عليها، وجدت أنها قاست أثر كل من االستراتيجيتيتن السابقتين على متغيـرات              الب

تابعة بشكل منفرد، و تناولت تطبيق استراتيجية ما وراء المعرفة من خالل المحتـوى المقـرر                

مستخدمة مهارات التخطيط والمراقبة والتقويم، ومختارة المحتوى التعليمـي، أحـد االتجاهـات             

 في تعليم التفكير بينما يميل االتجاه اآلخر إلى تعليم مهارات مـا وراء المعرفـة تعليمـاً                 المتبناه

  .صريحاً ومباشراً من خالل مواد تعليمية إضافية تُعلَّم مستقلة عن المنهاج

  

  :  وبالتالي تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بما يأتي

ن التي تبحث أثرتكامـل اسـتراتيجيتي دورة    الدراسة األولى حسب علم الباحثة في فلسطي       -

التعلم وما وراء المعرفة في فهم المفاهيم العلمية ،فلم تبحث أي مـن الدراسـات الـسابقة              

أثرمهارات ما وراء المعرفة في فهم المفاهيم العلمية متكاملة مع غيرهـا ومـستقلة عـن                

  .المحتوى المقرر

 .م المفاهيم العلمية قياس أثر استراتيجية ما وراء المعرفة في فه-

فـي فهـم المفـاهيم      ) دورة التعلم وما وراء المعرفة    ( قياس أثر التكامل بين استراتيجيتي       - 

 ).استراتيجية تعليمية وأخرى تفكيرية(العلمية 
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 بناء برنامج تدريبي قائم على مهارات ما وراء المعرفة سالكاً طريقاً بعيداً عن المحتـوى                -

 عدداً من المهارات التي تم تجميعهـا وانتقاؤهـا مـن خـالل     المدرسي المقرر، ومتناوالً  

االطالع على الدراسات السابقة لموضوع ما وراء المعرفة ومدى فاعلية هذه المهارات في             

  .العديد من الجوانب
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  الفصل الثالث
  

  الطريقة واإلجراءات
  

 التعلم وما وراء المعرفة في      هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر التكامل بين استراتيجيتي دورة         

فهم المفاهيم العلمية لطلبة الصف السابع األساسي في محافظةالخليل، ويتناول هذا الفصل وصفاً             

لمجتمع الدراسة وأفراد العينة واألدوات التي تم تطويرها وكيفية التحقـق مـن دالالت صـدقها       

يم المتبع في هذه الدراسة، ومبـررات       وثباتها كما يتناول اإلجراءات التي تم تنفيذها وفقاً للتصم        

استخدامه وطريقة التحليل حسب المتغيرات التي يتـضمنها، وأخيـراً تـم عـرض األسـاليب                

  .والمعالجات اإلحصائية التي تم استخدامها وصوالً إلى نتائج هذه الدراسة

  

  : منهج الدراسة1.3

  
  .ل هذا النوع من الدراساتتم اعتماد المنهج التجريبي لتطبيق هذه الدراسة لمناسبته لمث

  

   مجتمع الدراسة2.3
  

تكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة الذكور واإلناث في مدارس محافظة الخليـل الحكوميـة               

 والبـالغ عـددهم     2006/2007للصف السابع األساسي للعام     ) الخليل/ مديرية التربية والتعليم  (

تربية والتعليم لمنطقة الخليـل التعليميـة لعـام       وفقاً إلحصائيات مديرية ال   )  طالباً وطالبة  7792(

)2006/2007.(  
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   عينة الدراسة3.3
  

مدرسة سيدنا إبـراهيم الخليـل األساسـية    (اختيرت عينة الدراسة من مدرستين إحداها للذكور       

واختيـرت المدرسـتان    ) مدرسة الحاج إبراهيم حسونة األساسية للبنات     (والثانية لإلناث   ) للبنين

  : السبب في اختيار المدرستين إلى قصدياً ويعود

  .احتوائهما على مختبرات علوم مجهزة باألدوات والمواد الالزمة .1

يتناسب وتصميم الدراسة   ) 4(احتواء هاتين المدرستين على عدد من الشعب ال يقل عن            .2

 .ة/ة واحد/ويدرس الشعب مدرس

ـ            .3 د اطالعهمـا علـى     ابداء إدارة المدرستين الرغبة في اإلفادة من تطبيق الدراسـة بع

 .محتويات دليل المعلم والبرنامج التدريبي وجلساته التدريبية

 .ابداء المعلمين موافقتهم ورغبتهم لالشتراك في الدراسة .4
  

ثالث شعب تجريبية في مدرسة اإلناث وشـعبة ضـابطة،          : تم توزيع شعب العينة عشوائياً إلى     

ة، ولقد تـم تعيـين المجموعـات        وكذلك ثالث شعب تجريبية في مدرسة الذكور وشعبة ضابط        

) 163( وعـدد الـذكور     طالبة) 179(التجريبية والضابطة بشكل عشوائي حيث بلغ عدد اإلناث         

  .طالباً وطالبة) 342(طالباً ، فكان العدد الكلي للطلبة في الشعب الثماني 
  

طة تبعـاً   يوضح توزيع أفراد العينة على المجموعات التجريبية والضاب        ) 1.3( والجدول التالي   

  :لمتغير الجنس

  توزيع أفراد العينة على المجموعات التجريبية والضابطة تبعاً لمتغير الجنس: 1.3جدول 
  

 )4(ضابطة )3(تجريبية )2(تجريبية )1(التجريبية

تكامل دورة التعلم مع  المعرفةما وراءدورة التعلم
 ما وراء المعرفة

 االعتيادية

المجموعة    

      

 

  الشعبة العدد   الشعبة  العدد  الشعبة  العدد  الشعبة  العددالجنس

 المجموع

 163 د 41 أ 40 ج 41 ب 41 ذكور

  179  أ  45  د  45  ج  44  ب  45  إناث

 342 المجموع
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  : أداة الدراسة4.3
  

رات ما وراء المعرفة فـي فهـم المفـاهيم          الستقصاء أثر تكامل استراتيجيتي دورة التعلم ومها      

) Journal(العلمية لدى طلبة الصف السابع األساسي تم بناء اختبار فهم المفاهيم العلمية ،وإعداد            

  .من قبل الطلبة

  

   اختبار فهم المفاهيم1.4.3
  

م لقياس فهم الطلبة للمفاهيم العلمية الواردة في وحـدة العلـو          ) 3( أعدت الباحثة االختبار ملحق     

فقرة ) 27(فقرة،  ) 31(وقد تكون االختبار بعد التحكيم من       " الحرارة في حياتنا  "التي تم اختيارها    

اقتراح تجربة، وسؤال آخر للتعبير عن إجراءات       (فقرات مقالية قصيرة    ) 3(اختيار من متعدد و     

المعطـاة  بناء خريطة مفاهيمية بناء على  عدد مـن المفـاهيم            ) 31(، وفقرة رقم    )نشاط بالرسم 

وتوزعت فقرات االختبار على مستويات فهم المفاهيم العلمية، من وصـف وتفـسير للمفهـوم،               

  .والمقارنة والربط، وتطبيق المفهوم، واستخدام المفهوم في كل المسائل

  

  :وقد تم بناء االختبار وفق الخطوات اآلتية

لفرعية منها، تم تحديد    بعد تحديد الوحدة وتحليل محتواها واستخراج المفاهيم األساسية وا         .1

 .عدد الحصص المخصص للوحدة الدراسية وفقاً لحجمها بالنسبة لجميع وحدات المقرر

  .تحديد عدد الحصص الالزمة لكل مفهوم من مفاهيم الوحدة .2

 :تحديد مستويات فهم المعرفة العلمية اآلتية .3

 واستخدام المفهوم  والربط بين المفاهيم، وتطبيق المفهوم،لمقارنةوا،وصف المفهوم وتفسيره

  . في حل مسائل

احتوى على المفاهيم التي استُخرجت من الوحدة مع ) 4(إعداد جدول مواصفات ملحق. 4

مستويات الفهم المراد تحقيقها، واستُخرجت نسبة تركيز المحتوى لكل مفهوم وذلك وفق 

  :المعادلة اآلتية

وكذلك حساب عدد %) x 100العدد الكلي لحصص الوحدة /عدد حصص المفهوم الواحد(

ثم ) حاصل ضرب وزن المفهوم بعدد فقرات االختبار الكلي( األسئلة لكل مفهوم من خالل

  .وزع عدد األسئلة المتعلقة بالمفهوم على مستويات الفهم بما يتناسب مع المحتوى المقرر
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  : صدق اإلختبار2.4.3
  

خالل عرضـه علـى مجموعـة    وبعد إعداد االختبار بصياغته األولى تم التحقق من صدقه من          

، حيث أرفقت نسخة    )12(ملحق) المشرفين، وأساتذة جامعات ومعلمين   (متخصصة من المحكمين    

: مع االختبار لكل محكّّم، إذ تم تعديل بعض فقراتـه مـن حيـث             " الحرارة في حياتنا  "عن وحدة   

 األساسي وتم   صحة الفقرات من الناحية اللغوية والعلمية، ومدى مالءمتها لمستوى الصف السابع          

) 31(فقرة تم اعتمـاد     ) 40(حذف بعض الفقرات التي تكررت فكرتها،  حيث كان عدد الفقرات            

  .فقرة منها

  

وأجريت التحليالت اإلحصائية على بيانات العينة االستطالعية السـتخراج معـامالت ارتبـاط             

 التـي تتمتـع   بهدف معرفة الفقـرات ) Person Corrlation(الفقرات بالدرجة الكلية للمقياس 

 )2.3( والجـدول رقـم      ً.بدرجات االرتباط األعلى لإلبقاء عليها، وحذف الفقرات األقل ارتباطا        

ُيبين معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية للمقياس، وذلك للفقرات التي تم االبقاء عليها فـي               

  .المقياس بصورته النهائية
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  .لكلية لالختبارمعامالت ارتباط الفقرات بالدرجة ا: 2.3جدول 

  

  الدرجة الكلية  الفقرة    الدرجة الكلية  الفقرة
1   *0.8   17*0.27 

2   *0.37   18*0.48 

3   *0.54   19*0.30 

4   *0.42   20*0.46 

5   *0.77   21*0.33 

6   *0.57   22*0.77 

7   *0.56   23*0.64 

8   *0.57   24*0.40 

9   *0.66   25*0.61 

10   *0.60   26*0.40 

11   *0.72   27*0.42 

12   *0.80   28*0.42 

13   *0.62   29*0.62 

14   *0.42   30*0.52 

15   *0.52   31*0.57 

 1.000  الدرجة الكلية   0.56*   16

  

 )α 0.01 ≤( دال إحصائياً عند مستوى الداللة *

  

  :  ثبات اإلختبار3.4.3
  

) 33(تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية من طالبات الصف السابع األساسـي وعـددهم               

لإلناث ،وتم إجراء االختبار وتصحيحه مـن الباحثـة و          " عائشة أم المؤمنين  "طالبة من مدرسة    

مـن  % 90توفير أجواء مناسبة لتطبيق االختبار وحساب الزمن التقريبي لإلجابة، حيث أنهـى             

لحـساب  ) SPSS(دقيقة، واستخدم برنامج التحليل اإلحصائي      ) 45(طالبات العينة االختبار في     

وبلـغ  ) 0.92(ام معادلة كرونباخ ألفا حيث بلغ       معامل الثبات من خالل االتساق الداخلي باستخد      

وتعتبر هذه النسبة مقبولة ألغراض الدراسة، كما ُحـسبت         ) 0.9041(باستخدام التجزئة النصفية    

أمـا معـامالت    ) 60.7-0.23(والتمييز حيث تراوحت معامالت التمييز بين      معامالت الصعوبة 

  ).5(قملح  ) 0.75 -  0.25( الصعوبة فقد تراوحت بين      
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  :تصحيح االختبار لألسئلة الموضوعية والمقالية

ة بإعطاء عالمة لالختيار الصحيح وعالمتين لالختيار الصحيح مع تفسير          /صححت إجابة الطالب  

  ،)2004عدس، (السبب بشكل مقبول، وثالث عالمات لالختيار الصحيح مع التفسير الصائب 

سـت عالمـات علـى اإلجابـة        ) 30(و  ) 29(ثالث عالمات وكل مـن      ) 28(وأعطيت فقرة   

الصحيحة، وتصحيح الخريطة المفاهيمية وفـق مـا اسـتخدمه كـل مـن نوفـاك وجـووين                

)Novak & Gowin, 1995.(  

  .عالمة= العالقة الصحيحة  -

 . عالمات5= الهرمية الصحيحة  -

  . عالمات10= الروابط العرضية الصحيحة  -

 .عالمة) 120-0(ة بين وعليه تراوحت عالمات الطلب -
 

  )Journal(إعداد مجلة  4.4.3 
  

من منظور داخلي أي كما يعيشه الطلبة في ) سلوك الفهم(ولالستقصاء الكيفي لفهم وكشف 

 طلب من الطلبة إعداد - ألن السلوك اإلنساني مرتبط دائماً بالسياق الذي حدث فيه-موقعهم

)(Journal.  
 
  

  : إعداد المادة التدريسية5.3
  

ختارت الباحثة لتقصي أثر استراتيجية دورة التعلم وحدة من كتاب العلوم العامة للصف الـسابع               ا

لتالؤم موضوعاتها مع استراتيجية دورة التعلم، وتكونـت        " الحرارة في حياتنا  "األساسي عنوانها   

الحرارة ودرجة الحـرارة، وكميـة      : هذه الوحدة من فصلين، تضمن الفصل األول الموضوعات       

تمدد المـواد بـالحرارة،     (الحرارة والمادة   : رة، واالتزان الحراري، وتضمن الفصل الثاني     الحرا

  ).بالتوصيل، والحمل، واإلشعاع(وانتقال الحرارة ) الصلبة، والسائلة، والغازية

  

وطورت الوحدة الدراسية المختارة ليتم تدريسها باستراتيجية دورة التعلم وبطريقة تتوافـق مـع              

  .اج من حيث عدد الحصص واألنشطة ووقتهاتوزيع  المنه
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  ) 2(ملحق: دليل المعلم1.5.3 
  

ة والثاني  /أعد دليل للمعلم لتحقيق هذا الغرض حيث اشتمل على جزأين األول مادة إثرائية للمعلم             

  :حصة دراسية تم تخطيطها على ثالث مراحل،هي) 21(اشتمل على مخططات الدروس لـ 

  .مرحلة االستكشاف .1

 .بداع المفاهيميمرحلة اإل .2

 .مرحلة االتساع المفاهيمي .3

  .تركت طريقة التقويم للمعلم حيث إن التقويم مستمر في جميع المراحل
   

  :مر إعداد دليل المعلم للوحدة بالمراحل اآلتية

دليل المعلم للعلوم للصف السادس األساسـي       (االطالع على أدلة العلوم للسنوات السابقة        .1

فلسطين،وزارة التربيـة والتعلـيم،   ) ( والتعليم الفلسطينية بجزئيه المعد من وزارة التربية   

2001.(  

دليل المعلم للعلوم للـصف التاسـع األساسـي         (االطالع على أدلة العلوم للصف التاسع        .2

األردن،وزارة التربيـة   ) (الجزء الثاني المعد مـن وزارة التربيـة والتعلـيم األردنيـة           

 ).1994والتعليم،

كتاب العلوم العامة   (مثل  " الحرارة"ي مادة العلوم خاصة موضوع      االطالع على مراجع ف    .3

 ).1993جامعة القدس المفتوحة، )(1(وطرائق تدريسها

  ).1998الموسوعة العلمية،( -

 ).2004قالدة، (األساسيات في تدريس العلوم  -

تعليم العلوم لجميع األطفال الصادر عن المنظمة العربية للتربية والثقافـة والعلـوم              -

 ).1998 وزمالؤه، مارتن(

الرجوع إلى شبكة المعلومات الدولية اإلنترنت واالطالع على األنشطة والتجـارب            -

  .المناسبة لموضوع الحرارة

وتجريد المفاهيم االساسية التي بلـغ عـددها        " الحرارة في حياتنا  "دراسة محتوى الوحدة     .4

 .مفهوماً أساسياً وفرعياً) 21(

 العلمية التي تم حصرها من خالل االطالع على الدراسـات           تحديد مستويات فهم المعرفة   . 5    

وصف المفهوم وتفسيره والمقارنة والـربط بـين المفـاهيم          ( التي استخدمت المستويات نفسها     

  ).وتطبيق المفهوم واستخدام المفهوم في حل المسائل
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ات وبعد حصر المفاهيم األساسية والفرعية لكل موضوع دراسي والعالقات بينهـا ومـستوي            

  :الفهم تم ما يلي

دراسة األنشطة والتجارب المخبرية التي تضمنها كل من كتاب الطالب ودليـل المعلـم               -

، وبحث مدى مالءمتها بالنسبة إلى مراحل دورة التعلم وتعديل ما ال يتالءم أو              )األردني(

استبداله وإضافة أنشطة جديدة، واستخدمت أنشطة الكتاب المقرر جميعها، مـع إضـافة             

  .ة أخرى إثرائية تساعد على اتساع مدى فهم الطالب للمفاهيمأنشط

 .عقد ورشتي عمل مع مشرفي العلوم لمناقشة األنشطة والخطوط العريضة للدليل -

تحديد الخطوات الستراتيجية دورة التعلم وبناء خطط للدروس بنـاء عليهـا، تتـضمن               -

ل دورة التعلم الـثالث،     األهداف لكل حصة،واألدوات والوسائل،وآلية التنفيذ وفق مراح      

 ). 2(ملحق  واألنشطة المختارة لكل مرحلة ، وعدد الحصص،

 .وبعد إنهاء الصورة األولية للدليل -

ُزود المعلم والمعلمة اللذان طبقا االستراتيجية بدليل المعلم، وطلب إليهما دراسته وتقديم             -

 .مالحظاتهما وإبداء أية مقترحات حولها

دقه  على عدد من المحكمين من ذوي التخصص باستخدام          ُعرض الدليل للتحقق من ص     -

)Focus group (    حيث وزع الدليل قبل تحديد موعد اللقاء بيومين ثـم حـدد المكـان

 :لتقديم مالحظاتهم نحو)  ساعات3(والزمان قرابة) جامعة القدس المفتوحة(

  .صحة المادة العلمية .1

 .مدى مناسبة األنشطة وعددها .2

 .الفترة الزمنية .3

 . لحصصعدد ا .4
  

مديريـة الـشمال    (محكماً من أساتذة الجامعات ومشرفي العلوم       ) 13( وبلغ عدد محكمي الدليل     

  ).12( ملحق ) تخصص علوم(ومعلمي العلوم) والجنوب
  

وقد تم إجراء التعديالت وفق ما أبداه المحكمون من مالحظات، وذلك حيث كان عدد الحـصص                

  .ء بعض األنشطة التي تحمل الفكرة نفسهاحصة، ثم إلغا) 21(تم اختصارها إلى ) 24(
  

 وبعد زيارة المختبرات التفقدية من خالل الباحثة قبل إجراء الدراسة تم استبدال بعض األدوات               -

 .في الدليل بحسب موجودات المختبر
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  ).1(ملحق:  البرنامج التدريبي المبني على مهارات ما وراء المعرفة2.5.3
  

  :بنائه وقد تم القيام باإلجراءات التاليةمراحل إعداد هذا البرنامج و

تم الرجوع إلى األدب التربوي النظري المتعلق بالتدريب والبرامج التدريبية  بـشكل عـام                 . أ 

والتدريب على مهارات ما وراء المعرفة بشكل خاص ، سواء المطروح منها فـي شـبكة                

لدكتوراه، مثـل دراسـة    أوالمطروح في رسائل الماجستير، وا    ) اإلنترنت( المعلومات الدولية 

  ).2003؛الخوالدة،2004؛ نوفل، 2005؛ الخلف، 2006الشحروري، (

الرجوع إلى المجمعات التدريبية المعدة من وزارة التربية والتعليم بخـصوص إعـداد              -

  .المواد التدريبية وإعداد مدربين

ـ             . ب ا وراء  بعد االطالع على األدب التربوي النظري السابق ومسحه تم تحديد المهـارات م

  .المعرفية التي ارتأت الباحثة مالءمتها للمرحلة العمرية قيد الدراسة

  .مهارة الوعي بالذات -

 .مهارة إدارة الذات -

 .مهارة مراقبة الذات -

 .مهارة التساؤل الذاتي -

 :ُحددت األنشطة والنصوص لكل مهارة بالرجوع إلى العديد من المراجع مثل. ج

 .القرآن الكريم، واألحاديث النبوية -

 ).2000السويدان و باشراحيل، (صناعة النجاح -

 ).2001السويدان و العدلوني،(إدارة الوقت  -

 ).1996خالد، (رجال حول الرسول  -

 ).1967، )8ج(قطب (في ظالل القرآن  -

 ).2004فلسطين، وزارة التربية والتعليم، (المهارات الحياتية، مادة تدريبية  -

 . http:\\ www. Ibrahelfiky.com/-2k موقع إبراهيم الفقي، -

دقيقة وقد ُحدد   ) 40(تحديد عدد جلسات البرنامج بثالث عشرة جلسة تدريبية مدة كل جلسة            . د

  :عدد الجلسات وزمنها استناداً إلى المبررات التالية

إن طبيعة البرامج التدريبية تستغرق مدة زمنية أقل مقارنةً بالبرامج التعليمية التي ترتبط              -

  . خالل فصل دراسيبمحتوى دراسي يقدم

بما أن البرنامج التدريبي موجهاً إلى طلبة الصف السابع األساسي، كان البد من األخـذ                -

بعين االعتبار عدد الحصص لهذا الصف،وبالتالي تفريغ حصص للتدريب عليها ليكـون            
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مناسباً من حيث التوقيت، لنفسية الطالب والخطط المدرسية للمعلمين حيث ال يؤدي إلى             

بالخطط الفصلية من حيث التأخير، ثم اختيار حصص التربية الفنية والرياضـية            إخالل  

والتربية المدنية لكل الشعب للتدريب في أثنائها بالتنسيق مع المدرستين بحيـث يكـون              

تدريب اإلناث والذكور بنفس الوقت سواء في الفترة الصباحية من اليـوم الدراسـي أو               

المـدة  (يبية وبواقع جلستين تدريبيتين في األسبوع       المسائية، وذلك مع كل الشعب التجر     

 ). أسابيع7الزمنية التي استغرقت التدريب كانت 

اختير عدد من المهارات الفرعية بحيث يدرب عليها الطلبة في الجلسة التدريبية الواحدة             . هـ

لسة مع مراعاة عدد الطلبة في الصف، وزمن تنفيذ المهارة بحيث يكون مناسباً في حدود الج              

  .التدريبية، وال يخرج عن الزمن المحدد

  .آلية التنفيذ الهدف من الجلسة،االحتياجات،إدارة األنشطة،: اعداد ورقة مدرب احتوت على.و

بعنايـة شـديدة     المنتقاه والمختارة،   عدد من النصوص   :ورقة متدرب اشتملت على    إعداد   .ز

ر فيهم الرغبة للتعلم بما تحويه من       بحيث تتناسب والمرحلة العمرية للطلبة وبنفس الوقت تثي       

واتسمت النصوص بالسالسة والسهولة وجميعها من خارج نطـاق المحتـوى            قيم ومبادئ، 

التعليمي حتى ينعكس أثرها على جميع المواد وعدم انحصارها أو تحيزها بمحتوى معـين،              

دراسات بحثت  ألن مهارات التفكير غير محددة بمحتوى ما، على الرغم من أن العديد من ال             

  .أثر استخدام االستراتيجية ما وراء المعرفية للتدريس على نفس المحتوى المقرر
  

  : وتضمنت الجلسة التدريبية على.ح

  .أنشطة فردية وجماعية-

  .أنشطة إحماء وتهيئة -

 .تعريف المهارات -

 .استراتيجيات تنفيذ كل مهارة مرفق مع النصوص -
  

وطباعته وإخراجه بالصورة المالئمة ُعرض على مجموعة       بعد إعداد البرنامج بصورته النهائية      

تكون من مجموعـة مـن المحاضـرين فـي     " Focus group"من المحكّمين عن طريق اتباع 

/ من العاملين في مديرية التربية والتعلـيم       الجامعات الحاصلين على شهادة الدكتوراه والماجستير     

  ). 12(لحق قسم االشراف التربوي ومن وزارة التعليم العالي م
  

  :وقد أبدوا مالحظات بخصوص

  .طبيعة المهارات المعروضة في البرنامج -
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 .استراتيجيات التدريب على المهارات -

 .الفترة الزمنية الالزمة للتدريب -

 .نوعية النصوص ومدى مناسبتها لطلبة الصف السابع األساسي -

 .مدى قابلية األنشطة للتنفيذ -
  

ات اإليجابية، حيث عدل زمن الفعاليات، وبعض األنشطة التي         ولقد تم التعديل بناء على المالحظ     

  .اعتبرت أعلى من مستوى الصف السابع
  

  :وبهذا اإلجراء تم التحقّق من صدق المحكمين للبرنامج المحتوي على المهارات اآلتية

  .الوعي بالذات مهارة أساسية -

 .إدارة الذات مهارة أساسية -

 .مراقبة الذات مهارة أساسية -

 .ل الذاتي مهارة أساسيةالتساؤ -

  

   إجراءات تطبيق الدراسة6.3
  

  .دائرة التربية وعلم النفس/ بعد إقرار خطة البحث من عمادة الدراسات العليا

  :حصلت الباحثة على إذن رسمي  من

  مديرية التربية والتعليم في محافظة الخليل والحصول على كتب تسهيل مهمه في كل من                -

ومدرسة عائشة ام المؤمنين للعينـة االسـتطالعية        )8 ، 7(، ملحق   المدرستين عينة الدراسة  

 .، وضمان موافقة مديري المدارس التي اختيرت كعينة لضمان مدى تعاونهم)9(ملحق 

  

  :مرحلة التحضير لتطبيق الدراسة .1.6.3
 

زيارة المدارس ومقابلة مديريها لمعرفة مدى تقبلهم إلجراء مثل هذه الدراسة، واختيـار              -

ات /لمدارس مالءمة لتطبيقها، من حيث جاهزية المختبرات فيها، رغبة المعلمـين          أكثر ا 

بالتعاون والمشاركة بالتجربة، وتوافر عدد الشعب الذي يتناسب مع تصميم الدراسـة إذ             

  . شعب يدرسها مدرس واحد فقط4هناك ندرة في المدارس التي تحتوي على 

، عقد ورشة عمل لتعـريفهم بمحتويـات        تزويد المعلمين بنسخة من الدليل المعد للمعلم       -

الدليل، وآلية الشرح باستخدام استراتيجية دورة التعلم، وبعد االطالع على الدليل شُرحت            
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ب /ة على طلبة الصف السابع األساسي في مدرسة حسونة األساسـية            /حصة أمام المعلم  

ستراتيجية، حيث تعرف كل من المعلم والمعلمة على كيفية تطبيق اال         ) هـ(للبنات شعبة   

ثم عقد ورشتين من العمل بواقع ساعتين ونصف ساعة لكـل لقـاء لمناقـشة الـدليل،                 

 .وتوضيح ما التبس على كل من المعلم والمعلمة مطبقا الدراسة

عقد ورشات عمل لتدريب كل من المعلم والمعلمة على البرنامج التدريبي لمهارات مـا               -

ع كامل بواقع ساعتين ونـصف يوميـاً،        وراء المعرفة حيث استغرق تدريبهم مدة أسبو      

وقـد أخـذت بعـض      " مدرسة الحسين بـن علـي     "وذلك في مبنى التدريب الواقع في       

 .المالحظات من المعلمين بعين االعتبار في أثناء التطبيق

في الصف الـسابع    ) هـ(ب للبنات شعبة    /ُعِقد لقاء تدريبي في مدرسة حسونةاألساسية        -

أمام كل من المعلم والمعلمـة      ) الوعي بالذات (المعرفة  األساسي على مهارات ما وراء      

 .لتوضيح كيفية تطبيق الفعاليات بدقة

بعد االنتهاء من تدريب المعلمين على استخدام استراتيجية ما وراء المعرفة ودورة التعلم              -

 .تم االنتقال إلى المدارس لتطبيق التجربة

موعة الضابطة في كـل مـن       عينت المجموعات التجريبية بشكل عشوائي، وكذلك المج       -

الحاج إبـراهيم   (ومدرسة  ) مدرسة سيدنا إبراهيم الخليل األساسية للبنين     (مدرسة الذكور   

 ).حسونة األساسية للبنات
  

، وذلـك   )م2/4/2007(بتـاريخ   " الحرارة في حياتنـا   "أعطت الباحثة أول حصة في وحدة       

 أولى عند مدرسة اإلناث،     لضمان حسن التطبيق من المعلم والمعلمة مطبقي التجربة ،حصة        

  .وحصة ثانية عند مدرسة الذكور

  

  مرحلة التطبيق 2.6.3

  

  بخصوص دورة التعلم

 .تم تحضير األدوات والمختبر بشكل ُمسبق -

 .البدء بمواقف مثيرة إلهتمام الطلبة -

وتوزيـع األدوات   ) مجموعـات تعاونيـة   (توزيع الطلبة على مجموعات غير متجانسة        -

  .عليهم
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لعمل ضمن المجموعات التعاونية، وقد أبدى الطلبة معرفـة سـابقة بهـذا         توضيح آلية ا   -

 .-التوزيع إلى مجموعات في مختبر االعلوم–الخصوص 

 .تطبيق أنشطة المراحل الثالث -

 .توزيع الوقت على مجريات االستراتيجيات لضمان التنفيذ الفاعل لخطواتها -

ء التجارب، وتـصميم الخطـوات       وفي أثناء التطبيق لوحظ اهتمام الطلبة الشديد بإجرا        -

باستخدام األدوات الموجودة بين أيديهم، وأبدوا إعجاباً كبيراً بهذه الطريقة التي حـولتهم             

 .إلى علماء صغار ومفكرين وتمنوا لو أن جميع حصص العلوم تقدم باآللية نفسها

ـ     : أما بخصوص الجلسات التدريبية لمهارة ما وراء المعرفة          - ر فكان تفاعل الطلبـة غي

متوقع فقد أبدوا اهتماماً  بمهارات ما وراء المعرفة وتلهفهم ألوقات الجلسات التدريبيـة              

سجل فيه الطلبة مالحظـاتهم حـول       ) Journal(وظهر االهتمام كذلك بإعداد الطلبة لـ       

مدى تقدمهم في المواد األخرى، ومدى قدرتهم على ضبط تعلمهم وتحديد أهدافهم ورسم             

بة لتحقيق األهداف والمثابرة، وااللتزام بأداء المهمات كان واضحاً         االستراتيجيات المناس 

 .بسلوك الطلبة

تزويد طلبة مجموعة ما وراء المعرفة والمجموعة التكاملية بنسخ للنصوص الواردة في             -

 .البرنامج وبشكل مبرمج متزامن مع فعاليات البرنامج

لدقة في التطبيق وعقد لقاءات     زيارة المدرستين باستمرار للمتابعة واالطالع على مدى ا        -

ات المدرستين ألخذ تغذية راجعة حول مدى تأثير ما يتعلمه الطلبـة فـي              /مع مدرسين 

 .المجموعات التجريبية على موادهم وكانت التغذية الراجعة إيجابية للغاية

   تصميم الدراسة7.3
  

 وما وراء المعرفة فـي      هدفت الدراسة الحالية إلى استقصاء أثر تكامل استراتيجيتي دورة التعلم         

فهم المفاهيم العلمية لدى طلبة الصف السابع األساسي في مادة العلوم العامة ولتحقيق أغـراض               

، حيث تم تطبيق االختبـار  )Experimental Design(الدراسة اعتمد فيها التصميم التجريبي 

م، وما وراء المعرفـة،     دورة التعل (القبلي على جميع أفراد العينة ثم طبقت المعالجات التجريبية          

  : على المجموعات التجريبية فقط فكان التوزيع كما يلي) والتكامل بينهما

  . شعبة من الذكور واإلناث تُدرس باستخدام استراتيجية دورة التعلم-

مـن خـالل برنـامج      ( شعبة أخرى من الذكور واإلناث تُدرس باستراتيجية ما وراء المعرفة            -

  .يقة اإلعتياديةمع الطر) تدريبي معد
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 وشعبة ثالثة من الذكور واالناث تُدّرس بتكامل بين استراتيجيتي دور التعلم وما وراء المعرفة               -

  ).دليل المعلم+ تطبيق برنامج تدريبي (

  . وشعبة من الذكور واإلناث تُدرس بالطريقة اإلعتيادية-

ي على جميع أفـراد العينـة مـرة         وبعد االنتهاء من تطبيق المعالجات أعيد تطبيق القياس البعد        

  ):3:3(أخرى، وبذلك فإن التصميم المستخدم في هذه الدراسة كما في الجدول 

  .تصميم الدراسة: 3.3جدول 

بعدي المعالجة قبلي  المجموعة
1 O دورة التعلم  O 

2 O  الطريقة االعتيادية+ ما وراء المعرفة  O 

3  O دورة التعلم وما وراء المعرفة  O 

4  O لطريقة اإلعتياديةا O 

  .إلى إختبار فهم المفاهيم العلمية: Oحيث تشير 
  

إن هذا النوع من التصاميم يتيح القيام ببعض إجراءات الضبط ضمن حدود معقولـة، وبالقـدر                

الذي تسمح به الظروف الموضوعية، إضافة إلى أن هذا التصميم يضبط جميع المصادر التـي               

أن تعيين المجموعات بالطريقة العـشوائية، ووجـود المجموعـة          تهدد الصدق الداخلي باعتبار     

  .الضابطة يساعد على ذلك
  

   متغيرات الدراسة8.3
  

  :تتضمن الدراسة مجموعة من المتغيرات هي

  

  :المتغير المستقل

  : استراتيجية التدريس بمستوياتها األربعة

  .دورة التعلم -

 .ما وراء المعرفة -

 .ت ما وراء المعرفةالتكامل بين دورة التعلم ومهارا -

 .الطريقةاالعتيادية -
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  :المتغيرات المعدلة

 . الذكور-: الجنس بمستويين .1

  . اإلناث-  

  ).ممتاز، جيد جداً، جيد، متوسط، مقبول، ومقصر: (مستويات التحصيل في العلوم .2

  

  . فهم المفاهيم العلمية:المتغير التابع

  

   المعالجة اإلحصائية9.3
  

، استخدم  )ات المعيارية االنحرافالمتوسطات الحسابية و  (حصاء الوصفي باإلضافة إلى استخدام اإل   

تحليـل  ) فهم المفـاهيم  (في المتغير التابع    ) استراتيجية التدريس (في دراسة أثر المتغير المستقل      

وقد اختير هذا التحليل لصعوبة خلط الـشعب مـع بعـضها، وإعـادة              ) ANCOVA(التغاير  

ولضبط الفروق القبلية وإزالتها في االختبار القبلـي بـين          توزيعها، وإيجاد ظروف اصطناعية،     

المجموعات التجريبية والضابطة، إذ يأخذ هذا النوع من التحليالت اإلحصائية االختبار القبلـي             

دور المتغير المصاحب، ليعمل على ضبط أية فروق بين المجموعات التجريبية والضابطة فـي              

  .ي القيم المعدلة في االختبار البعدياالختبار القبلي، ثم المقارنة بينهم ف

  

لتحديد مصادر الفروق بين المتوسـطات المعدلـة ذات الداللـة           ) Sidack(كما استخدم اختبار    

لمعرفة درجة إرتباط الفقرات بالدرجة الكلية واسـتخدام   ) بيرسون( اإلحصائية، ومعامل االرتباط  

  ).لالتساق الداخلي (αمعادلة كرونباخ 
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  رابعالفصل ال
  

  النتائج

  

 للكشف عن أثر التكامل بين استراتيجيتي دورة التعلم وما وراء المعرفة في فهم طلبة الـصف                

السابع األساسي للمفاهيم العلمية في مادة العلوم، وكذلك معرفة أثر متغيري الجـنس ومـستوى               

فـي هـذا    التحصيل في مادة العلوم، وأثر تفاعل المجموعة والجنس ومستوى التحصيل وسيتم            

 .الفصل عرض النتائج مرتبة حسب فرضيات الدراسة
 

بعد االنتهاء من تنفيذ التجربة تم إعادة تطبيق اختبار فهم المفاهيم العلمية البعدي على مجموعات               

  .الدراسة، ولتسهيل ذلك سيتم تناول كل متغير على حدة

  

ئيات الوصـفية المتمثلـة      استُخرجت اإلحصا  بالنسبة إلى متغير المجموعة في الفرضية األولى      

القبليـة  ) عينة الدراسة (بالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات مجموعات الطلبة        

  ).1:4(والبعدية على اختبار فهم المفاهيم العلمية لمادة العلوم حيث يظهرها جدول 
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لمتحققة على االختبار ات المعيارية لعالمات الطلبة ااالنحرافالمتوسطات الحسابية و: 1.4جدول 

  القبلي والبعدي لمتغير المجموعة

  

مجموعـات  إلحصائيات عالمـات    ) ظاهرياً(اختالف القيم الوصفية    ) 1.4(ويالحظ من الجدول    

  . طلبة عينة الدراسة المتعلقة بفهم المفاهيم العلمية لمتغير المجموعة 
  

  :متغير الجنس في الفرضية الثانية
  

إلى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات  الـذكور         ) 2.4(تشيرالنتائج في جدول  

  .ة العلومواالناث في عينة الدراسة على اختبار فهم المفاهيم العلمية لماد
  

ات المعيارية لعالمات الطلبة المتحققة على االختبار االنحرافالمتوسطات الحسابية و: 2.4جدول 

  القبلي والبعدي لمتغير الجنس
  

  االختبار البعدي  االختبار القبلي
  العدد  الجنس

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي   االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي

  20.5567  69.8773  7.5485  11.1166  163  ذكر

  22.5770  71.3128  7.3925  14.7709  179  أنثى

  21.6181  70.6287  7.6771  13.0292  342  المجموع

  

  االختبار البعدي  االختبار القبلي

المتوسط   العدد  المجموعة

  الحسابي

االنحرافات 

  المعيارية

المتوسط 

  الحسابي

االنحرافات 

  المعيارية

  19.6647  69.8023  8.3327  13.9535  86  )1(دورة التعلم

  17.6233  76.2235  7.3943  12.6706  85  )2(ما وراء المعرفة

ــا  ــتعلم وم دورة ال

  )3(وراء المعرفة

85  13.7412  7.5232  81.6706  18.0643  

  21.4029  55.0116  7.3420  11.7558  86  )4(الضابطة 

   21.6181  70.6287  7.6771  13.0292  342  المجموع
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الحصائيات عالمـات كـل مـن       )ظاهريا( اختالف في القيم الوصفية   ) 2.4(ويالحظ من الجدول  

  .الذكور واإلناث على اختبار فهم المفاهيم العلمية

إلى المتوسطات الحسابية   ) 3.4( تشير نتائج جدول     :حصيل في الفرضية الثالثة   متغير مستوى الت  

  . واالنحرافات المعيارية لعالمات طلبة عينة الدراسة المتحققة على االختبار القبلي والبعدي
  

ات المعيارية لعالمات الطلبة المتحققة على االختبار االنحرافالمتوسطات الحسابية و: 3.4جدول 

  بعدي لمتغير مستوى التحصيلالقبلي وال
  

  االختبار البعدي  االختبار القبلي

المتوسط   العدد  التحصيل. م

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري 

المتوسط 

  الحسابي 

االنحراف 

  المعياري 

  11.4156  48.3371  4.2117  7.6180  89  راسب

  13.1684  58.2462  4.1534  9.2462  65  مقبول

  10.2350  69.9762  4.3644  13.3095  42  متوسط

  8.5634  81.7843  6.1266  12.5098  51  جيد

  11.2619  87.3191  7.2778  18.8936  47  جيد جداً

  10.0768  101.1042  7.4847  22.7500  48  ممتاز

  21.6181  70.6287  7.6771  13.0292  342  المجموع الكلي

  

مات طلبـة العينـة     إلحصائيات عال ) ظاهرياً(اختالف القيم الوصفية    ) 3.4(ويالحظ من الجدول    

  .حسب مستوى التحصيل في مادة العلوم على اختبار فهم المفاهيم العلمية القبلي والبعدي

  

يوضح بالتفصيل المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة للـذكور          ) 4.4(والجدول رقم   

  .واإلناث في المجموعات التجريبية والضابطة
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فـي  ) ذكـوراً وإناثـاً   (ات المعيارية لعينة الدراسة     نحرافاالالمتوسطات الحسابية و  : 4.4جدول  

  المجموعات التجريبية والضابطة

  
  االختبار البعدي  االختبار القبلي

المتوسط   الجنس  العدد  المجموعة

  الحسابي 

االنحراف 

  المعياري 

المتوسط 

  الحسابي 

االنحراف 

  المعياري 

  18.6309  67.1220  7.3512  10.9024  ذكر  41  دورة التعلم

  20.4619  72.2444  8.2721  16.7333  إناث  45  دورة التعلم

  19.6647  69.8023  8.3327  13.9535  إناث+ ذكور   86  المجموع

  17.2562  74.7805  7.8109  10.8780  ذكر  41  ما وراء المعرفة

  18.0521  77.5682  6.6436  14.3409  إناث  44  ما وراء المعرفة

  17.6233  76.2235  7.3943  12.6706  إناث+ ذكور   85  المجموع

  18.6183  78.7750  6.8862  11.3750  ذكر  40  ما وراء المعرفة+ دورة التعلم 

  17.3587  84.2444  7.5105  15.8444  أنثى  45  ما وراء المعرفة+ دورة التعلم 

  18.0643  81.6706  7.5232  13.7412  إناث+ ذكور   85  المجموع

  22.2890  59.0488  8.3230  11.3171  ذكور  41  الضابطة

  20.1065  51.3333  6.3888  12.1556  أنثى  45  الضابطة

  21.4029  55.0116  7.3420  11.7558  إناث+ ذكور   86  المجموع

  20.5567  69.8773  7.5485  11.1166  ذكر  163  المجموع

  22.5770  71.3128  7.3925  14.7709  أنثى  179  المجموع

  21.6181  70.6287  7.6771  13.0292  إناث+ ذكور   342  المجموع الكلي

  

