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 ممخص الرسالة
لواقع التعميمي لتدريس العموم يجد بأنو واقع ال زال يعيش بين دفتي اي إن المتمعن ف

ويؤكد التربويون في التربية أن أىداف ، الحفظ واالستظيار والتمقين فقط واالعتماد عمى المعمم
مجرد نقل المعرفة إلى المتعمم بل ىي تعميم الطمبة كيف يفكرون ليبنوا  تتدريس العموم ليس

وانطبلقًا من ذلك ، المفاىيم العممية بأنفسيم وىذا يحتاج إلى طرق وأساليب حديثة في التدريس
إلى معرفة أثر استخدام إسترتيجية التدوير في تنمية المفاىيم العممية  ىدفت ىذه الدراسة
 دة العموم لدى طمبة الصف الرابع األساسي.وعمميات العمم في ما

  :أداة الدراسة

 .أداة تحميل محتوى واختباران  مفاىيم عممية وعمميات العمم
  عينة الدراسة:

( طالبة من مدرسة القاىرة األساسية الدنيا )ب( بغرب 8:تم تطبيق الدراسة عمى عينة قواميا )
 .مدينة غزة

  منيج الدراسة:

 .التجريبي المنيج ةالباحثت اعتمد
  أىم نتائج الدراسة:

وجود فروق بين متوسطي درجات الطالبات في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في  
كٍل من اختباري المفاىيم وعمميات العمم البعدي لصالح المجموعة التجريبية التي ُدِرَست 

 باستراتيجية التدوير.

  أىم توصيات الدراسة:

 والطمبة والموجيين المعمميين قبل من العموم تعميم في التدوير استراتيجية استخدام ضرورة
 وعمميات العممية المفاىيم تنمية منيا والتي المرجوة العممية التربوية األىداف من العديد لتحقيق
 العموم في وتوظيفيا التدوير استراتيجية تطبيق عمى المعممين تدريب وأىمية. بالعموم العمم

 .ُأخرى ومباحث
 :كممات مفتاحية

 .الصف الرابع األساسي( –عمميات العمم  –المفاىيم العممية  – استراتيجية التدوير) 
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Abstract 
 

The observer of the educational status of teaching science finds that it mainly 

depends on memorization and depending on the teacher. Educators emphasize that 

the objective of teaching science is not transfer of knowledge only, but also to teach 

students how to think and build up scientific concepts. This objective requires up-to-

date teaching methods. Proceeding from this point, this study aims at identifying the 

impact of using the Rotation (Round Robin) strategy in developing the scientific 

concepts and science processes in the science course among the fourth grade primary 

pupils. 

  

 Tools of the study: 

Content analysis tool and two tests: scientific concepts test, and science processes 

test. 

The study sample: 

The study was applied on a sample of 64 pupils from Al Qahera Primary School (B) 

for girls, in the west of Gaza city.  

Research methodology: 

The researcher adopted the experimental approach. 

The most important findings of the study: 

There are differences between the grades means of the experimental and control 

groups in the post-tests of concepts and science processes in favor of the 

experimental group, taught using the Rotation strategy.  

The most important recommendations of the study: 

The researcher recommends the teachers, the mentors, and the students to use 

Rotation strategy in teaching science subject to achieve the aspired scientific and 

educational objectives, which include developing the scientific concepts and science 

processes in Science subject. The researcher also recommends training teachers on 

applying the Rotation strategy, and employing it in Science and other subjects. 

 

Keywords: 

(Rotation strategy- scientific concepts - science processes - fourth grade primary 

pupils) 
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 ْاإِلىَدْاء  
 

 َبع حناهنا ً دفء أياهناإىل انرًح انيت بعذث عنا قبم أٌ َشبع يٍ 

 اجلنت  هاهلل ًجعم يثٌا وإىل رًح ًانذٍ رمح

 يكنٌهناإىل يٍ حخسابق إنْيا انعباراث  نخخرج ًحعجس أٌ حعرب عٍ 

 إىل يٍ حضنخين ًيألحين حبناهنا 

 إىل يٍ َسجج يل خٌْط األيم بذعائيا انذافئ

 إىل أُيِ انغانْت أيذ اهلل ننا يف عًرىا

 زًجِ احلبْب إىل يٍ عاّش يشٌارُ

 إىل ييجت قهيب ً فرحت عْين 

 حفظيى اهلل يٍ كم سٌء أًالدُ حمًذ ًعًر ًإكراو

 إىل أحبابِ أخٌحِ ياىر ًَاىض ًحايذ ًيصطفَ

 ٌٌ ينال ًإىل أخيت انصغرية ريس انطْبت هنَ إىل أخخَ انكبرية انقهب احلن
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 وتقديرٌ شكٌر 

خبحبجبهئمئخئحئجئييىينيميزيٱُّٱٱٱٱٹٱٹ
 [.=5]النمل: َّجحمجحجمثهتمتختحتجتهبمب

 بآيات لسانو نطقوأ البيان وعممو اإلنسان خمق الذي الرحمن الرحيم المنان الكريم هلل الحمد
 وقاد عمم الذي األمي النبي اهلل عبد بن محمد اهلل خمق خير عمى والسبلم والصبلة، والقرآن الذكر

 ...بعد أما العالمين رب ممكوت إلى المسممين
 الدراسة ىذه إنجاز إلى خطاي سدد و وفقني الذى عز وجل هلل وحمداً  تضرعاً  يدى ارفع

 سنة بفضميم فاالعتراف، بعمميم واحتووني بالرعاية تعيدوني من كل لي سخر ما بعد، المتواضعة
 أبو" )النَّاَس  َيْشُكرُ  ال َمنْ  المَّوَ  َيْشُكرُ  ال" والسبلم الصبلة عميو محمد المصطفى الحبيب قال حيث
 االمتنان بعظيم أتقدم العمم بنور توجني الذي بالجميل وعرفاناً ، (817ص، 8ج، ت.د، داوود
 والتقدم العمم منارة االسبلمية الجامعة إلى والشكر
 إجراءات إلتمام تسييبلت من لي قدموه لما، فييا والعاممين العميا الدراسات وعمادة برئيسيا ممثمةً 
ىلمليكىكُّٱ تعالى: اهلل لقول مصداقاً  ثم ومن .الرسالة ىذه مماميل
 المربية إلى واالمتنان والتقدير الشكر بجزيل أتقدم [71:الكيف] َّىنننمنزنرن
 بقبول بتفضميا أكرمتني التي التربية كمية عميد المولو صبحي فتحية/  الدكتورة األستاذة الفاضمة
رشاد ومساندة دعمٍ  من لي قدمتو وما، الرسالة ىذه عمى اإلشراف  و خيراً  اهلل فجزاىا، وتوجيو وا 
 .حسناتيا ميزان في ىذا صنيعيا وليجعل

عبد المعطي رمضان  د.أ المناقشة لجنة أعضاء األفاضل األساتذة إلى الجزيل بالشكر أتقدم كما
 ."خارجياً  مناقشاً " األستاذ  حسن محمود د.أ، مناقشًا داخمياً "األغا

 العون من لي قدمو لما فروانة صادق األستاذ إلى واالعتراف بالشكر أتقدم أن إال يسعني ال وكذلك 
 لم الذي الناقة صبلح لمدكتور الشكر بجزيل أيضاً  وأتقدم لمدراسة أجنبي مرجع أىم عمى لمحصول

 وجيده وقتو منحني من لكل والتقدير بالشكر وأتوجو .استفساراتي لبعض اإلجابة عن يتوان
 الشكر كل الشكر وأخيراً  .ومدرسين ومشرفين أساتذة من الدراسة أدوات تحكيم في لمساعدتي

 األصدقاء من اسمو أذكر لم لمن و اعدتي في  التدقيق المغوي لزميمتي األستاذة كفاح األسود لمس
 .والسداد بالتوفيق دعواتيم من يحرموني ولم والدعم النصائح لي قدموا الذين واألقارب

 .بو ينفع وأن الكريم لوجيو خالصاً  ،جيد من قدمت ما يجعل أن تعالى اهلل أسال الختام وفي

 الخزندار إسماعيل منى / الباحثة     
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 الفصل األول 
 خمفية الدراسة وأىميتيا

 مقدمة: 0.0
كواحدة من أىم أدوات البناء ، المعاصر يومًا بعد يوم بالتربية يزداد اىتمام العالم

حداث التغيرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية وذلك لكونيا وسيمة  ؛المطموبة الحضاري وا 
ميمة من وسائل إعداد العنصر البشري الذي يشكل األساس في عممية التنمية االقتصادية 

 كبيرة جدًا بسبب التغير والتطور المستمرين في  عالم كما أن ميمتيا أصبحت، واالجتماعية
ويؤدي التعميم دورًا كبيًرا لتحقيق ىذا ، فيو األفكار وتتسع فيو المعارف بسرعة مذىمة ى تتنام

 .التقدم ولذلك ما تزال ُتبذل كل الجيود من أجل التوسع في التعميم ورفع كفايتو

ألنو يقوم  ؛بالنسبة لمراحل التعميم المختمفةوتحتل مرحمة التعميم األساسي مكان الصدارة 
عمى توفير االحتياجات التعميمية األساسية من المعمومات والمعارف والميارات وتنمية 

وفقًا لميوليم  ،االتجاىات والقيم التي تمكن المتعممين من االستمرار في التعميم والتدريب
نميتيا لمواجية تحديات وظروف الحاضر التعميم إلى تىذا يم وقدراتيم التي ييدف اتواستعداد

تنمية مختمف جوانب شخصية المتعمم تنمية شاممة ومتكاممة في ل وذلك ؛وتطمعات المستقبل
كفايات االتصال  الميارات البلزمة لمحياة وذلك بتنمية كسابوا  السبلمية و إطار مبادئ العقيدة ا

 .الناقد والتعامل مع العموم والتقانات المعاصرةوالتعمم الذاتي والقدرة عمى استخدام التفكير العممي 

إلى تمكين الفرد من مواصمة تعميمو إلى مستويات  يتعميم األساسحيث تيدف مرحمة ال
، بالقدر الذي يمكنو من االنخراط فييا ية مزوداً ممخروجو إلى الحياة الع أرفع في سمم المعرفة أو

أو مستفيدا من   فرص التعميم غير ، عمى ذاتووأن يواصل تعميمو ، والمشاركة في حياة مجتمعو
 . (76ص، م 6155، النظامي وكل ضروب التعميم المستمر )حمس

وتدريس العموم بشكل ، يؤكد التربويون في التربية العممية عمى أن التعميم بوجو عاملذلك 
 قمياً بل ىو عممية تعني بنمو الطالب )ع، لى المتعممإص ليس مجرد نقل المعرفة العممية خا

فالميمة األساسية في تدريس العموم ، وبتكامل شخصيتو من مختمف جوانبيا ومياريًا( ووجدانياً 
 ال كيف يحفظون المقررات والكتب والمناىج الدراسية عن ظير، ىي تعميم الطمبة كيف يفكرون

 .(577ص، م 6118، دراكيا أو توظيفيا في الحياة )زيتونإقمب دون فيميا أو 

يثير تفكير الطبلب ، بحاجة إلى معمم متميز وخبير في ىذه المرحمةومن ىنا نحن 
متمكنًا ومتقنًا في استخدام الطرق المتنوعة واألساليب المناسبة لتمك ، لمتعامل مع العمم وعممياتو
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لى المشاركة في إ مفطبلب ىذه المرحمة يحتاجون لطرق ترتقي بمستوى التفكير وتدفعي، المرحمة
، طرق مادة العمومولعل من المواد التي تحتاج لمثل ىذه ال ،حث عن الجديدعممية التعمم والب

 .الكثير من التجريد والصعوبة بيافيي مادة 

وتذكر ، أىم جوانب تعمم العموم لما ليا من أىمية في تنظيم الخبرة من المفاىيم وتعد
ويؤكد التربويون عمى ، وتسييل الحصول عمييا، وربطيا بمصادرىا، ومتابعة التصورات، المعرفة

حيث المفاىيم العممية تسيل عمى الطمبة فيم العمم بوضوح كما أن ، أىمية المفاىيم العممية
 .وتحقيق التفاىم والتواصل العممي وضوح المفاىيم والمصطمحات ضروري لمفيم واالستيعاب

 في جميع ويعتبر تكوين المفاىيم العممية وتنميتيا لدى الطمبة أحد أىداف تدريس العموم

 العمم يةىيكم كما يعتبر من أساسيات العمم والمعرفة التي تفيد في فيم، مراحل التعميم المختمفة

 عمى اختبلف، فإن تكوين المفاىيم العممية أو تيذيبيا لدى الطمبة، وفي انتقال أثر التعمم. وليذا

 يتضمن سبلمة تكوين المفاىيم العممية  ً مناسبا يتطمب أسموبا تدريسياً ، مستوياتيم التعميمية
 .(=78ص، م6117، و عبد اليادي، راشدو ، النجدي)واالحتفاظ بيا  ئياوبقا

وىناك العديد من األسباب الداعية إلى التأكيد عمى ضرورة تدريس المفاىيم العممية 
وتفيد في فيم ىيكل ووظائفيا في العموم حيث تعد المفاىيم العممية أساس العمم والمعرفة العممية 

العمم وتطوره كما تعتبر المبنات األساسية في بناء المبادئ والتعميمات والنظريات العممية 
تذكرًا وأكثر ثباتًا واستقرارًا وبقاًء من  تعد المفاىيم أكثرو تزاليا الكم اليائل من الحقائق باخ

مى تنظيم الخبرة والتقميل من وتساعد المفاىيم ع ،الحقائق التي تنسى أسرع بكثير من المفاىيم
وتعد وسيمة ناجحة ،وتسيل انتقال أثر التعمم من خبلل تطبيقيا في مواقف مختمفة ، إعادة التعمم

لتحفيز عممية النمو الذىني واستخدام طريقة التفكير في مواجية المشكبلت وحميا باعتبارىا 
  .(81-=7ص ص، م6119، )المفاىيم( من أدوات التفكير واالستقصاء )خطايبة

ومن الدراسات التي اىتمت في تنمية المفاىيم العممية في مادة العموم  دراسة األغا 
لدى في تنمية المفاىيم العممية  استراتيجية عظم السمك  التي أوضحت أىمية  م( 6157)

أثر استراتيجية عظم السمك  تم( أثبت 6156ودراسة الدبسي )، طبلب الصف العاشر األساسي
لدى طبلب الصف الخامس في تنمية المفاىيم العممية وزيادة التحصيل في اختبار المفاىيم 

في اكتساب   K.W.Lستراتيجية االتي أظيرت أىمية  م(6156ودراسة عرام )، األساسي
ويل ودراسة الط ، لدى طالبات الصف السابع األساسيد لمفاىيم وميارات التفكير الناقا
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لدى  م(التي استخدمت الباحثة أسموب الدراما في تنمية المفاىيم العممية وعمميات العمم 6155)
 .طالبات الصف الرابع األساسي

وتعتبر تنمية التفكير بأنواعو المختمفة من أىم أىداف تدريس العموم التي ينبغي تنميتيا 
متفاعمة وقابمة لممبلحظة والتجريب وذلك عمى اعتبار أن التفكير منظومة معرفية ، الفرد لدى

ولكي يتحقق ذلك ال بد أن يركز تدريس العموم عمى مساعدة التبلميذ في اكتساب ، والتنمية
في التفكير أو الطريقة العممية في البحث والتركيز عمى طرق العمم وعممياتو  األسموب العممي

 .(8=ص ، م1999، )زيتون

العمميات العممية والعقمية التي يجب أن يتدرب مجموعة من  عمميات العمم حيث تشمل 
ويكتسبونيا في المرحمة األساسية ويوظفونيا في حياتيم العممية والعممية  عمييا التبلميذ جيداً 

 .(79ص، م=611، واألغا )المولو

 تعد ممارسة عمميات العمم من األىداف الرئيسة في تدريس العموم لممراحل كافة كما 
لمساعدة الطمبة عمى  ؛ وقد كثف المختصون بالتربية جيودىم، األساسيالتعميم  وبخاصة

مياراتيم العممية  وأكدوا حاجة الطمبة الى تطوير ، استخدام عمميات العمم األساسية والمتكاممة
 .(;6ص، م6119، )خطايبة

حيث يبدأون ، عمميات العمم المتعممين عمى توسيع تعمميم من خبلل الخبرة فتساعد
وجميع ىذه األفكار ، جديدة أكثر تعقيداً  لتشكل أفكاراً  ؛ثم تتجمع ىذه األفكار، سيطةبأفكار ب
ويعتمدون عمى أنفسيم وقادرين ، لكي يصبحوا صانعي قرار ؛ ألنيا تساعد المتعممين ؛ميمة

عمى حل المشكبلت كما تساعد ميارات عمميات العمم المتعممين عمى اكتشاف معمومات مفيدة 
 .(79ص، م6119، من خبلل بناء الفيم داخل غرفة الصف وخارجيا )خطايبة وتجميع المعرفة

يمكن لمعالم أن يقوم بخطوات التفكير العممي دون استخدامو لمعديد من الميارات  وال
بعمميات العمم األساسية والمتكاممة والتي يؤكد التربويون عمى  التفكيرية والتي تسمى أحياناً 
كسابيم الميارات واالتجاىات دريبيم عمييا عند تدريس العموم إلت ضرورة تعميميا لمطبلب أو

 (.76ص، م =611، العممية المناسبة )عادل

 التي( م6159راسة نصار )ومن الدراسات التي اىتمت في  تنمية ميارات العمم د
استراتيجية خرائط التفكير في تنمية ميارات التفكير الناقد وعمميات العمم أىمية  وضحتأ

 تنميناشيد واأللعاب التعميمية  األأظيرت أن ( التي م6158و دراسة أبو كموب ) ،بالعموم
، لث األساسي في العموم العامةالمفاىيم وبعض عمميات العمم األساسية لدى طمبة الصف الثا
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نموذج االستقصاء الدوري لتنمية بعض عمميات  أىمية  أظيرتالتي م(6156البعمي  ) ودراسة
أثر توظيف نجحت في توضيح م(  6155طويل )ودراسة ال،حصيل في مادة العمم العمم والت

أثر استراتيجية  ثبتتأ م(6151ودراسة القطراوي )، الدراما في تنمية المفاىيم وعمميات العمم
المتشابيات في تنمية عمميات العمم وميارات التفكير التأممي في العموم لدى طبلب الصف 

 الثامن األساسي بمدارس قطاع غزة.

تعممي مناسب لتكوين المفاىيم –ولتييئة مناخ تعميمي  ،في تدريس العموم وكتطبيق تربوي
 ؛أن يتبعوا طرائق وأساليب تدريسية مختمفة ينبغي لمعممي العموموتنمية عمميات العمم العممية 

 . (9>ص، م 6118، لمساعدة الطمبة عمى تعمم المفاىيم العممية وتعمميا )زيتون

يون في و التربوية التي ينادي بيا الترب نظريات احثة أن البنائية من أكثر الوترى الب
وذلك ألنيا تؤكد عمى التفكير  ؛وأنيا من أىم االتجاىات الحديثة في التدريس، العصر الحديث

والفيم واالستدالل وتطبيق المعرفة وأنيا تعتمد عمى الفكرة التي ترى أن المتعمم يبني معنى لما 
حيث يتشكل المعنى داخل بنيتو المعرفية من خبلل تفاعل حواسو مع  ،يتعممو بنفسو بناًء ذاتيًا 

وخبرات تمكنو من ربط  ،بمعموماتالعالم الخارجي أو البيئة الخارجية من خبلل تزويده 
إذا كان النبات يبني ف، المعمومات الجديدة بما لديو فالمتعمم اليبني معرفتو بمعزل عن اآلخرين

أن يقوم ببناء معرفتو ومفاىيمو بنفسو  المتعمم( أليس األجدر باإلنسان )الفرد، غذاءه بنفسو
 .(=5ص، م6118، )زيتون

عن  مى البنائية التعمم التعاوني حيث قدم مدخبًل جديداً ومن االستراتيجيات التي تعتمد ع
االستخدام التعميمي لممجموعات الصغيرة بحيث يعمل الطبلب مع  مفيوم التعمم التعاوني ىو

 .بعضيم بعضًا لزيادة تعمميم وتعمم بعضيم بعضًا إلى أقصى حد ممكن

ديث و، جونسون حيث يرى التعمم التعاوني بأن ( 9-5ص ص، م6118) روجروىولبك وا 
ويساعد كل منيم ، بحيث يعممون مع بعضيم البعض داخل مجموعات صغيرة،ُيِعد المتعممين 

ويتم  .لى مستوى اإلتقانإشترك ووصول جميع أفراد المجموعة خر لتحقيق ىدف تعميمي ماآل
 .تقويم أداء مجموعة المتعممين وفق محكات موضوعة مسبقاً 

استخدام استراتيجية التعمم التعاوني تحقق أىدافًا تعميمية  أثبتت الدراسات والبحوث أنقدو 
 .(=:7ص، م6119، مرتبطة بالمجال المعرفي والمجال الوجداني والنفسحركي )خطابية
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التي تعتبر   (Round Robin)استراتيجية التدوير  -التعاوني  التعممومن استراتيجيات 
عمى النظرية البنائية وواحدة من استراتيجيات االتجاىات الحديثة في التربية كونيا تعتمد من 

 .التعمم التعاوني النشط المحققة لمعصف الذىني

استراتيجية التدوير تحقق وظائف أكاديمية واجتماعية أن  (kagan ,2009)ويرى كاجان  
وتمنح فرصة المساواة في ، كونيا تسمح لكل فرد من أفراد المجموعة لمتعبير عن رأيو وأفكاره

 .كة لمجميع واحترام أراء اآلخرين بدون نقد وتقبميا واالستفادة منياالمشار 

ىي تقنية مفيدة (Round Robinم( أن استراتيجية التدوير )6117ويقول ريتشارد)
 Hormah, 2011, p.27)).واستعراض أو ممارسة ميارة، لمعصف الذىني

كل  األشخاص جانباً فالعصف الذىني ىو العمل الفكري الذي تمقي فيو  مجموعة من 
 (;>5ص، م6155، )عبيد.أفكار وحمول جديدة عوامل الكبت االجتماعي بقصد توليد

والعصف الذىني ىو إحدى أساليب المناقشة الجماعية التي تشجع بمقتضاتيا أفراد 
(فردًا بإشراف معمم لتوليد أكبر عدد ممكن من األفكار المتنوعة المبتكرة 56-9مجموعة مكونة )

 تمقائي في مناخ مفتوح غير نقدي ال يحد من إطبلق ىذه األفكار التي تعد حموالً ، ويبشكل عف
 (8=ص، م>611، محددة سمفًا. )بدير

تعود لكونيا واحدة من  (Round Robin)ووجدت الباحثة أن أىمية استراتيجية التدوير
 .االستراتيجيات البنائية التي تناسب جميع المراحل والمناىج التعميمية

مرحمة التييئة الكتشاف  ( بأنيا طريقة تناسب71ص، م6155) يرى الشمري حيث
المفاىيم القبمية أو الخاطئة أو السترجاع موضوع درس سابق وكذلك المشاركة في األفكار 

 .م تعمم الطبلب وىي مناسبة لجميع المراحل التعميميةقدوتعكس كذلك مدى ت

لى مجموعات إاألساسي  يقسم فييا الطبلب عميم أنيا استراتيجية مناسبة لمرحمة التكما 
جابة  مما إل طالب في المجموعة حبًل أو مشكمة يقدم ك حيث يطرح المعمم سؤااًل أو، صغيرة
لي استمطار أكبر عدد من األفكار يستخمص منيا المفيوم العممي ومن خبللو تنمي لديو إيؤدي 

 .بعض عمميات العمم

، كانت بسيطة أو غير مألوفة وتدويرىا وحتى ولووىنا يتم استثمار جميع األفكار 
 .(75ص، م6157، عبد الكريم) .يأتي دائمًا من األفكار الغير مألوفة فاإلبداع
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في تدريس مادة  ( (Round Robin التدوير وتناولت بعض الدراسات السابقة استراتيجية
 عاليةمدى ف أوضحت ( التيم6159) Thomas and Kothari دراسة   منياالعموم  

 Mohammdjani andودراسة    وم لمصف السابعاستراتيجية التدوير في تدريس العم

Tonkaboni (6159م ) استراتيجية التدوير عمى التحصيل المعرفي في وضحت فعالية أالتي
م( 6157ماجدعبد الكريم ) ودراسة  اضرةاستراتيجية المح نع العموم ومستوى الرضا لدى الطمبة

التي أظيرت فاعمية استرتيجية التدوير في التحصيل بمادة األحياء وتنمية التفكير الناقد لدى 
 .طبلب الصف الخامس عن الطريقة االعتيادية 

كواحدة من  ALT Conference 2013))في مؤتمر راستراتيجية التدوي Kaleigh شو ناق
من  يجابي حيث كل فردالمتبادل اإل والتي تحقق االعتماداستراتيجيات التعمم التعاوني اليامة 

 .لية نحو تحقيق ىدف مشتركو أفراد المجموعة يشعر بالمسئو 

 من الدراسات السابقة المرتبطة بالنظرية البنائيةًا كثير أن وجدت الباحثة   ومما سبق
من  دة التعميمية وبناء المعرفة ولى حاجة المتعممين الى االنخراط بأنفسيم مع الماأشارت  إ

، ساسيموم العامة لمصف الرابع األعمل الباحثة  كمعممة ومعايشتيا واقع تعمم وتعميم الع خبلل
لى نشاطات فعالة يشارك فييا إوجدت افتقار المناىج ، واستطبلع آراء مشرفي ومعممي العموم

لتكدس المناىج  ؛كل متعمم بشكل شخصي الطالب واستحالة قدرة المعمم عمى مواجية احتياجات
لى تطبيقات إطرق التدريس  افتقارومنيا نجد  ،ث الشعور بالمملبالمعمومات وتكرارىا مما يبع

عمى تطبيق  مية و قدرتيلممفاىيم العمم مبة فيؤثر عمى مستوى استيعاب الطالنظرية البنائية 
المشكمة من خبلل ىذا ما أثار رغبة الباحثة لحل ىذه و بعض عمميات العمم في دروس العموم 

التعمم التعاوني والتي حدى استراتيجيات إوىي  (Round Robinاستخدام استراتيجية التدوير )
 .طار أكبر عدد من األفكار من قبل كل متعمم في الفصلتماستعمل عمى 

 مشكمة الدراسة: 0.6
 :التاليفي السؤال الرئيسي  دراسة مشكمة اليمكن تحديد و 

التدوير في تنمية المفاىيم العممية و عمميات العمم في مادة العموم ما أثر استراتيجية 
 ؟لدى طمبة الصف الرابع األساسي

 ويتفرع من السؤال الرئيسي األسئمة الفرعية التالية:

 الصف الرابع األساسي؟ طالباتتنميتيا في مادة العموم لدى  ما المفاىيم العممية المراد .5

 الصف الرابع األساسي؟البات في مادة العموم لدى ط تنميتياما عمميات العمم المراد  .6
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 ؟المفاىيم العممية وعمميات العممفي تنمية التدوير المستخدمة  استراتيجيةصورة ما  .7

التجريبية ومتوسط درجات في المجموعة  الباتبين متوسط درجات الطىل توجد فروق  .8
 ؟البعدي ار المفاىيم العمميةختبفي المجموعة الضابطة في ا الطالبات

عة التجريبية ومتوسط درجات في المجمو بين متوسط درجات الطالبات ىل توجد فروق  .9
 ؟البعديختبار عمميات العمم في المجموعة الضابطة في ا الطالبات

 فرضيات الدراسة: 0.4
بين  (  1019) حصائيةلة إحصائية عند مستوى الداللة اإلال توجد فروق ذات دال .5

في المجموعة  الباتة التجريبية ومتوسط درجات الطالمجموعفي البات متوسط درجات الط
 .البعديفي اختبار المفاىيم العممية الضابطة 

بين  (  1019) حصائيةلة إحصائية عند مستوى الداللة اإلال توجد فروق ذات دال .6
في المجموعة البات ة التجريبية ومتوسط درجات الطفي المجموعالبات متوسط درجات الط

 .البعدي العمم في اختبار عمميات الضابطة

 أىداف الدراسة: 0.3
الرابع األساسي في وحدة الصف  الباتىيم العممية المراد تنميتيا لطتحديد قائمة المفا .1

 .التصنيف
الرابع األساسي في وحدة الصف  الباتات العمم الواجب تنميتيا لدى طتحديد عممي .2

 .التصنيف
الصف الرابع  الباتلدى طمعرفة أثر استراتيجية التدوير في تنمية المفاىيم العممية  .3

 .األساسي
الصف الرابع  البات لدى طعمميات العمم معرفة أثر استراتيجية التدوير في تنمية  .4

 األساسي.

 أىمية الدراسة: 0.4
 قد تفيد الدراسة في أنيا:

لبلتجاىات الحديثة  تمبيةً  ؛ستراتيجية التدوير التدريس العموم باستخدام  جديداً  تقدم نموذجاً  .5
لتي يمكن أن ا،و في التدريس التي تنادي باستخدام استراتيجيات حديثة في العممية التعميمية 

عداد المعممين في ضوء عم ونيستفيد منيا القائم  .ستراتيجيات حديثةاى تدريب وا 
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مشرفي تساعد  قدتقدم معمومات متكاممة عن استراتيجية التدويركاستراتيجية لمتعمم التعاوني  .6
 .ستراتيجية جديدة في الدورات التدريبيةاتدريب المعممين عمى استخدام في العموم 

 لعمميات العمم بوحدة التصنيف  ودليبلً  واختباراً لممفاىيم العممية،  ىذه الدراسة اختباراً  توفر .7
طمبة تخدم و  لممعمم وأوراق عمل لمطالب تفيد مشرفي ومعممي العموم إلعداد اختبارات مقننة

 الدراسات العميا والباحثين في مجال التدريس.

 حدود الدراسة: 0.5
 مدرسة وىي غزة محافظة مدارس حدىإ ىذه الدراسة  عمى عينة من طالبات تطبق

 لعام الدراسيمن االفصل الثاني  في األساسي الرابع الصف لطالبات( ب) األساسية القاىرة
لوحدة ساسي وىي اراسية لمنيج عموم الصف الرابع األوحدة دوتم اختيار ، م(:6159/615)
 المتضمنة فيياعمميات العمم اىيم العممية و تم تحديد المفحيث بعنوان التصنيف  ثالثةال

 .باستخدام استراتيجية التدوير المراد تنميتياو  (االستنتاج -التصنيف–)المبلحظة 

 الدراسة: مصطمحات 0.6
 الدراسة إجرائيًا كالتالي:تم تعريف مصطمحات 

 تعريف أثر:  .0

حداث تغيير في التحصيل المعرفي إنو قدرة استراتيجية التدوير عمى تعرفو الدراسة بأ
ويقاس باستخدام حجم األثر  لممفاىيم العممية وعمميات العمم لدى متعممي الصف الرابع األساسي

D. 
 :استراتيجية .6

جراءات وطرق تدريس ا  خطوات و الفعاليات التعميمية التي تتضمن  ىي مجموعة من
 .ساليب وأنشطة وطرق تقويم مناسبة لتحقيق أىداف الموقف التعميميأو 

 (Round Robinاستراتيجية التدوير ) .4

المساجمة الحمقية ب وتسمى أيضاً  النشط ىي استراتيجية من استراتيجيات التعمم التعاوني
 اً قائد عينويُ لى مجموعات صغيرة إ الطبلبفييا قسم يُ  حيث .(كتابية –)شفوية لمعصف الذىني 

ون السؤال عمى شكل صورة أو قد يكتوليد األفكار ل ثم يطرح المعمم سؤاالً ، لكل مجموعةوكاتبًا 
 سجلوي في وقت محدد لو بطرح فكرتويبدأ كل فرد في المجموعة  عمى السبورة أو شفوي مكتوب
مرحمة توليد وىي  وتتكون من أربع مراحلال بعد تجميعيا إوال تنقد األفكار ، في الورقة الكاتب 
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مرحمة تصنيف األفكار حيث تجمع األفكار و  مرحمة توضيح األفكارو  األفكار دون نقد أو فرز
 .وتقييميامرحمة تقييم األفكار أي اختيار األفكار و  المتشابية في قائمة

 المفاىيم العممية: .3

مختمفة  المتعمم نتيجة تعرضو لعدة مثيراتصورة ذىنية مجردة تتكون لدى  يعتبر المفيوم
أو داللة لفظية تتضمنيا وحدة عبارة  يا بكممة أوتجمع بينيم عبلقات وسمات مشتركة يعبر عن

 .تحصل عمييا الطالبة في االختبار المعد لذلك التصنيف وتقاس بالدرجة التي
 عمميات العمم: تعريف .4

تصنيفيا ىي عبارة عن القدرات والعمميات العقمية التي يستخدميا المتعمم لجمع معمومات و 
وتحدد بالميارات  اىر العممية ولحل المشكبلت التي تواجيو في حياتوو وبناء عبلقات لتفسير الظ

وتقاس بالدرجة التي تحصل عمييا الطالبة في  (االستنتاج - التصنيف –)المبلحظة التالية:
 .االختبار المعد لذلك

 الرابع األساسي: فالص

المستوى الرابع من التعميم األساسي وفق السمم التعميمي المعتمد في وزارة التربية وىو 
 ( سنة.51-=بين ) وتتراوح أعمارىم ما، والتعميم الفمسطينية



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني 6
 اإلطار النظري
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

وتقدميا بمدى ما تتبعو ، نعيش اليوم في عصر التكنولوجيا الذي تقاس فيو حضارة األمم
يتم ذلك ال بد من  ولكي، ليتكيفوا ويتعايشوا مع ىذا العصر ؛من أساليب عممية في تربية أفراداىا

لذلك ظيرت النظريات الحديثة في التعميم والتعمم ، بناء المعرفة اعتمادًا عمى المعرفة السابقة
ولتضيف دورًا جديدًا لممعممين تتمثل في بناء المعرفة واالىتمام  ؛لتطوير التعمم المدرسي؛

باإلصبلح التربوي حيث فالبنائية اتجاه بحثي يطالب ، بالميارات العقمية والتعمم ذي المعني
تسعى إلى أن يتعمم الطبلب المعرفة من خبلل بنائيا بأنفسيم لتكون ذات معنى بالنسبة ليم 

 .ووثيقة الصمة يحياتيم العممية

فكل متعمم لو ، سمعو المتعمم أو حفظو من المعمم فالتعمم الحقيقي لن يتم بناًء عمى ما
يث تؤكد النظرية  الحديثة أن المتعمم يبني ح، طريقة وخصوصية في بناء المفاىيم العممية

 .ًا متأثرُا بالبيئة المحيطة والمجتمع والمغةيالمفاىيم داخم

وعميو يؤكد التربويون العمميون في مناىج العموم وتدريسيا أن تدريس العموم لم يعد مجرد "
المعرفة السابقة بل عممية تعني بتنشيط ، نقل المعرفة العممية إلى الطالب وحفظيا واسترجاعيا

، م ;611، بيا واستخداميا " )زيتون واالحتفاظوبناء المعرفة واكتسابيا وفيميا ، لمطالب
 .(61ص

عمى تنمية المفاىيم العممية إستراتيجية التدوير  أثرتناولت الباحثة وفي ىذه الدراسة 
واحدة من استراتيجيات التعمم حيث تعد استراتيجية التدوير ، وعمميات العمم في مادة العموم 

المنبثقة عن الفمسفة البنائية لذلك تضمن ىذا الفصل النظرية البنائية والتعمم التعاوني التعاوني 
وتوضيح لمفيوم استراتيجية التدوير وأىميتيا وكيفية تطبيقيا و تعريف لممفاىيم العمميةوعمميات 

 المعرفة . العمم التي تناولتيا الدراسة  وأىميتيما في  بناء

 :والتعمم التعاونيالنظرية البنائية  أولً  6.0

 النظرية البنائية: 6.0.0

ذاتو يعد في حد   Constructivismإن البحث عن معنى أو تعريف محدد لمبنائية 
ا يتضمنو مفيوم البنائية فبل يوجد تعريف محدد لمبنائية يحوى بين ثناياه كل مإشكالية عويصة، 

وقد حاول بعض منظري البنائية تعريفيا من خبلل رؤى تعكس ، أو عمميات نفسية من معانٍ 
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، م6117 زيتون وزيتون،)أكان تيارًا جذريًا أم ثقافيًا أم نقديًا ، تياراتيم الفكرية التي ينتمون إلييا
 .(;5ص

نظرية تقوم عمى اعتبار أن التعميم ال يتم عن "بأنيا  (:51ص، م6116)الوىر  اوعرفي
نما عن طريق بناء المتعمم معنى ما يتعممو طريق النقل اآللي  لممعرفة من المعمم إلى المتعمم وا 

  ".بنفسو بناًء عمى خبراتو ومعرفتو السابقة

أن البنائية عممية استقبال تنطوي عمى إعادة  "(559ص، م:611)ويرى السعدني وعودة 
مم حيث تمثل كل خبرات بناء المتعمم معان جديدة داخل سياق معرفتو وخبرتو السابقة وبيئة التع

 ".الحياة الواقعية إلى جانب بيئة مناخ التعمم

يتم التركيز عمى المتعمم بداًل من  في البنائية (=8-=6ص ص، م ;611ويرى زيتون )
الذي يتفاعل مع األشياء  (المتعمم)إنو الطالب ، التركيز )تقميديًا( عمى المعمم أو المدرس

وذلك في ضوء أفكار بياجيو بأن الفيم يعني ، شياء والحوادثواألحداث الكتساب الفيم ليذه األ
وفي ىذا فإن المتعمم عندئٍذ يبني معرفتو ومفاىيمو وحمولو لممشكبلت وليذا ، اإلبداع أو اإلختراع

بل ينبغي تشجيعيا وتفعيميا عمى ، فإن استقبللية وذاتية الطالب ومبادراتو ال تكون مقبولة فقط
 .حد سواء

البنائية استندت إلى أربع نظريات وىي نظرية بياجيو في التعمم المعرفي  ويرى أيضًا أن
والنمو المعرفي والنظرية المعرفية في معالجة المتعمم لممعرفة وتركيزىا عمى العوامل الداخمية 
المؤثرة في التعمم والنظرية االجتماعية في التفاعل االجتماعي في غرفة الصف أو المختبر أو 

  .رية اإلنسانية في إبراز أىمية المتعمم ودوره الفاعل في اكتشاف المعرفة وبنائياالميدان والنظ

في مجالي العموم طريقة تدريس "  :بأنيا (;51-:51ص ص، م6119واعتبرىا خطايبة )
فيي تركز عمى أن التعمم عممية ، والمجاالت المعرفية األخرى بعامة، والرياضيات بخاصة

فكاره السابقة إلدراك معاني التجارب والخبرات الجديدة التي أيذ التممتفاعل نشطة يستخدم فييا 
  "يتعرض ليا

 :من المناحي الميمة في تدريس العموم وعرفيا (7>ص، م=611وعدىا الناشف )

بأنيا الفمسفة التي ترى أن الحقيقة ىي رؤية ذىنية أو تصور يعتقد اإلنسان بأنو اكتشفيا "
، بجميع نواحييا المعرفية، ىذا المنحى عمى بناء شخصية الفرد ويركز وبحث عنيا أي تقصاىا.

أي اليدف الرئيسي واألساسي ىو المتعمم بكل ما يتطمبو ذلك من ، والنسفحركية، والعاطفية
 تركيز 
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  ".عمى العناصر الداخمية لو والتي تؤثر في تعممو

ور المتعمم في بأنيا عبارة عن نظرية معرفية تركز عمى د عرفيا فون جبلسرفيمدكما 
بل تبنى بشكل ، البناء الشخصي المعرفي أي تؤكد عمى أن المعرفة ال يتم استقباليا بشكل سمبي

 .(5:1ص، م6156، أبو عاذرة )في فعال

 

عمى أنيا عممية استقبال  Bloom Perlmutter and Burrell)عرفيا كل من  وكذلك 
تحوى إعادة بناء المتعممين لمعاٍن جديدة داخل سياق معرفتيم اآلنية مع خبرتيم السابقة وبيئة 

 (م6156، العفون ومكاونفي )التعمم. 

تركز عمى المتعمم ونشاطو أثناء عممية أن البنائية ( :69ص، م6156)أبو عاذرة  ذكرو 
فاعمة من خبلل الدور النشط والمشاركة ال، القائم عمى الفيم التعمم وتؤكد عمى التعمم ذي المعني

 بيدف بناء مفاىيميم ومعارفيم العممية. ، دونيالمطمبة في األنشطة التي يؤ 
 ومن خالل ما سبق فإن التعريفات السابقة تتفق في األمور التالية:

 .البنائية نظرية في التعمم المعرفي  -

 .يقوم المتعمم ببناء معرفة جديدة  -

 .التراكيب المعرفية السابقة الموجودة لدى المتعمم ىامة لمتعمم الجديد ليصبح ذى معنى -

 .بيئة التعمم بما تحويو من متغيرات متعددة -

 .المغة عنصرًا ميمًا في عمميات التعمم -

يون في العصر و التربوية التي ينادي بيا الترب النظرياتوترى الباحثة أن البنائية من أكثر 
وأنيا من أىم االتجاىات الحديثة في التدريس وذلك ألنيا تؤكد عمى التفكير والفيم ، الحديث

واالستدالل وتطبيق المعرفة وأنيا تعتمد عمى الفكرة التي ترى أن المتعمم يبني معنى لما يتعممو 
بنفسو بناء ذاتيًا  حيث يتشكل المعنى داخل بنيتو المعرفية من خبلل تفاعل حواسو مع العالم 

ارجي أو البيئة الخارجية من خبلل تزويده بمعمومات وخبرات تمكنو من ربط المعمومات الخ
بل تبنى ، الجديدة بما لديو فالمتعمم اليبني معرفتو بمعزل عن اآلخرين وال يستقبميا بشكل سمبي

  .بشكل فعال

 



   
   

59 

 

 :تيارات الفمسفة البنائية 2.1.1.1
 تعددت وتنوعت تيارات الفلسفة فمنها :

 Trivial Constructivismة  البنائية البسيط -0

ذي يمكن تمخيصو بالعبارة تتجسد مبلمح ىذا التيار في المبدأ الذي وضعو بياجيو وال
زيتون واليحصل عمييا بطريقة سمبية من البيئة " )، : "يبني المتعمم المعرفة بصورة نشطةالتالية

 (91ص، م6117 وزيتون،

لكي يكون قادرًا عمى بناء معرفة جديدة  ؛"والمعرفة المسبقة لدى المتعمم ىي أمر أساسي
 فالنظام التربوي يبني دائما، ويبدوذلك بسيطًا وجميًا فالتعمم الفعال يتطمب التركيز، بشكل فعال

، Glassersfeldعمى تطور األفكار من البسيط إلى المعقد وىذا ما دعا إليو جبلسرسمفيمد 
ينطبق عمى تصنيفيا بالسطحية أو أن وىو عمى األرجح ما ، لذلك اليبدو ىناك ماىو جديد
 .(:55ص، م:611، السعدني  وعودة)يطمق عمييا البنائية البسيطة "

ب عن األسئمة التالية: ما ىو المقصود عمى البنائية البسيطة أنيا لم تجومن المآخذ 
بالبيئة؟ ما المقصود بالمعرف؟ ماىي العبلقة بين كل من المعرفة والبيئة" ماىي البيئات األفضل 

 .(91ص، م6117، زيتون وزيتون)لمتعمم؟ 

وبذلك تجد الباحثة أن قصور البنائية البسيطة ىو عجزىا عن إجابة التساؤالت المتعمقة 
 .وما المعرفة ؟ وما العبلقة بين البيئة والمعرفة ؟ بماىية البيئة ؟

  Radical Constructivismالبنائية الجذرية   -6

آخرًا لممبدأ الذي وضعتو البنائيية البسيطة أال وىو إن  تضيف البنائية الجذرية مبدءاً 
 .لمتطبيقيتكيف فييا الفرد مع تفسيرات قابمة ، التعرف عمى شئ ما يعد عممية تكيف ديناميكية

أصحاب ىذا التيار أن الحصول عمى المعرفة ىوعممية تكيف ديناميكية يتكيف فيو  فيرى 
فالبنى العقمية المبنية من خبرات الماضي تساعد في ترتيب ، الفرد مع تفسيرات قابمة لمتطبيق

ولة تتغير مثل ىذه البنى لمحا، ولكن عندما تفشل ىذه البنى في عمميا، تدفق الخبرات المستمرة
 م(:611، عفانة و أبو مموح)التكيف مع الخبرات الجديدة 

ا عمى التعمم قصور في توضيح دور البيئة وتأثيرى أن في البنائية الجذرية  وترى الباحثة
ىذا التركيز عمى دور البيئة عمى التعمم عمى يد البنائية االجتماعية  و سنجد فيما بعد جاء

 والثقافية و النقدية.
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 Social Constructivismجتماعية  البنائية ال -4

، عندما يمارس عممية التعمم، ن المتعمم يعيش في بيئة اجتماعية"ويقوم ىذا التيار عمى أ
وتتمثل ىذه ، وىذه البيئة االجتماعيةتتضمن العناصر التي تؤثر عميو أثناء حدوث عممية التعمم

وجميع األفراد الذين يتعامل معيم ، العناصر في المعمم واألقران والمدير والموجيين واألصدقاء
أثناء قيامو بأنشطتو التعميمية المختمفة وىذا التيار يركز عمى بناء المعرفة من خبلل التفاعل 

 .(57ص، م :611، عفانة و أبو مموح)االجتماعي والتعمم التعاوني " 

فيو  يوضح أصحاب ىذا التيار أن" العالم االجتماعي لممتعمم يضم الناس الذين يؤثرون
والمشاركون في كافة أشكال ، بمن فييم المعممون والطمبة والمدراء واألصدقاء، بشكل مباشر

 .(;55ص، م:611، السعدني وعودة)لنشاط" ا

التعمم التعاوني )"أي ىنا نأخذ في االعتبار البيئة المجتمعية لممتعمم ونيتم بالتركيز عمى 
Collaborative learning)  ويرجع كثيرون الفضل إلى فيجوتسكيVygotsky (" زيتون

 .(96ص، م6117 وزيتون،

سبق يتضح لنا أن منظري البنائية االجتماعية يركزون عمى بيئة التعمم وأن  ومن خبلل ما
 .تعمم األفراد كمجموعة يفوق بالطبع تعمم كل منيم عمى حدة

  cultural Constructivismالبنائية الثقافية        -3

الثقافية  والتي  التأثيراتالمباشرة لوضع التعمم سياقًا أوسع من  "إن وراء البيئة االجتماعية
لذلك ما نحتاجو ىو فيم ، تتضمن العادات والتقاليد واألعراف والدين والبيولوجيا واألدوات والمغة

بصورة بل كوجود بيولوجي يبني نظامًا يتواجد ، ليس كمعالج منفرد لممعمومات، جديد لمعقل
متساوية في ذىن ىذا الفرد وفي األدوات والمنتجات اإلنسانية واألنظمة الرمزية المستخدمة 

 .(97ص، م6117 زيتون وزيتون،)"لتسييل التفاعل االجتماعي والثقافي
 Critical Constructivismالبنائية النقدية       -4

ولكنيا ، االجتماعية والثقافية"تنظر البنائية النقدية إلى بناء المعرفة في إطار البيئة 
حتى تتمكن ، مى تشكيل ىذه البيئاتنقدي والبعد اإلصبلحي الذي ييدف عتضيف إلييما البعد ال

نجاز ما تصبو إليو. ويصف تايمور  البنائية النقدية كنظرية  Taylorالبنائية من إنجاح وا 
وتستخدم كمرجع لئلصبلح ، اجتماعية لممعرفة تركز عمى السياق االجتماعي الثقافي لممعرفة

ويستفاد من النظرية النقدية من أجل العمل ، وىي تؤكد عمى نسبية البنائية األساسية، الثقافي
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، م6117 زيتون وزيتون،)عمى تنمية عقمية متفتحة دائمة التساؤل من خبلل التحاور والتأمل."
 .(98ص

 Interactive Constructivismالبنائية التفاعمية     -5

(، الجانب األول )عام، ة التفاعمية تنظر لمتعمم عمى أنو يحدث من خبلل جانبين"البنائي
ووفقًا لمجانب العام فإن المتعممين يبنون معرفتيم ويتعممون عندما (، خاص)والجانب الثاني 

أما ، ومع غيرىم من األفراد، يكونون قادرين عمى التفاعل مع العالم التجريبي الذي يحيط بيم
فإنو يبني عندما يتأمل المتعممون في تفاعبلتيم وأفكارىم أثناء عممية  (الذاتي)الجانب الخاص 

وعندما يتسنى لممتعممين الفرصة لمتعامل بيذين الجانبين يمكن ، التعمم في ظل العالم التجريب
سب المتعممون فالبنائية التفاعمية تركز عمى أن يكت، ليم ربط األفكار القديمة بخبراتيم الجديدة

قناع اآلخرين بآرائيم، والتفكير النقدي، القدرة عمى بناء التراكيب المعرفية وممارسة ، وا 
ىذا بجانب القدرة عمى التجريب ، وتغيير المفاىيم، االستقصاء والتفاوض االجتماعي

 ."وكذلك التوظيف النشط لممعرفة، وخمق التفاعل بين القديم والجديد، واالستكشاف والتبرير
 .(98ص، م6117، زيتون وزيتون)

 Human Constructivismالبنائية اإلنسانية        -6

ىي بالضرورة ، يرى نوفاك أن " العمميات النفسية التي يبني بيا الفرد معنًى خاصًا واحداً 
الجديدة ما  فبناء المعرفة، نفس العمميات األبستمولوجية والتي تبني عن طريقيا المعرفة الجديدة

صورة من صور التعمم ذي المعنى "ويربط نوفاك ىنا بين بناء المعرفة الجديدة والتعمم ىو إال 
فالبنائية اإلنسانية تؤكد عمى أن العمميات المعرفية التي يوظفيا المحترفون الذين ، ذي المعنى

ينتجون أعمااُل خارقة لمعادة ىي نفسيا التي يوظفيا المبتدئون الذين ليس ليم خبرة واسعة في 
 .(;9ص، م6117زيتون وزيتون،  )لمجال"ا

 مبادئ البنائية: 2.1.1.2

ص ، م;611النظرية البنائية عمى عدد من المبادئ األساسية حددىا زيتون ) ترتكز
 ( بما يمي:89-88ص

ىي محور االرتكاز في عممية التعمم   Prior Knowledgeمعرفة المتعمم السابقة .5
Learning Process  يبني معرفتو في ضوء خبراتو السابقةالمتعمم( )وذلك كون الفرد. 

حيث يتشكل المعنى داخل ، معنى لما يتعممو بنفسو بناًء ذاتياً   Constructالمتعمم يبني  .6
أو البيئة الخارجية من خبلل ، بنيتو المعرفية من خبلل تفاعل حواسو مع العالم الخارجي
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لديو وبشكل يتفق مع تزويده بمعمومات وخبرات تمكنو من ربط المعمومات الجديدة بما 
 المعنى العممي الصحيح.

ال يحدث تعمم مالم يحدث تغيير في بنية الفرد المعرفية حيث يعاد تنظيم األفكار والخبرات  .7
 .جودة بيا عند دخول معمومات جديدةالمو 

مشكمة أو موقفًا  (المتعمم)يحدث عمى أفضل وجو عندما يواجو الفرد   Learningإن التعمم .8
 ية واقعية.حقيق  Taskأو 

بل يبنييا من خبلل التفاوض االجتماعي ، ال يبني المتعمم معرفتو بمعزل عن اآلخرين .9
Social Negotiation  معيم. 

عمى مبدأين أساسيين األول : يقول إن تقوم البنائية أن  (,Whealthly :==5) يرىو 
األفكار ال توضع بين أي أن ، ولكنيا تبنى بفعالية إدراك الموضوع، تستقبل بجمود المعرفة ال

 .يدي الطمبة ولكن عمييم بناء مفاىيميم

وأننا ال نجد ، والثاني: يقول إن فعل المعرفة تكيفي من خبلل تنظيم العالم التجريبي
وليس لدينا عين خارقة لتبين لنا الحقيقة عن العالم ، ولكننا نبني التفسيرات لخبراتنا، الحقيقة
ص ، م6119، الخطايبة فيالمحيط من خبلل الخبرات ) ولكن يمكن معرفة العالم، المحيط

 ( 559-558ص
 : وفي ضوء ماسبق واعتمادًا عميو نالحظ أن التفاق عمى المبادئ التالية

ال بد أن يتناسب التعمم مع حاجات المتعمميين حيث المعرفة تبنى عمى أفضل وجو  -1
 .ندما يواجو موقف أو مشكمة حقيقيةع

 لمتعمم البلحق لمحصول عمى تعمم ذي معنى.المعرفة السابقة ضرورة  -2
 دور المعمم يتقمص مقارنة بدور المتعمم حيث يقوم بدور المرشد. -3

يجب أن يتم تبادل األفكار بين المتعممين مع أقرانيم في المجموعة وذلك من خبلل 
  التفاوض االجتماعي.

