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 الشكر والتقدير
 وقف فوق كلاشكر اهلل العمي القدير الذي أنعـ عمي بنعمة العقؿ والديف والقائؿ في محكـ التنزيؿ " 

 .76" سورة يوسؼ أية ذي عمم عميم 

 والتقدير واعتراؼ بالجميؿ والعرفاف ألولئؾ المعمميف الذيف قدموا جيدًا في مساعدتنا فيوأتقدـ بالشكر 

 عمى ىذه الدراسةمحسن عدس مجاؿ البحث العممي، أساتذتي األفاضؿ وأخص بالذكر الدكتور 

 وىو صاحب الفضؿ في توجييي ومساعدتي في جميع مراحؿ إعداد الرسالة فجزاه اهلل كؿ خير

 وسعادة .

 أتقدـ بالشكر الجزيؿ لمسادة أعضاء لجنة المناقشة عمى تفضميـ بقبوؿ مناقشة ىذه الدراسة وكما

ثرائيا بالنصائح والتوجييات التي تساعد في إخراجيا بأفضؿ صورة فجزاكـ اهلل خيرًا.  وا 

كما اقدـ الشكر لمدرسة ذكور ابف خمدوف األساسية في تسييؿ تطبيؽ الدراسة، كما أتقدـ بالشكر 
سة بنات خميؿ الوزير األساسية، لتسييؿ تطبيؽ ىذه الدراسة، كما أتقدـ بالشكر لممعممتيف المتيف لمدر 

 طبقف ىذه الدراسة المعممة إيماف زيود، والمعممة مجد رواشدة. 

 وأتقدـ بالشكر مف جميع مف قدـ لي يد العوف في اتماـ ىذه الدراسة.
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 الممخص
في التعميـ وتعمـ فيـ لدى  CCLTىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء أثر التعميـ والتعمـ عبر منيجية 

طمبة الصؼ الرابع األساسي لممفاىيـ العممية في مديرية جنوب الخميؿ. ولمتحقؽ مف ىدؼ الدراسة تـ 
رابع األساسي موزعيف ( طالبًا وطالبة مف طمبة  الصؼ ال111تطبيقيا عمى عينة قصدية مكونة مف )

عمى مدرستيف مختمفتيف،)مدرسة ذكور ومدرسة إناث( موزعوف عمى أربع شعب، ُعينت شعبتيف ذكور 
 وشعبتيف إناث وموزعيف عمى مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة.

وقامت الباحثة بتصميـ أداة الدراسة ممثمة في اعداد اختبار فيـ المفاىيـ العممية وتطبيقيا عمى أفراد 
 عينة، كما إعداد دليؿ لممعمـ في وحدة أجيزة جسـ اإلنساف وتقديمة لممعمميف لتطبيؽ المنيجية.ال

وأظيرت نتائج الدراسة وجود  SPSSوقد استخدمت الباحثة لتحميؿ نتائج الدراسة برنامج االحصائي 
الح تعزى لطريقة  التدريس وكانت لص (α≤ 0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

،  كما أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات CCLTالمجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية 
 ( تعزى لمجنس لصالح الذكور.α≤ 0.05داللة احصائية عند مستوى الداللة )

( في التفاعؿ بيف α≤ 0.05كما أظيرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 
في  CCLTوالجنس. وبناًء عمى نتائج الدراسة أوصت الباحثة بأىمية استخداـ منيجية  طريقة التدريس

جراء أبحاث عمى استقصاء أثر استخداـ منيجية   مباحث أخرى.  CCLTتدريس العموـ وا 
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The Effect of Using Cross Curricular Teaching and Learning(CCTL) in 

Teaching science on 4
th

 Graders Students Understand Scientific Concepts 

Prepared by: Lama Abdelazeez  Khalil Salameen   

Supervisor: Dr. Mohsen M. Adas 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the effect of using the CCLT 

methodology in Teaching science one 4
th

 grad students understaning of 

scientific concepts in Palestine, to verify the objective of the study, it was 

applied to on purposeful  sample of (111) the grads students distributed in two 

different schools, male and female schools distributed among four groups. 

The researcher designed the instrument of the test for understand the scientific 

concepts, and prepared guide to the teachers for the first unit of human body 

systems. 

 

The researcher used the SPSS program to analyzed the data of the study, the 

results of the study showed that there were statistically significant differences 

at the level of significance due to the teaching method in favor of the 

experimental group that studied the CCLT strategy, the study also showed 

statistically significant differences at level of significance due to gender and 

the result was in favor of males. The results of the study showed also no  

statistically significant differences at the level of significance due to 

interaction between teaching method and gender. 

 

Based on the results of the study, the researcher recommended using the 

CCLT methodology in teaching out research on the impact of the use of the 

CCLT strategy on other subjects.      
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 الفصل األول
______________________________________________________________ 

 مشكمة الدراسة وأىميتيا:
 مقدمة: 1.1

يعيش العالـ ثورة كبيرة في التكنولوجيا وىذه الثورة تؤثر بشكؿ كبير عمى التعميـ، وتطور العممية  
التعممية حيث لـ يصبح المعمـ ىو محور العممية التعممية والطالب مستمع فقط، وأصبح التعميـ يواكب 

ف العممية التعميمية التطور التكنولوجي واالستفادة مف ىذا التطور في إيصاؿ المعرفة لمطالب وتكو 
 عممية تبادؿ لممعمومات بيف الطالب والمعمـ.

واصبح عمى المعمـ تغيير طريقة التعميـ االعتيادية واستخداـ طرؽ التعمـ الحديثة التي تساعده في 
توصيؿ المعمومات لمطالب بشكؿ عاـ وتدريس العمـو بشكؿ خاص. إضافة إلى أف ىنالؾ تغير في 

ب التطور التكنولوجي ولذلؾ يجب أف يكوف المعمـ عمى اطالع مستمر عمى المواد الدراسية تواك
 التطور في مجاؿ التعميـ واألساليب الحديثة.

كما ويجمع األدب التربوي في تدريس العموـ عمى استخداـ أساليب تدريسية حديثة في العموـ لمساعدة 
لحياتيـ، وتدريسيا عمى أساس الطمبة عمى اكتساب المعرفة العممية بصورة وظيفية، وذات معنى 

االبتعاد عف التغطية الكمية واالىتماـ الواسع في الجانب الكمي لممعمومات، عمى حساب الجانب 
 (.2007الكيفي أو المفاىيـ والعمؽ المعموماتي )زيتوف، 

ـ إف العمـ لو دور كبير في اختالؼ الشعوب وتطورىا ومف ىنا يجب االىتماـ بالعمـ وفيمو، ويعد العم
شيئًا ميما جدًا لمدوؿ ومواطنييا، ليس مف الضرورة االىتماـ في العمـ عمى القراءة والكتابة فقط بؿ 
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مخرجات ذلؾ، حيث أثَر تعمـ في المدارس عمى المجتمع الذي ينتمي لو الفرد، مف ىنا يظير أىمية 
 (.Mark, 2015العمـ لمفرد والمجتمع)

المجتمعات، وىو سر التطور في الحياة والمقياس الذي بو  ومف ىنا يظير أىمية العمـ وىو أساس تقدـ
  تتطور الشعوب وتقدـ األمـ.`

وجاءت أىمية العمـ في الديانات السماوية التي حثت عمى طمب العمـ ورفع مرتبة العمماء عاليًا   
دب وانتشار كونيـ ورثة االنبياء، ومف أىمية العمـ أيضًا تطور المغات واالرتقاء بيا وتطور الفنوف واأل

الثقافة بيف أفراد المجتمع، وسيادة األخالؽ الفضيمة ألّف العمـ ييذب النفوس، ويسمو بيا ويجعميا أكثر 
 (.2007سموًا ورقيا)الحيمة،

كما تؤكد التقارير األخيرة حوؿ التعميـ األساسي أف الميارات والموضوعات المدمجة مف مقررات 
عية، واليوـ مازاؿ العديد مف المعمميف يروف أف المداخؿ عبر مختمفة تفيد حؿ مشكالت الحياة الواق

 ,Hammondndمناىجي قادرة بشكؿ ممتع عمى بناء المعنى والصمة في المناىج التي قد تبدو ضيقة)
2017; Van't et al,2012; Barnes, 2015;  Savage,2010; Fautley& 

Savage,2010; Stevens,2010. ) 

،  وىي CCLTومف أىـ االستراتيجيات التي تعمؿ عمى تعمـ الميارات ومعرفة التعمـ عبر منيجية 
تتمحور حوؿ الطالب، وىي تعتمد عمى تقديـ سؤاؿ أو مشكمة يقوـ الطالب بجمع المعمومات حتى يتـ 

 (.Barnes. 2015حؿ ىذه المشكمة ويكوف التعمـ بشكؿ تكاممية )

كاممية حتى يستطيع الربط بيف المفاىيـ مف أكثر مف جانب، مما يساعد في ومف الميـ التعمـ بطريقة ت
 تعمـ المفاىيـ العممية، كيؼ يمكف تطبيؽ التكامؿ في المادة التعميمية؟

يمكف تحقيؽ التكامؿ في التعميـ ويكوف ذلؾ مف خالؿ بناء المناىج وطرؽ واساليب التدريس المختمفة 
 (.2002رات والمعارؼ بيف المواد وتكامميا) الجيوري، وذلؾ بالتداخؿ بيف الحقائؽ والخب

ويكوف التكامؿ في العممية الدراسية مف خالؿ التكامؿ األفقي وىو يكمف في التكامؿ في موضوعات 
مختمفة يوجد بينيا شيء مشترؾ في مفيوـ معيف ويتـ الربط بيف ىذه المواد الدراسية حتى يتـ الوصوؿ 

مطموب، حيث يتـ الربط بيف مادة الرياضيات والعموـ والعربي وغيرىا مف إلى تعمـ المفيوـ بالشكؿ ال
 فروع العمـ المختمفة الربط في تعمـ مفيـو معيف ويكف ذلؾ باستخداـ أنشطة مختمفة تحقؽ اليدؼ.
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وقد يكوف التكامؿ رأسي أو تكامؿ حمزوني ويعني ذلؾ تعمـ المفيـو في صؼ األوؿ ويتـ التعمؽ 
بيف فروع العمـ المختمفة وذلؾ يكوف كمما انتقؿ الطالب مف صؼ إلى أعمى والتوسع والتداخؿ 

 (. 2007)الطيطي وأبو شرخ، 

وقد جاءت استراتيجيات التدريس مف مصادر متعددة ومدارس مختمفة في فمسفتيا التربوية، ونظرياتيا 
في طبيعة التعمـ، وشكؿ  التعميمية، وتركيزىا عمى بعض الجوانب اإليجابية في التعميـ، فمكؿ منيا رأييا

البيئة الالزمة لتوفير حدوثو، ونشاطات التي تؤدي إليو، والتخصص الذي يناسبو، واإلمكانيات الالزمة 
لتوفير قدر مف النمو نتيجة لو، لذا يجدر بالمدرس أف يتنوع في طريقة واستراتيجياتو بما يتالءـ 

وؼ ومتغيرات أخرى انطالقا مف فمسفة خاصة، وطبيعة الطمبة، والمادة الدراسية، وما يصحبيا مف ظر 
 ( . 2007وتجارب سابقة حوؿ الفرد ومستقبمو )الحالؽ،

وتعد استراتيجية التعمـ بالمشروع واحدة مف االستراتيجيات المناسبة لتدريس العموـ ألنيا تنمي ميارات 
بيعة العمـ ومنيا: معرفة العقمية واألدائية لدى الطالب، و تحقؽ العديد مف األىداؼ التي تتالءـ مع ط

الطالب لذاتو وتقوية العالقات االجتماعية بيف الطالب داخؿ المدرسة وخارجيا وتبيف نقاط الضعؼ 
والقوة لدى الطالب ومحاولة معالجة الضعؼ لدى الطالب وتقوية نقاط القوة لدييـ، لذلؾ التعمـ عف 

ـ في تدريس العموـ المبني عمى االستقصاء طريؽ المشروع مف أىـ االستراتيجيات الرئيسية التي تستخد
 (.2008)سعد والبموشي، 

ويعتبر التعمـ بمنيجية المشروع مف الطرؽ الحديثة والميمة ألف الفرد يعتمد عمى نفسو في الحصوؿ 
عمى المعرفة مما يزيد مف عمؽ المعرفة لديو، حيث يكوف المتعمـ ىو محور العممية التعميمية ويكوف 

و ليـ ومرشد، والتعمـ بطريقة المشروع ال يعتمد عمى تعمـ مادة منفصمة عف األخرى دور المعمـ موج
وبيذا يزيد مف خبرات الطالب في مجاالت متعددة فيكوف التعمـ متكامؿ ومتواصؿ ومرتبط بالواقع  

 وينقؿ الخبرات إلى حياتو ويتعامؿ مع نفس المشاكؿ في ظروؼ مختمفة.

فردية أو الجماعية يزيد التواصؿ بيف الطالب والتعرؼ عمى بعضيـ إف التعمـ بطريقة المشروعات ال
أكثر ويعمموا مع بعض لحؿ المشكمة وجمع المعمومات والمناقشة واحتراـ آراء بعضيـ البعض وزيادة 

 (.2009العالقات االجتماعية والتوصؿ إلى حؿ المشكمة وىي النتيجة المطموبة )سعيدي وبموشي، 
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عد المفاىيـ العممية مف أىـ نواتجو، وىي التي بواسطتيا يتـ تنظيـ المعرفة العممية لمعمـ نواتج كثيرة وت
في ذات المعنى، وتعد مف العناصر المنظمة التي يكسبيا الطالب في الصؼ أو المختبر أو في اي 

 (.2008موقؼ تعميمي )البابا، 

وتوجيو طرؽ التدريس إلى الوجية  ومنذ القدـ أكدت التربية العممية عمى أىمية تعمـ المفاىيـ العممية
الصحيحة والمناسبة لتعمـ المفاىيـ العممية، ولذلؾ اىتـ التربويوف ومصممو المنياج في أىمية تعمـ 

 (.1994الطالب لممفاىيـ العممية)صباريني والخطيب، 

وذلؾ  ،CCLTوترى الباحثة أنو يمكف تدريس المفاىيـ العممية مف خالؿ التعميـ والتعمـ عبر منيجية 
مف خالؿ التعمـ عبر المستند إلى المشروع، لذلؾ جاءت ىذه الدراسة لمكشؼ عف أثر استخداـ التعميـ 

 المستند إلى المشروع في فيـ المفاىيـ العممية.

 

 مشكمة الدراسة: 2.1
الحظت الباحثة مف خالؿ تدريس أبنائيا وأف ىناؾ مشكمة لدييـ في فيـ المفاىيـ العممية وربطيا في 

يا، وربطيا في مواقؼ حياتية أخرى، ومف خالؿ دراستيا في الدراسات  العميا، مف خالؿ بعض
المساقات المختمفة، الحظت أىمية التعميـ مف خالؿ التعمـ البنائي، والتعمـ النشط، الختالفو عف التعمـ 

 بالطريقة االعتيادية.

إف قصور في فيـ المفاىيـ لدى الطالب يرجع إلى الطالب أو البيئة المدرسية، أو أسموب المعمـ وعدـ 
قدريو عمى توصيؿ المعمومة لمطالب، والتعمـ النشط والتعمـ البنائي يتمحور حوؿ  الطالب، عمى خالؼ 

ية تعمميـ ومف ىنا الطريقة االعتيادية، كما الحظت اىمية اعتماد الطمبة عمى انفسيـ وتحمؿ مسؤول
 تمحورت مشكمة الدراسة في اإلجابة عف السؤاؿ التالي:    

في تدريس العموم في فيم طمبة الصف الرابع  CCLTما أثر استخدام التعميم والتعمم عبر المنيجية 
األساسي لممفاىيم العممية؟ وىل يختمف ىذا األثر باختالف الطريقة والجنس والتفاعل بينيما؟
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 ىداف الدراسة:أ 3.1
في التعميـ والتعمـ في فيـ  CCLTىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء أثر التدريس باستخداـ استراتيجية 

المفاىيـ العممية لطمبة الصؼ الرابع األساسي لمادة العموـ والحياة في المدارس الحكومية التابعة 
 دية.لمديرية التربية والتعميـ، جنوب الخميؿ مقابؿ الطريقة التقمي

وكذلؾ سعت الدراسة إلى الكشؼ عف أثر التفاعؿ بيف طريقة التدريس والجنس في فيـ المفاىيـ 
 العممية.

 

 أسئمة الدراس: 4.1
 حاولت الدراسة االجابة عف السؤاؿ التالي:

في تدريس العموم في فيم طمبة الصف الرابع  CCLTما أثر استخدام التعميم والتعمم عبر منيجية 
 اىيم العممية؟ ىل يختمف ىذا األثر باختالف الطريقة والجنس والتفاعل بينيا؟األساسي لممف

 

 فرضيات الدراسة: 5.1
 ولإلجابة عف سؤاؿ الدراسة تـ تحويمو إلى الفرضيات اآلتية:

( بيف متوسطات α≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى داللة )الفرضية األولى: 
 األساسي لممفاىيـ العممية تعزى إلى الطريقة.فيـ طمبة الصؼ الرابع 

( بيف متوسطات α≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى الداللة )الفرضية الثانية: 
 فيـ طمبة الصؼ الرابع األساسي لممفاىيـ العممية تعزى إلى الجنس.

( بيف متوسطات α≤0.05الداللة )ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى الفرضية الثالثة: 
 فيـ طمبة الصؼ الرابع األساسي لممفاىيـ العممية تعزى إلى التفاعؿ بيف الجنس والطريقة.

 أىمية الدراسة: 6.1
تكمف أىمية ىذه الدراسة في أنيا تفيد المعمميف في استخداـ ىذه االستراتيجية لتعميؽ فيـ الطمبة 

 لممفاىيـ العممية.
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المنياج في تصميـ منياج العموـ لمصؼ الرابع وفؽ استراتيجية تكاممية في التدريس. وقد تفيد واضعي 
كما أنيا يمكف أف تقدـ استراتيجية مناسبة لممعمميف التي تسيؿ عمييـ مساعدة الطمبة في فيـ المفاىيـ 

 العممية.

في مادة  CCLTة وقد تفيد الباحثيف وطمبة الدراسات العميا في فتح باب البحث باستخداـ استراتيجي
 العمـو في المراحؿ االساسية العميا، واستخداـ ىذه االستراتيجية في مباحث أخرى غير العموـ.

 حدود الدراسة: 7.1
 اقتصرت ىذه الدراسة عمى الحدود اآلتية:

تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى والوحدة األولى )أجيزة جسـ اإلنساف( مف كتاب الحدود الموضوعية:  .1
اة لمصؼ الرابع األساسي المعتمد مف وزارة التربية والتعميـ الفمسطينية حسب المنياج العموـ والحي

الفمسطيني، حيث اقتصرت الدراسة عمى معرفة درجات الطمبة في فيـ المفاىيـ العممية لدييـ وفؽ 
 . CCLTطريقة التدريس باستخداـ منيجية 

ألساسي في المدارس الحكومية التابعة تقتصر الدراسة عمى طمبة الصؼ الرابع االحدود البشرية:  .2
 لمديرية التربية والتعميـ، جنوب الخميؿ .

 جميع المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية و التعميـ جنوب الخميؿ.الحدود المكانية:  .3

/ 2018تـ تطبيؽ ىذه الدراسة خالؿ الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي الحدود الزمنية:  .4
2019 . 

تـ إجراء الدراسة في حدود المجتمع والعينة، واألدوات المستخدمة والطرؽ ود اإلجرائية: الحد .5
 واألساليب اإلحصائية.

تـ اجراء الدراسة بداللة مصطمحاتيا المستخدمة في البحث، وفي حدود طبيعية الحدود مفاىيمي:  .6
 .CCLTاألدوات المستخدمة، ومف بعض المصطمحات الدراسية المفاىيمية، المنيجية 







 



7 

 

 مصطمحات الدراسة: 8.1
  CCLTاالستراتيجية  

Cross Curricular Teaching and Learning 

 هييُهجيةتقىوعهىانتعهىانًتكايمتيٍانًىادانذراسية،وتتكىٌيٍأًَاطيختهفةانتعهىانًستُذإنى

 انفرص،وانتعهىانًستُذإنىانًشروع،وانتعهىانًستُذإنىانًهارات،وانتعهىانًستُذإنىانًىضىع،

 ويكىٌانطانةهىيحىرانعًهيةانذراسية،ويكىٌانًعهىيىجهويرشذنهطانة،ويكىٌانتعهىيٍ

 Barnes)نًطهىتةخاللطرحيشكهةأوسؤالويقىوانطالبتجًعانًعهىياتنهىصىلإنىانُتيجةا
2015.) 

 

 : التعميـ والتعمـ عبر المنياج والذي يقوـ عمى التكامؿ المعرفي في التدريس، وىي التعريف اإلجرائي

 عبارة عف مجموعة مف األنشطة تـ تصميميا وفؽ المشروع وتحقؽ التعميـ و التعمـ.

 

ج تدريسي يقوـ المتعمموف ىو مني( : project – based learningالتعمم القائم عمى المشروع:) 
بالكشؼ عف المشكالت والتحديات التي تعيؽ سير العممية التعميمية ، حيث يكتسب المتعمميف ميارات 
العمؿ الفردي والتعاوف في العمؿ الجماعي، ويكوف التعمـ إيجابي ونشط بالمقارنة مع التعمـ بالطريقة 

 (.2012التقميدية التمقيف )قزامؿ، 

ىي طريقة تدريس تقوـ عمى طرح سؤاؿ موجو أو مشكمة عمى الطالب حوؿ ظاىرة ي: التعريف اإلجرائ
حياتية وتمثؿ ىذه خطوة اختيار المشروع، ويقوـ الطالب عمى أثرىا بتخطيط وتنفيذ أنشطة استكشافية 
في مجموعات تعاونية صغيرة لإلجابة عف السؤاؿ وينتج عنيا تصميـ نماذج وتقارير مختبرية توضح 

لعمؿ واألدوات الالزمة لذلؾ والوقت الكافي تحت إشراؼ المعمـ وتمثؿ ىذه الخطوة تخطيط خطوات ا
 (.2011وتنفيذ ومف ثـ تقييـ المشروع.) يونس وآخروف،

ىو االسـ أو المصطمح الذي يعطي المجموعة مف الصفات أو السمات أو الخصائص المفيوم: 
 (.2003 المشتركة والعديد مف المالحظات المنظمة ) النجدي،

ما يتكوف لدى الفرد مف معنى وفيـ يرتبط بكممة )مصطمح( أو عبارة عممية ذات  المفيوم العممي:
  (.1999صمة بالموضوعات العموـ )زيتوف، 
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 (: ما يتكوف لدى الفرد مف معنى وفيـ يرتبط بكممة ومصطمح أو عبارة معينة.2005وعرفيا زيتوف ) 

ي شكؿ رمز أو كممة أو جممة يستخدـ لمداللة عمى شيء أو تصور عقمي مجرد فالتعريف اإلجرائي: 
 (.1985موضوع معيف، ويتكوف المفيـو العممي نتيجة ربط الحقائؽ العممية ببعضيا البعض ) لبيب، .

ىي طريقة التدريس المستخدمة في تدريس العمـو في المدارس بأف يكوف المعمـ  الطريقة االعتيادية:
التمقيف والوسائؿ المناسبة ويمتـز في الكتاب المدرسي ويكوف دور الطالب ىو الممقي واستخداـ طريقة 

 مستقباًل لما يقولو ويعرضو المعمـ.

ىو المستوى الرابع مف التعميـ األساسي وفؽ السمـ التعميمي المعتمد في وزارة الصف الرابع األساسي: 
الدنيا والتي تتكوف مف الصؼ  التربية و التعميـ الفمسطينية، وىو اخر صؼ في المرحمة األساسية

 ( عاـ.6-9األوؿ الى الصؼ الرابع، ويتراوح أعمار الطمبة بيف )
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 الفصل الثاني:
_________________________________________________________ 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 المقدمة:

يناوؿ ىذا الفصؿ مراجعة لألدب التربوي الخاص بمتغيرات الدراسة كما انو يناوؿ الدراسات السابقة 
ذات العالقة بالدراسة الحالية، سوؼ نتناوؿ في ىذا الفصؿ المحاور التالية، التعمـ النشط، المفاىيـ، 

 .، والتعميـ والتعمـ المستند إلى المشروع CCLTالتعميـ والتعمـ عبر منيجية 

 أواًل: االطار النظري:   
 :CCLTالتعميم والتعمم عبر مناىجي  2.1 

العالـ خارج الصؼ ىو عبر مناىجي، فعندما أنظر مف نافذتي أرى حائط وأشجار وأشخاص يمروف، 
وسيارات وطيور وسحب وطائرات تعبر بالمصادفة، لف أفيـ أيا مف ذلؾ بشكؿ كامؿ مف منظور منيج 

شجرة الكرز بالخارج وأقدرىا، يجب أف استخدـ مزيج مف المفردات الجغرافية دراسي واحد، فمكي أصؼ 
والفنية والشعرية والفمسفية والتاريخية، بينما قد يدركيا آخر مف خالؿ أفكار مترابطة مستقاه مف 

 الرياضيات أو العمـو أو التصميـ أو الموسيقى أو الحركة أو التربية الدينية.

 

ضوعاتو ونماذجو وخبراتو بنظرة مختمفة، التعمـ عبر مناىجي يدرؾ ىذا التنوع كؿ مف يراقب العالـ؛ مو 
 في وجيات النظر، ويسعى لبناء فيـ  لمعالـ المحيط بنا أوسع معرفة وأدوـ أثرًا وأكثر قابمية لالنتقاؿ.
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الذي أشار إلى أىمية الربط  Platoيمتمؾ التعميـ والتعمـ عبر مناىجي تاريخًا طوياًل ، منذ أفالطوف 
بيف الميارات العاطفية والعممية والعقمية، دمج الموسيقى والحركة، الدراما واألدب، الفمسفة والسياسة، 

 Rousseauوروسو  Comeniusكذلؾ ذىب مفكري عصر التنوير الالمعيف، أمثاؿ كومينيوس 
عمى طريقتو بالمداخؿ عبر ، حيث احتفى كؿ منيـ  Pestalzziوبيستالوتزي  Forbelوفوربؿ 

المناىجية. وقد تـ تطوير ىذه األفكار في نيايات القرف التاسع عشر والقرف العشريف عمى يد المفكريف 
وغيرىـ، وقبؿ كؿ   Isaacsواسحاؽ   Montessoryومونتسوري   Deweyالتقدمييف أمثاؿ ديوي 

 ,Hammondnd, 2017; Van't et al,2012; Barnes)ذلؾ قانوف إصالح التعميـ )في انجمترا(، 
2015;  Savage,2010; Fautley& Savage,2010; Stevens,2010. ) 

 

الروابط بيف موضوعات المقررات المختمفة يتـ ربطيا بشكؿ وثيؽ مع التفكير اإلبداعي غير المنحاز 
عية تنبع مف جندريا، وعمماء النفس المؤثريف أكدوا عمى تمؾ الروابط، وأوضحوا كيؼ أف األفكار اإلبدا

التفاعالت الموضوعات أو الثقافات، إذا فقد أصبح التعمـ القائـ عمى الربط بيف الموضوعات أصبح 
عمى كؿ حاؿ مثير لمجدؿ، فعمى حيف غفؿ المنياج الوطني الجديد في إنجمترا اإلشارة إلى الروابط 

 ( فإف الكمية الوطنية لمقيادة المدرسية أوردت:2013عبر مناىجي )

  التركيز عمى أياـ المناىج البديؿ واألسابيع الدراسية التي تقدـ تحت عنواف مشترؾ، مع تأجيؿ
أو تعطيؿ الجدوؿ الدراسي، تتيح فرص لألنشطة التخصصية الخارجية، يتـ تيسيرىا مف خالؿ 

 األىؿ والمتطوعيف  مف المجتمع المحمي.

 تكييفو بما يتناسب والسياؽ المطبؽ  التركيز عمى تبني مدخؿ الموضوعات المنشورة، والذي يتـ
 عبر المدارس، ليسمح بمشاركة المصادر والممارسات الجيدة.

