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 اإلهداء

          ورغـ الحقد باقية أبدية واليداية الندية إلى الفطرة النقية 
  إلى ديننا الحنيؼ. 
   

   وما ذلت كرامتو وتقطعت زيتونتو        إلى مف كسرت حجارتو 
  إلى وطني الحبيب . 
   

    يح الطريؽومصاب والنفوس العطرة   إلى األرواح الطاىرة 
  برار.إلى الشيداء األ 
   

   وما بخؿ بما يممؾ وواساني بنفسو  إلى مف غمرني بحبو 
  إلى والدي الحبيب. 
   

 وما انفكت ترقب ظمي وأطعمتني وسقتني إلى مف حممتني وربتني 
  إلى أمي العزيزة. 

   
 وىي لي خير قريف وتسعى دوما لمسرتي إلى مف تشد عضدي 

  جتي  الغالية.إلى زو  
   

  وسر سعادتي وحياتي وميجة قمبي وفؤادي قرة عينيإلى 
  "آمنة"إلى طفمتي الغالية  
   

  إلى كؿ مف ساعدني   
  وأحببتو وأحبني 
 والخير رجوت لو ولي  
  إلى إخوتي و زمالئي 
   
  .أىدي ىذا العمؿ 



 
 ج

 شكر وتقدير

 كأم   مزية كطالبو لمعمـ جعؿ ، كالكـر الجكدً  ذم ،اليمـ باعثً  الٌنعـ، جميؿً  للً  الحمدي 
 ،البشرية كبعد كأزكى البريةً  خيرً  عمى كالسالـ الصالة ثـ عمية، رفيعة مزية كمنزلة

ب كيـ   :قاؿ تعالى ٍذ تىأىذَّفى رى ـٍ َلىىًزيدىنَّكيـٍ كىاً  : (، كقاؿ رسكؿ الل 7:ية،آبراىيـإ) لىًئٍف شىكىٍرتي
داكد(، فمؾ الحمد ربنا حمدان كثيران عمى  أبكال يشكر الل" )صحيح: ركاه "مف لـ يشكر الناس 

 .فضمؾ كمنؾ ككرمؾ عمينا بإتماـ ىذه الدراسة
مف مبدأ التقدير كاالعتراؼ بالجميؿ، فإنني أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف مف  كانطالقنا 

دارتيا كىيئات التدريس فييا لع طائيا المستمر في خدمة الجامعة اإلسالمية ممثمة برئيسيا كا 
 أبنائيا الطمبة.

 حفظو الل صالح الناقةالدكتكر/  كما أتقدـ بخالص الشكر كالتقدير َلستاذم كمشرفي
لتفضمو باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة بكؿ رحابة صدر، فكاف نعـ المكجو كالمرشد كالذم كانت  

البالغ في إنجازىا، فجزاه  ثراَللتكجيياتو السديدة كآرائو القيمة في كؿ فصؿ مف فصكؿ الدراسة 
 الل خير الجزاء، كزاده الل مف فضمو كبارؾ في عمره كعممو.

 :المناقشة  لجنة أعضاء األساتذة ىإل بالشكر واالمتناف العظيـ بجزيؿ أتوجو كما
 بذلكه ما عمى اهللحفظيـ   عطا درويش الدكتور/ , واألستاذ الدكتورة/ فتحية المولواألستاذة 

 .كجو أكمؿ عمى تصبح كي كتقييميا الرسالة ىذه تنقيح في ثميف جيد مف
 كسعيـ في ما كؿ قدمكا الذيف اإلسالمية، الجامعة في َلساتذتي كالتقدير بالشكر أتكجو كما

 .كالتكجيو بالعمـ عمي يبخمكا كلـ
 مف قدمو لي لما  الديبمحمكد محمد  /المعمـ الزميؿ الجزيؿ إلى بالشكر أتقدـ أف يفكتني كال
 .الدراسة أدكات كتطبيؽ الباحثو استخدم ي الذمالتعميم النمكذج تطبيؽ في مساعدة
الذم قاـ بمساعدتي  اَلشقر حسف / محمدالمعمـ أتقدـ بالشكر كالعرفاف إلى أف أنسى كما ال 
 تماميا.إلى إجكانب متعددة مف الرسالة سعيا لمكصكؿ  في

تدقيؽ الذم قاـ بمساعدتي في   سؼ حجازميك / المعمـ أتقدـ بالشكر كالعرفاف إلىك كما 
 .كجو أتـظيكرىا عمى ا لمكصكؿ الى سعين ا الرسالة لغكين 

 مف كقدمكه لي جيد مف الدراسة لما بذلكه أدكات محكمي لمسادة كالتقدير التحية ككؿ
 .كنصائح تكجييات



 
 د

 كاؿط معي عانكه لما أفراد أسرتي جميع إلى كالتقدير الشكر مشاعر بخالص أتكجو كما 
 حتى دراستي الصادقة صحبت دعكاتيا كالتي الحبيبة أمي بالذكر كأخص الدراسة، ىذه إعداد
 .كقكتو الل بحكؿ أينجزت

حتى كلك بكممة في مساعدتي  ىـاكنياية أتقدـ بأسمى كممات العرفاف لكؿ مف س
 كتكجييي إلكماؿ ىذه الدراسة.

 وآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالميف
 عبداهلل ـ محمدمعتصالباحث/ 
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 ممخص الدراسة
تكظيؼ نمكذج ميرؿ كتينسكف في تنمية ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشؼ عف فاعمية 

 تحديد تـ حيث، المفاىيـ العممية كعمميات العمـ  في العمكـ لدل طالب الصؼ الرابع اَلساسي
 :اآلتي في السؤاؿ الدراسة مشكمة

في تنمية المفاىيـ العممية كعمميات العمـ  بمادة العمـك  تينسكفميرؿ ك تكظيؼ نمكذج  أثرما 
 العامة لدل طالب الصؼ الرابع اَلساسي؟

 ويتفرع مف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 ما المفاىيـ العممية الكاجب تنميتيا في مادة العمـك لدل طالب الصؼ الرابع اَلساسي؟  .1
 كاجب تنميتيا لدل طالب الصؼ الرابع اَلساسي في مادة العمكـ؟ال ما عمميات العمـ .2
يات تنمية المفاىيـ العممية كعمم في تينسكفما الصكرة المقترحة لتكظيؼ نمكذج ميرؿ ك  .3

 المتكفرة في كحدة "التصنيؼ"؟ العمـ
ت أقرانيـ درجات الطالب في المجمكعة التجريبية، كدرجا بيف متكسطي فركؽىؿ يكجد  .4

 االختبار البعدم لممفاىيـ العممية؟ في الضابطةة في المجمكع
كدرجات أقرانيـ  بيف متكسطي درجات الطالب في المجمكعة التجريبية، فركؽىؿ يكجد  .5

 المجمكعة الضابطة في االختبار البعدم لعمميات العمـ؟
مف  اطالبن  اثنيف كستيفتككنت عينة الدراسة مف  حيث ،التجريبيالمنيج  الباحث استخدـ كقد

 تقسيميا كتـ التعميميةرقـ دار اَل مدرسة ا مفتـ اختيارىـ عشكائين ، طالب الصؼ الرابع اَلساسي
التحصيؿ السابؽ  فيكلقد تأكد الباحث مف تكافؤ المجمكعتيف  ،كضابطة تجريبية :مجمكعتيف إلى

 .لمعمكـ كاالختبار القبمي َلدكات الدراسة
ؿ محتكل كحدة التصنيؼ مف كتاب العمكـ لمصؼ بتحميقاـ الباحث  الدراسة أىداؼ كلتحقيؽ
 كعمميات العمـ  اختبار المفاىيـ العممية إعداد تـك  ،لتحديد المفاىيـ العممية كعمميات العمـ ،الرابع
 مجمكعتي عمى كبعدينا اقبمين  االختبار تطبيؽ تـ ،الصدؽ كالثبات مف التحقؽ كبعد ،لممعمـ كدليؿ
 عمى لمتعرؼ كبعدينا المجمكعتيف تكافؤ مف لمتأكد قبمينا النتائج ممتكح الضابطة،ك التجريبية  الدراسة

 تـ حيث، كالضابطة التجريبية المجمكعتيف في الطالب درجات متكسطات بيف داللة الفركؽ
، "t-test"كاختبار االرتباط، كمعامؿ المعيارية، كاالنحرافات الحسابية، استخداـ المتكسطات

 التأثير. حجـ فم لمتأكد إيتا مربع كاستخداـ
سكف في تنمية المفاىيـ العممية كعمميات ينفاعمية تكظيؼ نمكذج ميرؿ كت النتائج أظيرت كقد
 :اآلتيةمف خالؿ تكصؿ الدراسة إلى النتائج العمـك لدل طالب الصؼ الرابع اَلساسي  في العمـ



 
 و

 ( تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكلα ≤ 0.05بيف متكسط درجات الطالب ) 
في المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات أقرانيـ في المجمكعة الضابطة في اختبار 

 المفاىيـ العممية. 
 ( تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكلα ≤ 0.05 بػػيف متكسػػط درجػػات الطػػالب )

فػػػػي المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة كمتكسػػػػط درجػػػػات أقػػػػرانيـ فػػػػي المجمكعػػػػة الضػػػػابطة فػػػػي اختبػػػػار 
 عمميات العمـ.

  تفعيؿ نمكذج ميرؿ عنو الدراسة مف نتائج أكصى الباحث بضركرة  أسفرتضكء ما كفي
كاالىتماـ بطرؽ تنمية المفاىيـ العممية  ،اكتينسكف في تدريس العمكـ لممرحمة اَلساسية الدني

عمى استخداـ النمكذج كتدريب المعمميف ية أىم، ك كعمميات العمـ، كخاصة في ىذه المرحمة
 في تدريس العمكـ. التدريس، كتكظيفو في
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 الفصؿ األوؿ
 خلفية الدراسة وأهميتها 

 :الدراسة مقدمة
كتعتبر العمـك  ،بمجاالتيا المختمفة بعمكـ المستقبؿاالىتماـ ازداد في اآلكنة اَلخيرة  لقد
يشيد العالـ تغيرات متعددة كمختمفة أدت إلى االىتماـ بتدريس العمـك مكـ المستقبمية، ك أحد ىذه الع
 ،إحدل الركائز اَلساسية لمتطكر العممي كالتكنكلكجي العمكـتعتبر حيث  ،الخصكصعمى كجو 

، وتذليؿ الصعاب التي تكاجيك  لى رفاىيتو،إكصكؿ لم نسافكسيمة مف كسائؿ تسييؿ حياة اإلكتعد 
ما يحيط بو، كيسعى العمماء في كؿ  ا لما يدكر حكلو مف ظكاىر ككنية ككؿأكثر فيمن  وكجعم

لى الكشؼ عف أسرار الككف كالبيئة المحيطة بيـ حتى يستطيع اإلنساف تطكيعيا إالعصكر 
في العصر الحالي محصمة جيكد متصمة  الييإالمخترعات التي كصمنا عد ، حيث تامني ستفادةكاال

متتالية، كيسعى العمماء في القرف الكاحد كالعشريف كفى ظؿ التقدـ العممي اليائؿ كأفكار كتطبيقات 
ا لمحضارة كالثقافة، أىمو ليغدك بذلؾ ركادن  الراسي في نفكس لى رفع جدراف البناء العممي الشامخإ

المتسارع بصكرة شاممة لجميع مناحي  خرل بالتقدـ العمميحيث تميز عصرنا عف العصكر اَل
لى تقدـ كاسع في إأدل  كتكنكلكجيه  كمعرفيه  عمميه  نو انفجاره أنو يكاد يكصؼ بإيث الحياة، ح

ازداد االىتماـ  فقدكنتيجة ليذا  ،مما يحتـ عمينا ضركرة مكاكبة ىذا التسارع المعرفة شتى مجاالت
 .ةبكيفية إكساب التالميذ ليذه العمكـ بطريقة كظيفية تساعدىـ عمي تطبيؽ العمـك في الحياة اليكمي

منذ أف كجد اإلنساف عمى اَلرض كىك يتميز عف غيره مف الكائنات الحية بقدرتو عمى ف
فيـ العالـ الذم يعيش فيو مف خالؿ تفاعمو مع المدركات الحسية العديدة، كخبراتو التي يمر بيا، 

في كتراه يعقد مقارنات إليجاد أكجو الشبو كاالختالؼ بينيا لتككف أكثر فيما لو كاستفادة منيا 
كبذلؾ أصبح بمقدكره أف يستجيب لمجمكعة مف اَلشياء المتشابية كغير  ،المكاقؼ الجديدة

المتطابقة باستجابة كاحدة ىي مفيكمو عنيا، كبازدياد الزمف نمت قدرتو عمى التفكير المجرد 
)سعادة .اإلنساف لدل كالتعامؿ مع المجردات كالتعميمات المعقدة كىكذا نشأت المفاىيـ 

 (58: 1988كاليكسؼ،
 فالحياة في القرف الحادم كالعشريف أصبحت أكثر تعقيدنا مما ىي عميو سابقنا، كلف يكتب
التكفيؽ في ىذا القرف إال لمف يستطيع أف يستكعب التغيرات التكنكلكجية كالمعمكماتية المذىمة، 

مى أصالة كيتمكف مف ناحية أخرل مف تحقيؽ نكع مف التكازف بيف المعاصرة كالعكلمة كالحفاظ ع
القدرات العقمية  اليكية اإلسالمية كالكطنية التي تعمؿ عمى تفجير طاقات الخمؽ كاإلبداع كاستخداـ

 (1: 2000) شياب،  .النافذة
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 كمفتاح العمـ لغة فيي البيئة، تعقد مف تقمؿ أنيا في العممية المفاىيـ يةأىم كتبرز
 التي كالظكاىر، كاَلشياء اَلحداث مف اكبيرن  اعددن  كتصنؼ تنظـ نياإ حيث المعرفة العممية،
 تساعد كما العمـ نتاج تمثؿ التي المفاىيمية، كالبنى الرئيسة العممية المبادئ تشكؿ بمجمكعيا
 )خطايبة .اليكمية الحياة مكاقؼ في الفرد تعترض التي المشكالت، كفيـ حؿ في المفاىيـ العممية

 (197: 2001كالخميؿ، 
 دكرنا ميمنا في إبرازتؤدل  المفاىيـ  أفJosefinaL, 2004: 2)  )ذكرت جكزفينا كما ك 

ية المادة الدراسية لممتعمـ لما ليا مف دكر في ربط الحقائؽ المعرفية بركابط قكية مف خالؿ أىم
  .المفيـكإدراؾ المتعمـ لصفات كخصائص 

 ككجد أف اليدؼ مف تدريس المفاىيـ ىك مساعدة الطمبة عمى جمع أمثمة مكجبة لممفيكـ
تمثؿ في قياميـ بتصنيؼ يف اكتساب المفاىيـ أكاالستجابة ليا بالرمز أك االشارة أك االسـ، ك 

خصائص المفيكـ كسماتو بالطريقة نفسيا التي يقكـ بيا المدرس مف خالؿ تقديـ تعريؼ ثـ تقديـ 
 (152: 1990كعكدة ، يشكاىد حتى يقـك المتعمـ بالسمكؾ التصنيفي)المقان

تقاف المعمـ لطرؽ  ،( بضركرة تعمـ المفاىيـ لمطمبة190:2004كما أكصى المقحـ ) كا 
التدريس الحديثة التي أثبتت الدراسات التربكية فعاليتيا في نمك المفاىيـ كاستخداـ التقنيات 

 الحديثة كأساليب التقكيـ التي تسيـ في فيـ الطالب لممفاىيـ.
أىداؼ تدريس العمكـ في جميع تككيف المفاىيـ العممية كتنميتيا لدل الطمبة أحد  عدكي

مف أساسيات العمـ كالمعرفة التي تفيد في فيـ ىيكمو العاـ كفي  يعدمراحؿ التعميـ المختمفة، كما 
كليذا فإف تككيف المفاىيـ العممية أك تيذيبيا لدل الطمبة، عمى اختالؼ  ،التعمـ أثرانتقاؿ 

يتضمف سالمة تككيف المفاىيـ العممية كبقائيا  امناسبن  اتدريسين  اتكياتيـ التعميمية، يتطمب أسمكبن مس
 (349: 2004) النجدم كآخركف، .كاالحتفاظ بيا

كيرل الباحث أف المفاىيـ العممية تشكؿ ركيزة مف ركائز العمـ الرئيسة التي يتـ التكاصؿ 
مـ   مف خالليا، حيث أنيا تعتبر مف أساسيات العمـ كالمعرفة العممية التي تفيد في انتقاؿ أثر التع

كبذلؾ تعتبر عممية نقؿ المفاىيـ الجردة إلى مفاىيـ حسية ذات معنى مسؤكلية تقع عمى كاىؿ 
كيتـ ذلؾ مف خالؿ اتاحة  المعمـ، حيث يساعد تالميذه عمى البحث كاالكتشاؼ كحؿ المشكالت

 .الفرصة لمطالب لمتعرؼ عمى اَلشياء  كذلؾ يقتضى تخطيطا جيدنا مف قبؿ المعمـ لتعمـ المفيكـ
يجمع بيف شيئيف أك حادثيف أك كيقصد بتعمـ المفيكـ أم نشاط يتطمب مف الفرد أف 

، كىذا النشاط الذل يقـك بو الفرد مف أجؿ التصنيؼ يفترض أنو يؤدل الى نمك المفاىيـ رأكث
ا ، بحيث ا صحيحن لدرجة أنو عندما نقدـ لو أشياء جديدة مختمفة فانو يستطيع أف، يصنفيا تصنيفن 

 (3: 2003)جاسـ كجراغ ، .اَلمثمة المكجبة كالسالبة يفرؽ بيف
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ية أف يمتمؾ الطالب مفاىيـ عممية صحيحة أىمعمى (Bruner) كلذلؾ فقد أكد بركنر 
)عبد  .تساعدىـ عمى فيـ المادة العممية كتنقميـ مف معرفة بدائية إلى معرفة صحيحة كمتطكرة

 ( 146: 2001السالـ ،
حديثة كمتعددة  في  ية استخداـ استراتيجيات تعميميةأىم ثبتت العديد مف الدراساتأكقد 

كدراسة رضكاف  ،(2012، كدراسة عكض الل )(2013) االمفاىيـ العممية منيا دراسة مينتنمية 
 كغيرىا مف الدراسات. ...(2012)

كتتطمب طرؽ العمـ كممارستيا في العمكـ امتالؾ معمـ العمكـ قدرات عقمية أك ميارات 
يات التقصي كاالكتشاؼ العممي، كتسمى ىذه القدرات العقمية الخاصة عمميات خاصة في عمم

كالعمميات العقمية الخاصة  نيا مجمكعة مف القدراتأالعمـ أك ميارات التفكير العممي حيث 
 (231: 2004ـ كالتفكير العممي بشكؿ صحيح .) زيتكف، مالالزمة لتطبيؽ طرؽ الع

نيا تييئ الفرصة إحيث ، منا في العممية التعميميةكما كتمعب عمميات العمـ دكرنا مي 
مف أف تعطى لو بمساعدة المعمـ، ك تجعؿ  لمساعدة التمميذ عمى اكتساب المعمكمات بنفسو بدالن 

قدرة التمميذ عمى  االكتشاؼ كما أنيا تساعد عمى تنميةك التعمـ عف طريؽ البحث كاالستقصاء 
البحث عف المسببات ك التالميذ مثؿ: حب االستطالع الذاتي ك تنمي اتجاىات عممية لدل  التعمـ

 .ه إلى مكاقؼ تعميمية أخرلأثر كاكتساب التمميذ ليذه العمميات ينتقؿ  التي تكمف كراء الظكاىر،
 (49: 1986)سميـ كآخركف، 

في عممية  كيرل الباحث أف عممية اكتساب عمميات العمـ يجعؿ مف دكر الطالب ايجابيا ن
حيث يكتسب ميارات التفكير العممي كالقدرة  القدرة عمى التعمـ بشكؿ أفضؿ،التعميـ كيجعؿ لديو 

  .ـعمى التعمـ الذاتي كمكاجية المكاقؼ الحياتية بأكثر حكمة كتنظي
نو يجب عمى معممي العمكـ االىتماـ بعمميات العمـ كالتركيز عمييا في تدريس أحيث 

غا )اَل مكـ لممراحؿ االساسية كالثانكية.العمكـ كذلؾ َلنيا تحقؽ الكثير مف أىداؼ تدريس الع
 ( 43: 2009كالمكلك ،
الدكؿ المتقدمة َلفراد  إعدادَلف التفكير العممي كعمميات العمـ ىما الركيزة اَلساسية في ك 

اَلفراد كالبرامج  إعدادستراتيجيات ا  مجتمعيـ، كىما اَلساس الذم يجب أف تبنى عميو برامج ك 
عمى تحميؿ خاصة العمكـ بصفة  معمـفبناءن عمى ذلؾ يجب حث  ،كاَلدكات المدرسية المتنكعة

كتدريب ، محتكل الكتاب المدرسي كاستخراج المفاىيـ اَلساسية لكؿ مكضكع أك كحدة دراسية
، )ناظرعمى تطبيؽ العمميات التفكيرية المختمفة عند دراسة المفاىيـ في المادة العممية. مبة الط

2005  :105) 
دراكن  ـ أكثر فيمنايككف المعم عندماك   طمبتو ابساك في ه فإف ذلؾ يساعد ،لعمميات العمـ اكا 

بؿ عمى جميع المعمميف بمختمؼ  ،كيجب أف ال يقتصر ذلؾ عمى معمـ العمكـ المفاىيـ العممية،
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كما كأكدت معظـ الدراسات التخصصات، حتى يتـ استقباؿ المعمكمات مف المعمميف بشكؿ سميـ، 
عمميات العمـ تساعد الطمبة عمى حؿ مشاكميـ التي تكاجييـ في  أف اكتساب السابقة عمى

 .حياتيـ
حديثة كمتعددة   ية استخداـ استراتيجيات تعميميةأىمثبتت العديد مف الدراسات أ كلقد

كدراسة الطكيؿ  ،(2011)يالسفيانكدراسة  ،(2013داككد ) أبكلتنمية عمميات العمـ منيا: دراسة 
 اساتكغيرىا مف الدر  ...(2011)

لدل المعنييف بتدريس المفاىيـ، كذلؾ بسبب  فكرة استخداـ النماذج التعميمية انتشرت كلقد
سسيا المنطقية، فقد ظيرت أطبيعة المفاىيـ مف حيث درجة صعكبتيا أك تركيبيا أك  اختالؼ

فمف النماذج االستقرائية، نمكذج بركنر كنمكذج ىيمدا  ،تدريسالعدة محاكالت لكضع نماذج في 
لممفاىيـ  (Gagne)استخدمت الطريقة االستنتاجية، نمكذج جانييو  أما النماذج التي ،باتا

  (97: 1988اليكسؼ ، ك )سعادة. سكفتينك  كنمكذج كمكزماير، كنمكذج ميرؿ المجردة،
ؽ ذكرىا ال تخرج عف حدكد سب التيكالنماذج ، ىك مكضع الدراسة كىذا النمكذج اَلخير

عرضيما  طريقة فاَلسمكبيف السابقيف يختمفاف في ،سمكب االستنباطياالستقرائي أك اَل اَلسمكب
كىذا ما  ،ا حتى يصؿ الى التعريؼاالنتقاؿ تدريجين  ثـ فمنيا الذل يبدأ بتقديـ اَلمثمة ،لممفيكـ

لى الكؿ(، أما اَلسمكب إنو يسير مف )الجزء أيعرؼ باَلسمكب االستقرائي الذل نختصره في 
كالذل يمكف اختصار خطكاتو  ،مثمةلى اَلإا التعريؼ ثـ االنتقاؿ تدريجين  بتقديـ أاالستنباطي يبد

نيما يتفقاف أال إلسابقيف كبيف اسماَل ختالؼاكعمى الرغـ مف  ،لى الجزء(إأنو يسير مف )الكؿ 
، تعريفو، صفاتو المميزة، أمثمة  ، عند عرض المفيكـ ةعمى المككنات الرئيس كىى: اسـ المفيـك

 كال أمثمة. 
 البحكثبعشرات بأنو قاـ بمشاركة طالبو  (Allen's, 2008: 154)ألنز  ذكر كقد

ف يحددكا عدد أ فف الطالب يستطيعك أظيرت نتائج دراساتيـ أ، ك تينسكفالمتعمقة بنمكذج ميرؿ ك 
ف أف النمكذج يسمح لمطالب أك  ،مثمة كالتدريبات التي يحتاجكنيا لكى يتقنكا ىذه الميارةاَل

االنتائج  تشار أك كما ، ثـ المثاؿ ثـ بأشكاؿ التدريبيتسمسمكا بالقاعدة  ف الطالب الذيف لدييـ أ أيضن
  .خرلؽ اَلي كبر مف الطالب الذيف يدرسكف بالطر أالقدرة عمى التعميـ تحسنكا بشكؿ 

كيرل الباحث أنو عند استخداـ نمكذج ميرؿ كتينسكف في العممية التعميمية فإنو يجعؿ مف 
 عميمية حيث أنو يشرؾ الطمبة كيزيد مف تفاعميـ في المكقؼ التعميمي، الطالب محكر العممية الت

 استراتيجيات مف البد العممية المفاىيـ مع تعامميـ في المتعمميف بسمكؾ نرقى ىكلك
باإلضافة إلى تحسيف  ،تدريس العمكـ مجاؿ في خاصة التدريس طرؽ تحسيف في حديثة تسيـ

ة عف المفاىيـ العممية كما كأشارت لذلؾ الدراسة السابقة في يأىمعمميات العمـ التي ال تقؿ  كتنمية
  (Renner & et  al, 1990: 4) ىذا الميداف.
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دراسة  كقد أجريت بعض الدراسات لمتأكد مف فاعميتو في التدريس، كمف ىذه الدراسات:
 ، التي(... كغيرىا مف الدراسات2012دراسة صيدـ )ك  ،(2012دراسة طو)ك  ،(2013حبيب )

الطريقة التقميدية كأثرىا الفعاؿ في اكتساب المفاىيـ  رت تفكؽ نمكذج ميرؿ كتينسكف عمىأظي
 العممية  كتنميتيا.

يرات غالختيار ىذه المتالباحث دفعت  فإف ىناؾ مبررات كمف خالؿ العمؿ في ميداف التعميـ
 منيـ مف أف ،المعمميف عند تقديـ مفيكـ معيف عمى بعض المستقمة كالتابعة كمنيا مالحظتو
ثـ ينتقؿ  تقديـ التعريؼب فيقكـ ،بعينو اسمكبن أ أك انمطن  عال يتبك  ،يسير كفؽ خطكات غير كاضحة

مثمة المنتمية كاَل لممفيكـ الخصائص الحرجة المميزة  ال يكضححيث  ،إلى اَلسئمة مباشرة
فعاؿ في  أثر مفلما ليا  ،مفيـك معيف ال بد مف ذكرىا عند تقديـالتي  ،منتميةالغير  مثمةكاَل
لى صعكبة في قدرة الطالب عمى تككيف تصكر عقمي كاضح لبعض إ كذلؾ أدل ،التعمـ أثربقاء 

كدراية عند المعمـ  لى دقة كعنايةإتحتاج  التيعمميات العمـ  كخمؿ في اكتساب المفاىيـ العممية،
ت الميمة كلكف يترؾ بعض الخطكاكبعضيـ يقـك بتدريس المفاىيـ بطريقة صحيحة  ،في تدريسيا

كبعد اطالع الباحث في كاَلدب التربكم كالدراسات السابقة التي تحدثت عف  ،عند عرضو لممفيكـ
، ...كغيرىا(2012(،كرضكاف )2012(،كالدبسي)2013مينا )المفاىيـ العممية كتنميتيا كدراسة: 

 ـكاستطالع آراء معممي العمكـ كالمشرفيف كالتي أشارت إلى ضعؼ مستكل التالميذ في في
المفاىيـ العممية، كلذلؾ فقد كجد الباحث أف ىناؾ حاجة إلى استغالؿ تمؾ الجيكد ككضعيا في 
إطار معيف محدد ككاضح، فاقترح نمكذج متخصص في تدريس المفاىيـ العممية، كلذلؾ فقد كجد 
الباحث أف ىناؾ حاجة إلى استغالؿ تمؾ الجيكد ككضعيا في إطار معيف محدد ككاضح، فاقترح 

متخصص في تدريس المفاىيـ العممية كىك نمكذج ميرؿ كتينسكف الذل أثبتت العديد مف  نمكذج
 الدراسات فاعميتو كأثره في تنمية المفاىيـ العممية.
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 مشكمة الدراسة:
 : اآلتيمشكمة الدراسة الحالية بطرح السؤاؿ الرئيس في ضوء ما سبؽ تحددت  

تنميػة المفػاىيـ العمميػة وعمميػات العمػـ بمػادة فػي  تينسوفتوظيؼ نموذج ميرؿ و  أثرما 
 العمـو العامة لدى طالب الصؼ الرابع األساسي؟

 :         اآلتيةالفرعية  كينبثؽ مف ىذا السؤاؿ الرئيس اَلسئمة
 ما المفاىيـ العممية الكاجب تنميتيا في مادة العمـك لدل طالب الصؼ الرابع اَلساسي؟  .1
 يتيا لدل طالب الصؼ الرابع اَلساسي في مادة العمكـ؟ما عمميات العمـ الكاجب تنم  .2
كعمميات  في تنمية المفاىيـ العممية  تينسكفلتكظيؼ نمكذج ميرؿ ك  اَلنشطة المقترحةما   .3
 ؟لعمـ المتكفرة في كحدة "التصنيؼ"ا
بيف متكسطي  درجات الطالب في المجمكعة التجريبية، كدرجات أقرانيـ في  فرؽىؿ يكجد  .4

 في االختبار البعدم لممفاىيـ العممية؟ ابطةالضالمجمكعة 
في  بيف متكسطي درجات الطالب في المجمكعة التجريبية، كدرجات أقرانيـ فرؽىؿ يكجد  .5

 المجمكعة الضابطة في االختبار البعدم لعمميات العمـ؟
 أىداؼ الدراسة:
 الحالية إلى: ىدفت الدراسة

 الصؼ الرابع البالعمـك لدل ط تنميتيا في مادةتحديد المفاىيـ العممية الكاجب  .1
 اَلساسي.             
 في مادة العمكـ. تحديد عمميات العمـ الكاجب تنميتيا لدل طالب الرابع اَلساسي  .2
 الالزمة في تنمية المفاىيـ العممية، تينسكفميرؿ ك  نمكذج بناء أنشطة تكظيؼ  .3

 كاكتساب عمميات العمـ بمادة العمـك لمصؼ الرابع اَلساسي.
في تنمية المفاىيـ العممية لدل طالب  تينسكفميرؿ ك  نمكذج تكظيؼ أثررفة مع  .4

 الصؼ الرابع اَلساسي.
الصؼ  في تنمية عمميات العمـ لدل طالب تينسكفتكظيؼ نمكذج ميرؿ ك  أثرمعرفة   .5

 الرابع اَلساسي.

 فرضيات الدراسة:
جات ( بيف متكسط در α ≥0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) .1

الطالب في المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات أقرانيـ في المجمكعة الضابطة في 
 اختبار المفاىيـ العممية. 
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( بػػػػيف متكسػػػػط درجػػػػات α ≥0.05ال تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتكل ) .2
الطػػالب فػػي المجمكعػػة التجريبيػػة كمتكسػػط درجػػات أقػػرانيـ فػػي المجمكعػػة الضػػابطة فػػي 

 .العمـ عمميات اختبار
 ية الدراسة:أىم

 يا:أىمية ىذه الدراسة في أمكر عدة، كمف أىمتكمف 
في ، تيفيد مخٌططي مناىج العمكـ تينسكفتيكٌفر الدراسة معمكمات عف نمكذج  ميرؿ ك  .1

، بحيث تييسر لمطمبة عممية تٌعمميـ تينسكفميرؿ ك   لنمكذج اصياغة المقررات الدراسية كفقن 
 عمى مختمؼ مستكياتيـ.

كرشات  ليذه الدراسة أف تيفيد المشرفيف التربكييف لمادة العمكـ، كذلؾ مف خالؿ إقامة يمكف .2
 .تينسكفك  عمؿو لمٌعممي العمكـ، كيتبنَّى مف خالليا العمؿ بنمكذج  ميرؿ

عمميات  تيقدـ ىذه الدراسة دليؿ معمـ  يتضمف تدريس المفاىيـ العممية، كاكتساب بعض .3
 التي قد تفيد المدرسيف بيذا المجاؿ.ك نسكف يالعمـ، كفقان  لنمكذج  ميرؿ كت

لعمميات العمـ، قد يستفيد منيا طمبة  ا، كاختبارن لممفاىيـ العممية اتيكٌفر ىذه الدراسة اختبارن  .4
 أدكاتيـ لمبحث . إعدادالبحث العممي في مجاؿ تدريس العمـك عند 

مرحمة اَلساسية تستخدـ الدراسة طريقة تكاكب االتجاىات الحديثة في تدريس العمكـ لم .5
 الدنيا .

 حدود الدراسة:
 اقتصرت ىذه الدراسة عمى:

  اَلرقػـ  بمدرسػة دار فػي محافظػة شػرؽ غػزة  طػالب الصػؼ الرابػع اَلساسػيمجمكعة مف
 ـ.2014-2013ساسية لمبنيف في العاـ الدراسي اَل
  التصنيؼ" المقررة عمى طالب الصؼ الرابع اَلساسي في الفصؿ الدراسي الثاني "كحدة

 ـ.2014-2013ي العاـ الدراسي ف
 ( العالقػػات المكانيػػة   -االسػػتنتاج   – التصػػنيؼ عمميػػات العمػػـ– )كتػػـ قيػػاس  ،التكاصػػؿ

 .ـمفاىيـ العممية كبعض عمميات العمالمكضكعات في ىذه الدراسة عمى قياس ال
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 مصطمحات الدراسة:   
ريؼ المصطمحات إجرائينا بتع اـ الباحثقالباحث عمى اَلدب التربكم، طالع افي ضكء       

 -:كىى كاآلتي
كتينسكف  -ميرؿ كؿ مف قدميا  مجمكعة مف الخطكات التيىك : نسوفيوت نموذج ميرؿ .1

عطي المتعمميف فرصة كي يستخدمكا ت كالتي تقديـ القاعدة العامةحيث يتـ  لتدريس المفاىيـ
ير االستنتاجي كفؽ ىذه القاعدة في تفسير المكاقؼ المتعددة كيفتح ليـ المجاؿ لمتفك

مع  مثمةأمثمة كالالاَل يىك الشكاىد  –التعريؼ  يىك )القاعدة  كىي: ساسيةالتحركات اَل
التدريب االستجكابي( مع تقديـ تغذية  –كالمقابمة لممثاؿ كالالمثاؿ تباعدال تيمراعاة قاعد

لمجمكعة كالتي اتبعت في أثناء تدريس طالب ا  راجعة كالتأكد مف تحقيؽ االىداؼ المحددة
 .التجريبية

الصكرة الذىنية التي تتككف لدل الفرد نتيجة تعميـ صفات كخصائص : العمميةالمفاىيـ  .2
كالتي تمكنو مف فيميا كالقدرة عمى  ،مميزة تشترؾ فييا جميع اَلمثمة الدالة عمى ذلؾ المفيكـ

كتاب " نيؼالتص"تفسيرىا كتتككف مف جزأيف )االسـ كالداللة المفظية( كالمتضمنة في كحدة 
كيتـ قياسيا مف خالؿ الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب ، صؼ الرابع الجزء الثانيلمالعمكـ 

 الذم تـ تقديمو لمطالب لغرض الدراسة. في اختبار المفاىيـ العممية
 التي يقكـ بيا المتعمميف كاَلنشطة مجمكعة مف القدرات كالعمميات :عمميات العمـ .3

 لىإتقسـ عمميات العمـ ك  ، كالتفكير العممي  بشكؿ صحيح، الالزمة لتطبيؽ طرؽ العمـك 
المالحظة كالتصنيؼ كاستخداـ اَلرقاـ كالتنبؤ  :مثؿ، العمميات العقمية اَلساسية

كضبط  ،تفسير البيانات :كالمتكاممة مثؿ ،كاالستدالؿ كاالستنتاج كالعالقات المكانية 
لدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب كيتـ قياسيا مف خالؿ ا ، كفرض الفركض، المتغيرات 

 في اختبار عمميات العمـ الذم تـ تقديمو لمطالب  لغرض الدراسة.
تسع كعشر سنكات ىـ الطالب الذيف يتراكح أعمارىـ بيف : طالب الصؼ الرابع األساسي .4

 في السمـ التعميمي الفمسطيني. االبتدائي كىـ في المستكل الرابع
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 الثاًي الفصل

 اإلطاز الٌظسي
 
 
 

 .تينسوفالمحور األوؿ: نموذج ميرؿ و  ͏
 المحور الثاني: المفاىيـ العممية. ͏
 المحور الثالث: عمميات العمـ. ͏
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 الثانيالفصؿ 
 اإلطار النظري                           

 :تينسوفالمحور االوؿ: نموذج ميرؿ و 
جديدة نالت الحادث في مجاؿ التدريس، ظيرت اتجاىات تربكية  في ظؿ التطكر

لى أف المفاىيـ إكيعكد السبب ، ية بالغةأىم اتصبحت ذأكتعميميا ك  كمنيا تعمـ المفاىيـ ،االىتماـ
ساسية لفيـ االشياء كتصكره، حيث مككف في مككنات البنية المعرفية، بؿ كتعد المبنة اَل أىـتعد 

 عميا ذات معنى.تعمؿ المفاىيـ عمى تنظيـ المعمكمات كتصنيفيا تحت اسـ أك رمز معيف كج
 نماذج التصميـ التعميمي:

يعد عمـ تصميـ التعميـ مف العمكـ الحديثة التي ظيرت في السنكات اَلخيرة مف القرف 
 ليإكتعكد أصكؿ التصميـ في العممية التعميمية التعممية،  في مجاؿ التعميـ، (20 -15العشريف )

كالميارات   يف ال ينضب مف المعارؼ،البحكث في مياديف عمـ النفس كالتربية التي زكدتنا بمع
 لى ظيكر نظريات تعمـ مختمفة مثؿ النظرياتإكأدت ، الالزمة لتطكير استراتيجية التعميـ كتقنياتو

نماذج  قتراحاك لى تفسير عممية التعمـ إكىدفت ىذه النظريات  نسانية،جرائية، كالمعرفية، كاإلاإل
كبذلؾ تطكر  ،فردم بأساليبو المختمفة كالتعمـ لإلتقافلمتعميـ فظير التعميـ المبرمج ، كالتعميـ ال

 (25: 2003مفيـك تصميـ التعميـ.)الحيمة ،
ف التصميـ التعميمي إنما انبثؽ كعمـ عف العمكـ النفسية السمككية، كالعمكـ اإلدراكية ك  ا 
ير فالعمـك السمككية ىي مجمكعة النظريات التي ترتكز عمى دراسة العالقة بيف المث ،المعرفية

كتعتبر نظريات التصميـ التعميمي مف الخارجي كاالستجابة المالحظة في البيئة التعميمية ، 
أفضؿ الطرؽ التعميمية التي تؤدم إلى تحقيؽ اَلىداؼ التعميمية المرغكب فييا، ثـ تصكير ىذه 

ة، المفتكحجامعة القدس ) الطرؽ في أشكاؿ كخرائط مقننة يستخدميا كاضع المنياج كالمعمـ معا.
8002،00) 

قد ساعدت ىذه العمكـ التصميـ التعميمي عمى التعرؼ إلى كيفية ىندسة مثيرات البيئة كل
التي تعٌبر في  ،التعميمية كتنظيميا بطريقة تساعد المتعمـ عمى إظيار االستجابات المرغكب فييا

لى كيفية كقد ساعدت ىذه العمكـ التصميـ التعميمي عمى التعرؼ إ ،مجمكعيا عف عممية التعمـ
كتنظيميا بطريقة تكافؽ الخصائص اإلدراكية المعرفية لممتعمـ،  ،ىندسة محتكل المادة التعميمية

كبشكؿ يساعده عمى خزف المعمكمات في دماغو بطريقة منظمة، ثـ مساعدتو عمى تبصر 
دراؾ عالقاتو كحؿ مشكالتا يمكف تشبيو عممية التصميـ التعميمي ببساطة بأنيا ك ، لمكقؼ كا 

حيثي يقكـ فريؽ التصميـ ، خطط لما يجب أف تككف عميو عممية التدريس بجميع مككناتياالم
بتخطيط كتحميؿ العممية التعميمية عمى اعتبارىا مجمكعة مككنات كعناصر)أىداؼ، استراتيجيات، 
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، كتنظيميا بطريقة تبادلية نفعية  (اختبارات، عمميات تقكيـ، مصادر تعمـ، طالب، بيئة تعممية
محكـ، يحقؽ اَلىداؼ المنشكدة، كتعزيز ميارات الطمبة  اا كاحدن بعضيا البعض كتشكؿ قالبن تكمؿ 
 (2014)كرد في: مكقع جامعة القدس المفتكحة ،.جؿ اإلتقافأنحك التعمـ مف  يةالمكج

 مفيـو التصميـ التعميمي:
ث العمـ الذم يبح و( بأن (Instructional designكأالتصميـ التعميمي  كتعرؼ عممية

في كصؼ كتصكير أفضؿ الطرؽ التعميمية التي تؤدم إلى تحقيؽ النتائج التعميمية المرغكب 
 ( 8002،2المفتكحة ، جامعة القدس ) .فييا كفؽ شركط معينة

عف  حقؿ مف المعرفة ييتـ بطرؽ تخطيط التعميـ كتنظيمو ( بأنو77: 1992عرفو دركزه )ك 
ة كتصكيرىا في أشكاؿ خرائط بشكؿ يحقؽ طريؽ كصؼ أفضؿ المخططات، كالنماذج التنظيمي

 .النتائج التعميمية المنشكدة في أقصر كقت ممكف، كبأقؿ جيد كتكمفة
لى ما يؤدل إنو تحديد كانتاج ظركؼ بيئية تدفع المتعمـ أب (Merrill,1994:21)كعرفو ميريؿ

 لى تغير سمككو.إ
باختيار المادة التعميمية جراءات مختمفة تتعمؽ إنو بأ( 28: 2001جابر كقطامي ) أبككيرل 

المراد تصميميا كتحميميا كتنظيميا كتطكيرىا كتقكيميا لمناىج تعميمية تساعد المتعمـ عمى التعمـ 
سرع كأفضؿ مف ناحية، كاتباع الطرائؽ التعميمية بأقؿ جيد ككقت ممكنيف مف ناحية أبطريقة 
 أخرل.

ؼ أفضؿ الطرؽ التعميمية التي ( بأنو عمـ كتقنية يبحث في كص28: 2003كيعرفو الحيمة )
تحقؽ النتاجات التعميمية المرغكب فييا كتطكيرىا، عمى كفؽ شركط معينة كيعد ىذا العمـ بمثابة 

 حمقة كصؿ بيف العمـك النظرية كالعمـك التطبيقية في مجاؿ التربية كالتعميـ.
 خطوات التصميـ التعميمي:

ف في مجاؿ التعميـ قد اتفقكا عمى تسع ( بأف معظـ المختصي216 - 88: 2003ذكر الحيمة )
 في النقاط التالية: تمخص خطكات لتصميـ التعميـ مترابطة كمتفاعمة مع بعضيا،

 تحديد اليدؼ التعميمي.    -1
 تحميؿ الميمة التعميمية.    -2
 تحميؿ السمكؾ لممتعمـ.    -3
 ىداؼ السمككية.كتابة اَل    -4
 تطكير االختبارات المحكية.    -5
 التعمـ. ستراتيجيةاتطكير     -6
 تنظيـ المحتكل التعميـ.    -7
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 تطكير المكاد التعميمية.    -8
 تصميـ عممية التقكيـ التككيني.    -9

نيا تساعد أف خطكات تصميـ النمكذج تتـ بشكؿ منظـ حيث إعمى ما سبؽ ف كبناءن 
ي ؿ لعممية التصميـ التعميمىذا مما يجع المعمـ عمى السير في خطى كاثقة كاضحة غير مرتجمة،

 ية لكؿ مف المعمـ كالمتعمـ. أىم
الفكائد التي يمكف أف نجنييا مف  أىـأف  (Tennyosn,1984:20-25) تينسكف كذكر

تبني نماذج التصميـ التعميمي ىي أف ىذا النكع مف الفعاليات يمنح أطراؼ العممية التعميمية 
كتنظيميا إلى رفع كفاءة أداء  ،لتعمـ عمى حد سكاءتطبيؽ نظريات التعميـ كا فيالحرية كالقدرة 

، كتكافر االمدرسيف كالمتعمميف، كبتكافر نماذج لتصاميـ مناسبة ككاضحة في مخططاتيا كأساليبي
نو بذلؾ يمكف أف يسيـ في إىذه النماذج مف أساليب تعمـ، ككيؼ يتعمـ الطالب في كثير منيا، ف

 تغيير دكر المدرس ككظيفة المدرسة.
عدة نماذج لتصميـ نظـ التدريس، بعضيا معقد، كاآلخر بسيط، كمع ذلؾ  اؾكىن

طبيعة العممية التربكية، كاالختالؼ بينيا ينشأ مف  تضيياقتفجميعيا تتككف مف عناصر مشتركة 
مبتكرم ىذه النماذج إلى خمفية النظرية السمككية أك النظرية المعرفية أك النظرية البنائية،  نتماءا

زىـ عمى عناصر معينة في مراحؿ التصميـ كبترتيب محدد، فيناؾ مركنة في تناكؿ كذلؾ بتركي
كحسب طبيعة التغذية الراجعة التي يتمقاىا، كمف ثـ إجراء  ىذه العناصر حسب ما يراه المصمـ،

يتككف مف عدة  مكجميع النماذج اشتقت مف مدخؿ النظـ لتصميـ التعميـ الذ ،التعديؿ المطمكب
 (77: 2003منظمة منطقيا.)الحيمة ،عناصر منتظمة ك 

 
النماذج التي تخصصت في عممية تدريس المفاىيـ  ىناؾ العديد مفكيرل الباحث أف       

كمنيا نمكذج جانييو كنمكذج جاف بياجيو كنمكذج ىيمدا كتابا كنمكذج بركنر كنمكذج  كاكتسابيا
 .تينسكفالعكيد كنمكذج ميرؿ ك 

بالتركيز عمى النمكذج االستنتاجي  دراستو الحاليةي كمف ىذا المنطمؽ سيقكـ الباحث ف
   .تينسكفميرؿ ك ل

 : تينسوفميرؿ و ذج نمو نبذة عف 
 Robertتينسكف)ركبرت  ك (David Merrill صمـ ىذا النمكذج كؿ مف )ديفيد ميرؿ    

Tennyson)  لتدريس المفاىيـ بنى  انمكذجن  يعدلتدريس المفاىيـ المختمفة، حيث  1977عاـ
الخاصة  ستراتيجياتاإل ا مفغرفة الصؼ ككضع عددن  فتراضات قابمة لمتطبيؽ داخؿا عمى
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ة مثمأتعريؼ المفيـك ، ك : ىى ،ساسيةأ، تتضمف ثالث خطكات ستنتاجاالالمفاىيـ بطريقة  بتدريس
 (166: 1999. )الخكلى،ستجكابياالكالتدريب مة، كالأمث

ت التي نصح المعممكف رشاداظير ىذا النمكذج كمجمكعة مف اإل 1977في عاـ ك 
ا دكف أخطاء، كفى عاـ ا جيدن كذلؾ لتحسيف مستكل التعميـ كالستيعاب المفاىيـ استيعابن  ،باتباعيا
صبح مجمكعة مف الخطكات تبدأ بتحميؿ المحتكل كتنتيى بتقكيـ أتطكر ىذا النمكذج ك  1980

فاعميتو كقد تـ التأكد  تـ التجريب عمى ىذا النمكذج لمعرفة مدل 1986كفى عاـ  ، تعمـ المفاىيـ
كلقد تـ كضع نمكذج ميرؿ  ،ف خضع لمعديد مف الدراساتأبعد  ومف مدل مالئمة النمكذج كنجاح

)جيياف . خطاء تعممياألمفاىيـ كالتغمب عمى لتعمـ الرفع مستكل التعميـ بالنسبة  تينسكفك 
،2012 :1615) 

الذيف أصبحكا قادة في مجاؿ البو حد طأك تينسكففخكر ب كلقد ذكر ميرؿ في مقابمة صحفية بأنو
بما كاف يطرحو مف أفكار كاف ليا  مستفيدان  تعميميةال النماذج إعدادالذيف شاركيـ في التربية ك 

 (simsek,2010:193) البالغ في تطكير مثؿ ىذه النماذج. ثراَل
 :وعالقتو بالنظرية البنائية ميرؿ وتينسوفنموذج 

إلى فمسفة الفكر البنائي كالتي تمحكرت حكؿ منيج فكرم  تعكد النظرية البنائية بكؿ نماذجيا
كتيعتبر التربية مف أكثر المياديف تأثران ، يعالج تككيف المعمكمات كيدمج بيف التقنية كالتكنكلكجٌيا

بتياراتيا المعرفٌية كاالجتماعٌية، فيي تنظر إلى المتعٌمـ بأٌنو نشط يبني معارفو مف  بالفمسفة البنائية
        و مع المعمكمات كمع خبرات اآلخريف، كليس مف خالؿ تككيف صكر أك نسخ خالؿ تفاعم
 (91: 8002)رزؽ، مف الكاقع.

