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  }  يأْتِيكُم بِلَيلٍ تَسكُنون فِيهِ أَفَال تُبصِرون من إِلَه غَير اللَّهِ   
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 ب 

  اإلهداء
  
  

   رحمهما اهللايإلى والد
  

  إلى إخوتي وأخواتي أجلهم اهللا
  

  إلى زوجتي الغالية رعاها اهللا
  

  إلى أبنائي وبناتي أسعدهم اهللا
  

  إلى كل من ساهم في إنجاح هذا البحث
  

  أهدي عملي هذا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



 ت 

  شكر وتقدير
  

كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سلطانك، ونـصلي        نحمدك ربنا حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه        
ه وصـحبه وسـلم   ونسلم على حبيبك الهادي البشير النذير سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم وعلى آل         

  ... أما بعد، تسليماً كثيراً
  

  ارك وتعالى أن مـن علينـا بالوصـول        ما كان لنا أن نسأل فضالً إال من صاحب الفضل تب          
 يتوانوا في بـذل الجهـد       لم الفضل الذين    يلدراسة المتواضعة، ثم أولئك أول    إلى هكذا جهٍد في هذه ا     

وتذليل الصعاب وتقديم النصح واإلرشاد لي حتى خرجت بهذا العمل على شاكلته، لذا أتقدم بالـشكر                
صالح أحمد الناقة  على ما قـدم مـن سـعٍة            / الجزيل إلى من تواضع فرِفع مشرفي سعادة الدكتور       

ن نصائح وإرشادات كانت نقاط تحول في دراستي، كما أسأل اهللا عـز وجـل أن             وصبٍر وتحمل، وم  
  .يبارك اهللا له في حاله وأحواله

  
/  كل مـن الـدكتورة     كما وأتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى األساتذة األفاضل لجنة المناقشة         

الذين تفضلوا بقبـول    حازم زكي عيسى مناقشاً خارجياً      / والدكتور فتحية صبحي اللولو مناقشاً داخلياً    
  .مناقشتي في هذه الرسالة فلهم مني كل شكٍر وعرفان

 مراحله في العمل هذا نجاز إفي ساهموا الذين المحكمين األساتذة إلى الجزيل الشكر أقدم أن أنسى وال

  .المختلفة
     

كما وأتوجه بالدعوات الخالصات أن يغفر اهللا ويرحم والدتي الغالية على قلبي، والتـي مـا                
ت أن تدعوني إلى الجد والمثابرة إلنهاء دراستي، فلها مني كل الحب والتقدير،  وإلى كـل مـن                   ئفت

دراسـتي، كمـا وأتوجـه      أخوتي وأخواتي كل الشكر والتقدير على دعمهم المعنوي لي أثناء إعداد            
 عنـي    بالود إلى زوجتي المحبة على دعمها المتواصل لي إلتمام الرسالة، فجزاها اهللا            بالشكر المعبق 

  .خير الجزاء
  

مدرسة محمد يوسف النجار الثانويـة   إلدارة الجزيل بالشكر أتقدم أن أنسى ال المقام هذا وفي
  .مديراً وهيئة تدريسية

  
 اهللا، فمن توفيق من كان فما الدراسة، هذه في وفقت قد أكون أن العظيم العلي اهللا أسال وأخيرا

  .الشيطان ومن ينفس فمن نسيان أو زلل أو خطأ من كان وما
  



 ث 

  ملخص الدراسة
  

هدفت الدارسة إلى معرفة أثر توظيف إستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفيـة فـي تنميـة                
ـ      بالمفاهيم ومهارات التفكير البصري      وذلـك مـن خـالل      يالعلوم لدى طلبة الصف العاشر األساس

  : اإلجابة عن األسئلة التالية
لدي طالب الصف العاشر األساسي فـي وحـدة الكيميـاء       العلمية التي يجب تنميتها      مما المفاهي  . 1

 العضوية؟ 

  لطالب الصف العاشر األساسي في مجال تدريس العلوم؟ةما مهارات التفكير البصري الالزم . 2

هل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات الطالب في المجموعة التجريبيـة ومتوسـط                . 3
ى لتوظيف إسـتراتيجية    ار المفاهيم العلمية تعز   درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في اختب      

 م فوق المعرفية؟دورة التعل

ـ          . 4  ومتوسـط  ةهل توجد فروق دالة إحصائية بين متوسط درجات الطالب في المجموعة التجريبي
 لتوظيـف   ىدرجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار مهارات التفكير البصري تعـز           

 رفية؟إستراتيجية دورة التعلم فوق المع
  

مـدخل إلـى الكيميـاء      (ولتحقيق أهداف هذه الدراسة قام الباحث بتحليل الوحدة الـسادسة               
، لتحديد المفاهيم العلمية وكذلك مهارات التفكيـر البـصري وإعـداد األدوات الالزمـة                )العضوية

المكونة للدراسة، كما استخدم الباحث المنهج التجريبي، وتم تجريب اإلستراتيجية على عينة الدراسة             
) 45( العاشر األساسي، حيث تكونت المجموعة التجريبيـة مـن           فطالباً من طالب الص   ) 90(من  

  ً.طالباً) 45(طالباً، والمجموعة الضابطة من 
  

وقد تم إعداد دليل معلم وفقاً إلستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية المراد تطبيقها على عينة                   
بل مجموعة من السادة المحكمين، كما تم بنـاء اختبـارين إحـداهما              الدليل من ق   حكِّمالدراسة، وقد   