 :افتراضات النظرية البنائية 2.1.1.3

في  (:8-89صص ، م;611افتراضات حددىا زيتون )عدة إلى تستند النظرية البنائية 
 التالي:

 .مستمرة التعمم عممية بنائية نشطة و  -5
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 .تتييأ لمتعمم أفضل الظروف عندما يواجو المتعمم بمشكمة أو ميمة حقيقية واقعية  -6
تتضمن عممية التعمم إعادة بناء الفرد لمعرفتو من خبلل عممية تفاوض اجتماعي  -7

Social Negotiation  اآلخرين مع. 
 Meaningfulشرط أساسي لبناء تعمم ذي معني Prior Knowledge  المعرفة السابقة -8

Learning . 
تتواءم مع الضغوط   Adaptationاليدف الجوىري من عممية التعمم ىو إحداث تكيفات  -9

 .(المتعمم)الممارسة عمى خبرة الفرد  Cognitive constraintsالمعرفية 

 ( أن النظرية البنائية تستند إلى افتراضين :م6115ويذكر عبد السبلم )

 (1>ص، م 6156، العفون ومكاون)في 

االفتراض األول: يتعمق باكتساب المعرفة وأن الفرد يبني معرفتو اعتمادًا عمى خبرتو 
واليستقبميا بصورة سمبية من اآلخرين وىذا االفتراض يتضح بواسطة بعض مضامين الميمة 

 ن أىميا : باكتساب المعرفة التي م

أن الفرد يبني معرفتو وىي دالة لخبرتو ونشاطو في التفاعل مع البيئة المحيطة بمعنى أن  . أ
 .الخبرة ىي المحور األساسي ليذه المعرفة

 .أن المفاىيم واألفكار وغيرىا من بنية المعرفة ال تنتقل من فرد إلى آخر بمعناىا نفسو . ب

فية ىي التكيف مع تنظيم العالم التجريبي االفتراض الثاني: ىو أن وظيفة العممية المعر 
  .وليس اكتشاف الحقيقة الوجودية المطمقة، المحسوس

 البنائية في تدريس العموم: 2.1.1.4

 ;>ص ص، م;611ويذكر زيتون )، ويتم بناؤه فرديًا من قبل المتعمم، التعمم عممية معقدة
 Engageيتيح الفرصة لمطالب أن ينشغل  Activityومن منظور البنائية فإن أي نشاط  (>>-

في بناء المعرفة ىو مفضل ومرغوب ومطموب وفي ىذا عكست التوجيات الحديثة والممارسات 
 التربوية أىمية المشاركة في األنشطة العممية في التعمم ومنيا :

 .التعمم التعاوني .5

 والرأس معًا. (الخبرات الحسية المباشرة وتشغيل اليدين والعقل )الفكر .6

 " Inquiryاألنشطة المعتمدة عمى االستقصاء العممي  .7
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وطريقة التدريس وفقًا لمنظرية البنائية تعتمد عمى مواجية الطبلب بمشكمة ما ومحاولتيم "
إيجاد الحمول المناسبة ليذه المشكمة من خبلل البحث والتنقيب والتفاوض االجتماعي واستخدام 

 ".غرفة الصف يعد من التطورات الحديثة في تدريس العموم والمعارف أفكار النظرية البنائية في
 .(598ص، م 6156، أبو عاذرة)

البنائية ليا دور ىام في تدريس العموم فيرى أنو  "( 558ص، م 6119ويرى الخطايبة )
يمكن وصف البنائية بطريقة مبسطة جدًا من خبلل مثل صيني قديم يحمل أىداف البنائية 

إن نوعًا .أعمل وأفيم " وتختزن ىذه العبارات الكثير من الحكمة، أرى وأتذكر، "أسمع وأنسى
وتتطمب الخبرة إثارة ميمة ، عندما يحاول المتعمم الفيم واحدًا من الخبرة الحسية غير كافٍ 

لجميع الحواس والعمميات العقمية لكل متعمم إذا كان يحب الحصول عمى تعمم ذي معنى 
 "والخبرة.

ن البنائية ىي المفيوم الذي نستخدمو عند النظر في تعمم الطمبة وتركز أويرى أيضًا 
وتقول أن المعرفة ال يمكن أن توجد خارج  .تعمموما يفعمو أثناء ال، وجية النظر ىذه عمى المتعمم

 .عقل المتعمم واليمكن أن تنقل مباشرة ويجب أن تمثل الواقع عند كل متعمم

كونيا تجعل المتعمم ، ية تمعب دورًا ىامًا في تدريس العموممما سبق ترى الباحثة أن البنائ 
ىو محور العممية التعميمية وتقمل من دور المعمم كناقل لممعرفة وتجعمو مرشدًا وموجيًا في 

ليبني معرفتو  فيو ال يستقبميا بنفسو حيث المتعمم يبحث ويجرب ويكتشف ، العممية التعميمية
ليعطي أكبر عدد ممكن من الحمول ؛يمارس عمميات العمم ويفكر بطريقة عممية ، بشكل سمبي

يبني مفاىيمو  وفعاالً  اً وبذلك يصبح فردًا نشط، لميولو ممبيًا الحتياجاتو ومشبعاً لممشكمة الواحدة 
عن طريق تفاعمو واحتكاكو مع اآلخرين في المجتمع الخارجي وىذا ما يتطمبو تدريس بنفسو 

 .ل عمى تعمم ذي معنى وخبرةالعموم لمحصو 

 مميزات التعميم البنائي: 2.1.1.5

 ( مميزات التعميم البنائي وحددتيا في النقاط  التالية :057ص، م6106أبو عاذرة )وضحت 

فالمتعمم ىو الذي يبحث ويجرب ويكتشف حتى يصل ، يعد المتعمم محور العممية التعميمية .5
 .إلى تحقيق الميمة بنفسو

 يعطي الفرصة لممتعمم لمقيام بدور العمماء مما ينمي لديو االتجاه اإليجابي نحو التعمم  .6

يتيح الفرصة لممتعمم لممارسة عمميات العمم المختمفة مثل المبلحظة واالستنتاج وفرض  .7
 .الفروض والقياس واختبار صحة الفروض



   
   

65 

 

 و مع المدرس مما يكسبولمناقشة والحوار مع غيره من المتعممين أايتيح الفرصة لممتعمم  .8
 .طاً لغة الحوار السميمة ويجعمو نش

يربط التعميم البنائي بين العمم والواقع ممايتيح الفرصة لممتعممين لمشعور بأىمية العمم  .9
 .فيو ونبالنسبة لمواقع الذي يعيش

 .يعطي الفرصة لممتعممين لمتفكير بطريقة عممية مما يؤدي إلى تنمية التفكير العممي لدييم .:

والحكم ، يعطي الفرصة لممتعممين لمتفكير في أكبر عدد ممكن من الحمول لممشكمة الواحدة .;
 .عمييا ما يقود إلى تنمية أنواع كثيرة من التفكير االبتكاري والتفكير الناقد

 استراتيجيات التدريس المنبثقة من النظرية البنائية : 2.1.1.6

وطريقة ، ومنيجًا في التفكير، المعرفةتتميز البنائية بأنيا تجمع بين كونيا : نظرية في "
إال أن ، وقد تعددت تطبيقات)استراتيجيات( البنائية في طرق التدريس وتنوعت.في التدريس

 (5:7ص، م 6156، أبو عاذرة)".جميعيا تركز عمى بناء المعرفة من قبل الطالب
 (084ص، م6113الستراتيجيات كما أوردىا زيتون )

 .المتمركز حول المشكمةستراتيجية التعمم ا -5

 دورة التعمم  -6

 ACM  نموذج " أبمتون البنائي " -7

 (Novakنموذج البنائية اإلنسانية ل"نوفاك ") -8

 (Posner)نموذج التغير المفيومي لبوسنر  -9

 بنائي من منظور "تروبردج وبايبي "نموذج التعمم ال -:

 .التعمم التعاوني اتاستراتيجي -6

تمكن  ستراتيجيات وترى الباحثة أن جميع االستراتيجيات السابقة ال تخرج عن كونيا إ  
، ليستنتج المعرفة بنفسو ؛الطالب من القيام بالعديد من األنشطة العممية ومشاركتيم الفعالة فييا
     .ويحدث عنده التعمم لمستويات متقدمة تؤدي إلى تنظيم البنية المعرفية لو

 وني:    التعمم التعا 6.0.6

أن يكون مع اآلخرين في مما ال شك فيو ىو أن التعاون من ضروريات الحياة و رغبة كل فرد 
جكمقحقمفحفخفجفمغجغ)قال تعالى: ، تكميف إليي وأمر رباني وىو
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والتعمم التعاوني رغبة المتعمم ألن يتعمم في مجموعات صغيرة مع ، ]6:المائدة[ َّحك
 زمبلئو أو أقرانو.

بصفة عامة إلى مكاسب عالية في فالتعمم التعاوني عبارة عن أسموب تربوي يؤدي 
وعندما يعمل الطمبة في مجموعات ذات تشكيل ، وتحسن كبير في التفاعل االجتماعي، نجازاإل

 .تحقيق اليدف المطموب و ليتو في نجاحو يشعر كل طالب في المجموعة بمسئو ، منظم

، التعاوني من اإلتجاىات المعاصرة في مجال طرق التدريسويعتبر أسموب التعمم "     
يجابي نشط والتفاعل مع المواقف المختمفة إمتبلميذ فرص العمل والقيام بدور حيث يتيح ل

كما أن ما يتعرض لو التبلميذ من المواقف ، لتحصيل الحقائق والمعمومات المتصمة بأنفسيم
لتقويم  اً كما يجدون المجال مفتوح، لة والشواىدجماعية تتيح ليم فرص جمع البيانات و األدال

صدار األحكام ثم يشعرون بدورىم في العممية التعميمية وأنيم قادرون عمى أن يعمموا ، األشياء وا 
 .(6:9ص، م6119، )خطايبة ".األمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تعمم أفضل، أنفسيم بدرجة ما

 :ئية الجتماعية والتعمم التعاونيالبنا 2.1.2.1

م(  إحدى النظريات >==5، كماوضحيا )عبيد (Vygotskyنظرية فيجوتسكي ) وتعد
اليامة في مجال التعميم والتعمم حيث تولي االىتمام لدور الثقافة والمجتع في النمو المعرفي 

، وتؤكد أن المحرك األول لمنمو العقمي ىو الثقافة التي تشكل التفاعبلت االجتماعية، لمطالب
وأن المعرفة بناء تعاوني ، العامل المغوي االجتماعي أىم عامل لمنمو المعرفيكما أنيا تعتبر أن 

فمن خبلل التفاعبلت االجتماعية يبني ، يناسب كل األفراد وينسجم مع البنية الداخمية ليم
كما تعطي ىذه النظرية أىمية كبرى لدور  .واستخدام الكتابة، المتعمم المعرفة بالتواصل المغوي
ويشارك ، مؤكدة أن دور المعمم كفرد اجتماعي مرشد لطبلبو، كل من المعمم والوالدين واألقران

وينظم العمل داخل غرفة الصف ويعطي الفرصة ليم لمعمل مع بعضيم بعضًامن ، في تقدميم
وىذه ، نجاز أو األداءاعمى اإللؤلنشطة باعتباره مساعدً  مشجعاً ، خبلل مجموعات عمل صغيرة

عدة الطالب في تحقيق وبالتدريس عمى أنو مسا، الفكرة ترتبط برؤية التعمم عمى أنو تطور
 The Zone of Proximal)نجاز ضمن منطقة النمو األقرب مستوى من اإل

Development نجاز العمل بمفردهعمى إ التي يكون فييا الطالب غير قادرٍ ( وىي المنطقة ،
ألنيا ، بمعنى آخر أنيا تمك المنطقة التي تكون فييا التعميمات ذات فائدة وتؤدي الغرضأي 

 .ىي المنطقة التي يمكن أن يحدث فييا التعمم الحقيقي
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كما يركز فيجوتسكي عمى أن عممية بناء المعرفة والمعاني لدى الفرد يجب أن تتم من 
ين ومحاورتيا مع اآلخر وىذا ما يؤدي إلى خبلل مناقشة األفكار واألنشطة القائمة بين المتعمم

حيث أن عممية بناء المعرفة تتم من خبلل السياق االجتماعي ألن المعرفة ، التفاعل االجتماعي
 م( ;611، زيتون)".بنظره عممية اجتماعية ثقافية توجو تفكير الطمبة وتعين عمى تكوين المعنى

وأن ، أوالً  (المتعممين)ل بين الطمبة "ويرى فيجوتيسكي أن التعمم يحدث من خبلل التفاع
كل وظيفة من وظائف النمو الثقافي لممتعمم تتم عمى مستويين : المستوى االجتماعي في ظل 

، م;611، زيتون)" .(الطالب)داخل عقل المتعمم  (الفردي)والمستوى ، التعاون بين المتعممين
 (9:5-9:1صص 

إحدى استراتيجيات البنائية االجتماعية التي  ومما سبق تجد الباحثة أن التعمم التعاوني ىو
نادى إلييا فيجوتسكي حيث يحدث التعمم الحقيقي من خبلل مستويين : المستوى الفردي داخل 

 .عقل المتعمم والمستوى االجتماعي بالتعاون بين المتعممين

  تعريف التعمم التعاوني : 2.1.2.2

تبادل المعمومات بين يقوم عمى ، تعمم جماعي منظمبأنو    Kaganكاجان  وعرفي
اًل عن تعممو مساعدًا لزمبلئو في التعمم و مجموعات من المتعممين بحيث يكون كل منيم مسئو 

 (757ص، م;==5، )كوجك

نو طريقة تدريس الطبلب من خبلل مجموعات غير ( بأKagan ,1994ويرى كاجان ) 
 (Detson, 2001) .لتحقيق ىدف مشترك ؛يعمل فييا جميع الطبلب، متجانسة صغيرة

أسموب من أساليب التعمم الذي يجعل التمميذ  بأنو "( ::7ص، م6119يعرفو خطايبة )و 
وبذلك يشعر كل فرد في ، يعمل في جماعة صغيرة لحل مشكمة معينة أو تحقيق ىدف ما

لممجموعة وفشمو يعود عمى المجموعة  نجاحاً فنجاحو يعد ، الجماعة بالمسؤولية نحو الجماعة
 " .لذلك يسعى كل فرد من أفراد المجموعة لمساعدة أي زميل من المجموعة

( إلى التعمم التعاوني بأنو إحدى :>5ص، م6119)وينظر  أبوزيد وجامل وشبر
تقوم عمى أساس تقسيم الطبلب إلى مجموعات ، وليا أساليب متنوعة، استراتيجيات التدريس

طبلب  :-8يتراوح عددىم عادة من ، م كل مجموعة طبلب من مستويات مختمفةصغيرة تض
لتحقيق ىدف مشترك يعود عمييم كمجموعة ؛يمارسون فيما بينيم أنشطة تعميم وتعمم متنوعة 

 وكأفراد بفوائد تعميمية واجتماعية تفوق مجموع أعماليم الفردية ""
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تعميمي يعتمد عمى تقسيم  –أسموب تعممي" أنو( 998ص، م;611يرى زيتون )كما 
من األىداف المتبادلة  (طبلب )لتحقيق مجموعة (9-6الطبلب إلى مجموعات صغيرة )

 (المتبادل اإليجابي واالعتماد)المشتركة وذلك من خبلل التعاون بين أعضاء المجموعة 
ق ومثميم في ذلك مجموعة فري .االجتماعيوالتوصل إلى القرارات باإلجماع من خبلل التفاوض 

 " .الذين يمعبون تعاونيًا وبمسؤولية لتسجيل النقاط وعدىا (ستة أعضاء)كرة السمة 

يعمل الطمبة في  "التعمم التعاوني أن ( 575ص، م;611)أبوسميد  وويذكر عبيدات 
  ".مجموعات أو في أزواج لتحقق أىداف التعمم

 ( أنو:>;-;;صص ، م>611عمى وسرطاوي ) وعرفو سعادة و جودت وأبو

 يتعمم فيو الطالب كيف يتعمم منجيوالذي ، " نمط من أنماط التعمم والتعميم الحديثة     
وذلك ضمن مجموعة من األفراد غير المتجانسين في قدراتيم ، ويعمم اآلخرين من جية ثانية
وار عمى أن يتم ذلك عمى أساس العمل الجماعي المشترك والح، واىتماماتيم وميوليم وحاجاتيم

وذلك من أجل تحقيق أىداف مشتركة ، والتفاعل اليادف بين أفراد المجموعة، االيجابيوالنقاش 
ويعزز بالتالي بناء شخصية ، مما يتيح توظيف عدد كبير من الميارات بفاعمية، بينيم جميعاً 
  ".بحيث يؤدي ذلك إلى التفاعل مع مجريات العصر المتطور، تزنة معرفيًا واجتماعياً مالطالب ال

أنو نشاط تفاعمي بين عمى "( ;>5ص، م =611)ويوضحو كل من المولو و األغا 
عداده تحت إشراف  (تعممي –يرة في موقف )تعميمي غالطبلب في مجموعات ص تم تخطيطو وا 

 . "وتوجيو ومراقبة المعمم لتحقيق ميمة محددة ذات أىداف واضحة 

ظام تعميمي كامل متعدد المقومات وأما أبو النصر  فينظر إلى التعمم التعاوني عمى أنو ن
 (656ص، م6156، أبو عاذرة في)يقوم عمى مبدأ : نغرق معًا أو نجوع معُا.

 :في ضوء ما سبق يمكن استنتاج الخصائص المشتركة األساسية لمتعمم التعاوني

 .تعمم جماعي منظم ومخطط لو .5

  .تعممي –نشاط تفاعمي بين الطبلب في مجموعات صغيرة في موقف تعميمي  .6

وأيضا تعمم زمبلئو ليذه ، كل طالب في المجموعة مسؤول عن تعممو لمميمة المكمف بيا .7
 الميمة.

كل طالب في المجموعة يدرك أن نجاحو مرتبط بنجاح زمبلئو أي ىدف الفرد ىو ىدف  .8
 .عكس التعمم التنافسي المجموعة وىو

 .ويسريكون أعضاء المجموعة في وضع يسمح ليم بالحوار والمناقشة بسيولة  .9



   
   

69 

 

 يكون الطبلب في المجموعة مختمفي القدرات واالستعدادات. .:

 .يسمح بحرية من التفكير وطرح األفكار البناءة .;

 زيادة مقدرة الطالب عمى اتخاذ القرار. .>

 .تدريب الطالب عمى حل المشكمة أو اإلسيام في حميا .=

 .التعمم التعاوني يعتمد نجاحو عمى التفاعل اإليجابي بين أفراد المجموعة .51

التعمم التعاوني استراتيجية تعتمد عمى تقسيم الطمبة ذوي قدرات تعميمية   وترى الباحثة
ويتم ، إلى مجموعات صغيرة  تحت إشراف وتوجيو المعمم(ضعيف –متوسط –متفاوتة )مرتفع 

ل عن تعميم نفسو و تكميف المجموعة بميمات يعممون بيا سويًا ويكون كل طالب فييا مسئو 
أن نجاحو ىو  مدركاً حيث يكون ، في فيم وتنفيذ الميمة التي تم تكميفيم بياومساعدة أقرانو 

 .نجاح المجموعة وفشمو ىو فشل المجموعة

 المبادئ األساسية لمتعمم التعاوني: 2.1.2.3

يعتقد بعض المعممين وغيرىم أن جموس الطمبة بجنب بعضيم بعضًا وحديثيم المشترك 
حيث يوجد لمتعمم التعاوني عناصر أساسية أو مبادئ ، وىذا مفيوم خاطئ، يعني تعممًا تعاونياً 

 .لكي يكون تعممًا تعاونيًا حقيقياً  ؛ىامة يجب أن تتوافر

عطاء ميمة بسيطة لممجموعة بدون وجود مبادئ ( أن إKagn,1994حيث يرى كاجان )
 (Dell, 2003, p.6).فيذا ال ُيعد تعمم تعاوني، وقواعد عمل المجموعة

تعاونيًا حقيقيًا يجب أن يتضمن خمسة عناصر أساسية في تعمم وحتى يكون التعمم 
 (:; Detson, 2001 م6119، المجموعات كما أوردىا كل من  خطايبة وديستون )خطايبة

إن أول متطمب منظم عمى أساس تعاوني فعال ىو أن يعتقد  يجابي:العتماد المتبادل اإل .0
 ا جميعًا".الطمبة أنيم " إما أن يغرقوا جميعًا أو أن ينجحو 

ويقصد بالتفاعل المعزز قيام كل فرد في المجموعة بتشجيع التفاعل المباشر المعزز:  .6
 .ليكمموا الميمة ويحققوا ىدف المجموعة ؛وتسييل جيود زمبلئو

حساس الفرد بمسؤوليتو الفردية نحو الجماعة التي ينتمي وىذا يعني إالمسؤولية الفردية :  .4
 .الميمة الموكمة إليوإلييا فكل مطالب بإنجاز 

وىي الميارات الخاصة بالعبلقة بين األشخاص وبعمل ميارات العمل الجماعي : .3
عمينا أن نؤكد أو وضع طمبة غير ماىرين اجتماعيًا ضمن مجموعة ، المجموعات الصغيرة
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تعمم ومطالبتيم بالتعاون مع زمبلئيم أن يحقق نجاحًا يذكر فيجب أن يتعمم الطمبة ميارات 
 .ضمن المجموعةالعمل 

المعالجة الجمعية توجد عندما يناقش أعضاء المجموعة مدى تقدميم المعالجة الجمعية : .9
 .نحو تحقيق أىدافيم ومدى محافظتيم عمى عبلقات عمل فعالة

 أنواع التعمم التعاوني: 2.1.2.4

ميمة  بإنجازيستند التعمم التعاوني في األساس إلى تشكيل مجموعات صغيرة تكمف 
وانطبلقًا من ذلك فإن مجموعات التعمم التعاوني تتباين  .تعميمية من أجل تحقيق نتاجات التعمم

 .من حيث ديمومتيا واألىداف التي من أجميا تشكمت

م( أنواع التعمم التعاوني كالتالي كما أوردىا 6119وقد حدد كل من أبو النصر وجمل )
 (661-=65صص ، م 6156أبو عاذرة )

 :عميمية تقتضي استخدام المجموعات التعاونية الرسمية وتعرف بأنيا مواقف ت .5

 .مجموعات قد تدوم حصة واحدة أو عدة أسابيع -

إن الطبلب يعممون فييا معًا لمتأكد من أفراد المجموعة قد نجحوا في إنجاز الميمة  -
 : ويتحدد دور المعمم في ىذا النوع من مجموعات التعمم التعاوني فيالموكمة إلييم 

 .تحديد أىداف الدرس -

 .اتخاذ عدد من القرارات قبل البدء في العمل -

 .وبناء االعتماد اإليجابي بين الطبلب، الميمة التعميمية لمطبلب شرح -

 .أو بناء الميارات، تفقد أعمال طبلبو وتقديم المساعدة متى احتاجوىا -

 تقييم تعمم طبلبو : أكاديميًا وتعاونيًا. -

 : استخدام مجموعات التعمم التعاونية غير الرسمية وتعرف بأنياوىناك مواقف تقتضي  .6

 .أو تمتد حصة صفية واحدة، وقد تدوم لبعض دقائق، مجموعات ذات غرض خاص -

 تبني ىذه المجموعات في أثناء التعمم المباشر مثل : -

 .تقديم محاضرة -

 .تقديم عرض أو عرض شريط فيديو -

 كاآلتي :والغاية من بناء مثل ىذه المجموعات تكون 

 .تقميل الجيد المبذول في بناء الحصص التعاونية .5

 .إكساب الطبلب خبرة في إدارة األعمال التمقائية والروتينية .6
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 مراحل استراتيجية التعمم التعاوني: 2.1.2.5

يرتبط نجاح استراتيجية التعمم التعاوني باإلعداد الجيد ليا قبل تطبيقيا في صفوف العموم 
( أن إعداد االستراتيجية يتضمن ست 9:8-9:6صص ، م;611)حيث يذكر زيتون ، الدراسية

 مراحل ىي 
أو الميمة أو  إلى جذب انتباه الطمبة نحو الدرس وتيدف، : مرحمة التييئة الحافزةاألولى

 .ومن ثم إثارة الطبلب فكريًا وحفزىم لمتعمم بأساليب مختمفة، المشكمة المراد بحثيا
فيام المعمم بإوتيدف إلى قيام ، المشكبلت التعاونية: مرحمة توضيح الميام أو الثانية

 .نجازىابة الميمات والمشكبلت المطموب  بحثيا وا  الطم
: المرحمة اإلنتقالية: وتيدف إلى تييئة الطبلب لمعمل التعاوني وتيسير أمر انتقاليم الثالثة

 .لممجموعات التي ينتمون إلييا
/ المشكبلت قيام إلى قيام الطبلب بالمياملى : مرحمة عمل المجموعات : وتيدف إالرابعة

نجازىا وتحرك المعمم وانتقالو بين المجموعات لغرض التفقد والتدخل باإلرشاد والتوجيو البلزم ، وا 
نجازىا كمما اقتضت الضرورة ذلك  .لعمل المجموعات في تنفيذ الميمة وا 

، كار والنتائجوفييا يتم تبادل المجموعات لؤلف، : مرحمة المناقشة الصفيةالخامسة
وتعرض كل مجموعة ما توصمت إليو من أفكار أو نتائج تتعمق بالميمة المبحوثة بتمخيصيا 

، ومناقشة الصعوبات، كما يتم في ىذه المرحمة تصحيح أخطاء التعمم .عمى الطبلب جميعيم
 .والمشكبلت التي صادفتيا المجموعات في أثناء إنجاز الميمة

فكار والنتائج و يتم فييا تمخيص الدرس بعرض األ، الدرس (: مرحمة ختم )إنياءالسادسة
 .والحمول التي توصل إلييا الطبلب

 العوامل التي تساعد عمى إنجاح استراتيجية التعمم التعاوني: 2.1.2.6

اإلعداد الجيد الستراتيجية التعمم التعاوني يساىم بنسبة كبيرة في إنجاحيا ولكن يذكر 
إفشاليا(  أو)أخرى متداخمة تساعد عمى إنجاحيا ( أن ثمة عوامل 9:7ص، م;611زيتون )

 ومن ىذه العوامل :

 .Class Disciplineاإلنضباط الصفي  -

 .الزمن الكافي إلنجاز الميمة -

 .حجم غرفة الصف والمختبر -
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 .عدد طبلب الصف -

 .اإلعتماد الذاتي واإللتزام في العمل لدى الطبلب -

 .بالمشكبلت اإلدارية تأىيل المعممين وعبلقتيم -

ومما سبق تجد الباحثة أن نجاح نتائج استراتيجية التعمم التعاوني يعتمد عمى اإلعداد 
الجيد لمراحميا وضبط بعض العناصر مثل عنصر الزمن وعدد الطبلب وحجم الغرفة وىذا كمو 

 يتطمب معممين مؤىمين لذلك.

 أىداف التعمم التعاوني :  2.1.2.7

داف والتي تتبلقي مع طبيعة العمم لذلك تحقق إستراتيجية التعمم التعاوني عددًا من األى
يعد التعمم التعاوني من اإلستراتيجيات المساندة لئلستراتيجيات الرئيسية في تدريس العموم حيث 

( بأن التعمم التعاوني ىو أكبر من العمل Kagan and Kagan, 2009يذكر كاجان )
  ل المجموعة.بل ىو منظم لتحقيق أقصى قدر من التعمم والتواصل داخ، الجماعي

( عددًا من األىداف 561-;55صص ، م=611وحدد كل من أمبوسعيدي والبموشي )
 التي تحققيا إستراتيجية التعمم التعاوني وىي :

القضاء عمى الجمود الفكري: حيث بالتعمم التعاوني نستطيع يومًا بعد يوم وسنة بعد سنة  .5
لم يقتنع بيا لو ًا في تفكيره حتى و تعويد الطفل عمى تقبل آراء اآلخرين وأن يجعل ليا حيز 

فعندما يتفاعل مع ميمو أو زمبلئو ، و وأفكار اآلخرينفقد يصل لحل وسط بين فكرت، تماماً 
 .ينمو عنده التقبل ونصنع أجيااًل تستمع جيدًا وال"تطنش " أو تتجاىل ما تسمعو

تقديم مافي دماغو عمى قناع المفظي : بالتعمم التعاوني يتدرب الطفل عمى قدرات التعبير وا   .6
بعد يوم قدرات واستراتيجيات إلقناع  ويمتمك يوماُ ، صورة بناء مفيوم مقبول من اآلخرين

 .اآلخرين

لتنمية قدرة المرونة في  ؛تنمية التفكير اإلبداعي : إن التعمم التعاوني يتيح لك فرصة ذىبية .7
التفكير عندما يعرضون  فزميمو أو زمبلؤه يفتحون لو مجاالت مختمفة في، تفكير المتعمم

 .أفكارىم

تفجير طاقات المتعممين : بالتعمم التعاوني يتدرب الطالب المتفوق والموىوب عمى ممارسة  .8
فكل أفراد ، فيشرح لزميمو أو زمبلئو طريقتو في الوصول لمحمول، وعتومدور المعمم في مج

ح المجموعة مجااًل خرين وتصبكل يساىم بيا ويعمميا لآل، المجموعة لدييم قدرات مختمفة
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المقولة : خير وسيمة لكي تتعمم  وال ننَس ، خصبًا لتبادل وتنمية إستراتيجيات التعميم والتعمم
 .شيئًا ماىو أن تعممو لآلخرين

نما ىي  .9 إتاحة الفرصة لجميع المتعممين : في أسموب المحاضرة والمناقشة اليفكر الجميع وا 
بينما اليستطيع بقية ، ني فئة المتفوقو ى، فئة تسيطر عمى الصف ومجرى التفكير فيو

 .طبلب الفصل مجاراتيم

مساحة أكبر لمتفكير: اليستطيع كثير من المعممين ضبط وقت اإلنتظار بعد طرح السؤال  .:
يساعد التعمم  .ويستعجمون كثيرًا في اختيار الطالب الذي يجيب عمى السؤال، أو القضية

ث أن المعمم يطرح السؤال عمى المجموعات حي وني كثيرًا في ضبط وقت اإلنتظار ،التعا
دء المعمم في وعات تقضي وقتَا في التفكير قبل بوبيذا فإن المجم، ويطمب منيم مناقشتو
 .اإلستماع لئلجابات

 دور المعمم في التعمم التعاوني :  2.1.2.8

"يفترض أن دور معمم العموم في التعمم التعاوني يتشابو مع دور المعمم البنائي من      
أو المساند لمتعمم وبالتالي مساعدة الطمبة  عمى اإلجابة  Facilitatorحيث إنو الموجو والميسر 

وتعميم ، وتشكيل المجموعات، واتخاذ القرار بتحديد األىداف التعميمية، عن أسئمتيم()بحكمة
، وتفقد مجموعات العمل التعاونية، لميارات االجتماعية البلزمة في حالة ضعفيا لدى الطمبةا

أن طريقة  عمماً ، وتقديم االرشادات والقواعد ذات العبلقة باستراتيجية التعمم التعاوني وتنفيذىا
نجاز الميمة /المشكمة تؤثر في التفاعل اإلجتماعي  ،تعامل المعمم مع الطمبة في أثناء وا 

 .ًا عمى التعمم وبناء المعرفةايجاب مما يؤثر سمبًا أو، المتبادل اإليجابي بين الطمبة واالعتماد
 .(9:8ص، م;611، زيتون)"

، ويرى كاجان أن دور المعمم أصبح دور الموجو والمرشد والمساعد وليس ناقبًل لممعرفة
المجموعة حتي يتحقق ويوضح دور كل طالب في ، يصف االستراتيجية المستخدمة لمفريق

 ((Kagan and Kagan, 2009 .اليدف التعميمي المطموب

 دور المتعمم في التعمم التعاوني:  2.1.2.9

ر ومن ثم تـأدية أدوا، دور المتعمم يتمثل بادئ ذي بدء بالتقبل والقناعة في التعمم التعاوني
 ( في التالي:9:9ص، م;611التعمم التعاوني ويحددىا زيتون )
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واتباع القواعد ، السموكية المتوقعة المطموبة في التعمم التعاوني بأريحيةتأدية األنماط  .5
 .واإلرشادات العامة المطموبة لتيسير التعمم التعاوني

 .لية والمساءلة الفردية والجماعيةو تحمل المسئو  .6

اإلزعاج وتقبل النقد ونقد  مالتواصل بين أفراد المجموعة واحترام آراء اآلخرين وأفكارىم وعد .7
وتقديم المساعدة لمن يطمبيا وتقوية ، وتبادل األدوار(، راء واألفكار )ال نقد أصحابيااآل

 .الروابط

وقبول تقييم ، اإللتزام مع مجموعة العمل التعاونية حتى االنتياء من إنجاز الميمة /المشكمة .8
 .أساسي في استرتيجية التعمم التعاوني رالتعميم الجماعي كعنص

 عاوني:طرق ونماذج االتعمم الت 2.1.2.10

ىناك طرق وأساليب ونماذج وأنماط عدة في التعمم التعاوني تختمف أسماؤىا ومسمياتيا 
مجموعات  إلىتقسيم التبلميذ  وفنياتيا في أدبيات البحث وجميعيا تتفق في األساس وىو

 ولية الفردية والجماعية والمتبادل بينيم واكتساب الميارات االجتماعية والمسئو  واالعتماد
 .أساليب العمل داخميافييا يكون في  فاالختبل
والذي نوه  Spencer Kaganووفي ىذا العرض ستتبني الباحثة النماذج التي تناوليا  

( استراتيجية تعمم 611)بتطوير أكثر من حيث قام سبنسر كاجان وزمبلؤه، عنيا في أغمب كتبو
 .(Kagan and Kagan,2009,5.3تعاوني )

أن نيجو يختمف وال يشبو أي نيج آخر في التعمم ( Kagan , :615ويرى كاجان )
التعاوني وذلك ألن استراتيجياتو سيمة وبسيطة تولد اإلثارة لدى الطالب وتتعامل مع جميع 

فيكون الفصل عمى ، (Teambuilding) فتعمل عمى بناء فرق تعميمية قوية، مستويات الطبلب
وتعمم الطالب اإلدارة ، المكونة لمفصل (Classbuilding)ىيئة شبكة متصمة  بين عدد الفرق 

 .و الميارات االجتماعية، واإلتقان وتعمل عمى تنمية ميارات التفكير العميا
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وعمل اختبلفيا وتنوعيا الختبلف وظائفيا و أىدافيا الشخصية واألكاديمية والتالي جدول 
 (Kagan, 2009, 6.11يوضح تنوع وظائفيا األكاديمية والشخصية :)

 الوظائف الكاديمية والشخصية
Kagan Cooperative Learning , chapter , 6, pages 6.11-6.19 

 الوظائف الشخصية الوظائف األكاديمية
 بناء شبكي بين عدد الفرق المكونة لمفصل  بناء المعرفة 
 تكوين الفريق  طريقة تعمم 

 ميارات اجتماعية  معالجة المعمومات 
 ميارات اتصال  ميارات تفكير 
 اتخاذ القرار تقديم معمومات 

( مجموعة من الُبنى التعممية التعاونية >>=5)  Spencer Kagan"حدد سبنسر كاجان  
cooperative Learning Structures – ف طرقًا لتنظيم التفاعل بين الطبلب وذلك بوص
البنى بسيطة أو نجاز الميمة ويمكن أن تكون ىذه سموك الطالب خطوة خطوة من أجل إ

 .(:5ص، م6118، معقدة.")جونسون وآخرون

 وطورىا التالي : Kagan (2009) ومن النماذج التي كتب عنيا كاجان
المعمم يقدم موضوع لمطمبة مع أربع خيارات كل زاوية في الغرفة  Cornersنشاط الزوايا  .5

 .تشير إلى خيار معين

 Jigsawاسترتيجية جيكسو  .6

 Think-Pair-Shareشارك  -زاوج -استراتيجية فكر .7

 Brain Storming  Roundاستراتيجية التدوير لمعصف الذىني أوالمساجمة الحمقية) .8

Robin) 

 Numbered Heads Togetherالرؤوس المرقمة بجانب بعضيا البعض  .9

 Three minute Reviewاستراتيجية ثبلث دقائق لممراجعة  .:

 Team-Pair-Soloفرد   –ثنائي  -استراتيجية فريق .;

 partnersنموذج الشركاء  .>

 Round Table or Rally Tableنموذج الطاولة المستديرة أو طاولة رالي  .=

 Group Investigationsنموذج التقصي التعاوني  .51

 Student Teams Achievement Divisionأسموب فرق التحصيل الطبلبية  .55

 Inside-Outside Circleنموذج الدائرة الداخمية/الخارجية   .56
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 Circle the Sageاستراتيجية إحاطة الحكيم  .57

 Find Someone Whoاستراتيجية البحث عن شخص ما  .58

 Guess the Fib (األكذوبة)نموذج تخمين الخطأ  .59

 Round Robin التدوير ثانيًا استراتيجية 6.6
أخرى أن العموم أصبح ليا وظيفة ، أكدت التطورات الحديثة في مجال تعميم وتعمم العموم

فيي نشاط يجعل المتعممين يجمعون بيانات ومعمومات ، غير اكتساب المعارف والمعمومات
 ويعبرون عن نتائجيا ثم تحميل ىذه النتائج ومناقشتيا معًا. عممية

"ويرى التربويون في مناىج العموم وتدريسيا أن األىداف والغايات التعميمية التربوية تتغير 
غير متطمبات المجتمع وظروفو االجتماعية والثقافية واالقتصادية نتيجة لت ؛وتتطور باستمرار
 .(57ص، م;611، والسياسية ")زيتون

نتاج متعممين لدييم ميارات تفكير عالي ( أنو يجب عمينا إ5==8) kaganويذكر 
تام لممشاركة لما نشيده من تغير  مكتسبين ميارات  االتصال والتواصل االجتماعي  ذو استعداد

 .(Dell, 2003, p.4) وتطور الكبير في تكنولوجيا المعموماتسريع  

وىذا األمر انعكس عمى ما تقدمو المدرسة من طرق ووسائل تدريس حديثة مختمفة 
والتحول إلى المدرسة البنائية التي تؤكد بناء ، لمساعدة التبلميذ في تمبية حاجاتيم وطموحاتيم
 .مو االجتماعيالمتعمم لممعرفة بنفسو من خبلل نشاطو وتفاع

وىي استراتيجية   Round Robinومن ىذه االستراتيجيات الحديثة استراتيجية التدوير 
فمن خبلل التفاعبلت االجتماعية يبني ، تعمم تعاوني منبثقة عن التيار االجتماعي البنائي

لدور  كما تعطي ىذه النظرية أىمية كبرى .واستخدام الكتابة، المتعمم المعرفة بالتواصل المغوي
ويشارك في ، مؤكدة أن دور المعمم كفرد اجتماعي مرشد لطبلبو، كل من المعمم واألقران

من  وينظم العمل داخل غرفة الصف ويعطي الفرصة ليم لمعمل مع بعضيم بعضاً ، تقدميم
 نجاز أو األداء.عمى اإل مشجعًا لؤلنشطة باعتباره مساعًدا، خبلل مجموعات عمل صغيرة

 : التدوير مفيوم استراتيجية 6.6.0

عرض مشكمة أو سؤااًل بنيا استراتيجية يقوم فييا المعمم بأ مMason (2006)يعرفيا 
 .متعدد الحمول ويقوم كل طالب بشكل دوري باإلجابة عن السؤال أو طرح حل المشكمة
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بأنيا واحدة من استراتيجيات التعمم التعاوني يقسم فييا المعمم   Kaganويعرفيا كاجان 
حيث يطرح المعمم سؤااًل الستمطار األفكار قد يكون ، طبلب  الفصل إلى مجموعات صغيرة

وفييا يتشجع جميع أفراد المجموعة لئلجابة مع عدم إىمال أي فرد ، مكتوبًا أو مصورًا أو شفويا ً 
 .الطريقة بدرجة عالية من التفاعل بين المتعممين حيث تتميز ىذه، في المجموعة

(Kagan,2009,p5.3). 

استراتيجية من استراتيجيات التعمم النشط تناسب "بأنيا (71ص، م6155الشمري )ويرى 
ىذه الطريقة مرحمة التييئة الكتشاف المفاىيم القبمية أو الخاطئة أو السترجاع موضوع درس 

وتعكس كذلك مدى تقدم تعمم الطبلب وىي مناسبة لجميع  سابق وكذلك المشاركة في األفكار
  ".المراحل التعميمية

( (Fermandes and Rodgers,2010,p.22و رودجرز  وعرفيا كل من فيرماندز
يشارك فييا أعضاء المجموعة لفظيًا بأفكارىم عن الموضوع حيث ، بأنيا استراتيجية تعمم تعاوني

دون تقاطع أوتعميق أوسؤال من قبل األعضاء ، وبشكل دورييشارك أفراد المجموعة بالترتيب 
 .اآلخرين وبذلك ُتعطى فرصة المشاركة لكل فرد في المجموعة لوضع الحمول

م(بانيا تقنية مفيدة لمعصف الذىني والستعراض وممارسة 6117) Richardويذكر  
وىذا ، ت عالٍ الميارة حيث في تطبيق استراتيجية التدوير يجيب كل طالب عن السؤال بصو 

 .النشاط يشجع الطبلب عمى العصف الذىني وزيادة الفيم حول موضوع الدرس

Hormah2011, p.27) in) 

( بأنيا نموذج من استراتيجيات التعمم التعاوني تعمل عمى م6155)  Clowes ويعرفيا
وتعد طريقة تنمية تكوين الفريق والميارات االجتماعية وميارات االتصال وميمة لبناء المعرفة 

 وتساعد عمى تنمية ميارات لمتفكير ومعالجة المعمومات.، لمتعمم

أيضًا بأنيا طريقة سيمة لتشجيع المشاركة بين جميع طبلب  مCochran (5=<=)ويرى 
 (Langworthy ,2015,p.24)عة المجمو 

( بأنو أحد استراتيجيات التعمم التعاوني التي أنشاىا >6ص، م6155) Hormah ويعرفو
شكل مجموعات صغيرة االستراتيجية يكون الطبلب فييا عمى  سبنسر كاجان وفي تركيب

أو مشكمة شفوية يمقيو المعمم عمييم ويتشجع أفراد المجموعة لئلجابة بشكل  تستجيب لسؤالٍ 
والمبدأىنا كل عضو لديو الفرصة لمتحدث ونقل وجية نظره لآلخرين ، دوري دون تجاىل أي فرد

 .من عمى النشاط الجماعيوال يوجد أحد ييي
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نيا استراتيجية يكون فييا الطبلب عمى شكل بأ ((Kaleigh, 2013كاليغ ويعرفيا  
يتم ، بعد إجابة كل الطبلب عن السؤال، يطرح عمييم أسئمة لممناقشة بشكل دوري، مجموعات

  .مشاركة اإلجابات أمام الجميع قبل البدء بالسؤال اآلخر

بأنيا "طريقة تدريس جماعية يتم فييا تحفيز أذىان  (;7ص، م6157ويذكر عبد الكريم )
ويتم ، بإشراف رئيس المجموعة وكاتب لكل األفكار المطروحة، الطبلب وتشجيعيم لطرح األفكار

 ".لكي يتوصموا إلى حل المشكمة، ذلك ذلك بشكل متتابع لكل أفراد المجموعة

تعمم تعاوني  قام بتطويرىا ( بأنيا استراتيجية (Kothari,2015,p.126كوثري وينظر 
يعين عمييا ، طبلب (:إلى  8يقسم فييا الفصل إلى مجموعات صغيرة ) 6==5كاجان في عام 

ثم يشارك ، لكل طالب لمتفكير اً محدد اً ثم يوجو المعمم سؤااًل متعدد اإلجابات ويعطى وقت، كاتب
جابتو وىكذا كل طالب ابة إنتمي إلييا ويقوم الكاتب بكتالطالب فكرتو ألفراد المجموعة التي ي

 .يعطي إجابتو بشكل روند روبن أي بطريقة التدوير

 وفي ضوء ماسبق  يمكن استنتاج خصائص استراتيجية التدوير كالتالي بأنيا :

  .استراتيجية من استراتيجيات التعمم التعاوني النشط تعمل عمى العصف الذىني -

 (:-8يقسم فييا الطبلب إلى مجموعات صغيرة ) -

 .ز أذىان الطبلب بطرح سؤال أو مشكمة تحتاج ألكثر من حلتحف -

 .بالترتيب الدوري لمشاركة أفراد كل مجموعة تتميز -
  .تمنح المساواة في طرح الحمول بين أفراد المجموعات -
 تحقق المساواة في الزمن المحدد لئلجابة لكل طالب. -

 .ُيطرح السؤال أو المشكمة  بشكل شفوي أو مكتوب أو مصور -

 .م المقاطعة أو النقد أثناء استمطار األفكارالتدوير لكل اإلجابات أي عد -

 تسمى أيضاً استراتيجية من استراتيجيات التعمم التعاوني النشط  بأنيا وترى الباحثة
لى مجموعات إالطبلب  فييا  يقسم حيث (كتابية –المساجمة الحمقية لمعصف الذىني )شفوية ب

قد يكون السؤال عمى شكل  ،وكاتبًا ثم يطرح المعمم سؤال توليد األفكار صغيرة ويعين فييا قائداً 
يبدأ كل فرد في المجموعة بطرح فكرتو في وقت ثم  صورة أو مكتوبًا عمى السبورة أو شفوياً 

فقد تكون اإلجابة بسيطة ، ال بعد تجميعياإوال تنقد األفكار ، محدد لو ويسجل الكاتب  في الورقة
  .اء المفيوم وىذا ما يستدعينا لتدوير اإلجابة في بناء المفيومولكنيا مفيدة  لبن
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  Round Robin Variationsأساليب  التدوير المختمفة  6.6.6

تختمف استراتيجية التدوير في تطبيقيا عمى حسب الموقف التعميمي واألىداف التعميمية 
البعض طبق االستراتيجية ومن خبلل األدبيات والدراسات السابقة وجدت الباحثة ، المراد تحقيقيا

عتمد عمى الكتابة تيا بأسموب يوالبعض اآلخر طبق طريق التي تعتمد عمى اإلجابة الشفوية فقط
واتفقت ىذه  الطرق في تطبيقيا عمى (، الكتابية –فقط والبعض عمى االثنين معًا )الشفوية 

 النقاط التالية :

 .المعمم يوجو السؤال أوالمشكمة  .5

 .الطبلب في كل مجموعة تجيب السؤال شفويًا بشكل دوري  روند روبن شفويَا: .6

الختالفات في  ((Kagan and Kagan, 2009,p. 6.33وحدد كاجان وكاجان 
 مسمياتيا كالتالي :

: كل طالب يجيب مرة واحدة  (Single Round Robinروند روبن لممشاركة الواحدة  ) .5
 .عن السؤال

اذا ، كل طالب يجيب شفوياً  (All write Round Robinروند روبن الجميع يكتب ) .6
 .تسجل اإلجابة عمى الورقة، وافق الزمبلء عمى اإلجابة

التوصل إلى  بعد (All write Consensusجماع الفريق عمى الكتابة )روند روبن إل  .7
 .جابة زميمو عمى الورقةاتفاق كل طالب يسجل إ

الطبلب يفكرون بشكل مستقل  (Think-Write –Round Robin)تدوير -كتب ا-فكر  .8
 .في اإلجابة ثم كتابتيا ثم التدوير

كل طالب يضيف مناقشتو و  (Continuous Round Robinاستمرارية روند روبن ) .9
 .يستمر التدوير لعدة مرات

: كل طالب يساىم في إجابة السؤال مرة  (Timed Round Robin)روند روبن المؤقت   .:
 قة واحدة أو ثانية واحدة.واحدة في وقت محدد قد تكون دقي

 :Round Robinمراحل استراتيجية التدوير   6.6.4

 خطوات تطبيق استراتيجية التدوير كالتالي : (Kagan,1994حدد كاجان)

 .عمى كل مجموعة ( مع تعيين كاتب وقائد:إلى  8صغيرة ) يقسم الفصل إلى مجموعات .5

 .يوجو المعمم سؤااًل متعدد اإلجابات لممجموعات .6

 .فترة زمنية لئلجابةعطاء إ  .7
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 يشارك كل طالب زمبلء مجموعتو بإجابتو بشكل دوري عمى طريقة روند روبن  .8

 .يبدأ الكاتب بتسجيل إجابة كل طالب بشكل دوري حتى ينتيي الوقت .9

بأن  ((Fermandes,Rodgers,2010,p. 22 ويرى  كل من فيرماندز ورودجر
استراتيجية التدوير نشاط جيد لئلجابة عن األسئمة مفتوحة اإلجابة بوجو عام ولئلجابة عن 

 األسئمة التي ليا أكثر من إجابة وخمصا خطوات االستراتيجية بالتالي:

 .يقسم الفصل إلى أزواج .5

 .كل زوج لو ورقة وقمم .6

 .يوجو السؤال متعدد اإلجابات .7

ياب يمرر .8  ًا مع تسجيل اإلجابات الممكنة مع عدم نقد اإلجابات الطبلب  الورقة ذىابًا وا 

 .يستعرض الطبلب أفكارىم أمام مجموعات الفصل ككل لمتقييم .9

 :خطوات تطبيق الستراتيجية بثالث مراحل ىي (44ص، م6104عبد الكريم ) كما  حدد

: تقديم المعمومات الكافية عن موضوع الجمسة من قبل رئيس الجمسة  المرحمة األولى .5
ويطرح األسئمة التي تبين لممشاركين أنيم أمام مشكمة والطريقة المثمى لحميا ىي طرح أكبر 

ليدون األفكار  (ويفضل في ىذه الطريقة تعيين )كاتب الجمسة، قدر ممكن من األفكار
 .المطروحة

يا وضع تصور لمحمول من خبلل أفكار الطمبة المطروحة :ويتم في المرحمة الثانية .6
، وتجميعيا حيث يتم طرح األفكار بشكل انفرادي ثم يناقش أفراد المجموعة بشكل جماعي

ويتم في ىذه المرحمة تذكير المشاركين بقواعد توليد األفكار من قبل رئيس الجمسة والتأكيد 
 .فكرة وتطويرىاعمى ضرورة االلتزام بيا وتجنب النقد وقبول أي 

: ويتم فييا تقديم الحمول وتقييميا واختيار األفضل منيا واستبعاد األفكار المرحمة الثالثة  .7
آخر لنشاط توليد األفكار يتمثل بمنح المشاركين  اً كما أن ىناك أسموب، المكررة والخاطئة

لتدوين أفكارىم ومقترحاتيم ثم يتم تجميع األفكار من المشاركين دوريًا ويتمثل  ؛فترة زمنية
 .بطرح اقتراحاتيم وفق ترتيب جموسيم ثم يتم المرور عمييم مرة أخرى وىكذا

خطوات تطبيق االستراتيجية بطرق  (40-41صص ، م6100وكذلك يمخص الشمري )
 وبمسميات مختمفة كالتالي:

 Round Robin (التعاقب الحمقي)ة الحمقية أواًل : طريقة المساجم

 .بحيث تتألف كل مجموعة من أربعة طبلب، يتم تقسيم الطبلب إلى مجاميع .5
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 .وفكرة معينة في الدرسيطرح المعمم مشكمة عن مفيوم أ .6

 .كما في البندين ) أ ، ب ( تنفيذ إما شفويًا أو كتابياً ال .7

 (العصف الذىني)الطريقة الشفوية  -أ
 إلى السؤال جيدًا. يستمع الطالب -

 .يفكر الطالب بجميع اإلجابات المناسبة -

 .يشارك الطالب باإلجابة عن السؤال عندما يحين دوره بصوت مسموع -

 .يستمع الطالب جيدًا لكل إجابة يشارك بيا زميمو في المجموعة -

 .يشارك  الطالب بأي إضافة عمى اإلجابات عندما يأتي دوره مجددًا أثناء اكتمال الحمقة -