 .التركيز عمى مدخؿ التعمـ متمحور حوؿ المعب 

الدراسات المتداخمة التخصصات، القائمة عمى جمع الخبرات والمخرجات مف وعبر مناطؽ المنياج، 
متاعا، وتحاكي السياقات الالزمة لتمبية  يمكف أف تقدـ خبرات تعميمية ذات صمة وأكثر تحديا وا 

االحتياجات المتنوعة لألطفاؿ واليافعيف، مراجعة المفيوـ أو الميارة مف مناظير مختمفة يعمؽ الفيـ 
ويحقؽ الترابط بيف أجزاء المنياج ويجعمو ذا معنى مف وجية نظر الطالب، الدراسات عبر التخصصية 

مؿ مع الشركاء الذيف يمكنيـ أف يقدموا ويدعموا إثراء الخبرات التعميمية، يمكف أف تقدـ ميزة الفرص لمع
 وفرص أوسع لميافعيف لالنخراط بشكؿ أوسع في المجتمع 
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  ;Hammondnd, 2017; Van't et al,2012; Barnes, 2015)الحكومة االسكتمندية  
Savage,2010; Fautley& Savage,2010; Stevens,2010 

 

 في البيداجوجيا عبر مناىجي: حالة الفن 2.1.1

الكثير مف التعمـ يقع في النطاؽ غير الرسمي، العديد مف الخبرات ذات المعنى لألطفاؿ تحدث خارج 
الصؼ، وكذلؾ فأساليب التعمـ العفوي غير المخطط واالجتماعي القائمة عمى توظيؼ الحواس عادة 

ة بدقة، بدأ التربويوف في إدراؾ الروابط ما تكوف مؤثرة مثمما ىي الدروس المخططة ببراعة والمقدم
اليائمة التي يرتبط بيا الطالب مع الحياة بعيدا عف المنياج والصؼ، حيث تـ تذكيرنا مف خالؿ العديد 
مف الدراسات باألىمية الجوىرية لألولويات الداخمية لألطفاؿ في اتجاىيـ نحو التعمـ، بينما يدعونا 

" أو األخذ باالعتبار دور التعميـ في الصحة النفسية والعقمية آخريف لالستماع إلى "صوت الطالب
واالجتماعية لميافعيف، وتشير العديد مف التقارير إلى المستوى العالي الذي يعانيو اليافعيف في انجمترا، 
مف الشعور بالتعاسة واإلحباط وفقر العالقات، ومنيا تعممنا أف األطفاؿ مشغوليف بشكؿ كبير بعالقات 

مة واألقراف، وذواتيـ المتغيرة، ومستقبميـ الشخصي، بينما يشير باحثوف آخروف إلى أف اليافعيف العائ
في الكثير مف األحياف ما يكونوا ميتميف بشأف قضايا عالمية مثؿ االستدامة والفقر واألوبئة والحرب 

ة، خصوصا تقنيات واإلرىاب والكوارث الطبيعية، كما أنيـ غالبا ما ييتموف بشدة بالتقنيات الجديد
التواصؿ، مثؿ اليواتؼ النقالة والشبكات االجتماعية وألعاب الحاسوب، حيث يتـ التركيز عمى 

 اإلحساس وعمى العالـ الشخصي الداخمي لمتعمـ الذي وجو إليو عمماء األعصاب االنتباه مؤخرا.

ألعصاب قد تكوف يقدـ عمماء األعصاب أدلة قوية عمى أف المالحظات السابقة لعمماء النفس وا
 صحيحة، ، فكما الحظ جاردنر:

"إف عقؿ المتعمـ يكوف في أحسف حاالتو والقدرة عمى التذكر في أقصاىا، حينما ينخرط بشكؿ نشط في 
استكشاؼ مواقع ومواد مادية، يطرح أسئمة التواقة فعال لإلجابة، التجارب السمبية ىزيمة وال تدوـ إال 

 قميال".

 بية في سياؽ كؿ تعمـ، يقرر الكساندر:وبناء عمى مالحظات مشا

"األبحاث في مجاؿ عمـ األعصاب، تظير لنا أف التعمـ ال يقوى فقط في عالقتو بعدد األعصاب التي 
تعمؿ في الشبكة العصبية، ولكف أيضا بكيفية توزعيا عبر مناطؽ مختمفة، مثؿ محركات القشرة 

 عددة الحواس"الدماغية والحسية، مما يشجع عمى توظيؼ المناىج مت

والروابط بيف البيداجوجيا وتبصرات عمـ األعصاب ليست دومًا مباشرة، ولكنيا متداخمة في معتقداتيا 
حوؿ أىمية الحوافر الحسية والجسدية واالستكشافية في التعمـ اإلنساني، وفي حيف أف تمؾ النقاط ال 
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ترح الحاجة لتعددية المداخل إال أنيا عمى األقل تقتشير مباشرة ألىمية التعمـ عبر مناىجي، 
 .والسياقات لمتعمم الفعال

ىو أساسي لمتعمـ ذي المعنى، فقد أشار عمماء األعصاب في العشريف عامًا  االنخراط العاطفي
المنصرمة أف العقؿ اإلنساني يحفز )عادة بشكؿ غير واعي( عمى المستوى العاطفي قبؿ أف ينتقؿ 

يميز شيء ما عمى أنو ميـ، فيجب أف يكوف واعيا أوال بأىميتو لممستوى العقمي، إذا ما كاف العقؿ س
العاطفية، الرسالة "نحف نشعر لذلؾ نحف نتعمـ" تقترح أنو لكي نحفز الجياز العصبي في عقوؿ 

 المتعمميف فإف عمى المعمـ أف يقدـ مواقؼ ذات صمة عاطفيا، لمساعدتيـ عمى التعمـ،

ية عواطؼ الطالب، فإننا نكوف قد فشمنا في تقدير القوة "حينما نفشؿ نحف المعمموف في تقدير أىم
الحاسمة في تعمـ الطالب، بؿ يمكف القوؿ أننا نكوف قد فشمنا في السبب الرئيسي الذي ألجمو يتعمـ 

 ;Hammondnd, 2017; Van't et al,2012; Barnes, 2015;  Savage,2010)الطالب"
Fautley& Savage,2010; Stevens,2010 

 

 األدلة حوؿ ما يدعى "عمـ التعمـ الجديد" فإف تعمـ الطالب ينحو باتجاه:بجمع 

اإلعدادات االجتماعية الستخداـ الّمغةاألنشطة متعددة الحواس،الخبرات الشيقة لمعالـ، ما وراء ،
 الفرص الوفيرة التباع ما يثير اىتماميـ بشكؿ طبيعي.،المعرفة )بما فييا المعب التعميمي(

جادؿ أنو في ىذا السياؽ فإف طرائؽ التعمـ عبر المنياجية ىي أفضؿ ما يمكف أف يحفز يمكنني أف أ
ويواصؿ ويزيد مف درجة المعنى، ويحقؽ رضى الطالب اجتماعيا أكثر مف المناىج المخصصة 
لتدريس موضوعات منفصمة، كؿ عنصر مف القائمة بأعمى تتطمب درجة مف عبر مناىجي، باألحرى 

ص المنياج مف مجمة كامبريدج لمتعميـ االبتدائي تتضمف موضوعات عبر فإف التوصيات بخصو 
 مناىجي مثؿ، األخالؽ والمواطنة، الفنوف، العمـو االجتماعية.

التعمـ المفيد والقابؿ لالنتقاؿ والدواـ، ينتج بشكؿ أكبر نتيجة لخبرات أو اكتشافات يتـ إدخاليا بشكؿ 
متعمـ أف يفرض عمى الطفؿ، يجب أف يقبؿ مف قبمو، التعمـ أصيؿ إلى عالـ الطفؿ الداخمي، ال يمكف ل

يجب أف يشكؿ خبرة وجودية، أف  يكوف لو معناه الشخصي ليتجذر عميقا، الخبرات القوية أو ذات 
المعنى ممكنة داخؿ وخارج الصؼ، ونقاط بداية ميمة لمتعمـ، كما ىي فرص لوضع التعميـ في 

الممارسة.
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 القوية:أىمية الخبرات  2.1.2

كؿ خبرة تنورنا أو تجعؿ عيوننا تممع ىي محرؾ قوي، الخبرات التي تعمؿ عمى انخراط المتعمـ ليس 
بالضرورة أف تكوف مبيرة أو معقدة أو تستيمؾ الوقت، إنيا ببساطة األنشطة التي تستحوذ عمى حواس 

شاؼ واالنخراط الجسدي الطالب وعواطفيـ وعقوليـ المتسائمة ورغبتيـ في أف يكونوا فاعميف، االستك
 واألنشطة االبتكارية عادة ما تشجعنا وتولد لدينا تعمـ عميؽ وواعد وقابؿ لالنتقاؿ.

المنياج القائـ عمى فكرة التدفؽ يتطمب تخطيط سمسمة مف األنشطة القوية التي تكتسب أىمية عاطفية، 
ة، أو زيارة إلى ساحة المدرسة والتي ال تتطمب تكوف مذىمة أو فوؽ العادة، ربما تكوف قراءة قصة جيد

أو تمثاؿ محبب لألطفاؿ، ال تتطمب أف تكوف في بداية دراسة مقرر أو موضوع ما، ربما تأتي في 
منتصؼ العمؿ أو حتى كتمخيص لوحدة، مف شأف تمؾ الخبرات أف تصنع روابط قوية مع حياة 

مف مواد دراسية مختمفة، ومرة ومشاعر كؿ مف المعمميف والطالب، وتتطمب تطبيؽ المعرفة والميارات 
  أخرى، معظـ تمؾ الخبرات القوية تقع خارج المدرسة.

(Hammondnd, 2017; Van't et al,2012; Barnes, 2015;  Savage,2010; 
Fautley& Savage,2010; Stevens,2010.) 

 

 االبتكار واإلبداع: 2.1.3

التعميـ تؤكد المجنة القومية إعادة االىتماـ يترابط اإلبداع وعبر مناىجي، وفي التقرير حوؿ مستقبؿ 
حوؿ اإلبداع والتفكير اإلبداعي والتعميـ والتعمـ اإلبداعييف، وتوصي بعمؿ اإلعدادات الالزمة لمشراكة 
بيف المبدعيف في المجتمع والمدارس، تمؾ الشراكة ليست بمعنى مشاريع إبداعية لمرة واحدة، ولكف 

ة لتغيير كؿ المدرسة، اإلبداع ليس مرتبطا بالفف فحسب، الممارسة حوؿ استخداـ المداخؿ اإلبداعي
اإلبداعية تتضمف كؿ الموضوعات وعبر كؿ الموضوعات، حينما تـ إعداد برنامج اإلبداع التشاركي 
في المناطؽ األكثر فقرا في انجمترا، فقد تـ تقرير النتائج اإليجابية في نطاؽ واسع مف الدراسات، 

شاركية اإلبداعية استمرت لعاـ كامؿ، وبعضيا لثالثة أعواـ، وقد تـ توظيؼ المداخؿ معظـ الروابط الت
عبر مناىجي في كافة األعماؿ التي تـ إبداعيا مف خالؿ الممارسيف اإلبداعييف في المدرسة مف 

 معمميف وطالب.

 

وحدىا غير اإلبداع ال يخرط تمقائيا كؿ األطفاؿ، الخبرات عبر مناىجي اإلبداعية المخططة جيدا 
المربي الجيد سينوع في النقاط متداخمة العممية وسيمة التنفيذ كافية لتستحوذ عمى اىتماـ كؿ الطالب، 

، لقد قمت بجمع مجموعة مف ليزيد إلى أقصى حد مف فرص االنخراط العقمي والحسي واالجتماعي
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يز عمى تفاعالتيـ " لتساعد الطالب في التركتدريبات بؤريةاألنشطة والمصادر التي أدعوىا، "
 الجسدية والعاطفية مع خبرة التعمـ )مكاف، فكرة، قصة، موضوع، شخص....(

 

ىي بمثابة االتصاؿ األولي بالخبرة المتعممة،  ال ترتبط مباشرة بمنياج دراسي  التمرينات البؤرية
موضوع، محدد،  فيجب تجنب تصنيفيا ضمف مادة دراسية بعينيا، أو أف تكوف شديدة التركيز عمى ال

أو توجيو الطالب نحو خبرة محددة، بؿ يجب أف تقود إلى تأويالت متعددة، اليدؼ ببساطة بالنسبة 
لممتعمـ ىو التأقمـ مع الخبرة، بشكؿ شخصي وشعوري،  فعمى سبيؿ المثاؿ ال يستخدـ الرسـ كنشاط 

 إبداعي، بؿ كوسيمة لتركيز المخ والعقؿ وزيادة استخداـ المغة.

 

البؤرية توظؼ الممس والتذوؽ والسمع والبصر والرؤية والشعور مف أجؿ التحفيز، تمنح التماريف 
اإلحساس بالسيطرة مف خالؿ أنشطة واضحة ومخططة جيدا، التحفيز الفردي أو الجماعي النابع مف 
التدريبات البؤرية يمكف تستخدـ لتطوير وتحسيف الميارات واألفكار والعالقات والمعرفة في مقرر 

سي محدد، الجوىر ىو أيا مف ىذه األنشطة مصمـ لمساعدة الطالب عمى االنخراط في خبرة درا
حاضرة مع موضوع أو شخص أو مكاف أو موضوع محدد، كؿ مف ىذه التدريبات مصمـ ليكوف ذا 
نياية مفتوحة، والمعمومات التي تـ جمعيا يمكف توظيفيا بطرؽ مختمفة عديدة، وفيما يمي مجموعة مف 

ات البؤرية التي مف شأنيا إثارة التفكير اإلبداعي عبر مناىجي عمى كؿ التدريب
 ;Hammondnd, 2017; Van't et al,2012; Barnes, 2015;  Savage,2010)المستويات

Fautley& Savage,2010; Stevens,2010) 
 

لصور الكبيرة، وىنالؾ أمثمة عمى تدريبات بؤرية لمتفكير اإلبداعي وعبر منياجي، منيا رسـ الخرائط، ا
إطارات عاطفية، تكرار األنماط والقياسات، عصى القصص والرحالت، مطابقة األلواف، قصائد 

التدريبات البؤرية يمكف أف تستخدـ كنقاط متداخميو لمسيطرة الشعورية والشخصية مغناطيس الثالجة،
واحد، فتدريب لممتعمـ عمى موضوعات التعمـ، حتى في اتجاىات المنياج المرتكز عمى موضوع 

اإلطارات يمكف أف يستخدـ كتدريب مدخمي عمى المغات ليستشعر األطفاؿ معاني الكممات، كما يمكف 
أف تستخدـ في دروس التاريخ لمتعبير عف حقب تاريخية مختمفة، وكذلؾ يمكف في الرياضيات أف يقـو 

، ىذه األمثمة المعمـ بكتابة رقـ محدد أو شكؿ ويقوـ الطالب بجمع صور تعبر عف الرقـ  أو المفيـو
تشير لشكؿ مف أشكاؿ الممارسة عبر مناىجي، حيث موضوع التعمـ في مقررات دراسية عديدة يمكف 
 أف تنبع مف تحميؿ نفس النشاط، وعمى أية حاؿ، ىناؾ العديد مف األشكاؿ عبر  مناىجي
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(Hammondnd, 2017; Van't et al,2012; Barnes, 2015;  Savage,2010; 
Fautley& Savage,2010; Stevens,2010.) 

 

 تصنيف المداخل عبر مناىجي:  2.1.4

مف خالؿ بحثي في البيداجوجيات عبر مناىجي، يمكنني أف أحدد ستة طرؽ شائعة متباينة في 
استخداـ أكثر مف مادة دراسية واحدة )أو موضوع دراسي واحد( لمعالجة مشكمة أو موضوع أو قضية، 

اط لمتعميـ والتعمـ عبر مناىجي أىداؼ مختمفة، وتعتمد عمى استراتيجيات تعميمية لكؿ مف ىذه األنم
 متباينة وتؤدي لفرص تعمـ مختمفة، وىي:

 

  الرمزيةالمداخؿ عبر مناىجي 

وتعد ىذه المداخؿ عبر مناىجي باالسـ فقط، حيث ال تقيـ ارتباطات حقيقية بيف الموضوعات 
واحد، ربما أغنية تقدـ لموضوع تاريخي مثاًل، لكف ال أو تطور التعمـ في أكثر مف موضوع 

يتـ استغالؿ األغنية لدعـ تعمـ الموسيقى، اليدؼ الوحيد ىو جمب مزيد مف التركيز عمى 
 موضوع التاريخ.

 

  اليرميةالمداخؿ عبر مناىجي 

ويتحقؽ ذلؾ عندما يتـ استخداـ موضوع لدعـ التعمـ في موضوع آخر، فيدؼ التعمـ في مجاؿ 
اسي محدد مثؿ المغة أو الرياضيات أو العموـ يتـ دعمو مف خالؿ إدخاؿ موضوع جانبي در 

مثؿ الموسيقى أو الفف أو الرقص، لو تـ الربط بينيما بأصالة فسيحدث تعمـ ممحوظ وقابؿ 
لمقياس في كمييما، األغاني واليتافات واإليقاعات واالنطباعات الصوتية، يمكف عمى سبيؿ 

عمـ الرياضيات أو المغة، ولكف عمى المعمـ أف يخمؽ أىدافا جديدة وواضحة المثاؿ أف تخدـ ت
 لتعمـ الموسيقى، حتى لوكاف اليدؼ األصمي ىو تعمـ المجاؿ الدراسي األساسي.

 

  متعددة التخصصاتالمداخؿ عبر مناىجي 

والمداخؿ متعددة التخصصات تعطي اىتماما مقسما لموضوعيف دراسييف، حيث يتـ جمب 
ف مف المعارؼ مف مجاليف دراسييف )منياجيف( مختمفيف، يمكف تعمميما مف خالؿ مجموعتي

خبرة واحدة، واليدؼ مف ىذا المدخؿ ىو استخداـ خبرة واحدة لتحفيز التعمـ في ىدفيف أو 
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موضوعيف منفصميف، وعمى الرغـ مف أنيما ينبعاف مف نفس الخبرة، إال أنو ليس بالضرورة أف 
 في اآلخر، حيث يبقى التعمـ في كال الموضوعيف منفصال عف اآلخر. يدفع كؿ منيما لمتفكير

 

  متداخمة التخصصات )بين التخصصات(المداخؿ عبر مناىجي 

أما في المداخؿ بيف التخصصية فعادة ما يكوف التركيز عمى المحتوى أو المزيج بشكؿ 
عروض اصيمة،  إبداعي، حيث يتـ مزج موضوعيف تعميمييف معا لتوليد أفكار أو منتجات أو

في مثؿ ىذا المدخؿ فإف تضافر الموضوعات يعمؽ االستجابة لخبرة مفردة، ويضيؼ عنصر 
 األىمية عدـ التوقع والخياؿ في النتيجة.

 

 المداخل عبر مناىجي القائمة عمى استغالل الفرص 

في المدخؿ القائـ عمى الفرص فإف الطفؿ ىو القائد، التخطيط ىو استجابة الستجابات 
ب لخبرة مشتركة، ربما يمتمؾ المعمـ تصور مبيـ عف تعمـ الموضوع، عادة يشارؾ المعمـ الطال

والطالب خبرة شخصية قوية، مثؿ زيارة أو استقباؿ زائر، أو أي مثير قوي لمتعمـ، يستمع 
المعمـ أو المعمـ المساعد بحرص إلى ردود أفعاؿ الطالب، ويالحظ التغير في السموؾ، ربما 

 عما يرغبوف في القياـ بو لفيـ الخبرة أو التعبير عنيا بشكؿ أفضؿ. يسأؿ األطفاؿ

 

 المداخل عبر مناىجي مزدوجة التركيز 

تعمؿ المداخؿ مزدوجة التركيز عمى تحقيؽ نوع مف التوازف، حيث يشير الكثير مف الباحثيف 
مف  أف بعض الخبرات عبر مناىجي قد تضحي بالفيـ العميؽ والتقدـ في مفيـو دراسي محدد

أجؿ تحقيؽ استمتاع الطالب، التعمـ عبر مناىجي فعاؿ في تحقيؽ تقدـ الطالب حينما يكوف 
 وعي المعمـ بمعرفة المحتوى مرضي، والطالب واعوف بنموىـ في فيـ موضوع التعمـ.

 

وخالؿ العاـ الدراسي يجب عمى كؿ منياج أف يأخذ دوره في توسيع الخبرة واكسابيا المنطقية الالزمة، 
خطيط لتعمـ عبر مناىجي مزدوج التركيز يبدأ مف خالؿ تخطيط سمسمة مف الخبرات التعميمية الت

 الشخصية القوية، والربط بيف كؿ خبرة بعينيا بمنظور منياجيف دراسييف مختمفيف.
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 وجيات نظر إضافية حول التعميم والتعمم عبر مناىجي: 2.1.5

لتأكيد التحدي والتقدـ في التعمـ المدرسي، والحكومات  إف التخطيط والتقدـ والتقييـ ىي عناصر مركزية
المتتالية محقة في تركيزىا عمى الربط السمس بيف التقييـ وجودة التعميـ، والتعمـ عبر مناىجي يصبح 
أكثر فاعمية حينما يتـ االنتباه ليذه العناصر، إال أف اتجاىات المعمميف ومداخميـ، المناخ الصفي 

نشئونيا، ونمطيـ في طرائؽ التدريس، يؤثر أيضا بشكؿ قوي عمى قابمية األطفاؿ وبيئة التعمـ التي ي
لمتعمـ، المداخؿ متعددة التخصصات يمكف أف تقدـ وجية نظر جديدة تساعد عمى انخراط الطالب، 

  ;Hammondnd, 2017; Van't et al,2012; Barnes, 2015)بشكؿ مماثؿ لمعممييـ
Savage,2010; Fautley& Savage,2010; Stevens,2010 ) 

 :جماعة المتعممين 2.1.6

يدعـ التعمـ عبر مناىجي األصالة في التعميـ والتعمـ، فباستخداـ الخبرات الشخصية القوية المشار 
إلييا سابقَا، سرعاف ما يدخؿ المعمـ والطالب إلى "العالـ الحقيقي لمتعمـ"، تشجع خبرات التعمـ األصيمة 

االندماج معا، المشاركة الكمية مف المعمـ في عممية التعمـ تؤثر بشكؿ أكبر البالغيف واألطفاؿ عمى 
عمى تحفيز الطالب، مف منظور الخاليا العصبية فإف النظرة المتسائمة عمى وجو المعمـ تحفز  تساؤال 
أعمؽ في نفوس طالبو كانعكاس لفضوؿ معمميـ، عممية التعمـ جنبا إلى جنب مع األطفاؿ تولد درجة 

مف الرضى الوظيفي المستمر، وتزيد درجة الوعي باإلبداع الذاتي عند المعمـ وطرؽ التدريس  عالية
وبرامج تطوير المعمـ التي تدفع باتجاه تعمـ تشاركي حقيقي تساىـ بدرجة ممحوظة في درجة ومرونة 

 ;Hammondnd, 2017; Van't et al,2012)المعمـ وترفع قدرتيـ عمى اعطاء المزيد ألدوارىـ
Barnes, 2015;  Savage,2010; Fautley& Savage,2010; Stevens,2010.) 

 

 . التعميم النشط:2.2
إف البيئات التعميمية الجديدة ىي التي تحتوي المتعمـ وتتيح أمامو الفرص كي يتفاعؿ مع معممو وقرينو 

يقة حرة ومباشرة، داخؿ حجرة الدراسة وتتيح لو جو الراحة واأللفة لمساعدتو عمى التعبير عف نفسة بطر 
ويعد التفاعؿ اليادؼ مع البيئة التعميمية، بقدر ما ومف تحقؽ نتائج التعمـ في صورة حقيقية فعالة،

يتفاعؿ المتعمـ بنشاط في الموقؼ التعميمي، بقدر ما تكوف النتائج التعميمية فعالة ومؤثرة، ويكوف 
سكوف والصمت أماـ المعمـ إلى حالة التحدي ىنا ىو كيفية مساعدة المتعمميف لمتحوؿ مف حالة ال

لقاء األسئمة العممية في صور فعالة  Sharonنشطة مف الحركة والتحدي والحديث، والقراءة والكتابة، وا 
and Martha,2001.) ) 
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وبذلؾ يتـ احتواء نشاطيـ في الموقؼ التعميمي وتعميميـ بأسموب أفضؿ مما لو كانوا مجرد متمقيف 
 لممعمومات مف المعمـ.

 تعريف التعميم النشط: 2.2.1

 Activeطرح المربيوف والميتموف بالعممية التعممية الكثير مف التعريفات لمفيوـ التعمـ النشط 
Learning   والتي اختمفت التعريفات في تفصيالتيا ومعانييا الدقيقة، ومع ذلؾ فقد اتفقت جميعيا

يـ مف أنماط التعمـ، وقد تعود االختالفات في تقريبًا في جوىرىا ونظرتيا الحقيقية إلى ىذا النمط الم
ىذه التعريفات إلى اختالؼ وتنوع الخمفية المعرفية ألصحاب ىذه التعريفات واختالؼ البيئة التي 
لى اختالؼ البحوث والدراسات والمقاالت الكثيرة جدًا تناولت ىذا  ينتموف الييا والخبرات التي مرو بيا وا 

 معموماتي اليائؿ.الموضوع في عصر االنفجار ال

( التعميـ النشط بأنو: منظومة إدارية تشمؿ كؿ المكونات الموقؼ التعميمي 2012يعرؼ رفاعي ) -
بما فيا طرؽ التدريس واستراتيجيات التعمـ، وىي تعمؿ عمى تقديـ الخبرات والمعمومات الالزمة لمطالب 

التنوع في األنشطة التعميمية، وتعدد ) الجانب المعرفي (، والتنوع في أساليب التدريس يساعد ذلؾ عمى 
الموقؼ التربوية التي يشارؾ بيا الطالب مما يتكوف لديو قيـ وسموكيات ايجابية ) الجانب الوجداني (، 
ويتمركز التعميـ النشط حوؿ الطالب وفؽ قدراتو وميولو، ويساعد في اكساب الطالب ميارات مختمفة 

 )الجانب المياري(.

التعميـ النشط: عمى أنو ممارسة لعمؿ أو ممارسة المادة أثناء الموقؼ ( 2010تعريؼ رمضاف ) -
التعميمي، ويعمؿ المعمـ كموجو )بداًل مف االختصار عمى دور المحاضر(، ويقوـ الطالب خالؿ عممية 
بنائيـ واكتشافاتيـ الخاصة حوؿ المادة، النقطة الرئيسية ىنا تكمف في تغيير بؤرة التركيز مف التدريس 

 لتعمـ.إلى ا

(: التعمـ النشط ىو عبارة عف التعمـ بالفطرة لدى الكبار والصغار، ويقـو 2009كما تعرؼ  شياب ) -
التعمـ عمى التعرؼ عمى حاجات الطفؿ المتنوعة والتي تعنى بكافة نواحي نموه وتطوره، وىو يشجع 

تعمـ والقدرة عمى حؿ التعمـ التفاعمي بيف المعمـ والطالب، وىو يساعد الطفؿ في االستقاللية في ال
 المشكالت الحياتية، والمشاركة في اتخاذ القرارات وتحمؿ المسؤولية.
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 بناًء عمى ما تقدم، يتضح أن التعريفات السابقة اتفقت عمى أن:

التعمـ النشط ىو أنشطة تعميمية يكوف فييا المتعمـ محور العممية التعميمية ويكسبو مياراًت إيجابية، و 
الخبرات والمعمومات، يتعرؼ بيا المتعمـ عمى ذاتو، وتعمؿ عمى تنمية القيـ واالتجاىات الحصوؿ عمى 

اإليجابية.



 أىمية التعمم النشط: 2.2.2

أف المعمـ يحاوؿ ايصاؿ المعمومة لمطالب في جميع األشكاؿ والطرؽ المتاحة، ولكف ىنالؾ اخفاؽ في 
عمومة بشكؿ جيد، وعدـ رضا المعمـ عف جانب معيف مما يؤدي ذلؾ لعدـ حصوؿ الطالب عمى الم

نتائج الطمبة وذلؾ يكوف لعدـ ارتباط المعمومات السابقة بالجديدة في البنية المعرفية لدييـ، وذلؾ يكوف 
( دقيقة وعدـ قدرة الطالب عمى الحفظ، وىذا يؤدي الى 15 – 10لعدـ تركيز الطالب لفترة تزيد عف )

ستوى الدافعية لدييـ، ومف ىنا ظير االىتماـ في التعميـ النشط نسياف الطالب المعمومات، وانخفاض م
لزيادة القدرة الطالب عمى استخداـ عقمو في التفكير، والبحث عف المشكالت والحؿ المناسب ليا ويكوف 

 المعمـ موجو ليـ.