فقـرة  ) 42(مكون من ) تذكر، فهم، تطبيق، مستويات عليا(اختباراً تحصيلياً يشمل مستويات المعرفة      
التعرف على الـشكل ووصـفه،      (من نوع اختيار من متعدد، واآلخر اختباراً مهارياً يشمل مهارات           

فقرة من نـوع اختيـار مـن        ) 40(مكون من   )  العالقات، تفسير الغموض   تحليل الشكل، الربط بين   
متعدد، وتم عرضهما على السادة المحكمين لمعرفة مدى صالحيتهما للدراسة، كما تم التأكـد مـن                 
صدق وثبات االختبارين، وتم تطبيق كل من االختبارين على الطالب تطبيقاً قبلياً وبعدياً علـى كـٍل               

  .ة والتجريبية؛ ذلك لقياس مدى أثر توظيف اإلستراتيجية في تدريس العلوممن المجموعتين الضابط



 ج 

وقد تم التأكد من تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية من خالل إجراء التطبيـق القبلـي                   
لالختبارين التحصيلي والمهاري على عينة الدراسة، كما تم قياس تـأثير طريقـة التـدريس علـى                 

لتجريبية من خالل إجراء التطبيق البعدي لالختبارين التحصيلي والمهـاري          المجموعتين الضابطة وا  
؛ لقياس الفرق بين متوسـط درجـات       )T–test(على عينة الدراسة ذاتها، وقد استخدم الباحث اختبار       

  .الطالب في مجموعتي الدراسة
  

ة المفـاهيم   وقد أظهرت نتائج الدراسة فاعلية إستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية على تنمي           
العلمية ومهارات التفكير البصري لدى طالب الصف العاشر األساسي وذلـك مـن خـالل توصـل      

  :الدراسة إلى النتائج التالية
  

v              توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالب في المجموعة التجريبية ومتوسـط
 لتوظيف إسـتراتيجية    ىمية تعز درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم العل        

 .دورة التعليم فوق المعرفية
 

v            ومتوسـط  ةتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالب في المجموعة التجريبي 
 لتوظيـف   ىدرجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار مهارات التفكير البصري تعـز           

 .إستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية
  

  : األمور التاليةبوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج فقد أوصى الباحث وفي ض
 . حديثة في التدريس بشكٍل عام وتدريس العلوم بشكلٍ خاصتضرورة توظيف استراتيجيا . 1

 . التأكيد على تنمية المفاهيم لدى طلبتنا بغير الطريقة التقليدية التي تمارس في مدارسنا . 2

             فكير على وجه العموم ومهارات التفكيـر البـصري علـى وجـه             التأكيد على تنمية مهارات الت     . 3
 .الخصوص     

    االستعانة باختباري التحصيل ومهارات التفكير البصري في تقويم الطلبة فيما يتعلـق بالمفـاهيم               . 4
 .والتفكير البصري     

        العلوم من ضمنها عقد ورشات تدريبية للمعلمين فيما يتعلق باستراتيجيات حديثة في تدريس  . 5
 .دورة التعلم فوق المعرفية     
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  ولالفصل األ
  خلفية الدراسة

  
  : المقدمة

إن ما يثير بالغ اهتمامنا هو أن واقعنا المعاصر بات ثرياً  بشتى العلوم وأن مجموع مـا تـم    
حصره من السيل المتدفق للمعرفة أكبر من أن يقدره عقل، لذلك حق على أهل التربيـة أن يواكبـوا            

تدريس حديثة تجـاري هـذا التطـور        هذا السيل المعرفي من خالل بنية تربوية قائمة على أساليب           
المعرفي وتكون عوناً لمعلمينا ومتعلمينا يستنهض به هممهم ال سيما في مجال تدريس العلوم الـذي                

  .يحاكي جانباً هاماً من حياة الفرد
  

لذلك زاد االهتمام بالتعليم ونوعيته وذلك من خالل التطور النوعي لمنـاهج العلـوم، ممـا                "
مختلفة في عمليتي التعليم والتعلم، فتحسين العملية التعليمية مرتبط بقـدرتها           يتطلب استخدام أساليب    

على التحول من الصيغة التقليدية التي تركز على التلقين ونقل المعلومات إلى تعلم يستثير لدى التلميذ                
  )180: 1994أبو المعاطي، ( ".رغبـة في االكتشـاف من خالل المواقـف واألنشطـة المختلفة

  
 تقدم إليها، ومع الجهد وبذل المعارف عن للبحث المتعلمون بها يقوم نشطة عملية التعلم برويعت

المعلومات ومعالجتها وضـبط   لتذكر فاعلة استراتيجيات يطورون الخبرة واكتسابهم بالعمر المتعلمين
 عليـه  كيفية تذكرها ووضع رقابة على تفكيرهم مما يـؤدي إلـى ضـبطه، وهـذا مـا اصـطلح      

 التفكيـر  الفـرد لعمليـات   إدراك أو التفكيـر  فـي  التفكيـر  تعني التي المعرفة فوق ما تربيةال علماء

 نبـالغ  التفكيـر وال  مـستويات  أعلـى  المعرفـة  فـوق  التفكيـر  هذا ويعد التفكير، أثناء تحدث التي

  . المعقد التفكير مستويات من مستوى أنه وصفناه إذا ما
  

 الذات واالتصال في التحكم تنمية تتطلب) المعرفةما وراء (التفكير  عن التفكير تنمية إن