كتدعك النظرية البنائية إلى أف يبني المتعمـ المعرفة بنفسو مف خالؿ تفاعمو مع المكقؼ      
ة، في ضكء التعميمي بشكؿ مباشر كمع المعرفة الجديدة كربطيا لما لديو مف معمكمات سابق

 (91: 8090)الشيراني، إشراؼ المعمـ كتكجيياتو
 بما فييا النظريات التربكية  كاستراتيجياتيا كنماذجيا العممية التربكية كمف ىنا يرل الباحث أف

مكصكؿ إلى تحقيؽ اَلىداؼ لكذلؾ  ،عممية متكاممة مترابطة كتستفيد مف كؿ اَلفكار المطركحة
 .التربكية المنشكدة

 إلى يستندفي أف النمكذج د ارتباط كثيؽ بيف نمكذج ميرؿ كتينسكف كالنظرية البنائية يكجحيث   
 :كمنيا المعنى ذم التعمـ بشأف أكزبؿ طرحيا التي اَلفكار

 المعرفة بربط كيقكـ إيجابيا يككف كلكنو سمبيا يككف ال باالستقباؿ التعمـ مكقؼ في المتعمـ -
 .ديةل المكجكدة السابقة بالمعرفة الحالية

 .المتعمـ لدل المعرفة كتنظيـ التعمـ مادة تنظيـ بيا يتـ التي الطريقة بيف كتكازف ارتباط كجكد -
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 نفسو تنظيـ يعيد جديدة معرفة يتعمـ ككمما التعمـ مادة كتجييز لتنظيـ منظكمة اإلنساني العقؿ -
  .المعرفة ىذه مع

 بنٌته فً تنظٌمها المتعلم عقلل ٌسمح بشكل الدراسٌة المادة محتوى تنظٌم المعلم على -

 (2014، كردل )كرد في: مكقع المطمكب . بالشكؿ المعرفٌة
  عمكمية اَلكثر اَلفكار عرض بو كيقصد التدريجي التمايزبما يسمى أكزبؿ  تحقؽ ذلؾ عندكي
 الجديدة اَلفكار دمج كيعنى التكاممي كالتكفيؽ ،تفصيالتيا ضكء في تدريجيا تمايزىا يتـ ثـ أكالن 
 (9: 2014،)بركات.متسعة مفاىيمية منظكمة النياية في يعطى بشكؿ السابقة المعرفة عم

 :عرض أكزبؿ لمكصكؿ الى تعمـ ذك معنى مبدأيف ىما قدكبناءن عمى ما سبؽ ف
 البناء داخؿ السابقة الطالػب بالمعمكمات عمييػا يحػصؿ التػي الجديدة المعمكمات ارتباط مدل -1

 .لديو المعرفي
 .البناء المعرفي داخؿ كترابطيا الطالب اكتسبيا التي المعمكمات تنظيـ مدل -2

 (29: 2001)السراني،
تجعؿ الطالب يربط بيف  التيأمثمة  مف خالؿ عرض اَلمثمة كالال كبذلؾ تتضح العالقة بينيما

 المفيكـ الجديد مع الخبرات المعرفية التي اكتسبيا سابقان، حيث أنو عند عرض اَلمثمة فإف ذلؾ
أمثمة تجعمو ال لايكسب الطالب القدرة عمى ذكر الخصائص المميزة لممفيكـ كبالمقابؿ فإف ذكر 

بما يكسبو القدرة كىذا ما أطمؽ عميو ميرؿ كتينسكف التمييز كالتعميـ  ،يستبعد تمؾ الخصائص
كيتفؽ مع ما عرضو أكزبؿ مف حيث قياـ المتعمـ بعمميتي التمايز التدريجي عمى التصنيؼ 

 كفيؽ التكاممي.كالت
 التعميمي: تينسوفنموذج ميرؿ و 

ىناؾ خمط كبير عند كثير مف الباحثيف بيف مفيكـ النمكذج الطريقة كاالستراتيجية أك بصكرة 
أدؽ يمكننا القكؿ أف ىناؾ تعريفات كتصكرات متعددة كسيقكـ الباحث بالمقارنة بيف مفيـك 

 فيما يمي:النمكذج الطريقة كاالستراتيجية 
 مفيـو النموذج: أواًل:

كىك  نيا طريقة لمتفكير تسمح بالتكامؿ بيف النظرية كالتطبيؽأ( ب3: 2013تعرفو المطيرم )
جراءات بصكرة منطقية قابمة لمفيـ حداث كالعمميات كاإلتمثيؿ تخطيطي تسكف بو اَلعبارة عف 
 كالتفسير.
في المكقؼ التعميمي  ( بأنو االستراتيجيات التي يستعمميا المدرس42: 1998القطامي ) عرفو

ا فييا إلى االفتراضات التي يقكـ عمييا بيدؼ تحقيؽ نكاتج تعميمية عالية لدل الطالب، مستندن 
 النمكذج كيتحدد فيو دكر المدرس كالطالب كأسمكب التقكيـ المناسب.
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جراءات ( بأنو صبغة تكضيحية تطبيقية تحاكؿ تحديد اإل35: 1993خركف )آكعرفو الخكالدة ك 
ية التي يمكف استخداميا في الممارسات التعميمية بما يتالءـ مع طبيعة المنيج الدراسي الكاجب
 طار االجتماعي.  كاإل

 ثانيًا: مفيـو الطريقة:
( بأنيا مجمكعة اَلساليب كاإلجراءات كىي ألكاف النشاط التي يقـك 27: 1999عرفيا زقكت )

 بو.بيا المعمـ مف أجؿ ايصالو مف خبرات، كمعارؼ إلى طال
( بأنيا اإلجراءات التي يتبعيا المعمـ لمساعدة طالبو عمى تحقيؽ 7: 2008كعرفيا حمس )

 اَلىداؼ.
 المعمـ بيا يقكـ التي كاَلنشطة اإلجراءات جممة عف ( بأنيا عبارة25: 2010كعرفيا شاىيف )
ة متسق فرضيات عدة مف يتككف فمسفي تكجو لممتعمـ، أك ىي الدراسية المادة لتكصيؿ محتكم

 .الطالب يتعممو ما عمي آثارىا كتبدك كتعميميا، المادة بطبيعة متعمقة مترابطة
 ثالثًا: مفيـو االستراتيجية:

( بأنيا خطكات إجرائية منتظمة كمتسمسمة بحيث تككف شاممة كمرنة 15: 2010عرفيا أسعد)
غالؿ امكانياتو كمراعية لطبيعة المتعمميف كالتي تمثؿ الكاقع الحقيقي لألحداث داخؿ الصؼ كاست

 لتحقيؽ مخرجات تعميمية مرغكب فييا.
فف تنسيؽ الفعاليات التعميمية لتحقيؽ أىداؼ محددة في ( بأنيا 2: 2006كعرفتيا المكلك )

مكانيات.   ظركؼ معينة كتتضمف تكظيؼ عدة طرؽ كأساليب كا 
المعمـ  قبؿ مف المختارة سمفان  التدريس إجراءات مف مجمكعة ( بأنيا23: 2010كعرفيا شاىيف )

 التدريسية اَلىداؼ يحقؽ بما تنفيذ التدريس، أثناء الستخداميا يخطط التدريس، كالتي أك مصمـ
 المتاحة. اإلمكانات كفي ضكء ممكنو، فاعمية بأقصى المرجكة

 (: 1-2)الطريقة واالستراتيجية مف خالؿ جدوؿو  ويقارف الباحث بيف مفيـو النموذج
 ةاالستراتيجي الطريقة النموذج

عبػػػػػػارة عػػػػػػف مثػػػػػػاؿ إرشػػػػػػادم ك 
تػػكجييي ييحتػػًذل بػػو فػػي مجػػاؿ 
طػػػػػػػرؽ التػػػػػػػدريس ،أم  يعتبػػػػػػػر 
كمكجو َلفعاؿ المعمـ فػي أثنػاء 

 .التدريس

 

ىي االجراءات التي يتبعيا 
المعمـ لمساعدة طمبتو عمى 
تحقيؽ اليدؼ، كقد تككف تمؾ 
االجراءات مناقشات أك تكجيو 
أسئمة أك إثارة مشكمة، كتعتبر 

بيف الطالب  حمقة الكصؿ
 كالمنيج.

كسائؿ اختيرت بطرؽ عممية  
ساليب اَل كتكظؼ ىذه

لتحقيؽ اَلىداؼ  مكانياتاإلك 
التعميمية، كيتـ اختيارىا في 

 ضكء نظرية َلحد العمماء.
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كيمكف  كيرل الباحث مف خالؿ التعريفات التي عرضيا أف ىناؾ فرقنا بيف تمؾ المصطمحات،
راتيجية كالنمكذج في أف االستراتيجية أعـ كأشمؿ مف الطريقة  تحديد الفرؽ بيف الطريقة كاالست

حيث أف االستراتيجية الكاحدة تشمؿ عدة طرائؽ، كالنمكذج ىك مثاؿ تكضيحي شامؿ عمى 
الطريقة، حيث يرل أف النمكذج التدريسي عبارة طريقة تامة في مككناتيا تـ كضعيا بالتفصيؿ 

 .درجة عالية مف الكفاءةكذلؾ إلحداث التعمـ ككصكؿ المتعمـ إلى 
 نموذج ميرؿ وتينسوف التعميمي:تعريؼ 

نمكذجو  (Tennyson) تينسكف عرؼتعدد التعريفات لنمكذج ميرؿ كتينسكف، حيث 
: أسمكب استنتاجي يركز عمى القاعدة العامة ثـ يعطي المتعمميف فرصة كي يستخدمكا ىذه بأنو

حقائؽ الفرعية، كىذا يتطمب مف المعمـ تقديـ تصنيؼ ال القاعدة في تفسير المكاقؼ الجزئية، أك
ىذه اَلمثمة إلى مثاؿ ينتمي لممفيكـ،  ، ثـ اَلمثمة، كبعدىا يقكـ المتعممكف بتصنيؼالتعريؼ أكالن 

     (Tennyson,1995:457)خر ال ينتمي إلى المفيكـ مع ذكر السبب. آك 
ا متضمنن  ستنتاجاالعمى نو تصكر لتدريس المفاىيـ يعتمد أ :(166: 1999كعرفو الخكلي ) 

، كتقديـ أمثمة المفيكـ كالأمثمة، كتقديـ  ثالث خطكات متتابعة متكاممة ىي: تقديـ تعريؼ المفيـك
 التدريب االستجكابي.

ستراتيجيات في تقديـ سمكب استنتاجي يعتمد عمى العديد مف اإلأنو أ :(6: 2012كعرفو صيدـ )
لمتدريب  المفيكـ )اَلمثمة، كالالأمثمة( كصكالن  كاىدا بشالمفاىيـ تبدأ مف تعريؼ المفيكـ مركرن 

لممفيكـ لمتأكد مف مدل قدرة الطالب عمى التمييز بيف الشكاىد المنتمية لممفيـك  ستجكابياال
 .  كالشكاىد غير المنتمية لممفيـك

 نسكف كاآلتي:يكقاـ الباحث باستقراء تعريؼ لنمكذج ميرؿ كت
حيث يقـك بتقديـ القاعدة العامة ثـ يعطي  ،ا المعمـىك مجمكعة مف الخطكات التي يقـك بي

المتعمميف فرصة كي يستخدمكا ىذه القاعدة في تفسير المكاقؼ المتعددة كيفتح ليـ المجاؿ 
مثمة الشكاىد كىى اَل –ساسية )القاعدة كىى التعريؼ لمتفكير االستنتاجي كفؽ التحركات اَل

 ىداؼ المحددة.َلمتأكد مف تحقيؽ ال تغذية راجعة الستجكابي( مع تقديـالتدريب ا – مثمةأكالال
دبيات البحث حكؿ عالقة النماذج أيدكر في  ف ىناؾ جدالن أشارة اإل مف كال بد

ف لعممة يأك كجي يفأك متشابيت يفكلقد ظيرت كجيات نظر تنادل باعتبارىما كينكنت ،بالنظريات
نيا أال إا في بعض الخصائص كىى ال تنكر كجكد تشابو بينيم ،خرلاَل كاحدة ككجية النظر

 ،اا نظرين كبالمثؿ ال تعد كؿ نظرية نمكذجن  ،نو ليس كؿ نمكذج نظرم يمكف اعتباره نظريةأتنادل ب
ف المتف ال يعمؿ كمتف َل اجرائين إنو أنما ىك ترجماف النظرية مع إف النمكذج النظرم أكيركف 

يعد النمكذج في ىذه الحالة محاكلة ك  في النظرية مع مجاؿ النظرية الكامؿ، يربط الجمؿ المجردة
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ليو أم إ كقد ينظر ،كيسمى في ىذه الحالة بنمكذج النظرية لشرح النظرية تحت البحث فقط
 (125-124: 2002نو نظرية في طكر التككيف )زيتكف ،أالنمكذج عمى 

كما  تينسكفبمثابة ترجماف لنظرية ميرؿ ك  ىك تينسكفف نمكذج ميرؿ ك أكيرل الباحث 
ستراتيجيات في تقديـ المفاىيـ تبدأ مف إربع أنو يعتمد عمى أخطكات سير النمكذج سيرد في 

لمتدريب االستجكابي لممفيـك  ا بشكاىد المفيـك )اَلمثمة ، كالالأمثمة ( كصكالن تعريؼ المفيـك مركرن 
ة المنتمي لمتأكد مف مدل قدرة الطالب عمى التمييز بيف الشكاىد المنتمية لممفيكـ كالشكاىد غير

ف ىذا النمكذج إا حيث لممفيكـ كقد تبنى الباحث أحد ىذه االستراتيجيات كما سيرد ذكره الحقن 
 اىتـ بتدريس المفاىيـ بأنكاعيا المختمفة.

  :تينسوفتساب المفيوـ عند ميرؿ و عممية اك
تساب المفيكـ عند عممية اك أف (9: 1985)خريشة، ، (7: 1998)اَلغا، مف  كؿه  تفؽاكقد 

تتطمب في النياية القياـ بالتصنيؼ كعممية التصنيؼ تتضمف عمميتيف ميمتيف  سكفتينميرؿ ك 
كحتى يتـ اكتساب المفيكـ ال بد مف تحديد الصفات الحرجة كالصفات  ،ىما التعميـ كالتمييز

 :اآلتية اإلستراتيجيةالمتغيرة لممفيكـ، كىذه الخطكات تككف ضمف 
قائمة بالصفات  إعدادد اسـ المفيكـ، ثـ المفيـك في ثالث خطكات كىي تحدي تعريؼ -1

قائمة بالصفات المتغيرة أك المشتركة لبعض صفات  إعدادالحرجة أك ذات الصمة بالمفيكـ ثـ 
 .  المفيـك كعمى أساس المعمكمات السابقة يتـ تعريؼ المفيـك

، كاَلمثمة غير دالة عمى المف -2  يكـ.العرض اإليضاحي بتقديـ اَلمثمة الدالة عمى المفيـك
 إبراز الصفة الحرجة لممفيـك أك ذات الصمة بالمفيكـ.  -3
 يقـك اية مرتبة عشكائين منتم غيراالستقصائي العممي، تقدـ أمثمة منتمية كأمثمة  العرض -4

 .االمتعمـ بتمييزى
اختبار بغرض قياس قدرة المتعمـ عمى التصنيؼ كمف ثـ الحكـ عمى مدل اكتسابو  إعداد -5

 لممفيكـ. 
أف اليدؼ اَلكؿ مف تدريس المفاىيـ يتمثؿ في: مساعدة الطالب  ميرؿ كتينسكف  كيرل

 ىك يا استجابة كاحدة، كذلؾ باإلشارة إلييا باسـ أك رمزلعمى تجميع أمثمة المفيكـ كاالستجابة 
كأف اكتساب المتعمـ لممفيكـ يعني قيامو بتصنيؼ الشكاىد الخاصة  ه،اسـ المفيكـ أك رمز 

أعضاء تنتمي لمصؼ، كأخرل ال تنتمي إليو، كتتطمب عممية اكتساب  ثمة أكبالمفيكـ إلى أم
المفيكـ في النياية قياـ المتعمـ بسمكؾ التصنيؼ، كىذا السمكؾ ينطكم عمى عمميتيف ميمتيف 

استجابة مشابية  كالتعميـ مف كجية نظرىما ىك: قياـ المتعمـ بإصدار ،: التمييز كالتعميـاىم
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: إصدار استجابة مختمفة لمثيرات كأما التمييز في ،كقؼ مثير مشابولمثيرات اكتسبيا مف م
  (Merrill & Tennyson,1977:5-8.)اكتسبيا مف مكقؼ مثير مشابو

 
( مجموعة مف الخطوات Merrill & Tennyson1977) تينسوفوقد وضع ميرؿ و  

 ىي: وىذه الخطوات  ,ىي بمثابة الموجيات لممعمـ كي يدرس المفيـو بالشكؿ الصحيح
تحميؿ المعمـ في كتتمثؿ ىذه الخطكة  ا،: تحديد ما إذا كاف المفيكـ ضركرين الخطوة األولى -

لممحتكل المراد تدريسو، كذلؾ مف أجؿ تحديد المفاىيـ التي يرل أف الطالب بحاجة إلى تعمميا 
 عمى أساس مفيكمي.

اس تعميـ المفاىيـ إذا أف المعمـ يمكف أف يقرر تدريس مكضكع ما عمى أس تينسكفكيرل ميرؿ ك  
 : أك كميا تكافر محتكاه عمى بعض الشركط اآلتية

كيتكقؼ ذلؾ عمى خبرات  ،كجكد بعض المصطمحات أك الكممات الجديدة في محتكل الدرس -
 المعمـ الخاصة بالمكضكع كمعرفتو التامة بمستكل طالبو. 

ل المطمكب تدريسو يتطمب سيما إذا كاف المحتك  كال ،كعندما يتطمب الدرس استخداـ قاعدة -
 مف المعمـ القياـ بسمكؾ استخداـ قاعدة ما. 

عندما يقدـ المحتكل سمسمة مف الخطكات، فإنو ينبغي أف يفحص المعمـ كؿ خطكة، كيقرر ما  -
: 1988،)سعادة كاليكسؼ عمى أساس المفاىيـ. إذا كاف بعضيا أك جميعيا يمكف تدريسيا

227- 231) 
 كتيسير ،كر المعمـ حيث لو أدكار متعددة منيا تحديد المفيكـية دأىم مما سبؽ كيتضح

العممية  مف السيؿ الى الصعب، كتكجيو الطمبة في المفاىيـ مف حيث التدرج في سيكلتيا
 التعميمية أثناء المكقؼ التعميمي.

كتتمثؿ ىذه الخطكة في تحضير تعريؼ المفيـك المراد تعميمو  ،تعريؼ المفيكـ: الخطوة الثانية 
 كتشتمؿ ىذه الخطكة عمى ثالث خطكات فرعية ىي:   ،خطة تدريسو إعدادب
: كىك في العادة كممة جديدة ذات معنى خاص  - أ كقد يتخذ اسـ المفيـك ،تحديد اسـ المفيـك

 عدة خطكات أك جممة . 
الحرجة لممفيكـ: كالخاصية الحرجة ىي الخاصية  الخصائص الحرجة كغير تحديد - ب

أما الخاصية غير الحرجة: فيي  ،يتـ تحديد أعضاء الصنؼالضركرية التي بكاسطتيا 
، كتشترؾ ببعض أعضاء الصنؼ كليس بي  ـالخاصية المتغيرة التي ال صمة ليا بالمفيـك

 جميعا، فيي ليست ضركرية لتحديد أعضاء الصنؼ. 



 
21 

 مكضحة الخصائص الحرجة لممفيـك تعريؼ المفيكـ مف خالؿ جممة تقريرية أك أكثر - ت
  .ي تربطياكالعالقات الت

ف يتضمف مجمكعة مف الشكاىد كالخصائص الحرجة التي أكيجب عند ذكر التعريؼ 
ثمة الغير منتمية كالعالقة بيف ىذه الخصائص مع بعضيا ممثمة المنتمية كاَلتفرؽ بيف اَل

 (Parlett, Burns, Luckhardt, 85 :2014) .البعض
عمى ذكر  تينسكفريقة ميرؿ ك بد مف التركيز عند التدريس بط أنو ال كيتضح مما سبؽ

، لى ذكر الصفات الحرجة التي تخص إا ثـ االنتقاؿ تدريجين   اسـ المفيـك في بداية تدريس المفيـك
 ة مف خالؿ تقديـ تعريؼ المفيكـ.المفيـك عف غيره مف المفاىيـ التي يجب استشفافيا مباشر 

، كتتمثؿ ىذه الخطكة الخطوة الثالثة بجمع شكاىد  اـ المدرسقي في: جمع شكاىد المفيـك
:، كالمفيكـ المراد تعميمو كيعنى  ،عاـ يطمؽ عمى اَلعضاء المنتمية تعبير كيقصد بشكاىد المفيـك

، أما الالمثاؿ فيك: العضك الذل ال ينتمى لممفيكـ كلكنو  المثاؿ العضك الذل ينتمى لممفيـك
ء المنتمية كيطمؽ عميو مسميات عدة مثؿ: اَلعضا مفيكـ آخر عضك ينتمى لصنؼ أك

 & Merrill  ) اَلمثمة المكجبة كاَلمثمة السالبة. كاَلعضاء غير المنتمية أك اَلمثمة كالالأمثمة أك
Tennyson, 1977: 31-32) 

 وتتطمب عممية جمع الشواىد مراعاة قاعدتيف ميمتيف تتعمقاف باألمثمة والالأمثمة:
ؿ: ضركرة اختالؼ كؿ مثاؿ عف المثاؿ : قاعدة تباعد المثاؿ، يعنى تباعد المثاالقاعدة األولى

 السابؽ لو كعف المثاؿ الثاني لو في قائمة اَلمثمة المتقدمة عمى المفيـك قدر اإلمكاف.
: قاعدة مقابمة المثاؿ، كتنص عمى أف اَلمثمة ينبغي أف تقترف باَلمثمة المكجبة القاعدة الثانية

، اإلمكاف ما المتغيرة متشابية قدريالمثاؿ( بحيث تككف خصائص –بشكؿ أزكاج متقابمة )مثاؿ 
، كلكف استخداـ قاعدة المقابمة ىذه تمكف المعمـ مف إجراء ا سيالن كىذا يجعؿ التمييز بينيما أمرن 

المقارنات كعمؿ التمايزات الدقيقة بيف خصائصيما لمكشؼ عف االختالفات التي تميز المثاؿ عف 
يصمح لتعميـ المفيكـ لمجرد أنو ليس مف  ؿالمثاأنو ليس كؿ  تينسكفكيرل ميرؿ ك  ،الالمثاؿ

نما ذلؾ الالمثاؿ الذل يشبو المثاؿ في الخصائص المتغيرة إلى حد كبير يمكف  صنؼ المفيكـ، كا 
 ( Merrill & Tennyson, 1977: 4-35أف يدعكه المتعمـ خطأ بأنو مثاؿ.) 

جمع  نو ال بد أف تتـ عمميةإكيتضح مما سبؽ مدل دقة عممية جمع الشكاىد حيث 
  ،ف يقدـ المعمـ مجمكعة كافية مف اَلمثمة كالالأمثمة عمى المفيكـأكال بد  الشكاىد بعناية كدقة،

 كىى تباعد اَلمثمة كالالأمثمة كمقابمة المثاؿ كالالمثاؿ. ،مع مراعاة القكاعد التي تبناىا النمكذج
، كتتمثؿ ىذه الخطكة فى تالخطوة الرابعة قدير المدرس لصعكبة : تقدير صعكبة شكاىد المفيـك

فعند جمع شكاىد المفيكـ فإنو ينبغي تقدير صعكبتيا كما  ،اَلمثمة كالالأمثمة لممفيـك المراد تعميمو
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كتتـ ىذه الميمة قبؿ قياـ المعمـ بإجراءات التدريس  ،يراىا المتعمـ، كليس كما يراىا المعمـ
 لممفيكـ. 

ية تقدير صعكبة أىملى إ (Merrill & Tennyson, 1977)تينسكفكيشير ميرؿ ك 
اَلمثمة كالالأمثمة مف أجؿ مراعاة تدرجيا في مستكل السيكلة كالصعكبة عند استخداميا فى 

، كي فإف تعمـ المفيـك  ،حالة ما تككف اَلمثمة سيمة في، أنو تينسكفترض ميرؿ ك فتدريس المفيـك
ض الطالب خطأ أف ما يسمى بخطأ التعميـ الناقص، كفيو يفتر  فييككف ناقصا، كيقع الطالب 

 ،انتمائو إليومف رغـ عمى الالمثاؿ الصعب الذل يكاجيو ال مثاؿ، فيستثنيو مف صنؼ المفيكـ 
كفى حالة ما تككف جميع اَلمثمة صعبة فإف الطالب يميؿ إلى كضع الالمثاؿ السيؿ ضمف 

كانت اَلمثمة ما إذا ، أ، كبذلؾ يقع فى ما يسمى بخطأ التعميـ الزائداَلمثمة حيث يعتبره مثاالن 
كالالأمثمة متدرجة في مستكل صعكبتيا بحيث يعرضيا المعمـ مرتبة مف السيؿ إلى الصعب فإف 

أخطاء التصنيؼ، كيكسبو القدرة عمى أداء السمكؾ  فيمثؿ ىذا اإلجراء يحكؿ دكف كقكع الطالب 
. )سعادة كاليكسؼ  (  243 -242: 1988،الصحيح لتصنيؼ شكاىد المفيـك

، كتتمثؿ ىذه ةالخطوة الخامس : تحضير اختبار تشخيصي لتصنيؼ الشكاىد الجديدة لممفيـك
اختبار تشخيصي يتعمؽ بتصنيؼ اَلمثمة كالالأمثمة الجديدة عمى  إعدادالخطكة في قياـ المعمـ ب

، كاليدؼ مف ىذا االختبار: معرفة ما إذا كاف الطالب قادريف بالفعؿ عمى أداء السمكؾ  المفيـك
كلتضمف عممية التصنيؼ عمميتي التمييز كالتعميـ فإف استجابات الطالب  ،التصنيفي الصحيح

  -ينبغي أف تكزع عمى أربعة أنماط لألداء تتمثؿ في اآلتي:
 التصنيؼ الصحيح: كيعنى : قياـ المتعمـ بتصنيؼ المثاؿ كمثاؿ كالالمثاؿ كالمثاؿ.   -1
 المثاؿ كمثاؿ. خطأ التعميـ المفرط: كيعنى : قياـ المتعمـ بتصنيؼ ال  -2
 خطأ التعميـ الناقص: كيعنى : قياـ المتعمـ بتصنيؼ المثاؿ كالمثاؿ.   -3
 الفيـ الخطأ : كيعنى: قياـ المتعمـ بتصنيؼ المثاؿ كالمثاؿ ، كالالمثاؿ كمثاؿ.   -4

كحسب ىذه اَلخطاء اَلربعة يكضع اختبار لتحديد مقدار الخطأ مف كؿ نكع، كذلؾ مف أجؿ 
طأ الذل يقع فيو المتعمـ، كاستخداـ العالج المناسب لتقميؿ ىذه اَلخطاء أك تشخيص نكع الخ

 ( Merrill & Tennyson, 1977: 56–81تالفييا بقدر اإلمكاف. )
بمطية  كدراسةعمى مجمكعة مف الدراسات السابقة  الباحثكمف خالؿ اطالع 

لى تنمية إضافة إلو استخدامات أخرل  تينسكفف نمكذج ميرؿ ك أكجد (...كغيرىا، 2004)
 أالخطكتعديؿ المفاىيـ العممية ، لدل الطالب أكىى تصكيب الفيـ الخط ،المفاىيـ العممية
 كذلؾ مف خالؿ، لممفاىيـ العممية ىك تصكيب التصكرات البديمة خرآبمسمى كتصكيبيا، ك 

اَلنماط حيث يتـ تدريب الطالب عمى التمييز بيف ، مثمة المنتميةككثرة اَل، التدريب االستجكابي
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، كبذلؾ يعمؿ عمى  المميزة صائصكذلؾ مف خالؿ معرفتو لمخ الصحيحة كالخاطئة،  لممفيـك
  ، كاستخداميا بصكرة صحيحة كدقيقة.معمكماتوالطالب لتطكير 

 ،((Attribute Isolation Rule: استخداـ قاعدة عزؿ الخاصيةً الخطوة السادسة
ظيارىا بشكؿ بارز فى المثاؿ قياـ المدرس بعزؿ الخصا فيكتتمثؿ ىذه الخطكة  ئص الحرجة كا 
كالخاصية الحرجة ىي الصفة التي يتـ بيا تمييز أمثمة المفيكـ مف ال  ،كغيابيا في الالمثاؿ

استخداـ قاعدة عزؿ الخاصية  تينسكفا يقترح ميرؿ ك كلكى يككف ىذا التميػيز كاضحن تو، أمثم
 (245: 1988، )سعادة كاليكسؼ .لبعض أمثمة كال أمثمة المفيـك كمما كاف ذلؾ ضركريا

 كتتطمب قاعدة عزؿ الخاصية استخداـ كسيمة أك أداة تساعد عمى تركيز انتباه المتعمـ عمى    
الخاصية أك الخصائص الحرجة المكجكدة فى المثاؿ كالغائبة فى الالمثاؿ حتى يقارف الطالب 

-245: 1988 ،ليكسؼاك بيف الخصائص المكجكدة فى المثاؿ فى مقابؿ الالمثاؿ. )سعادة 
246) 
المعمـ باستخداـ الكسائؿ  بقياـتـ تف استخداـ قاعدة عزؿ الخاصية أكيرل الباحث   

ف تظير الخصائص المميزة لممفيكـ بشكؿ بارز كممفت مثؿ استخداـ أالمتنكعة التي مف شأنيا 
كذلؾ مف  ،عيةالتنقيط أك التظميؿ أك اَللكاف أك الرسكـ التكضيحية أك الكسائؿ البصرية كالسم

 .اظيار الخاصية المميزة نفسيا  خالؿ تركيز المعمـ عمى تبسيط المعمكمة ك 
أف  تينسكفحيث يرل ميرؿ ك ، تصميـ استراتيجية مناسبة لتدريس المفيكـ الخطوة السابعة:

ستراتيجيات التي تصمـ لتعميـ المفيكـ تتضمف فى الغالب تقديـ العمكميات، كتتضمف ىذه اإل
كلذلؾ فالعمكميات حسب استراتيجية التدريس القياسي كفؽ  كشكاىده،  المفيكـ يؼالعمكميات تعر 
، كالتي يشترط تقديميا لىى المككنات أك العناصر اَلساسية  سكف"تين"نمكذج ميرؿ ك  ممفيـك

 .  لممتعمـ عند القياـ بميمة تدريس المفيـك
كيعنى تقديـ  لشارح،بيف نكعيف مف تقديـ العمكميات ىما: العرض ا تينسكفكيميز ميرؿ ك 

العمكميات بطريقة تخبر المتعمـ عف المعمكمات دكف أف تستحثو عمى إصدار استجابة صريحة 
ؿ المتعمـ عف أ: تقديـ العمكميات بطريقة تسيليا، أما النكع الثاني فيك العرض االستجكابي، كيعن

 :Merrill & Tennyson , 1977) المعمكمات كتستحثو عمى إصدار استجابة صريحة ليا.
99-108 ) 

المفيكـ ينبغي تحديد أشكاؿ  ستراتيجية لتعميـإحالة تصميـ  يأنو ف تينسكفميرؿ ك  كيرل
قترحيا ميرؿ استراتيجيات التي اإل أما، الطريقة االستجكابية سكاء بالطريقة الشارحة أك التقديـ

تستخدـ حيث  (Conservative Strategies)ستراتيجيات المحافظة فتسمى باإل تينسكفك 
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فيما  ختالؼاالتدريب( لكف  –شكاىد  –ا تتابع خطكات ثابتة مف أشكاؿ القديـ ىي )قاعدة جميعن 
 .بينيا يتمثؿ في مدل تركيزىا عمى متغيرات اَلمثمة كالالأمثمة عمى المفيكـ

 :كىى ستراتيجياتإأربع  نسكف،يكقد انبثؽ عف نمكذج ميرؿ كت
تدريب( مع استخداـ  –شكاىد  –شكاؿ التقديـ) قاعدة التي تتككف مف تتابع أ اإلستراتيجية -1

، ثـ  اإلستراتيجيةكفي ىذه  ،الشكاىد نفسيا في خطكة التدريب يقكـ المعمـ بتقديـ تعريؼ المفيـك
يعرض اَلمثمة كالالأمثمة بالطريقة الشارحة، ثـ يستخدميا في خطكة التدريب بطريقة تسأؿ 

مع تكضيح سبب  وكال أمثمة ال تنتمي إلي ،لممفيكـ الطالب لتصنيؼ الشكاىد عمى أمثمة تنتمي
 ذلؾ، كىكذا يمكف أف يفيد كاختبار تشخيصي. 

تدريب( مع التركيز  –شكاىد  –)قاعدة  التي تتككف مف تتابع أشكاؿ التقديـ اإلستراتيجية -2
إلى أف العرض المتزامف لمشكاىد مع استخداـ قاعدة  تينسكفعمى عزؿ الخاصية، كيشير ميرؿ ك 

عزؿ الخاصية يركز انتباه المتعمـ عمى الخصائص الحرجة المكجكدة في اَلمثمة، كتساعده عمى 
احتماؿ  تمييزىا مف الخصائص المتغيرة ، كبذلؾ تعمؿ قاعدة عزؿ الخاصية عمى تخفيؼ
 التشكيش الذم قد يحصؿ لممتعمـ مف تشابو الخصائص المكجكدة في اَلمثمة كالالأمثمة. 

تدريب( مع  –شكاىد  –لتي تتككف مف تتابع أشكاؿ التقديـ السابؽ )قاعدة ا اإلستراتيجية -3
كيرل ميرؿ  ،التركيز عمى قاعدة عزؿ الخاصية، كقاعدة تباعد المثاؿ، كقاعدة مقابمة الالمثاؿ

أنو باإلضافة إلى استخداـ قاعدة عزؿ الخاصية فإف استخداـ أمثمة كالأمثمة متنكعة  تينسكفك 
، فعممية مقابمة الخصائص  المثاؿ( يؤدم إلى اكتساب أفضؿ - ثاؿكمقابمتيا أزكاجا)م لممفيـك

الدقيؽ بيف الخصائص الحرجة لممفيـك كالخصائص المتغيرة غير  تعمؿ عمى إجراء التمييز
، كىما في ىذا يتفقاف مع جانييو الذم يشترط ضركرة مقابمة اَلمثمة بالالأمثمة  المميزة لممفيـك

ا، كذلؾ مف أجؿ إجراء التمييزات الدقيقة بيف أمثمة كرة بكقت قصير جدن كعرضيا متزامنة أك متجا
 لتعمـ المفيكـ.  اا سابقن متطمبن  عدكالذم ي ، المفيـك كال أمثمتو

تدريب( مع  –شكاىد  –التي تتككف مف تتابع أشكاؿ التقديـ السابؽ )قاعدة  اإلستراتيجية -4
اَلمثمة، كقاعدة التدرج في مستكل صعكبة عمى قاعدة عزؿ الخاصية، كقاعدة تباعد  التركيز

متكاممة تشتمؿ عمى جميع المتغيرات  اإلستراتيجيةىذه  تينسكفميرؿ ك  كيعتبر، اَلمثمة كالالأمثمة
أف  تينسكفالتي تتعمؽ باَلمثمة كالالأمثمة كالتي تؤثر عمى السمكؾ التصنيفي، كلذا يقترح ميرؿ ك 

بحيث يراعى فييا تباعد اَلمثمة، كأبرز الخصائص أمثمة كالأمثمة  اإلستراتيجيةتتضمف ىذه 
ا متقابمة، كمراعاة تدرجيا في مستكل الصعكبة عند الحرجة، كعرض اَلمثمة كالالأمثمة أزكاجن 

بشكؿ متدرج مف المستكل السيؿ إلى المستكل الصعب يقمؿ مف  التقديـ، فتقديـ اَلمثمة كالالأمثمة
 &Merrill) عند استخداـ التدريب االستجكابي.احتماؿ كقكع المتعمـ في أخطاء التصنيؼ 

Tennyson, 1977: 118 – 130) 
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التي تعتمد عمى تقديـ المفيـك  في دراستو الرابعة اإلستراتيجيةقاـ الباحث باستخداـ  كقد
لى الصعب إكالتي تتضمف تنكع اَلمثمة كالتدرج مف السيؿ  ،مثمة المكجبة كالسالبةثـ تقديـ اَل

ثـ بعد ذلؾ يقكـ المعمـ بعرض تدريبات متنكعة عمى القاعدة مكجبة  ،مميزةظيار الصفات الا  ك 
كيطمب مف الطالب كضع عالمة  ،ا عمى الطالبف ال تككف عرضت سابقن أ ضركرةكسالبة مع 

ز يترككالمعينة عمى المثاؿ كعالمة أخرل عمى الالمثاؿ ثـ يقـك المعمـ بتقديـ التغذية الراجعة 
 بالشكؿ اآلتي:  الرابعة اإلستراتيجيةخطكات  كف تمخيصكيم ،الحرجةعمى الصفات 

 
 

 (2-1شكؿ )
 لنموذج ميرؿ وتينسوف اإلستراتيجية الرابعة

 
نيا أحيث  ،تضمنت خطكات كاضحة كمتتالية اإلستراتيجيةف ىذه أكمف الشكؿ السابؽ يتضح 

كباعدت شممت خطكات االستراتيجيات الثالث السابقة كاختصت عنيف بأنيا عزلت الخاصية 
لى إكتدرجت في مستكل صعكبة اَلمثمة المكجبة كالسالبة مف السيؿ  ،مثمة كقابمت الالأمثمةاَل

اَلمثمة  متكاممة حيث شممت جميع المتغيرات في اإلستراتيجية، كبذلؾ تككف ىذه الصعب
 .كالالأمثمة كالتي ترفع مف مستكل القدرة عمى التصنيؼ

عمى طالب  تينسكفعند تدريس نمكذج ميرؿ ك بيا  قاـكيمخص الباحث الخطكات التي 
 الرابعة في الخطكات اآلتية: االستراتيجيةعمى حسب  الصؼ الرابع اَلساسي لكحدة التصنيؼ
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 (2-2شكؿ )                            
 تدريس نموذج ميرؿ وتينسوف خطوات                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

استراتيجية  لتقكيـ التشكيمي كالتقكيـ الختامي، كتتمثؿ الخطكة الثامنة في: االخطوة الثامنة
تقكيـ فعالية المكاد التدريسية مف أجؿ تكفير  في تينسكفالتدريس القياسي كفؽ نمكذج ميرؿ ك 

كتتضمف عممية تقكيـ المكاد التعميمية أربعة إجراءات  ،البيانات الضركرية لتحسيف عممية التدريس
ؿ الثالثة اَلكلى منيا فى اإلجراءات التشكيمية أك التككينية التي يتـ مف خالليا تقكيـ أساسية تتمث

المكاد التعميمية، أما اإلجراء الرابع فيك إجراء ختامي أك إجمالي يتـ التخطيط لو لتحديد مدل 
د صالحية المكاد التعميمية ، أك مناسبتيا في جعؿ الطالب قادريف كبفاعمية عمى تصنيؼ الشكاى

 (Merrill & Tennyson , 1977: 185-194) ا.مفيـك الذل تـ تدريسو عف طريقيمالجديدة ل
ف التقكيـ يفيد المعمـ في الكشؼ عف جكانب القكة كالضعؼ في أكيتضح مما سبؽ: 

ف طالبو بألو  عةفى تقديـ تغذية راج المحتكل العممي الذل تـ تقديمو لمطالب، كيساعد المعمـ
حيث يتأكد مف خالليا مف كصكؿ العممية  ،تقديـ أمثمة لممفاىيـ التي تعممكىالدييـ القدرة عمى 

 لي أىدافيا كمدل جكدة النمكذج التدريسي الذل يتـ التدريس كفقو.إالتعميمية 
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: 1988)سعادة واليوسؼ,:يأتي نسوف السابقة كماييمكف تمخيص خطوات نموذج ميرؿ وتو 
227 - 263) 
 تحديد ضركرية تدريس المفيكـ. 
 التعريؼ. 
 جمع شكاىد التعريؼ.  
 تقدير صعكبة شكاىد المفيـك.  
 تحضير اختبار تشخيصي لتصنيؼ شكاىد المفيكـ.  
 . استخداـ قاعدة عزؿ الخاصية 
 .تصميـ استراتيجية مناسبة لتدريس المفيكـ 
 التقكيـ التشكيمي كالتقكيـ الختامي. 
 

السابقة  ب التربوي والرسائؿ العمميةخالؿ األد تينسوففي دراسة نموذج ميرؿ و  التدقيؽوبعد 
  لكؿ مف المعمـ والمتعمـ: اآلتيةفي النقاط ا تينسوفية نموذج ميرؿ و أىمالباحث  يمخص الذكر,

 
 تساعد الطمبة عمى سيكلة كسرعة .  ادراؾ  المفيـك
 ىيـ في ذىف الطمبة كتطكر تفكيرىـلو دكر كبير في تككيف المفا. 
 حساسو بفعاليتو في المكقؼ التعميميإلى إدة تخرج الطمبة مف السمبية المعتا. 
 يؤكد عمى الدكر الفعاؿ لكؿ مف المعمـ كالمتعمـ. 
 تساعد الطمبة عمى تعمـ المعمكمات ك اَلفكار ك الميارات اَلكاديمية ك االجتماعية ك 

 اإلبداعية كفؽ أطر متكاممة.
 دريسية.َلىدافو الت ةتساعد المعمـ عمى تييئة البيئة  التعميمية المناسب 
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 المفاىيـ العممية: : المحور الثاني
فيي السبيؿ لبناء الفكر الراسخ  المعنى، مإف تعميـ المفاىيـ ضركرة حتمية لعممية التعمـ ذ

التفكير كتكسيع  عممية كأساس التعمـ المدرسي غايات مف أساسية في عقكؿ التالميذ كغاية
 ،حينما عممو اَلسماء كميا اشرفن  –عميو السالـ  –الل آدـ  المعرفة العممية كمنافسة اَلمـ، فقد زاد

 كما نشيده اليـك مف انفجار معرفي في جميع المجاالت ما ىك إال نتاج لتعمـ المفاىيـ.
كيرجع البعض ذلؾ ، إف لفظ مفيكـ مف اَللفاظ الغامضة التي يكتنفيا كثير مف المبس

التي أيجريت لمتعرؼ عمى صفاتيا فشمت حتى إلى أف المفاىيـ أشياء معقدة، كأف المحاكالت 
ليذا كقد أدل الغمكض كالخمط في معنى لفظ مفيـك إلى كجكد أكثر مف تعريؼ ، اآلف

 ( 12: 2005)برىـ، . المصطمح
( المفيكـ عمى أنو كصؼ لمعالقات المكجكدة بيف Novak ،18 :1977عرؼ نكفاؾ )كلقد  -

 .اا أك رمزن مجمكعة مف الحقائؽ ثـ يعطى اسمن 
( بأنو مجمكعة مف اَلشياء (Merril et al., 1992: 39تينسكففي حيف يعرفو ميرؿ ك  -

المدركة بالحكاس، أك اَلحداث التي يمكف تصنيفيا مع بعضيا البعض عمى أساس مف 
 الخصائص المشتركة كالمميزة، كيمكف أف يشار إلييا باسـ أك رمز خاص.  

عف تككيف عقمي أك نكع مف التعميمات ينشأ ( أف المفيكـ عبارة 109: 2002) زيتكف كيرل -
، حيث الخاصيةعف تجريد خاصية أك أكثر مف حاالت جزئية متعددة يتكفر في كؿ منيا ىذه 

 ا.ا أك مصطمحن عف ما يحيط بيا في أم مف ىذه الحاالت ك تعطى اسمن  الخاصيةتعزؿ ىذه 
ياء أك الرمكز أك ( أنو عبارة عف زمرة مف اَلش13: 1998ككما عرفو حسيف كسعيد، ) -

الحكادث أك المكاقؼ أك المثيرات أك العمميات جمعت بعضيا إلى بعض عمى أساس خصائص 
 مشتركة يمكف أف يشار إلييا باسـ أك رمز معيف.

 ( المفيـك بأنو مجمكعة مف المعمكمات التي تكجد بينيا عالقات40: 2001كيعرؼ نشكاف ) - 
 مى الصفات المشتركة كالمميزة ليذا الشيء.    حكؿ شيء معيف تتككف في الذىف كتشتمؿ ع

 تشير إلى شيء لو صكرة في الذىف. بأنو فكرة مجردة ( فعرفو:43: 2005أما اليكيدم ) -
أنو عبارة عف تصكر عقمي أك تجريد لمصفات المشتركة (:14: 2006كقد عرفتو البمبيسي ) -

 جزأيف )االسـ كالداللة المفظية(.بيف مجمكعة مف اَلشياء أك المكاد أك الظكاىر كيتككف مف 
( بأنو تجريد عقمي لمعناصر المشتركة بيف عدة مكاقؼ أك 29:2009كما عرفو اَلغا كالمكلك ) -

 .حقائؽ
اختالؼ العبارات التي استخدمت  كعمى الرغـ مف السابقة التعريفات استعراض خالؿ مف

 فنجد ،امضامينيك كبير في جكىرىا ، إال أنيا جاءت متشابية إلى حد اريؼ المفيكـ منطقين في تع
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أك  عقمية صكرة أك فكرة ككنو حيث مف المفيـك إلى كصؼ انصرفت التعريفات ىذه بعض أف
أك عبارة أك صفات أك رمكز أك أشياء مدركة بالحكاس، أك احداث كمف خالؿ  تجريد عقمي،

 :اآلتيصؿ إلى التعريؼ اإلجرائي التعريفات السابقة فإف الباحث تك 
الذىنية التي تتككف لدل الفرد نتيجة تعميـ صفات كخصائص مميزة تشترؾ فييا جميع  الصكرة

اَلمثمة الدالة عمى ذلؾ المفيكـ  كالتي تمكنو مف فيميا كالقدرة عمى تفسيرىا كتتككف مف جزأيف 
 االسـ كالداللة المفظية.

 
 عناصر المفاىيـ العممية ومكوناتيا :

-450 :1980) جكؾف العناصر كالمككنات كىي كما ذكرىا مجمكعة متشتمؿ المفاىيـ العممية 
457، Jouce):  
  :  :Concept Nameاسـ المفيـك

 كيقصد بو الكممة أك الرمز ، أك المصطمح ، الذم يستخدـ لإلشارة إلى مفيـك ، كيدؿ عميو. 
  :  :Concept Definitionتعريؼ المفيـك

رتباط ىذه االمفيكـ كتميزه،  كما تحدد كيفية  كيقصد بو تمؾ العبارة أك العبارات التي تحدد صفات
 الصفات ببعضيا .  

  :  : Concept Attributesصفات المفيـك
، كالصفات غير المميزة لو ، كالتي عمى أساسيا تميز أمثمة  كتشمؿ الصفات المميزة لممفيـك

 عمييا . المفيـك ، كتتبايف المفاىيـ مف حيث الصفات التي تميزىا ، كالعالقات التي تنطكم 
  : أمثمة المفيكـConcept Instances : 

يقصد بيا الكممات التي تشير إلى اَلحداث أك اَلشياء الدالة عمى المفيكـ كتمؾ التي تعتبر غير 
   .دالة عميو

 
:  خصائص المفيـو

، كىي تعطي داللة كاضحة عف طبيعة المفيـك  ىناؾ بعض الخصائص التي يتصؼ بيا المفيـك
 (  بعض ىذه الخصائص:38: 2012ىالؿ ) أبكأذىاف المتعمميف، كيذكر  ككيفية تككنو في

 يتككف المفيـك مف فكرة أك مجمكعة أفكار عقمية تككف لؾ المفيكـ. -
 أف المفاىيـ ىي البنية اَلساسية لممعرفة. -
أك بالصكرة أك  ارمزين  ا أكمف طريقة سكاء لفظين  عف المفيكـ بتمثيمو بأكثر يمكف التعبير -

 بالرسـ.
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في أذىاف  ا، كبدكنيا يككف المفيكـ ناقصن كلد المفاىيـ عف طريؽ الخبرة كالممارسةتت -
 المتعمميف.

 تعتمد المفاىيـ عمى الخبرات السابقة لمطالب. -
كمما استطاع المتعمـ التعبير عف المفيكـ بمغتو الخاصة كربطو بمفاىيـ كتطبيقات أخرل  -

 ترسخ المفيـك في بنيتو المعرفية.
العممية بالنقاط  المفاىيـخصائص  (348-346: 2004)خروف آو  النجديوقد بيف 

 :اآلتية
. المفاىيـ عبارة عف مجمكعة مف اَلفكار يمتمكيا مجمكعة مف اَلفراد، كىي نكع مف الرمزية 1

تتمثؿ في الكممات، كالمعادالت، كالنماذج، كرمكز اَلفكار، ككمما كاف ىؤالء اَلفراد قادريف عمى 
 ف مف خالؿ الرمكز زاد فيـ المفاىيـ.نقؿ أفكارىـ لآلخري

 . مدلكالت المفاىيـ ليست ىذا أك ذاؾ، كلكف المفيكـ الكاحد قد يعرؼ مف زكايا مختمفة.2 
ك تساعدنا لمتعامؿ   . المفاىيـ ناتج الخبرة باَلشياء أك الظكاىر أك الحقائؽ كىي تمخيص لمخبرة3

 مع الكثير مف الحقائؽ.
 ا لمعديد مف الخبراتمف التفكير المجرد، كقد يككف ىذا التفكير ناتجن  ا. المفاىيـ قد تنتج أيضن 4
 العالقات بينيا ثـ التكصؿ إلى تعميـ معيف منيا. دراؾا  ك 
 . المفاىيـ قد تنتج مف عالقة الحقائؽ بعضيا ببعض، كقد تنتج مفاىيـ أكبر مف عالقات5

 .يالمفاىيـ ببعضيا البعض، كتسمى في ىذه الحالة اإلطار المفيكم
 رؤيتنا ليذا الكاقع.ا فكتكغرافية لمكاقع كلكنيا تمثؿ . ليست مدلكالت المفاىيـ صكرن 6
. ليست كؿ مدلكالت المفاىيـ مكجكدة في الطبيعة أك ليا كجكد حقيقي، كلكف العمماء يستخدمكف 7

جكة جديدة لعبكر الف أساليب مختمفة لمحاكلة فيـ الطبيعة، كمف بيف ىذه اَلساليب ابتكار مفاىيـ
 بيف الكاقع كرؤيتنا ليذا الكاقع.

 عالقتيا بالناس، كعالقتيا باَلشياء، كعالقتيا بالمفاىيـ: ةأساسيعالقات  المفاىيـ. لمدلكالت 8
 المالحظة كالتفكير المختمفة. بأساليباَلخرل، كعالقتيا باَلطر المفيكمية، كعالقتيا 

  ، كىى:ميةممفاىيـ العمل( خصائص 28: 2009كيضيؼ اَلغا كالمكلك )
 يتككف المفيـك العممي مف جزأيف االسـ ك الداللة المفظية.  -
 يتضمف المفيـك العممي التعميـ. -
 لكؿ مفيـك مجمكعة مميزة مف الخصائص. -
كمف مرحمة ، لى الصؼ الذم يميوإىرمية مف صؼ  ةتتدرج المفاىيـ العممية بصعكبتيا بطريق -

 إلى مرحمة تمييا.
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تبر مف أدكات العمـ الرئيسية، التي تساعد عمى نمك العمـ كالمعرفة كيرل الباحث أف المفاىيـ تع
فإف ذلؾ يساعده عمى تكضيح  ،لدل الطالب، ككمما كاف المعمـ أكثر فيما لممفيكـ كخصائصو

عند  المكجكدةالمعرفة السابقة  كيستطيع بناء المفاىيـ بناءن عمى )الخبرات( ،المفيكـ لمطالب
 الطالب.

 
 ىيـ:ية تعمـ المفاأىم

 :آلتيةية المفاىيـ كفكائدىا في النقاط اأىم( 95-94: 1988) كاليكسؼ كلقد لخص سعادة
 ة الفاعمة في تعمـ الطالب بصكرة سميمة.ىماتؤدم المفاىيـ إلى المس .1
، ةكالت الطبيعية كاالجتماعية لمبيئتساعد المفاىيـ الطالب عمى التعامؿ بفاعمية مع المش .2

 جزاء يمكف التحكـ بيا.كذلؾ عف طريؽ تخفيفيا إلى أ
 تساعد المفاىيـ عمى تنظيـ عدد ال يحصى مف المالحظات كالمدركات الحسية. .3
 التعمـ. إعدادتساعد المفاىيـ عمى التقميؿ مف ضركرة  .4
المفاىيـ في حؿ بعض صعكبات التعميـ خالؿ انتقاؿ الطالب مف صؼ إلى آخر  ىـاتس .5

 أك مف مستكل تعميمي إلى آخر.
جية نظر كاحدة لمحقيقة أك الكاقع، كتستخدـ في الغالب لتحدد لنا عالمنا تقدـ المفاىيـ ك  .6

أك حتى إدراؾ اَلمكر بدكنيا، كفكؽ ذلؾ ال  الذم نعيش فيو، حيث ال نستطيع التفكير
نستطيع االتصاؿ باآلخريف أك إقامة مجتمع سميـ أك إنجاز النشاطات المختمفة في 

 غيابيا.
 اكما تعمؿ المفاىيـ أيضن ، ة لمتدريس بطريقة االستقصاءالمفاىيـ مف اَلدكات الميم دتع .7

أنماط معينة لتكضيح العالقات  عمى تنظيـ المعمكمات المتباينة كتصنيفيا تحت رتب أك
 المتبادلة كجعميا ذات معنى.

 .ةتساعد المفاىيـ عمى تنظيـ الخبرة العقمي .8
إضافية، كفي  تسيـ المفاىيـ في مساعدة الطالب عمى البحث عف معمكمات كخبرات .9

 .تنظيـ الخبرات التعميمية ضمف أنماط معينة تسمح بالتنبؤ بالعالقات المتطكرة
 
 النقاط في المفاىيـ تعمـ يةأىم( 36: 2008في اَلسمر) إليو المشار بركنر كيمخص

 :آلتيةا
 .فييا المكجكدة اَلشياء عمى التعرؼ كتسييؿ البيئة تعقد مف التقميؿ في تساعد .1
 .فييا المكجكدة اَلشياء عمى التعرؼ الطالب عمى المفاىيـ تسيؿ .2



 
31 

 .جديدة مكاقؼ مكاجية عند التعمـ إعادة إلى الحاجة مف قمؿت .3
 .النشاط مف مختمفة َلنكاع كالتخطيط كالتنبؤ التكجيو عمى تساعد .4
 .كاَلحداث اَلشياء مجمكعات بيف كالربط بالتنظيـ تسمح .5
 .طبيؽكالت التفسير عمى المتعمـ يساعد المفاىيـ تعمـ .6
ا دكرنا المفاىيـ تمعب .7 المحتكل،  كتنظيـ كاختيار التعميمية، اَلىداؼ تحديد في ىامن

 .تقكيميا التعميمية ككسائؿ كالكسائؿ
 .الجديدة اَلخرل التعميمية لممكاقؼ التعمـ أثر انتقاؿ في تسيـ .8

 
 استخدامات المفاىيـ:

( مف 58 -56: 2004س )تستخدـ المفاىيـ لتسييؿ عممية التعمـ كالتعميـ كقد ذكر بطر 
 يأتي:الكظائؼ ما  ىذه
 تستخدـ في عمميات التصنيؼ: تصنيؼ المثيرات إلى فئات. -
 .تساعد عمى الفيـ كالتفسير: تصنيؼ في فئات يساعد عمى تحميؿ خبرات المتعمـ -
 تساعد عمى التنبؤ: التصنيؼ يسيؿ التنبؤ بالسمكؾ المستقبمي. -
 لمعمكمات السابقة المخزنة.تساعد عمى االستدالؿ: أم االستدالؿ با -
 تساعد عمى االتصاؿ: أم المشاركة كنقؿ الخبرات. -

ية كبيرة في مكاجية أىمأف لممفاىيـ  عمى الدراسات السابقة كجد الباحثكحسب اطالع 
التغيرات السريعة التي تكاجينا في حياتنا، حيث تكسب اإلنساف المعرفة، كتساعده عمى التفكير 

اعد الطالب في استخداـ عمميات العمـ التي تتمثؿ في التصنيؼ كالتفسير ، كتسبأنكاعو المختمفة
ا لما يدكر حكلو، كيكسبو عمقنا في فيـ البيئة كيثير كاالستنتاج كالتكاصؿ، كذلؾ يجعمو أكثر إدراكن 

 اىتمامو بيا كالقدرة عمى اكتشاؼ أشياء جديدة .
 