 يستمر الطالب بتقديم إجابة واحدة عمى األقل عندما يحين دوره حتى ينقضي الوقت. -

  (العصف الذىني)الطريقة الكتابية  ب_   

 .توزيع ورقة واحدة يشارك بيا جميع أفراد المجموعة الواحدة -

 .يستمع الطالب جيدًا إلى السؤال الذي يطرحو المعمم -

 .يفكر الطالب بجميع اإلجابات المناسبة -

 .يكتب الطالب إجابتو عندما يحين دوره ويتحدث بصوت مسموع ألفراد المجموعة -

 .يمرر الطالب الورقة إلى زميمو عندما يقرأ إجابتو -

 يكتب الطالب أي إضافة عمى اإلجابات عندما تصل إليو الورقة مجددًا. -

  و اآلخرين.جميع اإلجابات اإلضافية من زمبلئ يستمع إلى -

 اإلجابات حتى ينقضي الوقت المحدد.يستمر الطالب بكتابة  -

 
 (Observe-Write-Round Robinطريقة المالحظة والكتابة الحمقية ) ثانيًا:

 طبلب. 9-8مى مجاميع صغيرة يقسم المعمم الطبلب ع .5

 .تقدم ورقة واحدة لكل مجموعة .6

يبدأ الطالب األول في المجموعة بالكتابة والتحدث عن أفكاره بصوت مسموع حول ما  .7
ويمرر الورقة لزميمو الذي يضيف عمى (يبلحظو في النشاط )مثال متابعة تفاعل كيميائي

 .الورقة وال يكرر أفكار زميمو حتى تعود الورقة مجددًا إلى الطالب األول ثم تعاد الخطوات

يحدث نقاش بين األعضاء ومشاركة واتفاق نيائي حول اإلجابة وتعرض أمام بقية  .8
 الطبلب.
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 جراءات االستراتيجية كالتالي: إ (Felder,2007) فيمدروكذلك لخص  

Hormah, 2011, p p.27-28) in) 

 .. المعمم يفسر ويوضح استراتيجية التدوير لمطمبة5

 .( طبلب لكل مجموعة:-8. يقسم المعمم التبلميذ إلى مجموعات صغيرة )6

 .. يشرح المعمم موضوع الدرس أو النقطةالتي تحتاج لتفسير في الدرس7

 .جابات أو موضوعًا متعدد األجزاء مثل صف ىذه الصور. يطرح المعمم سؤااًل متعدد اإل8

 .. ُيعطى وقتًا محددًا لمناقشة الموضوع من خبلل المجموعات9

ه في المجموعة شفويًا بإجابتو أو لب في كل مجموعة وبشكل دوري زمبلء.يزود كل طا:
مساواة الوقت المسموح لئلجابة بين تبار مع األخد باالع، فكرتو أو بجزيئة من الموضوع

 .أفراد المجموعات

 يث يستبعدون اإلجابة الخطأ ويعززون. المعمم والطبلب يناقشون معًا اإلجابات ويقيمونيا ح;
 .اإلجابة الصحيحة

 بالنقاط التالية: Knight (2009,p. 12)  وحددىا

 .تقسيم الصف إلى مجموعات صغيرة .5

 .توجيو المعمم سؤال لمطمبة .6

ليكتب إجابتو  ؛يكتب التمميذ األول إجابتو عمى ورقةُ ثم يمرر الورقة لزميمو الذي بجانبو .7
  .عمى الورقة

 .كل طالب يجيب عمى السؤال بشكلٍ  دوري .8

 .تناقش اإلجابات في نياية النشاط .9

 .تستبعد اإلجابات الخطأ وتعزز اإلجابات الصحيحة .:
 التالية : بالخطوات ((Hormah,2011,p. 28ىورما ويوجزىا 

 .يقوم المعمم بتفسير االستراتيجية أوالً  .5

 .( طبلب:-8يقسم المعمم الصف إلى مجموعات صغيرة )  .6

 .يزود المعمم الطبلب بعنوان الدرس ويشرح ليم النقاط الرئيسية في الدرس .7
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 .يطرح المعمم عمييم سؤااًل متعدد اإلجابات ومتعمق بموضوع الدرس .8

 .يحدد المعمم الزمن لئلجابة .9

 يسأل المعمم كل مجموعة عن الحمول التي توصموا إلييا أمام طبلب الفصل جميعا. .:

 ..كل طالب يتحدث عن إجابات المجموعة بشكل دوري .;
 ومما سبق نجد أن البعض اتفق في الخطوات التالية :

 ( مع تحديد كاتب لكل مجموعة وقائد.9-8تقسيم الفصل إلى مجموعات صغيرة ) -

 .لطرح األفكار والحمولتوجيو سؤااًل أو مشكمة  -

 .تحديد زمن معين لئلجابة ومتساٍو لكل طالب -

حتى ينتيي الوقت دون جموعة فكرتو في الحل وبشكل دوري يناقش كل طالب في كل م -
 .اعتراض نقد أو

 .يسجل الكاتب حمول زمبلئو في ورقة -

 .تناقش كل مجموعة الحمول أمام طبلب الفصل -

 .براز الحمول الصحيحةبحذف الحمول الخطأ وا  ، مع التبلميذ تقييم المعمم األفكار -

مى اإلجابة الشفوية  دون ومما سبق نجد بعض االختبلفات حيث بعضيا اقتصر ع
 .إلجابة والبعض اآلخر استخدم اإلثنين معًا اإلجابة الشفوية والكتابيةتسجيل ا

وية والكتابية وقامت الباحثة في ىذه الدراسة بتطبيق االستراتيجية باستخدام اإلجابة الشف
 معًا وحددتيا بالخطوات التالية:

 ( طالبًا.:-8تقسيم الفصل إلى مجموعات صغيرة ) .5

 (:إلى 5ترقيم أفراد كل مجموعة من ) .6

 .تعيين قائدًا وكاتبًا عمى كل مجموعة ودور القائد يتناوب عميو أفراد المجموعة .7

 .المجموعةتعيين زمن محدد لئلجابة عن السؤال ومتساٍو لكل فرد من أفراد  .8

 يشرح المعمم مراحل االستراتيجية والتي تتمخص بالتالي : .9

 مرحمة توليد األفكار دون نقد أو فرز: - أ

متعدد اإلجابات  شكمة متعددة الحمول أو طرح سؤالويتم في ىذه المرحمة عرض الم
ثم ينادي المعمم ، يعرض عمى جياز عرض عمى السبورة أو مصورابشكٍل شفوي أو مكتوب 

مبلئو عن فكرتو أو الحل الذي ( من كل مجموعة بمناقشة ز 5حيث يقوم رقم )، ليبدأ( 5رقم)
( 6وبعد انقضاء الوقت المحدد لو يأتي دور مشاركة رقم )، حتى ينتيي الوقت المحدد لو وضعو
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واليدف ، ومن شروط ىذه المرحمة عدم المقاطعة أو النقد من قبل اآلخرين، وىكذا بشكل دوري
المفيوم أغمب اإلجابات حتى ولو كانت بسيطة فقد تسيم ىذه اإلجابة في بناء من ذلك ىوتدوير 

لتحفيز ضعيفي ؛بأفكار كبيرة و يسمح بتقديم مساعدة بسيطة  فكم من فكرة بسيطة أتت إلينا
  .التحصيل بالمشاركة ويقوم كاتب كل مجموعة بتدوين إجابات أفراد مجموعتو كمياعمى الورقة

 
  استراتيجية التدوير  (:2.1 شكل ) 

 ( (Kagan and Kagan, 2009, p.6.33: المصدر

 

 
 التدوير بين الطمبة  (:2.2 شكل ) 

  إعداد الباحثة :المصدر  
 

 :األفكار توضيح مرحمة - ب

 أفراد حمول بعرض ويقوم  دوري وبشكل مجموعة قائد كل يخرج المرحمة ىذه وفي 
 .كافةً  الفصل أفراد أمام مجموعتو

 مرحمة تصنيف األفكار: - ت

ثم يقوم بتجميع ، وفييا يقسم المعمم السبورة عمى عدد المجموعات ويقوم بكتابة إجاباتيم 
 .األفكار المتشابية وباستبعاد األفكار المختمفة

 األفكار:مرحمة تقييم  - ث

السبورة وينتيي دور وفي ىذه المرحمة يعزز المعمم األفكار الصحيحة ويمخصيا عمى 
  .لممفيوم العممي بنفسو وبمساعدة زمبلئو ومعممو الطالب ببنائو
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 توصمت الباحثة أن لكل من المعمم والمتعمم دور ىام في الستراتيجية يتمخص بالتالي :قد و 

 التدوير دور المعمم في استراتيجية  6.6.3

 .يقسم الفصل إلى مجموعات صغيرة .5

 .يشرح االستراتيجية وخطواتيا لمطمبة .6

 .مرشد وموجو لمخطوات ولمتفاعل بين الطمبة .7

 .يطرح سؤال توليد األفكار أو يعرض مشكمة متعددة الحمول .8

  .يقييم األفكار مع طبلب الفصل .9

 .يمخص األفكار والحمول الصحيحة عمى السبورة .:

 تراتيجية التدوير دور المتعمم في اس 6.6.4

فيمتاز المتعمم خبلل ، حيث لو دور نشط، يمعب المتعمم في ىذه اإلستراتيجية دورًا ىاماً 
 فيو يشارك ويستمع ويبني معرفتو بنفسو.، تطبيقو بالنشاط والتفاعل والحيوية

 .يفيم خطوات االستراتيجية .5

 .لية تحقيق ىدف المجموعةو يتحمل مسئو  .6

 لكل سؤال.  يساىم في وضع حل واحدا .7

 .يستمع لوجيات نظر اآلخرين .8

 يحترم آراء اآلخرين ويبني عمييا أفكاره. .9

 .يحترم الوقت المحدد لو باإلجابة .:

 يبني معرفتو بنفسو داخميًا وبمشاركة اآلخرين. .;

 .ال ينتقد آراء زمبلئو وال يقاطعيم .>

 .يحترم دوره ودور اآلخرين في اإلجابة .=
 مميزات استراتيجية التدوير: 6.6.5

 : مميزات استراتيجية التدوير في التالي  Kaganكاجانحدد 

kagan, 2009;Kagan, 2013)) 

 طريقة سيمة وبسيطة لمتطبيق. .5

 .التعبير عن األفكار واآلراء .6

 .المشاركة المتساوية لمجميع .7
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 .تطبق لجميع المراحل والمناىج .8

  .التعرف عمى الزمبلء .9

 ( مميزاتThomas and Kothari,2015,p.129توماس وكوثري )  وخمص كل من

 استراتيجية التدوير في التالي :

 .تجعل المتعمم ىو محور العممية التعميمية .5

 .يحقق االىتمام الفردي لكل طالب .6

تنمي ميارات  التفكير اإلبداعي والقدرة عمى حل المشكبلت والتفكير المنطقي وميارات  .7
 االتصال 

 .ل ومرتفعي التحصيلتمنح المساواة لممشاركة بين ضعيفي التحصي .8

 .تساعدىم عمى احترام اآلراء وتقبل وجيات نظر اآلخرين .9
 مميزات استراتيجية روند روبن  في التالي :  مCLowes (6100) وكذلك لخص

 ين بين أعضاء الفريق رام المتبادل والحب وتقدير اآلخر بناء الفريق و تنميةعبلقات االحت .5

 .مفيدة لبناء المعرفة .6

 .ميارات التفكيرتعمل عمى تنمية  .7

 .اكتساب الميارات االجتماعية .8

 .ينم الذات والغير وتقبل آراء اآلخر اكتساب الفضائل الشخصية احترا .9

 .تنمية الذكاء العاطفي .:

عن  (Hubbad and Herminghaus,2010, p.21)ىوباد و ىيرمنغوز   وذكر  كل من
مميزات االستراتيجية بأنيا طريقة جيدة لمعصف الذىني ولتدريب الطمبة عمى احترام اآلراء 

 .ومساعدة اآلخرين لبناء المعرفة ولتنمية ميارة التحدث واالستماع لدى الطمبة

وصالحة لجميع المراحل ذات ، وترى الباحثة استراتيجية التدوير بسيطة وسيمة التطبيق
حيث ، وزيادة تفاعمو في عممية تعممو،وتساعد عمى تمركز التعمم حول المتعمم ،فوائد متعددة 

وتدرب الطبلب عمى بناء ، تكسب الطبلب ميارات اجتماعية ، تحفز العصف الذىني لمطمبة
والثقة ، وعدم النقد، وعمى احترام الذات واحترام آراء اآلخرين وحسن االستماع، المعرفة بأنفسيم

نيا تنمي ميارة وأضيف إلى ذلك بأ، راء اآلخرين لمساعدتيم في بناء المعرفةواألخذ بآ، بالنفس
   .النظام والترتيب
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 المفاىيم العممية: :ثالثاً  6.4
والمبنات األساسية التي يقوم عمييا ، تعد المفاىيم العممية أحد مكونات المعرفة العممية 
فيي ، رفة العممية في صورة ذات معنىومن أىم نواتج العمم التي يتم بواسطتيا تنظيم المع، العمم

فيي تحتل مكانًا بارزًا في ىيكمية  .المنظمة والموجية ألي معمومات أو معرفة عممية يتم تقديميا
فيحاول الطفل الصغير فيم العاَلم من ، العمم حيث يبدأ تكوين المفيوم لدى الفرد منذ الوالدة
 .تعاممو مع البيئة المحيطة بوحولو واستكشاف ما يحيط بو من مثيرات من خبلل 

لذلك كانت دراسة المفاىيم العممية والتعرف عمى خصائصيا وطريقة تكوينيا ىدفًا تربويًا 
 ىامًا في جميع مستويات التعميم.

فيجد مثبًل ، "والمتتبع لؤلدب التربوي يمحظ ذلك اإلىتمام بتعميم وتعمم المفاىيم العممية
كسابيم ليا مقترحات الستراتيجيات التدريس  المناسبة في كيفية تدريس الطمبة المفاىيم العممية وا 

كما أن المتتبع لتدريس العموم واطبلعو  .بالصورة الصحيحة حتى ال تؤدي إلى لبس أو سوء فيم
عمى الكتابات في ىذا الجانب يرى تركيز التدريس عمى شيئين رئيسين ىما فيم المفاىيم 

(Conceptual Understanding) وفيم ( العممياتProcedural Understanding) ".
 .(9>ص، م=611، )أمبوسعيدي و البموشي

  تعريف المفيوم : 6.4.0

ويرتبط بكممة ، بأنو " مايتكون لدى الفرد من معنى وفيم (>;ص، م6118عرفو زيتون )
  .أو عممية معينة، أو عبارة )مصطمح(

استنتاج  عبلقة أو أو ( بأنو " فكرة تختص بظاىرة معينة97ص، م6118وعرفو سبلمة )
عقمي يعبر عنيا عادة بواسطة كممة من الكممات أو مصطمح معين وقد يكون المفيوم محسوسًا 

 أو مجردًا.
مجموعة أو صنف من األشياء أو الحوادث  بأنو "(=7ص، م6119عرفو خطايبة )كما 

عمى أساس خصائصيا المشتركة والتي تميزىا عن غيرىا  الرموز الخاصة التي تجمع معاً  أو
  من المجموعات واألصناف األخرى"

( بأنو" فكرة عامة أو مصطمح يتفق عميو الفراد 66-65صص ، م>611وعرفو بطرس )
فراد ىذا رك في خصائص محددة يتفق فييا كل أنتيجة المرور بخبرات متعددة عن شئ ما يشت

لصفات التي قد يشترك فييا ىذا المفيوم مع موضوعات أخرى وقد تختمف في بعض ا .النوع
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، عمى سبيل المثال: مفيوم الطيور يطمق عمى كائنات حية تشترك في أنيا يغطي جسميا ريش
 ليا اثنان من األرجل وليا جناحان ولكنيا تختمف من حيث الشكل والحجم والغذاء، تضع بيضاً 

بأنو " تجريد عقمي لمعناصر  (>6ص، م=611األغا والمولو )كل من عرفو وكذلك 
 المشتركة بين عدة مواقف أو حقائق "

بأنو "مجموعة من األشياء أو الرموز أو األحداث التي جمعت معًا  (Merrilويرى  )
في الصاحب )عمى أساس الخصائص المشتركة والتي يمكن أن يشاركيا باسم أو رمز معين" 

 (76ص، م 6156، وجاسم
( المفاىيم بأنيا "مجموعة من األشياء 77ص، م6156وجاسم )ويذكر كل من الصاحب 

أو الرموز أو األىداف الخاصة التي تم تجميعيا معًا عمى أساس من الخصائص المشتركة 
فيو كممة أو تعبير تجريدي موجز يشير إلى  .والتي يمكن الداللة عمييا باسم أورمز معين

ون الفرد صورة ذىنية تمكنو من أن يتصور مجموعة من الحقائق واألفكار المتقاربة بحيث يك
 أو القضية ذات العبلقة ".، موضوع ما حتى لو لم يكن لديو اتصال مباشر مع الموضوع

 وبناًء عمى ماسبق تتفق التعريفات السابقة في أنيا :

 .تصوٌر عقمي أو تجريد عقمي أو استنتاج عقمي -

 .تص في صفات وعناصر معينةأنيا عبارة عن أشياء أو مواقف أو حقائق  تشترك و تخ -

 .يمكن الداللة عمى الخصائص المشتركة بين األشياء بكممة أو رمز -

صورة ذىنية مجردة تتكون لدى المتعمم نتيجة تعرضو لعدة مثيرات   وتعرفو الباحثة بأنو
 .مختمفة تجمع بينيم عبلقات وسمات مشتركة يعبر عنيا بكممة أوعبارة أو عممية معينة

 : عناصر المفيوم 6.4.6

 (46-45صص ، م6106، يتألف المفيوم من العناصر التالية : )الصاحب وجاسم

 .ر إلى الفئة التي ينتمي إلييا المفيوميرمز يش وىوالسم :  .5

 .ال تنطبق عميو (تنطبق عمى المفيوم و)أمثمة سمبية (وتنقسم إلى )أمثمة ايجابيةاألمثمة:  .6

الصفات التي تضع األمثمة في فئة معينة تمثل المظاىر العامة أو الخصائص المميزة :  .7
 .معينة أو مجموعة محددة

 .تمثل التعريف أو العبارة التي تبين الخصائص األساسية لممفيومقاعدة المفيوم :  .3
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 خصائص المفاىيم العممية : 6.4.4

 ( خصائص المفاىيم العممية فيما يمي :6>8-5>8صص ، م;611حدد زيتون )

نما يدل عمى الصنف العام الذي ، معين أو جزء معينالمفيوم العممي ال يدل عمى فرد  .5 وا 
 .ينتمي إليو األفراد أو العناصر

بمعنى أنو الينطبق عمى شئ خاص أو موقف واحدبل ، المفيوم العممي يتضمن التعميم .6
 ينطبق عمى مجموعة األشياء.

 .يتكون المفيوم من جزأين اإلسم والداللة المفظية لممفيوم .7

من الخصائص المميزة التي يشترك فييا جميع أفراد فئة المفيوم  لكل مفيوم عممي مجموعة .8
 .وتميزه عن المفاىيم العممية األخرى

تكوين المفاىيم العممية ونموىا  عممية مستمرة تتدرج في الصعوبة من صف تعميمي إلى  .9
وذلك نتيجة لنمو المعرفة العممية نفسيا ، صف تعميمي آخر ومن مرحمة تعميمية إلى أخرى

 .ج الفرد بيولوجيًاونماًء عقميًا و ازدياد خبراتو التعميمية التعمميةولنض

يمكن تقسيم المفاىيم العممية وتصنيفيا إلى مفاىيم عممية محسوسة أو مادية ومفاىيم عممية  .:
 .مجردة

 تصنيف المفاىيم العممية : 6.4.3
، م=611)األغا والمولو  تعددت وتنوعت التصنيفات للمفاهيم العلمية وقد خلصها كٌل من 

 إلى : ( >6ص

–الزىرة )مثل ، تعتمد عمى المبلحظة المباشرة، وتمتاز بأنيا محسوسةمفاىيم مادية :  .5
 (التجمد -التمدد

 (اإللكترون -األيون-الذرة )مثل، تعتمد عمى التخيل والقدرات العقمية العميامفاىيم مجردة :  .6

خاصية محددة مثل " أو يشترط فييا توافر ، وىي تعرف بخاصية واحدةمفاىيم فصل  .7
 األيون عبارة عن ذرة تحمل شحنة كيربائية "

 .وىي التي تربط بين أكثر من خاصية لممفيوممفاىيم ربط :  .3

 .وىي نتجت عن عبلقة تربط بين أكثر من مفيوممفاىيم عالئقية :  .9

 .: وىي مفاىيم تعتمد عمى نظريات تفسير الظواىر العممية مفاىيم معقدة .:
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 المفاىيم العممية :أىمية تعمم  6.4.4

 (46-45ص، م6113، يوضح برونر أىمية تعمم المفاىيم في التالي : )سالمة

 .نيا تمخص وتصنف ما ىو موجود في البيئة من أشياء أو مواقفتقمل من تعقد البيئة إذ أ .5

 .تعد الوسائل التي تعرف بيا أشياء موجودة في البيئة .6

 .أي جديدتقمل الحاجة إلى إعادة التعمم عند مواجية  .7

 تساعد عمى التوجيو والتنبؤ والتخطيط ألي نشاط. .8

 تسمح بالتنظيم والربط بين مجموعات األشياء واألحداث. .9

 .المفاىيم تجمع الحقائق وتصنفيا وتقمل من تعقدىا .:

 .المفاىيم أكثر ثباتًا وبالتالي أقل عرضة لمتغير .;

 تعمم المفاىيم يساعد المتعمم عمى التفسير والتطبيق. .>

تعمم المفيوم في القضاء عمى المفظية حيث أن المتعمم كان يستخدم المفظ دون أن يسيم  .=
 .يعرف مدلولو

 .تؤدي إلى زيادة قدرة التبلميذ عمى استخدام المعمومات في مواقف حل المشكبلت .51

 .تمكننا من إبراز الترابط والتكامل بين فروع العمم المختمفة .55

 لتبلميذ. تؤدي إلى تنمية التفكير االبتكاري لدى ا .56

 (أىمية المفاىيم بالتالي:34ص، م6106ويوجز كل من الصاحب وجاسم )

 .ي بمثابة عممة نقدية ثابتة القيمة لمعمميات الذىنيةخرائط الطرق لمعالم االجتماعي في تعد -

تسيل التعمم البلحق فعندما يتعمم الطالب مفيوم ما فإنو يعد كنقطة ارتكاز عند انتقال  -
 .الطالب من صف آلخر

 .تقدم وجية نظر واحدة لمحقيقة والواقع الذي يعيشو الطالب -

إنو يستطيع تطبيقو عدة فعندما يتعمم الطالب مفيوم ما،ف تقمل من ضرورة إعادة التعميم -
 من جديد.جديدة من دون الحاجة إلى تعممو  مرات عديدة في مواقف تعميمية

 .تساعد عمى تنظيم الخبرة العقمية المباشرة وغير مباشرة -

 .تسمح بالتنبؤات والمساعدة عمى البحث عن طريق المعمومات والخبرات اإلضافية -

 .تعد المفاىيم من األدوات الميمة في التدريس باستخدام االستقصاء -

أن أىمية تعمم المفاىيم العممية تكمن في أنيا القاعدة الضرورية لميرم وترى الباحثة 
حيث تتميز بكونيا أكثر قدرة ، والقوانين والنظريات المعرفي األكثر تعقيدًا كالمبادئ والتعميمات
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فيي تساعد الطمبة عمى حل ما يواجييم من ، عمى تمخيص المعارف والخبرات اإلنسانية
عادة التعمم فبداًل من أن يستجيب الطالب لكل كممة عمى وتقمل من ضرورة إ، مشكبلت بيئتيم

وكممات كثيرة وتطبق في مواقف جديدة دون أنيا شئ جديد فتكوين المفيوم يعمم عمى أصناف 
الحاجة إلى إعادة لمتعمم وتساعد عمى التنبؤ والتفسير والتطبيق وتعمل عمى الترابط بين فروع 

لى تنمية التفكير االبتكاري  .المعرفة وا 

 الصعوبات في تعمم المفاىيم العممية: 6.4.5

بعض  ( ثمة مؤشرات في البحث تشير إلى وجود8>8ص، م;611يذكر زيتون )
الصعوبات في تعمم المفاىيم العممية وبخاصة في تبني استراتيجيات التدريس واألساليب 

 االعتيادية وقد حدد زيتون بعض ىذه الصعوبات ومنيا:

 .طبيعة المفيوم العممي .5

 لبعض المفاىيم العممية. (مفيوم المفيوم)الخمط في معنى المفيوم أو في الداللة المفظية  .6

نصيار عمى سبيل العممية الثقافية فتعمم مفيوم اال (الب )المتعممالنقص في خمفية الط .7
 يعتمد عمى بعض المفاىيم العممية السابقة.، المثال

لتعمم المفاىيم العممية الجديدة  (الضرورية) صعوبة تعمم المفاىيم العممية السابقة البلزمة .8
 .ائياقوب
 مصادر صعوبات تعمم المفاىيم العممية: 6.4.6

قد تكون من عوامل خارجية ، المفاىيم العممية من عدة مصادر تنتج صعوبات تعمم
، م6118) بالنسبة لممتعمم وبالتالي ربما ليس عمى المتعمم قدرة لمسيطرة عمييا وقد ذكر زيتون

 ( بعض ىذه المصادر منيا:9>8-8>8ص  ص

 .مناىج العموم التدريسية الغير مبلئمة .5

  .العوامل المغوية ولغة التعميم .6

 .ت وطرائق التدريس االعتيادية التقميديةاستراتيجيا .7

 .معممو العموم أنفسيم .8

ومما سبق ترى الباحثة ضرورة لتوظيف الستراتيجيات الحديثة ومعرفة أثرىا عمى 
 استراتيجية التدوير حيث في ىذه الدراسة ستقوم الباحثة في معرفة أثر، تنمية المفاىيم العممية

فعندما يتمتع المعمم بالخبرة ، والمفاىيم العممية بشكٍل خاص، عمى تنمية المفاىيم بشكٍل عام
فإنو سيصل إلى نتائج مرضية ، الجيدة في توظيف استراتيجية التدوير لتدريس المفاىيم العممية
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وذلك ألن المتعمم يبني ، كانت تتصف بالكثرة والغموض في تحصيل طبلبو لممفاىيم العممية ولو
تفاعمو االجتماعي أثناء تطبيق االستراتيجية ويربطيا بمعرفتو معرفتو بناًء ذاتيًا من خبلل 

وبالتالي ُيميد استيعاب المفاىيم فيم العموم ، فيصعب عميو نسيانيا ،السابقة لتصبح ذي معنى
 .وبناء الييكل المعرفي

 :: عمميات العممرابعاً  6.3
ليس مجرد نقل ويؤكدون أن تدريس العموم ، اتفق رواد التربية أن العمم ىو مادة وطريقة

لذاك أصبحت ، بل ىي عممية تعني بنمو المتعمم عقميًا ومياريًا ووجدانياً ، المعرفة إلى المتعمم
ال كيف يحفظ المواد الدراسية ، الميمة األساسية لتدريس العموم ىي تعميم المتعمم كيف يفكر

أعطى اىتمامًا وذلك ، ومساعدتو عمى توظيف المعمومات في الحياة العممية، دون استيعابيا
وتنمية عمميات العمم لدى التبلميذ يجب أن تكون  .كبيرًا بأىمية إكساب الطمبة عمميات العمم

ميمة أساسية لممناىج الدراسية ولممعمم حتى تمكنو من وضع التبلميذ في البيئة التي تساعدىم 
 .عمى ابتكار أساليب جديدة ومفاىيم تتمشى مع ظروف حياتيم المتطورة باستمرار

( "إن االجراءات التي يقوم بيا الطالب في الموقف >9ص، م6119يرى أبو جبللة )حيث 
التعميمي تركز عمى عمميات العمم التي ال يستغنى عنيا دارس أو باحث يسعى إلى الحصول 

 ".عمى المعرفة الحقيقية من واقع األحداث واألشياء

وتايمور  Gagneيو وجاني Schwab"وينظر بعض رجال التربية من أمثال شواب 
Taylor إلى أن طريقة الوصول إلى المعرفة العممية ىي الجانب األكثر أىمية بالنسبة لمعمم ،

فالجانب األىم لمعمم ىو كيف يتوصل العمماء إلى اكتشافاتيم ؟ وكيف يصمون عمى المعرفة 
وبيرسون ، Novakالعممية؟ في حين يرى البعض اآلخر من العمماء ورجال التربية أمثال نوفاك 

Pearson أن االىتمام في تدريس العموم يكون عمى جانبين : المعرفة العممية وعمميات العمم. "
 .(=6ص، م6119، خطايبة)

 :تعريف عمميات العمم 6.3.0

ن في تحديد مفيوم عمميات العمم فيي لم تعد مصطمح غامض بل و لقد اجتيد التربوي
أمكن ترجمتو إلى ميارات سموكية يمكن تدريب التبلميذ عمييا وقياس مستواىم فييا كنتائج 
لدراسة العموم وقد عرفيا البعض بأنيا " مجموعة النشاطات العقمية التي يستخدميا العالم 

الفروض والتفسير والتنبؤ وصياغة التعميمات وغيرىا لموصول إلى المعرفة كالمبلحظة وصياغة 
 (.;:ص، م;==5، الخميمي وحيدر ويونس)". 
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 البلزمة الخاصة والعمميات القدرات من مجموعة" بأنيا (::ص، م===5) زيتون وعرفيا
  " العممي والتفكير، العمم طرق لتطبيق

العمميات التي يجرييا ( بأنيا " تمك =61ص، م6115ويعرفيا عميمات وأبو جبللة )
 الباحثون بغرض الوصول إلى معرفة عممية جديدة "

 التي العقمية الميارات تمك" بأنيا (::7ص، م6117)و آخرون  النجدي كما عرفيا
 وتصنيفيا والبيانات المعمومات لجمع الفرد بيا يقوم والتي، واالستقصاء البحث عممية تتضمنيا

تفسير  أجل من وذلك البيانات ىذه خبلل من باألحداث والتنبؤ البيانات وتفسير العبلقات وبناء
 " الطبيعية واألحداث الظواىر

 يستخدميا، خاصة عقمية قدرات"  بأنيا( 79ص، م =611) والمولو كل من األغا وعرفيا
 في والتحكم، حياتو في تواجيو التي المشكبلت وحل، العممية الظواىر وتفسير وصف في الفرد

 " العممي االستقصاء وميارات، واالكتشاف، التقصي ميارات عمييا ويطمق، المختمفة الظواىر
 وتتفق التعريفات السابقة فيما يمي بأن عمميات العمم :

 .مجموعة ميارات وقدرات عقمية -

 .ميارات  بحث واستقصاء -

 تعمم عمى جمع المعمومات وتصنيفيا.تساعد الم -

 .واألحداثالمتعمم عمى تفسير الظواىر  تساعد -

 .تساعد المتعمم عمى حل المشكبلت التي تواجيو -

 القدرات عن بأنيا عبارةمما سبق تخمص الباحثة إلى تعريف عمميات العمم إجرائيًا 
 لتفسير عبلقات وبناء وتصنيفيا معمومات لجمع المتعمم يستخدميا التي العقمية والعمميات

 .حياتو في تواجيو التي المشكبلت ولحل العممية اىرالظو 
  :عمميات العمم خصائص 6.3.6

 خصائص العمم كالتالي:(6:-5:م، ص ص:611) يوجز أمبو سعيدي والبموشي 

لفيم الظواىر الكونية ، يستخدميا العمماء واألفراد والتبلميذ، تتضمن ميارات عقمية محددة -
 .المحيطة بيم

 .سموك مكتسب أي يمكن تعمميا والتدريب عمييا -
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ن العديد من مشكبلت الحياة يمكن إذ أ، الجوانب الحياتية األخرىيمكن تعميميا ونقميا إلى  -
 .تحميميا واقتراح الحمول المناسبة ليا عند تطبيق عمميات العمم

 .يعتمد اكتسابيا عمى األنشطة العممية -

 .يمكن أن يظير تأثيرىا عمى فترات طويمة -

في العفون ): وخمص زيتون عددًا من الخصائص التي تتميز بيا عمميات العمم ومنيا 
 (5:7-5:6ص ص، م6156، ومكاون

 .لفيم الظواىر(تتضمن ميارات عقمية محددة يعتمدىا العمماء )واألفراد والمعممون .5

 .عدىا سموكًا محددًا لمعمماء يمكن تعمميا أو التدريب عمييا .6

إذ إن عددًا من مشكبلت الحياة اليومية يمكن تحميميا ، ونقميا في الحياة يمكن تعميميا .7
 .واقتراح الحمول المناسبة ليا عند تطبيق ميارات عمميات العمم

أن عمميات العمم تساعد المتعممين عمى التعمم الذاتي وتجعميم يسمكون  وتضيف الباحثة
وكما أنيا تعتبر بحد ذاتيا وسائل لمتعمم والتعامل مع ، سموك العالم في البحث والتقصي

يونيا وىذا يساعدىم في الكشف عن المزيد من المتغيرات والمشكبلت الجديدة التي يواج
 المعرفة.
 دور عمميات العمم في تدريس العموم : 6.3.4

ن العمم ألنو كما ىو معروف فإ، "تؤدي عمميات العمم دورًا رئيسًا في تدريس العموم     
ىذه التساؤالت مبنية عمى مبلحظات اإلنسان لمعالم من ، يبحث عن إجابات لتساؤالت اإلنسان

وبالتالي فيو يستخدم المبلحظة والتفسير واالستدالل لموصول إلى إجابات عن ىذه  .حولو
 ( 6:ص، م=611، ")أمبوسعيد والبموشي.التساؤالت

 تنميتيا ينبغي التي العموم تدريس أىداف أىم من المختمفة بأنواعو التفكير تنمية "ويعد
 والتجريب لممبلحظة وقابمة متفاعمة معرفية منظومة التفكير أن اعتبار عمى وذلك، الفرد لدى

 اكتساب في التبلميذ مساعدة عمى العموم تدريس يركز أن بد ال ذلك يتحقق ولكي، والتنمية
 وعممياتو العمم طرق عمى والتركيز البحث في العممية الطريقة أو التفكير في العممي األسموب

 .(8=ص، م===5، زيتون)"
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 أنواع عمميات العمم: 6.3.3

م( والنجدي 6119م( وخطايبة )=611م( واألغا والمولو ):==5زيتون )اتفق كل من 
م( عل تقسيم ميارات عمميات العمم إلى قسمين : ميارات أساسية وميارت 6117وآخرون )
 متكاممة.

في ، ويؤكد األدب التربوي أن الميارات األساسية يتم تدريسيا في المرحمة األساسية الدنيا”
، م6119، خطايبة)".مم المتكاممة في المرحمة المتوسطة والثانويةحين يتم تدريس عمميات الع

 (71ص

 أوًل عمميات العمم األساسية :

"ويقصد بيا تمك العمميات البسيطة نسبيًا وتأتي في قاعدة ىرم تعمم العمميات العممية ويتم 
: ىيعمم األساسية تشمل عشر عمميات تدريسيا في المرحمة األساسية الدنيا. وعمميات ال

، استخدام األرقام، التنبؤ، االستدالل، االستقراء، االستنتاج، التصنيف، القياس، المبلحظة
-62صص ، م2009، البموشي، أمبوسعيد)".االتصال، استخدام العبلقات المكانية والزمانية

68). 
 عمميات العمم األساسية التي لم تتناوليا الدراسة :

عمى توصيل أفكاره وأراءه لآلخرين عن طريق  وتعني قدرة الطالبميارات التصال :  .1
، م2005، أبو جبللة).الكممات المكتوبة أو األلفاظ أو الرسوم البيانية أو الرموز الرياضية

 (61ص
التعبير عن األفكار والمبلحظات والعبلقات بواسطة األرقام أكثر من  استخدام األرقام : .2

 (39ص، م2005، خطايبة) .الكممات
خدام معموماتو في وىي ميارة تفكيرية مجردة وتعني قدرة الطالب عمى استميارة التنبؤ:  .3

 (62ص، م2005، جبللة أبو)..ة في المستقبلتوقع أحداث معين
 شيءمجيول من دراسة خصائص  شيءييدف إلى التعرف عمى خصائص الستدلل:  .4

 (123ص، م2004، )بطرس.معموم
  (األمثمة)من الجزيئات، مفييا من الخاص إلى العا االنتقالوىي عممية يتم الستقراء :  .5

 (68ص، م2009، أمبوسعيد والبموشي).إلى العام  أو الكميات
ىي قدرة الطالب أو المتعمم عمى وصف العبلقات  استخدام عالقات الزمان والمكان : .6

 (67ص، م2009، والبموشي أمبوسعيد)..المكانية وتغيرىا مع الزمن
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وصدق التنبؤات ويتطمب القياس ، أساليب التحقق من صدق المبلحظاتىو أحد القياس : .7
 ( 125ص، م2004، )بطرس.ووحدة لمقياس، تحديد شئ يقاس أو صفة تقاس

 عمميات العمم األساسية  قيد الدراسة :

 المالحظة : .1

( بأنيا تتطمب انخراطًا فعااًل في معالجة األشياء 32ص، م2005عرفيا خطايبة )
 مع آالت بسيطة أو معقدة وتصف ىذه العممية :، بشكل مباشر واستخدام الحواس

 صفات األشياء  -
 .األشياء بداللة األفعال -
 .التغيرات بدقة بداللة األفعال -

( بأنيا انتباه مقصود منظم ومضبوط لمظواىر 53ص، م1999وعرفيا النجدي وآخرون )
 .بغرض اكتشاف أسبابيا وقوانينيا

المعمومات التي يتم الحصول عمييا من خبلل حاسة أو  م( بأنيا1995وعرفيا مارازانو )
 (200ص، م2012، في أبو عاذرة).أكثر

مجموعة سموكيات تتضمنيا المبلحظة  (24ص، م1996)ويوجز الخميمي وآخرون 
 العممية بما يأتي :

 أن تسجل بأسرع ما يمكن عقب المبلحظة المباشرة. 
  لؤلشياء أو األحداث بالمبلحظة المباشرةالتمييز بين الفروق في الخصائص الفيزيائية. 
 استعمال أدوات لمساعدة الحواس في إجراء المبلحظة. 
 تكرار المبلحظة من أجل الدقة. 
 .استعمال القياس لزيادة دقة المبلحظة كمما كان ذلك ممكنًا 
 تسجيل األحداث أو المشاىدات بأمانة. 
  ًلترتيب حدوثيا ترتيب األحداث وفقا. 
 ثوابت والمتغيراتالتمييز بين ال. 

ىي العممية األساسية التي تستخدم فييا الطالبة جميع وتعرف الباحثة المالحظة بأنيا : 
 .والظواىر العممية، لتتوصل إلى المعمومات من العالم المحمي، حواسيا أو بعضيا
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 التصنيف : .2

عمى  بأنو يفرض بشكل منيجي ترتيبًا لممعمومات قائماً  (32ص، م2005عرفو الخطايبة )
 العبلقات التي يمكن مبلحظتيا وتؤدي ىذه العممية إلى خمق :

 .وتعبر عن العبلقة الخطية، مجموعات باستخدام صفة واحدة -
 .مجموعات ومجموعات فرعية باستخدام صفة واحدة لمتعبير عن العبلقات المتناظرة -
موعات لمتناظرة بين المجمجموعات باستخدام عدة صفات سوية لمتعبير عن العبلقات ا -

 المختمفة.

م( بأنو" قيام الطمبة بتنظيم األشياء أو األحداث إلى فئات تتوافر 2002ويعرفو السيفي )
 (63ص، م2009، فييا خواص مشتركة." )أمبوسعيدي والبموشي

( بانيا "تتضمن قيام المتعممين بتقسيم 169ص، م2012ويذكر كل من العفون ومكاون )
تي تم جمعيا عمى مجموعات أو فئات إستنادًا إلى معايير أو المعمومات والبيانات واألشياء ال

 ".خصائص مشتركة بينيا

مجموعة سموكيات تتضمنيا  (25ص، م1996)الخميمي وعبد المطيف ومحمد  ويوجز
 ميارة التصنيف بما يأتي :

 التوصل إلى خاصية عامة مشتركة. 
 شياء طبقًا ليذه الخاصيةتقسيم األ. 
  خاصية مشتركةالتعرف عمى أكثر من. 
 تقسيم األشياء طبقًا ألكثر من خاصية. 
 التحقق من صدق التقسيم بإجراء مبلحظات جديدة. 
 استعمال القياس الكمي معيارًا لمتقسيم أو لزيادة الثقة في التقسيم الوصفي. 

وتعرف الباحثة عممية التصنيف بأنيا العممية التي يقوم بيا المتعمم بتقسيم األشياء 
 .طبقًا لصفات معينة، ى مجموعاتواألحداث إل

 الستنتاج :  .3

ومن الكميات إلى الجزيئات ، "ىي عممية عقمية يتم فييا االنتقال من العام إلى الخاص
 ( 180-179ص  ص، م2012، العفون ومكاون)".
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من العام إلى  االنتقالنو أ: ب(68ص، م2009ويعرفو كل من أمبوسعيدي والبموشي )
ويستخدم المتعمم ما يعرفو من معمومات لموصول إلى ، الجزيئات ومن الكميات إلى، الخاص

 استنتاجات معينة 

( بأنيا "محاولة الطالب التوصل إلى نتائج معينة 65ص، م2005ويعرفيا أبو جبللة )
استنادًا ألدلة مناسبة وكافيو ويتم ذلك عن طريق ربط مبلحظاتو المباشرة في الحدث بالمعمومات 

 ".معينة وذلك بغرض الوصول لحكم يفسر بو ىذه الظاىرة التي لديو عن ظاىرة
 التي المبلحظة وتوضيح بتفسير الطالبة بيا تقوم التي العقمية العممية وتعرفو الباحثة بأنو

 معمومات.  من تعرفو ما عمى معتمدة، الطالبة إلييا توصمت

 :التكاممية العمم عمميات ثانياً 

 تعمم ىرم قمة في تكون فيي وبالتالي األساسية العمم عمميات من مستوى أعمى "ىي
  .والثانوية المتوسطة المرحمتين في تدريسيا ويتم، األساسية العمميات

، اإلجرائية التعريفات، البيانات تفسير: ىي عمميات خمس تشمل المتكاممة العمم وعمميات
- 62ص  ص، م2009، البموشي، أمبوسعيد)".التجريب، الفروض فرض، المتغيرات ضبط
68) 

 : ميارات عمميات العممأىمية  6.3.4

حيث يبدأون ، عمميات العمم المتعممين عمى توسيع تعمميم من خبلل الخبرة تساعد     
وجميع ىذه األفكار ، جديدة أكثر تعقيداً  فكاراً أثم تتجمع ىذه األفكار لتشكل ، بأفكار بسيطة

ويعتمدون عمى أنفسيم وقادرين عمى ، ألنيا تساعد المتعممين لكي يصبحوا صانعي قرار ؛ميمة
حل المشكبلت كما تساعد ميارات عمميات العمم المتعممين عمى اكتشاف معمومات مفيدة 

 .(35ص، م2005، وتجميع المعرفة من خبلل بناء الفيم داخل غرفة الصف وخارجيا )خطايبة

 ( أىمية عمميات العمم في النقاط التالية:41-40صص ، م2005وحدد اليويدي )

بداًل من أن تعطى ليم جاىزة من ، تساعد المتعممين عمى توسيع تعمميم من الخبرة المباشرة .1
 .المعمم

وعمى تجميع المعرفة و تصنيفياعن طريق الفيم في ، تساعد عمى اكتشاف معمومات جديدة .2
 .داخل غرفة الصف وخارجيا وليس عن طريق الممقنين

 .المواد األخرىتساعد عمى تطوير الميارات المفيدة في  .3
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 .زيادة قدرة المتعممين في تحديد المتغيرات وضبطيا ووضع االستنتاجات ذات المعنى .4
والتأني عند ، والموضوعية، تنمية االتجاىات العممية عند المتعممين : مثل حب االستطبلع .5

 .إصدار األحكام وغيرىا من االتجاىات العممية التي تيدف إلييا مادة العموم
ر وذلك ألنيا تعتمد عمى المبلحظة وتنظيم المعمومات في جداول وتفسيرىا تنمية التفكي .6

جراء التجارب وفرض الفروض واختيار الحل األنسب والوصول إلى التعميم  .وا 
ضرورة تنمية عمميات العمم لدى الطمبة التي تساعدىم عمى  ومما سبق تجد الباحثة

عرفة  وتجميعيا  وتصنيفيا عن طريق الفيم توسيع تعمميم من الخبرة المباشرة وعمى اكتشاف الم
ترى أىمية إجراء البحث  في داخل غرفة الفصل وخارجيا وليس عن طريق التمقين ولذلك

 .ستراتيجية التدوير وقياس أثرىا عمى تنمية عمميات العمم بالعموممستخدمة ا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث  4
 السابقة الدراسات 
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

حدى استراتيجيات إىي Round Robin brainstormingتعتبر استراتيجية التدوير 
قام ، التعمم التعاوني  المحققة لمعصف الذىني والتي  تعمل عمى توليد أكبر عدد من األفكار

استراتيجيات وقد تعددت الدراسات السابقة  التي تناولت بعض  6==5 بتطويرىا كاجان في عام
التعمم التعاوني وأوضحت أثرىا عمى التحصيل وبناء المفاىيم العممية في عقول الطبلب 

وعميو تم الرجوع لعدد من الدراسات التي تتعمق باستراتيجية التعمم ، وتوظيف بعض عمميات العمم
ودراسات تتعمق  بشكٍل خاص   Round Robinتدوير بشكٍل عام واستراتيجية ال التعاوني

 بالمفاىيم و عمميات العمم والتي تم تقسيميا إلى ثبلث محاور عمى النحو التالي:

 . Round Robin brainstorming لتدويرادراسات تتعمق  باسترايجية  .5

 .دراسات تتعمق بالمفاىيم العممية .6

 دراسات تتعمق بعمميات العمم. .7

 الدراسات :وفيما يمي عرض 

 .المحور األول: دراسات تتعمق باستراتيجية التدوير 4.0
 مLangworthy (6104 )دراسة   .0

ىدفت ىذه الدراسة إلى التحقق من تأثير بعض استراتيجيات التعمم التعاوني الخاصة بكاجان 
(Kagan cooperative learning structure)وىي استراتيجية الرؤوس المرقمة والتدوير 

Round Robin  وقد استخدم  .جيكسو فى تعمم المغة االنجميزية لدى الطمبة المعاقين  و
الباحث المنيج الكمي والنوعي ألنيما أكثر تناسبًا ألدوات الدراسة  التي تكونت من  بطاقة 

جراء كذلك بطاقة مقابمة التي تمت بعد إ( قبل وبعد التطبيق و 6مبلحظة لممعممين قواميم)
الدراسة عمى مدرسة خاصة بغرب نيويورك كان موظفًا فييا وركز عمى حيث طبق ، المبلحظة

وقد قام الباحث بتحميل البيانات عن طريق ، (:67صفي الخامس والسادس منيا قواميم )
برنامج اإلكسل وقد أسفرت النتائج عن أن الطبلب كانوا أكثر انخراًطا وأكثر دافعية ومتعة عند 

 .تعاونيةاستخداميم استراتيجيات كاجان ال
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 مThomas and Kothari (6104)دراسة  .6

-ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فعالية  استراتيجيات تعتمد عمى التعمم التعاوني وىي )جيكسو
التدوير )روند روبن(   -(شارك–زاوج -)فكر–ألعاب الفرق  –مجموعة التحقيق  –فرق الطالب 

الباحثان المنيج الشبو تجريبي القبمي والبعدي وقد اتبع .لتدريس العموم  لدى طمبة الصف السابع
حيث طبقت الدراسة عمى طبلب الصف السابع لمدرستين ، لممجموعتين الضابطة والتجريبية

وبشكل عشوائي اختارطبلب إحدى المدرستين ، اختيرت بشكل عشوائي من مدارس والية كيراال
درسة األخرى كمجموعة ضابطة واختار طبلب الم، ( طالباً :7كمجموعة تجريبية بمغ عددىا )

ولتحقيق أىداف الدراسة أعد ، (طالبًا وبذلك كانت المعاينة بالطريقة العنقودية=7بمغ عددىا )
ثم قام الباحثان ، بعدي –الباحثان أدوات الدراسة والتي تمثمت في االختبار التحصيمي قبمي 

فة الفروق بين المجموعتين حيث بتحميل النتائج وباستخدام اختبار تحميل التباين األحادي لمعر 
أسفرت النتائج عن وجود فروق بين متوسطي عبلمات الطبلب لممجموعتين التجريبية والضابطة 

 .لصالح المجموعة التجريبية

 مMohammdjani and Tonkaboni  (6104)دراسة  .4

التدويروطريقة ىدفت ىذه الدراسة إلى المقارنة بين تأثير طريقة التدريس بالتعمم التعاوني 
وقد اتبع ، التدريس بالمحاضرة عمى التحصيل المعرفي في العموم ومستوى الرضا لدى الطمبة

( طالبًا وطالبًة 561حيث تكونت العينة من )، الباحث المنيج الشبو التجريبي في تطبيق بحثو
صفين ذكور ، وفمكونة ألربعة صف، تابعة لمدارس االبتدائية لممنطقة الرابعة في شيراز اإليرانية

(طالبة كمجموعة 71( طالبًا وصفًا آخر لئلناث عدده )71وصفين إناث وعين صفًا لمذكورعدده )
وعين الفصمين  اآلخرين لمذكور واإلناث عددىم ، تجريبية تم تدريسيم بطريقة التعمم التعاوني

قام الباحث ولمتأكد من تحقيق الدراسة ، ( كمجموعة ضابطة تم تدريسيم بطريقة المحاضرة1:)
، بإعداد اختبارًا تحصيميًا قبمي وبعدي واستبيانًا لقياس مستوى رضا الطمبة عن طريقة التدريس

قام الباحث بجمع البيانات وحساب متوسطيا وانحرافياوقام بتحميميا باستخدام اختبار )ت 
تحصيل في وتحميل التباين الثنائي لمعرفة الفروق بين متوسطي عبلمات ال(لمجموعتين مستقمتين

مادة العموم لممجموعتين الضابطة والتجريبية وقد أسفرت النتائج أن طريقة التدريس بالتعمم 
التعاوني لو تأثير أكبر في تحصيميم عن طريقة التدريس بالمحاضرة وأن مستوى رضاىم 
 بالتدريس بالتعمم التعاوني كبير وكما أظيرت النتائج أن مستوى الرضا بالتعمم التعاوني لدى

 .الطالبات كان أعمى من مستوى رضا الطمبة
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 مLolita Tayas   (6103 )دراسة  .3

في تعميم االستيعاب القرائي  Round Robinىدفت ىذه الدراسة إلى تطبيق استراجية التدوير 
حيث ، اتبع الباحث المنيج الشبو تجريبي، لدى طمبة الصف الثامن من سيريبون النيجيري

لصف الثامن لمدرسة سيربون النيجيرية حيث بمغ عدد العينة طبقت الدراسة عمى طبلب ا
حداىما  ليمثل المجموعة التجريبية فاختار أ، (طالبًا لصفين  من تسعة صفوف في المدرسة81)

واآلخر ليمثل  المجموعة الضابطة و لمتحقق من أىداف الدراسة أعد الباحث بطاقة مبلحظة 
لمعرفة الفروق بين  (حميل النتائج واستخدم اختبار )تثم قام الباحث بت، واختبار معرفي أدائي

المجموعتين التجريبية والضابطة فكشفت النتائج عن وجود فروق بين متوسطي مستوى استيعاب 
الطمبة لممجموعتين التجريبية والضابطة لصالح التجريبية أي أن استراتيجية التدوير ليا أثر فعال 

 .في فيم نص القراءة

 مDamanik, Kristiana (6104) دراسة  .4

جاز الطمبة إن عمىRound Robinلى معرفة أثر تطبيق استراتيجية التدويرإىدفت ىذه الدراسة 
مجتمع الدراسة كان عبارة عن تسع فصول  لمصف العاشرمن الطمبة النيجيري  ، لمكتابة السردية

Tanjunk  Morawa التجريبي لتحقق استخدم الباحث التصميم ، طالب( 7:6)وكان عددىم
لى مجموعتين إلطمبة الكمي وقسميم بشكل عشوائي % من  عدد ا61من الدراسةحيث أخذ عينة 

جراء اختبار كتابة مقال وحمل النتائج احصائيا إثم جمع البيانات عن طريق ، ضابطة وتجريبية
التدوير وجود فرق يعزى الستراتيجية قد أسفرت النتائج عن و  t- testتطبيق معادلة ببواسطة 

م استراتيجية التدوير ليا تأثير كبير عمى التحصيل في اذلك كانت نتيجة الدراسة أن استخدوب
 .كتابة سرد قصة

 مRega Detapratiwi (6104)دراسة .5

 Pair - solo) - (team   (فريق–زاوج -فعالية استراتيجية)منفردا وىدفت ىذه الدراسة لمعرفة
كتابة نص وصفي لدى طمبة الصف السابع ومجتمع  في  Round robinالتدوير واسترتيجية 

حيث استخدم التصميم التجريبي  Parakanباراكان ة ىم طمبة الصف السابع النيجيري العين
القبمي والبعدي حيث استخدم مجموعتين مقارنة حيث درست المجموعةالتجريبية األولى 

 Roundخرى المقارنة درست بطريقة التدوير فريق(والمجموعة األُ  –زوج  -منفرداباستراتيجية )

robin ، اختبار تاستخدم الباحث ولتحميل البياناتt-test)) لمعرفة الفروق بين متوسطي
وكانت نتائج البحث ىو رفض الفرضية الصفرية عبلمات المجموعتين الضابطة والتجريبية 
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منفرد –زوج –اتيجية فريق وقبول البديمة وبذلك كانت نتيجة البحث أثبتت فعالية كل من استر 
 واستراتيجية التدوير في كتابة النص الوصفى لدى طبلب الصف السابع.