 قيامه في أثناء أدوار بعدة يقوم) مثالً(معينة  مشكلة بحل ينشغل الذي الشخص ألن ذلك بالذات،

 وناقدا لألفكار ومخططًا مولدا يكون بذلك وهو أدوارا يلعب - مختلفة أوقات في - فهو العمل بهذا

 فوق ما بل معين المعرفة لسلوك وموجها معينة لفكرة مدعماو الحادث، التقدم لمدى ومراقبا

 أمامه  يضعSociety of mindالتفكير  في التفكير بل التفكير على فقط ليس والقادر المعرفة،

 المتميز، اإلنسان عصر يتطلبه ما ذلك أن شك منتجا، وال مفكرا يكون بذلك متعددة، وهو منظورات

  إعداد في بدورها القيام في تساؤل موضع اآلن أصبحت التربية التي تقبلمس يواجهه الذي التحدي وهو
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 التفكير بل التفكير على فقط ليس والقادر المعرفة، فوق ما بل فقط المعرفة ليس يمتلك الذي المواطن

  )92: 2003عبيد وعفانة، ( .التفكير في
  

 طريقـة تفكيـر   فـي  لنظرا إعادة إلى تهدف التعليم، لتطوير جديدة فلسفة وضع هذا ويستدعي

  حقًـا  يعنـي  الـذي  إنمـا  التالميـذ؟  يـتعلم  مـاذا  يعني فال عمرهم، من األولى المراحل منذ التالميذ
 مـن خـالل   التعليم تيسير للمنهج األساسية الرسالة تصبح وبذالك يفكرون، كيف التالميذ يتعلم أن هو

ـ  بقـصد  والـتعلم  التعليم وأساليب المنهج بمضامين االهتمام   عنـد  اإلبـداع  طاقـات  وخلـق  ةتنمي
معرفة  وتحويلها من ومعالجتها المعلومات بناء ثقافة إلى المعلومات تلقي ثقافة من به والخروج المتعلم،

Cognitionمرحلـة المعرفـة   مـن  االنتقـال  مـن  يمكنه بما والظواهر العالقات اكتشاف في  تتمثل 

 فهمهـا  في المعرفة والتعمق في التأمل في ،  والمتمثلةMetacognitionالمعرفة  وراء ما مرحلة إلى

 البحث من حية خالل منظومات المستترة أبعادها على واالستدالل الظاهرة أبعاد واستكشاف وتفسيرها

  )363: 2001الجندي وصادق، ( .والتقصي
  

 فقـط، وهـي   باإلنسان خاصة هي ولذلك المخية، القشرة مركزها)  ما وراء المعرفة(وعملية 

 المـشكالت والقـدرة   لحـل  نتخـذها  التـي  واالستراتيجيات بالخطوات والوعي التخطيط على القدرة

 ملحـوظ   باهتمـام Metacognitionالتفكير  في التفكير موضوع حظي ولقد تفكيرنا، كفاءة تقييم ىعل

 يـستخدم  أن البد فالمفكر الجيد التفكير، تدريس في جديدة طريقة باعتباره الماضية القليلة السنوات في

 كيـف  يتعلمـوا  أن علـى  نساعد التالميذ أن كمعلمين منا يتطلب وهذا المعرفة، وراء ما تراتيجياتاس

  )90: 2002سعيد، (. يتحسن تعليمهم حتى أيضا اآلخرين تفكير وفي تفكيرهم، في يفكرون
  

 أو يبينـوا  إليها توصلوا وكيف إجاباتهم، يشرحوا أو يبينوا أن التالميذ من المعلم يطلب وحين

 يزيد وراء المعرفة ما الستراتيجيات التالميذ فاستخدام .التفكير في للتفكير يوجههم فهو وراءها منطقال

 وعـي  " األمثـل  على النحو تعلمهم وبكيفية ،"بالمهمة وعي"معين  موقف في يدرسونه لما وعيهم من

ـ  قـدرة التالميـذ   نمـو  أي "بـاألداء  وعـي " تعلمهم تم مدى أي وإلى "باإلستراتيجية  التفكيـر  ىعل

  )3-2: 2000شهاب، . (التعلم هذا في وتحكمهم ، يتعلمونه الذي الشيء في
     

  لـدى  تنميتهـا  ينبغـي  التي العلوم تدريس أهداف أهم من المختلفة بأنواعه التفكير تنمية ويعد
  .والتنميـة  والتجريـب  للمالحظـة  وقابلة متفاعلة معرفية منظومة التفكير أن اعتبار على الفرد، وذلك

 العلمـي  اكتـساب األسـلوب   في التالميذ مساعدة على العلوم تدريس يركز أن البد ذلك يتحقق لكيو

  )94: 1999زيتون، . (وعملياته العلم طرق على والتركيز البحث، في العلمية الطريقة أو التفكير في
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ـ  تنظيميـا  جانبـا  تتـضمن ) مـا وراء المعرفـة  (أن  إلـى  البحـوث  معظـم  وتشير   اًذاتي
 تنظـيم  فـي  فعاليـة  األكثـر  هم المعرفة وراء لما مرتفعة مهارات يمتلكون الذين ، فالتالميذللمتعلم 

 وكـذلك  مـنهم،  الـتعلم  مـشكالت  تحتاجه ما وتحديد التعلم عمليات ضبط على مقدرة تعلمهم، ولديهم