 أنواع المفاىيـ:
كسنكرد  ،المفاىيـ كذلؾ بسبب تعدد الباحثيف كالمختصيفىناؾ اختالفات كبيرة في تحديد أنكاع 

 -:عدة تقسيمات لتصنيؼ المفاىيـ
 (:79 -78: 2004لى )زيتكف،إيصنؼ زيتكف المفاىيـ  

 .مفاىيـ ربط كما في البرمائيات التي تتنفس عف طريؽ الجمد الرطب كالرئتيف 
 ائية.مفاىيـ فصؿ كما في اَليكف ذرة أك مجمكعة ذرات تحمؿ شحنة كيرب 
 ) مفاىيـ عالقة كما في الكثافة )كتمة كحدة الحجكـ. 
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 مفاىيـ تصنيفية كما في الفكيات تقع ضمف الفقاريات.  
 .مفاىيـ عممية )اجرائية( كمفيـك االخصاب 
 .مفاىيـ كجدانية كما في التقدير كالميكؿ كاالتجاىات 

   لممفاىيـ: آلتيةااألنواع  (127: 2001)ويضيؼ قطامي

عف طريؽ  إدراكياكىي المفاىيـ التي يتـ  ،((Concerte conceptsحسيةالمفاىيـ ال  -
 ،مثؿ التمييز بيف الصمب كالسائؿ كقد تككف المفاىيـ عالئقية كمفاىيـ: فكؽ، تحت، الحكاس

 .أقرب، أبعد
ال تدرؾ  ىي غير حسية ك ك ( أك المفاىيـ المجردةDefined concepts) المفاىيـ المعرفية  -

طريؽ اَللفاظ أك الكممات أك الرمكز، أك الصيغ الرياضية مثؿ مفاىيـ الحجـ، إال بتعريفيا عف 
 الطكؿ، أك أخالقية كالصدؽ كالكفاء، فكميا مفاىيـ َلشياء أك صفات َلشياء أك لعالقات.

فالسيارة مفيكـ شيء يسير ، ( المفيـك يمثؿ شيئا ماSymbolic concepts) المفاىيـ الرمزية -
 عيف كىك شيء يدؿ عمى الرفاىية ك الغنى أك االبتكار ك العجب.نركبو لنصؿ إلى مكاف م

 المفاىيـ الخارجية: تمؾ المفاىيـ التي تفرض عمينا كاَلنظمة المتبعة في المكتبات.  -
المفاىيـ الداخمية: تمؾ المفاىيـ التي نضعيا َلنفسنا لتساعدنا عمى التعامؿ مع تعقيد خبراتنا  -

 الخاصة بيا.
 

 في تعمـ المفيـو : العوامؿ التي تؤثر
 ( عكامؿ يمكف أف تؤثر في تعمـ المفيكـ كىي:13: 2001حدد قطامي كقطامي )

 خصائص المتعمـ.  
 .خصائص المكقؼ التعميمي 
 .خصائص المفيـك المراد تعميمو 
  يأتيعوامؿ ترتبط بدور المعمـ ومنيا ما: 
  .خبار المتعمـ بياا  تحديد المثيرات الالزمة ك  .1
 .خبار المتعمـ بياا  غكبة ك ئمة المر تحديد اَلس .2
 خبار المتعمـ بيا.ا  المالئمة ك  اإلستراتيجيةتحديد  .3
4. .  تييئة المعمكمات الضركرية لممفيـك
 الطمبة السترجاع المعمكمات المناسبة. إعداد .5
 زيادة مستكل الدافعية لدل المتعمـ . .6
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 -أساليب تدريس المفاىيـ العممية:
 حتفاظاالك ك بقائيا  المفاىيـسبة لضماف سالمة تككيف منا أساليبيتطمب تدريس المفاىيـ العممية 
كتعمـ  لتعميـ حنييفمن أف ىناؾ (81-80: 2004زيتكف )كيرل بيا كالعمؿ عمى تنميتيا، 

 ىما: العممية المفاىيـ
 . المنحى االستقرائي:1

 الجزئيةكتعمميا ك يبدأ بالحقائؽ كالمكاقؼ  العمميةىك اَلسمكب التدريسي الطبيعي لتعمـ المفاىيـ 
الخصائص المميزة لممفيكـ كالعالقة بينيا حتى يتـ التكصؿ إلى  إلى االنتقاؿ )اَلمثمة(، ثـ

 المفيكـ .
 . المنحى االستنباطي ) االستنتاجي(:2

كىك اَلسمكب التدريسي في تككيد المفاىيـ العممية كتنميتيا كالتدرب عمى استخداميا في مكاقؼ 
 َلمثمة.اقديـ المفيكـ ثـ تقديـ الحقائؽ ك المنحى يتـ  تتعميمية تعممية جديدة، كفي ىذا 

 
 (:212-209: 1996عرض لمخطوات المتضمنة في الطريقتيف )حميدة , يميوفيما 

 طريقة التدريس االستقرائي:  -أ
االستقرائي فيي الطريقة التي تنقؿ المتعمـ مف الجزء إلى الكؿ، أك مف اَلفكار  أما التدريس

كمف اَلمثمة إلى القاعدة، فيستنتج التمميذ الخصائص المميزة  العامة، الخاصة إلى اَلفكار
مف عدد مف اَلمثمة المطابقة كاَلمثمة غير المطابقة، كيتـ ذلؾ في ضكء الخطكات  لممفيكـ
 التالية:
  ية تعممو.أىمتحديد اليدؼ مف الدرس، كىك تعمـ مفيـك معيف، ثـ يكضح 
  المطابقة( كاَلمثمة السالبة لممفيكـ )غير ـض المعمـ اَلمثمة المكجبة لممفيك يعر( 

 درج تحتو.نالمطابقة( بالتناكب، كيشير إذا كاف يندرج تحت المفيـك أك ال ي
  يكجو المعمـ التالميذ كيساعدىـ في تحديد الخصائص المميزة كالخصائص غير المميزة

 طابقة.لممفيـك مف خالؿ المعمكمات المتضمنة اَلمثمة المطابقة كاَلمثمة غير الم
  يطمب المعمـ مف التالميذ التمييز بيف أمثمة مطابقة كأمثمة غير مطابقة جديدة في ضكء

 الخصائص المميزة لممفيكـ كالتي سبؽ ليـ تحديدىا.
 .تقديـ تغذية راجعة فكرية في كؿ خطكة مف الخطكات السابقة 
 .  استخالص التالميذ تعريؼ المفيـك
 بمفاىيـ أخرل في عبارات كصفية كتفسيرية  يطمب المعمـ مف التالميذ ربط المفيكـ

 .كاستخداميا في تفسير مادة جديدة مرتبطة بالمفيكـ
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 طريقة التدريس االستنتاجي )القياسي(: -ب
ثـ االنتقاؿ إلى إثبات صحتيا مف خالؿ كمناقشتيا ىي طريقة تقكـ عمى دراسة القكاعد العامة 

كمف العاـ إلى الخاص، كيعد  مف الكؿ إلى الجزء،يبدأ   اَلمثمة التي تنطبؽ عمييا، أم أف المعمـ
التدريس االستنتاجي كسيمة مباشرة كفعالة في تعمـ المفاىيـ التي يمكف تحديدىا بدقة كترتبط 

، تـ تعقبو تطبيقات كـ كالخصائص المميزة لو أكالن كفيو يقدـ تعريؼ المفي بالخبرة بسيكلة،
 :اآلتيةابقة، كيتـ ذلؾ في ضكء الخطكات لتصنيؼ اَلمثمة المطابقة كاَلمثمة غير المط

  ية تعممو.أىمتحديد اليدؼ مف الدرس، كىك تعمـ مفيـك معيف، ثـ يكضح 
  يعرض المعمـ تعريفنا لممفيكـ ) يكتبو عمى السبكرة أك يعرضو بأحد أجيزة العرض أك

 عمييـ كيطمب منيـ قراءتو مف الكتاب(.ؤه يقر 
  ـ التي تعكس خصائصو المميزة كيشير إلييا يعرض المدرس اَلمثمة المطابقة لممفيك

، ثـ يعرض اَلمثمة غير المطابقة التي تعكس خصائص غير  كأمثمة مطابقة لممفيـك
 مميزة لممفيـك كيشير إلى أنيا أمثمة غير مطابقة لممفيكـ .

  يطمب المعمـ مف التالميذ تطبيؽ المفيكـ عمى أمثمة جديدة لتحديد ما إذا كانكا يستطيعكف
.تمييز   اَلمثمة المطابقة مف اَلمثمة غير المطابقة لممفيـك

في جميع الخطكات السابقة لتدريس المفيكـ يجب أف يقدـ المدرس تغذية راجعة فكرية الستجابات 
 اإلجابات الصحيحة كتصكيب الخاطئة. عزيزلتالتالميذ، 

ـ مف تالميذه ربط استخداـ المفاىيـ لتفسير المكاقؼ أك اَلحداث المرتبطة بو، حيث يطمب المعم
المفيكـ بمفاىيـ أخرل سبؽ دراستيا كاستخداـ تمؾ المعرفة في تفسير المكضكع الذم يدرس أك 

 صياغة عبارات تفسيرية.
 

 :  اكتساب المفيـو
ا، ال بؿ إف عممية اكتساب المفاىيـ عممية طبيعية، كلكنيا ليست آلية أك سيمة، إنيا تحدث يكمين 

كتشتمؿ ىذه العممية عمى إدراؾ أكجو الشبو كاالختالؼ بيف  ،رفي كؿ لحظة كلجميع اَلعما
اَلشياء المكجكدة في ىذا العالـ مف حكلنا، كتشكيؿ فئات أك أصناؼ منيا باالستناد إلى ما بينيا 

 (45: 1997كمكب،  أبك) .مف تشابو ثـ تجرد المفاىيـ مف ىذه اَلصناؼ كالفئات
فيي تتطمب مف الفرد أف  ، مف خطكتيف اذ تتككف أساسن ، إكتككيف المفاىيـ كاكتسابيا عممية طكيمة

 ، مف العمميات الذىنية التي ليست كاممة مف حيث  اكىذا يمثؿ نكعن يستكعب اإلطار اَلكؿ لممفيـك
اَلبعاد كالعالقات المتداخمة، كلكنيا مع ذلؾ تحتكم عمى بعض العناصر الرئيسة، كبعد ذلؾ ال 

معمكمات جديدة لكي يككف معاني كتصكرات جديدة،  برة أكبد أف يستخدـ ىذا المفيكـ لتحميؿ خ
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 .ذه الخبرةتبدك كاضحة خالؿ ى  كبذلؾ فإننا نكسع كنكضح المفيكـ اَلكؿ مف خالؿ إضافة أبعاد
 (68:1983)الجبر،
كمف نتاج الفكر  المفاىيـ عادة مف تصكرات تحصؿ مف خالؿ الحكاس الخمس، كتكتسب

د عف طريؽ حكاسو، فعادة ما يتـ تككيف المفيـك مف خالؿ الخيالي، كالتجربة الشخصية لمفر 
تعامميـ مع المثيرات التي يكجيكنيا، كالمكاقؼ كالخبرات التي يمركف بيا فتتككف لدييـ صكرة 
ذىنية عنيا بناءن عمى إدراكيـ لمصفة أك مجمكعة الصفات المشتركة بينيا، كتتخذ ىذه الصكرة 

ا تفيد ، كبيذه الطريقة يتـ تشكيؿ العديد مف  الذىنية اسمنا أك رمزنا خاصن في الداللة عمى المفيـك
كببمكغ الطفؿ سف المدرسة تصبح لديو ثركة لغكية  ،المفاىيـ لدل اَلطفاؿ في سف الطفكلة المبكرة
تشكيؿ المزيد مف المفاىيـ كتساعده عمى تعمميا ل ككمية مف المعارؼ كالخبرات التي تؤىمو

 المفيكـ كتعممو يزداد اتساعنا كمما نما الفرد كازدادت معارفو كخبراتو.كاكتسابيا، إالَّ أف تشكيؿ 
 ( 7: 2004)اَلىدؿ،

كاكتساب اإلنساف لممفاىيـ يتـ مف خالؿ عممية التعميـ المفظي، كمف خالؿ الكسط الذم يعيش 
برات كالدافعية كالخ الفركؽ الفردية، :ياأىمبعدة عكامؿ مف  وكتككين اكتساب المفيـك أثرفيو، كيت

 (100:1990)عمراف،  .السابقة، كثقافة المجتمع كمنجزاتو الحضارية
 الطالب قد تعمـ كاكتسب المفيـك في الحاالت اآلتية: دكيع
 إذا استطاع الطالب التعبير بالكممة أك الجممة المفظية عف معنى المفيـك أك ما يدؿ عميو. -1
 كيككف ذلؾ بإعطاء أمثمة. أف يفرؽ بيف المفاىيـ الشاممة كالمفاىيـ الفرعية -2
إذا قاـ المدرس بتزكيده باَلمثمة كالقراءات المختمفة في الكتب المدرسية كالكتب العامة  -3

، كألكاف النشاط المختمفة كالرحالت كالزيارات الميدانية لمبيئة  كالصكر كاَلشكاؿ كالخرائط كالرسـك
 رات الشخصية لممعمـ. كعرض النماذج كالعينات كاَلفالـ التعميمية، ككذلؾ الخب

: 1996 )إبراىيـ، .إذا تـ استخداـ المفيكـ كتطبيقاتو في الحياة العممية كمكاقفيا المختمفة - 4
46 - 47) 

، كمف ىذه Turnerكلقد حدد تيرنر ) ( عكامؿ ترتبط بدكر المعمـ في إكساب الطمبة لممفيـك
 (:13: 2001العكامؿ ما ذكره قطامي )

 خبار المتعمـ بيا.تحديد المثيرات الالزم  ة كا 
 .خبار المتعمـ بيا  تحديد االستجابة المرغكبة كا 
  خبار المتعمـ بيا. اإلستراتيجيةتحديد  المالئمة كا 
 .   تييئة المعمكمات الضركرية لممفيـك
 الطمبة السترجاع المعمكمات المناسبة. إعداد 
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 .زيادة مستكل الدافعية لدل المتعمـ 
بعكامؿ  أثرتتعممية تعمـ المفاىيـ كعممية عقمية أف إلي ( 45: 2005شارت ناظر )أكقد 

 عدة تشتمؿ عمى:
ية أىمعمى أف اَلمثمة اإليجابية أكثر  اَلمثمة اإليجابية كاَلمثمة السمبية: كتؤكد الدراسات -

أكبر مف المعمكمات  اأف اَلمثمة اإليجابية تعكس قدرن  كفاعمية مف اَلمثمة السمبية، حيث
  .فيي أفضؿ مف اَلمثمة السمبية الصحيحة عف المفيكـ، لذا

تعمـ المفيكـ بمعمكمات المتعمـ كمفاىيمو السابقة، فمركره  أثرالخبرات السابقة لممتعمـ: يت -
كيفسر العالقة بيف ، بخبرات عديدة يساعده عمى رؤية العالقات بيف عناصر المكقؼ الجديد

المفاىيـ ذاتيا، َلف بناء  تعمـ المفيكـ كخبرات المتعمـ السابقة عمى ضكء فيـ طبيعة بناء
عادة تنظيميا في ضكء الخبرات الجديدة                                              .المفاىيـ يقكـ عمى أساس تتابع الخبرات كا 

تنشأ الفركؽ الفردية بيف المتعمميف مف اختالؼ الخبرات التي  :الفركؽ الفردية بيف المتعمميف  -
 .ات، كالمجتمعات، كاَلسر، كالتركيب الكراثياكتسبكىا كاختالؼ البيئ

استخداـ الكسائؿ  أك لخبرات المباشرة كالبديمة: يحصؿ عمييا مف خالؿ التجارب العممية،ا -
 التعميمية. 

  .القراءة العممية كالمعرفة العممية: فيك يتطمب معرفة لغة العمـ كمفرداتو  -
مـ أكبر في تعمـ المفيكـ عكس المفيـك ا، فدكر المعنكع المفيكـ: إذا كاف المفيكـ مجردن  -

 المحسكس. 
لمناىج الدراسية: التي قد تبني المقررات الدراسية دكف أف تضع أم اعتبار لالختالؼ في ا - 

 الثقافات كالبيئة كاإلمكانات المادية كالفنية. 
 ت.طرؽ التدريس: تؤثر طرؽ التدريس التقميدية في تككيف المفاىيـ كتعمميا لدل الطالبا -

قدرة عمى فيـ العالقات كالخصائص لدل المتعمـ ال كيرل الباحث أف ىذه العكامؿ تجعؿ
سكف حيث أنو يدعك تينتتفؽ مع نمكذج ميرؿ ك كما ك  المميزة مما يكسبو القدرة عمى التصنيؼ،

كبذلؾ يصبح أكثر قدرة عمى التمييز بينيما، كيكتسب القدرة عمى  استخداـ اَلمثمة كالالأمثمة، إلى
 بينيا. التفريؽخيص المعارؼ، كذكر أسباب تم

 
  :قياس المفاىيـ العممية وصعوبات تعمميا

عمى المعمـ أف يستخدـ كسائؿ كأساليب عديدة لقياس المفيكـ العممي لدل الطالب أك 
التي كمف ىذه الكسائؿ كاَلساليب التقكيمية  ،يستدؿ بيا عمى صحة تككيف المفيكـ العممي كبنائو

 (:360: 2004، كاخركف)النجدم  الب ما يأتييقيس قدرة الط
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اكتشاؼ المفيكـ العممي مف خالؿ تطبيؽ عمميات تككيف المفيـك العممي الثالثة: التمييز، -أ
 التصنيؼ، التعميـ.

 قدرة الطالب عمى تحديد الداللة المفظية لممفيـك العممي. -ب
 تطبيؽ المفيـك العممي في مكاقؼ تعميمية جديدة. -جػ
 المشاىدات أك اَلشياء في البيئة التي تعيش فييا كفؽ المفاىيـ العممية.ك المالحظات  تفسير -د
 استخداـ المفيـك العممي في حؿ المشكالت.-ق
 استخداـ المفيـك العممي في استدالالت أك تعميمات أك فرضيات عممية مختمفة.    -ك
 

 معوقات اكتساب المفاىيـ:
قطامي  ياالتي تعكؽ اكتساب المفاىيـ حيث أجمم العديد مف المعكقات كالصعكبات ؾىنا

 ( في اآلتي:139:  2001كقطامي ) 
 تكقؼ المعنى عمى الخبرة أم أف الكممة ال تعني أكثر مما تمثمو في خبراتنا. -
 صعكبة فيـ المعنكيات. -
 ازدحاـ المفاىيـ الجديدة كزيادتيا. -
 اعتماد المعنى عمى السياؽ. -
 ابو لو.تداخؿ خصائص المفيـك مع آخر مش -
 غياب التحديد المفاىيمي المترتب عمى عمميات التحميؿ المفاىيمي لممفيكـ. -
 كجكد مفاىيـ غامضة في ذىف المتعمـ أك خبراتو تتعمؽ بالمفيـك الجديد.  -

 
 :يأتي( ما 58: 2004ذكرىا سالمة )التي الصعوبات في تعمـ المفاىيـ العممية ومف 

دىا، بينما يسيؿ عمى تمميذ المرحمة االبتدائية أف يتعمـ * المفاىيـ مف حيث درجة سيكلتيا كتعقي
المفاىيـ البسيطة، فإنو يصعب عمى تالميذ المرحمة االبتدائية أف يتعمـ المفاىيـ الصعبة المجردة 

 بالذرة...الخ أك كتمؾ التي ترتبط بالطاقة الحركية
 القكة كالشغؿ كالطاقة. * الخمط في المعنى الذم ينشأ بيف المعاني الدارجة غير الدقيقة مثؿ

ا أك فكرة ا أك قانكنن عما إذا كانت عبارة معينة تتضمف مفيكمن  * عدـ قدرة التمميذ عمى التمييز
 أساسية.
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 نصائح لممعمميف في تدريس المفاىيـ:
: 2004خركف،آك  النجدم) :كىى ،ىناؾ نصائح لممعمميف تساعدىـ عمى تدريس أفضؿ لممفاىيـ

  (87 -85: 2004زيتكف، ؛  350-352
استخداـ أساليب تدريسية مختمفة في تدريس المفاىيـ العممية كتعميميا مع مالحظة أف  -

كبنائيا، في حيف أف اَلسمكب االستنتاجي  طبيعي لتككيف المفاىيـ أسمكب االستقرائياَلسمكب 
 يؤكد تعمـ المفاىيـ العممية كالتدريب عمى استخداميا في مكاقؼ تعميمية جديدة.

كالمكاقؼ التعميمية كالتعممية الحسية في تدريس المفاىيـ العممية  كالتركيز عمى الخبرات التأكيد -
ا في عممية  ك إيجابين منيا بحيث يككف التمميذ فاعالن  االنطالؽك بخاصة خبرات التمميذ، ك 

 تككيف المفاىيـ العممية ك بنائيا.
لعممية الميدانية لتسييؿ عممية تككيف استخداـ الكسائؿ التعميمية ك تكنكلكجيا التعميـ كالرحالت ا -

 المفيـك العممي.
الربط بيف الدراسة النظرية كالدراسة المخبرية )التطبيقية( بحيث يتمكف التمميذ مف أف يستخدـ  -

ما اكتسبو مف معارؼ عممية في القياـ بالنشاطات كالتجارب العممية كتفسيرىا كالكصكؿ مف 
 خالليا إلى بناء المفاىيـ كتعمميا.

التذكير بالمفاىيـ السابقة مف حيف آلخر، كمف ثـ تقديـ المفاىيـ العممية الجديدة بشكؿ أعمؽ  -
 ا مف سابقتيا.ك أكثر تطكرن 

 التأكيد عمى كثرة اَلمثمة كذلؾ لمساعدة التالميذ عمى تككيف صكرة أعمؽ لممفاىيـ. -
كمحاكلة صياغتيا بصكرة التأكيد عمى إبراز العالقات المحتممة بيف المفاىيـ العممية المختمفة  -

 كمية كالتطبيؽ العممي عمييا.
 ربط المفاىيـ العممية بخبرات التمميذ السابقة كبظركؼ البيئة المحمية التي يعيش فييا. -
 كبياف تطبيقاتيا النظرية كالعممية. تقديـ المفاىيـ العممية -
 تكجيو التالميذ لمقراءات الخارجية كتنظيـ مكاقؼ تعميمية لممناقشة. -
عاة التسمسؿ المنطقي كالسيككلكجي في تعميـ المفاىيـ العممية كتعمميا، كذلؾ مف خالؿ مرا -

التأكد مف فيـ التالميذ لممفاىيـ العممية السابقة الالزمة لتعمـ المفيـك الجديد، كال بد مف 
 في تعمـ المفاىيـ العممية. التعرؼ عمى مصادر الصعكبة

نمائيا عممية مستمرة ال تتـ بمجرد تقديـ أكالتأكيد عمى أف تعمـ المفاىيـ العممية  - تعريؼ  كا 
 المفيـك أك داللتو المفظية.
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 :المحور الثالث : عمميات العمـ 
ا في تقدـ ا منيعن المعكقات التي تقؼ حاجزن  أىـأحد  ا،المشكالت التي تكاجينا في حياتن تعد

رات كفي حؿ المشكالت كفي المجتمع العربي، كيساعد تعمـ عمميات العمـ في التعامؿ مع المتغي
دراؾ العالقات ا  ك  ،القدرة عمى المالحظة كالتحميؿ كالتكاصؿ يكتنم ،الكصكؿ إلى مزيد مف المعرفة

كما كتسيـ عمميات العمـ في  ،الفعاؿ في رفع مستكل الطمبة ثرخرل ذات اَللعمميات العمـ اَل
إنما ىي أسمكب   كتصنيفيا، البيانات نيا ليست مجرد جمع الحقائؽ أكإتطكير المعرفة، حيث 

تفكير لحؿ مشكالت معقدة بيدؼ الكصكؿ إلى تفسيرات دقيقة كصادقة، كلقد اىتمت البحكث 
إلى البرامج الدراسية  انتقؿ مفيكـ عمميات العمـ تدريجين كلقد ا ،كالدراسات الحديثة بعمميات العمـ

كتطبيؽ  ،منة في ىذه العممياتكمناىج العمكـ الطبيعية بيدؼ ممارسة المتعمميف لمميارات المتض
طرؽ العمـ كالتفكير بشكؿ صحيح عند دراسة مشكمة مف المشكالت العممية في العمكـ الطبيعية 

 .اد المعرفة كتكظيفيا مف خالليثـ تطكير قدراتيـ عمى تكلي
 

 تعريؼ عمميات العمـ: 
لعمميات  ساب المتعمميفتمثؿ عمميات العمـ جكىر النجاح كالتفكؽ كما يؤكد التربكيكف عمى أف اكت

 اكيرتبط التفكير العممي بعمميات العمـ ارتباطن  ،العمكـ لتدريس اا رئيسين العمـ يجب أف يككف ىدفن 
 .اَلفراد كالبرامج المدرسية المتنكعة إعدادفيما اَلساس الذم يجب أف تبنى عميو برامج  اكثيقن 

 (324: 1999)سعيد،
يا مجمكعة مف القدرات العقمية التي تمثؿ ( بأنMartin,1997:79عرفيا مارتف ) كقد

ا خر، كيمكف غالبن آسمكؾ العمماء كتناسب جميع فركع العمـ، كىى قابمة لالنتقاؿ مف مكقؼ الى 
 .تعمميا بأم محتكل عممي

 ( أنيا  اَلنشطة أك اَلعماؿ التي يقكـ بيا العمماء أثناء التكصؿ19:1993كما عرفيا  زيتكف )
كقد تؤدم  ،صدؽ ىذه النتائج مف جية أخرل ة، كأثناء الحكـ كالتحقؽ مفإلى نتائج العمـ مف جي

ممارسة ىذه العمميات إلى إثارة االىتمامات العممية مما يدفعيـ إلى المزيد مف البحث 
)المالحظة كالقياس  :كتقسـ عمميات العمـ إلى عمميات العمـ اَلساسية كىي ،كاالكتشاؼ

كعمميات العمـ التكاممية كىي فرض  ،نبؤ كاالستنتاج كالتصنيؼ(كالعالقات الزمنية كالمكانية كالت
 الفركض كضبط المتغيرات) كتفسير البيانات كالتجريب(.

اَلنشطة كالميارات ك أنيا مجمكعة مف العمميات عمى ( 328: 1999كعرفيا سعيد )
لى النتائج كذلؾ حتى يمكنيـ التكصؿ إ ،المختمفة التي يستخدميا العمماء أثناء حميـ لمشكمة ما

مكانية تعميميا الممكنة، ككذلؾ يستخدميا العمماء لمحكـ عمى مدل صحة  .ىذه النتائج كا 
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بأنيا الميارات العقمية التي يستخدميا اإلنساف في حؿ  (13: 2009) الراجحيكيعرفيا 
بمنيج عممي صحيح، فيي تساعده عمى تنظيـ مالحظاتو كجمع بياناتو كتحديد  ،مشكالتو

تكجيييا الكجية السميمة باتجاه حؿ المشكمة، كمف ثـ تقكيـ ىذه اإلمكانيات كالحكـ إمكانياتو ك 
 .عمى نتائجيا كتعديميا كضبطيا مف أجؿ الكصكؿ إلى نتائج أفضؿ

 ا في ىذه الدراسة عمى أنيا مجمكعة مف القدرات كالعممياتكيعرفيا الباحث إجرائين 
 ،كالتفكير العممي  بشكؿ صحيح بيؽ طرؽ العمـالالزمة لتطك  التي يقكـ بيا المتعمميف كاَلنشطة

المالحظة كالتصنيؼ كاستخداـ اَلرقاـ  :العمميات العقمية اَلساسية مثؿ لىإتقسـ عمميات العمـ ك 
تفسير البيانات كضبط  :مثؿ ،كالمتكاممة كالعالقات المكانية كالتنبؤ كاالستدالؿ كاالستنتاج

الؿ الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في اختبار خ كيتـ قياسيا مف ،المتغيرات كفرض الفركض
 عمميات العمـ الذم تـ تقديمو لمطالب لغرض الدراسة.

 
 :تصنيؼ عمميات العمـ

في تصنيؼ  اكجد الباحث اختالفن  مف خالؿ االطالع عمى اَلدب التربكم المتعمؽ بعمميات العمـ
 عناصرىا:

  قدمتلقد ( دكنا كلفنجرWolifinger,1984 تصنيفن )لعمميات العمـ يتناسب كما  اطكرن م ا
أف يستخدمو المتعممكف  مف عمميات، إذ قسمت عمميات العمـ إلى ثالث عمميات  يجب

 رئيسية ىي:
عالقات  االتصاؿ، التصنيؼ، عمميات العمـ اَلساسية: كتشتمؿ عمى عمميات المالحظة، -

 عالقات العدد. اَلسئمة اإلجرائية،، المكاف
شتمؿ عمى عمميات التفاعؿ كاَلنظمة، السبب كالنتيجة، االستدالؿ، عمميات العمـ السببية كت -

 ،االستنتاج. -التنبؤ -التكقع 
عمميات العمـ التجريبية: كتشتمؿ عمى عمميات ضبط المتغيرات، صياغة الفركض، تفسير  -

 (85: 2002)زيتكف،  .البيانات
 عمميات العمـ إلى قسميف:  كىناؾ مف قسـ 
 سميا الى :ق( 2003)أمبك سعيدم،  -1
كتأتي في قاعدة ىـر العمميات  ،عمميات العمـ اَلساسية كىي تمؾ العمميات البسيطة النسبيةأ(

 العممية، منيا: المالحظة، كاالستدالؿ، كالتصنيؼ، كالتنبؤ، كاالستنتاج، كاستخداـ اَلرقاـ.
تككف في  ثـ ، كمفكىي أعمى مستكل مف عمميات العمـ اَلساسية  ،عمميات العمـ التكاممية ب( 

  .قمة ىـر تعمـ العمميات اَلساسية، منيا: التفسير، كضبط المتغيرات كفرض الفركض
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 ( إلى قسميف، ىما:103: 2004كلقد صنفيا ) زيتكف،  -2
، التصنيؼ القياس، كتشمؿ عشر عمميات ىي: المالحظة، :)أ(عمميات العمـ اَلساسية

خداـ اَلرقاـ، استخداـ العالقات المكانية كالزمانية، االستدالؿ، التنبؤ، است االستقراء، ،االستنتاج
 االتصاؿ.

التعريفات اإلجرائية،  تفسير البيانات، :كتشمؿ خمس عمميات ىي :العمـ المتكاممة )ب(عمميات
 ضبط المتغيرات، فرض الفركض، التجريب.

عمكـ كىي: صنفيا معيد التربية بككالة الغكث الدكلية إلى اثنتي عشرة عممية في تدريس ال -3
الزمانية أك المكانية،  المالحظة، التصنيؼ، االستنتاج، التنبؤ، القياس، استخداـ العالقات

االتصاؿ كالتكاصؿ، صياغة الفرضيات، التجريب، تميز المتغيرات، تفسير البيانات، بناء 
 (24-23: 1997)المكلك،  .النماذج

 -لى:إالعمـ  ( عمميات62: 2009دل )يك سعبكلقد صنؼ البمكشي ك أم -4
كىى المالحظة كالتصنيؼ كاالستدالؿ ك التنبؤ كالقياس كالتكاصؿ  :ساسيةعمميات العمـ اَلأ(  

 كاستخداـ االرقاـ ك استخداـ عالقات الزماف كالمكاف كاالستقراء كاالستنباط.
صياغة ك   كصياغة النماذج كىى التفسير كصياغة الفركض :عمميات العمـ التكامميةب( 

 جرائية كضبط المتغيرات كالتجريب التعريفات اإلالنماذج ك 
يرل الباحث أف أغمب التصنيفات صنفت  لعمميات العمـ السابقةكمف خالؿ التصنيفات 

كيتفؽ الباحث  ،لى قسميف ىما عمميات العمـ اَلساسية كعمميات العمـ التكامميةإعمميات العمـ 
ف ىناؾ عمميات مشتركة، إاممة حيث ف ىذه العمميات متداخمة كمتكأكيرل  ،مع ىذا التصنيؼ

عمميات العمـ  أماالمالحظة كالتصنيؼ كالقياس، كغيرىا  :كمف عمميات العمـ اَلساسية المشتركة
المتكاممة المشتركة فمنيا حفظ المتغيرات، فرض الفركض، كتفسير البيانات، مع اختالؼ في 

كقد اعتمد الباحث في دراستو  ،ةالعدد بيف العديد مف التصنيفات حسب كجية نظر عمماء التربي
 المكانية. عالقات: التصنيؼ كاالستنتاج كالتكاصؿ كالىى عمى أربع عمميات

 
 -ية تعمـ عمميات العمـ:أىم
ية اكتساب ميارات عمميات العمـ في أىمكدت العديد مف الدراسات كالبحكث السابقة عمى ألقد 

داككد  ؛2009،لبدة أبك ؛2003 ،اليؿش؛  2010،القطراكم ) :مثؿ ،مراحؿ التعمـ المختمفة
 .ا( كغيرى 2008،جحجكح ؛2013،
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 :يأتيفيما  (19: 2006سالـ ) ذكرىاكما  ية تعمـ عمميات العمـأىموتتمثؿ 
 ف تقدـ أ مف الظركؼ الالزمة لمساعدة المتعمـ لمكصكؿ الى المعمكمات بنفسو بدالن  تييئ

 لعممية التعمـ. مر الذل يجعؿ مف المتعمـ المحكر اَلساسياَل لو،
 .تجعؿ عممية التعمـ تقـك عمى البحث كاالستقصاء 
 االتجاىات العممية لدل المتعمميف كحب االستطالع كالبحث عف مسببات  تنمي بعض

 .رالظكاى
 .تنمي قدرة المتعمـ عمى التعمـ الذاتي 
 فكير الناقد كالخالؽ لدل المتعمـتنمي الت. 
  التعمـ في مكاقؼ تعميمية أخرل أثرتكسب الميارات التي تساعد عمى انتقاؿ.  
 يجابية نحك البيئة كالمحافظة عمييا، اَلمر الذم يساعد عمى حؿ تكسب االتجاىات اإل

 .ياكخارج تكاجو التمميذ داخؿ المدرسة التيالمشكالت 
 .تكسب العديد مف الميكؿ كاالىتمامات كاليكايات العممية المفيدة 
  جيزة دكات كاَلتتيح الفرصة لمتالميذ لمتفاعؿ مع اَل َلنياتعمؿ عمى ربط العمـ بالكاقع

تكاجييـ في حياتيـ  التيالعممية في حؿ المشكالت  ممارسةال كاستخداـ
 ( 325: 1999العممية.)سعيد،

ا  كما زاد  :أنيا عمى ما ذكر سابقنا، (12: 2005) خطايبةأيضن
 .تعزز العمـك التطكر الشخصي لكؿ متعمـ 
 المتداخمة بيف العمـ كالتقانة كالمجتمع. يفيـ المتعممكف العالقات 
 .تطكر العمـك ميارات عمميات العمـ لكؿ متعمـ 
 .تساعد العمكـ عمى تكسيع الكعي الميني لكؿ متعمـ 

كذلؾ َلنيا أساس التقصي كاالكتشاؼ  ،كما  تندرج عمميات العمـ ضمف طرؽ التفكير
كيمكف تعميميا  ،لفيـ الظكاىر الككنية كَلنيا ميارات عقمية محددة يستخدميا المتعممكف ،العممي

 (13: 2002)السيفي ،. كنقميا إلى الحياة اليكمية
عمميات العمـ عادات تعميمية بينما جانيو نظر إلييا عمى أنيا قدرات  اعتبر بركنرك 

ف القدرة عمى استخداـ عمميات العمـ يتطمب مف الفرد المتعمـ تمثيؿ إإذ  ،متعممة كميارات عقمية
جراء خطكات عقمية كراء المعمكمات اَلساسية المعطاةالمعمكم كيؤكد جانييو أف  ،ات كمعالجتيا كا 

 (101: 2004) زيتكف، . عمميات العمـ ىي أساس التقصي كاالكتشاؼ العممي
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: 2008) جحجوح أبووتتميز عمميات العمـ بعدد مف الخصائص التي تميزىا كما ذكرىا 
 : آلتي( وىي كا1391
 عبر عف سمكؾ العمماء كمف يقتدل بيـ مف المعمميف كالمتعمميفقدرات عقمية ت. 
  ،معيف دراسيال تقتصر عمى مبحث بعينو أك محتكل  فييتناسب جميع فركع العمـ.  
  يمكف ممارستيا في  التيف جكىرىا الميارة إخر حيث آلى إقابمة لالنتقاؿ مف مكقؼ

 .راحؿ حياتونساف  في مختمؼ ميمر بيا اإل التيالعديد مف المكاقؼ 
  تتككف لدل الفرد عف طريؽ التعمـ، كذلؾ مف خالؿ القياـ بسمسمة منظمة مف االنشطة

 المتنكعة.
  لى عادات متأصمة في سمكؾ الفرد الذل يتقف اكتسابيا إف تتحكؿ عمميات العمـ أيمكف

 .كمف ثـ ممارستيا
 مكف الكصكؿ الى ساسية لمتقصي كالتحقؽ العممي، كال يتمثؿ عمميات العمـ المككنات اَل

 استنتاجات كتصكرات عقمية بدكنيا.
 :أتي(  فقد حدد خصائص عمميات العمـ كما ي54-53: 1998أما )عالـ ,

 يمكف تحميميا إلى ميارات سمككية، َلنيا عبارة عف مجمكعة معقدة مف اَلنشطة العقمية. -1
 .تتميز بالعمكمية حيث يمكف تطبيقيا كاستخداميا في كؿ فركع العمـ  -2
 تعمـ عمميات العمـ مف فرع عممي إلى فرع عممي آخر، كبذلؾ فيي تفيد الفرد في أثرينتقؿ   -3

 حياتو اليكمية.
 يتـ تعمـ عمميات العمـ عف طريؽ الممارسة الفعمية كاَلنشطة التطبيقية ليا.  -4
تاحة الكقت الكافي لممارستيا.  -5  تكتسب عف طريؽ التشجيع كا 
 عمميات العمـ فإنيا تنعكس عمى سمككو الذم يتبعو في حؿ المشكالتعندما يكتسب الفرد  -6

 التي تكاجيو.
تتيح الفرصة لممتعمـ لممشاركة الفعالة في عممية التعمـ عف طريؽ البحث أك النشاط العممي   -7

 الذم يقكـ بو.
 يمكف لألطفاؿ تعمـ عمميات العمـ بحيث نبدأ بأبسطتيا مف المالحظة كتندرج إلى أعقدىا مثؿ -8

 التجريب، بحيث تقكد كؿ خطكة إلى الخطكة التي تمييا.
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 -العوامؿ المؤثرة في إكساب الطالب لعمميات العمـ: -
عكامؿ تؤثر في إكساب الطالب لعمميات العمـ أف ىناؾ ( 29-28: 2013داككد ) أبككلقد ذكر 

 :كاآلتيكىي 
تفيمكف ما يدكر حكليـ، كمف طالب ي إعدادف المنياج يساعد في إ. المناىج الدراسية: حيث 1

 خالؿ ذلؾ يزيد التفاعؿ االجتماعي لمطالب بالعالـ الكاقعي.
دكر أساسي ككبير  االحديثة لي وكطرائق التدريس ف أساليبإ: حيث كطرائقو التدريس . أساليب2

 .تياكتنمي في اكتساب عمميات العمـ
المشجع اَلكؿ  دنو يعإحيث  ،لتعممية. المعمـ: فمممعمـ دكر كبير في إنجاح العممية التعميمية ا3

 لتنمية عمميات العمـ المتضمنة في المناىج الدراسية.
في تكظيفيا لتنمية عمميات العمـ كعمى كيفية  اميمن  البيئة عامالن  عدكت . البيئة الفيزيقية:4

 اكتسابيا.
ب ف العكامؿ السابقة ليا دكر أساسي كفعاؿ في اكتساأفمف خالؿ ما سبؽ يرل الباحث 

نيا أ أم ،خراآللمعنصر  مكمالن  دالسابقة يع ناصرفكؿ عنصر مف الع ،الطمبة لعمميات العمـ
كذلؾ مف خالؿ  ،، كيرل أف المعمـ لو دكر في تنمية عمميات العمـمتسمسؿتسير كفؽ نظاـ 

 الك  ،يذ كالتقكيـفي التخطيط كالتنف ت متنكعة سكاءن اكىى ميار ، اكتسابو الميارات الالزمة لمتدريس
ت التفكير العممي كميارات عمميات العمـ اف يمتمؾ معمـ العمكـ قدرات عقمية كال سيما ميار أبد 

 .في اكتساب المفاىيـ العممية احيكين  اف ليا دكرن إحيث  ،خاصة
 

 -تقويـ عمميات العمـ:
( أف أم عممية تحتاج في نياية تنفيذىا إلى تقكيـ لمعرفة درجة 663: 2007زيتكف ) ذكرلقد 
كلمتحقؽ مف درجة امتالؾ الطالب لعمميات العمـ ىناؾ إجراءات مثؿ  ليا، ؾ لدل الطالبامتال

ساليب أف يتـ بأدكات ك أف تقكيـ عمميات العمـ يمكف ا  ك ، التجارب العممية، كتابة التقارير العممية
 ، منيا:كىناؾ أدكات كطرؽ لتقكيـ عمميات العمـ ،مختمفة

نفسو مف حيث مدل امتالكو لعمميات العمـ بنكعييا: كفيو يقيـ الطالب  التقكيـ الذاتي: -
 .)التكاممية(أك اَلساسية كالمتكاممة 

حيث يقكـ المعمـ بتصميـ كرقة  ،المالحظة: تقكيـ المعمـ لمطالب مف خالؿ كرقة المالحظة -
 مالحظة تساعده في مالحظة سمكؾ الطالب كمدل امتالكو لعمميات العمـ مكضع الدراسة.

خدميا يست لمتقكيـ الذاتي يجيب عنيا الطالب أك استبانةكيتـ ذلؾ مف خالؿ  مقاييس التقدير: -
 معمـ العمـك ككرقة مالحظة.



 
45 

االختبارات المكضكعية: كذلؾ مف خالؿ تصميـ اختبار مف نكع االختيار مف متعدد كيسمى   -
((spt)science processes test ) ،لتياساسية كالمتكاممة فيو يتـ تحديد ميارات العمـ اَل 

 يراد قياسيا.
ف الباحثيف قد استخدمكا  أكمف خالؿ االطالع عمى الدراسات السابقة كجد الباحث 

أسمكب االختبارات المكضكعية مف نكع االختيار مف متعدد لتقكيـ عمميات، ك في ىذا البحث يرل 
  ،مكضكعيكثر اَلساليب فاعمية  لتقكيـ عمميات العمـ مكضع الدراسة ىك االختبار الأالباحث أف 

عشريف لذلؾ اعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى اختبار مكضكعي مف اختيار متعدد مككف مف 
 كقد تـ تطبيقو في نياية تدريس الكحدة المختارة.   ،كأداة لتقكيـ عمميات العمـ فقرة 

 
 عمميات العمـ موضع الدراسة :

 التصنيؼ: .1
تكصؿ الى نماذج تقسيمية يمكف حدل اَلىداؼ الرئيسة لمعمـ لمإتعد عممية التصنيؼ 

ليذا  المنتمياستخداميا لدراسة ظكاىر الطبيعة بيدؼ التبسط مف جية كالتنبؤ بخصائص العضك 
 (63: 2009سعيدل، التقسيـ مف جية اخرل.) أمبك

 ىناؾ عدة تعريفات لمتصنيؼ منيا:
. التصنيؼساس الخصائص التي تميزىا أأنيا القدرة عمى جمع االشياء في مجمكعات عمى  -

 (88: 2002)زيتكف ،
عبارة عف عممية جمع المعمكمات كالبيانات لكضع العناصر في فئات أك مجمكعات  أنياك   -

معينة اعتمادا عمى خكاص كمعايير مشتركة بينيا، كتتضمف ميارة التصنيؼ القدرة عمى التمييز 
 (2009:36، ك كاالغا)المكل.شياءكجو الشبو كاالختالؼ بيف المكاد كاَلأكالمقارنة كتحديد 

كضع أشياء في مجمكعات ك  عممية يتـ فييا تقسيـ المعمكمات نيا عبارة عفأكيعرفيا الباحث:  -
 ك سمة مشتركة كذلؾ بالكقكؼ عمى الخصائص العامة المشتركة  لألشياء.أبناء عمى صفة 

 
 االستنتاج:  .2

شيء ييدؼ االستنتاج إلى التعرؼ عمى خصائص شيء مجيكؿ مف دراسة خصائص 
، ثـ اكىى عممية يقكـ بيا الفرد بربط مالحظاتو لظاىرة معينة بمعمكماتو السابقة عني ،معمكـ

االستنتاج عممية تتككف فييا مجمكعة مف التكضيحات ، ك يصدر حكمنا معيننا يفسر بو المالحظات
 (32: 1995)مكسى ، .المبنية عمى المالحظات
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خالليا الربط بيف مالحظاتو كمعمكماتو المتكفرة  عممية عقمية يستطيع الفرد مف كتعرؼ بأنيا -
عف ظاىرة باستخداـ معمكماتو السابقة عنيا ثـ يقـك بإصدار حكـ معيف يفسر بو ىذه المالحظات 

: 2000)المجبر، . يصؿ المتعمـ إلى نتائجو عمى أساس مف اَلدلة كالحقائؽ المناسبة كمف ثـ
27) 
لى الخاص، كمف إة عقمية يتـ فييا االنتقاؿ مف العاـ عممي ( بأنيا103: 2004كيعرفيا زيتكف) -

 لى نتائج جزئية خاصة.إلى الجزئيات، كأف يتكصؿ الطالب مف تعميـ عممي معركؼ إالكميات 
 
( أنيا عممية االنتقاؿ مف العاـ الى الخاص، كمف 68: 2009كما يعرفيا أمبك سعيدم ) -

 مف معمكمات لمكصكؿ الى استنتاجات معينة. الكميات الى الجزئيات كيستخدـ المتعمـ ما يعرفو
 
لى نتائج جزئية إ( أنو قدرة الطالب العقمية عمى الكصكؿ 14: 1997المكلك ) اكما تعرفي -

كنتيجة لممالحظات المكجكدة، كتدريب الطالب عمى االستنتاج يساعده في تفسير المالحظات 
 .أسباب حدكث ىذه المالحظاتلى إالتي يحصؿ عمييا مف خالؿ التجارب العممية كالتكصؿ 

 
كتكضيح ، كما يعرؼ الباحث االستنتاج بأنو تمؾ العممية التي يتـ فييا  تقديـ تفسيرات -

المالحظات بناء عمى الخبرات السابقة  ككما  يتـ فييا االنتقاؿ مف العاـ  إلى الخاص، كمف 
 الكؿ ائصالكؿ إلى الجزء، بعد مالحظة أف خصائص الجزء)المثاؿ( تنطبؽ عمى خص

 )التعميـ(.
 

 التواصؿ :  .3
ا كأيضن  ،تستخدـ في العمـ التيتعد عممية االتصاؿ كالتكاصؿ مف العمميات الميمة 

كالمجتمعات العممية تتفؽ مع غيرىا  ،يمارسيا المعمـ مع طمبتو عندما يقكـ بتكصيؿ المعمكمة
ة لعممية التكاصؿ بيف فرادىا، كىذه المغة ضركر أ لغة مشتركة بيف مف المجتمعات بضركرة كجكد

 ىؤالء االفراد، كالتكاصؿ يتضمف عمميتيف أساسيتيف:
 َلفكار اآلخريف. كفيمو اَلكلى: إدراؾ فرد ما

 بطريقة مفيكمة لآلخريف. ه فكار أك  الثانية: عرض رمكز ىذا الفرد
فكاره أك أكيمكف التعرؼ عمى ممارسة الطالب لعممية االتصاؿ عندما يستطيع نقؿ   

ك رسكمات أك لكحات أا أك في جداكؿ ا أك كتابين خريف شفكين لى اآلإأك نتائجو العممية معمكماتو 
خريف، أك عممية أك تقارير بحثية كعندما يقكـ بالتعبير العممي الدقيؽ كاالصغاء كالمناقشة مع اآل
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 سعيدم )أمبك.ةالحكادث بدقة عممية، ككذلؾ عندما يشرح العالقات السببي يصؼ االشياء أك
،2009 :66)  

التواصؿ العممي يتضمف مجموعة  أف (29:  1996)الخميمي و آخروف , ولقد بيف 
 يا:أىممف السموكيات 

 إجراء المالحظة. – 1
 كصؼ المالحظات لفظينا. – 2
 تسجيؿ المالحظة بطريقة منظمة. – 3
 تحكيؿ المالحظة إلى صكرة رمكز أك معادالت. – 4
  ج، كاستخداميا في تفسير النتائج.إنشاء الجداكؿ كالرسـك كعرض النتائ – 5
 

ك أفكار اَل كأبأنيا:  تبادؿ المعمكمات ،  ( عممية التكاصؿ89: 2002) كلقد عرؼ زيتكف -
 فراد.بيف اَل ىـاكسيمة أخرل لتصبح لغة التف أمك أشارات اإل

 
المعمكمات  فكار العممية أكالقدرة عمى نقؿ اَل أنيا (1393: 2008) جحجكج أبك اكما عرفي -

حصائية إلى جداكؿ إا ا أك كتابين ترجمتيا شفكين  خريف، كذلؾ مف خالؿنتائج معينة الى اآل أك
 شكاؿ عممية.أأك رسكمات بيانية أك لكحات أك 

 
لي مساعدة المتعمـ عمى إنيا العممية التي تيدؼ أ( 38: 2009غا كالمكلك )كما عرفيا اَل -

لى جداكؿ إا ا أك كتابين رجمتيا شفكين كذلؾ مف خالؿ ت ،لى زمالئوإفكاره أك معمكماتو أنقؿ 
 حصائية أك رسكمات بيانية أك لكحات عممية أك تقارير بحتيو.إ

مف  اف يمتمؾ الطالب عددن أف عممية التكاصؿ ىي ميارة عقمية تتطمب أكيرل الباحث  -
تمؾ العممية التي تتيح الفرصة   ونأؼ التكاصؿ برً يعى كى  ،تقانياإالميارات المتنكعة مف أجؿ 

عادة صياغتيا كذلؾ مف خالؿ كصؼ االشياء أك ا  عادة التعامؿ مع المعمكمة ك إلتعمـ لمم
الظكاىر بدقة عممية كترجمة المعمكمات المتكافرة في صكرة شفيية أك كتابية  حداث أكاَل

عدادكعرض النتائج في جداكؿ ك   .نشطة العمميةالتقارير عف اَل ا 
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 العالقات المكانية والزمانية : .4
 جمعجراءات إكجزء مف  ةالث مفاىيـ ىندسية رئيسث خدـ العالقات المكانية كعمميةتست     

 البيانات كىى: 
ف يككف الطفؿ أيجب  التيشكاؿ اليندسية الشائعة، شكاؿ اليندسية الجامدة: كىى مف اَلاَل -

االبتدائي عمى خبرة بيا لشيكعيا في بيتو كبيئتو كمف  كؿاَل طفاؿ كالصؼاَل في رياض
( :عمييا مثمةاَل  )الدائرة، المكعب، المربع، اليـر

 .رتبطة باَلشكاؿ الجامدة المعركفةشكاؿ اليندسية المستكية: كيمكف تقديميا ماَل -
 الطكؿ كالمساحة كالحجـ تمثؿ فمثالن  ،القياس: كىذا يمثؿ دراسة عممية لمعالقات المكانية -

شكاؿ الجامدة معرفة اَلا مف كثر تعقيدن أا كتمؾ المفاىيـ تتطمب فيمن  ،عالقات مكانية
 (86: 2002)زيتكف، .كالمستكية

عممية استخداـ عالقات المكاف كالزماف بأنيا الطريؽ كالكسيمة التي تمكنو مف اكتساب  عدكت
دراسة اَلشكاؿ   الميارات التي تحقؽ لو كصؼ البيئة كفيميا، كلذا فيي عممية تنمي لديو ميارة

اَلجساـ كالتغير في السرعة  لكصؼ حركةقدراتو ف تطكير كالتشابو كاالختالؼ بينيما، كما تتضم
لعامؿ الزمف، كقد اعتدنا مالحظة اَلشياء كىي مكضكعة في أماكف معينة كفي أكقات معينة  اتبعن 

 (290: 2001)عطا الل، . كقد يقع إلى جكارىا أشياء أخرل
يف كالعالقات القدرة عمى تطبيؽ القكان عمى أنيا( 1392: 2008) جحجكج أبكحيث عرفيا  -

شكاؿ كالحركة كالتغير في كدراسة اَل ،تعبر عف العالقات المكانية كالزمانية التيالرياضية 
متضمنة كىى عممية  ،السرعة كعمى كجو الخصكص في فيـ المفاىيـ الفيزيائية كتطبيقاتيا

  .قاـر في عممية استخداـ اَل
تتطمب  ،رقاـالستخداـ اَلأنيا عممية عقمية مكممة  (104: 2004كما يعرفيا زيتكف ) -

ك زمانية بيف أالعالقات الرياضية كالقكانيف كالقكاعد العممية التي تعبر عف عالقات مكانية 
 المفاىيـ العممية ذات العالقة. 