 ( أىمية التعمـ النشط فيما يأتي:2012( ورفاعي ) 2008ويرى بدير) 

 يجابي.يشجع الطالب عمى العمؿ اإل -

 يساعد الطالب التعرؼ عمى ذاتيـ. -

 يشجع الطالب عمى العمؿ الجماعي. -

 يساعد الطالب عمى احتراـ اآلخريف وتقبؿ آرائيـ. -

 يدرب الطالب عمى تحمؿ المسؤولية واالعتماد عمى النفس. -

 يكوف معظـ الطالب في حالة نشطة أثناء التعمـ. -

 لذاتو.تقدير المعمـ لمطالب عمى عممو يزيد في تقديره  -

 يساعد الطالب معرفة أف المعمـ ليس المصدر الوحيد لممعرفة، مما يزيد مف النمو المعرفي لديو. -
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 المفاىيم العممية:   2.3
أف المفاىيـ العممية تساعد الطالب عمى تنظيـ الخبرات، وتذكر المعرفة، ومتابعة التصورات، وربطيا 

 فاىيـ العممية  مف أىـ جوانب تدريس العموـ.بمصادرىا وتسيؿ الحصوؿ عمييا، وليذا أصبحت الم

ويؤكد التربويوف عمى أىمية المفاىيـ العممية ألنيا جزءًا ال يتجزأ مف المعرفة اإلنسانية، وتساعد عمى 
وضوح المفاىيـ والمصطمحات ضروري لمفيـ واالستيعاب، وتكسب المعرفة العممية مرونة وتسمح ليا 

 .ؿ المستوى الثاني مف ىـر المعرفةصؿ العممي، وىي تحتبالتنظيـ، وتحقؽ التفاىـ والتوا

وتعد المفاىيـ العممية ىي أساس المعرفة العممية التي تعطييا المرونة وتسمح ليا بالتنظيـ ) زيتوف: 
2005.) 

ومف ىذه األىمية التي احتمتيا المفاىيـ العممية في التعميـ أصبح مف الميـ التعرؼ عمى خصائصيا، 
لتدريسيا، حيث أصبح تعمـ المفاىيـ العممية ىدفًا تربويًا في جميع مستويات التعميـ  وطرؽ المناسبة

وعميو سوؼ يتـ عرض أىـ التعريفات التي تناولت المفاىيـ العممية بصفة خاصة، والتعرؼ عمى 
 المفاىيـ بشكؿ عاـ.

 

 تعريف المفاىيم بشكل عام: 

تعددة، وخاصة اختالؼ التربويوف عمى تعريؼ إّف االختالؼ في طبيعة العمـ نتج عنيا تعريفات م
محدد لممفاىيـ وذلؾ الختالؼ المدارس تربوية، مما أدى إلى ظيور النظريات تربوية التي تناولت 
المفاىيـ العممية مف جوانب مختمفة، وىذا أدى إلى ظيور عدد مف التعريفات لممفاىيـ بشكؿ عاـ 

 ولممفاىيـ العممية بشكؿ خاص.

المفيوـ أّنو مصطمح المدرؾ الذىني؛ ىو أي موضوع يتـ إدراؾ معناه، وذلؾ يكوف ما جاء في تعريؼ 
يميزه عف غيره، وىو عبارة عف مجموعة مف العناصر التي تشترؾ في صفة أو عدد مف الصفات تفيـ 

 (. 2008لشيوعيا بيف فئة ما)خطايبة، 

بأّنو تنظيـ ألفكار أو معاني تؤدي الى فقد عرفت المفيوـ  NSSEأما الييئة القومية لمدراسات والتربية 
 (.2003مفيوـ )سالمة ،
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وعرؼ أيضا أّنو عبارة عف مجموعة مف الرموز تجمع بينيا صفات مشتركة، وقد تصنؼ عمى أساس 
 (.2004ىذه الصفات، أو الخصائص المشتركة بينيا ويرمز ليا برمز معيف)فمية وزكي، 

استنتاج عقمي لظاىرة معينة أو عالقة بينيا صفات ( المفيـو ىو عبارة عف 2003ويرى سالمة)
مشتركة يعبر عنيا عادة بواسطة كممة مف كممات أو مصطمح معيف مثؿ: عدد الذري، التأكسد.



 المفيوم العممي: 2.3.1

( المفيوـ العممي بأّنو ما يتكوف لدى الفرد مف معنى أو فيـ يرتبط بكممة أو عبارة 2001عرؼ زيتوف)
( بأّنيا وحدة بنائية 2008ة، وقد اعتبر رند فورد المفاىيـ كما أشار إلى ذلؾ خطايبة )أو عممية معين

 لمعموـ، وىي مكونات لغتيا، وعف طريقيا يتـ التواصؿ بيف األفراد داخؿ المجتمع. 

( بأنو تجريد لمعناصر التي تشترؾ في عدة خصائص وتوجد عالقة بينيا 1999ويعرفو أبو جاللو)
 ذا التجريد اسما وعنوانًا يدؿ عميو.وعادة ما يأخذ ى

أّما قاموس التربية: في عتبر المفيوـ فكرة أو تمثيؿ لمعنصر المشترؾ الذي يمكف بواسطتو التمييز بيف 
المجموعات أو التصنيفات، وىو أيضًا أي تصور عقمي عاـ أو مجرد لموقؼ أو أمر أو شيء) 

Good,1973.) 

بأنو تبييف عاـ لألحداث واألشياء التي يمكف الوصوؿ إلييا  في حيف يعرؼ القاموس الدولي لمتربية
بعمميات التصنيؼ والمشابية والتمييز باستخداـ المغة الرمزية، وىو تصور سيؿ يختصر ويمخص 

 (.Getery & Thomas, 1979.81األحداث الكثيرة.)

، وينظر لممفيـو (: أف المفاىيـ العممية ىي الوحدات البنائية لمعم1996ويرى )الخميمي وآخروف، ـو
 العممي مف زاويتيف:

( ىو عبارة عف عممية عقمية لتجريد مجموعة Processالمفيوـ العممي مف حيث كونو عمميو ) -1
 مف الصفات أو المالحظات أو حقائؽ مشتركة لموضوع معيف أو لحدث معيف ليا نفس الصفات.

أو عبارة تطمؽ عمى  (: ىو عبارة عف رمزProductالمفيوـ العممي مف حيث كونو ناتج ) -2
مجموعة مف الصفات أو المالحظات المشتركة بيف مجموعة مف االشياء ويكوف نتيجة لعمميات عقمية 

 سابقة.
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 خصائص المفاىيم العممية: 2.3.2

 ( خصائص المفاىيـ العممية كاآلتي:2005يحدد األغا والمولو )

، يتضمف المفيوـ العممي التعميـ، لكؿ يتكوف المفيـو العممي مف جزأيف ىما االسـ والداللة المفظية
مفيوـ مجموعة مف الخصائص المميزة، تتدرج المفاىيـ في صعوبتيا بطريقة ىرمية تصاعدية وتنمو 

 حسب نمو المعرفة العممية ونضج الفرد.

 تصنيف المفاىيم: 2.3.3

 المفاىيـ ىي:( بيف ثالثة أنواع مف 1987( والدمرادش )2008تصنؼ المفاىيـ كما ورد في خطايبة)

ىو عبارة عف مجموعة مف الخصائص المترابطة لتكويف مفيـو معيف مترابطة ومحكية المفيوم الرابط: 
اليامة حيث يتـ الربط بينيا بحرؼ، مثؿ مفيوـ التوازف الغذائي حيث أنو مكوف مف المجموعات 

 الغذائية الثالثة أغذية الطاقة وأغذية البناء وأغذية الوقاية.

ىو عبارة مفيوـ يطمؽ عمى األشياء عندما يتـ الفصؿ بيف مكوناتيا ويختمؼ في لفاصل: المفيوم ا
 خصائصيا مف موقؼ آلخر، مثؿ المركبات، والمحاليؿ.

ىو عبارة عف جزء مف المفيوـ الفاصؿ والمفيوـ الرابط، وىو يشير إلى عالقة بيف المفيوم العالقي: 
وجود عالقة محددة بيف مكوناتو، مثؿ الغذاء  خاصتيف أو أكثر، وىو مفيوـ يتكوف عمى أساس

 المتوازف وىو عبارة عف مجموعة مف االطعمة التي تحتوي عمى المجموعات الغذائية الثالثة.

 (:2004تصنيؼ المفاىيـ مف حيث طريقة إدراكيا كما يرى سالمة)

شرة أو الخبرة : وىو مفيوـ بسيط مستند إلى المالحظة المبا Concreteالمفيوم المحسوس )المادي(
الحسية ويعبر عنيا بألفاظ مألوفة، مثؿ تميز بيف مذاؽ األطعمة المختمفة، الميموف حامض، الممح 

 مالح، السكر حمو.

ىو عبارة عف مفيوـ مجرد يعتمد عمى  : bstract Conceptالمفيوم المجرد )الشكمي والنظري( 
ف الصفات وتعطى أسما يعتمد عمى التخيؿ والقدرات العقمية، حيث يقوـ عمى تحديد مجموعة م

 المالحظة غير مباشرة، مثؿ الغذاء المتوازف.

 ( المفاىيـ مما حيث الدرجة تقسيميا إلى:2003ويصنؼ ) النجدي وآخروف  -
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وىي عبارة عف مفيـو يتكوف مف عبارة أو كممات قميمة مألوفة،   Simple Conceptمفاىيم بسيطة:
 قة، والمجموعة الوقاية.مثؿ مجموعة البنائية، ومجموعة الطا

: وىي عبارة عف مفاىيـ تدؿ عمى أكثر مف صفة و  Concept  Compoundالمفاىيم المعقدة
يعبر عنيا بعدد مف الكممات، الجياز التنفسي، والجياز اليضمي.

 

 أىمية تعمم المفاىيم: 2.3.4

العممية، وليذا ليا أىمية كبيرة في أف المفاىيـ العممية تعد أساس ولبنات أساسية في العموـ والمعرفة 
تعميـ المعرفة العممية وىي أسيؿ تذكرىا وتعممو حيث تجمع بيف صفات مشتركة لموضوع معيف 
وتعطيو رمز أو عبارة يعمـ في المعارؼ العممية، وذلؾ يسيؿ تذكرىا و حفظيا لدى الطالب مف 

التنوع في األساليب تدريسيا واختيار  الحقائؽ التي تنسى أسرع مف المفاىيـ، وبيذا يجب عمى المعمـ
الطريقة التدريس المناسبة لمموضوع معيف حتى يتـ فيما مف الطالب، ويجب عمى المعمـ ربط ىذه 
المفاىيـ بأمثمة مف واقع حياة الطالب حتى يسيؿ تذكرىا ويسيؿ انتقاؿ أثر التعمـ مف خالؿ تطبيقيا 

 (.2011لـ، ؛ سا2008في مواقؼ مختمفة عدة مرات )خطايبة، 

( أىمية تعمـ المفاىيـ لدى الطالب إذ وضح انيا تساعد 1987ويمخص برونر كما ورد عند ابراىيـ)
في التقميؿ مف تعقد البيئة، وتسيؿ عمى الطمبة التعرؼ عمى األشياء الموجودة فييا، وتقمؿ مف الحاجة 

بؤ والتخطيط األنواع مختمفة مف إلى إعادة التعمـ عند مواجية مواقؼ جديدة، وتساعد عمى التوجو والتن
النشاط، وتسمح بالتنظيـ والربط بيف مجموعات األشياء واألحداث، كذلؾ تعمـ المفاىيـ يساعد المتعمـ 
عمى التفسير والتطبيؽ، وتمعب دورًا ميًما في تجديد األىداؼ التعميمية، واختبار تنظيـ المحتوى 

 انتقاؿ أثر التعمـ لممواقؼ التعميمية األخرى الجديدة. والوسائؿ التعميمية ووسائؿ تقويميا، وتسيـ في

 صعوبات تعمم المفاىيم العممية: 2.3.5

ىنالؾ بعض الصعوبات في تعمـ المفاىيـ العممية، عمى رغـ مف أىميتيا في تعمـ العموـ وتعميميا، ولقد 
( 2011سالـ، ؛ 2008أشارت نتائج الدراسات إلى بعض ىذه الصعوبات وقد لخص كؿ مف )خطايبة،

 ىذه الصعوبات عمى النحو التالي:
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طبيعة المفيوـ العممي مف حيث التجريد والتعقيد، بمعنى مدى فيـ الطالب لممفاىيـ العممية المجردة أو 
المعقدة أو ذات المثاؿ الواحد، الخمط في المعنى أو الدليؿ المفظية والذي ينشأ بيف المعاني الدارجة 

ية العممية عند المتعمـ والتي تمـز لتعمـ مفاىيـ جديدة نقص خبرة المعمميف غير الدقيقة، نفحص الخمف
وتأىيميـ لتعمـ مفيوـ ما، ومدى فيميـ لممفاىيـ العممية، مدى استعداد المتعمـ ودافعيتو نحو التعمـ، 

تقصاء واىتماماتو وميوؿ لممراد العممية، تأثير البيئة المختمفة والثقافة السمبية التي تطمس روح االس
العممي، المناىج الدراسية غير المالئمة التي تركز عمى الكـ أكثر مف الكيؼ مف حيث الفمسفة البناء 
والتصميـ والتحديث وتقميدىا لمغرب مف عدـ األخذ بعيف االعتبار الخمفية الثقافية واإلمكانات المادية 

 لمغرب، طرؽ التدريس والمغة المتبعة بالتعميـ.

 لمفيوم:طرق تدريس ا 2.3.6

إف األنساف يتفاعؿ مع البيئة المحيطة بو وبذلؾ يتـ تفسير األحداث مف خالؿ استدعاء المفاىيـ 
 المناسبة وىذا يجعؿ لممفاىيـ أىميو كبيرة.

وبذلؾ فإف تكويف المفاىيـ العممية تحتاج الى أسموب مناسب لتعميميا لممتعمميف عمى اختالؼ 
 سميـ لدييـ وتبقى.مستوياتيـ حتى تتكوف المفاىيـ بشكؿ 

 ( طرؽ بناء المفاىيـ:2005وبيف األغا والمولو)

ىو عبارة عف طرح أمثمة محسوسة مف الخبرات السابقة لدى المتعمميف، وطرح المنحى االستقرائي:  .1
الحقائؽ ومواقؼ العممية الجزئية، فاف أدراؾ المتعمميف ىذه الحقائؽ والكشؼ عف العالقة بينيا يسيؿ 

 لى المفيوـ، أي التعمـ مف الجزء إلى الكؿ.عممية التوصؿ إ

وىو عبارة عف طرح أمثمة عف المفيوـ وأخرى ال تنتمي المنحنى االستنتاجي االستنباطي)القياس(:  .2
، حيث يتـ تعميـ المفيوـ وربطة في الواقع المتعمـ وتدريب عمى استخدامو في مواقؼ  إلى المفيـو

المفيوـ واستخدامو في مواقؼ حياتيو مختمفة، التعمـ مف  جديدة، وبذلؾ تزداد قدرة المتعمـ عمى فيـ
 الكؿ إلى الجزء.

 نصائح لممعممين تساعد في تعمم المفاىيم العممية وتنميتيا: 2.3.7

 ( مجموعة مف النصائح كما يمي:2003لقد حدد النجدي وآخروف )

 يجب عمى المعمـ استخداـ اساليب تدريس مختمفة. -
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ة السابقة لدى المتعمـ، ومف خالليا يقوـ المعمـ تقديـ المفيوـ الجديد، والتعرؼ عمى الخبرات الحسي -
 حتى يكوف المتعمـ نشطا وايجابيا في تكويف المفيوـ، واستخداـ تكنولوجيا ووسائؿ التعمـ المختمفة .

الربط بيف الدراسة النظرية والعممية، حتى يستخدـ المتعمـ ما اكتسبو مف معارؼ عممية لمقياـ  -
 ت والتجارب المخبرية وتفسيرىا.بالنشاطا

 التذكير بالمفاىيـ العممية التي سبؽ تعمميا مف وقت آلخر، وتقديـ المفاىيـ العممية بشكؿ أوسع. -

 التأكد عمى إبراز العالقات المحتممة بأكثر مف فرع مف فروع العمـو العممية المختمفة. -

 تمية لممفيوـ.التأكد بشكؿ أكبر عمى أمثمة منتمية لممفيوـ وأمثمة غير من -

 تقديـ المفاىيـ العممية بأكثر مف فرع مف فروع العمـو مما يؤكد عمى التكامؿ بيف العمـو المختمفة. -

 التعرؼ عمى مصادر الصعوبة في تعمـ المفاىيـ العممية، -

 تخطيط لمتدريس بحيث يتضمف تنظيمًا متكاماًل لممعرفة العممية ولمموقؼ التعميمي.

 

 تؤثر في تعمم المفاىيم:العوامل التي  2.3.8

 ( مجموعة مف العوامؿ التي تؤثر في تعمـ المفاىيـ كما يمي:2003يحدد النجد وآخروف )

 عدد األمثمة فكمما زاد عددىا أدى ذلؾ إلى تبسيطو وفيمو بشكؿ أكبر.

، وال خبرات األمثمة اإليجابية واألمثمة السمبية أي أمثمة تنتمي لممفيوـ وأمثمة ال تنتمي إلى المفيـو
السابقة لممتعمـ، الفروؽ الفردية بيف المتعمميف وسببيا عامؿ وراثي أو نتيجة تفاعؿ المتعمـ مع البيئة 
المحيطة بو، الخبرات المباشرة والبديمة فمروره بتمؾ الخبرات تساعد عمى رؤية عناصر الموقؼ الجديد، 

يتـ عرض المفيوـ مف خاللو يؤثر عمى عممية التعمـ فيي تمعب دورًا ىاما فيما إذا كاف األسموب الذي 
اكتساب الطالب لممفيوـ أـ ال، القراءة العممية فكمما كاف المتعمـ ثقافة عممية كاف أسيؿ في تعمـ 

 المفاىيـ، نوع المفيوـ فكمما كاف المفيوـ محسوسًا كاف أسيؿ في عممية تعممة.

 قياس تحصيل المفاىيم: 2.3.9

ائؿ وأساليب عديدة لقياس المفيوـ العممي لدى المتعمميف، ومنيا يمكف لمعمـ العموـ أف يستخدـ وس
االختبار واالستبانة، أو يستدؿ بيا عمى صحة تكويف المفيوـ العممي وبناءة ويتـ ذلؾ مف خالؿ 
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اختيارات التحصيؿ المتقنة والتي تستيدؼ قياس التحصيؿ بعدة أساليب، ومف ىذه األساليب ما يمي 
 (:2002كما يوضحيا عيسى ) 

تعريؼ المفيوـ أو معرفة مضمونو ويتـ اكتشاؼ المفيـو مف خالؿ تطبيؽ عمميات تكويف المفيـو 
 العممي الثالث ) التميز، التصنيؼ، التعميـ(.

، أو قدرتو عمى استخداـ المفيوـ في مواقؼ مشابية لما مر في خبراتو  قياس مدى فيـ المتعمـ لممفيـو
 مف قبؿ.

ىدىا الطالب في حياتو اليومية وفقًا لممفاىيـ التي تعمميا، والقدرة عمى تفسير المالحظات التي يشا
استخداـ المفيوـ في حؿ المشكالت أو المواقؼ التي لـ ترد مف قبؿ في خبرة المتعمـ، وتوضيح 
عالقات المفاىيـ بعضيا مع بعض مف خالؿ الرسـ مخططات منظوميو، وتفسير المخططات 

 يف.منظوميو المعروضة أو المتعمم

 يكف معظـ الطالب في حالة نشطة أثناء التعمـ. -

 التقدير المعمـ لمطالب عمى عممو يزد في تقديره لذاتو.

 يساعد الطالب التعرؼ اف المعمـ ليس المصدر الوحيد لممعرفة، مما يزيد مف النمو المعرفي لدية. -

 

 : CCLTالتعميم والتعمم عبر منياجي  2.4

التكامؿ المعرفي في التدريس، حيث تعتمد ىذه المنيجية عمى التكامؿ في ىي التعميـ والتعمـ عبر 
التدريس وال تعتمد عمى التدريس المنفصؿ بيف المواد المنياج، حيث يتـ تدريس دورة  المياه فإنيا ال 
تدرس في مادة العموـ فقط، بؿ نربطيا في درس اإلنجميزي ودرس التربية االسالمية، وغيرىا مف المواد 

 راسية.الد

 حيث تعتمد ىذه المنيجية عمى عدد مف األنماط في التعميـ والتعمـ الطمبة وىي:

التعميـ المسند إلى الميارات الحياتية، التعميـ المسند إلى الفرص، التعميـ المسند إلى الموضوع،  التعميـ 
 المسند إلى المشروع.
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يتـ تدريسو في فترة زمنية  معينة، ويتـ حيث يتـ تحديد موضوع معيف لالتعميم المستند إلى الموضوع: 
االتفاؽ بيف المعمميف تدريس ىذا الموضع في جميع المناىج الدراسية، حيث يتـ تدريس المجموعات 
الغذائية في مدة زمنية اسبوع، ويتـ تدريس المجموعات الغذائية في العموـ وأىميتيا وكيؼ يتـ التحكـ 

االطعمة بشكؿ عاـ بالمغة االنجميزية وتدخيؿ الميارات المغة في غذائنا مف خالليا، ويتـ الحديث عف 
في تعميـ ىذا الموضوع، ويتـ حساب ثمف االطعمة في الرياضيات، ويكوف التعمـ متكامؿ في جميع 

 المواد التعميمية مف خالؿ المجموعات الغذائية.

طالب في التعميـ والتعمـ، وفي ىذا النمط يتـ اعتماد عمى ميارات الالتعميم المستند إلى الميارات: 
حيث ييتـ في ميوؿ ورغبات الطالب في التعمـ، ىذا ناتج عف اختالؼ ميوؿ الطالب  وقدراتيـ، 
والبيئة االجتماعية التي ينتمي إلييا، في المرحمة االبتدائية في التعميـ ييتـ الطالب في الرسـ 

في التعميـ، ويوجد بعض الطالب لدييـ والتكنولوجيا بشكؿ خاص ، ويمكف استخداـ الياتؼ والكمبيوتر 
ميارات اخرى مثؿ الرقص، الموسيقى، االعماؿ اليدوية وغيرىا، ومنيا يبدأ التعميـ حسب ميوؿ 

 الميارات التي يتقنيا الطالب، وذلؾ يزيد الدافعية لدى الطالب لمتعميـ، ورغبتيـ وزيادة التركيز لدييـ.

الذي يعتمد عمى المناسبات خاصة أو عامة، والمناسبات  وىو التعميـالتعميم المستند إلى الفرص: 
الدينية، يكوف ىنالؾ تكامؿ في التعميـ، حيث يتـ استغالؿ الفرصة لحدوث تعمـ وربطة مع واقع حياة 
الطالب، مثال أعياد الميالد، رحمة تعميمية، مثؿ عندنا مناسبات دينية، مولد النبوي ممكف مف خاللو 

محمد والتعرؼ عمى اليجرة وكيؼ نزؿ عميو الوحي، أي شيء يتعمؽ بنبي طرح موضوع مولد النبي 
محمد عميو الصالة والسالـ، ومف خالليا نتعمـ االخالؽ الحميدة و نستخدـ سرد القصص، وعرض 
فيمـ تعميمي، ومف خالؿ المناسبات العديدة اف نربطيا بتعميـ ألنيا تزيد الدافعية لدى الطالب لمتعميـ، 

 ع الطالب وتربطو بالبيئة المحيطة في التعميـ.وتكوف مف واق

وىو التعميـ والتعمـ مف خالؿ تحويؿ منياج المدرسي إلى انشطة  التعميم المستند إلى المشروع:
تعميمية تحقؽ اليدؼ مف التعميـ، وىنا يكوف محور العممية التعميمية المتعمـ وليس المعمـ، حيث يطرح 

 عمـ ببحث عف اإلجابة والوصوؿ إلى اليدؼ.المعمـ مشكمة أو سؤاؿ ويقـو المت



28 

 

ويكوف التعمـ خالؿ مشروع لو انماط متعددة، ممكف يكوف التعمـ عف طريؽ قصة أو الدراما، وقد يكوف   
زيارة ميدانية لمتحؼ أو لمصنع، أو مكتبة، وقد يكوف تجربة في مختبر، وىنا يكوف المشروع تعميمي 

 حتى يتـ الوصوؿ إلى اليدؼ مف  التعميـ.ترفييي، ويكوف المعمـ موجو لمطالب، 

 وتقدـ ىذه الدراسة بحث كامؿ شامؿ عف التعميـ والتعمـ المستند عمى المشروع.

 . التعمم المستند إلى المشروع:4.2
إف التعميـ بطريقة المشروع يختمؼ عف باقي االستراتيجيات األخرى ألنيا ليا أىمية بالغة في تكويف 

ح لو الفرصة بالمشاركة ويكوف لو دور كبير في التعميـ عكس الطريقة شخصية الطالب، حيث يتي
التقميدية حيث يقتصر دور المتعمـ عمى المتمقي المعمومات مف المعمـ، ويقوي روح الفريؽ والعمؿ 
الجماعي بيف الطالب مما يزيد في العالقات االجتماعية بيف الطالب في المدرسة وخارجيا، حيث 

 المعرفة ألنو يقوموف بالبحث والتوصؿ إلى النتيجة بنفسو.يصبح لدييـ عمؽ في 

 

 تعريف التعمم المستند إلى المشروع: 2.4.1

(: تعرؼ طريقة المشروع عمؿ ميداني يقوـ بو المتعمـ في بيئتو االجتماعية 2010عرفو عمر )  -
 ويكوف تحت إشراؼ المعمـ لخدمة المادة التعميمية.

أسموب تعميمي حيث يكوف دور المعمـ موجو ومشرؼ عمى المتعمـ (: ىو 2008ويعرفو نبياف ) -
 الذي يكوف ىو محور العممية التعميمية.

وعرؼ ولياـ كمباتريؾ المشروع بأنو: نشاط عممي يقـو بو الطالب متى يحقؽ األىداؼ المطموبة  -
 (.2006ي، والمحددة مف العمؿ الذي يقـو بو الطالب بجو اجتماعي ويشبو المناخ الحقيقي.)اليويد

(: المشروع باعتباره نشاطًا دااًل وممارسة Good et Dew  des Wellيعرؼ غود ودووديسويؿ ) -
ليا قيمة وىدؼ تربوي يقابؿ ىدفًا تعميميًا أو اكثر، يقتضي بحثًا أو مسار حؿ المشكالت ويتطمب مف 

 ة لمحياة.الطالب استقباؿ األدوات واعماليا، وينسؽ عمومًا بحيث يطمؽ المواقؼ الواقعي

تعريؼ الباحثة: ىي عبارة عف تحويؿ الموقؼ التعميمي إلى موقؼ تعمـ حقيقي مف خالؿ تحويؿ  -
األنشطة التعميمية فعالة يستطيع الطالب التفاعؿ مع المادة الدراسية مف خالؿ مجموعات أو مف خالؿ 

 ة المختمفة.التعمـ الفردي ويستطيع نقؿ ىذه الخبرة إلى حؿ مشاكؿ أخرى في مواقؼ الحياتي
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 استراتيجية التعمم المستند إلى المشروع: 2.4.2

حيث يمكف استخداـ استراتيجية التعمـ المستند إلى المشروع في مادة العموـ حيث أف مادة العمـو 
تحتوي عمى أنشطة مختمفة عممية تساعد في تطبيؽ ىذه االستراتيجية بنجاح حيث تنمي الميارات 

خؿ كاباترؾ طريقة المشروع في التعميـ ترجمة ألفكار وأراء جوف دوي، حيث األدائية والعقمية. وقد أد
يطبؽ بشكؿ عممي ويساعد في حؿ المشكالت ونقؿ ىذه الخبرات إلى الحياة العممية، ويصنؼ 
المشروعات إلى مشروعات فردية أو جماعية، مف ميزات المشاريع الفردية يزيد الثقة في النفس لدى 

العمؿ وزيادة المعمومات ألنو ىو الذي يبحث عنيا ويتوصؿ إلى النتيجة، أما الطالب واإلتقاف في 
مشاركة الطالب في المشاريع الجماعية يزيد التواصؿ االجتماعي بيف الطالب في الصؼ وقد يؤدي 

 (.2002إلى عالقات اجتماعية خارج المدرسة ) سميماف وآخروف، 

 

 أىداف التعمم المستند إلى المشروع: 2.4.3

 (، مجموعة مف أىداؼ التعمـ القائـ عمى المشاريع كما يمي:2009ر سعيدي والبموشي )ذك

زيادة الدافعية والتحصيؿ وزيادة االستقاللية المعرفية لمتالميذ، مف خالؿ تقديـ العديد مف المواقؼ  -
 التعميمية وتوظيؼ الحقائؽ األكاديمية.