 (م6104دراسة ماجدعبد الكريم ) .6

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى فاعميتي التدوير والجدول في تحصيل مادة األحياء وتنمية 
الدراسة من طبلب د تكون مجتمع التفكير الناقد لدى طبلب الصف الخامس العممي وق

وقد  استخدم ، عدادية المركزية التابعة الى المديرية العامة لتربية ديالي قضاء بعقوبة المركزاإل
حيث تم اختيار عينة البحث ، االختبار القبمي والبعدي، تجريبي لمتحقق من الدراسةالتصميم  ال

وزيعيم عمى ثبلث (طالب تم ت1=والبالغ عددىم )، قصديا من طبلب الصف الخامس العممي
وقد اختيرت شعبة )أ( بالتعيين العشوائي ، (طالب في كل مجموعة71شعب لتكون عينة البحث )

لتمثل المجموعة التجريبية األولى والتي تدرس وفق طريقة التدوير وشعبة )ب( لتمثل المجموعة 
ضابطة والتي لتمثل المجموعة ال(التجريبية الثانية والتي تدرس وفق طريقة الجدول وشعبة )ج

ولمتحقق من أىداف الدراسة طبق الباحث أدوات الدراسة وىي .تدرس وفق الطريقة االعتيادية
االختبار القبمي لمتفكير الناقد واختبار رافن لمذكاء لتحقيق التكافؤ بين المجموعات وبعد االنتياء 

اقد البعدي واالختبار التفكير الن رمن تدريس المادة لموضوعات مادة األحياء المقررة طبق اختبا
حساب المتوسط وقامت ب من  نتائج قام الباحث بجمع البيانات وتحميمياولمتحقق .التحصيمي

الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات مجموعات البحث الثبلثة في االختبار التحصيمي 
ولى والثانية األوباستخدام تحميل التباين األحادي  أظيرت النتائج تفوق المجموعتين التجريبتين 

طريقة الجدول عمى التوالي عمى المجموعة الضابطة التي  و وفق طريقة التدوير الذين يدرسون
 .درست بالطريقة االعتيادية في التحصيل الدراسي بمادة األحياء

 مHormah (6100)  دراسة .7

ميارة ين لتحس Round Robin التدوير لى معرفة أثر استخدام استراتيجيةإالدراسة ىذه ىدفت 
عدادية إمدرسة (57) مجتمع الدراسة تمثل في طبلب، عداديالتحدث لمصف السابع  اإل

والعينة  طبقت عمى ، جرائي لمتحقق من الفروضالبحث اإل الباحث استخدم، حكومية لسيمارانج
واألدوات المستخدمة االختبار واالستبيان وقام الباحث بحساب متوسط  Cالصف السابع لشعبة 

درجات التحدث في االختبار القبمي وقام بحساب متوسط درجات التحدث في االختبار البعدي 
 Roundتحسن في ميارة التحدث إثر استخدام استراتيجية التدوير  عن تحقيقالنتائج  أسفرتف

robin. 
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  مSimpson  (6100) دراسة .=

التدوير )ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام  بعض استراتيجيات التعمم التعاوني
Round Robin -  جيكسوJigsaw – شارك  .قف .فريقTeam. Stand N. Share عمى )

 Sinclairتحسين   التصميم الجرافيكي لدى طبلب االتصاالت  المرئية في  جامعة سنكمير

community college  ( طالباً :7قواميا ) ، وكذلك عمى المدربين لمتصميم الجرافيكي
واستخدم الباحث أدوات الدراسة المسحية ، لتحسين األداء، واستخدم الباحث البحث اإلجرائي

ولتحميل النتائج استخدم ، واستبيان ليكرت والمقاببلت لمتحقق من أىداف الدراسة ولجمع البيانات
  multivariate analysis of variance (MANOVA)عدد اختبار تحميل التباين المت

 –التدوير )وقد أسفرت النتائج عن فعالية االستراتجيات التعاونية ، وذلك لتحميل نتائج االستبيان
في تحسين جودة التصميم الجرافيكي لدى طبلب الجامعة  (فريق. قف. شارك –جيكسو 
 .والمدربين

 (م6114)أبوىول  دراسة .01

 التعممية الممارسات تحسين في التعاوني التعمم استراتيجية فاعمية معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت
التجريبي  المنيج الباحث اتبع حيث، العموم مادة في العممية لممفاىيم الصم الطمبة اكتساب وفي
 من الدراسة مجتمع وتكون، والتجريبية الضابطة لمجموعتين والبعدي القبمي لمتصميم دراستو في

 من قصدياً  الدراسة عينة اختيار تم وقد األردن في الدنيا األساسية المرحمة في الصم الطمبة
 التنمية لوزارة التابع الصم لتعميم عمياء الممكة، األمل مركز من األساسي الثاني الصف طمبة

 تجريبية مجموعة، متساويتين مجموعتين إلى قسمت طالباً ( 61) العينة عدد وبمغ، االجتماعية
 من ولمتحقق، االعتيادية بالطريقة درست ضابطة ومجموعة التعاوني التعمم باستراتيجية درست
 مبلحظة بطاقة عن عبارة كانت والتي الدراسة أدوات بتطبيق الباحث قام الدراسة أىداف
 تكافؤ من لمتحقق قبمي اختبار أداة وتطبيق، وبعد قبل الصم الطمبة تفاعل لرصد صممت

  استخدم المجموعتين بين الفروق ولمعرف، االستراتيجية أثر لمعرفة بعدي واختبار، المجموعتين
 المجموعة درجات متوسط بين فروق وجود عن النتائج أسفرت وقد (ت) اختبار الباحث
 .التجريبية لصالح الضابطة المجموعة درجات ومتوسط التجريببة
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 المتعمقة استراتيجية التدوير :التعميق عمى  المحور األول الدراسات التي 

 بالنسبة لألىداف 

 تختمف أىداف الدراسات السابقة عمى النحو التالي : 

تنمية عمى بشكل محدد   (Round Robinمعرفة أثر استراتيجية التدوير )إلى بعضيا  ىدفت 
مثل  التفكير الناقد (–كتابة النص -الكتابة السردية –بعض الميارات ) االستيعاب القرائي 

دراسة ، مLang worthy (6159) دراسة ، مDamanik, Kristiana (6157)  دراسة
Lolita Tayas   (6158)ودراسة ، (م6157)عبد الكريم ماجدودراسة ، مHormah, 

 مSimpson(6155) ودراسة م(6155)

التحصيل الدراسي واكتساب عمى بشكل عام لى معرفة أثر التعمم التعاوني إودراسات ىدفت 
دراسة ، (م6159)  Mohammdjani and Tonkaboniدراسة  مثل  المفاىيم في مادة العموم

 .(م6117)أبوىوال
( في تنمية المفاىيم Round Robinلى معرفة أثر استخدام التدوير )إىدفت والدراسة الحالية 

حيث اتفقت الدراسة ،في مادة العموم العممية وعمميات العمم لدى طمبة الصف الرابع األساسي
 .وىوأحد استرتيجيات التعمم التعاونيالحالية في المتغير المستقل 

 بالنسبة لممنيج 

 مRega Detapratiwi (6157)دراسة استخدمت أغمب الدراسات المنيج التجريبي مثل

ودراسة  (م6157) الكريم ماجدعبد ودراسة مDamanik, Kristiana (6157) (دراسة  و
  م(6117) أبوىوال

 ( م6158)    Lolita  Tayasدراسة بو تجريبي مثل شوبعضيا استخدم المنيج ال 

وبعضيا  مLangworthy (6159)وبعضيا استخدم المنيج الكمي والنوعي معًا مثل دراسة  
 مSimpson (6155) ودراسة مHormah  (6155) دراسةاستخدم البحث اإلجرائي مثل 

 .تجريبيالالمنيج   ةالباحثاستخدمت وفي الدراسة الحالية 

 بالنسبة لألدوات 

فمعظم الدراسات ، تنوعت أدوات الدراسة المستخدمة وذلك تبعًا لممتغيرات التي تناولتيا كل دراسة
 Lolitaدراسة  وم(6157) الكريم ماجدعبد دراسةاستخدمت االختبار كأداة قياس لمدراسة مثل 
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Tayas  (6158)وبعضيا استخدم بطاقة مبلحظة ومقابمة مثل دراسة   مLangworthy 
( استخدمت بطاقة مبلحظة وبعضيا استخدم م6158)   Lolita Tayasدراسة (، م6159)

 (م6159)  Mohammdjani and Tonkaboniدراسة  مثل  اختبارًا واستبياناً 

القبمي والبعدي  ًا لممفاىيم واختبارًا لعمميات العمم الباحثة اختبار  أعدتوفي الدراسة الحالية 
 .كأدوات قياس لمدراسة 

  بالنسبة لمعينة 

تكونت من طبلب المدارس ولكنيا اختمفت في  بأنيا  ،اتفقت جميع الدراسات السابقة في العينة
العينة من  تكان مSimpson(6155) ةالمراحل التعميمية وحجم العينة ومكان العينة ولكن دراس

كانت العينة خاصة بالطمبة المعاقين ذوي  (م6159) Langworthyو دراسة  طبلب الجامعة 
 .االحتياجات الخاصة

اتفقت مع الدراسات السابقة في اختيار العينة من طبلب المدرسة ومع بعض وفي ىذه الدراسة 
 الدراسات في اختيار طبلب الصف الرابع أساسي.

  بالنسبة لمنتائج 

يا التي وضعت لديو وكان ليا فاعمية التدوير في تحقيق أىداف الدراسات السابقة  نتائج أظيرت
ودراسة مDamanik, Kristiana (6157) يجابي عمى المتغير التابع مثل دراسة إأثر 

Hormah, (6157)و دراسة م  Rega Detapratiwi (6157م)  و دراسة ماجدعبد الكريم
 Mohammdjani andودراسة  مLolita Tayas   (6158)ودراسة  (م6157)

Tonkaboni ودراسةSimpson(6155)م . 

درست الباحثة أثر استرااتيجية التدوير عمى تنمية المفاىيم العممية وعمميات وفي ىذه الدراسة 
 العمم. 

  بالنسبة لألساليب اإلحصائية 

اختمفت األساليب اإلحصائية لتحميل النتائج في الدراسات السابقة عمى حسب التصميم المستخدم 
مLangworthy (6159 )دراسة في بعضيا مثل في المنيج التجريبي أو الشبو تجريبي فنجد 

م( استخدم 6159)  Mohammdjani and Tonkaboniاستخدم برنامج إكسل بينما دراسة 
مLolita Tayas   (6158  )مستقمتين وتحميل التباين الثنائي وفي دراسة اختبار ت لمجموعتين 

 استخدم اختبار ت لمجموعتين مستقمتين.
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استخدمت الباحثة اختبار ت لعينتين مستقمتين لمعرفة الفروق بين المجموعة ىذه الدراسة وفي 
 الضابطة والمستقمة .

 :الستفادة من الدراسات السابقة في المحور األول
  .بناء قائمة المفاىيم العممية .5
 .بناء اإلطار النظري  .6
  .اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة  .7
 بناء دليل لممعمم لتوظيف استراتيجية التدوير  .8

 

 المحور الثاني: دراسات  تتعمق المفاىيم العممية: 4.6
0. Al-Tarawneh (6105 )م 

عمى اكتساب المفاىيم العممية لدى ىذه الدراسة إلى التحقق من أثر األلعاب التعميمية هدفت 
وقد اتبع الباحث المنيج الوصفي لتحديد المفاىيم العممية ، طمبة الصف األول االبتدائي

وطالبة من مدرسة أم عطية  طالباً  (97وتكونت عينة الدراسة من)، والتصميم الشبو تجريبي
مجموعة تجريبية ، مجموعتينووزعت إلى ، األنصارية التابعة لمديرية التربية والتعميم في عمان

( طالبًاوطالبة والتي درست بطريقة األلعاب التعميمية   ومجموعة ضابطة :6تكونت من )
ولتحقيق أىداف الدراسة قام ، طالبًا وطالبة والتي درست بالطريقة االعتيادية (;6تكونت من )

عن أسئمة الدراسة استخدم ولئلجابة ، الباحث باعداد دليبًل لمتدريس واختبارًا لممفاىيم العممية
لدراسة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة وقد أسفرت  (T-Testالباحث اختبار )

النتائج عن وجود فروق بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبية ودرجات أفراد المجموعة 
 .الضابطة لصالح المجموعة التجريبية

 (م6103دراسة عودة ) .6

الدراسة إلى تقصي أثر استخدام قصص الخيال العممي في تعميم العموم عمى تنمية ىدفت ىذه 
وقد اتبعت ، المفاىيم العممية لدى طبلب الصف السادس األساسي ذوي أنماط التعمم المختمفة

طالبًا  (1:و تكونت عينة الدراسة من )، الباحثة المنيج الوصفي الكمي والتصميم شبو التجريبي
طريقة قصدية من طبلب الصف السادس األساسي من مدرسة بيتا األساسية تم اختيارىم ب

مقسمة إلى شعبتين تم تعيين إحداىما ، لمبنيين التابعة لمديرية تربية وتعميم جنوب نابمس
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طالبًا درست باستخدام قصص الخيال (71لتمثل المجموعة التجريبية التي تكونت من ) ؛عشوائياً 
طالبًا درست باستخدام الطريقة (71تكومن من )، األخرى ضابطةواختيرت المجموعة ، العممي

االعتيادية  ولتحقيق أىداف الدراسة قامت الباحثة بتطبيق أدوات الدراسة وىي اختبار المفاىيم 
 .واختبار كولب المعدل لمنمط العممي، العممية

وقد  (ANCOVAولئلجابة عن أسئمة الدراسة تم استخدام تحميل التباين المصاحب الثنائي )
أسفرت النتائج عن وجود فروق بين متوسط عبلمات مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة 

ووجود فرق دال ، عمى اختبار المفاىيم العممية يعزى إلى استخدام قصص الخيال العممي
عمى اختبار المفاىيم  (والضابطة، التجريبية)إحصائيًا بين متوسطي عبلمات مجموعتي الدراسة 

 .عممية تعزى لمتفاعل بين استخدام قصص الخيال العممي وأنماط التعممال
 م(6103طنوس ) .4

، ( البنائية في فيم المفاىيم العممية7E,sىدفت الدراسة إلى تقصي أثر استراتيجية التدريس )
واكتساب ميارات التفكير اإلستقصائي لدى طمبة المرحمة األساسية في ضوء مفيوم الذات 

الباحثة التصميم شبو التجريبي كون  تحيث اتبع .لدييم مقارنة بالطريقة االعتياديةاألكاديمي 
وتكونت عينة الدراسة ، الدراسة طبقت بشكل قصدي عمى طالبا مدرسة لمصف الثامن األساسي

قسمت عشوائيًاإلى مجموعتين : تجريبية درست باستخدام استراتيجية الياءات ، ( طالبة1:من )
وضابطة درست باستخدام الطريقة االعتيادية وجمعت البيانات من خبلل  ،السبعة البنائية

تصنيف الطالبات إلى ذوات مفيوم ذات أكاديمي مرتفع ومنخفض بناء عمى مقياس مفيوم 
 .الذات األكاديمي ثم طبق اختبار فيم المفاىيم العممية واختبار ميارات التفكير اإلستقصائي

وقد أظيرت نتائج الدراسة تفوق ، خدم تحميل التباين الثنائيولئلجابة عن أسئمة الدراسة است
استراتيجية التدريس بالياءات السبعة البنائية عمى الطريقة اإلعتيادية في فيم المفاىيم العممية 

 واكتساب ميارات التفكير اإلستقصائي لدى طمبة المرحمة األساسية.

الذات الكاديمي المرتفع عمى الطالبات ذوات  ج تفوق الطالبات ذوات مفيومكما أظيرت النتائ
مفيوم الذات األكاديمي المنخفض في فيم المفاىيم العممية واكتساب ميارات التفكير 

 .اإلستقصائي
 (م6104األغا )ضياء دراسة  .3

 ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر توظيف استراتيجيو عظم السمك في تنمية المفاىيم

 ، الناقد في عموم الصحة والبيئة لدى طبلب الصف العاشر األساسيالعممية وميارات التفكير 
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 والمنيج شبو (وقد اتبع الباحث في ىذه الدراسة المنيجين المنيج الوصفي )تحميل المحتوي

 ( طالبًا من طبلب الصف العاشر1;حيث تم تطبيق الدراسة عمى عينة قصديو من )، التجريبي

 حيث تم تقسيم عينة الدراسة إلى، ن بمدينة خان يونسفي مدرسة كمال ناصر الثانوية لمبني

( طالبًا، ومجموعة ضابطة بمغ عدد 79مجموعة تجريبية بمغ عدد أفرادىا )، مجموعتين
ستراتيجية عظم السمك اثر توظيف ألمتجريب  "وتم إخضاع المتغير المستقل، (طالبا79أفرادىا)

ثم عمى المتغير التابع الثاني " تنمية ، العممية"وقياس أثره عمى المتغير التابع األول " المفاىيم 
ثم تم تطبيق االختبار قبميًا وبعديًا عمى مجموعتي الدراسة المجموعة ، ميارات التفكيرالناقد"

وحممت النتائج قبميًا وبعديًا لمتعرف إلى داللة الفروق بين ، التجريبيةوالمجموعة الضابطة
حيث استخدم الباحث اختبار ، لتجريبية والضابطةالطبلب في المجموعتين ا متوسطات درجات

  .لقياس الفروق بين متوسطات درجات طبلب المجموعتين التجريبية والضابطة (test-T) )ت

المجموعة الضابطة  وقد أسفرت النتائج عن جود فروق بين متوسطي درجات الطبلب في
مفاىيم العممية وميارات وأقرانيم في المجموعة التجريبية في القياس البعدي الختبار ال

 .التفكيرالناقد في عموم الصحة والبيئة لصالح المجموعة التجريبية

 م(6104دراسة مينا ) .4

ستراتيجية شكل البيت الدائري في تنمية المفاىيم الدراسة إلى التعرف عمى فاعمية ا ىدفت ىذه
الصف الحادي عشرفي العممية وميارات التفكير المنظومي في العموم الحياتية لدى طالبات 

ثة قائمة بالمفاىيم العممية واختبار لممفاىيم العممية اسة أعدت الباحولتحقيق غرض الدر ، غزة
البة من طالبات الصف الحادي عشر ط (>:واختبار التفكير المنظومي وتكونت العينة من )

طالبة  (76الريس الثانوية لمبنات وتم تقسيم العينة إلى مجموعة ضابطة ) مدرسة بشيرب
( طالبة واستخدمت المنيج التجريبي القبمي البعدي لمجموعتين والمنيج :7ومجموعة تجريبية )

الوصفي لتحميل المفاىيم وأظيرت النتائج وجود فروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية 
 .والمجموعة الضابطة في اختبار المفاىيم العممية  لصالح التجريبية

 (م6106أحمد الدبسي ) .5

تيجية عظم السمك في تنمية المفاىيم العممية في الى تعرف أثر استخدام استر إىدفت الدراسة 
مادة العموم لمتعممي الصف الرابع األساسي في محافظة ريف دمشق ولمتحقق استخدم الباحث 

حيث تكون مجتمع الدراسة من متعممي الصف الرابع األساسي جميعيم في ، المنيج التجريبي
 حيث ، (تمميذا وتمميذة591الغزالنية التابعة لمديرية تربية ريف دمشق والمتكون من )منطقة 
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تمميذا وتمميذة حيث تم اختيار شعبتين من مدرسة الغزالنية  (1:اختار منيم بالطريقة القصدية )
(من أصل 71( طالب نظرا لقمة العدد فأصبحت العينة )59لمبنين واختار من كل شعبة)

مجموعتين تجريبية وضابطةكما تم اختيار تمميذات الدراسة من شعبتين من  لىإوقسميم )1:)
(من أصل 71( طالبة من كل شعبة فأصبحت العينة )59مدرسة الغزالنية لمبنات واختار)

لى مجموعتين ضابطة وتجريبية وضبط تكافؤ المجموعتين من حيث العمر إ(طالبة وقسميم 1=)
ثم طبق اختبار قبمي في المفاىيم العممية واختبار بعدي  والدرجات من خبلل السجبلت المدرسية

لكشف داللة الفروق بين    (t-test)في المفاىيم العممية ولتحميل النتائج استخدم الباحث اختبار 
متوسطي درجات متعممي المجموعة التجريبية والضابطةفأظيرت النتائج وجود فروق بين 

طة في اختبار المفاىيم البعدي لصالح المجموعة ة والضابيمتوسط درجات المجموعة التجريب
 . التجريبية

 (م6106عوض اهلل ) .6

ىدفت ىذه الدراسة التعرف إلى أثر استراتيجية الياءات الخمس عمى تنمية المفاىيم العممية 
 .وعمميات العمم بالعموم لدى طالبات الصف السابع األساسي بغزة

وحدة الخصائص الفيزيائية لممادة من كتاب العموم وقد اتبعت الباحثة المنيج الوصفي لتحميل 
الصف السابع األساسي الستخراج قائمة المفاىيم العممية الواردة فييا وميارات التفكير 
واستخدمت الباحثة المنيج الشبو تجريبي لتطبيق أدوات الدراسة القبمية والبعدية عمى 

طالبًا تم اختيارىم من مدرسة بنات  (:;المجموعتين الضابطة والتجريبية والتي تكونت من )
 (=7)طالبة و الضابطة  (;7خانيوس اإلعدادية بطريقة عشوائية بسيطة وكان عدد التجريبية )

طالبة وقد تأكدت الباحثة من تكافؤ المجموعتين من حيث العمر الزمني والتحصيل السابق 
 .واالختبار القبمي ألدوات الدراسة

بتطيبيق استراتيجية الياءات الخمس عمى المجموعة التجريبية ولتحقيق أىداف الدراسة قامت 
الضابطة )والطريقة االعتيادية عمى الضابطة ثم تطبيق االختبار البعدي عمى المجموعتين 

وقياس حجم  (ولدراسة الفروق قامت بتطبيق المعالجات اإلحصائية من اختبار )ت (والتجريبية
وجود فروق بين متوسطي درجات الطالبات في  وقد أظيرت النتائج، األثر عمى الدرجات

المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار المفاىيم العممية البعدي لصالح المجموعة 
 التجريبية.
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 م(6106دراسة عرام ) .7

في اكتساب لمفاىيم وميارات   K.W.Lىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام إستراتيجية 
ولتحقيق ىدف الدراسة قام بإعداد قائمة ، التفكير الناقد لدى طالبات الصف السابع األساسي

لميارات  وقائمة بميارات التفكير الناقد واختبار لممفاىيم العممية واختبار، ةيبالمفاىيم العمم
م تطبيق الدراسة عمى عينة قصدية حيث ت، يت الباحثة المنيج التجريبالتفكير الناقد وقد اتبع

حيث تم ، ( طالبة من طالبات السابع في مدرسة عيمبون األساسية بدينة خان يونس;=من )
( طالبة ومجموعة ضابطة >8مجموعة تجريبية بمغ عددىا )، تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين

ت المجموعة وأظيرت النتائج وجود فروق بين متوسط درجات طالبا، ةطالب(=8عددىا )
التجريبية عن متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار ميارات المفاىيم العممية 

 .لصالح المجموعة التجريبية

 (م6100دراسة رىام الطويل ) .8

ثر توظيف أسموب الدراما في تنمية المفاىيم العممية وعمميات العمم أىدفت الدراسة إلى معرفة 
طالبات الصف الرابع األساسي ولتحقيق ىذا اليدف استخدمت الباحثة المنيج لدى ، بمادة العموم

شبو تجريبي  حيث تم اختيار عينة الدراسة بصورة قصدية من مدرسة عمواس األساسية التابعة 
طالبة كمجموعة  (81)، لمحكومة والتي تكونت من صفين دراسيين من طبلب الصف الرابع

ابطة ولقد تأكدت الطالبة من تكافؤ المجموعتين في (طالبة كمجموعة ض81و)، تجريبية
التحصيل السابق لمعموم واالختبار القبمي ألدوات الدراسة حيث طبقت اختبار قبمي لممفاىيم 

لعينتين مستقميتين  (t-test)العممية ولعمميات العمم لتتأكد من تكافؤىما ثم استخدمت اختبار 
 .تنمية المفاىيم العممية وعمميات العمم ومربع إيتا لقياس حجم تأثير الدراما عمى

لى وجود فروق بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط إوتوصمت الباحثة 
درجات طالبات المجموعة الضابطة في االختبارين البعدي لكل من المفاىيم العممية وعمميات 

 العمم لصالح المجموعة التجريبية 

لتوظيف الدراما أثر في تنمية المفاىيم العممية وعمميات العمم في مادة ثبتت الدراسة أن أأي 
 .العموم لدى طمبة الصف الرابع

 (م6101دراسة فداء الشوبكي ) .01

 ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر توظيف المدخل المنظـومي فـي تنميـة المفـاىيم 

 .شروميارات التفكير البصري بالفيزياء لدى طالبات الصف الحادي ع
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حيث اختارت عينـة الدراسـة والتي يبمغ ، وقد استخدمت الباحثة المنيج التجريبي في ىذه الدراسة
حيث ( ،أ)( طالبة من طالبات الصف الحادي عشر في مدرسـة زىـرة المـدائن الثانوية٨٦عددىا )

 واألخرى ضابطة ويبمغ، ( طالبة٢٣وزعت العينة عمى مجموعتين إحداىما تجريبية عددىا )
لتحديد مدى تكافؤ المجموعتين الضابطة  ؛( طالبةوتم تطبيق االختبار القبمي٢٨عددىا )
بينمـا أجري االختبار البعدي لقياس أثر توظيف المدخل المنظومي عمـى ، والتجريبيـة

لقياس الفروق  (T- test) (المجمـوعتين التجريبيـة والضابطةوقد استخدمت الباحثة اختبار )ت
فأظيرت نتائج الدراسة فاعمية المدخل المنظومي ، درجـات طالبات المجموعتينبـين متوسـطي 

 فـي تنميـة المفـاىيم وميارات التفكير البصري.

 التعميق عمى دراسات المحور الثاني المتعمقة بالمفاىيم العممية :

 بالنسبة الى األىداف 

المفاىيم العممية كمتغير مية تنعمى تناوليا والبحوث التي تم السابقة اعتمدت معظم الدراسات 
 .التدريس كمتغيرات مستقمةوطرق  مع اختبلف أساليب ووسائل، تابع

-(م6158)_دراسة طنوس ( م6158دراسة عودة) –(م:615)Al-Tarawnehفقد اتفقت دراسة
 -)م 6155)الطويل -(م6156)الدبسي-(م6157)األغا_(م6156) دراسة عوض اهلل

 العممية. لتنمية المفاىيمفي تناوليا ( م6151)الشوبكي

 .تنمية المفاىيم العممية كمتغير تابع أول يافي تناولواتفقت الدراسة الحالية 

  بالنسبة  لممنيج 

اتفقت معظم الدراسات في استخدام المنيج التجريبي وشبو التجريبي لمتحقق من الفروض 
 .(م6157)غاوالمنيج الوصفي لتحديد المفاىيم العممية في المحتوى مثل دراسة األ

متحقق من الفروض لمع الدراسات السابقة في تناول المنيج  التجريبي اتفقت الدراسة الحالية  
 .دةوالمنيج الوصفي لتحديد المفاىيم العممية في الوح

 : بالنسبة لألدوات 

عمى  السابقة والبحوث  فقد تنوعت أدوات الدراسة بتنوع أىدافيا واتفقت أغمب الدراسات
م( و دراسة 6155)مثل دراسة الطويل  االختبار القبمي واالختبار البعدي لممفاىيم العممية

 .(م 6157)األغا_(م6156)دراسة عوض اهلل -م( 6158)م ( و دراسة طنوس6158عودة  )
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مع الدراسات السابقة في أدوات الدراسة االختبار القبمي واالختبار اتفقت الدراسة الحالية و 
 .لممفاىيم العمميةالبعدي  

  بالنسبة لمعينة 

فمنيم من اختار عينة  من حيث المرحمة  بعض الدراسات السابقة في اختيار العينة ختمفت ا
من الصف الرابع  وبعضيم اختار عينة، م(6157) من طبلب الصف العاشر مثل دراسة األغا

 .م(6156) ودراسة الدبسي،  م(6155)األساسي مثل دراسة الطويل 
 ت منوختير المرحمة والصف التي ادراسة الطويل والدبسي من حيث واتفقت الدراسة الحالية مع 

 .األساسي العينة وىي طمبة الصف الرابع

 بالنسبة لمنتائج 

 .في تنمية المفاىيم العممية المستخدمة  أثبتت جميع الدراسات السابقة فعالية االستراتيجيات
 بالنسبة لألساليب اإلحصائية 

اختمفت الدراسات السابقة في األساليب اإلحصائية فمنيا استخدمت اختبار ت لعينتين مستقمتين 
 م( و6156) ودراسة الدبسيم( 6157) دراسة األغا م(و:615)Al-Tarawneh مثل دراسة

م (تم استخدام تحميل التباين 6158م( وفي دراسة عودة )6151)الشوبكي -)م 6155)الطويل
 .ANCOVAالمصاحب 

الباحثة اختبار ت لعينتين مستقمتين لمعرفة الفروق بين وفي ىذه الدراسة استخدمت 
 المجموعتينالضابطة والمستقمة .

 التعميق العام عمى الدراسات السابقة  لممحور الثاني :

كما اتفقت ، الدراسة الحالية اتفقت مع أغمب الدراسات السابقة في تناوليا لممفاىيم كمتغير تابع
لمتصميم االختبار القبمي والبعدي لمجموعتين متكافئتين تجريبية  استخدام المنيج  التجريبيفي 

واتفقت في عينة الدراسة التي كانت من طبلب ، والمنيج الوصفي في بعضيا وضابطة 
 وحجم العينة ومكان العينة ، المدارس إال أنيا اختمفت في نوع العينة مع بعض الدراسات

  :راسات السابقة في المحور الثانيالستفادة من الد
 ..  تنظيم اإلطار النظري5

 كيفية تحميل المحتوى لتحديد قائمة المفاىيم العممية .6
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  .تصميم أحد أدوات الدراسة وىو اختبار المفاىيم العممية .7

  .وعينة الدراسة، حديد منيجية الدراسة المنيج التجريبيت .8

 .اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة .9

 الثالث: دراسات تتعمق بعمميات العمم:المحور  4.4
 م(6104دراسة نصار ) .0

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية خرائط التفكير في تنمية ميارات التفكير 
، وقد اتبع الباحث المنيج التجريبي، الناقد وعمميات العمم بالعموم لدى طبلب الصف العاشر

عمى عينة من طبلب الصف العاشر من مدرسة رودلف فمتر األساسية حيث تم تطبيق الدراسة 
لتمثل عينة ؛ثم اختار شعبتين بطريقة عشوائية بسيطة ، )ب( التي تم اختيارىا بصورة قصدية

حداىما عشوائيًا من تكافؤ المجموعتين تم اختيار إ وبعد التأكد طالباً  (1;الدراسة وبمغ عددىا )
ولتحقيق ، ( طالباً 79طالبًا واألخرى كمجموعة ضابطة عددىا ) (79كمجوعة تجريبية عددىا )

واختبار لعمميات العمم ودليل ، أىداف الدراسة قام الباحث بإعداد قائمة بميارات التفكير الناقد
حممت ، وبعد تطبيق االختبار القبمي والبعدي عمى مجموعتي الدراسة، لممعمم ودليل لمطالب

تين مستقمتين لممقارنة بين درجات طبلب لعين (اختبار )تحيث استخدم الباحث ، النتائج
المجموعتين الضابطة والتجريبية ومربع إيتا لقياس حجم التأثير الستراتيجية خرائط المفاىيم وقد 
أظيرت النتائج وجود فروق بين متوسطات درجات طبلب المجموعتين التجريبية والضابطة 

 .لصالح المجموعة التجريبية

 م(6103موب )دراسة أبو ك .6

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن أثر توظيف األناشيد واأللعاب التعميمية في تنمية المفاىيم 
وقد ، وبعض عمميات العمم األساسية لدى طمبة الصف الثالث األساسي في العموم العامة بغزة

حيث ، اسةاتبعت الباحثة المنيج الوصفي لتحميل المحتوى والمنيج شبو التجريبي لتطبيق الدر 
طبقت الدراسة عمى عينة من طمبة الصف الثالث األساسي من مدرسة الشاطئ االبتدائية التي 

وقسمت العينة إلى ثبلث مجموعات :مجموعة تجريبية أولى ، ( طالبًا وطالبة511بمغ عددىا )
 (76مجموعة تجريبية ثانية عددىا )، وطالبة درست بتوظيف األلعاب طالباً  (78بمغ عددىا )

( درست بالطريقة 76مجموعة ضابطة عددىا )، وطالبة درست بتوظيف األناشيد طالباً 
 .االعتيادية
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دليل  بإعدادحيث قامت ، ولتحقيق أىداف الدراسة قامت الباحثة بتطبيق أدوات ومواد الدراسة
 واختبار المفاىيم العممية، المعمم بتوظيف األناشيد ودليل المعمم بتوظيف األلعاب التعميمية

واختبار عمميات العمم األساسية وقد طبقت االختبارات عمى المجموعتين التجريبتين والمجموعة 
ولئلجابة ، لدراسة الفروق بين المجموعات ؛لضبط تكافؤ المجموعات ثم بعدياً ؛الضابطة قبميًا 

ختبار تحميل م تحميميا إحصائيًا حيث استخدمت اتجميع النتائج ثة الدراسة قامت بعن أسئم
وقد أظيرت النتائج وجود فروق في متوسط درجات الطمبة في اختبار عمميات ، لتباين األحاديا

العمم األساسية واختبار المفاىيم العممية لصالح المجموعتين التجريبتين ووجود فروق بين متوسط 
  .عبلمات طمبة المجموعتين التجريبتين لصالح المجموعة التي درست باأللعاب التعميمية

 م(6103ة سالم )دراس .4

( في تنمية H-4لى التعرف عمى فعالية برنامج مقترح في ضوء نموذج )ىدفت ىذه الدراسة إ
وقد ، الميارات الحياتية وعمميات العمم بمادة العموم لدى طالبات الصف الثامن الساسي بغزة

عداد قامت بإولتحقيق أىداف الدراسة ، اتبعت  الباحثة المنيج الشبو تجريبي لتطبيق الدراسة
، أدوات الدراسة وىي اختبار لعمميات العمم وقائمة الميارات العممية واستبانة الميارات الحياتية

( طالبة من طالبات الصف الثامن >>وقد تم تطبيق ىذه األدوات عمى عينة مكونة من )
، ة( طالب88لى مجموعتين تجريبية عددىا )مقسمة إ، بمدرسة حمامة األساسية لمبنات بغزة

 .( طالبة88)وضابطة عددىا 

ولئلجابة عن أسئمة الدراسة قامت الباحثة بتجميع النتائج  ثم تحميميا إحصائيًا حيث استخدمت 
لمجموعتين مستقمتين لمعرفة الفروق بين المجموعتين ومربع معاما إيتا لمعرفة حجم  (اختبار )ت

لبات المجموعة التجريبية وقد أظيرت النتائج وجود فروق بين متوسطي درجات طا، األثر
وفي استبانة الميارات الحياتية  وكبلىما لصالح ، والمجموعة الضابطة في اختبار عمميات العمم

 .المجموعة التجريبية
 م(6103دراسة دار إبراىيم ) .3

م المختبر اإلفتراضي لتجارب العموم في تنمية أثر استخداىدفت ىذه الدراسة إلى تقصي 
استخدمت الباحثة ، المفاىيم لدى طالبات الصف الخامس األساسي عمميات العمم واكتساب

حيث تكونت عينة الدراسة من ، المنيج الوصفي الكمي والتصميم الشبو تجريبي في الدراسة
(طالبة تم اختيارىا بطريقة قصدية من طالبات الصف الخامس األساسي من مدرسة بنات 81)

حيث تم توزيع الطالبات إلى مجموعتين ، التعميم سمفيتسرطة الثانوية التابعة لمديرية التربية و 
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، فتراضيطالبة درست باستخدام المختبر اال (61متكافئتين بشكل عشوائي إلى تجريبية )
ولتحقيق أىداف ، عتياديةال( طالبة درست باستخدام الطريقة ا61واألخرى مجموعة ضابطة )

اختبار المفاىيم العممية ، عمميات العمم الدراسة قامت الباحثة بإعداد أدوات الدراسة اختبار
 والمقابمة 

(وقد أظيرت ANCOVAولئلجابة عن أسئمة الدراسة استخدمت تحميل التباين األحادي )
النتائج وجود فروق بين متوسطي درجات طمبة المجموعة الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة 

 التجريبية 

 م(6104الدوسري ) .4

عرفة مستوى إتقان الطالبات في الصف السادس االبتدائي لعمميات ىدفت ىذه الدراسة إلى م
حيث استخدمت الباحثة المنيج الوصفي وقد تكونت عينة  .العمم األساسية في مقرر العموم

، مدارس حكومية في محافظة الخرج (;تم اختيارىن عشوائيًا من )، ( طالبة691البحث من )
لبحث وىي عبارة عن اختبارتحصيمي لعمميات العمم متحقق من أىداف الدراسة صممت أدوات الو 

ولئلجابة عمى أسئمة الدراسة استخدمت الباحثة التكرارات والنسب المئوية لنتائج عممية ، األساسية
واستخدمت معامل ألفا كرونباخ لمتأكد من ثبات االختبار التحصيمي لعمميات العمم ، التحميل
 .األساسية

توى إتقان الطالبات في الصف السادس اإلبتدائي لعمميات العمم وتوصمت الباحثة إلى تدني مس
 األساسية إجمااًل.

 (م6106دراسة إبراىيم البعمي ) .5

ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى فعالية استخدام نموذج االستقصاء الدوري في تنمية 
الخامس االبتدائي بعض عمميات العمم والتحصيل الدراسي في مادة العموم لدى تبلميذ الصف 

 وقد اتبع الباحث المنيج التجريبي لمجموعتين متكافئتين قبمي وبعدي ، بالمممكة العربية السعودية
تم اختيارىم من تبلميذ الصف الخامس االبتدائي ، ( تمميذاً 7=وتكونت عينة الدراسة من )

ى تجريبيةوتكونت وتم تقسيميم إلى مجموعتين: األول، بمحافظة بيشة بمنطقة عسير بالسعودية
( >8نت من)والثانية ضابطة وتكو ، تمميذًا تدرس باستخدام نموذج االستقصاء الدوري(89من)

وتم إعداد اختبار عمميات العمم واختبار تحصيمي ، تمميذًا وتدرس بالطريقة المتبعة في المدارس
باختبار صحة  قام الباحث، وتم تطبيقيما قبميًا وبعديًا عمى مجموعتي الد ارسة، االبتدائي

لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات تبلميذ (t-test)الفروض مستخدمًا اختبار 
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ارسة عن وجود فروق بين وأسفرت نتائج الد.المجموعتين في اختبار عمميات العمم والتحصيل
متوسطي درجات تبلميذ المجموعة التجريبية ودرجات تبلميذ المجموعة الضابطة في اختبار 

 عمميات العمم واالختبار التحصيمي لصالح المجموعة التجريبية. 

 م(6106الحراحشة ) .6

أداء  ىدفت ىذه الدراسة إلى أثر استراتيجية المماثمة في اكتساب المفاىيم العممية ومستوى
 .عمميات العمم األساسية لدى تبلميذ الصف الخامس األساسي في قصبة المفرق

حيث استخدمت الباحثة التصميم الشبو تجريبي وقد تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية 
(طالبة من طالبات الصف الخامس األساسي في مدرسة بمعما 8:حيث بمف عدد أفراد العينة )

وقسمت العينة إلى مجموعتين األولى  تجريبية ، ة في مديرية تربية المفرقاألساسية المختمط
( درست 76طة وعددىا )والثانية ضاب، ( طالبة درسوا باستخدام استراتيجية المماثمة76ىا )دوعد

ولتحقيق ىدف الدراسة تم استخدام اختبار الكتساب المفاىيم العممية  .عتياديةبالطريقة اال
واختبار لمستوى أداء عمميات العمم باإلضافة إلى دليل لممعمم يساعده في تدريس الوحدة وفق 

ولئلجابة عمى أسئمة الدراسة تم نطبيق أدوات الدراسة قبل تطبيق التجربة ، استرتيجية المماثمة
وأظيرت النتائج (، ANCOVAحميل اإلحصائي المصاحب األحادي )وبعدىا واستخدمت الت

وجود فروق بين متوسطي عبلمات الطالبات في اختبار أداء عمميات العمم األساسية لصالح 
 .أفراد المجموعة التجريبية

 م(6106جحجوح ) أبو .7

العممية ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء فاعمية دورة التعمم الخماسية في تنمية المفاىيم 
وقد اتبع .وعمميات العمم وحب االستطبلع العممي لدى تبلميذ الصف الثامن األساسي بغزة

 (97البحث المنيج التجريبي القبمي والبعدي لمجموعتين ضابطة وتجريبية وتكونت العينة من )
البلجئين طالبًا من مدرسة ذكور النصيرات اإلعدادية)ج( التابعة لوكالة الغوث الدولية لتشغيل 

 الفمسطينين وكانت متمثمة في صفين تم اختيارىم عشوائيًا بالطريقة البسيطة ثم اختيار أحد
مجموعة ضابطة وعدده  واآلخرطالبًا  (>6) وعدده الفصول كمجموعة تجريبية عشوائياً 

ة ولتحقيق أىداف الدراسة أعد الباحث ثبلث أدوات تمثمت في اختبار المفاىيم العممي، (طالباً 69)
ليساعد المعمم في ؛ واختبار عمميات العمم ومقياس حب االستطبلع كما أعد  دليبًل لممعمم 

باستخدام  ولئلجابة عن أسئمة البحث قام الباحث بتحميل البيانات إحصائياً ، تطبيق االستمراتيجية
طريق ودراسة معامل األثر عن ، لعينتين مرتبطين (واختبار )ت، لعينيتين مستقمتين (اختبار )ت
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فأظيرت النتائج  وجود فروق بين متوسطي درجات تبلميذ المجموعة التجريبة ، مربع معامل إيتا
ومتوسط درجات المجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية التي درست بطريقة دورة التعمم 

 .الخماسية

 (م6101دراسة عبد العزيز القطراوي ) .8

عمميات العمم  استراتيجية المتشابيات في تنـمية ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام
، وميارات التفكير التأممي في العموم لدى طبلب الصف الثامن األساسي بمدارس قطاع غزة

 ين قبمي وبعديتولتطبيق الدراسة اتبع الباحث المنيج التجريبي لمجموعتين متكافئ

تكونت  حيث، دراسة بطريقة قصديةوقد تم اختيار مدرسة عين الحموة الثانوية لمبنين وعينة ال
عدد كل منيمـا ، من طبلب الصف الثامن األساسي(ب، عينةالدراسة من شعبتين دراسيتين)أ

 في حين كانت األخرى مجموعة، مجموعة تجريبية(واعتبر الباحث الشعب )ب، طالبا (32)

السابق فـي  ضابطة وقد تأكد الباحث من تكافؤ المجموعتين من حيث العمر الزمني والتحصيل
و قام الباحث بتطبيق اختبار عمميات العمم واختبار ميارات التفكير  من سجبلت المدرسة العمـوم

وكاختبار بعدي عمى ، مجموعتي الدراسة لمتأكد من تكافؤىما التأممي كاختبار قبمـي عمـى
 الدراسة الختبار صحة الفروض واإلجابة عمى أسئمة، التجربة مجموعتي الدراسـة بعـد تنفيـذ

 ومعامل مربع إيتا لحساب حجم التأثير لمتأكد مـن، لعينتين مستقمتين)  t-test)واستخدم اختبار

 ولئلجابة عـن، أن حجم الفروق الناتجة ىي فروق حقيقية وال تعود لمصـدفة

وجود  فروق بـين متوسـط  نوأسفرت النتائج ع ،أسئمة الدراسة والتحقق من صحة فرضياتيا
 الطبلب في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات الطبلب في المجموعة الضابطة فـي درجـات

عمميات العمم و التفكير التأممي تعزى الستخدام استراتيجية المتشابيات كأسموب فـي  اختبار
 لصالح المجموعة التجريبية.، التـدريس

 (م6118دراسة رامي أبو لبدة ) .01

النمط االكتشافي في اكتساب ميارات عمميات العمم لدى ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فاعمية 
 الصف الثامن األساسي بغزة. طمبة

لتطبيق لتكون ميدان  ؛وقد اختار الباحث  مدرسة ذكور خان يونس اإلعدادية )ب( لبلجئين
وقد تكونت عينة الدراسة من ، الباحث عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة واختـار، الدراسـة
، مجموعة تجريبية ( طالبا٢ٓ)اعتبر أحدىما ويضم ، طبلب الصف الثامن ن دراسيين مـنصفي

وقد تأكد الباحث من تكافؤ ، مجموعة ضابطة ( طالبا٢ٓ)ويضم  واعتبر الـصف الثـاني
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والتحصيل السابق في العموم واالختبار القبمي ألدوات  المجموعتين من حيث العمر الزمنـي
وقام الباحث بتطبيق اختبار عمميات العمم كاختبار قبمي عمى مجموعتي الدراسة لمتأكد  .الدراسة

الختبار صحة ، وكاختبار بعدي عمى مجموعتي الدراسة بعد تنفيذ التجربة، من تكافؤىما
  .أسئمة الدراسة الفروض واإلجابـة عـن

حجم تأثير النمط االكتـشافي ومربع إيتا لقياس ، واستخدم الباحث اختبار )ت( لعينتين مستقمتين
وأسفرت النتائج ، عمميات العمم لئلجابة عن أسئمة الدراسة والتحقق من صحة فرضياتيا عمـى
الطبلب المرتفعي التحصيل في المجموعة التجريبية  وجود فروق بين متوسـط درجـات نع

وعة اختبار عمميات العمم تعزى لصالح طبلب المجم فـي، وطبلب المجموعة الضابطة
لطبلب المنخفضي التحصيل في المجموعة ا وجود فروق بين متوسـط درجـاتو  التجريبية.