ومن خالل عرض الجداول السابقة، يالحظ وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية القبلية             

والبعدية بين مجموعات الدراسة ولصالح المجموعات التجريبية، وبالنسبة لمتغير الجنس فكما هو            

اإلناث ولصالح  فإن هناك فروقاً في المتوسطات الحسابية بين الذكور و        ) 4.4(واضح في جدول    

اإلناث في المجموعات التجريبية ولصالح الذكور في المجموعات الضابطة، وسـوف يكـشف             

  .التحليل عن درجة معنوية الفروق
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أن هناك فروقاً لـصالح المتوسـط       ) 3.4(وبالنسبة لمتغير مستوى التحصيل فقد ظهر في جدول         

  .الحسابي البعدي ولفئات التحصيل العالي

  

، )1.4(ذا كانت هذه الفروق الظاهرية بين متوسطات عالمات الطلبة في الجداول            ولمعرفة فيما إ  

فقد استخدم ) α  0.05 ≤(فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 4.4(، )3.4(، )2.4(

لمعالجة عالمات الطلبة على االختبارين القبلـي والبعـدي لفهـم           ) ANCOVA(تحليل التغاير   

ألداء عينـة الدراسـة     ) ANCOVA( يبين نتائج تحليل التغاير   ) 5.4(وجدول  المفاهيم العلمية،   

على اختبار فهم المفاهيم العلمية لمادة العلوم حسب كل من متغير المجموعة، والجنس، ومستوى              

  .التحصيل

  

ألداء عينة الدراسة على اختبار فهم المفاهيم ) ANCOVA (التغايرنتائج تحليل : 5.4جدول 

  .لمجموعة والجنس ومستوى التحصيلا ل من متغيرعلمية حسب كال

  

  المتغيرات
درجة 

  الحرية

مجموع 

  المربعات

متوسط 

  المربعات
  قيمة ف

مستوى 

  الداللة

  0.000*  160.282  6221.670  18665.011  3  المجموعة

  0.769  0.086  3.351  3.351  1  الجنس

  0.000*  223.521  8676.412  43382.059  5  مستوى التحصيل

  0.000*  12.143  471.372  1414.16  3  المجموعة *الجنس 

  0.071  1.606  62.348  935.215  15   المجموعة*التحصيل. م

  0.061  2.136  82.907  414.534  5  الجنس*التحصيل . م

  0.861  0.616  23.929  358.942  15  التحصيل. م* الجنس*المجموعة

      38.817  11373.366  393  الخطأ

        1865399.00  342  المجموع

        159363.839  341  المجموع المعدل
  .م تشير إلى مستوى التحصيل في العلوم*

  ).α0.05 ≤ .(دال عند*
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  :النتائج المتعلقة بالفرضية األولى 1.4

  

في فهم طلبة الصف الـسابع  ) α  0.05 ≤(ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة "

 التكامل بين    و  ما وراء المعرفة   دورة التعلم و  (موعة   تعزى إلى المج   األساسي للمفاهيم العلمية  

  )".االعتياديةو  دورة التعلم وما وراء المعرفة

  

فـي  ) α  0.05 ≤(أنه توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ) 5.4(تشير نتائج جدول 

وى فهم طلبة الصف السابع األساسي للمفاهيم العلمية، تعزى إلى المجموعة حيث بلغـت مـست              

وبناء عليه فقد رفضت الفرضية الصفرية و يبـين  ) α  0.05 ≤(وهي أقل من ) 0.000(الداللة 

المتوسطات الحسابية المعدلة لكل مجموعة، موضحاً وجـود فـروق بـين هـذه              ) 6.4(جدول  

  .المتوسطات

  

 للمجموعات التجريبية والضابطة  والخطأ *)لةالمعد(المتوسطات الحسابية : 6.4جدول 

  .ياري لمتغيرالمجموعةالمع
  

  الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي   المجموعة

  0.885  75.166  دورة التعلم

  0.769  79.876  االعتيادية+ما وراء المعرفة

  0.704  81.677  )ما وراء المعرفة+ دورة التعلم(التكامل 

  0.761  60.609  ضابطة
  عدلت على المتوسط الحسابي القبلي*
  

ات هي المسؤولة عن داللة الفروق ُأجريت المقارنات البعدية الثنائية بـين            ولمعرفة أي المجموع  

  ).7.4(كما في يظهر في الجدول ) Sidak(المتوسطات الحسابية، باستخدام طريقة 
  



 82

  .لداللة الفروق بين المجموعات) Sidak(نتائج اختبار : 7.4جدول 
  

  مستوى الداللة  فرق المتوسطات  مجموعة  مجموعة

  0.000  -4.710*  ما وراء المعرفة

  0.000  -6.511*  ما وراء المعرفة+دورة التعلم
  لمدورة التع

  0.000  14.557*  ضابطة

  0.000  4.710*  دورة التعلم

  0.409  -1.801  ماوراء المعرفة+دورة التعلم
  ما وراء المعرفة

  0.000  19.267*  ضابطة

  0.000  6.511*  دورة التعلم

  0.409  1.801  ما وراء المعرفة

ما وراء  +دورة التعلم 

  المعرفة

  0.000  21.068*  ضابطة

  0.000  -14.557*  دورة التعلم

  0.000  -19.267*  ما وراء المعرفة
  ضابطة

  0.000  -21.068*  ما وراء المعرفة+دورة التعلم

  

داللة الفروق بين المجموعات التجريبية والضابطة فلـدى مقارنـة            ) 7.4( وتبين نتائج  جدول     

كان الفرق لصالح مجموعة    ) ما وراء المعرفة منفردة   (و مجموعة   ) دورة تعلم منفردة  (موعة  مج

، وعند مقارنة  مجموعة دورة الـتعلم        )79.876(ما وراء المعرفة التي بلغ متوسطها الحسابي        

بالمجموعة التكاملية كان الفرق لصالح المجموعة التكامليـة التـي بلـغ متوسـطها الحـسابي                

ى مقارنة مجموعة دورة التعلم مع المجموعة الضابطة كان المسؤول عن الفرق            ولد) 81.677(

  .مجموعة دورة التعلم
  

مع مجموعة دورة التعلم كـان      ) منفردة( وعند مقارنة المجموعة التي درست بما وراء المعرفة         

م ومـا   دورة التعل (الفرق لصالح مجموعة ما وراء المعرفة ولدى مقارنتها مع المجوعة التكاملية            

كان الفرق الظاهري  لصالح المجموعة التكاملية التي بلغ متوسـطها الحـسابي             ) وراء المعرفة 

) 1.801(لم يظهر فرقاً داالً بين المجموعتين حيث بلغ الفـرق    ) Sidak(بينما اختبار ) 81.677(

مما يدل على عدم وجود فـرق بـين   ) α  0.05 ≤(أكبر من   ) 0.409(وكان مستوى الداللة 

مجموعتين، وبمقارنة مجموعة ما وراء المعرفة بالمجموعة الضابطة تفوقت مجموعة ما وراء            ال

  .المعرفة
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وعند المقارنة الثنائية بين المجموعة التكاملية مع مجموعتي دورة التعلم منفردة والضابطة كـان              

قارنتهـا  بينما لدى م  ). 81.677(الفرق لصالح المجموعة التكاملية حيث بلغ متوسطها الحسابي         

وكـان مـستوى الداللـة       لم يظهر فروقاً بينهما   ) Sidak(مع مجموعة ماوراء المعرفة باختبار    

  ).α  0.05 ≤(أكبر من   ) 0.409(
  

وما وراء  / وعند مقارنة المجموعات التجريبية الثالث التي طبقت استراتيجية دورة التعلم منفردة          

مع المجموعة الضابطة،كان الفرق    ) راء المعرفة دورة التعلم وما و   ( والتكاملية  / المعرفة منفردة 

لصالح المجموعات التجريبية في فهم الطلبة المفاهيم العلمية، وهذا يعنـي مـدى تـأثير هـذه                 

  .االستراتيجيات في فهم الطلبة للمفاهيم العلمية
  

  : النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية2.4
  

في فهم طلبة الصف الـسابع  ) α  0.05 ≤(ة ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الدالل"

  ".األساسي للمفاهيم العلمية تعزى إلى الجنس
 

إلى أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً في فهـم طلبـة الـصف الـسابع                ) 5.4(تشير نتائج جدول  

 ≤(وهي أكبر من ) 0.769(األساسي للمفاهيم العلمية تعزى إلى الجنس حيث بلغ مستوى الداللة

α  0.05 (الذكور واإلناث كان لهما درجة التُأثرنفسها وان هذه االستراتيجيات            مم ا يشيرإلى أن

ال توجـد   "تصلح لتعليم الذكور واإلناث، وبالتالي قَبول الفرضية الصفرية التي تنص على أنـه              

في فهم طلبة الصف السابع األساسـي  ) α  0.05 ≤(فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 

لكل من  ) المعدلة(ابية  الحس يبين المتوسطات ) 8.4(جدول  و ."علمية تعزى إلى الجنس   للمفاهيم ال 

  . الذكور واإلناث
  

   لمتغير الجنس*)لةالمعد(المتوسطات الحسابية : 8.4جدول 
  

  الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي  الجنس

  0.590  74.450  ذكور

  0.534  74.214  إناث

  :الثالثة النتائج المتعلقة بالفرضية 3.4
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في فهم طلبة الصف الـسابع  ) α  0.05 ≤(ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة " 

  ".األساسي للمفاهيم العلمية تعزى إلى مستوى التحصيل في العلوم

  

فـي  ) α  0.05 ≤(الى وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة ) 5.4(جدول  تشير نتائج 

) 0.000(م العلمية تعزى إلى مستوى التحصيل، حيث بلغت مستوى الداللـة            فهم الطلبة للمفاهي  

وبناء على ذلك ترفض الفرضية الـصفرية  ) α  0.05 ≤(وهي دالة إحصائياً حيث أنها أقل من 

يبين المتوسطات الحسابية المعدلة لعالمـات طلبـة العينـة للمـستويات            ) 9.4(وجدول.السابقة

  .التحصيلية الستة

  

 لعالمات الطلبة على اختبار فهم المفاهيم العلمية *)لةالمعد(المتوسطات الحسابية : 9.4جدول 

  .حسب متغير مستوى التحصيل

  

  الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي  التحصيل. م

  0.785  50.236  راسب

  0.878  60.841  مقبول

  1.175  69.856  متوسط

  0.972  79.521  جيد

  1.110  88.046  جيد جداً

  4.173  97.494  ممتاز

  عدلت على المتوسط الحسابي القبلي*

  

ولمعرفة أي مستويات التحصيل الستة المسؤولة عن داللة الفروق أجريت المقارنـات البعديـة              

كما في يظهر في    ) Sidak(الثنائية بين متوسطات عالمات طلبة عينة الدراسة باستخدام طريقة          

  ).10.4(الجدول 
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طات الحسابية لكل مستوى من مـستويات التحـصيل مـع           مصادر فروق المتوس  : 10.4جدول  

  )Sidak(المستويات األخرى للتحصيل في اختبار فهم المفاهيم العلمية وفقاً لطريقة 
  

  مستوى الداللة  فرق المتوسطات  مستوى التحصيل  مستوى التحصيل

  0.000  -10.605*  مقبول

  0.000  -19.620*  متوسط

  0.000  -29.285*  جيد

  0.000  -37.810*  جداًجيد 

  راسب

  0.000  -47.258*  ممتاز

  0.000 10.605*  راسب

  0.000  -9.015*  متوسط

  0.000  -18.680*  جيد

  0.000  -27.205*  جيد جداً

  مقبول

  0.000  -36.653*  ممتاز

  0.000  19.620*  راسب

  0.000  9.015*  مقبول

  0.000  -9.665*  جيد

  0.000  -18.190*  جيد جداً

  متوسط

  0.000  -27.638*  ممتاز

  0.000  29.285*  راسب

  0.000  18.680*  مقبول

  0.000  9.665*  متوسط

  0.000  -8.524*  جيد جداً

  جيد

  0.000  -17.972*  ممتاز

  0.000  37.810*  راسب

  0.000  27.205*  مقبول

  0.000  18.190*  متوسط

  0.000  8.524*  جيد

  جيد جداً

  0.000  -9.448*  ممتاز

  0.000  47.258*  راسب

  0.000  36.653*  مقبول

  0.000  27.638*  متوسط

  0.000  17.972    *  جيد

  ممتاز

  0.000  9.448*  جيد جداً
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فرق المتوسطات الحسابية لكل مستوى من مستويات التحـصيل   ) 10.4(تظهر النتائج في جدول     

أن ) راسـب (حـصيل   مع المستويات األخرى للتحصيل، فكما هو واضح بالنسبة إلى متسوى الت          

  .هناك فرقاً لصالح المستويات األخرى في فهم المفاهيم العلمية

  

مع المستويات األخرى كان الفرق لـصالح كـل مـن           ) مقبول(ولدى مقارنة مستوى التحصيل     

) جيـد ( ومستوى التحـصيل  ) 69.856(الذي بلغ متوسطه الحسابي     ) المتوسط(مستوى التحصيل 

  ).79.521(الذي بلغ متوسطه الحسابي 

  

كانـت النتيجـة   ) جيد جداً و ممتـاز (مع مستوى التحصيل ) مقبول(وبمقارنة مستوى التحصيل   

حيث بلغ المتوسط الحسابي لكـل منهمـا علـى التـوالي            ) جيد جداً وممتاز  (لصالح المستويين   

)88.046(        ،)97.494.(  

  

ع المستويات األخرى أن    م) المتوسط(عند مقارنة مستوى التحصيل     ) 10.4(ويالحظ من الجدول    

حيث بلغت متوسطاتهم   ) الجيد، الجيد جداً، الممتاز   (هناك فروقاً دالة إحصائياً لصالح المستويات       

مما يعني تفوق هذه المستويات فـي       ) 97.499(،  )88.466(،  )79.521(الحسابية على التوالي    

  .فهم المفاهيم العلمية

  

لدى مقارنتهما بمستوى   ) الممتاز(ومستوى  ) د جداً جي(كما ُيالحظ تفوق كل من مستوى التحصيل        

  ).راسب، مقبول، متوسط(التحصيل الجيد، وتفوقه على مستويات التحصيل 

  

فروقٌ دالة إحـصائياً     مع المستويات األخرى كان هناك    ) جيد جداً   (وبمقارنة مستوى التحصيل    

نما كان الفرق لصالح مستوى     بي) الراسب، المقبول، المتوسط، الجيد   (لصالحه مقارنةً مع مستوى     

  ).97.494(الذي بلغ متوسطه الحسابي ) الممتاز(التحصيل 

  

على مستويات التحصيل األخرى كما هو موضح في جـدول          ) الممتاز(وتفوق مستوى التحصيل    

)10.4.(  
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  : النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة4.4
  

في فهم طلبة الصف السابع )  α  0.05 ≤(ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة  "

  .")المجموعة، الجنس، ومستويات التحصيل(األساسي للمفاهيم العلمية تعزى إلى التّفاعل بين 

  .ولتسهيل العرض سيؤخذ تفاعل كل متغيرين معاً ثم تفاعل المتغيرات الثالثة مع بعضها البعض

  

  : تفاعل المجموعة مع الجنس1.4.4
  

إلى وجود فروق دالة إحصائياً في فهم طلبة الصف الـسابع األساسـي         ) 5.4(تشير نتائج جدول    

) 0.000(حيث بلغ مستوى الداللـة      ) التفاعل بين المجموعة والجنس   (للمفاهيم العلمية تعزى إلى     

، ولقد كانت الفروق لصالح اإلناث اللـواتي درسـن باسـتخدام    )α  0.05 ≤(وهي أقل من    

وكذلك ) 84.500(حيث بلغ المتوسط الحسابي لهن      ) ا وراء المعرفة  التكامل بين دورة التعلم وم    (

حيث بلغ المتوسط الحسابي    ) ما وراء المعرفة منفردة   (لصالح اإلناث اللواتي درسن في مجموعة       

  ).11.4(وهذا ما أشارت  إليه المتوسطات الحسابية المعدلة في جدول ) 80.280(لهن 

  

   لكل من تفاعل متغيري الجنس والمجموعة)*عدلةالم(المتوسطات الحسابية : 11.4جدول 

  

  الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي  المجموعة الجنس

  1.431  75.430  دورة التعلم

  1.134  79.473  ما وراء المعرفة

  1.046  78.854  )ما وراء المعرفة+دورة التعلم(تكامل

  ذكر

  1.065  64.044  الضابطة

  1.026  74.903  دورة التعلم

  1.044  80.280  ما وراء المعرفة

  0.963  84.500  )ما وراء المعرفة+دورة التعلم(تكامل

  أنثى

  1.086  57.175  الضابطة

  عدلت على المتوسط الحسابي القبلي*

تفوق الذكور الدارسين باستخدام دورة التعلم على اإلناث  لالستراتيجية          ) 11.4(يالحظ من جدول  

ي المجموعات التي درست باستخدام ما وراء المعرفةمنفردة        نفسها، وتفوق اإلناث على الذكور ف     
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، ويالحظ أيـضا تفـوق الـذكور فـي          )دورة التعلم وما وراء المعرفة    (واالستراتيجية التكاملية   

المجموعات التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطه وتفوق اإلناث فـي المجموعـات التجريبيـة             

  .مقارنة باإلناث في المجموعة الضابطة

  

نتيجة تفاعل متغيري الجنس والمجموعة بيانياً فكما هو واضـح فـي            ) 1.4(يظهر في الشكل    و

نرى تفوق إناث   -حيث يشير الخط المتصل إلى الذكور والخط المتقطع إلى اإلناث         -الرسم البياني 

المجموعةالتكاملية على المجموعات األخرى،وتفوق ذكور وإناث مجموعة ما وراء المعرفة مع           

لصالح اإلناث، وتفوق ذكور مجموعة دورة التعلم على إنـاث المجموعـة نفـسها،              فارق بسيط   

  .على المجموعة االضابطة) ذكوراًوإناثاً(ويبين الشكل أيضا تفوق المجموعات التجريبية 

  

  
  

  :  التفاعل بين مستوى التحصيل والمجموعة2.4.4
  

) α  0.05 ≤(عند مستوى الداللة  إلى عدم وجود فروق دالة إحصائياً ) 5.4(تشير نتائج جدول 

المجموعة ومستوى  (في فهم طلبة الصف السابع األساسي للمفاهيم العلمية حسب تفاعل متغيري            

  التعلمدورة

  تفاعل متغيري المجموعة والجنس1.4شكل 
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) 12.4(ويوضح جدول ) α  0.05 ≤( وهو أكبر من 0.071حيث بلغ مستوى الداللة ) التحصيل

  .يلهم ومجموعاتهمالمتوسطات الحسابية المعدلة للطلبة عينة الدراسة حسب مستويات تحص
  

تفاعل متغيري المجموعة ومستوى لكل من  )لةالمعد(المتوسطات الحسابية : 12.4جدول 

  .التحصيل
  

  الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي  التحصيل. م  المجموعة

  1.291  51.259  راسب

  1.460  59.842  مقبول

  3.332  68.727  متوسط

  2.119  82.498  جيد

  1.942  90.097  اًجيد جد

  دورة التعلم

  2.238  98.575  ممتاز

  1.350  56.166  راسب

  1.863  69.279  مقبول

  1.889  78.056  متوسط

  1.683  84.250  جيد

  2.812  91.929  جيد جداً

  ما وراء المعرفة

  1.613  99.579  ممتاز

  1.619  58.685  راسب

  1.838  69.233  مقبول

  1.913  75.456  متوسط

  1.453  85.649  جيد

  1.795  93.807  جيد جداً

  دورة تعلم و ما وراء المعرفة

  1.928  107.533  ممتاز

  1.358  34.834  راسب

  1.590  45.009  مقبول

  1.954  57.485  متوسط

  2.398  65.688  جيد

  1.568  76.351  جيد جداً

  ضابطة

  2.265  84.288  ممتاز

  عدلت على المتوسط الحسابي القبلي
  :نس مع مستوى التحصيلتفاعل الج. 3.4.4

  

بخصوص التفاعل بين متغيري الجنس ومستوى التحصيل إلـى أنـه ال            ) 5.4(وتشير نتائج جدول  

حيث يبـين   )13.4(توجد فروق دالة إحصائياً تعزى إلى هذين المتغيرين، وهذا ما يوضحه الجدول           

دل على أن تفاعل    المتوسطات الحسابية المعدلة للذكور واإلناث حسب مستويات تحصيلهم، وهذا ي         
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بالمستويات التحصيلية المتباينة لم يكن له أثر على فهم المفاهيم العلمية لمادة            ) ذكوراً وإناثاً (الجنس

  .العلوم
  

الجنس مع مستوى ( لكل من تفاعل متغيري )*المعدلة(المتوسطات الحسابية : 13.4جدول 

  )التحصيل
  ياريالخطأ المع  المتوسط الحسابي  التحصيل. م  المجموعة

  1.096  49.456  راسب

  1.200  61.361  مقبول

  2.031  70.325  متوسط

  1.451  79.413  جيد

  1.605  90.347  جيد جداً

  ذكر

  1.436  95.748  ممتاز

  0.993  51.016  راسب

  1.236  60.321  مقبول

  1.184  69.387  متوسط

  1.317  79.629  جيد

  1.398  85.695  جيد جداً

  أنثى

  1.578  99.239  ممتاز

  عدلت على المتوسط الحسابي القبلي

ومن المالحظ ان متوسطات عالمات  الذكور واإلناث مرتبـة تـصاعديا بـشكل متـواٍز مـع                  

  .المستويات التحصيلية
  

  ):المجموعة والجنس ومستوى التحصيل(التفاعل بين المتغيرات . 4.4.4
  

)  α  0.05 ≤(اً عند مستوى الداللة إلى أنه ال توجد فروق دالة إحصائي) 5.4(تشير نتائج جدول 

* المجموعـة   (في فهم طلبة الصف السابع األساسي للمفاهيم العلمية تعزى إلى تفاعل متغيرات             

  ).التحصيل. م* الجنس 

مما يشير إلى قَبـول الفرضـية   ) α  0.05 ≤(وهي أكبر من ) 0.861(فقد بلغ مستوى الداللة 

المتوسطات الحسابية للطلبة ذكوراً وإناثـاً وبمـستويات        ) 14.4(الصفرية الرابعة و يبين جدول      

  . تحصيل متباينة ووفقاً للمجموعات التجريبية الثالث والضابطة
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* الجنس*المجموعة( الناتجة عن تفاعل متغيرات)*المعدلة(المتوسطات الحسابية :14.4لجدو

  ).التحصيل.م

  جنس  مجموعة
مستوى 

  التحصيل

المتوسط 

  الحسابي

الخطأ 

  ياريالمع
  جنس  مجموعة  

مستوى 

  التحصيل

المتوسط 

  الحسابي

الخطأ 

  المعياري

  2.276  54.318  راسب    1.795  50.729  راسب

  2.825  66.780  مقبول    1.708  61.860  مقبول

  3.117  72.139  متوسط    6.231  70.761  متوسط

  1.902  84.194  جيد    3.597  81.089  جيد

  2.787  92.860  جيد جداً    2.591  90.661  جيد جداً

دورة 

  التعلم

  ذكر

    3.171  97.479  ممتاز

دورة 

تعلم وما  

وراء 

  المعرفة

  ذكر

  2.451  102.833  ممتاز

  2.224  63.052  راسب    1.808  51.788  راسب

  2.355  71.686  مقبول    2.356  57.824  مقبول

  2.209  78.173  متوسط    2.359  66.694  متوسط

  2.203  87.104  جيد    2.245  83.907  جيد

  2.254  94.754  جيد جداً    2.820  89.532  جيد جداً

دورة 

  تعلم

  أنثى

    2.890  99.671  ممتاز

دورة 

تعلم ما  

وراء 

  المعرفة

  أنثى

  2.737  112.233  ممتاز

  1.739  37.782  راسب    2.065  54.996  راسب

  2.565  49.613  مقبول    1.995  67.190  مقبول

  3.116  59.253  متوسط    2.791  79.148  متوسط

  3.148  67.543  جيد    2.555  84.826  جيد

  2.360  84.017  جيد جداً    4.464  94.049  جيد جداً

ما وراء  

  المعرفة

  ذكر

    2.246  96.627  ممتاز

  ذكر  الضابطة

  2.672  86.055  ممتاز

  2.001  31.887  اسبر    1.675  57.336  راسب

  1.826  40.406  مقبول    3.126  71.367  مقبول

  2.356  55.717  متوسط    2.544  76.963  متوسط

    2.209  83.673  جيد

  أنثى

  3.600  63.832  جيد

  2.027  68.685  جيد جداً      3.233  89.808  جيد جداً

ما وراء  

  المعرفة

  أنثى

    2.238  102.530  ممتاز

  الضابطة

  3.605  82.521  ممتاز  

   سط الحسابي القبليعدلت على المتو*



 92

  )Journal( نتائج الـ 5.4
  

  .من قبلهم) Journal(وللكشف عن سلوك الفهم كما يعيشه الطلبة تم إعداد 

أعاد الطلبة فيها ذكرى األنشطة والمهام التي : فبخصوص تعلمهم باستراتيجية دورة التعلم -1

  :قاموا بها في أثناء التجربة حيث أفاد وا

ى بالطريقة االعتيادية كانت تشعرهم بالتعاسة والشقاء ألنهم كانوا أن دراستهم للمحتو.ا

يحفظون أكثر مما يفهمون وأن طريقة تعلمهم كانت خاطئة وغير مضبوطة ومن أقوالهم 

 :بهذا الشأن

  

شَعرت أن كل شيء كنت أفعله خاطئ، فقد كنت أبصم الكتاب، وأحضر مادة العلوم شفوياً، "... 

ل تلك التجارب بأنفسنا وحضرنا األدوات، وحددنا الوقت شعرنا بالمتعة لكن بعد ما قمنا بك

  ...".والسرور بعدما كان ينتابنا التعب واإلعياء من كثرة الحفظ

  

أن دور ) Journal(وفي صدد تفعيل استراتيجية دورة التعلم لدور الطالب فقد تبين من .ب

يجري من تجارب بل إنه كان عالماً الطالب لم يكن مستقبالً للمعلومات فقط ومشاهداً لما 

لقد كان دوري ال يتجاوز : "... صغيراً يبحث ويجرب ويستقرئ، فقد أفاد بعض الطلبة قائالً

مساعدة المعلم في احضار أدوات التجربة إلى غرفة الصف وإعادتها إلى المختبر في نهاية 

ربة، وكنت أشعر أني فقد كنت مشارك في التج) دورة التعلم(الحصة أما األسلوب الجديد 

 ... ".عالم أعمل في المختبر
 

ال يتجاوز دوري المشاهد لما يجريه المعلم من تجارب، حيث يكون "...وآخر أفاد أن دوره 

المعلم عصبي يخاف أن يلمس أحدنا أدوات المختبر حتى ال تنكسر أو تنقص عهدته منها، أما 

أن نصمم تجربة وأن نستخدم األدوات دون عندما بدأ المعلم يوزع علينا األدوات ويطلب منا 

  ".خوف بدأنا نفهم استخدامات كل أداة ونفهم كثير من األشياء التي لم نكن نفهمها من قبل

  

ووصول الطالب للمفهوم بنفسه وتمثله في بنائه العقلي وإعادة تنظيمه مع ما لديه من خبرات . ج

 :سابقة، تحدث أحد الطلبة

التزان الحراري لوحدي شعرت بالسعادة وكان لدي رغبة في توسيع عندما اكتشفت معنى ا"... 

فهمي من خالل االستقصاء والبحث عن النشاط الذي أعطي لنا عن الموت الحراري، فقد كان 
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لدي معلومات أن النجوم لها أعمار ولكن عندما ربطتها بمفهوم االتزان الحراري فإن فهمي كان 

  ... ".قوياً أكثر

  

  :ت ما وراء المعرفةبخصوص مهارا 2.

  

أفاد الطلبة أن إستراتيجية ما وراء المعرفة أعادت لهم الثقة بقدراتهم ومواهبهم  . "...أ

وخبراتهم ومعارفهم وكذلك احترام ما لدى اآلخرين من مواهب وقدرات حيث أفادت 

 .احدى الطالبات

  

، )مخفية(ير ظاهرة فقد اكتشفت أن لبعض الطالبات مواهب وقدرات عظيمة عقلية كانت غ"... 

مما ساعدني على اكتشاف موهبتي وقدراتي، وساعدني على تنميتها، إني أظن أن تلك المهارات 

قد فتحت باباً كبيراً أمام معظم الطالبات وأولهم أنا، فلقد اكتشفت أن لدي قدرات ومواهب 

 أعمل ألن اهللا تساعدني على التكيف مع الحياة وإنني لست غبية وإنني ذكية وقادرة واستطع أن

  ...".أعطاني كل اإلمكانيات

  

وكان لتدريب الطلبة على مهارات ما وراء المعرفة دوراً كبيراً في تنشيط قدرتهم على   . ب

ضبط تعلمهم ومراقبته قبل البدء بالمهمة وأثنائها وبعدها، وهذا ما عبرت عنه احدى 

 : الطالبات لقولها

  

ريقة تعلمي التي لم أكن أعرفها من قبل، فوقوفي إن مهارة التساؤل الذاتي أنارت لي ط"... 

وخروجي من نفسي ومراقبة أدائي قبل ان أبدأ بالمهمة وماذا علي أن أفعل حيث أضبط انتباهي 

للمثيرات واألشياء ثم أرى المهمة وهي تدخل إلى ذهني واراقبها وهي تعالج، وأحاول أن أعدل 

شعر أن المهمة قد انتهت، أعيد التفكير بما فكرت وأغير حتى أوصلها إلى بر األمان، وعندما أ

 ".به أثنائها
 

 :وفي صدد إدارة الذات فقد علق أحد الطلبة  . ج
  

لقد كنت قبل أن أتدرب على مهارة إدارة الذات أضع كتبي في كل مكان وأظل أبحث عن "... 

، وكنت دائماً الكتاب الذي أريده، وأضيع الوقت وأتخاصم أنا وأخوتي بأنهم أضاعوا لي أدواتي
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أشعر أنه ال يوجد لدي وقت، ولكن عندما بدأت أضع برنامجاً لحصصي وأرتب أغراضي في 

  ...".مكانها وأحدد هدفي وأوقات واجباتي أصبحت أشعر أنني أدير ذاتي بشكل صحيح

  

ولقد علق الطلبة على أن تدريبهم على مهارة إدارة الذات ووعي الذات زاد من فهمهم   . د

 يعرض عليهم من مهام، وإن زيادة وعيهم بما لديهم وما يعرض عليهم كان لذواتهم، وما

متطلباً سابقاً لزيادة قدراتهم على توجيه الذات وضبطها باتجاه الهدف وهذا ما أفاد به 

 :أحد الطلبة

  

إن وعيي لذاتي كان بمثابة البوصلة التي توجهني وتجعلني قائداً لها مخططاً واعياً أقود "... 

  ".ياتي ببوصلة قيمي وأخالقي وال أهدر وقتي الذي أنعم اهللا به عليسفينة ح

  

وفي مجال التعلم االستراتيجي ووعي الطلبة لما لديهم من استراتيجيات ومهارات . هـ

 :يستعملونها في تعلمهم ويضبطون محاوالتهم الستعمالها عبر أحدهم

  

يات أثناء دراستي للدرس وأن لدي لقد عرفتني ما وراء المعرفة أنني أستخدم استراتيج" ... 

مهارات، وأفادتني كيف أستخدم هذه االستراتيجيات ومتى استخدمها وأغيرها عندما أجدها فشلت 

في تحقيق الهدف، وال أخجل أن أقول ال أعرف وأبحث عمن يساعدني في الوصول إلى 

  ...".اإلجابة

  

فكير بصوٍت عاٍل، فقد كانت وقد عبر الكثير من الطلبة عن مدى تأثير استراتيجية الت  . و

بمثابة النوافذ على عقول وطرق تفكير اآلخرين، الذي ساعد على فهم ما لديهم ومن ثم 

تعديل ما يحتاج إلى تعديل وفهم ووعي ما كان غامضاً لديهم، حيث عبر أحد الطلبة 

 :قائالً

  

اً في تفكيره وإن عندما كنا نفكر بصوٍت عاٍل، كنت أشعر أن زميلي لديه طرق جميلة جد" ... 

من الجميل أن أفكر مثله، كنت أحياناً أفهم من زميلي أكثر من معلمي، وكانت رؤيتي لطريقة 

تفكير غيري تبدد طالسم وظالم فهمي لألشياء، وتساعدني أن أرى األشياء بطريقة تختلف عما 

  .كنت أراها سابقاً
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ء المعرفة ومدى تأثير مهارات وفي إطار التكامل بين استراتيجيتي دورة التعلم وما ورا  . ي

ما وراء المعرفة على إدارة الطلبة للتجارب وتحديدهم للهدف وتنظيم أدواتهم ومعرفتهم 

 :واستقالله بفاعلية عبر أحد الطلبة قائالً

  

لقد كنت أقوم بتحضير األدوات التي تخدم هدفي بنفسي وأرتبها وأضع ما أحتاجه قريباً ولقد "... 

 وراء المعرفة بأن أعي كل خطوة من خطوات التجربة قبل أن أبدأ ساعدتني مهارات ما

بالتجربة ماذا على أن أفعل؟ وأثناء التجربة هل أنا أمشي بطريقة صحيحة، وبعد انتهائي من 

؟؟، ماذا علي أن أفعل إن لم أحقق نتيجة جيدة؟ هل ... التجربة هل حققت هدفي أم جزء منه

  ".الخ... أعدل استراتيجيتي
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  الفصل الخامس
  

  

  مناقشة النتائج والتوصيات
  

هدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر تكامل استراتيجيتي دورة التعلم وما وراء المعرفة فـي فهـم                 

طلبة الصف السابع األساسي للمفاهيم العلمية ومن أجل ذلك تم تصميم اختبـار فهـم المفـاهيم                 

الحرارة فـي   "لوحدة  ) دليل للمعلم (و  ) راء المعرفة مهارات ما و  (العلمية وإعداد برنامج تدريبي     

  :في مادة العلوم" حياتنا

  

وبعد تطبيق الدراسة واستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعالمـات القبليـة            

ــاين    ــل التب ــتخدام تحلي ــة باس ــار فرضــيات الدراس ــة، واختب ــراد الدراس ــة ألف والبعدي

 المجموعات التجريبية التي ٌدرست باستخدام استراتيجيات       فقد تبين أنANCOVA (  (المصاحب

كانـت  )) دورة التعلم وما وراء المعرفـة     ( دورة التعلم منفردة، وما وراء المعرفة ، والتكاملية         (

نتائجهم أفضل من نتائج المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة االعتيادية للوحـدة العلميـة              

، و أظهرت النتائج أن هذه االسـتراتيجيات  )α  0.05 ≤(وى الداللة المختارة للتدريس عند مست

  .كانت صالحة لتدريس كل من الذكور واإلناث، و لصالح الطلبة من مستوى التحصيل الممتاز
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   مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى1.5
   

  α ≤(الداللـة  ال توجد فروق دالة إحـصائياً عنـد مـستوى    "نصت الفرضية األولى على أنه 

دورة (في فهم طلبة الصف السابع األساسي للمفاهيم العلمية تعزى إلـى المجموعـة              ) 0.05

  )".التعلم، ما وراء المعرفة، تكامل دورة التعلم وما وراء المعرفة، االعتيادية

  

ولـصالح  ) α  0.05 ≤(وقد أظهرت النتائج أن هناك فروقاً دالة إحصائياً عند مستوى الداللـة  

مجموعات التجريبية، مقارنة بالمجموعات الضابطة وفي ضوء هذه النتائج يمكـن القـول إن              ال

استخدام االستراتيجيات الثالث كان لها أثٌر أكبر في فهم الطلبة للمفاهيم العلمية من الطلبة الذين               

  .درسوا بالطريقة االعتيادية

  

ركزت على بنـاء    )  وما وراء المعرفة   دورة التعلم (ويمكن أن نرجع هذه النتيجة إلى أن كالً من          

المفاهيم العلمية بصورة اعتمدت على التفكيروالتأمل والمناقشة، وهذا ربما عمق مستوى الفهـم             

لديهم مقارنة مع االعتيادية التي غالباً ما تركز على استظهار المعلومات والحقائق، وحفظها دون              

، )اي األخذ بها فـي حياتـه العمليـة       ( وتوظيفها   التركيز على كيفية بناء المفاهيم العلمية وفهمها      

واستخدام المفاهيم وتوظيفها كان محور اهتمام كثير من علمـاء الفكـر التربـوي االسـالمي                

وتوجيههم حيث اهتم كل من الغزالي وإخوان الصفا والزرنوجي والقابسي بوجوب أن يظهر أثر              

  ).2004الرشدان،(العلم في عمل االنسان

  

عود تفوق االستراتيجيات الثالث إلى مستوى االرتياح اإليجابي الذي شـعر بـه             كذلك يمكن أن ي   

حيث وفرت االستراتيجيات الثالث بيئة تعليمية تمكّـن        ) أي انعدام القلق  (الطلبة في أثناء تعلمهم     

تقوم على طرح التساؤالت وفرض الفرضيات      (الطالب من استكشاف المفهوم بطريقة استقصائية       

بحيث تساعده أن يبني  المعنى بنفسه، وتوفر فرصة التفاوض االجتمـاعي            )  وصياغة التنبؤات 

إلى تالحم العقول، فلكل طالب بصمة عقلية تجعل        ) في استراتيجية دورة التعلم     (وتبادل األفكار   

نتاجه الفكري يختلف عن اآلخرين، فتتيح فرصة التفاوض االجتماعي عرض نتاجاتهم الفكريـة             

 من افراد المجموعة في االطالع على ما لدى اآلخر من فكـر وفهـم قـد                 التي تساعد كل فرد   

يوضح له معاني لم يكن ليفهمها لو كان بمفرده، وانخفاض مستوى القلق لدى الطلبة الطمئنانهم               

 وهو من المبادئ المنبثقة عن النظرية البنائية) الخطأ هو جزء من التعلم(أن.  
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رفة من إدراك الطلبة ووعيهم لذواتهم وخبراتهم وقـدراتهم       كذلك ما وفرته مهارات ما وراء المع      

 وفي هذا المعنى قال المفكر      -على الفهم وبعث الثقة في نفوسهم بأنهم قادرون على قيادة أنفسهم            

على طالب العلم أن يكون سائساً لنفسه، مدبراً لهـا فـي حـال              : " التربوي اإلسالمي الموردي  

 من القدرات ما يساعدهم على الفهم السليم، ومما قد يكـون            ويمتلكون) 2004الرشدان،(-"تعلمه

أثّر فيهم هو سيطرة الطالب على عملية تعلمه بضبطه ألسلوبه في التعلم ولعاداتـه الدراسـية،                

والستخدام مهارات االستعداد لالمتحان، والتأمل في كل خطوة يخطوها، والحديث الـذاتي بينـه              

واالنتباه فتدريب الطالب على طرح األسئلة الذاتيـة ضـمن          وبين نفسه كان يجعله دائم التركيز       

مهارات ما وراء المعرفة في أي مهمة يتعرض لها ساعده أن يكون واعياً لتفكيره، قادراً علـى                 

تنظيم أفكاره وعملياته المعرفية وربط المعلومات الجديدة بما لديه من معلومات سابقة ودمجهـا              

معنى ومن ثم يمكنه من استخدامها بفعالية في معالجـة مـا            في بنيته المعرفية بحيث يصبح لها       

يواجهه من مهام أخرى، ونالحظ أن مبادئ النظرية البنيائية وافتراضاتها قد ألقت بظاللها علـى               

البيئة الصفية من إثارة فضول الطالب وتوفير المواد المحسوسة والتعاون بـين الطلبـة، وقيـام          

  .وجه، كان له األثر في تفوق هذه االستراتيجياتالمعلم بدور المرشد والميسر والم

  

وينسجم تفوق استراتيجية دورة التعلم منفردة على االستراتيجية االعتيادية في تحـسين مـستوى        

؛ 2001؛ الكيالني، 2003؛ بخش، 2004نصر اهللا،  : (الطلبة بشكل عام مع معظم الدراسات مثل      

  ).Lawson,2001؛ 2000؛ الخطايبة ونوافلة، 2001عبد الرازق، 

  

مع استراتيجيات أخرى فقد تكافَأ أثرها مـع اسـتراتيجية          ) دورة التعلم   (أما في سياق مقارتنها     

الخريطة المفاهيمية وإستراتيجية ويتلي في التحـصيل واالتجاهـات فـي دراسـة كـل مـن                 

  ).2003؛الخوالدة ،2005؛ الخوالدة والعليمات،2007الخوالدة،(

  

 & Odom )؛2006اليتـيم ، (يجيات أخـرى كمـا فـي دراسـة    وبصدد تكاملها مع اسـترات 

Kelly,2001            فقد تفوقت استراتيجية الخريطة المفاهيمية على استراتيجية دورة التعلم في اختبار 

  .فهم المفاهيم العلمية

وفيما يتعلق باستخدام استراتيجية ما وراء المعرفة ، وأثرها في فهم المفاهيم العلمية فلم تتـوفر                

 بشكل مباشر بحثت أثر ما وراء المعرفة في فهم المفاهيم العلمية بالكيفية التي بحـث                أية دراسة 