بيف المواد الدراسية المختمفة والحياة  تفعيؿ المنحى التكاممي حيث يساعد الطالب عمى الربط -
 الواقعية، وتنويع التقديـ ومراعاة أنماط التعمـ وىي عممية مستمرة مف اتخاذ القرار.

تبديد القمؽ ومساعدة المتعمـ عمى ربط بيف الحاجات واالىتمامات الشخصية وبيف المادة الدراسية  -
 كما ويصبح المتعمـ مسؤواًل عف تعممة.

صوؿ عمى المعرفة صورة أسيؿ كما وتساىـ في تطور عدد مف الذكاءات والتكامؿ تساعد عمى الح -
 بينيا.

تنوع التقويـ: حيث ال يعتمد المعمـ عمى القمـ والورقة في تقويـ الطالب كما كاف في الماضي، فإف  -
العمؿ ضف المشروع يظير جوانب مختمفة لدى الطالب إف كاف مف الناحية الشخصية الطالب وقدرتو 

ى العمؿ ضمف فريؽ، ليس المتفوؽ الوحيد الذي يقوـ بعمؿ المتقف بؿ قد يكوف العكس، ليذا يكوف عم
 العمؿ ضمف مشروع يعطي المعمـ معمومات عف الطالب ومستواىـ الحقيقي.
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المتعمـ معمـ لألخريف: إف الطالب يعمؿ مشروع أو يشارؾ في مشروع وعندما يتحدث عف ىذا  -
ئو وكيؼ مر بيذا المشروع في مراحمو المختمفة وما ىي الصعوبات التي المشروع أماـ المعمـ وزمال

 تعرض ليا، ويقوـ باإلجابة عف تساؤالت التي يطرحيا زمالئو وبيذا يكوف قدـ معرفة جديدة لمطالب.

 مميزات التعمم المستند إلى المشروع: 2.4.4

ات التعمـ المستند إلى ( أف مميز 2010؛ الحريري، 2009؛ مرعي والحيمة، 2008بيف )نبياف، 
 المشروع تتمثؿ فيما يأتي: 

 . يتعود الطمبة عمى البحث المنظـ سواء أكاف ذلؾ في المدرسة أو خارجيا.1

 . تعود مف جانب آخر الطمبة عمى التعمـ التعاوني، الذي يشاركوف فيو كؿ حسب قدرتو.2

 ة.. وفي طريقة المشروع تتاح الظروؼ التي تظير فيو الفروؽ الفردي3

 . تثير في الطالب حسب االستطالع والشعور بالمسؤولية والثقة بالنفس.4

 . تعود الطالب عمى الربط بيف النظر والعمؿ وبيف الفكر والممارسة.5

 . تعزز في الطالب القدرة عمى العمؿ والنشاط الذاتي.6

 . تساعد عمى تعديؿ سموؾ المتعمـ نحو األفضؿ.7

 ف والعمؿ الجماعي . تعود الطالب عمى حب التعاو 8

. يشكؿ المتعمـ محور العممية التعميمية بداًل مف المعمـ فيو الذي يختار المشروع وينفذه تحت إشراؼ 9
 المعمـ 

 . اتصاؿ المواد الدراسية مع بعضيا البعض.10

 

 خصائص التعمم المستند إلى المشروع: 2.4.5

 التدريس ومف ىذه الخصائص:يوجد مواصفات خاصة الستخداـ المشروع كاستراتيجية في 

 يمبي حاجات الطالب وميوليم ورغباتيم. .1

حتى يستطيع الطالب القياـ بالمشروع يجب يكوف لدية الرغبة والميوؿ حتى يستطيع القياـ بو، نستنج 
مما سبؽ أنو يبذؿ الطالب جيدًا مناسبًا إلنجاح المشروع، ولذلؾ يجب أف يكوف ىذا المشروع ممبيًا 

ليـ، ويتغير المشروع واىتماـ بو بتغير البيئة و اختالؼ مف مدرسة إلى أخرى وتختمؼ لحاجاتيـ وميو 
 المشايع في المدرسة نفسيا باختالؼ الزمف.
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 تدعم المشاريع خاصية التكامل بين المواد:)المنحى التكاممي( .2

ىذا يعني أنو اف المشروع يقوـ عمى االستفادة مف جميع المواد الدراسية وال يختصر عمى مادة واحدة، و 
ال تدرس المادة مستقمة عف بقية المواد الدراسية، ولكف قد تغمب مادة دراسية عمى المشروع أكثر مف 

المادة األخرى.

 يسمح بتكوين عالقات اجتماعية بين الطالب: .3

أف العمؿ في المشروع يكوف بشكؿ جماعي بيف الطالب، وىذا يتطمب التعاوف والمساعدة وتقدير كؿ 
ب عمى حدى مما يؤلؼ بيف الطالب وتكويف عالقات اجتماعية بيف الطالب في المدرسة جيد لمطال
 أو خارجيا.

 يحقق عند الطالب انمو العقمي والميارات: 4

إف المشاريع تنمي إنساف متكامؿ حيث أف المشروع ينمي مناحي المعرفية ألنو يحتاج إلى معرفة 
ذلؾ فإف التدريس مف خالؿ المشروع ينمي لدى الطالب ويحتاج إلى العمؿ اليدوي والقياـ بو بإتقاف، وب

 (.2006النواحي المعرفية وميارية واالجتماعية واالنفعالية )اليويدي، 

 

 أنواع المشاريع في التدريس: 2.4.6
 

 

 
 

 

 

 
    

 

 (: انواع المشاريع1.2الشكؿ ) 

 أنىاع انمشزوعاث

انتصنيف حسب 

 انهذف منها

تصنيف حسب 

 طزيقت انتنفيذ

 فزديت

 جماعيت

يشروع

تًُية

 انًهارات

يشروع

حم

 انًشكالت

يشروع

 إَشائية
يشروع

 استقصائي
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 أنواع التعمم المستند إلى المشروع: 2.4.6

( المشاريع إلى أربعة 2005؛ االحمد ويوسؼ، 2010قسـ ولياـ كالباتريؾ كما ورد عند )الحريري،
 أنواع رئيسية:

 اليدؼ مف ىذه المشروعات:مشروعات حسب 

ىي عبارة عف مشروعات عممية تيدؼ إلى اإلنتاج والعمؿ ىي تكوف المشروعات البنائية)اإلنشائية(: 
 في مجاؿ الصناعة أكثر حيث يمكف مف خالليا إنتاج مثؿ تربية الدواجف وصناعة الصابوف.

 

حيث يكوف في مادة العمـو  وىي عبارة عف مشروعات تطبيقيةالمشروعات االستقصائية)الترفييية(: 
عف الصناعة، وبالؾ يخطط المعمـ والطالب في زيارة الى أحد المصانع حتى يكوف، أي أف التعمـ عف 

 طريؽ رحاالت و زيارات ميدانية وىي تكوف ترفيو لمطالب واكتساب معمومات جديدة.

 

يطمب منيـ البحث وىو التعمـ حيث يطرح المعمـ مشكمة لمطالب و المشروعات عمى شكل مشكالت: 
عف أسباب حدوث المشكمة وطرؽ حؿ ىذه المشكمة، ويكوف الطالب في حالة استقصاء وبحث وجمع 
المعمومات وقد يكوف مف خالؿ الحموؿ ابداع مف الطالب وكؿ طالب لو وجو نظر في المشكمة وليذا 

 مختمفة.يبدع الطالب في إجاد الحموؿ الّف ثقافتيـ مختمفة ونظرىـ لممشكمة مف زوايا 

حيث يكوف المشروع الكتساب الميارات، مثؿ  المشروعات التي تيدف إلى اكتساب ميارات معينة:
قياـ الطالب برسـ خارطة فمسطيف فإنو مشروع يكسب الطالب ميارة في الرسـ وفي األلواف وكيؼ 

 حساب القياس المناسب وكيفية التعامؿ مع مفتاح اخر.

 

 تصنيف المشاريع حسب تنفيذىا:

 تـ تقسيـ المشاريع إلى قسميف حسب مف يقـو بتنفيذ المشروع:ي

يقوـ الطالب بتنفيذ المشروع لوحد وكؿ طالب يقوـ بالمشروع بطريقتو الخاصة  مشروعات فردية:
ويكوف فييا ابداع عند بعض الطالب ويكوف ىذا المشروع نفسو يقوـ بو الطالب أو كؿ طالب يقوـ 

 بمشروع خاص.

 



33 

 

يعتمد المعمـ في ىذا النوع مف المشروعات عمى اشتراؾ عدد مف الطالب في ية: المشروعات الجماع
تنفيذ مشروع معيف مثؿ مسرحية أو فاعمية مدرسية حيث ال يكوف لدى المعمـ وقت ألشراؼ عمى جميع 

المشاريع ليذا يكوف اعتماده عمى العمؿ الجماعي.



 دور المعمم والطالب: 2.4.7

: المعمـ يكوف لديو عمـ في احتياجات الطالب وميوليـ إعداد المشاريع وتنفيذىاىنالك لممعمم دور في 
وقدراتيـ عمى تنفيذ المشاريع، يقوـ المعمـ بتخطيط لممشروع ويعمؿ عمى تييئة البيئة المناسبة لتنفيذ 

 ـ.المشروع وتييئة البيئة التعميمية التي تساعد الطالب عمى تنفيذ المشروع وزيادة الدافعية لديي

 

أكدت طريقة المشروع عمى أىمية دور الطالب في أما الطالب يكون ىو محور العممية التعميمية: 
تنفيذ المشروع ألنو محور العممية التعميمية، يقوـ الطالب أو مجموعة مف الطالب باختيار المشروع 

إلى المشروع تؤكد والعمؿ عمى تخطيط لو والقياـ عمى تنفيذ ىذا المشروع، فإّف استراتيجية المستند 
عمى دور المتعمـ عكس الطرؽ القديمة التقميدية حيث إّف دور المتعمـ سمبي فقط متمقي )طوالبة 

 (.2010آخروف، 

 

 شروط اختيار المشروع:  2.4.8

يجب يكوف التعميـ عف طريؽ المشروع محور العممية التعميمية وال يكوف مجرد تطبيؽ، ويكوف المشروع 
لمطالب حتى يكوف لديو الدافعية لمتعميـ والمشاركة، ويقوـ الطالب بتنفيذ المشروع متصؿ بواقع الحياة 

بعيد عف سيطرة المعمـ ويكوف المعمـ موجو فقط، يجب عمى الطالب استخداـ التكنولوجيا في تنفذ 
وتخطيط لممشروع، ومف أىـ شروط التي يجب تتوفر فيو حيث يكوف المشروع مناسب لممادة التعممية 

اقتصادي يستطيع الطالب توفيره، وال يعارض الجدوؿ الدراسي ويكوف وقت تنفيذ المشروع  ويكوف
 (.2009مناسب مع المادة التعميمية التي يكوف اليدؼ مف تعمميا ) مرعي والحيمة 

 صعوبات تنفيذ:

دات ىنالؾ مجموعة مف العوامؿ قد تؤثر عمى تنفيذ المشرع ومنيا، قد ال يتوفر لمطالب ما يمـز مف مع
وأدوات لتنفيذ المشروع، وعدـ قدرة المعمـ عمى متابعة المشروع في الوقت االـز لمتابعو ىذا المشروع، 
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ىنالؾ بعض المدارس غير مجيزة في اإلمكانات التي تساعد عمى تنفيذ المشروع مثؿ عدـ توفر 
مختبر لمعمـو أو مختبر حاسوب أو جياز عرض كؿ ىذا يؤثر عمى مدى تنفيذ المشروع.



 (: CCLTخطوات استراتيجية التعمم المسند إلى المشروع)  2.4.9
 

 . اختيار المشروع:1

تعد ىذه المرحمة في مراحؿ المشروع مف أىـ المراحؿ اتي تساعد عمى نجاح المشروع ولذلؾ يجب 
 عمى الطالب والمعمـ أف يتـ اختيار المشروع المناسب لمطالب وميولو ومف واقع الحياة ويعالج مشكمة
واقعية، ويكوف مف الممكف توفر األدوات المناسبة لممشروع ويمكف توفرىا ببساطة ويكوف مناسب 

 لمستوى العقمي لمطالب والمكانات المناسبة في المدرسة التي تساعد في تنفيذ المشروع.

 .التخطيط لممشروع:2

ـ بالتقسيـ الميمات بعد اختيار المشروع ويبدأ المعمـ والطالب وضع خطة لتنفيذ المشروع حيث يقو 
عمى الطالب، وتعرؼ عمى الميارات وما ىي المعارؼ األخرى التي يحتاجيا الطالب حتى يستطيعوف 

كماؿ الناقص فقط.  إتماـ المشروع، ويكوف المعمـ مرشد ليـ في تنفيذ المشروع وموجو وا 

 

 .التنفيذ المشروع:3

في ىذه المرحمة تبدأ مرحمة الحيوية والنشاط وتنفيذ الخطط والتفكير إلى مرحمة الوجود ويقوـ كؿ  
طالب بتنفيذ المسؤولية التي أوكمت إليو في مرحمة التخطيط، ويكوف دور المعمـ تييئة الظروؼ 

رشاد وتوجيو الطالب.  المناسبة وا 

 .التقويم:4

وؿ مرحمة، حيث يكوف التقويـ المشروع الذي توصؿ إليو في ىي المرحمة يكوف التقويـ مستمر مف أ
الطالب، يقوـ الطالب باستعراض المشاريع ومناقشة المراحؿ التي مر بيا والصعوبات والتحديات التي 
نما يكوف مف أوؿ خطوه حتى  واجيوىا أثناء التنفيذ، أي أف التقويـ ليس عمى المشروع بشكمو النيائي وا 

 أخر خطوه.

 ب يحكموف عمى نجاح المشروع مف خالؿ اإلجابة عمى التساؤالت التالية: ويمكف الطال

 إلى مدى أتاح لنا المشروع الفرصة لنمو الخبرات مف خالؿ االستعانة بالكتب والمراجع. -
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إلى أي مدى أتاح لنا المشروع الفرصة لمتدريب عمى التفكير الجماعي والفردي في المشكالت  -
 اليامة.

كسابنا ميوؿ واتجاىات جديدة، وبعد عممية  إلى أي مدى ساعد ىذا - المشروع عمى تغير ميولنا وا 
 (.2008التقويـ الجماعية مف خالليا إعادة المشروع مف جديد وتفادي المشكالت السابقة )بدير، 

 

 التحديات التي تواجو التعمم بالمشروع: 2.4.9

أشاروا إلى أىميتيا، ومنيـ ) بدوي عمى رغـ مف أىمية التعمـ بطريقة المشروع ىنالؾ بعض التربويوف 
(، إلى جانب أىميتيا ال تخمو مف 2010( و)الحريري، 2010( و) واد وزامؿ، 2012وخزاعمة، 

العيوب والتحديات التي يوجييا خالؿ التعميـ بيذه الطريقة، افتقار التعمـ بطريقة المشروع التنظيـ 
إلى معمـ مف ذوي الخبرة حتى يستطيعوا السيطرة والتتابع، ومبالغة في إعطاء الحرية لمطالب، وتحتاج 

عمى الطالب وتوجيييـ بشكؿ جيد، وىي بحاجة إلى مصادر وكتب لمحصوؿ عمى معمومات، وتحتاج 
إلى معدات وأدوات قد ال تتوفر في المدرسة، وىي تصمح لعدد مف المواد عف غيرىا، وتكوف المفاىيـ 

غير واضحة لبعض الطالب ولذلؾ كمية المادة التعميمية  والمواد التي يمكف تعمميا عف طريؽ المشروع
 قميمة.
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 ثانيًا: الدراسات السابقة:
قامت الباحثة بمراجعة الدراسات واألبحاث العربية واألجنبية التي ليا عالقة  بموضوع ىذه الدراسة 

التي استخدميا الباحث و التصميـ لالستفادة منيا، وسيتـ عرض اليدؼ مف ىذه الدراسات واألداة 
الذي استخدمو والعينة التي طبقت عمييا الدراسة والنتائج التي توصمت الييا الدراسة، وسوؼ يتـ 

 عرض الدراسات حسب الترتيب الزمني مف األحدث إلى األقدـ كما يمي:

 اواًل الدراسات المتعمقة بالمشروع:

أثر تدريس عموـ األرض والبيئة باستخداـ  ( بدراسة ىدفت إلى استقصاء2017قامت عوض ) 
استراتيجية التعمـ القائـ عمى طريقة المشروع في تحصيؿ طالبات األوؿ الثانوي  وتفكيرىف البصري 
المكاني في االردف، وتـ تطبيؽ ىذه الدراسة في مدارس الثانوية الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعميـ، 

( طالبة مف  طالبات الصؼ األوؿ الثانوي العممي، واستخدمت الباحثة 59وتكونت عينة الدراسة مف )
في البحث األدوات وىي عبارة عف االختبار التحصيمي واختبار )الطراونة( لمتفكير البصري المكاني 
وبينت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي أداء مجموعتي الدراسة االختبار 

دة عموـ االرض والبيئة باختالؼ طريقة التدريس )استراتيجية القائمة عمى المشروع التحصيمي في ما
والطريقة االعتيادية( وكانت النتيجة لصالح الطريقة القائمة عمى المشروع، كما أظيرت نتائج الدراسة 

ي وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات اداء  مجموعتي الدراسة عمى اختبار التفكير البصر 
والمكاني في مادة عموـ االرض  والبيئة باختالؼ طريقة التدريس وكانت لصالح استراتيجية التعمـ 

 القائـ عمى المشروع.

 

( إلى استقصاء أثر استخداـ طريقة المشروع في تدريس الدراسات 2017كما ىدفت دراسة الحميدات )
االجتماعية والوطنية عمى الذكاء االجتماعي، والتحصيؿ لدى الطمبة المرحمة المتوسطة بمدينة 
ي الرياض، طبقت ىذه الدراسة عمى مجتمع طمبة المرحمة األساسية المتوسطة في مدينة الرياض ف

المممكة العربية السعودية، وأعد الباحث أداة  وىي االختبار، حيث استخدـ المنياج التجريبي تصميـ 
شبو تجريبي، ولقد أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة بيف 

راسة وجود متوسطي درجات المجموعتيف وكانت لصالح المجموعة التجريبية، كما أظيرت نتائج الد
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فروؽ احصائية عند مستوى الداللة بيف متوسطي درجات االختبار البعدي في المجموعتيف عمى 
 التحصيؿ وكاف لصالح المجموعة التجريبية.

 

( إلى استقصاء أثر التدريس المستند إلى المشروع في مقرر 2017بينما ىدفت دراسة المطمؽ )
يارات التفكير الناقد لدى طالب الصؼ االوؿ الثانوي الدراسات االجتماعية والوطنية عمى تنمية م

( طالبا 32بمدينة الرياض في المممكة العربية السعودية، وطبقت ىذه الدراسة عمى عينة بمغ عددىا )
وطالبة، ولقد أعدا الباحث أداه لمدراسة االختبار التحصيمي لمتفكير الناقد، وأظيرت النتائج الى وجود 

ية عند المستوى الداللة في تحصيؿ الطالب وكانت لصالح المجموعة فروؽ ذات داللة احصائ
 التجريبية.

 

( إلى استقصاء أثر استخداـ استراتيجية القائـ عمى المشروعات في 2017وىدفت دراسة عبد الفتاح )
تدريس مقرر التقييـ والتشخيص في التربية الخاصة عمى مفيوـ الذات االكاديمي وتحصيؿ الدراسي 

ات قسـ التربية الخاصة في جامعة االمير سطاـ بف عبد العزيز المممكة العربية السعودية، لدى طالب
( طالبة، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدمت الباحثة أداة 30لقد تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى عينة بمغت )

وعات في وىي اختبار تحصيمي، أظيرت نتائج الدراسة عمى فاعمية استخداـ التعمـ القائـ عمى المشر 
تنمية مفيوـ الذات االكاديمي وزيادة التحصيؿ الدراسي في مقرر التقييـ والتشخيص في التربية 

 الخاصة.

 

( إلى استقصاء أثر استخداـ نموذج درايفر في اكتساب المفاىيـ 2017وكما ىدفت دراسة حسف)
مية في محافظة الرياضية لطمبة الصؼ الخامس األساسي وميوليـ نحو تعمميا في المدارس الحكو 

نابمس، تـ تطبيؽ الدراسة عمى المجتمع طمبة الصؼ الخامس في المدارس الحكومية تابعة الوزارة 
(، 75التربية والتعميـ في نابمس، وطبقت عمى عينة مف طمبة الصؼ الخامس وكاف عددىـ )

بياف لقياس ميوؿ واستخدمت الباحثة أداة االختبار التحصيمي الكتساب المفاىيـ الرياضية واعداد است
وأظيرت نتائج الدراسة، وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات الطمبة نحو تعمـ الرياضيات،

دراجات طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة في االختبار البعدي الكتساب المفاىيـ الرياضية 
إحصائية بيف متوسطات وكانت لصالح المجموعة التجريبية، وأظيرت الدراسة فروؽ ذات داللة 
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درجات الطالبات المجموعتيف الضابطة والتجريبية نحو تعمـ الرياضيات وكانت لصالح المجموعة 
التجريبية، ويوجد عالقة ذات داللة احصائية بيف درجات تحصيؿ المجموعة التجريبية في اكتساب 

 المفاىيـ الرياضية ودراجات ميوليـ نحو تعمـ الرياضيات.

 

( إلى استقصاء أثر استراتيجية التعمـ المسند إلى المشروع عمى 2016راسة ىزىزي )بينـ ىدفت د
التفكير الرياضي والدافعية نحو تعمـ الرياضيات لدى طالبات الصؼ السابع في محافظة جنيف، وتكوف 

عميـ مجتمع الدراسة مف طالبات الصؼ السابع األساسي في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والت
( طالبة مف طالبات الصؼ السابع 62في جنيف، وتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة تكونت مف ) 

األساسي، وأعدت الباحثة أدوات الدراسة وكانت عبارة عف اختبار في التفكير الرياضي واعدت مقياس 
ت داللة لقياس الدافعية نحو تعمـ وحدة اإلحصاء، وأظيرت الدراسة النتائج التالية: وجود فروؽ ذا

إحصائية عند المستوى الداللة بيف متوسطات الحسابية لعالمات طالبات مجموعتي الدراسة عمى 
اختبار التفكير الرياضي ومقياس الدافعية وكانت النتائج لصالح المجموعة التجريبية، وأظيرت ايضًا 

 وجود عالقة طردية بيف التفكير الرياضي والدافعية.

 

( إلى استقصاء أثر استخداـ التعمـ القائـ عمى المشروع في المدارس 2016كما ىدفت دراسة زيود )
الحكومية مف جية نظر معممي العموـ في محافظة جنيف، تكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي 
ومعممات لممرحمة األساسية العميا في المدارس محافظة جنيف الحكومية، وطبقت عمى عينة وىي عبارة 

( معممًا ومعممة، واستخدـ الباحث أدوات لتحقؽ مف اليدؼ 159مع وبمغ عددىـ )عمى جيع افراد المجت
وىي عبارة عف االستبانة والمقابمة ، وتوصمت ىذه الدراسة إلى النتائج التالية: وجود درجة استخدامو 
منخفضة في الدرجة الكمية حوؿ واقع استخداـ التعمـ القائـ عمى المشروع في المدارس الحكومية مف 

جو نظر معممي العمـو في محافظة جنيف، وكما أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية و 
عند مستوى الداللة بيف المتوسطات اجابتيـ حوؿ واقع استخداـ التعميـ القائـ عمى المشروع في 
ؽ المدارس الحكومية مف وجو نظر معممي العموـ في محافظة جنيف، وكما أظيرت نتائج وجود فرو 

ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة بيف متوسطات اجابتيـ حوؿ واقع استخداـ التعمـ القائـ عمى 
 المشاريع في المدارس الحكومية .
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(  إلى تحميؿ تجربة Soparat Arnold & Kayso 2015بينما ىدفت دراسة السيسكيف وراديوفيت ) 
والضعؼ في التعمـ القائـ عمى المشاريع، ولقد المحاضريف الشخصية في التدريس وتحديد نقاط القوة 

طبقت ىذه الدراسة عمى عينة مف محاضريف مف حممة شيادة الماجستير والدكتورة في العموـ التربوية 
في جامعة ليتوانيا لمعمـو التربوية، ولقد أعد الباحث أداة لمدراسة وىي استبانة عبارة عف مقياس لوصؼ 

دراسة وجود فروؽ في نتائج وكانت لصالح طريقة التعميـ القائـ عمى الحالة، وأظيرت نتائج ىذه ال
 المشروع في تطوير الكفاءات الذاتية والمشاعر االيجابية لممحاضريف.

 

( إلى (Senyava, E, Kaya, H. & Bodur, G. 2014كما ىدفت دراسة ستيفا وكاير وبودر
االجتماعية لطمبة التمريض، واستخدـ  استقصاء أثر التدريس القائـ عمى المشروع عمى الميارات

الباحث المنيج التجريبي، تصميـ شبو تجريبي، وطبقت ىذه الدراسة عمى عينة مف طالب التمريض، 
وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند المستوى الداللة بيف متوسط درجات 

في ميارات االجتماعية وكانت لصالح التدريس الطمبة قبؿ وبعد ممارسة التدريس القائـ عمى المشروع 
 القائـ عمى المشروع.

 

( إلى معرفة التحديات والصعوبات التي تواجو المعمميف Harris, 2014وكما ىدفت دراسة ىارس )
في تنفيذ التعمـ القائـ عمى المشروع في تنفيذ التعمـ القائـ عمى المشروع في المدارس المتوسطة، ولقد 

في المدارس المتوسطة في احدى ضواحي بيتسبيرغ  بوالية بنسمفانيا وطبقت عمى عينة  اجريت الدراسة
( معممًا، ولقد أعد الباحث اداة لمدراسة وىي استبياف لجمع المعمومات حوؿ تصورات 41بمغت )

المعمميف لصعوبات تنفيذ المشروع، ولقد أظيرت نتائج الدراسة اف المعمميف يعتقدوف اف االلتزاـ في 
وقات ومساءلة الدولة ليـ عف ىذه المشاريع، وتنفيذ المشاريع ضمف الجدوؿ المدرسي مف أكثر اال

 صعوبات والتحديات التي يوجينيا. 

 

( إلى استقصاء أثر استراتيجية التعمـ بالمشاريع في تنمية الميارات 2013بينما ىدفت دراسة زياد )
ساسي، في جامعة اإلسالمية في غزة، فمسطيف، تعميـ الدارات المتكاممة لدى طالب الصؼ العاشر األ

وكاف مجتمع الدراسي الذي طبؽ بو جميع  طالبات الصؼ العاشر األساسي في وزارة التربية والتعميـ 
في غزة، وتـ التطبيؽ عمى العينة طالبات الصؼ العاشر األساسي مف مدرسة حسف اإلسالمية في 
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وات الدراسة التي تمثمت في اختبار تحصيمي وبطاقة (، وأعد الباحث أد35غزة والذي بمغ عددىف )
المالحظة لتقيـ الدارات المتكاممة، وكانت النتيجة ىذه الدراسة وجود فروؽ دالة احصائيًا عند المستوى 
الداللة بيف متوسطات الطمبة الذيف درسوا باستخداـ التعمـ بالمشاريع الفردية في ميارات المعرفية 

لتجريبية وبعد تطبيقيا لصالح التطبيؽ البعدي، وأظيرت نتائج الدراسة أيضًا أف واألدائية قبؿ تطبيؽ ا
( وبذلؾ تكوف االستراتيجية التعمـ بالمشاريع الفردية فاعمية 1.39معدؿ الكسب لبطاقة المالحظة بمغ ) 

 كبيرة في تنمية ميارات تصميـ الدارات المتكاممة لدى الطمبة.