راء و مـا  اسـتراتيجيات  اسـتخدام  أن كما . المختلفة الحياة مواقف في واالنسجام التوافق القدرة على
 الذي يستهدف النوعي التعلم مستوى إلى الكمي التعلم مستوى من االنتقال في الكبيرة أهميته له المعرفة

  )195: 2004علي، . (التعليمية العملية محور باعتباره المتعلم وتأهيل إعداد
  

العـصف  : منهـا  التـدريس  في تستخدم التي المعرفة وراء ما استراتيجيات من العديد وتوجد
  توليـد  الـذاتي،  التـساؤل  التفكيـر،  سـجالت   شرح، -الحظ – تنبأ التفكير، عمليات خرائط ي،الذهن

  الخطـوط  التلخـيص،  كيـف،  بمـاذا،  لمـاذا، : مثل الكلمات أسلوب شارك، –فكر – استمع األسئلة،
  . التبادلي، دورة التعلم فوق المعرفية التدريس المعلومات، خرائط المهمة، األفكار تحت

  
 العلوم وتنميـة  تحصيل في المعرفة وراء ما استراتيجيات دور على الدراسات من كثير وتؤكد

 والتـي أثبتـت  ) 2001(شـهاب   دراسـة  :الدراسـات  هذه ومن الطالب لدى العلم عمليات مهارات

 العلـم  مهارات عمليـات  ونمو المعرفي التحصيل في كبير تأثير لها المعرفة وراء ما استراتيجيات أن

 فعاليـة  لهذه اإلسـتراتيجية  أن على) 2001(وصادق  الجندي، دراسة ذلك على أكدت وكذلك التكاملية

 القـدرات  ونمـو  على التحصيل، قدراتهم زيادة ثم ومن التالميذ، لدى العلمية المعرفة زيادة في كبيرة

 اسـتخدام  أن حيـث اعتبـرت   ذلـك  علـى ) 2005(رمضان  دراسة أكدت وأيضا لديهم، االبتكارية

 تبـرز  وبـذلك  والتفكيـر الناقـد،   العلمية المفاهيم تنمية في دال أثر له المعرفة وراء ام استراتيجيات

 اسـتيعاب  يمكنهم حتى المعرفة ، وراء ما استراتيجيات استخدام على التالميذ تدريب أهمية إلى الحاجة

ي بوجـه  عام ومهارات التفكير البصر بوجه التفكير على قدرتهم وتنمية جيدة بصورة العلمية المعارف
  .العصر متغيرات مع التعامل من المستقبلية ويمكنهم التحديات مواجهة من يمكنهم خاص حتى

  
 Metacognitive Learningوقد ظهرت ما تعرف باستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفيـة 

Cycle    والتي تجمع بين نموذج دورة التعلم واستراتيجيات ما وراء المعرفة، وتبـرز أهميـة دورة 
علم فوق المعرفية في أنها تسمح للمتعلمين بالتعبير عـن أفكـارهم العلميـة بـصورة متعاونـة                  الت

ومناقشتها، والفعالية والنشاط من قبل المتعلمـين واسـتخدام طريقـة االستكـشاف حيـث تـدرس                 
  ) Blank, 2000: 486. (الموضوعات بوصفها عملية بحث عن النماذج والعالقات في العالم
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مفاهيم العلمية في أنها تقلل من تعقد البيئة، فهي لغة العلم ومفتـاح المعرفـة               وتبرز أهمية ال  
العلمية، حيث أنها تنظم وتصنف عدداً كبيراً من األحداث واألشياء والظواهر، التي تشكل بمجموعها              

ي حـل   المبادئ العلمية الرئيسة والبنى المفاهيمية، التي تمثل نتاج العلم كما تساعد المفاهيم العلمية ف             
  ) 197: 2001خطايبة والخليل، ( .وفهم المشكالت، التي تعترض الفرد في مواقف الحياة اليومية

  
ويعتبر تكوين المفاهيم العلمية وتنميتها لدى الطلبة أحد أهداف تدريس العلـوم فـي جميـع                

فهـم هيكلـه    المراحل العمرية المختلفة، كما تعتبر من أساسيات العلم والمعرفة العلمية التي تفيد في              
ولهذا، فإن تكوين المفاهيم العلمية أو تهذيبها لدى الطلبة، على اخـتالف            . العام وفي انتقال أثر التعلم    

مستوياتهم التعليمية، يتطلب أسلوباً تدريسياً مناسباً يتضمن سالمة تكوين المفـاهيم العلميـة وبقائهـا               
  )80: 2001زيتون، ". (واالحتفاظ بها

   
م معيار وظيفية المعلومات، فهي تساعد التالميذ على فهم وتفـسير كثيـر   ويحقق تعلم المفاهي  

  مـن قـدرتهم علـى اسـتخدام المعلومـات         من األشياء، التي تثير انتابهم في البيئة، كما أنها تزيد           
في مواقف حل المشكالت، ويؤدي تعلم المفاهيم إلى تعلم التالميذ بصورة فاعلة وسليمة، لـذا فهـي                 

  هنيـة، وتبقـى وثيقـة الـصلة بالحيـاة         ملة النقدية الثابتة القيمة بالنسبة للعمليات الذ      تعتبر بمثابة الع  
  ) 97: 2002أحمد، . (التي يحياها التلميذ