، التي بحثت أثـر     )2006(أثرها في هذه الدراسة، ولكن بشكل غير مباشر كانت دراسة عليمات          
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نموذج قائم على ما وراء المعرفة من خالل العروض العلمية في اكتساب المفـاهيم الكيميائيـة                

  .لمي حيث كانت النتائج لصالح المجموعة التي درست باستخدام األنموذجوالتفكير الع

  

التي درست أثر دورة التعلم فوق المعرفيـة علـى فهـم            ) Blank,2000(وكانت دراسة بالنك    

  .الطلبة، أشارت إلى أن الذين درسوا بهذه الطريقة اكتسبوا خبرات دائمة في الشبكة المفاهيمية

  

بطرق مختلفة وعلى متغيرات متباينة،      ) مهارات ما وراء المعرفة   (سابقة  وقد تناولت الدراسات ال   

فمـن  ) لتكامل دورة التعلم وما وراء المعرفة     (أظهرت تفوق مهارات ما وراء المعرفة وبالنسبة        

  .الصعب مقارنة نتائجها لعدم توافر دراسات بحثتها بهذه الطريقة

  

ة التكاملية أفادت بتفوقها فـي فهـم المفـاهيم          وبشكل عام الدراسات التي بحثت أثر االستراتيجي      

  العلمية

Odom & Kelly,2001)؛ Sungur et al, 2001.(  

  

التي تفوقت فيها االستراتيجية التكاملية في      ) 2006( بينما تعارضت هذه النتيجة مع دراسة اليتيم        

  .تنمية االتجاهات نحو العلم وإدراكات الطالب للبيئة التعليمية

  

 فقد تفوقت كل من استراتيجية      قارنات الثنائية بين االستراتيجيات الثالث واالعتيادية     وبالنسبة للم 

على كـل مـن دورة      ) دورة التعلم وما وراء المعرفة    ( ما وراء المعرفة واالستراتيجية التكاملية    

  .التعلم واالعتيادية

  

 تفعيـل خصائـصهم     وهذا يعني أن لتدريب الطلبة على مهارات ما وراء المعرفة أثراً كبيراً في            

التفكيرية وترويض الطالب لنفسه ، فزيادة وعي الطالب بعملية تعلمه جعلـه يـسوسها سياسـة                

رشيدة، ومعرفته لما يجب أن يتعلم وما االستراتيجيات الالزمة للتعلم والتذكر، ووعيـه لكيفيـة               

علمـه  استعمالها والظروف التي يجب أن تستعمل بها، واستخدام هذا الوعي في ضـبط سـير ت               

ومتابعته وتتبع هذه العملية والعمل على معاودة التفكير واالنطالق والتوقف المؤقت للتحقق مـن              

الفهم وكيف توصل إليه، وما تمثله الطالب من مثابرة والتزام وعزو نجاحه إلى جهـده وضـبط       

ل من  انتباهه ورؤيته للمهمة بشكل ممتع ربما ساهم في تشكيل بنية مفاهيمية متماسكة بشكل أفض             

  .الطريقة االعتيادية
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ة في هذه االستراتيجية كـان يقـوم بـدور          /وقد يعود تفوق االستراتيجية التكاملية إلى أن المعلم       

النموذج الموضح لعملية التفكير من خالل التفكير بصوت عال، والطلب من الطلبة أن يفكـروا               

ج أنفسهم والنظر إلـى     أيضاً بصوت عال مما جعل الطالب على وعي ومقدرة في الوقوف خار           

المهمة التعلمية في أثناء حلها وتتبع طريقة الحل وربط المعلومات الجديدة مع الـسابقة، فـالتعلم            

والفهم في جوهره يتمثل في ربط المعلومات الجديدة بالمعلومات القبلية، وذلك باالعتمـاد علـى               

عة استحضار المعلومات   المهارات ما وراء المعرفية التي ساعدت الطلبة بشكل واضح على سر          

  .السابقة ومعرفة متى توظف وفي أي موقف
  

وعملية استخدام الطلبة لمهارات الحديث الذاتي والتساؤل الذاتي خلصهم من معالجة المعلومـات             

  .بطريقة تلقائية وعشوائية اعتباطية وغير مضبوطة ومرتبطة بالمعلومات السابقة
  

مع استراتيجية دورة التعلم التي تركز  على إيجابيـة          وقد عمل تكامل مهارات ما وراء المعرفة        

الطالب ونشاطه وما يوظفه من عمليات علمية من أجل اكتشاف المفهوم المراد تعلمه وتنظيمـه               

وتمثيل المادة المراد تعلمهـا     ) مرحلة االتساع المفاهيمي  (وربطه بالمفاهيم األخرى ذات العالقة      

، وفي نفس الوقت ما     )تعلم ذو معنى  ( أبنية معرفية جديدة     في التراكيب المعرفية للطالب، وتكوين    

وفرته استراتيجية دورة التعلم من سرور الطلبة واستمتاعهم في أثناء تأديتهم التجارب بأنفـسهم              

في الوقت الذي لم يكونوا يقومون بها في السابق، فلم تكن مختبرات العلوم لتُفعل وإذا ما فُعلـت                  

  .بالتجربة وحده، والطلبة مراقبون لما يجريه المعلماختصرت على قيام المعلم 
  

وفي المقابل اكتساب الطالب في المجموعات التكاملية لمهارات ما وراء المعرفة سـاعده علـى               

ضبط تفكيره ووضعه على الطريق السليم، ووعيه بالعمليات المعرفيـة وضـبطها والتخطـيط              

تفكيره كان من شـأنه أن يعمـق فهـم الطالـب     للمهمة ومراقبة أدائه في أثنائها وتقويم نتاجات      

  .للمفاهيم العلمية
  

واستخدام الطالب للمفهوم الذي اكتشفه بنفسه زاد من ثقته بنفسه وإقباله على التعلم، وشعر أنـه                

عالم صغير وأنه ال يحفظ المفاهيم فقط، بل يفهمها ويأخذ بها رافضا تكديـسها فـي عقلـه دون             

مثَُل الذين ُحملوا التوراةَ ثم     : "  في علم ال يعمل به حيث قال تعالى        استخدامها، فال بركة وال نفع    

   ).5: الجمعة، اآلية" ( الحماِر يحمُل أسفاراً كمثِللم يحملوها 
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، أي أنه عامل بمـا       )68: يوسف، اآلية " ( انه لَذُو ِعلٍْم علّمناُه     : " وقال تعالى في سيدنا يوسف    

ام ما تعلمه وربطُه بغيره من المفاهيم يؤكد لديه أهمية مـا يـتعلم،     ُعلِّّم فاستشعار الطالب باستخد   

  .ويبعده عن الالمباالة التي نشاهدها في طالب هذا العصر، وعزوفه عن التعلم والتعليم
  

) دورة التعلم وما وراء المعرفة متكاملـة      (وبالنسبة إلى الموقف التعليمي عند المجموعة التكاملية        

اً وداخلياً فباستخدام المعلم الستراتيجية تعليم تقوم على مركزة التعلـيم           فقد كان مضبوطاً خارجي   

حول الطالب، جعله وسيطاً بين الطالب والبيئة الصفية، ومضبوطاً داخليـاً باسـتخدام الطالـب               

مهارات و استراتيجيات تفكير تضبط ما يتلقاه من معلومات فمن المتعارف عليه أننا ال نـستطيع   

ة التي تقدم لنا فيها المعلومات إال أننا  نستطيع أن نضبط تعلمنا اذا ما تـدربنا                 التحكم في الطريق  

  .بشكل مباشر
  

لـم  ) استراتيجية ما وراء المعرفة متكاملة مع دورة الـتعلم        (ونظراً لعدم وجود دراسات تناولت      

  .تتمكن الباحثة من مقارنة هذه النتيجة بنتائج أخرى
  

؛ 2003؛الزيادات،2001العيسوي،( اتفقت نتيجة الدراسة بشكل غير مباشر مع نتيجة كل من         وقد  

في مدى تأثير مـا وراء      ) 2006؛الهيالت،2006،الشحروري،2006؛عليمات،2001النمروطي،

المعرفة في تحصيل الطلبة وفهمهم مما يؤكد أهمية تدريب الطلبـة علـى مهـارات مـا وراء                  

  .لواضح على مستوى الطلبة وفقاً لنتائج البحوث والدراساتالمعرفة، وذلك لتأثيرها ا
  

   مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية2.5
  

في فهم طلبة ) α  0.05 ≤(ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة :"  نصت على أنه

 ".الصف السابع األساسي للمفاهيم العلمية تعزى إلى الجنس 
  

مما يعني ) α  0.05 ≤(ئج أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة لقد أظهرت النتا

أن استراتيجيات التدريس المستخدمة في التجربة تصلح لتعليم الذكور واإلناث علـى الـسواء،              

؛ 2006؛ الشحروري،   2006؛ هيالت،   2003؛ سيف،   2001العيسوي،  ( واتفقت هذه النتيجة مع   

  ).2002؛  سعيد،2003خوالدة، 

 وهذا يؤكد أن الطلبة ذكورا وإناثًا لديهم استعداد لإلستفادة من االستراتيجيات التـي تخاطـب                -

  .وتحاكي قدراتهم واستعداداتهم
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 معايشة طلبة المجموعات التجريبية ذكوراً وإناثاً في تجربة لم يسبق لهم أن تعاملوا معهـا أو                 -

تعلم مما أثر على فهمهم للمفـاهيم العلميـة للوحـدة           خاضوها، أثار لديهم دافعيةً واقباالً على ال      

  .الدراسية المختارة

  . تطيبق التجربة لكل من الذكورواإلناث تم في ظروف متشابهة-

 كثير من األسر تحث أبناءها الذكور واإلناث على التفوق فكال الجنسين أصبح يلقى المعاملـة                -

  .نفسهاوالرعاية واالهتمام

  

    متعلقة بالفرضية الثالثةمناقشة النتائج ال 3.5
  

في فهم طلبة الـصف الـسابع   ) α  0.05 ≤(التوجد فروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة "

  ".االساسي للمفاهيم العلمية تعزى إلى مستوى التحصيل في مادة العلوم

  

 ولصالح مستوى)α  0.05 ≤(فقد أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 

التحصيل الممتاز، وكان من المالحظ أن اإلفادة من االستراتيجيات الـثالث يـزداد تـصاعديا               

) جيد، جيد جداً، ممتـاز    (بازدياد مستوى التحصيل مما يدل على أن الطلبة من ذوي المستويات            

وهذا يعنـي أن االسـتراتيجيات      ) راسب، مقبول، متوسط  (كانوا أكثر إفادة من المستويات األقل       

تي تعتمد على فاعلية الطلبة في بناء المعرفة بأنفسهم، وعلى وعيهم بتعلمهم، والقـدرة علـى                ال

ضبطه وتفعيل خصائصهم الفكرية ساعد الطلبة مرتفعي التحصيل على جعل الـتعلم ذا معنـى               

وقائماً على الفهم، حيث وفرت االستراتيجيات الثالث فرصة للطلبة في اقتراح الخطط وتنظـيم              

وتقويمها، مما ساعد مرتفعي التحصيل من التفوق على منخفضي التحصيل لتلبية هذه            اإلجراءات  

االستراتيجيات احتياجاتهم، ومناسبتها لما لديهم من قدرات عقلية، واتفقت هذه الدراسة مع نتائج             

) 2006(وتعارضت مع  دراسة الشحروري    ) 2003؛ العيسوي ،  2001أبو عليا والوهر،    (دراسة  

  .م اختالف فاعلية البرناج التدريبي بالنسبة لمتغير المعدل الدراسيالتي أظهرت عد

 وبالمقابل فعند مقارنة منخفضي التحصيل في المجموعات التجريبية مع الضابطة كانت النتيجة            

لصالح منخفضي التحصيل، في المجموعات التجريبية وقـد يعـود الـسبب إلـى أن اعتمـاد                 

اونية، وما تتضمن من تنويع وتعدد في أنماط الـتعلم، ولمـا            االستراتيجيات الثالث على بيئة تع    

أعطي لهذه الفئة من التفاعل مع زمالئهم من خالل التفـاوض االجتمـاعي فـي المجموعـات                 

واطْالعهم على طرق تفكير غيرهم والقيام بدور إيجابي وطرح األسئلة الذاتية التي تساعدهم في              
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عيل هذه الفئة، واتفقت هذه النتيجـة مـع دراسـة           توجيه جهودهم نحو الهدف، ساهم هذا من تف       

)(Teouny, 2003 .  

  

   مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة 4.5
  

في فهم طلبة الـصف الـسابع   )α  0.05 ≤(التوجد فروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة "

  )".وى التحصيل المجموعة و الجنس ومست( االساسي للمفاهيم العلمية تعزى إلى التفاعل بين 

  

ففي البداية سيتم مناقشة اثر تفاعل كل متغيرين بشكل ثنائي ثم في النهاية اثر التفاعـل الثالثـي                  

  .للمتغيرات

  

  تفاعل المجموعة و الجنس

  

أظهرت النتائج أن هناك فروقاً دالة إحصائياً حيث كانت إفادة الـذكور مـن اسـتراتيجية دورة                 

كون السبب أن الذكور أكثر ميالً إلـى التعامـل المباشـر مـع              التعلم، أكثر من اإلناث وربما ي     

الخبرات المادية، واستخدام المواد والوسائل وإجراء التجـارب والنـواحي العمليـة واألعمـال              

اليدوية، وأكثر جرأة بالقيام بالتجارب  من اإلناث، بينما تفوقت اإلناث في مجموعتي مـا وراء                

ويمكن أن يفسر ذلك إلـى أن       ) دورة التعلم وما وراء المعرفة    (المعرفة ، والمجموعة  التكاملية      

قدرة اإلناث على ضبط انتباههن واتجاهاتهن والمثابرة و االلتزام و القدرة على التركيـز وإدارة               

عملية التفكير والوعي بما يجب أن يتعلمنه وكيف، واإلناث بفطرتهن أكثر نزوعاً إلى اسـتخدام               

توظيف التساؤل الذاتي لفحص مدى فهمهن للمفاهيم العلمية، وحرصهن         الحديث الذاتي والتأمل، و   

على توظيف ما لديهن من مهارات معرفية وضبطها، وربما كان للتدريب على مهـارة الـوعي              

بالذات أثر على اإلناث في هذه المرحلة العمرية، واستخدام هذا الوعي في إدارة الذات وتوجيهها               

تفوقهن، وكذلك قد يكون لالعتقادات التي يعتقدها كل من المعلـم           نحو تحقيق الهدف، له أثٌر في       

  .والمعلمة اللذين أجريا التجربة أثر في هذه النتيجة لمثل هذا النوع من االستراتيجيات

  

ويمكن األخذ بعين االعتبار مالحظات المعلمين المنفذين للتجربة، وردود فعل الطالبات اللـواتي             

دورة التعلم واستراتيجية ما    (راء المعرفة، واالستراتيجية التكاملية     طبقت عليهن استراتيجية ما و    

حيث نقلن أثر تعلمهن إلى مواد أخرى غير العلوم، وكانت تعبيراتهن يغلب عليها             ) وراء المعرفة 
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التفكير في التفكير، وعيي لذاتي، إدارتي لذاتي، إن وعيي لذاتي بمثابة البوصلة التي تـوجهني،           (

ن قدرة على تحديد الهدف و الوعي بما يحتجنـه مـن اسـتراتيجيات لتحقيـق         كذلك أصبح لديه  

الخ ورصد التنبؤات والتوقعات والمثـابرة      ... والتأمل قبل العمل وفي أثناء العمل وبعده      ) الهدف

للوصول إلى إجابة معينة، حيث كن في أثناء قراءتهن للنصوص يتوقفن ويحاولن التنبـؤ بمـا                

  .مهن للمهمةسيحدث والتأمل في مدى فه

  

تعيد فيه ذكرى األنشطة والمهام التي      ) Journal(بإعداد  ) ذكوراً وإناثاً   ( وقد قامت المجموعات    

قاموا بها في أثناء التجربة، فكانت الصياغة التي صاغها طلبة المجموعات التجريبية أكثر عمقاً              

التي أعـدت مـن     ) Journal(وفهماً وتنظيماً من الُمعدة من المجموعة الضابطة، واتسمت الـ          

بالدقة والبيان اللذين يوحيان بمدى تأثر هـذه المجموعـة بمـا            ) التكاملية(اإلناث في المجموعة    

ُعرضن له من استراتيجيات جديدة، كذلك بينت مالحظات أولياء األمور الذين خـضع أبنـاؤهم               

ء الحديث مـع إخـوتهم،      للتجربة أن هناك تغُّيراً في المصطلحات التي استخدمها أبناؤهم في أثنا          

               ومحاولة تحديد الهدف في أي مهمة تُوكل إليهم وتحديد استراتيجيات وخطـوات لتحقيقـه، وأن

الطلبة الذين ُدرسوا فقط باستراتيجية دورة التعلم قد الحظ أولياء أمورهم كثرة ارتيـاد أبنـائهم                

  .للبحث عن المعرفة) Net(للمكتبة أو شبكة االتصاالت الدولية 

  

التـي  ) 2001؛العيسوي،2003،الزيادات ، 2003خوالدة ،؛ (تعارضت هذه النتيجة مع دراسة       و

  .أشارت إلى أنه لم يكن للتفاعل بين الجنس والمجموعة أثٌر ذو داللة إحصائية لهذا البرنامج

  

 وبالمقابل تفوقت المجموعات التجريبية ذكوراً وإناثاً على المجموعات الضابطة التـي درسـت             

 االعتيادي، وقد يعود ذلك إلى تركيز الطريقة االعتيادية على التلقين وعدم تمركزهـا              باألسلوب

  .حول الطالب بحيث يكون دوره أقل إيجابية من االستراتيجيات األخرى

  تفاعل المجموعة ومستوى التحصيل في العلوم

  

ه ال توجـد    وعند مناقشة أثر تفاعل كل من المجموعات ومستوى التحصيل أشارت النتائج إلى أن            

مما يدل على إفادة طلبة العينة بمستوياتهم ) α  0.05 ≤(فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 

التحصيلية المتباينة من االستراتيجيات التدريسية، التي ساعدت الطلبة االقل نجاحاً في ان يكـون              

  .امهأداؤهم أكثر كفاية، والطلبة األكثر نجاحاً على إتقان ما فهموه واستخد

  



 105

 وهذا يعني مدى فاعلية هذه االستراتيجيات في زيادة فهم المفاهيم العلمية لجميـع المـستويات               

التحصيلية، أي أن الطلبة بمستوياتهم التحصيلية تأثرفهمهم للمفاهيم العلمية إيجابا نتيجة اسـتخدام    

نظرائهم الذين تعلمـوا     مقارنة ب ) دورة التعلم ، ما وراء المعرفة، والتكامل بينهما         (استراتيجيات  

  . باالستراتيجية االعتيادية

  

التي أظهرت وجود فروق تُعزى إلـى       ) 2001(واختلفت هذه الدراسة مع نتائج دراسة العيسوي        

  .التفاعل بين المجموعة ومستوى التحصيل لصالح فئة التحصيل العالي في المجموعات التجريبية

  

  تفاعل الجنس ومستوى التحصيل

  

ئج إلى أنه ال توجد فروق  دالة إحصائيا تعزى إلى التفاعل بين الجـنس ومـستوى                 أشارت النتا 

التحصيل في فهم االطلبة للمفاهيم العلمية، فكل من الطلبة ذكورا وإناثا وبالمستويات التحـصيلية              

المتباينة  قد تأثر فهمهم للمفاهيم العلمية إيجابا، وأن هذه االستراتيجيات خاطبت قدرات الطلبـة               

ذكور واإلناث بشكل يتناسب وجنس كل منهم، وخاطبت اهتماماتهم واستعداداتهم لما تختص به             ال

مثل هذه االستراتيجيات من احترام لعقل الطالب وإعماله بالتدبر والتأمل والتدرج من المحسوس             

الذي يساعد الطالب من مستويات التحصيل المتدنية أن يشكل تصورا صحيحا للمفـاهيم التـي               

تساعده على الوصول الى المفهوم المراد اكتشافه،  وكذلك أنها أخذت بيد الطلبة ذكـورا              بدورها  

وإناثا،  وبشكل تصاعدي في تنمية مستوياتهم التحصيلية، كّل وفق ما تسمح به قدراته، فوجـدنا                

الطالب من مستوى التحصيل الراسب وقد تقدم وتحسن فهمهه بـسبب مـا وفـرت لـه هـذه                   

عامل مع المواد ومع زمالئه وإشراف من المعلم ومنحه الفرص الكافية كـي            االستراتيجيات من ت  

يفيد من أخطائه، والتأمل في خطواته فكّل ذلك شكّل لديه الوعي بما يقوم به، وهكذا الحال مـع                  

باقي الطلبة في المستويات التحصيلية حيث كل منهم وجد ضالته، واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة               

التي أشارت إلى أنه يوجد فرق في تحصيل الطلبة يعزى          ) 2001( بها العيسوي  الدراسة التي قام  

إلى التفاعل بين الجنس ومستوى التحصيل، وهذا االختالف ال يقلل من قيمة أي من الدراستين،               

  .فلكل منهما ظروفها وآلية تنفيذها التي اختلفت عن االخرى
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  تفاعل  المجموعة والجنس ومستوى التحصيل 

  

) ومـستوى تحـصيل   *جنس  *المجموعة  (بة إلى مناقشة تفاعل متغيرات الدراسة الثالثة        وبالنس

في فهـم  ) α  0.05 ≤(أشارت النتائج إلى أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 

المفاهيم العلمية لدى طلبة الصف السابع تعزى إلى التفاعل بين الجنس والمجموعـة ومـستوى               

، وهـذا يعنـي مـدى    )α  0.05 ≤(وهي أكبر من ) 0.861(ت مستوى الداللة التحصيل إذ بلغ

وهذا يعنـي   (مناسبة االستراتيجيات التدريسية قيد الدراسة للجنس ولمستويات التحصيل المتباينة          

أن الطالب ذَكراً كان أم أنثى في المجموعات التجريبية وبمستويات تحصيلية متباينة كان لهـذه               

وكان ) قارٌب في فهم المفاهيم العلمية في وحدة العلوم المختارة في هذه الدراسة           المتغيرات اثٌر مت  

لها إفادة أيضاً من االستراتيجيات التي طبقت دونما فرق ُيذكر بينَهم واختلفت هذه النتيجـة مـع                 

( ، التي أشارت إلى أنه توجد فروق دالة إحصائيا بين متغيرات            )2001(نتيجة دراسة العيسوي    

  ) مستوى التحصيل * الجنس  * المجموعة

  

 وإذا ما قورنت مع المجموعة الضابطة، حيث كان هناك تزايد طردي لدى كـل مـن الـذكور                  

  .واإلناث في مستوياتهم التحصيلية وفقاً لالستراتيجيات التدريسية المستخدمة في الدراسة
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   التوصيات5.5
  :يمكن اجمال نتائج الدراسة

 فهم الطلبة للمفاهيم العلمية تُعزى إلى المجموعة ولصالح         وجود فروق دالة إحصائياً في     -

  .المجموعات التي ُدرست باالستراتيجية التكاملية

 .عدم وجود فروق دالة إحصائياً في فهم الطلبة للمفاهيم العلمية تعزى إلى جنس الطالب -

حـصيل  وجود فروق دالة إحصائياً في فهم الطلبة للمفاهيم العلمية تعزى إلى مستوى الت             -

 .في مادة العلوم ولصالح مستوى التحصيل الممتاز

عدم وجود فروق دالة إحصائياً في فهم الطلبة تُعزى إلى الّتفاعل بين المجموعة والجنس               -

 .ومستوى التحصيل

وجود فروق دالة إحصائياً في فهم الطّلبة تعزى إلى الّتفاعل بين متغيـري المجموعـة                -

 . التكاملية،ولصالح الذكور في مجموعة دورة التعلموالجنس لصالح اإلناث في المجموعة

عدم وجود فروق دالة إحصائياً في فهم الطّلبة تُعزى إلى الّتفاعل بين متغيري المجموعة               -

 .ومستوى التحصيل

عدم وجود فروق دالة إحصائياً في فهم الطّلبة تُعزى إلى التفاعل بين الجنس ومـستوى                -

 .التحصيل

  

  :الباحثةوفي ضوء النتائج أوصت 

  

 .توصيات للجهات المعنية .1

  

توصي الباحثة الجامعات وكليات التربية وبرامج إعداد المعلمين على تضمين  برامج              . أ 

إعداد المعلمين استراتيجيات التدريس المتمركزة حول الطالب، والتي تقوم على مبـادئ            

وعلـى  النظرية البنائية من حيث إن الطالب نشط وقادر على بنـاء معرفتـه بنفـسه،                

استراتيجية ما وراء المعرفة، لما لهذه االستراتيجيات من أثر واضح في فهم الطلبـة ،               

والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم من أجل إعداد مجمعات تدريبية تتناغم مـع هـذه               

  .البرامج ليكون هناك تكامل في دورهاتين المؤسستين التربويتين 

م كتب العلوم بشكل يسمح للمعلمين اسـتخدام        كما توصي الباحثة معدي المناهج بتنظي      . ب 

استراتيجية دورة التعلم، وما وراء المعرفة، وطرق التدريس المعتمـدة علـى التفكيـر              

وإعادة تصميم المادة التعليمية بما يتفق واستراتيجية ما وراء المعرفة ودورة التعلم مـن              
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للطالـب باسـتخدام    خالل احتواء الكتاب المدرسي على أسئلة تثير التفكيـر، وتـسمح            

 .مهارات التفكير ما وراء المعرفي

وكذلك توصي الباحثة بعقد دورات تدريبية للمعلمين في أثناء الخدمة لتـدريبهم علـى       . ج 

استراتيجيات تعليمية مبنية على مبادئ النظرية البنائية وعلـى اسـتراتيجية مـا وراء              

 المعرفة
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إجراء مزيد من الدراسات التي تتناول أثر استخدام برنامج تدريبي مبني على مهارات              .1

  .وضوعات مختلفة ومستويات تعليمية أخرىما وراء المعرفة،في م

إجراء دراسات تبحث أثر تكامل أكثر من استراتيجية تجمع بين ما يقوم به المعلم وما                .2

 .يقوم به الطالب وأهمية تكامل دورهما في تحقيق األهداف التعليمية
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  د20:ف.        ز  الجلسة التدريبية االولى  )1:1(رقم الفاعلية

  

  لتدريبي المبني على مهارات ما وراء المعرفةالبرنامج ا

                                                   
  التعريف بالبرنامج

  

هو مجموعة من الجلسات التدريبية المجدولة زمنياً، حيث يقوم المدرب فيها بإدارة تلك الجلسات 

  .بهدف إكساب المتدربين مهارات ما وراء المعرفة

  

  الهدف العام

  

يهدف هذا البرنامج من خالل فعالياته وأنشطته إلى  تنمية مهارات ما وراء المعرفة لدى طلبة 

  .الصف السابع األساسي، ومساعدتهم على امتالك الوعي وإدارة عملية تفكيرهم بأنفسهم 

  

  األهداف الخاصة

  

أمكن ) االنترنت(بعد االطالع على األدب التربوي والمراجع المختصة وشبكة المعلومات الدولية 

الوعي بالذات، : حصر عدد من مهارات ما وراء المعرفة وطرق التدريب عليها، وهي مهارات

  .إدارة الذات، مراقبة الذات، التساؤل الذاتي

  

  :وعليه تكون األهداف الخاصة

  .تنمية مهارة وعي الذات من خالل استراتيجية التخطيط والحديث الذاتي .1

 .ن خالل استراتيجية طرح األسئلة وإدارة الوقتتنمية مهارة إدارة الذات م .2

 .تنمية مهارة مراقبة الذات من خالل استراتيجية االستعداد لالمتحان، وأسلوب التعلم .3

 .تنمية مهارة التساؤل الذاتي من خالل استراتيجية طرح األسئلة .4
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  الفئة المستهدفة

  

هارات ما وراء المعرفة سوف يتم التركيز على تدريب طلبة الصف السابع األساسي على م

  .لمعرفة مدى تأثيرها على فهم المفاهيم العلميه لديهم

  

  المدرب

  

  .ات على فعاليات البرنامج/تعتبر الباحثة المسؤول األول عن تدريب المعلمين .1

يقوم كل من معلمي ومعلمات الصف السابع األساسي الذين تم تدريبهم علـى فعاليـات                .2

 .ألساسي على المهارات المذكورة في البرنامجالبرنامج بتدريب الصف السابع ا

  

  المدة الزمنية

  

لوحدة الحـرارة فـي   "سيتم التدريب على البرنامج بشكل متزامن مع دراسة طلبة الصف السابع       

  .حصص في األسبوع) 4(حصة بواقع )21(التي تستغرق " حياتنا

هي الفترة الزمنية نفسها وعليه ستكون الفترة الزمنية للتدريب على مهارات ما وراء المعرفة 

  ".الحرارة في حياتنا"التي تدرس فيه وحدة

  .جلسة) 13(دقيقة بواقع) 40(والمدة الزمنية للجلسة هي مدة الحصة الدراسية نفسها أي 

  .أسابيع) 7(وبالتالي سيستغرق تدريب الطلبة على البرنامج 

  

  المواد والوسائل واألنشطة المستخدمة لتنفيذ البرنامج

  

  .ورة والطباشيرالسب .1

 .أنشطة فردية وجماعية، حوار ومناقشة .2

 .نصوص تعليمية .3

 .وشفافيات) O.H.P(جهاز العرض ذو الرأس المرتفع  .4
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  د20:ف .ز  الجلسة التدريبية االولى  )2:1(رقم الفاعلية

  

  التمهيد للتدريب
  

  :أهداف الجلسة

  

  :اليةيتوقع بعد االنتهاء من الجلسة أن يحقق المعلمون األهداف الت

  .أن يتعرفوا على مفهوم مهارات ما وراء المعرفة .1

 .أن يتعرفوا على األساليب المتبعة في التدريب .2

  

  :آلية التنفيذ

  

  :ابدأ الجلسة التدريبية كالتالي

  .أختى المعلمة طالبك على البرنامج بلغة واضحة وسليمة/ عرف أخي المعلم -

لى مهارت تساعدهم في أن وضح لطالبك الهدف من هذا البرنامج وهو تدريبهم ع -

 .يصبحوا أكثر فاعلية في تفكيرهم وتكوينهم للمفاهيم

وضح لهم اسم البرنامج، برنامج تدريبي لتنمية مهارات ما وراء المعرفة، ويَُتوقع بعـد               -

 أن يتحسن، فهمك، وتقبل على الـتعلّم بـصورة          -عزيزي الطالب -االنتهاء من تدريبك    

تعلّم، وتصبح قادراً على ضبط تفكيرك وضبط أسـلوب         مستقلة وتعتمد على نفسك في ال     

 .تعلمك ونمطه وتدير وقتك وتراقب ذاتك

أعط المجال للطلبة ليطرحوا أية أسئلة بخصوص عنوان البرنامج أو مدته الزمنية أو أية               -

 ...أسئلة أخرى

 إن مهارات : قدم لهم مفهوم مهارات ما وراء المعرفة،اكتب المفهوم على السبورة ثم قل            -

وعي االطالب بتفكيره عند القيام بمهمات محددة فـي الموقـف           "ما وراء المعرفة تعني     

التعليمي، فهي تعني وعي الطالب بعملياته المعرفية مثل االنتباه وتخـزين المعلومـات             

والتذكر، وكذلك وعيه بنمط تعلمه واستخدام هذا الوعي من أجـل تعـديل مـسارتعلّمه               

 .ةوضبطه باتجاه الهدف من المهم

 .أعط أمثلة لتوضيح مفهوم مهارات ما وراء المعرفة -
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يراقب الطالب أحمد انتباهه في أثناء حصة الرياضيات ويعمل على إبقاء انتباهـه مـع                -

 .المعلم

يدرك الطالب مصعب كيف يخزن المعلومات في ذاكرته في أثناء مذاكرته لمادة تعليمية،              -

 هل يخزنها على صورة بصرية أم لفظية؟

  .تطلب من الطلبة أمثلة أخرى ودونها على السبورة وناقشهم بهاحاول أن 

  

بين لهم أن مهارات ما وراء المعرفة يمكن تدريسها أو التدريب عليهـا بالعديـد مـن                  -

 :االستراتيجيات منها

 وهنا يجب على المعلم التفكير بصوت عاٍل حيث يتابع الطلبة عمليات التفكيـر              :النمذجة .2

 ألن الطلبة يحتاجون الى مفردات التفكير ليتواصـلوا فيمـا           المعروضة لهم، وهذه مهمة   

هذااألسلوب - صلى اهللا عليه وسلم      -وقد علّمنا المربي األول الرسول    .بينهم ومع معلمهم  

  ".صلوا كما رأيتموني أصلّي:" حين قال

 تهدف هذه االستراتيجية إلى تمثيـل عمليـة التفكيـر           :استراتيجية المجموعات الثنائية   .3

ية في أثناء تأدية المهمة حيث يتحدث أحد الطلبة بـصوت عـال واصـفًا               بصورة عمل 

 .عملياته الفكرية، وزميله يستمع ويسأل أسئلة تساعد في إيضاح التفكير وتعديله

 وهنا يتأمل الطلبة في تفكيرهم وتسجيل مالحظاتهم حـول   ):الفكريـة (طريقة المذكرات    .4

 ...لى تعاملهم مع الصعوباتوعيهم لمناطق الغموض، وعدم التناسق ويعلّقون ع

 ُيعطى الطالب مجموعة من المفاهيم ُويطلب منه ترتيبها في شبكة           :الخريطة المفاهيمية  .5

 .مفاهيمية تبين ترابطها وعالقاتها

 تتطلب موقفاً مشكالً أو سؤاالً يثير تفكير الطالب ويتحدى عقلـه            :أسلوب حل المشكالت   .6

 .تأمل ويجرب للوصول إلى الحلويجبره على التقصي والبحث، حيث يتساءل وي

 بجانبيها األيسر واأليمن وما يربط هذين الجانبين من األحداث          ):طريقة جوين  (Vشكل   .7

 ويتم التفاعل بين الجانبين من خـالل الـسؤال          Vواألشياء التي توجد في بؤرة الشكل       

 .Vالرئيس الذي يقع أعلى الشكل 

ليات أسـلوب النمذجـة تـسهيالً لتعلـيمكم         وهكذا عزيزي الطالب سأعتمد معكم في معظم الفعا       

  .المهارة
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  د40: ف.ز  الجلسة التدريبية الثانية  )1:2(رقم الفاعلية
  

  جلسة تمهيدية

  أهداف الجلسة

  .تعريف الطلبة بأسئلة ضبط التنفيذ -

 .تعريف الطلبة باألسئلة الفرعية ألسئلة ضبط التنفيذ -

  

  االحتياجات

  

 ).O.H.P(تفع شفافيات، وجهازالعرض ذو الرأس المر
 

  .  بشكل فردي ثم جماعي:إدارة النشاط

  

  آلية التنفيذ 

  

وأنـا أخطـط    : يقول المعلم بعد تهيئة الطلبة للدخول في جو الجلسة التدريبية عزيزي الطالـب            

لتدريسكم أو أقوم بأي مهمة وفي حّل أي مشكلة، أسأل نفسي العديد من األسئلة، وقـد سـميتها                  

  .ي تضبط تفكيري وسلوكي في أثناء تأديتي لعمليأسئلة ضبط التنفيذ لك

  هل ترغبون في معرفة هذه األسئلة التي أسألها لنفسي؟

  

  أسئلة ضبط التنفيذ

  

كيف أستخدم ما أعرف ليساعدني في تنفيذ المهمـة، أو حـل             ماذا أعرف عن المهمة؟    .1

 المشكلة التي تواجهني؟ 

  ما الذي أقوم به في هذه المهمة؟ .2

التفكير الصائبة التي توصلني إلى حل المشكلة؟ كيف أحكـم علـى            هل اتبعت خطوات     .3

 ذلك؟

 وأنا أقوم بتنفيذ المهمة، هل تواجهني صعوبة؟ .4
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  ما الذي أحتاجه من المدير أو من زمالئي حتى أنفذ هذه المهمة؟

  من منكم يستخدم هذه األسئلة عند تأديته لمهمة ما؟: بعد طرح هذه األسئلة، اسأل طالبك

  ون أن تتوقّعوا أو تشتقوا من هذه األسئلة أسئلة فرعية؟هل تستطيع

اكتب األسئلة على بطاقات ووزعها بناء على عدد المجموعات المراد تشكيلها لالسـتعانة             -     

  .بها

وزع طالبك إلى مجموعات ليقترحوا أسئلة فرعية لكل سؤال رئيس عرضـته، تجـول               -

 .بينهم مفكراَ معهم بصوٍت عاٍل

 .زمنية محددة لالنتهاء من العملأعطهم فترة  -

 .للمجموعة يتحدث بشكل نيابي عنهم) متحدثاً(اطلب منهم أن يحددوا ُمقرراً  -

 .اطلب منهم أن يتعاونوا معاً في وضع األسئلة -

بعد إعطاء المجموعات إشارة بأنهم أنهوا المهمة، اعرض ما توصلت إليه المجموعـات              -

ية، وقارن بين ما توصل إليه طالبك ومـا         ثم اعرض ما قمت أنت بتحضيره على شفاف       

  .ستعرضه أنت

 .عرض الشفافية -

ماذا أعرف عن المهمة ؟ كيف أستخدم ما أعرف ليساعدني فـي تنفيـذ              :السؤال األول  -

 المهمة أو حل المشكلة التي تواجهني؟

 ماذا أحتاج ألداء المهمة؟ -

 ما موضوع المهمه؟ -

 ما الذي أعرفه عن الموضوع؟ -

 موضوع؟بماذا يرتبط هذا ال -

 ما أهم األجزاء في هذا الموضوع؟ -

 ما العالقة التي تربط األجزاء مع بعضها؟ -

 هل المعلومات معقولة؟ -
 
 ما الذي أقوم به في هذه المهمة؟: السؤال الثاني -

 ماذا أفعل؟ -

  ؟)المهمة(ما الشروط التي يفترض أن يؤدى بها العمل  -
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  ي توصلني إلى حل المشكلة؟هل اتبعت خطوات التفكير الصائبة الت: السؤال الثالث -

 كيف أحكم على ذلك؟ -

 كيف أصل إلى تحقيق المهمة؟ -

 ماذا عملت؟ولماذا؟ -

 هل هناك طريقة أخرى لعملها؟ -

 كيف أسير بإنجازها؟ -

 إلى أين يصل بي هذا المنحى؟ -

 هل الطريقة المتبعة هي الطريقة الفضلى؟ -

 هل قمت بتفحص جميع اإلحتماالت؟ -

 هل قمت بإنجاز العمل؟ -

 وأنا أقوم بحل هذه المشكلة أو المهمة؟: الرابعالسؤال  -

 هل تواجهني صعوبة؟ -

  ما الذي احتاجه من زميلي حتى أنفذ هذه المهمة؟ -

  

بعد االنتهاء من عرض األسئلة ناقش الطلبة حولها، سجل إضافاتهم، أخبرهم أن كل واحد منـا                

  .يجب أن يسأل نفسه أسئلة تساعده على تعديل مساره باتجاه الهدف

رهم ّأن هذه األسئلة ستكون رفيقة دربنا في أثناء الجلسات التدريبية وأنه ليس بالضرورة أن               أخب

  .تكون نفسها ،ولكنها تدور حول تخطيطي لمهمة، ومراقبتي لها، ومن ثم تقييمي

  .واآلن إلى لقاء في الجلسة القادمة

  

  

ابة الهوية اكتب أسئلة الضبط التنفيذية على بطاقة لتكون بمث:ة /أخي المعلم 

الشخصية للطالب يستخدمها في أي موقف تعليمي أو حياتي
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  د40:ف:  ز  الجلسة التدريبية الثالثة  )1:3(رقم الفاعلية 

  

  مهارة الوعي بالذات
  

  أهداف الجلسة

  

  . تنمية مهارة الوعي بالذات لدى الطلبة -

  .  أن يكتسب الطالب المقدرة على التعبير عما لديه من قدرات-

  . يكتسب الطالب المقدرة على التعريف بنفسهأن -

  :االحتياجات

  

  ).O.H.P(  شفافية، بوستر، أقالم، نص تعليمي، جهاز العرض ذو الرأس المرتفع -

  

  : إدارة النشاط

  

  .أنشطة تمهيدية -

  . فرادى وجماعات -

  آلية التنفيذ

  من أنا؟) 1(نشاط 

صغيرة ثم يحلل اسمه، ويكتب لكـل       يطلب المعلم من كل طالب أن يكتب اسمه على قطعة ورق            

  مثال اسم أحمد)  دقائق للقيام بذلك3(حرف من حروف اسمه كلمة تعبر عن صفة له 

  .دمث وحرف الميم مثابر= يعني حرية، وحرف الدال  حرف األلف يعني أمين ،حرف الحاء
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  ".اعرف نفسك)" 2(نشاط 

  

قة، األشياء التـي يحبهـا والتـي ال          يطلب المعلم بهذا النشاط من كّل طالب أن يكتب على ور          

يحبها، األشياء التي يصعب عليه إنجازها، الصفات التي يحبها في أصدقائه، أفـضل األلعـاب               

عنده، هواياته، أعظم نجاح حققه، أغلى شيء عنده، أسعد األوقات لديه، أفضل القـصص التـي           

قوتـه ونقـاط ضـعفه؟      يفضل قراءتها، طموحه في المستقبل، اختالفه عن اآلخرين، ما نقـاط            

وغيرها من األسئلة التي تساعد الطالب على تطوير فهم أعمق وأكثـر موضـوعية لشخـصيته      

  .وطرق تفكيره

  .مناقشة الطلبة بما لديهم

  

  ".أنا أستطيع):" 3(نشاط 

  

 .الهدف من النشاط أن يعبر الطالب عن قدراته -

  

  يطلب من كل طالب أن يكتب ثالثة أمور

  .يستطيع عملها .1

 .الناس عليهايقدره  .2

 .مسؤول عنها .3

  