نيا عممية عقمية تنمى الميارة الالزمة لكصؼ العالقات المكانية كيتـ أكما كيعرفيا الباحث ب -
 كربط العمـ بالكاقع. ابعضيا بعضن ا  الربط بيف اَلشياء مف خاللي
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 الفصؿ الثالث

 الدراسات السابقة
 

 

 

 . تينسكفالدراسات المتعمقة بنمكذج ميرؿ ك المحور األوؿ:  ͏
 الدراسات المتعمقة بالمفاىيـ العممية.المحور الثاني:  ͏
 الدراسات المتعمقة بعمميات العمـ.المحور الثالث:  ͏
 . التعميؽ العاـ عمى الدراسات السابقة ͏
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 الفصؿ الثالث
 الدراسات السابقة

 
التي  يعرض الباحث في ىذا الفصؿ الدراسات السابقة ذات العالقة بمكضكع الدراسة 

ىذا ، كحكؿ استخداـ نمكذج ميرؿ كتينسكفاء الدراسة في عددو مف المحاكر حكؿ ثر إت في ىماس
كذلؾ الدراسات التي ك لخصكص، عمى كجو االعمكـ ا، كفي تدريس في التدريس عمكمن  النمكذج 
 ليا التي الدراسات بعض باستعراض الباحث كسيقـك ،المفاىيـ العممية كعمميات العمـتناكلت 
 في تصنيفيا جرل الدراسات ىذه نتائج لعرض كتسييالن  الدراسة الحالية، بمكضكع مباشرة عالقة
 :محاكر ىي ةثالث

 . تينسكفك : الدراسات المتعمقة بنمكذج ميرؿ المحكر اَلكؿ
 : الدراسات المتعمقة بالمفاىيـ العممية.المحكر الثاني
 : الدراسات المتعمقة بعمميات العمـ.المحكر الثالث

 
 :تينسوفنموذج ميرؿ و المحور األوؿ: دراسات تناولت 

 (:2013دراسة حبيب ) - 1
عمى قائـ الاستخداـ نمكذج الرياضيات  لى الكشؼ عف فاعميةإىدفت ىذه الدراسة         
اكتساب المفاىيـ كتنمية ميارات حؿ المشكالت لدل تالميذ  تينسكف فيك  جانييو كميرؿ نمكذجي

داتيف لجمع البيانات أ، كما كاستخدـ التجريبيالمنيج  ، حيث اتبع الباحثمعداداإلكؿ الصؼ اَل
حيث تـ تطبيقيما عمى عينة الدراسة  ،ىما: اختبار مفاىيـ رياضية، اختبار حؿ المشكالت

كاقتصر البحث عمى كحدة الجبر   ،م بالشرقيةعدادكؿ اإلمف تالميذ الصؼ اَل (49)لمككنة ا
ساليب ضابطة كتجريبية، كمف اَل :مجمكعتيفإلى تـ تقسيميـ كقد  ،معداداإلكؿ لمصؼ اَل

نتائج الدراسة عف فاعمية  استخداـ  أىـ أسفرتكقد  ،تـ استخداميا اختبار )ت( التيحصائية اإل
تينسكف في اكتساب المفاىيـ كتنمية ك قائـ عمى نمكذجي جانييو كميرؿ الياضيات نمكذج الر 

 .معدادكؿ اإلميارات حؿ المشكالت لدل تالميذ الصؼ اَل
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  :(2013آخريف )سة عباس و درا - 2
في  تينسكفمكارثي كميرؿ ك  ياستخداـ نمكذج ىدفت ىذه الدراسة الى الكشؼ عف فاعمية        

، حيث اتبع الباحث  اَلحيائية كاستبقائيا لدل طالبات الصؼ اَلكؿ المتكسطاكتساب المفاىيـ 
عمى  حيث تـ تطبيقو لجمع البيانات،مفاىيـ ال اكتساب اختبار مكا، كما استخدالتجريبيالمنيج 

 ثالث مجمكعات إلى  فتـ تقسيمي( طالبة ك 32( طالبة بكاقع )96)عينة الدراسة المككنة مف 
تحميؿ التبايف الثنائي اَلحادم تـ استخداميا  التيحصائية ساليب اإلاَل ضابطة كتجريبية، كمف

 أىـ أسفرتكقد  لمعرفة اتجاه الفركؽ بيف مجمكعات البحث،  ،(Tukey Testكاختبار تككى )
مكارثي كميرؿ كتينسكف في اكتساب المفاىيـ اَلحيائية  يفاعمية استخداـ نمكذج نتائج الدراسة عف

بات الصؼ اَلكؿ المتكسط، كأكصى الباحثكف بضركرة إجراء دراسات مماثمة كاستبقائيا لدل طال
 لمدراسة الحالية عمى مراحؿ مختمفة كمكاد دراسية أخرل.

 ( :2012دراسة صيدـ  ) -3
في بناء المفاىيـ اليندسية لدل  تينسكفميرؿ ك  أثر نمكذجلى الكشؼ عف إىدفت ىذه الدراسة   

كالمنيج  التحميمي الكصفيغزة، حيث اتبع الباحث المنيج  طمبة الصؼ الثامف اَلساسي بمحافظة
مفاىيـ ، حيث تـ المحتكل كاختبار التحميؿ   داتيف لجمع البيانات ىما:أ التجريبي، كما كاستخدـ

حيث   ،مف طالب الصؼ الثامف اطالبن  (75تطبيقيما عمى عينة الدراسة القصدية المككنة مف )
 كتـ اختيار ،شرؽ غزة بطريقة قصدية يةة لمبنيف التابعة لمدير اختار الباحث مدرسة تكنس الثانكي

حيث تـ تقسيميـ لمجمكعتيف ضابطة كتجريبية، كاستخدـ الباحث  ،الصفكؼ بشكؿ عشكائي
لعينتيف مستقمتيف غير  حصائية  لمتحقؽ مف الصدؽ كالثبات كاستخدـ اختبار )ت(ساليب اإلاَل

متكسطي درجات الطالب في المجمكعتيف التجريبية يف بداللة الفركؽ عمى متساكيتيف لمتعرؼ 
( لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ بيف الطالب مرتفعي التحصيؿ U) كيتني-كالضابطة، كاختبار ماف

نتائج  أىـ أسفرتكمنخفضي التحصيؿ في كمتا المجمكعتيف في اختبار المفاىيـ اليندسية، كقد 
 .المفاىيـ اليندسيةفي بناء  تينسكفالدراسة عف فاعمية نمكذج  ميرؿ ك 

 (:2012) طو دراسة -4
في تنمية  ”تينسكفك  -ميرؿ ”لى الكشؼ عف فاعمية استخداـ نمكذج إىدفت ىذه الدراسة    

م، حيث اتبعت عدادبعض المفاىيـ التاريخية كالتفكير التاريخي لدل تالميذ الصؼ اَلكؿ اإل
داتيف لجمع البيانات ىما: أخدمت ، كما كاستكالمنيج التجريبي التحميمي الكصفيالباحثة المنيج 
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كمقياس التفكير التاريخي، كاقتصرت  اختبار التحصيؿ لممفاىيـ التاريخية في المستكيات المعرفية
كىى مككنة م بإحدل مدارس محافظة القاىرة عدادعينة مف تالميذ الصؼ اَلكؿ اإل الدراسة عمى

طة، كقامت الباحثة بحساب الفرؽ بيف إلى مجمكعتيف تجريبية كضاب ـكتقسيميا كتـ ( طالبن 60مف)
متكسط درجات طالب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في االختبار التحصيمي البعدم كمقياس 

النتائج  أىـ أسفرتكقد  حجـ اَلثر، الكسب المعدؿ لبالؾ لحسابكحساب نسبة  ،التفكير التاريخي
المفاىيـ التاريخية كالتفكير  في تنمية كؿ مف تحصيؿ بعض تينسكففاعمية نمكذج ميرؿ ك  فع

 م.عدادالتاريخي لدل تالميذ الصؼ اَلكؿ اإل

 (: 2011دراسة صالح ) -5
استخداـ نظرية ميرؿ عمى تحصيؿ طمبة  أثرلى التعرؼ عمى إىدفت ىذه الدراسة 

الصؼ الرابع اَلساسي في مادة العمـك في المدارس الحككمية في محافظة سمفيت، كاستخدمت 
اختبار تحصيمي كطبقت الدراسة عمى عينة تألفت مف  إعدادقامت بقد ك يج التجريبي، الباحثة المن

 –ف لمذككريأربع شعب في أربع مدارس مختمفة ) مدرست عمى ( طالبان كطالبة، مكزعيف143)
لإلناث(، كاختيرت شعبتاف )شعبة ذككر كأخرل لإلناث( بطريقة عشكائية لتمثالف  فيمدرست

عدد فطالبة، أما الضابطة  (37)ك( طالبان 35( منيـ )72د أفرادىا)ككاف عد ،الشعبتيف التجريبيتيف
كاختبار)ت(  حصائيةدكات اإلكاستخدـ اَل ( طالبة،37( طالبان ك )34( منيـ )71أفرادىا )

 ،2x2، كتحميؿ التبايف الثنائي ؿكالضابطة عمى مستكل التحصي لمجمكعة التجريبيةا لممقارنة بيف
فعالية استخداـ نظرية ميرؿ عمى تحصيؿ طمبة الصؼ الرابع اَلساسي في النتائج عف  أسفرتك 

 مادة العمـك في المدارس الحككمية في محافظة سمفيت.
  :(2009دراسة عباس و عبد الرزاؽ ) - 6

تينسكف كىيمدا ك ستراتيجيات كمكزماير كميرؿ إاستخداـ  أثرلى الكشؼ عف إىدفت ىذه الدراسة 
ية، حيث اتبع الباحثاف  المنيج عدادالنحكية لدل طالب المرحمة اإل كتابا في اكتساب المفاىيـ

ربع شعب بطريقة ( طالب كقسمت إلى أ100ا عينة الدراسة المككنة مف )حيث اختار  ،التجريبي
عينة  اختبار المفاىيـ النحكية عمى اثالث منيا تجريبية كالرابعة ضابطة، كما استخدم ،عشكائية

ية كالثانكية النيارية عدادفي المدارس اإل اَلدبييذ الصؼ الخامس الدراسة المككنة مف تالم
تـ استخداميا اختبار )ت( كاختبار مربع  التيحصائية ساليب اإللمبنيف في مدينة بغداد، كمف اَل

نتائج الدراسة عف فعالية  أىـ أسفرتكقد  اَلحادمكال كمعامؿ ارتباط بيرسكف كتحميؿ التبايف 
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تابا في اكتساب المفاىيـ النحكية لدل  تينسكف كىيمداك كميرؿ  كمكزمايرستراتيجيات إاستخداـ 
 .يةعدادطالب المرحمة اإل

        (:  (Ozmen & Unal, 2008 أوناؿو أوزمف دراسة  -7

في  تينسكفكميرؿ ك  جانييو ياستخداـ نمكذج ىدفت ىذه الدراسة الى الكشؼ عف فاعمية  
عمى ا ، حيث تـ تطبيقييعانكف مف التخمؼ العقمي المربع كالمثمث لدل طالب مفاىيـاكتساب 

اختيار المشاركيف مف مجمكعة طالب يعانكف تـ ك  ثالثة طالب كطالبةعينة الدراسة المككنة مف 
إلى  فتقسيميمف التخمؼ العقمي حضركا إلى مركز تعميمي خاص مكجكد في كيرماف ماراس  

حى مف نمكذج عالج بديؿ ك مستككاف تصميـ الدراسة ضابطة كتجريبية،  ثالث مجمكعات
،حيث تـ تطكير كتنفيذ اختباريف معيارم المرجع لتقييـ مستكيات التمييز بيف المربع كالمثمث بيف 

جانييو كميرؿ كتينسكف  يفاعمية استخداـ نمكذج نتائج الدراسة عف أىـ أسفرتكقد  الطالب،
 التخمؼ العقؿ. مفاىيـ المربع كالمثمث لدل طالب يعانكف مففي اكتساب  تينسكفك 

 (:2007دراسة الحراسيس ) -8
نسكف كىيمدا تابا في تحصيؿ طمبة يميرؿ كت نمكذجي أثرلى الكشؼ عف إىدفت ىذه الدراسة      

الصؼ العاشر اَلساسي لممفاىيـ التاريخية كاتجاىاتيـ نحك مبحث التاريخ، حيث اتبعت الباحثة 
حيث  ،يانات ىما: اختبار مفاىيـ، كمقياس اتجاهداتيف لجمع البأاستخدمت  ، كماالتجريبيالمنيج 

طالب كطالبة مف مدرستيف في  (253تـ تطبيقيما عمى عينة الدراسة القصدية المككنة مف )
حيث تـ  ،كتـ تكزيع الشعب بالطريقة العشكائية ،ردف كتـ اختيار العينة بالطريقة القصديةاَل

تـ استخداميا تحميؿ  التيحصائية اإل ساليبتقسيميـ لمجمكعتيف ضابطة كتجريبية، كمف اَل
نتائج الدراسة عف فاعمية  أىـ أسفرتكقد ، كمعامؿ ارتباط بيرسكف، كاختبار )ت( اَلحادمالتبايف 
نسكف كىيمدا تابا في زيادة تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر اَلساسي لممفاىيـ يميرؿ كت –نمكذجي
 .التاريخية

 ( :2005دراسة الظفيري ) -9
كساب طمبة الصؼ إفي  تينسكفالى التعرؼ عمى مدل فاعمية نمكذج ميرؿ ك  ىدفت الدراسة    

اتبع الباحث المنيج التجريبي،  كقد ،الثاني المتكسط بدكلة الككيت بعض ميارات الكتابة  كالنحك
ا تـ انتقائيـ مف مدرسة كاحدة لمبنيف ( طالبن 129تـ تطبيقيما عمى عينة الدراسة المككنة مف ) كقد

حدىما يختص أ :ككما استخدـ الباحث لجمع البيانات اختباريف ،صمة التعميميةبمنطقة العا
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تية الختبار حصائية اآلساليب اإلخر بالنحكية، كاستخدـ الباحث اَلبالمفاىيـ الكتابية كاآل
نسبة الكسب بالؾ لمعرفة مدل فاعمية النمكذج في تنمية ميارتي الكتابة كالنحك  :منيا ،الفركض

كاختبار )ت( الستخراج داللة الفركؽ بيف متكسطات  ،سمكب نسبة الكفاءةأك  ،نةلدل افراد العي
النتائج عف  أىـ أسفرتدرجات المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في كؿ مف االختباريف، كقد 

كساب طمبة الصؼ الثاني المتكسط بدكلة الككيت بعض إفي  تينسكففاعمية نمكذج ميرؿ ك 
 ميارات الكتابة كالنحك.

 (:2004سة العقيمي )درا -10
 االستقرائي ىيمدا تابااستخداـ كؿ مف نمكذج  أثرىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى        

عمى تحصيؿ تالميذ الصؼ السادس اَلساسي لمفاىيـ مادة  االستنباطينسكف يكت  كنمكذج ميرؿ
، كلتحقيؽ أىداؼ هكاالتجاالعمكـ كاتجاىاتيـ نحكىا، كما سعت إلى معرفة العالقة بيف التحصيؿ 

كزع  طالبنا( 107كاختيار عينة مككنة مف ) ،ىذه الدراسة قاـ الباحث باستخداـ المنيج التجريبي
منيا تجريبيتيف كالثالثة ضابطة، كما  مجمكعتيفا عمى ثالث مجمكعات متكافئة أفرادىا عشكائين 

ثاني، كما أعد قاـ بتطكير ثالث مف كحدات كتاب العمكـ لمصؼ السادس اَلساسي الجزء ال
بقياس  خاصو  كعمؿ عمى اختيار مقياسو  ،مف متعدد االختيارا مف نكع ا  تحصيمين اختبارن 

، كقد أسفرت أىـ النتائج عف اتحميؿ البيانات إحصائين  كتـ  ،اتجاىات التالميذ نحك مادة العمكـ
الستنباطي في كتينسكف ا -تفكؽ أفراد المجمكعة التجريبية الثانية التي درست كفؽ نمكذج ميرؿ 

التحصيؿ لمادة العمكـ عمى كؿ مف أفراد المجمكعة التجريبية اَلكلى التي درست كفؽ نمكذج 
 .االعتيادمكالمجمكعة الضابطة التي درست بالنمكذج  االستقرائي ىيمدا تابا

 (:2004) بمطيودراسة  -11
في تصكيب تينسكف المعدؿ  –لى الكشؼ عف فاعمية نمكذج ميرؿ إىدفت ىذه الدراسة       

ية، حيث اتبع عدادالتصكرات البديمة لبعض مفاىيـ الرياضيات لدل تالميذ المرحمة اإل
لمتعرؼ عمى ماىية التصكر البديؿ كخصائصو كمصادر تككينو  الكصفيالباحث  المنيج 

 اكصمـ اختبارن  ،كصمـ مجمكعتيف تجريبية كضابطة ،التجريبيككذلؾ المنيج  ،سبابوأك 
 ( 188 )المطبقة عمى عينة الدراسة المككنة مف  جمع بيانات الدراسةل لمتصكرات البديمة

ربعة فصكؿ بمدرسة الخمفاء الراشديف بمدينة أمتمثميف في  معداداإلكؿ بالصؼ اَل اطالبن 
 أسفرتكقد  ،تـ استخداميا اختبار )ت( التيحصائية ساليب اإلَلقميكبية، كمف االالخصكص 
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تينسكف المعدؿ في تصكيب التصكرات البديمة  –ذج ميرؿ نتائج الدراسة عف فاعمية نمك  أىـ
  .لدل تالميذ المرحمة اإلعداديةلبعض مفاىيـ الرياضيات 

 :(2004دراسة عبد القادر ) -12
في تدريس المفاىيـ  تينسكفاستخداـ  نمكذج ميرؿ ك  أثرىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى        

بمدرسة   معداداإل الثانيممة لدل تالميذ الصؼ النحكية عمى التحصيؿ كاالحتفاظ بالمادة المتع
سكىاج بجميكرية مصر العربية، حيث اتبع الباحث المنيج ببنات لمية عدادطارؽ بف زياد اإل

حيث  ،بمستكياتو الستة المعرفيالتجريبي، كما استخدـ الباحث لجمع البيانات اختبار  التحصيؿ 
( طالبة، كاستخدـ الباحث لمعالجة البيانات 41تـ تطبيقيما عمى عينة الدراسة المككنة مف )

في  تينسكفالنتائج عف فاعمية استخداـ  نمكذج ميرؿ ك  أىـ أسفرتكقد  ،ا اختبار)ت(احصائين 
 تدريس المفاىيـ النحكية عمى التحصيؿ كاالحتفاظ بالمادة المتعممة.

  (:2003جاسـ وجراغ ) -13

كنمكذج ميرؿ  االستقرائيذج جانيو استخداـ  نمك  أثرلى التعرؼ عمى إىدفت الدراسة      
لدل طمبة المرحمة الثانكية  بدكلة  يالكيميائ يفي التحصيؿ كالتغير المفاىيم االستنتاجي تينسكفك 

لى ثالث إحيث قسما العينة  ،كالمنيج التجريبي الكصفيالككيت، حيث اتبع الباحثاف المنيج 
ا مقسمة طالبن ( 90)لعينة مككنة مف ككانت ا ،ضابطةكمجمكعة  فيتجريبيتف يمجمكعت :مجمكعات
كقاما بتحميؿ نتائج  ،يكما كاستخدما اختبار التغير المفاىيم ،عمى المجمكعات الثالث بالتساكم
النتائج عف فاعمية استخداـ  نمكذج جانيو  أىـ أسفرتا باستخداـ اختبار)ت( كقد حصائين إاالختبار 
لدل  يالكيميائ يالتحصيؿ كالتغير المفاىيم في االستنتاجينسكف يكنمكذج  ميرؿ كت االستقرائي

 طمبة المرحمة الثانكية.

  (:(McKinney & et al , 1984ف  يخر آدراسة مكنى و  -14
كميرؿ كتينسكف كطريقة  جانييو نمكذجيمدل فاعمية لى التعرؼ عمى إىدفت الدراسة        
، حيث اتبع ربية االجتماعيةالتسميع في اكتساب تالميذ المرحمة االبتدائية لمفاىيـ التالقراءة ك 

مف الصؼ السادس  ا( طالبن 96عينة الدراسة مف ) كما كتككنتالباحث المنيج التجريبي، 
لى ثالث إكتـ تقسيميـ  ،االبتدائي مف مدارس ابتدائية تقع جنكب الكاليات المتحدة اَلمريكية

تخدـ الباحث ، كاساطالبن  (32كتضـ كؿ مجمكعة ) ،الثالث بحسب الطرائؽمجمكعات رئيسة 
نمكذج ميرؿ  تفكؽالنتائج عف  أىـ أسفرتكقد  ،تحميؿ التبايف الثنائيا حصائين إلمعالجة البيانات 

 .في اكتساب تالميذ المرحمة االبتدائية لمفاىيـ التربية االجتماعية تينسكفك 
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  التعميؽ عمى دراسات المحور األوؿ 
 : بالنسبة ألىداؼ الدراسات:أواًل 

نمكذج ميرؿ كتينسكف في  أثرلى معرفة إىدفت بعض الدراسات  اسات، حيثي ر تنكعت أىداؼ الد
 :تيتنمية بعض الميارات المتعددة كالمفاىيـ المختمفة كاآل

ك  (8002العقيمي )كدراسة  ،(8000صالح ) دراسةك  ،(8002ف )يعباس كآخر  دراسةىدفت - 
ة المفاىيـ العممية كالكيميائية نمكذج ميرؿ كتينسكف في تنمي أثرلى معرفة إ( 8002) كجراغ جاسـ

 .كرفع مستكل التحصيؿكاَلحيائية 
 McKinney دراسة ك   (8002) سكدراسة الحراسي ( 8008دراسة طو)ىدفت دراسة كال مف ك 

& Others , 1984) )نمكذج ميرؿ كتينسكف في تنمية المفاىيـ التاريخية  أثرلى معرفة إ
 كالتحصيؿ. 

ك  ،(8002كدراسة عبد القادر ) (8002سة الظفيرم )دراك  (8002حبيب ) كىدفت دراسة -
نمكذج ميرؿ كتينسكف في تنمية المفاىيـ  أثرلى معرفة إ (8002دراسة عباس ك عبد الرزاؽ )

 النحكية كبعض الميارات الكتابية.
كدراسة بمطيو  ،( (Ozmen & Unal, 2008دراسة ك  ،(8008) دراسة صيدـكىدفت 

يرؿ كتينسكف في تنمية المفاىيـ اليندسية كاكتسابيا نمكذج م أثرلى معرفة إ( 8002)
 كبعض ميارات التفكير. كتعديؿ التصكرات البديمة

 بالنسبة لمنيج الدراسات: ثانًيا: -
دراسة ك  ،(8008) طواتبعت بعض الدراسات المنيج الكصفي التحميمي كالتجريبي  كدراسة   -

 . (8002كدراسة بمطيو ) ،(8002) جراغ ك ك جاسـ ،(8008صيدـ  )

، حيث تـ تقسيـ عينة في حيف اتبعت الدراسات اَلخرل المنيج التجريبي أك شبو التجريبي -
سة عباس دراك  ،(8002حبيب ) كدراسة ،الدراسة إلى مجمكعة تجريبية كأخرل ضابطة

( كدراسة 8002دراسة عباس ك عبد الرزاؽ )ك  ،(8000صالح ) دراسةك ، (8002)كآخركف 
 راسةكد ،(8002كدراسة عبد القادر ) ،(8002ة الظفيرم )كدراس ،(8002) سالحرا سي
 .((McKinney & Others , 1984كدراسة  ،( 8002العقيمي )

 ثالثًا : بالنسبة ألدوات الدراسات :
صيدـ  ك ،( 8002)ف يآخر عباس ك كدراسة  ا،تحصيمين  ابعض الدراسات استخدمت اختبارن  -

 ,Ozmen & Unalدراسة ك  ،(8002عباس كعبد الرزاؽ )ك  ،(8000صالح )ك  ،(8008)

بمطيو ك  ،(8002) جراغ ك جاسـك  ،(8002كعبد القادر ) ،(8002الظفيرم )ك ، ( (2008
(8002). 
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 كدراسة كؿ مف امعن  االستبانة أك المقياس )مقاييس تفكير( االختبار ك دراسات أخرل استخدمت
 , McKinney & Others يفمكنى كاخر  كدراسة ،(8002العقيمي )ك  ،(8002) سالحرا سي

1984)      ). 
 : بالنسبة لعينة الدراسات:رابًعا
الدراسات عينة الدراسة مف طمبة المدارس، فالبعض اختار طمبة  مف اختارت مجمكعة -

كدراسة ، (8002العقيمي ) راسةدك ،  (8000صالح ) المرحمة االبتدائية كدراسة كؿ مف:
McKinney & Others , 1984)). 

حبيب  :ية كدراسة كؿ مف عدادنة الدراسة مف طالب المرحمة اإلكالبعض اآلخر اختار عي -
 سالحراسي ،(8008صيدـ ) ك ،(8008) طوك  ،(8002)ف يآخر ك  كعباس ،(8002)
 .(8002بمطيو ) ،(8002عبد القادر ) ،(8002الظفيرم ) ، (8002)

 ساسيالحر  ، كدراسة كؿ مفطالب المرحمة الثانكيةدراسات أخرل اختارت عينة الدراسة مف  -
 .(8002) جراغ ك جاسـ، (8002)

عينة مف الطالب ذكم االحتياجات ( (Ozmen & Unal, 2008دراسة ك بينما اختارت  -
 الخاصة.

 
 : بالنسبة لنتائج الدراسات:خامًسا

في  وأظيرت نتائج جميع الدراسات التي تناكلت نمكذج ميرؿ كتينسكف مف حيث فاعميت
عمى (نمكذج ميرؿ كتينسكف تي درست عمى حسب)التفكؽ المجمكعة التجريبية التدريس 

 .المجمكعة الضابطة 
 :األوؿما استفادت بو الدراسة الحالية مف دراسات المحور 

 بناء اإلطار النظرم. -0

 .بناء دليؿ المعمـ -8

 تحديد التصميـ التجريبي المناسب لمدراسة. -2

دل تأثير نمكذج لمتعرؼ عمى م احث مجاالن أعطى الب ،تنٌكع العينات في الدراسات السابقة -2
 فئات المختمفة.العمى  ميرؿ كتينسكف

التعرؼ عمى العديد مف الكتب كالمجالت العممية كالمراجع التي تخدـ كتثرم الدراسة  -2
 الحالية.

ث في التعرؼ عمى مما زاد خبرة الباح، االطالع عمى االساليب االحصائية المستخدمة -6
 .الدراسة الحالية إحصائينا ياتضكيفية اختبار فر 
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 المحور الثاني: دراسات تناولت المفاىيـ:
 (:2013دراسة مينا  ) -1

ستراتيجية شكؿ البيت الدائرم في تنمية إىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية       
المفاىيـ العممية كميارات التفكير المنظكمى في العمكـ الحياتية لدل طالبات الصؼ الحادم عشر 

ك  ،المنيج التجريبي تصميـ قبمي بعدل لمجمكعتيف كالمنيج الكصفيفي غزة، كاستخدمت الباحثة 
عشر بمدرسة بشير الريس  الحادم( طالبة مف طالبات الصؼ 68تككنت عينة الدراسة مف ) 

مجمكعة ضابطة، ك  تجريبيةكتـ التقسيـ إلى مجمكعة  ،اكتـ اختيارىـ عشكائين  ،لثانكية لمبنات )أ(ا
، كتـ استخداـ اختبار)ت( يميارات التفكير المنظكم كاختبار ممفاىيـلا  كاستخدمت الباحثة اختبارن 

فاعمية عف نتائج الدراسة  سفرت، كأثرحجـ اَل إليجادكمعامؿ الكسب لبالؾ كاختبار ايتا 
في تنمية المفاىيـ العممية كميارات التفكير المنظكمى في العمـك  الدائرماستراتيجية شكؿ البيت 
 عشر في غزة. الحادمصؼ الحياتية لدل طالبات ال

 :( 2102دراسة الدبسي ) -2
 المفاىيـ تنميةاستخداـ استراتيجية عظـ السمؾ في  أثرىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى        
اتبع الباحث المنيج التجريبي ك كقد في مادة العمكـ لمتعممي الصؼ الرابع اَلساسي،  العممية

 تربيةمف متعممي الصؼ الرابع اَلساسي في مديرية  ةكتمميذ تمميذا( 60تككنت عينة الدراسة مف )
 لممفاىيـا إلى مجمكعة ضابطة كتجريبية، كاستخدـ الباحث اختبارن  تقسميـتـ كقد  ،ريؼ دمشؽ

عظـ السمؾ في تنمية  ستراتيجيةإنتائج الدراسة عف فاعمية  أسفرتالعممية لمصؼ الرابع، ك 
 . العممية المفاىيـ

 (: 2012دراسة رضواف ) -3
 تنميةفي  التفكيرقبعات  ستراتيجيةإاستخداـ  أثرىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف       

العممية كميارات اتخاذ القرار في مادة العمكـ لدل طالبات الصؼ الثامف في مدارس  المفاىيـ
 ،في الدراسة التجريبيالمنيج الكصفي كالمنيج شبو  بغزة، كاستخدمت الباحثة الدكليةككالة الغكث 

( طالبة قسمت 80طبقت الدراسة عمى عينة مف طالبات الصؼ الثامف اَلساسي بمغ عددىا )ك 
درست الكحدة السادسة مف منياج العمكـ لمصؼ الثامف  تجريبيةمجمكعة  :مجمكعتيفإلى 

التي تعتمد عمى نشاط  التقميدية بالطريقةكمجمكعة ضابطة درست  ،التفكيرقبعات  ستراتيجيةإب
، كما أعدت التفكيرقبعات  ستراتيجيةإالكحدة باستخداـ  لتعميـ الباحثة دليالن  أعدتكقد المعمـ، 

( فقرة كمقياس ميارات 40العممية يتككف مف ) لممفاىيـأدكات القياس التي اشتممت عمى اختبار 
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 البياناتالبعدم َلدكات الدراسة تمت معالجة  التطبيؽفقرة، كبعد  (36كيتككف مف ) اتخاذ القرار
( بإجراء اختبار) ت( لعينتيف منفصمتيف لمقارنة متكسطات SPSSـ البرنامج اإلحصائي )باستخدا

عف نتائج الدراسة  سفرتكأ، كمقياس ميارات اتخاذ القرار المفاىيـدرجات الطالبات في اختبار 
دة في تنمية المفاىيـ العممية كميارات اتخاذ القرار في ما التفكيرقبعات  استراتيجيةفاعمية استخداـ 

 .العمـك لدل طالبات الصؼ الثامف في مدارس ككالة الغكث الدكلية بغزة

 ( :2012دراسة عوض اهلل ) -4
 المفاىيـ تنميةي فالياءات الخمس  ستراتيجيةإ أثرىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى      
اسة عف كقد بحثت الدر ، العمـ بالعمكـ لدل طالبات الصؼ السابع اَلساسي بغزة كعمميات يةممالع

اتبعت  ، كقدلدل طالبات الصؼ السابع اَلساسي تنميتياالعمـ الكاجب  كعمميات العممية المفاىيـ
 ،( طالبة مف طالبات الصؼ السابع68كتككنت عينة الدراسة مف )، التجريبيالباحثة المنيج 

 اارن كاختب لممفاىيـ اكمجمكعة ضابطة، كاستخدمت الباحثة اختبارن  تجريبيةقسمت إلى مجمكعة 
، كأظيرت نتائج الدراسة ثريجاد حجـ اَلالعمـ، كتـ استخداـ اختبار)ت( كاختبار ايتا إل لعمميات
 العمـ. كعمميات العمميةالياءات الخمس في تنمية المفاىيـ  استراتيجيةاستخداـ  فاعمية

 (:2119طير ) أبودراسة  -5
تعديؿ التصكرات البديمة لممفاىيـ ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فعالية خرائط المعمكمات في       
، كلقد اتٌبع الباحث المنيج التجريبي عمى عينة مف طالب لعممية لطالب الصؼ الثامف اَلساسا

، كتـ اطالبن  (ْٔالصؼ الثامف اَلساسي في مدرسة عسقالف اَلساسية العميا، كبمغ عددىا )
اختبارو لتشخيص  إعدادة  تـ تقسيميا إلى مجمكعتيف: تجريبية كضابطة، كلتحقيؽ أىداؼ الدراس

التصكرات البديمة ، كدليؿ المعمـ، حيث تـ استخداـ المتكسطات الحسابية، كاالنحراؼ المعيارم، 
كقد أسفرت النتائج عف كجكد فركؽ ذات داللة  ،كالنسب المئكية ،كمعامؿ االرتباط، كاختبار )ت(

كمتكسط درجات أقرانيـ في إحصائية بيف متكسط درجات الطالب في المجمكعة التجريبية، 
المجمكعة الضابطة، في اختبار التصكرات البديمة لمفاىيـ الضكء كالبصريات لصالح طالب 

كبذلؾ يتـ التحقؽ مف ىدؼ البحث كىك فعالية خرائط المعمكمات في تعديؿ ، المجمكعة التجريبية
 .التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية لطالب الصؼ الثامف اَلساسي

 ( : 2008ا )الباب -6
برنامجو محكسبو باستخداـ المدخؿ المنظكمي لتنمية  أثرإلى معرفة  الدراسة ىذه ىدفت       

كاستخدـ الباحث المنيج  ،المفاىيـ العممية كاالحتفاظ بيا لدل طمبة الصؼ العاشر اَلساسي
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لبة مف كطا ا( طالبن َُْالمككنة مف )التجريبي، حيث تـ تجريب البرنامج عمى عينة الدراسة 
مف مخيـ البريج في المنطقة الكسطى مف قطاع غزة، حيث تككنت  طمبة الصؼ العاشر اَلساسي
كتـ بناء برنامجو محكسبو متضمفو لممدخؿ  ،ا كطالبة( طالبن 70المجمكعة التجريبية مف )

كتـ بناء  ،المنظكمي لدركس الكحدة اَلكلى )الطاقة( مف كتاب العمكـ الجزء اَلكؿ لمصؼ العاشر
ختبار المفاىيـ العممية  كتطبيقو عمى العينة، كاستخدـ الباحث اختبار )ت( لقياس الفرؽ بيف ا

فاعمية البرنامج المحكسب، عف نتائج الدراسة  سفرتكأ ،متكسطات درجات مجمكعات الدراسة
 كدكره في تنمية المفاىيـ العممية كاالحتفاظ بيا لدل طمبة الصؼ العاشر اَلساسي.

 (: 2007دراسة األغا ) -7
استخداـ المتشابيات عمى اكتساب المفاىيـ العممية في مادة  أثرىدفت الدراسة إلى معرفة       

العمكـ لطالبات الصؼ التاسع اَلساسي بغزة، كقد استخدمت الباحثة المنيج التجريبي، حيث تـ 
بمغ عددىـ ك ية بغزة، عداداختيار عينة الدراسة مف طالبات الصؼ التاسع بمدرسة حسف سالمة اإل

اختبار المفاىيـ العممية،  إعدادكتـ  إلى مجمكعتيف: تجريبية كضابطة، ف( طالبةن، كتـ تقسيمي80)
كاختبار ماف كتني، لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ بيف  ،(تاستخدـ الباحث اختبار )ك كدليؿو لممعمـ 

ر المفاىيـ الطالبات مرتفعات التحصيؿ كمنخفضات التحصيؿ في كمتا المجمكعتيف في اختبا
النتائج عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات  أىـ أسفرت كقد، العممية

إلي تمؾ الفركؽ  تيعزل في اكتساب المفاىيـ العممية، المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة
 .لصالح المجمكعة التجريبية ستراتيجية المتشابياتإاستخداـ 

 (:2007دراسة  شياب ) -8
في محتكل منيج  S.T.S.E كحدة متضمنة لقضايا أثرىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة       

كاستخدـ الباحث  ،ىا في تنمية المفاىيـ كالتفكير العممي لدل الطالباتأثر العمكـ لمصؼ التاسع  ك 
( طالبةن، مٍثمف صٌفيف دراسييف 80حيث تككنت مجمكعة الدراسة مف ) المنيج البنائي التجريبي،

 اا يمثؿ المجمكعة التجريبية كعددىىماعمكاس اَلساسية العميا لمبنات بشماؿ غزة، إحدبمدرسة 
( طالبةن، كقد تـ التأكد مف تكافؤ ٣ّ( طالبةن ، كاَلخرل يٌمثؿ المجمكعة الضابطة كعدده )41)

 ،أداتي الدراسة إعدادكقاـ الباحث ب ،المجمكعتيف مف خالؿ نتائج االختبار القبمي لممجمكعتيف
ا: اختبار المفاىيـ العممية، كاختبار التفكير العممي، كفؽ أسمكب حٌؿ المشكالت، كاستخدـ كىم

لممعالجة اإلحصائية، كذلؾ الختبار صحة فركض  SPSSالباحث برنامج  الحـز اإلحصائية 
 غير لعينتيف ()ترالدراسة، كالتي شممت المتكسط الحسابي، كاالنحراؼ المعيارم، كاختبا

ساب حجـ التأثير الذم يسيـ فيو المتغير المستقؿ في التأثير عمى النتائج مرتبطتيف، ثـ ح
كفركؽ ذات داللة  ،كاضح أثرنتائج الدراسة عف كجكد  أسفرت كقد ،باستخداـ قيمة مربع ايتا

إلى تدريس الكحدة  ذلؾ يعزل ،إحصائية في تنمية المفاىيـ العممية كالتفكير العممي لدل الطالبات
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مما يؤكد عمى ىذا  ،مف محتكل العمكـ لمصؼ التاسع اَلساسي S.T.S.Eا المتضمنة لقضاي
 االتجاه المعاصر في تدريس العمكـ.

 (:2006دراسة الشافعي ) -9
خراطيـ التفكير عمى المفاىيـ العممية كتعزيز  أثرعف  لى الكشؼإىدفت ىذه الدراسة        

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة ، يةعدادالمرحمة اإلاستخداـ استراتيجيات تنظيـ الذات لتعمـ العمكـ لتالميذ 
تبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي كالمنيج التجريبي كاقتصرت عينة الدراسة عمى عينة ا

ية المشتركة في عدادم بمدرسة الخمفاء الراشديف اإلعدادعشكائية مف تالميذ الصؼ الثاني اإل
لفصميف دراسييف أحدىما عينة  ا( تمميذن 72كقد بمغ عدد أفراد العينة ) محافظة االسماعيمية،

 :كىي ،أدكات الدراسة إعدادكقامت الباحثة ب ،تـ تقسيميـ بالتساكم ، كقدخرل ضابطةتجريبية كاَل
، ك  االختبار التحصيمي لممفاىيـ العممية، كمقياس استراتيجيات تنظيـ الذات  أسفرتلتعميـ العمـك

حصائية في التطبيؽ البعدم لالختبار التحصيمي  إنتائج الدراسة عف  كجكد فركؽ ذات داللة 
 ةكالدرجة الكمية عمى أفراد العينة التجريبية كالضابطة لصالح المجمكع ،بمستكياتو المعرفية

 .التجريبية
 (:2006دراسة القرارعة ) -10

استخداـ المنحى المنظكمي في اكتساب طمبة الصؼ  أثرلى استقصاء إىدفت ىذه الدراسة        
كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة اعتمد الباحث المنيج التجريبي،  ،َلساسي لممفاىيـ العمميةالسادس ا

كقاـ  ،مجمكعتيف تجريبية كضابطة إلى تـ تكزيعيـا كطالبة ( طالبن 72كتككنت عينة الدراسة مف )
اكتساب  اختبار المكاقؼ التعميمية حسب خطكات المنحى المنظكمي كتطكير إعدادبالباحث 

ككشفت نتائج الدراسة عف  ،( فقرة ثـ التأكد مف صدقو كثباتو25مككف مف )الة المفاىيـ العممي
كشفت ، تفكؽ أفراد المجمكعة التجريبية عمى المجمكعة الضابطة في اكتساب المفاىيـ العممية

 .الفعاؿ الستخداـ المنحى المنظكمي عمى جميع مستكيات الطمبة ثرعف اَل اأيضن 
 ( : 2005دراسة ناظر ) -11

استخداـ  مدخؿ االستقصاء في تدريس مادة عمـ  أثرلى الكشؼ عف إدفت ىذه الدراسة ى       
حياء عمى تنمية بعض المفاىيـ العممية كالتفكير الناقد لدل طالبات الصؼ الثاني الثانكم اَل

بالمدينة المنكرة في التعميـ العاـ بالمدينة المنكرة، كاقتصرت الدراسة عمى كيفية اكتساب الطالبات 
ممفاىيـ العممية كعمى تنمية ميارات التفكير الناقد مف خالؿ اَلبعاد ) التحميؿ كالتقكيـ كاالستدالؿ ل

مستخدمة الباحثة  ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبعت الباحثة الميج التجريبي ،كاالستنباط كاالستقراء(
يارات التفكير  الناقد كاختبار م ،اختبار التحصيؿ الدراسي لممفاىيـ :أدكات الدراسة المتمثمة في
نتائج الدراسة عف فعالية مدخؿ االستقصاء المكجو في تنمية  أسفرتك  ،كدليؿ لممعمـ كدليؿ الطالبة

 .العممية كميارات التفكير الناقد المفاىيـ
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 (:2004) شيان أبودنيا,  أبودراسة  -12
في التحصيؿ  ستراتيجيات اكتساب المفاىيـإدراسة فعالية بعض  لىإىدفت ىذه الدراسة      

الدراسة اتبعت  ىداؼأكلتحقيؽ  ،الدراسي في مادة العمكـ لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي
كزعت عمى المجمكعتيف  ،( فرد100كتككنت عينة الدراسة مف ) ،الباحثتاف المنيج التجريبي

كات استخدمت الباحثتاف أدك ، ا تجريبية كاالخرل ضابطةىماحدإ ،الضابطة كالتجريبية بالتساكم
نتائج الدراسة  أىـ أسفرتك  ،اختبار بنية المحتكل المعرفي، كاختبار الذكاء المصكر: كىما ،الدراسة

التالميذ الذيف درسكا  مىستراتيجيات اكتساب المفاىيـ عإعف تفكؽ التالميذ الذيف درسكا مف خالؿ 
 بالطريقة التقميدية.

 (:Rule &Furletti,2004دراسة رووؿ  وفيرلتي ) -13
 المفاىيـ تعميـ في كالكظيفية الشكمية إلى معرفة أثر استخداـ التشبييات ىدفت ىذه الدراسة       
تمميذنا مف تالميذ ( 32المنيج التجريبي كتككنت عينة الدراسة مف ) افالباحث ، كاستخدـالعممية

كتـ التقسيـ إلى مجمكعة ، كتـ اختيارىـ عشكائيا الصؼ العاشر في احدل مدارس نيكيكرؾ،
 كجكدعف  نتائج الدراسة سفرتكأ لممفاىيـاختبار  افكمجمكعة ضابطة، كاستخدـ الباحث يبيةتجر 
 البعدم االختبار عمى الدراسة مجمكعات التالميذ في أداء بيف إحصائية داللة ذات كبيرة فركؽ
 .التجريبية الحاالت لصالح

 (: 2003دراسة عبده ) -14
ترحو لتنمية المفاىيـ الصحية لدل طمبة الصؼ برنامجو مق أثرىدفت الدراسة إلى معرفة       

كاستخدـ الباحث في دراستو المنيج الكصفي التحميمي في  ،بمحافظات غزة السادس اَلساسي
كما استخدـ المنيج البنائي لبناء البرنامج المقترح عمى عينة مف طالب  ،تحديد المفاىيـ الصحية

قائمة بالمفاىيـ الصحية الكاجب  :ىما ،اتيفكأعد الباحث في دراستو أد ،الصؼ السادس اَلساسي
 كبعد تطبيؽ ،تكافرىا لدل طمبة الصؼ السادس اَلساسي  بمحافظات غزة، كالبرنامج المقترح

إطارو ىيكمي لممفاىيـ  إعدادتكصؿ الباحث إلى النتائج، كىي  اَلدكات كجمع البيانات كتحميميا
، يككف المعرفية كالميارية كالكجدانيةالصحية لطمبة الصؼ السادس اَلساسي في مستكياتيـ 

لبناء مناىج في المفاىيـ الصحية لمصؼ السادس اَلساسي، كمراعيان الحاجات الصحية  امنطمقن 
قائمة بالمفاىيـ الصحية تيفيد في عمميات التخطيط كالبناء في  إعدادإلى أف  ،اأيضن  الالزمة لمطمبة

 المناىج الصحية لمصؼ السادس اَلساسي.
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 الثانيميؽ عمى دراسات المحور التع 
 أواًل : بالنسبة ألىداؼ الدراسات :

جميع الدراسات السابقة التي تـ عرضيا عمى المفاىيـ العممية كمتغير تابع ، مع  اعتمدت
 أثرا منيا بحث عف كمتغيرات مستقمة، كما أف بعضن  كاستراتيجياتو ساليب التدريسأاختالؼ 

 .(8002دراسة عبده )ك  ،(8002البابا ) لعممية كدراسة:برامج مقترحة لتنمية المفاىيـ ا
 

  بالنسبة لمنيج الدراسات: ثانًيا:
ك  (8008) رضكاف  اتبعت بعض الدراسات المنيج الكصفي التحميمي كالتجريبي  كدراسة -

 . (8002دراسة عبده )ك  ،(8006الشافعي )

تجريبي، حيث تـ تقسيـ عينة اتبعت المنيج التجريبي أك شبو الخرل باقي الدراسات اَلفي حيف 
شياب (، 8008(، عكض الل )8002كدراسة مينا )الدراسة إلى مجمكعة تجريبية كأخرل ضابطة 

(8002)( ،Rule &Furletti,2004.) 

 

 : بالنسبة ألدوات الدراسات:ثالثًا
ا مينا بدليؿ المعمـ، كدراسة معظـ أدكات الدراسة المستخدمة كانت اختبارا لممفاىيـ، مصحكبن  -

، (8002طير ) أبكك  (،8008الدبسي )ك ، (8008) رضكافك ، (8008، عكض الل )(8002)
القرارعة ك ، (8006الشافعي )ك  ،(8002اَلغا )ك  ،(8002شياب )ك  ،(8002البابا )ك 
كمنيا ما استخدـ قائمة  كغيرىا، (8002ناشي ) أبكك  دنياأبك ك ، (8002ناظر )ك ، (8006)

 .(802بالمفاىيـ كدراسة عبدة )
 
 : بالنسبة لعينة الدراسات:ابًعار 
اختارت مجمكعة الدراسات عينة الدراسة مف طمبة المدارس، فالبعض اختار طمبة المرحمة  -

ناشي  أبكك دنيا أبك ، (2006لقرارعة )ا، (2012الدبسي ) :كدراسة كؿ مف االبتدائية
 .(2003عبده )، (2004)

: عكض الل ية كدراسة كؿ مفعدادكالبعض اآلخر اختار عينة الدراسة مف طالب المرحمة اإل -
الشافعي  ،(2007شياب ) ،(2007اَلغا ) ،(2009طير )أبك ، (2012) رضكاف(، 2012)
(2006). 

: مينا  كدراسة كؿ مف دراسات أخرل اختارت عينة الدراسة مف طالب المرحمة الثانكية،ك  -
 .(Rule &Furletti,2004، )(2005ناظر ) ،(2008البابا )(، 2013)

 



 
64 

 : بالنسبة لنتائج الدراسات:خامًسا
ستراتيجيات التدريسية كالبرامج المقترحة السابقة فعالية اإلالدراسات   جميع أظيرت نتائج 
في تفكؽ المجمكعة التجريبية عمى المجمكعة الضابطة لى إكأشارت  ،كتسابياا  في تنمية المفاىيـ ك 

 .اكتساب المفاىيـ كتعمميا كنمكىا
 

 :الثانيالحالية مف دراسات المحور و الدراسة منما استفادت 
 بناء اإلطار النظرم. -0

 .اختبار المفاىيـ العمميةبناء  -8

التعرؼ عمى العديد مف الكتب كالمجالت العممية كالمراجع التي تخدـ كتثرم الدراسة  -2
 .ةالحالي

 .حصائية المستخدمةساليب اإلاالطالع عمى اَل -4
 بالدراسات السابقة.مقارنة الدراسة الحالية  -5
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 المحور الثالث: دراسات تناولت عمميات العمـ:
 :(2013داوود  ) أبودراسة  -1

بالعمـك  العمـ عمميات تنمية في ( (E's 5ستراتيجية إ أثر لى التعرؼ عمىإىدفت الدراسة      
ؼ الدراسة  اىدأكلتحقيؽ  ،بمحافظات غزة اَلساسيالصؼ الخامس  طالب لدل اإلبداعيكالتفكير 

الباحث عينة الدراسة  كاختار ،القائـ عمى التصميـ التجريبي خدـ الباحث المنيج التجريبياست
مف طالب الصؼ الخامس اَلساسي كاستخدـ  ا( طالبن 30عددىا )ك بسيطة العشكائية ال طريقةالب

الصكرة المفظية  اإلبداعيكاختبار تكرانس لمتفكير  ،اختبار لعمميات العمـ :الباحث اختباريف ىما
 التأثير، كقد استخدـ الباحث اَلساليب اإلحصائية: اختبار "ت" لمجمكعتيف مستقمتيف كحجـ أ()

 تنمية في ((E's 5فعالية استخداـ استراتيجية  عفالدراسة  كأسفرت نتائجكمعامؿ ارتباط بيرسكف، 
 .اإلبداعيبالعمكـ كالتفكير  العمـ عمميات

 
 :(2013دراسة صبري والجيني ) -2

لتعمـ العمكـ في  لى فاعمية الرحالت المعرفية عبر الكيب )كيب ككيست(إاسة ىدفت الدر      
كلتحقيؽ ىدؼ ىذه الدراسة  ، تنمية بعض ميارات عمميات العمـ لدل طالبات المرحمة المتكسطة

المتكسط  الثانيعينة مف طالبات الصؼ  كاختار الباحث ،التجريبياستخدـ الباحث المنيج شبو 
مجمكعتيف تجريبية  عمى ات( طالبة مكزع80مغ عدد الطالبات )حيث ب في المدينة المنكرة

ىمية المتكسطة لمبنات بمنطقة المدينة المنكرة التعميمية، كلجمع بيانات كضابطة في المدارس اَل
الدراسة استخدـ الباحث اختبار عمميات العمـ كقاـ بتصميـ مكقع، كتمت معالجة بيانات الدراسة 

، االفركؽ بيف المجمكعتيف كاستخدـ مربع ايت إليجادكصفي كاختبار )ت( باستخداـ اإلحصاء ال
لتعمـ العمكـ  فاعمية الرحالت المعرفية عبر الكيب )كيب ككيست( عفالدراسة  أسفرت نتائجكقد 

 في تنمية بعض ميارات عمميات العمـ لدل طالبات المرحمة المتكسطة.
 
 :(2012دراسة القطيش ) -3

ساسية كالمتكاممة المتضمنة في دليؿ ى الكشؼ عف عمميات العمـ اَلىدفت الدارسة إل      
، كلتحقيؽ ىدؼ ىذه لعمكـ لمصفكؼ ) الرابع _ الثامف(المعمـ لألنشطة كالتجارب العممية لكتب ا

الكصفي التحميمي، كاختار عينة الدراسة مف مجتمع الدراسة كىك المنيج الدراسة استخدـ الباحث 
العمـك لكتب الكاردة في أدلة المعمـ الخاصة باَلنشطة كالتجارب العممية جميع اَلنشطة العممية 

في تدريس العمكـ لطمبة المرحمة اَلساسية ـ( 2011) لمعاـ الدراسي العامة التي يستخدميا المعمـ
محتكل لعمميات العمـ كتحقؽ مف صدقيا كثباتيا، كقد التحميؿ أداة كاستخدـ الباحث في اَلردف 
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اَلساليب اإلحصائية: النسب المئكية كالرتب، كتكصمت الدراسة إلى أف عدد  استخدـ الباحث
العممية يختمؼ مف صؼ إلى آخر في المرحمة اَلساسية حيث يظير أف  نشطة كالتجارباَل

كأقميا دليؿ اَلنشطة لمصؼ  (%26.42)أعمى نسبة في دليؿ اَلنشطة لمصؼ السابع بنسبة
ا ىي عممية المالحظة، بينما ت العمـ اَلساسية تكرارن كأكثر عمميا( %13.23) السادس بنسبة

ا ىي عممية التفسير، كلـ تتناكؿ اَلنشطة كالتجارب العممية أكثر عمميات العمـ المتكاممة تكرارن 
 عممية كضع الفرضيات، كعممية االستقراء.

 
 :( 2011دراسة السفيانى  ) -4

مـ البنائي في تحصيؿ العمـك كتنمية الكشؼ عف مدل فاعمية نمكذج التع ىدفت الدراسة إلى     
استخدـ ك  ميارات عمميات العمـ التكاممية في ضكء السعة العقمية لطالبات المرحمة المتكسطة،

الباحث المنيج التجريبي، كاختار عينة الدراسة مف طالبات الصؼ الثاني المتكسط بمدارس 
 اتحصيمين  الطائؼ، كاستخدـ الباحث اختبارن البنات الحككمية التابعة لكزارة التربية كالتعميـ بمدينة ا

كاختبار عمميات العمـ المتكاممة، كقد استخدـ الباحث اَلساليب اإلحصائية: اختبار "ت"، كقد 
النتائج عف فاعمية نمكذج التعمـ البنائي في تحصيؿ العمكـ كتنمية ميارات عمميات  أىـ أسفرت

العمـ المتكاممة بمنيج المرحمة المتكسطة،  العمـ التكاممية كأنو يجب تضميف ميارات عمميات
 كدعـ ذلؾ باَلنشطة المناسبة لتنميتيا.