  
ولكي نرقى بسلوك المتعلمين في تعاملهم مع المفاهيم العلمية البد من اسـتراتيجيات حديثـة               

  ومن تلـك النظريـات المعرفيـة      "لوم،  تسهم في تحسين طرق التدريس خاصة في مجال تدريس الع         
التي أسهمت في تحسين طرق التدريس نظرية بياجيه في النمو المعرفي والتي عرفـت باسـم دورة                 

  . وهي تعتبر نموذجاً معرفياً للتدريس ولبناء تنظيم المحتوىLearning Cycleالتعلم 
) Renner. et al, 1988: 4(  

  
  تـدريس العلـوم هـو تعلـيم الطلبـة     اف ويؤكد التربويون العلميون علـى أن أحـد أهـد    

، ال كيف يحفظون المقررات والمناهج المدرسـية عـن ظهـر قلـب، دون فهمهـا               )كيف يفكرون (
واستيعابها، أو توظيفها في الحياة، ولتحقيق ذلك، البد أن يركز تدريس العلوم على مـساعدة الطلبـة     

   البحـث والتفكيـر، بمعنـى      لميـة فـي   على اكتساب األسلوب العلمي في التفكير، أو الطريقـة الع         
  )94: 2001زيتون، . (والتركيز على طرق العلم وعملياته) تعليم التفكير(
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  Gunstone et al, 1989(، (Hennessey, 1993)(ولقد أكدت العديد من الدراسات مثل 
لمـاذا  "و" كيف يعرفون"وغيرها على أن تعلم المفاهيم يتطلب خبرة فوق معرفية حيث يناقش الطالب   

  )Blank, 2000: 487". (عرفوني
  

  عـد عـامالً   ي"ويمثل التفكير وتوجيهه هدفاً البد منه في عمليتي التعلـيم والـتعلم، إذ إنـه                
  توجيه الحياة وتقـدمها، كمـا يـساعد       من العوامل األساسية في حياة اإلنسان فهو الذي يساعد على           

  نـسان الـسيطرة والـتحكم      يـستطيع اإل   في حل كثير من المشكالت وتجنب كثير من األخطار وبه         
  )4: 2006مهدي، ". (في أمور كثيرة وتسييرها لصالحه

  

والتفكير العلمي السليم له عدة محاور توصل إليه من أهمها التفكير الناقد والتفكير اإلبـداعي               
  إلـخ مـن األنمـاط، وقـد أطلـق        ..عرفـي   والتفكير التجريدي والتفكير البصري والتفكير فوق الم      

   والـذي قوبـل باهتمـام كبيـر        Metacognitionالتفكير مؤخراً ما وراء المعرفة      على التفكير في    
  ".Brown"وبراون " Flavell"في جميع األوساط التربوية وخاصة بعد ظهور كتابات كل من فآلفل 

)Thomas & Mcrobbic, 2001: 222 (  
  

هـا بمهـارات    وهناك العديد من الدراسات التي تناولت استراتيجيات ما وراء المعرفة وربط          
والتي درست تنمية مهارات ما و راء المعرفة وأثرهـا          ) 2002لطف اهللا،   (التفكير المختلفة كدراسة    

  سـتخدام إسـتراتيجية الـتعلم القـائم       والتـي درسـت أثـر ا      ) 2002سعيد  (في التحصيل ودراسة    
لت فعاليـة   التي تناو ) 2001الجندي،(على االستبطان على تنمية مهارات ما وراء المعرفة، ودراسة          

  غيرهـا استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تحصيل العلوم وتنميـة التفكيـر االبتكـاري، و              
  .من الدراسات التي ركزت على تلك االستراتيجيات

  

   التأجيل، ويجـب أن يكـون فـي صـدارة          ويعتبر التفكير وتوجيهه هدف أساسي ال يحتمل      
  افـة المـواد الدراسـية ومـا يـصاحبها     ق الـصلة بك األهداف التربوية ألي مادة دراسية، ألنه وثي 

  ) 7:2003حبيب،.(سائل تعليمية وعمليات تقويمية من طرق تدريس ونشاط وو
  

  مات والوسـائل البـصرية عمومـا تزيـد        ومما الشك فيه أن المالحظات البصرية والرسو      
  فإنـه يوجـد   فكـار وابتكـار الحلـول،       من عملية اإلبداع، وبالتالي تسعي إلي احتضان الذهن واأل        
  وليـة لتنفيـذ هـذه الفكـرة علـي ارض          لكل فكرة في أذهاننا تصور بصري يعطينا المالمـح األ         

  .الواقع، المهم أن يتكون هذا التصور علي أسس حقيقية تعتمد علي بيانات ومعلومات مؤكده
  )5:2009:شعت  (
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  اتيجية عن مدى فعاليـة توظيـف إسـتر        فقد سعى الباحث إلى تبني دراسة قائمة على الكشف        
  مدى تنميـة مهـارات التفكيـر البـصري    دورة التعلم فوق المعرفية في تنمية المفاهيم لدى طالبنا و    

  :لديهم، وهناك العديد من المنطلقات التي دعت إلى تلك الدراسة منها
أتت هذه الدراسة استجابة للتطور العلمي والتكنولوجي في مجال المعرفة عامة ومجال تـدريس               . 1

 .الخصوصالعلوم على وجه 

تفعيل دور المتعلم بحيث يكون ركيزة مهمة في العملية التعليمية التعلمية من خـالل المـشاركة                 . 2
 .باألفكار والتأمل والمالحظة