  ...أنا مسؤول... يقدرني الناس على... أستطيع أن... أنا فالن: ويبدأ المعلم بنفسه
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      )2:3(فعالية 

  

  )1(نشاط 

  

يطرح المعلم مفهوم الوعي بالذات ويذكّر الطلبة ببعض اآليات القرآنية ومواقف 

  .للصحابة تساعدهم على فهم المفهوم
  

  ة/الطالب العزيز

  

  .بعد قيامنا باألنشطة السابقة كنا نهدف أن نصل معاً إلى مفهوم الوعي بالذات

  :وقد استخدمت لفظة الوعي بعدة معان منها 

  .الفهم وسالمة اإلدراك-

  .شعور الكائن الحي بنفسه وما يحيط به-

  :وفي هذا البرنامج سنعرف مصطلح. التقاء أنظمة العقل مع أنظمة الواقع-

والـذي  هو أحد مهارات ما وراء المعرفة الهامة ألي شكل من أشكال التعلم             : )الوعي بالذات ( 

يعني وعي الطالب لقدراته واتجاهاته، و لما يوظفه من عمليات عقلية في أثناء تعلمه للمهمة               

التعليمية، وما تتطلبه هذه المهمة من أعمال ومسؤوليات ووعيه للعالقة التي تربط بين هـذه               

 ووعيه لما يوجد في ذاكرته من معرفة وخبرات سابقة تتعلق بالمهمـة             األعمال بعضها ببعض  

  .التعليمية

  

  .بعد عرض مفهوم وعي الذات: آلية التنفيذ

  

." بل اإلنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقـى معـاذيره         "ُيذكّر المعلم طالبه بقول اهللا تعالى        .1

ي ما بها مـن خيـر أو        ، ويوضح لهم أن اإلنسان يعي نفسه ويع       )16-15:القيامة،اآليتان(

 .شر، وهو قادر بهذا الوعي أن ُيرشدها إلى الخير أو يهوي بها إلى غيابة الشر
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  :يعرض المعلم موقف الطّفيل بن عمرو الدوسي .2

عندما كانت قريش تخوفه من سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم وأنه إن اقترب منه نالته اآللهـة                  

  .بأذى عظيم

إنك لرجـٌل لبيـب     ... ثكلتك أمك يا طفيل   : تحدث في نفسه وقال   : ألريبولكن الطّفيل األديب ا   

فإن كـان  ... وشاعٌر، وما يخفى عليك الحسن من القبح، فما يمنعك أن تسمع من الرجل ما يقول          

  ...الذي يأتي به حسناً قبلته، وإن كان قبيحاً تركته

  

 يعي قدراته، وما يمتلكـه مـن        أي مقدرة عند هذا الرجل الذي     : وهنا يتساءل المعلم أمام الطلبة    

  .معرفة لنفسه كانت سبباً في هداية قومه ونجاحه في حياته

  

من تفرس في نفسه فعرفها، صحت لـه الفراسـة فـي غيـره              : " عن الحكيم سمنون قال    .3

 ".وأحكمها

إن اهللا  ... هل لديك عزيزي الطالب المقدرة على أن تعي نفسك جيداً مثلما وعاها الطفيـل              .4

 .ا هذا الوعي، ولكننا بحاجة إلى تنميته وإظهاره حتى يكون سبباً في نجاحناأوجد فين

واالسالم يطالبنا دائما بأن نسيطر على أكبر مساحة ممكنة مـن مـشاعرنا وآمالنـا               

 ...وسلوكنا ومواقفنا

  . يطلب المعلم من الطلبة إعطاء أمثلة أخرى ومناقشتها-

دراتي ومعرفتي، وما أوظفه من عمليـات عنـدما         وق... هيا بنا نتدرب كيف أنمي وعيي لذاتي      

العلـم بـالتعلّم  والـصبر       :" قـال  -كرم اهللا وجهه  -أتعامل مع أي مهمة،فعن علي بن أبي طالب       

ونحاول أن نطبقها فيما نتعلم لتكون بمثابة األدوات التي تعيننا على           "                     بالتصبر

  .الجلسة القادمةالتعلم بشكل أكثر سرعة وأعمق أثراً في 
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  د40:ف.ز  الجلسة التدريبية الرابعة   ) 1:4(رقم الفاعلية

  

  مهارة الوعي بالذات
  

  أهداف الجلسة                                                                

  

  .أن يكتسب الطالب استراتيجية الحديث الذاتي

  

  :االحتياجات

  

  ).O.H.P(ذو الرأس المرتفع نص تعليمي،ملصقات، جهاز العرض 

  

  إدارة النشاط

  

-              ُيذكّر المعلم الطلبة بمهارة الوعي بالذات، وأنها أعلى مـستويات الـوعي، وأن

هناك استراتيجيات لتنمية هذه المهارة سوف نتدرب عليها في هذه الجلسة، هـي       

  .مهارة الحديث الذاتي

 هل تتحدث مع نفسك؟: اسأل طالبك -

  اللحظات؟هل تستجوب نفسك في بعض -

 هل هناك ما يعيق استجوابك لنفسك؟ -

 .ثم سجل اإلجابات على السبورة
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      )2:4(رقم الفعالية 

  

  الحديث الذاتي

  

  :آلية التنفيذ

  

بعد عرضنا السابق، سنتدرب على عدد من االستراتيجيات التي تنمـي           : عزيزي الطالب  -

  .مهارة الوعي بالذات لدينا

،ويقول المعلم إنها إحـدى     " الحديث الذاتي "ة على السبورة    يكتب المعلم اسم االستراتيجي    -

االستراتيجيات التي تساعدني على أن أعي ذاتي، سأعمل أنا أمـامكم كنمـوذج لتنفيـذ               

االستراتيجية، وأريد منكم أن تراقبوني بتمعن في أثناء تنفيذي وتالحظوني فـي أثنـاء              

 .تي بصوت مسموعحديثي مع ذاتي، وألغراض التدريب سيكون حديثي مع ذا

يقف المعلم أمام الطلبة وجها لوجه موضحاً لهم أنه سيلعب دور الطالب الـذي سـيطبق          -

 :استراتيجية الحديث الذاتي قبل مذاكرة النص التعليمي وبعده،والنص هو
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 "مصعب بن عمير"
  

 كان أعطر أهل مكة،ُ ولد في النعمة وغذِّي بها، وشب تحت            -هم بهاء، وجماالً وشباباً   غرة فتيان قريش وأوفا   

  .خمائلها ولعله لم يكن بين فتيان مكة من ظفر من تدليل أبويه ما ظفر به مصعب بن عمير
  

لى أسطورة  ذلك الفتى الريان، المدلل المنعم، حديثٌ حسان مكة، ولؤلؤة ندواتها ومجالسها، أيمكن أن يتحول إ              

من أساطير اإليمان والفداء، إنه واحد من أولئك الذين صاغهم اإلسالم ورباهم سيدنا محمد صـلى اهللا عليـه                   

  .وسلم
  

هنـاك كـان    ... صحب مصعب نفسه، تسبقه أشواقه ورؤاه     " األرقم بن أبي األرقم   "هناك على الصفا في دار      

 اآليات من قبل الرسول متألقة علـى شـفتيه آخـذة            وتنساب... الرسول يلتقي بأصحابه فيتلو عليهم القرآن،     

  ...!!طريقها إلى األسماع واألفئدة، حتى كان فؤاد ابن عمير في تلك األمسية هو الفؤاد الموعود

حتى ألقت نبأ إسالم مصعب إلى أمه التي طار ... سلم مصعب وكتم إسالمه ولكن مكه التي ال يخفى فيها سر         أأ

  .ولكن مصعب الذي كان قد وهب حياته قرباناً لباريها ما أثناه التعذيب والقهر... فحبسته وآذته... صوابها
  

وبعد هجرة الحبشة وعودته إلى مكة مرة أخرى اختاره الرسول صلى اهللا عليه وسلم ليكون سفيره إلى المدينة                 

لق الكريم، قـد    وهو يعلم أنه يوكل إليه أخطر قضايا الساعة، ولكن مصعب الذي وهبه اهللا العقل الراجح والخ               

  .غزا أفئدة أهل المدينة بزهده وترفعه وإخالصه فدخلوا في دين اهللا أفواجاً
  

" وسقط اللواء وهو يقول رضوان اهللا عليـه         ... وقع مصعب ... وتجيء غزوة أحد ليحمل مصعب الراية     ... 

  "وما محمٌد إال رسول قد خلت من قبله الرسل
  

  .عد أن خاض في استبسال عظيم معركة الفداء واإليمانوقع حلية الشهادة وكوكب الشهداء، وقع ب
  

لقد أوجعت شهادة مصعب قلب رسـول اهللا صـلى اهللا           ... سالت دموع وفيه عزيزة   ... وعند جثمان مصعب  

قال " عليه وسلم، فأفاضت عيناه الكريمتان بالدمع حزناً لفراق مصعب، وتال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                 

لقـد رأيتـك    : "وقال عليه السالم    ) 23:األحزاب،آية"(رجاٌل صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه     من المؤمنين   : تعالى

  !!ثم ها أنت ذا شَِعثُ الرأس في ُبرده؟... بمكة، وما بها أرق حلة وال أحسن لمة منك
  

 يـوم   إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يشهد أنكم الشهداء عند اهللا           : "هتف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      و

 ".القيامة

 )بتصرف. 1996محمد خالد، (
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  :أطلب من الطلبة االستماع الفعال الى الحوار الذاتي التالي

  

 ولكن ما الـذي يجـب علـي فعلـه قبـل البـدء               حسناً سأبدأ مذاكرتي للنص التعليمي،    " 

  :؟ سأطرح على نفسي األسئلة التالية...بالمذاكرة

  

  :قبل البدء

  ما هدفي من قراءة النص؟ -

  هل لدي معرفة سابقة عن موضوع النص؟ -

  هل معرفتي السابقة تساعدني أن أضبطَ انتباهي وأعي ما أقرأ؟ -

  لى أن أستوعب النص؟ما األمور التي يجب أن أقوم بها حتى تساعدني ع -

  ما هي مصادري الشخصية التي يمكن أن أوظفها وتحتاجها المهمة؟ -

  ما مستوى رغبتي ودافعيتي لقراءة النص؟ -

  لماذا قمت بقراءة النص قراءة صامتة؟ -

  كم أحتاج من الوقت حتى أنهي المهمة؟ -

  

  وعند البدء بتعلم النص التعليمي؟

  

  كيف أعمل؟ -

  هل أنا في الطريق الصحيح؟ -

   المعلومات الضرورية للتذكر؟ما -

  هل يجب أن أغير اتجاهي؟ -

  هل ُأعدل من سرعة انتقالي من خطوة إلى خطوة؟ -

  ما الذي أحتاج عمله إذا لم أفهم؟ -
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الفت انتباههم مرة أخرى أنك نموذج يطبـق اسـتراتيجية          ... تابع الحوار الذاتي أمام الطلبة    

  :علي أن أوجه الى ذاتي األسئلة التاليةثم قل بعد االنتهاء من المهمة : الحديث الذاتي

  كيف عملت؟ كيف أنجزت ما هو مطلوب مني؟ -

  هل طريقة تفكيري أنتجت ما أتوقعه أم ال؟ -

  هل أحتاج إلى الرجوع للمهمة مرة أخرى لسد الفجوات في فهمي؟ -

  

  :إنه تطبيق االستراتيجية بالقول

  

ي الوعي بذاتي في أثناء مذاكرتي للـنص        ّإن اكتسابي الستراتيجية الحديث الذاتي قد نَمى لد       

طلبة، واطلب مـنهم قـراءة      ) 5-4(التعليمي، واآلن أريد منكم أن تتقسموا إلى مجموعات         

النص السابق، وتطبيق االستراتيجية عليه، اطلب منهم تعيين مقـرر للمجموعـة وتزويـده              

  .بالصعوبات التي واجهتهم للتعامل مع استراتيجية الحديث الذاتي

  

 أثناء العمل تجول بين الطلبة، وقدم لهم المساعدة، واعمل على إثارة الدافعيـة لـديهم                 وفي

  .للعمل، وقدم لهم التعزيز، وتأكد أن جميع الطلبة يشاركون في تنفيذ المهمة

  

بعد االنتهاء من العمل في المجموعات، اطلب من مقرر المجموعة عرض ما  واجهه أفراد               

  .ت، وحاول أن تناقشهاكل مجموعة من المشكال

  

 الواجب البيتي

  

واطلب منهم قراءته في البيت والتدرب مـن خاللـه          " في بيتهم باب  : "  اعط الطلبة النص اآلتي   

  .على استراتيجية الحديث الذاتي لتنمية مهارة الوعي بالذات

ــالى   - ــول اهللا تع ــسير ق ــا    : "تف ــا فجوره ــواها فألهمه ــا س ــٍس وم ونف

 )7-8:الشمس،اآليتان"(وتقواها
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  صة رائعة لعلنا نتعلم منهاق
  

  !؟!؟!في بيتهم باب؟
  

في حجرة صغيرة فوق سطح أحد المنازل، عاشت األرملة الفقيرة مع طفلها الـصغير              

حياة متواضعة في ظروف صعبة، إال أن هذه األسرة الصغيرة كانت تتميـز بنعمـة               

م هو سقوط   لكن أكثر ما كان يزعج األ     ... الرضا وتملك القناعة التي هي كنز ال يفنى       

األمطار في فصل الشتاء، فالغرفة عبارة عن أربعة جدران، وبها باب خشبي، غير أنه              

وكان قد مر على الطفل أربع سنوات منذ والدته، لم تتعرض المدينـة             ! ليس لها سقف  

خاللها إال لزخات قليلة وضعيفة، إال أنه ذات يوم تجمعت الغيوم وامتألت سماء المدينة              

 ومع ساعات الليل األولى هطل المطر بغزارة على المدينـة كلهـا،             بالسحب الداكنة، 

فاحتمى الجميع في منازلهم، أما األرملـة والطفـل فكـان علـيهم مواجهـة موقـف          

  !!...عصيب
  

نظر الطفل إلى أمه نظرة حائرة وأندس في أحضانها، لكن جسد األم مع ثيابهـا كـان                 

ة فخلعته ووضعته مـائالً علـى أحـد         أسرعت األم إلى باب الغرف    ... غارقاً في البلل  

فنظر الطفـل   ... الجدران، وخبأت طفلها خلف الباب لتحجب عنه سيل المطر المنهمر         

ماذا يـا تـرى     : "الى أمه في سعادة بريئة، وقد علت وجهه ابتسامة الرضا، وقال ألمه           

لقـد أحـس    !! " يفعل الناس الفقراء الذين ليس عندهم باب حين يسقط عليهم المطـر؟           

  ...غير في هذه اللحظة أنه ينتمي إلى طبقة األثرياءالص
  

  !!!!ففي بيتهم باب

  

إنه مصدر السعادة وهدوء البال، ووقاية مـن أمـراض المـرارة            ... ما أجمل الرضا  

  .والتمرد والحقد
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  د40:ف.ز الجلسة التدريبية الخامسة  )1:5(فعالية 

  

  الوعي بالذات        
  أهداف الجلسة

  

  .تنمية الوعي بالذات من خالل استراتيجية التخطيط

  

  :االحتياجات

  

  .، نص تعليمي)O.H.P( ملصق، أقالم فلوماستر، شفافية، جهاز العرض ذو الرأس المرتفع -

  

  :دارة النشاطإ

  

  .  فردي ، وجماعي-

  

  :آلية التنفيذ

  

  ):1(نشاط 

  

  :بحيث تشتمل الخطة على" من دروس اللغة العربية"يكلف المعلم طلبته بوضع خطة لدرس 

  .أهداف الحصة .1

 .تسلسل الخطوات وتحديد األولويات .2

 .تحديد الصعوبات .3

 .تقدير الوقت الذي نحتاجه إلنهاء المهمة .4

 .تنظيم األدوات .5

 .يد االستراتيجية التي ستقوم بهاتحد .6

  خطوات التنفيذ
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بعد كتابة الخطوط العريضة على السبورة يبدأ الطالب بتنفيذ المهمة حسب الخطّة، وبعد االنتهاء              

  ...منها، يعرض الطلبة مالحظاتهم عليها وتقييمهم لمدى نجاحها أو إخفاقها مع بيان األسباب

  .ن مهارات التفكير حول تفكير زميلهموهنا يوضح المعلم لطالبه أنهم يمارسو

  

  )2(نشاط 

  

  أجب عن سؤالين: يقول المعلم

  أين تريد أن تكون؟: أين أنت اآلن؟  والسؤال الثاني: السؤال األول

  

  :ويقول

  

حينما تسأل أليس القط " أليس في بالد العجائب) "lewis Carrol(هل يعرف قصة لويس كارول 

ن فضلك، هل لي أن أعرف أي طريق علي أن أسلكه من هنا؟             م... تشيشاير عن الطريق فتسأله   

  .إذاً اسلكي أي الطرق: حينها قال القط! ال أعرف: فسألها عن وجهتها؟ فقالت

  

  .يطلب المعلم من طالبه التعليق على هذه القصة

  

نـا  إذن علي ... نعم إذا كنّا ال نعرف ماذا نريد؟ وإلى أين سنصل فال يهم أي طريق نسلك              : ويقول

  ما هدفي؟ ما الغاية التي أريد أن أصل إليها؟؟... أن نسأل أنفسنا

  

 يمشي مكباً على وجهه أهدى أمن يمشي سـوياً علـى صـراٍط              َأفَمن"يقول رب العزة في كتابه      

  )22:الملك،آية" (مستقيم 

  

  .إذن ال بد أن نخطط لحياتنا، وال نترك اآلخر يخطط لنا
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  ):3(نشاط 

  

لنتـدرب معـاًعلى   " أنا الذي ينام عندما تعصف الرياح   "سأوزع عليكم النص    :  وهنا يقول المعلم  

وهي استراتيجية من أجل زيادة الوعي بالذات، وتتضمن تحديـد الهـدف            : استراتيجية التخطيط 

  .وترتيب األنشطة بتسلسل منطقي وفق األولوية، التنبؤ بالصعوبات وتحديد طرق التغلب عليها

  

عمل أمامكم كنموذج لتنفيذ االستراتيجية أريد منكم أن تراقبـوني          سأ:واآلن يقول المعلم     -

  .بتمعن في أثناء تنفيذ االستراتيجية

  

قف مواجهاً للطلبة، اطلب منهم أن يراقبوك بانتباه وتمعن، وضح لهم أنك ستلعب دور الطالـب                

  .الذي سيطبق استراتيجية التخطيط قبل البدء في المهمة التعليمية

  

ويطلب من الطلبة قراءته قراءة صـامتة       ) أنا الذي ينام عندما تعصف الرياح     ( نص يوزع المعلم 

  : ، وفي أثناء ذلك يكتب على السبورة)د5(لمدة 

  ما الهدف الذي تسعى الى تحقيقه من قراءتك للنص؟ -

 ما االستراتيجية التي ستتبعهافي أثناء قراءتك؟ -

 لماذا المذاكرة بهذه الطريقة؟ -

 لتي يمكن أن تشابه ما أقرأ؟ما المعرفة السابقة ا -

 كم أحتاج من الوقت لقراءة هذا النص؟ -

  يمكن عرض النص واالسئلة على شفافيات:مالحظه

أريدكم أن تنظروا إلى السبورة وتقرأوا األسئلة الموجودة أعطهـم دقيقتـين للقـراءة،              : وقل لهم 

 دراسـة المـادة     وضح لهم أن األسئلة المكتوبة على السبورة بمثابة موجهات للتخطـيط عنـد            

  .التعليمية

  

: وبعد أن يسألها المعلم لنفسه، ويطلب من الطلبة قراءة النص بشكل فردي قراءة صامتة يقـول               

أريد منكم أن تتوزعوا بشكل مجموعات، وتختاروا مقرراً للمجموعة، اطلب منهم مناقشة األسئلة             

 مـا توصـلت اليـه       المطروحة على السبورة، بصورة جماعية، كلف مقرر المجموعة كتابـة         

المجموعة على السبورة، ثم ناقش اإلجابات المكتوبة على السبورة، ثم حاول تطبيق اسـتراتيجية     

  .التخطيط بما تتضمنه من األسئلة السابقة
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حاول أن تتجول بين الطلبة وتقدم لهم المساعدة، وتعمل على إثارة دافعيتهم لتطمئن أن الجميـع                

  .يشارك

  

العمل ناقش الصعوبات والمشكالت التي واجهتهم في أثناء تنفيذ االستراتيجية ،           بعد االنتهاء من    

  .اختم الجلسة التدريبية بإعطاء الطلبة واجباً بيتياًً

  

  

  واجب بيتي

  

 تطبيق استراتيجية الرجوع إلى كتاب التربية االسالمية واختر أحد الدروس محاوالً

  .التخطيط

  : تحديد

  .الهدف -

 .االستراتيجية -

 .الصعوبات -

 .كيف أتغلب عليها -

 .الوقت الذي احتاجه -
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  أنا الذي ينام عندما تعصف الرياح

  

ـ                  ن منذ سنوات عدة كان ألحد مالك األرض الزراعية مزرعة تقع بجوار الشاطئ، وكان كثيراً ما يعلن ع

حاجته الى عمال، ولكن معظم الناس كانوا يترددون في قبول العمل في مزرعة بجوار الـشاطئ، ألنهـم                  

كانوا يخشون العواصف التي كانت تعربد عبر البحر الهائج األمواج وهي تصب الـدماء علـى المبـاني                  

  .والمحاصيل
  

واجه في النهاية برفـضهم العمـل       ولذلك عندما كان المالك يجري مقابالته الختيار متقدمين للعمل، كان ي          

هل أنت يد عاملة جيـدة فـي        : "وأخيراً اقترب رجل قصير ونحيف، متوسط العمر للمالك، فقال له المالك          

ومع أن مالك   ! " نعم فأنا الذي ينام عندما تعصف الرياح      : فأجاب الرجل نحيف الجسم قائالً    " مجال الزراعة؟ 

ل أن يعينه بسبب شدة يأسه من وجود عمال آخرين يقبلون العمـل  المزرعة تحير من هذه اإلجابة إال أنه قب       

  .في مزرعته
  

أخذ الرجل النحيف يعمل عمالً جيداً في المزرعة، وكان طيلة الوقت مشغوالً من الفجـر حتـى غـروب                   

  .الشمس، وأحس المالك بالرضا عن عمل الرجل النحيف
  

ية الشاطئ، فقفز المالك منزعجاً من الفـراش،        وفي إحدى الليالي عصفت الرياح بل زمجرت عالياً من ناح         

ثم أخذ بطارية واندفع بسرعة إلى الحجرة التي ينام فيها الرجل النحيف الذي عينـه للعمـل عنـده فـي                     

  :المزرعة، ثم راح يهز الرجل النحيف وهو يصرخ بصوت عال
  

  "استيقظ فهناك عاصفة آتية، قم ثبت كل شيء واربطه قبل أن تطيره الرياح"

  :دار الرجل صغير الحجم مبتعداً في فراشه وقال في حزماست

  "!ال يا سيدي فقد سبق وقلت لك أنا الذي ينام عندما تعصف الرياح" 
  

استشاط المالك غضباً من ردة فعل الرجل، وخطر له أن يطلق عليه النار في التو و اللحظة، ولكنه بدال من                    

  . لمجابهة العاصفةأن يضيع الوقت خرج عاجالً خارج المنزل ليستعد
  

ولدهشته اكتشف أن كل الحظائر مغطاة باللدائن، والبقر في الحظيرة، والطيور في أعـشاشها، واألبـواب                

عليها أسياخ حديدية، وجميع النوافذ محكمة اإلغالق، وكل شيء مربوط جيداً وال شيء يمكـن أن يطيـر،                  

، وعاد هو نفسه إلى فراشه لينام بينمـا الريـاح           وحينذاك فهم المالك ما الذي كان يعنيه الرجل العامل لديه         

  .تعصف
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  د40:ف.ز الجلسه التدريبية السادسه  )1:6(فعالية 

  

  )1(مهارة إدارة الذات

  
  :أهداف الجلسة

  

  .أن يكتسب الطالب مهارة إدارة الذات -

 .طبق الطالب مهارة إدارة الذات في مواقع التعلم المختلفةأن ي -

  

  :االحتياجات

  

 أنشطة ترتبط بإدارة الذات، نصوص للقراءة، سبورة، جهاز العرض ذو الرأس المرتفـع              -

)O.H.P.(  

  

  :آلية تنفيذ األنشطة

  

  مراجعة مهارات الحلقة السابقة -

 .التعريف بالمهارة الجديدة -

 . واستقبال إجابات الطلبة التي يوجهونها في إدارة الوقتتحديد مهارة إدارة الوقت، -

 .تنفيذ الفعاليات -
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  :إرشادات

  كمدخل الى مهارة إدارة الذات) التخطيط،الحديث الذاتي(راجع طالبك بمهارة وعي الذات

  سنتدرب في هذه الجلسه على مهارة إدارة الذات: ثم قل

  

  

  

  

جاح في أداء المهمات التعليمية فهـي تـساعد         فإدارة الذات اضافة الى دورها في تحقيق الن       

الفردالطالب في مواجهة الضغوط الزمنية والنفسية واالجتماعية التي تنشأ من كثرة األعمال            

  .والمشاغل وازدحام الوقت بها واإلخفاق في أدائها

  

  )1(نشاط

عن يقول معاذ بن جبل     . عزيزي الطالب، وقتك هو عمرك ،وإدارته هي إدارة لحياتك وذاتك         

  :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  

شبابه فيما أباله، وعمره فيما أفنـاه،       : ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع         "

  ).1995األلباني،"(وعلمه فيما عمل به وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه

  والهمية الوقت، اقسم رب العزة في كثير من اآليات

  )1-3:الضحى،اآليات".(اذا سجى، ما ودعك ربك وما قالوالضحى، والليل :"حيث قال

  )1-2:الليل،اآليتان.(وغيرها من اآليات".والليل اذا يغشى، والنهار اذا تجلى:"وقال تعالى

يمكنك أخي المعلم ان تطلب من الطلبة االستشهاد بآيات واحاديث  بدل ان تلقيها انت               : مالحظه

  .بنفسك

  

  .دارة الذات ودور الوقت بالنسبة إليهاوإليك عزيزي الطالب تشبيها إل

إن مهارة إدارة الذات تعني ضبط توجيه الفرد لذاته قبل نشاطه التعليمي وفي اثنائه ومـا الـذي      

  .يجب عليه ان يفعله وما هي الخطوات الواجب اتباعها حتى االنتهاء من المهمه
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  :الساعة والبوصلة

  

أي كيف ننفق وقتنا؟ أما البوصلة، فهـي        "تمثل مواعيدنا والتزاماتنا، وجداولنا وأنشطتنا      : الساعة

  .تمثل ما نحمله داخلنا من رؤية وقيم ومبادئ، وتوجه فهي األشياء ذات األولوية في حياتنا

  

لفجوة بين الساعة والبوصلة فتقوم بأعمال كثيرة ال تساهم في إنجاز           يأتي الصراع عندما تشعر با    

  .ما نعتبره األهم في حياتنا

  

انظر إلى ابن تيمية حين ُأخذ إلى السجن بقلعة دمشق، فابتسم ُملقناً لمن يعيشون في ساحة الحياة                 

ـ     : درساً في توجيه الذات، مهما كانت الظروف، فصرخ قائالً         ا جنتـي   ما يصنع أعدائي بي؟ أن

وبستاني في صدري أينما ذهبت؛ فهي معي ال تفارقني، إن حبسي خلّوة، وقتلي شهادة وإخراجي               

  .من بلدي سياحة

  

فأي بوصلة توجه ابن تيمية، وأي قدرة على ضبط الذات، وتوجيههـا كمـا يحـب ويـشتهي                  

  .صاحبها؟

  

  لى الدقائقأغ
  

ة المنشودة لك، وماذا تريد من الحياة       عندما تسمع صوتك الداخلي، الذي يسألك عن واقعك والحال        

إذا لم تعرف نفسك، ولم تعرف ماذا تريد؟ سوف تترك للظروف ولآلخـرين تـشكيل حياتـك،                 

  .وتصبح مثل سفينة تبحر دون بوصلة
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  ):                                                             2(نشاط 

  

  :ليقم المعلم بقراءة القصة التالية

  

 "امأل الجرة

  
سـنتدرب اآلن   : ع الجرة في وسط القاعة، وقال للحضور      دخل المدرب قاعة التدريب، ووض    

على وضع خطة أسبوعية للعمل، فهذه الجرة تمثل أسبوعاً كامالً، وسنحاول مألهـا بطريقـة               

منطقية وعملية، أخرج المدرب كيساً كبيراً مليئاً بقطع الصخور المتباينة األحجام واألشـكال،             

اقط على األجناب، حـاول المـدرب زحزحـة         وأخذ يلقي بالقطع داخل الجرة حتى بدأت تتس       

  :الصخور في الداخل، فهز الجرة بشدة، لكنه لم يستطع إدخال المزيد، وهنا سأل الحضور
  

  ...نعم:هال امتألت الجرة؟ فأجابوا بصوت واحد
  

ليس بعد، ثم أخرج كيساً متوسطاً مليئاً بالحصى، وبدأ يلقـي بقطـع             : هز المدرب رأسه نافياً   

يرة داخل الجرة فتستقر في الفراغات بين الصخور الكبيرة، وعنـدما فاضـت             الحصى الصغ 

ال، ابتـسم المـدرب،     : الجرة بالحصى، سأل، هل امتألت الجرة؟ فرد الحضور بصوت واحد         

وأخرج كيساً صغيراً مليئاً بالرمل الناعم، وبدأ يسكب الرمل في الجرة فتسللت حبات الرمـل               

لتمأل كل الفراغات المتبقية وعندما فاضت الجرة بالرمل،        الناعمة بين الحصى وقطع الصخور      

  .نعم: سأل المدرب الحضور هل امتألت الجرة؟ فرد الجميع
  

الصخور الكبيرة هي األولويات، وقطع الحص المتوسـطة        : ابتسم المدرب مرة أخرى، وقال    

  .هي األعمال الملحة، وحبات الرمل هي األعمال الصغيرة التي تهم اآلخرين
  

 تانته
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  .انظر عزيزي الطالب إلى إدارة الوقت على أنها إدارة للعمر

  

  :مالحظة

  

  د20وهنا تحتاج الى .يمكن تحويل القصة إلى فعالية إجرائية يؤديها المعلم أمام الطلبة

  .أن يعرض المعلم لبعض األقوال عن أهمية الوقت: يمكن

  "...أنا مشغول ليس لدي وقت:" واآلن عزيزي الطالب، كم نسمع

  اً لنبدأ بالتدرب على إدارة وقتنا؟إذ
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  د40:ف.ز  الجلسه التدريبية السابعة  )1:7(فعالية
  

  )2(مهارة إدارة الذات

  إدارة الوقت

           

  أهداف الجلسه

  .ن يبني الطالب جدوالً يوزع فيه وقتهأ -

  .ن يدير وقته بما يتالءم وقدراته أ-

  

  االحتياجات

  شفافيات،نماذج جداول) O.H.P(جهاز العرض ذو الرأس المرتفع

  

  آلية التنفيذ

مراجعة الطلبة بمهارةإدارة الذات، وأهميتها في تحقيق النجاح للطالب إن إدرك كيفية توجيهها 

  .الوجهة الصحيحه

  .عرض برامج ُيوزع فيها الوقت ومناقشة الطلبة فيها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1(نشاط 

  : الجدول اآلتي- على شفافية-اعرض أمام الطلبة
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  التقويم  ماذا فعلت  ما الذي خططت له؟  الوقت

  +  تمت  صالة الفجر  5-5:30

  +  تمت التهيئة  تهيئة نفسي للمدرسة  ص6-7.5
  +  تم حضورها  حضور الحصة األولى  9:00
  +  تم حضورها  حضور الحصة الثانية  10:00

  +  تم حضورها  )6-3(حضور الحصص   11-1:30

  +  تم تناولت  تناول غذاء  1:30-2

  +  تمت  صالة الظهر  2:30-3

  +  استرحت  استراحة وقيلولة  3-4
  -  لدي ضيوف  قراءة  4

تمت الصاله لكن لـم       صالة العصر مع قراءة القرآن  4-4:50

  اكمل قراءة القرآن

+  

-  
  +  تم عملها  إعداد وظائف وعملها  5
  +-  بعضها تم واآلخر ال  دراسة وتدبر لمادة العلوم  6

  +  تمت  صالة المغرب  6:30
  +  تم  داد أوراق عملإع  7
  +  تم  استكمال أوراق العمل  8

  +  تم  االستعداد لصالة العشاء واقامتها  8:30

  -  حضور برنامج تلفازي  قراءة  9-10

  

  ما رأيك بهذا البرنامج؟ -

 هل سيستمر الطالب باألعمال التي استطاع أن ينجزها في الوقت المحدد؟ -

 ازها على االطالق؟برأيك ماذا سيفعل باألعمال التي لم يستطع إنج -

 هل يغير الموعد؟ -

 هل يضبط ذاته بصورة مختلفة؟ -

هل سيعيد النظر بترتيب الجدول مرة أخرى ليساعده ذلك في القيام باألعمال التـي لـم                 -

 يستطع القيام بها مطلقاً أو التي لم يرض عنها؟



 151

 لو أردت أن تضع لنفسك برنامجاً ما، فكيف تحدد أوقاتك؟ -

تلفة، واطلب منهم بناء برنامج يناسب أنشطتهم اليوميه، وان         وزع طالبك مجموعات مخ    -

 .يختاروا مقرراً للمجموعة يعرض البرناج المتفق عليه من قبلهم

 .ناقش انت وطالبك أعمال المجموعات مع رصد االضافات والتعديالت على ملصق -

 ؟هل من الممكن ان نبني جدوال يتناسب مع الجميع:اطرح عليهم السؤال التالي -

هل أوقات الصالة  والتزامنا بعبادة الصيام في  شهر رمضان تعتبر برنامجـا موحـدا                 -

 للمسلمين؟
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  )2(نشاط

  

، وأجـب عـن     )جدول األعمـال  (اقرأ المعلومات الموجودة في نموذج البرنامج األسبوعي        

  :األسئلة التالية

  

  البرنامج األسبوعي
  

  وقت الدراسة  اليوم  المهمات الدراسية

حل 

  اتالواجب

مراجعة مادة   التحضير

  دراسية

  اللغة العربية  حسب برنامج الحصص    صباحاً) 10-8(من   السبت

  الرياضيات      مساء) 7-4(من   األحد

  العلوم العامة      مساء) 7-4(من  اإلثنين

  العلوم االجتماعية      مساء) 8-5(من   الثالثاء

  اإلنجليزي      عصراً) 4-3(من   األربعاء

  التربية اإلسالمية      مساء) 7-4(من   الخميس

  مواد مختلفة      مساء) 7-6(من   الجمعة

  

  ما هي العناصر الرئيسة المكونة لنموذج البرنامج الدراسي األسبوعي؟ .1

 ما الفائدة من تحديد مواعيد القيام بهذه األعمال؟ .2

 ؟هل من المهم تحديد المهمات الدراسية المطلوبة عند عمل البرنامج الدراسي األسبوعي .3

 هل تعمل برنامجاً أسبوعياً للدراسة؟ .4

 ما هي خطوات عمل البرنامج الدراسي األسبوعي؟ .5

  



 153

  )3(نشاط 

  

  :فيما يلي نموذج برنامج دراسي أسبوعي، امأل هذا البرنامج وفقاً للواجبات الدراسية

  

  المهمات الدراسية  وقت الدراسة
  اليوم

  مراجعة مادة دراسية  التحضير  حل الواجبات

        السبت

        األحد

        اإلثنين

        الثالثاء

        األربعاء

        الخميس

        الجمعة
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  )4(نشاط

  

يختلف الناس في مدى فعالية استخدامهم لوقتهم، ونريد منك أن تختار المعايير أو الـصفات               

  .التي تعتقد أنها تشير دائماً إلى أن هذا الشخص يستعمل وقته بفعالية

  

  :ى التعرف على مدى قيامك بإدارة وقتك بفعالية أم الإذن يهدف هذا النشاط ال

  .أستيقظ عادة في ساعة محددة كل صباح .1

 .انام متأخراً .2

 .أتناول الفطور كل صباح بانتظام .3

 .لدي ساعات محددة للدراسة .4

 .لألعمال التي ال أرغب بها) ال(ال أتردد بقول  .5

 .لدي اهداف واضحة .6

 .أشاهد التلفاز لفترة طويلة .7

 .ائي معظم الوقتألعب مع أصدق .8

 .أحقق النتائج المطلوبة مني في الوقت المحدد .9

 .لدي قدرة جيدة على االنتقال بسرعة من عمل إلى آخر. 10

 .أعمل جيداً تحت الضغط وفي أثناء األزمات. 11

  

قارن بين إجاباتك واإلجابات الصحيحة في مفتاح اإلجابة، وإذا اتفقـت إجاباتـك مـع مفتـاح                 

 وقتك بفعالية، وإذا لم تتفق إجاباتك مع مفتاح التصحيح؛ فأنت بحاجة إلـى              التصحيح؛ فإنك تدير  

  .تعلم مهارة إدارة الوقت

  

  مفتاح التصحيح

  

  نعم. 5  نعم. 4  نعم. 3  ال. 2  نعم. 1

  نعم. 10  نعم. 9  ال. 8  ال. 7  نعم. 6

          نعم. 11

  د40:ف.ز )الثامنة(الجلسة التدريبية   )1:8(رقم الفاعلية
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  )3(مهارة إدارة الذات

  وعالقتها بوعي الذات
  أهداف الجلسة

  .  تنمية مهارة إدارة الذات-

  . تنمية قدرة الطالب على استخدام استراتيجية طرح األسئلة-

  

  :االحتياجات

  )O.H.P( نصوص مكتسبة، سبورة، ممكن شفافيات، جهاز العرض ذو الرأس المرتفع 

  

  :آلية التنفيذ

  

  ).طرح األسئلة/ مهارة إدارة الذات(عرض المفهوم الجديد  -

 .تحديد الصعوبات التي تواجه الطالب في إدارته لذاته -

 .توزيع النص -

 .من قبل المعلم) طرح األسئلة(نمذجة  -

 .توزيع المتدربين إلى مجموعات، لتطبيق االستراتيجية -

جههم، وكذلك تـوجيههم نحـو االسـتراتيجية        التجول بينهم لرصد الصعوبات التي توا      -

 .المطلوبة

 .إعطاء المتدربين واجباً بيتياً -
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  :إرشادات

  

يقوم المعلم هنا بعرض استراتيجيات عديدة إلدارة الذات، نص قرآني يربط بين الوعي بالـذات               

وإدارتها ،وكذلك مخطط يربط بين وعي الذات لمعرفة الفرد واتجاهاتـه وبـين إدارتـه لذاتـه                 

  .لتزامه بالمهمةوا

  

  :  إلدارة الذات استراتيجيات عديدة منها-

  .تنظيم المواد والمكان -

 .إدارة الوقت -

 ).القلق(إدارة الضغوطات  -

 .طلب المساعدة -

 .طرح األسئلة -

  

لقد تم التطرق إلى إدارة الوقت، وسيتم اختيار طرح األسئلة في هذه الجلـسة للتـدرب                

 عليها

ك لذاتك يساعدك على توجيهها إما الى الخير، وإمـا          أال تدرك عزيزي الطالب أن وعي      -

 الى الشر،  وبالنسبة الى المهام التعلميه فهي توجهك نحو الهدف المراد تحقيقه

  

ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقـد خـاب مـن                ":  قال تعالى    -

  ).7-10:الشمس،اآليات".(دساها

  .الشر في نفسي تجعلني أوجهها وأديرها نحو الطريق السليمإن معرفتي لمواطن الخير و
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مخطط يعرضه المعلم بحيث يوضح للطالب أن معرفتـك ووعيـك لـذاتك ولمعرفتـك          -

  .واتجاهاتك تساعدك على أن تدير نفسك بطريقة إيجابية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 عم لو وضعوا الشمس فـي       واهللا يا : يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : يعلق المعلم هنا قائالً   

  .يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا األمر ما تركته حتى يظهره اهللا أو أهلك دونه

أنا أدير ذاتي بما لدي من مبادئ وأخالق وقيم، ولنا في الصحابة خير مثال في قـدرتهم                  -

  .على إدارتهم لنزواتهم

 .امتالك خالد قدرات عسكرية جعلته يدير أعظم المعارك -

 ).السفارة(امتالك مصعب البيان جعله يدير أعظم مهمة في اإلسالم  -

 .امتالك أبي بكر مفتاح الحق جعله يدير حروب الردة -

 ).عدلت فأمنت فتمت(امتالك عمر مفتاح القوة جعل رسول الروم يقول بشأنه  -

  

رضى ويحب  لقد وضع اهللا لنا أعظم منهاج، وهو كفيل بأن يجعلنا قادرين على إدارة ذواتنا كما ي               

  .سبحانه وتعالى ، ولو نقلنا إدارة الذات بهذا المفهوم الى المهمات التعليمية

  ما الهدف الذي أنوي تحقيقه، وأوجه نفسي باتجاهه؟

  معرفتي

  ووعي لذاتي تقودني لِـ

  التجاهاتي

  نجاحي  إلى
  غرضي

  إيجابية

  سلبية

  نفسي 

  جهدي
يقودنا أن أحزم أمري وأآن 

المهمة في فعاًال

آخرين ، وانتظر حتى يدير 
  اآلخرون أموري

برمجة نفسي إلى النظر 
إلى المهمة بشكل إيجابي 

  وممتع

  ولي في النصوص تذآرة
 صلى اهللا يقول رسول اهللا

يا عم واهللا لو : عليه وسلم
وضعوا الشمس في يميني 
والقمر في يساري على أن 
أترك هذا األمر ما ترآته 
حتى يظهره اهللا أو أهلك 