 
 (:2011دراسة الطويؿ ) -5

سمكب الدراما في تنمية المفاىيـ كبعض عمميات أتكظيؼ  أثرىدفت الدراسة الى معرفة       
 التجريبيالمنيج العمـ بمادة العمكـ لدل طالبات الصؼ الرابع اَلساسي بغزة، كاستخدمت الباحثة 

عينة الدراسة المككنة مف  داة عمىا لممفاىيـ كلعمميات العمـ كتـ تطبيؽ اَلعدت اختبارن أحيث 
ضابطة، كتـ استخداـ اختبار اَلخرل ا تجريبية ك ىماحدإ :لى مجمكعتيفإ( طالبة قسمت 80)

يـ العممية كعمميات ايتا لقياس حجـ تأثير الدراما عمى تنمية المفاى كمربع )ت( لعينتيف مستقمتيف،
سمكب الدراما في تنمية المفاىيـ كبعض أالنتائج عف فاعمية تكظيؼ  أىـ أسفرت العمـ، كقد

.  عمميات العمـ بمادة العمـك
 
 :(2011دراسة بركات والنصر ) -6

تدريس مادة تعميمية محكسبة في اكتساب تالميذ  أثرىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف        
كلتحقيؽ ىدؼ ىذه الدراسة  ، لدنيا لمفاىيـ العمكـ كعمميات العمـ االساسيةالمرحمة االبتدائية ا

 مكزعيف ( طفالن 79مف )المككنة عينة الدراسة  الباحث كاختار التجريبياستخدـ الباحث المنيج 
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تـ مارات العربية المتحدة، كلجمع بيانات الدراسة في دكلة اإل ،عمى مجمكعتيف تجريبية كضابطة
داء ميارات عمميات أ الثانيكيقيس  ،حدىما اكتساب المفاىيـ العمميةأ يقيس ريف:استخداـ اختبا

الفركؽ  إليجادالعمـ، كتمت معالجة بيانات الدراسة باستخداـ اإلحصاء الكصفي كاختبار )ت( 
تدريس مادة تعميمية محكسبة في اكتساب  أثربيف المجمكعتيف، كقد خمصت الدراسة إلى فعالية 

 االبتدائية الدنيا لمفاىيـ العمـك كعمميات العمـ االساسية. تالميذ المرحمة
 :(2010دراسة القطراوي ) -7

ستراتيجية المتشابيات في تنمية عمميات العمـ إاستخداـ  أثرىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف      
كلتحقيؽ ىدؼ ىذه  كميارات التفكير التأممي في العمـك لدل طالب الصؼ الثامف اَلساسي بغزة،

لى مجمكعتيف تجريبية إاستخدـ الباحث المنيج التجريبي حيث قسـ الطالب مناصفة  راسةالد
مف مدرسة عيف الحمكة الثانكية  ا( طالبن 64عينة الدراسة مف )الباحث  كاختار ،خرل ضابطةكاَل

داة تحميؿ المحتكل، أـ استخداـ اختبار ميارات عمميات العمـ  ك تلمبنيف، كلجمع بيانات الدراسة 
لعينتيف مستقمتيف، كمعامؿ مربع  ت معالجة بيانات الدراسة حيث استخدـ الباحث اختبار )ت(كتم

ستراتيجية المتشابيات في إكقد خمصت الدراسة إلى فعالية استخداـ ، ايتا لحساب حجـ التأثير
 .تنمية عمميات العمـ كميارات التفكير التأممي في العمـك لدل طالب الصؼ الثامف اَلساسي بغزة

 
 (:2009لبدة ) أبودراسة  -8

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فعالية النمط االكتشافي في اكتساب ميارات عمميات العمـ      
لدل طمبة الصؼ الثامف اَلساسي بغزة، كاتٌبع الباحث المنيج التجريبي، باإلضافة إلى المنيج 

ى عينة عشكائية بسيطة كقاـ الباحث بتطبيؽ الدراسة عم ،التحميمي لتحميؿ المحتكل الكصفي
ية )ب( بخانيكنس، عدادمككنة مف صٌفيف دراسيف مف طالب الصؼ الثامف بمدرسة الذككر اإل

أدكات الدراسة، كىي عبارة عف اختبار  إعدادكقاـ الباحث ب، ( طالبان َّيتككف كٌؿ صؼ مف )
استخداـ اَلرقاـ يقيس ميارة المالحظة كالتصنيؼ كالقياس ك  ا( بندن 60العمـ المككف مف ) عمميات
كاستخدـ الباحث ، العالقات المكانية كالزمانية كاالتصاؿ كالتفسير كاالستدالؿ كالتنبؤ كاستخداـ

، كمربع ايتا لقياس حجـ تأثير النمط االكتشافي عمى عمميات العمـ مستقمتيفاختبار )ت( لعينتيف 
النتائج فعالية النمط  أىـ أسفرتكقد ، لإلجابة عف أسئمة الدراسة، كالتحقؽ مف صحة فرضياتيا

 .االكتشافي في اكتساب ميارات عمميات العمـ لدل طمبة الصؼ الثامف اَلساسي بغزة
 
 (:(Aktamis & Ergin,2008 أكتيماس وأيرقفدراسة  -9

تحصيؿ كاالبداع التدريس ميارات عمميات العمـ عمى  أثرلى التعرؼ عمى إىدفت الدراسة      
استخدـ الباحث  كلتحقيؽ ىدؼ ىذه الدراسة ،طالب الصؼ السابع لدل العممي نحك مادة العمكـ
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مف  ا( طالبن 40) مفعينة الدراسة  حيث استخدـ اختبار قبمي كبعدم كتككنت المنيج التجريبي
في مدرسة أساسية مكجكدة في منطقة  بككار في مدينة أزمير  طالب الصؼ السابع اَلساسي

التعميـ باستخداـ ميارات عمميات العمـ أدل إلى زيادة كاف مف أىـ نتائج الدراسة أف ك  ،بتركيا
 تحصيؿ الطالب  كمف إبداعيـ العممي. 

 
 :(2008دراسة العيسوي ) -10

في اكتساب المفاىيـ العممية  Vاستراتيجية الشكؿ  أثرلى التعرؼ عمى إىدفت الدراسة      
استخدـ  الدراسة كلتحقيؽ ىدؼ ىذه ،كعمميات العمـ لدل طالب الصؼ السابع اَلساسي بغزة

أما عينة الدراسة فكانت بطريقة  ،الباحث المنيج التجريبي كاختار المدرسة بطريقة قصدية
كاستخدـ الختبار فركض  ،مف طالب الصؼ السابع اَلساسي ا( طالبن 22عشكائية عددىا )

ىيـ كبناء اختبار لقياس المفا ،أداة تحميؿ محتكل الكحدة المختارة: ثالث أدكات كىي الدراسة
العممية، كاختبار لقياس عمميات العمـ، كقد استخدـ الباحث اَلساليب اإلحصائية: اختبار "ت" 

في اكتساب  Vلى فعالية استخداـ استراتيجية الشكؿ إ كمعامؿ ارتباط بيرسكف، كتكصمت الدراسة
 .المفاىيـ العممية كعمميات العمـ

 
 :(2005دراسة الجندي ) -11

نمكذج سكشماف االستقصائي في تنمية االستقصاء  أثرعرؼ عمى ىدفت الدراسة إلى الت       
ا في العمكـ بالمرحمة العممي كعمميات العمـ التكاممية كدافعية اإلنجاز لمتالميذ المتأخريف دراسين 

عينة الدراسة  ية، كلتحقيؽ ىدؼ ىذه الدراسة استخدـ الباحث المنيج التجريبي كاختارعداداإل
طالبة يمثمكف  (30ك) طالبة يمثمكف المجمكعة التجريبية (29( فكانت )59) المككنة مف

 عمى دراسة كحدة كاقتصر ،اا بأف المجمكعتيف مف المتأخريف دراسين المجمكعة الضابطة عممن 
 -)االستيعاب المفاىيمي اآلتية:كاقتصرت عمى تقكيـ مستكيات االستقصاء  )البيئة كمكاردىا(
صياغة  -)التحكـ في المتغيرات كعمميات العمـ التكاممية االستدالؿ التطبيقي( -الفحص العممي

الدراسة كىي  أدكات كاستخدـ الباحث التجريب( -التعريؼ اإلجرائي - تفسير البيانات  -الفركض
كتكصمت  ،اختبار االستقصاء العممي كاختبار عمميات العمـ التكاممية كمقياس دافعية اإلنجاز

تفكقت عمى المجمكعة الضابطة في اختبار االستقصاء  الدراسة إلى أف المجمكعة التجريبية
كذلؾ بسبب  ،نجازالعممي البعدم ككذلؾ في اختبار عمميات العمـ التكاممية كمقياس دافعية اإل

استخداـ نمكذج سكشماف االستقصائي في تنمية االستقصاء العممي كعمميات العمـ التكاممية 
 ا في العمكـ.كدافعية اإلنجاز لمتالميذ المتأخريف دراسي
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 :(2004دراسة البدور ) -12
الذكاءات المتعددة في اكتساب  ستراتيجياتإاستخداـ  أثرىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف      

استخدـ الباحث  كلتحقيؽ ىدؼ ىذه الدراسة طمبة الصؼ السابع اَلساسي لميارات عمميات العمـ،
ا كطالبة مكزعيف عمى شعبتي ذككر لبن ( طا95عينة الدراسة مف ) الباحث المنيج التجريبي كاختار

مف طمبة الصؼ السابع اَلساسي في مدرسة المزار اَلساسية لمبنيف كشعبتي إناث مف طالبات 
ـ استخداـ تالصؼ السابع اَلساسي في مدرسة المزار اَلساسية لمبنات، كلجمع بيانات الدراسة 

تكزعت  اة مستكيات مصنفة ىرمين لمتضمف خمساختبار ميارات عمميات العمـ المترجـ كالمعدؿ كا
عمى مجالي عمميات العمـ اَلساسية كالمتكاممة، كتمت معالجة بيانات الدراسة باستخداـ اإلحصاء 
الكصفي كالتحميمي، كفحصت فرضيات الدراسة الصفرية الخاصة بالتحصيؿ في مادة العمكـ 

، (2×2م التصميـ العاممي )كباكتساب ميارات عمميات العمـ باستخداـ تحميؿ التبايف الثنائي ذ
الذكاءات المتعددة في اكتساب ميارات  ستراتيجياتإكقد خمصت الدراسة إلى فعالية استخداـ 

 .ـعمميات العم
 

 :(2003دراسة شاليؿ ) -13
استخداـ دكرة التعمـ في تدريس العمكـ عمى التحصيؿ  أثرىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف       
ات العمـ لدل طالب الصؼ السابع، كاستخدـ الباحث المنيج التعمـ كاكتساب عممي أثركبقاء 

التجريبي، كاشتممت عينة الدراسة عمى فصميف دراسييف مف فصكؿ الصؼ السابع اَلساسي تـ 
ية لمدينة رفح بقطاع غزة، كذلؾ عداداختيارىـ بطريقة عشكائية مف فصكؿ مدرسة العمرية اإل

( طالبان، 42تدرس بالطريقة المعتادة كالبالغ عددىا )ليمثؿ الفصؿ اَلكؿ المجمكعة الضابطة التي 
( 42كيمثؿ الفصؿ اآلخر المجمكعة التجريبية التي تدرس بطريقة دكرة التعمـ كالبالغ عددىا )

كقاـ الباحث باستخداـ عدة أدكات منيا اختبار تحصيمي عمى مستكيات )التذكر كالفيـ  ،اطالبن 
ا كقاـ الباحث بتحميؿ نتائج الدراسة مستخدمن  عمميات العمـ،كالتطبيؽ( كطبؽ الباحث اختباران آخر ل

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كمعامالت االرتباط كاختبار )ت(، كخمصت الدراسة 
التعمـ كاكتساب  أثراستخداـ دكرة التعمـ في تدريس العمكـ عمى التحصيؿ كبقاء  فعالية عمى

 عمميات العمـ.
 

 (:Thomas & MCroobbie,2001روبي )دراسة توماس ومك -14
 كراء ما ميارات تحسيف في المماثمة باستخداـ التدريس أثرىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف       
 تالميذ مفطالبنا ( 24) مف الدراسة عينة كتككنت الكيمياء، في تعمـ العمـ كعمميات المعرفة
 فاعمية  إلىكخمصت الدراسة  االسترالية، الحككمية المدارس إحدل عشر في الحادم الصؼ
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 الكيمياء، في تعمـ العمـ كعمميات المعرفة كراء ما ميارات تحسيف في المماثمة باستخداـ التدريس
 كما العمـ، كعمميات المعرفة كراء ما لتحسيف ميارات ميالن  التالميذ لدل أف ظيرت النتائجأحيث 
 .المعرفي ءكرا ما التأمؿ المماثمة يسيؿ استخداـ أف الدراسة كشفت

 
 :(Lavoie,1999دراسة الفيو ) -15

كىى  ،لى مراحؿ التعمـإضافة مرحمة جديدة إ أثرالكشؼ عف ىدفت ىذه الدراسة إلى       
ىا عمى اكتساب ميارات عمميات العمـ كفيـ المفاىيـ في االحياء لدل أثر مرحمة التنبؤ الفرضي ك 
كقاـ الباحث بتطبيؽ الدراسة عمى عينة ، بي، كاتٌبع الباحث المنيج التجريطالب المرحمة الثانكية

أدكات الدراسة،  إعداد، كقاـ الباحث بحياء في أحد المدارسقسـ اَلبالمرحمة الثانكية طالب مف 
يكمية كالمالحظة الميدانية كاالستبانات كاالختبارات التقارير ال مجمكعة مف كىي عبارة عف

 إحصائية داللة ذات لى كجكد فركؽإالنتائج  ـأى أسفرتكقد  المتماثمة لقياس التغير المعرفي،
 لصالح المقترحة التعمـ كطريقة التقميدية التعمـ طريقة نتائج طالب بيف البعدية عمى االختبارات

 كفيـو كعمميات العمـ مياراتل التالميذ اكتساب بضركرة كأكصت الدراسة المقترحة، التعمـ طريقة
 .المفاىيـ

 
 :(Berge,1990) بيركي دراسة -16

حجـ العينة كالجنس كالقدرات العقمية لممجمكعة  أثرقياس لى التعرؼ عمى إىدفت الدراسة        
ستخدـ الكمبيكتر ككسيط تعميمي عمى تعمـ ميارات تعمى تحصيؿ عمميات العمـ في بيئة فصؿ 

كاقتصرت عينة  ،ىذه الدراسة استخدـ الباحث المنيج التجريبي ىدؼ كلتحقيؽ، عمميات العمـ
كأداة ختبار االكاستخدـ  ،اَلساسيكالثامف مف طالب الصؼ السابع  اطالبن  (245اسة عمى )الدر 

أف حجـ العينة يؤثر في تعمـ ميارات  لىإ عمميات العمـ، كتكصمت الدراسةميارات لقياس 
ا لمستكل القدرة عمميات العمـ، كال تكجد فركؽ في اكتساب ميارات عمميات العمـ التكاممية تبعن 

 .أك متغير الجنس العقمية
 

  الثالث:التعميؽ عمى دراسات المحور  
 : بالنسبة ألىداؼ الدراسات:أواًل 

استخدمت الدراسات السابقة استراتيجيات مختمفة في التدريس، كاتفقت جميعيا في أنيا درست 
 .عمى عمميات العمـ، سكاء اَلساسية أك التكاممية اإلستراتيجيةىذه  أثر
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  نيج الدراسات:ثانيًا : بالنسبة لم
 في حيف اتبعت بعض اتفقت معظـ الدراسات في استخداـ المنيج التجريبي كشبو التجريبي

 .(2009لبدة ) أبك، (2012)سة القطيش ادر ك الدراسات المنيج الكصفي التحميمي 

 

 : بالنسبة ألدوات الدراسات:ثالثًا
، كصاحب االختبار في بعض ا  لعمميات العمـمعظـ أدكات الدراسة المستخدمة كانت اختبارن  -

 العيسكم  سة ادر ، (2010القطراكم ) (،8008الدراسات تحميؿ المحتكل، كدراسة: القطيش )
(2008( ،)Berge,1990.) 

صبرم ، (2013) داككد أبكا لعمميات العمـ، كدراسة كبعض الدراسات استخدمت مقياسن  -
 أبك(، 2011) رالنص(، بركات ك 2011(، الطكيؿ )2011) ي(، السفيان2013كالجيني )

 البدكر سةادر ( ،  2005دراسة الجندم )، Aktamis & Ergin,2008)، ك)(2009لبدة )
 .( (Lavoie,1999 ،(2003دراسة شاليؿ )(، 2004)

 : بالنسبة لعينة الدراسات:رابًعا
اختارت مجمكعة الدراسات عينة الدراسة مف طمبة المدارس، فالبعض اختار طمبة المرحمة  -

(، 2011(، الطكيؿ )2012)القطيش (، 2013) داككد أبك :ة  كدراسة كؿ مفاالبتدائي
 . (2011بركات كالنصر )

صبرم  ية كدراسة كؿ مف:عدادعينة الدراسة مف طالب المرحمة اإل اختار كالبعض اآلخر -
 (،2009لبدة ) أبك(، 2010(، القطراكم )2011) ي(، السفيان2013كالجيني )

((Aktamis & Ergin,2008، ( ، 2004) (، البدكر 2005الجندم )(، 2008لعيسكم )ا
 .( (Lavoie,1999،(2003شاليؿ )

 ( (Lavoie,1999 كالبعض االخر اختار عينة الدراسة مف طالب المرحمة الثانكية كدراسة: -
 (.Thomas & MCroobbie,2001) ة،كدراس

 

 : بالنسبة لنتائج الدراسات:خامًسا
تفكؽ المجمكعة التجريبية عمى المجمكعة الضابطة ابقة أظيرت نتائج  جميع  الدراسات الس -

 .كتككينيا عمى المجمكعات الضابطة كتعمميا كنمكىا العمـ عمميات اكتساب في
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 :الثالثما استفادت بو الدراسة الحالية مف دراسات المحور  -
 بناء اإلطار النظرم. -0

 .عمميات العمـبناء اختبار  -2

 .ةالمناسبساليب االحصائية اَل اختيار  -3
 الدراسة الحالية بالدراسات السابقة.نتائج  مقارنة  -4

  

 : التعميؽ العاـ عمى الدراسات السابقة 

نمكذج اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات التي سبؽ عرضيا، كالتي استخدمت  .1
تكظيؼ نمكذج ميرؿ  أثرفي التدريس، كاختمفت عنيا في أنيا بحثت عف  ميرؿ كتينسكف

المفاىيـ العممية كعمميات العمـ  في العمكـ لدل طالب الصؼ الرابع  كتينسكف في تنمية
 . اَلساسي

 ،كبعضيا المنيج الكصفي التحميمي ،معظـ الدراسات استخدمت المنيج شبو التجريبي .8
المنيج التجريبي القائـ عمى  استخدمت التيمعظـ الدراسات السابقة ىذه الدراسة مع اتفقت ك 

مـ المفاىيـ كعمميات الع التجريبية تدرسف، ضابطة( –بية مجمكعتيف متكافئتيف )تجري
 التقميدمعمميات العمـ باَلسمكب ك كالضابطة تدرس المفاىيـ  بأسمكب نمكذج ميرؿ كتينسكف

 السائد.

تنكعت أدكات الدراسة في الدراسات السابقة، كلكف اتفؽ معظميا عمى أداة االختبار، بينما  .2
كاختبار عمميات اة تحميؿ المحتكل، كاختبار المفاىيـ استخدـ الباحث في ىذه الدراسة أد

 .العمـ

ية عدادشممت الدراسات السابقة عينات مختمفة تنكعت ما بيف المرحمة االبتدائية كاإل .2
 الرابعمف طالب الصؼ  ( طالبنا68كالثانكية، بينما تككنت عينة الدراسة الحالية مف )

 اَلساسي.
، فاعمية تكظيؼ نمكذج ميرؿ كتينسكف في التدريسلى إتكٌصمت معظـ الدراسات السابقة  .2

عمى حد  – المحمىكجكدىا عمى المستكل  كقمة  ،العمكـلقمة ىذه الدراسات في مجاؿ  كنظرنا
تكظيؼ نمكذج ميرؿ ىدفت الدراسة الحالية إلى التحقؽ مف فاعمية فقد  ؛ -عمـ الباحث

لعمكـ لدل طالب الصؼ الرابع كتينسكف في تنمية المفاىيـ العممية كعمميات العمـ  في ا
 .اَلساسي
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 السابعالفصل 

 خساااث الطسيقت واإل
 

 

 
 

 .منيج الدراسة ͏

 .عينة الدراسة ͏

 .الدراسة أدوات ͏

 .خطوات الدراسة ͏

 .األساليب اإلحصائية ͏
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 الفصؿ الرابع
 الطريقة واإلجراءات

 
ؿ منيجية الدراسة، تضمف ىذا الفصؿ الطريقة كاإلجراءات بالدراسة الحالية، حيث يتناك 

اإلحصائية  ، كما يشتمؿ عمى أدكات الدراسة، كطريقة تقنينيا، كالمعالجاتاعينتي كاختيار
 .ةالمستخدمة كالالزمة لتحميؿ البيانات، كالكصكؿ إلى نتائج الدراس

 منيج الدراسة : -1
العامؿ المستقؿ  أثراستخدـ الباحث المنيج التجريبي في ىذه الدراسة، كذلؾ لدراسة 

نسكف(، عمى العامؿ التابع )كىك تنمية المفاىيـ العممية عمميات العمـ(، يكىك نمكذج ميرؿ كت)
اعتمدت الدراسة الحالية عمى ا، كمف ىن ،بعد ضبط المتغيرات، كالتأكد مف تكافؤ المجمكعتيف

المنيج التجريبي، مف خالؿ مجمكعتيف، كىما: المجمكعة التجريبية، كىي مجمكعة الذيف تـ 
، الفصؿ الثاني، لمصؼ الرابع،تدريس باستخداـ نمكذج  يـ كحدة )التصنيؼ( في مادة العمـك

، كالمجمكعة الضابطة، كتيٌمثؿ الطمبة الذيف تـ تدريسيـ نفس المحتكل تينسكفميرؿ ك 
 باستخداـ الطريقة المتٌبعة، كالسائدة في معظـ مدارس التعميـ.

 (4-1الشكؿ )
 التصميـ التجريبي لمدراسة

القبمي  التطبيؽ
الختبار 

المفاىيـ العممية 
 وعمميات العمـ

المجموعة  
 التجريبية

التدريس باستخداـ  
نموذج ميرؿ 

 وتينسوف

 
التطبيؽ البعدي 

 الختبار 
المفاىيـ العممية 
 وعمميات العمـ

المجموعة  
 الضابطة

 

التدريس بالطريقة  
 السائدة

 

 
 عينة الدراسة : -2

كذلؾ َلف الباحث بطريقة قصدية لمبنيف  دار اَلرقـ التعميمية قاـ الباحث باختيار مدرسة
دارة المدرسة مع الباحث كسيكلة تكاصؿ كمتابعة إيعمؿ في ىذه المدرسة كمدرس كبسبب تعاكف 

، كقد قاـ الباحث بالتنسيؽ مع معمـ العمكـ في المدرسة مف كثب عف الباحث لتنفيذ أدكات الدراسة
كالبالغ الصؼ الرابع  مف فصميف مف فصكؿ الدراسة عينة تككنت يثح، ةأجؿ تنفيذ أدكات الدراس

عمى مجمكعتيف: المجمكعة التجريبية كتدرس بطريقة  اتـ تكزيعيـ عشكائين ك ، ا( طالبن 62) عددىـ
 كتدرس بالطريقة المعتادة أك التقميدية. ، كالمجمكعة الضابطةتينسكفنمكذج ميرؿ ك 
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 (4-1جدوؿ رقـ )
 العينة توزيع أفراد         

 العدد المتبقي العدد المستبعد العدد المسجؿ المجموعة الشعبة
 31 - 31 التجريبية ( 6الرابع ) 

 31 - 31 الضابطة ( 3الرابع ) 

 62 - 62 المجموع
 

 الدراسة : ومواد دواتأ -3
 لإلجابة عف أسئمة الدراسة، كالٌتحقؽ مف فرضياتيا؛ استخدـ الباحث: 

 ات : وتشمؿ ما يمي :أدوات بحثية لجمع البيان - أ

 اختبار المفاىيـ العممية.  
 اختبار عمميات العمـ.  

 المواد التعميمية : وتشمؿ ما يمي : - ب

 دليؿ المعمـ 
 

 خطوات إعداد أدوات ومواد الدراسة :
المفاىيـ العممية لتحديد التصنيؼ كحدة  محتكل تحميؿ الدراسة أدكات كمكاد إلعداد لـز لقد

 كعمميات العمـ .
 
 :تحميؿ المحتوى :أواًل 

 لقد تضمنت خطكات تحميؿ المحتكل العناصر التالية :
 تحديد اليدؼ مف التحميؿ:  -1

 :إلى تحديد تيدؼ عممية التحميؿ
 المفاىيـ العممية - أ
 عمميات العمـ  - ب
 .التصنيؼ( بكتاب العمكـ، لمصؼ الرابع اَلساسي )الفصؿ الثاني() المتضمنة بكحدة    
 تحديد عينة التحميؿ: -2

نة التحميؿ الكحدة الثالثة )التصنيؼ( بكتاب العمكـ )الفصؿ الثاني( لمصؼ الرابع شممت عي
 اَلساسي، كاحتكت ىذه الكحدة عمى الدركس اآلتية:
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 (4-2جدوؿ رقـ )
 دروس الوحدة الثالثة مف كتاب العمـو لمصؼ الرابع

 رقـ الصفحة اسـ الدرس الدرس 
 60لى إ 55 ية التصنيؼأىم الدرس األوؿ

 64لى إ 61 كالالفقاريات الفقاريات الثاني  الدرس
 70لى إ 65 الالفقاريات الدرس الثالث
 77لى إ 71 الفقاريات الدرس الرابع

 تحديد وحدة التحميؿ: -3
ستناد إلييا في تعداد البد مف كجكد كحدات يمكف اال ،لمتكصؿ إلى التقدير الكمي لفئات التحميؿ

 كحدة تحميؿ، يستند إلييا في رصد فئات التحميؿ.، كلذا تـ اختيار الفقرة كىذه الفئات
 تحديد فئات التحميؿ: -4

كيقصد بيا العناصر التي يتـ تحميؿ محتكل الكحدة الدراسية عمى أساسيا، كتيعتبر فئات التحميؿ 
 (.2، 1)ممحؽ رقـ  ة،، كتعريفاتيا اإلجرائيكعمميات العمـ ،في ىذه الدراسة ىي: المفاىيـ العممية

 عممية التحميؿ:تحديد ضوابط  -5
 .يتـ التحميؿ في ضكء إطار محتكل كتاب العمكـ 
 الجزء الثاني(. يقتصر التحميؿ عمى الكحدة الثالثة مف كتاب العمـك لمصؼ الرابع اَلساسي( 
 .يشتمؿ التحميؿ اَلنشطة، كأسئمة التقكيـ، كالصكر، كالفقرات الكاممة 
 كعمميات العمـ.يةالتحميؿ في ضكء التعريفات اإلجرائية لممفاىيـ العمم ، 
 صدؽ تحميؿ المحتوى: -6

 في صكرتو التحميؿ صدؽ المحٌكميف، حيث عرضلقد تـ تقدير صدؽ اَلداة باالعتماد عمى 
كذلؾ لمتأكد مف الصدؽ الظاىرم لألداة، ، (3ممحؽ رقـ عمى مجمكعة مف المختصيف ) اَلكلية

مب تعديمو بحسب اتفاؽ كفي ضكء ذلؾ؛ قاـ الباحث بتعديؿ ما طي  ،كمراجعة فئات التحميؿ
 المحٌكميف.

 ثبات تحميؿ المحتوى: -7
تـ التأكد مف ثبات التحميؿ مف خالؿ حساب االتساؽ عبر الزمف، حيث قاـ الباحث بتحميؿ 

أخرل  ثـ أعيد التحميؿ مرة ،(، كعمميات العمـمحتكل الكحدة الثالثة، مف حيث )المفاىيـ العممية
كتـ معامؿ االتفاؽ بيف التحميميف،  كمف ثـ؛ قاـ بحساببعد ثالثة أسابيع مف التحميؿ اَلكؿ، 

 (226،  2114،  طعيمو( التالية: )Holstiحساب معامؿ الثبات باستخداـ معادلة ىكلستي )
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 معامؿ الثبات =
 ت2

 2+ ف 1ف
 حيث أف:         

 ت = عدد فئات االتفاؽ بيف التحميميف.                 
 فئات التحميؿ اَلكؿ = عدد  1ف                
 = عدد فئات التحميؿ الثاني  2ف                

 
 :المفاىيـ العممية : تحميؿ المحتوى معامؿ ثبات: أواًل 

 ( 4-3جدوؿ رقـ )
 نتائج تحميؿ المحتوى: المفاىيـ العممية:

 المفاىيـ 
 الناتجة

 معامؿ الثبات نقاط االتفاؽ التحميؿ الثاني  التحميؿ األوؿ 
13 12 12 0.96 

تمتع بقدرو مناسبو مف الثبات، مما يجعؿ ي%(، كىذا يدؿ عمى أف التحميؿ  96معامؿ الثبات )
 .الباحث يطمئف لمتحميؿ 

 
 :عمميات العمـ : تحميؿ المحتوى معامؿ ثباتا: ثانيً 

 ( 4-4جدوؿ رقـ )
 نتائج تحميؿ المحتوى: عمميات العمـ:

 التحميؿ
 عمميات العمـ

 المجموع
 التواصل الستنتاج التصنيف

العالقات 
 المكانية

 42 6 10 12 14 التحميؿ األوؿ
 45 7 9 14 15 التحميؿ الثاني
 41 6 9 12 14 نقاط االتفاؽ
 0.94 - - - - معامؿ الثبات

 
تمتع بقدرو ي%(، كىذا يدؿ عمى أف التحميؿ  94معامؿ الثبات باستخداـ معادلة ىكلستى يساكل  )

 .مما يجعؿ الباحث يطمئف لمتحميؿ مناسبو مف الثبات،
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 : اختبار المفاىيـ العممية:اثانيً 
تككنت  ،اختبارو مكضكعي لممفاىيـ العممية، مف نكع االختيار مف متعدد إعدادقاـ الباحث ب

 40، خيصصت لكٌؿ مفردة درجة كاحدة، لتصبح الدرجة الكمية )( سؤاالن 40صكرتو النيائية مف )
 .(درجة

 ر المفاىيـ:خطوات بناء اختبا
التي تـ اختيارىا مف كتاب العمكـ لمصؼ  كىي الكحدة الدراسية :تحديد المادة الدراسية -1

ية التصنيؼ، الفقاريات أىمكىي   مقسمة إلى أربع دركس: ) ،الرابع )كحدة التصنيؼ(
 كالالفقاريات، الالفقاريات، الفقاريات(.

عمى مدل اكتساب طالب ىدؼ االختبار إلى التعرؼ  تحديد اليدؼ مف االختبار: -2
كتشمؿ فقرات االختبار  ،الصؼ الرابع اَلساسي لممفاىيـ العممية، المتضمنة في كحدة الدراسة

تـ عرضيا عمى المحكميف، كىي: ف أأربع مستكيات، كىي اَلنسب لمكضكع البحث، كذلؾ بعد 
يث تيكزع عميو كتـ تصميـ جدكؿ مكاصفات، بح ،كالتطبيؽ، كالميارات العميا(التذكر، كالفيـ، )

 اَلكزاف النسبية َلجزاء المحتكل الدراسي، كمستكيات اَلىداؼ المراد قياسيا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (4-5جدوؿ رقـ )
 جدوؿ مواصفات اختبار المفاىيـ لطالب الصؼ الرابع في وحدة )التصنيؼ(  

وضوعات م
 الوحدة

 مستوى األهداف

 تذكر المجموع
21% 

 فهم
41% 

 تطبيق
21% 

 مستويات عليا
21% 

 عدد 
 األسئلة

النسبة 
 المئوية

 عدد 
 األسئلة

النسبة 
 المئوية

 عدد 
 األسئلة

النسبة 
 المئوية

 عدد 
 األسئلة

النسبة 
 المئوية

 عدد 
 األسئلة

النسبة 
 المئوية

ية أهم
 التصنيف

8 % 
1 1% 0 2.5% 1 1% 1 1% 0 2.5% 

الالفقاريات 
 والفقاريات

25% 
2 5% 4 01% 2 5% 2 5% 01 25% 

 ياتالالفقار
25% 

2 5% 4 01% 2 5% 2 5% 01 25% 

 الفقاريات
42% 

4 01% 7 07.5% 4 01% 4 01% 09 47.5% 

 %011 41 %21 8 %21 8 %41 06 %21 8 المجموع
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 البنود االختبارية: إعداد -3
، بعد أف ( سؤاالن 40استعاف الباحث بقائمة المفاىيـ العممية في بناء االختبار المككف مف )      

، كقد د، كتككف ىذا االختبار مف اختيارو مف متعدالمحٌكميف المختصيف مف خضع آلراء كثيرو 
 راعى الباحث عند صياغة البنكد االختيارية ما يمي:

 أف تككف البنكد سميمة مف الناحية المغكية كالعممية كشاممة لممحتكل العممي المختار. .1
 أف تككف البنكد محددة ككاضحة كخالية مف الغمكض. .2
 ستكل الزمني كالعقمي لمطالب.أف تككف البنكد االختبارية مناسبة لمم .3
 .مستكيات المعرفة المطمكب قياسياأف تككف اَلسئمة تيكٌظؼ  .4

 وقد ,قاـ الباحث بتقديـ مجموعة مف التعميمات لتسييؿ فيـ الطالب لممطموب مف االختبار
 :كما يميقسمت التعميمات 

 ث.كالتي تشتمؿ عمى االسـ، المدرسة، الصؼ، المبح :لمطالب البيانات اَلكلية 
  تـ إعطاء الطالب فكرة مبسطة عف اليدؼ مف االختبار كعدد بنكده  :تعميمات االختبار

 كطريقة اإلجابة عميو.
  كضع مثاؿ تكضيحي لمطالب عف كيفية اإلجابة عمى البنكد االختبارية قبؿ البدء تـ

 بالحؿ.
  :تجريب االختبار -4

ب الصؼ الخامس اَلساسي، قاـ الباحث بتطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية مف طال
( طالب، مف مدرسة دار االرقـ التعميمية، شرؽ غزة، بعد 32ككانت العينة مككنة مف )

كقد ىدفت  (،4ممحؽ رقـ )الحصكؿ عمى كرقة تسييؿ ميمة باحث مف الجامعة االسالمية، 
 العينة االستطالعية إلى:

 حساب زمف االختبار. -
 .االختبار صدؽحساب  -
 الختبار.حساب ثبات ا -
 إيجاد معامؿ الصعكبة، كمعامؿ التمييز. -

كبدأت عممية التطبيؽ عمى العينة االستطالعية، كتيرؾ الكقت مفتكحان أثناء التطبيؽ لجميع 
، حيث تـ تسجيؿ الكقت الذم استغرقو أكؿ خمس طالب، كآخر ةطالب العينة االستطالعي

 دلة التالية:خمس طالب، كمف ثـ حساب متكسط الزمف باستخداـ المعا
 متوسط الزمف = مجموع الزمف بالدقائؽ / عدد الطالب  
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ىذا كقد تـ إضافة خمس دقائؽ لقراءة التعميمات، كاالستعداد لإلجابة، كالرد عمى استفسارات 
 (.45الطمبة، كبذلؾ حدد الزمف الكمي لتطبيؽ االختبار، كىك )

 
 تصحيح االختبار: -5

حدة لكٌؿ فقرة مف فقرات االختبار في حاؿ كانت تـ تصحيح االختبار بكضع عالمة كا
اإلجابة صحيحة، حيث تككف الدرجة التي حصؿ عمييا الطالب محصكرةن بيف )صفر ك 

 ( درجة.40
 

 صدؽ االختبار: -6

اعتمد صدؽ االختبار عمى صدؽ المحتكل، مف حيث مدل تمثيؿ االختبار لممجاالت 
 التي يقيسيا، كذلؾ مف خالؿ:

 صدؽ المحتوى: - أ

االختبار في صكرتو اَلكلية، كعرضو عمى مجمكعة مف المعمميف، ذكم  عدادإتـ 
جراء  ،االختصاص في المناىج كطرؽ تدريس العمكـ كتـ أخذ آرائيـ، كمالحظاتيـ، كا 

التعديالت الالزمة، مف حيث السالمة المغكية، كمدل شمكلية المفاىيـ المحددة لمكحدة، كمدل 
 عمى آراء المحٌكميف. العممية، كقد تـ تعديمو بناءن انتماء فقرات االختبار لممفاىيـ 

 صدؽ االتساؽ الداخمي : - ب

تـ التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي، عف طريؽ تطبيؽ االختبار المعد عمى 
( طالب ، ك تـ حساب معامؿ االرتباط )بيرسكف( بيف  32عينة استطالعية مككنة مف ) 

الكمية لالختبار الذم تنتمي إليو، كذلؾ درجات كٌؿ فقرة مف فقرات االختبار، كالدرجة 
 (.spssباستخداـ البرنامج اإلحصائي )
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 (4-6جدوؿ رقـ )
 معامؿ ارتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات اختبار المفاىيـ والدرجة الكمية لالختبار

 معامؿ االرتباط رقـ الفقرة

 

 معامؿ االرتباط رقـ الفقرة

1 03530** 21 03516** 

2 03468** 22 03647** 

3 03492** 23 03696** 

4 03576** 24 03621** 

5 03603** 25 03505** 

6 03673** 26 03554** 

7 03866** 27 03750** 

8 03462** 28 03576** 

9 03406* 29 03495** 

10 03476** 30 03622** 

11 03421* 31 03640** 

12 03584** 32 03535** 

13 03607** 33 03395* 

14 03614** 34 03479** 

15 03558** 35 03464** 

16 03443* 36 03374* 

17 03359* 37 03415* 

18 03480** 38 03588** 

19 03597** 39 03412* 

20 03455** 40 03422* 

 0305عند مستكل داللة  ا* دالة إحصائين 
 0301عند مستكل داللة  ا** دالة إحصائين 

 2.021تساكم  39( كبدرجة حرية 0305( عند مستكل داللة )tقيمة )
 2.704تساكم  39( كبدرجة حرية 0301( عند مستكل داللة )tقيمة )
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كىذا يطمئف  ،( 03866، 03359( أف معامالت االرتباط تتراكح بيف )6) رقـ يالحظ مف جدكؿ
 الباحث.

 ( 4-7جدوؿ رقـ )

 المفاىيـ والدرجة الكمية لفقرات االختبار  معامالت االرتباط لكؿ بعد مف أبعاد اختبار
 معامؿ االرتباط البعد
 **0.968 التذكر
 **0.917 الفيـ

 **0.862 التطبيؽ
 **0.827 ميارات عميا

 0,05* دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
 0,01** دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

 
، بيف كٌؿ ا، دالة إحصائين بة قكيةكيتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد عالقة ارتباطية مكج

، كالدرجة الكمية لالختبار، مما يطمئف الباحث الستخداـ ىذا االختبار، رمف أبعاد االختبابعد 
 كتطبيقو عمى العينة.

 
 تحميؿ إجابات أسئمة االختبار: -7

 نتائج تحميؿ تـ ،االستطالعية العينة طمبة عمى المفاىيـ العمميةاختبار  تطبيؽ تـ أف بعد
 :عمى التعرؼ بيدؼ االختبار أسئمة عمى الطالب اباتإج

 .االختبار أسئمة مف سؤاؿ كؿ صعكبة معامؿ .1

 .راالختبا أسئمة مف سؤاؿ كؿ تمييز معامؿ .2

 

 Coefficient of Difficultyأواًل: معامؿ الصعوبة:  -1

عمى السؤاؿ إجابة خاطئة، ككاف اليدؼ مف حساب درجة  أجابكاكيقاس بالنسبة لمف 
أك تزيد عف  (1221)لفقرات االختبار ىك حذؼ الفقرات التي تقؿ درجة صعكبتيا عف الصعكبة 

 :( 171،  2118دقة ،  أبك) كيحسب بالمعادلة التالية  (،1281)
 

 درجة الصعوبة لمفقرة  =
 عف السؤاؿ إجابة خاطئة أجابواعدد الذيف 

 عدد المفحوصيف أو عدد الذيف حاولوا اإلجابة عف السؤاؿ
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 Discrimination Coefficient: معامؿ التمييز: ثانياً  -2

، كقدرتيا يقصد بو قدرة الفقرة عمى التمييز بيف الطمبة مف حيث الفركؽ الفردية بينيـ
ا ككاف اليدؼ مف حساب معامؿ التمييز لفقرات  ،عمى التمييز بيف الفئة العميا كالفئة الدنيا أيضن

َلنيا تعتبر ضعيفة، كيحسب  1221ييزىا عف ىك حذؼ الفقرات التي يقؿ معامؿ تم االختبار
 (:171، 2118دقة ،  أبكبالمعادلة التالية ) 

 معامؿ التمييز =
 عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا –عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العميا 

 نصؼ عدد األفراد في المجموعتيف
 ييز لفقرات اختبار المفاىيـ العممية:معامؿ الصعكبة كمعامؿ التميكضح  اآلتيكالجدكؿ 

 (4-8جدوؿ رقـ )
 معامؿ الصعوبة ومعامؿ التمييز لفقرات اختبار المفاىيـ العممية 

 معامؿ الفقرة رقـ
 الصعوبة

 معامؿ
 معامؿ الصعوبة معامؿ الفقرة رقـ التمييز

 التمييز
1 0.50 0.56 21 0.59 0.33 
2 0.44 0.44 22 0.69 0.67 
3 0.47 0.33 23 0.72 0.56 
4 0.63 0.56 24 0.59 0.56 
5 0.59 0.56 25 0.44 0.56 
6 0.66 0.67 26 0.50 0.78 
7 0.75 0.67 27 0.72 0.67 
8 0.34 0.33 28 0.56 0.56 
9 0.38 0.44 29 0.63 0.67 
10 0.63 0.56 30 0.66 0.67 
11 0.41 0.33 31 0.59 0.67 
12 0.66 0.56 32 0.47 0.56 
13 0.75 0.56 33 0.44 0.44 
14 0.69 0.78 34 0.53 0.56 
15 0.63 0.33 35 0.63 0.44 
16 0.53 0.44 36 0.56 0.44 
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17 0.47 0.33 37 0.50 0.44 
18 0.44 0.44 38 0.56 0.56 
19 0.66 0.67 39 0.53 0.33 
20 0.53 0.44 40 0.53 0.56 

( 0.75-0.34ما بيف ) ( أف معامالت الصعكبة تراكحت8)رقـ يتضح مف جدكؿ 
( بمتكسط  0.78 - 0.33أما معامالت التميز فقد تراكحت ما بيف ) ،(56.َبمتكسط  قدره )

 عمى عينة الدراسة. كىي معامالت مقبكلة تيطمئف الباحث لتطبيؽ االختبار ،(0.52قدره )
  :رثبات االختبا -8

عمى المجمكعة نفسيا كىك إعطاء االختبار لمنتائج نفسيا تقريبا في كؿ مرة يطبؽ فييا 
مف الطمبة، كقد تـ إيجاد ثبات االختبار باستخداـ طريقتي: التجزئة النصفية، كمعادلة ككدر 

 .20ريتشاردسكف 
  طريقة التجزئة النصفية: - أ

تـ إيجاد معامؿ الثبات باستخداـ طريقة التجزئة النصفية، حيث تـ تجزئة اَلسئمة إلى 
ـ الفردية ىي أسئمة النصؼ اَلكؿ، كاَلسئمة الزكجية ىي نصفيف، كاعتيبرت اَلسئمة ذات اَلرقا

براكف  -سبيرماف أسئمة النصؼ الثاني، كتـ حساب معامؿ الثبات باستخداـ معادلة
Spearman-Brown Coefficient( 9، كقد تـ الحصكؿ عمى النتائج الكاردة في جدكؿ رقـ ) 

 (4-9جدوؿ رقـ )
 )طريقة التجزئة النصفية(ممية معامؿ الثبات ألبعاد المفاىيـ الع

 االرتباط معامؿ البعد الرقـ
 )قبؿ التعديؿ(

 الثبات معامؿ
 )بعد التعديؿ(

 03849 03737 التذكر 1
 03824 03701 الفيـ 2
 03634 03464 التطبيؽ 3
 03713 03554 ميارات عميا 4
 0,918 0,848 العممية المفاىيـ أبعاد جميع 5
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 (Richardson and Kuder 20: )22 -ريتشاردسوف  –طريقة كودر  . ب

استخدـ الباحث طريقة ثانية مف طرؽ حساب الثبات، كذلؾ إليجاد معامؿ ثبات     
لمدرجة الكمية لالختبار  20 -االختبار، حيث حصؿ عمى قيمة معامؿ ككدر ريتشارد سكف

 (7: 2012)عفانة ، ككؿ طبقان لممعادلة التالية: 

 

 =)20ر 
ف      

-   1 )( 
  ( ص – 1)  جػ صم

1-ف ( 2ع   

 :  التبايف 2: عدد الفقرات             ع  عدد االجابات الصحيحة     ف:    صحيث أف :  
 

، كىذا (0,910)، حيث كانت قيمتيا تطمئف الباحثفتبيف أف قيمة معامؿ الثبات كانت ممتازة 
االختبار المعد لمدراسة، كبذلؾ يككف الباحث قد تأكد مف ثبات  ،يعنى أف معامؿ الثبات مناسب

 مما يؤكد إمكانية استخدامو بالدراسة.
  :رالصورة النيائية لالختبا -9

( مفردةن، خيصصت لكٌؿ مفردة درجة 40تككنت الصكرة النيائية الختبار المفاىيـ العممية مف )
 .(5)ممحؽ رقـ( درجة 40كاحدة، لتصبح الدرجة الكمية )

 ا: اختبار عمميات العمـ:ثالثً 
تككنت  ،اختبارو مكضكعي لعمميات العمـ، مف نكع االختيار مف متعدد إعدادقاـ الباحث ب      

( 20، خيصصت لكٌؿ مفردة درجة كاحدة، لتصبح الدرجة الكمية )( سؤاالن 20صكرتو النيائية مف )
استخدمو لقياس تكافؤ المجمكعتيف قبؿ تطبيؽ التجربة، كلمعرفة مدل كجكد فركؽ بيف  درجة،

 .التجربةيف الضابطة كالتجريبية بعد انتياء المجمكعت
 :عمميات العمـخطوات بناء اختبار  -

 تحديد المادة الدراسية: -1
كىي   ، كىي الكحدة الدراسية التي تـ اختيارىا مف كتاب العمكـ لمصؼ الرابع )كحدة التصنيؼ(

 الفقاريات(. ية التصنيؼ، الفقاريات كالالفقاريات، الالفقاريات،أىممقسمة إلى أربع دركس: )
  :رتحديد اليدؼ مف االختبا -2

ىدؼ االختبار إلى التعرؼ عمى مدل اكتساب طالب الصؼ الرابع اَلساسي لبعض 
ربع ميارات، كىى المتضمنة أعمميات العمـ المتضمنة في كحدة الدراسة، كتشمؿ فقرات االختبار 
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لتكاصؿ، العالقات )التصنيؼ، كاالستنتاج، ا :بالتحميؿ حسب نتائج تحميؿ المحتكل، كىى
 ، كتـ تصميـ جدكؿ المكاصفات كما ىك في الجدكؿ التالي:المكانية(

 (4-10جدوؿ رقـ )
 صفات اختبار عمميات العمـ لطالب  الصؼ الرابع في وحدة ) التصنيؼ(اجدوؿ مو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاج، مف خالؿ جدكؿ تحميؿ المحتكل، تـ معرفة عمميات العمـ )التصنيؼ، كاالستن        
تكفرت في كحدة الدراسة، كمعرفة النسبة المئكية لكؿ عممية  التيكالتكاصؿ، كالعالقات المكانية(، 

 .، كمع النسب المئكية لمعممياتكبناء عمى ذلؾ، تـ انشاء االختبار، بحيث يتناسب مع التحميؿ
 البنود االختبارية: إعداد -3
( 20المككف مف ) اختبار عمميات العمـ استعاف الباحث بقائمة المفاىيـ العممية في بناء    
، بعد أف خضع آلراء كثيرو مف المحٌكميف المختصيف، كتككف ىذا االختبار مف اختيارو مف سؤاالن 

 متعدد، كقد راعى الباحث عند صياغة البنكد االختيارية ما يمي:
 ختار.أف تككف البنكد سميمة مف الناحية المغكية كالعممية كشاممة لممحتكل العممي الم .1
 أف تككف البنكد محددة ككاضحة كخالية مف الغمكض. .2
 أف تككف البنكد االختبارية مناسبة لممستكل الزمني كالعقمي لمطالب. .3

موضوعات 
 الوحدة

 عمليات العلم

 المجموع
 التصنيف 

2232% 
 الستنتاج

8236% 
 التواصل

8232% 

العالقات 
 المكانية 

0232% 

 عدد 
 األسئلة

لنسبة ا
 المئوية

 عدد 
 األسئلة

النسبة 
 المئوية

 عدد 
 األسئلة

النسبة 
 المئوية

 عدد 
 األسئلة

النسبة 
 المئوية

 عدد 
 األسئلة

النسبة 
 المئوية

ية أهم
 التصنيف

8638% 

2 9% 2 8% 0 7% 1 1% 5 24% 

الالفقاريات 
 والفقاريات

8032% 

0 6.5% 0 6% 0 5.5% 0 4% 4 22% 

 الالفقاريات
8032% 

0 6.5% 0 6% 0 5.5% 0 4% 4 22% 

 الفقاريات
20% 

2 01% 2 9% 2 8% 0 5% 7 32% 

 %011 21 %03 3 %26 5 %29 6 %32 6 المجموع
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 مستكيات المعرفة المطمكب قياسيا. تيكٌظؼأف تككف اَلسئمة  .4
 قػػػػاـ الباحػػػػػث بتقػػػػػديـ مجمكعػػػػة مػػػػػف التعميمػػػػػات لتسػػػػييؿ فيػػػػػـ الطػػػػػالب لممطمػػػػكب مػػػػػف االختبػػػػػار.

 :كالتاليالتعميمات  وقد قسمت
 البيانات اَلكلية لمطالب كالتي تشتمؿ عمى االسـ، المدرسة، الصؼ، المبحث. -
تـ إعطاء الطالب فكرة مبسطة عف اليدؼ مف االختبار كعدد بنكده  تعميمات االختبار:  -

 كطريقة اإلجابة عميو.
 قبؿ البدء بالحؿ.تـ كضع مثاؿ تكضيحي لمطالب عف كيفية اإلجابة عمى البنكد االختبارية  -

     :تجريب االختبار -4
قاـ الباحث بتطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية مف طالب الصؼ الخامس اَلساسي،       

( طالب، مف مدرسة دار االرقـ التعميمية، شرؽ غزة، بعد الحصكؿ 32ككانت العينة مككنة مف )
اَلرقـ  اإلذف مف ادارة مدرسة داركأخذ سالمية عمى كرقة تسييؿ ميمة باحث مف الجامعة اإل

 كقد ىدفت العينة االستطالعية إلى:التعميمية، 
 حساب زمف االختبار. -
 حساب معامالت االتساؽ الداخمي. -
 حساب ثبات االختبار. -
 إيجاد معامؿ الصعكبة ، كمعامؿ التمييز. -

ثناء التطبيؽ لجميع طالب أ ات مفتكحن كبدأت عممية التطبيؽ عمى العينة االستطالعية، كتيرؾ الكق
العينة االستطالعية، حيث تـ تسجيؿ الكقت الذم استغرقو أكؿ خمس طالب، كآخر خمس 

 طالب، كمف ثـ حساب متكسط الزمف باستخداـ المعادلة التالية:
 متوسط الزمف = مجموع الزمف بالدقائؽ / عدد الطالب  

ستعداد لإلجابة، كالرد عمى استفسارات ىذا كقد تـ إضافة خمس دقائؽ لقراءة التعميمات ، كاال
 .دقيقة (40الطمبة، كبذلؾ حدد الزمف الكمي لتطبيؽ االختبار، كىك )

  تصحيح االختبار:-5
تـ تصحيح االختبار بكضع عالمة كاحدة لكٌؿ فقرة مف فقرات االختبار في حاؿ كانت        

( 20كرةن بيف )صفر ك اإلجابة صحيحة، حيث تككف الدرجة التي حصؿ عمييا الطالب محص
 درجة.
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  :رصدؽ االختبا - -15
اعتمد صدؽ االختبار عمى صدؽ المحتكل، مف حيث مدل تمثيؿ االختبار لممجاالت التي      

 يقيسيا، كذلؾ مف خالؿ:
  صدؽ المحتوى: . أ

كعرضو عمى مجمكعة مف المعمميف، ذكم  في صكرتو اَلكلية، تـ إعداد االختبار       
، كتـاالختصاص في المن جراء التعديالت  اىج كطرؽ تدريس العمـك أخذ آرائيـ، كمالحظاتيـ، كا 

الالزمة، مف حيث السالمة المغكية، كمدل شمكلية المفاىيـ المحددة لمكحدة، كمدل انتماء فقرات 
 االختبار لممفاىيـ العممية، كقد تـ تعديمو بناء عمى آراء المحٌكميف.