 

ستقصاء أثر استخداـ طريقة المشروع في تحصيؿ طمبة الصؼ ( إلى ا2012وىدفت دراسة عيد )
الثاني في معيد إعداد المعمميف في مادة األحياء وتنمية ميارات تفكير الناقد، واعدت الباحثة ادتيف 
األولى اختبار تحصيمي واألداة الثانية اختبار ميارات التفكير الناقد، حيث طبقت الباحثة عمى عينة 

وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة، وأظيرت نتائج ( طالبًا 46بمغت )
الدراسة وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة لصالح المجموعة التجريبية التي تـ 

 .تدريسيا بالطريقة المشروع، كما أظيرت النتائج زيادة التفكير الناقد لدى المجموعة التجريبية
  

( إلى استقصاء أثر استخداـ التعمـ القائـ عمى Simpson: 2011راسة سمبسوف )كما ىدفت د
المشروع معتمدًا عمى المغة االنجميزية داخؿ فصوؿ الدراسة في جامعة تايالند، وطبقت ىذه الدراسة في 

(، ولتحقؽ مف 26مجتمع طالب جامعة تايالند، عمى عينة طمبة مف السنة الثالثة والبالغ عددىـ )
لدراسة قاـ الباحث بإعداد اختبار كتابي، وبطاقة المالحظة، استخدـ استبياف، ولقد أظيرت ىدؼ ا

نتائج الدراسة أف تعمـ االنجميزية لمطالب حصؿ عمى نتائج إحصائية مقبولة في قياس أثر تطور 
ة الطالب متوسطي ومتدني التعمـ في ميارات المغة االنجميزية باستثناء تركيب الجمؿ، أما بالنسب

لطالب المجموعة العميا حصموا عمى نتائج عالية في تطور ميارة الحديث والكتابة وحصموا عمى نتائج 
أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند منخفضة في ميارة االستماع والقراءة،

وعة الضابطة مستوى الداللة في اختبار التحصيمي في كسب المفاىيـ، كانت الفروؽ بيف طالب المجم
التي درست بالطريقة التقميدية، والمجموعة التجريبية التي درست بالطريقة الخارطة الذىنية، وكانت 

 النتائج لصالح المجموعة التجريبية.
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 ثانيًا الدراسات المتعمقة المفيوم:

الواردة في ( إلى استقصاء أثر مستوى فيـ المفاىيـ العممية 2017بينما ىدفت دراسة نواخمة وآخروف )
كتب العمـو المقررة لمصفوؼ الثالثة األولى ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة، تـ بناء اختبار يتضمف المفاىيـ 

 ( طالبًا وطالبة. 91األساسية الواردة في ىذه الكتب، وتـ تطبيؽ االختبار عمى عينة بمغت ) 

وسط عمى االختبار ككؿ وفي وأظيرت نتائج الدراسة اف فيـ الطمبة لممفاىيـ العممية جاء بمستوى مت
مجاؿ االحياء وعموـ االرض، في حيف جاء بمستوى متدف في مجاؿ فزياء، وأنو أقؿ مف مستوى 

%( بداللة احصائية عند مستوى الداللة في مستوى فيـ الطمبة لممفاىيـ العممية يعزى إلى 80المقبوؿ )
ائية لدى طمبة الثانوية العامة لممفاىيـ تقدير الطمبة في الجامعة، كما أظيرت النتائج وجود فروؽ إحص
 العممية وكانت النتيجة لصالح الفرع العممي عمى الفرع االدبي.

 

( إلى استقصاء أثر استخداـ الفيمـ التعميمي في تنمية بعض المفاىيـ 2016وىدفت دراسة زيف عباس )
توسطات درجات اجابات ( سنوات باإلضافة إلى تعرؼ الفروؽ بيف م5،6العممية لدى اطفاؿ الروضة )

افراد المجموعتيف، وتكوف مجتمع الدراسة مف طالب الروضة في مدينة الالذقية في سوريا، وتـ تطبيؽ 
( طفاًل، وقامت الباحث بإعداد أدوات البحث وىي عبارة عف 40ىذه الدراسة عمى عينة وتكونت مف )

فاعمية استخداـ الفيمـ التعميمي في  أفالـ تعميمية عف فيـ المفاىيـ، حيث أظيرت نتائج الدراسة: 8
( سنوات، وكما أظيرت الدراسة وجود 6، 5تنمية بعض المفاىيـ العممية لدى طفؿ الروضة بعمر )

فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى الداللة بيف متوسطات درجات إجابات أفراد المجموعتيف 
جريبية، كما أظيرت النتائج وجد فروؽ ذات الضابطة والتجريبية وكانت النتائج لصالح المجموعة الت

داللة إحصائية عند مستوى الداللة بيف متوسطي درجات إجابات المجموعة الضابطة والتجريبية 
 وكانت لصالح المجموعة التجريبية. 

 

( إلى تقييـ مستوى فيـ الطمبة في مرحمة التعميـ األساسي المتوسط في مدينة 2016وىدفت دراسة عيد)
فاىيـ المرتبطة بالعمميات الحسابية عمى األعداد وعالقتو بالصؼ الدراسي والنوع االجتماعي، عماف لمم

حيث تكوف المجتمع الدراسة مف طمبة الصفوؼ الرابع والخامس والسادس في المدارس الحكومية 
مقياس  التابعة لوزارة التربية والتعميـ في عماف، واستخدمت الباحثة أداة لتحقؽ مف ىدؼ الدراسة وىي
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لمستوى الفيـ، ولقد أظيرت الدراسة النتائج التالية تدنيًا ممموسًا في مستوى فيـ الطمبة لممفاىيـ 
الرياضية المرتبطة بالعمميات الحسابية وأف ىذا الفيـ ينمو مع تقدـ الصؼ الدراسي، كما أظيرت نتائج 

 مميات األربع.الدراسة أف مستوى الفيـ لعممية القسمة كاف األدنى مف بيف ىذه الع

 

( إلى استقصاء أثر استخداـ استراتيجية التخيؿ الموجو في 2016بينما ىدفت دراسة ابراىيـ وعابد )
تدريس العموـ الطبيعية في فيـ المفاىيـ العممية وتنمية الميارات التفكير االبداعي لدى طمبة كمية 

( طالب وطالبة 60اليدؼ وبمغت )العموـ التربوية واألدب في االردف، وطبقت عمى عينة لتحقؽ مف 
مف طالب مستوى السنة الثانية في تخصص معمـ صؼ مف كمية التربية التابعة لوكالة الغوث الدولية، 
حيث أعدا الباحث اختبار تحصيمي لقياس اليدؼ فيـ المفاىيـ باستخداـ طريقة التخيؿ الموجو، 

الداللة بيف طالب المجموعتيف الضابطة  وأظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى
والتجريبية في فيـ المفاىيـ العممية وميارات التفكير االبداعي، تعزى إلى التدريس باستخداـ استراتيجية 

 التخيؿ الموجو وكانت لصالح المجموعة التجريبية.

 

ر التدريسي في ( إلى استقصاء أثر استخداـ نموذج فراي2015بينما ىدفت دراسة نواقمة والعميري )
اكتساب المفاىيـ العممية لدى طالب الصؼ السابع في مادة العموـ، وتـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى عينة 

( طالب وطالبة، وأعد الباحث أداة لمدراسة وىي 83مف الطالب الصؼ السابع والذي بمغ عددىا )
ت. أظيرت نتائج ىذه الدراسة عبارة عف اختبار لقياس كسب المفاىيـ العممية، واستبياف عمى االتجاىا

وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة لصالح المجموعة التجريبية، كما أظيرت نتائج 
الدراسة كانت اتجاىات الطالب نحو المفاىيـ العممية أفضؿ لدى المجموعة التجريبية مف المجموعة 

احصائية عند مستوى الداللة بيف  الضابطة ولقد أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة
متوسطات الحسابية ألداء افراد العينة عمى اختبار كسب المفاىيـ العممية وكانت لصالحة المجموعة 
التجريبية، كما أظيرت النتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية دالة بيف اكتساب المفاىيـ العممية 

 واتجاىاتيـ نحو التعميـ باستخداـ نموذج فراير.

( إلى استقصاء أثر استخداـ األنشطة العممية في تحصيؿ 2014بينما ىدفت دراسة ابراىيـ، جمعة ) 
طمبة الصؼ العاشر لممفاىيـ العممية لمادة األحياء والبيئة، وتـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى عينة وبمغ 

الحكومية  ( طالب وطالبة مف طالب الصؼ العاشر، وتـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى مدارس40عددىا )
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في محافظة القنيطرة في سوريا، ولقد استخدـ الباحث أداة لتحقيؽ ىدؼ الدراسة اختبار تحصيؿ 
المفاىيـ العممية عند مستويات المجاؿ المعرفي كافة وأظيرت نتائج لدراسة وجود فروؽ ذات داللة ،

وطمبة المجموعة  احصائية عند مستوى الداللة بيف متوسطيف الحسابيف لعالمات المجموعة الضابطة
التجريبية، وكانت لصالح المجموعة التجريبية، كما أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة 
إحصائية عند مستوى الداللة في تحصيؿ الطالبة الذكور واالناث في المجموعة الضابطة والذكور 

 واالناث في المجموعة التجريبية وكانت لصالح المجموعة التجريبية.

 

( إلى استقصاء أثر استخداـ صناديؽ Rule & Furletti, 2004ت دراسة رووؿ وفيرلتي ) وىدف
التشابيات الشكمية والوظيفية في تعمـ المفاىيـ العممية، حيث طبقت ىذه الدراسة عمى أجيزة اإلنساف 
االربعة )جياز اليضمي، جياز الييكمي، جياز المناعي، الجياز العصبي( حيث طبقت الدراسة عمى 

( مف طالب الصؼ العاشر في احد مدارس نيويورؾ، حيث استخدـ الباحثاف المنيج 32عينة بمغت )
التجريبي، استخدـ الباحثاف أداة الدراسة االختبار التحصيمي. وأظيرت نتائج الدراسة  وجود فروؽ ذات 

موعة داللة احصائية عند مستوى الداللة في االختبار البعدي لممجموعتيف وكانت لصالح المج
 التجريبية.

 

 تعميق الدراسات السابقة: 2.5.1

ما بيف الدراسات   CCLTتنوعت الدراسات التي تناولت استراتيجية التعميـ والتعمـ المستند لممشروع
 العربية واألجنبية، والدراسات التي تناولت فيـ المفاىيـ العممية.

في  CCLTوالتعمـ المستند إلى المشروع حيث أف نتائج جميع الدراسات أظيرت فاعمية استخداـ التعميـ
 (.Harris, 2014(، ودراسة ) 2016التعميـ مثؿ دراسة ) ىزىزي، فريػاؿ، 

وىنالؾ دراسات تناولت المفاىيـ العممية وأىمييا في التعميـ، وكانت ىنالؾ صعوبة في فيـ المفاىيـ 
يجيات عديدة في يضاح المفاىيـ العممي التي تدرس في الطريقة التقميدية، وعميو تـ استخداـ استرات

لمطالب وكانت جميعيا فعالة أكثر مف الطريقة التقميدية ومف الدراسات التي تناولت المفاىيـ العممية 
(، حيث ىدفت ىذه الدراسة استخداـ األنشطة التعممية في فيـ المفاىيـ 2014)إ. د. ابراىيـ. جمعة. 

ة التعميمية المستيدفة فبعض منيا في المرحمة االساسية العممية وتفاوتت الدراسات السابقة في المرحم
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(  2015(، ودراسة السحار)2017(، ودراسة )الحميدات، 2017الدنيا مثؿ دراسة )محمد حسف، إلياـ، 
(،  بعض 2016وبعض الدراسات تناولت المرحمة االساسية العميا ومف ىذه الدراسات ) زيود، اسامو، 

( ودراسة )نوافمة، وآخروف، 2017انوية ومنيا )دراسة المطمؽ، بندويف، الدراسات تناولت المرحمة الث
(، وبعض الدراسات تناولت المرحمة الجامعية ومف ىذه الدراسات دراسة ) عبد الفتاح، والء، 2017
(، واتفقت ىذه 2014(، ودراسة ستيفا وكاير وبودر)2016(، ودراسة )ابراىيـ، وعابد، 2017

 لباحثيف االداة المناسبة ىي االختبار التحصيمي.الدراسات عمى استخداـ ا

وتميزت الدراسة الحالية عف باقي الدراسات عمى انيا استخدمت طريقة التعمـ والتعمـ عبر منياجي 
، في تدريس فيـ المفاىيـ العممية لمصؼ الرابع االساسي حيث جميع CCLTالمستند إلى المشروع 

ة في المرحمة االساسية العميا و المرحمة الثانوية بينما ىذه الدراسات السابقة كانت لمصفوؼ الدراسي
، وىذا  الدراسة طبقت عمى المرحمة االساسية الدنيا، وىي تناولت فيـ المفاىيـ العممية في مادة العمـو

 .CCLTالموضوع لـ يتـ البحث خاللو عف طريقة التعميـ والتعمـ المستند إلى المشروع 
وحققت الدراسة الحالية االستفادة مف الدراسات السابقة في جوانب عديدة، منيا إعداد االطار النظري 

 وفي فيـ المفاىيـ العممية، وتدعيمو بالدراسات التي تناولت ىذه المحاور. CCLTحوؿ استراتيجية  
ائية المناسبة لمتحقؽ والمساعدة في بناء اداة الدراسة االختبار والمساعدة في تحديد األساليب اإلحص

مف صدؽ وثبات االداة، وتحميؿ النتائج إضافة إلى االستشياد العممي بنتائج الدراسات السابقة في 
 تفسير نتائج الحالية.
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 الفصل الثالث:
_________________________________________________________ 

جراءاتيا:  طريقة الدراسة وا 
 مقدمة: 3.1

يتناوؿ ىذا الفصؿ عرضًا لإلجراءات التي اتبعتيا الباحثة في ىذه الدراسة، متضمنًا  منيج الدراسة 
وتحديد مجتمع الدراسة وعينتيا والطريقة التي اختيرت عمى أساسيا، كما  يشمؿ أدوات الدراسة التي 

جرائيا، أعدتيا الباحثة وكيفية التحقؽ مف صدقيا وثباتيا، كما يحتوي  عمى كيفي ة تنفيذ الدراسة وا 
 والمعالجة اإلحصائية التي استخدمت في تحميؿ  البيانات المناسبة الختبار فرضيات الدراسة

 منيج الدراسة: 3.2
لفيـ  CCLTاستخدمت الباحثة المنيج التجريبي والتصميـ شبو تجريبي، الستقصاء أثر استراتيجية 

 ، لمالئمتو  لموضوع الدراسة.طمبة الصؼ الرابع األساسي لممفاىيـ العممية

 مجتمع الدراسة: 3.3
تكوف مجتمع الدراسة مف جميع طمبة الصؼ الرابع األساسي في المدارس الحكومية التابعة لمديرية 

( طالب وطالبة وذلؾ وفقًا إلحصائيات مديرية 4654التربية والتعميـ جنوب الخميؿ والبالغ عددىـ )
اـ الدراسي التربية والتعميـ جنوب الخميؿ، والمنتظميف في الدراسة لمفصؿ الدراسي األوؿ مف الع
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( توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعًا لعدد المدارس، وعدد الطمبة، 1.3(، ويبيف الجدوؿ )2019/ 2018)
 وعدد الشعب.

 

 2019/  2018( توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعًا لعدد المدارس والجنس والشعب 1.3جدول)

 عدد الطمبة عدد الشعب عدد المدارس الجنس

 1596 50 22 ذكور

 1259 43 21 إناث

 1904 81 60 المختمطة

 4759 174 103 المجموع

 

 عينة الدراسة: 3.4
تـ اختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية، تكونت عينة الدراسة مف مدرستيف مف بيف مدارس مدرية 
التربية والتعميـ جنوب الخميؿ، مدرسة ذكور ابف خمدوف األساسية ومدرسة بنات خميؿ الوزير األساسية 

المناسبة وقد تـ اختيار العينة بطريقة قصدية الحتوائيما عمى عدد مناسب مف الشعب الدراسية 
لمدراسة، وتوفر األجيزة واألدوات التعميمية الضرورية إلنجاح الدراسة. كذلؾ سيولة الوصوؿ الييا 
وتعاوف الطاقـ اإلداري مع الباحثة، وكؿ منيما تحتوي عمى شعبتيف مف طمبة الصؼ الرابع األساسي، 

ة تجريبية درست وحدة وتدريس مف نفس المدرسة وتـ تعييف الشعب في كؿ مدرسة عشوائيًا إلى شعب
، CCLTأجيزة جسـ اإلنساف مف كتاب العمـو والحياة لمصؼ الرابع األساسي باستخداـ استراتيجية 

( طالب 111وأخرى ضابطة درست الوحدة نفسيا بالطريقة االعتيادية، وبمغ عدد عينة الدراسة )
والمجموعة )تجريبية، وضابطة(. ( توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لممدرسة 2.3وطالبة، وبيف الجدوؿ )

 (: توزيع عينة الدراسة تبعًا لممدرسة و المجموعة2.3جدول )

 المجموع المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية المدرسة

 51 26 25 ذكور ابف خمدوف 

 60 30 30 بنات خميؿ الوزير

 111 56 55 المجموع
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 ( :CCLTالمادة التعميمية ) دليل المعمم وفق استراتيجية  3.5
قامت الباحثة بتحميؿ محتوى لوحدة أجيزة جسـ اإلنساف، وىي الوحدة األولى في كتاب العموـ والحياة 

/  2018لمصؼ الرابع األساسي، والذي يدرس في المدارس الحكومية في فمسطيف لمعاـ الدراسي )
دراسية ليذه الوحدة عمى سبع دروس وىي المجموعات الغذائية، واليـر (، ويشمؿ المادة ال2019

الغذائي، وحفظ األغذية، والجياز اليضمي، طرؽ المحافظة عمى الجياز اليضمي، الجياز التنفسي، 
وطرؽ المحافظة عمى الجياز التنفسي، وكاف اليدؼ مف التحميؿ التعرؼ إلى المفاىيـ العممية التي 

 أجيزه جسـ اإلنساف، وتصنيؼ األىداؼ حسب ىـر بمـو المعرفي.تحتوي عمييا وحدة 

وبعد إطالع الباحثة عمى األدب التربوي والدراسات السابقة الخاصة بفيـ المفاىيـ واستراتيجيات 
قامت الباحثة بإعداد  CCLTتدريسيا، وكذلؾ األدب التربوي والدراسات السابقة الخاصة باستراتيجية 

، ويتضمف الدليؿ مقدمة ونبذة عامة CCLTحدة أجيزة اإلنساف وفقًا الستراتيجية دليؿ المعمـ لتدريس و 
، وتوجيات عامة تتعمؽ بتدريس الوحدة باإلضافة إلى مخرجات التعمـ الذي  CCLTعف استراتيجية 

والتوزيع الزمني لمموضوعات المراد  CCLTيتوقع مف الطالب القياـ بيا بعد دراسة ىذه الوحدة بطريقة 
 دقيقة لكؿ حصة. 40حصة بزمف قدرة  26سيا، وقد تـ تقديـ تدريس الوحدة في مدة تدري

وشممت خطة السير في تدريس الوحدة عمى األىداؼ السموكية لكؿ درس والمصادر والوسائؿ التعميمية 
، باإلضافة لألنشطة التي قدمت لمطالب في نياية CCLTوالتعممية والخطوات اإلجرائية الستراتيجية 

 درس.كؿ 

 

 صدق المادة التعميمية:

قامت الباحثة بالتحقؽ مف صدؽ المادة التعميمية بعرضيا عمى مجموعة مف المحكميف المختصيف 
بالمناىج وأساليب تدريس مف أساتذة الجامعة ومشرفيف تربوييف مف وزارة التربية والتعميـ، باإلضافة إلى 

جراء معممات العموـ لمصؼ الرابع األساسي لالستفادة مف  خبراتيـ ومالحظاتيـ حوؿ المادة التعميمية وا 
التعديالت الالزمة لتخرج المادة التعممية بشكميا النيائي.
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 أدوات الدراسة: 3.6
لفيـ طمبة الصؼ الرابع  CCLTتـ استخداـ أداه في ىذه الدراسة الستقصاء أثر استخداـ استراتيجية 

ة في ورقة عمؿ اختبارية وذلؾ حسب التسمية الجديدة في األساسي لممفاىيـ العممية وتمثمت ىذه األدا
 وزارة التربية والتعميـ.

 ورقة عمل اختبارية لفيم المفاىيم العممية: 3.6.1

 قامت الباحثة بإعداد ورقة عمؿ اختبارية لفيـ المفاىيـ وفؽ الخطوات التالية:

يد الوحدة األولى ) أجيزة جسـ ، وتـ تحدCCLTتحديد الوحدة المراد تدريسيا باستخداـ استراتيجية  -
 اإلنساف ( مف كتاب العمـو والحياة لمصؼ الربع األساسي .

تحديد اليدؼ مف ورقة عمؿ االختبارية، حيث تيدؼ ورقة العمؿ االختبارية إلى قياس قدرة الطمبة  -
الرابع عمى فيـ المفاىيـ المتضمنة في وحدة أجيزة جسـ اإلنساف مف كتاب العموـ والحياة لمصؼ 

 األساسي.

تحميؿ المحتوى لموحدة الدراسية وبناء جدوؿ مواصفات لمعرفة األوزاف النسبية ألجزاء المحتوى  -
 العممي ومستويات األىداؼ المراد قياسيا.

االطالع عمى العديد مف االختبارات المشابية لدراسات سابقة لالستفادة منيا في بناء فقرات  -
 االختبار موضوع فيـ المفاىيـ.

عمى فيـ الطمبة  CCLTصياغة فقرات االختبار عمى شكؿ أسئمة مقاليو لتحقؽ مف أثر استراتيجية  -
 سؤاؿ. 20لفيـ المفاىيـ حيث تكوف االختبار بصورتو النيائية مف 

صياغة تعميمات االختبار ووضعيا في مقدمة االختبار مع مراعة وضوحيا ومالئمتيا مستوى  -
 الطمبة.

 بار، يتضمف اإلجابات الصحيحة عمى فقرات االختبار.إعداد مفتاح الحؿ لالخت -

 صدق االختبار: 3.6.2

تـ التأكد مف صدؽ اختبار فيـ المفاىيـ وذلؾ مف خالؿ عرضو عمى مجموعة مف المحكميف مف ذوي 
االختصاص في مجاؿ المناىج وأساليب التدريس العمـو ومشرفي ومعممي العموـ كف ذوي الخبرة، مف 
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فقرات االختبار تحقؽ األىداؼ التي وضعت مف أجميا، وكذلؾ مناسبتو لمستوى  أجؿ التأكد مف أف
الطمبة والوقت المخصص لو، واألخذ بعيف االعتبار بآراء المحكميف واجراء التعديالت المناسبة ليخرج 

 االختبار بصورتو النيائية.

 ومف بعض المالحظات التي سجمت عمى االختبار مف السادة المحكميف:

 بدؿ اختبار إلى ورقة عمؿ اختبارية حتى يكوف مناسب مع الصؼ الرابع األساسي.تعديؿ  -

 إعادة صياغة بعض الفقرات. -

 حذؼ بعض الفقرات -

 واف يكوف اربع خيارات بدؿ ثالث في االجابة -

 تجزئة بعض الفقرات المركبة. -

 ثبات االختبار: 3.6.3

الب مف مجمتع الدراسة وخارج ( طالبة وط50طبؽ االختبار عمى عينة استطالعية مكونة مف )
 (.0.83عينتيا، وتـ استخداـ طريقة التجزئة النصفية لحساب معامؿ االرتباط بيرسوف الذي بمغ )

 زمن االختبار: 3.6.4

مف خالؿ التطبيؽ االستطالعي لالختبار قامت الباحثة بتقدير الزمف المناسب لالختبار مف خالؿ 
( 40اإلجابة الطالب عمى االختبار، حيث بمغ زمف االختبار )حساب متوسط الزمف الذي استغرقو في 

 دقيقة.

 الطريقة واإلجراءات: 3.7
 اتبعت الباحثة في تنفيذ دراستيا الخطوات التالية:

مراجعة كمية الدراسات العميا بجامعة القدس والحصوؿ عمى كتاب تسييؿ ميمة الموجو إلى مدير  -
 (.6ميمة تطبيؽ الدراسة في المدارس ممحؽ )التربية والتعميـ جنوب الخميؿ، لتسييؿ 

التوجو إلى مديرية التربية والتعميـ جنوب الخميؿ والحصوؿ عمى كتاب تسييؿ الميمة الموجو إلى  -
 (.7،8،9المدارس في التربية والتعميـ جنوب الخميؿ ، لتسييؿ ميمة تطبيؽ الدراسة) 
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قة بموضوع الدراسة، وىو استخداـ االطالع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة ذات عال -
 في فيـ المفاىيـ العممية في مادة العموـ. CCLTاستراتيجية 

اختيار المادة الدراسية وىي وحدة أجيزة جسـ اإلنساف مف كتاب مادة العموـ لمصؼ الرابع  -
عداد دليؿ المعمـ لموحدة وفؽ استراتيجية  2019/  2018األساسي في الفصؿ األوؿ  ،  CCLTوا 

 (.5والتحقؽ مف صدقو بعرضو  عمى مجموعة مف المحكميف ذوي الخبرة ممحؽ)

اعداد ادوات الدراسة )ورقة عمؿ اختبارية( والتحقؽ مف صدقيا بعرضيا عمى مجموعة مف  -
جراء التعديالت الالزمة، والتحقؽ مف ثباتيا.  المحكميف وا 

ارج عينتيا، لمتحقؽ مف ثبات تطبيؽ األداة عمى عينة استطالعية مف مجتمع الدراسة، ومف خ -
االختبار، والتحقؽ مف سالمة الفقرات ووضوحيا ولتدويف استفسارات الطمبة، وتحديد الزمف المناسب 
لالختبار )مف خالؿ حساب متوسط الوقت الذي استغرقو أوؿ طالب أنيى االختبار و الوقت الذي 

 استغرقو آخر طالب(.

فييا، واالجتماع مع المدير والمعمميف لمتعاوف مع الباحثة  اختيار المدارس التي تـ تطبيؽ الدراسة -
مف أجؿ تطبيؽ الدراسة، وتعييف الشعب التجريبية والضابطة فييا، وتوزيع المادة الدراسية عمى 

لالسترشاد بيا، واالستفادة منيا وشرحو  CCLTالمعمميف بعد صياغتيا وتعريفيـ باستخداـ استراتيجية 
 يبية.لمطمبة في الشعب التجر 

تدريب المعمميف عمى تطبيؽ الوحدة مف خالؿ سمسمة مف المقاءات معيـ، تـ مف خالليا مناقشة  -
 الدليؿ والخطوات الالـز اتباعيا في التدريس.

تطبيؽ اختبار فيـ المفاىيـ بشكؿ قبمي عمى عينة الدراسة كميا )التجريبية والضابطة(، وذلؾ في  -
 بداية التجربة.

بدء تطبيؽ التجربة )حيث تـ تدريس الوحدة األولى أجيزة جسـ اإلنساف( لممجموعة التجريبية  -
 وتدريسيا لممجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية(. CCLTباستخداـ استراتيجية 

تطبيؽ اختبار فيـ المفاىيـ العممية بعد القياـ بالتجربة عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة، وفي  -
 وقت.نفس ال

 رصد النتائج وتفسيرىا ونقاشيا بشكؿ عممي وموضوعي.  -

 كتابة التوصيات والمقترحات، ووضع تجربة الباحثة بيف يدي الباحثيف الالحقيف. -
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 المتغيرات الدراسة: 3.8
في فيـ الطمبة الصؼ الرابع  CCLTصممت ىذه الدراسة بيدؼ التعرؼ إلى أثر استخداـ استراتيجية 

 عممية واشتممت الدراسة عمى المتغيرات التالية:األساسي لممفاىيـ ال

 المتغير المستقل:  3.8.1

 والطريقة االعتيادية(.CCLTطريقة التدريس وىي بمستوييف ) استراتيجية التدريس  -

 الجنس ولو مستوييف ) ذكر وأنثى(. -

 المتغير التابع: 3.8.2

 فيـ طمبة الصؼ الرابع األساسي لممفاىيـ العممية.

 المتغيرات المضبوطة: 3.8.3

 . الصؼ والمرحمة العمرية: الصؼ الرابع األساسي والطمبة مف نفس المرحمة العمرية.1

. المحتوى الدراسي: وحدة أجيزة جسـ اإلنساف مف كتاب العمـو والحياة لمصؼ الرابع األساسي 2
 .2019/ 2018الفصؿ األوؿ مف العاـ الدراسي 

 شعب التجريبية والضابطة مف  قبؿ المعمـ ذاتو في كؿ مدرسة.. خبرة المعمـ: حيث تـ تدريس ال3

. الزمف: عدد حصص تدريس الوحدة المختارة متساوي لممجموعتيف التجريبية والضابطة، وتطبيؽ في 4
 توافؽ زمني لجميع مدارس عينة الدراسة.