  .دونه

  اإللتزام
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  ما الخطوات الالزمه لتحقيقه؟

  ما المكان الذي أشعر أني أستوعب فيه أكثر؟ -

 ما الوقت الذي أحتاجه لهذه المهمة؟ -

التي تساعدني في الوصـول الـى       ...) م، حاسوب، كتب،  معاج(ما مصادري الشخصية     -

 هدفي؟

وكل ما أحتاج حتى ال أضيع الوقت بالقيام والقعود إلحضار ما أريد ألن ذلـك يـشتت                  -

 .انتباهي

 هل أنظر إلى المهمة بشكل ممتع؟ -

 هل أبذل جهدي حتى أكمل هذه المهمة؟ -

 هل ألتزم بما أبدأ به؟ -

 فية؟هل أركز انتباهي إلى المثيرات الهد -

 .سأحدد هدفي -

 .سأوظّف ما لدي من خبرات سابقة في فهم المهمة -

 .سأحافظ على درجة وعي في أثناء أدائي للمهمة -

 هل أنا واٍع لما أقرأ؟ -

 هل أتقدم في قراءة النص؟ -

 ما الذي أعرفه عن موضوع الدرس؟ -

 ما الكلمات الرئيسة والمفتاحية في النص؟ -

  

وت عالِ  أمام الطلبة كنموذج تنفيذي وعملي علـى الـنص            هذه االسئلة يسألها المعلم لذاته وبص     

  .التعليمي

لطالبه، طالباً منهم قراءته قراءة صـامتة، ثـم يطلـب مـنهم أن              ) الرسالة( ُيوزع المعلم نص    

، وطرح األسئلة السابقة على أنفسهم، مع ضرورة تعيين         )5-4(يوزعوا أنفسهم مجموعات بعدد     

  .لصعوبات التي تواجهها مجموعتهمقرر للمجموعة يزود المعلم با
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بعد االنتهاء من العمل في المجموعات يعرض مقرر كل مجموعـة الـصعوبات ليـتم               

  .مناقشتها ومعالجتها

  
 

  واجب بيتي  

  

كتاب اللغة العربية  الختيار أحد دروسه للتدرب  على " اطلب من الطالب الرجوع إلى 

 . لتنمية مهارة إدارة الذاتاستراتيجية طرح األسئلة
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  رسالة

  

قد وجد أنه ال يملك سوى عشرة      ... في أحد األيام كان الولد الفقير الذي يبيع السلع بين البيوت ليدفع ثمن دراسته             

 يتمالك نفسه حين    لكنه لم ... لذا قرر أن يطلب شيئاً يأكله من أول منزل يمر عليه          ... سنتات ال تكفي لسد جوعه    

فتحت له الباب شابة صغيرة وجميلة، وبدال من أن يطلب الطعام طلب شرب الماء، وعندما شعرت الفتاة بأنـه                   

  بكم أدين لك؟: فشربه ببطء، وسألها... جائع أحضرت له كأساً من اللبن

  .لقد علمتني أمي أن ال اقبل ثمناً لفعل الخير... ال تدين لي بشيء: قالت

  .رك إذاً من أعماق قلبيأشك: فقال

وعندما غادر عماد المنزل، لم يكن يشعر بأنه بصحة جيدة فقط، بل إن إيمانه باهللا وباإلنسانية ايضا قد ازداد بعد                    

  .أن كان يائساً ومحبطاً

  ...بعد سنوات

استدعاء تعرضت تلك الشابة لمرض خطير مما اربك األطباء المحليين، فأرسلوها إلى مستشفى المدينة، حيث تم                

  ...األطباء المتخصصين لفحص مرضها النادر، وقد استدعي الدكتور عماد لالستشارة الطبية

وعندما سمع اسم المدينة التي قدمت منها تلك المرأة لمعت عيناه بشكل غريب، وانتفض في الحال عابراً المبنى                  

  ...إلى أسفل حيث غرفتها وهو مرتد الزي الطبي لرؤية تلك المريضة

  ...ا بمجرد أن نظر إليهاوعرفه

قفل عائداً إلى غرفة األطباء عاقداً العزم على عمل كل ما بوسعه إلنقاذ حياتها، ومنذ ذلك اليوم أبـدى اهتمامـاً                  

  ...خاصاً بحالتها

وبعد صراع طويل تمت المهمة على أكمل وجه، وطلب الدكتور عماد الفاتورة إلى مكتبه كي يعتمـدها فنظـر                   

  ...في حاشيتها وأرسلها الى غرفة المريضةإليها وكتب شيئاً 

  ...كانت تعلم أنها ستمضي بقية حياتها تسدد ثمن هذه الفاتورة

  ...أخيراً

  ".مدفوعة بالكامل بكأس واحد من اللبن: "نظر إليها وأثار انتباهها شئ مدون في حاشيتها، فقرأت تلك الكلمات

  : التوقيع

  عماد. د

شكراً لك يا إلهي على فيض حبك ولطفـك         : "ها قلبها المسرور بهذه الكلمات    ترقرقت عيناها بدموع الفرح وحدث    

  ".الممتد عبر قلوب البشر واياديهم

  )7:الزلزلة،اآلية".(فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره":قال تعالى
  

http:\\ www.nlpnote.com/-70k 
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  د40:ف.ز  الجلسة التدريبية التاسعة  )1:9(رقم الفاعلية

  

  )4(إدارة ذات 
  أهداف الجلسة

  

  .رح األسئلةتنمية مهارة إدارة الذات عن طريق استراتيجية ط

  االحتياجات

  .بوستر، أقالم فلوماستر، الصق، سبورة

  

  : آلية التنفيذ

  

  :أنشطة تمهيدية

  

  : يسأل المعلم طالبه

هل تشعر بعدم القدرة على تحديد األولويات في أثناء دراسة المـواد التعليميـة               -

  المختلفة؟

 هل تشعر بالضغط نتيجة لتراكم المواد الدراسية؟ -

  في توزيع المدة الزمنية على المواد الدراسية؟هل هناك سوء تخطيط -

أدوات هندسـية،   (هل تنقصك بعض األدوات الالزمة لدراسة بعـض المـواد            -

 ؟)الخ... قاموس

 هل تنتابك الحيرة وعدم المقدرة على تحديد نقطة البدء؟ -

... ليس لدي وقت، ولو أن هناك أربعاً وعشرين ساعة إضافية         ... هل تردد دائما   -

 .وهذا مستحيل

  ؟؟... إذن ما العمل

  .يسجل المعلم هذه التساؤالت على السبورة

  :هيا بنا نستطلع الواقع

إن علي دراسة وحدة    :ما األعمال المطلوبة منك في هذا اليوم، قد يجيب الطالب         : يسأل أحدالطلبة 

  .والعديد من األعمال... في مادة العلوم، وكذلك امتحان وإعداد ورقة عمل
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  .تنوي فعله لتنجز هذه المهام جميعها بنجاحما الذي : المعلم

  .ال أعرف: الطالب

  .هنا ما رأيكم أن نضع قواعد وأنظمة تنظم لنا أعمالنا ثم يأخذ اإلجابات من الطلبة

  ).األولويات(أحدد األمور الهامة والصعبة : أوالً

  .وأحدد الوقت الذي تستغرقه المهمة

  .أحدد أوراقي

  .اسة فيهأحدد المكان الذي سأجلس للدر

  .أحاول أن أبعد أي مشتتات

  .إذن أنت تحدد أهدافك: المعلم

  .تحدد أولوياتك

  .تحدد نشاطاتك

  .وتضع برنامجاً زمنياً لذلك

  .ويستدرج المعلم طالبه كيف تدير ذاتك  في أثناء المهمة التعليمية

  

  :سأبدأ أنا بتنفيذ االستراتيجية كاآلتي

  . وكأنه استجواب ذاتي-ضفدعتان في بئر-ليميسأطرح األسئلة التالية على النص التع

  هل أجلس جلسة صحيحة تساعدني على التركيز؟

  هل أنا واع لما أقرأ؟

  ما الذي يجب أن أفعله حتى أستوعب النص بشكل جيد؟

  هل أتقدم في قراءة النص بشكل جيد؟

  هل أنا محافظ على درجة انتباهي؟

  هل أنا ملتزم بأداء المهمة؟

  مة نظرة المستمتع؟هل أنظر إلى المه

  هل أدت هذه الفقرة إلى زيادة فهمي وتساعدني على التعامل مع المهمة بصورة جيدة؟

  هل طريقة تفكيري زودتني بأقل أو أكثر مما كنت أتوقع في التفاعل مع النص؟
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 ضفدعتان في بئر

  

كانت مجموعة من الضفادع تقفز مسافرة بين الغابات، وفجأة وقعت ضفدعتان فـي بئـر               

 تجمع جمهور الضفادع حول البئر، ولما شاهدوا مـدى عمقـه صـاح الجمهـور                عميق،

  .بالضفدعتين اللتين في األسفل أن حالتهما ميئوس منها وأنه ال فائدة من المحاولة

تجاهلت الضفدعتان تلك التعليقات، وحاولتا الخروج من ذلك البئر بكل ما أوتيتا من قـوة               

اح بهما أن تتوقفا عن المحاولة ألنهمـا ميتتـان ال           وطاقة؛ واستمر جمهور الضفادع بالصي    

  .محالة

أخيراً انصاعت إحدى الضفدعتين لما كان يقوله الجمهور، وحل بها اإلرهـاق واعتراهـا              

اليأس؛ فسقطت إلى اسفل البئر ميتة، أما الضفدعة األخرى؛ فقد استمرت في القفـز بكـل                

ين منها أن تضع حداً لأللم وتستـسلم        قوتها، واستمر جمهور الضفادع في الصياح بها طالب       

لقضائها؛ ولكنها أخذت تقفز بشكل أسرع وأقوى حتى وصلت إلى الحافة ومنها إلى الخارج              

  .وسط دهشة الجميع

شرحت لهم الضفدعة   ! أتراك لم تكوني تسمعين صياحنا؟    : عند ذلك سألها جمهور الضفادع    

أنهم يـشجعونها علـى إنجـاز       أنها مصابة بصمم جزئي، لذلك كانت تظن وهي في البئر           

  ..المهمة الخطيرة طوال الوقت
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  هل أنا بحاجة إلى الرجوع إلى المهمة لسد ثغرات في فهمي أو إضافة فهم جديد؟

  

طلبة، ومن ثم قراءة الـنص      ) 5-4(ن الطلبة االنقسام إلى مجموعات مكونة من        يطلب المعلم م  

قراءة صامتة، وطرح األسئلة السابقة، وعليهم أن يختاروا ُمقرراً للمجموعة          ) ضفدعتان في بئر  (

  .وتزويده بالصعوبات التي واجهتهم للتعامل مع استراتيجية طرح األسئلة

  

  :إرشادات

  

م لهم التغذية الراجعة والتعزيز، وتـيقّن أن جميـع          تجول بين المجموعات، وقد    -

  .الطلبة مشاركون في تطبيق االستراتيجية

اطلب من مقرر كل مجموعة عرض ما واجهه أفراد مجموعته من مشكالت في              -

 .أثناء التعامل مع االستراتيجية ثم حاول أن تناقشها

  

  :ياختم الجلسة التدريبية بإعطاء الطلبة الواجب البيتي التال

  

  

  واجب بيتي
حاول من خالله أن تدرب نفسك على استراتيجية طرح األسئلة          " الحصان"ة لديك نص    / عزيز الطالب  -

 لتنمية مهارة إدارة الذات
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 الحصان

  

 المزارعين في بئر مياه عميقة ولكنها جافة، وأجهش الحصان بالبكاء الشديد من             وقع حصان أحد  

األلم من أثر السقوط، واستمر هكذا لعدة ساعات كان المزارع خاللها يبحث الموقف ويفكر كيف               

  سيستعيد الحصان؟ 

ه ولم يستغرق األمر طويالً كي يقنع نفسه بأن الحصان قد أصبح عجوزاً ،وأن تكلفة اسـتخراج               

تقترب من تكلفة شراء حصان آخر، هذا إلى جانب أن البئر جافة منذ زمن طويل وتحتاج إلـى                  

ردمها بأي شكل، وهكذا، نادى المزارع جيرانه، وطلب منهم مساعدته في ردم البئر كي يحـل                

مشكلتين في آن واحد؛ التخلص من البئر الجاف ودفـن الحـصان، وبـدأ الجميـع بالمعـاول                  

  . األتربة والنفايات وإلقائها في البئروالجواريف في جمع

في بادئ األمر، أدرك الحصان حقيقة ما يجري حيث أخذ في الصهيل بصوت عال يملؤه األلـم                 

وطلب النجدة، وبعد قليل من الوقت اندهش الجميع النقطاع صوت فجأة، وبعد عدد قليـل مـن                 

وجد الحصان مـشغوالً بهـز      الجواريف، نظر المزارع إلى داخل البئر وقد صعق لما رآه، فقد            

كلما سقطت عليه األتربة فيرميها بدوره على األرض ويرتفع هو بمقدار خطوة واحـدة              ! ظهره

  .الى االعلى

وهكذا استمر الحال، الكل يلقي األوساخ إلى داخل البئر، فتقع على ظهر الحصان فيهز ظهـره                

 الالزمة لملء البئر، اقترب     فتسقط على األرض حيث يرتفع خطوة خطوة إلى أعلى، وبعد الفترة          

  .الحصان، من سطح األرض حيث قفز قفزة بسيطة وصل بها إلى سطح االرض بسالم

وبالمثل، تلقي الحياة بأوجاعها وأثقالها عليك، فلكي تكون حصيفاً، عليك بمثل ما فعل الحـصان               

ا، فال تقلـق،    حتى تتغلب عليها، فكل مشكلة تقابلنا هي بمثابة عقبة وحجر عثرة في طريق حياتن             

لقد تعلمت للتو كيف تنجو من أعماق آبار المشاكل بأن تنفض هذه المشاكل عن ظهرك وترتفـع                 

  .بذلك خطوة واحدة الى االعلى

  .اجعل القلب خالياً من الهموم
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  د40:ف. ز  الجلسه التدريبية العاشرة  )1:10(رقم الفاعلية

                                                    

  )1(مهارة مراقبة الذات
  

  أهداف الجلسة

  

  .أن يكتسب الطالب مفهوم مراقبة الذات .1

 .أن يكتسب الطالب المهارات الخاصة بمراقبة الذات .2

 .مراقبة الذات في مواقف التعلمأن يطبق الطالب مهارة  .3

  

  :االحتياجات

  .أقالم فلوماستر) O.H.P(أنشطة، نصوص، شفافيات جهاز العرض ذو الرأس المرتفع 

  

  :آلية التنفيذ

  

  :يعرض المعلم مفهوم مهارة مراقبة الذات قائالً

سنتدرب في هذه الجلسة على مهارة أخرى من مهارات ما وراء المعرفة وهي مهـارة مراقبـة                 

وهي قدرة الفرد على مراقبة نفسه خالل معالجته للمهمة التعليمية، واختباره لمستوى            : الذات

أدائه وفحصه لمدى تعلمه لها، بهدف التعرف على ضعفه وقصوره ونقـاط قوتـه ونجاحـه،                

وكذلك هي مراقبة الفرد لسير اندماجه في المهمة التعليمية المراد تعلمها، وهي تتطلب التفكير              

ة التعليمية المراد تعلمها، و التفكير في الهدف وكيفية تحقيقـه، ومـا تحقـق مـن                 في المهم 

  .األهداف وما لم يتحقق

و مهارة مراقبة الذات تزود الطالب بفرص مختلفة لعملية التعلم من مثل ضبطه أسلوب الـتعلم                 

  .وعادات الدراسة والتحضير لالمتحان

كفى بنفسك اليوم عليـك     : " الذات بقول اهللا تعالى      أال يذكرك مفهوم مراقبة   : يقول المعلم للطالب  

  ).14:اإلسراء،اآلية".(حسيباً
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  )18:ق،اآلية".(ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد: "وكذلك قوله تعالى 

  

أال تشعر عزيزي الطالب أن اهللا يمنحك فرصة أن تراقب ذاتـك، وأن تـشعر أن هللا مرجعنـا                   

ي أعمالنا وأن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب وأن نزن أعمالنا قبل            وملجؤنا وأننا علينا أن نتأمل ف     

  .أن توزن لنا

  

  مشروع لتحقيق النجاح):1(نشاط 

  

بعد هذه المقدمة يعطى المعلم النص التالي ألربعة من الطلبة، فيقرأ ونه ويتأملونه جيداً ثم يطلب                

  .من أربعة آخرين أن يعيدوا صياغة ما سمعوه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لبة األربعة النص وهو مشروع لتحقيق النجاح، ثم يطلب منهم أن يحددوا الهـدف مـن                يقرأ الط 

  . ما الخطوات التنفيذية التي سيضعونها للبدء بخطة الطريق إلى النجاح- الفكرة الرئيسة–النص 

  

  .وبعد أن يحدد الطلبةاألربعة خطواتهم وأهدافهم وخطتهم -

 .يعرضونها على زمالئهم -

  ء بإعادة صياغة هذه الخطوات وشرحها بكلماتهم الخاصةثم يبدأ بقية الزمال-

  .الهدف من هذا النشاط أن يراقب الطلبة مدى فهمهم وإدراكهم لما يسمعون أو يالحظون

  

  ):2(نشاط 

النجاح ليس ادعاء، بل حقيقة ملموسة مغروسة في قلوب الناجحين، اغرس في نفسك نجاحاً، بال               

المؤمن القوي خيـر    " إلى النجاحات السطحية الشكلية، وال تنخدع فأنت قوي،         حدود، وال تلتفت    

  .فهو نص نبوي لالنطالق والبدء" وأحب إلى اهللا من المؤمن الضعيف

  .األشياء التي يجب علينا أن نتعلمها ال نتعلمها إال عندما نفعلها فعالً: "وقديماً قال أرسطو

  . حقيقتكوحتى تنطلق البد من مجهر داخلي يكشف لك
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  "التأمل في تأدية المهمة" 

ناء ، أن يتوقفوا عن التفكير في أث      "تقييم الذات "يطلب المعلم من طلبته في أثناء قيامهم بقراءة نص          

  .القراءة أو أداء النشاط لمناقشة مراحل عمله عن طريق اإلجابة عن بعض التساؤالت

  

ويطلب منهم في أثناء قراءتهم، عليهم أن يتوقفوا        " تقييم الذات "يوزع المعلم نص     -

  .وينظروا إلى الهدف مرة ،ولما يريدون تحقيقه مرة آخرى

 .وأن يسألوا أنفسهم -

  

  أين نحن اآلن؟

  

  ن مراحل تأدية المهمة؟في أي مرحلة م

  هل يقومون بعمل ما هو مطلوب فعالً؟

  هل اسقطوا خطوة من خطوات الحل ؟ و ما هي الخطوة التالية التي يجب القيام بها؟

  ما توقعاتهم إذا استمروا في العمل أو التفكير في المشلكة؟

  

جزوا، ويناقشوا مـع    وفي نهاية هذا النشاط يمنح المعلّم الفرصة للطلبة لكي يتأملوا في ما أن            

زمالئهم في ما إذا كانت توقعاتهم للوصول إلى النتيجة دقيقة، وما إذا كان قد حدث شيء في                 

أثناء التفكير في حل المشكلة جعلهم يعدلون خططهم أو ينتهون الى أخطـاء أو صـعوبات                

  .واجهتهم
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 تقييم ذاتي

  

دخل فتى صغير إلى محل تسوق، وجذب صندوق كوال إلى أسفل كابينة الهـاتف، ضـع الهـاتف فـوق      

انتبه صاحب المحل للموقف وبدأ باالسـتماع       ... الصندوق ليصل إلى أزرار الهاتف، وبدأ باتصال هاتفي       

  .فتىإلى المحادثة التي يجريها هذا ال

  

  ؟ "سيدتي، أيمكنني العمل لديك في تهذيب عشب حديقتك ":قال الفتى

  

  ".لدي من يقوم بهذا العمل ":أجابت السيدة

  

  ".سأقوم بالعمل بنصف األجرة التي يأخذها هذا الشخص ":قال الفتى

  

   بأنها راضية بعمل ذلك الشخص وال تريد استبداله؟:أجابت السيدة

  

سأنظف أيضاً ممر المشاة والرصيف أمام منزلك، وستكون حديقتك أجمل           ":وقالأصبح الفتى أكثر إلحاحاً     

  .حديقة في مدينتك

  

  ...ومرة أخرى أجابته السيدة بالنفي

  

  .تبسم الفتى وأقفل الهاتف

  

لقد أعجبتني همتـك العاليـة،   :  إلى الفتى وقال له– الذي كان يستمع إلى المحادثة     -تقدم صاحب المحـل   

  .ويات االيجابية فيك، و أعرض عليك فرصة للعمل لدي في المحلوأحترم هذه المعن

  

ال، وشكرأ لعرضك، غير أني فقط كنت أتأكد من أدائي للعمل الذي أقوم به حالياً  ":أجاب الفتى الصغير

  ".إنني أعمل لهذه السيدة التي كنت أتحدث إليها
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  د40:ف:ز  الجلسة التدريبية الحادية عشرة  )1:11(رقم الفاعلية
                                                         

  )2(مهارة مراقبة الذات 

  

  أهداف الجلسة

  

  .أن يطبق الطالب مهارة مراقبة الذات في مواقف التعلم

  

  :االحتياجات

  

  .سبورة، طباشرة) O.H.P(شفافية، جهاز العرض ذو الرأس المرتفع

  

  :آلية التنفيذ

  

  .ة التدريبية السابقة الخاصة بمفهوم مراقبة الذاتُيذكّر المعلم طالبه بالجلس

  )1(ويطلب إليهم النظر إلى شفافية رقم 
Imagin you are about to take a final exam here are some meta cognitive 
strategies to try: 

 
  

  ):1(نشاط

  

اطلب من الطلبة التأمل بالصورة اآلتية بعد عرضها، وقل لهم إن هـذا طالـب                -

  بم يفكر؟... حاول أن يعد نفسه لالمتحان برأيكمي

 .يأخذ المعلم العديد من اإلجابات لكل صورة ثم يسجلها على السبورة -

ثم بعد ذلك يعرض الصورة المكتوبة لمقارنة اجاباتهم بما يفكـر بـه الطالـب                -

  .ويهيئ نفسه إليه قبل االمتحان
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 ):2(نشاط 

  : أنا أستعد لالمتحان

  

الحديث الذاتي بخصوص االستعداد لالمتحان وتحدث أمـامهم كأنـك طالـب            درب طلبتك على    

  :تستعد لالمتحان

سأمثل أمامكم دور من يستعد لالمتحان، وأريد منكم أن تراقبوني بتمعن أثناء تنفيذي لحديثي مع               

  :ذاتي

علي مراجعة مادة االمتحان، وذلك عن طريق التنسيق بـين محتـوى الكتـاب               -

  .لتي دونتها في أثناء المحاضرةالمقرر والمالحظات ا

اختباري لذاتي وتوجيه األسئلة إليها واإلجابة عنها، يـساعدني فـي االسـتعداد              -

لالمتحان، لذا سأقوم بتوليد أسئلة تماثل أسئلة االمتحان الختبار مدى تمكني فـي         

  .المادة، كما سأعود إلى اختبارات سابقة الختبر نفسي بها

الستراتيجيات المساعدة على التذكر، لتمكينـي مـن        علي االستعانة بالوسائل وا    -

 .استعادة المعلومات بشكل أسرع

 .علي تطوير خطة زمنية لالستعداد لالمتحان -

 .استخدامي مجموعة من األساليب لتقليل مستوى القلق أثناء االستعداد لالمتحان -

 .توقعي نمط أسئلة االمتحان بناء على فهمي للمادة وألسلوب المعلم -

أن قراءتي تعليمات االمتحان وأسئلته بحرص، حـال اسـتالمي لورقـة            أدرك   -

األسئلة، وأن البدء بإجابة األسئلة السهلة أوالً، يجعلني أحافظ على ثقتي بنفـسي             

 .وعلى قدرتي على التذكر

 . أتصور مثيرات سارة، وأستخدم أسلوب الحديث اإليجابي الذاتي -

  

ى الحديث الذاتي الداخلي ،اطلب من مقرر المجموعة        بعد االنتهاء من تدريب افراد المجموعة عل      

ان يعيد الحوار الداخلي على أفراد مجموعته، واطلب منهم ان يتخيلوا ان هناك امتحاناً ينتظرهم               

  : في اليوم التالي ،اطلب منه ان يقول التالي 

  

 قلـق االمتحـان     حسناً، إن هناك امتحاناً في الغد، وسنعمل معاً لنضبط انفعاالتنا، ونتخلص من           "

فلنبدأ، آه، أنا مراقب النفعاالتي، أبدو متوتراً بعض الشيء لكن هـذا ال يمنعنـي مـن التقـدم                   

لالمتحان، يجب أن أتخلص من القلق المسيطر علي، لقد درست جيداً ،واستعددت بشكل كـاٍف               
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ف اجابتـه أوالً    لالمتحان ال داعي للتوتر والقلق، سأبدأ االمتحان وسأبدأ بإجابة السؤال الذي أعر           

  ".،وسأراقب كيفية إجابتي لالمتحان، سأوزع الوقت بشكٍل متساٍو على أسئلة االمتحان

  

بعد االنتهاء من الحوار السابق مع أفراد مجموعته، أكد لكل مجموعة أن التدريب السابق علـى                

راقبـة الـذات   إن مهارة م:"مراقبة الذات يرتبط بالوعي بالذات الذي تم التدريب عليه سابقاً، قل     

  :ترتبط بمهارتي إدارة الذات والوعي بالذات اللتين تدربنا عليهما في الجلسات السابقة كالتالي

  

وعيه لما يوظفه من عمليات عقلية في أثناء تعلمه للمهمة التعليميـة ،ومـا          (إن وعي الفرد بذاته     

دارة الوقـت،   إ(، يؤدي إلى ضرورة إدارته لذاتـه بـشكل جيـد            )تطلبه من أعمال ومسؤوليات   

، وهذا يؤدي إلى مراقبة الطالب لذاته، بأنه يسير بشكل صحيح في تنفيذ ما              )والتخطيط لالمتحان 

  .هو مطلوب منه من مهام تعليمية وأهداف تتعلق بالمادة التعليمية
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الجلسة التدريبية الثانية   )1:12(رقم الفاعلية

  عشرة
  د40:ف:ز

  

  )3(مهارة مراقبة الذات

  

  مأسلوب التعل

  

  :أهداف الجلسة

  

  .أن يطبق الطالب مهارة مراقبة الذات في مواقف التعلم -

  االحتياجات

  .، شفافيات، نصوصO.H.P)(  سبورة، طباشير،جهازالعرض ذو الرأس المرتفع

  

  :آلية التنفيذ

  

  ة للجلسة/يقدم المعلم

  

  .سترجاعهاإن لكل منا أسلوبه في التعلم وطرقه المفضلة في معالجة المعلومات الجديدة وا

  :وقد اهتم علماء التربية كثيراً بفهم كيفية تعلم الطلبة، ووضعوا العديد من التعريفات منها

طالب بالتركيز على، والقيام بـ، واسترجاع المعلومات الجديدة  الطريقة التي يبدأ بها كل -

 .والصعبة

واسـتقباله  مجموعة من األدوات المميزة للطالب والتي تمثل الدليل على طريقة تعلمـه              -

للمعلومات الواردة إليه من البيئة المحيطه به بهدف التكيف معها، وهي الطريقة المفضلة             

 .لدى الفرد إلدراك المعلومة ومعالجتها

السلوك المتميز الذي يعمل كمؤشر على كيفية تعلم الفرد من بيئته والتكيـف، ويعطـي                -

أسلوب التعلم مرادف ألسلوب    أن  )1990(تلميحات عن كيفية عمل الدماغ ،ويعتبر قطامي      

 .التفكير
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بعد أن تعرفت على مفهوم أسلوب التعلم سنتدرب على تنمية وعيي ومراقبتي ألسـلوب               -

  .تعلمي في أثناء المهمة

  

  :قل" مراقبة الذات"دعونا نبدأ المهارة 

نائها إن وعي الطالب ألسلوب تعلمه يفيد في تنمية مهارة مراقبة الذات قبل تأديته للمهمة و في أث                

وبعدها، واآلن سنتدرب على تنفيذ االستراتيجية، وأريد منكم أن تراقبوني بتمعن في أثناء تنفيذها              

  .، تأكد أن جميع الطلبة منتبهون إليك لدى تنفيذك االستراتيجية

  

) أسـلوب الـتعلم   (قف مقابالً للطلبة، وضح لهم أنك ستلعب دور الطالب الذي سينفذ استراتيجية             

  :السابق)نالحصا(على نص 

  

  يقول المعلم

  

  "الحصان"على فرض أنني أريد أن ألخص نص 

  .أراقب نفسي قبل البدء

  .أفضل أن احدد هدفي

  .أفضل أن أضع خطة لعملي

  .أفضل أن أتحرك عندما أفكر بالمهمة على أن أجلس في المقعد

  .أفضل أن أقوم بالمهمة بشكل فردي أوالً وبمكان هادئ ثانياً

  

  ):في أثناء المهمة( عه لتلخيص نص ما األسلوب الذي أتب

  

  .قراءة شمولية للنص للوقوف على فكرته العامة .1

 .قراءة متأنية للتعرف على أفكار أخرى .2

أراجع النص وأضع خطوطاً تحت الجمل الوصفية أو التفصيلية أو التعبيرات الفنية التي              .3

 .ال ضير في حذفها من مضمون النص

 .لنصأفضل وضع مالحظات على حاشية ا .4

 .أرفع صوتي عندما أريد أن أفهم أو أفسر لنفسي مفهوماًْ ما .5

 .أجزئ النص إلى فقرات ليسهل فهمي لها .6
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 .أغمض عيني بصورة بصرية تساعدني على التذكر .7

 .أحاول صياغة الملخص بألفاظ من إنشائي .8

 .أعد كلمات الملخص للتأكد من مطابقتها للعدد المطلوب بصورة تقريبية .9

رن ملخصي بالنص األصلي للتأكد من عدم اإلخالل بـالفكرة الرئيـسة واألفكـار              أقا .10     

  .الفرعية

أحضر معجماً للغة العربية تحسباً لعدم معرفتي ببعض مفاهيم الكلمات والمصطلحات            .11

  .الستخراج معانيها

  .أضع إشارة أمام كل فقرة أنتهي منها .12

 .أتأمل وأعاود التفكير بما لخصت وأجري التعديل .13

  

  :ذلك أقيم أدائيبعد  -

 هل استكملت تلخيص النص؟ -

 هل عدد كلمات الملخص هي في الحدود المطلوبة أم ال؟ -

 هل أسلوبي كان فعاالً؟ -

 ما الخطوات التي استخدمتها دون تغيير؟ -

 ما الخطوات التي علي أن أعدلها؟ -

 هل عولجت الصعوبات بنجاح؟ -

  

  :وفي نهاية عملي

  

تّى يمكن لي اإلفادة منها في المـرات        أكتب أية صعوبات جديدة غير متوقعة ح       -

  .القادمة

 ...أكتب أية نتائج توصلت إليها غير تلك التي كانت متوقعة -
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  "أسلوب التعلم"بعد االنتهاء من النمذجة الستراتيجية 

  

من منكم يحدثني عن أسلوب تعلمه ،وكيـف لـه أن يـضبطه             : يطرح المعلم أسئلة على الطلبة    

  . أو يعدلهليتناسب والمهمة التعليمية

  

  :يقبل إجابات الطلبة، مثل

  

  .أنا أرسم الرسومات واالشكال لتساعدني على الفهم .1

 :أنا أربط المفاهيم بأمور مضحكة، أو بأبيات شعر، مثل ألفية ابن مالك حيث فيها .2

 عطف وتوكيد ونعت وبدل    التوابع أربعة بال جدل

 .أحرك شفتي عندما أقرأ قراءة صامتة .3

 . معلومة جيدة من خالل الصور والرسومات واالشكال والخرائطأفضل أن أحصل على .4

 .أكرر قراءتي للنص وإعادة الفقرات حتى أفهم .5

 .أضع خطاً تحت األفكار المهمة .6

 .ألون المفاهيم المهمة .7

  

 وزع الطلبة في مجموعـات، وعـين مقـرراً          - بعد ذلك  -سجل هذه األنماط على السبورة، ثم     

ارسوا استراتيجية أسلوب تعلمهم وتسجيله في أثناء قراءتهم لـنص          للمجموعة، اطلب منهم أن يم    

  ".الحصان"

تجول بين الطلبة في أثناء عملهم في المجموعات، واطلب من ُمقـرر المجموعـة أن يرصـد                 

  .الصعوبات التي تواجهها مجموعته

  

  :المجموعات الثنائية

  

يقوم أحد األزواج بشرح أسلوب     يطلب المعلم من الطلبة أن يتوزعوا في مجموعات ثنائية بحيث           

  .تعلمه ويقوم المستمع بمحاولة منه لتعديله أو ضبطه أو تعزيزه

  

بعد أن يكـون قـد      " المستمع"يقوم المعلم بداية بتمثيل التفكير حول أسلوب التعلم مع طالب آخر            

  :حدد للطالب المستمع ما هي مهمته
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  .ة لكل خطوة يقوم بهاتحري الدقة في أقوال شريكه عن طريق المتابعة الحثيث .1

 .التأكد من أن زميله يفكر بصوٍت عاٍل في كل خطوة رئيسة يقوم بها .2

  

  :مثال

  

  .يقرأ النص مرتين) المعلم(الطالب المكلف بالحل 

سعيد وعلي وحمد ثالثة أصدقاء يعمل األول سباكاً، والثاني معلماً، واألخير حداداً، سعيد أقصر              "

  .ن السباك أطولهم والحداد أقصرهم فما هي مهنة عليمن علي، وأطول من حمد، فإذا كا

  

  :دور المعلم

  .علي أن أقرأ النص مرة أخرى -

 .سألون االسماء ثم الصفات -

 .سأضع األسماء بالترتيب التالي -

 .علي<سعيد < حمد -

 .أعتقد أن رسم خطوط تمثل األطوال أفضل... ال -

  

  .ات عدم المساواة لماذا رسم الخطوط أفضل، أنت وضعت إشار:الطالب المستمع

  

  . نعم، فقط إلظهار األطوال:المعلم

  ، سباك........حداد، .....   سأضع اآلن هكذا        : 

  .وهكذا يستمر تمثيل عملية ضبط التفكير ومراقبة األسلوب المستخدم في التعلم.... 

وب التعلم  محاولين تطبيق ضبط أسل   ) في بيتنا باب  (يطلب المعلم من الطلبة أن يعودوا إلى نص         

  .ومراقبته في أثناء قراءة النص كواجب بيتي
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الجلسة التدريبية الثالثة   )1:13(رقم الفاعلية

  عشرة
  د40:ف.ز

  

  التساؤل الذاتي

  

  أهداف الجلسة

  

  :يتوقع بعد أن يتم التدريب على هذه الجلسة أن يحقق الطالب األهداف التالية

  .أن يكتسب الطالب مهارة التساؤل الذاتي .1

 .طبق الطالب مهارة التساؤل الذاتي في أثناء تعلمهأن ي .2

  

  :االحتياجات

  

  .أنشطة مرتبطة بالتساؤل الذاتي، سبورة، شفافية

  

  :آلية التنفيذ

  

وهي إحدى مهارات ما وراء المعرفة التي       ): التساؤل الذاتي (يعرض المعلم شفافية مفهوم مهارة      

الواردة في المادة التعليميـة التـي يريـد         يقوم الفرد الطالب بطرح أسئلة ذاتية حول األفكار         

قراءتها أو تحضيرها،باإلضافة الى طرحه أسئلة ذاتية على نفسه حول مدى ما استوعبه مـن               

  . الدرس، وما لم يستوعبه بحيث يعيد قراءة النقاط التي لم تُستَوعب من اجل استيعابها

  

  ):1(نشاط 

  

  :ي في هذه الجلسة سنتدرب على مهارة التساؤل الذات

  ماذا تعرف عن مهارة التساؤل الذاتي؟: يسأل المعلم طالبه

  .ويرصد ويسجل ذلك على السبورة

  ماذا تريد أن تعرف عن هذه المهارة؟: ثم يسأل
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  .وكذلك يسجل ما تلقاه من الطلبة من إجابات

  

  وفي نهاية الجلسة

  يسأل المعلم طالبه ماذا تعلمتم؟

  ): 2(نشاط 

  

  : من قصيدة الطالسم لـ إليا أبو ماضي حيث يقوليعرض المعلم أبياتاً شعرية

  جئت ال أعلم من أين؟ ولكني أتيت

  ولقد أبصرت قدامي طريقاً فمشيت

  وسأبقى سائراً شئت هذا أم أبيت

  لست أدري؟... كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟

  

  ما الذي قام به إليا أبو ماضي؟

  

  )2،1:القيامة،اآليتان".( بالنفس اللوامةال أقسم بيوم القيامة وال أقسم: " يقول رب العالمين

  .إنها النفس التي ال تفتأ تسأل نفسها في كل موقف وكل حين

  

قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هـذا مـا وعـد الـرحمن وصـدق                 : ""ويقول رب العالمين  

  "المرسلون؟

  )51:يس،اآلية(

  

  :بمهارة التساؤل الذاتيأعط الطلبة مدة ال تزيد على دقيقتين لطرح أية أسئلة تتعلق 

اآلن، سوف نتدرب على استراتيجية التساؤل الذاتي و سأطبقها بصوت عال من خالل نص              : قل  

  " اين حسن "

انتبهوا  لما اطرحه من اسئلة على نفسي بخصوص المهمة النكم بعد ذلك سـتطبقون المهـارة                 

  . نفسها
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  ):2(نشاط 

  

  :من الطلبة متابعتك بدقة اطرح األسئلة التالية بصوت مسموع واطلب 

  ما هي الفكرة الرئيسية التي يدور حولها النص التعليمي؟ -

 هل هناك أمثلة يمكن أن تساعدني لفهم ما قرأته؟ -

 هل أنا واٍع لما قرأته؟ -

 هل ما قرأته يرتبط بما هو موجود في مواد أخرى؟ -

 كيف لي أن أربط ما تعلمته مع ما هو موجود في مواد أخرى؟ -

 ح ما قمت به لطالب آخر؟هل أستطيع شر -

  

قسم الطلبة إلى مجموعات، واطلب منهم إعادة األسئلة السابقة من خالل طرحها على أنفـسهم،               

  .واطلب منهم إدارة الحوار الذاتي مع أنفسهم

  ...حسناً، سأبدأ بقراءة النص التعليمي بدقة وعناية،

  ما الفكرة الرئيسية التي يطرحها النص؟

   الفكرة؟هل يمكن أن ألخص هذه

  .سأعمل على تلخيص الفكرة الرئيسية بفقرة واحدة

  هل فهمت ما لخصته أم ال؟

  هل هناك أمثلة يمكن أن تساعدني ألفهم ما قرأته؟

  هل أنا واٍع لما قرأته؟

  

  ):2(نشاط 

  

؟واطلب منهم قراءة النص بـصمت وتمعـن        !أين حسن "قدم للطلبة نصاً بعنوان      -

ئلة ذاتية تتعلق بالنص المذكور، وكتابة تلك       وروية، واطلب منهم ايضا طرح أس     

 .األسئلة على أوراق

تابع النشاط، واطلب منهم االجابة عن األسئلة المطروحة، ناقش معهم األسـئلة             -

 :التالية

  هل فهمتم النص أكثر مما سبق؟

  هل حددتم الفكرة الرئيسية في النص؟
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  هل ربطتم ما قرأتموه بما هو موجود لديكم من معلومات؟

ح لهم أن الهدف من نقاش تلـك               دون اجاباتهم على السبورة، وناقشها بصورة جماعية، وض

  .األسئلة إرساء مهارة التساؤل الذاتي لديهم

  

  ):3(نشاط 

  

  .اطلب من الطلبة الرجوع الى كتاب اللغة العربية  وقراءة احد النصوص منها  

  .لداخلي الذاتي مع أنفسهموتطبيق مهارة التساؤل الذاتي على الدرس وإجراء الحوار ا
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 أين حسن
  

  ...واليات الوطنزار الرئيس المؤتمن بعض 
  

  ..هاتوا شكاواكم بصدق في العلن: قال لنا... وحين زار حينا

  ..فقد مضى ذاك الزمن.. وال تخافوا
  

  أين الرغيف واللبن؟.. يا سيدي : فقال صاحبي حسن

  وأين تأمين السكن؟

  وأين توفير المهن؟

  وأين من ُيوفر الدواء للفقير دونما ثمن؟

  ..ابداًلم نر من ذلك شيئاً .. ياسيدي
  

  ..أحرق ربي جسدي: قال الرئيس في حزن

  !أكلُّ هذا حاصل في بلدي

  ..شكراً على صدقك في تنبيهنا يا ولدي

  !سوف ترى الخير غداً
  

  ..هاتوا شكاواكم بصدق في العلن: وبعد عام زارنا ومرة ثانية قال لنا

  ..وال تخافوا أحداً فقد ولي ذاك الزمن
  

  أين الرغيف واللبن؟: فقمت معناً..لم يشتك الناس 

  وأين تأمين السكن؟

  وأين توفير المهن؟

  وأين من يوفر الدواء للفقير دونما ثمن؟

  !وأين صاحبي حسن؟: معذرة يا سيدي

 )2004فلسطين، وزارة التربية والتعليم، (
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   )2( ملحق 

  

  

  دليل المعلم وفق استراتيجية دورة التعلم

  

  

  الصف السابع األساسي

  

  2006/2007العام الدراسي 

  

  

  إعداد الباحثة

  

  نائلة الداعور

  

  

  إشراف الدكتور

  

  محسن عدس
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  : مقدمة
  

  ة/أخي المعلم

  

ية حفظ للمعلومات والحقائق، ذلك ألن حفظ المعلومات لن يـؤدي           إن تعلم العلوم ليس مجرد عمل     

إلى تطورها، كما أنها من الكثرة بحيث يتعذر ذلك، لهذا ال بد من اتباع األسلوب الذي يـستثمر                  

العقل البشري  في تدريسها، وأن يبتعد المعلمون عن أسلوب اإللقاء وتحفيظ المعلومات والحقائق              

اقات الطلبة في البحث والكشف واالبتكار، لذا كان إعدادي لهذا الـدليل            العلمية، وذلك لننطلق بط   

ة آخذة بيده إلى أسلوب يساعد فيـه طالبـه علـى أن يبنـوا               /نوعاً من المساعدة والعون للمعلم    

  .معرفتهم بأنفسهم

 مؤسس النظرية ) بياجيه(وقد تم اختيار استراتيجية دورة التعلم بمراحلها الثالث المترجمة ألفكار           

  ):نظرية في إكتساب المعرفة (البنائية 

  

  مراحل دورة التعلم

  

 وتكون هذه المرحلة متمركزة حول الطالب، وتبدأ بتفاعل الطلبة مباشرة مع إحدى             :االستكشاف

الخبرات الجديدة التي تؤدي إلى حالة عدم االتزان المعرفي، وتثير لديهم تساؤالت قـد يـصعب                

قومون من خالل األنشطة الفردية أو الجماعية بالبحث عن إجابـة           عليهم االجابة عنها، ومن ثَم ي     

لتساؤالتهم هذه، وفي أثناء عملية البحث قد يستكشفون أشياء لم تكن معروفة لهم من قبل، ويكون                

دور المعلم هنا إعطاء الطلبة التوجيهات ومواد مناسبة، ولكن على أالّ تتـضمن توجيهاتـه مـا                 

نتيجة النغماس الطلبة فكرياً وجسمياً فـي النـشاط فـإنهم ُيكونـون             ينبغي أن يتعلمه الطلبة، وك    

عالقات ويشاهدون أنماطاً، ويحددون متغيرات، ويستفسرون عن أحـداث ويبحثـون وينقبـون             

  .إليجاد أجوبة لتساؤالتهم

  

 -بعد ذلك - يناقش المعلم طالبه بما توصلوا إليه في مرحلة االستكشاف، ويقوم            : تقديم المفهوم 

م التفسيرات المناسبة لوضع الخبرات االستكشافية في وضعها الـصحيح، وهـذه المرحلـة              بتقدي

موجهة من المعلم، حيث يستخدم طرقاً وأساليب متنوعة فـي تقديمـه للمفـاهيم والعمليـات أو                 

  .إلخ... المهارات، منها التفسير اللغوي، الفيديو، األفالم التعليمية
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أو المهارات باختصار وبشكل مبسط ومباشر الهدف األساسـي         ويعتبر تقديم المفهوم والعمليات     

  .لهذه المرحلة ومن ثم يتم التحرك نحو المرحلة الالحقة

  

 يجب أن تكون هذه المرحلة متمركزة حول الطالب، وتهدف إلى مـساعدته             :االتساع المفاهيمي 

ابهة، حيـث   على التنظيم العقلي للخبرات التي اكتسبها ،عن طريق ربطها بخبرات سـابقة مـش             

تكتشف تطبيقات جديدة لما جرى تعلمه، وينبغي أن ترتبط المفاهيم التي جرى بناؤهـا بأفكـار                

وخبرات أخرى، وذلك لتحفيز الطلبة على التفكير في ما وراء تفكيرهم الراهن، ويطلـب مـنهم                

إثـارة  استعمال لغة المفهوم إلضافة بعد آخر، وهنا يساعد الطلبة على تطبيق ما تعلموه، وذلك ب              

  .أمثلة أو تزويدهم بخبرات إضافية إلثارة مهارة استقصاء أخرى

  

حاول عزيزي المعلم أن تساعد طالبك على بناء المفهوم، واستخدامه بوعي في سياقات أخـرى               

  .وربطه بالحياة

  

) بياجيـه (ة على استراتيجية دورة التعلم التي تعتبر تطبيقاً عملياً ألفكار           /بعد تعرفك أخي المعلم   

  .تم بناء هذا الدليل وفقاً لها، وقد تم تبنّي مراحلها الثالث تيسيراً وتسهيالً على المعلمسي

  

وفقاً لنموذج دورة التعلم، وقد قُـسمت هـذه         " الحرارة في حياتنا  "سيعاد بناء الدروس في وحدة      

  :الوحدة إلى
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 عدد الحصص  الدرس  الفصل
  .ودرجة الحرارةالحرارة 

  
2  

  

  :األول

  الحرارة ودرجة الحرارة

  1  أدوات القياس ووحداته
  3  .                  آمية الحرارة  

  1  الحرارة النوعية  
  1  السعة الحرارية  
  2  )التطبيقات(االتزان الحراري و  

ــصلبة     ــواد ال ــص الم ــدد وتقل تم

  )الثيرموستات(و
2  

  
  1  تمدد السوائل  

  1  تمدد الغازات  

  الثاني

  المادة والحرارة

  2  نتقال الحرارةا

  3  الحمل وتيارات الحمل  

  1  اإلشعاع  

ــات   ــة و  (تطبيق ــة المركزي التدفئ

  )الثيرموس والسخان الشمسي

1  

 21=المجموع    
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  الفصل األول

  

  الحرارة واالتزان الحراري
  

  :األهداف التعليمية

  

  :بعد دراسة هذا الفصل يتوقع أن يكون الطالب قادراً على أن

  

- الحرارة شكل من أشكال الطاقةيستنتج أن .  