اختبار عمميات العمم تعزى لصالح طبلب المجموعة  في، التجريبية وطبلب المجموعة الضابطة
 .التجريبية

 :دراسات التي تناولت عمميات العممالتعميق عمى ال

  بالنسبة لألىداف 

واتفقت جميعيا في أنيا درست ، السابقة استراتيجيات مختمفة في التدريساستخدمت الدراسات 
 .متكاممةالساسية أو األ عمميات العممتنمية بعض أثر ىذه االستراتيجيات عمى 

 جيةفي تناوليا المتغير التابع وىو تنمية عمميات العمم باستخدام استراتي واتفقت الدراسة الحالية
تابع  رمتغي كذلك تنمية عمميات العممو  ،وىي استراتيجية التدوير  قةمختمفة عن الدراسات الساب

 .في الدراسة الحالية ثاني
 : بالنسبة لممنيج 

دراسة ( و م6159دراسة نصار )اتفقت معظم الدراسات في استخدام المنهج التجريبي مثل 

دراسة ( و م6158دراسة أبو كلوب )(وشبه تجريبي مثل م=611(وأبو لبدة )م6156البعلي )
دراسة ، (م6156دراسة الحراحشة )، م(6156) دراسة إبراىيم البعمي و م(6158)سالم 

 .م(6151) دراسة عبد العزيز القطراوي و، م(6156)أبوجحجوح 

  (م6158دراسة دار إبراىيم ) مثلوالمنيج التجريبي  والبعض استخدم المنيج الوصفي التحميمي  
 .(م6157مثل دراسة الدوسري )البعض استخدم المنيج الوصفي فقط  و
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مع الدراسات السابقة في استخدام المنيج الوصفي التحميمي لتحديد  توفي الدراسة الحالية اتفق
 .تطبيق الدراسةواستخدام المنيج التجريبي ل والمفاىيم العممية  عمميات العمم

  بالنسبة ألدوات الدراسة 

أغمب الدراسات عمى االختبار القبمي واالختبار فقد تنوعت أدوات الدراسة بتنوع أىدافيا واتفقت 
وأبو لبدة  (م6156دراسة البعلي )( و م6159دراسة نصار ) مثل  البعدي لعمميات العمم

 دراسة إبراىيم البعمي و( و م6158دراسة سالم )( و م6158دراسة أبو كلوب )و م(=611)
دراسة عبد العزيز  و، (م6156دراسة أبوجحجوح )، م(6156)دراسة الحراحشة ، (م6156)

 .م(6151) القطراوي

 .(م6157وبعضيا استخدم أداة تحميل مثل دراسة الدوسري )

 .مع الدراسات السابقة في االختبار القبمي والبعدي لعمميات العمم وفي الدراسة الحالية اتفقت

 بالنسبة لمعينة 

ا تكونت يحيث جميع، من حيث المستوى األكاديمي  اتفقت جميع الدراسات السابقة في العينة
 .من طبلب المدارس ولكنيا اختمفت في المراحل التعميمية وحجم العينة ومكان العينة

مع الدراسات السابقة في اختيار العينة من طبلب المدرسة ومع بعض  وفي ىذه الدراسة اتفقت
  .الدراسات في اختيار طبلب الصف الرابع أساسي

 نسبة لمنتائج بال 

ة عمى الضابطة يعزي لبلستراتيجية يأشارت جميع الدراسات السابقة إلى تفوق المجموعة التجريب
 .المستخدمة في الدراسات السابقة

  بالنسبة لألساليب اإلحصائية 

اتفقت بعض الدراسات في استخداميا األساليب اإلحصائية فبعضيا استخدم اختبار ت 
م(ودراسة أبوجحجوح 6158م( ودراسة سالم )6159دراسة نصار )لعينتين مستقمتين مثل 

م(ودراسة دار 6158م(وبعضيا استخدم تحميل التباين األحادي مثل دراسة أبوكموب )6156)
 م(.6158إبراىيم )

 استخدمت الباحثة اختبار ت لعينتين مستقمتين . وفي الدراسة الحالية
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 تعميق عام عمى المحور الثالث :

الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في المتغير التابع وىو عمميات العمم وفي المنيج اتفقت 
واتفقت معيا في عينة الدراسة التي ستؤخذ من طبلب المدارس واتفقت مع بعضيا ، االتجريبي

االختبار القبمي لدراسة في المرحمة حيث تناولت طبلب الصف الرابع األساسي وفي أدوات ا
 .ميات العمم والمفاىيم العمميةلعم والبعدي

 :ما استفادت بو الدراسة الحالية من دراسات المحور الثالث 

 .بناء اإلطار النظري .5

 .بناء قائمة بعمميات العمم .6

 بناء اختبار عمميات العمم. .7

 منيجية البحث  .8

 .اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة .9

   .بالدراسات السابقةاستفادة في مقارنة نتائج الدراسة الحالية  .:

 

 : تعقيب عام عمى الدراسات السابقة 4.3

ســتراتيجيات التعمم التعاوني  فــي تحقيــق األىــداف اــت جميــع الدراســات فعاليــة أثبت .5
  .ليا الموضــوعة

واكتــساب ســتراتيجيات القائمــة عمــى تنميــة ـن الدراســات إلــى فعاليــة االأشــارت العديــد مـ  .6
  .العممية المفــاىيم

ســتراتيجيات المــستخدمة فــي تنميــة ت إلــى فعاليــة األســاليب واالأشــارت جميــع الدراســا  .7
 .عمميات العمم

  .لدى الطبلبعمميات العمم أشارت بعض الدراسات إلى تدني  مستوى   .8
ســتراتيجية المقترحــة مــع ـي لمقارنــة االلمــنيج التجريبـاتبعــت معظــم الدراســات الــسابقة ا  .9

، وتتفـق ىـذه الدراسـة مـع ىـذه الدراسـات فـي اسـتخداميا لممـنيج التجريبـي، التقميدية الطريقــة
مجموعـة تجريبيــة وأخــرى ضــابطة لمقارنـة ، عينـة الدراســة إلــى مجمــوعتين حيـث تـم تقـسيم

التدوير في تنمية المفاىيم العممية  وعمميات العمم مقارنة بالطريقة  إســتراتيجيةأثــر اســتخدام ؛
 التقميدية
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وتتفـق ، لتحديـد قائمـة المفـاىيم العمميـة؛ استخدمت بعـض الدراسـات أداة تحميـل محتـوى  .:
  .الحالية مع ىذه الدراسات في ذلك الدراسـة

وتتفق الدراسـة ، صفي التحميمي التجريبياستخدمت بعض الدراسات السابقة المنيج الو   .;
 .مع ىذه الدراسات في استخداميا لممنيج الوصفي التحميمي التجريبي الحاليـة

وتتفـــق الدراســـة الحاليـــة ، لمدراســـة قياس االختبـــارات كـــأدوات ،اســـتخدمت معظـــم الدراســـات  .>
ــذه واختبارًا لعمميات العمم ، لممفــاىيم العمميــة اً اختبــار  ثــةالدراســات حيــث أعــدت الباح مـــع ىـ
  .لمدراسة كــأدوات

وتــــستخدم ، ســــتراتيجيات التعمم التعاونيوفقــــًا ال ، اســــات دلــــيبلً اســــتخدمت بعــــض الدر  .=
  .الحالية دليبًل لممعمم لتوضيح خطوات االستراتيجية في التدريس الدراســــة

  :ما اختمفت بو الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
بنـاء عمـى مـا سـبق مــن اسـتعراض لمدراسـات الـسابقة تـرى الباحثــة أن الدراسـة الحاليـة 

 .:غيرىا فيما يمي اختمفـت عــن
  في تنمية المفاىيم  كأسموب جديد من أساليب التعمم التعاوني  التدويرة استراتيجياستخدمت

 .عممية وعمميات العمم في مادة العمومال
  الثاني لمفصل تناولت الدراسـة وحـدة " التصنيف" مـن كتـاب العمـوم لمـصف الـرابع  األساسـي

 .الدراسي
 بمدرسة  طالبات الصف الرابع األساسـي نشممت الدراسة عينة من البيئة الفمسطينية وى

 .التربية والتعميم في مديرية غرب غزة التابعـة لـوزارة (القاىرة األساسية الدنيا )ب
 

 :مدى استفادة الباحثة من الدراسات السابقة
  .بناء اإلطار النظري لمدراسة1 -
 ( اختبار عمميات العمم، اختبار المفاىيم العممية)بناء أدوات الدراسة 2 -
 .بناء قائمة المفاىيم العممية- 3

 بعمميات العمم بناء قائمة  4-
 .إعداد دليل لممعمم 5-
 .اختيار األساليب اإلحصائية 6-
 .تفسير النتائج التي توصمت إلييا الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة 7-



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصــل الرابع 3
 الطريقة واإلجراءات
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 الفصـل الرابـع

 الطريقة واإلجراءات

يشمل منيج الدراسة و ، التي اتبعتيا الباحثة في الدراسة جراءاتاإل اول ىذا الفصليتن
الخطوات التي  يشمل أيضًا و ، الدراسةت او و بناء أد، وعينة الدراسة وأسموب اختيارىا ومجتمع

واألساليب اإلحصائية  ،اتبعتيا الباحثة في الكشف عن مدى صدق وثبات ىذه األدوات
 لوصول لمنتائج.المستخدمة في معالجة البيانات، وتحميميا، وا

  :الدراسةمنيج  3.0
 6118استخدمت الباحثة المنيج التجريبي كونو مناسب لموضوع الدراسة ويعرفو زيتون )

( " ىوالمنيج الذي يتم فيو التحكم في المتغيرات المؤثرة في ظاىرة ما باستثناء متغير >:5ص، م
 .الظاىرة موضع الدراسة"واحد يقوم الباحث بتطويعو وتغييره بيدف تحديد وقياس تأثيره عمى 

، حيث اتبعت الباحثة أسموب تصميم المجموعتين التجريبية والضابطة المتكافئتين
" مجموعة األفرادالذين يشاركون في بحث وتتمقى المعالجة التجريبية ىيلمجموعة التجريبية ا

ة تختمف مجموعة األفراد في بحث التتمقى أية معالجة أو تتمقى معالجىي والمجموعة الضابطة 
 .(5:6ص، م6158، و أبوطالب، وأبوموسى، أبوالزرو ، القواسمة) "عن المعالجة التجريبية 

، ستراتيجية التدويربا (التصنيف)لوحدة الدراسية االمجموعة التجريبية وبناًء عميو ُدِرست 
 .العتياديةبالطريقة انفسيا لوحدة الدراسية ُدرست ا بينما  المجموعة الضابطة 

حيث قامت الباحثة  ، استخدام المنيج الوصفي  من خبلل أسموب تحميل المحتوىكما تم 
في كتاب العموم لمصف الرابع األساسي وذلك  (التصنيف)بتحميل محتوى الوحدة الثالثة 

 .الستخراج وتحديد المفاىيم العممية وعمميات العمم المتضمنة فييا

 المجتمع األصمي لمدراسة: 3.6
التابعـة لـوزارة  غـرب غـزةدارس بمـ األساسـي الرابـعالصف جميع طمبة يتكون مجتمع الدراسة مـن 

لثـــــــاني والبـــــــالغ عــــــــددىم لمفصـــــــل الدراســـــــي ا 2016/2015لمعـــــــام الدراســـــــي  التربيـــــــة والتعمـــــــيم 
، ( طالبـة51;5( طالـب وعـدد الطالبـات )5>:5حيث بمغ عدد الطبلب )، وطالبة (طالب5=77)

 .:6159/615رة التربية والتعميم وفقًا إلحصائية وزا
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 عينة الدراسة: 3.4
 القــــاىرةاألساســـي بمدرســـة  الرابـــع( طالبـــة مـــن طالبـــات الصـــف 64تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن )

كـــون ، حيـــث تـــم اختيـــار المدرســـة قصـــدياً (2016/2015لمبنـــات لمســـنة الدراســـية ) "ب" األساســـية
ـــة تعمـــل بـــنفس المدرســـة  أربعـــةيوجـــد بالمدرســـة حيـــث ، وذلـــك لتســـييل إجـــراءات الدراســـة ؛الباحث

وتـم تعيـين بسـيطة  ى اختيـار صـفين منيمـا بطريقـة عشـوائيةجـرِ أُ ، الرابع األساسـيمصف ل صفوف
والمجموعــة األخــرى ضــابطة تــدرس نفــس الوحــدة بالطريقــة ، حــداىما عشــوائيًا كمجموعــة تجريبيــةإ

 العينة :يوضح أفراد  التاليوالجدول ، االعتيادية
 عدد أفراد عينة الدراسة لممجموعة التجريبية والضابطة (:4.1 ) جدول

 النسبة المئوية العدد الصف المجموعة المدرسة
القاىرة االساسية ب 

 لمبنات
 50% 76 )6الصف الرابع ) المجموعة التجريبية

 50% 76 (7الرابع )الصف  المجموعة الضابطة

 100% 8: المجموع

 أدوات الدراسة: 3.3
 استخدمت الباحثة األدوات التالية::، والتحقق من فرضياتيا، لئلجابة عن أسئمة الدراسة

 أداة تحميل المحتوى لوحدة )التصنيف( -1

 .المفاىيماختبار  -2

 .عمميات العمماختبار  -3

 تحميل المحتوى:أوًل: أداة 

بأنـــو أســـموب بحثـــي ييـــدف إلـــى التعـــرف إلـــى المكونـــات أو العناصـــر ويقصـــد بتحميـــل المحتـــوى 
األساسية لممواد التعميمية في العموم الطبيعية بطريقة كميـة موضـوعية وفقـًا لمعـايير محـددة مسـبقًا 

 (66ص، م;>=5، )طعيمة

وقـد اســتخدمت الباحثــة أداة تحميــل المحتـوى لتحديــد قائمــة المفــاىيم وعمميـات العمــم المتضــمنة فــي 
 حدة التصنيف من كتاب العموم لمصف الرابع وتكونت  ىذه األداة من :و 

 اليدف من التحميل 

  عينة التحميل 

 وحدة التحميل. 
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 فئات التحميل. 

 ضوابط عممية التحميل.   

 قائمة المفاىيم العممية وعمميات العمم المتضمنة لوحدة التصنيف. 

 :ل المحتوى وفقًا لمخطوات التاليةوقامت الباحثة بتحمي

 تحديد اليدف من التحميل: -1

 )التصــنيف( المتضــمنة بوحــدة ، العمميـة وعمميــات العمــمتيـدف عمميــة التحميــل إلــى تحديــد المفــاىيم 
 .الثانياألساسي الجزء  الرابعمصف العموم ل من كتاب

 تحديد عينة التحميل: -2

لمفصـل األساسـي  الرابـعلمصـف  العمـوم( مـن كتـاب التصـنيف) الثالثـةشممت عينـة التحميـل الوحـدة 
 الدراسي الثاني واحتوت الوحدة عمى الدروس التالية:

 دروس الوحدة (:4.2 ) جدول

 رقم الصفحة اسم الدرس الدرس

 1:-99 أىمية التصنيف الدرس األول

 8:-5: الفقاريات والبلفقاريات الدرس الثاني

 1;-9: البلفقاريات الدرس الثالث

 ;;-5; الفقاريات الدرس الرابع

 6>->; أسئمة الوحدة أسئمة الوحدة

 وحدة التحميل :تحديد  -3

البــد مـن وجــود وحـدات يمكــن االسـتناد إلييــا ، صـل إلـى التقــدير الكمـي لفئــات التحميـللمتو 
 فئات التحميل.ويستند إلييا رصد ، ولذا تم اختيار الفقرة كوحدة تحميل، تعداد ىذه الفئات في 
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 التحميل : تحديد فئات -4

وتعتبر فئات التحميل ، ويقصد بيا العناصر التي يتم تحميل محتوى الوحدة الدراسية عمى أساسيا
 (.4( )3جرائية ممحق رقم )وتعريفاتيا اإل، وعمميات العمم، في ىذه الدراسة ىي: المفاىيم العممية

 ضوابط عممية التحميل:تحديد  -5

وذلك لزيادة الدقة وضبط عممية ، بمراعاة عددًا من الضوابط خبلل عممية التحميل قامت الباحثة
 ومن ىذه الضوابط:، التحميل

  تم االلتزام بتعريف المفيوم كتعريف إجرائي عند تحميل المحتوى وىو: الصورة العقمية التي
من  ( وتتألفالتصنيف) الثالثةتتكون لدى الطالبة نتيجة خصائص مشتركة في الوحدة 

 االسم والداللة المفظية.
  الرابعلمصف  العموم( من كتاب التصنيف)وحدة  الثالثةيقتصر التحميل عمى الوحدة 

 .الثانياألساسي الجزء 
 يشتمل التحميل األنشطة وأسئمة التقويم والصور والفقرات الكاممة 

 التحميل في ضوء التعريفات اإلجرائية لممفاىيم العممية وعمميات العمم. 
 أداة تحميل المحتوى: صدق -6

بحيـث يعطـي صـورة كاممـة وواضـحة لمقـدرة ، ن تقيس األداة ما وضـعت لقياسـوأىو صدق األداة 
( وقـــــد تـــــم تقـــــدير صـــــدق األداة 651ص، م6151، األداة عمـــــى قيـــــاس المـــــراد قياســـــيا )العبســـــي

حيــث عرضــت األداة فــي صــورتيا األوليــة عمــى مجموعــة مــن ، باالعتمــاد عمــى صــدق المحكمــين
وفــي ، ومراجعــة فئــات التحميــل، وذلــك لمتأكــد مــن الصــدق الظــاىري لــؤلداة، (2)ختصــين ممحــقالم

 .قامت الباحثة بتعديل ما طمب تعديمو بحسب اتفاق المحكمين، ضوء ذلك

 ثبات أداة تحميل المحتوى: -7

حيــث قامــت الباحثــة بتحميــل محتــوى ، اق عبــر الــزمنفــتــم التأكــد مــن ثبــات التحميــل مــن خــبلل االت
ثــم أعيــد التحميــل مــرة أخــرى بعــد ، (وعمميــات العمــم، العمميــةمــن حيــث )المفــاىيم ، الثالثــةالوحــدة 

مسـتخدمة ، قامت بحساب معامل االتفاق بين التحميمـين، ومن ثم، ثبلثة أسابيع من التحميل األول
 والتي تأخذ الصورة التالية:، معادلة ىولستي

 معامل الثبات =نقاط التفاق / نقاط الختالف + نقاط التفاق 

 (.:66ص، م6118، )طعيمة
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 عبر الزمنو عمميات العمم العممية التحميل لممفاىيم  نتائج (:4.3 ) جدول

 
التحميل 

 األول
 معامل الثبات نقاط الختالف نقاط التفاق التحميل الثاني

 8=.1 5 59 :5 59 المفاىيم 

 :=.1 7 =: 6; =: عمميات العمم

داة التحميــل أ( وىــذا يــدل عمــى أن 8=.1يتضــح مــن الجــدول الســابق أن معامــل الثبــات لممفــاىيم )
 مما يجعل الباحثة تطمئن الستخدام األداة العممية لمتحميل.، مناسب من الثبات رتتمتع بقد

مناسـب مـن  رداة التحميل تتمتع بقدأ( وىذا يدل عمى أن :=.1) لعمميات العممأن معامل الثبات و 
 مما يجعل الباحثة تطمئن الستخدام األداة العممية لمتحميل.، الثبات

 كمــا قامــت الباحثــة بحســاب معامــل الثبــات عبــر محممــين آخــرين وحصــمت عمــى نتــائج مشــابية
 :التاليالجدول ر األشخاص والنتائج في حيث يسمى ىذا النوع من الثبات بثبات التحميل عب

 عبر األشخاصممفاىيم العممية وعمميات العمم نتائج التحميل ل (:4.4 ) جدول

 نقاط الختالف نقاط التفاق تحميل المعمم تحميل الباحث فئة التحميل

 0 04 04 05 المفاىيم العممية

 6 61 61 66 العممعمميات 

 حيث تم حساب معامل الثبات وفقًا لممعادلة السابقة كالتالي :

 1.83=  04/05الثبات لفئة المفاىيم العممية =  

  1.86=61/66الثبات لفئة عمميات العمم = 

( ;=.1) لعمميــات العمــم (و8=10لممفــاىيم العمميــة ) يتضــح مــن الجــدول الســابق أن معامــل الثبــات
ـــى أن  ـــدل عم ـــدأوىـــذا ي ـــع بق ـــل تتمت ـــات رداة التحمي ـــة تطمـــئن ، مناســـب مـــن الثب ممـــا يجعـــل الباحث

 الستخدام األداة العممية لمتحميل.
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:المفاىيم العممية: اختبار ثانياً   

ت تكونـــالعمميـــة مـــن نــوع االختيـــار مـــن متعـــدد   موضــوعي لممفـــاىيمقامــت الباحثـــة ببنـــاء اختبـــار 
( :7لتصــبح الدرجــة الكميــة)، خصصــت لكــل مفــردة درجــة واحــدة( فقــرة :7مــن )صــورتو النيائيــة 

لقياس تكافؤ المجموعتين قبل تطبيق التجربة ولمعرفة وجـود فـروق بـين  الباحثة واستخدمتو ،درجة
 (.7)بعد انتياء التجربة ممحق رقم ، المجموعتين: الضابطة والتجريبية

 المفاىيم  رختباخطوات بناء ا: 

 :الدراسيةتحديد المادة -0

التـي تـم اختيارىـا مـن كتـاب العمـوم لمصـف الرابـع )وحـدة التصـنيف( الثالثـة ،وىي الوحـدة الدراسـية 
 الفقاريات(، الفقاريات والبلفقاريات، وىي مقسمة إلى أربع دروس: )أىمية التصنيف

 ار :تحديد اليدف من الختب-6

ـــة ـــاىيم العممي ـــة المف ـــى مـــدى تنمي ـــى التعـــرف عم ـــار إل ـــع  ىـــدف االختب ـــات الصـــف الراب ـــدى  طالب ل
المتضـمنة فـي وحـدة الدراسـة وتشـمل فقـرات االختبـار ثبلثـة مسـتويات حسـب مسـتويات ، األساسي

، وتــم تصــميم جــدول مواصــفات، التحميــل(، الفيــم، وىــي )التــذكر، األىــداف التــي تتضــمنيا الوحــدة
ىــداف المــراد قياســيا ومســتويات األ، بحيــث تــوزع عميــو األوزان النســبية ألجــزاء المحتــوى الدراســية

 :التاليالجدول كما في 
 لطبلب الصف الرابع في وحدة )التصنيف(العممية جدول مواصفات اختبار المفاىيم  (:4.5 ) جدول

 

 

 المحتوى

الوزن 
النسبي 
 لممحتوى

 األىداف ووزنيا النسبي عمى مستوى 

 (التحميل -الفيم  –التذكر )

التذكر 
34% 

 الفيم

37% 

 التحميل

8% 

المجموع الكمي 
 لمفقرات 

 > 5 8 7 %61 أىمية التصنيف

 > 5 8 7 %61 الفقاريات والالفقاريات

 56 5 : 9 %71 الالفقاريات

 56 5 : 9 %71 الفقاريات وأسئمة الوحدة

 81 8 61 :5 %511 المجموع
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 : إعداد البنود الختيارية-4

( 81قائمة المفاىيم العممية في بناء االختبار في صـورتو األوليـة  المكـون مـن )حثة باستعانت البا
 عند صياغة الفقرات أن تكون : وقد راعت الباحثة، (5فقرة من نوع اختيار من متعدد ممحق)

 .لممستوياتشاممة  -

 .واضحة وبعيدة عن الغموض والمبس -

 .ممثمة بجدول المواصفات المحكم -

 لغويًا وسيمة ومبلئمة لمستوى الطمبة. سميمة -

 .مصاغة بصورة إجرائية -

 .قادرة عمى قياس سموك واحد يتضمن فكرة واحدة فقط -

 وروعي عند كتابتيا ما يمي:، وقامت الباحثة بتقديم عدة تعميمات في الصفحة األولى

 .البيانات األولية لمطالبة: وتتمثل باالسم والصف والشعبة 

 م اعطاء الطالبات فكرة مبسطة عن طريقة الحل.تعميمات االختبار: ت 
 تجريب الختبار :-3

الـذين سـبق  و ( طالبـة40ى عينة استطبلعية عشوائية قواميا )قامت الباحثة بتطبيق االختبار عم
 ليم دراسة ىذه الوحدة وكان اليدف من التجربة االستطبلعية ما يمي: 

 .حساب زمن االختبار -5

 .الداخمي لبلختبارحساب معامل االتساق  -6

   .حساب ثبات االختبار -7

 .تحميل فقرات االختبار لحساب معامبلت الصعوبة والتمييز -8

وتـرك الوقـت مفتوحــًا أثنـاء التطبيـق لجميــع ، وبـدأت عمميـة التطبيــق عمـى العينـة االســتطبلعية
، حيــث تــم تســجيل الوقــت الــذي اســتغرقتو أول خمــس طالبــات، طالبــات العينــة االســتطبلعية

 ومن ثم حساب متوسط الزمن باستخدام المعادلة التالية:، خمس طالباتوآخر 
 متوسط الزمن= مجموع الزمن بالدقائق /عدد الطالب
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والـرد عمـى استفسـارات ، واالستعداد لئلجابـة، ىذا وقد تم إضافة خمس دقائق لقراءة التعميمات
 دقيقة.( 89وىو )، وبذلك حدد الزمن الكمي لتطبيق االختبار، الطالبات

 تصحيح الختبار :-4

تم تصحيح االختبار بوضع عبلمة واحدة لكل فقرة من فقرات االختبار في حال كانت اإلجابة 
 ( درجة.81حيث تكون الدرجة التي حصمت عمييا الطالبة محصورة بين )صفر و ، صحيحة

 صدق الختبار -5

لممجـــاالت التـــي  مـــن حيـــث تمثيـــل اإلختبـــار، اعتمـــد صـــدق االختبـــار عمـــى صـــدق المحتـــوى
 وذلك من خبلل:، يقيسيا

 صدق المحكمين :-أ

تـــم عرضـــو فـــي صـــورتو ، ( فقـــرة81والـــذي تكـــون مـــن )إعـــداد االختبـــار فـــي صـــورتو األوليـــة  بعـــد
، األوليــة عمــى مجموعــة مــن المحكمــين مــن ذوي االختصــاص فــي المنــاىج وطــرق تــدريس العمــوم

جــــراء ، (2ممحــــق )ومشــــرفي ومعممــــي العمــــوم مــــن ذوي الخبــــرة  وتــــم أخــــذ آرائيــــم ومبلحظــــاتيم وا 
التعــديبلت البلزمــة مــن حيــث الســبلمة المغويــة  ومــدى شــمولية المفــاىيم المحــددة لموحــدة و مــدى 
انتماء فقرات االختبار لممفاىيم العمميةو مبلءمتيا لمطمبة وقد تم تعديمـو بنـاًء عمـى آراء المحكمـين 

  %.1>مى من  التي بمغت نسبة اتفاقيم عمى مفردات االختبار أع
 :صدق التساق الداخمي -ب

عمــى أنــو "قــوة االرتبــاط بــين درجــات كــل مســتوى مــن  (551ص، م ===5عرفــو األغــا واألســتاذ )
مســتويات األىــداف ودرجــة االختبــار الكميــة وكــذلك درجــة ارتبــاط كــل ســؤال مــن أســئمة االختبــار 

 بمستوى األىداف الكمي الذي تنتمي إليو "

عن طريق تطبيق االختبار المعـد عمـى عينـة الدراسـة ، ق االتساق الداخميوقد تم التحقق من صد
وتـم حســاب معامــل االرتبــاط )بيرسـون( بــين درجــات كــل ، ( طالبــة81االسـتطبلعية المكونــة مــن )
وذلـــك باســـتخدام البرنـــامج ، والدرجـــة الكميـــة لممجـــال الـــذي تنتمـــي إليـــو، فقـــرة مـــن فقـــرات االختبـــار

يوضـح معـامبلت ارتبـاط كـل فقـرة مـن فقـرات االختبـار بدرجـة  والجدول التالي .(spssاالحصائي)
 .االختبار الكمية
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 الذي ينتمي إليو في اختبار المفاىيم  لمجالمع درحة افقرات الكل فقرة من لرتباط اال تمعامبل (:4.6 ) جدول

 معامل الرتباط رقم السؤال معامل الرتباط رقم السؤال الرتباطمعامل  رقم السؤال

 الفيم الفيم التذكر
1 0.480** 17 0.262 33 0.370* 

2 0.488** 18 0347* 34 0.506** 

3 0.585** 19 0.418** 35 0.421** 

4 0.415** 20 0.537** 36 1.616** 

 التحميل **0.614 21 0.138 5
6 0.775** 22 0.399* 37 0.515** 

7 0.069 23 0.252 38 0.571** 

8 0.547** 24 0.357* 39 0.432** 

9 0.401** 25 0.641** 40 0.656** 

10 0.495** 26 0.513** 

 

11 0.566** 27 0.392* 

12 0.342* 28 0.719** 

13 0.480** 29 0.697** 

14 0.478** 30 0.481** 

15 0.365* 31 0.518** 

16 0.555** 32 0.517** 

0.304(=0.05(وعندمستوىداللة)>7*رالجدوليةعنددرجةدرية)

0.393(=0.01(وعندمستوىداللة)>7**رالجدوليةعنددرجةدرية)

( 0.01، 0.05حصــائيًا عنــد مســتوى داللــة )إأن جميــع الفقــرات دالــة يتضــح مــن الجــدول الســابق 
ختبــار بصــورتو النيائيــة حيــث قامــت الباحثــة بحــذفيم وأصــبح اال( 23، 17، 7، 5عــدا الفقــرات )

   .( فقرة36)مكونًا من 

ولمتأكــد مــن اإلتســاق الــداخمي لمجــاالت االختبــار تـــم حســاب معــامبلت االرتبــاط بــين درجــة كـــل 
 :التاليالجدول مجال تعميمي والدرجة الكمية لبلختبار كما ىو موضح في 
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 الختبار المفاىيم العممية كل مجال لبلختبار بالدرجة الكمية معامبلت ارتباط درجة  (:4.7 ) جدول

 مستوى الدللة معامل الرتباط المجال

1015دالة عند  **0.905 التذكر  

1015دالة عند  **0.950 الفيم  

1015دالة عند  **0.604 التحميل  

0.304(=0.05(وعندمستوىداللة)>7درية)*رالجدوليةعنددرجة

0.393(=0.01(وعندمستوىداللة)>7**رالجدوليةعنددرجةدرية)

ختبار دالة أن معامبلت ارتباط مجاالت االختبار بالدرجة الكمية لبل الجدول السابقيتضح من 
 ختبار.عمى االتساق الداخمي لمجاالت اال ( مما يدل0.01حصائيًا عمى مستوى الداللة )إ

( موزعة كما ىو موضح في 36ختبار مكونة من )وبذلك أصبحت الصورة النيائية لبل
 :التاليالجدول 

 النيائية الصورةفي  مجاالت االختبارعدد فقرات اختبار المفاىيم العممية موزعة حسب   (:4.8 ) جدول

 38.89 14-1 58 التذكر

 3250.00- 15 >5 الفيم

 3311.11-836 التحميل

36 %100 

 حساب معامالت السيولة والتمييز لفقرات الختبار. -6

 :الصعوبة معامل -١

 مـن سـؤال كـلعـن  أجـابوا الـذين األفـراد لعـدد المئويـة النسـبة" الصـعوبة بمعامـل يقصـد

 27%حيث تمثل كل مجموعـة ، والدنيا العميا ينكمتالمح المجموعتين من إجابة صحيحة ختباراال
 ويحســـب، ( فـــرداً 11فيكـــون عـــدد األفـــراد فـــي كـــل مجموعـــة )، مــن أعـــداد العينـــة االســـتطبلعية

 (1;5ص، م1==5، عميانو  : )الزيود :التالية بالمعادلة

 صعوبة الفقرة =درجة 
 الفقرة من المجموعتين العميا والدنيا عن مجموع اإلجابات الصحيحة

 عدد األفراد الذين أجابوا عن الفقرة في المجموعتين
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 وجدت االختبار فقرات من فقرة لكل الصعوبة معامل يجادا  و  السابقة المعادلة وبتطبيق

  الصعوبة معامل متوسط وكان ((0.27-0.77بينتراوحت ما  الصعوبة معامبلت أن  الباحثة
 درجة مستوىمناسبة ل وذلك، االختبار فقرات جميع عمى الباحثة تبقي النتائج وبيذه، (0.58)الكمي

ويقبل عمم  0.80وأقل من 0.20 حيث كانت معامبلت الصعوبة أكثر من ، الفقرات صعوبة
، م>611، أبودقة)(1>10من )و أقل .( 1061القياس معامل الصعوبة  إذا بمغ أكثر من )

 (6;5-1;5ص

 :زييالتم معامل -٢

 (5;5 ،ص1==5، عميان؛التمييز لمفقرات وفقًا لممعادلة التالية : )الزيود تتم حساب معامبل

 معامل تمييز الفقرة =
 –عدد اإلجابات الصحيحة عمى الفقرة في المجموعة العميا )

  (عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا

 عدد أفراد إحدى المجموعتين
 

-0.27) بين السابقة المعادلة استخدام بعد االختبار لفقرات التمييز معامبلت جميع تراوحت حيث
 0.53)) الكمي التمييز معامل متوسط بمغ وقد، والدنيا العميا الفئتين إجابات بين ( لمتمييز0.73
 (6;5-1;5ص، م>611، أبودقة)  (0.20)من ثرأك بمغ إذا معامل التمييز القياس عمم ويقبل
 .االختبار جميع فقرات عمى الباحثة تبقي وبذلك

 لممفاىيم العممية معامبلت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار (:4.9 ) جدول

 معامالت التمييز معامالت الصعوبة م معامالت التمييز معامالت الصعوبة م

1 0.77 0.45 19 0.50 0.45 

2 0.68 0.45 20 0.68 0.45 

3 0.64 0.73 21 0.64 0.73 

4 0.68 0.45 22 0.64 0.55 

5 0.64 0.73 23 0.68 0.45 

6 0.50 0.64 24 0.64 0.73 

7 0.32 0.45 25 0.55 0.73 

8 0.55 0.55 26 0.64 0.73 

9 0.59 0.45 27 0.55 0.73 

10 0.59 0.27 28 0.59 0.64 
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 معامالت التمييز معامالت الصعوبة م معامالت التمييز معامالت الصعوبة م

11 0.50 0.45 29 0.41 0.45 

12 0.55 0.55 30 0.45 0.55 

13 0.77 0.45 31 0.41 0.45 

14 0.50 0.64 32 0.45 0.73 

15 0.77 0.27 33 0.27 0.36 

16 0.68 0.45 34 0.59 0.45 

17 0.55 0.55 35 0.68 0.27 

18 0.55 0.73 36 0.68 0.27 

معامل الصعوبة الكمي  معامل التمييز الكمي  0.58   0.53 

 ثبات الختبار: -8

"وىو إعطاء االختبار النتائج نفسيا تقريبًا في كل مرة يطبق فييا عمى المجموعة نفسيا من 
 (227ص، م2008، أبولبدة)الطمبة  ".

وقد قامت الباحثة بإيجاد معامل الثبات بطريقتي التجزئة ، ويحسب معامل الثبات بطرق عديدة
 :عمى النحو التالي 21ريتشارد سون  -النصفية وكودر

 أوًل: طريقة التجزئة النصفية:

حيث ، بطريقة التجزئة النصفية الختبارتم استخدام درجات العينة االستطبلعية لحساب ثبات ا
مستوى لكل الفقرات الفردية مقابل الفقرات الزوجية ، قامت الباحثة بتجزئة االختبار  إلى نصفين

يوضح  التاليالجدول و ، وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين، من مستويات االختبار
 معامبلت ثبات االختبار.

 لممفاىيم العممية  معامبلت ثبات االختبار (:4.10 ) جدول
 معامل الثبات  عدد الفقرات  المجال

 0.806 58 التذكر

 0.853 >5 الفيم

 80.753 التحميل

36 0.918 

        سبيرمان بروانثم جرى تعديل الطول باستخدام معادلة 
 ر
  ر

 (6:7م، ص6119)ممحم،    
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 االختباروىذا يدل عمى أن ، (>5=10يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكمي )و 
 تطبيقو عمى عينة الدراسة.ب  ةطمئن الباحثمما يالثبات بتمتع ي

 Richardson and Kuder:  21ريتشارد سون  -ثانيًا: طريقة كودر

وذلك إليجاد معامل ثبات ، استخدمت الباحثة طريقة ثانية من طرق حساب الثبات
لمدرجة الكمية لبلختبار ككل  65حيث حصمت عمى قيمة معامل كودر ريتشارد سون، االختبار

 (6=8ص، م6151، أبو عبلم)طبقًا لممعادلة التالية: 

 = 1   - 21ر 
  (م –ك )م 

ك 6ع  

  :  التباين 6حيث أن :  م  :  المتوسط             ك  : عدد الفقرات             ع

  يوضح ذلك التاليالجدول و : 

 الختبار المفاىيم العممية 21عدد الفقرات والتباين والمتوسط ومعامل كودر ريتشارد سون  (:4.11 ) جدول

21 م 6ع ك المجال معامل كودر ريتشارد شون   

 0.707 8.225 9.871 58 التذكر

 0.816 10.375 19.163 >5 الفيم

 0.618 1.675 81.815 التحميل

36 62.410 20.275 0.883 

 ( 0.883لبلختبار ككـل كانـت ) 21يتضح من الجدول السابق أن معامل كودر ريتشارد شون
 وىي قيمة عالية تطمئن الباحثة إلى تطبيق االختبار عمى عينة الدراسة. 

 الصورة النيائية لالختبار: -8

ُخصصـت لكـل ، (7ممحق رقم ) ( مفردة:7من ) الختبار المفاىيم العمميةتكونت الصورة النيائية 
وقـد شـممت فقـرات االختبـار ثبلثـة مسـتويات مـن ( :7لتصـبح الدرجـة الكميـة ) ؛مفردة درجـة واحـدة

األىـــداف التـــي تضـــمنتيا الوحـــدة المـــراد تدريســـيا )التـــذكر، الفيـــم، التحميـــل(، وتـــم تصـــميم جـــدول 
   (.51مواصفات كما في ممحق )
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:عمميات العمم: اختبار ثالثاً   

تكونْت ، متعـدد نوع االختيار مـن من، لعمميات العمم قامْت الباحثة بإعداد اختبار موضوعي 
( 68)الكمية  لتصبح الدرجة ؛درجٌة واحدةٌ  ُخصصْت لكّل مفردة، سؤاالً  (68)من  النيائيةصورتو 

 .(8) درجة  ممحق رقم
 :عمميات العمم رختباخطوات بناء ا

 :تحديد المادة الدراسية-0

التــي تــم اختيارىــا مــن كتــاب العمــوم لمصــف الرابــع )وحــدة التصــنيف(  الثالثــة وىــي الوحــدة الدراســية
 الفقاريات(، البلفقاريات، الفقاريات والبلفقاريات، وىي مقسمة إلى أربع دروس: )أىمية التصنيف

 ار :تحديد اليدف من الختب-6

إلــى التعــرف عمــى مــدى تنميــة  طالبــات الصــف الرابــع االساســي لــبعض عمميــات  ىــدف االختبــار
وىـــي المتضـــمنة ، المتضـــمنة فـــي وحـــدة الدراســـة وتشـــمل فقـــرات االختبـــار ثبلثـــة ميـــارات، العمـــم

واالسـتنتاج( وتـم ، التصـنيف، وىي )المبلحظـة (4)بالوحدة حسب نتائج تحميل المحتوى ممحق رقم
والميـارات ، وزع عميـو األوزان النسـبية ألجـزاء المحتـوى الدراسـيبحيث ت، تصميم جدول مواصفات

 المراد قياسيا.
 جدول مواصفات اختبار عمميات العمم  لطبلب الصف الرابع في وحدة )التصنيف( (:4.12 ) جدول

 المحتوى
 %011المجموع %40الستنتاج   %68التصنيف  %31المالحظة 

عدد 
 التكرار األسئمة

عدد 
 التكرار األسئمة

عدد 
 التكرار األسئمة

عدد 
 التكرار األسئمة

 04 4 7 6 3 0 0 6 أىمية التصنيف

الفقاريات 
 والالفقاريات

6 3 6 6 6 4 5 8 

 66 7 4 4 00 6 7 4 الالفقاريات

الفقاريات 
 وأسئمة الوحدة

4 05 6 3 4 7 7 67 

 66 66 66 01 60 6 68 01 المجموع

 %011 %40 %68 %31 الوزن النسبي



   
   

=9 

 

واالســتنتاج( ، التصــنيف، تــم معرفــة عمميــات العمــم )المبلحظــة، مــن خــبلل جــدول تحميــل المحتــوى
تـم إنشــاء ، وبنـاء عمـى ذلـك، ومعرفـة األوزان النسـبية لكـل عمميـة، والتـي تـوفرت فـي وحـدة الدراسـة

 .النسب المئوية لمعممياتومع ، بحيث يتناسب مع التحميل، االختبار

 
 : إعداد البنود الختيارية-4

قائمـة عمميـات العمـم المتضـمنة وحـدة التصـنيف فـي بنـاء اختبـار عمميـات العمـم  حثـة باسـتعانت البا
وقـد خضــع ، (5)( ســؤااًل مـن نــوع اختيـار مــن متعـدد ممحــق ;6فـي صــورتو األوليـة المكــون مـن )

 عند صياغة الفقرات أن تكون : راعت الباحثةو ، آلراء كثير من المحكمين المختصين
 .لممياراتشاممة  -
 .واضحة وبعيدة عن الغموض والمبس -
 .ممثمة بجدول المواصفات المحكم -
 سميمة لغويًا وسيمة ومبلئمة لمستوى الطمبة. -
 .مصاغة بصورة إجرائية -
 .قادرة عمى قياس سموك واحد يتضمن فكرة واحدة فقط -

 وروعي عند كتابتيا ما يمي:، يمات في الصفحة األولىوقامت الباحثة بتقديم عدة تعم

 .البيانات األولية لمطالبة: وتتمثل باالسم والصف والشعبة 

  عطاء الطالبات فكرة مبسطة عن طريقة الحل.إتعميمات االختبار: تم 

 تجريب الختبار :-3

الـذين سـبق  ، طالبـة( 40ى عينة استطبلعية عشـوائية قواميـا )قامت الباحثة بتطبيق االختبار عم
 ليم دراسة ىذه الوحدة لمصف الخامس األساسي وكان اليدف من التجربة االستطبلعية ما يمي: 

 .حساب زمن االختبار -5

 .حساب معامل االتساق الداخمي لبلختبار -6

  .حساب ثبات االختبار -7

 .تحميل فقرات االختبار لحساب معامبلت الصعوبة والتمييز -8

وترك الوقت مفتوحًا أثناء التطبيق لجميع ، العينة االستطبلعيةوبدأت عممية التطبيق عمى 
، حيث تم تسجيل الوقت الذي استغرقتو أول خمس طالبات، طالبات العينة االستطبلعية

 ومن ثم حساب متوسط الزمن باستخدام المعادلة التالية:، وآخر خمس طالبات
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 متوسط الزمن= مجموع الزمن بالدقائق/عدد الطالب

والـرد عمـى استفسـارات ، واالستعداد لئلجابـة، تم إضافة خمس دقائق لقراءة التعميماتىذا وقد 
 (.89وىو )، وبذلك حدد الزمن الكمي لتطبيق االختبار، الطالبات

 تصحيح الختبار :-4

جابـة ن فقـرات االختبـار فـي حـال كانـت اإلتم تصـحيح االختبـار بوضـع عبلمـة واحـدة لكـل فقـرة مـ
 ( درجة.;6رجة التي حصمت عمييا الطالبة محصورة بين )صفر و حيث تكون الد، صحيحة

 صدق الختبار -5

، مــن حيـث تمثيـل االختبــار لممجـاالت التـي يقيســيا، اعتمـد صـدق االختبـار عمــى صـدق المحتـوى
 وذلك من خبلل:

 صدق المحكمين :-أ

مــــن األوليـــة عمـــى مجموعـــة  إعـــداد االختبـــار فـــي صـــورتو األوليـــة تــــم عرضـــو فـــي صـــورتو بعـــد
ومشـرفي ومعممـي العمـوم مـن ، المحكمين من ذوي االختصاص في المناىج وطرق تـدريس العمـوم

جــراء التعــديبلت البلزمــةوتــم أ، ذوي الخبــرة مــن حيــث الســبلمة المغويــة ، خــذ آرائيــم ومبلحظــاتيم وا 
،  عمميــات العمــم العمميــةلختبــار االومــدى انتمــاء فقــرات ، ومــدى شــمولية المفــاىيم المحــددة لموحــدة

  %.1>وقد تم تعديمو بناء عمى آراء المحكمين التي بمغت نسبة اتفاقيم عمى مفردات االختبار 
 :صدق التساق الداخمي -ب

عــن طريــق تطبيــق االختبــار المعــد عمــى عينــة الدراســة ، تــم التحقــق مــن صــدق االتســاق الــداخمي
ون( بــين درجــات كــل وتـم حســاب معامــل االرتبــاط )بيرسـ، ( طالبــة81االسـتطبلعية المكونــة مــن )
وذلـــك باســـتخدام البرنـــامج ، والدرجـــة الكميـــة لممجـــال الـــذي تنتمـــي إليـــو، فقـــرة مـــن فقـــرات االختبـــار

 .(spssحصائي)اإل

 

 

 

 

 



   
   

=; 

 

 الختبار عمميات العمممع درجة المجال الذي تنتمي إليو فقرات الكل فقرة من لرتباط اال تمعامبل (:4.13 ) جدول

 معامل الرتباط رقم السؤال معامل الرتباط رقم السؤال معامل الرتباط رقم السؤال
 االستنتاج التصنيف المالحظة

1 0.433** 11 0.629** 21 0.454** 

2 0.601** 12 0.526** 22 0.711** 

3 0.403** 13 0.524** 23 0.777** 

4 0.181 14 0.557** 24 0.609** 

5 0.568** 15 0.464** 25 0.503** 

6 0.216 16 0.560** 26 0.393** 

7 0.199 17 0.468** 27 0.638** 

8 0.634** 18 0.607** 

 9 0.528** 19 0.466** 

10 0.522** 20 0.567** 

 0.304(=0.05(وعندمستوىداللة)>7*رالجدوليةعنددرجةدرية)

 0.393(=0.01(وعندمستوىداللة)>7)**رالجدوليةعنددرجةدرية

( 0.01، 0.05يتضــح مــن الجــدول الســابق أن جميــع الفقــرات دالــة إحصــائيًا عنــد مســتوى داللــة )
مكونـًا مـن ( حيث قامت الباحثة بحذفيم وأصبح االختبار بصورتو النيائية 7، 6، 4عدا الفقرات )

  .( فقرة24)

ولمتأكــد مــن االتســاق الــداخمي لمجــاالت االختبــار تـــم حســاب معــامبلت االرتبــاط بــين درجــة كـــل 
 :التاليالجدول مجال تعميمي والدرجة الكمية لبلختبار كما ىو موضح في 

 بالدرجة الكمية لبلختبار عمميات العمم الختبار معامبلت ارتباط درجة كل مجال (:4.14 ) جدول

 مستوى الدللة معامل الرتباط المجال
1015دالة عند  **0.804 المالحظة  

1015دالة عند  **0.902 التصنيف  

1015دالة عند  **0.921 االستنتاج  

0.304(=0.05(وعندمستوىداللة)>7*رالجدوليةعنددرجةدرية)

 0.393(=0.01وعندمستوىداللة)(>7**رالجدوليةعنددرجةدرية)

أن معامبلت ارتباط مجاالت االختبار بالدرجة الكمية لبلختبار دالة  التاليالجدول يتضح من 
 ( مما يدل عمى االتساق الداخمي لمجاالت االختبار.0.01احصائيًا عمى مستوى الداللة )
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الجدول ( موزعة كما ىو موضح في 24وبذلك أصبحت الصورة النيائية لبلختبار مكونة من )
 :التالي

 في الصورة النيائية مجاالت االختبارعدد فقرات اختبار عمميات العمم موزعة حسب  (:4.15 ) جدول 

 29.17 7-1 ; المالحظة

 41.67 8-17 51 التصنيف

 1829.17-24; االستنتاج

24 %100 

 :حساب معامالت السيولة والتمييز لفقرات الختبار -6

 :الصعوبة معامل  . أ

إجابـة  االختبـار مـن سـؤال كل نع أجابوا الذين األفراد لعدد المئوية النسبة" الصعوبة بمعامل يقصد
مـن أعـداد  27%حيـث تمثـل كـل مجموعـة ، والـدنيا العميـا المحكيتـين المجمـوعتين مـن صـحيحة

:  :التاليـة بالمعادلـة ويحسب، ( فرداً 11فيكون عدد األفراد في كل مجموعة )، العينة االستطبلعية
 (1;5ص، م1==5، عميانو  )الزيود

 

 درجة صعوبة الفقرة =
 مجموع اإلجابات الصحيحة عمى الفقرة من المجموعتين العميا والدنيا

 
 الذين أجابوا عن الفقرة في المجموعتينعدد األفراد 

 وجدت االختبار فقرات من فقرة لكل الصعوبة معامل يجادا  و  السابقة المعادلة وبتطبيق

  الصعوبة معامل متوسط وكان (0.32-0.77)بينتراوحت ما  الصعوبة معامبلت أن  الباحثة
 درجة مستوىمناسبة ل وذلك، االختبار فقرات جميع عمى الباحثة تبقي النتائج وبيذه، (0.63)الكمي

 .0.80وأقل من 0.20 حيث كانت معامبلت الصعوبة أكثر من ، الفقرات صعوبة
 :زييالتم معامل . ب

، "ويعني بذلك مدى إمكانية قياس الفروق الفردية بواسطة مفردات ىذه االختبارات ")عبلم
 (;;6ص، م 6111

 (5;5ص، م1==5، عميانو التمييز لمفقرات وفقًا لممعادلة التالية : )الزيود تتم حساب معامبلو 
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 معامل تمييز الفقرة =

عدد  –عدد اإلجابات الصحيحة عمى الفقرة في المجموعة العميا 
  اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا

 عدد أفراد إحدى المجموعتين

-0.27) بين السابقة المعادلة استخدام بعد االختبار لفقرات التمييز تبلمعام جميع تراوحت حيث
 0.54)) الكمي التمييز معامل متوسط بمغ وقد، والدنيا العميا الفئتين إجابات بين ( لمتمييز0.73
 جميع فقرات عمى الباحثة تبقي وبذلك (0.20)من أكثر بمغ إذا معامل التمييز القياس عمم ويقبل

 .االختبار
 لعمميات العمم معامبلت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار (:4.16 ) جدول

 معامالت التمييز معامالت الصعوبة م معامالت التمييز معامالت الصعوبة م

1 0.77 0.45 13 0.64 0.36 

2 0.64 0.73 14 0.77 0.45 

3 0.77 0.45 15 0.64 0.73 

4 0.50 0.64 16 0.73 0.36 

5 0.55 0.73 17 0.59 0.64 

6 0.73 0.55 18 0.59 0.45 

7 0.73 0.36 19 0.64 0.73 

8 0.55 0.73 20 0.55 0.73 

9 0.73 0.36 21 0.64 0.55 

10 0.68 0.45 22 0.68 0.45 

11 0.45 0.55 23 0.59 0.45 

12 0.32 0.27 24 0.64 0.73 

معامل الصعوبة الكمي  معامل التمييز الكمي  0.63   0.54 

 

 ثبات االختبار9  -7

 ويقصد بو الحصول عمى نفس النتائج عند تكرار القياس باستخدام نفس األداة في نفس الظروف"

وقد قامت الباحثة بإيجاد معامل الثبات بطريقتي التجزئة ، ويحسب معامل الثبات بطرق عديدة
 عمى النحو التالي : 21ريتشارد سون  -النصفية وكودر
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 أوًل: طريقة التجزئة النصفية:

بطريقة التجزئة  ختبار تم استخدام درجات العينة االستطبلعية لحساب ثبات اال
الفقرات الفردية مقابل الفقرات الزوجية ، حيث قام الباحث بتجزئة االختبار إلى نصفين، النصفية
ثم جرى تعديل ، معامل االرتباط بين النصفينوذلك بحساب ، مستوى من مستويات االختبارلكل 

   رالثبات المعدل   سبيرمان بروانالطول باستخدام معادلة 
  ر

 (6:7ص، م6119، )ممحم   

 :يوضح معامبلت ثبات االختبارالتالي الجدول و 
 عمميات العمم اختبارثبات معامبلت  (:4.17 ) جدول

 معامل الثبات  عدد الفقرات المجال

 0.645 *7 المالحظة

 0.812 10 التصنيف

 0.731 *7 الستنتاج

 0.883 24 المجموع

 * تم استخدام معادلة جتمان الن النصفين غير متساويين

وىذا يدل عمى أن ، (7>>10يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكمي )
 إلى تطبيقو عمى عينة الدراسة. ةطمئن الباحثمما يالثبات بتمتع ي االختبار

 Richardson and Kuder:  21ريتشارد سون  -ثانيًا: طريقة كودر

وذلك إليجاد معامل ثبات ، استخدمت الباحثة طريقة ثانية من طرق حساب الثبات
لمدرجة الكمية لبلختبار ككل  65حيث حصمت عمى قيمة معامل كودر ريتشارد سون، االختبار

 ص(6=8، م6151، أبو عبلم)طبقًا لممعادلة التالية :  

 = 1   - 21ر 
  (م –ك )م 

ك 6ع  

  :  التباين 6حيث أن :  م  :  المتوسط             ك  : عدد الفقرات             ع
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  يوضح ذلك: التاليالجدول و 
 الختبار عمميات العمم 21عدد الفقرات والتباين والمتوسط ومعامل كودر ريتشارد سون  (:4.18 ) جدول

 21معامل كودر ريتشارد شون  م 6ع ك المجال

 0.604 4.500 3.333 ; المالحظة

 0.711 5.500 6.872 51 التصنيف

 0.663 3.475 4.051 ; االستنتاج

68 32.563 13.475 0.854 

( 0.854لبلختبــار ككــل كانــت ) 21يتضــح مــن الجــدول الســابق أن معامــل كــودر ريتشــارد شــون 
 وىي قيمة عالية تطمئن الباحثة إلى تطبيق االختبار عمى عينة الدراسة. 