 :صدؽ االتساؽ الداخمي . ب
عف طريؽ تطبيؽ االختبار المعد عمى عينة  مف صدؽ االتساؽ الداخمي، تـ التحقؽ    

، كتـ حساب معامؿ االرتباط ) بيرسكف( بيف درجات كٌؿ فقرة ا( طالبن 32استطالعية مككنة مف )
، كذلؾ باستخداـ البرنامج والذم تنتمي إلي مف فقرات االختبار، كالدرجة الكمية لالختبار

 (4-11جدوؿ رقـ )                 (.spssاإلحصائي )
 :تبارخالدرجة الكمية لالو معامؿ ارتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات اختبار عمميات العمـ 

 معامؿ االرتباط رقـ الفقرة

 

 معامؿ االرتباط رقـ الفقرة

1 03491** 11 03369* 

2 03387* 12 03473** 

3 03488** 13 03502** 

4 03543** 14 03403* 

5 03402* 15 03451** 

6 03380* 16 03478** 

7 03352* 17 03492** 

8 03799** 18 03588** 

9 03488** 19 03531** 

10 03574** 20 03441* 
 0305* دالة إحصائيان عند مستكل داللة 
 0301** دالة إحصائيان عند مستكل داللة 

 2.093تساكم  19( كبدرجة حرية 0305( عند مستكل داللة )tقيمة )
 2.861تساكم  19( كبدرجة حرية 0301( عند مستكل داللة )tقيمة )
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 ( كىذا03799- 03352( أف معامالت االرتباط تتراكح بيف )4-12يالحظ مف جدكؿ ) 
      يطمئف الباحث.     

 (4-12جدوؿ رقـ )
 والدرجة  عمميات العمـمعامالت االرتباط لكؿ بعد مف أبعاد اختبار 

 ختباراال الكمية لفقرات
 معامؿ االرتباط البعد

 **03745 التصنيؼ 

 **03836 االستنتاج 

 **03679 العالقات المكانية 

 **03808 التواصؿ 

 0305ا عند مستكل داللة * دالة إحصائين 
 0301عند مستكل داللة  ا** دالة إحصائين 

    ائيان ، بيف كٌؿ بعد كيتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد عالقة ارتباطية مكجبة ، دالة إحص         
االختبار، كالدرجة الكمية لالختبار، مما يطمئف الباحث الستخداـ ىذا االختبار، كتطبيقو  مف أبعاد

 عمى العينة.
  :رتحميؿ إجابات أسئمة االختبا -7

 نتائج تحميؿ تـ االستطالعية العينة طمبة عمى اختبار عمميات العمـ تطبيؽ تـ أف بعد
 :عمى التعرؼ بيدؼ االختبار سئمةأ عمى الطالب إجابات
 .االختبار أسئمة مف سؤاؿ كؿ صعكبة معامؿ -1

 .االختبار أسئمة مف سؤاؿ كؿ تمييز معامؿ -2

 Coefficient of Difficultyأواًل: معامؿ الصعوبة:  -1

عمى السؤاؿ إجابة خاطئة ، ككاف اليدؼ مف حساب درجة  أجابكاكيقاس بالنسبة لمف 
أك تزيد عف  (1221)ك حذؼ الفقرات التي تقؿ درجة صعكبتيا عف الصعكبة لفقرات االختبار ى

 :(171،  2118دقة ،  أبك)كيحسب بالمعادلة التالية  (،1281)
 

 درجة الصعوبة لمفقرة  =
 عف السؤاؿ إجابة خاطئة أجابواعدد الذيف 

 عدد المفحوصيف أو عدد الذيف حاولوا اإلجابة عف السؤاؿ
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 Discrimination Coefficient ثانيًا: معامؿ التمييز : -2

يقصد بو قدرة الفقرة عمى التمييز بيف الطمبة مف حيث الفركؽ الفردية بينيـ ، كقدرتيا 
ككاف اليدؼ مف حساب معامؿ التمييز لفقرات  ،أيضان عمى التمييز بيف الفئة العميا كالفئة الدنيا

نيا تعتبر ضعيفة، كيحسب َل 1221االختبار ىك حذؼ الفقرات التي يقؿ معامؿ تمييزىا عف 
 (:171، 2118دقة ،  أبكبالمعادلة التالية )

 

 معامؿ التمييز =
 عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا –عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العميا 

 نصؼ عدد األفراد في المجموعتيف
 

 :عمميات العمـار معامؿ الصعوبة ومعامؿ التمييز لفقرات اختبيوضح  تيوالجدوؿ اآل
 (4-13جدوؿ رقـ )

 عمميات العمـمعامؿ الصعوبة ومعامؿ التمييز لفقرات اختبار 

 معامؿ الفقرة رقـ
 الصعوبة

 معامؿ
 التمييز

 معامؿ الصعوبة معامؿ الفقرة رقـ
 التمييز

1 0.53 0.56 11 0.50 0.56 
2 0.34 0.44 12 0.47 0.44 
3 0.31 0.67 13 0.41 0.67 
4 0.41 0.67 14 0.38 0.56 
5 0.34 0.56 15 0.53 0.44 
6 0.41 0.33 16 0.53 0.56 
7 0.47 0.33 17 0.69 0.56 
8 0.72 0.70 18 0.50 0.67 
9 0.34 0.33 19 0.53 0.56 
10 0.44 0.56 20 0.50 0.67 

 
( 0.86،  0.23أف معامالت الصعكبة تراكحت ما بيف ) (4-14)يتضح مف جدكؿ 

( بمتكسط  0.55،  0.20(، أما معامالت التميز فقد تراكحت ما بيف )0.53بمتكسط  قدره )
 كىي معامالت مقبكلة تيطمئف الباحث لتطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة. ،(0.53قدره )
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 ثبات االختبار: -8
كىك إعطاء االختبار لمنتائج نفسيا تقريبا في كؿ مرة يطبؽ فييا عمى المجمكعة نفسيا مف    

قد تـ إيجاد ثبات االختبار باستخداـ طريقتي : التجزئة النصفية ، كمعادلة ككدر ، ك  الطمبة
 .20 -ريتشاردسكف 

        طريقة التجزئة النصفية : . أ
تـ إيجاد معامؿ الثبات باستخداـ طريقة التجزئة النصفية، حيث تـ تجزئة اَلسئمة إلى نصفيف، 

لنصؼ اَلكؿ، كاَلسئمة الزكجية ىي أسئمة كاعتيبرت اَلسئمة ذات اَلرقاـ الفردية ىي أسئمة ا
براكف باستثناء بعد  - النصؼ الثاني، كتـ حساب معامؿ الثبات باستخداـ معادلة سبيرماف

العالقات المكانية  فقد استخدمت معادلة جتماف، كقد تـ الحصكؿ عمى النتائج الكاردة في جدكؿ 
 (.4-15رقـ )

  (4-14جدوؿ رقـ )
 )طريقة التجزئة النصفية( مميات العمـعمعامؿ الثبات ألبعاد 

 الثبات معامؿ االرتباط معامؿ البعد الرقـ

 03704 03543 التصنيؼ  1

 03670 03504 االستنتاج 2

 03401 03238 العالقات المكانية  3

 03783 03643 التكاصؿ  4

 03851 03740 العممية المفاىيـ أبعاد جميع 5

 
استخدـ  ( Richardson and Kuder 20): 22 -ريتشاردسوف –طريقة كودر . ب

الباحث طريقة ثانية مف طرؽ حساب الثبات، كذلؾ إليجاد معامؿ ثبات االختبار، 
لمدرجة الكمية لالختبار ، 20 -حيث حصؿ عمى قيمة معامؿ ككدر ريتشاردسكف

 (7: 2012)عفانة ، ككؿ طبقان لممعادلة التالية:  

 

 =)20ر 
 ف

-   1 )( 
  ( ص – 1)  جػ صم

1-ف ( 2ع   

 :  التبايف 2: عدد الفقرات             ع  عدد االجابات الصحيحة     ف:    صحيث أف :  
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، كىذا يعنى أف معامؿ (03779)فتبيف أف قيمة معامؿ الثبات كانت مناسبة ، حيث كانت قيمتيا 
 مما يؤكد كبذلؾ يككف الباحث قد تأكدت مف ثبات االختبار المعد لمدراسة، ،الثبات مناسب

 استخدامو بالدراسة. إمكانية
 

  :الصورة النيائية لالختبار -9
( مفردةن، خيصصت لكٌؿ مفردة درجة 20تككنت الصكرة النيائية الختبار عمميات العمـ مف )

 .(6ممحؽ رقـ( درجة )20كاحدة، لتصبح الدرجة الكمية )
 

      ضبط تكافؤ مجموعات الدراسة: -10
فقد قاـ  ،تائج الدراسة، مف خالؿ تٌجنب المتغيرات الدخيمةحرص الباحث عمى ضماف سالمة ن 

بضبط تكافؤ المجمكعتيف: التجريبية، كالضابطة ، كذلؾ في المتغيرات التالية: )التحصيؿ في 
 لعمميات العمـ(. القبميكاالختبار  العمكـ، كاالختبار القبمي لممفاىيـ العممية،مادة 
:مادة  ضبط متغير التحصيؿ في  -1   العمـو

لممقارنة بينيـ    المجمكعتيف في الفصؿ الدراسي اَلكؿ،اعتمد الباحث نتائج اختبار العمكـ لكالن 
 ( يكضح ذلؾ.4-17التحصيؿ الدراسي لمادة العمكـ، كالجدكؿ ) في

 ( 4-15جدوؿ رقـ )
 العموـمادة ضبط متغير التحصيؿ في 

 المتوسط العدد القبمي القياس المتغير
 الحسابي

 االنحراؼ
 T قيمة   اريالمعي

 القيمة االحتمالية
Sig. 

(2-tailed) 
التحصيؿ السابؽ 

 في العمـو
 113647 90348 31 الضابطة المجمكعة

03389 03699 
 113215 91361 31 التجريبية المجمكعة

(، كىذا َٓ.َ، عند مستكل داللة )ا( غير دالة إحصائين ( أف قيمة )ت17يٌتضح مف الجدكؿ )
ؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف: التجريبية، كالضابطة، كىذا يعني يعني عدـ كجكد فرك 

.  تكافؤ المجمكعتيف في التحصيؿ في مادة العمـك
  ضبط التكافؤ مف حيث االختبار القبمي لممفاىيـ العممية: -2

، كقد قاـ الباحث بتطبيؽ اختبارو قبمي لممفاىيـ العممية، عمى طالب مجمكعتي الدراسة )التجريبية
، كتـ حساب المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية، ةقبؿ البدء بتنفيذ التجرب ،كالضابطة(
 يكضح ذلؾ. ،(4-18، كالجدكؿ )لمتٌحقؽ مف تكافؤ مجمكعتي الدراسة ،كقيـ )ت(



 
93 

 (4-16جدوؿ رقـ )
 ضبط التكافؤ مف حيث االختبار القبمي لممفاىيـ العممية

 
 المتغير

 دالعد القبمي القياس
 المتكسط
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعيارم

قيمة  
T 

القيمة 
 االحتمالية

Sig. 
(2-tailed) 

مية
العم
يـ 
فاى
 الم

 التذكر
 1344 2316 31 الضابطة المجمكعة

03732 03467 
 1334 2342 31 التجريبية المجمكعة

 الفيـ
 2377 3313 31 الضابطة المجمكعة

03316 03753 
 1399 3332 31 التجريبية المجمكعة

 التطبيؽ
 1332 1371 31 الضابطة المجمكعة

03309 03758 
 1313 1381 31 التجريبية المجمكعة

ميارات 
 عميا

 1351 1358 31 الضابطة المجمكعة
03194 03847 

 1309 1352 31 التجريبية المجمكعة

جميع 
 اَلبعاد

 4301 8358 31 الضابطة المجمكعة
03533 03596 

 3309 9306 31 التجريبية لمجمكعةا

 
، كىذا )َٓ.َ، عند مستكل داللة )ا( غير دالة إحصائين ( أف قيمة )ت9يٌتضح مف الجدكؿ )

يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف: التجريبية، كالضابطة، كىذا يعني 
 تكافؤ المجمكعتيف في االختبار القبمي لممفاىيـ العممية.

 
  لعمميات العمـ: القبميضبط التكافؤ مف حيث االختبار  -3

كقد قاـ الباحث بتطبيؽ اختبارو قبمي لعمميات العمـ ، عمى طالب مجمكعتي الدراسة      
البدء بتنفيذ التجربة، كتـ حساب المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات  قبؿ ،)التجريبية، كالضابطة(
 يكضح ذلؾ. ،(4-19، كالجدكؿ )كافؤ مجمكعتي الدراسةلمتٌحقؽ مف ت ،المعيارية، كقيـ )ت(
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 (4-17جدوؿ رقـ )
 لعمميات العمـ   القبميضبط التكافؤ مف حيث االختبار 

 
 المتغير

 المتكسط العدد القبمي القياس
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعيارم

قيمة  
T 

 القيمة االحتمالية
Sig. 

(2-tailed) 
 
 
 

عمميات 
 العمـ

 03374 03896 1312 1377 31 الضابطة المجمكعة التصنيؼ 

 1315 1352 31 التجريبية المجمكعة

 03607 03517 1324 1348 31 الضابطة المجمكعة االستنتاج

 1322 1332 31 التجريبية المجمكعة

العالقات 
 المكانية  

 03652 03453 0375 0397 31 الضابطة المجمكعة

 0392 0387 31 التجريبية المجمكعة

 03586 03547 0383 1303 31 الضابطة المجمكعة التكاصؿ 

 1301 0390 31 التجريبية المجمكعة

جميع 
 اَلبعاد

 03779 03282 2346 5316 31 الضابطة المجمكعة

 2302 5300 31 التجريبية المجمكعة

 
، كىذا )َٓ.َداللة )، عند مستكل ا( غير دالة إحصائين ( أف قيمة )ت4-20يٌتضح مف الجدكؿ )

يعني عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف: التجريبية، كالضابطة، كىذا يعني 
 تكافؤ المجمكعتيف في االختبار القبمي لعمميات العمـ.

 
 دليؿ المعمـ :  إعداد
يؿ المعمـ دل إعدادقاـ الباحث باالطالع عمى اَلدب التربكم كالدراسات السابقة في كيفية        

لكحدة  تينسكفبحيث ينمي ميارة المفاىيـ العممية كعمميات العمـ باستخداـ نمكذج ميرؿ ك 
"التصنيؼ " حيث تضمف الدليؿ اَلىداؼ المراد تعمميا، الخبرات السابقة، التكزيع الزمني 

ات كاَلدكات المستخدمة في تنفيذ الدركس، خطك  ،لمحصة، اَلنشطة المتضمنة كالكسائؿ التعميمية
الدليؿ بصكرتو النيائية  خرجلى أف إ ،التنفيذ، كاَلسئمة التابعة ليا، كأسئمة التقكيـ بأنكاعو المختمفة

 (.7رقـ  ممحؽ كما ىك مكضح في )
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 خطوات الدراسة :
، كاكتساب المفاىيـ تينسكفاالطالع عمى اَلدبيات، كالبحكث التربكية المتعمقة بنمكذج ميرؿ ك . 1

 مـ.كعمميات الع ،العممية
لتحديد المفاىيـ العممية، كعمميات العمـ  ،تحميؿ المحتكل العممي لكحدة )التصنيؼ( . 2

 المتضمنة بالكحدة.
 اختبارو لقياس مدل تحصيؿ الطالب لممفاىيـ العممية، كتحديد صدقو كثباتو. إعداد .3
 ، كتحديد صدقو كثباتو.عمميات العمـاختبارو لقياس  إعداد.4
 .، بحيث تيعرض دركس الكحدة عمى حسب نمكذج ميرؿ كتينسكفدليؿ المعمـ إعداد.5
مجمكعة عمى  ،ككذلؾ عرض دليؿ المعمـ، المفاىيـ العممية، كعمميات العمـ اختبارمعرض  .6

التعديالت  ميفكقد اقترح السادة المحك  ،مف المحكميف المختصيف في مجاؿ طرؽ تدريس العمكـ
  التالية:

 اَلسئمة لككنيا ضعيفة.استبداؿ بعض البدائؿ في بعض  - أ

 اَلسئمة. لبعض المغكية الصياغة إعادة - ب

 اعادة ترتيب بعض اَلسئمة ترتيبا منطقيا مف السيؿ الى الصعب. - ت

 رقـ ،ممحؽ النيائية كتـ تجييز االختبار بصكرتو الالـز تعديؿ تـ يفالمحكم مالحظات ضكء كفي
  .بالصكرة النيائية حيث يبيف اختبار المفاىيـ العممية كعمميات العمـ ،(6، 5)

، عمى عينة استطالعية، لمتأكد مف الصدؽ، ، كعمميات العمـتطبيؽ اختبار المفاىيـ العممية .7
 كالثبات، كمدل صعكبة الفقرات، كمعامؿ تميزىا.

َلخذ المكافقة بتطبيؽ  "طمب تسييؿ ميمة باحث"محصكؿ عمى ل الباحث بطمب رسميتقدـ .8 
  .24/3/2014 بتاريخ ر اَلرقـ التعميمية لمبنيفاجراءات الدراسة في مدرسة دا

جراء "كالضابطة التجريبية" الدراسة عينة اختيار.9  الضابطة الدراسة مجمكعتيل القبمي التطبيؽ كا 
 داللة كلبياف لمدرجات، المعيارم كاالنحراؼ الحسابي المتكسط حساب تـ حيث التجريبية، ك

 تـ التجريب قبؿ كالضابطة التجريبية مكعةالمج في الطالب درجات متكسطات بيف الفركؽ
 المجمكعتيف.  تكافؤ مف التأكد بعد كذلؾ مستقميف، لمتكسطيف" ت" قيمة حساب
  بعد أف تـ اختيار المكاف  عمى الطالب بمساعدة مدرس المادة الباحث التجربةطبؽ  .10

  تينسكف.التدريس كفؽ نمكذج ميرؿ ك  ، كتدريب المعمـ عمىالمناسب )مختبر المدرسة(
  عمى حسب نمكذج ميرؿ كتينسكف تدريس طالب المجمكعة التجريبية الكحدة الثالثة. تـ 11  .3

/ 27/4ـ كحتى تاريخ 31/3/2114حيث تـ البدء في (،LCDباستخداـ شاشة العرض )
 الحظ الباحث : نمكذج ميرؿ كتينسكف كمف المالحظات أثناء التدريس باستخداـ ـ2114
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  التعمـ الجديدة .تفاعؿ الطمبة لطريقة 

 في المناقشة كالحكار مشاركة الطالب بشكؿ فاعؿ. 

 ـك بشكؿ ممحكظ عف باقي المكاد.مميؿ الطالب نحك مادة الع 

 .تعبير الطالب عف آرائيـ كأفكارىـ بعيدان عف القمؽ كالخكؼ 

 .طرح الطالب أمثمة متعددة كمالحظات حكؿ المفاىيـ مف كاقع الحياة 

اختبار بعدل عمى  تطبيؽ، تـ التجريبيةعمى عينة الدراسة ية التدريس عممبعد االنتياء مف .12
، االجاباتأكراؽ تصحيح  كبعدىا تـ ـ(4/5/2014بتاريخ ) ،المجمكعتيف: التجريبية، كالضابطة

، كجمع البيانات، كتحميميا، ثـ عرض النتائج، كمناقشتيا، كتفسيرىا في ضكء كرصد الدرجات
  .تكصيات كمقترحات الدراسةكالكصكؿ إلى ، فركض الدراسة

 
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة : 

( في معالجة بيانات الدراسة spssلتحقيؽ أىداؼ الدراسة، استخدـ الباحث البرنامج االحصائي)
 -:آلتيةا

 المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم. -
 اختبار )ت( لعينتيف مستقمتيف. -
 جـ اَلثر.حمربع ايتا إليجاد  حساب قيمة -
 .20ريتشاردسكف   –ككدر معادلة  -
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 اخلاهطالفصل 

 ًتائح الدزاظت وتفعريها وهٌاقشتها
 
 

 .نتائج اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ ومناقشتو ͏
 .نتائج اإلجابة عف السؤاؿ الثاني ومناقشتو ͏
 .نتائج اإلجابة عف السؤاؿ الثالث ومناقشتو ͏

 .نتائج اإلجابة عف السؤاؿ الرابع ومناقشتو ͏

 .ومناقشتو الخامساإلجابة عف السؤاؿ نتائج  ͏

 .توصيات الدراسة ͏
 .مقترحات الدراسة ͏
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 الفصؿ الخامس 
 نتائج الدراسة ومناقشتيا 

 
في تنمية المفاىيـ العممية   تينسكفتكظيؼ نمكذج ميرؿ ك  أثرىدفت الدراسة إلى معرفة 

تـ  ،كلتتحقؽ ىذه اَلىداؼ ،كاكتساب بعض عمميات العمـ، لدل طالب  الصؼ الرابع االبتدائي
استخداـ أدكات الدراسة المعدة لذلؾ، كالتي تـ إيضاحيا في الفصؿ الرابع، بينما يتناكؿ ىذا 

 الفصؿ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا مف خالؿ ىذه اَلدكات كتفسيرىا كمناقشتيا.
 

  النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ:
؟ما المفاىيـ العممية الواجب تنميتيا لد  ى طالب الصؼ الرابع األساسي في مادة العمـو

قاـ الباحث بتحميؿ كتاب الصؼ الرابع  ،بعد االطالع عمى الدراسات السابقة، كاالستفادة منيا 
، كتحديد المفاىيـ العممية الكاجب تنميتيا بالنسبة لطالب ىذه المرحمة،  اَلساسي لمادة العمـك

مف المختصيف ذكم الخبرة ، كعرضيا عمى مجمكعة بحيث قاـ الباحث  بحصر المفاىيـ العممية
، ، لمتأكد مف صحتيا، (4ممحؽ رقـ ) كالخبراء في المناىج كطرؽ التدريس في تدريس مادة العمـك

بداء الرأمكشمكليتيا، كمف أجؿ التع تكصؿ  ،كبعد جمعيا كرصدىا ،ديؿ، كالحذؼ أك اإلضافة، كا 
 .(5-1جدكؿ رقـ )الباحث لمجمكعة مف المفاىيـ 

 (5-1جدوؿ رقـ )
 قائمة المفاىيـ العممية 

 الدللة اللفظية المفهوم العلمي عنوان الدرس

ىك عممية كضع اَلشياء في مجمكعات، لكجكد  التصنيؼ التصنيؼ يةأىم
 .صفة مشتركة

الالفقاريات 
 والفقاريات

 

ك سمسمة مف الفقرات )القطع العظمية( المرتبطة ى رياالعمود الفق
د مف الناحية الظيرية لجسـ مع بعضيا، كتمت

 الكائف الحي.

حيكانات تتميز بخمك جسميا مف كجكد عمكد  الالفقاريات
 فقارم.

 رم.احيكانات يتميز جسميا بكجكد العمكد الفق الفقاريات
ىي حيكانات الفقارية، تعيش في بيئات مختمفة،  الديداف الالفقاريات

اكلة، أجساميا متطك كتتميز بٌأنيا عديمة اَلطراؼ 
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منيا ما ىك نافع ك  ،بالبيض ثراكرخكة، كتتك
 لإلنساف كالتربة، كمنيا ما ىك ضار.

 

ىي حيكانات الفقارية، تتميز بجسـو طرم أممس  الرخويات
 داخؿ ىيكؿرخك، لذا تتكاجد معظـ أنكاعيا 

 يعمؿ عمى حمايتيا. ،خارجي صمب )صدؼ(
ي يتميز ىي أكبر مجمكعة مف الكائنات الحية الت المفصميات

جسميا بٌأنو مككف مف قطع، كأرجميا مقسمة إلى 
 أجزاء مفصمية، كمعظميا لو ىيكؿ خارجي صمب.

 
 

 الفقاريات

ىي حيكانات فقارية ، تتٌنفس تحت الماء بكاسطة   األسماؾ
الخياشيـ ، كليا زعانؼ كذيؿ ، تيساعدىا عمى 

 السباحة في الماء.
مف  اكقريبن ي المزارع،ىي حيكانات فقارية، تعيش ف البرمائيات

جمدىا عارو أممس  ،الماء، كاَلنيار، كالمستنقعات
رطب، كتقضي فترةن مف حياتيا في الماء ، كفترةن 

 برمائيات(.اللبر، كلذلؾ سميت )اأخرل في 
ىي حيكانات فقارية، منيا ما يعيش عمى اليابسة،  الزواحؼ

كمنيا ما يعيش في الماء، كتتٌنفس بكاسطة 
سميا مغٌطى بالحراشؼ الصمبة الرئتيف، كج

المتصمة، كبعض منيا لو أطراؼ، كالبعض اآلخر 
 بالبيض. ثراتكيال أطراؼ لو، ك 

ىي حيكانات فقارية، تتميز معظميا بقدرتيا عمى  الطيور
 ثراالطيراف، كتتٌنفس بكاسطة الرئتيف، كتتك

 بالبيض.
عمى اليابسة،  معظميا يعيش ىي حيكانات فقارية، الثدييات

 يغطي جمدىا الشعر، ،قميؿ منيا يعيش في الماءك 
كاليكاء  تتٌنفس اَلكسجيف ،كالبر، كالفرك، كالصكؼ

 كتنتقؿ بالكالدة، ثراالجكم بكاسطة الرئتيف، كتتك
مف مكاف إلى آخر بطرؽ  مختمفة، كالمشي، 

 كالجرم، كالقفز، كالطيراف.
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في  انيا مف أكثر المفاىيـ تجريدن كمف خالؿ المفاىيـ السابقة التي تـ عرضيا فيبيف الباحث أ
نجد أف ىذه المفاىيـ مكجكدة في الكتاب المدرسي بصكرة  قد تككف كحدة التصنيؼ حيث 

مختصرة ، حيث قاـ الباحث بذكر التعريفات بصكرة مفصمة، مما يتيح لمطالب القدرة عمى تحديد 
 الخصائص الحرجة المتعمقة بالمفيكـ بصكرة جيدة .

 بالسؤاؿ الثاني:  النتائج المتعمقة
 ما عمميات العمـ  الواجب تنميتيا لدى طالب الصؼ الرابع األساسي في مادة العموـ؟ 

قاـ  ،تناكلت عمميات العمـ ، كاالستفادة منيا التيبعد االطالع عمى الدراسات السابقة 
، كتحديد ميا رات الباحث بتحميؿ كحدة التصنيؼ في كتاب الصؼ الرابع اَلساسي لمادة العمـك

مف المختصيف عمى مجمكعة  -التي تـ تحديدىا  –عمميات العمـ، كتـ عرض عمميات العمـ 
كالخبراء في المناىج كطرؽ التدريس، لمتأكد مف صحتيا،  ذكم الخبرة في تدريس مادة العمكـ،

بداء الرأم ديؿ، كالحذؼ أك اإلضافة،كشمكليتيا، كمف أجؿ التع تكصؿ  ،كبعد جمعيا كرصدىا ،كا 
 .ث لمجمكعة مف عمميات العمـالباح

 (5-2جدوؿ رقـ )                           
 عمميات العمـقائمة                            

 تعريفيا اإلجرائي عمميات العمـ
عممية يتـ فييا تقسيـ المعمكمات ك كضع أشياء في مجمكعات بناء  التصنيؼ 

صائص العامة ك سمة مشتركة كذلؾ بالكقكؼ عمى الخأعمى صفة 
 المشتركة  لألشياء.

كتكضيح المالحظات بناء عمى  العممية التي يتـ فييا تقديـ تفسيرات، االستنتاج
يتـ فييا االنتقاؿ مف العاـ إلى الخاص، كمف الكؿ  الخبرات السابقة ككما

أف خصائص الجزء)المثاؿ( تنطبؽ عمى  إلى الجزء، بعد مالحظة
 خصائص الكؿ) التعميـ(.

كيتـ مف  ،عممية عقمية تنمى الميارة الالزمة لكصؼ العالقات المكانية قات المكانيةالعال
 خالليا  الربط بيف اَلشياء بعضيا بعضان كربط العمـ بالكاقع.

عادة ا  عادة التعامؿ مع المعمكمة ك إالعممية التي تتيح الفرصة لممتعمـ الى  التواصؿ 
داث أك الظكاىر بدقة حشياء أك اَلصياغتيا كذلؾ مف خالؿ كصؼ اَل

عممية كترجمة المعمكمات المتكافرة في صكرة شفيية أك كتابية كعرض 
عدادالنتائج في جداكؿ ك    .التقارير عف االنشطة العممية ا 
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 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث:
تنميػػة المفػػاىيـ العمميػػة و  فػػي تينسػػوفمػػا الصػػورة المقترحػػة لتوظيػػؼ نمػػوذج ميػػرؿ و 

 المتوفرة في وحدة "التصنيؼ"؟ عمميات العمـ
سة عباس درا :مثؿ، كتينسكف لقد قاـ الباحث باالطالع عمى الدراسات التي تناكلت نمكذج ميرؿ 

( 2012دراسة طو)ك  (2012دراسة صيدـ )، (2013دراسة حبيب ) ،(2013ك مغير ك جكاد)
كذج ميرؿ حيث خمص الباحث إلى أف نم ،(2007دراسة الحراسيس )ك ( 2011كدراسة صالح )

ا  بشكاىد مركرن كتينسكف نمكذج استنتاجي يعتمد عمى تقديـ المفاىيـ تبدأ مف تعريؼ المفيكـ 
 لمتدريب االستجكابي لممفيـك لمتأكد مف مدل قدرة الطالب المفيكـ )اَلمثمة ، كالالأمثمة( كصكالن 

،  في كضحىك مما ك عمى التمييز بيف الشكاىد المنتمية لممفيكـ كالشكاىد غير المنتمية لممفيـك
 .(8)ممحؽ رقـ دليؿ المعمـ 

 
 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع:

ىؿ يوجد اختالؼ بيف متوسطي  درجات الطالب في المجموعة التجريبية, ودرجات 
 في االختبار البعدي لممفاىيـ العممية؟ الضابطةأقرانيـ في المجموعة 
 ينص عمى اآلتي: مكالذ ،التاليتـ كضع الفرض  ،كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ

(  بيف متكسط درجات الطالب  α ≤ 0.05)) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) 
كدرجات أقرانيـ في  المجمكعة  ،(تينسكفدرسكا بنمكذج ميرؿ ك  الذيففي المجمكعة التجريبية )

 .ـ العممية ((لممفاىي  البعدمالضابطة )الذيف درسكا بالطريقة المعتادة(، في االختبار 
تـ حساب المتكسطات الحسابية،  ،مدل صحتياالفرضية ك ، كاختبار السؤاؿ اىذ عمى كلإلجابة، 

لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ اإلحصائية، عند داللة  ،كاالنحرافات المعيارية، كاستخداـ اختبار )ت(
(α ≤ 0.05 بيف متكسط درجات طالب المجمكعة التجريبية، كمتكسط درجات طالب )

 ـ    جدكؿ رقالمجمكعة الضابطة، في اختبار المفاىيـ العممية البعدم، ككانت النتائج حسب 
(3-5.) 
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 (5-3جدوؿ رقـ ) 
  العممية المفاىيـ اختبار ألبعاد (ت) وقيمة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 
 المتوسط العدد البعدي القياس المتغير

 الحسابي
 االنحراؼ

 Tقيمة   ريالمعيا
 قيمة الداللة 

Sig. 
(2-tailed) 

مية
العم
يـ 
فاى
 الم

 التذكر
 2357 4361 31 الضابطة المجمكعة

53771 00000 
 0396 7345 31 التجريبية المجمكعة

 الفيـ
 4330 8332 31 الضابطة المجمكعة

73924 
00000 

 1370 1439 31 التجريبية المجمكعة

 التطبيؽ
 2305 4394 31 طةالضاب المجمكعة

63275 
00000 

 0389 7345 31 التجريبية المجمكعة

ميارات 
 عميا

 2317 4352 31 الضابطة المجمكعة
63726 

00000 

 1302 7342 31 التجريبية المجمكعة

جميع 
 األبعاد

 10329 22339 31 الضابطة المجمكعة
73473 

00000 

 4304 37323 31 التجريبية المجمكعة

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ دالة إحصائيان، بيف متكسطي المجمكعة التجريبية، 
كالمجمكعة الضابطة، في االختبار البعدم لممفاىيـ العممي، لصالح المجمكعة التجريبية، كأف 

 (.1َ.َقيمة )ت( المحسكبة دالة إحصائيان عند النسبة )
مف  في تنمية المفاىيـ العممية، تينسكفميرؿ ك  نمكذجكقاـ الباحث بحساب حجـ تأثير استخداـ 

 جـ التأثير لمقياس حجـكالجدكؿ اآلتي يكضح ح ،(5-5) رقـ جدكؿ خالؿ حساب مربع ايتا،
 .التأثير
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 (5-4جدوؿ رقـ )
 مقياس حجـ التأثير

 
 قيمة  ايتا

 حجـ التأثير

 كبير متوسط صغير

0.01 0.06 0.14 
  

 (5-5جدوؿ رقـ )
 ثيرالتأحجـ 

 التأثيرمقدار حجـ  قيمة ايتا tقيمة  أبعاد المفاىيـ
 كبير 0336 53771 التذكر 

 كبير 0351 73924 الفيـ 

 كبير 0340 63275 التطبيؽ

 كبير 0343 63726 ميارات عميا

 كبير 0348 73473 جميع االبعاد

مف  ،بةن كبيرةيتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف حجـ التأثير كبير، كىذا يشير إلى أف ىناؾ نس
االختالؼ في اكتساب المفاىيـ العممية لدل طالب المجمكعة التجريبية، عف طالب المجمكعة 

 كيمكف تفسير ذلؾ مف منطمؽ اَلسباب اآلتية: ،الضابطة
تحتكم عمى  خطكاتتككف مف ي ذمالنمكذج ميرؿ كتينسكف تقديـ المادة التعميمية مف خالؿ   -0

العممية المفاىيـ  اكتسابالطالب عمى  في تشجيع تاىمس نشاطات متسمسمة كمنتظمة،
يجابٌيتيـ خالؿ المكقؼ التعميمي اَلمر الذم يجعؿ التعمـ ذك ، بأنفسيـ، مف خالؿ نشاطيـ كا 

 معنى.

 كفعاؿ. ، خمؽ جك تعميمي مناسبالمعمـ كالطالبكالتعاكف بيف  البتفعيؿ دكر الط  -2
ذج ميرؿ كتينسكف بما فيو مف استخداـ المفاىيـ العممية، باستخداـ نمك ة عممية عرض اىممس -2

، ككذلؾ إبراز الخصائص الحرجة كالتدريب ثـ مناقشة الطالب مفاَلمثمة كالالأمثمة ك 
بتكفير الفرص الكافية لمطالب لممناقشة كلعرض أفكارىـ دكف إصدار أحكاـ االستجكابي 

ثارة مف )المعمـ( فكرية  لمفتكحة كالسابرة طرح اَلسئمة االمناقشة ك عمى صحتيا مف عدمو كا 
 لترسيخ المفيـك العممي.

، حيث جعؿ الجمكد كالتجريد، الذم يمحؽ بكثيرو مف المفاىيـ تينسكفنمكذج ميرؿ ك  خفؼي -4
 تعمـ المفاىيـ بطريقة ممتعة كأكثر متعة لمطالب 
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كبذلؾ يرفض الفرض الصفرم، كيعدؿ الفرض البحثي إلى ٌأنو تكجد ىناؾ فركؽ ذات داللة 
بيف متكسطي درجات الطالب في المجمكعة التجريبية   ( α ≤ 0.05ستكل ) إحصائية عند م

في المجمكعة الضابطة )الذيف  انيـقر أكدرجات  ،نسكف(ينمكذج ميرؿ كت حسبدرسكا  الذيف)
درسكا بالطريقة المعتادة(، في االختبار البعدم لممفاىيـ العممية لصالح المجمكعة التجريبية، 

دراسة  (،2013)ف يخر آعباس ك  مثؿ دراسة ،مع نتائج بعض الدراسات كتتفؽ نتائج ىذه الدراسة
 .(2007) الحراسيس ك ،(2012)صيدـ  ، ك(2013حبيب )

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الخامس:
ىؿ يوجد اختالؼ بيف متوسطي درجات الطالب في المجموعة التجريبية, ودرجات 

 ميات العمـ؟أقرانيـ المجموعة الضابطة في االختبار البعدي لعم
 ، كالذل ينص عمى اآلتي:التاليتـ كضع الفرض  ،كلإلجابة عمى ىذا السؤاؿ

( بيف متكسط درجات الطالب   α ≤ 0.05)) ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )  
كدرجات أقرانيـ في  المجمكعة  ،( تينسكفدرسكا بنمكذج ميرؿ ك  الذيففي المجمكعة التجريبية )

  لعمميات العمـ((.  البعدمدرسكا بالطريقة المعتادة(، في االختبار  الذيفالضابطة )
المتكسطات الحسابية،  تـ حساب ،مدل صحتيا الفرضية ك ، كاختبارلسؤاؿا اكلإلجابة عمى ىذ، 

لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ اإلحصائية، عند داللة  ،كاالنحرافات المعيارية، كاستخداـ اختبار )ت(
(α ≤ 0.05بي ) ف متكسط درجات طالب المجمكعة التجريبية، كمتكسط درجات طالب

  :المجمكعة الضابطة، في اختبار عمميات العمـ  البعدم، ككانت النتائج حسب الجدكؿ اآلتي
 (5-6جدوؿ رقـ )

 العمـ عمميات اختبار ألبعاد (ت) اختبار و المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات    

 
 المتغير

 المتوسط العدد البعديالقياس 
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

قيمة  
T 

 القيمة االحتمالية
Sig. 

(2-tailed) 
 
 
 

عمميات 
 العمـ

 03006 2386 1352 4365 31 الضابطة المجمكعة التصنيؼ 

 0389 5355 31 التجريبية المجمكعة

 03000 4365 2308 3384 31 الضابطة المجمكعة االستنتاج

 0382 5371 31 التجريبية ةالمجمكع

العالقات 
 المكانية  

 03000 4313 1313 1384 31 الضابطة المجمكعة

 0365 2381 31 التجريبية المجمكعة
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 03000 4356 1350 2387 31 الضابطة المجمكعة التواصؿ 

 1315 4342 31 التجريبية المجمكعة
جميع 
 األبعاد

 03000 5300 5304 13319 31 الضابطة المجمكعة

 3304 18348 31 التجريبية المجمكعة

 
المجمكعة التجريبية،  ، بيف متكسطياكؿ السابؽ كجكد فركؽ دالة إحصائين يتبيف مف الجد

كالمجمكعة الضابطة، في االختبار البعدم لعمميات العمـ، لصالح المجمكعة التجريبية، كأف قيمة 
 (.1َ.َلنسبة )عند ا ا( المحسكبة دالة إحصائين )ت

، عمميات العمـبعض  في تنمية  تينسكفنمكذج ميرؿ ك كقاـ الباحث بحساب حجـ تأثير استخداـ 
كالجدكؿ اآلتي يكضح حجـ التأثير لمقياس حجـ  ،( 5-8) جدكؿ  مف خالؿ حساب مربع ايتا،

 التأثير:
 ( 5-7جدوؿ )

 مقياس حجـ التأثير

 
 قيمة  ايتا

 حجـ التأثير

 ركبي متوسط صغير

0.01 0.06 0.14 
 

 (5-8جدوؿ رقـ )
 التأثير حجـ ا

 التأثيرمقدار حجـ  قيمة ايتا tقيمة  أبعاد المفاىيـ
 كبير 0312 2386 التصنيؼ 

 كبير 0326 4365 االستنتاج 

 كبير 0322 4313 التواصؿ 

 كبير 0326 4356 العالقات المكانية 

 كبير 0329 5300 جميع االبعاد
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كؿ السابؽ أف حجـ التأثير كبير ، كىذا يشير إلى أف ىناؾ نسبةن كبيرة مف يتبيف مف الجد
االختالؼ في اكتساب بعض عمميات العمـ  لدل طالب المجمكعة التجريبية ، عف طالب 

 المجمكعة الضابطة.
كبذلؾ يرفض الفرض الصفرم، كيعدؿ الفرض البحثي إلى ٌأنو تكجد ىناؾ فركؽ ذات داللة 

( بيف متكسطي درجات الطالب في المجمكعة التجريبية  α ≤ 0.05ل ) إحصائية عند مستك 
 الذيفيـ في المجمكعة الضابطة )انقر أكدرجات  ،درسكا باستراتيجية نمكذج ميرؿ كتينسكف( الذيف)

 .درسكا بالطريقة المعتادة(، في االختبار البعدم لعمميات العمـ لصالح المجمكعة التجريبية
 مؽ اَلسباب اآلتية:كيمكف تفسير ذلؾ مف منط -

كاشراؾ الطالب اَلسباب الشكاىد كتقديـ  صنيؼت كذلؾ مف خالؿ  إثارة تفكير الطالب -1
أتاح الفرصة أماـ الطالب لممارسة عمميات العمـ المختمفة أثناء  ،التعميميةفي العممية 

فع كر  لى حد كبير في تنمية عمميات العمـ،إت ىماالقياـ بالعممية التعميمية، كبالتالي س
 .االقدرة عمى اتقاني

اَلنشطة كأكراؽ العمؿ كعركض البكربكينت التي تـ عرضيا باستخداـ  إعدادقياـ المعمـ ب -2
الذم يجعؿ الطالب يأخذ الدكر  ،(، كالتركيز عمى التدريب االستجكابيLCDجياز )

 .عمميات العمـ خالؿ تجربتو أثناء االستجكاب في التجربة يستخدـ مياراتالفعاؿ، كجعمو 
ذلؾ مما جعؿ  ،كالخطكات الكاضحة كالمرتبة لنمكذج ميرؿ كتينسكفالتسمسؿ المنطقي  -3

بأسرع كقت  عمميات العمـ أمر سيالن، كالتي أدت إلى الكصكؿ الى النتيجة، استخداـمف 
 .كأقؿ جيد

المختمفة التي أدت إلى استجابة الطالب خالؿ المكقؼ  كأنكاع التعزيز تكفير أنماط، -4
 جعؿ الطالب أكثر ،الذم زاد مف انتباه الطالب كزيادة الدافعية لمتعمـ ؽالتعميمى الشائ

 .ممارسة لعمميات العمـ
 

 توصيات الدراسة: 
 :أتيبناء عمى نتائج الدراسة التي تـ التوصؿ إلييا؛ يوصي الباحث فيما ي

، كذلؾ عف طريؽ تينسكفاالىتماـ بتكظيؼ نمكذج ميرؿ ك  -1  تكجيو في تدريس العمـك
في تنمية المفاىيـ النمكذج، كسالسة الخطكات، كدكره الفعاؿ  يةأىممعمميف بال دريبتك 

  .العممية
ضركرة تقديـ المفاىيـ العممية بشكؿ متسمسؿ كمتتابع مما يسيؿ حث المعممكف عمى  -2

 بيا.عمى الطالب فيميا كاالحتفاظ 
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يبية، حٌث المشرفيف، كاإلدارة المدرسية، عمى تدريب المعمميف مف خالؿ دكرات تدر   -3
كذلؾ مف خالؿ اطالعيـ عمى أسس  الصفية ةكتشجيعيـ عمى تكظيفيا داخؿ الحجر 

 .كخطكات النمكذج
لمعممي العمـك كدكرات تدريبية، لتدريبيـ عمى استخداـ ؿ عقد كرشات عمالعمؿ عمى   -4

 مثؿ ىذه النماذج.
ؾ دكر في لما لذل، عمميات العمـالعممية ك  المفاىيـتنمية تبني النماذج التي تعمؿ عمى  -5

 ساسية.تمبية حاجات الطمبة كالقضاء عمى الركتيف كالممؿ عند طمبة المرحمة اَل
 إدراج مثؿ ىذه النماذج  في كتاب دليؿ المعمـ لممنياج بيدؼ تنكيع طرؽ التدريس. -6
 :مقترحات الدراسة 
تنمية لمادة العمكـ  في تينسكفنمكذج ميرؿ ك جراء دراسات متنكعة تختبر فاعمية إ  -1

 .لدل طمبة المدارس بمختمؼ مراحميا المختمفة، ـ العمميةالمفاىي
في تدريس مكاد أخرل، كالرياضيات، كالمغة العربية،  تينسكفنمكذج ميرؿ ك  أثردراسة   -2

 كالمغة اإلنجميزية، كالتربية اإلسالمية.
 في تنمية ميارات التفكير، كعمميات عمـو أخرل. تينسكفنمكذج ميرؿ ك  أثردراسة   -3
 .سة مماثمة لمدراسة الحالية في مراحؿ تعميمية أخرلالقياـ بدرا  -4
 .عمى الطالباتالقياـ بدراسة مماثمة لمدراسة الحالية  -5
 ، كطرائؽ تدريس أخرل في مادة العمكـ.تينسكفميرؿ ك دراسة مقارنة بيف نمكذج   -6
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 :: المراجع بالمغة العربيةأواًل 
 

. المواد االجتماعية في مناىج التعميـ بيف النظرية والتطبيؽ (.1996إبراىيـ، خيرم ) .1
 دار المعرفة الجامعية . :إلسكندريةا
 مدل تكافر عمميات العمـ في كتب العمكـ لمرحمة (.2008أبك جحجكح ، يحيى ) .2

 المجمد،  ة جامعة النجاح لألبحاث)العمـو االنسانية(مجمالتعميـ اَلساسي بفمسطيف، 
 .1420 -1385 ( ،5) العدد (،22)

بالعمـك  العمـ عمميات تنمية في ( (5E's(. أثر استراتيجية2013أبك داكد، محمد ) .3
رسالة ، بمحافظات غزة اَلساسيالصؼ الخامس  طالب لدل اإلبداعيكالتفكير 

 غزة.  :، جامعة اَلزىر ماجستير غير منشورة
 ،القياس والتقويـ الصفي : المفاىيـ واإلجراءات لتعمـ فعاؿ(. 2118أبك دقة ، سناء ) .4

 غزة: دار آفاؽ لمنشر كالطباعة.. 2ط

(. فعالية بعض استراتيجيات  اكتساب المفاىيـ 2004أبك دنيا ، نادية كأبك ناشي، منى ) .5
 الخامس ميذ الصؼالعممية عمى بنية المحتكل المعرفي كالتحيؿ الدراسي لدل تال

 – 73،  (4، العدد)( 28) المجمد، جامعة عيف شمس -مجمة كمية التربية .االبتدائي
115. 

فعالية خرائط المعمكمات في تعديؿ التصكرات البديمة  .(2009أبك طير، بالؿ محمكد ) .6
، غير منشورة رسالة ماجستير .لممفاىيـ العممية لطالب الصؼ الثامف اَلساسي

 .غزة  :ميةالجامعة اإلسال
(. أثر طريقتي التعمـ باالكتشاؼ المكجو عمى تحصيؿ طمبة 1997أبك كمكب، فتحي ) .7

 .غزة:الجامعة اإلسالمية ، رسالة ماجستير غير منشورة. الصؼ العاشر في مادة النحك
(. فعالية النمط االكتشافي في اكتساب ميارات عمميات العمـ لدل 2009أبك لبدة، رامي  ) .8

 :، الجامعة اإلسالميةرسالة ماجستير غير منشورةامف اَلساسي بغزة، طمبة الصؼ الث
 .غزة

 (. أثر استخداـ التمثيالت الرياضية عمى اكتساب المفاىيـ 2112أبكىالؿ، محمد أحمد ) .9
رسالة ماجستير غير كالميؿ نحك الرياضيات لدل طالب الصؼ السادس االساسي. 

 غزة . :، الجامعة االسالميةمنشورة 

. عمػاف: دار الشػركؽ لمنشػر أساليب تػدريس الرياضػيات(.2010صػالح)أسعد،  .10
 كالتكزيع.
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أثر دكرة التعمـ في تعديؿ التصكرات البديمة لممفاىيـ العممية  .(2008اَلسمر، رائد ) .11
الجامعة  رسالة ماجستير غير منشورة, .لدل طمبة الصؼ السادس كاتجاىاتيـ نحكىا

 غزة .: اإلسالمية
(. أثر استخداـ المتشابيات عمى اكتساب المفاىيـ 2007ؽ )اَلغا ، إيماف إسحا .12

رسالة ماجستير غير  .العممية في مادة العمكـ لطالبات الصؼ التاسع اَلساسي بغزة 
 .غزة  :، الجامعة اإلسالمية منشورة

مكتبة  غزة: .االجتماعيات تدريس أساليب مساؽ(. 1998) المعطي عبد ، اَلغا .13
 .اإلسالمية الطالب الجامعة

. مكتبة 2 ط، العمـو في التعميـ العاـ تدريس (.2009) فتحية، كالمكلك إحساف، اَلغا .14
 الطالب الجامعة االسالمية .

طرائؽ تدريس العمـو : مفاىيـ  .(2009سميماف ) ، كالبمكشي ،عبد الل ، سعيدمأمبك  .15
 .دار المسيرة : عماف . وتطبيقات عممية

، كرشة عمؿ في مقرر مناىج  العمـ وبنيتوطبيعة (. 2003أمبك سعيدم، عبد الل ) .16
 كطرؽ تدريس العمـك في التعميـ العاـ.

برنامج تدريبي لتنمية ميارات تدريس المفاىيـ الجغرافية (. 2114اَلىدؿ ، أسماء ) .17
 جدة. –، دراسة عممية. كزارة التربية كالتعميـلدى معممات الجغرافية في المرحمة الثانوية

برنامج محكسب باستخداـ المدخؿ المنظكمي لتنمية المفاىيـ  (. 2008البابا ، سالـ ) .18
 غير منشورةرسالة ماجستير . العممية كاالحتفاظ بيا لدل طمبة الصؼ العاشر اَلساسي

 .، الجامعة اإلسالمية : غزة 
الذكاءات المتعددة في اكتساب  استراتيجيات(. أثر استخداـ 2004البدكر، عدناف ) .19

،   غير منشورة دكتوراهرسالة  .سي لميارات عمميات العمـ طمبة الصؼ السابع اَلسا
 : عماف.جامعة عماف العربية 

(. أثر تدريس مادة تعميمية محكسبة في 2011البركات ، عمي ك النصر ، كصفي) .20
مجمة  ،اكتساب تالميذ المرحمة االبتدائية الدنيا لمفاىيـ العمـك ك عمميات العمـ االساسية

 .276 - 243(، 101) ددعال(، 26) مدمجال، لكويت كمية التربية بجامعة ا
، جامعة الممؾ طرؽ تدريس الرياضيات: نظريات التعمـ(.8002)ىشاـ  بركات، .21

 عبر الرابط:82/08/8002المممكة العربية السعكدية . ركجعت بتاريخ  سعكد،
http://faculty.ksu.edu.sa/default.aspx.........doc 
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. عماف : مكتبة  طرؽ تدريس الرياضيات( . 2115 برىـ ، نضاؿ عبد المطيؼ ) .22
 . المجتمع العربي

تنمية المفاىيـ والميارات العممية ألطفاؿ ما قبؿ  .(2004بطرس حافظ ) بطرس، .23
 .عماف : دار المسيرة .المدرسة

المتناقضات في تعديؿ التصكرات  استراتيجيةأثر استخداـ  .(2006البمبيسي، اعتماد ) .24
رسالة ماجستير  .ىيـ العممية لدل طالبات الصؼ العاشر اَلساسيالبديمة لبعض المفا

 غزة . :، الجامعة اإلسالمية غير منشور
(. فاعمية نمكذج التعمـ البنائي في تحصيؿ العمـك 2011)، ندل السفياني البنا، حمدم ك .25

كتنمية ميارات عمميات العمـ التكاممية في ضكء السعة العقمية لطالبات المرحمة 
  .263-260(،120العدد)، مجمة رسالة الخميج العربية . المتكسط

.أثر استخداـ  نمكذج جانيو االستقرائي  (2003عبد الل ) جاسـ، صالح  كجراغ، .26
كنمكذج  ميرؿ كتينسكف االستنتاجي في التحصيؿ كالتغير المفاىيمي الكيميائي لدل 

(، 4، العدد ) (16لمجمد)ا،  كمية التربية مجمةطمبة المرحمة الثانكية  بدكلة الككيت ،
19- 44.  

التعمـ  لمقرراتالتصميـ التعميمي القمب النابض  (.8002جامعة القدس المفتكحة ) .27
 عبر الرابط : 00/2/8002، ركجعت بتاريخ اإللكتركني

structionalDesigne.jsphttp://www.qou.edu/newsletter/In  
اتجاىات حديثة في تدريس المواد (. 1983كعمي ، سر الخاتـ )  الجبر ، سميماف  .28

 دار المريخ لمنشر.  :الرياض  .االجتماعية
(. أثر نمكذج سكشماف االستقصائي في تنمية االستقصاء  2005)  ةينأم، الجندم  .29

لمتالميذ المتأخريف دراسيا في العمـك العممي كعمميات العمـ التكاممية كدافعية اإلنجاز 
المجمد ،  مجمة التربية العممية ، الجمعية المصرية لمتربية العممية بالمرحمة اإلعدادية ،

 (.1العدد)، (8)
 عمى قائـ الرياضيات لتدريس نمكذج استخداـ فاعمية (.2013حبيب، أبك ىاشـ) .30

 لدل المشكالت حؿ ميارات ةكتنمي المفاىيـ اكتساب في تينسكف كميرؿ جانييو نمكذجي
(، 2، العدد) (16المجمد)، الرياضيات تربويات مجمةاإلعدادم،  اَلكؿ الصؼ تالميذ
173- 212. 