درجة الحرارة، كمية الحرارة، الحرارة النوعية، السعة الحرارية،        : يوضح المقصود بكل من    -

 . واالتزان الحراري، أدوات قياس الحرارة ووحداتها،الحرارة المكتسبة والمفقودة

درجـات الحـرارة،    الكتلة، التغير في    : يتوصل إلى العالقة التي تربط بين المتغيرات التالية        -

 .والحرارة النوعية وكمية الحرارة

 .يفسر باالعتماد على النظرية الحركية الجزيئية بعض الظواهر المتعلقة بالحرارة -

 .يطبق العالقات الرياضية في حالة االتزان الحراري في حل مسائل عددية بسيطة -

  ).زيةالصلبة، والسائلة، والغا(أن يتوصل الطالب الى مفهوم تمدد المواد  -

  

  :المفاهيم والمصطلحات

  

الحرارة، درجة الحرارة وكمية الحرارة، الحرارة النوعية، السعة الحرارية، االتزان الحـراري،            

  .الحرارة المكتسبة والمفقودة ،المنظم الحراري، وأدوات قياس الحرارة ووحداتها، تمدد المواد

  

  :المواد واألدوات الواجب توفرها

  

، ملقط خشبي، كؤوس زجاجيـة      )نحاس، حديد، ألومنيوم، زجاج   (لفة  مصدر حراري، مواد مخت   

بسعات مختلفة، منصب ثالثي، شبكة تسخين، ميزان حرارة مئوي، وآخر بالتدريج الفهرنهيتـي،   
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ميزان ذو الكفتين، ساعة توقيت، جليد مجروش، حوض زجاجي،وأدوات أخرى حسب احتيـاج             

  .التجربة

  يم األساسية للوحدةالمعلومات األساسية الخاصة بالمفاه

  

ما المقصود بمفهوم الحرارة؟ لإلجابة عن هذا السؤال ال بد أن نتذكر من أن المادة               : أخي المعلم 

تتكون من جزيئات، وهذه الجزيئات في حالة حركة مستمرة دائمة، ولهذا فإن لكل منهـا طاقـة                 

. سه من طاقة الحركـة    حركية، ونتيجة لالصطدام والفوضى فإنها ليست جميعاً تمتلك المقدار نف         

فبعضها يعطي طاقته بالكامل أو جزءاً منها لغيره وبعضها يكتسب طاقة فـوق طاقتـه، وهـذه                 

الطاقة الحركية للجزيئات هي التي نعنيها بالحرارة في المادة، وهكذا فإن الحـرارة شـكل مـن                 

 الـضغط   -4 التيار الكهربـائي     -3 الوقود   -2 الشمس   -1: أشكال الطاقة ولها مصادر متعددة    

  . التفاعل النووي-5والطرق واالحتكاك 

إن  الجزيئات ال تمتلك المقدار نفسه من الطاقة باللحظة بنفسها وذلـك بـسبب               : درجة الحرارة 

التصادم الفوضوي، لذا فإننا ال نستطيع أن نتحدث سوى عن معدل طاقة حركة الجزيء الواحـد            

  ء يقودنا إلى مفهوم درجة الحرارةفي لحظة زمنية وهذا المعدل للطاقة الحركية للجزي

  

وقد طور الفيزيائيون أجهزة مختلفة لقياس درجة الحرارة،و تُـسمى هـذه بمـوازين الحـرارة                

. وأبدعوا في صنعها لتناسب درجات الحرارة المنخفضة جـداً والمتوسـطة والمرتفعـة جـداً              

روا وحـدات للقيـاس     واعتمدوا في كل ذلك على ما تتركه الحرارة من أثر في المواد، كما طو             

) 1(، والدرجات الفهرنهايتية والمطلقـة والـشكل رقـم          )السيلسيوس(أشهرها الدرجات المئوية    

  :يوضح العالقة
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  ك            درجة غليان الماء  373ف               212 س                  100         

  

   قسم180         قسم              100                 

         

  ك             درجة تجمد الماء273ف                32س                     0         

  المقياس الفهرنهايتي               القياس المطلق)               السيلسيوسي(المقياس المئوي 

  

  

  :كمية الحرارة

  

.  الزيادة في كمية الطاقة ، أي الزيادة في كمية الحرارة          إن الزيادة في  عدد الجزيئات تؤدي الى       

  .وبما أن عدد الجزيئات يرتبط بكتلة الجسم فإننا نقول إن كمية الحرارة تعتمد على كتلة الجسم

  

  كما تبين من خالل التجارب العلمية فإن نوع المادة يؤثر في كمية الحرارة التي تكتسبها

  :كتسبها جسم أو يفقدها على العوامل التاليةإذن تعتمد كمية الحرارة التي ي

  

  .كتلة الجسم .1

 .الحرارة النوعية .2

 .االتغير في درجات الحرارة .3

  .مقدار التغير في درجة حرارته× الحرارة النوعية  للمادة× كتلة الجسم = كمية الحرارة 

   د∆ × نح × ك =حك 
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  :توضيح العالقة

  

  :كمية الحرارة تتناسب طردياً مع كل من

  ).ك(  الجسم كتلة

  ).1د-2د(التغير في درجة الحرارة 

  .)نح (الحرارة النوعية 

  

ولتحويل عالقة التناسب إلى معادلة رياضية نضرب المعادلة بثابت، وقد وجد ان هـذا الثابـت                

  : فتصبح العالقة) الحرارة النوعيه للمادة( يعتمد على نوع المادة

  )1د-2د( × نح × ك = ك ح

  

  :الحرارة النوعية

  

          تختلف باختالف المادة   )  كمية الحرارة (تختلف الطاقة الحركية الداخلية للجزيئات  ككل، أي أن

وهي كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة غـرام         : وهذا أوصل العلماءإلى الحرارة النوعية    

  س. غم/ جول4.186= واحد من المادة درجة مئوية واحدة، وهي للماء 

  

س ونالحظ أنها . غم/سعر1=الحرارة النوعية للماء ) 85(ي جدول ص وفي الكتاب المقرر ف

  .أعلى حرارة نوعية للمواد

ويترتب على هذه الخاصية العديد من الظواهر، ومثال ذلك نسيم البر والبحر واسـتعمال المـاء                

  للتبريد في محركات السيارات واآلالت المختلفة 

ير درجة حرارة الماء في ضوء التقلبات الجويـة،         إذ أن الحرارة النوعية تجعل من الصعوبة تغي       

ولعلك تالحظ أنك ال تستطيع أن تلمس قطعة الحديد المعرضة ألشعة الشمس في أيـام الـصيف              

الحارة، ولكن الماء المعرض إلى األشعة نفسها والموضوع في وعـاء معـدني أو بالسـتيك ال           

للماء ظاهرة شذوذ تمنع تجمـدها فـي        تكون حرارته مرتفعة فوق قدرة اإلنسان على تحملها، و        

  .قيعان البحار والمحيطات مما يحافظ على حياة الكائنات البحرية

  ).30:األنبياء". (وجعلنا من الماء كل شيٍء حي" وهنا تتجلى عظمة الخالق حيث قال تعالى



 192

  

  )1(عدد الحصص   الحرارة   )1(الدرس رقم
  

  األهداف 

  

  .حرارةأن يوضح الطالب المقصود بمفهوم ال -

 .أن يفسر بعض الظواهر المرتبطه بمفهوم الحرارة -

  

  :الوسائل واألدوات

  

  )جليد مجروش(ماء ساخن جدا، ماء بارد

  :خطوات تنفيذ الحصة

  

  :المقدمة

  

يطرح المعلم العديد من األسئلة السترجاع خبرات الطلبة السابقة، بماذا يختلف فـصل الـصيف               

 حار؟؟؟  بينما  في الخارج الوضع مختلف، برأيكم مـا            عن فصل الشتاء؟، أشعر بأن جو الغرفة      

ةاإلجابة من الطلبة  ثم يوزع عليهم المواد بعد ان يكـون قـد              /العامل الذي اختلف ؟ يقبل المعلم     

سخن الماء،  سنحاول التعرف على مفهوم جديد من خالل ما بين أيديكم من مـواد ، لنحـاول                   

بحيـث يـشترك جميـع أفـراد        !!   أو نحس به  تصميم تجربة او خطوات،  ثم نسجل ما نراه          

  المجموعة بتأدية النشاط

  

  )  دقائق10 (:مرحلة االستكشاف

  

طالب في كل مجموعة، ويوزع     ) 5-4(يطلب المعلم من الطلبة أن ُيوزعوا على مجموعات          -

عليهم األدوات الالزمة للقيام باألنشطة، بحيث يوجد وعاء يحتوي على ماء ساخن ، وآخـر               

 . ماء بارد، ويطلب منهم استخدام األدوات مع مراعاة الحرص يحتوي على
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يالحظ المعلم هنا أن أفراد المجموعة بدأوا يلمسون األوعية ، بينماآخرون وضـعوا أيـديهم          -

مـا الـذي يجعلنـي أشـعر        : فيها وأصبحوا يتناقشون بما شعروا به ويتساءلون فيما بينهم          

  ودة  في الوعاء اآلخر؟بالسخونة في هذا الوعاء بينما أشعر بالبر

تجول بين الطلبة في أثناء تأديتهم لألنشطة لتوجيههم نحـو الهدف،واالجابـة عـن بعـض                 -

 .التساؤالت دون تقديم للمفهوم

  

  :مرحلة تقديم المفهوم

  

  يناقش المعلم هنا طالبه فيما الحظوه في أثناء تأديتهم لألنشطة، حيث

ناقشة جماعية بين الجميع للوصول إلى      تعرض كل مجموعة ما توصلت إليه، ومن خالل م        -

  :ة/الصياغة اللغوية العلمية للمفهوم ويقدم المعلم

  

أن الحرارة شكل من أشكال  الطاقة تسبب لنا اإلحساس بالسخونة والبرودة وأن لها عالقة                -

 .بحركات الجزيئات في المادة

عبر عن مقدار هذه    وأن الحرارة هنا وصف  كيفي للمادة تعبر عن السخونة والبرودة والت            -

 .السخونة

  :االتساع المفاهيمي

  

  :يطلب  المعلم من طالبه تنفيذ األنشطة

  ماذا تشعر عندما تدخل يدك في الثالجة؟ -

 هل تشعر بالشعورنفسه عندما تضع يدك على المدفأة؟ -

  .فسر ما يحدث لمكعبات الثلج في الشمس تحت قماش أسود، وأخرى تحت  قماش أبيض -

 من شريط تعليمي بخصوص الحرارة متوفراً فـي مكتبـة المدرسـة             يعرض المعلم جزءاً  

  ).ساخنة وباردة(،لتوضيح  الجزء الخاص بوصف المادة 

  .يوضح المعلم أهمية اإلحساس بالحرارة في حياتنا اليومية
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  )التقويم مالزم لجميع المراحل:(تقويم الحصة

  

  :للتقويم العديد من األدوات

  

 .نفيذ النشاطمالحظتك للطلبة في أثناء ت -

 بماذا تشعر في يوم شتاء ماطر؟: اسأل الطلبة -

 بماذا تشعر في يوم جاف وحار؟ -

 ماذا تفعل حتى تصل إلى حالة اتزان في اليوم األول والثاني؟ -

  

  

نتيجة عدم تعود االطلبة على القيام بالتجارب بأنفسهم واالكتفاء بالنظر الـى            : 1مالحظة

ة قد تحتاج الحصص األولى الـى وقـت أكثـر مـن             ة  في اثناء تأديه التجرب     /المعلم  

  .المخصص لها
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  )1(عدد الحصص  درجة الحرارة  )1(الدرس رقم
  

  األهداف 

  .أن يوضح مفهوم درجة الحرارة .1

 .أن يعلل ارتفاع درجة حرارة جسم اعتماداً على حركة الجزيئات .2

  

  :واألدوات  الوسائل

  

، لهـب   )2(قطعة جليد، قضيب معدني عـدد     أدوات الدرس السابق نفسها باإلضافة إلى شمعة و       

  كأس فارغ بعدد المجموعات.بنسن، كأس ماء بارد

  

  :آلية التنفيذ

  

بعد تقسيم الطلبة إلى مجموعات وتزويدهم باألدوات والمواد الالزمة، ذكِّر الطلبة باألنشطة التي             

لمفهوم اآلخـر،   قاموا بها في الحصة السابقة، وما توصلوا إليه ليكون كمدخل إلى التعرف على ا             

ثم قدم لهم كوب عصير، به قطعة من الجليد وكوب شاي ساخن، واطلب إلى فئة منهم أن يلمسوا           

الكوبين ،وأسأل أحدهم بماذا شعرت؟ هل تسطيع أن تعبر عن شعورك بالسخونة والبرودة؟اسأل             

كذلك كم تعطي الكوب األول عددا أو قيمة عددية تعبر عن  درجة حرارته و             : طالب آخر برأيك  

  الكوب اآلخر؟

  

  :مرحلة االستكشاف

  

  :اطلب من الطلبة

اطلب .أن يدونوا مالحظاتهم بعد أن توزع عليهم قضيباً معدنيا ولهب بنسن، وكأس ماء بارد              -

 .منهم تصميم تجربة

تجول بين المجموعات لتقديم العون والمساعدة دون أن تخبرهم بالمفهوم المـراد التوصـل               -

 .إليه

  . في الكتاب وتنفيذه76صفحة ) 1(ة إلى نشاط رقم اطلب منهم العود -
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  :مرحلة تقديم المفهوم

  

ما عالقة الـسخونة والبـرودة      :  ناقش الطلبة بما توصلوا إليه من مفاهيم، واطرح عليهم ما يلي          

صفة من صفات المادة تحدد انتقال الحـرارة بـين          :بدرجة الحرارة، أخبرهم أن درجة الحرارة     

أو وصلها معاً وهي تعبر عن مقدار سخونة األجسام أو برودتهـا ويعبـر              األجسام عند تالمسها    

  .عنها برقم

  

  االتساع المفاهيمي

  

   يسأل المعلم ماذا يحدث عندما تثني سلكاً معدنياً لألمام وللخلف عدة مرات؟ -

يرجع السبب في ذلك إلى أننا نعمل على زيادة سرعة حركة جزيئات المادة في منطقة اللي، مما                 

  .د من طاقة حركته ويؤدي ذلك بالتالي إلى رفع درجة حرارتها في تلك المنطقةيزي

  ما أهمية أن نشعر بسخونة األشياء أو برودتها؟: يسأل -

يوضح المعلم أثر الحرارة ويسأل طلبته ما عالقة الدفيئات الزراعية بمفهوم الحرارة ودرجـة              -

  الحرارة؟

  أثر الحرارة الزائدة؟ ما-

لنبات والحيوان، فقد تذيب جليد القطبين الشمالي والجنوبي، وبالتالي يؤدي ذلك           قد تؤذي البشر وا   

  .إلى ارتفاع منسوب المياه في البحار فتفيض غامرة مناطق آهلة وأراضي زراعية

  

  : تقويم

  

  وضح المقصود بكل من الحرارة، درجة الحرارة؟

  
 :واجب بيتي

  

ارصد من خالل مالحظتك في المنزل أشياء باردة وأخرى ساخنة ومحدداً السبب فـي              

 .ذلك
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  )1(عدد الحصص  قياس درجة الحرارة    )2(الدرس رقم
  

  ف األهدا

  

  .أن يقدر الطالب درجة حرارة جسم ما -

 .أن يبين عملياً ضرورة االعتماد على أداة دقيقة لقياس درجة الحرارة -

  الوسائل واألدوات

، )3(، ماء، جليد مجروش، كأس زجاجي، عـدد         )ماء ساخن، ماء بارد، ماء فاتر     ( ثالثة أطباق   

  .، لهب بنسن)3(ميزان حرارة عدد

  .أس فارغ بدالًمن  الماء الفاترممكن استعمال ك: مالحظة 

  

  :آلية التنفيذ

  

مراجعة الطلبة بأنشطة الحصة السابقة ومفهوم الحرارة ودرجة الحرارة، وان الحرارة صفة من             

صفات المادة و درجة الحرارة تعبر عن مقدار سخونة األجسام أو برودتها ، وأنها صـفة مـن                  

  .صفات المادة

  لمنزل في يوم بارد أو في يوم حار؟هل تستطيع أن تقدر درجة حرارة ا

  

  :مرحلة االستكشاف

  

اطلب من بعض الطلبة أن يقدروا درجة حرارة جبهة زميـل لهـم ويـسجلها علـى الـسبورة                    

  :ومالحظة األرقام التي تكتب، ثم اطلب منهم القيام باألنشطة اآلتية 

  

   :1نشاط

آخر فارغاً لكل مجموعة، سـوف      وزع كؤوس الماء الساخن والبارد على الطلبة واعطهم كأسا          

  تتساءل المجموعة ِلم الكأس الثالث؟

الحظ مناقشاتهم  ثم قدم لهم المساعدة  دون تقديم المفهوم، الحظ ان الطلبة بدأوا يضعون كميـة                  

من الماء  الساخن  في الكأس الفارغ ، والكمية نفسها في الكأس نفسه،  ثم يبدأ أفراد المجموعة                   
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آلخر بوضع إصبع في الماء الساخن لفترة ما، ثم يضع في الفتره نفسها يده فـي                كل واحداً تلو ا   

الماء البارد،  ومرة واحدة يضع إصبعيه في الكأس الذي يحتوي على الماء الفاتر، ويسجل كـل                 

وهنا يصبح الطالب في حيرة فيطرح تساؤالت قـد ُيـساعده فـي             .واحد منهم ما الذي أحس به     

  .عتهاإلجابة عنها أفراد مجمو

 واطرح عليهم األسئلة التالية؟

هل اختلفت درجة حرارة الماء الفاتر؟ ما الذي اختلف؟ هل تصلح يداك لقياس درجة سخونة               

الماء؟ اسأل زمالءك عن شعورهم في أثناء التطبيق؟ عبر بلغتك الخاصة عما تشعر به؟ هل               

  تشعر أنك بحاجة إلى طريقة أخرى لرصد درجة الحرارة؟

  

  

  :يم المفهوممرحلة تقد

  

وهنا بإمكان المعلم أن يستخدم العديد من األساليب من أجل تقديم المفهوم حيث يناقش طالبه بما                

توصلوا إليه في مرحلة االستكشاف، ويتوصل هو وطالبه إلى أن كل واحد منهم قـدر درجـة                 

توحد رؤيتنا  حرارة األجسام بصورة مختلفة، وحتى نحقق القول الفصل علينا أن نعتمد على أداة              

  .وهو أداة لقياس درجة حرارة األجسام: وإحساسنا لألشياء، لذا اختُرع ميزان الحرارة

  

  .يعرض المعلم ميزان الحرارة مبيناً أجزاءه والسوائل المعتمدة فيه وأنواع موازين الحرارة

ء النقي عند   نقطة انصهار الجليد النقي، وغليان الما     ( والنقاط التي اعتمدت لتدريج مقياس الحرارة     

ثم تقسيم المسافة بين النقطتين إلى مائة جزء يسمى كل جزء درجة، ويسمى هذا              ) ضغط معياري 

  .التدريج السيلسيوسي المئوي ويستعمل الزئبق أوالكحول

  :مرحلة االتساع المفاهيمي

ماء، جليداً مجروشاً، ثالثة كؤوس زجاجية، وثالثة       : يوزع المعلم األدوات التالية    .1

رارية ، لهب بنسن، ويطلب من المجموعات تصميم تجربة وتـسجيل           موازين ح 

 .المالحظات

ماذا يحدث للسائل داخل موازين الحرارة في       :يسأل طلبته في أثناء تطبيقهم للتجربة     -

 كل حالة؟

 ما أثر الحرارة على ارتفاع السائل في الميزان أو انخفاضه؟ -

 ودرجة حرارة الماء في كل حالة؟ما العالقة بين القيمة العددية التي حصلت عليها  -
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 ما السائل الموجود في ميزان الحرارة؟ وسجل اإلجابات على السبورة؟ -

لماذا ال يستخدم الماء في موازين الحرارة؟ يذكّر المعلم طلبتـه بظـاهرة التالصق،وسـبب                -

 .اختيار الزئبق لالستخدام في موازين الحرارة

  

 :ثم يقرأ المعلم لطالبه المشكلة التالية .2

ففي يوم من األيام شعرت أن درجة حرارة أخي الصغير مرتفعة عنـدما             : ساعدني أخي الطالب  

إن درجة حرارته عادية، برأيك كيف أقنعهـا بـّأن أخـي            : لمست يدي جبينه، ولكن أختي قالت     

  يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة؟
 

اً، قاس مدى فهـم الطلبـة       ثم ينهي المعلم حصته بتقويم ختامي بعدأن قوم تقويماً تكويني          .3

  .للمفاهيم التي قدمت واكتشفت

  

 :واجب بيتي

  

  .هل هناك تدريجات أخرى غير التدريج السيلسيوسي ما هي؟ قارن بينها
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   )2( عدد الحصص   )1(كمية الحرارة    )3( الدرس رقم 
  

  :األهداف

  

  .أن يحدد الطالب ما معنى كمية الحرارة -

 .أن يحدد العالقة بين كمية الحرارة ودرجة الحرارة والكتلة -

  

  :الوسائل واألدوات

  

ماً ، ماء، لهب بنسن، منصب ثالثي، شبكة تسخين، ميزان حرارة            كأسان زجاجيان متماثالن تما   

  ).لكل مجموعة(زئبقي  

  

  :آلية التنفيذ

  

  . تهيئة بيئة المختبر-

  . مراجعة لمفهومي الحرارة ودرجة الحرارة-

وضُع كأٍس من الماء على مصدر حراري واطلب من الطلبة لمسه على فترات زمنية متفاوته               -

  .وتفسير ذلك

  : األسئلة اآلتية اطرح-

  كيف يمكن رفع درجة حرارة جسم ما؟ هل يمكن خفض درجة حرارة جسم ما؟

  :عزيزي الطالب حتى نستطيع أن نجيب عن األسئلة واالستفسارات إليك األدوات

  

  :مرحلة االستكشاف

  

 فـي   3سـم 100وزع األدوات بين المجموعات، والحظ أخي المعلم أن الطلبة يضعون مـثالً              .1

، وأنهم يقيسون درجة حرارتهمـا ،       )أي كتل مختلفة  ( في الكأس اآلخر     3سم30ل و   الكأس األو 

ويضعون الكأسين فوق شبكة التسخين مع تقديم النصائح وإرشادات الـسالمة لهـم حتّـى ال                

  .يتعرض أحدهم إلى أذى
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  .اطرح عليهم بعض األسئلة الخاصة بموضوع الدرس

  :الحظ مدى قدرتهم على ضبط المتغيرات

 ).قبل التسخين(لحرارة درجة ا -

 ).الماء(نوع المادة  -

 .نفسها) فترة التسخين( الزمن  -

  

  :اطرح عليهم األسئلة التالية بعد التسخين

  هل درجة حرارة الماء في الكأسين واحدة؟

  هل زودت كالً منهما بالكمية نفسها من الحرارة؟

  

  :اطلب منهم ما يلي

 المنخفضة فـي الكـأس األول تـساوي         حاول عزيزي الطالب أن تجعل درجة حرارة الماء        -

  ...درجة حرارة الماء في الكأس الثاني وسجل ما تقوم به

 .بكتلة كل منهما) كأس الماء(ما العالقة اآلن بين كمية الحرارة التي زودت بها  -

 .حاول صياغتها بعبارة رياضية -

اء على اللهب   ماذا تتوقع عزيزي الطالب أن يحدث لو قمت بتسخين كتلتين متساويتين من الم             -

  . نفسه

  

  تقديم المفهوم

  

  .يناقش المعلم وطالبه ما توصلوا إليه في مرحلة االستكشاف

علماً أن الكأسين ُزودتا بالكمية نفسها من الحرارة إال أن الكأس الثانية كانت درجـة حرارتهـا                 

الحرارة وكتلـة   أعلى من األولى، وهذا يعود الى كتلة المادة إذ أن هناك عالقة طردية بين كمية                

  .المادة

  .ويوضح المعلم أن كمية الحرارة تتناسب طردياً مع كتلة الجسم

  . ثم اقرأ التعليق عن األنشطة السابقة82 اطلب منهم فتح الكتاب صفحة -
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  :االتساع المفاهيمي

  

تحتاج  يلفت المعلم انتباه الطلبة إلى بعض األمور التي تحدث في حياتنا، وكيف أن الكتل المختلفة                

إلى كميات مختلفة من الحرارة، ويمكن للطالب أن يطبق مثل هذا األمر مـن خـالل زيارتـه                  

لمصنع الزجاج أو صهر الحديد، حيث أن كتالً مختلفةً من الزجاج تحتاج إلى كميات مختلفة من                

  .الحرارة، وكذلك كتل مختلفة من الحديد تحتاج إلى كميات مختلفة من الحرارة

ا يحتاج غلي وعاء كبير من الماء لصنع شاي، كمية من الحرارة أكثر مما وفي المنزل أيض

  .يحتاجه وعاء صغير الغاية نفسها

  

  :نشاط

حامل معدني، ساعة توقيت، ميزان حرارة، مـصدر حـرارة،   :( وزع عليهم األدوات التالية    -

  .من السائل نفسه).3سم100 ووعاء زجاجي سعة 3سم500وعاء زجاجي سعة 

التوجيهات واطرح عليهم بعض األسئلة مثل بعد أن تستمر بالتـسخين حتـى             قدم لهم بعض     -

درجة الغليان هل تتغير درجة الحرارة في الوعاءين بالسرعة نفـسها؟ فـي أي الوعـاءين                

حاول عزيزي الطالب   ) الوعاء الصغير / الوعاء الكبير (ترتفع درجة الحرارة بصورة أسرع      

 .تسخين وماذا يحدث لكل من درجة حرارة الوعاءأن تبني جدوالً بين الفترة الزمنية لل

  

قام كل من المعلم والمعلمة بزيارة ميدانية لمصنع الزجاج في مدينـة الخليـل  حيـث                 : مالحظة

طرح الطلبة اسئلة على صاحب المصنع بخصوص كمية الزجاج وكمية الحرارة الالزمه لصهره             

 يعمل على تشكيل الزجاج ، كذلك سألوه        والحظوا أيضا  نفخ  العامل عبر األنبوب المعدني الذي         

  .إلخ من األسئلة.........لماذا لم يلبس قفازات
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  :التقويم

  

  : دوراق تحتوي على كميات مختلفة من الماء فإن4إذا وضعنا 

  :الوعاء الذي يسخن أوالً هو الذي يحتوي على. 1

  غم100-د    غم60-ج    غم50 -ب  غم10 -أ
 
  :س هو20 حرارة أكبر لكي ترتفع درجة حرارتهْ الوعاء الذي يحتاج إلى كمية. 2

  3سم500 -د    3سم300 -ج    3سم400 -ب  3 سم200 -أ
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  )1(عدد الحصص  )2(كمية الحرارة      )3(  الدرس رقم 
      

  :األهداف

  

  .أن يكتشف الطالب العالقة بين كمية الحرارة والتغير في درجة الحرارة -

  .أن يطبق ما توصل إليه في مواقف حياته -

  

  : األدوات وسائلال

كأسان زجاجيان متماثالن تماماً، ماء، ميزان حرارة، لهب بنسن، حامل ثالثي، شبكة تـسخين،              

  .ساعة توقيت

  

  :آلية التنفيذ

  

عزيـزي الطالـب لـدي      : اطرح أمام الطلبة هذا التساؤل عن طريق مشكلة         -

ة حرارة  وعاءان بهما الكمية  نفسها من الماء،ولكن المطلوب منّي أن أجعل درج           

  .كل منهما مختلفة

بعدما تعرفت سابقاً العالقة بين كتلة الجسم وكمية الحرارة ال بـد أن يكـون،           -         

 .لدينا متغير آخر أود أن أعرفه، وله عالقه بكمية الحرارة

  حاول باستخدامك لألدوات التي أمامك أن تساعدني على حل المشكلة؟

  

  :مرحلة االستكشاف

  

الب هذه األدوات حاول، أن تستخدمها الستكشاف متغيرٍِ آخر له عالقة بكميـة             إليك عزيزي الط  

  .الحرارة
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  .ما هي المتغيرات التي تريد ضبطها من المرة األولى  ؟    الكتلة

    نوع المادة              

كميـة حـرارة    (           مصدر حراري واحـد               

  )واحدة

             الزمن            

وات عمل الطلبة، وتنفيذهم لألنـشطة مـع تـوجيههم وتـأمين            الحظ عزيزي المعلم خط    -

  .سالمتهم

 .الطلب منهم عدم فتح الكتاب المقرر -

هل درجة الحرارة في الكأسين واحدة؟ هل زودت كالً من الكأسـين            :اطرح األسئلة التالية     -

 .بكمية الحرارة نفسها

  الزمن    ما هي المتغيرات التي تغيرت في المرة الثانية -

        كمية الحرارة                 

  .هل زود الكأسأن بكمية الحرارة نفسها

  . حاول عزيزي الطالب أن تصيغ عبارة رياضية تبين المتغيرات التي اكتشفتها-

  

  :مرحلة تقديم المفهوم

  

 مناقشة ما توصل إليه الطلبة حيث يصل المعلم وطالبه إلى أن الكأسين في المرة األولـى قـد                  

  .هماتساوت درجة حرارة كل من

  

وعندما تعرض الكأس الثاني إلى كمية أخرى من الحرارة تغيرت درجة حرارة هـذا الكـأس،                

  .وذلك يدل على أنه توجد عالقة طردية بين كمية الحرارة والتغير في درجة الحرارة
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  االتساع المفاهيمي

  

لحـرارة  يعرض المعلم فيلماً قصيراً عن التغير في درجات حرارة المادة وعالقته بكميات ا             -

  .التي زودوا بها

ويطلب من الطلبة تعليقاً على ما شاهدوه موظفين ما لديهم من خبرات سابقة وما تعلموه من                 -

 .مرحلتي االستكشاف وتقديم المفهوم

هل التغير في درجات الحرارة الحاصل في حالة الطقس يعود إلى التغير في كمية الحـرارة                 -

  . تبحث عن الموضوعالتي تصل إلى األرض، ما رأيك؟ حاول أن

  

  :التقويم

  

يراعي المعلم التقويم التكويني في كل مرحلة من المراحل الثالث، ثم يراعي التقـويم الختـامي                

  .للحصة

  

  .أن يحل الطالب التمارين الخاصة بالموضوع من أسئلة الفصل
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   )1( عدد الحصص   كمية الحرارة وعالقتها بنوع المادة    )3( الدرس
  

  :األهداف

 .يتوصل الطالب إلى مفهوم الحرارة النوعية المادةأن  -

  أن يربط الطالب بين مفهومي كمية الحرارة والحرارة النوعية -

 .أن يطبق هذه العالقة في حياته اليومية -

  :الوسائل واألدوات 

  

لكل مجموعة بـالوزن    ) حديدية، نحاسية، زجاجية  ( كرات   3لكل مجموعة،   ) 3( لهب بنسن عدد  

، ملقط، ميزان حرارة زئبقي، مقياس كتلة، لـوح شـمع، مـسعر             )4( عددنفسه، كأس زجاجي    

  .،شبكة تسخين)2(حراري عدد

  

  :آلية التنفيذ

  

  .مراجعة الدروس السابقة من أجل ربط السابق بالالحق

  :اعرض لهم النشاط التالي لبيان أثر نوع المادة على كمية الحرارة المكتسبة أو المفقود

ي مسعرين، بحيث يكون الماء متساوياً فيهما ولهما درجة الحـرارة           ضع كمية محددة من الماء ف     

نفسها، ضع كرتين متساويتين في الكتلة إحداهما من الحديد في األول، واألخرى من النحاس في               

  .الثاني للفترة الزمنية نفسها، ارفع كالً منها بملقط وضعهما على لوح شمع

  

  :ح األسئلة التاليةاطلب من الطلبة مالحظة ما يحدث للشمع واطر

  برأيك أي من الكرتين إكتسبت كمية حرارة أكثر؟وكيف عرفت؟ -

 ماذا حصل للشمع؟ ولماذا؟ -
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   :مرحلة االستكشاف

  

بعد توزيع األدوات على الطلبة ،الحظ عزيزي المعلم أن هذه  المرحلة تتمركز حول الطالـب،                

بالتجربـة أن يـضعوا اقتراحـات       وأنت دورك فقط موجه وميسر، أطلب من الطلبة قبل القيام           

  :والحظ أن الطلبة وتنبؤات،وثبتها على السبورة،

  . تأكدوا أن كتلة الزجاج تساوي كتلة الحديد باستخدام مقياس الكتلة-

  .سخنوا كتلة الحديد وكرة الزجاج إلى الدرجة نفسها،وذلك بوضعهما في ماء يغلي-

  .باردوضعوا في كأسين كميتين متساويتين من الماء ال-

  .ألقوا كرة الزجاج في الكأس األول وفي اللحظة نفسها،ألقواكتلة الحديد-

  .قاسوا درجةحرارة الماء في الكأسين-

  اسأل طالبك في أثناء تجولك بينهم أي الكأسين درجة حرارته أكثر؟-

  ما عالقة ذلك بنوع المادة؟

  مرحلة تقديم المفهوم

  

طة في مرحلة االستكشاف، ويوضح لهم أن درجة حرارة         يناقش المعلم طلبته بما  نفذوه  من أنش        

الماء الذي ألقيت فيه كتلة الحديد كانت أعلى من درجة حرارة الماء الـذي ألقيـت فيـه كتلـة                    

الزجاج، وذلك يعني أن كمية الحرارة التي اكسبتها كتلة الحديد لكأس الماء الموجودة بداخله أكبر               

لزجاج للكأس األخرى، أي أن كميـة الحـرارة اختلفـت           من كمية الحرارة التي اكسبتها كرة ا      

  .باختالف نوع المادة

  

ويعود المعلم إلى النشاط الذي عرضه في بداية الحصة ،ويوضح للطالب أن نوع المادة يـؤثر                

  :على كمية الحرارة التي يفقدها أو يكتسبها جسم ما ليصل المعلم مع طالبه إلى أن

ويقدم لهم المعلم معنى الحـرارة النوعيـة والـسعة           . المادة كمية الحرارة تختلف باختالف نوع    

الـذي يبـين الحـرارة       ) 85(ويعرض لهم الجدول ص   ) 84(الحرارية، من الكتاب المقرر ص    

  .النوعية لبعض المواد

  

  

  

  



 209

  :االتساع المفاهيمي

  

 )كميـة الحـرارة   (لديك عزيزي الطالب كمية متساوية من الكحول والماء، كم تحتاج من الطاقة             

حتى يكون كل من الكحول والماء على درجة الحرارة نفسها مع االفتراض أن الحرارة النوعية               

  )س.غم/ سعر0.5= (للكحول 

  ة/اسأل أخي المعلم
  

  لماذا يفضل الكثيرون السباحة بعد المغرب؟ -

ماذا لو تساوت الحرارة النوعية لجميع المواد في الطبيعة؟وماذا يترتب على           : االستفسار عن  -

 في الحياة؟ذلك 

لو توقفت سيارة تحت أشعة الشمس وحاولت لمس المعدن ثم لمست الزجاج، مـاذا               -

  تالحظ؟

  ما أهمية ارتفاع الحرارة النوعية للماء مع ذكر بعض الظواهر الخاصة بذلك؟-
 

  .التقويم التكويني في كل مرحلة  من المراحل السابقة* 

  

  ).لفصل الخاصة بالموضوعمن أسئلة ا( التقويم الختامي، حّل التمارين * 
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   )4( الدرس رقم
  العالقة بين كمية الحرارة والكتلة

  والحرارة النوعية
  )1(عدد الحصص

  

  األهداف 

 أن يستنتج الطالب العالقة الرياضية التي تربط بين كل من كمية الحرارة والكتلة والحـرارة                 -

  .النوعية
  

  : واألدوات الوسائل
  

  .، لهب بنسن، ميزان زئبقي ) لتر1(، والثاني ) لتر5( وعاءان من الماء سعة األول

  

  آلية التنفيذ
  

يطرح المعلم أسئلة عما توصل إليه الطلبة من درس كمية الحرارة وعالقتها بالكتلـة، وكـذلك                

الحرارة النوعية  والتغير بدرجة الحرارة، وأنه بحاجة إلى مساعدة منهم لوضـع جميـع هـذه                 

  .المتغيرات في معادلة واحدة
  

  :مرحلة االستكشاف
  

وزع الطلبة مجموعات، ووزع عليهم األدوات السابقة ، واطلب منهم أن يوصال الوعاءين إلـى               