 الصورة النيائية لالختبار:-8

ُخصصـــت لكــل مفـــردة درجـــة ، ( مفـــردة68الختبــار عمميـــات العمـــم مــن ) تكونــت الصـــورة النيائيـــة
 .(8)( ممحق رقم 68لتصبح الدرجة الكمية ) ؛ واحدة

 :ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب-01

ــًا آلثــار العوامــل الدخيمــة التــي يتوجــب ضــبطيا ، انطبلقــًا مــن الحــرص عمــى ســبلمة النتــائج وتجنب
حثــة طريقــة " َتبَنــت البا، صــالحة قابمــة لبلســتعمال والتعمــيموالحــد مــن آثارىــا لموصــول إلــى نتــائج 

ويعتمد عمى تكافؤ وتطـابق المجمـوعتين ، ن التجريبية والضابطة باختبارين قبل التجربةيالمجموعت
ومقارنـــة المتوســطات الحســـابية فـــي ، مــن خـــبلل االعتمـــاد عمــى االختيـــار العشـــوائي ألفــراد العينـــة

 قامت الباحثة بضبط المتغيرات التالية:بعض المتغيرات أو العوامل لذا 
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متغيـرات العمروالتحصـيل فـي مـادة  فـيتطبيـق السـتراتيجية تكافؤ مجمـوعتي الدراسـة قبـل  .0
 العموم والتحصيل العام

 العمرالفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير  لمعرفة"ت"  نتائج اختبار (:4.19 ) جدول
 االستراتيجيةقبل تطبيق  والتحصيل في العموم والتحصيل العام 

 مستوى الدللة قيمة الدللة "ت " النحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة المتغير

 العمر
 0.490 8.992 32 تجريبية

0.686 0.495 
 غير دالة 

 0.453 9.073 32 ضابطة اً إحصائي

 التحصيل في 
 العموم مادة

 0.913 6.172 35.313 32 تجريبية

 

0.365 

 

 غير دالة
 8.676 33.594 32 ضابطة اً إحصائي

 التحصيل في 
 التحصيل العام

 0.469 16.626 63.188 32 تجريبية

 

0.641 

 

 غير دالة 
 11.750 61.500 32 ضابطة اً إحصائي

 2.00( = α≤0.05( وعند مستوى داللة )6:"ت" اجلدولية عند درجة حرية )*قيمة 

    2.66( =α≤0.01( وعند مستوى داللة )6:*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية )

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين  السابقيتضح من الجدول 
قبل بدء  العمر والتحصيل في مادة العموم والتحصيل العام  اتالتجريبية والضابطة في متغير 

 .التجربة وىذا يعني أن المجموعتين متكافئتين
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 المعد لمدراسة: لختبار المفاىيمتكافؤ مجموعتي الطالبات  .6
في لممقارنة بين طمبة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة  T.testنتائج اختبار "ت"   (:4.20 ) جدول

 العممية االختبار القبمي الختبار المفاىيم

 مستوى الدللة قيمة الدللة " ت " النحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة المتغير

 التذكر
 0.873 1.796 7.531 32 تجريبية 

  

0.386 

  
 غير دالة إحصائياً 

 2.449 7.063 32 ضابطة 

 الفيم
 0.086 2.578 8.500 32 تجريبية 

  

0.932 

  
 غير دالة إحصائياً 

 3.202 8.563 32 ضابطة 

 التحميل
 0.134 1.030 1.688 32 تجريبية 

  

0.894 

  
 غير دالة إحصائياً 

 0.827 1.656 32 ضابطة 

 الدرجة الكمية
 0.365 3.904 17.719 32 تجريبية 

  

0.716 

  
 غير دالة إحصائياً 

 5.537 17.281 32 ضابطة 

 2.00( = α≤0.05( وعند مستوى داللة )6:*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية )

    2.66( =α≤0.01( وعند مستوى داللة )6:*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية )

مستوى داللة  فروق ذات داللة إحصائية عندعدم وجود  السابقيتضح من الجدول 
(α=0.05 بين طالبات المجموعة الضابطة وطالبات المجموعة التجريبية في أبعاد )االختبار 

 .االختباروعميو فإن المجموعتين متكافئتين في ، لبلختباروالدرجة الكمية 
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معــد اســتراتيجية التــدوير لختبــار عمميــات العمــم التكــافؤ مجمــوعتي الطالبــات قبــل توظيــف  .7
   لمدراسة:

في االختبار القبمي الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة  لمعرفة"ت"  نتائج اختبار (:4.21 ) جدول
 لعمميات العمم

 مستوى الدللة قيمة الدللة " ت " النحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة الميارة

 المالحظة
 1.664 1.431 3.219 32 تجريبية

 

0.101 

 
 غير دالة إحصائياً 

 1.424 3.813 32 ضابطة

 التصنيف
 0.062 2.077 4.594 32 تجريبية

 

0.951 

 
 غير دالة إحصائياً 

 1.950 4.563 32 ضابطة

 االستنتاج
 0.672 0.941 2.219 32 تجريبية

 

0.504 

 
 غير دالة إحصائياً 

 1.266 2.406 32 ضابطة

 الدرجة الكمية
 0.938 3.032 10.031 32 تجريبية

 

0.352 

 
 غير دالة إحصائياً 

 3.358 10.781 32 ضابطة

 2.00( = α≤0.05( وعند مستوى داللة )22*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

    2.66( =α≤0.01( وعند مستوى داللة )22*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

( α=0.05فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة )عدم وجـود  السابقيتضح من الجدول 
بين طالبات المجموعة الضابطة وطالبات المجموعة التجريبيـة فـي أبعـاد االختبـار والدرجـة الكميـة 

 .اختبار عمميات العمموعميو فإن المجموعتين متكافئتين في ، لبلختبار
 :مواد الدراسة

 دليل المعمم: -
 لتـدريس موضـوعات وحـدة؛  قامْت الباحثة بإعداد دليل معّمٍم لمصف الرابع األساسي

وبعض عمميات ، لتنمية المفاىيم العممية، Ruond Robinاستراتيجية التدوير الدراسة باستخدام 
 .العمم المتضمنة وحدة التصنيف لمصف الرابع األساسي

جية التدوير المراد تحقيقيا في الوحدة ونبذة مختصرة عن استراتيوقد احتوى الدليل عمى األىداف 
لترشد المعمم عمى كيفية تطبيق مراحل االستراتيجية لموصول إلى وتحضير لدروس الوحدة ؛ 

، األىداف المرجوة والتي تسعى إلى تنمية المفاىيم العممية وعمميات العمم المتضمنة الوحدة
عمل وقد زود الدليل بجميع األسئمة الستمطار األفكار  وأرفقت الباحثة مع كل درس بطاقة
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بعض عمميات العمم المستيدفة وىي   طبيقلت ؛ والصور المنوعة التي سيستخدميا المعمم
  .المبلحظة واالستنتاج والتصنيف

من ، وقد قامت الباحثة بعرض الدليل عمى مجموعة من المحكمين من أىل الخبرة واالختصاص
 (=)أجل التعديل والحذف واإلضافة ممحق 

 خطوات الدراسة: 3.4
 لئلجابة عن تساؤالت الدراسة والتأكد من صحة فروضيا اتبعت الباحثة الخطوات التالية:

 بموضوع الدراسة.  المتعمقة السابقة والدراسات التربوي األدب عمى االطبلع -

 باالستفادة من األدب التربوي والدراسات السابقة. لمدراسة النظري اإلطار إعداد -
باسـتخدام  األساسـي فـي مـادة العمـوم الرابـع" لطالبـات الصـف التصـنيفلوحدة " محتوى تحميل -

 .(8)، (7أداة التحميل لتحديد المفاىيم العممية وعمميات العمم المتضمنة الوحدة ممحق رقم )
فـي مــادة العمــوم ، األساســي الرابـعت الصــف " لمطالبـاالتصــنيفلوحــدة "  المعمـم دليــل إعـداد -

 .(=)ممحق رقم 
اختبـار المفـاىيم العمميـة ممحـق : فـي تمثمتـا ناوالمتـ، فـي صـورتيما األوليـة البحـث أداتـي إعداد -

 (.:ممحق ) واختبار عمميات العمم، (9)
العمــوم  فــي ن)المختصــوو المحكمــين وىــم  مــن مجموعــة عمــىأدوات الدراســة  عــرض -

 .(6ممحق ) والمعممين( والمشرفين الجامعات من أساتذة التربية في نوو والمختص
( 81عمــى عينــة اســتطبلعية قواميــا )، تــم تطبيــق اختبــاري المفــاىيم العمميــة وعمميــات العمــم  -

م لحسـاب ثبـات وصـدق االختبـارين ولتحديـد :29/6/615طالبة من الصف الخامس بتاريخ 
 .معامبلت صعوبة وتمييز الفقرات

الممثمة  ،لمطالبات (( طالبة من مدرسة القاىرة األساسية )ب8:قواميا ) البحث عينة اختيار -
 .لصفين من صفوف الرابع األساسي

(، ;بصــورتيما النيائيــة ممحــق ) تــم تطبيــق اختبــاري المفــاىيم العمميــة وعمميــات العمــم القبمــي -
 .م لمتأكد من تكافؤ المجموعتين:7/7/615عمى عينة الدراسة بتاريخ  (>وممحق )

والضــــابطة ، البــــدء بتــــدريس المجموعــــة التجريبيــــة الوحــــدة الدراســــية  باالســــتراتيجية المقترحــــة -
 م حيث تم في::71/7/61م حتى :7/615/;بالطريقة االعتيادية بتاريخ 

م تعريـــــــف طالبـــــــات المجموعـــــــة :58/7/615م حتـــــــى :7/615/;األســـــــبوع األول بتـــــــاريخ  -
التجريبيــة اليــدف مــن الدراســة والتــدريب عمــى اســتراتيجية التــدوير ثــم تــدريس الدرســين األول 

 والثاني وحل تطبيقاتيا 
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م تــــدريس الــــدرس الثالــــث وحــــل :66/7/615م حتــــى :59/7/615األســــبوع الثــــاني بتــــاريخ  -
 تطبيقاتو 

م تـــــدريس الـــــدرس الرابـــــع وحـــــل :71/7/615حتـــــى  :67/7/615ســـــبوع الثالـــــث بتـــــاريخ األ -
 تطبيقاتو مع حل أسئمة الوحدة 

 وأثناء تدريس المجموعة التجريبية باستراتيجية التدوير الحظت : -
  حماس الطالبات لطريقة التعمم الجديدة حيث ظيرت المشاركة الفاعمة في اإلجابـة وحـبيم

 .االستراتيجية لبلستمرارية الستخدام

 احترام كل طالبة آلراء أفراد مجموعتيا وتقبميا. 

 ثـــارة تفك يـــرىم بطـــرح أســـئمة اســـتمطار قـــدرة اإلســـتراتيجية عمـــى جـــذب اىتمـــام المتعممـــين وا 
 األفكار.

المجمـــوعتين الضـــابطة  عمـــىاختبـــاري المفـــاىيم العمميـــة وعمميـــات العمـــم البعـــدي  تطبيـــق تـــم -
 .لمعرفة الفروق بين المجموعتين إثر استراتيجية التدويرم :6/8/615 بتاريخ والتجريبية

 .البحث نتائج ضوء في والمقترحات التوصيات صياغةثم  ومناقشتيا وتحميميا النتائج رصد -

  :المعالجة اإلحصائية 3.5

والمعروفة باسم  SPSSاستخدمت الباحثة في ىذه الدراسة الرزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية 
Statistics  Package For Social Science  في إجراء التحميبلت اإلحصائية التي تم

 استخداميا في ىذه الدراسة والمتمثمة في األساليب اإلحصائية التالية :
 المعالجات اإلحصائية التالية لمتأكد من صدق وثبات أداتي الدراسة:الباحثة  استخدمت 
 لبلختبار. الداخمي االتساق صدق لقياس :معامل االرتباط بيرسون  - أ

ومعادلة جتمان لمتجزئة النصفية ، : لمتجزئة النصفية المتساويةبراون معامل ارتباط سبيرمان - ب
 : لمتأكد من ثبات أداتي الدراسة.21ريتشارد سون  -كودر و الغير متساوية

 لتحميل نتائج الدراسة بعد التطبيق الميداني: ؛ المعالجات اإلحصائية التالية استخدمتثم 

 .المتوسطات واالنحرافات المعيارية - أ

 ( لمعالجة الفروق بين مجموعتين.T-Test Independent Sampleاختبار ) - ب

  ."  η 2مربع إيتا "حجم األثر بحساب  - ت
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 الفصل الخامس

 وتفسيرىا نتائج الدراسة

     

الفصل عرض تفصيمي لمنتائج التي تم التوصل إلييا من خبلل تطبيق أدوات ىذا يتضمن 
 عنباإلضافة إلى تفسير ومناقشة ما تم التوصل إليو من نتائج من خبلل اإلجابة ، الدراسة

 تساؤالت الدراسة والتحقق من فروضيا:

 :ومناقشتيا  السؤال األولنتائج   4.0
 ينص السؤال األول من أسئمة الدراسة عمى:  

 ؟" المفاىيم العممية المراد تنميتيا في مادة العموم لدى طالبات الصف الرابع األساسي" ما 

وحـــدة  واالســـتفادة منيـــا ؛ قامـــْت الباحثـــة بتحميـــل، طـــبلع عمـــى الدراســـات الســـابقةخـــبلل اإل مـــن
وتحديـــد المفـــاىيم العمميــة الواجـــب تنميتيـــا ، مصـــف الرابـــع األساســيل العمــوم كتــــاب التصــنيف مـــن

وعرضــيا عمـــى ، المفــاىيم العمميــة بحيــث قامــْت الباحثــة بحصــر، ىــذه المرحمــة بالنســبة لطالبـــات
، وشـموليتيا، صـحتيا لمتأكـد مـن، في المناىج وطرق التدريس، والخبراء، المختصين مـن مجموعـة

بداء الرأي، اإلضافة والحذف أو، أجل التعديل ومـن  وبعـد جمعيـا ورصـدىا ؛ توصـمْت الباحثــة .وا 
، وتعتبــر ىــذه المفــاىيم القاعــدة (7ممحــق ) (مفيومــاً :5العمميــة وعــددىا )المفــاىيم  مــن لمجموعــة

فـي مـادة العمـوم لمصـف الرابـع األساسـي بشـكل عـام وتـم األساية لفيم موضوعات وحدة التصنيف 
 تعديل الداللة المفظية بناًءعمى آراء المحكمين .

 :الثاني ومناقشتيا السؤال نتائج   4.6
 من أسئمة الدراسة عمى :  ثانيالسؤال الينص  
 "؟ عمميات العمم المراد تنميتيا في مادة العموم لدى طالبات الصف الرابع األساسيما  "

 طبلع عمى الدراسات السابقة التي تناولت عمميات العمم ؛ قامْت الباحثـة بتحميـلبعد اإل

 بيدف تحديد ميارات عمميـات، وحدة التصنيف في كتاب الصف الرابع األساسي لمادة العموم

 ، عمـى مجموعـة مـن الخبـراء -تحديـدىا  التي تـم -عرض عمميات العمم  وتم، العمم

 أجـل ومـن، وشـموليتيا، لمتأكد من صحتيا، في المناىج وطرق التدريس، والمختصين

بداء الرأي، واإلضافة، والحذف، التعديل إلى  قائمة  الباحثـةورصدىا ؛ توصـمْت ، وبعد جمعيا .وا 
 االستنتاج ( -التصنيف –والتي احتوت ثبلث ميارات أساسية وىي ) المبلحظة  عمميات العمم
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لمرحمة التعميم األساسي ؛ لبناء المفاىيم العممية ، وتعتبر ىذه الميارات أساسية (8)ممحق 
 . بأنفسيم وكان ذلك بناًء عمى تحميل محتوى الوحدة واتفاق المحكمين عمى ذلك

 :لث ومناقشتيا السؤال الثانتائج   4.4
 من أسئمة الدراسة عمى : لثينص السؤال الثا

 "ما صورة استراتيجية التدوير المستخدمة في تنمية المفاىيم العممية وعمميات العمم؟ "

ولقد تم تحديد صورة ، فقد تم اإلطبلع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة السؤل  نع لئلجابة
استراتيجية التدوير وتحديد المبلمح األساسية ليا في الفصل الثاني في اإلطار النظري و في 

أربع مراحل بعد طرح ، وكانت أبرز مبلمحيا بأنيا تكونت من (=)إعداد دليل المعمم ممحق 
نقد أو فرز سؤال مفتوح اإلجابات أو مشكمة متعددة الحمول وىي مرحمة توليد األفكار دون 

ومرحمة توضيح األفكار ثم مرحمة تصنيف األفكار حيث تجمع األفكار المتشابية وأخيرًا مرحمة 
 تقييم األفكار حيث األفكار الخطأ تستبعد وتعزز األفكار والحمول الصحيحة .
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  :الرابع ومناقشتياالسؤال نتائج   4.3

 من أسئمة الدراسة عمى: الرابعينص السؤال 
متوسـط درجــات ي المجموعـة التجريبيــة و فــطالبـات الىـل توجـد فــروق بـين متوســط درجـات  " 

 ؟في اختبار المفاىيم العممية البعدي المجموعة الضابطة الطالبات في 

ل توجــد فــروق  :التــالي الصــفري ولئلجابــة عــن الســؤال قامــت الباحثــة بصــياغة الفــرض
ي المجموعــة فــطالبــات الط درجــات بــين متوســ (α≤0.05ذات دللــة إحصــائية عنــد مســتوى )

ــات فــي التجريبيــة و  ــة المجموعــة الضــابطة متوســط درجــات الطالب ــاىيم العممي ــار المف ــي اختب ف
 البعدي.

 T. Testولمتحقــق مــن صــحة ىــذا الفــرض تــم اســتخدام اختبــار "ت" لعينتــين مســتقمتين " -    

independent sample  يوضح ذلك. التالي"والجدول 
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة لمتعرف إلى الفروق في بين  (:5.1 ) جدول

  الختبار المفاىيم العممية متوسطات درجات الطمبة في المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي
 مستوى الدللة قيمة الدللة قيمة "ت" النحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة الميارة

 التذكر
 3.573 1.909 12.031 32 تجريبية بعدي

 

0.001 

 

 دالة إحصائيًا 
 3.239 9.656 32 ضابطة بعدي 1015عند 

 الفيم
 3.942 2.481 15.313 32 تجريبية بعدي

 

0.000 

 

 دالة إحصائيًا 
 4.263 11.875 32 ضابطة بعدي 1015عند 

 التحميل
 3.857 0.928 2.906 32 تجريبية بعدي

 

0.000 

 

 دالة إحصائيًا 
 1.076 1.938 32 ضابطة بعدي 1015عند 

 الدرجة الكمية
 4.230 4.572 30.250 32 تجريبية بعدي

 

0.000 

 

 دالة إحصائيًا 
 7.833 23.469 32 ضابطة بعدي 1015عند 

 2.00( = α≤0.05( وعند مستوى داللة )6:درجة حرية )*قيمة "ت" اجلدولية عند 

    2.66( =α≤0.01( وعند مستوى داللة )6:*قيمة "ت" اجلدولية عند درجة حرية )
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 يتضح من الجدول السابق أن:
 التذكر كأحد مجالت اختبار المفاىيم العممية:لمستوى أول/ بالنسبة 

(، وىو أكبر من المتوسط 12.031التجريبية يساوي )كان المتوسط الحسابي في التطبيق لمعينة 
(، وكانت قيمة "ت" المحسوبة تساوي 9.656الحسابي في التطبيق لمعينة الضابطة الذي يساوي)

، وىذا يعني أنو "  0.01دالة إحصائيًا عند أكبر من "ت" الجدولية إذن فيي  ( وىي3.573)
( بين متوسطي درجات طالبات  0.01توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى )

لصالح  -المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في مجال التذكر باختبار المفاىيم العممية
 المجموعة التجريبية.

 الفيم كأحد مجالت اختبار المفاىيم العممية: لمستوىثانيًا/ بالنسبة 
(، وىو أكبر من المتوسط 15.313كان المتوسط الحسابي في التطبيق لمعينة التجريبية يساوي )

(، وكانت قيمة "ت" المحسوبة 11.875الحسابي في التطبيق لمعينة الضابطة الذي يساوي)
، وىذا يعني  0.01دالة إحصائيًا عند  أكبر من "ت" الجدولية إذن فيي ( وىي3.942تساوي )
لبات ( بين متوسطي درجات طا 0.01توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى )أنو " 

لصالح  -المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في مجال الفيم باختبار المفاىيم العممية
 المجموعة التجريبية.

 التحميل كأحد مجالت اختبار المفاىيم العممية: لمستوىثالثًا/ بالنسبة 
سط (، وىو أكبر من المتو 2.906كان المتوسط الحسابي في التطبيق لمعينة التجريبية يساوي )

(، وكانت قيمة "ت" المحسوبة تساوي 1.938الحسابي في التطبيق لمعينة الضابطة الذي يساوي)
، وىذا يعني أنو "  0.01دالة إحصائيًا عند  أكبر من "ت" الجدولية إذن فيي ( وىي3.857)

( بين متوسطي درجات طالبات  0.01توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى )
لصالح  -والمجموعة الضابطة في مجال التحميل باختبار المفاىيم العممية المجموعة التجريبية

 المجموعة التجريبية.
 رابعًا/ بالنسبة لمدرجة الكمية لختبار المفاىيم العممية: 

(، وىو أكبر من المتوسط 03..03كان المتوسط الحسابي في التطبيق لمعينة التجريبية يساوي )
(، وكانت قيمة "ت" المحسوبة 23.469الضابطة الذي يساوي)الحسابي في التطبيق لمعينة 

، وىذا يعني  0.01دالة إحصائيًا عند  أكبر من "ت" الجدولية إذن فيي ( وىي4.230تساوي )
( بين متوسطي درجات طالبات  0.01توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى )أنو " 
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لصالح المجموعة  - المفاىيم العممية المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار
 التجريبية. وبذلك يتم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل.

  "  باستخدام المعادلة التالية: η 2بحساب مربع إيتا " ةالباحث تقام ولحساب حجم التأثير

η 
2    

  

     
 (51ص ، م6156، عفانة)                         

 ( قيمة درجة الحرية. df، )االختبار المحسوبةقيمة (t)  حيث 

 ηوعــن طريــق "
2

 لبلســتراتيجية" أمكــن إيجــاد قيمــة حســاب قيمــة التــي تعبــر عــن حجــم التــأثير  
 (88-87ص ص، م6111، عفانة)باستخدام المعادلة التالية: ةالمقترح

d = 
 √    

√      
 

 d ،ηحجم كل من قيمة  ( 6.9ويوضح الجدول المرجعي )
2 : 

 الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم التأثير (:5.2 ) جدول

 األداة المستخدمة
 حجم التأثير

 كبير جداً  كبير متوسط صغير
D 0.2 0.5 0.8 1.1 

η 
2

 0.01 0.06 0.14 0.20 

العامل المستقل )استراتيجية التدوير( عمى العامل بحساب حجم تأثير  ةالباحث تولقد قام
 ηيوضح حجم التأثير بواسطة كٍل من " التاليالجدول و ، التابع

2
 " ،"d".  

 لممفاىيم العمميةفي االختبار الكمي  " وحجم التأثيرd" و " η 2قيمة "ت" و " (:5.3 ) جدول

 الميارة
 بين المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي

 حجم التأثير
 dقيمة  η 2قيمة  قيمة "ت"

 جداً  كبير 3.233 0.723 9.000 التذكر
 جداً  كبير 3.437 0.747 9.568 الفيم

 جداً  كبير 1.704 0.421 4.744 التحميل
 جداً  كبير 3.803 0.783 10.586

 التذكر كأحد مجالت اختبار المفاىيم العممية: لمستوىأول/ بالنسبة 
( وىي كبيرة، الن قيمة 0.723مجال التذكر بمغ )ل" η 2 ويتضح من الجدول أن قيمة "

" η 2( 0.20" أكبر من.) 
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 الفيم كأحد مجالت اختبار المفاىيم العممية: لمستوىثانيًا/ بالنسبة 
 ( وىي كبيرة، الن قيمة "0.747بمغ ) فيممجال الل" η 2 الجدول أن قيمة "ويتضح من 

η 2( 0.20" أكبر من.) 
 التحميل كأحد مجالت اختبار المفاىيم العممية: لمستوىثالثًا/ بالنسبة 

( وىي كبيرة، الن قيمة 0.421مجال التذكر بمغ )ل" η 2 ويتضح من الجدول أن قيمة "
" η 2( 0.20" أكبر من.) 
 رابعًا/ بالنسبة لمدرجة الكمية لختبار اختبار المفاىيم العممية: 

( وىي كبيرة، الن 0.783" لمدرجة الكمية بمغت )η 2 ويتضح من الجدول أن قيمة "
 (.0.20" أكبر من )η 2 قيمة "
جــدًا،  أن حجــم التــأثير كــان كبيــرًا ( 3.5) مــن الجــدول( 2.5وبنــاًء عمــى الجــدول المرجعــي )    

 .جداً  بشكل كبير ةالطمب تنمية المفاىيم العممية لدى عمىت أثر االستراتيجية وىذا يدل عمى أن 
 الباحثة ذلك إلى األسباب التالية : تعزوو 
ستراتيجية حيث امتازوا بالمثابرة واالجتياد والتفاعل مام طمبة المجموعة التجريبية باالاىت .1

 .االجتماعي
الطبلب جميعيم أن يفكروا دون اسثناء ودون نقد وبذلك ستراتيجية التدوير تحتم عمى ا .2

يحفزىم عمى التفكير المتواصل وطرح أفكارىم مما زاد من دافعيتيم وقدرتيم عمى االستيعاب 
 .والفيم والميل نحو دراسة المادة والتفكير بيا بشكل عميق

 .تدوير األفكار البسيطة واالستفادة منيا في بناء المفاىيم وتنميتيا .3
 .ستراتيجية من بقاء أثر التعمم بسبب اعتبارىا كنوع من أنواع التعمم التعاوني از ىذه االتمت .4
ثارة تفكيرىم بطرح أسئمة استمطار األفكارقدرة اال .5  .ستراتيجية عمى جذب اىتمام المتعممين وا 
ستراتيجية عمى التفاعل بين الخبرات السابقة التي يمتمكيا المتعمم مع مايتعرض لو تعمل اال .6

 .من مواقف جديدة
قيام الطمبة بالعمل ضمن مجموعات ، والشعور بالمسئولية الفردية واجتياد كل مجموعة في  .7

تنظيم أفكارىا ، أصبح التعمم ذو معنى بالنسبة لمطمبة ، مما انعكس باإليجاب عمى تنمية 
 المفاىيم العممية .
 Roundستراتيجية التدوير التي تناولت ا السابقة مع الدراسات لدراسةوتتفق نتائج ىذه ا

Robin  وأثبتت فعاليتيا عمى متغيرات تابعة تختمف عن المتغيرات التابعة في الدراسة الحالية
التي أكدت فعالية استراتيجية التدوير في  ( م2015) Thomas and Kothariدراسة مثل 

الية التي أظيرت فع (م2014)   Lolita Tayasودراسة تدريس العموم عمى التحصيل  
ودراسة  استراتيجية التدوير في تعميم االستيعاب القرائي لدى طمبة الصف الثامن 

2013)Damanik, Kristiana )التي أوضحت فعالية استراتيجية التدوير عمى انجاز الطمبة م
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التي مHormah(2011) ودراسة مRega Detapratiwi (2013)دراسة ولمكتابة السردية 
دراسة ماجدعبد الكريم و  التدوير عمى تحسين ميارة التحدث أثبتت فعالية استراتيجية

التي أثبتت فعالية استراتيجية التدوير في تحصيل مادة األحياء وتنمية التفكير الناقد م(2013)
 .لدى الطمبة

 :الخامس ومناقشتياالسؤال نتائج  4.4
 من أسئمة الدراسة عمى:  الخامسينص السؤال 

متوسط درجات المجموعة التجريبية و  يفطالبات الىل توجد فروق بين متوسط درجات  "
 ؟في اختبار عمميات العمم البعديالمجموعة الضابطة الطالبات في 

توجــد فــروق ذات دللــة إحصــائية  ل :التــاليالصــفري صــياغة الفــرض تــم ولئلجابــة عــن الســؤال 
ــد مســتوى ) ــين متوســط درجــات  (α≤0.05عن ــات الب ــة و فــطالب متوســط ي المجموعــة التجريبي

 في اختبار عمميات العمم البعدي.المجموعة الضابطة درجات الطالبات في 

ـــين مســـتقمتين "  ـــم اســـتخدام اختبـــار "ت" لعينت  T. Testولمتحقـــق مـــن صـــحة ىـــذا الفـــرض ت

independent sample  يوضح ذلك. التالي"والجدول 
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة لمتعرف إلى الفروق في بين  (:5.4 ) جدول

 الختبار عمميات العمممتوسطات درجات الطمبة في المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي 
 مستوى الدللة قيمة الدللة "ت"قيمة  النحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة المجال

 المالحظة
 3.828 1.134 5.938 32 تجريبية بعدي

 

0.000 

 

 دالة إحصائياً 
 1.796 4.500 32 ضابطة بعدي 1015عند  

 التصنيف
 6.717 1.643 8.406 32 تجريبية بعدي

 

0.000 

 

 دالة إحصائيًا 
 1.814 5.500 32 ضابطة بعدي 1015عند 

 االستنتاج
 3.395 1.891 5.313 32 تجريبية بعدي

 

0.001 

 

 دالة إحصائيًا 
 2.010 3.656 32 ضابطة بعدي 1015عند 

 الدرجة الكمية
 5.749 4.201 19.656 32 تجريبية بعدي

 

0.000 

 

 دالة إحصائيًا 
 4.147 13.656 32 ضابطة بعدي 1015عند 

 2.00( = α≤0.05مستوى داللة )( وعند 22*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

    2.66( =α≤0.01( وعند مستوى داللة )22*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
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يتضخمنالجدولالسابقأن<

 المالحظة كأحد مجالت  اختبار عمميات العمم: لميارةأول/ بالنسبة 
وىو أكبر من  (،5.938كان المتوسط الحسابي في التطبيق لمعينة التجريبية يساوي )

(، وكانت قيمة "ت" 4.500المتوسط الحسابي في التطبيق لمعينة الضابطة الذي يساوي)
،  0.01دالة إحصائيًا عند  أكبر من "ت" الجدولية إذن فيي ( وىي3.828المحسوبة تساوي )
( بين متوسطي درجات  0.01توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى )وىذا يعني أنو " 

 -المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في مجال المالحظة لختبار عمميات العممطالبات 
 لصالح المجموعة التجريبية.

 التصنيف كأحد مجالت اختبار عمميات العمم: لميارةثانيًا/ بالنسبة 
(، وىو أكبر من 8.406كان المتوسط الحسابي في التطبيق لمعينة التجريبية يساوي )

(، وكانت قيمة "ت" 5.500في التطبيق لمعينة الضابطة الذي يساوي) المتوسط الحسابي
،  0.01دالة إحصائيًا عند  أكبر من "ت" الجدولية إذن فيي ( وىي6.717المحسوبة تساوي )
( بين متوسطي درجات  0.01توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى )وىذا يعني أنو " 

 -الضابطة في مجال التصنيف لختبار عمميات العمم طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة
 لصالح المجموعة التجريبية.

 الستنتاج كأحد مجالت اختبار عمميات العمم: لميارةثالثًا/ بالنسبة 
(، وىو أكبر من 5.313كان المتوسط الحسابي في التطبيق لمعينة التجريبية يساوي )

(، وكانت قيمة "ت" 3.656الذي يساوي)المتوسط الحسابي في التطبيق لمعينة الضابطة 
،  0.01دالة إحصائيًا عند  أكبر من "ت" الجدولية إذن فيي ( وىي3.395المحسوبة تساوي )
( بين متوسطي درجات  0.01توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى )وىذا يعني أنو " 

 -طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في مجال الستنتاج لختبار عمميات العمم
 لصالح المجموعة التجريبية.

 رابعًا/ بالنسبة لمدرجة الكمية لختبار عمميات العمم: 
من (، وىو أكبر 65.101كان المتوسط الحسابي في التطبيق لمعينة التجريبية يساوي )

(، وكانت قيمة "ت" 13.656المتوسط الحسابي في التطبيق لمعينة الضابطة الذي يساوي)
،  0.01دالة إحصائيًا عند أكبر من "ت" الجدولية إذن فيي ( وىي 5.749المحسوبة تساوي )
( بين متوسطي درجات  0.01توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى )وىذا يعني أنو " 
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لصالح  - التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار عمميات العممطالبات المجموعة 
 المجموعة التجريبية. وبذلك يتم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل.

 ( يوضح ذلك:5.5)والجدول "   η 2بحساب مربع إيتا " ةالباحث تقام ولحساب حجم التأثير
 لعمميات العمم في االختبار الكمي " وحجم التأثيرd" و " η 2قيمة "ت" و " (:5.5 ) جدول

 الميارة
 بين المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي

 حجم التأثير
 dقيمة  η 2قيمة  قيمة "ت"

 جداً  كبير 3.199 0.719 8.905 

 جداً  كبير 2.999 0.692 8.349 

 جداً  كبير 3.523 0.756 9.807 

 جداً  كبير 4.048 0.804 11.270

 المالحظة كأحد مجالت اختبار عمميات العمم: لميارةأول/ بالنسبة 

( وىي كبيرة، الن 0.719مجال المبلحظة بمغ )ل" η 2 ويتضح من الجدول أن قيمة "
 (.0.20" أكبر من )η 2 قيمة "

 التصنيف كأحد مجالت اختبار عمميات العمم: لميارةثانيًا/ بالنسبة 

( وىي كبيرة، الن 0.692مجال التصنيف بمغ )ل" η 2 ويتضح من الجدول أن قيمة "
 (.0.20" أكبر من )η 2 قيمة "

 الستنتاج كأحد مجالت اختبار عمميات العمم: لميارةثالثًا/ بالنسبة 

( وىي كبيرة، الن 0.756االستنتاج بمغ )" مجال η 2 ويتضح من الجدول أن قيمة "
 (.0.20" أكبر من )η 2 قيمة "

 رابعًا/ بالنسبة لمدرجة الكمية لختبار اختبار عمميات العمم: 

( وىي كبيرة، الن 0.804" لمدرجة الكمية بمغت )η 2 ويتضح من الجدول أن قيمة "
 (.0.20" أكبر من )η 2 قيمة "

وىذا ، جداً  أن حجم التأثير كان كبيرًا  (9.9) من الجدول (9.2وبناًء عمى الجدول المرجعي )  
 .جداً  بشكل كبير ةالطمب تنمية عمميات العمم لدىعمى ت أثر االستراتيجية عمى أن  يدل

 وتعزو الباحثة ذلك إلى األسباب التالية:  
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  العمم أثناء تطبيق االستراتيجية خبلل عمميات أن طمبة المجموعة التجريبية يمارسون
كالمبلحظة والتصنيف واالستنتاج واالستقراء وميارات االتصال والتواصل   الموقف التعميمي 

 ، فيذا يعززىا ويقوييا ويعمل عمى تنميتيا .
 ستراتيجية التدوير عمى تنمية عمميات العمم من خبلل تعزيز موقف الطالب في تساعد ا

 والتوصل إلى المعمومة بنفسو.، بحيث تسمح لو بالمشاركة، العممية التعميمية

 حيث تشجعو  دون نقد تساعده عمى تنمية عمميات العمم، مشاركة كل طالب بحمولو البسيطو
عمى التفكير و عدم الخجل لتوصيل فكرتو لزمبلئو فتعزز ثقتو بنفسو عند ممارسة عمميات 

 .بصورة ممتعةالعمم 

 تضمنو من تسمسل بنائي يؤدي إلى بناء المتعمم لممفيوم بنفسو ستراتيجية وما تخطوات اال
 .باستخدام عمميات العمم وىذا يؤدي إلى تعمم فعال

 ستراتيجية التدوير تبدأ بمشكمة أو سؤال مكتوب أو مصور  يحتمل أكثر من إجابة  تزيد ا
 .وىذا يعمل عمى تنمية عمميات العمم لديو، من دافعيتو لمتفكير

عمى أىمية استخدام بعض الدراسات السابقة التي تؤكد  الدراسة معىذه نتائج تتفق  و
استراتيجيات حديثة قائمة عمى التعمم التعاوني نابعة عنا لفمسفة البنائية في تنمية عمميات العمم  

التي أظيرت فعالية الياءات الخمس عمى تنمية المفاىيم  م(6156)دراسة عوض اهلل   مثل :
التي أكدت فعالية الدراما في تنمية   م(6155)دراسة رىام الطويل  و العممية وعمميات العمم 
التي أوضحت أثر توظيف األناشيد واأللعاب (م6158ودراسة أبو كموب )المفاىيم وعمميات العمم 

التي  (م6156ودراسة أبوجحجوح ) العمم في العموم العامة  في تنمية المفاىيم العممية وعمميات
ودراسة  أكدت فعالية دورة التعمم الخماسية في تنمية المفاىيم العممية وعمميات العمم في العموم 

التي أثبتت فعالية استراتيجية المتشابيات في تنمية عمميات  (م6151عبد العزيز القطراوي )
ذه الدراسات مع االستراتيجية الحالية في نوع االستراتيجية المطبقة اختمفت ىو  ،في العموم العمم 

، حيث في الدراسة الحالية طبقت استراتيجية حديثة بنائية وىي استراتيجية في الموقف التعميمي
 .التدوير 

 
 
 
 
 



   
   

55< 

 

 التعقيب العام عمى نتائج الدراسة : 4.5
ترى الباحثة أن النتائج أظيرت فاعمية إستراتيجية التدوير في تنمية المفاىيم العممية وعمميات 

حيث كانت العمم ، حيث أظيرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة ، 
 المجموعتان متكافئتين .

 ت العمم ما يمي :وقد أظيرت نتائج التطبيق البعدي الختبار المفاىيم العممية وعمميا

 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية (  0.05 بين متوسط )
في المجموعة الضابطة البات في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات الطالبات درجات الط

 .وىذه الفروق لصالح المجموعة التجريبية  البعديفي اختبار المفاىيم العممية 

  حصائيةذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلتوجد فروق (  1019 بين متوسط )
 في المجموعة الضابطةالبات في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات الطالبات درجات الط

 وىذه الفروق لصالح المجموعة التجريبية . البعدي العمم في اختبار عمميات

  والتجريبية في االختبار البعدي لممفاىيم العممية تعزى الفروقات بين المجموعتين الضابطة
 وعمميات العمم إلى طريقة التدريس بالتدوير .

 الباحثة األسباب التي أدت إلى ظيور تمك النتائج إلى : جمل وت
  منيا المبلحظة وعمميات العمم إن استراتيجية التدوير أسيمت في تنمية المفاىيم العممية

بممارسة الموقف التعميمي التعممي عمى حدة متعمم ، حيث يقوم كل والتصنيف واإلستنتاج 
 بشكٍل منظم .

  إن التدريس وفقًا ليذه اإلستراتيجية يجعل من المتعمم عنصرًا إيجابيًا وفاعبًل في عممية
التعمم، حيث يقوم الطمبة باكتشاف المعرفة ، وتحميل المواقف وأفكار زمبلئيم وربطيا بما 

ستوى الفردي والمستوى يبنون معرفتيم بأنفسيم بمستويين ، عمى الملدييم من معرفة ف
 اإلجتماعي 

  استخدام إستراتيجية التدوير يجعل المتعمم يقوم بمراجعة األفكار بصوٍت عاٍل، مما يساعد
الطمبة عمى تقييم تعمميم ، وكذلك تعديل أفكارىم السابقة ، وتوظيف معارفيم في مواقف 

 جديدة.
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 ية التدوير في اكتساب اتجاىات إيجابية وغرس قيم إيجابية لدى المتعمم أسيمت إستراتيج
وتعديل ما لدييم من  واإلنصات إلييا  وتقبميا احترام أراء الغيرنحو العموم والتي تمثمت ب

 ، واحترام النظام والترتيب .أفكار خطأ
  تدوير جميع استخدام استراتيجية التدوير ساعد المتعمم عمى استدعاء خبراتو السابقة ، و

معرفتو  دمجيا معأفكار زمبلئو حتى لوكانت بسيطة فقد تسيم في بناء أفكار كبيرة في
 .السابقة ومنيا يتوصل إلى معرفتو الجديدة  

 التوصيات: 4.6
أن التدريس باستخدام استراتيجية التدوير في ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة الحالية من 

Round Robin  ىي أفضل من الطريقة االعتيادية فيما يتعمق بتنمية المفاىيم العممية وعمميات
 العمم فإن الباحثة توصي بما يمي:

لتحقيق ؛  من قبل المعممين والموجيين ضرورة استخدام إستراتيجية التدوير في تعميم العموم  .5
 التربوية العممية المرجوة والتي تساعد عمى تدوير األفكار داخميًا وفيما بينيم.األىداف 

نتاج وحدات دراسية قائمة عمى ىذه في إتشجيع المعممين عمى استخدام استراتيجية التدوير  .6
 االستراتيجية ،وذلك بعقد دورات تدريبية حول استراتيجية التدوير .

 تراتيجية التدوير أثناء ميماتيم اإلشرافية  .تشجيع الموجيين عمى متابعة استخدام اس .7

 .ربط المحتوى المعرفي بما يحتويو من مفاىيم عممية وعمميات العمم باستراتيجية التدوير  .8

في مستويات )التذكر، الفيم  لدى الطمبة ضرورة االىتمام بطرق تنمية المفاىيم العممية .9
المفاىيم تعد المبنات األساسية لييكل ؛ألن لممعممينمن خبلل عقد لقاءات تربوية  ،التحميل(

  المعرفة و أكثر ثباتًا واستقرارًا.

في العممية  ضرورة اإلىتمام بطرق تنمية عمميات العمم وذلك بتعزيز دور المتعممين  .:
المنيجية العممية في و كانت أفكار بسيطة ؛ ألنيا تعد أساس حتى ول التعميمية ومشاركتيم

 التفكير.
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 :سةمقترحات الدرا 4.7
 يمي : بناًء عمى ما قامت بو الباحثة في الدراسة فإنيا تقترح ما

إجراء المزيد من الدراسات العممية التي تتناول أثر استراتيجية التدوير في تعميم فروع العموم  .5
مختمفة  وبيئاتالعامة ) فيزياء، كيمياء، أحياء ( ومواد دراسية مختمفة في مراحل متعددة 

 .كتطبيقيا في المختبر 

إجراء المزيد من الدراسات العممية القائمة عمى المقارنة بين طرق استراتيجية التدوير  .6
المبلحظة والكتابة الحمقية ( في  –الشفوية والكتابية معًا  –الكتابية  -المختمفة )الشفوية

 .تدريس العموم والتعرف عمى أفضميا  

 .التدوير كوسيمة  في تقويم الطمبة شفويًا وكتابياً االستفادة من استراتيجية  .7

التعمم في مادة  يجية التدوير في تحصيل الطبلب بطيئيالقيام بدراسة لمعرفة أثر استرات .8
 .العموم
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 المصادر والمراجع     
 .القرآن الكريم

 المصادر والمراجع العربية:أوًل: 

 .6. طتدريس العموم في التعميم العام .(م=611). األغا، إحسان خميل و المولو، فتحية صبحي
 غزة : مطبعة ومكتبة مقداد.الجامعة اإلسبلمية 

، غزة: 6طتصميم البحث التربوي. م(. ===5األغا، إحسان خميل واألستاذ، محمود حسن. )
 مكتبة الطالب الجامعي.

توظيف استراتيجية عظم السمك في تنمية طبلب الصف العاشر  أثر. (م6157) األغا، ضياء.
 لجامعة االسبلمية، غزة. )رسالة ماجستير غير منشورة(. اكمية التربية  .األساسي

طرائق تدريس العموم م(. =611أمبوسعيد، عبداهلل بن خميس والبموشي، سميمان بن محمد. ) 
 . عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع.5. طعممية()مفاىيم وتطبيقات 

 عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع.. 5ط. "التعمم النشط .(م>611) بدير، كريمان.

. تنمية المفاىيم والميارات العممية ألطفال ما قبل المدرسةم(. >611بطرس، بطرس حافظ. )
 . عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.7ط

فعالية استخدام نموذج االستقصاء الدوري في تنمية بعض عمميات . (م6156).ي، إبراىيمالبعم
العمم والتحصيل الدراسي في مادة العموم لدى تبلميذ الصف الخامس االبتدائي بالمممكة 

، (75)ع ،جامعة اإلمارات العربية المتحدةل التربويةالمجمة الدولية لؤلبحاث  السعودية.
69=-6<8. 

م(. فاعمية دورة التعمم الخماسية في تنمية المفاىيم العممية 2012أبو جحجوح، يحيي. )
وعمميات العمم وحب االستطبلع لدى تبلميذ الصف الثامن األساسي بغزة في مادة العموم. 

 .205-185(، 2)13، مجمة العموم التربوية والنفسية

م في ضوء استراتيجيات التدريس تدريس تجارب العمو م(. 6119أبو جبللة، صبحي حمدان. )
 . عجمان: مكتبة الفبلح لمنشر والتوزيع.المعاصرة

، التعمم التعاونيم(. 6118جونسون، ديفيد وجونسون، روجرو ىولبك، إديث جونسون. )
 . السعودية: دار التركي لمنشر والتوزيع.6)ترجمة: مدارس الظيران األىمية(. ط
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استراتيجية المماثمة في تدريس العموم في اكتساب  م(. أثر6156الحراحشة، كوثر عبود. )
-855(، 6)>6، مجمة دمشق .المفاىيم العممية ومستوى أداء عمميات العمم األساسية

895.  

غزة: مكتبة الطالب  .اتجاىاتو-أىدافو-فمسفة التعميم األساسي مفيومو .م(6155). حمس، داوود
 الجامعي بالجامعة اإلسبلمية.

 .المسـير دار: . األردن5ط .لمجميـع العموم . تعميم(م6119) .محمد اهلل عبد، خطايبة

تدريس العموم في  م(.;==5الخميمي، خميل؛ ويونس، عبد المطيف؛ وجمال الدين، محمد. )
 . دبي: دار العمم.مراحل التعميم العالي

 في العموم لتجارب االفتراضي المختبر استخدام أثر(. م6158) .صدقي ياسمين، إبراىيم دار
)رسالة  فمسطين في الخامس الصف طالبات لدى المفاىيم واكتساب العمم عمميات تنمية

 .نابمس، الوطنية النجاح ماجستير غير منشورة(. جامعة

 :سنن أبو داود، تحقيق . )د.ت(.أبو داود، سميمان بن األشعث أبو داوود السجتاني األزدي
 .القاىرة : دار الفكر  .8. مجمحمد محي الدين عبد الحميد

استخدام استراتيجية عظم السمك في تنمية المفاىيم العممية في  أثر .م(2012) الدبسي، أحمد.
 .258-239(، 2)28، مجمة دمشق مادة العموم.

. غزة: 6. طالقياس والتقويم الصفي المفاىيم واإلجراءات لتعمم فعالم(. >611أبو دقة، سناء.)
 ع.دار آفاق لمنشر والتوزي

مستوى إتقان الطالبات في الصف السادس االبتدائي م(. 6157الدوسري، نورة بنت فراخ. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة الممك سعود، السعودية. لعمميات العمم األساسية

. 6ط التعميم والتدريس من منظور النظرية البنائية. .(م6117) زيتون، حسن و زيتون، كمال.
 .عالم الكتابالقاىرة: 

 .دار الشروق لمنشر . عمان:أساليب تدريس العموم. م(===5) زيتون، عايش.

 .دار الشروق لمنشر عمان:. 1ط م.أساليب تدريس العمو  .م(2004) زيتون، عايش.
. عمان: دار 5ط .النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العموم. (م;611زيتون، عايش. )

 الشروق لمنشر والتوزيع.
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. أساسيات التدريسم(. 6119أبو زيد، عبد الباقي وجامل، عبد الرحمن و شبر، خميل ابراىيم. )
 . عمان: دار المناىج لمنشر والتوزيع.5ط

. 7. طمبادئ القياس والتقويم في التربيةم(. 1==5الزيود، نادر فيمي و عميان، ىشام عامر. )
 عمان: دار الفكر لمطباعة والنشر.

 تنمية في( H-8) نموذج ضوء في مقترح برنامج فعالية (.م6158) .الرحيم عبد حنان، سالم
 بغزة األساسي الثامن الصف طالبات لدى العموم بمادة العمم وعمميات الحياتية الميارات

 .االسبلمية، غزة الجامعة. منشورة( )رسالة ماجستير غير

. التعميم التعاوني م(.>611) .سرطاوي، عادلو  ؛عمي، عمي أبو؛ و عقل، فواز؛ و سعادة، جودت
 .دار وائل لمنشر عمان:. 5ط

 .التربية العممية مداخميا واستراتيجيتيا .(م:611) السعدني، عبد الرحمن والسيد عودة، ثناء.
 . القاىرة : دار الكتاب الحديث.5ط

. 5. طتنمية المفاىيم والميارات العممية وطرق تدريسيام(. 6118سبلمة، عادل أبو العز. )
 عمان: دار الفكر ناشرون وموزعون.

. السعودية: وزارة 5. طاستراتيجية في التعمم النشط 515م(. 6155الشمري، ماشي بن محمد. )
 التربية والتعميم.

أثر توظيف المدخل المنظومي في تنمية المفاىيم وميارات التفكير  .م(2010) الشوبكي، فداء.
 .ة(غير منشور رسالة ماجستير ) عشر لدى طالبات الصف الحادي البصري بالفيزياء

 الجامعة االسبلمية، غزة.

ماىية المفاىيم وأساليب تصحيح المفاىيم م(. 6156الصاحب، إقبال، وجاسم، أشواق. )
 . عمان: دار صفاء لمنشر والتوزيع.5ط المخطوءة.

الفكر . القاىرة: دار 5طتحميل المحتوى في العموم اإلنسانية.  .م(;>=5طعيمة، رشدي. )
 .العربي

 . القاىرة: دار الفكر التربوي.تحميل المحتوى في  اإلنسانيةم(. 6118طعيمة، رشدي. )

( في فيم المفاىيم العممية 7E,sم(. أثر استخدام استراتيجية )6158) طنوس، انتصار جورج.
واكتساب ميارات التفكير اإلستقصائي لدى طمبة المرحمة األساسية في ضوء مفيوم الذات 
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(، >)6 ، مجمة جامعة القدس المفتوحة لؤلبحاث والدراسات التربوية والنفسية كاديمي.األ
56;-5:1. 

أثر توظيف أسموب الدراما في تنمية المفاىيم وبعض عمميات العمم  .م(6155) الطويل، رىام.
الجامعة ة(. غير منشور  ماجستير )رسالة بمادة العموم لدى طالبات الصف الرابع األساسي

 مية، غزة.االسبل

عمان: دار  (.1ط) .اتجاىات تربوية في أساليب تدريس العموم .م(2009). عادل، محمد
 .البداية لمنشر

. عمان: دار 5ط االتجاىات الحديثة في تدريس العموم. .(م6156) .أبو عاذرة، سناء محمد
 .الثقافة لمنشر والتوزيع

والجدول في تحصيل مادة األحياء وتنمية فاعمية طريقتي التدوير . م(6157) الكريم، ماجد. عبد
-:6، (98)=، جامعة ديالى-مجمة الفتح. التفكير الناقد لدى طمبة الصف الخامس العممي

;6 . 

 .األردن: دار المسيرة. التقويم الواقعي في العممية التدريسية. م(6151العبسي، محمد مصطفى. )

م، ديسمبر(. رياضيات مجتمعية لمواجية تحديات مستقبمية، مقترح لتطوير >==5عبيد، وليم. )
مجمة تربويات مناىج الرياضيات مع بداية القرن الحادي والعشرين، قضايا فكرية. 

  .>-5، 5، الرياضيات

دار  :عمان. 6ط .استراتيجيات التعميم والتعمم في سياق ثقافة الجودة م(.6155) عبيد، وليم.
 .المسيرة لمنشر والتوزيع

استراتيجيات التدريس في القرن الحادي  .(م;611) عبيدات، ذوقان و أبو السميد، سييمة.
 .. عمان: دار الفكر5. طوالعشرين دليل المعمم والمشرف

 في اكتساب المفاىيم (K.W.L) أثر استخدام استراتيجية .م(2012) ميرفت.، عرام
 رسالة ماجستير) في العموم لدى طالبات الصف السابع األساسيوميارات التفكير الناقد 

 الجامعة االسبلمية، غزة. .غير منشورة(

أثر استخدام بعض استراتيجيات النظرية  م(.2006ديسمبرأبو مموح، محمد. )عفانة، عزو، و 
. البنائية في تنمية التفكير المنظومي في اليندسة لدى طبلب الصف التاسع األساسي بغزة
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ورقة مقدمة إلى المؤتمر التربوي األول في إعداد المناىج الواقع والتطمعات، 
 . فمسطين:جامعة األقصى

م(. حجم التأثير واستخدامو في الكشف عن مصداقية النتائج في البحوث 2000عفانة، عزو. ) 
 .65-42(، 3)4، مجمة البحوث والدراسات التربوية التربوية والنفسية.

مجمة . إعداد المعمم الفمسطيني لتوظيف االحصاء في عمميات التقويم م(.2012عفانة، عزو. )
 .75-44(، 2)4 ،غزة-البحوث والدراسات التربوية

. 1ط .تدريب معمم العموم وفقًا لنظرية البنائية .(م2012) مكاون، حسين.و ، العفون، ناديا
 .عمان: دار صفاء لمنشر والتوزيع

 مصر: .9ط. مناىج البحث في العموم النفسية والتربوية (.م6151). أبو عبلم، رجاء محمود
 دار النشر لمجامعات.

. القاىرة: دار 5. طالقياس والتقويم التربوي والنفسي م(.6111عبلم، صبلح الدين محمود. )
 الفكر العربي.

أساليب تدريس العموم لمرحمة التعميم م(. 6115عميمات، محمد وأبو جبللة، صبحي. )
 لكويت: مكتبة الفبلح لمنشر والتوزيع.. ا5. طاألساسي

أثر استخدام قصص الخيال العممي في تنمية مفاىيم طبلب  م(.6158) عودة، شيماء باسل.
)رسالة ماجستير غير منشورة(.  نيالصف السادس ذوي أنماط التعمم المختمفة في فمسط

 نابمس. ،جامعة النجاح

الياءات الخمس عمى تنمية المفاىيم أثر استراتيجية م(. 6156عوض اهلل، منى مصطفى. )
)رسالة ماجستير غير  العممية وعمميات العمم بالعموم لدى طالبات الصف السابع األساسي

 منشورة(. الجامعة اإلسبلمية، غزة.
 .اتجاىات حديثة في التربية .م(;611) والعارف، وجيية. ؛وعطاري، عارف ؛عيسان، صالحة

 عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة. .5ط

 العمم عمميات تنمية في المتشابيات استراتيجية استخدام أثر (.م6151) .العزيز عبد، القطراوي
 غير ماجستير )رسالة األساسي الثامن طبلب لدى العموم في التأممي التفكير وميارات
 .غزة، االسبلمية الجامعة .منشورة(
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مناىج م(. 6156القواسمة، رشدي؛ أبو الزر، جمال؛ أبو موسى، مفيد؛ أبو طالب، صابر. )
 . فمسطين: منشورات جامعة القدس المفتوحة.6ط البحث العممي.