 دورة التعلم فوق المعرفية والتي تجمـع بـين دورة   إستراتيجيةقلة الدراسات السابقة التي تناقش       . 3
 . التعلم واستراتيجيات ما وراء المعرفة

 . ارات التفكير البصري في تدريس العلومأهمية مه . 4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 8

  :مشكلة الدراسة

  :يمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال التالي
ما أثر توظيف إستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية في تنمية المفاهيم ومهارات التفكير البصري              

  بالعلوم لدى طلبة الصف العاشر األساسي؟
  :ل الرئيس األسئلة الفرعية التاليةويتفرع من السؤا

ما المفاهيم العلمية الواجب تنميتها لدي طالب الصف العاشر األساسـي فـي وحـدة الكيميـاء                  . 1
 العضوية؟ 

 ما مهارات التفكير البصري الالزمة لطالب الصف العاشر األساسي في مجال تدريس العلوم؟ . 2

الب فـي المجموعـة التجريبيـة       هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الط          . 3
ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم العلمية تعـزى لتوظيـف               

 إستراتيجية دورة التعليم فوق المعرفية؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالب فـي المجموعـة التجريبيـة                 . 4
ابطة في اختبار مهارات التفكير البـصري تعـزى         ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الض     

  لتوظيف إستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية؟
 

  :فروض الدراسة
  

  :لإلجابة على األسئلة اإلحصائية السابقة وضع الباحث الفرضيات التالية
  بين متوسـط درجـات الطـالب   )  ≤ α0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي  . 1

التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم في اختبار المفاهيم العلمية تعـزى لتوظيـف            في المجموعة   
 . إستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية

  بين متوسـط درجـات الطـالب   )  ≤ α0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي  . 2
ي تعـزى   في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم في اختبار مهارات التفكير البـصر           

 .لتوظيف إستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية
 

  :أهداف الدراسة
  :تسعى هذه الدراسة إلي تحقيق األهداف التالية

 .تحديد المفاهيم العلمية الواجب تنميتها في مادة العلوم لدى طالب الصف العاشر األساسي . 1

طـالب الـصف العاشـر    تحديد مهارات التفكير البصري الواجب تنميتها في مادة العلوم لدى   . 2
 . األساسي
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  جـودة معرفة أثر توظيف إستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفيـة فـي تنميـة المفـاهيم المو                . 3
 .في وحدة الكيمياء العضوية للصف العاشر

معرفة أثر توظيف إستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية في تنمية مهارات التفكير البـصري               . 4
 .ضوية للصف العاشرالموجودة في وحدة الكيمياء الع

  
  : أهمية الدراسة

  
  :تكمن أهمية الدراسة فيما يلي   
  أسـلوب حـديث   تسهم الدراسة في توفير معلومات للخبراء والمختصين في تدريس العلوم عن             . 1

 . في تدريس العلوم يتمثل في إستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية 

   حديثـة فـي التـدريس تركـز        تراتيجيةتسهم الدراسة في توجيه نظر الباحثين إلى توظيف إس         . 2
على ايجابية المتعلم ومشاركته الفعالة في العملية التعلمية مثل إسـتراتيجية دورة الـتعلم فـوق                

 .المعرفية

تقدم الدراسة اختبارين أحدهما للمفاهيم واآلخر لمهارات التفكير البصري المتضمنة فـي وحـدة              . 3
 العامة قد يفيد المعلمين والبـاحثين فـي مجـال           من كتاب العلوم  " مدخل إلى الكيمياء العضوية   "

 .المناهج وطرق التدريس عند إعداد أدواتهم للبحث

تقدم الدراسة أنموذجاً لكيفية التدريس وفقاً لمراحل إستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية يمكـن               . 4
 . أن يستفيد به المعلم في تنمية مهارات التفكير البصري

 عن استراتيجيات تجمع بين البنائية وما وراء المعرفة مثل إسـتراتيجية  تقدم الدراسة رؤية جديدة  . 5
أساسيات الكيميـاء   "دورة التعلم فوق المعرفية لتنمية مهارات التفكير البصري في تدريس العلوم            

 ".العضوية

   
  :حدود الدراسة

  
  لمـدخ "تعلم فـوق المعرفيـة فـي وحـدة          اقتصرت الدراسة على توظيف إستراتيجية دورة ال          

من كتاب العلوم للصف العاشر األساسي واختبار فاعليتهـا علـى التحـصيل       " إلى الكيمياء العضوية  
ومهارات التفكير البصري، وتم تطبيق اإلستراتيجية في مدرسة الشهيد محمد يوسف النجار الثانويـة              

  .م2009-2010للبنين برفح في الفصل الثاني من العام الدراسي 
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  :مصطلحات الدراسة
  :عريف المصطلحات إجرائياًتم ت

  
v إستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية:  

وهي إستراتيجية تعليمية تجمع بين دورة التعلم القائمة على النظرية البنائية المعرفية لبياجيـه              
  مـدخل "طـوات تدريـسية، لتـدريس وحـدة         واستراتيجيات ما وراء المعرفة؛ وتتكون من أربع خ       

  ين معرفتـه بنفـسه بنـاء علـى حـصيلة          لك لمساعدة الطالب على تكو    ، وذ "إلى الكيمياء العضوية  
  عتمـد ما سيعرف وما لديه من خبـرة سـابقة، ولتنميـة مهـارات التفكيـر البـصري لديـه، وت                   