الدرجة نفسها من الحرارة، ومن ثم يربطون ما توصلوا إليه في الدروس السابقة لصياغة عبارة               

  .رياضية تجمع جميع المتغيرات
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  :مرحلة تقديم المفهوم
  

حاول المعلم ربط ما توصل إليه الطلبة في الدروس السابقة في صـياغة رياضـية               بعد النقاش ي  

واحدة ويقدم لهم أننا بحاجة إلى ثابت حتى أحول المتغيرات السابقة الى صياغة قانونيـة، وقـد                 

اجتهد العلماء على أن الحرارة النوعية للمادة هي ثابت، وبالتالي تـصبح العالقـة بـين كميـة                  

  =والتغير في درجة الحرارة الحرارة والكتلة 

  ).1د-2د( × نح ×ك = حك

  .من الكتاب المقرر )85(اقرأ أنت وطلبتك القانون صفحة 

  .من المقرر) 86( في صفحة ) 2 و 1(يناقش المعلم 

  ).84(مع اإلشارة إليهم عن السعة الحرارية صفحة 

  ُحّل أنت وطلبتك

  .لي الجدولمع مناقشة األمثلة التي ت) 87(تدريباً عملياً صفحة

  

  :االتساع المفاهيمي

  .بعد تنفيذ الطلبة لألنشطة السابقة

  .كلف الطلبة القيام بالنشاط التالي

  

وضع قطعتين معدنيتين إحداهما من الحديد، واألخرى من النحاس على لوح خشبي تحت أشـعة               

  :يالشمس، ومالحظة ارتفاع درجة حرارة كل منهما بنفس زمن التسخين واطرح السؤال التال

  .؟!أيهما ترتفع درجة حرارتها أكثر ولماذا

  .قطعة النحاس ألن الحرارة النوعية للنحاس أقل فيسخن بشكل أسرع: الجواب

 لماذا برأيك الحرارة النوعية للماء أكبر من الحرارة النوعية للحديد؟ -

ل طن من الزجاج بينما يحتاج إلى كمية أق       ) 3(مصنع للزجاج يحتاج كمية من الطاقة لصهر         -

 طن من المادة  نفسها، لماذا؟) 0.5(من الطاقة لصهر 

  :التقويم

كمية الحرارة عبارة عن طاقة، فهل لها وحدات قياس غير الُسعر؟ ما هـذه الوحـدة؟ ومـا            -

 عالقتها بالسعر؟

  .طرح إسئلة -
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 .تقويم تكويني في جميع المراحل -

 .تقويم ختامي -

ن الكتلة والحرارة النوعية والتغير الخاصة بالعالقة بي) أسئلة الفصل(حّل التمارين من  -

.بالحرارة
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   )2( عدد الحصص  االتزان الحراري    )5( الدرس رقم

           

  األهداف 
  

  .أن يفسر الطالب االتزان الحراري

  .أن يستنتج مبدأ حفظ الطاقة

  .أن يوظف خاصية االتزان الحراري في حياته العملية

  .عند اتصالهماأن يبين عمليا ما يحدث لدرجة حرارة جسمين 

  :واألدوات الوسائل

  

خمس كؤوس زجاجية، ماء ساخن جداً، ماء بارد، ميزان حرارة، قطعة حديد، لهب بنـسن،               

  ).87.(ص) 7(األدوات التي يحتاجها نشاط).كأس ماء ساخن+ قطعة حديد باردة(ملقط 

  

  :آلية التنفيذ

  

 خبرات طالبه حول مفهوم     يطرح المعلم العديد من األسئلة حول الخبرات السابقة،ويستدعي       

الحرارة ودرجة الحرارة ،ويسأل المعلم ماذا يحدث لجسمين مختلفين في درجـة الحـرارة              

عندما يتصالن، وعندما تصافح زميلك في يوم بارد ويده دافئة ويدك باردة لبرهة زمنية ماذا               

  .تالحظ؟ هذا ما سنعرفه من خالل األنشطة القادمة

  

  :مرحلة االستكشاف

ة جلسة طالبك وتوزعهم مجموعات، وتوزع علـيهم األدوات،         /حدد عزيزي المعلم  بعد أن ت  

حاول أن تقدم إليهم توجيهات ولكن دون أن تعطيهم إجابات محاوالً أن يتوصل الطالب إلـى          

المفهوم الجديد بنفسه ودون أن تعطيه خطوات التنفيذ، وخطوات التنفيذ هذه فقط لـك أنـت                

اطلب منهم ان يصمموا تجربة تساعدهم على التوصل إلى         .البكلترشدك إلى كيفية توجيه ط    

المفهوم مشجعا لهم تحديد االستراتيجية التي سيتبعونها والهدف الذي سيحققونه بشرط تعاون            

  .أعضاء المجموعةجميعهم

  :النشاط
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إن لدى كل مجموعة خمس كؤوس زجاجية، ثالث منهـا فارغـة علـى الطلبـة فـي                   .1

ماء ساخناً جداً وأن يقـيس الطالـب        ) 1(لكأس األول رقم    المجموعات أن يضعوا في ا    

ماء بـارداً جـداً ويقـيس       ) 2(درجة حرارته، ويسجلها، ثم يضع في الكأس الثاني رقم          

)  3(درجة حرارته ويسجلها، ثم بعد ذلك يسكب جزءاً من الماء الساخن في الكأس رقـم            

  ).3( رقم والكمية نفسها من الكأس البارد يسكبها أيضاً في الكأس

  

ثم اطلب منهم   ) 3(ماذا حصل لدرجة حرارة الماء في الكأس رقم         : تسأل هنا عزيزي المعلم   

بالتـساوي  ) 5(ورقـم   ) 4(مباشرة على الكأسين رقم     ) 3(أن يوزعوا الماء في الكأس رقم       

  وقس درجة حرارتهما؟

  

  

  .الحراري عملياًيساعدهم في الوصول إلى مفهوم االتزان ) 87(ص) 7(ُيحدد لهم نشاط رقم 

  

  :مرحلة تقديم المفهوم

  

 يطلب المعلم من المجموعات أن تعرض ما توصلت إليه من نتائج بحيث يعرض ُمقرر كل               

  .مجموعة تاركاً المجال للنقاش، ومن ثم يوجههم المعلم إلى مفهوم االتزان الحراري

  

  : في المرحلة السابقةويمكن أن  تقوم أخي المعلم بهذا النشاط لتعزز ما توصل إليه الطلبة

  

  :ضع قطعة حديد باردة في كأس ماء ساخن ثم اطرح األسئلة اآلتية -

  .ازدادت: الجواب    ماذا حدث لدرجة حرارة قطعة الحديد؟. 1

  .من الماء: الجواب  من أين حصلت قطعة الحديد على الحرارة؟. 2

  .تنخفض: الجواب  ماذا نتوقع أن يحدث لدرجة حرارة الماء؟. 3

  

  . الميزان المئوي للتأكد من اإلجابةاستخدم

  

  ما العالقة المتوقعة بين كمية الحرارة التي اكتسبها الحديد وتلك التي فقدها الماء؟ .4

  ).االتزان الحراري(خُذْ إجابات الطلبة ثُم سمِّ الحالة التي حدثت بأنها 
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  .اطلب من الطلبة تفسير معنى االتزان الحراري

  ).عند االتزان(كمية الحرارة المفقودة = الحرارة المكتسبة وتوصل معهم  إلى أن كمية 

  

  :االتساع المفاهيمي

  

وزع على الطلبة قطعاً من الحديد ولهب بنسن ومالقط وكؤوس ماء، واطلب مـنهم أن                .1

 .يالحظوا ماذا يحدث لدرجة حرارة الماء وقطع الحديد

  

حديد على لهب بنـسن ثـم       المطلوب هنا عزيزي المعلم أن يسخن الطالب قطعة ال        : مالحظة

ثـم  : يمسكها بالملقط، ويضعها في كأس الماء بعد أن يكون قد قاس درجة حرارة الماء سابقاً   

ماذا يحدث لدرجة حرارة الحديد؟ وماذا يحدث لدرجة حـرارة          : اطرح عليهم األسئلة اآلتية   

 وإلى متى يستمر االنتقال؟... الماء؟ في أي اتجاه تنتقل درجة الحرارة؟   

 ذا يحدث عند تسخين األطعمة بعد إخراجها من الثالجة؟ما .2

يعرض المعلم العديد من األمثلة الموجودة في بيئة الطالب ويطلب كذلك من الطالـب أن            .3

 .يعطيه أمثلة على االتزان الحراري

 .يحاول مناقشة مبدأ حفظ الطاقة بعد أن استقصى عنه الطلبة .4

 .مناقشتها في الحصص القادمةيطلب منهم البحث عن ظاهرة الموت الحراري و .5

  

  التقويم
 

ة التقويم التكويني في أثناء فعاليات الحصة وأعد ذكريات الحـصة    / استخدم عزيزي المعلم   -

 .من خالل التقويم الختامي

وخاصةحساب ) أسئلة الفصل الخاصة باالتزان الحراري    (اطلب من الطلبة حل التمارين من        -

 .درجة الحرارة عنداالتزان

ة ان تتعاون مع معلم مادة الرياضيات في توضـيح خاصـية            /مكانك أخي المعلم  بإ:مالحظة -

 .توزيع الضرب على الحدود الجبرية، وذلك بتزامن شرح الدرسين معا



 216

  

   )6(  الدرس رقم 
  تمدد المواد بالحرارة

   تمدد المواد الصلبة-1
  )1( عدد الحصص 

  

  األهداف 

  .الحرارة وتتقلص بالبرودةأن يبين الطالب أن المادة الصلبة تتمدد ب -

 .أن يفسر بعض الظواهر وتطبيقاتها في الحياة اليومية -

 .أن يعطي أمثلة على بعض تطبيقات تمدد المواد بالحرارة -

  

  :الوسائل واألدوات

  

 أداة الكرة والحلقة، مصدر حراري، قضبان حديد، ألمنيوم، نحاس لهـم الطـول والـسمك               

  .نفسه، ماء، حوض تسخين، ملقط

  

  :ة التنفيذآلي

  

عرفنا أن المادة تتأثر بالحرارة فتحولها من حالة إلى أخرى، أو ترفـع درجـة               : يقول المعلم 

حرارتها، فهل هناك تغيرات أخرى تطرأ على حاالت المادة في أثناء تعرضها إلـى كـسب            

ة لـدي زجاجـة     /عزيزي الطالبة /كمية من الحرارة أو فقدانها؟ ثم اطرح عليهم هذا الموقف         

ة جداً ألنها تحتوي على ماء متجمد، وال أعرف كيف افتح غطاء الزجاجة، حـاول أن                بارد

  .تساعدني في فتحها

  

  

  

  

  

  مرحلة االستكشاف
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بعد توزيع الطلبة إلى مجموعات، وتوزيع األدوات بينهم شجع الطلبة على القيام بالتجربـة               

 قـدم للمجموعـات     مع مراعاة قواعد السالمة، واطلب منهم أن يـسجلوا مـا يالحظونـه،            

  .التوجيهات واالرشادات

  

  )1(نشاط 

  

على الطلبة أن يدخلوا الكرة في الحلقة ويسجلوا ما يالحظونه ثم يـسخنوا الكـرة               : مالحظة

ويحاولوا إدخالها مرة أخرى من خالل الحلقة ويسجلوا مالحظاتهم، ثم ترك الكرة لتبرد ومن              

  .ثَم إعادة إدخالها من خالل الحلقة

  

  )2(نشاط

  

زود الطلبة بقضبان من الحديد واأللمنيوم والنحاس بنفس الطول والسمك ومـاء وحـوض              

  .تسخين ومصدر حراري وملقط

  :على طالبك أن يقوموا بالنشاط بأنفسهم: مالحظة

وضع الماء في حوض التسخين على المصدر الحراري، ووضع القضبان الثالثـة فـي               .1

  .الحوض

 . الطالب حتى يغلي الماءاشعال المصدر الحراري، وهنا ينتظر .2

ويسجل مـا يالحـظ،     ... ثم على الطالب أن يرفع القضبان الثالثة ويرتبها حسب طولها          .3

 .وأن يفسر ذلك بعبارة دقيقة

  

  :مرحلة تقديم المفهوم

  

يشرح المعلم هنا أن المواد الصلبة تتمدد بالحرارة ،وتتقلص بالبرودة، فالمواد الصلبة تتمـدد         

ع االتجاهات، فيحدث بذلك زيادة في طولها، ويضيف المعلم أن ظاهرة           عند تسخينها في جمي   

اختالف تمدد األجسام تستخدم في صنع منظمات الحرارة التي تستخدم في أجهزة التـسخين              

  .والتبريد

ويناقش المعلم هنا الطلبة بما توصلوا إليه في مرحلة االستكشاف من تمدد المواد الصلبة عند               

 عند البرودة، ويحاولون إجابة سؤال المعلم حول المشكلة         تقلّصهان ثَم   تعرضها للحرارة، وم  
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التي عرضها في البداية بحيث يربط الطالب بين الحرارة النوعية للحديد والحرارة النوعيـة              

  .للزجاج مع تمدد الحديد

  

  :مرحلة االتساع المفاهيمي

  

جسام الـصلبة مـع طـرح       يعرض المعلم فيلماً قصيراً على بعض تطبيقات ظاهرة تمدد األ          -

  .األسئلة في أثناء الفيلم وتقبل اجابات الطلبة وتعليقاتهم

وهنا يطرح المعلم العديد من األسئلة التي تساعد الطالب على اسـتخدام المفـاهيم الـسابقة                 -

 .كالحرارة النوعية

 يطلب من الطلبة تكوين دائرة كهربائية مستخدماً فيها سلكاً من النحاس ومـصباحاً وجرسـاً               -

ومصدراً كهربائياً وموظّفاً فيها ظاهرة تمدد المواد الصلبة، ثم غير عزيزي الطالـب سـلك               

 .النحاس باأللمنيوم، ثم الحديد ،والحظ ما يحدث مستفيداً من مفهوم الحرارة النوعية

:   يتم لحام الزجاج العادي بالبالتين، وال يتم لحامه بالحديد؟ برأيك عزيزي الطالـب لمـاذا؟               -

 _   فترة التفكير_ترة زمنية للتفكيراعطهم ف

ألن معامل التمدد لكل من الزجاج والبالتين متقارباً جداً بحيث إذا تمدد أي منهما ال يـؤدي                  -

  .إلى كسر الزجاج

  

  :التقويم

  

  .الخاصة بموضوع تمدد المواد الصلبة) أسئلة الفصل(يطلب منهم حل التمارين في  -

 . أثناء الفعاليات والتقويم الختامي في نهاية الحصةمع التركيز على التقويم التكويني في -

 ما فائدة أن المعادن تتمدد بنسب متفاوتة؟ -
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   )1( عدد الحصص    المنظم الحراري   )7( الدرس رقم 
  

  األهداف 

  

  .أن يعد الطالب منظماً حرارياً

  الوسائل واألدوات

  .شريط ثنائي الفلز، مصدر حراري

  

  :آلية التنفيذ

  

 بالدروس السابقة وخاصة درس تمدد المواد الصلبة واختالف مقـدار التمـدد             راجع طالبك  -

حسب نوع المادة من خالل األنشطة التي تم تنفيذها، وماذا يمكننا أن نفيد من اختالف مقدار                

  .تمدد المواد باختالف أنواعها

طة اعرض لهم جهازاً يحتوي على نوعين من المعادن، وحاول أنت وطالبك من خالل األنـش               -

  .أن تتعرفوا سبب وضع معدنين مختلفين في هذا الجهاز

  

  :مرحلة االستكشاف

  

  ؟...ما الذي يستخدم في تنظيم درجات الحرارة في األجهزة الكهربائية كالثالجة والمكوى -

على الطلبة أن   : وجه طالبك لتفحص المادتين المكونتين للشريط ثنائي الفلز، وتسجيل ما هما           -

ن اللهب، ويمرروه ذهاباً وإياباً، ثم يالحظوا مـا يحـدث للفلـزين، وأي              ُيقربوا الشريط م  

 .منهما يتمدد بصورة أكبر من اآلخر ويفسروا ذلك بناء على خبراتهم السابقة

 نسجل ما الذي يحدث للشريط؟ ما سبب تقوس الشريط؟ -
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  :مرحلة تقديم المفهوم

  

اغتها بطريقة علميـة مـذكّراً الطلبـة        خُذْ ما توصل إليه الطلبة من استنتاجات، وحاول صي        

  .باألجهزة التي تحوي منظم حرارة، مبيناً عمل المنظم في كل جهاز

  

  :مرحلة االتساع المفاهيمي

  

توفير مواد إلعداد دوائر كهربائية لتطبيق مبدأ عمل المنظم الحراري، اطلب مـن الطلبـة               

  .تصميم دوائر كهربائية تحتوي على شريط ثنائي الفلز

  

  : ويمالتق

  

إذا كان لديك طنجرة من األلمنيوم بها ثقب، هل يغلق الثقب في الطنجرة باستخدام األلمنيـوم    -

 أم النحاس؟ ولماذا؟

عند تركيب الشريط ثنائي الفلز في األجهزة الكهربائية، أي الفلزين يكون مالمـساً لنقطـة                -

 التماس؟ ولماذا؟
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   )8( الدرس رقم 
  تمد المواد بالحرارة

  دد السوائل تم-2
   )1: ( عدد الحصص

  

  األهداف 

  .أن يوضح الطالب عملية تمدد السوائل عند تعرضها للحرارة -

 .أن يذكر تطبيقات على هذه الظاهرة -

  

  : الوسائل واألدوات

  

دورق صغير، ماء ملون، ماء عادي، سدادة من المطاط ذات ثقب واحد، حوض تسخين، مصدر               

  .جليد  مجروش،ميزان  حرارة.فينحراري، أنبوبة زجاجية مفتوحة الطر

  

  :آلية التنفيذ

  

يعرض المعلم ميزان الحرارة أمام طلبته، ثم يقوم بقياس درجة حرارة أحدهم ،ويعيـد عـرض                

  ماذا الحظتم ؟ ماذا حصل للسائل داخل ميزان الحرارة؟: ميزان الحرارة مرة أخرى ،ويسألهم

  

  :مرحلة االستكشاف

  

  .زيع المواد واألدوات على المجموعات تو-توزيع الطلبة إلى مجموعات -

 .تقديم توجيهات للطالب في أثناء تأديتهم لألنشطة -

 .تذكيرهم بقواعد السالمة -

  

نبـوب  الحظ أخي المعلم قيام طلبتك بملء نصف الدورق بالماء الملـون وادخـال األ             :مالحظة

ض بعد سكب   الزجاجي في ثقب سدادة المطاط وإغالق الدورق بالسدادة ،وضع الدورق في الحو           

 ما يحدث للماء الملون  في الـدورق       بة الحوض على اللهب ومراق    من ثم تسخين  ماء عادي فيه و   

اطلب منهم تفسير ما يالحظونه فـي أثنـاء تـأديتهم            ي،ومستوى  ارتفاعه في األنبوب الزجاج     

   .النشاط ووضع عالمة عند سطح الماء الملون في نهاية التسخين
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تبديل الماء الموجود في الحوض بالجليد المجروش ومراقبة ما يحـدث           اطلب منهم ابعاد اللهب و    

 . الموضوع داخل الدورقللماء في األنبوب الزجاجي

 اسألهم ما أثر الحرارة على حجم الماء؟ -

ماذا يحدث الرتفاع عمود الماء الملون بعد رفع الدورق من حوض التسخين وتركه جانباً أو                -

 ؟وضعه في حوٍض من الجليد المجروش

  

  :مرحلة تقديم المفهوم

  

  .حيث تتم مناقشة النتائجيعرض الطلبة ما توصلوا اليه في مرحلة االستكشاف 

المواد السائلة تتمدد عند تسخينها تمدداً حجمياً ، كما  حـدث للـسائل الملـون ،                 : ويقول المعلم 

  .وتتقلص عند تبريدها كما حدث عند نقل الدورق ووضعه في حوض به جليد مجروش

  

  حلة االتساع المفاهيميمر

  

من التطبيقات المهمة على تمدد السوائل بالحرارة، مـوازين الحـرارة التـي تـستخدم                .1

 .السوائل، مثل ميزان الحرارة الزئبقي، وميزان الحرارة الكحولي، فسرذلك

عند قياس درجة حرارة  سائل ما، لماذا يثبت ارتفاع الزئبق أوالكحـول عنـد درجـة                  .2

 حرارة معينة؟ 

رة شذوذ الماء نعمة من نعِم اهللا التي ال تُعد وال تحصى، يطلب المعلم من الطلبة أن                 ظاه .3

يفسروا بقاء الكائنات الحية البحرية على قيد الحياة من خالل ظاهرة شذوذ الماء وتأمـل               

 .عظمة الخالق

يقوم الطلبة بتفسير مبدأ عمل السخّان الشمسي من خالل ربطهـم للمفـاهيم المكتـشفة                .4

 ).ضمن مجموعات(م السابقة مع رسم لطريقة عملهوخبراته
 



 223

  :التقويم

  

  .إجابة األسئلة الواردة في أسئلة الفصل الخاصة بموضوع تمدد السوائل

  .تفعيل التقويم التكويني في أثناء الفعاليات

  .تفعيل التقويم الختامي في نهاية الحصة
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   )9( الدرس رقم
  تمدد المواد بالحرارة

  تمدد الغازات-3
   )1( د الحصصعد

  

  األهداف 

  

  . أن يبين تمدد الغاز عملياً -

  .أن يفسر تمدد الغازات وفقاً لنظرية الحركة الجزئية -

  

  :واألدوات الوسائل

  

، بالون، ماء ساخن جداً، ماء بارد، حوضان وكذلك مصدر كهربـائي            )لتر2(قارورة بالستيكية   

  ).مصباح(

  

  :آلية التنفيذ

  

 المواد بالحرارة وحاالت المادة الثالث وتأثرها بالحرارة ثـم          ابدأ الدرس بمراجعة تمدد    -

  .اطرح هل يتأثر الغاز كما يتأثر كل من المواد الصلبة والسائلة

انفخ بالوناً وقس أنت وطلبتك محيطه، قرب البالون إلى المـصباح الكهربـائي دقيقـة                -

  واحدة، قس محيط البالون مرة أخرى واسألهم ماذا حدث ولماذا؟

  

  :ة االستكشافمرحل

  

بعد توزيع الطلبة إلى مجموعات وتوزيع األدوات والمواد، اطلب منهم أن يـستخدموا األدوات              

  ..التي بحوزتهم محاولين الوصول إلى اإلجابة عن النشاط الذي عرضه المعلم

ومع تقديم التوجيهات عليك أن تتذكرأخي المعلم أن هذه المرحلة متمركزة حول الطالـب، ومـا                

  وجههم إلى تصميم تجربة اخرى من خالل باقي األدوات. موجه وميسر له فقطأنت إال
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راقب الطلبة وهم يثبتون البالون على فوهة القارورة البالستيكية ثم ملء الحوض بالمـاء              : نشاط

ثم نقل القارورة إلى الماء البارد ومالحظة ما يحدث طالباً تفسير           ... الساخن ومالحظة ما يحدث   

  .ذلك منهم

  

  :مرحلة تقديم المفهوم

  

بعدأن نفّذ الطلبة األنشطة في مرحلة االستكشاف حاول من خالل النقاش مع طالبك صياغة مـا                

توصلوا إليه صياغة علمية، موضحاً لهم أن المادة في حالة الغازية  تتمدد بـالحرارة إذ يـزداد                  

  .اض درجة الحرارةحجمها أي تتمدد بارتفاع درجة الحرارة وينقص حجمها أي تتقلص بانخف

  .وضح لهم تمدد الغاز من خالل سرعة جزيئات المادة عند تزويدها بكمية من الحرارة

واطلب منهم اآلن تفسير سبب زيادة محيط البالون في المرة األولى ونقصان محيطه في المـرة                

  .الثانية

  

  مرحلة االتساع المفاهيمي

  

  . عمله وطيرانه وتفسير ذلكاعرض صوراً لمنطاد ، واطلب من الطلبة شرح آلية -

ثم أخرجه  ) قس محيطه قبل إدخاله   (  لمدة نصف ساعة    )فريزر(ضع بالوناً في مبرد الثالجة       -

 وقس محيطه وفسر ذلك؟

  .واطلب من الطلبة التعليق عليه. اعرض فيلماً لحوادث انفجارات ألنابيب الغاز -

 .اطلب من الطلبة عمل منطاد باستخدام خامات البيئة -

... طارات السيارات في الصيف بكمية من الهواء أقل من الكمية التي تُعبأ في الـشتاء              تُعبأ إ  -

  لماذا برأيك، فسر ذلك؟

  

  :التقويم

  .االجابة عن أسئلة الفصل الخاصة بتمدد الغازات -

لماذا تتفجر البالونات المستخدمة في التزيين في االحتفاالت بسرعة كبيـرة عنـد سـاعات                -

  .الظهر
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  الفصل الثاني

  انتقال الحرارة

  المقدمة

  
ة يحتوي هذا الفصل على العديد من المفاهيم  المتعلقة بموضوع الحرارة في             /عزيزي المعلم 

  .حياتنا

  

 المفاهيم

  

 انتقال الحراري، الحمل، وتيارات الحمل ،االشـعاع،التدفئة المركزيـة، الثيرموس،الـسخّان            -

  .الشمسي

  

  التعميمات 

  

لها الحراري إلى مواد جيدة التوصيل ومـواد رديئـة          تصنف المواد الصلبة حسب توصي     -

  .التوصيل الحراري

تنتقل الحرارة في الفـراغ بطريقـة       / تنتقل الحرارة في السوائل والغازات بطريقة الحمل       -

 .االشعاع

 .تنتقل الحرارة في المواد الصلبة بطريقة التوصيل -

 ).رةجيدة االمتصاص للحرا(األلوان السوداء والغامقة تمتص الحرارة  -

 .األلوان البيضاء والفاتحة رديئة االمتصاص للحرارة -

 .األجسام الفاتحة والملساء تعكس األشعة بشكل أفضل من األجسام القاتمة والخشنة -

 .تتفاوت الفلزات في قدرتها على التوصيل الحراري -
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  أهداف هذا الفصل

  

  ).لسائلة والغازيةفي المواد الصلبة وا(التعرف على الطرق المختلفة النتقال الحرارة  -

 .التمييز بين الطرائق المختلفة النتقال الحرارة -

الـسخانات  (الربط بين تمدد السوائل وانتقال الحرارة في المادة السائلة في تفسير مبـدأعمل               -

 ).الشمسية

 .التعرف على مدى تفاوت المواد الصلبة في توصيلها للحرارة -

 .استنتاج مدى رداءة  توصيل الماء للحرارة -

 ).اإلشعاع(عرف على طرق أخرى النتقال الحرارة الت -

 .توضيح مبدأ عمل كل من التدفئة المركزية و الثيرموس -

  

  األدوات التي يمكن استخدامها في هذا الفصل

  

قضبان فلزية، أعواد ثقاب، أعالم صغيرة، شمع، مصدر حراري، حامل معدني، ملقط، ماء،             

ب بنسن، كؤوس زجاجية، خـرز ملـون أو         ساعة وقف، أنابيب اختبار، موازين حرارة، له      

حبوب عدس، زيت، نشارة خشب، قارورة بالستيكية، أشرطة ورقية، علب فلزيـة، دهـان              

  .أسود

  

  توضيح بعض المفاهيم

  

 يتم انتقال الحرارة في هذه الحالة عن طريـق التـصادم بـين     : Conductionالتوصيل

الساخن جزيئات لجسم تكـون ذات      جزيئات المادة حيث إن الجزيئات الموجودة في الطرف         

طاقة عالية فتزداد سرعة اهتزازها، ونتيجة لذلك تصطدم هذه الجزيئات في الجزيئات التـي              

  .تليها وهكذا تنتقل الطاقة بين جزيئات المادة من الطرف الساخن إلى الطرف البارد

  

قال جزيئـات   وفيها يتم انتقال الحرارة من مكان إلى آخر نتيجة انت:Convection الحمل 

المادة من مكان إلى آخر،واحتكاك الجزيئات ببعضها أثناء الحركة ولهذا فإن انتقال الحرارة             

بالحمل تناسب السوائل والغازات فقط ألن جزيئات المادة في الحالتين المشار إليهمـا تملـك               

  .القدرة على أن تتحرك إلى مسافات بعيدة
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تي تصل إليك بها الطاقة الحرارية مـن الـشمس           هل فكرت بالطريقة ال    :Radiationاإلشعاع  

عبر الفراغ ، بال شك أنك استنتجت أن الحرارة وصلت إليك بطريقة غير الحمـل والتوصـيل،                 

وذلك ألن هاتين الطريقتين تحتاجان إلى وسط مادي، والكون معظمه فراغ والطريقة التي تصلنا              

  .رارة مع ضوء الشمس بالسرعة نفسهابها هذه الحرارة هي عن طريق اإلشعاع حيث تصلنا الح
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  )10(درس رقم
  انتقال الحرارة

   انتقال الحرارة في المواد الصلبة-1
  )1.5(الحصص عدد

  

  :األهداف

  

  .أن يستنتج الطالب طريقة انتقال الحرارة في المواد الصلبة -

 .رةأن يستنتج  الطالب تفاوت المواد الصلبة في توصيلها للحرا -

 .أن يصنف المواد إلى رديئة التوصيل وجيدة التوصيل -

  

  :الوسائل واألدوات

  

بعدد المجموعـات، شـمع، مـصدر       )  سم10(قضبان فلزية بنفس الطول والسمك  على األقل         

  . س ،عيدان كبريت10حراري، حامل خشبي، ساق معدني طوله 

  

  :آلية التنفيذ

  

  .ة القبلية واألفكار والتفسيرات المتعلقة بالمفاهيمعليك عزيزي المعلم الكشف عن المعرفة السابق

امسك ساقاً معدنية من أحد طرفيها، واسأل الطلبة عن توقعاتهم في حالة وضع الطـرف                .1

، )يستعين المعلم بالطلبة للمس الساق المعدنيـة      (اآلخر على النار ولمس الطرف اآلخر       

  . بناء اقتراحات على ذلكوفي نهاية النقاش يطلب المعلم من الطلبة تفسير ذلك، أو

كذلك امسك بكأس زجاجي به ماء ساخن، وضع به قضيباً نحاسياً وآخر زجاجياً واطلب               .2

 .من الطلبة في حالة لمس الساقين أي منهما يجعلك تشعر بالحرارة
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  مرحلة االستكشاف

  

  .وزع الطلبة إلى مجموعات

موعة وشمع، ومصدر حراري،    لكل مج ) سم10(قضيب فلزي طوله    : وزع األدوات على الطلبة   

  .حامل خشبي، خمسة عيدان من الكبريت

راقب الطلبة  في أثناء تأديتهم للنشاط وذلك بتثبيت القضيب الفلزي في وضع أفقي على الحامـل   

الخشبي، والحظ عملية لصق كميات متساوية من الشمع على القضيب الفلزي وعلـى مـسافات               

  شمع الملصقة بالقضيب،متساوية  ولصق عيدان الكبريت بكتل ال

  :ممكن تسأل الطالب 

هل تبتعد  كرات الشمع بمسافات متساوية؟  لماذا ألصقت عيدان الكبريت بالشمع؟ ما هدفك مـن      

  ذلك؟

  . الحظ تقريب الطلبة القضيب إلى المصدر الحراري

  

  :اطرح عليهم األسئلة التالية

  

  ماذا تتوقع أن يحدث عند تسخين الطرف األول من القضيب؟

  ...سجل توقعات الطلبة واقتراحاتهم على السبورة

  ماذا حدث للشمع عند تسخينك للقضيب؟

  ...هل سقطت الكرات الشمعية  بما عليها من عيدان في الوقت نفسه؟

  .كيف تفسر تتابع سقوط عيدان الكبريت في النشاط السابق

  

  :تقديم المفهوم

  

ل ثم مناقشتها بما توصلت إليه كـل مجموعـة،          بعد إعطاء المعلم إشارة للمجموعات بانهاء العم      

  :حيث يصل المعلم والطلبة إلى تفسير

تنتقل الحرارة من الطرف الذي درجة حرارته أعلى إلى الطرف الذي درجة حرارته أقل خالل               

وهذه العملية تسمى عملية انتقال الحرارة، وإن الجسم الذي درجـة           ) ألنها مادة موصلة  (المعدن  

قد حرارة عند حدوث اتصال بينه، وبين جسم آخر مختلف الحرارة وإن الجـسم              حرارته أعلى يف  

الذي درجة حرارته أقل يكسب حرارة، أي أن سريان الحرارة يكون دائماً من النقطة التي درجة                
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حرارتها أعلى إلى النقطة التي درجة حرارتها أقل وهذا ما حصل عندما فقد القضيب الفلزي من                

  .شمعحرارته واكتسبها ال

  

  :مرحلة االتساع المفاهيمي
  

يطلب المعلم من الطلبة تكرار النشاط في مرحلة االستكشاف بعد أن يـستبدل قـضيباً خـشبياً                 

  .بقضيٍب معدنٍي وتفسير ما يحدث

  ؟)األلمنيوم للطبخ(لماذا نستخدم األوعية المعدنية : يسأل المعلم -

 لماذا تصنع مقابض أواني الطبخ من البالستيك؟ -

 هب بنسن  من أي مادة مصنوعة ولماذا؟قاعدة ل -
  

  :عزيزي المعلم لتوجيه الحصة الى هدفها
  

  .كيف تفسر انصهار كميات الشمع بالترتيب الذي الحظته"نعود إلى المشكلة األساسية 

ينصهر الشمع ألن الحـرارة تنتقـل بالتوصـيل         : يتوصل الجميع إلى النتيجة التالية     -

هب على المناطق المجاورة حتى وصلت إلى       الحراري من الطرف المعرض إلى اللّ     

  .الطرف اآلخر

تقارن تفسيرات الطلبة التي تم تسجيلها على السبورة في البداية وتناقش، ونصل إلى              -

 .أي منها يفسر المشاهدة بصورة علمية أكثر دقة
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  :التقويم
  

يوزع المعلم العديد من المواد ويطلب من الطلبـة تـصنيفها حـسب توصـيلها                -

  .ارةللحر

 كيف نفيد من مفهوم التوصيل الحراري؟ -

 استخدام الطوب أم األسمنت في بناء الجدران؟ ولماذا؟: أيهما أفضل -

 .112اطلب من الطلبة إجراء المسابقة صفحة  -

  

  

  

 :واجب بيتي

  

  .اكتب تقريراً عن العزل الحراري وفوائده في بناء البيوت
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  )11(درس رقم
  انتقال الحرارة

  الحمل- انتقال الحرارة في السوائل-2
 )1.5(عدد الحصص

  

  :األهداف

  

  .ل وتيارات الحمل في السوائلأن يفسر مفهوم الحم -

 .أن يستنتج أن الماء رديء التوصيل للحرارة -

 .أن يفسر مشاهدات تطبيقية على مفهوم الحمل في السوائل -

  :الوسائل واألدوات

  

  .كأسا ماء، أنبوبة زجاجية، حبر، مصدر حراري، خرز أو عدس أو نشارة خشب

  

  :آلية التنفيذ

  

رفة القبلية لدى الطلبة ذات الصلة بالدرس، مـروراً بالـدرس           يطرح المعلم أسئلة الستدعاء المع    

  .السابق انتقال الحرارة بالمواد الصلبة ورداءة التوصيل، وجيد التوصيل

يعرض المعلم أمام الطلبة كأسين في احدهما ماء ساخن واآلخر ماء بارد ثم يضع قطرات مـن                 

ث ومحاولة وضـع تفـسيرات لهـذا     الحبر في كل من الكأسين طالباً من الطلبة مالحظة ما يحد          

  .المشهد

  



 234

  :االستكشاف

  ):1(نشاط 

  

، لهب بنسن، خرز ملون أو حبـوب     )ماء أو زيت  (زود طالبك بكأس كبيرة نوعاً ما،سائل معين        

 .عدس أو نشارة خشب

اطلب منهم تصميم تجربة باستخدام ما لديهم من أدوات والحظ قيام طلبتك بوضع كمية مـن            

  :كأس بعد أن تُمأل بالماء حتى ثلثيهالخرز الملون في ال

  .ثم وضع الكأس على المصدر الحراري -

 .قيام الطلبة بمالحظة حركة الخرز الملون في الماء -

  

  :اطرح عليهم األسئلة اآلتية

  ماذا يحدث للخرز الموجود مباشرة فوق اللهب؟ ارسم حركة الخرز؟ .1

 ماذا يحدث للقطع التي ارتفعت؟ الحظ تحرك الخرز؟ .2

 وقع أن يحدث لو أطفأنا اللهب؟ماذا تت .3

  

  ):2(نشاط 

  

زودهم بأنبوب طويل نسبياً، فيه ماء وملقط خشبي وميزان حرارة بحيث ُيعرض الطالب الطرف              

العلوي من األنبوب إلى اللّهب مع تمييل قليل لألنبوب، وعندما يبدأ بالغليان وجه الطلبة لإلمساك               

ثم يدخل ميزان الحرارة ويسجل قراءته وتـسجيل        بالطرف السفلى لألنبوب، ويسجل مالحظاته      

  .مالحظاته لما يحدث لميزان الحرارة

فقط مالحظة ان الماء يغلـي فـي        .يمكن االكتفاء بالمالحظة فقط دون استخدام الميزان      :مالحظة  

  .األعلى وعند لمسه من األسفل يكون بارداً

  

  :تقديم المفهوم

  

ول والثاني، وأن يفسروا ما توصلوا إليه مـع تعـديل   ناقش مع طالبك ما اكتشفوه في النشاط األ     

  .للغتهم التي يستخدمونها لتكون أقرب إلى اللغة العلمية
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وضح لهم أن جزيئات الماء لديها القدرة على التحرك لمسافات عالية، لذا فإن انتقال الحرارة من                

مـل وهـو مناسـب      مكان إلى آخر نتيجة انتقال جزيئات المادة من مكان إلى آخر يـسمى الح             

  .للسوائل

  

واطلب من الطلبة مقارنة تفسيراتهم المتوقعة مع ما فسره المعلم، كذلك فسر لهم سرعة انتـشار                

الحبر في الماء الساخن، وكذلك الخرز، وذلك بناء على زيادة سرعة حركة الجزيئات في المـاء                

  .مقارنة تنبؤاتهم بما شرحالساخن مقارنة بسرعة حركة جزيئات الماء البارد، واطلب من الطلبة 

  

ثم وضح للطلبة أن قعر اإلناء يسخن، فيسخن الماء المالمس له بالتوصيل فيتمدد هذا الماء وتقل                

كثافته، وتصبح أقل من كثافة الماء البارد فوقه فيرتفع إلى أعلى حامالً معـه الخـرز، وبـنفس                  

حركة الماء بشكل تيارات صـاعدة      الوقت يهبط الماء البارد األكثر كثافة ليحل محله وهكذا، إن           

  .وهابطة تسمى تيارات الحمل

  

  :مرحلة االتساع المفاهيمي

  

دورق زجاجي، نشارة خشب، مصدر حراري، حامل معـدني،         : زود الطلبة باألدوات التالية    -

  .شبكة تسخين، ماء

واطلب منهم أن يقترحوا تصميم تجربة ويرسموا حركة نشارة الخشب وأن يصف حركة نشارة              

  .خشب قرب قاع الدورق وحركته عند قمة الدورقال

فـي إنـاء    ) القزحـة (أن يفسر عند غلي الجبنة البيضاء فإن بعض حبيبات الحبة الـسوداء              -

 .التسخين، تبدأ تصعد في إناء التسخين ثم تهبط باستمرار

حاول عزيزي الطالب أن تفسر مبدأ عمل الّسخان الشمسي رابطاً بين مفهوم تمدد الـسوائل                -

  .تيارات الحملو

  

  :التقويم

  .قوم عزيزي المعلم طالبك باستمرار طيلة تنفيذ األنشطة

  :.....................................طريقة انتقال الحرارة في السوائل هي -

 .اطلب منهم مقارنة ماعندهم من خبرات وما توقعوا تعلمه وما تعلموه فعالً -

  :......................زيت الساخنما ذا نسمي طريقة انتقال الحرارة في ال -
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 ب أ

  

  )11(درس رقم 
  انتقال الحرارة

   انتقال الحرارة في الغازات-3
 )2(عدد الحصص

  

  :األهداف

  

  :يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادراً على أن

  .يفسر مفهوم الحمل في الغازات -

 .يفسر مشاهدات تطبيقية على مفهوم الحمل في الغازات -

  

  :ئل واألدواتالوسا

  

جهاز دوران الهواء، شمعة، دورق، علبة ثقاب، زجاجة مصباح كيروسين، قطع خشب، علبـة              

  ).2(كبريت، طبق، ماء، أنبوب زجاجي عدد

  

  :آلية التنفيذ

  

راجع طالبك بخبراتهم السابقة عن موضوع درسك وخاصة انتقال الحـرارة بـالمواد الـصلبة               

  .ارة بالمواد السائلة بالحمل وعالقته بحركة الجزيئاتوالمواد السائلة، وسبب انتقال الحر

ونفّذ أمامهم النشاط التالي، حيث تحتـاج إلـى جهـاز دوران            

الهواء، شمعة، ورقة، علبة ثقاب، ثم قم أنت بتجهيـز الجهـاز            

واعرضه على طلبتك واسألهم فيما لو وضعت شمعة مـشتعلة          

قطعـة  داخل الصندوق أسفل إحدى األسطوانتين وقمت بتقريب        

من القطن المدخن بـالقرب مـن الفوهـة العليـا لألسـطوانة             

  ما توقعاتكم؟... األخرى

  .سجل إجابات الطلبة على السبورة -

أ (أشعل الشمعة داخل الصندوق تحت فتحة احدى األسـطوانتين           -

 .تنطفئ وتنتج دخاناً) ب(أشعل الورقة أو القطن المدخن وأدخلها في األنبوب ) مثالً
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لبة لحركة  الدخان يطلب منهم تفسير ذلك، سـجل جميـع التفـسيرات وحـدد                بعد مالحظة الط  