 تصميم الدراسة: 3.9
قبمي و بعدي لمجموعتيف احداىما اعتمدت الباحثة تصميـ شبو تجريبي، والذي يعتمد عمى اختبار 

 ضابطة واألخرى تجريبية:

 

 

 

 

 ( تصميـ الدراسة1.3شكؿ ) 

                    E        O1   X   O2 

 

                C     O1          O2 
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C.المجموعة الضابطة : 

E.المجموعة التجريبية : 

O1.االختبار القبمي  : 

O2البعدي. : االختبار 

X المعالجة وتشير الستراتيجية التدريس :CCLT 

 المعالجات االحصائية: 3.10
تـ استخداـ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات المجموعة التجربية والمجموعة 

(  ANCOVAالضابطة عمى اختبار فيـ المفاىيـ، حيث تـ استخداـ تحميؿ التغاير المصاحب ) 
توسطات أداء الطمبة في اختبار فيـ المفاىيـ العممية حسب المجموعة والجنس والتفاعؿ لمقارنة م

 LSD(، معامؿ الثبات، SPSSبينيما، باستخداـ برنامج الرزمة االحصائية لمعموـ االجتماعية ) 
 المتوسطات المعدلة.
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 :الفصل الرابع
_____________________________________________________________ 

 نتائج الدراسة:
 المقدمة: 1.4

يتناوؿ ىذا الفصؿ عرض لمنتائج التي كشفت عنيا ىذه الدراسة، والتي ىدفت إلى استقصاء أثر 
في تدريس العموـ في فيـ طمبة الصؼ الرابع األساسي  CCLTاستخداـ التعميـ والتعمـ عبر المنيجية 

لممفاىيـ العممية، ومرتبة حسب ترتيب األسئمة الواردة فييا، باالعتماد عمى التحميؿ اإلحصائي 
 المناسبة.

 

 النتائج المتعمقة بسؤال الدراسة: 2.4
بة الصف الرابع في تدريس العموم في فيم طم CCLTما أثر استخدام التعميم والتعمم عبر منيجية 

 األساسي لممفاىيم العممية؟ وىل يختمف ىذا األثر باختالف الطريقة، والجنس، والتفاعل بينيا؟

 ولإلجابة عف السؤاؿ تـ تحويمة إلى الفرضيات التالية:

 الفرضية األولى:

( بين متوسطات الحسابية α≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى الداللة ) 
المفاىيم العممية لدى طمبة الصف الرابع األساسي تعزى إلى طريقة التدريس.لفيم 
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 الفرضية الثانية:

( بين متوسطات الحسابية لفيم α≥0.05)  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى الداللة
 المفاىيم العممية لدى طمبة الصف الرابع األساسي تعزى لمجنس؟

 الفرضية الثالثة

( بين المتوسطات الحسابية α≥0.05)  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى الداللة 
 لفيم المفاىيم العممية لدى طمبة الصف الرابع األساسي تعزى لمتفاعل بينيما؟

ولفحص الفرضيات تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لعالمات الطمبة في 
طة والتجريبية عمى اختبار فيـ المفاىيـ العممية وذلؾ بحسب المجموعة والجنس، المجموعتيف الضاب

 ( ذلؾ:1.4ويبيف الجدوؿ )

(: األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطمبة في المجموعتين 1.4جدول )
 ختبارين القبمي والبعديالضابطة والتجريبية في اختبار فيم المفاىيم العممية، حسب الطريقة في اال

 
 المجموعة

 
 الجنس

 الدرجات البعدية الدرجات القبمية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 العدد

المجموعة 
 التجريبية

 25 11.63 44.36 25 7.65 10.40 ذكور

 30 11.61 42.43 30 4.96 12.70 إناث

 55 11.55 43.30 55 6.37 11.65 المجموع

المجموعة 
 الضابطة

 26 9.82 29.46 26 4.26 7.04 ذكور

 30 12.14 31.73 30 4.83 9.50 إناث

 56 11.08 30.68 51 4.69 8.36 المجموع

 51 13.03 36.74 51 6.32 8.69 ذكور المجموع

 60 12.96 37.08 60 5.11 11.10 إناث

 111 12.93 36.94 111 5.80 9.99 المجموع

 درجة 60*عالمة االختبار 
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( أف ىناؾ فروؽ ظاىرية في المتوسطات الحسابية لعالمات  الطمبة في 1.4ويالحظ مف الجدوؿ )
اختبار فيـ المفاىيـ لدى طمبة الصؼ الرابع األساسي بيف المجموعتيف الدراسة )التجريبية والضابطة(، 

في المتوسطات الحسابية  لعالمات الطمبة ذات داللة إحصائية ولمعرفة ما إذا كانت الفروؽ الظاىرية 
(  ANCOVA(، تـ استخداـ اختيار تحميؿ التبايف الثنائي لمتغاير)α≤0.05عند المستوى الداللة )

، كما ىو مبيف في الجدوؿ  لمعالجة عالمات الطمبة في اختبار الفيـ المفاىيـ العممية في العمـو
(2.4.) 

( لمدرجات الكمية الختبار فيم المفاىيم ANCOVAتحميل التغاير الثنائي ) (: نتائج 2.4جدول )
 العممية، حسب المجموعة والجنس والتفاعل بينيما

 
 مصدر التباين

 مجموع

 المربعات

دراجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

 0.000 97.8 6643 1 6643 االختبار القبمي

 *0.000 23.6 1601.9 1 1601.9 المجموعة

 *0.048 4 272 1 272 الجنس

المجموعة 
 الجنس×

108.4 1 108.4 1.597 0.209 

   67.926 106 7200147 الخطأ
    111 169834.0 المجموع

 (α≤0.05*دالة عند المستوى )

 :النتائج المتعمقة بالفرضية األولى )طريقة التدريس( 2.4
( أف )ؼ( المحسوبة لمفروؽ بيف متوسطي دراجات طمبة  المجموعتيف 2.4يتضح مف الجدوؿ رقـ ) 

( CCLTالضابطة )التي درست بالطريقة االعتيادية( والمجموعة التجريبية التي )درست في استراتيجية 
إلحصائية  ( وأف قيمة مستوى الداللة ا23.6في اختبار فيـ المفاىيـ العممية بحسب المجموعة وىي ) 

(، وعمية يتـ رفض الفرضية الصفرية والتي α≤0.05( وىذه أقؿ القيمة مف مستوى الداللة )0.000)
بيف متوسطات الفيـ  (α≤0.05تنص )ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

يشير إلى  المفاىيـ العممية لدى طمبة الصؼ الرابع األساسي تعزى إلى طريقة التدريس( األمر الذي
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الستخداـ استراتيجية  (α≤0.05االستنتاج أف ىنالؾ أثر ذا داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
CCLT  .في فيـ المفاىيـ العممية لدى طالب الصؼ الرابع األساسي يعزى لممجموعة 

ير فيـ ولمعرفة مصدر الفروؽ الفردية تـ لحساب المتوسطات الحسابية المعدلة والخطاء المعياري لمتغ
 (:3.4المفاىيـ العممية، كما في الجدوؿ ) 

 

(: المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية  لفيم المفاىيم العممية حسب 3.4جدول )
 المجموعة

 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المعدل المجموعة

 1.132 33.061 الضابطة

 1.139 41.166 التجريبية

 

( المتوسطات الحسابية المعدلة  في فيـ المفاىيـ العممية حسب المجموعة أف 3.4)يتبيف مف الجدوؿ 
متوسط الحسابي المعدؿ لممجموعة الضابطة التي درست في الطريقة االعتيادية والتي بمغ ) 

(، مما يدؿ 41.166( أقؿ مف متوسط الحسابي المعدؿ لممجموعة التجريبية والذي بمغ ) 33.061
 ف المجموعتيف كانت لصالح المجموعة التجريبية.عمى أف الفروؽ بي

 النتائج المتعمق بالفرضية الثانية ) الجنس(:   4.3
( أف قيمة )ؼ( المحسوبة لمفرؽ بيف متوسطي عالمات طمبة  المجموعتيف 2.4يالحظ مف الجدوؿ )

استراتيجية الضابطة )التي درست في الطريقة االعتيادية( والمجموعة التجريبية التي درست في 
(CCLT( في اختبار فيـ المفاىيـ العممية حسب متغير الجنس وىي )وأف قيمة الداللة اإلحصائية 4 )
وعمية يتـ رفض الفرضية الصفرية األمر (، α≤0.05)( وىذه القيمة أقؿ مف مستوى الداللة 0.048)

الستخداـ ( α≤0.05)اللة الذي يشر إلى االستنتاج أف ىناؾ أثرًا ذا داللة إحصائية عند المستوى الد
 في فيـ المفاىيـ العممية لدى طمبة الصؼ الرابع األساسي يعزى لمجنس. CCLTاستراتيجية 

ولمعرفة مصدر الفروؽ تـ حساب المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية لمتغير الجنس 
 (: 4.4لفيـ المفاىيـ العممية كما في الجدوؿ )
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المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية في فيم المفاىيم العممية يعزى (: 4.4جدول )
 لمجنس

 الخطأ المعياري المتوسطات الحسابية المعدلة الجنس

 1.169 38.730 الذكور

 1.076 35.496 االناث

 

أعمى ( وىو 38.730( أف المتوسطات الحسابية المعدلة لمذكور والذي بمغ )4.4يتبيف مف الجدوؿ )
( مما يدؿ إلى أف الفروؽ كانت لصالح 35.496مف المتوسطات الحسابية المعدلة لإلناث والذي بمغ )

 الذكور.

 النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة ) التفاعل بين الطريقة والجنس(: 4.4
( أف قيمة )ؼ( المحسوبة لمفرؽ بيف متوسطي عالمات طمبة  المجموعتيف 2.4يشير الجدوؿ )

في اختبار فيـ ( CCLTطة )التي درست بالطريقة االعتيادية )والتجريبية( التي درست بطريقة الضاب
( وأف قيمة الداللة اإلحصائية 1.597المفاىيـ العممية بحسب التفاعؿ بيف المجموعة والجنس  وىي )

 وعميو يتضح عدـ وجود فروؽ ذات( α≤0.05)(، وىي أكبر مف مستوى الداللة 0.209التي بمغت )
 داللة إحصائية في  التفاعؿ بيف الجنس والطريقة.

 

 ممخص الدراسة:  4.5
في فيـ المفاىيـ العممية لطمبة الصؼ  (α≤0.05)وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند المستوى داللة  .1

 ( CCLTالرابع األساسي تعزى لطريقة التدريس وكانت لصالح طريقة التدريس باستراتيجية )

في فيـ المفاىيـ العممية لطمبة الصؼ ( α≤0.05)وجود فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  .2
 الرابع األساسي تعزى لمتغير الجنس وكانت لصالح الذكور.

في فيـ المفاىيـ العممية لطمبة ( α≤0.05)عدـ جود فرؽ دالة إحصائيًا عند المستوى داللة  .3
 جنس والطريقة.الصؼ الرابع األساسي تعزى التفاعؿ ال
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 :الفصل الخامس
______________________________________________________ 

 مناقشة النتائج 
 المقدمة:  5.1

يتناوؿ ىذا الفصؿ مناقشة النتائج التي توصمت ليا الدراسة، إذ ىدفت إلى استقصاء أثر استخداـ 
المفاىيـ العممية لدى طمبة الصؼ الرابع  في فيـ CCLTالتعميـ والتعمـ عبر منيجية  استراتيجية

 األساسي في مادة العموـ والحياة.

ولتحقؽ ىدؼ الدراسة تـ تطبيؽ ورقة عمؿ اختبارية لفيـ المفاىيـ العممية، لممجموعتيف الضابطة  
 والتجريبية في اختبار قبمي وآخر بعدي، وثـ تحميؿ النتائج وعرضيا، وفيما يأتي مناقشة ليذه النتائج.

 

 مناقشة النتائج: 5.2
 مناقشة النتائج المتعمقة في الفرضية األولى:

بيف متوسطات ( α≤0.05)أظيرت النتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
عالمات الطالب المجموعة الضابطة الذيف درسوا بالطريقة االعتيادية ومستوى متوسطات عالمات 

عمى اختبار فيـ المفاىيـ العممية،   CCLTالطالب المجموعة التجريبية الذيف درسوا وفؽ استراتيجية 
ي المجموعة التجريبية وكانت الفروؽ لصالح المجموعة التجريبية، إذ كاف متوسط عالمات الطمبة ف

 أعمى مف متوسط عالمات الطمبة في المجموعة الضابطة.



59 

 

ألنيا تقـو عمى ( CCLTتعزو الباحثة تفوؽ طمبة المجموعة التجريبية الذيف درسوا باستراتيجية )
 التكامؿ في التعمـ في المنياج وتحويؿ االنشطة إلى أنشطة تحقؽ اليدؼ مف التعميـ.

عمى الطالب ألنو محور العممية التعميمية، حيث يقوـ الطالب بالبحث عف وىي تقوـ عمى التركيز 
المعمومة والمعارؼ، بتوجيو مف المعمـ، ويكوف ذلؾ مف خالؿ مشاريع جماعية مع طالبو أو مف خالؿ 
مشاريع فردية، يقوـ مف خالليا استقصاء عف المعارؼ والتوصؿ إلى اليدؼ التعميمي، ومف خالؿ ىذه 

العالقات بيف الطالب ببعضيـ وبيف المعمـ والطالب، وىذه العالقات ال تقتصر عمى  األنشطة يقوي
 المدرسة بؿ قد تتعدى نطاؽ المدرسة.

وتظير المستوى األدائي لدى الطالب، حيث يختمؼ الطالب في قدراتيـ العقمية وميارية وليس مف 
قد يكوف عكس ذلؾ تمامًا، يكوف لدية تحصيؿ مرتفع، يكوف أدائو خالؿ األنشطة بنفس المستوى 

وطالب مف ذوي المستوى المتوسط في التحصيؿ يكوف لدية ابداع في الجانب العممي مف خالؿ 
األنشطة المختمفة، حيث يكوف التقويـ مستمر في ىذه االنشطة وال يعتمد عمى النتيجة النيائية، بؿ 

 يائية.يكوف التقويـ مف أوؿ خطوة إلى اخر خطوة لمحصوؿ عمى النتيجة الن

كما أف التعمـ عبر منيجية المستند إلى المشروع تقمؿ مف الخوؼ لدى الطالب والتوتر في التعميـ 
والخوؼ مف المستقبؿ، ألنو يستطيع التعرؼ إلى قدراتو مف خالؿ التعمـ ويربط بيف احتياجاتو وميولو 

واقع حياتو والبيئة  في التعميـ حتى يكوف التعمـ ىادؼ ويكوف لدى الطالب دافعية ألنو يكوف مف
 المحيطة بو.

إف التعميـ المستند إلى المشروع يساعد الطالب عمى العمؿ التعاوني مف خالؿ التعميـ بالمشاريع 
الجماعية حيث يتـ توزيع المياـ عمى الطالب وعند البدء في تنفيذ المشروع يقـو كؿ طالب بتنفيذ 

يائي ويكوف عمؿ جماعي مميز، حيث يتعمـ الطالب الميمة الموكمة لو وبيذا يخرج المشروع بشكمة الن
اف التعمـ الجماعي افضؿ مف التعمـ الفردي ويساعد التشارؾ في المياـ عمى االتقاف في العمؿ 

 واالنجاز بشكؿ اسرع، وىذا يساعد الطالب في تحمؿ المسؤولية، وتنمي فيو روح التعاوف.

المناىج المدرسية حيث يتـ عمؿ مشروع في مادة والتعميـ المستند إلى المشروع تعميـ متكامؿ بيف 
، ويستطيع المعمـ ربط مناىج أخرى مثؿ الرياضيات واالنجميزي والجغرافيا وغيرىا ولكف يبقى  العمـو

 الصبغة النيائية ىي مادة العموـ، مثؿ تنفيذ مشروع المجموعات الغذائية، أو دورة المياه في الطبيعة.
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(، دراسة احميدات 2017الدراسات السابقة منيا: دراسة عوض ) وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج
(، ودراسة 2016(، ودراسة زيود )2016(، ودراسة ىزىزي )2017(، ودراسة المطمؽ )2017)

 (.2014(، ودراسة ستيفا وكاير وبودر)2015السيسكيف )

لمشروع في حيث أظيرت ىذه الدراسات جميعيا عمى فاعمية استخداـ استراتيجية المستند إلى ا
 التدريس، ومقارنة مع طرؽ التدريس التقميدية.

 مناقشة نتائج المتعمقة في الفرضية الثانية )المتعمقة بالجنس(:

( بوجود α≤ 0.05أظيرت نتائج ىذه الدراسة لوجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) 
وأفضؿ مف المجموعة الضابطة، كما  فروؽ لصالح الذكور في المجموعة التجريبية أفضؿ مف االناث،

أظيرت النتائج  وجود فروؽ بيف نتائج االناث لصالح اناث التجريبية، وىذه النتائج ال تتفؽ مع نتائج 
الدراسات السابقة حيث اف جميع النتائج أظيرت عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية تعزى لمجنس، 

بيعة المعمميف، وطبيعة التعميـ نفسة أثناء اجراء وىذا يرجع إلى اختالؼ مكاف اجراء الدراسة، وط
 الدراسة.

 مناقشة النتائج المتعمقة في الفرضية الثالثة ) المتعمقة بالتفاعل بين الجنس والطريقة(:

 ≥αكما أظيرت نتائج الدراسة عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )
ريقة، وىذا يدؿ عمى فاعمية التدريس بطريقة التعميـ المستند (  تعزى لمتفاعؿ بيف الجنس والط0.05

إلى المشروع، إف التعميـ مف خالؿ استراتيجية التعميـ والتعمـ المستند إلى المشروع عمى مالئمتيا 
لتدريس طالب الصؼ الرابع األساسي لكال الجنسيف، وتوفر االمكانات المناسبة لتطبيؽ الدراسة، 

كالىما بنفس الظروؼ التعميمية،  يدؿ عمى فاعمية التدريس باستراتيجية ووضع جميع الطالب في 
التعمـ والتعميـ عبر منياجي المستند الى المشروع في جميع الظروؼ ولكال الجنسيف، ألنيا تساعد 
عمى تمبية احتياجات الطالب، وتربط التعميـ بالبيئة المحيطة بو، مما يزيد الفاعمية لدى الطالب 

مى التعميـ، ومساعدتيـ عمى كشؼ مياراتيـ المعرفية واالدائية، مما يساعدىـ عمى تقدير وقابميتيـ ع
(، 2017انفسيـ وتحمؿ المسؤولية، وىذا يتفؽ مع جميع الدراسات السابقة، مثؿ دراسة المطمؽ )

(، وظير فاعمية استخداـ التعميـ والتعمـ المستند غمى 2016(، دراسة زيود ) 2016ودراسة ىزىز )
(، يظير مف خاللو مناسبتيا في التعميـ لطالب الصؼ الرابع 10مشروع في رأي المعممة ممحؽ )ال
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وتفاعميـ معيا أثناء التعميـ، كما أف الطالب متوسطي المعدؿ كاف أدائيـ أفضؿ اثناء العمؿ الجماعي 
 أو الفردي في تطبيؽ المشاريع المختمفة مف الطالب مف ذوي المعدؿ الممتاز.

 

 صيات الدراسة:التو  5.3
 في ضوء النتائج التي توصمت الييا الدراسة، توصي الباحثة بما يمي:

 االستفادة مف الدليؿ في تدريس مادة العموـ بشكؿ عاـ والمرحمة األساسية بشكؿ عاـ. .1

تقديـ تدريبات لممعمميف بشكؿ عاـ ولمعمميف المرحمة األساسية بشكؿ خاص بأىمية التعميـ والتعمـ  .2
 المشروع.بطريقة 

ضرورة تشجيع المعمميف في استخداـ استراتيجيات التدريس النشط بدؿ الطريقة التقميدية واستخداـ  .3
 بشكؿ خاص. CCLTاستراتيجية 

في المدارس عمى اختالؼ المادة  CCLTدراسة الدافعية لدى المعمميف في التعمـ باستخداـ  .4
 التعميمية.

في مادة العموـ بشكؿ خاص والمواد  CCLTتراتيجية دراسة االتجاىات لدى الطالب في التعمـ باس .5
 الدراسية الثانية بشكؿ عاـ.

ضرورة اىتماـ مخططي المناىج عمى توفير دليؿ لممعمميف العموـ طريقة التدريس كؿ درس في  .6
 المنياج حتى يتـ التنوع في استخداـ األساليب التدريس.

 في بناء المناىج . CCLTضرورة استخداـ استراتيجية  .7
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 المصادر والمراجع:
 أواًل: المراجع العربية:

(. أثر استخداـ األنشطة العممية في تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر لممفاىيـ 2014ابراىيـ، جمعة. )
، العدد األوؿ، 30المجمد مجمة جامعة دمشق،  لمادة األحياء والبيئة، رسالة دكتورة منشورة، العممية

 .200 -120  ص

، المجمة العربية لمتربية(. تطوير مناىج التاريخ في ضوء مدخؿ المفيومات ،1987ابراىيـ، خيري.) 
 .  120، ص 7العدد 

(. فاعمية تدريس العموـ باستخداـ استراتيجية التخيؿ الموجو في فيـ المفاىيـ 2016ابراىيـ، وعابد. )
لعموـ التربوية واألدب في األردف، رسالة العممية وتنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى طمبة كمية ا

، ص 2، عدد 36مجمد مجمة اتحاد الجامعات العربية لمبحوث في التعميم العالي، ماجستير منشورة، 
161- 175. 

، مكتبة الفالح، استراتيجية حديثة في طرائق تدريس العموم(. 1999ابو جاللو، صبحي حمداف. )
 الكويت.

، دار المنيج، عماف، طرائق التدريس منيج واسموب ووسيمة(. 2005األحمد، ردينة، يوسؼ حزاـ.) 
 األردف.

، كمية التربية، الجامعة تديس العموم(. 2005اآلغا، إحساف، خميؿ، المولو، فتحية صبحي. )
 االسالمية، غزة، فمسطيف.

ميـ األساسي المتوسطة في مدينة (. مستوى فيـ الطمبة في مرحمة التع2016ايماف، رسمي عيد. )
عماف لممفاىيـ المرتبطة بالعمميات الحسابية عمى األعداد وعالقتو بالصؼ الدراسي والتنوع 

(  151،181(، ص)3(، عدد )7، مجمد )، مجمة العموم التربوية والنفسيةاالجتماعي، بحث اجرائي
 كمية التربية، جامعة البحريف.
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محوسب باستخدام المدخل المنظومي لتنمية المفاىيم العممية  برنامج (.2008البابا، سالـ. )
، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، واالحتفاظ بيا لدى طمبة الصف العاشر

 فمسطيف.

، دار الخوارزمي لمنشر والتوزيع، استراتيجية التدريس(. 2012بدوي، زكي، والخزاعمة، محمد. )
 الكتب الوطنية، مكتبة النجاح الوطنية. الطبعة األولى، دائرة

 دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عماف، االردف. التعمم النشط،(. 2008بدير، كريماف|. ) 

فاعمية استخدام التعمم بالمشاريع في تنمية ميارات تصحيح الدارات (. 2013بركات، زياد سعيد. )
تير غير منشورة كمية التربية، الجامعة ، دراسة ماجسالمتكاممة لدى طمبة الصف العاشر األساسي

 االسالمية، غزة، فمسطيف.

فاعمية الطريقة التكاممية في تحقيق األىداف (. 2002الجيوري، زوينة، بنت سالـ بف عيسى. )
، رسالة المرجوة في تدريس المطالعة والنصوص لدى طالبات الصف األول الثانوي سمطنة ُعمان

 ربية، جامعة السمطاف قابوس، سمطنة ُعماف.ماجستير غير منشورة، كمية الت

 ، دار الفكر، عماف، األردف. طرق التدريس بين التقميدية والتجديد (.2010الحريري، رافدة. ) 

 ، دار المسيرة، عماف األردف.المغة والتفكير الناقد (.2007الحالؽ، عمي. )

اـ طريقة المشروع في تدريس (. فاعمية استخد 2017الحميدات، ابراىيـ بف عبد اهلل العمي. ) 
الدراسات االجتماعية والوطنية وأثرىا عمى الذكاء االجتماعي والتحصيؿ لدى طالب المرحمة 

(، عدد 11مجمد ) مجمة العموم التربوية والنفسية،المتوسطة، رسالة ماجستير منشورة جامعة القصـ، 
 (.527 -467(، ص )2)

دار المسيرة لمنشر، عماف، أجل التفكير والتعميم،  األلعاب من(. 2007الحيمة، محمد محمود. )
 األردف.

 ، دار المسيرة، لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.تعميم العموم لمجميع(. 2008خطايبة، عبد اهلل محمد. )
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دار القمـ، دبي، اإلمارات العربية تدريس العموم في مراحل التعميم العام، (. 1996الخميمي، وآخروف. )
 المتحدة.

 ، دار المعارؼ، القاىرة، مصر.مقدمة في تدريس العموم(. 1987الدمرادش. )

، دار الجامعة التعميم النشط واالستراتيجيات وتقويم نواتج التعمم(. 2012رفاعي، عقيؿ، محمود. )
 الجديدة، لمنشر، االسكندرية، مصر.

 اف، ألردف.، دار الفكر ناشروف وموزعوف، عمالتعميم النشط(. 2010رمضاف،  بدوي. )

(، دار الشرؽ، عماف، 1، ط )تدريس العموم النظرية الثابتة واستراتيجيات(. 2007زيتوف، عايش .)
 االردف. 

 ، دار الشرؽ، عماف، األردف.أساليب تدريس العموم(. 2001زيتوف، عايش، محمود.)

 ، عالـ الكتب، القاىرة، مصر.طرق التدريس(. 2005زيتوف، كماؿ .)

أثر استخدام التعميم التعمم في تنمية بعض المفاىيم العممية (. 2016مي عايش .) زيف العابديف، ع
. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة تشريف، كمية التربية، ( سنوات6–5لدى أطفال الروضة بعمر )
 الجميورية العربية السورية.

مشاريع في المدارس واقع استخدام التعميم القائم عمى ال(. 2016زيود، اسامة، محمد أنيس .)
، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية الحكومية من وجيو نظر معممي العموم في محافظة جنين

 الدراسات العميا، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف.

أثر استخدام مخططات المفاىيم في عالج المفاىيم الرياضية الخاطئة لدى (. 2011سالـ، وجدي .)
 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة االسالمية، غزة، فمسطيف. بغزة،طمبة الصف العاشر 

أثر استخدام أسموبي األلعاب والعب األدوار في تنمية المفاىيم العممية (. 2015السحار، ىشاـ. )
، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية في بمادة العموم لدى طالب الصف الثالث األساسي

 غزة، فمسطيف. الجامعة االسالمية،
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دار طرائق تدريس العموم مفاىيم وتطبيقات عممية، (. 2008سعيد، عبد اهلل والبموشي، سميماف .)
 الميسرة، عماف، األردف.

دار الميسر طرائق تدريس العموم وتطبيقات عممية، (. 2009سعيدي، أمبو والبمبوشي، سميماف .)
 لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.

(، دار 1، ط )تنمية المفاىيم والميارات العممية وطرق التدريس(. 2004سالمة، عادؿ ابو العز .)
 الفكر لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.

، دار الفكر لمنشر، طرائق تدريس العموم ودورىا في تنمية التفكير(.  2002سالمة، عادؿ ابو العز.)
 عماف، األردف. 

، مكتبة اليونسكو، التربية التكنولوجية في التعميم العام(. 2002.) سميماف، جماؿ، بدري، وآخروف
 بيروت، لبناف.

مجمة قطر لمتعمم (. نموذج ىاي سكوب حيث التعمـ والنجاح في الحياة، 2009شياب، ميسوف . )
 .90، العدد الرابع عشر، ص بين المفيوم والممارسة العناصر والموارد والتطبيق في الطفولة المبكرة

(. أثر استخداـ استراتيجية التغير المفيوـ الصفية لبعض المفاىيـ 1994ريني، الخطيب .)صبا
 (.1، النسخة )49، العدد رسالة الخميج العربيالفزيائية لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي العممي، 

 دف.، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عماف، األر طرق التدريس(. 2010طوالبة، الصرايرة، الشمالي. )

 ، دار جرير لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.المنياج التكاممي(. 2007الطيطي، وابو شرخ. )

أثر استخدام الفيمم التعميمي في تنمية بعض المفاىيم العممية لدى  (.2016عباس، زيف العابديف .)
 سوريا.، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة تشريف، دمشؽ، سنوات 6-5أطفال الروضة بعمر 

فاعمية استراتيجية التعميم القائم عمى المشروعات في تدريس مقرر (. 2017عبد الفتاح، والء .)
التعميم والتشخيص في تربية الخاصة عمى مفيوم الذات األكاديمي والتحصيل الدراسي لدى طالبات 
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يز، المممكة رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األمير سطاـ بف عبد العز قسم التربية الخاصة، 
 العربية السعودية.