مرحلة االستكشاف، وفحص حالة تقديم المفهـوم، وفحـص حالـة تطبيـق             : على اإلستراتيجيةهذه  
  .المفهوم، وفحص حالة تقييم المفهوم

  

v العلميةالمفاهيم :  
هي الصور الذهنية التي تنتج من تجريد الخصائص المشتركة للظواهر العلمية للكيمياء العضوية             

  .ولكٍل منها اسم وداللة لفظية
  
v تنمية المفاهيم :  

" مدخل إلي الكيميـاء العـضوية  "مقدار ما اكتسبه الطالب من مفاهيم علمية خالل دراسته لوحدة   
  . األساسي في مادة العلوم ويتم قياسه باختبار المفاهيم المعد لذالكالمقررة علي طالب الصف العاشر

  
v المهارة:  

تعتبر المهارة قدرة تشير إلي سلسلة متتابعة من المهام التي يقوم بهـا الطالـب بـسرعة ودقـة         
  .وتوفير في الوقت والجهد يمارسها المتعلم بهدف إتمام مرحلٍة ما من مراحل التفكير البصري

  
v صريالتفكير الب: 

 البـصرية  اللغـة  وتحويـل  البصري الشكل قراءة على الطالب قدرة تترجم العمليات من منظومة

   .أو منطوقة لفظية مكتوبة لغة إلى الشكل ذلك يحملها التي
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v مهارات التفكير البصري:  
مدخل إلـي الكيميـاء   "وهي المهارات التي يحتاجها الطالب؛ لتحقيق مردود تعلمي في وحدة  

  :والمتمثلة في" العضوية
  :ووصفه الشكل على التعرف مهارة.1 
  .  المعروض  الشكل وطبيعة أبعاد تحديد على القدرة   
 :الشكل تحليل مهارة.2

  .وتصنيفها العالقات تلك خصائص وتحديد الشكل في العالقات رؤية على القدرة
 :الشكل في العالقات ربط مهارة.3

  .فيها بينها والمغالطات التوافقات وإيجاد الشكل في العالقات عناصر بين الربط على القدرة
  :الغموض وتفسير إدراك مهارة.4

  .بينها والتقريب العالقات في والمغالطات الفجوات توضيح على    القدرة
  

v الصف العاشر األساسي: 

  األول الـصف  مـن  تبـدأ  والتي ، العام التعليم مراحل من األساسية المرحلة صفوف أحد هو
 .بالمتوسط سنة) 16-15( بين ما الفصل هذا في الطالب أعمار وتتراوح ر،العاش حتى
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  الفصل الثاني
  اإلطار النظري

  
  : النظرية البنائية: أوالً

مـن خـالل   التي ترى أن التعلم المعرفـي يـتم   رية البنائية على نظرية بياجيه   تعتمد النظ 
التكيف العقلي للفرد، بمعنى حدوث توازن في فهم الواقع والتأقلم مع الظروف المحيطة، ولذا فـإن                

   التكيـف  التعلم البنائي يقوم علـى التراكيـب الذاتيـة للفـرد بقـصد مـساعدته فـي إحـداث                  
نائيين يؤكدون على التعلم القائم على المعنى أو الفهم، ولذا ينبغـي تـشجيع      المطلوب، ولهذا فإن الب   

المتعلمين على بناء معارفهم وإعادة تركيب وتنظيم تلك المعرفـة بطريقـة تيـسر علـيهم إدراك                  
  .  المواقف التعليمية وفهمها وتفسيرها وإنتاجها

  

  :تعريف النظرية البنائية
  عرفهـا المعجـم الـدولي للتربيـة    لنظرية البنائية حيث تعددت المفاهيم في تحديد مفهوم ا     

  طفل يكون نشطاً في أنمـاط التفكيـر     رؤية في نظرية التعلم، ونمو الطفل، وقوامها أن ال        "على أنها   
  ) 17: 2003زيتون وزيتون، ".(لديه نتيجة تفاعل قدراته الفطرية مع الخبرة

  
ي البناء على المعرفة التي لـدى  أن البنائية ه) (Cobren, 1993: 51كما عرفها كوبرين 

   .الطالب والتعلم فيها يركز على الطالب حيث يكون على الطلبة أن يبنوا معرفتهم بأنفسهم
  

  قوم علـى اعتبـار أن الـتعلم       نظرية ت : "النظرية البنائية أنها  ) 106 :2002(وعرف الوهر 
  عن طريق بناء المـتعلم معنـى      وإنما  عن طريقة النقل اآللي للمعرفة من المعلم إلى المتعلم           ال يتم 

  ". ما يتعلمه بنفسه بناء على خبراته ومعرفته السابقة
  

موقف فلسفي يهتم بالبناء العقلي عنـد المـتعلم   "البنائية على أنها    ) براوت وفلودن (وعرف  
والنظرية البنائية هي نظرية للمعرفة والتعلم أو نظرية صنع المعنى حيث تقدم شـرحاً أو تفـسيراً                 

 المعرفة وكيفية تكوين التعلم اإلنساني كما تؤكد أن األفراد يبنون فهمهم أو معارفهم الجديدة               لطبيعة
   بهـا  مـن أفكـار وأحـداث وأنـشطة مـرواً         من خالل التفاعل مع مـا يعرفونـه ويعتقـدون           