  :المشكلة

كيف تفسر استمرار الشمعة في االشتعال واتجاه حركة الدخان كما شاهدتهم في األسطوانتين              -

  ).جهاز دوران الهواء(

  

  :مرحلة االستكشاف

  

روسون، قطع صـغيرة    وزع الطلبة على مجموعات، زودهم بأدوات، شمعة، زجاجة مصباح كي         

  .من الخشب، علبة كبريت،ماء

  

  ):1(نشاط 

  

اطلب من طلبتك اقتراح تصميم للتجربة، والحظ أنهم يشعلون الشمعة ويضعون فوقها زجاجـة              

ليبقى مجرى الهـواء مـن      (مصباح كيروسين بحيث ترتكز على قطعتين صغيرتين من الخشب          

  ).األسفل

  

  : اسأل طلبتك

  تحة العليا إلى زجاجة المصباح، هل تشعر بالحرارة؟فيما لو قربت يدك من الف

  .يسجل التفسيرات… ويطلب التفسير… هنا الطالب يجرب

  

  ):2(نشاط 

  

  .زود الطلبة بطبق وماء، ليثبت الطالب الشمعة في الطبق ويضع كمية قليلة من الماء فيه -

سفلى في المـاء    الحظ وضع طالبك لزجاجة الكيروسين فوق الشمعة ،بحيث تستقر حافتها ال           -

 ثم اسألهم عن توقعاتهم؟

 ما سبب انطفاء الشمعة؟ -
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  :مرحلة تقديم المفهوم

  

يطلب المعلم من المجموعات أن ينهوا األنشطة ويزودوه بما توصلوا إليه، وبعد مناقشة حركـة               

  .الهواء الساخن واتجاه حركة الهواء البارد

 كيف تفسر استمرار الشمعة المشتعلة وحركة       )المشكلة األولى (يصل المعلم والطلبة إلى اإلجابة      

  دوران الدخان عبر األسطوانتين؟

  

يسخن الهواء المالمس للشمعة فيتمدد وتقل كثافتـه ويرتفـع إلـى            : ُيوضح المعلم بأسلوب معين   

ويحل محله الهواء البارد األكثر كثافةً الذي يأتي عبر األنبوب          ) أ(األعلى عبر األنبوب الزجاجي     

يارات الحمل الصاعدة والهابطة، وبالتالي يتجدد الهواء داخـل الـصندوق لتبقـى             وتنتج ت ) ب(

الشمعة مشتعلة، يتم مقارنة هذه النتيجة بالتفسيرات السابقة للوصول إلى قناعـة فـي التفـسير                

  .العلمي

  

الهواء الداخل من الفتحة السفلى إلى زجاجة المصباح أصبح ساخناً          ) 1(وكذلك إجابة نشاط رقم     

المسته للهب، فارتفع إلى األعلى والهواء عندما يسخن يرتفع إلى األعلـى حـامالً معـه                عند م 

  .الحرارة بواسطة تيارات الحمل، وهذا مايسمى انتقال الحرارة بالحمل في الغازات

  

  :مرحلة االتساع المفاهيمي

  

  ):1(نشاط 

  

د ورقة تدخل في فوهة     في المرحلة السابقة بعد إعدا    ) 2(اطلب من الطلبة أن يكرروا نشاط رقم        

زجاجة المصباح بحيث تقسمها إلى قسمين، استعرض توقعات الطلبة وتفسيراتهم بعـد اشـعال              

  .الشمعة

  كيف تفسر استمرار الشمعة مشتعلة؟

اطلب من الطالب أن يرسم رسماً توضيحياً يمثل األدوات في النشاط السابق، مشيراً إلى اتجـاه                

  .حركة الهواء البارد والساخن

  لهم هل يتجدد الهواء داخل زجاجة المصباح؟اسأ
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  ):2(نشاط 

  

تنشأ بعض الظواهر الجوية نتيجة لتيارات الحمل الهوائية، وتعتبر تيارات حمل الهـواء قـرب               

السالسل الجبلية ذات أهمية خاصة في هذا الشأن حيث تساعد هذه التيارات في تلطيـف الجـو،                 

  :أجب عن األسئلة التالية

  ون تيار الهواء الساخن؟في أي اتجاه يك .1

 في أي اتجاه يكون تيار الهواء البارد؟ .2

 هل تؤدي تيارات الحمل في الهواء إلى تلطيف الجو؟ وكيف؟ .3

 ارسم حركة الهواء في الليل؟ .4

 .نسيم البر والبحر ونسيم الوادي والجبل،ظواهر طبيعية حاول تفسير سبب حدوثها .5

  

  ):3(نشاط 

  

  نخفضة في القاعات الكبيرة والمكيفة بالهواء ما سبب ذلك؟توجد نوافذ مرتفعة وأخرى م: سؤال

  

  :التقويم

  

  :علل

  في أعلى الثالجة؟) الفريزر(يوضع المجمد  .1

 يوضح جهاز التدفئة قريباً من أرضية الحجرة؟ .2
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  )12(درس رقم
  انتقال الحرارة

  انتقال الحرارة باإلشعاع
  )1(عدد الحصص

  

  :األهداف

  

  .ارة في الفراغأن يستنتج طريقة انتقال الحر -

 . أن يستنتج أن األجسام السوداء جيدة االمتصاص للحرارة -

 .أن يستنتج أن األجسام البيضاء والفاتحة رديئة االمتصاص للحرارة -

  

  الوسائل واألدوات

  

  .علبة فلزية، عيدان ثقاب، شمعة، دهان أسود، مكعب، ماء ساخن، ميزانا حرارة، دهان فاتح

  

  :آلية التنفيذ

  

برات الطلبة السابقة عن طريق طرح األسئلة، قدم عزيزي المعلـم بعـض المـشاكل               استدع خ 

ويفصلنا عنها الغالف الجـوي،     )  مليون كم  150(التالية، تبعد الشمس عن األرض مسافة قدرها        

وكذلك منطقة فراغ، ورغم ذلك نشعر بحرارتها، فهل تصلنا حرارة الشمس بالتوصيل أم بالحمل              

  أخرى؟أم أن هناك طريقةً 

  

  . تفسير مفهومي التوصيل والحمل- من خالل الطلبة-أعد أخي المعلم

كذلك عندما تضع يدك أسفل مصباح كهربائي أو تجلس بجانب مدفأة كيف تصل إليك حرارتها،               

  .هيا بنا عزيزي الطالب نتعرف على طريقة أخرى من طرق انتقال الحرارة
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 وجه غامق

 وجه فاتح

  :االستكشاف

  

هم باألدوات الالزمة للقيام باألنشطة، واطلـب مـنهم اقتـراح           وزع الطلبة إلى مجموعات، زود    

  :تصميم للتجربة والحظ قيامهم بالتالي

  ):1(نشاط 

  

دهن أحد وجهي المكعب باللون األسـود مـن          -

الداخل والخارج ودهن اآلخر باللون األبـيض       

 .أيضا من الداخل والخارج

لصق عيدان من الكبريت على جدران المكعب        -

  بالشمع

بعد تسخينه في وعاء منفصل  حتى       ) ملء المكعب (ة من الماء داخل المكعب      وضع كمي  -

 ). س70(درجة 

 .وضع ميزاني حرارة وعلى المسافة نفسها من جهتي العلبة -

  

أي الميزانين ترتفع درجة حرارته أكثر؟اي العيدان سقط قبل         : اطرح  أخي المعلم السؤال التالي     

  ولماذا؟

  

  ):2(نشاط 

  

نشاط ميزانين متماثلين لقياس درجة الحرارة ودهاناً أسود، حاول توجيه الطـالب             تحتاج لهذا ال  

فقط، فهذه المرحلة متمركزة حول الطالب، وعلى الطالب أن يبني المعرفة بنفـسه مـن خـالل                 

  .تفاعله مع الخبرات بشكل مباشر
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  :الحظ أن الطلبة يقومون بما يلي

  .ودتغطية مستودع أحد الميزانين باللون األس .1

 .أن ُيعرض الميزانان إلى مصدر حراري أو إلى أشعة الشمس معاً .2

 .يسجل قراءة كل منهما كل دقيقتين .3

 .اطلب منهم أن يرتبوا ما توصلوا إليه في جدول .4
 

            الميزان األسود

            الميزان العادي

  

  .واسألهم ماذا تالحظ في الجدول عن قراءات الميزانين وماذا تستنتج

  

  :ديم المفهوممرحلة تق

  

يناقش المعلم طالبه بما توصلوا اليه في مرحلة االستكشاف ويحاول واياهم اعادة بناء صـياغة               

  .علمية

هوالطريقة التي تنتقل بها الحرارة في الفراغ في جميع االتجاهات وبـسرعة كبيـرة            : فاإلشعاع  

  . وفي اإلشعاع يحدث فَقْد مستمر للطاقة من سطح الجسمً.جدا

غامقة تمتص كميات كبيرة من الحرارة أعلى من السطوح الفاتحة وكـذلك الـسطوح              السطوح ال 

  .الخشنة

  

  :مرحلة االتساع المفاهيمي

  

  ):1(نشاط 

ثالث علب متساوية الحجم، أغطية للعلب من       : لديك عزيزي الطالب األدوات التالية     -

ود، الورق المقوى، في كل منها ثقب، ثالث موازين حرارة، طالء أبيض، طالء أس            

  .ساعة وقف

اقترح خطة إجرائية لتنفيذ النشاط وجمع المالحظـات والنتـائج واعرضـها أمـام               -

ــك   .زمالئــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
  ):2(نشاط
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  .لديك علبة دهان، وعيدان ثقاب، وشمع

الحظ أن طالبك يدهنون نصف العلبة الداخلي بطالء أسود ،ويثبتون عيدان الثقاب بالشمع علـى               

، والحظ مراقبتهم أياً من عيدان الثقاب يسقط أوالً واطلب          جهتي العلبة ويضعون الشمع في العلبة     

  .منهم تفسير لذلك

  

  :التقويم

  

  .يرتدي األشخاص مالبس فاتحة في الصيف وغامقة في الشتاء: علل -

 .تدهن خزانات حفظ المشتقات النفطية بدهان أبيض أملس -
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  )13(درس رقم 
  انتقال الحرارة

  تطبيقات
  )1(عدد الحصص

  

  : األهداف

  

  : ان يفسر طرق عمل كل من 

 السخان الشمسي  -1

 التدفئة المركزية  -2

 .الثيرموس والمنطاد -3

  

  :الوسائل واألدوات 

  

 نموذج أو مجسم لمنطاد ، ثيرموس ، صور توضيحية لمبدأ  عمل التدفئة المركزية ،مجسم 

  .سخان شمسي

  )مواد إلعداد  سخان شمسي مصغر، وثيرموس، ومنطاد، وتدفئة مركزية(

  

  :التنفيذآلية 

  

، ويطرح أسئلة الستدعاء خبراتهم السابقة، )انتقال الحرارة(يراجع المعلم طالبه بالدروس السابقة 

  .ويوضح لهم أن هذه الحصة هي عرض لبعض تطبيقات حياتية لدروس إشعال الحرارة

  

  .مجموعات ويعطي المجموعة األولى) 4(يوزع المعلم طالبه إلى 

جموعة ببنائه وتصميمه، ومن ثم شرح وتفسير كيف يكون أدوات عمل منطاد لتقوم الم .1

  .المنطاد تطبيقاً على تمدد الغازات

كذلك توزيع أنابيب وزجاج وأدوات لتصميم سخان شمسي وبنائه ومن ثم توضيح آلية  .2

 .عمله مع الرسم

يمكن أن تطلب من الطلبة في حصة سابقة، احضار (بأدوات ) 3(تزود مجموعة رقم  .3

 .، تساعدهم على توضيح آلية انتقال الحرارة في التدفئة المركزية)لبيتاألدوات من ا
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بقطع لثيرموس قديم، ومن ثم إعادة تركيبه وتوضيح آلية ) 4(تزويد المجموعة رقم  .4

 .عمله

يطلب المعلم من كل مجموعة بناء النماذج وتوضيح آلية عملها مستنداً إلى خبراته السابقة في 

  .دروس انتقال الحرارة

  

  .ول بين المجموعات في أثناء عملها وقدم لها التوجيهات واالرشاداتتج

بعد انتهاء المجموعات من عملها، اطلب من ُمقِرر كل مجموعة أن يفسر لصفه آلية عمل 

  .الجهاز المسؤوله عنه مجموعته

  

اعط للنقاش مجاالً بين المجموعات، واطلب منهم التفكير في عمل زمالئهم والتعليق  -

  . والبناء عليهاإليجابي

بعد عرض المجموعات األربع لعملها، أعد ذكرى الحصة بتلخيصها وتثبيت ما استنتجه  -

 .الطلبة على السبورة

  

  :التقويم

  

  .اطلب منهم قبل نهاية الحصة الرجوع إلى أسئلة الفصل، وحلّها كواجب بيتي
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  )3(ملحق

  اختبار فهم المفاهيم العلمية

  

  تعليمات االختبار

  ...........................الطالبه/لبسم الطاا

  :الشعبه

  .الطلبة... أعزائي

  

من األسئلة لها بدائل وهناك بـديل رمـزه         ) 27(سؤاالً  ) 31(يشتمل هذا االختبار على      •

  .متروك فارغاً لتوضح سبب اختيارك للبديل) هـ(

  .أسئلة مقالية قصيرة، حاول أن تعبر عما تفهمه بلغتك الخاصة) 4( •

  .في تغيير احدى االجابات تأكد من محو اإلجابة السابقة تماماًإذا رغبت  •

  .ال تترك سؤاالً دون أن تجيب عنه •

  

  :مثال

   

  :في الشكل المجاور تنتشر نقطة الحبر ب

   ).عكس عقارب الساعة(االتجاه ن م ع ل   .  أ

 ).مع عقارب الساعة(االتجاه ع م ن ل  .  ب

  .كال االتجاهين  .  ج

   .حركة موضعية وال تنتقل. د

 وضعنا حولها دائرة) أ(اإلجابة الصحيحة في المثال السابق أن.  

ألن انتقال الحرارة حسب الشكل يتم بالحمل لذلك تتحرك الجزيئـات الـساخنة             : السبب.    هـ

ابتداء  

  .بعكس عقارب الساعة، وتنتشر معها نقطة الحبر باالتجاه نفسه ) ن (               من 
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  :يقصد بمفهوم الحرارة. 1

  .السعة الحرارية. ب      .كمية الطاقة الضائعة من الجسم. أ

  .الحرارة النوعية للجسم. د  .              مدى سخونة األجسام أو برودتها. ج

  -----------------------------------------------: السبب. هـ

  

 درجـة   س، تم تسخينه لدرجة الغليان، فـإن التغيـر فـي          25وعاء به ماء درجة حرارته      . 2

  :الحرارة يساوي

  س25. د    س50. ج    س75. ب    س100. أ

  ------------------------------------------------:السبب. هـ

  

  :هي وحدة) درجة سلسيوس. غم/سعر(وحدة . 3

  .الحرارة النوعية للجسم. ب    .الطاقة الداخلية للجسم. أ

  .من الجسمالطاقة الحرارية المفقودة . د      .درجة الحرارة. ج

  ------------------------------------------------:السبب. هـ

  

  :عندما تلمس زجاجة شراب باردة فإنك تشعر بالبرودة بسبب انتقال. 4 

  .الحرارة من اليد إلى الزجاجة. ب    .الحرارة من الزجاجة إلى اليد. أ

  .ى اليدالبرودة من الزجاجة إل. د     .البرودة من اليد إلى الزجاجة.ج

  -----------------------------------------------: السبب. هـ

  

  :كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة كتلة جسم ما بمقدار معين ال تعتمد على. 5

  فترة تسخينه.د    شكل الجسم. ج    نوع المادة. ب    مقدار الكتلة. أ

  -----------------------------------------------: السبب. هـ

  :عندما تُسخّن قضيباً معدنياً فإن كتلته.6

  .تبقى ثابتة. ب          .تزداد. أ

  . تنقص ثم تزداد. د          .تنقص. ج

  -----------------------------------------------: السبب. هـ

  :العالقة بين كمية الحرارة والتغير في درجة الحرارة هي. 7
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كميتـان  . ال يوجد عالقـة بينهمـا      د           . ج  عالقة عكسية. ب   عالقة طردية. أ

  متساويتان

  -----------------------------------------------: السبب. هـ

  

  :المادة األكثر استخداماً في موازين الحرارة هي. 8

  الماء. د    الزيت. ج    الكحول. ب  الزئبق. أ

  -----------------------------------------------: السبب. هـ

  

اعتماداً على الشكل المجاور، فإن الحرارة ستنتقل من الطرف الساخن إلى الطرف البـارد              . 9

  :للقضيب المعدني بشكل رئيسي بطريقة

  .اإلشعاع  .  أ

 .الحمل  .  ب

  .التوصيل.    ج

  .التوصيل والحمل.     د

  

  -----------------------------------------------: السبب.  هـ

  

 الشكل المجاور، يسخن الماء عند السطح ويبقى في أسفل األنبـوب بـارداً              اعتماداً على . 10

  :بسبب كون

   .الماء الساخن ال يهبط إلى األسفل  .  أ

 .األنبوب مملوءاً بالماء تماماً .  ب

  .األنبوب رديء التوصيل للحرارة. ج

  .الماء جيد التوصيل للحرارة. د

  

  ------------------------------------------------: السبب. هـ

  

  حاجز خزفي
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  :يتوقف انتقال الحرارة بين األجسام عند تساوي درجتي حرارتهما، تعبير لمفهوم. 11

  .االتزان الحراري. كمية الحرارة المكتسبة   د. كمية الحرارة المفقودة  ج. السعة الحرارية  ب. أ

  -----------------------------------------------: السبب. هـ

  

  :أن يحتوي على) الثيرموستات(ي تصميم منظم الحرارة من الضروري ف. 12

  .شريط فلزي أحادي. أ

  .شريط ثنائي من فلزين مختلفين. ب

  .شريط ثنائي من الفلز نفسه. ج

  .شريطين منفصلين من الفلز نفسه. د

  -----------------------------------------------: السبب. هـ

  

ين متساويتين بالحجم ،ومتشابهتين بالشكل وضعت فيهمـا        يوضح الشكل المجاور قارورت   . 13

واآلخـر  ) ك(كمية متساوية من الماء، وميزاني حرارة متماثلين، طُِلي أحدهما باللون األسود            

، ووِضعا على بعدين متساويين من مصدر حراري، فـإن قـراءة ميـزان              )ق(باللون األبيض   

  :الحرارة الموجود في

   ).ق( الحرارة الموجود في أعلى من قراءة ميزان) ك(  .  أ

 ).ك(أعلى من قراءة ميزان الحرارة الموجود في ) ق( .  ب

  ).ق(تساوي قراءة ميزان الحرارة الموجود في ) ك. (ج

  .تبقيان كماهما وال يحدث تغيير ) ق(و)ك(  . د

  

  -----------------------------------------------: السبب. هـ

  



 250

  :ال يستخدم منظم الحرارة في. 14

  .الثالجة. أ

  .المكواة. ب

  .ميزان الحرارة. ج

  .السخان الكهربائي. د

  -----------------------------------------------: السبب. هـ

  

  :يحلق المنطاد في الجو نتيجة لـ . 15

  .تقلص الهواء بداخله. أ

  .زيادة كثافته بالنسبة لكثافة الهواء المحيط. ب

  .تسخين الهواء الموجود داخله. ج

  .دفعه إلى أعلى من ِقبل محرك كهربائي. د

  -----------------------------------------------: السبب. هـ

  

كما في الشكل وبينهما مصباح كهربائي، وعليـه تكـون          ) س،ص(وِضع ميزانا الحرارة    . 16

  ):س(قراءة ميزان الحرارة 

   ).ص(أعلى من قراءة ميزان الحرارة   .  أ

 ).ص( الحرارة تساوي قراءة ميزان .  ب

  ).ص(أقل من قراءة ميزان الحرارة . ج

  ).ص(ثابتة ال تتغير كالقراءة في ميزان الحرارة . د

  -----------------------------------------------: السبب. هـ

  

داخل كـأس   ) ص(بقطة من الصوف ووضعت     ) س(لُفّت  ) ص(و  ) س(قطعتان من الثلج    . 17

  :تنصهر القطعتان حسب الترتيب التالي. فلزية، وتُركتا متجاورتين

   .أوالً) ص(تنصهر القطعة . ب  .أوالً) س(تنصهر القطعة . أ

  .تنصهر القطعتان بالوقت نفسه. د  .ال تنصهر أي من القطعتين. ج

  -----------------------------------------------: السبب. هـ

18 .كب مكيف هواء في غرفتك، فإنأنسب مكان لتركيبه هو في المنطقةإذا أردت أن تر :  

  .البعيدة عن الشبابيك  .  أ
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 .السفلية من الغرفة .  ب

  .العلوية من الغرفة. ج

  .القريبة من الشبابيك. د

  -----------------------------------------------: السبب. هـ
  

  :باالستعانة بالشكل المجاور فإن أنسب مكان توضع فيه المدفأة هو. 19

   ).س(ى أرض الغرفة وضعها عل  .  أ

 ).ص(تعليقها على الحائط  .  ب

  ).ع(تعليقها في السقف . ج

  ).ل(وضعها على الطاولة . د

  -----------------------------------------------: السبب. هـ
  

إذا أردت الحصول على ماء بارد من الخزان الموضح بالشكل والموضوع في الـشمس،              . 20

  :فاألفضل أخذه من األنبوب

   .االسفل ألن الماء البارد يرتفع إلى األعلى  .  أ

 .من األعلى ألن الماء الساخن ينزل إلى األسفل .  ب

  .االسفل ألن الماء البارد ينزل إلى األسفل. ج

  .األعلى ألن الماء البارد يبقى في األسفل. د

  -----------------------------------------------: السبب. هـ
  

لجليد قُسم إلى قسمين، كتلة أحدهما ضعفا كتلة اآلخر، لذا فإن كمية الحـرارة              مكعب من ا  . 21

  :في القسم الكبير

  .تساوي كمية الحرارة في القسم الصغير  .  أ

  .أقل من كمية الحرارة في القسم الصغير .  ب

  .أكبر من كمية الحرارة في القسم الصغير. ج

  .تساوي ضعفي كمية الحرارة في القسم الصغير. د

  ----------------------------------------------: سببال. هـ

لـذلك فـإن    .كما فـي الـشكل    ) س(وضعت شمعة مشتعلة في صندوق، وأغلقت الفتحة        . 22

  :الشمعة

   .تنطفئ بعد فترة لعدم تجدد الهواء داخل الصندوق  .  أ

 .تنطفئ ألن الهواء الساخن يرتفع والبارد يحل محله .  ب

مدفأه
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  .مازالت مفتوحة) م(تبقى مشتعلة ألن الفتحة . ج

  .تنطفئ ألن الهواء البارد يرتفع والساخن يحل محله. د
  

  

  -----------------------------------------------: السبب. هـ

  

  :تلّف أنابيب التدفئة المركزية بالصوف الصخري لـ. 23

  .حمايتها من االحتكاك  .  أ

 .عزلها وتقليل فقدانها للحرارة .  ب

  .حفظها من الصدأ. ج

  .دم تسرب المياه الساخنة منهاع. د

  -----------------------------------------------: السبب. هـ

  

  :تُدهن أنابيب المرايا في السخانات الشمسية باللون األسود الخشن وذلك. 24

   .لزيادة امتصاص األشعة الشمسية  .  أ

 .لتقليل إشعاعها الحراري ليالً .  ب

  .لحفظ األنابيب من الصدأ والتلف. ج

  .لتعكس األشعة الحرارية الساقطة عليها. د

  

  -----------------------------------------------: السبب. هـ
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في الشكل المجاور، نكَّس خالد زجاجة مملوءة بالماء الساخن فوق زجاجة مملوءة بالماء             . 25

لزجاجة السفلى لـم    البارد بحيث تقابلتا عند الفوهات لفترة، ووجد أن درجة حرارة الماء في ا            

تتغير تقريباً والسبب في ذلك أن:  

   .الماء الساخن يبقى في األعلى والماء البارد يبقى في األسفل. أ

  .الماء البارد يرتفع ألعلى والماء الساخن يهبط ألسفل .  ت

  .الماء البارد يحل محل الماء الساخن في أثناء عملية الحمل  .  ج

  .الماء البارد جيد التوصيل للحرارة. د

  -----------------------------------------------: السبب. هـ

  

من ) غم200(سلسيوس إلى   )80(من محلول القهوة درجة حرارته      ) غم400(إذا أضيف   . 26

ْ  سلسيوس، فـإن  )60(سليسيوس، وأصبحت درجة حرارة الخليط  )20(الحليب درجة حرارته    

  :تساوي) ربالسع(كمية الحرارة المفقودة من محلول القهوة 

   .Oس.غم/ سعر1= اعتبر الحرارة النوعية لكل من المحلولين :مالحظة

       ).12000.(ب     ).8000. (أ

    ).32000. (د    ).24000. (ج

  

  -----------------------------------------------: السبب. هـ

  

  :يتكون الثيرموس من وعائين متداخلين بحيث . 27

  .يكونان متالصقين .    أ

  يكون الوعاء الداخلي خشناً.  ب 

  يكون الوعاء الخارجي جيد االمتصاص للحرارة.  ج

  يفصل الهواء بين الوعاءين     .   د

  ----------------------------------------------: السبب . هـ
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ب

لديك وعاءان أ، ب كما في الشكل فيهما النوع نفسه من السائل، فإذا كانت كتلة الـسائل                 . 28

ي أ هي ضعفي ما في ب، وسخّنا على المصدر نفسه لمدة زمنية متساوية، حدد قراءة ميزان          ف

   . O س30الحرارة في السائل ب إذا كانت قراءة الميزان الموجود في السائل أ تساوي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  -----------------------------------------------: السبب. هـ
  

  ملية توضح أن السوائل يزداد حجمها عند تسخينها؟اقترح تجربة ع. 29

  

  

  

  

  

  

  

بين مع الرسم الخطوات الالزمة إلجراء نشاط عملي يوضح العالقة بين كميـة الحـرارة               . 30

  ودرجة الحرارة؟

 أ

 
 

 O س30
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 يرتفع ب
 ينخفض ب

 وايضا ب وايضا ب

، ثم أجـب    )الذي يربط بين الضغط الجوي والعوامل المؤثرة عليه       (انظر إلى الشكل التالي     . 31

  :عن السؤال الذي يليه 

  

  

  

  

  

  أ

  

  

  :صمم خريطة مفاهيم تربط بين  : السؤال

  ) الحرارة النوعية، درجة الحرارة، كمية الحرارة، الزمن، الكتلة التي تسخن                 (

  ؟) ترتفع بزيادة، وكذلك زيادة، ترتفع بنقصان، وكذلك نقصان  :(  مستخدماً جمل الربط     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الضغط الجوي

االنخفاض عن 
 سطح البحر

 درجة ارتفاع
 الحرارة

زيادة حرآة 
 الهواء

زيادة 
 الرطوبه
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  )4(ملحق 

   جدول المواصفات الختبار فهم المفاهيم العلمية

  ) حصة21عدد الحصص الكلي ( 

وذلك ألن السؤال األخير )  فقرة35(، أما في الجدول ) سؤاال31(ورد في االختبار : مالحظة

  ). فقرات5(الذي يتعلق بخريطة المفاهيم احتسب عن 

      عدد االسئلة في مستويات الفهم لالختبار  المفهوم

  

م 
هي
ــا

فـ
الم

ن 
وز

د  
ــد

 لع
سبة
ــ
الن
ب

م   
ـو
فه
الم

 
ف
ص
و

ه ر
سي
وتف

  

ط   
رب
لـ
وا

ة 
رن
مقا
ال

هيم
مفا
 ال
ين
ب

وم  
فه
الم

ق 
طبي
ت

  

م   
ـو
فه
الم

م 
خدا
ست
ا

ئل
ا

ل 
 
ف

  

وع
جم
الم

  

ص
ص
لح
د ا
عد

ئق  
دقا
بال

ن 
زم
ال

  
 

 80 2 3 1 1   1 %9  الحرارة ودرجة الحرارة
 120 3 4 1 1 1 1 %14  كمية الحرارة

 60 1 2   1 1   %7  هأدوات القياس ووحدات
 40 1 2   1 1   %5  الحرارة النوعية
 40 1 2   1   1 %5  االتزان الحراري

 40 1 2  1 1    %5  الحرارة المكتسبة والحرارة المفقودة
 40 1 2   1 1   %5  السعة الحرارية
 40 1 2   1 1   %5  التمدد والتقلص
 40 1 2   1   1 %5  الثيرموستات
 40 1 2   1 1   %5  تمدد السوائل
 20 1 1     1   %2  تمدد الغازات
 80 2 4   2 1   %10  انتقال الحرارة

 120 3 4   1 2 1 %14  الحمل وتيارات الحمل
 40 1 2   1 1   %5  االشعاع
التدفئة المركزية والثيرموس   (تطبيقات

  )والسخان الشمسي

4% 1    1   1 1 
40 

 840 3521 153 11 6 %100  المجموع
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   )5( ملحق

  معامالت الصعوبة والتمييز
  معامل التميز  الفقرة    معامالت الصعوبة  الفقرة

1  0.46    1  0.3651  

2  0.31    2  0.7519  

3  0.32    3  0.3226  

4  0.75    4  0.4966  

5  0.54    5  0.3927  

6  0.49    6  0.7327  

7  0.36    7  0.5327  

8  0.63    8  0.4996  

9  0.57    9  0.5315  

10  0.25    10  0.6306  

11  0.58    11  0.5497  

12  0.38    12  0.6942  

13  0.56    13  0.7689  

14  0.56    14  0.5855  

15  0.62    15  0.3827  

16  0.39    16  0.4827  

17  0.38    17  0.5253  

18  0.42    18  0.2305  

19  0.57    19  0.4412  

20  0.57    20  0.2437  

21  0.48    21  0.4221  

22  0.46    22  0.3104  

23  0.38    23  0.7511  

24  0.42    24  0.5973  

25  0.67    25  0.3425  

26  0.46    26  0.5457  

27  0.49    27  0.4762  

28  0.47    28  0.3363  

29  0.73    29  0.3803  

30  0.71    30  0.3644  

31  0.52    31  0.5874  
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  )9(ملحق
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  )10(ملحق 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  استبانة تحكيم دليل المعلم وفقرات اختبار فهم  المفاهيم العلمية 
  

   -:عضو لجنة التحكيم 

  
 دورة التعلم وما وراء المعرفة في فهـم طلبـة           تكامل استراتيجيتي ستقوم الباحثة باستقصاء أثر     

 الصف السابع االساسي  للمفاهيم العلمية ، وذلك في تعلم طلبة الصف السابع االساسي محتـوى               

  .في مقرر علوم الصف السابع " الحرارة في حياتنا "وحدة 

  

ت الباحثة دليال    اثر طريقة التدريس في فهم الطالب للمفاهيم العلمية فقد أعد          ختبارلذا ومن أجل ا   

نـشطة  ساسـية واأل   علـى المعلومـات األ      الستراتيجية دورة التعلم محتوياً     وفقاً للمعلم تم بناؤه  

) 40(م العلمية ، كما تم بناء اختبار لفهم المفاهيم العلمية مكون مـن              والتجارب الخاصة بالمفاهي  

 ليطلب من الطالـب     فارغاً) هاء(فقرة تنوعت فيها األسئلة من اختيار من متعدد مع ترك البديل            

تفسير سبب اختياره للبديل الصحيح وبعض االسئلة المقالية القصيرة وهي تضعها بين ايـديكم ،               

  : ليها وفق المعايير التالية راجية منكم الحكم ع

  

  . مدى الدقة العلمية للمعلومات الواردة في الدليل -1

  . عدد المفاهيم والمدة الزمنية لتدريسها -2

  . التجارب واالنشطة العلمية ومدى مالءمتها لمستوى الطالب وقدرته في الصف السابع -3

  

  :أما بخصوص االختبار 

  

  .ة للوحده المقصودة  انتماء الفقرة بمحتوى المعرف-1

  . وضوح صياغة الفقرة لغويا وبالتالي الوضوح في تحديد المجال المعرفي الستجابة الطالب -2

  . المالءمة بين مستوى الفقرة ومستوى قدرة الطالب في الصف السابع االساسي -3

  . مالءمة البدائل للفقرة -4
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  . مالءمة االسئلة المقالية -5

  

   )(يكون الحكم على كل فقرة من الفقرات األربعين بوضع اشارة هذا وترجو الباحثه أن 

تعني عدم تحقق المعيار في الفقرة وذلك في مربـع          ) ×(وتعني تحقيق المعيار في الفقرة واشارة       

  : رمز المعيار لرقم الفقرة في نموذج التحكيم المرفق على النحو األتي 

  
  االنتماء   معيار التحكم

  

   

  للمستوى 

  أ،ب،ج،د،ه 

االرتباط 

  بالمحتوى 

ضوح و

  الصياغة 

المالءمة 

  للقدرات 

مالءمة البدائل 

  للفقرة 

مالحظات اخرى على 

  الفقرة او التعديل المقترح

              رقم الفقرة

  

  أ                     وصف المفهوم وتفسيره 

  ب                   المقارنة والربط بين المفاهيم 

         تطبيق المفهوم   ج             

  .د                     استخدام المفهوم في حل المسائل 

  

كما أن الباحثه  تترك للمحكم الحرية في ابداء ما يراه مفيدا  لغرض الدراسة وذلك في أي مجال 

آخر لم تتناوله معايير التحكيم المذكورة ويمكنه أن يكتب ذلك مباشرة في خانة المالحظات او 

  .ي نهاية االستبانة ف

  
  

  مع شكر الباحثة  وتقديرها
  

  نائلة الداعور 
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  )11(ملحق

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  البرنامج التدريبي

  

  :عضو لجنة التحكيم
  

إلى تنمية مهارات ما وراء المعرفة لدى طلبـة الـصف           ) التدريب المقترح (يسعى هذا البرنامج    

اد عدد من الجلسات التدريبية التي تضمنت أنشطة تمهيدية ومهارات          السابع االساسي، لذا تم إعد    

ما وراء المعرفة التي تعمل على تنمية وعي الطالب بالعمليات المعرفية واالستراتيجيات التـي              

  .يستخدمها في التعلم  وضبط هذه العمليات واالستراتيجيات إلصالح تعلمه ومواصلته

  

  :تاليةلذا أرجو إبداء رأيك في النقاط ال

  

  .أهداف الجلسات التدريبية -

 .الزمن المرصود لكل جلسة -

درجة مالءمة األنشطة والفعاليات واألسئلة الموجهة إلى الطلبة لتنمية مهارات مـا             -

 .وراء المعرفة

 .عدد الجلسات التدريبية -

  

  .مع الرجاء إبداء أية مالحظات تجد أنها تخدم البحث

  

  شاكرة لك جهدك وحسن تعاونك

  :الباحثة

  رنائلة الداعو
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  قائمة أسماء المحكمين ) 12( الملحق رقم 

  تحكيم االختبار تحكيم دليل المعلم  تحكيم البرنامج  الوظيفة  اسم المحكم

        محاضر جامعي  محمد شاهين. د

        محاضر جامعي  نبيل المغربي. د

        محاضر جامعي  عادل ريان. د

        محاضر جامعي  محمد دحيدل. د

        محاضر جامعي  ل ذباينةخلي. د

        محاضر جامعي  مي المغثة. د

        رئيس قسم اإلدارة المدرسية  ميسون جالل. د

        محاضر جامعي  رجاء عسيلي. د

        محاضر جامعي  نبيل الجندي. د

        محاضر جامعي  سهير صباح. د

        محاضر جامعي  إياد الحالق. د

        مشرف تربوي  محمد فهمي قفيشة. أ

        مشرف تربوي  محمد عطاونة. أ

        مشرف تربوي  جمال غطاشة. أ

        مشرف تربوي  غالب القصراوي. أ

        مشرف تربوي  عدنان الخضور. أ

        مشرف تربوي  أيمن الشروف. أ

        مشرف تربوي  عزيزة خاليلة. أ

        مشرف تربوي  حكم حجة. أ

        مشرف تربوي  منير الكرمي. أ

        معلم  عزام الحدوش. أ

        معلم  هشام الزهور. أ

        معلمة  خولة أبو سارة. أ

        معلمة  سعاد الجعبري. أ

        معلم  شادي شاللدة. أ
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  فهرس الجداول

  

  رقم الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول
جدول توزيع افراد العينة على المجموعات التجريبية         1.3

  لمتغير الجنسوالضابطة تبعاً 

63  

جدول معامالت ارتباط الفقـرات بالدرجـة الكليـة           2.3

  لإلختبار

66  

  75  جدول التصميم المستخدم في الدراسة  3.3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات       1.4

الطلبة المتحققة على اإلختبار القبلي والبعدي لمتغيـر        

  )المجموعة(

79  

بية واالنحرافات المعيارية لعالمات    المتوسطات الحسا   2.4

الطلبة المتحققة على اإلختبارالقبلي والبعدي لمتغيـر       

  )الجنس(

79  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات       3.4

الطلبة المتحققة على اإلختبار القبلي والبعدي لمتغيـر        

  )مستوى التحصيل(

80  

لمعيارية لعالمات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا     4.4

فـي المجموعـات    ) ذكـوراً و إناثـاً    (عينة الدراسة   

  التجريبية والضابطة

81  

ألداء عينة  ) ANCOVA(نتائج تحليل تباين التغاير       5.4

الدراسة على اختبار فهم المفاهيم العلمية حسب كـل         

  )المجموعة، الجنس، مستوى التحصيل(من 

82  

مجموعات التجريبية  لل) المعدلة(المتوسطات الحسابية     6.4

  والضابطة والخطأ المعياري؟

83  

  84   لداللة الفروق بين المجموعاتSidakنتائج اختبار  7.4

  85  لمتغير الجنس) المعدلة(المتوسطات الحسابية   8.4
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لعالمات الطلبة علـى    ) المعدلة(المتوسطات الحسابية     9.4

اختبار فهم المفاهيم العلمية حـسب متغيـر مـستوى          

  لالتحصي

86  

مصادر فروق المتوسطات الحسابية لكل مستوى مـن          10.4

مستويات التحصيل مع المستويات األخرى للتحـصيل       

  (Sidak)في اختبار فهم المفاهيم العلمية وفقاًلطريقة 

87  

المتوسطات الحسابية المعدلة لكل من تفاعل متغيـري          11.4

  الجنس والمجموعة

89  

 لكل من تفاعل مـستوى      المتوسطات الحسابية المعدلة    12.4

  التحصيل مع المجموعة

91  

المتوسطات الحسابية المعدلة لكل من تفاعل كل مـن           13.4

  متغيري الجنس مع مستوى التحصيل

92  

المتوسطات الحسابية المعدلة الناتجـة عـن تفاعـل           14.4

  )التحصيل.م*الجنس*مجموعة(متغيرات

93  
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  فهرس األشكال

  

  الصفحةرقم   عنوان الشكل  رقم الشكل
  23  مراحل دورة التعلم  1.2

  90  تفاعل متغيري المجموعة والجنس  1.4
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  فهرس المالحق

  

  رقم الصفحة  عنوان الملحق  رقم الملحق
  121  البرنامج التدريبي المبني على مهارات ما وراء المعرفة  1

  186  دليل المعلم وفق استراتيجية دورة التعلم  2

  248  ةاختبار فهم المفاهيم العلمي  3

  258  جدول مواصفات اختبار فهم المفاهيم العلمية  4

  259  معامالت الصعوبة والتميز  5

  260  نموذج مصحح الختبار فهم المفاهيم   6

  270  )س/مدرسة سيدنا إبراهيم(كتاب تسهيل مهمة   7

  271  )أ(س/مدرسة حسونة (كتاب تسهيل مهمة   8

  272  ) للبناتمدرسة عائشة ام المؤمنين(كتاب تسهيل مهمة  9

  273  استبانة تحكيم دليل المعلم وفقرات اختبار فهم المفاهيم  10

  275  استبانة تحكيم البرنامج التدريببي  11

  276  قائمة أسماء المحكمين  12
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  فهرس المحتويات

  

رقم   الموضوع  رقم 

  الصفحة

    ....................................................صفحة الغالف  

    ....................................................صفحة العنوان  

    ...................................................صفحة إجازة الرسالة  

  أ  ..................................................................اإلقرار  

  ب  ..................................................................اإلهداء  

  جـ  .........................................................الشكر والعرفان  

  د  ....................................................مصطلحات الدراسة  

  و  .................................................الملخص باللغة العربية  

  ح  ..............................................الملخص باللغة اإلنجليزية  

    ............................................................الفصل األول  

    ................................................خلفية الدراسة ومشكلتها  
  1  ..................................................................المقدمة  1.1

  4  ..........................................................مشكلة الدراسة  2.1

  5  ..........................................................هدف الدراسة   3.1

  5  .......................................................فرضيات الدراسة  4.1

  6  ...........................................................أهمية الدراسة  5.1

  6  .......................................................من الناحية العملية  1.5.1

  6  ......................................................من الناحية النظرية  2.5.1

  7  ...........................................................حدود الدراسة  6.1

    ............................................................الفصل الثاني  

    .....................................اإلطار النظري والدراسات السابقة  
  8  ..................................................................لمقدمةا  1.2

  9  )........................................الخلفية األدبية(اإلطار النظري   2.2

  9  .....................................................فهم المفاهيم العلمية  1.2.2

  13  ..........................................................ائيةالنظرية البن  2.2.2
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  21  ............................................النشأة التاريخية لدورة التعلم  4.2.2

  26  .......................................................ما وراء المعرفة   5.2.2
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