 ، دار المسيرة، عماف، االردف.طرق التدريس(. 2010عمر، ايماف .)

أثر تدريس عموم األرض والبيئة باستخدام التعميم القائم عمى المشروع (. 2017عوض، أسماء. )  
ر غير ، رسالة ماجستيفي تحصيل طالبات الصف األول الثانوي العممي وتفكيرىن البصري المكاني

 منشورة، جامعة األردنية، عماف، األردف.

(. أثر استخداـ استراتيجية التعميـ المستند إلى طريقة المشروع في تنمية حؿ 2012عيد، ايماف .)
المشكالت لدى طمبة كمية العمـو التربوية واالداب، األونروا، وتحصيؿ األكاديمي في الرياضيات، 

، 32مجمد  العربية لمتربية والثقافة والعموم، إدارة التربية، مجمة المنظمةرسالة ماجستير منشورة، 
 .110 -89، ص 2عدد

(. مستوى فيـ الطمبة في مرحمة التعميـ األساسي المتوسط في مدينة عماف 2016عيد، ايماف .)
لممفاىيـ المرتبطة بالعمميات الحسابية عمى األعداد وعالقتو بالصؼ الدراسي والنوع االجتماعي، رسالة 

 .181 -153، ص 3، عدد 17مجمد مجمة جامعة البحرين، كمية التربية، اجستير منشورة، م

صعوبات تعمم المفاىيم الفزيائية لدى طمبة الصف العاشر بمحافظات (. 2002عيسى، حاـز  زكي .)
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة االسالمية، غزة، فمسطيف.غزة

 ، دار الثقافة لمنشر، عماف، األردف.تفكير عند األطفالال(. 2012قزامؿ، سونيا ىانـ .) 

 مكتبة األنجمو، القاىرة، مصر.معمم العموم، مسؤوليات أساليب عممو، (. 1985لبيب، رشدي .)

أثر استخدام النموذج درايفر في اكتساب المفاىيم (. 2017محمد حسف، إلياـ محمد محمود .)
وميوليم نحو تعمميا في المدارس الحكومية في الرياضية لدى طمبة الصف الخامس األساسي 

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف.محافظة نابمس

 ، دار الميسرة، عماف، األردف.طرائق التدريس العامة(. 2009مرعي، الحيمة .) 
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راسات االجتماعية والوطنية (. أثر التدريس المستند عمى المشروع في مقرر الد2017المطمؽ، بندر. )
المجمة التربوية عمى تنمية ميارات التفكير الناقد لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي بمدينة الرياض، 

( المجموعة الدولية الستشارات والتدريس، 103-88(، ص)2(، عدد )6، مجمد )المتخصصة الدولية
 األردف.

 ، دار البازوري لمنشر، عماف، األردف.م والتعمماالساليب الحديثة في التعمي(. 2008نبياف، يحيى .)

رق وأساليب واستراتيجيات حديثة في تدريس العموم، سمسمة (. ط2003النجدي، احمد وآخروف. )
 (، دار الفكر العربي لمنشر والتوزيع، القاىرة، مصر.1ط ) المراجع في الربية وعمم النفس،

فراير في تدريس اكتساب المفاىيم العممية لدى أثر استخدام نموذج  (.2017نواخمة، والعميري .)
تجياتيم نحو ، رسالة غير منشورة، جامعة اليرموؾ، طمبة الصف السابع األساسي في مادة العموم وا 

 األردف.

أثر استخدام استراتيجية التعميم المستند إلى المشروع في التفكير (. 2016اؿ .)ػىزىزي، فري
اضيات لدى طمبة الصف السابع األساسي في محافظة جنين، الرياضي والدافعية نحو تعّمم الري

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطيف.

دار الكتاب الجامعي، العيف، تدريس العموم في المرحمة األساسية،  (.2005اليويدي، زيد. )
 اإلمارات العربية المتحدة.

(. أثر استخداـ طريقة المشروع في تحصيؿ طمبة الصؼ الثاني في معيد 2011يونس، وفاء محمد .)
مجمة التربية اعداد المعمميف في مادة واالحياء وتنمية ميارات تفكيرىـ الناقد، رسالة ماجستير منشورة، 

 ؽ.( جامعة الموصؿ ، كمية التربية، العرا110 -89(، ص )3(، عدد )18، مجمد )والعمم
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 ( دليل المعمم 1ممحق )

 دليل المعمم  

 بطاقة تحكيم دليل المعمم لتدريس وحدة جسم اإلنسان لمصف الرابع األساسي من كتاب 

 CCLTالعموم لمجزء األول وفقًا الستراتيجية  

 االستاذ/الدكتور:......................           الدرج العممية:...................

 التخصص:............................       الوظيفة/مكان العمل:.........................

 السالـ عميكـ ورحمة اهلل و بركاتو

 في فيـ المفاىيـ العممية  CCLTثة بإجراء دراسة بعنوف أثر استخداـ استراتيجية  تقـو الباح

 لدى طمبة الصؼ الرابع األساسي، وذلؾ لنيؿ درجة الماجستير في أساليب تدريس عامة مف 

 جامعة القدس، و استمـز ذلؾ إعداد دلياًل لممعمـ لتدريس وحدة جسـ اإلنساف في كتاب العموـ 

 صؼ الرابع األساسي.الجزء األوؿ لم

بداء رأيكـ وممحوظاتكـ حولو، في ضوء خبرتكـ،   لذا أرجو مف سيادتكـ تحكيـ الدليؿ وا 

 وذلؾ مف حيث:

 . CCLTمدى مالءمة دليؿ المعمـ مع خطوات استراتيجية  -1

 دقة صياغة األىداؼ السموكية لمدروس المتضمنة بالدليؿ. -2

 ا يتضمنو الدرس و األىداؼ.     مالءمة أساليب التقويـ المستخدمة لم -3

 دقة سالمة الصياغة المغوية والعممية لمدليؿ. -4

 وتفضموا بقبوؿ فائؽ االحتراـ والتقدير

 الباحثة:

 لمى عبد العزيز السالمين 
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 الدليل

 التعميم و التعمم عبر المنيجية القائمة

 عمى المشروع

Project based CCLT 

 أساليب تدريس عامةلمى عبد العزيز السالمين: 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مقدمة الدليل:

 يعتبر دليؿ المعمـ بمثابة المرشد الذي سيقوـ بإرشاد المعمـ إلى كيفية استخداـ استراتيجية  

 معينة في تدريس العموـ، و نضع بيف يديؾ ىذا الدليؿ و قد تـ اعداده ىذا الدليؿ مف خالؿ  

متعمقة بالموضوع، ليكوف لؾ عونًا في تدريس المفاىيـ العممية في الوحدة دراسة االدبيات التربوية ال  
 االولى   

)أجيز جسـ اإلنساف( مف مادة العموـ والحياة )الجزء األوؿ( لمصؼ الرابع األساسي، وفقا الستراتيجية  
CCLT  :يشمؿ ىذا الدليؿ عمى ما يمي 

 ، و توجييات عامة تتعمؽ بتدريس الوحدة األولى مف  CCLTنبذة عامة عف استراتيجية  -1

 كتاب العموـ والحياة الجزء االوؿ لمصؼ الرابع األساسي، المعاد صياغتيا وفقًا لمخطوات 

 . CCLTاالجرائية الستراتيجية 
المخرجات التعميمية التي يسعى تحقيقيا مف خالؿ تدريس ىذه الوحدة مف خالؿ استراتيجية   -2

CCLT 

 المشروع وىو تطبيؽ عممي عمى فيـ المفاىيـ العممية.  -3

 الدروس االجرائية واألىداؼ السموكية لكؿ درس. -4
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 : CCLTنبذة عن استراتيجية  

C: Cross 

C: Curricular 

T: Teaching 

L: Learning 

إف مف ىـ طرؽ التدريس الحديثة واكثرىا شيرة في القرف الواحد والعشريف ىي التعميـ القائـ عمى 
 .Project – Based Learningالمشروع واالستقصاء   

التعميـ القائـ عمى المشروع ىو، طريقة تقوـ عمى تحويؿ المنياج إلى مشروع حيث تقديـ أنشطة  
 المعمـ والطالب. وأمثمة حقيقية واقعية ليتفاعؿ معيا

عادة  حيث يتسنى لمطالب أف يصؿ إلى محتويات واقعية وطرح أفكاره وتبادؿ األفكار اآلخريف وا 
 التفكير فييا واستخراج األفكار منيا.

وىي احد طرؽ التعميـ النشط ،وىي ال تقتصر عمى استخداـ مادة معينة بؿ دمج اكثر مف مادة في 
 االنجميزية .درس واحد مثؿ العموـ والرياضيات و 

 مخرجات وحدة أجيزة جسم اإلنسان:

يتوقع مف المتعمميف في نياية تدريس وحدة اجيزة االنساف بطريقة التعمـ والتعميـ المسند عمى المشروع 
 اف يكونوا قادريف عمى:

 يتعرؼ عمى مصادر الغذاء. .1

 اء ومغذيات الوقاية. يتعرؼ عمى مفيـو المجموعات الغذائية وأنواعيا: مغذيات الطاقة ومغذيات البن .2

 يستنتج  مفيـو الغذاء المتوازف. .3

 يقترح وجبة غذائية متوازنة مستعينًا باليـر الغذائي. .4

 يتعرؼ عمى طرؽ حفظ الطعاـ المختمفة. .5

 يتعرؼ عمى معاني بعض المصطمحات بالمغة االنجميزية. .6
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 يقارف بيف أعضاء الجياز اليضمي مف حيث الوظيفة. .7

 سـ األنساف.يستنتج عممية اليضـ في ج .8

 يتتبع مراحؿ عممية اليضـ بشكؿ سميـ. .9

 يميز بيف السموكيات االيجابية والسمبية مف اجؿ المحافظة عمى سالمة الجياز اليضمي. .10

 يتعرؼ عمى أجزاء الجياز التنفسي. .11

 يستنتج أليو التنفس في جسـ اإلنساف. .12

 التنفسي.يتعرؼ عمى السموكيات االيجابية والسمبية لممحافظة عمى الجياز  .13

 خطوات تنفيذ االستراتيجية:

 انشطة البداية: تكوف في بداية الموضوع مثؿ قصة او فيديو. -

 انشطة تمكينيو: وىي انشطة لتقديـ الموضوع و تمكينيو مع المواد االخرى. -

 انشطة ختامية: حيث يتـ تنفيذ المشروع. -

الب حسب قدراتو، وميولو ليكوف اختيار المشروع يكوف مناسب لممادة التعميمة ولمطالخطوة األولى: 
 لدية دافعيتو لمتعميـ.

 تخطيط لممشروع وذلؾ بتوزيع األدوار عمى الطالب وتجييز المواد الالزمة لممشروع. الخطوة الثانية:

تنفيذ المشروع يقوـ كؿ طالب بتنفيذ المياـ التي أوكمت اليو في مرحمة التخطيط، الخطوة الثالثة: 
 د لمطالب حتى يتـ تنفيذ المشروع في صورتو النيائية.ويكوف المعمـ موجو ومرش

تقويـ المشروع يكوف تقويـ بشكؿ مستمر مف أوؿ خطوة حتى نياية المشروع، وتقويـ الخطوة الرابعة: 
 كؿ طالب عمى أداءه أثناء تنفيذ المشروع.
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 خطوات العمل ضمن التعميم المسند لممشروع:

 الصفي.تحديد اليدؼ مف الموقؼ  -

 تحديد المتطمبات مف وحدة أجيزة جسـ اإلنساف. -

 تحديد الوسائؿ واألنشطة المناسبة لمموقؼ الصفي. -

 تحديد المحتوى الحالي لمموقؼ صفي باستراتيجية التعمـ المسند الى المشروع. -

 تحديد أوراؽ العمؿ مرافقة لمموقؼ الصفي -

 اإلجراءات التي سيتم العمل بيا أثناء تنفيذ المشروع:

إعطاء الطمبة نبذة مختصرة عف وحدة أجيزة جسـ اإلنساف واالىداؼ المرجوة منيا المرحمة األولى: 
 وشرح بعض المفاىيـ الواردة في الوحدة،

 تقسيـ الطالب إلى مجموعات وعيف قائد لممجموعة.المرحمة الثانية: 

 تحديد األنشطة التي سوؼ يتـ العمؿ بيا خالؿ الدرس.

 لطالب.تقسيـ االدوار بيف ا

 

 المرحمة الثالثة:

 البدء في تنفيذ األنشطة 

 متابعة المعمـ ألنشطة الطالب.

 تقديـ التغذية الراجعة لمطالب عف المشاريع التي تـ تنفيذىا.

 تقيـ المعممة تحقيؽ أىداؼ الوحدة.

 استمرار المعممة في المتابعة أعماؿ الطالب.

 المرحمة الرابعة:
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 تقيـ المعممة لممشروعات .

 تقديـ أوراؽ عمؿ لمطالبات.

 تقديـ ورقة عمؿ اختبارية في نياية الوحدة.

 
 النشاط األول المجموعات الغذائية

 حصص 3

 دقيقة 40النشاط االول ) تقديم ورقة عمل اختبارية قبمي( 

 أىداف النشاط: 

 أن يستنتج الطالب  مصادر الغذاء. .1

 أن يميز بين المجموعات الغذائية .  .2

 المجموعات الغذائية الثالث. أن يستنتج أىمية .3

 أن يصنف بعض االطعمة الى المجموعات الثالثة. .4
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 ( دقيقة 40النشاط الثاني: ) 

عرض صورة تحتوي عمى أطعمة مختمفة، والتعرؼ عمى المصدر الذي نأخذ منو طعامنا، مصدر 
 حيواني ونباتي.

 

 

وطرح بعض األسئمة عمى ( يحتوي  عمى المجموعات الغذائية أمثمة عمييا PowerPointعرض )
 الطالب و يتـ استنتاج أىمية كؿ مجموعة مف المجموعات الغذائية لجسـ اإلنساف.

 طرح بعض االسئمة عمى الطالب عف ىذه االطعمة: 

 مف يتناوؿ وجبة االفطار كؿ صباح؟

 ماذا تتناوؿ ؟

 ما ىي انواع االطعمة التي ظيرت في العرض؟

 ماذا نستفيد مف الحميب؟

 نستفيد مف البرتقاؿ و الميموف؟ماذا 

 عندما نصاب بالرشح ماذا نستخدـ مف االعشاب ؟

 ماذا نستنتج مف ذلؾ؟

 يتبع الموضوع األوؿ المجموعات الغذائية:
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 دقيقة( 40أنشطة الثالث:)

يتـ تقسيـ الطالب إلى ثالث مجموعات وتوزيع عمى الطالب بطاقات تحتوي كؿ بطاقة عمى اسـ 
لغذائية وبعض الصور تحتوي عمى عناصر المجموعات ويتـ إختيار الصور احدى المجموعات ا

 المناسبة لممجموعة الذي ينتمي إلييا.

ومف ثـ يتـ اختيار طالب مف كؿ مجموعة لتحدث عف المجموعة الغذائية الذي كونيا عمى البطاقة، ما 
 اسـ المجموعة، وذكر بعض األمثمة عمى ىذه المجموعة؟ 

 جموعة لجسم اإلنسان؟ما أىمية ىذه الم 

 عمؿ لوحة خارطة مفاىيـ لممجموعات غذائية:

حيث يتـ رسـ الخارطة مف قبؿ المعمـ و يتـ طمب الطالب ذكر المجموعات و يختار طالب لوضع 
اسـ المجوعة في مكانة وثمة يتـ تقسيـ المجموعة الى اقساـ و ذكر ىذه األقساـ و أمثمة عمية و عمؿ 

ات الغذائية مف اسـ المجموعة وأقساـ ىذه المجموعة وأمثمة عمييا مف لوحة تتكمـ عف المجموع
 طعامنا.
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 ( دقيقة: 40النشاط الرابع ) 

 عمل خارطة مفاىيم لممجموعات الغذائية:

يتـ تقسيـ الطالب الى ثالث مجموعات، ويطمؽ عمى كؿ مجموعة اسـ أحد المجموعات الغذائية ) 
 مجموعة البناء، مجموعة الوقاية. المجموعة الطاقة،

 وثـ يتـ تقسيـ المياـ عمى افراد المجموعة وعمؿ لوحة خارطة مفاىيمية جماعية.
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 (1ورقت عمم )

 انتاريخ:................................اسم انطانب:............................                            

 انصف:...................................                          انشعبت:..................................

 هيا بنا نصنف األطعمت انتانيت حسب انمجمىعاث انغذائيت ) مغذياث انبناء، مغذياث انىقايت، مغذياث انطاقت(
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 ثانيًا: النشاط الثاني اليرم الغذائي

 حصص 3

 االىداف الدرس:

 التعرف عمى أىمية اليرم الغذائي. .1

 تكوين وجبة متوازنة. .2

 ( دقيقة40النشاط االول ) 

يتـ تذكير الطالب بالمجموعات الغذائية وطمب مف الطالب ذكر بعض األمثمة عمى ىذه المجموعات، 
 اليندسية مثؿ : تذكير الطالب في االشكاؿ

  

 

 
 

 

 

 إحضار لوحة ورسـ ىـر وتقسيمو الى المجموعات الغذائية ويتـ لصؽ بعض الصور 

 ألطعمة لممجموعات الغذائية مف قبؿ الطالب وثـ نطمب مف الطالب إعطاء ىذه الموحة إسـ 

 مناسب) اليـر الغذائي(، وطرح عمى الطمبة بعض األسئمة
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 رسمو عمى الوحدة؟ما اسـ الشكؿ الذي تـ 

  ما ىي أكبر مجموعة في اليـر الغذائي ؟

 ما ىي أصغر مجموعة يحتوي عميو اليـر الغذائي

 ما ىي المجموعة الغذائية التي يحتاجيا الجسـ اإلنساف بكميات معتدلة؟

؟  ماذا نستفيد مف ترتيب المجموعات الغذائية عمى شكؿ ىـر

 ذاء المتوازف وىو السبب الذي جعمنا نقسـ الغذاء يستنتج الطالب بمساعدة المعممة مفيـو الغ

 إلى مجموعات حسب احتياج الجسـ.
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  دقيقة( 40النشاط الثاني:) 

 توزيع الطالب الى مجموعات.

 وطمب مف كؿ مجموعة اختيار وجبة غذائية مف اليـر الغذائي و كتابتيا في الصحف 

 

  التالي:

 

 

 األسئمة :وطرح بعض 

 ىؿ اشتممت ىذه الوجبة التي اخترتيا عمى المجموعات الغذائية الثالثة؟

 ماذا نستنتج مف ىذه الوجبة ؟

 ما أىمية احتواء وجبتنا عمى المجموعات الغذائية الثالثة؟

 ما ىو الغذاء المتوازف؟

 ما العالقة بيف اليـر الغذائي والوجبة الغذائية المتوازنة؟

 في البطاقات األغذية وطمب مف كؿ مجموعة حساب الوجبة الذي اختارىا: عرض أسعار لألطعمة

 شيكؿ 20شيكؿ ، الدجاج  4شيكؿ، البطاطا  5شيكؿ ، األرز  2شيكؿ، الخيار  5البندورة 

 شيكؿ . 30المحمة 

 

 وطمب مف الطالب التعرؼ عمى اسـ بعض األطعمة بالمغة اإلنجميزية مثؿ 

  

 

 



88 

 

   

 

  

 



89 
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 *ثالثًا نشاط الثالث حفظ األغذية:

 حصص 3

 أىداف النشاط:

 التعرف عمى طرق حفظ الطعام المختمفة. .1

 يستنتج أىمية حفظ الطعام. .2

 ( دقيقة: 40أنشطة االوؿ:) 

 طرح بعض األسئمة عمى الطمبة

 كيؼ يمكف حفظ االطعمة الموجودة في منزلنا؟

 ممكف حفظ الطعاـ لفترة طويمة؟

 السمؾ و الدجاج و المحوـ؟كيؼ يمكف حفظ 

 عرض بعض المواد يمكف حفظيا لفترة و تكوف صالحة لالستعماؿ مثؿ:

 البندورة والسمؾ والخيار والعنب وما ىي الطريقة المناسبة لحفظيا.

 احضار عمبة بندورة، ومربا، وفواكو مجففة، عمبة سرديف، سمؾ مجمد وعمبة مخمؿ خيار.

طرؽ حفظيا وبمؾ يستنتج الطالب طرؽ حفظ الطعاـ البندورة التعميب ويتـ ربط بيف المواد الغذائية و 
 والعنب تجفيؼ ولتيف المشمش والسمؾ تجميد وتعميب والخيار تمميح.

 (40النشاط الثاني :)دقيقة 

 عمؿ مكبوس خيار

 يتـ توزيع الطمبة الى مجموعات و احضار المواد االزمة لمنشاط الخيار، مطرباف، ممح، سكر، وماء.

 يطمب مف كؿ مجموعة عمؿ المخمؿ الخيار وذلؾ حسب المقادير التاليةو 

وضع الخيار في المطرباف ووضع الماء باستخداـ الكوب ووضع ممح باستخداـ المعمقة حجـ صغير 
حيث يستخدـ لكؿ كوب ممعقة ونصؼ صغيرة ممح و نصؼ ممعقة سكر، وبعد ذلؾ تطمب المعممة مف 

ية التي تـ عمؿ بيا المكبوس وحساب كـ كوب استخدمت ماء و كـ رئيسة المجموعة التحدث عف طرق
 ممعقة ممح 

 وسكر، ويتـ الحفاظ عمية في مكاف مناسب حتى ينضج. 
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 ( دقيقة: 40النشاط الثالث ) 

عرض بعض االطعمة المكشوفة، وبعض العمب المحفوظة منتيية الصالحية، والتعرؼ عمى بعض 
 الخارجية لمعمب الفاسدة مف صدا و انتفاخ وغيرىا مف مظاىر. المظاىر

 وكيؼ التعرؼ عمييا؟

 وما ىي االضرار التي تسببو لمجياز اليضـ؟

 وكيؼ يمكف اف نحافظ عمى طعامنا؟
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 نشاط الرابع: اليضم والجياز اليضمي

 حصص 4

 أىداف النشاط:

 يستنتج ألية اليضم في جسم اإلنسان. .1

 التعرف عمى أجزاء الجياز وممحقاتو. .2

 يستنتج وظيفة كل جزء من أجزاء الجياز اليضمي. .3

 التعرف عمى مراحل الطعام في الجياز اليضمي. .4

 التميز بين السموكيات االجابية والسمبية لممحافظة عمى سالمة الجياز اليضمي. .5

 دقيقة(: 40النشاط االوؿ ) 

 مف الطالبات تناوليا، يتـ احضار تفاح أو اطعمة مختمفة، وطمب

 وطرح بعض االسئمة: مف أوؿ خطوة بدأنا بيا تناوؿ الطعاـ؟

 ماذا حصؿ لمطعاـ في الفـ؟

 ما يحصؿ لمطعاـ بعد البمع؟ وأيف يذىب؟

 ماذا يحصؿ لمطعاـ داخؿ المعدة؟

 
  ( 40النشاط  الثاني :)دقيقة 

االزمة، موز ، بسكويت، ليموف،  يتـ عمؿ نشاط لمتعرؼ عمى أىمية اليضـ في المعدة، احضار المواد
بسكويت، كيس ابيض شفاؼ محكـ االغالؽ، يتـ توزيع الطمبة الى مجموعات وتوزيع عمييـ المواد 

 الت احضروىا لمنشاط، وطمب مف الطمبة القياـ بالنشاط حسب الخطوات وتعميمات المعمـ.

 ت النتيجة المطموبة.ثـ طمب مف كؿ مجموعة تقديـ تقرير عف النشاط الذي تـ عممة وىؿ كان

 طرح سؤاؿ ما ىي عممية اليضـ في المعدة؟
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 ( دقيقة40النشاط الثالث :أجزاء الجياز اليضمي ) 

 عرض فيديو عف أجزاء الجياز اليضمي كما ىو في الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=xiAcWWEUQyUhttps://www.youtube.co
m/watch?v=CZciwzZTpu4 

 مي :توزيع الطالب الى مجموعات وتوزيع عمى كل مجموعة صور  الجزاءالجياز اليض

 توزع المعممة الطمبة إلى مجموعات.

 ويتم توزيع األوراق عمى المجموعات وتعين رئيس لكل مجموعة.

 وتحديد اليدف من النشاط.

 وتقيم مراحل العمل حتى إتمام العمل بشكمة النيائي.

 نشاط ختامي: عمل خارطة مفاىيمية لمجياز اليضمي وممحقات الجياز اليضمي:

 بعض األسئمة عمى الطالب.حيث يقـو المعمـ بطرح 

ويختار الطالب الجزء مف أجزاء الجياز اليضمي ووضعو في المكاف المناسب عمى خارطة المفاىيـ 
 والتعرؼ عمى الوظيفة المناسبة لو.

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xiAcWWEUQyUhttps://www.youtube.com/watch?v=CZciwzZTpu4
https://www.youtube.com/watch?v=xiAcWWEUQyUhttps://www.youtube.com/watch?v=CZciwzZTpu4
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 (2ورقة عمل ) 

 ىيا بنا نعين أجزاء الجياز اليضمي وممحقاتو.
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 (2) ورقت عمم

 انجهاس انهضمي

 اسم انطانب/ ة:.............................                              انشعبت:..........................

 انصف:.....................................                               انتاريخ:..........................

 

 :هيا بنا نعين أجشاء انجهاس انهضمي 
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 تحضير الصف يشبو المطعم.

 ثم يبدأ المطعم باستقبال الطالب.

 تقديم الطعام لمطالب حسب طمبيم.

 ثم طمب من الطالب حساب قيمة الوجبة التي طمبوىا كل منيم.

 يطمب منيم تقديم الطمب بالمغة االنجميزية.
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 النشاط الخامس: صحة الجياز اليضمي

 حصص 3

 أىداف النشاط:

 أف يتعرؼ الطالب عمى المشاكؿ التي تواجو الجياز اليضمي.

 أف يتعرؼ الطالب عمى السموكيات السميمة التي تساعد عمى الحفاظ عمى الجيازاليضمي.

 ( دقيقة:40النشاط األوؿ ) 

 اختيار احد الطالب نحيؼ و أخر سميف؟

 طرح بعض األسئمة عمى الطالب:

 نوع االكؿ الذي يتناولو كؿ طالب؟

 مف يمعب الرياضة؟

 كـ وجبة يتناوؿ كؿ طالب؟

 طمب مف الطالب عمؿ جدوؿ إلجابات الطالب والتعرؼ عمى الفرؽ بينيـ.
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 ( دقيقة.40النشاط الثاني:) 

الطريق، واطعمة تباع في المتاجر عرض بعض الصور ألطعمة مكشوفة التي تباع عمى جانب 
 مغطاه.

 وطرح بعض األسئمة عمى الطالب؟

 ما الفرؽ بيف الصورة األولى والثانية؟

 مف االفضؿ تناولو االطعمة المكشوفة أـ االطعمة المغطاة؟

 ما ىي المشاكؿ الصحية التي يتعرض لو الجياز اليضمي عندما يتـ تناوؿ ىذه األطعمة؟

 ض المشاكؿ التي تواجو الجياز اليضمي، وما ىو عالجيا؟طمب مف الطمبة طرح بع

) بعض المشاكؿ التي يواجيا الجياز اليضمي، اإلسياؿ، تسوس ألسناف، السمنة، تمبؾ معوي، وجع 
 في المعدة،............(

 يتـ التعرؼ عمى سببيا وعالجيا؟
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 ( دقيقة.40النشاط الثالث ) 

 االيجابية والسمبية عمى بطاقات.يتـ كتابة عبارات لبعض السموكيات 

 وطمب مف الطالب تصنيؼ ىذه السموكيات إلى سموكيات إيجابية و أخرى سمبية.

أمضغ الطعاـ جيدًا، أغسؿ اليديف قبؿ تناوؿ الطعاـ وبعدة، أتناوؿ الطعاـ المكشوؼ، اتناوؿ الطعاـ 
بنظافة أسناني، أبدأ طعامي باسـ البارد بعد الطعاـ الساخف مباشرة، أىتـ بنظافة أدوات الطعاـ، أىتـ 

اهلل، أتناوؿ الطعاـ أثناء المعب، ألعب الرياضة، أتناوؿ الفواكو بكثرة، أتناوؿ الحمويات والسكريات 
 بشكر كبير.

 
 

 السموكيات اإليجابية السموكيات السمبية
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 النشاط السادس الجياز النفسي

 حصص 4

 أىداف النشاط:

 يتعرؼ الطالب عمى أجزاء الجياز التنفسيأف 

 أف يستنتج الطالب وظيفة كؿ جزء مف أجزاء الجياز التنفسي.