 المفاىيم تنمية في التعميمية واأللعاب األناشيد توظيف أثر(. م6158) .عطية أبو كموب، أماني
 بغزة العامة العموم في األساسي الثالث الصف طمبة لدى األساسية العمم عمميات وبعض
 .غزة، اإلسبلمية الجامعة(. منشورة ماجستير غير )رسالة

. القاىرة: عالم 6. ط(. اتجاىات حديثة في المناىج وطرق التدريسم;==5كوجك، كوثر.) 
 الكتب.

عمميات العمم فاعمية النمط االكتشافي في اكتساب ميارات م(. =611أبو لبدة ، رامي محمد. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة  لدى طمبة الصف الثامن األساسي بغزة

 اإلسبلمية، غزة.

. األردن: دار الفكر 5. طمبادئ القياس النفسي والتقييم التربويم(. >611أبو لبدة، سبع. )
 ناشرون وموزعون.

 في تنمية المفاىيمفاعمية إستراتيجية شكل البيت الدائري (. م6157) مروة.، مينا

 العممية وميارات التفكير المظومي في العموم الحياتية لدي طالبات الصف الحادي عشر

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسبلمية، غزة. بغزة
. عمان: دار المناىج لمنشر 5ط المفاىيم العممية وطرائق التدريس. .(م=611) الناشف، سممي.
 .و التوزيع

واستراتيجيات حديثة  طـرق وأسـاليب .م(6117) عبـد اليـادي، منـى. ؛راشد، عمي ؛احمدالنجدي، 
 .القـاىرة : دار الفكر العربي .في تدريس العموم

أثر استخدام استراتيجية خرائط التفكير في تنمية ميارات م(. 6159نصار، أحمد عبد اليادي. )
)رسالة ماجستير غير  الصف العاشرالتفكير الناقد وعمميات العمم بالعموم لدى طبلب 

 منشورة(. الجامعة االسبلمية، غزة.
فاعمية استراتيجية التعمم التعاوني في تحسين الممارسات التعممية م(. 6117أبو ىوال، مفضي. )

)رسالة ماجستير غير منشورة(.  وفي اكتساب الطمبة الصم لممفاىيم العممية في مادة العموم
 .الجامعة األردنية، األردن

 . العين: دار الكتاب الجامعي.6(. األساليب الحديثة في تدريس العموم. ط6119اليويدي، زيد. )

كاديمي درجة معرفة معممي العموم لمنظرية البنائية وأثر تأىيميم األ .(م6116) الوىر، محمود.
 .:56-7=(، 66)55، قطر-مركز البحوث التربوية مجمة .والتربوي وجنسيم عمييا
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  تسييل ميمة باحثة: (0ممحق )
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 أسماء السادة المحكمين ألدوات الدراسة : (6ممحق )

 مكان العمل  التخصص السم م

 الجامعة اإلسبلمية أستاذ دكتور في المناىج وطرق التدريس د. عزو إسماعيل عفانةأ. 0

 الجامعة اإلسبلمية أستاذ دكتور مناىج وطرق التدريس عبد الفتاح عسقول محمد .دأ. 6

 الجامعة اإلسبلمية أستاذ دكتور مناىج وتكنولوجيا التعميم شقير د. محمد سميمان أبوأ. 4

 جامعة األزىر أستاذ دكتور مناىج وطرق تدريس عموم عطا حسن درويشد. أ. 3

 الجامعة اإلسبلمية أستاذ مشارك مناىج وطرق تدريس عموم د. صبلح أحمد الناقة 4
 

 جامعة األقصى أستاذ مشارك مناىج وطرق تدريس عموم جحجوح أبو د. يحيي محمد 5
 جامعة القدس المفتوحة أستاذ مشارك مناىج وطرق تدريس عموم المنعمد. عبد اهلل عبد  6
 الجامعة اإلسبلمية أستاذ مساعد مناىج وتكنولوجيا التعميم د. محمود  محمد الرنتيسي 7
مديرية التربية  -مشرف مرحمة  دكتوراة مناىج وطرق التدريس سكران د. حنان رمضان أبو 8

 غرب غزة والتعميم
مديرية التربية  -مشرف مرحمة  ماجستير مناىج وطرق تدريس الجمل حممي سمية 01

 غرب غزة والتعميم
مديرية التربية  -مشرف أحياء  أحياء -ماجستير تربية  مرام عمر األسطل 00

 غرب غزة والتعميم
مديرية التربية  -مشرف مرحمة  رياضياتتربية بكالوريوس  إياد رجب حماد 06

 غرب غزة والتعميم
مديرية التربية  -مشرف مرحمة  ابتدائي -بكالوريوس تربية  الرمبلويسميم محمود  04

 غرب غزة والتعميم
مديرية التربية  -مشرف مرحمة  عموم -بكالوريوس تربية  سعيد سميمان المبلحي 03

 غرب غزة والتعميم
األساسية مدرسة القاىرة  -معممة عموم عموم -بكالوريوس تربية  أميمة  القشطان 04

 )أ(
مدرسة البريج االبتدائية  -معممة عموم وأساليب تدريسيا أحياء –بكالوريوس تربية  ماجدة  أحمد مغاري 05

 )أ(
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 قائمة المفاىيم العممية: (4)ممحق 

 الدللة المفظية المفيوم الدرس

 
 
 
 
 

 أىمية لتصنيف 

1 التصنيف 
 
 6 النباتات 
 
3الحيوانات 

 الكائنات الحية في مجموعات تبعًا لوجود صفة عممية وضع
 .مشتركة أو أكثر تميزىا عن غيرىا من الكائنات الحية

 قسم من الكائنات الحية ليا القدرة عمى صنع غذائيا بنفسيا من
 .خبلل عممية البناء الضوئي

 قسم من الكائنات الحية ليس ليا القدرة عمى صنع غذائيا بنفسيا
 .ى غيرىاوتعتمد في غذائيا عم

 
الفقاريات 
 والبلفقاريات 

4 الفقاريات 
9 البلفقاريات 
6 العمود الفقاري 
 
; الحركة 
 

الكائنات الحية التي يتميز جسميا بوجود العمود الفقاري. 
 الكائنات الحية التي تتميز بخمو جسميا من العمود الفقاري 
 سمسمة من الفقرات العظمية تتواجد عمى الناحية الظيرية من

 جسم الكائن الحي 
 عممية تغيير الكائن الحي لمكانو بيدف التغذية أو البحث عن

 .مأوى أو اليروب من األعداء
 

 
 البلفقاريات

8الديدان 
 
=الرخويات 
 
51 المفصميات 
 
 
55الحشرات 

 حيوانات الفقارية تعيش في بيئات مختمفة عديمة األطراف ذات
 أجسام متطاولة ورخوة 

معظميا ليا ، يتميز جسميا بأنيا رخوة طرية، حيوانات ال فقارية
 .ىيكل صمب يسمى صدفة يعمل عمى حمايتيا

تتميز بأن جسميا ، حيوانات الفقارية تعيش في بيئات مختمفة
 .مفصميةمقسم إلى أجزاء وليا أرجل 

 حيوانات الفقارية مفصمية ليا قرون استشعار وجسميا يتكون من
 .رأس وصدر وبطن وأرجل مفصمية

 
 

 
 

 الفقاريات

56األسماك 
 
57البرمائيات 
 
58الزواحف 

 حيوانات فقارية تعيش في البيئة المائية وتتنفس بواسطة الخياشيم
 .الزعانفوتتحرك بواسطة 

 حيوانات فقارية تعيش عمى اليابس إال أن معظميا يعود لمماء
 .لكي يتكاثر حيث تضع البيض في الماء ليتم إخصابو

يغطي جسميا الحراشف وتتميز بأنيا ال ، حيوانات فقارية
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59 الطيور 
 
 
5:الثدييات 

تستطيع حمل جسميا لذلك تزحف عمى األرض بسبب أن بعضيا 
 أطراف.يكون لو أقدام قصيرة والبعض األخر ليس لو 

مغطى جسميا بالريش ذات شكل مغزلي ، حيوانات فقارية
وتتكاثر بالبيض بعضيا يستطيع الطيران والبعض ال يستطيع 

 .الطيران
 وقميل منيا ، يعيض معظميا عمى اليابس، ىي حيوانات فقارية

، والصوف، والفرو، يغطي جسميا الشعر والوبر .يعيش في الماء
الرئتين وتتكاثر بالوالدة وترضع وتتنفس األكسجين بواسطة 

صغارىا من أثدائيا وتنتقل من مكان آلخر بطرق مختمفة كالمشي 
 .والقفز والطيران والسباحة
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 قائمة عمميات العمم: (3ممحق )

 تعريفيا اإلجرائي  عمميات العمم 
أوبعضيا لتتوصل إلى ، حواسياىي العممية األساسية التي تستخدم بيا الطالبة جميع  المبلحظة

 .المعمومات من العالم المحمي والظواىر العممية
طبقًا لصفات ، ىو العممية التي تقوم بيا الطالبة بتقسيم األشاء واألحداث إلى مجموعات التصنيف

 .مشركة ومعينة بينيا
التي توصمت إلييا  ىو العممية العقمية التي تقوم بيا الطالبة بتفسير وتوضيح المبلحظة االستنتاج

 .معتمدة عمى ما تعرفو من معمومات، الطالبة
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 المفاىيم العمميةالصورة األولية لختبار : (4ممحق )

 الجامعة اإلسبلمية                                                      

 عمادة الدراسات العميا 

 كمية التربية 

 التدريس قسم المناىج وطرق

 السيد/ة________________ " حفظو/ىا اهلل ورعاه /ىا"

 " السبلم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو"

 الموضوع : تحكيم اختبار المفاىيم العممية

ختبار الخاص بالمفاىيم العممية عمى سيادتكم التكرم بدراسة محتوى اال يرجى من
فقرة ومن ثم إبداء وجية نظركم المناسبة عمى كل (التحميل –الفيم -التذكر)مستوى 

حيث إن رأيكم السديد يفيد الباحث في إعداد ، ختباروكل سؤال متضمن ىذا اال
وتنظيم االختبار والذي يعد إحدى أدوات دراستو الخاصة بالحصول عمى درجة 

 الماجستير في التربية قسم مناىج وطرق التدريس من الجامعة اإلسبلمية بغزة تحت
أثر استراتيجية التدوير عمى تنمية المفاىيم العممية وعمميات العمم في عنوان :" 

 ساسي "مادة العموم لدى طمبة الصف الرابع األ

 وتفضموا بقبول فائق الحترام والتقدير 

 ولكم جزيل الشكر وعظيم المتنان

 الباحثة                                                          

 نى اسماعيل الخزندارم
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 المفاىيم العممية الصورة األولية لختبار 

 اختبار المفاىيم العممية في وحدة التصنيف 

 لمصف الرابع األساسي 

 

 -----------المدرسة :                              ----------اسم الطالبة : 

 ------------الشعبة :                               ------------ الصف :

 

 تعميمات الختبار :

 .اممئي البيانات األولية لالختبار .0

جابة الصحيحة حيث يتكون الختبار من ثم ضعي خطًا تحت اإل اً اقرئي األسئمة جيد .6
 .فقرة من اختيار من متعدد 31

 مثال :

الحشرات يظير عمى رأسو عينان جاحظتان وفم عريض ولسان طويل يساعده عمى اصطياد 
 .يتنفس وىوصغير بالخياشيم وعندما يكبر يتنفس الرئتين

 

 د. الجراد               الضفدع  .ج     السمحفاة          ب. الحرباء        . أ

 

 

 ست صفحات جابة عن األسئمة المكتوبة في واآلن اقمبي الورقة لإل
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 جابة الصحيحية :اختاري اإل

 األشياء في مجموعات حسب صفاتيا المشتركة.العممية التي يتم فييا وضع  .0

 د. التقسيم              الترتيب .ج   أ.المقارنة          ب. التصنيف             

 

ليا القدرةعمى صنع غذائيا بنفسيا من خالل عممية البناء الضوئي التي الكائنات الحية  .6
 ىي :

 د. األسماك        المترممات  .أ.الحيوانات          ب. النباتات              ج

 

 نسان تسمى :سمسمة من الفقرات العظمية تتواجد عمى الناحية الظيرية من جسم اإل  .4

 د. القصبة اليوائية    القفص الصدري      ب. الحجاب الحاجز    ج. العمود الفقاري  . أ

 

 ىي :الحيوانات التي تتميز بوجود العمود الفقاري   .3

 د. الديدان            الرخويات  .ج   الالفقاريات         ب. الفقاريات         . أ

 
 الصفة المشتركة بين الخنفساء ودودة األرض ىي : .4

 د. رخوة    أرجل مفصمية      ب. خموىا من العمود الفقاري     ج. وجود عمود فقاري  . أ

 

 ىي :الحيوانات التي تتميز بخمو أجساميا من العمود الفقاري  .5
 د. األسماك          ج. الزواحف   ب. الفقاريات              الالفقاريات    . أ
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حيوانات ل فقارية تعيش في بيئات مختمفة عديمة األطراف ذات أجسام متطاولة و رخوة  .6
 ىي:

 د. المفصميات        الرخويات            ب. الديدان            ج. الزواحف  . أ

 

معظم أنواعيا تتواجد داخل ىيكل صمب يسمى الصدفة ، تتميز بجسم رخوالحيوانات التي  .7
 ىي:

 د. الحشرات           العناكب           ب. سرطان الماء         ج. الرخويات  . أ

 

 ىي:حيوانات لفقارية ليا قرون استشعار و جسميا يتكون من رأس وصدر وبطن  .8

 د. الزواحف            ج. الديدان      األسماك       ب. الحشرات        . أ

 

معظميا يعود لمماء لكي يتكاثر حيث تضع و حيوانات فقارية تعيش عمى اليابس  .01
 ىي :ليتم إخصابو  ءالبيض في الما

 د. الطيور                ج. البرمائيات   األسماك             .ب   الثدييات        . أ

 

 : ىي صفة  تشترك الطيور واألسماك في  .00

 د.تعيش في اليابس    تعيش في الماء  .تتنفس بالرئتين        ب. تتكاثر بالبيض     جأ.

 
 واحد ىو : عداجميع مايمي من الطيور  .06

 الحمام           ب. الصقر                 ج. الخفاش                   د. العصفور  . أ

 

 يعتبر العقرب من مجموعة : .04

 ج. القشريات                 د. عديدة األرجل           الحشرات       ب. العناكب   . أ
 



   
   

586 

 

 يغطي أجسام الثدييات  .03

 القشور         ب. الحراشيف            ج. الريش                      د. الشعر  . أ

 

 العالقة التي تربط دودة السكارس باإلنسان عالقة : .04

 تطفل               ب.  افتراس       ج.  تبادل منفعة             د.  تجمع  . أ
 

 من الالفقاريات التي تعيش في الماء ىي : .05

 األخطبوط             ج. الحوت                 د. األفعى  .األسماك         ب . أ
 

         لجأ العمماء لتصنيف الكائنات الحية  لسبب : .06

 كثرتيا        د. اإلمساك بياب. تسييل دراستيا       ج.    ييا  صعوبة الوصول ال . أ

 

 تتميز  الطيور بأنيا مغزلية الشكل لتساعدىا عمى: .07

 المشي             ب.  السباحة           ج. الطيران               د. التنفس   . أ

 

 من أمثمة الكائنات الحية التي تستطيع السباحة ىي : .08

 األسد والنمر    ب. النورس واألسماك      ج. النحمة والفراش     د. الخروف والقطة  . أ

 

الحيوان الذي يتوافق معيم بالحركة ، تشترك كل من األرنب والضفدع  في صفة القفز .61
 ىو :

 الجمل        ب. الكنغر                ج.األسد                 د. الغزال  . أ

 

 نو :أل ترجع أىمية العمود الفقاري في جسم الكائن الحي  .60

 يحمينا من األمراض     د. لمتكاثر .والحركة    ب. لمدفاع عن النفس  جيعطي الدعامة  . أ

 
 



   
   

587 

 

 من أمثمة الحيوانات عديدة األرجل : .66

 عصا موسى     ب. سرطان الماء         ج. دودة األرض        د. العنكبوت . أ

 

 واحدة: عدا تعتبر دودة األرض من الديدان النافعة ألنيا تقوم بالتالي  .64

 تيوية األرض  ب.  خصوبة التربة    ج. تنتج الحرير           د. تأكل أوراق الشجر   . أ

 

 حيوان ل يتوافق مع المجموعة التالية في طريقة الحركة ىو : .63

 د. الفيد                الكنغر    .األرانب            ب. الضفدع           ج . أ

 

 يعد المحار من الرخويات النافعة ألنو يستخدم في : .64

 صناعة المؤلؤ    ج. امتصاص الدم الفاسد        د. خصوبة التربة .أ. تيوية التربة     ب
 

 ل يستطيع طائر النعامة الطيران  ألنيا :  .65

 مغزلية الشكل  ب. يغطي جسميا الريش    ج. ثقيمة الوزن          د. ليس ليا أجنحة  . أ
 

 يعد النسان من أرقى الكائنات الحية الفقارية ألن اهلل سبحانو وتعالى ميزه : .66

 بالكالم                   د. بالعقل .باألرجل                ب. باليدين         ج . أ

 

 وض ألنو :يحذر األطباء من البع .67

 لدغتو سامة       ب. ينقل المالريا       ج. يسبب الموت      د. تسبب تسمم غذائي  . أ

 

 تترك الزواحف بيضيا في األرض  بسبب : .68

 حاجة البيض الى حرارة                             ب. لتبحث عن الغذاء    . أ

 ج. لكثرة عدد البيض                               د. لسباحتيا في الماء 
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 سميت البرمائيات بيذا السم ألنيا : .41

 تعيش في البر والماء                       ب.  تتكاثر بالبيض  . أ

 ج.  يغطي جسميا الجمد                       د.  تقفز عمى الماء 

 
 ت فقارية زاحفة ألنيا : لى حيوانايصنف التمساح إ .40

 أ.أقداميا قصيرة وتزحف عمى بطنيا              ب. تعيش عمى اليابسة فقط 

 ج. تمد وترضع صغارىا                           د. يغطي جسميا الجمد  

 

 تزحف االسمحفاة عمى األرض ألن  : .46

 أقدامليا أقدام قصيرة                                ب. ليس ليا  . أ

 ج. ليس ليا عمود فقاري                           د. ثقيمة الوزن

 

 يستطيع أبو ذنيبة صغير الضفدع العيش في الماء ألنو : .44

 صغير الحجم                        ب.  يغطي جسمو القشور  . أ

 ج. انسيابي الشكل                         د. يتنفس األكسجين بالخياشيم

 

 ثدييات بيذا السم ألنيا :س مًيت ال .43

 تتكاثر بالبيض                         ب. تولد وترضع .أ

 ج. تستطيع السباحة                       د. تتميز باألرجل
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 ذا انكسر العمود الفقاري عند اإلنسان فإنو:إ .44

 يزحف عمى األرض                    ب. ل يستطيع المشي  . أ

 د. يموت                       ج. يستطيع الوقوف   

 

 يعتبر الجندب من المفصميات المفيدة ألنو :  .45

 يعمل عمى خصوبة التربة                ب. يتغذى عمى الحشرات الضارة  . أ

 ج. يعتبر غذاء مفيد لإلنسان                  د. يستخدم في العالج     

 

 البرمائيات ىو :وجو الختالف  بين صغار الزواحف وصغار  .46

 صغار الزواحف تشبو أبوييا             ب. صغار البرمائيات تشبو أبوييا  . أ

 ج. صغار الزواحف لتشبو أبوييا             د. صغار البرمائيات ل تستطيع السباحة 

 

 يوجد العديد من الديدان النافعة ومنيا دودة العمق التي تستخد م في العالج فتقوم : .47

 بامتصاص الدم الفاسد                     ب. بتنقية الدم من الجراثيم  . أ

 ج. بتقوية الدم                                   د. بتغذية الجسم 

 

)الثدييات حيوانات فقارية بعضيا يعيش عمى اليابسة واآلخر  يعيش في الماء  .48
مع  صفات  ل تتوافقت التالية وتتتنفس بواسطة الرئتين وتمدوترضع( واحدة من الحيوانا

 الثدييات:

 

 األغنام        ب. الوطواط             ج. الحيتان                 د. السحمية  . أ

 

 



   
   

58: 

 

التصنيف ىو عممية وضع األشياء في مجموعات حسب صفاتيا المشتركة بناًء عمى  .31
 ىي حيوانات: (ذلك الصفة المشتركة بين )النورس والعصفور

 تستطيع السباحة                                     ب.  تستطيع الطيران   . أ

 ج.   آكمة المحوم                                           د.  مفترسة 
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 عمميات العمم الصورة األولية لختبار : (5ممحق )

 الجامعة اإلسبلمية                                                      

 عمادة الدراسات العميا 

 كمية التربية 

 التدريس قسم المناىج وطرق

 السيد/ة________________ " حفظو/ىا اهلل ورعاه /ىا"

 " السبلم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو"

 الموضوع : تحكيم اختبار عمميات العمم 

المبلحظة )ختبار الخاص بعمميات العمم سيادتكم التكرم بدراسة محتوى اال يرجى من
ى كل فقرة وكل ومن ثم إبداء وجية نظركم المناسبة عم(التصنيف –االستنتاج –

حيث إن رأيكم السديد يفيد الباحث في إعداد وتنظيم ، ختبارسؤال متضمن ىذا اال
الخاصة بالحصول عمى درجة الماجستير االختبار والذي يعد إحدى أدوات دراستو 

 في التربية قسم مناىج وطرق التدريس من الجامعة اإلسبلمية بغزة تحت عنوان :

أثر استراتيجية التدوير عمى تنمية المفاىيم العممية وعمميات العمم في مادة " 
 ساسي "العموم لدى طمبة الصف الرابع األ

 وتفضموا بقبول فائق الحترام والتقدير 

 ولكم جزيل الشكر وعظيم المتنان 

 الباحثة
 منى اسماعيل الخزندار
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 لعمميات العممالصورة األولية لختبار 

 اختبار عمميات العمم لطالب الصف الرابع األساسي 

 

 ...............                               المدرسة :.................اسم الطالبة :

 ....................................                                الشعبة :.الصف :

 

 تعميمات الختبار : 

 .كتبي البيانات األولية قبل البدء باإلجابة عن األسئمةأ   .0

( سؤاَل 66الذي يتكون من )، تأكدي من حصولك عمى نسخة كاممة من ىذا الختبار .6
 متعدد.من نوع الختيار من ، اختيارياً 

 .جيبي عن األسئمة بوضع خط تحت الجابة الصحيحةأَ  .4

 مثال : 
عمى ىذه الخصائص تصنف  من قطع متصمة وأرجل مفصمية بناءً  يتكون جسم الفراشة

 لى مجموعة :إ
 ب. مجموعة الرخويات                       مجموعة المفصميات . أ

 ج. مجموعة الديدان                       د. مجموعة الزواحف   

 

 .اءتيا بتمعن ودقةر . أجيبي عن جميع األسئمة بعد ق3

 جابة السؤال الواحد.إأكثر من خط عمى  ي. ل تضع4

 

 .أسئمة الختبار نواآلن اقمبي الصفحة لإلجابة ع
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 اختاري الجابة الصحيحة فيما يمي :

 

 :الالفقاري في الصور التاليةما الحيوان  .0

.                       
 ضفدع                  ب. فراشة                    ج.عصفور                     د. فأر  . أ

 

 :في الصور أدناه أربع حيوانات احداىما فقاري ىو .6

                
 عقرب          ب. دودة األرض        ج. الخنفساء                  د. كمب  . أ

 

 

 ىو من مجموعة: الشكل الموضح أمامك  .4

 

 الحشرات         ب. العناكب         ج. القشريات                 د. عديدة األرجل . أ
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 :الصور ىيفي الدودة النافعة ، حيوانات لفقارية لتاليةالكائنات الحية ا  .3

            
 الشريطية           ب. العمق              ج. السكارس          د. عصا موسى  . أ

 

 

 : ىو حدد الحيوان الفقاري البرمائي تاليةاألشكال الفي  .4

 

              
 دولفين         ب. ضفدع        ج. سمحفاة                   د. تمساح  . أ

 

 : ما ىو الحيوان الذي يشابو النسر في األشكال التالية  .5

 

 

              
 األفعى               ب. الخفاش             ج األوزة           د. الحصان  . أ
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وينام في النيار ، التالية حدد الكائن الحي  الذي يعرف طريقو في الظالممن األشكال  .6
 :ىو الثديياتوينشط في الميل ويعتبر من 

 

                
 خفاش                ب. حصان         ج. دولفين                 د. عصفور  . أ

 

، الذي يظنو بعض الناس بأنو نوع من أنواع األسماكمن الصور التالية حدد الكائن الحي  .7
 :ىو ألنو يعيش في الماء ولكن في الحقيقة يعد من الثدييات

                 

 سمك               ب. محار                ج. اخطبوط          د. دولفين . أ

 

 :وجميع األشكال اآلتية تمثل مفصميات عديدة األرجل عدا شكل واحد ى .8

                
 أم أربع وأربعين      ب. دودة القز         ج. دودة العمق          د. عصا موسى  . أ

 

 

 



   
   

596 

 

 : ىو ليتوافق مع المجموعة في طريقة حركتياالحيوان الذي  .01

                
 الدولفين            ب. األفعى           ج. السمك                د. الحوت  . أ

 

 دودة السكارس متطفمة في األمعاء الدقيقة لالنسان لذلك فيي تسبب لالنسان :  شتعي .00

 د. ضعف نظر       ج. سوء تغذية            فقر دم               ب. الموت        . أ

 
 

 : لذلك فيي تساعدىا عمى تتميز األسماك بوجود الزعانف والذيل وشكميا النسيابي  .06

 د. التكاثر     ج. التغذية                     أ. السباحة         ب. التنفس          

 

 الصور الموضحة أدناه تشترك في صفة واحدة ىي: .04

                   
 وجود عمود فقاري                                  ب. عدم وجود عمود فقاري  . أ

 ج. حيوانات زاحفة                                      د. جميعيا ليا أقدام قصيرة       
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الماء نو  يتنفس اليواء المذاب في فإذلك وبفي الماء  (أبو ذنيبة)يعيش صغير الضفدع  .03
 عن طريق :

 

 األنف         ب. الخياشيم             ج. الفم                 د. الرئتين  . أ

 

يوجد بعض الديدان النافعة منيا دودة األرض التي تقوم بيضم بعض أوراق الشجر  .04
 لذلك فيي تعمل عمى : المتساقطة نتيجةً 

 

 د. تموث التربة           خصوبة التربة .تيوية التربة      ب. فساد التربة       ج . أ

 

لييا حيوان وضع إالتي ينتمي  (مجموعة الفقاريات)احتار كٌل من ىدى وأحمد في معرفة  .05
 ..تبعًا لذلك  ىذا البيض ينتمي لمجموعة :..عددًا قمياًل من البيض مبعثرًا في الرمال

 

 د. األسماك      ج.البرمائيات             الطيور      ب. الزواحف            . أ

 

 :فإنيا عند وضع دودة العمق الطبي عمى ظير اإلنسان .06

 د. ل تعمل اي شئ      ب. تسبب لو المرض     ج. تمتص الدم الفاسد     تمدغو  . أ

 

 تعيش معظم الرخويات في أصداف ألنيا تعمل عمى : .07

 د. التنفس         التكاثر            ب. التغذية          ج. الحماية            . أ

 

 لى مجموعة المفصميات  ألنيا تحتوي عمى :إتصنف دودة القز  .08

 ج. ىيكل عظمي         د. درع قوي     ب. أرجل مفصمية          عمود فقاري   . أ
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 نسان القمل ألنو يسبب:يقاوم اإل  .61

 د. العفن       لدغة سامة            .ج   المالريا        ب. نقل األمراض      . أ

 

لى أجزاء وليا عدة أرجل مفصمية إحديقة المدرسة دودة مقسم جسميا  وجد عمر في  .60
 لى مجموعتيا :إلشكل ساعد عمر ليصنف ىذه الدودة كما موضحة با

                         
 د. الزواحف         الديدان         ب. المفصميات         ج. الرخويات            . أ

 
 عديمة األطراف :أحد الزواحف اآلتية  .66

 د. األفعى   ج. السحمية                  ذون       ب. التمساح               ر الح . أ

 

 لى مجموعة القشريات :إحيوانات لفقارية مفصمية تنتمي  لىإكائن حي يصنف  .64

 

 د. النحل       ب. الجمبري         ج. ام اربع واربعين               الجندب      . أ

 

عدا حيوان واحد  بصفة وجود العمود الفقري في جسمياالحيوانات التالية جميع تشترك  .63
 ىو:

 

 السمحفاة        ب. الضفدعة     ج. الخنفساء                        د. الحمامة  . أ
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 والمحار يتميز بجسم طري أممس رخو يوجد داخل ىيكل صمب يسمى صدفة ويستخرج من .64
 عة :لى مجمو إيصنف لذلك المؤلؤ 

 ضارةج. الالفقاريات المفيدة     د. الالفقاريات     ت ضارةب. الفقاريا   الفقاريات المفيدةأ.

 

بيض في لتتميز السمحفاة بأن ليا أقدام قصيرة ويغطي جسميا الحراشف الصمبة وتضع ا .65
 لذلك تصنف إلى مجموعة : الرمال ولتحتضنو

 

 د. األسماك     ج. الطيور                 البرمائيات          ب. الزواحف             . أ

 

ِنَفت كل من .66  حيوانات: في مجموعة واحدة ألنيا  (الخفاش، الثعبان، البقرة) ص 

 

 ج. مفترسة                        د. أليفة         فقا رية         ب. لفقا رية       . أ
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 الصورة النيائية لختبار المفاىيم العممية (:6ممحق )
 اختبار المفاىيم العممية في وحدة التصنيف 

 لمصف الرابع األساسي 

 

 -----------المدرسة :                              ----------اسم الطالبة : 

 ------------الشعبة :                               ------------ الصف :

 

 مات الختبار :تعمي

 .اممئي البيانات األولية لالختبار.  0

جابة الصحيحة حيث يتكون ثم ضعي خطًا تحت اإل اً اقرئي األسئمة جيد . 6
 .فقرة من اختيار من متعدد (45)الختبار من 

 مثال :

يظير عمى رأسو عينان جاحظتان وفم عريض ولسان طويل يساعده عمى اصطياد الحشرات 
 .بالخياشيم وعندما يكبر يتنفس الرئتينيتنفس وىوصغير 

 

 د. الجراد               الضفدع  .ج     السمحفاة          ب. الحرباء        . أ

 

 

 ست صفحات جابة عن األسئمة المكتوبة في واآلن اقمبي الورقة لإل
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 اختاري الجابة الصحيحية :

 صفاتيا المشتركة.العممية التي يتم فييا وضع األشياء في مجموعات حسب  .0

 د. التقسيم              الترتيب .ج   أ.المقارنة          ب. التصنيف             

 

ليا القدرةعمى صنع غذائيا بنفسيا من خالل عممية البناء الضوئي التي الكائنات الحية  .6
 ىي :

 سماكد. األ        المترممات  .أ.الحيوانات          ب. النباتات              ج

 

 نسان تسمى :سمسمة من الفقرات العظمية تتواجد عمى الناحية الظيرية من جسم اإل  .4

 د. القصبة اليوائية    القفص الصدري      ب. الحجاب الحاجز    ج. العمود الفقاري .أ

 

 ىي :الحيوانات التي تتميز بوجود العمود الفقاري  .3

 د. الديدان            الرخويات  .ج   الالفقاريات         ب. الفقاريات        .أ

 
حيوانات ل فقارية تعيش في بيئات مختمفة عديمة األطراف ذات أجسام متطاولة و رخوة  .4

 ىي:

 د. المفصميات        الرخويات            ب. الديدان            ج. الزواحف .أ

 

معظم أنواعيا تتواجد داخل ىيكل صمب يسمى الصدفة ، الحيوانات التي تتميز بجسم رخو .5
 ىي:

 د. الحشرات           العناكب           ب. سرطان الماء         ج. الرخويات  .أ
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 ىي:حيوانات لفقارية ليا قرون استشعار و جسميا يتكون من رأس وصدر وبطن  .6

 د. الزواحف            ج. الديدان      األسماك       ب. الحشرات       .أ

 

معظميا يعود لمماء لكي يتكاثر حيث تضع البيض و حيوانات فقارية تعيش عمى اليابس  .7
 ىي :ليتم إخصابو  ءفي الما

 د. الطيور                ج. البرمائيات   األسماك             .ب   الثدييات       .أ

 

 ىي : صفة  تشترك الطيور واألسماك في  .8

 د.تعيش في اليابس    تعيش في الماء  .ب. تتكاثر بالبيض     ج    تتنفس بالرئتين    أ.

 
 واحد ىو : عداجميع مايمي من الطيور  .01

 الحمام           ب. الصقر                 ج. الخفاش                   د. العصفور .أ

 

 يعتبر العقرب من مجموعة : .00

 يات                 د. عديدة األرجلالحشرات       ب. العناكب             ج. القشر .أ

 

 يغطي أجسام الثدييات  .06

 القشور         ب. الحراشيف            ج. الريش                      د. الشعر .أ

 

 العالقة التي تربط دودة السكارس باإلنسان عالقة : .04

 تطفل               ب.  افتراس       ج.  تبادل منفعة             د.  تجمع .أ

 من الالفقاريات التي تعيش في الماء ىي : .03

 األخطبوط             ج. الحوت                 د. األفعى  .األسماك         ب . أ



   
   

59= 

 

 تتميز  الطيور بأنيا مغزلية الشكل لتساعدىا عمى: .04

 المشي             ب.  السباحة           ج. الطيران               د. التنفس  .أ

 

 من أمثمة الكائنات الحية التي تستطيع السباحة ىي : .05

 األسد والنمر    ب. النورس واألسماك      ج. النحمة والفراش     د. الخروف والقطة .أ

 

وان الذي يتوافق معيم بالحركة الحي، تشترك كل من األرنب والضفدع  في صفة القفز .06
 ىو :

 الجمل        ب. الكنغر                ج.األسد                 د. الغزال  .أ

 نو :أل ترجع أىمية العمود الفقاري في جسم الكائن الحي  .07

 يحمينا من األمراض     د. لمتكاثر .والحركة    ب. لمدفاع عن النفس  جيعطي الدعامة  .أ

 
 الحيوانات عديدة األرجل :من أمثمة  .08

 عصا موسى     ب. سرطان الماء         ج. دودة األرض        د. العنكبوت .أ

 

 حيوان ل يتوافق مع المجموعة التالية في طريقة الحركة ىو : .61

 الكنغر                  د. الفيد  .األرانب            ب. الضفدع           ج .أ

 

 الرخويات النافعة ألنو يستخدم في :يعد المحار من  .60

 صناعة المؤلؤ    ج. امتصاص الدم الفاسد        د. خصوبة التربة .أ. تيوية التربة     ب
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 ل يستطيع طائر النعامة الطيران  ألنيا :  .66

 مغزلية الشكل  ب. يغطي جسميا الريش    ج. ثقيمة الوزن          د. ليس ليا أجنحة  .أ

 

 من أرقى الكائنات الحية الفقارية ألن اهلل سبحانو وتعالى ميزه :نسان يعد اإل  .64

 بالكالم                   د. بالعقل .باألرجل                ب. باليدين         ج .أ

                
 يحذر األطباء من البعوض ألنو : .63

 بب تسمم غذائي لدغتو سامة       ب. ينقل المالريا       ج. يسبب الموت      د. تس . ب

 
 تترك الزواحف بيضيا في األرض  بسبب : .64

 أ. حاجة البيض الى حرارة                             ب. لتبحث عن الغذاء   

 ج. لكثرة عدد البيض                               د. لسباحتيا في الماء 

 

 سميت البرمائيات بيذا السم ألنيا : .65

 تعيش في البر والماء                       ب.  تتكاثر بالبيض  .أ

 ج.  يغطي جسميا الجمد                       د.  تقفز عمى الماء 

 
 لى حيوانات فقارية زاحفة ألنيا : يصنف التمساح إ .66

 أ.أقداميا قصيرة وتزحف عمى بطنيا              ب. تعيش عمى اليابسة فقط 

 ج. تمد وترضع صغارىا                           د. يغطي جسميا الجمد  
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 تزحف االسمحفاة عمى األرض ألن  : .67

 أ. ليا أقدام قصيرة                                ب. ليس ليا أقدام

 ج. ليس ليا عمود فقاري                           د. ثقيمة الوزن

 

 لضفدع العيش في الماء ألنو :يستطيع أبو ذنيبة صغير ا .68

 أ.صغير الحجم                        ب.  يغطي جسمو القشور 

 ج. انسيابي الشكل                         د. يتنفس األكسجين بالخياشيم

 

 س مًيت الثدييات بيذا السم ألنيا : .41

 تتكاثر بالبيض                         ب. تولد وترضع .أ

 السباحة                       د. تتميز باألرجلج. تستطيع 

 

 اذا انكسر العمود الفقاري عند اإلنسان فإنو: .40

 أ.يزحف عمى األرض                    ب. ل يستطيع المشي 

 ج. يستطيع الوقوف                         د. يموت 

 

 يعتبر الجندب من المفصميات المفيدة ألنو :  .46

 التربة                   ب. يتغذى عمى الحشرات الضارة  أ.يعمل عمى خصوبة

 ج. يعتبر غذاء مفيد لإلنسان                  د. يستخدم في العالج     
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 وجو الختالف  بين صغار الزواحف وصغار البرمائيات ىو : .44

 صغار الزواحف تشبو أبوييا             ب. صغار البرمائيات تشبو أبوييا  . أ

 ج. صغار الزواحف لتشبو أبوييا             د. صغار البرمائيات ل تستطيع السباحة 

 

 يوجد العديد من الديدان النافعة ومنيا دودة العمق التي تستخد م في العالج فتقوم : .43

 بامتصاص الدم الفاسد                     ب. بتنقية الدم من الجراثيم  . أ

 ج. بتقوية الدم                                   د. بتغذية الجسم 

 

)الثدييات حيوانات فقارية بعضيا يعيش عمى اليابسة واآلخر  يعيش في الماء  .44
مع  صفات  ل تتوافقوتتتنفس بواسطة الرئتين وتمدوترضع( واحدة من الحيوانات التالية 

 الثدييات:

 

 ج. الحيتان                 د. السحمية           األغنام        ب. الوطواط    . أ

 

التصنيف ىو عممية وضع األشياء في مجموعات حسب صفاتيا المشتركة بناًء عمى  .45
 ىي حيوانات: (ذلك الصفة المشتركة بين )النورس والعصفور

 تستطيع السباحة                                     ب.  تستطيع الطيران   . أ

 لمحوم                                           د.  مفترسة ج.   آكمة ا
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 الصورة النيائية لختبار عمميات العمم : (7)ممحق 

 اختبار عمميات العمم لطالب الصف الرابع األساسي

 

 ...............                               المدرسة :.................اسم الطالبة :

 ....................................                                الشعبة :.الصف :

 

 تعميمات الختبار : 

 .كتبي البيانات األولية قبل البدء باإلجابة عن األسئمة.أ  0

( سؤاَل 63الذي يتكون من )، تأكدي من حصولك عمى نسخة كاممة من ىذا الختبار.6
 من متعدد. من نوع الختيار، اختيارياً 

 .جيبي عن األسئمة بوضع خط تحت الجابة الصحيحةأَ .4

 مثال : 
عمى ىذه الخصائص تصنف  من قطع متصمة وأرجل مفصمية بناءً  يتكون جسم الفراشة

 لى مجموعة :إ
 ب. مجموعة الرخويات                       مجموعة المفصميات . ب

 ج. مجموعة الديدان                       د. مجموعة الزواحف   

 

 .اءتيا بتمعن ودقةر . أجيبي عن جميع األسئمة بعد ق3

 جابة السؤال الواحد.إأكثر من خط عمى  ي. ل تضع4

 

 .أسئمة الختبار نواآلن اقمبي الصفحة لإلجابة ع
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 :اختاري الجابة الصحيحة فيما يمي

 

 :الالفقاري في الصور التاليةما الحيوان  .0

.                       
 ضفدع                ب. فراشة                    ج.عصفور                     د. فأر أ.

 

 :في الصور أدناه أربع حيوانات احداىما فقاري ىو .6

                   
 عقرب          ب. دودة األرض        ج. الخنفساء                  د. كمب أ.

 

 

 

 ىو من مجموعة: الشكل الموضح أمامك  .4

 

 الحشرات         ب. العناكب         ج. القشريات                 د. عديدة األرجلأ.
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 : ىو حدد الحيوان الفقاري البرمائي تاليةاألشكال الفي  .3

 

              
 دولفين         ب. ضفدع        ج. سمحفاة                   د. تمساح أ.

 

، الذي يظنو بعض الناس بأنو نوع من أنواع األسماكمن الصور التالية حدد الكائن الحي  .4
 :ىو ألنو يعيش في الماء ولكن في الحقيقة يعد من الثدييات

                 

 ب. محار                ج. اخطبوط          د. دولفين      سمك         أ.

 

 :وجميع األشكال اآلتية تمثل مفصميات عديدة األرجل عدا شكل واحد ى .5

                
 ج. دودة العمق          د. عصا موسى      أم أربع وأربعين      ب. دودة القز        أ.
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 : ىو المجموعة في طريقة حركتياالحيوان الذي ليتوافق مع  .6

                
 الدولفين            ب. األفعى           ج. السمك                د. الحوت أ.

 

 نسان لذلك فيي تسبب لالنسان : رس متطفمة في األمعاء الدقيقة لإل دودة السكا شتعي .7

 د. ضعف نظر       ج. سوء تغذية            فقر دم             ب. الموت       أ.

 
 

 : لذلك فيي تساعدىا عمى تتميز األسماك بوجود الزعانف والذيل وشكميا النسيابي  .8

 د. التكاثر     ج. التغذية                     أ. السباحة         ب. التنفس          

 

 الصور الموضحة أدناه تشترك في صفة واحدة ىي: .01

                   
 ب. عدم وجود عمود فقاري                                       وجود عمود فقاري أ.     

 ج. حيوانات زاحفة                                      د. جميعيا ليا أقدام قصيرة       
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في الماء  نو  يتنفس اليواء المذابفإذلك وبفي الماء  (أبو ذنيبة)يعيش صغير الضفدع  .00
 عن طريق :

 

 د. الرئتين       ب. الخياشيم             ج. الفم                األنف        أ.

 

يوجد بعض الديدان النافعة منيا دودة األرض التي تقوم بيضم بعض أوراق الشجر  .06
 لذلك فيي تعمل عمى : المتساقطة نتيجةً 

 

 خصوبة التربة          د. تموث التربة  .تيوية التربة      ب. فساد التربة       جأ.

التي ينتمي الييا حيوان وضع  (مجموعة الفقاريات)احتار كٌل من ىدى وأحمد في معرفة  .04
 ..تبعًا لذلك  ىذا البيض ينتمي لمجموعة :..عددًا قمياًل من البيض مبعثرًا في الرمال

 د. األسماك       ج.البرمائيات            الطيور      ب. الزواحف           أ.

 

 :فإنيا عند وضع دودة العمق الطبي عمى ظير اإلنسان .03

 د. ل تعمل اي شئ      ب. تسبب لو المرض     ج. تمتص الدم الفاسد     تمدغو أ.

 

 تعيش معظم الرخويات في أصداف ألنيا تعمل عمى : .04

 د. التنفس         التكاثر            ب. التغذية          ج. الحماية           أ.

 

 تصنف دودة القز الى مجموعة المفصميات  ألنيا تحتوي عمى : .05

 ج. ىيكل عظمي         د. درع قوي     ب. أرجل مفصمية          عمود فقاري  أ.
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 يقاوم النسان القمل ألنو يسبب: .06

 د. العفن       لدغة سامة            .ج   المالريا        ب. نقل األمراض     أ.

 

لى أجزاء وليا عدة أرجل مفصمية إحديقة المدرسة دودة مقسم جسميا  وجد عمر في  .07
 كما موضحة بالشكل ساعد عمر ليصنف ىذه الدودة الى مجموعتيا :

                         
 د. الزواحف         الديدان         ب. المفصميات         ج. الرخويات           أ.

 
 اآلتية عديمة األطراف :أحد الزواحف  .08

 د. األفعى   ج. السحمية                  ذون       ب. التمساح               ر الحأ.

 

 لى مجموعة القشريات :إارية مفصمية تنتمي لى حيوانات لفقإكائن حي يصنف  .61

 

 د. النحل       ب. الجمبري         ج. ام اربع واربعين               الجندب     أ.

 

عدا حيوان واحد  بصفة وجود العمود الفقري في جسمياالحيوانات التالية جميع تشترك  .60
 ىو:

 

 السمحفاة        ب. الضفدعة     ج. الخنفساء                        د. الحمامة أ.
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 والمحار يتميز بجسم طري أممس رخو يوجد داخل ىيكل صمب يسمى صدفة ويستخرج من .66
 الى مجموعة :يصنف لذلك المؤلؤ 

 ضارةج. الالفقاريات المفيدة     د. الالفقاريات     ت ضارةب. الفقاريا   الفقاريات المفيدةأ.

 

بيض في لتتميز السمحفاة بأن ليا أقدام قصيرة ويغطي جسميا الحراشف الصمبة وتضع ا .64
 لذلك تصنف إلى مجموعة : الرمال ولتحتضنو

 

 د. األسماك     ج. الطيور                          البرمائيات          ب. الزواحف   أ.

 

ِنَفت كل من .63  حيوانات: في مجموعة واحدة ألنيا  (الخفاش، الثعبان، البقرة) ص 

 

 ج. مفترسة                        د. أليفة         فقا رية         ب. لفقا رية      أ.
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 دليل المعمم : (8ممحق )

                                               الجامعة السالمية  
 عمادة الدراسات العميا 

 كمية التربية 
 قسم المناىج وطرق التدريس 

 

 

 دليل المعمم في تدريس وحدة التصنيف في العموم 

 لمصف الرابع األساسي 

 ( Round Robinباستخدام استراتيجية التدوير )

 إعداد الباحث 

 منى اسماعيل نمر الخزندار 

 

 

 لمعام الدراسي

 م6104/6105
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 مقدمة :

 إلى المعمم /ة الفاضل /ة : السبلم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو......

ستراتيجية معينة في يقوم بإرشادك إلى كيفية استخدام ايعتبر دليل المعمم بمثابة المرشد الذي س
التي تساعد عممك أثناء تدريس الوحدة السابعة من كتاب العموم العامة لمصف ، تدريس العموم

من خبلل تدريب المعمم لمطمبة عمى كيفية استخدام  (التصنيف)الرابع األساسي بعنوان 
 ويتضمن الدليل: (Round Robinاستراتيجية التدوير)

 ستراتيجية التدوير نبذة عن ا 

 لوحدةتوجييات عامة لممعمم أثناء تدريس ا. 

 أىداف تدريس الوحدة. 

 التوزيع الزمني لموحدة. 