تابا في تحصيؿ  ىيمداأثر نمكذجي ميرؿ تينسكف ك (. 2007ف )، صابريالحراسيس .31
 ـ نحك مبحثياتىة اَلساسية في اَلردف كفي اتجامبة المرحمالتاريخية لدل ط يـاىالمف

 .فاَلرد :العربية فجامعة عما ،رةو ماجستير غير منش رسالةالتاريخ، 

http://www.qou.edu/newsletter/InstructionalDesigne.jsp
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(. دراسة عبر قطاعية لنمك 1998حسيف ، منى عبداليادم ك سعيد ، أيمف حبيب ) .32
، مجمة التربية العمميةمفيكـ المادة في العمكـ لدل تالميذ مرحمة التعميـ اَلساسي، 

 . 61 – 1، (1دد)عال، (1مد)مجال
 . عماف:قياس وتقييـ قدرات الذكاءات المتعددة .(2003د اليادم )حسيف، محمد عب .33

 .دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع
غزة: . 2ط ،رؤية معاصرة في أساليب التدريس العامة(. 2118)حمس، داككد  .34

 آفاؽ لمنشر كالطباعة. مكتبة

 المواد االجتماعية أىدافيا, محتواىا واستراتيجيات(. 1996حميدة، فاطمة ) .35
 . القاىرة: مكتبة النيضة المصرية .تدريسيا

 . عماف :دار المسيرة. 8، ط تصميـ التعميـ :نظرية وممارسة(.8002الحيمة، محمد) .36
تتيسكف  – ميرؿ كنمكذج ، تابا ىيمدا استراتيجية مف كؿ أثر(. 1985) عمي ، خريشة .37

الدراسات  اىيـلمف االبتدائي السادم الصؼ تالميذ اكتساب مدل في التقميدية كالطريقة
 . اربد ، اليرمكؾ .جامعة منشورة غير ماجستير رسالة. االجتماعية

 الكيمياء في المفاىيمية اَلخطاء .(2001) حسيف كالخميؿ، الل، عبد خطابية، .38
اَلردف،  شماؿ في إربد محافظة في العممي الثانكم اَلكؿ الصؼ طمبة لدل المحاليؿ((

 . (2)عددال ( ،1المجمد)، التربية كمية مجمة
دار المسيرة لمنشر كالتكزيع  :عماف. تعميـ العمـو لمجميع .(2005عبدالل ) خطايبة، .39

 كالطباعة. 
 دار: . دبيالعاـ التعميـ مراحؿ في العمـو تدريس .(1996) آخركف ك خميؿ الخميمي، .40

 .القمـ
. صنعاء: مطابع الكتاب طرؽ التدريس العامة(.0222الخكالدة، محمد كآخركف) .41

 )كزارة التربية كالتعميـ ( . المدرسي
تينسكف في ك فعالية نمكذجي جانييو االستقرائي كميرؿ  .(1999) عبادة الخكلي، .42

 ،التفكير االستداللي اكساب تالميذ المدرسة الثانكية الصناعية المفاىيـ الكيربائية كتنمية
 .187 - 155(، 15(،العدد)1،المجمد) مجمة كمية التربية بأسيوط

 المفاىيـ تنمية في السمؾ عظـ استخداـ استراتيجية أثر(. 2012) أحمد الدبسي، .43
 محافظة في اَلساسي الرابع الصؼ تالميذ عمى تجريبية دراسة"  العمكـ في مادة العممية
 .258-239 (،2العدد) ، (28المجمد) ،دمشؽ جامعة مجمة ،" دمشؽ "ريؼ

 . دليؿ المفاىيـ التربوية في المناىج وطرؽ تدريس العمـو (.2114) نكر، الراجحي .44
 .    : مكتبة جامعة أـ القرلالمممكة العربية السعكدية
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(. أثػػػر تكظيػػػؼ الػػػتعمـ البنػػػائي فػػػي برمجيػػػة مػػػادة الرياضػػػيات 8002رزؽ، حنػػػاف) .22
رسػالة دكتػوراه غيػر ٌكؿ المتكسػط بمدينػة مكػة المكرمػة. عمى تحصيؿ طالبات الصؼ اَل

 ، جامعة أـ القرل: مكة المكرمة.منشورة

 المفاىيـ تنميةفي  التفكيرقبعات  استراتيجيةأثر استخداـ  (.2012سناء ) ،رضكاف .46
كميارات اتخاذ القرار في مادة العمكـ لدل طالبات الصؼ الثامف في مدارس  العممية
 غزة. :يةمعة اإلسالم، الجاغير منشورة رسالة ماجستير . بغزة يةالدكل الغكث ككالة

 مكتبة الطالب . غزة:المرشد في تدريس المغة العربية(.1999زقكت، محمد ) .47
 الجامعي.

. عماف: دار النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العمـو(. 2007زيتكف، عايش ) .48
 الشركؽ.

 مماء. عالـ التربية: دار النشر الدكلي.(. كيؼ نجعؿ أطفالنا ع1993زيتكف، كماؿ ) .49
 . القاىرة: عالـ الكتب.تدريس العمـو لمفيـ :رؤية بنائية(. 8008زيتكف، كماؿ) .50
 دار الشركؽ. :عماف .أساليب تدريس العمـو(. 2004عايش ) ،زيتكف .51
 كاَلحداث االكتشاؼ عمى قائمة استراتيجية أثر. (2006الديف) سالـ، صالح .52

 لدل االبتكارم كالتفكير العمـ كعمميات التحصيؿ تنمية عمى العمـك تدريس في المتناقضة
، العممية التربية مجمة الساسي، التعميـ مرحمة مف السادس الصؼ تالميذ
 .50-1(، 2(،العدد)9المجمد)

أثر استخداـ خرائط المفاىيـ في تدريس مقرر اَلحياء عمى  (.2001السراني، نكاؼ) .53
جامعة ، غير منشورة رسالة ماجستيرعمميف بحائؿ. تحصيؿ كاتجاىات طالب كمية الم

 .مكة المكرمة أـ القرل:
(. تدريس مفاىيـ المغة العربية والرياضيات 1988سعادة، جكدت ك اليكسؼ، جماؿ ) .54

 . بيركت: دار الجيؿ . والعمـو والتربية االجتماعية
 ي كبعضالعمم التفكير تنمية عمى المتناقضات استخداـ أثر(. 1999) أيمف ، سعيد .55

 الجمعية،  العمكـ مادة خالؿ مف االبتدائي الخامس الصؼ تالميذ لدل العمـ عمميات
 الحادم كالعشريف لمقرف العمكـ مناىج:  الثالث العممي المؤتمر العممية لمتربية المصرية

 (. 1مستقبمية ، المجمد) رؤية
. وطرؽ تدريسياتنمية المفاىيـ والميارات العممية . (2004،عادؿ أبك العز ) سالمو .56

 .دار الفكر: عماف
 .القاىرة: مطابع اليالؿ .طرؽ تدريس العمـو .(1986سميـ، محمد ك آخركف ) .57
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(. قياس عمميات العمـ لدل طمبة التعميـ العاـ 2002السيفي، سعيد بف عبدالل  ) .58
 : سمطنة عماف .بكسقا، جامعة السمطاف رسالة ماجستير غير منشورة .بسمطنة عماف

( . خرائط التفكير كأثرىا عمى تحصيؿ  2006نية محمد عبد الرحماف )الشافعي ،  .59
المفاىيـ العممية كتعزيز استخداـ استراتيجيات تنظيـ الذات لتعمـ العمكـ لتالميذ المرحمة 

: التربية العممية , تحديات العصر , رؤى  المؤتمر العممي العاشراإلعدادية ، 
 .(1)شمس ، القاىرة ، المجمد ، كمية التربية ، جامعة عيف  مستقبمية

اسػػػتراتيجيات التػػػدريس المتقدمػػػة واسػػػتراتيجيات (.2010شػػػاىيف، عبػػػد الحميػػػد) .60
 . كمية التربية بدمنيكر، جامعة االسكندرية.التعمـ وأنماط التعمـ

(. أثر استخداـ دكرة التعمـ في تدريس العمكـ عمى التحصيؿ 2003أيمف ) شاليؿ، .61
رسالة ماجستير  .يات العمـ لدل طالب الصؼ السابعكبقاء أثر التعمـ كاكتساب عمم

 غزة. :، الجامعة اإلسالميةغير منشورة
في  S.T.S.E ( . كحدة متضمنة لقضايا 2007شياب ، مكسى عبد الرحمف ) .62

محتكل منيج العمكـ لمصؼ التاسع كأثرىا في تنمية المفاىيـ كالتفكير العممي لدل 
  .غزة: ، الجامعة اإلسالمية  غير منشورة رسالة ماجستير. الطالبات 

أثر استراتيجيات ما كراء المعرفة في تحصيؿ  .(2000شياب، منى عبد الصبكر ) .63
العمكـ كتنمية ميارات عمميات العمـ التكاممية كالتفكير االبتكارم لدل تالميذ الصؼ 

 .(3) العدد( ، 3) المجمد، مجمة التربية العمميةالثالث اإلعدادم ، 
أثر استراتيجيات ما كراء المعرفة في تحصيؿ  .(2000لصبكر )شياب، منى عبد ا .64

العمكـ كتنمية ميارات عمميات العمـ التكاممية كالتفكير االبتكارم لدل تالميذ الصؼ 
 .(3) العدد( ، 3) المجمد،  مجمة التربية العمميةالثالث اإلعدادم ، 

تنميػػة التفكيػػر أثػػر اسػػتخداـ نمػػكذج دكرة الػػتعمـ عمػػى (. 2010الشػػيراني، سػػعكد ) .65
الرياضػػي كالتحصػػيؿ الدراسػػي فػػي مػػادة الرياضػػيات لػػدل طػػالب الصػػؼ الثػػاني بالمرحمػػة 

 ، جامعة أـ القرل :مكة المكرمة.رسالة دكتوراه غير منشورةالمتكسطة. 
(. أثر نظرية ميرؿ في تعميـ المفاىيـ عمى تحصيؿ طمبة الصؼ 2011) ، جييافصالح .66

رسالة  .ي المدارس الحككمية في محافظة سمفيت الرابع اَلساسي في مادة العمـك ف
 .نابمس، جامعة النجاح الكطنية :  غير منشورة ماجستير

ب فاعلٌة الرحالت المعرفٌة عبر الوٌب وٌ(.2013يمي )، لالجينيصبرم، ماىر ك  .67

لتعلم العلوم فً تنمٌة بعض مهارات عملٌات العلم لدى طالبات المرحلة  كوٌست

(، 34)ددعال(، 1)مدمجال، دراسات عربية في التربية وعمـ النفسمجمة  ,المتوسطة
25-62. 

http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1373021
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1373021
http://qou.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1373021


 
115 

ندسية ييـ الىأثر تكظيؼ نمكذج ميرؿ كتينسكف في بناء المفا (.2012صيدـ، شادم ) .68
،  رسالة ماجستير غير منشورة. بمحافظة غزة الصؼ الثامف اَلساسي بةمط لدل

 جامعة اَلزىر: غزة. 
تحليل المحتوى في العلوم النسانية: مفهومه،  (.2004طعيمو، رشدم أحمد ) .69

 . القاىرة: دار الفكر العربي.أسسه، استخداماته
 مادة تدريس في كتينسكف ميرؿ نمكذج استخداـ فاعمية مدل (2012) طو، جيياف .70

 العممي البحث مجمة اإلعدادية. مرحمة تالميذ لدل التاريخية المفاىيـ نميةت عمى التاريخ
 .1607 - 1625(، 13(،العدد )3، المجمد)التربية بمصر في

تكظيؼ اسمكب الدراما في تنمية المفاىيـ كبعض عمميات أثر  (.2011ىاـ )ر  ،كيؿالط .71
،  غير منشورة اجستيررسالة م العمـ بمادة العمكـ لدل طالبات الصؼ الرابع اَلساسي .

 غزة.: يةمعة اإلسالمالجا
 الكتابة مياراتتينسكف في تنمية بعض ك  ؿج مير كذية نممفاع (.2005)، محمد مظفير ال .72

 التربوية ةمالمجيت، ك لة الكك سة تجريبية" بداسط "در ك الثاني المت ؼبة الصمط للد كالنحك
 . 89-47(، 75( ، العدد )19المجمد) ،بجامعة الكويت

أثر استخداـ استراتيجية  كمكزماير  كميرؿ  (.2009احساف) تغريد كعبد الرزاؽ،عباس،  .73
 مجمةكتينسكف كىيمدا كتابا في اكتساب المفاىيـ النحكية لدل طمبة المرحمة اإلعدادية ، 

 .264 -231(، 5، العدد) (16المجمد)،  كمية التربية
مكارثي  ينمكذجأتخداـ اس أثر. (2013أميرة ك مغير ،عباس كجكاد ، ابتساـ ) عباس، .74

كميرؿ كتينسكف في اكتساب المفاىيـ اَلحيائية كاستبقائيا لدل طالبات الصؼ اَلكؿ 
 .225-179(، 11، العدد)بجامعة بابؿ كمية التربية مجمة المتكسط،

 القاىرة:.  االتجاىات الحديثة في تدريس العمـو(. 2001عبد السالـ ، عبد السالـ ) .75
 . دار الفكر العربي

 يـىأثر استخداـ نمكذج ميرؿ تينسكف في تدريس المفا(. 2004)د ك القادر، محم عبد .76
 .مة لدل تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادممى التحصيؿ كاالحتفاظ بالمادة المتعمالنحكية ع

 .اجكى، سمادك ب الك جامعة جن ،رةو ماجستير غير منش رسالة
ية لدل طمبة الصؼ (. برنامج مقترح لتنمية المفاىيـ الصح2003ياسيف )عبده،  .77

: الجامعة اإلسالمية ،غير منشورة ماجستير رسالة .السادس اَلساسي بمحافظة غزة 
 .غزة

 .المسيرة دار: عماف .العمـو تدريس وأساليب طرؽ (.2001ميشيؿ )، الل عطا .78
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إعداد المعمـ الفمسطيني لتوظيؼ اإلحصاء في  (.2112عفانة، عزك إسماعيؿ) .97
 تربية ، الجامعة االسالمية.. كمية العمميات التقويـ 

االستقرائي كنمكذج  ىيمدا تاباأثر استخداـ كؿ مف نمكذج  (.2004العقيمي ، يحيى ) .80
االستنباطي عمى تحصيؿ تالميذ الصؼ السادس اَلساسي لمفاىيـ مادة  كتينسكفميرؿ 

، جامعة صنعاء، اليمف. ركجعت رسالة ماجستير غير منشورة. العمكـ كاتجاىاتيـ نحكىا
 ـ  عبر الرابط:2/7/2014اريخ بت

http://www.yemen-nic.net/contents/studies/detail.php?ID=3374 
 :.القاىرة 3، طالنفسية والتربوية العمـو في البحث مناىج(.1998)الديف عالـ، رجاء .81

 .امعاتالنشر لمج دار
مكتبة خدمة  :القاىرة  .2ط  ،مدخؿ إلى عمـ النفس(. 1990عمراف، محمد ) .82

 الطالب.
 المفاىيـ تنمية ( في5E's)الخمس  اءاتيال استراتيجيةأثر  (.2012منى ) ،عكض الل .83

رسالة .  العمـ بالعمكـ لدل طالبات الصؼ السابع اَلساسي بغزة العممية كعمميات
 غزة. :يةمعة اإلسالم، الجاغير منشورة ماجستير

في اكتساب المفاىيـ العممية  Vاستراتيجية الشكؿ  أثر(. 2008العيسكم ، تكفيؽ  ) .84
  رسالة ماجستير غير منشورة .كعمميات العمـ لدل طالب الصؼ السابع اَلساسي بغزة 

 غزة. :، الجامعة اإلسالمية
طمبة الصؼ  (. أثر استخداـ المنحى المنظكمي في اكتساب2006القرارعة، أحمد ) .85

المؤتمر العربي السادس حوؿ المدخؿ المنظومي السادس اَلساسي لممفاىيـ العممية ، 
 ،القاىرة. في التدريس والتعميـ

 الفمسطينية التاريخية المفاىيـ بعض اكتساب مستكم (.2000قصيعة، عبد الرحمف ) .86
دراسة . الكطني بانتمائيـ كعالقتو غزة بمحافظات اَلساسي الصؼ التاسع طمبة لدم

 .، الجامعة اإلسالمية، غزة ماجستير غير منشورة

. عماف: دار أساسيات تصميـ التدريس(.2001قطامي، يكسؼ كأبك جابر، ماجد ) .87
 الفكر.

نماذج التدريس الصفي مبادئو وأسسو (. 1998قطامي، يكسؼ كنايفة، قطامي ) .88
 . عماف: الشركؽ.وقواعده

 عماف : دار الشركؽ .. وجية التدريسسيكول(. 2111)قطامي، يكسؼ كنايفة، قطامي .89
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(. أثر استخداـ استراتيجية المتشابيات في تنمية 2010القطراكم، عبد العزيز ) .90
عمميات العمـ كميارات التفكير التأممي في العمكـ لدل طالب الصؼ الثامف اَلساسي 

 غزة. :، الجامعة اإلسالميةرسالة ماجستير غير منشورة .بغزة 
(. عمميات العمـ المتضمنة في دليؿ المعمـ لألنشطة كالتجارب 2012القطيش، حسيف ) .91

مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث العممية لكتب العمكـ لممرحمة اَلساسية باَلردف. 
 .82-51(،27العدد)، (1المجمد) ,راساتوالد

المفػػاىيـ،  تعمػػيـ فػػي كتنيسػػكف ميػػرؿ نمػػكذج عػػف مقدمػػة. (8002كػػردم ، أحمػػد ) .92
 عبػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػػرابط : 82/08/8002، ركجعػػػػػػػػػػػػػػت بتػػػػػػػػػػػػػػػاريخ مقالػػػػػػػػػػػػػػة تربكيػػػػػػػػػػػػػػػة

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/664891 
 أساليب تدريس الدراسات االجتماعية .(.1990المقاني ،أحمد ك عكدة ، عبد الجكاد ) .93

 فة لمنشر كالتكزيع.عماف :  دار الثقا
، الجامعة االسالمية ،غزة . استراتيجيات حديثة في التدريس(. 2006المكلك، فتحية ) .94

 عبر الرابط:88/08/8002ركجعت بتاريخ 
http://site.iugaza.edu.ps/floolo/files/2010/02...pdf 

 عمى تحصيؿ عممي تفكير بميارات العمكـ منيج أثراء أثر(. 1997) فتحية المكلك، .95
 . غزة اإلسالمية: الجامعة ،منشورة غير ماجستير رسالة. السابع الصؼ في الطمبة

 طمبة الصؼ لدل العممي التفكير ميارات مستكل(. 2000) أحمد محمد المجبر، .96
 الجامعة ،غير منشورة ماجستير رسالةالعممي.  كميكليـ باستطالعاتيـ كعالقتيا الثامف

 . غزة اإلسالمية:
نماذج التصميـ التعميمي المستخدمة في تصميـ وانتاج ( .8002المطيرم، أمؿ ) .97

، المحاضرة الرابعة. جامعة المجمعة ،المممكة العربية مصادر التعمـ االلكترونية
 عبر الرابط:2/2/8002السعكدية . ركجعت بتاريخ 

ty.mu.edu.sa/public/uploads/1391951607...pdfhttp://facul 
مقرر رقـ ، برنامج التعميـ المفتكح ، تصميـ التدريس(. 2118المفتكحة، جامعة القدس ) .98

5312. 

برنامج مقترح لتنمية المفاىيـ التاريخية لدل طالب المرحمة  .(2004إبراىيـ )، المقحـ .99
 .190-187(،93)، العدد يج العربيرسالة الخممجمة ، المتكسطة في المممكة السعكدية

فاعمية استراتيجية شكؿ البيت الدائرم في تنمية المفاىيـ العممية  (.2013مركة ) ،مينا .100
كميارات التفكير المنظكمي في العمكـ الحياتية لدل طالبات الصؼ الحادم عشر في 

 غزة. :يةمعة اإلسالم، الجاغير منشورة رسالة ماجستيرغزة . 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/664891
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http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads/1391951607...pdf


 
118 

 لتحقيؽ اإلعدادم الثاني لمصؼ الطاقة في مقترحة كحدة .(1995) منير مكسى، .101
 .شمس عيف ،جامعة البنات ، كميةمنشورة ماجستير غير رسالة ,العممي أىداؼ التنكر
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  (1) رقـ محؽم

 فئات التحميؿ ) المفاىيـ العممية(

 الدللة اللفظية المفهوم العلمي عنوان الدرس

ىك عممية كضع اَلشياء في مجمكعات، لكجكد  التصنيؼ التصنيؼ يةأىم
 .صفة مشتركة

الالفقاريات 
 والفقاريات

 

ت )القطع العظمية( ك سمسمة مف الفقراى رياالعمود الفق
المرتبطة مع بعضيا، كتمتد مف الناحية الظيرية 

 لجسـ الكائف الحي.

حيكانات تتميز بخمك جسميا مف كجكد عمكد  الالفقاريات
 فقارم.

 رم.احيكانات يتميز جسميا بكجكد العمكد الفق الفقاريات
 ىي حيكانات الفقارية، تعيش في بيئات مختمفة، الديداف الالفقاريات

أجساميا ك كتتميز بٌأنيا عديمة اَلطراؼ 
منيا ما ىك ك  ،بالبيض ثرامتطاكلة، كرخكة، كتتك

 نافع لإلنساف كالتربة، كمنيا ما ىك ضار.
 

ىي حيكانات الفقارية، تتميز بجسـو طرم أممس  الرخويات
 داخؿ ىيكؿرخك، لذا تتكاجد معظـ أنكاعيا 

 يعمؿ عمى حمايتيا. ،خارجي صمب )صدؼ(
ىي أكبر مجمكعة مف الكائنات الحية التي  مياتالمفص

يتميز جسميا بٌأنو مككف مف قطع، كأرجميا 
مقسمة إلى أجزاء مفصمية، كمعظميا لو ىيكؿ 

 خارجي صمب.
 
 

 الفقاريات

ىي حيكانات فقارية ، تتٌنفس تحت الماء بكاسطة   األسماؾ
الخياشيـ ، كليا زعانؼ كذيؿ ، تيساعدىا عمى 

 ء.السباحة في الما
 اكقريبن ىي حيكانات فقارية، تعيش في المزارع، البرمائيات

جمدىا عارو  ،مف الماء، كاَلنيار، كالمستنقعات
أممس رطب، كتقضي فترةن مف حياتيا في الماء 
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لبر، كلذلؾ سميت ا، كفترةن أخرل في 
 برمائيات(.ال)

ىي حيكانات فقارية، منيا ما يعيش عمى  الزواحؼ
يعيش في الماء، كتتٌنفس اليابسة، كمنيا ما 

بكاسطة الرئتيف، كجسميا مغٌطى بالحراشؼ 
الصمبة المتصمة، كبعض منيا لو أطراؼ، 

 بالبيض. ثراتكيكالبعض اآلخر ال أطراؼ لو، ك 
ىي حيكانات فقارية، تتميز معظميا بقدرتيا عمى  الطيور

 ثراالطيراف، كتتٌنفس بكاسطة الرئتيف، كتتك
 بالبيض.

عمى  معظميا يعيش يكانات فقارية،ىي ح الثدييات
يغطي  ،اليابسة، كقميؿ منيا يعيش في الماء

تتٌنفس  ،كالبر، كالفرك، كالصكؼ جمدىا الشعر،
كاليكاء الجكم بكاسطة الرئتيف،  اَلكسجيف

مف مكاف إلى آخر  كتنتقؿ بالكالدة، ثراكتتك
كالجرم، كالقفز،  كالمشي، مختمفة، بطرؽ

 كالطيراف.
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 (2) رقـ ممحؽ

 فئات التحميؿ )عمميات العمـ(
 تعريفيا اإلجرائي عمميات العمـ

عممية يتـ فييا تقسيـ المعمكمات ك كضع أشياء في مجمكعات بناء  التصنيؼ 
ك سمة مشتركة كذلؾ بالكقكؼ عمى الخصائص العامة أعمى صفة 

 المشتركة  لألشياء.
كتكضيح المالحظات بناء عمى  العممية التي يتـ فييا تقديـ تفسيرات، االستنتاج

يتـ فييا االنتقاؿ مف العاـ إلى الخاص، كمف الكؿ  الخبرات السابقة ككما
أف خصائص الجزء)المثاؿ( تنطبؽ عمى  إلى الجزء، بعد مالحظة
 خصائص الكؿ) التعميـ(.

كيتـ مف  ،عممية عقمية تنمى الميارة الالزمة لكصؼ العالقات المكانية العالقات المكانية
 الليا  الربط بيف اَلشياء بعضيا بعضان كربط العمـ بالكاقع.خ

عادة ا  عادة التعامؿ مع المعمكمة ك إالعممية التي تتيح الفرصة لممتعمـ الى  التواصؿ 
حداث أك الظكاىر بدقة شياء أك اَلصياغتيا كذلؾ مف خالؿ كصؼ اَل

رض عممية كترجمة المعمكمات المتكافرة في صكرة شفيية أك كتابية كع
عدادالنتائج في جداكؿ ك    .التقارير عف االنشطة العممية ا 
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 (3) رقـ ممحؽ
 استمارة تحكيـ ألدوات الدراسة

                                                                      
 ,,السيد الدكتور / األستاذ : .................................      حفظو اهلل 

 السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو ,,
 بإجراء بحث تربوي بعنواف :        معتصـ محمد شعباف عبد اهلليقـو الباحث /   

تٌويت ادلفاهين العلويت و عولياث العلن  يف         يفوتيٌعىى  تىظيف منىذج هريل أثس)
 العلىم لدي طالب الصف السابع األظاظي (

 عمى درجة الماجستير مف كمية التربية بالجامعة االسالمية.لمحصكؿ                        

 لذا نرجو مف سيادتكـ التكـر بتحكيـ اختبار المفاىيـ العممية , في ضوء خبرتكـ 
 في ىذا المجاؿ مف حيث :

 . مدل انتماء الفقرات لممفاىيـ 
 . مدل شمكلية المفاىيـ المحددة لمكحدة 
 . الصحة العممية كالمغكية 
 نية الحذؼ كاإلضافة .إمكا 

 , في ضوء خبرتكـ  عمميات العمـ رجو مف سيادتكـ التكـر بتحكيـ اختبار أ لؾذك
 في ىذا المجاؿ مف حيث :

 . مدل انتماء الفقرات لممفاىيـ 
 . مدل شمكلية المفاىيـ المحددة لمكحدة 
 . الصحة العممية كالمغكية 
 . إمكانية الحذؼ كاإلضافة 

 المولى عز وجؿ أف يجعمو في ميزاف حسناتكـ يفوداع شاكريف لكـ حسف تعاونكـ
 ‘‘كتفضمكا بقبكؿ فائؽ االحتراـ كالتقدير    

 الػػباحػػػػػػث                                                                 
 معتصـ محمد عبد اهلل                                                       

 0599373358رقـ الجواؿ :                                             
Mo3tasem1988@hotmail.com 

mailto:Mo3tasem1988@hotmail.com
mailto:Mo3tasem1988@hotmail.com
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 (4) رقـ محؽم
 قائمة بأسماء السادة المحكميف

 مكاف العمؿ التخصص الدرجة العممية االسـ ـ
 الجامعة االسالمية لرياضياتمناىج كطرؽ تدريس ا أستاذ عزو عفانة أ.د. 1
 الجامعة االسالمية مناىج كطرؽ تدريس العمـك أستاذ د. فتحية المولو أ. 2
 جامعة القدس المفتكحة العمـك مناىج كطرؽ تدريس أستاذ مشارؾ عبد اهلل عبد المنعـ د. 3
 ميةالجامعة االسال مناىج كطرؽ تدريس التكنكلكجيا ساعدأستاذ م د. محمود الرنتيسي 4
 الجامعة االسالمية مناىج كطرؽ تدريس العمـك مساعدأستاذ  عودة أبود. محمد  5
 جامعة اَلقصى مناىج كطرؽ تدريس رياضيات مساعدأستاذ  د. خالد السر 6
 جامعة اَلقصى مناىج كطرؽ تدريس عمـك مساعدأستاذ  د. جابر األشقر 7

 التكنكلكجيادريس مناىج كطرؽ ت مساعدأستاذ  د. عبد الرحمف قصيعة 8
مسؤكؿ مصادر التعمـ 

 باَلكنركا ، غزة

 مناىج كطرؽ تدريس عمـك مساعدأستاذ  د. أنور شمداف 9
مشرؼ تربكم في كزارة 

 التربية كالتعميـ

 مناىج كطرؽ تدريس عمـك ماجستير محمد الديب 11
مدرسة مدرس عمـك في 

 دار اَلرقـ النمكذجية

 طرؽ تدريس رياضياتمناىج ك  ماجستير محمد األشقر 11
مدرس رياضيات في 

 عكني الحرثانيمدرسة 

 مناىج كطرؽ تدريس تكنكلكجيا ماجستير زايدة أبوأحمد  12
مدرس عمـك كتكنكلكجيا 

درسة بيت الىيا في م
 اَلساسية )ب(

 مناىج كطرؽ تدريس عمـك بكالكريكس محمد العطار 13
في ككالة  عمـك مشرؼ

 الغكث

 رياضيات سبكالكريك  محمد السر 14
 الشؤكف التربكية  مشرؼ

 في مدرسة دار اَلرقـ
 التعميمية

 رياضيات بكالكريكس فنونة عبد القادر  15
مشرؼ في مدرسة دار 

 اَلرقـ التعميمية
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 (5ممحؽ رقـ )
 ميمة تسييؿ الباحث                                   
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 (6)ممحؽ رقـ                                      

 اختبار المفاىيـ العممية لطالب الصؼ الرابع األساسي                   

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
 ............................... المدرسة :.................................  اسـ الطالب :

 ................................. الشعبة :   .................................. الػػػػصػؼ :
 

 تعميمات االختبار:
 . امأل البيانات اَلكلية قبؿ البدء باإلجابة عف اَلسئمة.ُ
ا ( سؤاالن اختيارين 40. تأكد مف حصكلؾ عمى نسخة كاممة مف ىذا االختبار ، الذم يتككف مف )ِ
 ( صفحات . 6مف نكع االختيار مف متعدد ، مكزعةن عمى ) ، 
صحيفة اإلجابة  في الصحيحة اإلجابة رمز ( حكؿO) ةدائر  بكضع تباراالخ أسئمة عف أجب .٣

 المرفقة .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . أجب عف جميع اَلسئمة بعد دراستيا بتمعفو كٌدقة .ْ

 ( عمى السؤاؿ الكاحد . Oال تضع أكثر مف إشارة ) .5
 
 

 واآلف ؛ اقمب الصفحة لإلجابة عمى أسئمة االختبار .
 
 

 -مػػثػاؿ :
 مف مجموعة : الصقر  يعد-1 
 

 الثديات. ب                                                           
   

 البرمائيات   . ج                                    . اَلسماؾج         
 

 (.O، لذلؾ فإٌنؾ تضع دائرةن حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة ) أ (اإلجابة الصحيحة ىي ) 
 

 الطيور. أ     



 
129 

 :يأتيلصحيحة فيما االجابة ا ضع دائرة حوؿ -
 تعد عممية وضع األشياء في مجموعات تبعًا لوجود صفة مشتركة أو أكثر بينيا :  -0

         أ. تقسيـ                                     ب. ترتيب     

 د. تسمسؿ                                  ج. تصنيؼ       
 
 ري ُتسمى :اعمود فق الحيوانات التي يتميز جسميا بوجود -2 

  ب. الفقاريات                               أ. الرخكيات           
 د. المفصميات                                 ج. الالفقاريات 
 
 الحيوانات التي تتميز بخمو جسميا مف العمود الفقري ُتسمى -3
 

 يات       ب. الفقار                      أ. الطيكر         
 د. الثديات                          الالفقاريات ج.   
 
السمسمة العظمية المترابطة الموجودة في الجية الظيرية لجسـ -4

 :الكائف الحى  
 

    رم االعمكد الفق ب.                 قفص  الصدرم ال    
 العظمى  ؿد. الييك                 عظاـ االطراؼ ج. 
 ى الجمؿ اآلتية ليس ليا عالقة بالالفقاريات : إحد -5

  ب. ليس ليا ىيكؿ عظمي                                                          أ. ليس ليا عمكد فقارم    

  . مف أمثمتيا الفراشة كالبعكضةد      مف أمثمتيا الغزاؿ كالثعبافج.    
 يعتبر الخفاش مف الثديات ألنو  :  -6

  ب. لو اجنحة                                            بالبيض    ثراأ. يتك    

 د. يغطى جسمو الريش                                           ج. يمد كيرضع صغاره   
 
 يعد الجندب مف:  -7
  ب. الرخكيات                                  أ. القشريات   

 د. العناكب                                 ات ج. الحشر     
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 ويعتبر بيضو مف أكبر بيوض الطيور حجما ىو:  الطائر الذى ال يستطيع الطيراف, -8

  ب. النسر أ. العصفكر      

 د. البطريؽ  ج. النعامة      
 
 : الذى ال يحوى جسمو عمود فقاري الحيواف  -9 

 ب. السمكة                        أ. اَلخطبكط              
 د. الكمب                     ج. الضفدع   
 

    ما عدا :تعتبر الحيوانات االتية مف الالفقاريات -01
       ب. العنكبكت                                   أ. العمؽ الطبي      

 د. الخنفساء                             ج. السمحفاة        
 

  مف الفقاريات ماعدا :  في الصور االتية تجميع الحيوانا -00

 
 
 
 
 

 

        ب.                                       . أ

 
                                                                                                

                        
 
 

 د.                                                   ج.              
 
 
 

  : رخٍو وأممس , ويتواجد معظميا داخؿ ىيكؿ خارجي صمب , ُتسمى حيوانات جسميا  -12
              ب. الرخكيات                           أ. الديداف               
 د. المفصميات                              ج. الطيكر     
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 نحصؿ عمى الخيوط المستخدمة في صناعة الحرير الطبيعي مف :  - 13
  ب. دكدة القطف                            أ. دكدة اَلرض      

 د. النمؿ                           ج. دكدة القز        

 
 سميت المفصميات بيذا االسـ ألّنيا : -14
             ب. تطير                  طعقأ. جسميا مككف مف     
 د. جسـ أممس رخك                       ج. صغيرة الحجـ    

   
 :   ما عدا  مميزات الديداف جميع ما يمى مف -05
 ب. أجساميا متطاكلة كرخكة  أ. عديمة اَلطراؼ     

 د. تعيش داخؿ ىيكؿ صمب  بالبيض  ثراج. تتك   
 

 ض مف الديداف النافعة ألنيا :األر  ةتعد دود -06

 ب. تستخدـ في عالج االنساف                            أ. تيكم التربة      

  ج. تنتج الحرير                        د. تنتج العسؿ       
 

  : ما عداتمتاز المفصميات بما يمى   -07
 ميا مقسمة إلى أجزاء مفصمية أ. جسميا مككف مف قطع                       ب. أرج    

 صمب              د. نستخرج منيا المؤلؤ يج. معظميا ليا ىيكؿ خارج    
 

 يعد العمؽ الطبي مف مجموعة:   -08
         ب. الرخكيات                                                       أ. الديداف      

 د. المفصميات                                             ج. الفقاريات       
 
 

  الحيواف في الشكؿ المقابؿ إلى مجموعة :  ينتمى -09
 أ. المفصميات                          ب. عديدة اَلرجؿ      
 ج. الديداف                             د. الفقاريات     
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 إلنساف : المجموعة التي جميعيا مفصميات ضارة با -21

 القمؿ  –البعكض  –ب. العقرب  الجمبرم   –النحمة  –أ. الفراشة     

 النحؿ  –الجمبرم  –د. السرطاف  العمؽ الطبي  –اإلسكارس  –ج. الدكدة الشريطية     
 

و تعيش في المزارع , وقريبًا مف األنيار وأممس الحيوانات الفقارية التي جمدىا عاٍر  -21
   :والمستنقعات ُتسمى 

          ب. البرمائيات                                 أ. الزكاحؼ                   
 الثديات د.                                      ج. اَلسماؾ     
 

  : ستخرج منو المؤلؤ مف مجموعة ييعتبر المحار الذى  -22
 ب. الطيكر                                                             العناكبأ.       
 تد. الرخكيا                                                            ج. اَلسماؾ     

 
 

 جميع الالفقاريات اآلتية مف المفصميات ماعدا :  -23
 
 

 
 

 
                    أ.                              ب.                                     

 
 
 
 

 ج.  

 د.                                                       

 بالوالدة , واألنثى ترضع صغارىا مف األثداء , ُتسمى : ثراالحيوانات الفقارية التي تتك -24
          الطيكر              ب.                              أ. الثدييات              
 الديداف د.                                     ج. الزكاحؼ     
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 تذكر :بالبيض  ثراحيوانات فقارية تمتاز بقدرتيا عمى الطيراف وتتك -25
 ب. الطيكر                                              أ. الثدييات                
 د. البرمائيات                                       ج. الزكاحؼ     

 
 :تضع الزواحؼ بيضيا في األرض وال تحتضنو بسبب  -26
     ب . سباحتيا في الماء.          حاجة بيضيا إلى حرارة الشمس. أ.     
   ليس ليا أطراؼ  .  د                      ج . بحثيا عف الغذاء.      

 
 يعد الحوت مف  مجموعة: -27
  ب. اَلسماؾ                                       أ. الثديات     

 د. الزكاحؼ                       ج. البرمائيات 
 

  صفات البرمائيات أنيا : أىـمف  -28
 بالكالدة    ثراب. تتك                      أ. جسميا مغطى بالحراشؼ     
 د. تتنفس بالخياشيـ ثـ بالرئة                         ج. ليس ليا أطراؼ     

 

 جميع ما يمى مف صفات الطيور ماعدا :  -29

  أ. تعيش عمى اليابسة                                    ب. جسميا مغطى بالشعر     

 بكضع البيض ثراد. تتك           ج. ليا زكج أجنحة     
 

 صفات الثدييات أنيا : أىـمف  -31

 ب. تتنفس بالخياشيـ                    بالبيض                ثراأ. تتك    
 د. تمد كترضع صغارىا                                             ج. ال تعتنى بصغارىا  

         
 :   سميت البرمائيات بيذا االسـ 31
 نيا تعيش في الماء فقط َلب .        فترة مف حياتيا في الماء ثـ البرأ. َلٌنيا تعيش     
     بالبيض ثراتتك.  د                     .   َلنيا تعيش في البر فقطج .     
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 :ألنو  الحصاف مف الفقاريات يعد -32
 . يجرل بسرعةب .                       الماء .يعيش في   أ.     
  الشعر كلو عمكد فقارم.جسمو مغطى ب.  د           . جسمو مغطى بالحراشؼج .      

 
 : كيؼ تتنفس األسماؾ في الماء  -33  

 االكسجيف الذائب في الماء بكاسطة الرئتيف.أ.      
 الخياشيـ   االكسجيف الذائب في الماء بكاسطة ب.     

 اليكاء الجكم بالرئتيف ج.     
 اليكاء الجكم بالخياشيـ  د    
 

 جسـ : ريشغّطي الي - 34
 ب. الزكاحؼ                                            ائيات          أ. البرم    
 الطيكر .  د                                             ج. اَلسماؾ   
 

 يغّطى جسـ السمكة ب :  -35
 ب. الحراشؼ                                                 أ. القشكر           
 الكبر.  د                                               عرج. الش   
  

 : لماذا يعتبر التمساح مف الزواحؼ الف   -36
      جسمو مقسـ الى مقاطع ب.                               يتنفس بالخياشيـأ.     
 حراشؼ الصمبة جسمو مغطى بال . د                       بالكالدة          ثرايتك ج.    
 

 إحدى الجمؿ اآلتية ليس ليا عالقة بالفقاريات :  -37

 العقرب كالعنكبكت                    ب. ليا ىيكؿ عظميمف أمثمتيا  أ.     
                  ليا عمكد فقارم  .د                                     مف أمثمتيا الغزاؿ كالثعبافج.      

 
 الكمب ( ىي :  –األرنب  –لمشتركة لمحيوانات اآلتية : ) الماعز الصفة ا -38

 ب. تمد كترضع صغارىا                    الحراشؼأ. يغطي أجساميا     
 د. تخمك أجساميا مف العمكد الفقارم                         ج. تتنفس عف طريؽ الخياشيـ      
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 ائمة الزواحؼ : احدى المجموعات االتية تنتمي إلى ع -39

 الثعباف–المحار  –القكاقع  ب.                 االسد  –الجمبرم  –العقرب  أ.    

 سرطاف الماء –الضفدع –السرديف   د.                السمحفاة –التمساح  –السحمية   ج.   

 

 النسر ( ىي:  –الصقر –الصفة المشتركة لمحيوانات اآلتية : )العصفور   -41

 ب. جسميا مغطى بالشعر          الحراشؼ. يغطي أجساميا أ     
 د. يغطى جمدىا الكبر                             ج. تطير ك يغطى أجساميا الريش        
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 (7ممحؽ رقـ)

 لطالب الصؼ الرابع األساسي عمميات العمـ اختبار 
 ............................... المدرسة :.... ............................. اسـ الطالب :

    ................................. الشعبة :  .................................. الػػػػصػؼ :
 

 تعميمات االختبار :
 . امأل البيانات اَلكلية قبؿ البدء باإلجابة عف اَلسئمة .ُ
 ( سؤاالن اختياريان 20االختبار ، الذم يتككف مف ) . تأكد مف حصكلؾ عمى نسخة كاممة مف ىذاِ

 ( صفحات . 4مف نكع االختيار مف متعدد ، مكزعةن عمى ) 
 صحيفة في الصحيحة اإلجابة رمز ( حكؿO) ةدائر  بكضع االختبار أسئمة عف أجب .٣
 اإلجابة المرفقة . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . أجب عف جميع اَلسئمة بعد دراستيا بتمعفو كٌدقة .ْ
 
 ( عمى السؤاؿ الكاحد. O. ال تضع أكثر مف إشارة )5
 
 
 

 واآلف ؛ اقمب الصفحة لإلجابة عمى أسئمة االختبار .
 
 

 -مػػثػاؿ :
 مف مجموعة : الصقر  يعد-1 
 

          الثديات. ب                                                  
 البرمائيات   . ج                                     . اَلسماؾج 
 

 (.O، لذلؾ فإٌنؾ تضع دائرةن حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة ) أ (اإلجابة الصحيحة ىي ) 
 

 الطيور. أ     
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 :يأتي االجابة الصحيحة فيما اختر
 ما عدا:مف حيث أعضاء الحركة  جميع الحيوانات االتية تتفؽ -0

 يف            د. سمكة القرشج. الدلف                ب. الخفاش        أ. الحكت                  
 

  ما عدا:جميع الحيوانات االتية تتفؽ في  مكاف معيشتيا  -2
 د. الحكت                الثعمبج.                االسدب.        االرنبأ.    
 
  :تصنؼ جميعيا عمى انيا حيوانات الخفاش (  -الثعباف–)البقرة  الحيوانات التالية  -2
 د. أليفة              ج. مفترسة          ب. الفقارية       أ. فقارية    
 
 :ما عدا جميع الالفقاريات التية من الرخويات   -2
  طد. اَلخطبك             ج. المحار     ب.القكاقع   . العمؽ الطبي    أ   
 

 
 
 
 

  : )السحمية والتمساح ( مف مجموعة تعد -5
 الثديات د.            . الزكاحؼ ج الطيكر  ب. اَلسماؾ      . أ
 
 الكائنات الحية التي تحوى في جسميا الداخمي عمود فقاري تصنؼ ضمف :-6
  تد. الفقاريا                العناكب ج.     الديداف  ب. الفقاريات     ال   
 
 يطير في السماء لكنو ليس مف الطيور :  -2
          د. البطريؽ        الخفاش ج.                ب. النعاـ       أ. الحماـ    
 تعد عممية تصنيؼ الكائنات الحية ميمة ألنيا  :  -8
  . تصنؼ الفقاريات كالالفقاريات فقط أ.    

 .تسيؿ التعرؼ الكائنات الحية  ال ب.     
 تقمؿ التكاصؿ بيف الباحثيف                          ج.   
 ات الحية تسيؿ التعرؼ عمى الكائن د.
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  : فيعتبر االنساف مف أرقى الثديات أل  -9
   ب. لو اثداء كيرضع صغاره                                     ليس لو عمكد فقارم  أ.
 لو دماغ متطكر ك يفكر كيعمؿ اشياء كثيرة  د. . يغطى جسمو الحراشؼ الصمبة          ج  

 
 يا :األرض مف الديداف النافعة ألن ةتعد دود -01

 أ. تيكم التربة                           ب. تزيد مف خصكبة التربة           
 ) أ ك ب ( معان  تنتج الحرير                          د. ج.         

 
 ية العمود الفقاري في انو :أىمتكمف  -00    

 لفقرات المترابطة سمسمة مف ا ب.                         يساعد عمى ىضـ الطعاـ   أ. 
  د. يساعد الكائف الحى عمى الحركة                                      ج. يساعد عمى التنفس

 
 العصفور مف الطيور ألنو : يعد -02

    يغطى جمده الكبر ب.                                             بالكالدة      ثرايتكأ.     
 يعيش في الماء د.                          يغطى جسمو الريش  ج.     
 

 : الجية يمتد العمود  الفقاري لإلنساف مف-03
    الصدرية  ب. الظيرية                  أ.                     

 اَلماميةد.           البطنية  ج.            
 
 

 عيش في : الدودة الشريطية ودودة االسكارس ديداف متطفمة ت-   04      
 الماء    ب.       التربة الرطبة   أ. 

 د. االمعاء الدقيقة لإلنساف                 ج. اليكاء 
  تعيش البرمائيات في  :-05
 برؾ الماء بجكار اليابسة     ب.                                      الجباؿ   أ. 

 ش  د. اَلعشا          ج. االمعاء الدقيقة لإلنساف 
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 :  بالنظر الى الجدوؿ االتي يتبيف اف التصنيؼ السابؽ تـ حسب -06

 الحركة    ب.            مكاف المعيشة     أ. 
 د. تركيب اجساميا                 ج. طريقة غذائيا 

 
 
 
 
 

يمكن ان تبرر لصديقك ان القوقعة من الرخويات  -07

 ألنها :

    سريعة الحركة أ.

 تكجد داخؿ ىيكؿ صمب كجسميا رطبب. 
 ج. ليا عمكد فقارم        

 د. جسميا متطاكؿ كرخك   
 

 ما عدا :  ضارة  عمى حشرات كأمثمةكف تقديميا مجموعة الحشرات التالية يم -08

                     د.              ب.                       ج.                       أ.                  
 

 يمكف اف تصؼ فييا الخفاش لصديقؾ ىى : التيالجممة الصحيحة  -02
                                     طائر كلو اجنحة كينشط في الظالـ    أ.  

 ب. حيكاف مف الالفقاريات      
                            بالكالدة كيطير    ثراج. حيكاف مف الثديات كيتك                   

 د. طائر كلو اجنحة كينشط في النيار  
 

  : عند وضع يدك على السمكة فانك تلمس  -80

 ريشيا ب.                          أ. كبرىا       
 د. قشكرىا                              ج. جمدىا          

حيوانات 

 تعيش في

 الماء

حيوانات 

تعيش على 

 البر

 ثعلب  سمك

 أرنب  حوت 

 أسد دولفٌن

 فار  محار
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 (8ممحؽ رقـ)

                                 دليؿ المعمـ               

            ـزةـغـ –ـة اإلسـالمية ـالجامع
 ــاـعمـــادة الدراســات العليـــ

  ــةـــــكـليـــــــــــــة التــربــيــ
 قسم المناهج وطرق التدريس

 

 
 

  تيٌعىىوىذج هريل ودليل ادلعلن وفقًا لٌ
 يف مادة العلوم  (السابعة )التصنيفالوحدة 

 الرابع الأسايسللصف 

 الثاين  اجلزء

 

  الباحث إعداد

 هعتصن حمود شعباى عبد اهلل

 
 إشراف

 
 د/صالح الٌاقت

 أستاذ املناهج وطرق التدريس املشارك
 

 ه0435/م 2104
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 هقدهت :
 أشرؼ المرسميف أما بعد : الحمد لل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى

 أخي المعمـ/ة : السالـ عميكـ كرحمة الل كبركاتو .
 لرابعالصؼ ا عمى المقررة" التصنيؼ " بكحدة كالمختص يديؾ، بيف الذم المعمـ دليؿ إف

يقدـ بعض اإلرشادات التي تكضح كتساعد كتسيؿ العمؿ  الثاني  اَلساسي مف الفصؿ الدراسي
فع العممية التعميمية في االتجاه الصحيح مف خالؿ تدريب التالميذ مف أثناء تدريس الكحدة كتد

 كيتضمف الدليؿ عمى : تينسكفنمكذج ميرؿ ك قبؿ المعمـ عمى كيفية استخداـ 
 .  تينسكفنمكذج ميرؿ ك  عف نبذة -1
 .  تينسكفنمكذج ميرؿ ك  خطكات -2
 اَلىداؼ العامة لتدريس العمكـ العامة لمصؼ الرابع اَلساسي . -3
 . الكحدة دريست أىداؼ -4
 لمكحدة )جدكؿ تكزيع الحصص( . الزمني التكزيع -5
 خطكات السير في تدريس كؿ مفيكـ . -6

 
 :  تيٌعىىمنىذج هريل و عي ًبرة -

 المفاىيـ لتدريس 1977 عاـ نسكفيت ركبرتك   ميرؿ ديفيد مف كؿ النمكذج ىذا صمـ
 . المختمفة

 : بأنو نمكذجو(  Tennyson  تينسكف) يعرؼ حيث 
 ىذه يستخدمكا كي فرصة المتعمميف يعطي ثـ العامة القاعدة عمى يركز تنتاجياس أسمكب
 المعمـ مف يتطمب كىذا ، الفرعية الحقائؽ تصنيؼ أك ، الجزئية المكاقؼ تفسير في القاعدة
 مثاؿ إلى اَلمثمة ىذه بتصنيؼ المتعممكف يقكـ كبعدىا ، اَلمثمة ثـ أكال، التعريؼ تقديـ
 . السبب ذكر مع المفيكـ إلى ينتمي ال كأخر ، لممفيكـ ينتمي

 
 تدريس مف اَلكؿ اليدؼ أف(Merrill & Tennyson , 1977 تينسكفك  ميرؿ)  كيرل

 استجابة بيا كاالستجابة المفيكـ أمثمة تجميع عمى الطالب مساعدة:  في يتمثؿ المفاىيـ
 المتعمـ اكتساب كأف.  رمز أك المفيكـ اسـ ىك رمز أك باسـ إلييا باإلشارة كذلؾ ، كاحدة
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 لمصؼ تنتمي أعضاء أك أمثمة إلى بالمفيكـ الخاصة الشكاىد بتصنيؼ قيامو يعني لممفيكـ
 بسمكؾ المتعمـ قياـ النياية في المفيـك اكتساب عممية كتتطمب ، إليو تنتمي ال كأخرل ،

 التصنيؼ
 

 كاآلتي :  تينسوفلنموذج ميرؿ و وقاـ الباحث باستقراء تعريؼ 
ستراتيجيات في تقديـ المفاىيـ تبدأ مف تعريؼ المفيكـ العديد مف االجي يعتمد عمى نمكذج استنتا

أمثمة ( كصكال لمتدريب االستجكابي لممفيـك لمتأكد مف  مركرا  بشكاىد المفيـك )اَلمثمة ، كالال
 . مدل قدرة الطالب عمى التمييز بيف الشكاىد المنتمية لممفيكـ كالشكاىد غير المنتمية لممفيكـ

 
 اإلستراتيجيةربع استراتيجيات حيث قاـ الباحث باستخداـ أ،  تينسكفكقد انبثؽ عف نمكذج ميرؿ ك 

عرض –الرابعة  في دراستو ، كالتي تعتمد عمى تقديـ المفيـك مف تتابع أشكاؿ التقديـ )القاعدة 
رج في تدريب  استجكابي ( مع التركيز عمى تباعد المثاؿ ، مقابمة الالمثاؿ ، التد -الشكاىد

 مستكل الصعكبة في المثاؿ كالالمثاؿ ،مف خالؿ ثالث خطكات اساسية ىى :
 التعريؼ  -1
 شكاىد المفيكـ )المثاؿ ، كالالمثاؿ (   -2
 التدريب االستجكابي  -3

 :  تيٌعىىمنىذج هريل وخطىاث 

 مف ثماني خطوات ىى :  تينسوفو  ؿيتكوف  نموذج مير
 تحديد ضركرية تدريس المفيـك . -1
 التعريؼ  -2
 شكاىد التعريؼ جمع  -3
 تقدير صعكبة شكاىد المفيـك  -4
 تحضير اختبار تشخيصي لتصنيؼ شكاىد المفيكـ  -5
 استخداـ قاعدة عزؿ الخاصية . -6
 تصميـ استراتيجية مناسبة لتدريس المفيـك . -7
 التقكيـ التشكيمي كالتقكيـ الختامي . -8
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 األظاظي : سابع األهداف العاهت لتدزيط العلىم العاهت للصف ال

 كالنباتات، اإلنساف، :اآلتية الكبرل المفاىيـ مف بكؿ تتعمؽ عممية معرفة اكتساب  -1
 كالغالؼ كالككف، كاَلرض، كالبيئة، كالطاقة، كالمادة الدقيقة، الحية كالكائنات كالحيكانات،

 .كالمجتمع كالتقانة، كالعمـ كاالتصاالت، الجكية، كاَلرصاد الجكم،
 كفي ، كاستثمارىا كحمايتيا البيئة فيـ في المفاىيـ بيذه المتعمقة العممية المعرفة تكظيؼ  -2

 .حياتية مشكالت حؿ كفي طبيعية، ظكاىر تفسير
 كالقياس، كاالتصاؿ، كالتصنيؼ، المالحظة، مثؿ مناسبة عقمية ميارات كتنمية اكتساب  -3

 .كضبطيا تراالمتغي كعزؿ الفرضيات، كصياغة كالتنبؤ، كاالستنتاج، ،راءكاالستق كالتجريب،
 المالئمة، الحسابات إجراء :مثؿ العممية، البيانات لمعالجة مناسبة رياضية ميارات ظيؼتك   -4

 .البياني كالرسـ
 البيانات كمعالجة العمـ، عمميات ممارسة في بو المتصمة كالتقنيات الحاسكب تكظيؼ  -5

 .العممية
 الرمزمك  كالكتابي المفظي العممي التعبير ممارسة خالؿ مف االتصاؿ عمى القدرة تنمية  -6

 .سميـ بشكؿ
 

 : الىحدة تدزيط أهداف -4
 :الوحدة السابعة أىداؼ  -
      و إجػػػػراء النشػػػػاطات التعميميػػػػة  التصػػػػنيؼ  لوحػػػػدة ُيتوقػػػػع مػػػػف الطالػػػػب بعػػػػد دراسػػػػتو  -

 -الواردة في ىذا الفصؿ أف يصبح قادرًا عمى أف :
 يستنتج مفيـك التصنيؼ . -1
 يقترح صفات يتـ عمى اساسيا التصنيؼ . -2
 شياء الى مجمكعات .يصنؼ اال -3
 ية التصنيؼ .أىميذكر  -4
 يكضح المقصكد بالعمكد الفقارم  -5
 ية العمكد الفقارم .أىميتعرؼ عمى  -6
 يستنتج الفرؽ بيف الفقاريات كالالفقاريات . -7
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 يصنؼ الالفقاريات الى أنكاعيا االساسية . -8
 صفات الديداف مع أمثمة عمييا . أىـيذكر  -9

 عمييا  صفات الرخكيات مع أمثمة أىـيتعرؼ  -10
 يسمى أقساـ المفصميات الرئيسة  -11
 يعطى أمثمة لممفصميات بأنكاعيا االربعة . -12
 يميز الالفقاريات عف بعضيا البعض  -13
 يذكر اقساـ الفقاريات الرئيسية . -14
 صفات االسماؾ . أىـيستنتج  -15
 .مميزات الزكاحؼ مع أمثمة عمييا  أىـيذكر  -16
 .مميزات الطيكر مع أمثمة عمييا  أىـيذكر  -17
 .مميزات البرمائيات مع أمثمة عمييا  ىـأيذكر  -18
 .مميزات الثديات مع أمثمة عمييا  أىـيذكر  -19
 يصنؼ الفقاريات الى اقساميا الرئيسية . -20
 يميز الفقاريات عف الالفقاريات . -21

 ( :خدول تىشيع احلصصالتىشيع الصهٌي للىحدة ) 

 

 

 عدد الحصص الفصؿ الكحدة
 

 لسابعة(ا)
 التصنيؼ 

 1 . يؼ ية التصنأىم:  اَلكؿ
 3 . الفقاريات كالالفقارياتالثاني : 
 3 . الالفقارياتالثالث : 

 5 الرابع :الفقاريات 
 12 المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع
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 يت  التصٌيف أهو:  الدزض األول

 عمى أف : اً أف يكوف قادر  الطالباألىداؼ السموكية / بعد االنتياء مف الدرس يتوقع مف 

 . يعرؼ مفيـك التصنيؼ  -
 .ت في التعريؼيحدد الخصائص المميزة لمفيـك التصنيؼ كما كرد -
 يميز بيف االمثمة كالالأمثمة المقدمة عمى التصنيؼ. -
لى مفيكـ التصنيؼ إلى مجمكعة تنتمى إالجديدة  مثمةأمثمة كالاليصنؼ مجمكعة اَل -

 .لى مفيـك التصنيؼإكمجمكعة ال تنتمى 
 .ف يبرر سبب اختيار المثاؿ كالالمثاؿ لمفيـك التصنيؼأ -

 الخبرات السابقة :
 بعض الكائنات الحية . أف يعدد أسماء 
 . أف يميز بيف الكائنات الحية 

 األدوات والمواد المستخدمة :

 ( صكر متنكعة  –الطباشير الممكف  –الكتاب المدرسي  –السبكرة–LCD ) 

 خطوات السير في الدرس

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1د الحصص )عد         المـــــادة : العـــــــــــلوم            الٌوم : .................          