 اف يستنتج الطالب آلية التنفس لدى االنساف.

 أف يميز الطالب بيف عممية الشييؽ والزفير.

 

 ( دقيقة40النشاط االول ) 

 فسي.مشاىدة فمـ تعميمي عف الجياز التنفسي وأجزاء الجياز التن

 ومشاىدة فمـ تعميمي عف رحمة اليواء في الجياز التنفسي.

https://www.youtube.com/watch?v=XEpp61i3nyU 

H120YfW3Ahttps://www.youtube.com/watch?v=SX 

 
 ( دقيقة.40النشاط الثاني ) 

 طمب مف الطالب الخروج إلى الممعب وعمؿ بعض التماريف الرياضية،

 وطرح بعض األسئمة عمى الطالب. عندما نتنفس مف أوؿ جزء نبدأ؟

 عندما نأخذ نفس إلى داخؿ الجسـ ماذا تسمى ىذه العممية؟

 العممية؟وعندما نخرج اليواء مف الجسـ ماذا تسمى ىذه 

 ويتـ عرض لوحة لجياز التنفسي وطمب مف الطالب وضع أجزاء التنفس في مكانيا المناسب.

https://www.youtube.com/watch?v=XEpp61i3nyU
https://www.youtube.com/watch?v=XEpp61i3nyU
https://www.youtube.com/watch?v=SXH120YfW3A
https://www.youtube.com/watch?v=SXH120YfW3A
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 ( دقيقة:  40النشاط الثالث )

عرض مجسـ لمجياز التنفسي والتعرؼ عمى ألية التنفس لدى اإلنساف مف خالؿ االنشطة السابقة، 
ومف خالؿ ىذا النشاط نتعرؼ عمى الجياز التنفسي وأوجو الشبو واالختالؼ بينو وبيف أجيزة التنفس 

 عند بعض الحيوانات، مثؿ األرنب و الضفدع، والسمكة. 
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 (3ورقت عمم )

 

 انتنفسيانجهاس 

 

 اسم انطانب/ة:.........................                        انتاريخ:.......................... 

 انصف:..................................                       انشعبت:............................

 

 هيا بنا نكمم انخارطت مفاهيمي انتانيت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يقىم به                         تقىم به                  تقىم به              

 

 
 

 

 

 

انجهازانتُفسيأجساء  

 األَف
 انرئتاٌ

اصال

انهىاءإنى

انقصثة

 انهىائية
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 ( دقيقة  40النشاط الرابع ) 

 عمل مشروع التموث:

 أواًل: يتم اختيار المشروع ) التموث( 

 بعض األسئمة عمى الطالب عف بعض المظاىر التي حولنا تسبب التموث في البيئة؟ويتـ طرح 

 وما ىو السبب التموث؟

 كيؼ يمكف عالج ىذا التموث؟

 ما أثر التموث عمى جياز التنفس؟

ثانيًا: طرح بعض الصور عمى الطالب ومناقشتيا مع المعمـ والتعرؼ عمى اسباب التموث وطرؽ 
 عالجيا.

 المشروع:ثالثًا: تنفيذ 

توزيع الطالب إلى مجموعات، وتعيف قائد لممجموعة، وتوزيع بعض الصور عمى المجموعات و 
 التعرؼ عمى اباب التموث واختيار العالج المناسب لو.
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 النشاط السابع صحة الجياز التنفسي وسالمتو

 حصص 3

 ( دقيقة40النشاط األول: ) 

 عرض صورة عمى الطمبة وطرح بعض األسئمة عمييم حوليا.

  

 

 ماذا نالحظ في الصورة؟

 ما ىي االستفادة مف الرياضة لجياز التنفسي؟

 

 ماذا نشاىد في الصورة؟

 ماذا تعني لؾ الصورة؟
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 (دقيقة: 40النشاط الثالث )

 شرابنا دواءٌ 

 

 

 

 يتـ النقاش حوؿ الصور السابقة.

 الميموف والبرتقاؿ؟ لماذا ينصح بشرب

 ما ىي فوائد الميموف والبرتقاؿ لمجياز التنفسي؟

ما ىي األمراض التي تصيب الجياز التنفسي ممكف عالجيا عف طريؽ الشراب الذي يحضر في 
 البيت.

 مف يذكر لنا أنواع أخرى تساعد عمى سالمة الجياز التنفسي.

 عمل عصير الميمون في الصف

 ليمون وسكر وماء.يتم طمب من الطالب إحضار 

 يتـ توزيع الطالب إلى مجموعات، وتوزيع الميموف والماء والسكر عمى كؿ مجموعة.

 ويتـ العصر والحصوؿ عمى عصير الميموف.

 النشاط الثالث

 ( دقيقة.40تقديم ورقة عمل اختبارية بعدي )
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 ( تحميل محتوى لوحدة أجيزة جسم اإلنسان:2ممحق )

 لمصف الرابع األساسي

 حدة: أجيزة جسم اإلنسان:اسم الو 

 جدول الحصص

 العدد اسـ الدرس عدد الحصص

 1 المجموعات الغذائية 4

 2 الغذاء المتوازف 3

 3 حفظ األغذية  3

 4 اليضـ والجياز اليضمي 4

 5 صحة الجياز اليضمي وسالمتو 3

 6 الجياز التنفسي 4

 7 صحة الجياز التنفسي وسالمتو 3

 8 حؿ أسئمة الوحدة 2

 المجموع 26
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 جدول النسب المئوية

عدد  النسب المؤية
 الحصص

 رقم الفصل اسم الفصل اسم الدرس

أجيزة جسـ  المغذيات 4 15.4%
 االنساف

الفصؿ 
 االوؿ 

 الغذاء المتوازف 3 11.5%

 حفظ األغذية 3 11.5%

اليضـ والجياز  4 15.4%
 اليضمي

صحة الجياز اليضمي  3 11.5%
 وسالمتو

 الجياز التنفسي 4 15.4%

صحة الجياز التنفسي  3 11.5%
 وسالمتو

 حؿ أسئمة الوحدة 2 7.8%

 المجموع 26 100%
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 أىداف الوحدة:

 أف يتعرؼ الطالب عمى المجموعات الغذائية أىميتيا لجسـ اإلنساف. .1

 إعداد وجبة غذائية متوازنة. .2

 طعامنا اليومي. أف يستنتج أىمية اليـر الغذائي في إعداد .3

 أف يقترح الطالب طرقًا مختمفة لحفظ األغذية. .4

 أف يتعرؼ عمى مفيـو عممية اليضـ ومراحميا المختمفة. .5

 أف يميز بيف أجزاء الجياز اليضمي و ممحقات الجياز اليضمي. .6

 أف يتعرؼ عمى ألية عممية التنفس. .7

 اليضمي و جياز التنفسي.أف يميز السموكيات اإليجابية لممحافظة عمى سالمة الجياز  .8
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 تصنيف األىداف حسب بموم

األىداف 
 التطبيق

43.7% 

األىداف 
االستدالل 

25% 

األىداف الفيم 
 %31.3والتذكر 

 الرقم اليدف السموكي

 1 أف يتعرؼ الطالب عمى مصادر الغذاء . *  

أف يستنتج الطالب أىمية أغذية البنائية لجسـ   * 
 اإلنساف.

2 

أف يستنتج الطالب أىمية أغذية الوقاية لجسـ   * 
 اإلنساف.

3 

أف يستنتج الطالب أىمية أغذية الطاقة لجسـ   * 
 اإلنساف.

4 

أف يصنؼ األغذية حسب المجموعات الغذائية    *
 الثالثة.

5 

أف يتعرؼ الطالب عمى أىمية الغذاء المتوازف  *  
 لمجسـ.

6 

الصحية و األغذية أف يميز الطالب بيف األغذية    *
 غير صحية

7 

أف يصنؼ الطالب المواد الغذائية حسب اليـر    *
 الغذائي.

8 

أف يستنتج الطالب أىمية تصنيؼ طعامنا اليومي   * 
 حسب اليـر الغذائي.

9 
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 10 إعداد وجبة غذائية متوازنة.   *

 11 أف يعدد الطالب طرؽ حفظ األغذية المختمفة.   *

 12 أىمية حفظ األغذية.التعرؼ عمى  *  

 13 التعرؼ عمى عممية اليضـ في جسـ اإلنساف. *  

 14 أف يعدد الطالب أجزاء الجياز اليضمي.   *

أف يميز الطالب بيف أجزاء الجياز اليضمي    *
 وممحقات الجياز اليضمي.

15 

 16 أف يتعرؼ الطالب عمى أليو اليضـ في المعدة. *  

مراحؿ اليضـ في جسـ أف يستنتج الطالب   * 
 اإلنساف.

17 

أف يستنتج الطالب وضيفة كؿ جزء مف أجزاء   * 
 الجياز اليضمي وممحقاتو.

18 

أف يميز الطالب بيف اجياز اليضمي لدى اإلنساف    *
 وبعض الكائنات الحية األخرى.

19 

أف يميز الطالب السموكيات اإليجابية والسموكيات    *
سالمة وصحة الجياز السمبية لممحافظة عمى 

 اليضمي.

20 

أف يعدد الطالب  المشاكؿ الصحية التي يتعرض    *
 ليا الجياز اليضمي.

21 

أف يتعرؼ الطالب عمى السموكيات السميمة التي  *   22 
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 يجب المحافظة عمى سالمة الجياز اليضمي.

 23 أف يتعرؼ الطالب عمى أجزاء الجياز التنفسي *  

 24 الطالب وظيفة أجزاء الجياز التنفسي.أف يستنتج   * 

 25 أف يستنتج الطالب عمى ألية التنفس لدى اإلنساف.  * 

أف يميز الطالب جياز التنفس لدى اإلنساف عف    *
 باقي الكائنات الحية األخرى.

26 

 27 أف يميز الطالب عممية الشييؽ و عممية الزفير.   *

تبادؿ الغازات في أف يتعرؼ الطالب عمى ألية  *  
 الرئة.

28 

أف يعدد الطالب بعض المشاكؿ الحية التي يتعرض    *
 ليا الجياز التنفسي.

29 

أف يميز الطالب بيف السموكيات اإليجابية والسمبية    *
 لمحافظة عمى الجياز التنفسي.

30 

أف يتعرؼ الطالب عمى الطرؽ الصحيحة التي  *  
 التنفسي.تساعد عمى سالمة الجيد 

31 

أف يتعرؼ الطالب عمى بعض مكونات الطبيعة  *  
التي تساعد عمى سالمة الجياز التنفسي مف 

 األمراض.

32 

  32المجموع    : 10 8 
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 توزيع االىداؼ حسب ىـر بمـو لكؿ درس

 الدرس الفيم التذكر انتطبيق االستذالل المجموع

 الدرس األوؿ  1 1 3 5

 الدرس الثاني  1 3 1 5

 الدرس الثالث  1 1 - 2

 الدرس الرابع  2 3 2 7

 الدرس الخامس  1 2 - 3

 الدرس السادس  2 2 2 6

 الدرس السابع  2 2 - 4

 المجموع 10 14   8 32
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 النسبة المئوية لألىداف حسب ىرم بموم لكل درس من وحدة أجيزة جسم اإلنسان

أهذاف 

 االستذالل

 اسم الدرس أىداف الفيم والتذكر  انتطبيق

 المجموعات الغذائية 3.1% 3.1% 9.3%

 الغذاء المتوازف 3.1% 9.3% 3.1%

 حفظ األغذية 3.1% 3.1% -

 اليضـ والجياز اليضمي 6.3% 9.3% 6.3%

صحة الجياز اليضمي  3.1% 6.3% -
 وسالمتو

 الجياز التنفسي 6.3% 6.3% 6.3%

 التنفسي وسالمتوصحة الجياز  6.3% 6.3% -

 المجموع 31.3% 43.7% 25%
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 جدول مواصفات لورقة عمل اختبارية لوحدة أجيزة جسم االنسان

 المحتوى          مستوى األىداف المجموع

            
 المعرفي

 المحتوى

 التذكر والفيم التطبيق االستدالل

عدد  التكرار%
 األسئمة

عدد  التكرار%
 األسئمة

عدد  التكرار%
 األسئمة

عدد  التكرار%
 األسئمة

المجموعات  1 3.1% 1 3.1% 3 9.3 5 15.5%
 الغذائية

 الغذاء المتوازف 1 3.1% 3 9.3% 1 3.1% 5 15.5%

 حفظ األغذية 1 3.1% 1 3.1% - - 2 6.2%

اليضـ والجياز  2 6.3% 3 9.3% 2 6.3% 7 21.9%
 اليضمي

الجياز صحة  1 3.1% 2 6.3% - - 3 9.4%
اليضمي 
 وسالمتو

 الجياز التنفسي 2 6.3% 2 6.3% 2 6.3% 6 18.9%

صحة الجياز  2 6.3% 2 6.3% - - 4 12.6%
 التنفسي وسالمتو

 المجموع 10 31.3% 14 43.7% 8 25% 32 100%
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 ( االختبار قبل التحكيم 3ممحق )

 كمية الدراسات العميا

 اساليب تدريس

 المفاىيم العممية لوحدة أجيزة اإلنسان لمصف الرابع األساسيبطاقة تحكيم اختبار فيم 

 من كتاب العموم و الحياة لمجزء األول 

 األستاذ/ الدكتور:......................         الدرجة العممية:................ 

 التخصص:............................        الوظيفة/ مكان العمل..............

 ـ عميكـ و رحمة اهلل و بركاتوالسال

تقـو الباحثة بإجراء دراسة بعنواف "أثر استخداـ التعميـ والتعمـ عبر المنيجية في تدريس  
وذلؾ لنيؿ درجة   CCTLالعموـ في فيـ طمبة الصؼ الرابع األساسي لممفاىيـ العممية"

داد  اختبارًا لفيـ الماجستير في أساليب التدريس العامة مف جامعة القدس، استمـز ذلؾ إع
المفاىيـ العممية لوحدة أجيزة جسـ اإلنساف مف كتاب العمـو والحياة الجزء  األوؿ لمصؼ 

 الرابع األساسي. 

بداء ّاراءكـ وممحوظاتكـ حولو، في ضوء   لذا ارجو مف سيادتكـ التكـر بتحكيـ االختبار وا 
 خبرتكـ، وذلؾ مف حيث:

ياسو.قياس فقرات االختبار لما أعّدت لق -

 مدى وضوح تعميمات االختبار. -

 مدى مالءمة بنود االختبار لموضوع البحث. -

 سالمة صياغة األسئمة عمميًا و لغويًا. -

 إجراء ما ترونو مناسبًا مف إضافة أو حذؼ أو تعديؿ لفقرات االختبار. -

 تفضموا بالقبول فائق االحترام و التقدير

 الباحثة

 لمى عبد العزيز السالمين
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اختبار فيم المفاىيم العممية في وحدة أجيزة جسم اإلنسان لمادة العموم والحياة  لمجزء 
 االول لمصف الرابع األساسي

 اسـ الطالب/ة......................        الشعبة:..........................

 ......التاريخ:...................                 المدرسة:....................

 درجة 40دقيقة                                 درجة االختبار  40زمف االختبار: 

 عزيزي/ تي الطالب/ ة:

ييدؼ االختبار الذي بيف يديؾ الى قياس مدى قدرتؾ عمى فيـ المفاىيـ في وحدة أجيزة 
الختبار اإلنساف في مادة العموـ والحياة الصؼ الرابع األساسي، والرجاء االطالع عمى ا

 وتعميماتو واإلجابة عنو.

 تعميمات االختبار:

 سؤاؿ، عميؾ اإلجابة عنيا جميعًا. 28يتكوف االختبار مف -1

 الرجاء قراءة كؿ سؤاؿ بعناية و دقة قبؿ البدء باإلجابة عنو. -2

 يرجى اإلجابة عمى نفس الورقة في المنطقة المخصصة لكؿ سؤاؿ. -3
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 أسئمة اختبار

 والحياةمادة العموم 

 اسم الطالب/الطالبة:                                                الشعبة:

 ىيا بنا نختار اإلجابة الصحيحة فيما يمي و نذكر سبب اختيارنا ليذه االجابة

 الطعام الذي لو أقل قيمة غذائية من بين األطعمة اآلتية؟ -1

 الحميب -ج              الشكوالتة          -التفاح              ب -أ

 لماذا اخترت إجابتؾ؟

 ........................................................................... 

من القواعد الصحية التي أقوم بيا لممحافظة عمى صحة  وسالمة الجياز  -2
 اليضمي؟

 تنظيـ وقت تناوؿ الطعاـ. -أ

 تناوؿ الطعاـ أثناء المعب. -ب

 تناوؿ الطعاـ الموجود في الشارع. -ج

 لماذا اخترت إجابتؾ؟ 

.........................................................................
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 الترتيب الصحيح لمراحل عممية ىضم الطعام في القناة اليضمية ىو:  -3

 الفـ، البمعوـ، المعدة، األمعاء -أ

 الفـ، األمعاء، المعدة -ب

 لفـ، المريء، البمعوـ، المعدة، األمعاء الدقيقة، األمعاء الغميظة.ا -ج

 لماذا اخترت إجابتؾ؟ 

....................................................................... 

 المغذيات التي تساعد الجسم عمى القيام في وظائفو المختمفة: -4

 الوقاية -الطاقة                        ج -البنائية                     ب -أ

 لماذا اخترت إجابتؾ؟  

......................................................................... 

يعد زيت الزيتون من األغذية اليامة التي تمد الجسم بالطاقة، و يصنف من  -5
 المواد:

 دىنية  -ج         نشوية           -سكرية              ب -أ

 لماذا اخترت إجابتؾ؟ 

.......................................................................... 
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ان الحميب والبيض يساعدا الجسم عمى النمو وبناء االنسجة التالفة وىي مثال  -6
 عمى مغذيات:

 لوقايةا -البنائية              ج  -الطاقة               ب  -أ

 لماذا اخترت إجابتؾ؟  

.......................................................................... 

 ان تناول الميمون او البرتقال تساعد في شفاء االنسان وىي من مجموعة: -7

 الطاقة  -الوقاية                ج -البناء                ب -أ

 لماذا اخترت إجابتؾ؟  

....................................................................... 

 التنوع في طعامنا حسب احتياجنا  وتناول كميات مناسبة لجسمنا-8 

 غذاء متوازف -غذاء غير صحي             ج -غذاء حيوي         ب -أ

 لماذا اخترت إجابتؾ؟ 

........................................................................... 
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من المشاكل التي يواجيا االنسان الذي ال يتحكم في نوعية و كمية طعامو  -9
 ىي؟

 ا+ ب  -السمنة الزائدة                     ج -سوء تغذية             ب -أ

 لماذا اخترت إجابتؾ؟ 

 .......................................................................... 

 عندما أقوم بأخذ ىواء الشييق فإنو من األفضل أخذ اليواء عن طريق:  -10

 األذف -االنؼ                         ج -الفـ                  ب -أ

 لماذا اخترت إجابتؾ؟  

........................................................................... 

 العضو الذي تحدث فيو عممية تبادل الغازات بين الدم و اليواء ىو: -11

 الحجاب الحاجز -القمب            ج -الرئتاف                   ب -أ

 لماذا اخترت إجابتؾ؟  

........................................................................ 

 عممية الشييق يمر في االعضاء اآلتية بالترتيب:عند دخول اليواء في  -12

 األنؼ، البمعوـ، الحنجرة، القصبة اليوائية، الرئتاف. -أ
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 األنؼ، الفـ، البمعوـ، الرئتاف. -ب

 الفـ، البمعوـ، الرئتاف، الحجاب الحاجز. -ج

 لماذا اخترت إجابتؾ؟

........................................................................... 

العضو الذي يشكل ممرًا لمطعام في الجياز اليضمي و ممرًا لميواء في  -13
 الجياز التنفسي ىو

البمعوـ لماذا اخترت  -المريء                   ج -الحنجرة          ب -أ
 إجابتؾ؟

........................................................................... 

 يتم تبادل الغازات في جسم االنسان عن طريق: -14

 ا + ب  -الشييؽ والزفير               ج -الفـ و األنؼ            ب -ا

 لماذا اخترت إجابتؾ؟  

........................................................................... 

 عندما ييبط الحجاب الحاجز إلى أسفل تحدث عممية: -15

 تبادؿ الغازات -الشييؽ                ج -الزفير         ب -أ

 لماذا اخترت إجابتؾ؟  
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........................................................................... 

 ص الصدري:العممية التي يضيق بيا القف -16

 التنفس -الزفير                    ج -الشييؽ            ب -أ

 لماذا اخترت إجابتؾ؟ 

........................................................................... 

من القواعد الصحيحة التي أقوم بيا لممحافظة عمى صحة و سالمة جيازي  -17
 التنفسي:

 ي االماكف المموثأف أجمس ف -أ

 تربية الحيوانات االليفة في المنزؿ -ب

 زراعة االشجار في المنازؿ والحدائؽ -ج

 لماذا اخترت إجابتؾ؟ 

........................................................................... 

اليضم عمينا االكثار من تناول األغذية الغنية باأللياف ألنيا تسيل عممية  -18
 والتخمص من الفضالت،  وليذا يحب أن نكثر من تناول:

 االرز -الحميب                     ج -الخضار والفواكو          ب -أ

 لماذا اخترت إجابتؾ؟ 
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........................................................................... 

 تي تكون غنية بالدىون مثل:من األفضل التقميل من المأكوالت ال -19

 التفاح -القمح                          ج -المكسرات             ب  -ا

 لماذا اخترت اجابتؾ؟ 

.......................................................................... 

 العناصر األساسية التي يحتاجيا اإلنسان حتى يستمر في الحياة: -20

 التراب، الماء، اليواء -أ

 الماء، اليواء، الغذاء -ب

 الغذاء، التراب، اليواء -ج

 لماذا اخترت إجابتؾ؟ 

.......................................................................... 

 المصدر الذي يمد الجسم بالحرارة: -21

 الطعاـ -ج   التماريف الرياضية     -المالبس الصوفية        ب -أ

 لماذا اخترت إجابتؾ؟  

................................................................... 
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 العضو الذي تحدث فيو عممية امتصاص الغذاء الميضوم ىو: -22

 األمعاء الغميظة -األمعاء الدقيقة              ج -المعدة            ب -أ

 لماذا اخترت إجابتؾ؟

.......................................................................... 

 العضو الذي يحدث فيو امتصاص الماء واألمالح: -23

 األمعاء الدقيقة -األمعاء الغميظة        ج -المعدة               ب -أ

 لماذا اخترت إجابتؾ؟...........................................

 انتيت األسئمة
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 ( االختبار بعد التحكيم 4ممحق )

 عمادة الدراسات العميا

 جامعة القدس

 ورقة عمل اختبارية

 فيم المفاىيم العممية في وحدة أجيزة جسم اإلنسان لطمبة الصف الرابع األساسي

 الشعبة:.....................اسـ الطالب/ ة..................                    

 المدرسة:......................                    التاريخ:.....................

 درجة  60دقيقة                         درجة االختبار:  40زمف اإلختبار:       

 
 عزيزي/ تي الطالب/ ة: 

يـ المفاىيـ العممية في وحدة أجيزة جسـ ييدؼ االختبار بيف يديؾ إلى قياس مدى قدرتؾ عمى ف
اإلنساف في مادة العموـ والحياة لمصؼ الرابع األساسي، الرجاء االطالع عمى االختبار وتعميماتو 

 واإلجابة عنو.

 تعميمات االختبار:

 ( سؤاؿ، وعميؾ اإلجابة عنيا جميعًا. 20يتكوف االختبار مف ) .1

 اختيارؾ ليذه اإلجابة. يرجى اإلجابة عمى نفس الورقة، مع ذكر سبب .2
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 ىيا بنا نختار االجابة الصحيحة فيما يمي ونذكر سبب اختيارنا ليذه االجابة:

 يستقر الطعام لفترة من الزمن في: -1

 الفـ -األمعاء الغميظة          د -المعدة     ج -المريء       ب -أ

 إجابتؾ؟.........................................................لماذا اخترت 

 لممحافظة عمى صحة وسالمة الجياز اليضمي أقوم:  -2

 تنظيـ وقت تناوؿ الطعاـ   -أ

 تناوؿ الطعاـ اثناء المعب -ب

 تناوؿ الطعاـ الموجود في الشارع -ج

 تناوؿ الطعاـ مكشوؼ  -د

 ………………………………..…………………………لماذا اخترت إجابتؾ؟ 

 مراحل عممية ىضم الطعام في القناة اليضمية: -3

 الفـ، البمعوـ، المعدة، األمعاء -أ

 الفـ، األمعاء، المعدة -ب

 الفـ، المريء، البمعوـ، المعدة، األمعاء الدقيقة، األمعاء الغميظة -ج

 األنؼ، الحنجرة، البمعوـ، المعدة  -د

 ………………………………………………………….إجابتؾ؟لماذا اخترت 
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 من ممحقات الجياز اليضمي: -4

 الغدد المعابية         -الفـ       ب -أ المريء -المعدة           د -ج  

 ….......................................................لماذا اخترت أجابتؾ؟ 

 وظائفو المختمفة:المغذيات التي تساعد الجسم عمى القيام في  -5

 الزيوت والدىوف -الوقاية           د -الطاقة           ج -البنائية     ب -أ

 ………………………………………………………لماذا اخترت إجابتؾ؟ 

 يصنف زيت الزيتون من المواد: -6

 بنائية -دىنية              د -نشوية        ج -سكرية      ب -أ

 ………………....................………………………لماذا اخترت إجابتؾ؟ 

 يعد الحميب والبيض مثال عمى مغذيات: -7

 سكريات ونشويات -الوقاية          د -البنائية     ج -الطاقة     ب -أ

 ……………………………………………………………..لماذا اخترت إجابتؾ؟

 الميمون و البرتقال مثال عمى  مجموعة: -8

 الدىنية  -الطاقة            د -ج  الوقاية         -البناء           ب -أ

 ……………………………………………………………لماذا اخترت إجابتؾ؟
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 التنوع في طعامنا حسب احتياجنا و تناول كميات مناسبة لجسمنا، يسمى غذاء: -9

 متكامؿ -متوازف          د  -الوقاية       ج  -غير متوازف      ب -أ

 …………………………………………………………إجابتؾ؟لماذا اخترت 

 عدم التحكم في نوعية وكمية الطعام يؤدي إلى: -10

 الرشح  -ا+ ب         د -السمنة الزائدة       ج -سوء تغذية       ب -أ

 …………………………………………………………..لماذا اخترت أجابتؾ؟ 

 عممية تبادل الغازات بين الدم و اليواء في: -11

 المعدة -الحجاب الحاجز          د -القمب           ج -بالرئتاف          -أ

 ……………………………………………………………..لماذا اخترت إجابتؾ؟ 

 يمر اليواء في عممية التنفس في: -12

 االنؼ، البمعوـ، الحنجرة، القصبة اليوائية، الرئتاف -أ

 االنؼ، الفـ، البمعوـ، الرئتاف -ب

 الحاجزالفـ، البمعوـ، الرئتاف، الحجاب  -ج

 البمعوـ، المعدة، األمعاء الغميظة -د

 …………………………………………………………لماذا اخترت إجابتؾ؟ 
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 يشكل ممرًا لمطعام في الجياز اليضمي و ممرًا لميواء في الجياز التنفسي ىو: -13

 القصبة اليوائية -البمعـو       د -المريء            ج -الحنجرة             ب -أ   

 …………………………………………………………….اخترت إجابتؾ؟لماذا 

 يتم تبادل الغازات في جسم االنسان عن طريق: -14

 ج+ب  -اليضـ         د -الشييؽ و الزفير        ج -الفـ و االنؼ        ب -أ

 ……………………………………………………….......لماذا اخترت إجابتؾ؟  

 عممية:عندما يحدث ىبوط لمحجاب الحاجز الى اسفل تكون  -15

 التنفس -تبادؿ الغازات              د -الشييؽ       ج -الزفير       ب -أ

 ……………………………………………………………لماذا اخترت إجابتؾ؟ 

 العممية التي يضيق بيا القفص الصدري: -16

 اليضـ  -التنفس             د -الزفير            ج -الشييؽ        ب -أ

 ………………………………………………………………لماذا اخترت إجابتؾ؟ 

 يجب اإلكثار من تناول: -17

 المشروبات الغازية  -األرز         د -الشكوالتة      ج -الخضار والفواكو      ب -أ

 …………………………………………………………………لماذا اخترت إجابتؾ؟
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 الجسم يحتاج الى طعام يمده بالطاقة الفورية: -18
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