 :خطة تدريس كل درس من دروس الوحدة متضمنًا 

 األىداف السموكية لكل درس  -

 المواد واألنشطة  -

 خطوات سير الدرس -

 أسئمة التقويم -

  :(Round Robinأواًل : نبذة مختصرة عن استراتيجية التدوير )

وتسمى ، Spencer Kaganىي استراتيجية من استراتيجيات التعمم التعاوني النشط أنشأىا 
 .(كتابية –أو المساجمة الحمقية لمعصف الذىني )شفوية   Round Robinباستراتيجة 

أو أكثر لتوليد األفكار قد يكون  لتعطي فرصة لكل متعمم أن يبني معرفتو بنفسو بعد طرح سؤا
ويتوصل لممفيوم بنفسو باستخدام بعض عمميات العمم منيا ، أو شفوياً  مكتوبًا أو مصوراً 

  .المبلحظة واالستنتاج والتصنيف

 من أربع مراحل : االستراتيجية  وتتكون

 مرحمة توليد األفكار دون نقد أو فرز -5

 مرحمة توضيح األفكار  -6
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 .مرحمة تصنيف األفكار حيث تجمع األفكار المتشابية في قائمة -7

 .األفكار أي اختيار األفكار وتقييميا مرحمة تقييم -8

 سترتيجية ما يمي :المعمم يطمب منك أثناء تنفيذ اال عزيزي

 .لى مجموعات صغيرةإم الطبلب يقست  .5

 .لكل مجموعة وكاتب ن  قائديعيت .6

  طرح سؤال توليد األفكار قد يكون السؤال عمى شكل صورة أو مكتوبًا عمى السبورة أو شفوياً  .7

 جابة كل طالب وكاٍف لئلجابة إلتحديد زمن موحد  .8

 .يبدأ كل فرد في المجموعة بطرح فكرتو في وقت محدد لو ويسجل الكاتب  في الورقة .9

 .ال بعد تجميعياإال تنقد األفكار  .:

 .تجميع األفكار المتشابية والصحيحة واستبعاد األفكار الخطأ .;

 .لى تعريف المفيوم وكتابتو عمى السبورةل إالتوص .7

 تدريس الوحدة :ثانيًا: أىداف  

 .تنمية  المفاىيم العممية المتضمنة في الوحدة لمطمبة .5

 –تنمية بعض عمميات العمم المتضمنة في الوحدة عند الطمبة وخاصة )المبلحظة  .6
 التصنيف(. –االستنتاج 

 .إجراء األنشطة التي تعمل عمى تنمية المفاىيم العممية .7

 .تدريس الوحدة إكساب الطمبة مجموعة من القيم واالتجاىات أثناء .8

 
 أىداف الوحدة السموكية :

  (أىمية التصنيف)أىداف الدرس األول 

 (6)عدد الحصص 

     .أن تستنتج الطالبة مفيوم التصنيف .5

  .أن تصنف الطالبة بعض األشياء في مجموعات حسب معايير معينة .6

         .أن تذكر الطالبة أىمية التصنيف .7
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         .أن تصنف الطالبة الكائنات الحية .8

  (الفقاريات والالفقاريات)أىداف الدرس الثاني 

 (6)عدد الحصص 

      .أن تعطي الطالبة مفيومًا واضحًا لمعمود الفقاري .5

           .أن تفسر  الطالبة سبب أىمية العمود الفقاري .6

         .أن تستنتج الطالبة الصفة المشتركة بين الفقاريات .7

      .المشتركة بين البل فقارياتأن تستنتج الطالبة الصفة  .8

                .أن تميز الطالبة بين الفقاريات والبلفقاريات .9

                .أن تذكر الطالبة مفيومًا واضحًا لمفقاريات .:

               .أن تذكر الطالبة مفيومًا واضحًا لبلفقاريات .;

           .أن تعطي  الطالبة أمثمة عمى كائنات حية فقارية .>

        .أن تعطي الطالبة أمثمة عمى كائنات حية ال فقارية .=

 

 (الالفقاريات)أىداف الدرس الثالث 

 (4عدد الحصص  )

      .لى مجموعاتإأن تصنف  الطالبة البلفقاريات  .5

          .أن تصف الطالبة الخصائص العامة لمديدان .6

  .أن تميز الطالبة بين الديدان النافعة والديدان الضارة .7

    .أن تعطي الطالبة بعض األمثمة عمى الديدان النافعة .8

    .أن تعطي الطالبة بعض األمثمة عمى الديدان الضارة .9

          .أن تذكر الطالبة الخصائص العامة لمرخويات .:

 .أن تفسر الطالبة سبب وجود معظم الرخويات داخل ىيكل صمب .;

                .أن تصنف الطالبة المفصميات الى مجموعات .>

         .أن تفسر الطالبة  سبب تسمية المفصميات بيذا االسم .=

                      .أن تعدد الطالبة أمثمة عمى المفصميات .51
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 (الفقاريات)أىداف الدرس الرابع 

 (حصص 4)عدد الحصص 

    .أن تعطي الطالبة مفيومًا واضحًا لمفقاريات .5

    .مجموعاتلى إأن تصنف الطالبة الفقاريات  .6

            .أن تستنتج الطالبة أىم صفات األسماك .7

    .أن تذكر الطالبة صفات البرمائيات المشتركة .8

    .أن تفسر الطالبة سبب تسمية البرمائيات بيذا االسم .9

                 .أن تعدد الطالبة صفات الزواحف العامة .:

     .أن تقارن بين صغار الزواحف وصغار البرمائيات .;

                      .أن تذكر فوائد الزواحف ومضارىا .>

                .أن تفسر سبب تسمية الثدييات بيذا االسم .=

  .أن تعطي الطالبة أمثمة لثدييات تعيش في بيئات مختمفة .51

 رابعًا: التوزيع الزمني لموحدة :

بواقع أربع حصص ( حصص 01يتم توزيع دروس الوحدة وفقًا لخطة المنياج لمصف الرابع )
 أسبوعيًا.
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 الدرس األول : أىمية التصنيف 

 أىداف الدرس:

     .أن تستنتج الطالبة مفيوم التصنيف .5

  .أن تصنف الطالبة بعض األشياء في مجموعات حسب معايير معينة .6

         .أن تذكر الطالبة أىمية التصنيف .7

    .أن تصنف الطالبة الكائنات الحية .8

   التعميمية :الوسائل 

   LCDطباشير _  –الكتاب المدرسي _ سبورة 

 : حصتان  التوزيع الزمني

   خطة سير الدرس :

 التييئة :

 .تقسيم الفصل إلى خمس مجموعات متساوية غير متجانسة .5

 .تعيين قائد وكاتب لكل مجموعة .6

 ذا كانت مكونة من ستة أفراد.  إ (:الى  5ترقيم أفراد كل مجموعة من ) .7

 .LCDتعرض بواسطة سؤال توليد األفكار  السؤال عمى شكل صور طرح  .8

 

 

 

 

 

 



   
   

5;: 

 

 المجموعة األولى :
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 المجموعة الثانية :

 

 

 

المجموعة الثالثة:

 

 المجموعة الرابعة :
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 مرحمة استمطار األفكار :  
لكل طالب لمتعبير  بإعطاء وقت محدد وكافٍ يبدأ ، بعد ما يعرض المعمم سؤال استمطار األفكار

، عن فكرتو ووجية نظره دون نقد أو تصحيح فقد تكون فكرة بسيطة ولكنيا توصمو لبناء المفيوم
 عطاء فكرتومن كل مجموعة إل (5)حيث يبدأ رقم 

ألفراد مجموعتو  ويقوم الكاتب في كل مجموعة بتسجيل حمول أفراد مجموعتو ثم ينادي المعمم 
موعة  وىكذا حتى يشارك كل فرد في الفصل في وضع الحمول من كل مج (6)بالرقم التالي 

 .بغض النظر عن صحتيا أو بساطتيا

 مرحمة توضيح األفكار :
 .يطمب المعمم من كل قائد مجموعة لقراءة الحمول وتوضيحيا أمام طالب الفصل ككل

 :مرحمة تصنيف األفكار حيث تجمع األفكار المتشابية في قائمة 
األفكار لكل مجموعة تتم مناقشة الفصل ككل في الفروق واالختبلفات بين بعد انتياء عرض 

  .حيث تقوم كل مجموعة بالدفاع عن رؤيتيا ودعم استنتاجيا، استنتاجات المجموعات

 :مرحمة تقييم األفكار أي اختيار األفكار وتقييميا
 الخطأ أواًل بأولوفي ىذه المرحمة يتم إعطاء كل مجموعة تغذية راجعة لتصحيح األفكار 

 .لى مدلول المفيوم وكتابتو عمى السبورةوتجميع األفكار الصحيحة لمتوصل إ

  مالحظة :

 9:، 8:، 7:، 6:(  صفحة 8، 7، 6، 5يتم شرح أنشطة الكتاب المدرسي )
 .باتباع نفس االستراتيجية

 التقويم :
حسب ، في مجموعاتمما سبق يستنتج الطالب بأن عممية التصنيف ىي عممية وضع األشياء 

 .صفاتيا المشتركة

  .لى صفات الكائنات وأنواعياف ضروري لتسييل الدراسة والتعرف إوأن التصني
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 (0نشاط رقم )

 أضع دائرة حول اسم الحيوان الذي ل يتوافق مع المجموعة في طريقة حركتيا :

 .دولفين –سمكة  –عصفور  –المجموعة األولى : حوت  .5

 .جمل _أفعى _ قط–المجموعة الثانية : دب  .6

 .المجموعة الثالثة : أرنب _ ضفدع _ كنغر _ فأر .7

 

 (6نشاط رقم )

 ركة بين عناصر كل مجموعة مما يأتي :أقترح صفة مشت

 نمر _ صقر _ ثعمب _ أسد .5

 ...................................................الصفة المشتركة ىي

 النورس _ البطة _ األوزة _ العصفور  .6

 ..................................................المشتركة ىي الصفة

 

 (4)نشاط 

 .....................................................أعرف التصنيف :

 .أعطي سببًا جعل اإلنسان يفكر في تصنيف الكائنات الحية

 :.............................................................السبب ىو 
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 (0بطاقة عمل )

 السؤال األول : 

 اإلجابة الصحيحة فيما يمي : ياختار 

 من الحيوانات التي تمد صغارىا ثم ترضعيا  .5

 أ_ السمحفاة    ب_األفعى          ج_ القطة       د_ البطة 

 
 من الحيوانات التي تتحرك بالزحف  .6

 أ_ السحمية     ب_ األفعى          ج_ التمساح  د_ جميع ماسبق 

 

 الحيوان المختمف من حيث بيئة المعيشة ىو : .7

 أ_ األسد     ب_ الفيل              ج_ الجمل      د_ الذئب 

 

 

 السؤال الثاني : 

 الكممة التي تحتيا خط : يصحح

 ( ) األشياء في مجموعات لكل منيا صفة مشتركةىو وضع التقسيم  .5

 ( )لمنظام البيئي          غير الحيةتعتبر الحيوانات من المكونات  .6

 ( )صنف العمماء الكائنات الحية لمعرفة أعدادىا                   .7
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 الدرس الثاني :الفقاريات والالفقاريات

 :أىداف الدرس 
      .لمعمود الفقاريأن تعطي الطالبة مفيومًا واضحًا  .5

           .أن تفسر  الطالبة سبب أىمية العمود الفقاري .6

         .أن تستنتج الطالبة الصفة المشتركة بين الفقاريات .7

      .أن تستنتج الطالبة الصفة المشتركة بين البل فقاريات .8

                .أن تميز الطالبة بين الفقاريات والبلفقاريات .9

                .البة مفيومًا واضحًا لمفقارياتأن تذكر الط .:

               .أن تذكر الطالبة مفيومًا واضحًا لبلفقاريات .;

           .أن تعطي  الطالبة أمثمة عمى كائنات حية فقارية .>

  .أن تعطي الطالبة أمثمة عمى كائنات حية ال فقارية .=

   الوسائل التعميمية : 
   LCDطباشير _  –الكتاب المدرسي _ سبورة 

 : حصتان  التوزيع الزمني

 الخبرات السابقة :

 ما المقصود بالتصنيف ؟ .5

  .لى تصنيف الكائنات الحيةأعمل :لجأ العمماء إ .6

 خطة سير الدرس :

 التييئة :
 .تقسيم الفصل إلى خمس مجموعات متساوية غير متجانسة .5

 .تعيين قائد وكاتب لكل مجموعة .6

 اذا كانت مكونة من ستة أفراد.   (:الى  5ترقيم أفراد كل مجموعة من ) .7

 سؤااًل مكتوبًا عمى السبورة كالتالي : طرح سؤال توليد األفكار  السؤال عمى شكل .8

 لماذا ال تستطيع الديدان أن تقف بشكل قائم ؟ 
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  LCDجياز العرض   وطرح سؤااًل آخر تعبر عنو الصور بواسطة

  العام ؟لماذا تختمف الحيوانات فيما بينيا في الشكل 

 

 

 
 
 
 

 

 

 بماذا تتميز الصور اآلتية ؟ 
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 مرحمة استمطار األفكار :  

لكل طالب لمتعبير  يبدأ بإعطاء وقت محدد وكافٍ ، بعد ما يعرض المعمم سؤال استمطار األفكار
، عن فكرتو ووجية نظره دون نقد أو تصحيح فقد تكون فكرة بسيطة ولكنيا توصمو لبناء المفيوم

 من كل مجموعة العطاء فكرتو (5)حيث يبدأ رقم 

ويقوم الكاتب في كل  (المبلحظة ثم االستنتاج)ألفراد مجموعتو من خبلل عمميات العمم 
من كل مجموعة   (6)و ثم ينادي المعمم بالرقم التالي مجموعة بتسجيل حمول أفراد مجموعت

وىكذا حتى يشارك كل فرد في الفصل في وضع الحمول بغض النظر عن صحتيا أو بساطتيا 
 .وىكذا (الييكل العظمي –العظام )فقد تكون االجابة 

 مرحمة توضيح األفكار :

يطمب المعمم من كل قائد مجموعة لقراءة الحمول وتوضيحيا أمام طبلب الفصل ككل وقد تكون 
 (حيوانات الفقارية –حيوانات فقارية  -العمود الفقاري  )المصطمح العممي لممفيوم 

 :مرحمة تصنيف األفكار حيث تجمع األفكار المتشابية في قائمة 

ناقشة الفصل ككل في الفروق واالختبلفات بين بعد انتياء عرض األفكار لكل مجموعة تتم م
  .حيث تقوم كل مجموعة بالدفاع عن رؤيتيا ودعم استنتاجيا، استنتاجات المجموعات

 :مرحمة تقييم األفكار أي اختيار األفكار وتقييميا

وفي ىذه المرحمة يتم إعطاء كل مجموعة تغذية راجعة لتصحيح األفكار الخطأ أواًل بأول 
األفكار الصحيحة لمتوصل الى مدلول المفيوم لكل من العمود الفقاري والفقاريات وتجميع 

 .والبلفقاريات  وكتابتو عمى السبورة

حيث  (6(، )5)لحل نشاط  =:، >:ثم يطمب المعمم من الطمبة فتح الكتاب المدرسي  صفحة 
 .تيجية التدويريقوم كل طالب بحل النشاط بنفسو لمدة محددة ثم مناقشتو مع زمبلئو باسترا
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 التقويم :

ىو مجموعة من الفقرات العظمية التي يمتد من الناحية  العمود الفقاريمما سبق نستنتج أن 
ىي حيوانات تتميز بوجود العمود الفقاري و الفقاريات الظيرية ويعطي الدعامة والقوة وأن 

 .ىي حيوانات تتميز بخمو العمود الفقاريالبلفقاريات 

  1;حل أسئمة الكتاب المدرسي صفحة (5نشاط )
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 (6بطاقة عمل )

 المفيوم الدال عمى العبارات التالية : يالسؤال األول : أكتب

..................( سمسمة من الفقرات المرتبطة مع بعضيا البعض تمتد من الناحية ) .5
 .الظيرية لجسم الكائن الحي الى أسفل الظير

 .كائنات حية يتميز جسميا بوجود العمود الفقاري (..................) .6

 .كائنات حية يخمو جسميا من وجود العمود الفقاري ()................... .7

 

 الكممة التي تحتيا خط :  يصحح (أ)السؤال الثاني : 

 ..............()كائنات حية يخمو جسميا من وجود عمود فقاري   الفقاريات .5

 ()...............                            الديدان من الحيوانات الفقارية  .6

 (يعتبر الثعبان من الحيوانات البلفقارية                     ).............. .7

 

 ما أنواع الكائنات الحية حسب وجود العمود الفقاري ؟ (ب)

 ..........................................................الجواب

 

 (فقارية  _ ال فقارية)الحيوانات التالية إلى  يالسؤال الثالث : صنف

 ........................._ القطة :6..................    ._ الفيل :5

 ......................._ العنكبوت :8...............   ._ السمكة :7

 اجة :......................._ الدج:................    ._ الدودة :9
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 الدرس الثالث :الالفقاريات

 

 السموكية : ىدافاأل

      .لى مجموعاتإأن تصنف  الطالبة البلفقاريات  .5

          .أن تصف الطالبة الخصائص العامة لمديدان .6

  .أن تميز الطالبة بين الديدان النافعة والديدان الضارة .7

    .عمى الديدان النافعةأن تعطي الطالبة بعض األمثمة  .8

    .أن تعطي الطالبة بعض األمثمة عمى الديدان الضارة .9

          .أن تذكر الطالبة الخصائص العامة لمرخويات .:

 .أن تفسر الطالبة سبب وجود معظم الرخويات داخل ىيكل صمب .;

                .لى مجموعاتإأن تصنف الطالبة المفصميات  .>

         .مية المفصميات بيذا االسمأن تفسر الطالبة  سبب تس .=

                     .أن تعدد الطالبة أمثمة عمى المفصميات .01

   الوسائل التعميمية :

  LCDطباشير _  –الكتاب المدرسي _ سبورة 

 : ثالث حصص  التوزيع الزمني 

 الخبرات السابقة :

 ما المقصود بالعمود الفقاري ؟ .5

 والبلفقاريات ؟ما الفرق بين الفقاريات  .6

 مثالين عمى كل من الفقاريات والبلفقاريات ؟أذكري 
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 لتحقيق اليدف األول  (الحصة األولى)خطة سير الدرس : 

 التييئة : 

 .تقسيم الفصل إلى خمس مجموعات متساوية غير متجانسة .5

 .تعيين قائد وكاتب لكل مجموعة .6

 اذا كانت مكونة من ستة أفراد.   (:الى  5ترقيم أفراد كل مجموعة من ) .7

 عمى السبورة كالتالي :سؤال مكتوب  طرح سؤال توليد األفكار  السؤال عمى شكل .8

 

 عزيزي الطالب تعرفت في الدروس السابقة عمى مفيوم البلفقاريات بأنيا كائنات حية تتميز
 بخمو جسميا من العمود الفقاري.

الحظ الصور التالية التي توضح بعض األمثمة لكائنات الفقارية وجميعيا تتفق بصفة مشتركة  
ومع ذلك تختمف في صفات أخرى مما جعل العمماء  (ىو )خمو جسميا من العمود الفقاري

لى مجموعات حسب الصفات التي تشترك بيا كل صنف ىذه الصور إ، يصنفوىا في مجموعات
 .ت المختمفة بين المجموعاتوموضحًأ الصفا، مجموعة
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الصفات    يجابة الصحيحة ثم استنتجي اإلبعد تصنيفك لمكائنات في مجموعات الحظ
 : المشتركة بين أعضاء كل مجموعة ثم أعطييا المفيوم الخاص بيا

 المجموعة األولى :

    
 المجموعة الثانية :
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 المجموعة الثالثة:

   

  

           
 

 مرحمة استمطار األفكار :  

لكل طالب لمتعبير  يبدأ باعطاء وقًت محدد وكافٍ ، بعد ما يعرض المعمم سؤال استمطار األفكار
، عن فكرتو ووجية نظره دون نقد أو تصحيح فقد تكون فكرة بسيطة ولكنيا توصمو لبناء المفيوم

 من كل مجموعة العطاء فكرتو (5)حيث يبدأ رقم 

ألفراد مجموعتو  ويقوم الكاتب في كل مجموعة بتسجيل حمول أفراد مجموعتو ثم ينادي المعمم 
من كل مجموعة  وىكذا حتى يشارك كل فرد في الفصل في وضع الحمول  (6)بالرقم التالي 

 .بغض النظر عن صحتيا أو بساطتيا
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 مرحمة توضيح األفكار :

 .من كل قائد مجموعة لقراءة الحمول وتوضيحيا أمام طبلب الفصل ككل يطمب المعمم -9

 :مرحمة تصنيف األفكار حيث تجمع األفكار المتشابية في قائمة 

بعد انتياء عرض األفكار لكل مجموعة تتم مناقشة الفصل ككل في الفروق واالختبلفات بين 
  .رؤيتيا ودعم استنتاجياحيث تقوم كل مجموعة بالدفاع عن ، استنتاجات المجموعات

 :مرحمة تقييم األفكار أي اختيار األفكار وتقييميا

 وفي ىذه المرحمة يتم إعطاء كل مجموعة تغذية راجعة لتصحيح األفكار الخطأ أواًل بأول
 .لى مدلول المفيوم وكتابتو عمى السبورةوتجميع األفكار الصحيحة لمتوصل إ

حيحة التي كانت موضحة في السابق لتصنيف الصور وفي ىذه المرحمة يتم عرض اإلجابة الص
وىي عبارة عن كائنات الفقارية  ) مجموعة الديدانلمجموعات حيث المجموعة األولى تمثل 

والمجموعة  (تتكاثر بالبيض ومنيا المفيد والضار، أجساميا متطاولة ورخوة، عديمة األطراف
تتواجد معظم ، أممس رخو، )كائنات الفقارية تتميز بجسم طري الثانية مجموعة الرخويات
كائنات الفقارية سميت ) والمجموعة الثالثة مجموعة المفصميات (أنواعيا داخل ىيكل صمب

، لى أجزاء مفصميةوأرجميا مقسمة إ، بالمفصميات ألن جسميا يتميز بأنو مكون من قطع
 (ومعظميا ليا ىيكل صمب

 التقويم :

ابق تعرفنا أن البلفقاريات كائنات حية تتميز بخمو جسميا من العمود الفقاري من خبلل الس
ولكن العمماء وجدوا صفات أخرى تختمف البلفقاريات فييا فيما بينيا فمذلك صنفيا إلى مجموعة 

 (المفصميات –الرخويات  –كل مجموعة تشترك في صفات خاصة بيا )الديدان 
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 (0نشاط )

  لى مجموعات أخرى ؟( إالبلفقاريات)ما سبب تصنيف العمماء 

 .......................................................السبب :

 

 (6نشاط )

 ما الفرق بين الديدان والمفصميات والرخويات؟ 

 المفصميات الرخويات الديدان من حيث
    شكل الجسم

    وجود ىيكل صمب 
    وجود أرجل مفصمية 

    من أمثمتيا 
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 (4بطاقة عمل )

 السؤال األول :

 عمى العبارات التالية : الدال المصطمح العممي يأكتب

 (................)يتكون جسميا من قطع مفصمية وأرجميا مقسمة الى أجزاء     .0

 

 ................()لفقاريات أجساميا متطاولة ورخوة وليس ليا أطراف            .6

 

 لذا يتواجد معظميا داخل ىيكل صمب )..........(  ، لفقاريات جسميا طري أممس رخو .4

 

 : السؤال الثاني

 

  لييا  :ي اسم المجموعة التي ينتمي إكتبي صور الالفقاريات التالية والحظ

     

                     
       ...................     .................................... 
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 خطة سير الحصة الثانية من درس الالفقاريات
 (الديدان والرخويات)

 
  األىداف السموكية:

          .أن تصف الطالبة الخصائص العامة لمديدان .5

  .أن تميز الطالبة بين الديدان النافعة والديدان الضارة .6

    .األمثمة عمى الديدان النافعةأن تعطي الطالبة بعض  .7

    .أن تعطي الطالبة بعض األمثمة عمى الديدان الضارة .8

          .أن تذكر الطالبة الخصائص العامة لمرخويات .9

 أن تفسر الطالبة سبب وجود معظم الرخويات داخل ىيكل صمب .5

   الوسائل التعميمية :

  LCDطباشير _  –الكتاب المدرسي _ سبورة 

 السابقة :الخبرات 

 عددي مجموعات البلفقاريات ؟ .5

 المفصميات(؟ –الديدان _ الرخويات )ماىي الصفات التي تتميز بيا مجموعة كل من  .6

 خطة سير الدرس :

اتباع نفس الطريقة بتقسيم الطمبة ثم طرح سؤال توليد األفكار ممكن أن يطرح مكتوًبا التييئة : 
 عمى السبورة أو شفويًا:
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 لستمطار األفكار :أسئمة الدرس 

 

      

 
 ألنو يسأل عن كل شٍئ يراه ،ولكنو يمعب ويتعمم ،عمر طفُل مرح يحب المعب والضحك
وأثناء لعبو وجد دودة متطاولة عديمة  ،ففي يوم من األيام كان يمعب بالتراب الرطب ، جديد

ليدعسيا بقدمو منيا  اقترب عمر، آخر إلى األطراف تحفر جحرًا تدخل فيو وتخرج من جحرٍ 
  .ولكن صديقو نياه لسبٍب ما قد قرأ عنو في كتب العموم

عزيزي الطالب الحظ ىذه الدودة وفكر معي  ما المعمومات التي قرأىا صديق عمر التي دفعتو 
 ؟ .لعدم قتميا

 حدى البرامج شاىد طبيبًا يضع بعض مثقف ويعشق برامج الحيوانات وفي إعمر طفٌل
 الحظ الصورة اآلتية واستنتج ما السبب في ذلك ؟ .العمق  عمى الجسمالديدان تسمى ديدان 
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وكان ذلك ، كان يعشق السباحة في ترع المياه، سمع عمر قصة عن مطرب مصري مشيور
 فكر معي ىل كانت المياه ىي السبب في موت ىذا المطرب ؟سببًأ في موتو ؟ 

 في مجموعة مختمفة عن مجموعة شاىد الصور التالية فيي صور لمرخويات لماذا وضعت
 الديدان ؟

 

          
 

 مرحمة استمطار األفكار :  

لكل طالب لمتعبير  ء وقت محدد وكافٍ يبدأ باعطا، بعد ما يعرض المعمم سؤال استمطار األفكار
، عن فكرتو ووجية نظره دون نقد أو تصحيح فقد تكون فكرة بسيطة ولكنيا توصمو لبناء المفيوم

 من كل مجموعة العطاء فكرتو (5)حيث يبدأ رقم 

ألفراد مجموعتو  ويقوم الكاتب في كل مجموعة بتسجيل حمول أفراد مجموعتو ثم ينادي المعمم 
من كل مجموعة  وىكذا حتى يشارك كل فرد في الفصل في وضع الحمول  (6)بالرقم التالي 

بغض النظر عن صحتيا أو بساطتيا  وفييا يعرض أفكاره التي تتحدث عن الديدان النافعة 
ومنيا دودة األرض كما في السؤال األول والثاني الستمطار األفكار وعن الديدان الضارة كما 

 األسئمةفي السؤال الثالث وىكذا في بقية 
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 مرحمة توضيح األفكار :
 .يطمب المعمم من كل قائد مجموعة لقراءة الحمول وتوضيحيا أمام طالب الفصل ككل 

 :مرحمة تصنيف األفكار حيث تجمع األفكار المتشابية في قائمة 

بعد انتياء عرض األفكار لكل مجموعة تتم مناقشة الفصل ككل في الفروق واالختبلفات بين 
  .حيث تقوم كل مجموعة بالدفاع عن رؤيتيا ودعم استنتاجيا، استنتاجات المجموعات

 :مرحمة تقييم األفكار أي اختيار األفكار وتقييميا

 لتصحيح األفكار الخطأ أواًل بأول ؛ وفي ىذه المرحمة يتم إعطاء كل مجموعة تغذية راجعة
 ابتو عمى السبورة لى مدلول المفيوم وكتوتجميع األفكار الصحيحة لمتوصل إ

عديمة األطراف منيا النافع مثل دودة األرض ، ويتوصل أن الديدان ىي الفقاريات متطاولة
 .ومنيا الضار مثل الدودة الشريطية

طة مفاىيمية الى ضارة :بعد التوصل لمفيوم الديدان يتم تصنيفيا عمى السبورة بخار مبلحظة 
وفوائد المفيدة ثم توضيح مفيوم الرخويات عطاء األمثمة وشرح مضار الضارة ومفيدة مع إ

 .واعطاء أمثمة عمييا

 التقويم :

لى مفيوم الديدان وتعرفنا عمى أنواعيا الضار والمفيد وأن الرخويات تختمف عن توصمنا إ
 .الديدان بأن معظميا يتواجد داخل ىيكل صمب يسمى الصدفة
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 (3)بطاقة عمل 

 

 السؤال األول :أعمل :

 .األرض دودة نافعة بينما دودة االسكارس دودة ضارةتعد دودة  .5

 ..........................................................السبب:

 .تتواجد بعض الرخويات في داخل ىيكل صمب يسمى الصدفة .6

 السبب :........................................................

 

 السؤال الثاني :

 لى ضار أو مفيد إصنفي التالي 

 ......................المحار .7..............            .دودة العمق .5

 ..................... القوقع8............            .الدودة الشريطية .6
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 خطة سير الحصة الثالثة من درس الالفقاريات 

 ()المفصميات

 األىداف السموكية :

                .لى مجموعاتإصميات المفأن تصنف الطالبة  .5

         .أن تفسر الطالبة  سبب تسمية المفصميات بيذا االسم .6

 ن تعدد الطالبة أمثمة عمى المفصمياتأ .7

   الوسائل التعميمية :

  LCDطباشير _  –الكتاب المدرسي _ سبورة 

 الخبرات السابقة :

 عددي مجموعات البلفقاريات ؟ .5

 أذكري مثال عمى كل من : ديدان نافعة _ ديدان ضارة _ رخويات مفيدة  .6

 بماذا تميزت مجموعة المفصميات عن باقي مجموعات البلفقاريات ؟ .7

 خطة سير الدرس :

اتباع نفس الطريقة بتقسيم الطمبة ثم طرح سؤال توليد األفكار ممكن أن يطرح مكتوًبا التييئة : 
 عمى السبورة أو شفويًا:

 بعض الصور مجمعة في برنامج البوربوينت :عرض  

تعرفنا في الدروس السابقة عمى المفصميات بأنيا كائنات الفقارية تتميز بخمو جسميا من العمود 
بانيا أكبر مجموعة من الحيوانات البلفقارية لذلك صنفيا العمماء  ينالفقري و لكن اليوم ستتعرف

والشكل التالي يوضح  (عديدة األرجل –ات الحشر  –القشريات _ العناكب )الى مجموعات 
 التصنيف :
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لماذا لجأ العمماء لتصنيف المفصميات ولم يصنف الرخويات ؟ 

 معي لماذا سميت المفصميات بيذا السم ؟ تمعن بالصور وسوف تستنتج الجابة ؟ يفكر 

 معي مجموعة من القشريات واستنتج الصفات المشتركة بينيا ؟ يلحظ 
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 معي مجموعة من الحشرات واستنتج الصفات المشتركة بينيا ؟ يثانيًا لحظ 

  
 

 

 

 

 

 معي مجموعة عديدة األرجل وتعرف عمى أمثمتيا : يثالثًا لحظ 
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الصفات المشتركة ؟ ييا موضحةفي الصور أمثمة العناكب وصف يتمعن 

  

                        

 مرحمة استمطار األفكار:  

لكل طالب لمتعبير  وقت محدد وكافٍ  بإعطاءيبدأ ، بعد ما يعرض المعمم سؤال استمطار األفكار
، عن فكرتو ووجية نظره دون نقد أو تصحيح فقد تكون فكرة بسيطة ولكنيا توصمو لبناء المفيوم

 .فكرتو إلعطاءمن كل مجموعة  (5)حيث يبدأ رقم 

ألفراد مجموعتو  ويقوم الكاتب في كل مجموعة بتسجيل حمول أفراد مجموعتو ثم ينادي المعمم 
من كل مجموعة  وىكذا حتى يشارك كل فرد في الفصل في وضع الحمول  (6)بالرقم التالي 

 .بغض النظر عن صحتيا أو بساطتيا
 مرحمة توضيح األفكار :

 .ول وتوضيحيا أمام طالب الفصل ككليطمب المعمم من كل قائد مجموعة لقراءة الحم

 :مرحمة تصنيف األفكار حيث تجمع األفكار المتشابية في قائمة 

بعد انتياء عرض األفكار لكل مجموعة تتم مناقشة الفصل ككل في الفروق واالختبلفات بين 
  .حيث تقوم كل مجموعة بالدفاع عن رؤيتيا ودعم استنتاجيا، استنتاجات المجموعات
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 :تقييم األفكار أي اختيار األفكار وتقييميامرحمة 

وفي ىذه المرحمة يتم إعطاء كل مجموعة تغذية راجعة لتصحيح األفكار الخطأ أواًل بأول 
 .لى مدلول المفيوم وكتابتو عمى السبورةإوتجميع األفكار الصحيحة لمتوصل 

 .وفي ىذه المرحمة يتم عرض اإلجابة الصحيحة لسؤال استمطار األفكار

مبلحظة : نتيع في كل سؤال نفس مراحل التدوير وفي النياية نكتب اجابتو عمى السبورة كنقاط 
اف السموكية دفتنتيي مرحمة تقييم األفكار بممخص ألىم نقاط الدرس عمى السبورة محققة لؤلى

 .التي وضعت لمدرس

 عمماء الى تعد مجموعة المفصميات أكبر مجموعة من الحيوانات البلفقارية لذلك صنفيا ال
 .مجموعات أصغر لتسييل دراستيا

  (عديدة األرجل -القشريات –العناكب –الحشرات )لى أربع مجموعات إصنفت المفصميات 
 .ونرسم خارطة مفاىيمية عمى السبورة

  الحشرات والعناكب والقشريات وعديدة األرجل تشترك في صفة ىي أنيا الفقارية ومفصمية
 .لى أجزاءإاألرجل وجسميا مقطع 

  من أمثمة الحشرات الضارة )البعوض الذي يسبب مرض المبلريا و القمل الذي ينقل
 (األمراض

  النحل ينتج العسل ودودة القز تنتج الحرير والجندب يتغذى عمى )من أمثمة الحشرات المفيدة
 (الحشرات

 من أمثمة القشريات الجمبري.  

 التقويم :

 وأمثمة عمييا  لى مفيوم المفصميات وأنواعياإتو صمنا معًا 

 توزع بطاقة العمل عمى الطالبات بشكل فردي لتقوم كل طالبة بحميا
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 (4)بطاقة عمل 

 :  السؤال األول

 :(ب)مع ما يناسبو من العمود   (أ)العمود  يوفق

 (ب)                                              (أ)        

 الجندب           ( )من األمثمة عمى العناكب        .5

 أم أربع وأربعين          ( )حشرة تنقل مرض المبلريا       .6

 البعوض          ( )من الحيوانات عديدة األرجل     .7

 العقرب           ( )من المفصميات المفيدة          .8

 الجمبري            ( )من القشريات المفيدة            .9

 السؤال الثاني :

 ى كل :مثال عم يأذكر 

 ...................حشرة تنتج العسل       .5

 ....................عديدة األرجل تنتج الحرير .6

 ......................حشرة  تأكل الحشرات الضارة .7

 ...................حشرة تعيش عمبل شعر اإلنسان وتسبب المرض .8

 

 _ عناكب_ حشرات_قشريات( عديدة األرجل)لى مجموعات البلفقاريات ي الصور التالية إصنف

    
    ....................      ................     ......................................... 
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 رابعًا :الفقاريات

 (الفقاريات)أىداف الدرس الرابع 

 (حصص 4)عدد الحصص 

    .أن تعطي الطالبة مفيومًا واضحًا لمفقاريات .5

    .لى مجموعاتإأن تصنف الطالبة الفقاريات  .6

            .أن تستنتج الطالبة أىم صفات األسماك .7

    .أن تذكر الطالبة صفات البرمائيات المشتركة .8

    .ن تفسر الطالبة سبب تسمية البرمائيات بيذا االسمأ .9

                 .أن تعدد الطالبة صفات الزواحف العامة .:

    .الزواحف وصغار البرمائيات ن تقارن بين صغارأ .;

                      .أن تذكر فوائد الزواحف ومضارىا .>

                .أن تفسر سبب تسمية الثدييات بيذا االسم .=

  .أن تعطي الطالبة أمثمة لثدييات تعيش في بيئات مختمفة .51

 

 (4، 6، 0الحصة األولى لتحقيق اليدف )

  األىداف السموكية :

    .الطالبة مفيومًا واضحًا لمفقارياتأن تعطي  .5

 .لى مجموعاتإأن تصنف الطالبة الفقاريات  .6

    .أن تستنتج الطالبة أىم صفات األسماك .4

       : الخبرات السابقة

 ما المقصود بالفقاريات ؟

 ما الفرق بين الفقاريات والبلفقاريات ؟

 أذكري أمثمة عمى الفقاريات؟
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 الوسائل التعميمية  : 
  LCDالطباشير _ الكتاب المدرسي _ صور متنوعة _  –السبورة 

 : حصة واحدة  الزمن
 خطة سير الدرس :

اتباع نفس الطريقة بتقسيم الطمبة ثم طرح سؤال توليد األفكار ممكن أن يطرح التييئة : 
 مكتوًبا عمى السبورة أو شفويًا:

   

     

 
تميز الفقاريات بالعمود الفقاري فيالحظ الطالب عمم الصور السابقة ليوضح لمطمبة يعرض الم

 .ويستتنتج مفيوم الفقاريات
 توصمنا معًا أن الفقاريات ىي كائنات حية جميعيا  تتميز بوجود العمود الفقاري ولكن

 السؤال ىل جميعيا تتحرك بنفس الطريقة ؟ 
 تشترك كل مجموعة ، نريد أن نصنفيا لمجموعات ،الصور التالية ىي لحيوانات فقارية

 بصفات خاصة بيا ؟
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: يقوم كل طالب بالتصنيف ويناقش تصنيفو مع المجموعة وكاتب المجموعة يكتب مبلحظة 

 (6، 5ليو فرد.)لتحقيق  اليدف إالتصنيف الذي توصل 
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 األسماك )لى خمس مجموعات ىي: إلى أن الفقاريات صنفت إتوصمنا في النشاط السابق– 
 (البرمائيات_ الزواحف_ الطيور_ الثدييات

صور األسماك التي جمعتيا  يالحظ .لنتعرف عمى الصفات المشتركة بين مجموعة األسماك
 (لحقيق اليدف الثالث)ىذه الصفات ؟  يواستنتج

 .من الكتاب المدرسي =;( صفحة 5)جراء نشاط وعة بإثم يقوم أفراد كل مجم

 مرحمة استمطار األفكار :  

لكل طالب لمتعبير  يبدأ باعطاء وقت محدد وكافٍ ، بعد ما يعرض المعمم سؤال استمطار األفكار
، عن فكرتو ووجية نظره دون نقد أو تصحيح فقد تكون فكرة بسيطة ولكنيا توصمو لبناء المفيوم

 من كل مجموعة العطاء فكرتو (5)حيث يبدأ رقم 

ألفراد مجموعتو  ويقوم الكاتب في كل مجموعة بتسجيل حمول أفراد مجموعتو ثم ينادي المعمم 
من كل مجموعة  وىكذا حتى يشارك كل فرد في الفصل في وضع الحمول  (6)بالرقم التالي 

 .بغض النظر عن صحتيا أو بساطتيا

 مرحمة توضيح األفكار :

 .من كل قائد مجموعة لقراءة الحمول وتوضيحيا أمام طبلب الفصل ككل  يطمب المعمم

 :مرحمة تصنيف األفكار حيث تجمع األفكار المتشابية في قائمة 

بعد انتياء عرض األفكار لكل مجموعة تتم مناقشة الفصل ككل في الفروق واالختبلفات بين 
  .رؤيتيا ودعم استنتاجياحيث تقوم كل مجموعة بالدفاع عن ، استنتاجات المجموعات

 :مرحمة تقييم األفكار أي اختيار األفكار وتقييميا

وفي ىذه المرحمة يتم إعطاء كل مجموعة تغذية راجعة لتصحيح األفكار الخطأ أواًل بأول 
 .وتجميع األفكار الصحيحة لمتوصل الى مدلول المفيوم وكتابتو عمى السبورة

 .حيحة لسؤال استمطار األفكاروفي ىذه المرحمة يتم عرض اإلجابة الص
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جابتو عمى السبورة كنقاط مراحل التدوير وفي النياية نكتب إمبلحظة : نتيع في كل سؤال نفس 
فتنتيي مرحمة تقييم األفكار بممخص ألىم نقاط الدرس عمى السبورة محققة لؤلىاف السموكية 

 .التي وضعت لمدرس

  بوجود العمود الفقاريالفقاريات ىي الحيوانات التي يتميز جسميا. 

 لى خمس مجموعات لتسييل دراستياصنفت الفقاريات إ. 

  الثدييات  -الطيور -الزواحف –مجموعات الفقاريات ىي : األسماك _ البرمائيات 

 يساعدىا وجود الخياشيم والزعانف ، مائية تتنفس بواسطة الخياشيم، األسماك حيوانات فقارية
 .يضعمى السباحة وتتكاثر بواسطة الب

 التقويم :

 .لى مفيوم الفقاريات ومجموعاتيا وصفات األسماك المشتركةإتو صمنا معًا 

 .توزيع بطاقة عمل عمى أفراد المجموعات
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 )5بطاقة عمل )

 (األسماك)الفقاريات 

 السؤال األول : 

 اإلجابة الصحيحة فيما يمي : ياختار 

 من الفقاريات التي تعيش في الماء  .5

 الثعبات     ب. األرنب       ج. الحوت             د. األسد  . أ

 تتنفس األسماك عن طريق  .6

 الحراشيف       د. الخياشيم  .الرئتين   ب. الجمد الرطب   ج . أ

 الجزء الذي يساعد األسماك عمى السباحة  .7

 الخياشيم   ب. القشور   ج. الذيل فقط      د. الذيل والزعانف  . أ

 :  يعممالسؤال الثاني :

 تتميز األسماك بشكميا المغزلي  .5

 .................................................السبب :
 .صنف العمماء الفقاريات الى مجموعات .6

 ..................................................السبب:
 السؤال الثالث :

 الخارطة المفاىيمية : يأكمم
 

 

 

 

 

 

 الفقاريات 
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 الحصة الثانية لدرس الفقاريات 

 (الزواحف –)البرمائيات 

 األىداف السموكية :

    .أن تذكر صفات البرمائيات المشتركة .5

    .أن تفسر سبب تسمية البرمائيات بيذا االسم .6

                 .أن تعدد  صفات الزواحف العامة .7

     .أن تقارن بين صغار الزواحف وصغار البرمائيات .8

 .فوائد الزواحفأن تذكر  .4

 الوسائل التعميمية :

 ._ بطاقة عمل  LCDالسبورة _ الطباشير _ صور متنوعة _ 

 الخبرات السابقة :

 ما المقصود بالفقاريات ؟ .0

 عددي مجموعات الفقاريات ؟ .6

 خطة سير الدرس :

مكتوًبا اتباع نفس الطريقة بتقسيم الطمبة ثم طرح سؤال توليد األفكار ممكن أن يطرح التييئة :  
 عمى السبورة أو شفويًا أو مصورة :

 (6-5)أواًل لتحقيق اليدف 

  عرض بعض الصور التالية عن طريقLCD   والصور األولى خاصة بحيوان برمائي وىو
 الضفدع وسيرافقيا نص تقوم المعممة أو المعمم بقراءتو عمى الطمبة :

المزارع بجوار الماء قريبًأ من األنيار أعيش في ، جاحظ العينين، أنا الضفدع حيوان فقاري
 شكمي جيدًا...... لي جمد أممس رطب  يوالمستنقعات ـ....تأمم
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أضع مئات البيض في الماء ويققس البيض صغارًا ليا أذناب طويمة يعرف كل منيا بأبي 

 .....وعندما تكبر كما تالحظين الصورة تخرج من الماء لتعيش عمى اليابسة، ذنيبة

 
 و جيداً يوىذا شكل صغيري أبوذنيبة قبل أن ينضج تأمم

    
 

 لماذا قالوا عني حيوان فقاري برمائي ؟ يأن تستنتج ينىل تستطيع 

 ماىي الصفات التي تميزت بيا عن غيري ؟ 

 لماذا يستطيع صغيري العيش بالماء وأنا استطيع العيش عمى اليابسة ؟ 
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 (4-3-4)ثانيًا : لتحقيق اليدف 

 ( 4-3-4ولتحقيق اليدف)  يتم عرض الصور التالية مرفق معيا نص سؤال توليد األفكار
: 

 جمعت مدرسة العموم صورالحيوانات الفقارية  التالية في ألبوم واحد :

  أسماء الحيوانات التي تعبر عنيا الصور ؟ يأذكر 

 

   
 

 

        

   

 أن نضع ىذه الصور في ألبوم  تأممي الصور جيدًا واستنتجي ما السبب الذي جعمنا
 واحد ؟

 اسمًا لمجموعة الحيوانات السابقة ؟ مفسرًا سبب ىذه  التسمية ؟ يأعط 
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  تتكاثر الزواحف بالبيض حيث تضع عددًا قمياًل  في التربة ول تحتضنو ليفقص
 تحت حرارة الشمس 

 

        
 

          
 وجو الختالف بينيما ؟تأمل صغار الزواحف وصغار البرمائيات ووضح  

 

 مرحمة استمطار األفكار :  

لكل طالب لمتعبير  يبدأ باعطاء وقت محدد وكافٍ ، بعد ما يعرض المعمم سؤال استمطار األفكار
، عن فكرتو ووجية نظره دون نقد أو تصحيح فقد تكون فكرة بسيطة ولكنيا توصمو لبناء المفيوم

 فكرتو عطاءمن كل مجموعة إل (5)حيث يبدأ رقم 
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ألفراد مجموعتو  ويقوم الكاتب في كل مجموعة بتسجيل حمول أفراد مجموعتو ثم ينادي المعمم 
من كل مجموعة  وىكذا حتى يشارك كل فرد في الفصل في وضع الحمول  (6)بالرقم التالي 

 .بغض النظر عن صحتيا أو بساطتيا

 مرحمة توضيح األفكار :

 .ءة الحمول وتوضيحيا أمام طبلب الفصل ككل يطمب المعمم من كل قائد مجموعة لقرا

 :مرحمة تصنيف األفكار حيث تجمع األفكار المتشابية في قائمة 

بعد انتياء عرض األفكار لكل مجموعة تتم مناقشة الفصل ككل في الفروق واالختبلفات بين 
  .حيث تقوم كل مجموعة بالدفاع عن رؤيتيا ودعم استنتاجيا، استنتاجات المجموعات
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 :مرحمة تقييم األفكار أي اختيار األفكار وتقييميا

وفي ىذه المرحمة يتم إعطاء كل مجموعة تغذية راجعة لتصحيح األفكار الخطأ أواًل 
 .بأول وتجميع األفكار الصحيحة لمتوصل الى مدلول المفيوم وكتابتو عمى السبورة

 .األفكاروفي ىذه المرحمة يتم عرض اإلجابة الصحيحة لسؤال استمطار 

ع في كل سؤال نفس مراحل التدوير وفي النياية نكتب اجابتو عمى السبورة كنقاط مبلحظة : نتتب
فتنتيي مرحمة تقييم األفكار بممخص ألىم نقاط الدرس عمى السبورة محققة لؤلىاف السموكية 

 .التي وضعت لمدرس

  حياتيا في الماء وعندما البرمائيات حيوانات فقارية سميت بيذا االسم ألنيا تقضي فترة من
 .تصبح بالغة فإنيا تستطيع أن تعيش عمى اليابسة أو في الماء

  من أمثمة البرمائيات الضفدع ومن صفاتيا يغطي جسميا جمد عاٍر أممس وتضع مئات
ليا أذناب طويمة وتتنفس ، ويفقس ويخرج منيا صغيرىا يسمى أبوذنيبة، البيض في الماء

 .ج عمى اليابسة وتتنفس بواسطة الرئتينبالخياشيم وعندما تكبر تخر 

  الزواحف حيوانات فقارية معظميا يعيش عمى اليابسة  مثل السحمية واألفعى وبعضيا يعيش
 .في الماء مثل السبلحف واألفاعي المائية والتمساح

  سميت الزواحف بيذا االسم ألن بعضيا ليس لو أقدام ويزحف عمى بطنو مثل األفعى
 .قصيرة ويزحف عمى بطنو مثل السمحفاة والسحمية والتمساحوبعضيا لو أقدام 

  تختمف صغار البرمائيات عن أبوييا في الشكل عمى عكس صغار الزواحف التي تشبو
 .أبوييا

  استفاد اإلنسان من جمود الزواحف في الصناعة ومن سموميا في تحضير بعض أنواع
 .األدوية

 التقويم :

 .والزواحف لى مفيوم البرمائياتإتوصمنا معًا 

 .توزيع بطاقة عمل عمى أفراد المجموعات
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 (6بطاقة عمل )

 (الزواحف –البرمائيات )

 خط تحت اإلجابة الصحيحة : يضع

 : ىو حدد الحيوان الفقاري البرمائي تاليةاألشكال الفي  .0

 

              
 تمساح د.  دولفين             ب. ضفدع                 ج. سمحفاة            . ب

 
 : ىو الحيوان الذي ليتوافق مع المجموعة في طريقة حركتيا .6

                    
 الدولفين             ب. األفعى                ج. السمك                د. الحوت  . ب

 

التي ينتمي الييا حيوان وضع عددًا قمياًل  (مجموعة الفقاريات)أحمد في معرفة  احتار .4
 ..تبعًا لذلك  ىذا البيض ينتمي لمجموعة :..من البيض مبعثرًا في الرمال

 الطيور      ب. الزواحف              ج.البرمائيات               د. األسماك . ب

 ما وجو الختالف بين صغار الزواحف وصغار البرمائيات ؟ 

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

 :يعمم
 .سميت البرمائيات بيذا السم .0

 ............................................................السبب :
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 .تترك الزواحف بيضيا ول تحتضنو .6

 ................................................................السبب :
 .يستطيع أبو ذنيبة العيش في الماء .4

 ...............................................................السبب:
 

 .لى مجموعة الزواحفصنفت السمحفاة إ .3

 .................................................................السبب :
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 (الفقاريات)الحصة الثالثة لدرس 

 الثدييات  –الطيور 

 األىداف السموكية : 

 .أن تستنتج صفات الطيور التي تتميز بيا .5
                .أن تفسر سبب تسمية الثدييات بيذا االسم .6

 .لثدييات تعيش في بيئات مختمفةأن تعطي  أمثمة 

 الوسائل التعميمية : 

 ._ بطاقة عمل  LCDالسبورة _ الطباشير _ صور متنوعة _ 

 الخبرات السابقة :

 ما المقصود بالفقاريات ؟ .5

 عددي مجموعات الفقاريات ؟ .6

 

 خطة سير الدرس : 

ممكن أن يطرح مكتوًبا  اتباع نفس الطريقة بتقسيم الطمبة ثم طرح سؤال توليد األفكار: التييئة  
 عمى السبورة أو شفويًا أو مصورة:

 عرض مجموعة من صور الثدييات والطيور ويطمب المعمم من الطمبة بتصنيفيا عمى حسب
 صفاتيا المشتركة كما يراىا :
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لى مجموعتين ئد المجموعة ويقوم بتصنيف الصور إلقا افكرتي بإعطاء ةقوم كل طالبست
 (الثدييات –)الطيور 

يبدأ بطرح الصفات التي يتميز بيا كل من مجموعة الطيور .ما سبب تصنيفك ....
 ومجموعة الثدييات ؟

 .76صفات الطيور صفحة  (6ثم يقوم الطمبة بحل نشاط )

لماذا ل تستطيع الطيور التالية الطيران ؟ 
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 الخفاش إلى مجموعة الثدييات بالرغم من أنو يستطيع الطيران ؟ماالسبب في أننا صنفنا 

              
ما السبب أننا صنفنا الحوت إلى مجموعة الثدييات بالرغم أنو يستطيع السباحة ؟ 

 
 :  مرحمة استمطار األفكار

لكل طالب لمتعبير  يبدأ باعطاء وقت محدد وكافِ ، بعد ما يعرض المعمم سؤال استمطار األفكار
، عن فكرتو ووجية نظره دون نقد أو تصحيح فقد تكون فكرة بسيطة ولكنيا توصمو لبناء المفيوم

 من كل مجموعة العطاء فكرتو (5)حيث يبدأ رقم 

ألفراد مجموعتو  ويقوم الكاتب في كل مجموعة بتسجيل حمول أفراد مجموعتو ثم ينادي المعمم 
موعة  وىكذا حتى يشارك كل فرد في الفصل في وضع الحمول من كل مج (6)بالرقم التالي 

 .بغض النظر عن صحتيا أو بساطتيا

 : مرحمة توضيح األفكار

 .يطمب المعمم من كل قائد مجموعة لقراءة الحمول وتوضيحيا أمام طبلب الفصل ككل 
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 : مرحمة تصنيف األفكار حيث تجمع األفكار المتشابية في قائمة

األفكار لكل مجموعة تتم مناقشة الفصل ككل في الفروق واالختبلفات بين بعد انتياء عرض 
  .حيث تقوم كل مجموعة بالدفاع عن رؤيتيا ودعم استنتاجيا، استنتاجات المجموعات

 :مرحمة تقييم األفكار أي اختيار األفكار وتقييميا

 الخطأ أواًل بأولوفي ىذه المرحمة يتم إعطاء كل مجموعة تغذية راجعة لتصحيح األفكار 
 .لى مدلول المفيوم وكتابتو عمى السبورةوتجميع األفكار الصحيحة لمتوصل إ

 .وفي ىذه المرحمة يتم عرض اإلجابة الصحيحة لسؤال استمطار األفكار

جابتو عمى السبورة كنقاط مراحل التدوير وفي النياية نكتب إع في كل سؤال نفس مبلحظة : نتب
اف السموكية دفكار بممخص ألىم نقاط الدرس عمى السبورة محققة لؤلىفتنتيي مرحمة تقييم األ
 .التي وضعت لمدرس

 بسبب شكميا المغزلي مثل  ى الطيرانظميا بالقدرة عمعالطيورىي  حيوانات فقارية يتميز م
 .الحمام والدجاج والنسور وتتكاثر بالبيض ويغطي جسميا الريش 

 ا مثل النعامة والبطريقبعض الطيور ال تستطيع الطيران بسبب وزني. 

 يا تمد وترضع من أثدائيانات فقارية سميت بيذا االسم ألنالثدييات حيوا. 

 يصنف كل من الخفاش والحوت  إلى مجموعة الثدييات ألن كل منيما يمد ويرضع.  

 التقويم :

 .حل بطاقة العمل، لى مفيوم الطيور  والثديياتتوصمنا معًا إ

 .المجموعاتتوزيع بطاقة عمل عمى أفراد 
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 (7بطاقة عمل )

 (الثدييات–الطيور )

 أكتب مثااًل لكل مما يأتي :

 (  )ثدييات تعيش في الماء  .5

 (  )ثدييات تستطيع الطيران  .6

 (  )أرقى الفقاريات الثديية    .7

 (  )طيور التستطيع الطيران  .8

__________________________________________________ 

 أكتب المصطمح العممي : 

 ..........................حيوانات فقارية تمد وترضع صغارىا .5

 ......................حيوانات فقارية يغطي جسميا الريش وتبيض وتستطيع الطيران .6

 أعمل : 

 .تتميز الطيور بشكميا المغزلي .5

 ..................................................السبب:

 .الحوت إلى مجموعة الثدييات وال يصنف إلى األسماكيصنف  .6

 ..................................................السبب :

 

 (أسماك _طيور_ثدييات)صنف الحيوانات الفقارية التالية إلى أُ 

 

 .............................الدجاج............ السردين...............   الحوت.الفيل

 

  ...............................الوطواط..............الدولفين.النعامة
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جدول مواصفات لختبار المفاىيم العممية لطالب الصف الرابع في وحدة (: 01ممحق )
 )التصنيف( في صورتو النيائية

 

 

 المحتوى

الوزن 
النسبي 
 لممحتوى

 األىداف ووزنيا النسبي عمى مستوى 

 التحميل( -الفيم  –)التذكر 

التذكر 
34% 

 الفيم

37% 

 التحميل

8% 

المجموع الكمي 
 لمفقرات 

 ; 5 7 7 %61 أىمية التصنيف

 ; 5 7 7 %61 الفقاريات والالفقاريات

 55 5 : 8 %71 الالفقاريات

 55 5 : 8 %71 الفقاريات وأسئمة الوحدة

 :7 8 >5 58 %511 المجموع
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 صور تطبيق الستراتيجية: (00ممحق )
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ر عمى طرح سؤال استمطار األفكا   
 :شكل سؤال أو صورة او مشكمة
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 :استمطار األفكار والحمول بدون نقد
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 :استعراض األفكار والحمول
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 :المفيوم من قبل الطالبتقييم األفكار والتوصل إلى تعريف 
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 :الطالبات تحل بطاقات العمل في نياية كل درس بشكل فردي

  

  

 

 

 
 