 الرابع الصــف :           ٌة التصنٌف أهمالموضــــــــوع :           التارٌخ :................   
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 االجراءات واألنشطة األىداؼ

1- 

 

 

2- 

 

 

 
 

3-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصنيؼ ىك عممية كضع اَلشياء في مجمكعات ، لكجكد صفة مشتركة ، أك أكثر ، : الالتعريؼ 
 تتميز بيا عناصر المجمكعة الكاحدة عف غيرىا .

 

يقكـ المعمـ بنشاط عممي حيث يطمب يضع عمى الطاكلة اقالـ كمجمكعة مف المحايات كمجمكعة -
ليا نفس الصفات مع بعضيا مف البرايات ثـ يطمب مف احد التالميذ اف يقكـ بكضع كؿ مجمكعة 

 البعض 

 -معدف   –خر كلكف بمساطر التالميذ حيث يقسـ المساطر الى )بالستيؾ آيقكـ بمثاؿ عممي  -
ف كؿ مجمكعة تختمؼ عف االخرل أخشب( بعد تحديد الخصائص الحرجة المميزة لمتصنيؼ يجد 

 .دة عف غيرىالكجكد صفة مشتركة، أك أكثر ، تتميز بيا عناصر المجمكعة الكاحكذلؾ 

مثمة أبعدما تعرؼ الطالب عمى الخصائص الحرجة المميزة لكيفية التصنيؼ يقكـ بعرض الشواىد :
 تعبر عف مفيـك التصنيؼ ، كال أمثمة ال تعبر عف مفيـك التصنيؼ .

 ال مثاؿ مثاؿ
 
 

 حيوانات تعيش في 

 الماء

حيوانات تعيش على 

 البر

 ثعلب  سمك

 أرنب  حوت 

 أسد دولفٌن

 فار  محار

 

 
 

 

 

 

 

,ة)جمل,بندور

تفاح,عصفور

(,نحلة  
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بعد ذلؾ كمع االرتباط بما سبؽ يبدأ الطالب بالتصنيؼ لمصكر المكجكدة مف  التدريب االستجوابي:
 لى مجمكعات مصنفة كمف منيا غير مصنؼ بناء عمى صفة مشتركة.   إمنيا مقسـ 

 يقـك المعمـ بعرض الصكر المختمفة كالمتنكعة كيقـك الطالب بتصنيفيا مع ذكر السبب . -

 
 
 

 

 التقويـ :

أصنف األشياء اآلتيت في ثالث مجمىعاث ثم أكتب الصفت المشتركت 

 التي اخترتها لكل مجمىعت .

 –مىقذ  –سفينت  –مطرقت  -غسالت –سيارة  -ثالجت –منشار  -طائرة

مذفـأة -قطار –دراجت  –مسمار  –مروحت  –كماشت   

 المجموعة الثالثة المجموعة الثانية المجموعة االولى
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 الثاًي : العوىد الفقازي الدزض

 عمى أف : اً أف يكوف قادر  الطالبوكية / بعد االنتياء مف الدرس يتوقع مف األىداؼ السم

 .يعرؼ مفيـك العمكد الفقارم -
 .يحدد الخصائص المميزة لمفيـك العمكد الفقارم كما كردت في التعريؼ -
 .الفقارميميز بيف االمثمة كالالأمثمة المقدمة عمى العمكد  -
 .الفقارممثمة الغير منتمية لمعمكد أارم كالاليصنؼ مجمكعة االمثمة المنتمية لمعمكد الفق -
 .الفقارمف يبرر سبب اختيار المثاؿ كالالمثاؿ لمفيـك العمكد أ -

 الخبرات السابقة :
 . يصنؼ اَلشياء في مجمكعات 
  ية التصنيؼ .أىميبيف 
 

 األدوات والمواد المستخدمة :

 ( صكر متنكعة  –الطباشير الممكف  –الكتاب المدرسي  –السبكرة–LCD ) 

 خطوات السير في الدرس

 

 االجراءات واألنشطة األىداؼ

1- 

 

2- 

 

 

) القطع العظمية ( المرتبطة مع بعضيا ، سمسمة مف الفقراترم  ىك ا: العمكد الفقالتعريؼ 
 كتمتد مف الناحية الظيرية لجسـ الكائف الحي .

 
كصكر لجسـ االنساف داخميا عمكد فقارل كيقكـ  ارمالفقيقكـ المعمـ بعرض صكر لمعمكد -

ف : مف أالطالب بتحديد اكثر الخصائص الحرجة المميزة لمعمكد العمكد الفقارم فنجد 
مف الناحية الظيرية لجسـ كتمتد  سمسمة مف الفقرات نوأالخصائص المميزة لمعمكد الفقارم 

 كيعطى الدعامة لمجسـ كتساعد عمى الحركة . الكائف الحي

 (1عدد الحصص )         الٌوم : .................        المـــــادة : العـــــــــــلوم        

 الرابع الصــف :                  الفقاريالعمود الموضــــــــوع :       التارٌخ :................  
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3- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يقـك   الفقارمبعدما تعرؼ الطالب عمى الخصائص الحرجة المميزة لمعمكد الشواىد :
 .الفقارم، كال أمثمة ال تعبر عف مفيـك العمكد الفقارمتعبر عف العمكد   بعرض امثمة

 

 ال مثاؿ مثاؿ

 

 

 

  

  

   

 
 العمود الفقاري ألنيا تعتبر األمثمة السابقة أمثمة عمى

الظيرية لجسـ  مف الناحية وتمتد راتسمسمة مف الفق
 عمى الحركة هيساعدو  الكائف الحي

 

 
الفقاري ال نو  تعتبر االمثمة السابقة ال امثمة عمى العمود

جساميا يعطييا الدعامة ا ال يوجد عمود فقاري في
 لجسميا

: بعد ذلؾ كمع االرتباط بما سبؽ يبدأ الطالب بالتصنيؼ لمصكر التدريب االستجوابي
 جكدة مف منيا يكجد بو عمكد فقارم كمف ال يكجد بو عمكد فقارم.المك 
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 .يقـك المعمـ بعرض الصكر المختمفة كالمتنكعة كيقـك الطالب بتصنيفيا مع ذكر السبب -

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 الدزض الثالث  : الفقازياث 

 عمى أف : اً أف يكوف قادر  الطالباألىداؼ السموكية / بعد االنتياء مف الدرس يتوقع مف 

 
 
 
 

 

   التقويـ :  

 أكمؿ الفراغ          

 ............................................ري ىو العمود الفقا -

    ............................................................... 
 يمتد العمود مف الناحية ...............لمجسـ . -
 مف فوائد العمود الفقاري يعطى الكائف الحى الشكؿ العاـ و................ -
  الكائف الحى عمى ........................... يساعد العمود الفقارى -
مف الكائنات الحية التي يحوى جسميا عمود فقارى  -

 ...............و.................و...............
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 الدزض الثالث  : الفقازياث 

 عمى أف : اً أف يكوف قادر  الطالب/ بعد االنتياء مف الدرس يتوقع مف  األىداؼ السموكية

 .عرؼ مفيـك الفقاريات -
 .كما كردت في التعريؼ يحدد الخصائص المميزة لمفيـك الفقاريات -
 يميز بيف االمثمة كالالأمثمة المقدمة عمى الفقاريات. -
 .مية لمفقارياتيصنؼ مجمكعة االمثمة المنتمية لمفقاريات كالال امثمة الغير منت -
 اف يبرر سبب اختيار المثاؿ كالالمثاؿ لمفيـك الفقاريات. -

 الخبرات السابقة :
  ية العمكد الفقارم أىميبيف 

 األدوات والمواد المستخدمة :

 ( صكر متنكعة  –الطباشير الممكف  –الكتاب المدرسي  –السبكرة–LCD ) 

 خطوات السير في الدرس

 

 االجراءات واألنشطة األىداؼ

1- 

2- 

 

 

3- 

 

 : حيكانات يتميز جسميا بكجكد العمكد الفقرم . .الفقاريات: التعريؼ 

كيقكـ الطالب بتحديد  فقارميقكـ المعمـ بعرض صكر لكائنات حية  داخؿ جسميا  عمكد -
ف : مف الخصائص المميزة لمفقاريات أاكثر الخصائص الحرجة المميزة لمفقاريات  فنجد 

 تتميز بكجكد عمكد فقارل  نياأ

بعدما تعرؼ الطالب عمى الخصائص الحرجة المميزة لمفقاريات  يقكـ بعرض الشواىد :
 امثمة تعبر عف الفقاريات، كال أمثمة ال تعبر عف مفيـك الفقاريات .

 

 (1عدد الحصص )            المـــــادة : العـــــــــــلوم          الٌوم : .................         

 الرابع الصــف :           الفقارٌات        الموضــــــــوع :        التارٌخ :................   
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4  ,5 

 المثاؿ مثاؿ

  

  

  

 ونالفقاريات أل   تعتبر األمثمة السابقة أمثمة عمى
 مود فقاري                     يوجد في جسميا ع

يوجد في  ال ونأل تعتبر االمثمة السابقة ال تمثؿ الفقاريات 
 جسميا عمود فقاري

بعد ذلؾ كمع االرتباط بما سبؽ يبدأ الطالب بالتصنيؼ لمصكر التدريب االستجوابي: 
 المكجكدة مف منيا يكجد ينتمى لمفقاريات كمف منيا ال ينتمى .

  رض الصكر المختمفة كالمتنكعة كيقـك الطالب بتصنيفيا مع ذكر السبب.يقـك المعمـ بع -
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 التقويـ :   أكمؿ الفراغ :

 ........................................................عرؼ الفقاريات -
 
 لحيوانات ...........سد مف ايعتبر األ -

 
 تسمى الحيوانات الفقارية بيذا االسـ وذلؾ بسبب .................... -
 
 مثمة عمى الفقاريات..............و.....................مف األ -
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 الدزض السابع: الالفقازياث

 عمى أف : اً أف يكوف قادر  الطالباألىداؼ السموكية / بعد االنتياء مف الدرس يتوقع مف 

 . يعرؼ مفيـك الالفقاريات    -
 . كما كردت في التعريؼ  يحدد الخصائص المميزة لمفيـك الالفقاريات -
 مقدمة عمى الالفقاريات.مثمة كالالأمثمة اليميز بيف اَل -
 . الالفقاريات كالال امثمة الغير منتمية الالفقاريات    يصنؼ مجمكعة االمثمة المنتمية -
 اف يبرر سبب اختيار المثاؿ كالالمثاؿ لمفيـك الالفقاريات  . -

 الخبرات السابقة :
   ية العمكد الفقارم .أىميبيف 
  يكضح المقصكد بالفقاريات. 

 ستخدمة :األدوات والمواد الم

 ( صكر متنكعة  –الطباشير الممكف  –الكتاب المدرسي  –السبكرة–LCD ) 

 خطوات السير في الدرس

 

 االجراءات واألنشطة األىداؼ

1- 

 

2- 

 

3- 

 حيكانات تتميز بخمك جسميا مف كجكد عمكد فقارم . لالفقارياتاالتعريؼ : 
  

كيقـك الطالب  فقارمعمكد  ئنات حية ال يكجد داخؿ جسميايقكـ المعمـ بعرض صكر لكا-
ف: مف الخصائص المميزة أفنجد  كثر الخصائص الحرجة المميزة لالفقارياتأبتحديد 
  .يا تتميز بعدـ بكجكد عمكد فقارمأنلمفقاريات 

بعدما تعرؼ الطالب عمى الخصائص الحرجة المميزة لمفقاريات  يقكـ بعرض الشواىد :

 (1عدد الحصص )            المـــــادة : العـــــــــــلوم          الٌوم : .................         

 الرابع الصــف :           الالفقارٌات         وع :  الموضــــــــ      التارٌخ :................   
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3- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 ،5 
 

 عف االالفقاريات  ، كال أمثمة ال تعبر عف مفيـك الالفقاريات . مثمة تعبرأ

 المثاؿ مثاؿ

  

  

  

  

 
الالفقاريات ألنو  تعتبر األمثمة السابقة أمثمة عمى

                              ال يوجد في جسميا عمود فقاري

 
 يوجد في ألنوتعتبر االمثمة السابقة ال تمثؿ الالفقاريات 

 جسميا عمود فقارى

: بعد ذلؾ كمع االرتباط بما سبؽ يبدأ الطالب بالتصنيؼ لمصكر التدريب االستجوابي
 المكجكدة مف منيا يكجد ينتمى لالفقاريات كمف منيا ال ينتمى  ليا.

 يقـك المعمـ بعرض الصكر المختمفة كالمتنكعة كيقـك الطالب بتصنيفيا مع ذكر السبب. -
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 التقويـ :            

 عمؿ لما يأتي :           

 ؟تسمى الالفقاريات بيذا االسـ  - 1 

................................................... 
 ؟يعتبر االنساف مف الحيوانات الفقارية  -2

..................................................... 
 -السؤاؿ الثاني :

 ات اآلتية إلى فقاريات و الفقاريات:صنؼ الحيوان .1
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 الدرس الخامس : الديداف

 عمى أف : اً أف يكوف قادر  الطالباألىداؼ السموكية / بعد االنتياء مف الدرس يتوقع مف 

 .    الديدافيعرؼ مفيـك  -
 . يحدد الخصائص المميزة لمفيـك الديداف  -
 مثمة كالالأمثمة المقدمة عمى الديداف.يميز بيف اَل -
 .ثمة الغير منتمية لمديدافمألمديداف كالال مثمة المنتميةيصنؼ مجمكعة اَل -
 ف يبرر سبب اختيار المثاؿ كالالمثاؿ لمفيـك الديداف  .أ -

 الخبرات السابقة :
 . عرؼ التصنيؼ 
  ؟ما الفرؽ بيف الفقاريات كالالفقاريات مع ذكر مثاؿ لكؿ منيا 

 األدوات والمواد المستخدمة :

 ( صكر متنكعة  –الطباشير الممكف  –الكتاب المدرسي  –السبكرة–LCD ) 

 خطوات السير في الدرس

 االجراءات واألنشطة األىداؼ

1- 

 

 

2- 

 

 

ىي حيكانات الفقارية ، تعيش في بيئات مختمفة ، كتتميز بٌأنيا عديمة  الديدافالتعريؼ : 
لإلنساف ، منيا ما ىك نافع  ،بالبيض  ثراأجساميا متطاكلة ، كرخكة ، كتتك ،اَلطراؼ

 كالتربة ، كمنيا ما ىك ضار .
 

كثر أيقكـ المعمـ بعرض صكر متعددة لمديداف بأنكاعيا المختمفة  كيقكـ الطالب بتحديد -
نيا غير فقارية أف : مف الخصائص المميزة أالخصائص الحرجة المميزة لمديداف  فنجد 

 طرؼ كرخكة  منيا ما ىك نافع كما ىك ضار كعديمة اَل

 

 (1عدد الحصص )            المـــــادة : العـــــــــــلوم          الٌوم : .................         

 الرابع الصــف :  الدٌدان                   الموضــــــــوع :         التارٌخ :................   
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مثمة أبعدما تعرؼ الطالب عمى الخصائص الحرجة المميزة لمديداف  يقكـ بعرض  الشواىد :
 تعبر عف الديداف، كال أمثمة ال تعبر عف مفيـك الديداف .

 المثاؿ مثاؿ

 دكدة االرض

يشػػػػػػػػػػػػػػػير المعمػػػػػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػػػػػى المالحظػػػػػػػػػػػػػػػات 
 التاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة:
)كىػػػػػػػى تعتبػػػػػػػر مػػػػػػػف الديػػػػػػػداف النافعػػػػػػػة التػػػػػػػى تعمػػػػػػػؿ 

جر تيكيػػػػػػػػػػػػػة التربػػػػػػػػػػػػػة كىضػػػػػػػػػػػػػـ اكراؽ الشػػػػػػػػػػػػػ عمػػػػػػػػػػػػػى
مػػػػػػػػػػػكاد تعمػػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػػى خصػػػػػػػػػػػكبة  كتحكيميػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػى

 التربة (

 

 

  

 الطبيالعمؽ 

    طباء ليقـك)يعتبر مف الديداف النافعة يستخدمو اَل   
 حت الجمد( بامتصاص الدـ المتجمع 

 

 

  
  

 السكارسا دكدة

تعيش في  تعتبر مف الديداف الضارة المتطفمة حيث
 ( افلإلنسالمرض  معاء كتتطفؿ عمييا كتسبباَل
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 الشريطيةالدكدة 

 تعتبر مف الديداف الضارة المتطفمة حيث تعيش) 

 ( لإلنساف معاء كتتطفؿ عمييا كتسبب المرضفي اَل

 

 
تعتبر اَلمثمة السابقة أمثمة عمى الديداف 

ال يكجد بيا عمكد فقارم كال  َلنوبأنكاعيا 
 ارجؿ          يكجد ليا

 
 َلنومة عمى الديداف مثأتعتبر االمثمة السابقة ال 

 عمكد فقارم كليا ارجؿ     ليايكجد 
 

بعد ذلؾ كمع االرتباط بما سبؽ يبدأ الطالب بالتصنيؼ لمصكر التدريب االستجوابي: 
 المكجكدة مف منيا يكجد ينتمي لمديداف كمف منيا ال ينتمي ليا.

 يا مع ذكر السبب.يقكـ المعمـ بعرض الصكر المختمفة كالمتنكعة كيقـك الطالب بتصنيف -
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 التقويم :
 
 -كتب المصطلح العلمي :أ

الدـ  يعتبر مف الديداف النافعة يستخدمو االطباء ليقـو بامتصاص )             ( -
 .المتجمع   تحت الجمد

حيوانات الفقارية , تعيش في بيئات مختمفة , وتتميز بأّنيا عديمة  )           ( -
 .بالبيض ثراأجساميا متطاولة , ورخوة , وتتكو  األطراؼ

 

 -أكمؿ الفراغ :-السؤاؿ الثاني : -
 

 .................لإلنسان .الدودة الشريطية تسبب  -

 
لى مواد بسيطة تزيد إ............الشجر المتساقط وتحويلها  تقوم دودة الرض بهضم -

 من خصوبة ...........

 
 تعتبر دودة العلق من الديدان ......... بينما دودة السكارس من الديدان ......... -
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 الدزض العادض: السخىياث 

 عمى أف : اً أف يكوف قادر  الطالباألىداؼ السموكية / بعد االنتياء مف الدرس يتوقع مف 

 . يعرؼ مفيـك الرخكيات   -
 . يحدد الخصائص المميزة لمفيـك الرخكيات   -
 كالالأمثمة المقدمة عمى الرخكيات.مثمة يميز بيف اَل -
 .مثمة الغير منتمية لمرخكياتأمثمة المنتمية لمرخكيات كالاليصنؼ مجمكعة اَل -
 ف يبرر سبب اختيار المثاؿ كالالمثاؿ لمفيـك الالفقاريات.أ -

 الخبرات السابقة :
  الديداف التالية الى ديداف نافعة كديداف ضارة يصنؼ . 

 (الطبيالعمؽ  -دكدة االسكارس –الدكدة الشريطية  –رض )دكدة اَل
 :األدوات والمواد المستخدمة 

 ( صكر متنكعة  –الطباشير الممكف  –الكتاب المدرسي  –السبكرة–LCD ) 

 خطوات السير في الدرس

 

 االجراءات واألنشطة األىداؼ

1- 

 

2- 

 

3-  

ىي حيكانات الفقارية ، تتميز بجسـو طرم أممس رخك ، لذا  مجمكعة الرخكيات: التعريؼ 
 ؿ ىيكؿ خارجي صمب ) صدؼ ( ، يعمؿ عمى حمايتيا .تتكاجد  معظـ أنكاعيا داخ

. 
يقكـ المعمـ بعرض صكر لمرخكيات كيقكـ الطالب بتحديد اكثر الخصائص الحرجة المميزة -

صمب  خارجيف : مف الخصائص المميزة جسميا طرل ،يكجد ليا ىيكؿ ألمرخكيات فنجد 
 يعمؿ عمى حمايتيا .

ص الحرجة المميزة لمرخكيات  يقكـ بعرض بعدما تعرؼ الطالب عمى الخصائالشواىد :

 (1عدد الحصص )              الٌوم : .................        المـــــادة : العـــــــــــلوم        

 الرابع الصــف :            الرخوٌات        الموضــــــــوع :      التارٌخ :................  
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 مثمة تعبر عف الرخكيات  ، كال أمثمة ال تعبر عف مفيـك الرخكيات.أ

 المثاؿ مثاؿ

  
  
  

 القكاقع

 

 
 المحار

 

  االخطبكط

تعتبر اَلمثمة السابقة أمثمة عمى الرخكيات 
كبكجكد  فقارمكجكد عمكد  تتميز بعدـ َلنيا

يعمؿ  خارجيؿ ىيكككجكد  أممسجسـ طرل 
  حمايتيا.عمى 

 تعتبر اَلمثمة السابقة ال أمثمة عمى
 فقارمتتميز بكجكد عمكد  َلنياالرخكيات 

 كبعضيا جسمو غير اممس

بعد ذلؾ كمع االرتباط بما سبؽ يبدأ الطالب بالتصنيؼ لمصكر : االستجوابيالتدريب 
 ت.ينتمى لمرخكيات كمف ال ينتمي لمرخكيا المكجكدة مف منيا ما

 يقـك المعمـ بعرض الصكر المختمفة كالمتنكعة كيقـك الطالب بتصنيفيا مع ذكر السبب. -
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 -أكمؿ الفراغ :      التقويـ :
 .. ................... من اللؤلؤ نستخرج -1

 مجموعة  ....................من  والمحار تعتبر القىاقع -2
 

  عمؿ لما يأتي :

 معظـ الرخويات تتواجد داخؿ ىيكؿ صمب . -1

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

 تعتبر القواقع مف الرخويات  -2

     ..................................................... 
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 الدزض العابع :ادلفصلياث  

 عمى أف : اً أف يكوف قادر  الطالباألىداؼ السموكية / بعد االنتياء مف الدرس يتوقع مف 

 يعرؼ مفيكـ المفصميات. -
 .يحدد الخصائص المميزة لمفيـك المفصميات -
 المفصميات. مثمة كالالأمثمة المقدمة عمىيميز بيف اَل -
 .مثمة الغير منتمية لممفصمياتأمثمة المنتمية لممفصميات كالاليصنؼ مجمكعة اَل -
 ف يبرر سبب اختيار المثاؿ كالالمثاؿ لمفيـك المفصميات  .أ -

 الخبرات السابقة :
  الفقاريات ( –الديداف  –مثمة عمى )الرخكيات أيذكر 

 األدوات والمواد المستخدمة :

 ( صكر متنكعة  –الطباشير الممكف  –لمدرسي الكتاب ا –السبكرة–LCD ) 

 خطوات السير في الدرس

 

 االجراءات واألنشطة األىداؼ

1- 

 

 

2- 

  

3- 

ىي أكبر مجمكعة مف الكائنات الحية التي يتميز جسميا  مجمكعة المفصميات: التعريؼ 
مف قطع ، كأرجميا مقسمة إلى أجزاء مفصمية ، كمعظميا لو ىيكؿ خارجي بٌأنو مككف 

 صمب .
 
كثر الخصائص الحرجة أيقكـ المعمـ بعرض صكر لممفصميات كيقـك الطالب بتحديد -

ىا كبيرة عدادأنيا ال فقارية  ك أف: مف الخصائص المميزة  أالمميزة لممفصميات فنجد 
 ىيكؿ خارجي صمب ليا   مف االرجؿ المفصمية، زكاج عدةألى قطع كليا  إ،جسميا مقسـ 

 (1عدد الحصص )         المـــــادة : العـــــــــــلوم            الٌوم : .................          

 الرابع الصــف :            المفصلٌات     الموضــــــــوع :      .......  التارٌخ :.........
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بعدما تعرؼ الطالب عمى الخصائص الحرجة المميزة لممفصميات يقكـ بعرض الشواىد :
 مثمة تعبر عف المفصميات، كال أمثمة ال تعبر عف مفيـك المفصميات.أ

 المثاؿ مثاؿ

  

 
 كتنتج العسؿ لإلنسافالنحمة تعتبر مف المفصميات النافعة 

 

 
كتنقؿ لو  باإلنساف تعتبر مف المفصميات الضارةالبعكضة 

 مرض المالريا
 

 
 الفراشة

 

 
كتنتج لإلنساف دكدة القز تعتبر مف المفصميات النافعة 

  الحرير
)يشير المعمـ الى اف دودة القز مرحمة مف مراحؿ نمو نوع مف 

 انواع الفراشات التى تنتج الحرير(
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 العنكبكت

 

  

 
حيث  باإلنسافالعقرب تعتبر مف المفصميات الضارة 

 قرصتو ضارة

 

 

 
 لسرطافا

  

 

 
 الجمبرى

 (لإلنساف)تعتبر مف المفصميات النافعة يعتبر كغذاء  

 

 
 عصا مكسى

 

نيا ال فقارية أتعتبر اَلمثمة السابقة أمثمة عمى المميزة  
عدة زكاج أجسميا مقسـ الى قطع كليا   ىا كبيرة،عدادأك 

مثمة عمى المفصميات كيتـ أتعتبر االمثمة السابقة ال 
 الطالب مناقشة ذلؾ شفكيا مع
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 رجؿ المفصمية، كليا ىيكؿ خارجي صمب .مف اَل

ف المفصميات أف كؿ االمثمة السابقة كانت مثاال عمى المفصميات و أثـ يشير المعمـ الى كؿ ما سبؽ ويوضح 
 -تى  :حيا الشكؿ اآلمفيـو عاـ ينقسـ الى اربع مجموعات يوض

 

 
بعد ذلؾ كمع االرتباط بما سبؽ يبدأ الطالب بالتصنيؼ لمصكر :  االستجوابيالتدريب 

 ينتمى لممفصميات كمف ال ينتمى ليا  المكجكدة مف منيا ما

يقكـ المعمـ بعرض الصكر المختمفة كالمتنكعة كيقكـ الطالب بتصنيفيا مع ذكر  -
 السبب.
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 التقويـ :

 لية كال حسب مجموعتو في الجدوؿ االتي :صنؼ الحيوانات التا

 –ربعيف أربعة ك أـ أالعقرب  –الفراشة  –عصا مكسى  –السرطاف  –العنكبكت  –)الذبابة 
 جمبرم (

 مجموعة عديدة االرجؿ مجموعة القشريات مجموعة الحشرات مجموعة العناكب

    

    

 

 :ةاألتي اتأكمؿ الفراغ

 ينتج الٌنحؿ .................. -1
 يعتبر ) الجمبرم ( غذاء .................... . -2
 الجندب يتغذل عمى .................... -3
 تيقسـ المفصميات إلى ............ ، ك ............ ، ك . ........... ، -4

 كمجمكعة عديدة اَلرجؿ .
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 الدزض الثاهي : األمساك

 عمى أف : اً أف يكوف قادر  الطالبمف الدرس يتوقع مف األىداؼ السموكية / بعد االنتياء 

 . يعرؼ مفيـك اَلسماؾ     -
 . يحدد الخصائص المميزة لمفيـك اَلسماؾ  -
 مثمة كالالأمثمة المقدمة عمى اَلسماؾ.يميز بيف اَل -
 .مثمة الغير منتمية لألسماؾألألسماؾ كالال  مثمة المنتميةيصنؼ مجمكعة اَل -
 اؿ كالالمثاؿ لمفيكـ اَلسماؾ  .ف يبرر سبب اختيار المثأ -

 الخبرات السابقة :
 . يكضح المقصكد بالفقاريات 
   يذكر اسماء كائنات حية تنتمى لمفقاريات 
  العمكد الفقرم( . -عرؼ كال مف ) التصنيؼ 
  مجمكعة القشريات ( . –رخكيات  –ىات أمثمةن لكؿٍّ مما يمي : )ديداف نافعة 

 
 األدوات والمواد المستخدمة :

 ( صكر متنكعة  –الطباشير الممكف  –الكتاب المدرسي  –السبكرة–LCD ) 

 خطوات السير في الدرس

 

 االجراءات واألنشطة األىداؼ

1- 

 

2- 

ىي حيكانات فقارية ، تتٌنفس تحت الماء بكاسطة  الخياشيـ ، كليا  اَلسماؾالتعريؼ : 
 في الماء.  زعانؼ كذيؿ ، تيساعدىا عمى السباحة

يقكـ المعمـ بعرض صكر متعددة لألسماؾ بأنكاعيا المختمفة  كيقكـ الطالب بتحديد اكثر -
ف : مف الخصائص المميزة لألسماؾ تتنفس أفنجد   لألسماؾالخصائص الحرجة المميزة 

 (1عدد الحصص )            المـــــادة : العـــــــــــلوم          الٌوم : .................         

 الرابع الصــف :                 سماك   األالموضــــــــوع :        التارٌخ :................   
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3- 
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في الماء بكاسطة الخياشيـ ، كتعيش فى الماء جمدىا مغطى بالحراشيؼ ليا زعانؼ كذيؿ 
 .عف طريؽ البيض  ثراى الحركة في الماء كتتكيساعدىا عم

يقـك بعرض   لألسماؾبعدما تعرؼ الطالب عمى الخصائص الحرجة المميزة الشواىد :
 مثمة تعبر عف اَلسماؾ، كال أمثمة ال تعبر عف مفيـك اَلسماؾ .أ

 المثاؿ مثاؿ

  

  

  
تعتبر اَلمثمة السابقة أمثمة عمى االسماؾ الف 

ى بالحراشيؼ ليا زعانؼ كذيؿ جمدىا مغط
 يساعدىا عمى الحركة كىى مف الفقاريات

تعتبر االمثمة السابقة ال مثاؿ عمى 
جمدىا غير مغطى  االسماؾ الف

 بالحراشيؼ كليس ليا زعانؼ

بعد ذلؾ كمع االرتباط بما سبؽ يبدأ الطالب بالتصنيؼ لمصكر  التدريب االستجوابي:
 سماؾ كمف منيا ال ينتمى  ليا.المكجكدة مف منيا يكجد ينتمى لأل

 يقـك المعمـ بعرض الصكر المختمفة كالمتنكعة كيقـك الطالب بتصنيفيا مع ذكر السبب. -
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 التقويم :
 -السؤال األول :               

 أكتب المصطلح العلمي :

 حيكانات فقارية ، تتٌنفس تحت الماء بكاسطة  الخياشيـ ، كليا زعانؼ كذيؿ )         (

 
 -السؤال الثاني :

 
 اذكر ثالث امثلة ألنواع من االسماك تعرفها 

 
 ....................و.........................و.........................
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 الدزض التاظع : الربهائياث 

 عمى أف : اً أف يكوف قادر  الطالباألىداؼ السموكية / بعد االنتياء مف الدرس يتوقع مف 

 .    البرمائياتيعرؼ مفيـو  -
 .  البرمائياتـو يحدد الخصائص المميزة لمفي -
 .البرمائياتمثمة والالأمثمة المقدمة عمى يميز بيف األ -
 .البرمائياتمثمة الغير منتمية أوالال  البرمائياتمثمة المنتمية يصنؼ مجموعة األ -
 .  البرمائياتف يبرر سبب اختيار المثاؿ والالمثاؿ لمفيـو أ -

 الخبرات السابقة :
  باَلسماؾيكضح المقصكد  . 
  لألسماؾجكد الزعانؼ كالذيؿ يعمؿ سبب ك. 

 
 األدوات والمواد المستخدمة :

 ( صكر متنكعة  –الطباشير الممكف  –الكتاب المدرسي  –السبكرة–LCD ) 

 خطوات السير في الدرس

 

 االجراءات واألنشطة األىداؼ

1- 

 

 

2- 

 

المزارع ،  كقريبان مف الماء ، كاَلنيار ، ىي حيكانات فقارية ، تعيش في البرمائيات :  التعريؼ
كالمستنقعات . جمدىا عارو أممس رطب ، كتقضي فترةن مف حياتيا في الماء ، كفترةن أخرل 

 في البر.
 

كثر أيقكـ المعمـ بعرض صكر متعددة لألسماؾ بأنكاعيا المختمفة  كيقكـ الطالب بتحديد -
مف الخصائص المميزة لمبرمائيات جمدىا  ف :أالخصائص الحرجة المميزة لمبرمائيات فنجد 

كتتغذل عمى  عار كرقيؽ كرطب كتعيش في الماء كالبر كتتنقؿ عف طريؽ السباحة كالقفز،

 (1عدد الحصص )            المـــــادة : العـــــــــــلوم            الٌوم : .................         

 الرابع الصــف :               البرمائٌات الموضــــــــوع :           ارٌخ :................   الت
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3- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 ،5 
 

 

 

 

 

 

تضع المئات منو فى  ثعف طريؽ البيض حي ثرابعض الحشرات الضارة باإلنساف كتتك
يـ كعندما ذنيبة  يتنفس بالخياش أبكالماء كيفقس البيض صغارا ليا اذناب طكيمة تسمى 

 .يكبر يخرج الى اليابسة كيتنفس عف طريؽ الرئتيف

:بعدما تعرؼ الطالب عمى الخصائص الحرجة المميزة البرمائيات يقـك بعرض الشواىد 
 امثمة تعبر عف البرمائيات، كال أمثمة ال تعبر عف مفيـك البرمائيات  .

 المثاؿ مثاؿ

         

 الضفدع

 

         

 
 ذنيبة أبك

 

  

تعتبر اَلمثمة السابقة أمثمة عمى البرمائيات 
َلنو جمدىا عار كرقيؽ كرطب كىى كتعيش 
في الماء كالبر كتتنقؿ عف طريؽ السباحة 

 كالقفز كىى مف الفقاريات

تعتبر االمثمة السابقة ال تمثؿ البرمائيات 
 ليس لدييا جمد عار كرطب النو

ا سبؽ يبدأ الطالب بالتصنيؼ لمصكر بعد ذلؾ كمع االرتباط بم-: التدريب االستجوابي
 المكجكدة مف منيا يكجد ينتمى لمبرمائيات كمف منيا ال ينتمى  ليا.

  يقكـ المعمـ بعرض الصكر المختمفة كالمتنكعة كيقكـ الطالب بتصنيفيا مع ذكر السبب. -
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 التقويم : 
 -السؤال الول اكمل الفراغ :

 

 ب..................... تبرمائٌاال أثرتتك -0

 
ٌسمى صغٌر الضفادع ب................. حٌث ٌكون له أذناب .................  -8

 وٌتنفس بواسطة ...................... .

 
 السؤال الثاني :علل لما يأتي :

 
 بهذا االسم . تتسمى البرمائٌا -0

 
     ........................................... 
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 الدزض العاشس : الصواحف 

 أف : عمى اً أف يكوف قادر  الطالباألىداؼ السموكية / بعد االنتياء مف الدرس يتوقع مف 

 .    الزواحف يعرؼ مفيـو  -
 .الزواحفيحدد الخصائص المميزة لمفيـو  -
 .الزواحفمثمة والالأمثمة المقدمة عمى يميز بيف األ -
 .للزواحفمثمة الغير منتمية أوالال  للزواحفيصنؼ مجموعة االمثمة المنتمية  -
 .الزواحفف يبرر سبب اختيار المثاؿ والالمثاؿ لمفيـو أ -

 :الخبرات السابقة 
  بالبرمائياتيكضح المقصكد. 
  الحشرات ( –يذكر مثاال عمى )البرمائيات. 

 
 األدوات والمواد المستخدمة :

 ( صكر متنكعة  –الطباشير الممكف  –الكتاب المدرسي  –السبكرة–LCD ) 

 خطوات السير في الدرس

 

 االجراءات واألنشطة األىداؼ

1- 

 

 

2- 

 

ىي حيكانات فقارية ، منيا ما يعيش عمى اليابسة ، كمنيا ما يعيش الزكاحؼ يؼ : التعر 
في الماء ، كتتٌنفس بكاسطة الرئتيف ، كجسميا مغٌطى بالحراشؼ الصمبة المتصمة ، كبعض 

 بالبيض . ثرا، كتتك ليس لو اطراؼمنيا لو أطراؼ ، كالبعض اآلخر 
 

نكاعيا المختمفة  كيقـك الطالب بتحديد اكثر يقـك المعمـ بعرض صكر متعددة لمزكاحؼ  بأ-
الخصائص الحرجة المميزة لمزكاحؼ  فنجد اف : مف الخصائص المميزة لمزكاحؼ  انيا 

 (1عدد الحصص )            المـــــادة : العـــــــــــلوم          .........         الٌوم : ........

 الرابع الصــف :       الزواحف            الموضــــــــوع :        التارٌخ :................   
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3- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 ،5 

ذات ارجؿ قصيرة اك ضامرة كبعضيا تعيش في البر كالبعض االخر يعيش في الماء كتتنقؿ 
مد قاس عف طريؽ البيض كجسميا مغطى بج ثراعف طريؽ الزحؼ اك السباحة كتتك

 .كحراشيؼ

بعدما تعرؼ الطالب عمى الخصائص الحرجة المميزة لمزكاحؼ  يقكـ بعرض  الشواىد :
 مثمة تعبر عف الزكاحؼ  كال أمثمة ال تعبر عف مفيـك الزكاحؼ.أ

 المثاؿ مثاؿ

             

            

 

      

    

              

        

ثمة عمى الزكاحؼ َلنيا ذات ارجؿ تعتبر اَلمثمة السابقة أم
خر ك ضامرة كبعضيا تعيش في البر كالبعض اآلأقصيرة 

ك السباحة أيعيش في الماء كتتنقؿ عف طريؽ الزحؼ 
 عف طريؽ البيض ثراكتتك

   مثمة عمى الزكاحؼأتعتبر االمثمة السابقة ال 

بالتصنيؼ لمصكر بعد ذلؾ كمع االرتباط بما سبؽ يبدأ الطالب التدريب االستجوابي :  
 المكجكدة مف منيا يكجد ينتمى لمزكاحؼ  كمف منيا ال ينتمى  ليا.
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  يقـك المعمـ بعرض الصكر المختمفة كالمتنكعة كيقـك الطالب بتصنيفيا مع ذكر السبب. -

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقويم :
 -أكمل الفراغ :

 تتكأثر الزواحف ...................  -0

 تعٌش معظم الزواحف على ...................مثل ................. -8

 بعض الزواحف تعٌش قرٌبة من الماء مثل ................... -2

 -علل لما يأتي : 

 لماذا ٌحتاج بٌض الزواحف الى حرارة الشمس ؟ -0

................................................... 
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 الدزض احلادي عشس : الطيىز  

 عمى أف : اً أف يكوف قادر  الطالباألىداؼ السموكية / بعد االنتياء مف الدرس يتوقع مف 

 .    الطيور يعرؼ مفيـو  -
 .الطيوريحدد الخصائص المميزة لمفيـو  -
 .الطيورمثمة والالأمثمة المقدمة عمى يميز بيف األ -
  .للطيوروالال امثمة الغير منتمية  للطيوريصنؼ مجموعة االمثمة المنتمية  -
 .ورالطيف يبرر سبب اختيار المثاؿ والالمثاؿ لمفيـو أ -
 

 الخبرات السابقة :
  بالزكاحؼيكضح المقصكد. 
 الزكاحؼ ( –ى )الرخكيات يذكر مثاال عم. 

 
 األدوات والمواد المستخدمة :

 ( صكر متنكعة  –الطباشير الممكف  –الكتاب المدرسي  –السبكرة–LCD ) 

 خطوات السير في الدرس

 

 االجراءات واألنشطة األىداؼ

1- 

 

 

2- 

عمى الطيراف ، كتتٌنفس ىي حيكانات فقارية ، تتميز معظميا بقدرتيا الطيكر  التعريؼ :
 بالبيض . ثرابكاسطة الرئتيف ، كتتك

 

يقكـ المعمـ بعرض صكر متعددة لمطيكر بأنكاعيا المختمفة كيقكـ الطالب بتحديد اكثر -
الخصائص الحرجة المميزة لمطيكر فنجد اف : مف الخصائص المميزة لمطيكر ذات منقار 

 (1عدد الحصص )            المـــــادة : العـــــــــــلوم          اليوم : .................         

 الرابع الصــف :       الطيور             الموضــــــــوع :        التاريخ :................   
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3- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ،5 
 

 نقؿ عف طريؽ الطيراف كالسباحة    عف طريؽ البيض كتت ثراكجمدىا مكسك بالريش كتتك

بعدما تعرؼ الطالب عمى الخصائص الحرجة المميزة لمطيكر  يقـك بعرض امثمة الشواىد :
 تعبر عف الطيكر كال أمثمة ال تعبر عف مفيـك الطيكر.

 المثاؿ مثاؿ

 

 

 

 

 

 

ىي  الطيكرتعتبر اَلمثمة السابقة أمثمة عمى 
ظميا بقدرتيا عمى حيكانات فقارية ، تتميز مع

 ثراالطيراف ، كتتٌنفس بكاسطة الرئتيف ، كتتك
 بالبيض .

 تعتبر االمثمة السابقة ال امثمة عمى الطيكر
   )يناقش المعمـ التالميذ في االسباب (

بعد ذلؾ كمع االرتباط بما سبؽ يبدأ الطالب بالتصنيؼ لمصكر التدريب االستجوابي : 
 مطيكر كمف منيا ال ينتمى  ليا.المكجكدة مف منيا يكجد ينتمى ل

 يقـك المعمـ بعرض الصكر المختمفة كالمتنكعة كيقـك الطالب بتصنيفيا مع ذكر السبب. -
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 التقويم :

  (  أمام العبارة الخاطئةXأضع عالمة )/(امام العبارة الصحيحة وعالمة )

 
 الطٌور حٌوانات تتكأثر بالبٌض وٌوجد على جسمها رٌش  )    ( -0

 ٌعتبر الخفاش من الطٌور )    ( -8

 تتنفس الطٌور االكسجٌن بواسطة الرئتٌن )    ( -2

 أعدد:
 الصفات المميزة للطيور ؟ - 0

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

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

 ٌعرض المعلم مجموعة من صور الحٌوانات المختلفة وٌقوم الطالب بتصنٌفها
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 الدزض الثاًي عشس : الثدياث  

 عمى أف : اً أف يكوف قادر  الطالباألىداؼ السموكية / بعد االنتياء مف الدرس يتوقع مف 

 .الثدياتؼ مفيـو يعر  -
 .الثدياتيحدد الخصائص المميزة لمفيـو  -
 .الثدياتمثمة والالأمثمة المقدمة عمى يميز بيف األ -
 .للثديات مثمة الغير منتميةأوالال للثدياتمثمة المنتمية يصنؼ مجموعة األ -
 .الثدياتف يبرر سبب اختيار المثاؿ والالمثاؿ لمفيـو أ -

 الخبرات السابقة :
  بالطيكريكضح المقصكد. 
   البرمائيات ( -الزكاحؼ –يذكر مثاال عمى )الطيكر. 

 
 األدوات والمواد المستخدمة :

  ( صكر متنكعة  –الطباشير الممكف  –الكتاب المدرسي  –السبكرة–LCD ) 

 خطوات السير في الدرس

 

 االجراءات واألنشطة األىداؼ

1- 

 

 

2- 

 

ميؿ منيا يعيش ىي حيكانات فقارية ، يعيش معظميا عمى اليابسة ، كقالثدٌات التعريؼ : 
يغطي جمدىا الشعر ، كالبر ، كالفرك ، كالصكؼ . تتٌنفس اَلكسجيف كاليكاء  ،في الماء 

بالكالدة ، كتنتقؿ مف مكاف إلى آخر بطرؽ  مختمفة ،  ثراالجكم بكاسطة الرئتيف ، كتتك
 كالمشي ، كالجرم ، كالقفز ، كالطيراف .

 
يا المختمفة كيقـك الطالب بتحديد اكثر يقكـ المعمـ بعرض صكر متعددة لمثديات بأنكاع-

 (1عدد الحصص )            المـــــادة : العـــــــــــلوم            الٌوم : .................         

 الرابع الصــف :                  الثدٌات   الموضــــــــوع :           التارٌخ :................   
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3-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 ،5 

الخصائص الحرجة المميزة لمثديات فنجد اف : مف الخصائص المميزة لمثديات انيا عادة 
ذات اذاف بارزة ، كترضع صغارىا بالحميب كتعيش معظميا عمى اليابسة كبعضيا في الماء 

عف طريؽ  ثرا،كتتك ،كمنيا ما يتنقؿ عف طريؽ المشي كالسباحة كالطيراف كالجرم كالقفز 
 الكالدة كجمدىا مغطى بالشعر اك الكبر  اك الفرك اك الصكؼ . 

الشكاىد :بعدما تعرؼ الطالب عمى الخصائص الحرجة المميزة  لمثديات  يقكـ بعرض امثمة 
 تعبر عف الثديات كال أمثمة ال تعبر عف مفيـك الثديات   .

 المثاؿ مثاؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثمػػػػػة السػػػػػابقة أمثمػػػػػة عمػػػػػى الثػػػػػدياتتعتبػػػػػر اَلم
اليابسة  حيكانات فقارية ، يعيش معظميا عمى

يغطػي جمػدىا  ك ، كقميؿ منيا يعيش في الماء
الشػػػعر ، كالبػػػر ، كالفػػػرك، كالصػػػكؼ . تتػػػٌنفس 

 تعتبر االمثمة السابقة ال امثمة عمػى الثػديات
 ش المعمـ التالميذ في االسباب        كيناق
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الجػػػكم بكاسػػػطة الػػػرئتيف ،  اَلكسػػػجيف كاليػػػكاء
 بالكالدة ثراكتتك

بعد ذلؾ كمع االرتباط بما سبؽ يبدأ الطالب بالتصنيؼ لمصكر التدريب االستجوابي: 
 كمف منيا ال ينتمى ليا. تالمكجكدة مف منيا يكجد ينتمي الثدييا

  يقـك المعمـ بعرض الصكر المختمفة كالمتنكعة كيقـك الطالب بتصنيفيا مع ذكر السبب. -

  

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 تم بحمد هللا
 

 -التقويم :
 

 -أكتب المصطلح العلمى :

 

 (       حٌوان ٌعد من الثدٌات ولكنه ٌطٌر )   -0

 (        اء )  حٌوان ٌعد من الثدٌات, وٌعٌش فً الم -8

 أعدد:
 الصفات المميزة للثديات  ؟ 

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

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

 

 ٌعرض المعلم مجموعة من صور الحٌوانات المختلفة وٌقوم الطالب بتصنٌفها -
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one for the science processes and a guide for the teacher . After 

verifying its validity and reliability of the pretest and posttest , it 

was applied on the two groups of study. The results were analyzed 

before and after applying the study to be sure of the equality of the 

two groups to know the significant differences between the 

students' average of the experimental group and the control group. 

The statistics methods were averages, standard deviations, 

Correlation coefficient , (T-test) and ETA square . 

The results of the study showed the effectiveness of using Merrill  and 

Tennyson's model in developing the scientific concepts and science 

processes in science for the  fourth grade students .The following 

results were attained: 

 There are statistically significant differences at level of (0.05) in the 

average of students' scores between the experimental group and the 

control group at the posttest of the scientific concepts favored to 

the experimental group. 

 

 There are statistically significant differences at level of (0.05) in the 

average of students' scores between the experimental group and the 

control group at the posttest of the science processes favored to the 

experimental group. 

 

The researcher recommended the need to activate Merrill  and Tennyson's 

model in teaching science for the elementary level ,take care of ways to 

improve scientific concepts and science processes especially at this level , 

the importance of training teachers on using this model in teaching and 

employing it in teaching science  . 
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Abstract 
 

This study aimed to investigate the  effect of using Merrill and 
Tennyson's model in developing the scientific concepts and 
science processes in science for the  fourth grade students . 
The study problem was identified into the following 
questions: 
-  what is the effect of  using Merrill  and Tennyson's model in  
developing  the scientific concepts and science processes for the 
fourth grade students? 
The following questions steaming from the main question:- 

 What are the scientific concepts needed to be developed by the 

fourth grade students  ? 

 What are the science processes needed to be developed by the 

fourth grade students? 

 What are the required activities for using Merrill  and  

Tennyson's model  in developing the scientific concepts   and 

science processes for the fourth grade students? 

 Are there statistically significant differences  in the students' 

average between the experimental group and the control group 

at the post  test for the scientific concepts? 

 Are there statistically significant differences  in the students' 

average between the experimental group and their counterparts 

of the control group at the posttest of  science processes? 

 

The researcher followed the Experimental method. 

The sample of the study was selected from the fourth grade students 

at Dar Al-Arqam school. The sample composed of (62) students who 

were divided into two groups, experimental and control group. The 

two groups showed consistent results in the pretest for the study 

material. 

 

To achieve the objectives of the study, the researcher made a 

content analysis for the classification unit at the science book for 

the fourth grade to identify the scientific concepts and science 

processes. In addition to a test for the scientific concepts , another  
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