  )Prawat & Folden, 1994: 39(.من قبل
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لتراكيـب المعرفيـة    أن البنائية عبارة عن عملية اسـتقبال ل       ) 212: 2002(ويرى زيتون   
الراهنة، يحدث من خاللها بناء المتعلمين لتراكيب ومعاني معرفية جديدة من خالل التفاعل النـشط            

  . بين تراكيبهم المعرفية الحالية ومعرفتهم السابقة وبيئة التعلم
  

إحدى نظريات الـتعلم المعرفـي      : "النظرية البنائية بأنها  ) 192: 2003(وعرفت أبو زيد    
 على الدور النشط للمتعلم في بنائه لمعرفته بنفسه من خالل خبراته الـسابقة والتفـاوض        التي تؤكد 

  اعد على بناء المعنى بـصورة صـحيحة       االجتماعي مع األقران، وفي وجود المعلم الميسر والمس       
  ". من خالل النشاطات والتجارب والطرق التدريسية المختلفة

  
  عمليـة اسـتقبال تنطـوي     : "ائيـة هـي   أن البن ) 115: 2006(ويرى السعدني وعـودة     

على إعادة بناء المتعلم معاٍن جديدة داخل سياق معرفته اآلتية، وخبرته السابقة وبيئة المتعلم حيـث               
  ". تمثل كل من خبرات الحياة الواقعية والمعلومات السابقة، إلى جانب بيئته مناخ التعلم

  
بـأن المـتعلم    : فلسفة تربوية تقول   ":النظرية البنائية أنها  ) 525: 2003(ويرى أبو عطايا    

  كـل شـخص معارفـه الخاصـة    يقوم بتكـوين معارفـه الخاصـة التـي يخزنهـا بداخلـه، فل            
يمتلكها، وأن المتعلم يكون معرفته إما بشكل فردي أو مجتمعي بناء علـى معارفـه الحاليـة                  التي

الفرضـيات واتخـاذ   وخبراته السابقة، حيث يقوم المتعلم بانتقاء وتحويـل المعلومـات، وتكـوين           
  ".القرارات، معتمداً على البيئة المفاهيمية التي تمكنه من القيام بذلك

  
عملية تفاعل بـين ثالثـة      : "النظرية البنائية أنها  ) 339: 2006(ويعرف عفانه وأبو ملوح     

ـ        : عناصر في الموقف التعليمي    ي الخبرات السابقة، المواقف التعليمية المقدمة للمتعلم، والمناخ البيئ
وذلك من أجل بناء وتطوير تراكيب معرفية جديدة، تمتاز بالـشمولية        . الذي تحدث فيه عملية التعلم    

في معالجـة مواقـف    م هذه التراكيب المعرفية الجديدةوالعمومية مقارنةً بالمعرفة السابقة، واستخدا 
  ".بيئية جديدة
  

رية البنائية فلسفة تربوية    ويرى الباحث أنه من خالل التعاريف السابقة يمكن القول أن النظ          
قائمة على بناء المعرفة من قبل المتعلم نفسه بطريقة فاعلة تحمل معنى من خالل خبراته الـسابقة                 
  أو تفاوضه االجتماعي مع األقران، وهـي تؤكـد فـي أساسـها علـى الـدور النـشط للمـتعلم          

كٍل سليم في بيئة تـساعد  في وجود المعلم الميسر والمساعد على بناء المعنى بصورٍة صحيحة، وبش 
  .على التعلم
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  :والنظرية البنائية" بياجيه"
" جان بياحيه "والبنائية بالتأكيد على أن     " بياجيه"يستهل منظرو البنائية المحدثين حديثهم عن       

  ريـة أكثـر مـن كونـه مـن علمـاء الـنفس             هو في األصل من علماء اإليـستمولوجيا التطو       
وكانـت  ) اإليستمولوجيا( شديد االهتمام بمبحث نظرية المعرفية كان" جان بياجيه   "ومن المعلوم أن    

تشغل ذهنه في تلك الفترة تساؤالت كثيرة عن معنى المعرفة وكيفية اكتسابها أو طريقـة اكتـسابها       
  أن تـتم اإلجابـة    " بياجيـه "وقـد رأى    وما هي الكيفيـة التـي يكتـسب بهـا الفـرد المعرفـة               

نحو سـتين   " بياجيه"المعرفي لألطفال منذ ميالدهم لذلك ظل       عن هذه األسئلة من خالل تتبع النمو        
  مختلفـة بمـا فـي ذلـك أطفالـه         عاماً تقريباً يبحث في مسألة تفكير األطفال من أولي األعمار ال          

  هو، وتحليل طريقة نمو معرفتهم عن العالم المحيط بهـم مـستخدماً لـذلك المـنهج اإلكلينيكـي                 
  )83 –82: 2003زيتون وزيتون، .(في البحث

  
   التفكير عبـر مراحـل محـددة وتتميـز         بأن اإلنسان تنمو لديه مستويات    " بياجيه"ويعتقد  

  ج أو إسـتراتيجيات يـستخدمها الفـرد     كل مرحلة بامتالك مفاهيم أو تراكيب عقليـة هـي بـرام           
  ت أو التراكيب الفكريـة غيـر قـادرة        في تعامله مع البيئة، وبزيادة خبرات الفرد تصبح المستويا        

   فكريـة جديـدة تـستوعب هـذه الخبـرات     خبراته الجديدة؛ لذا تتكون لديه تراكيـب    على تفسير   
 نظريـة   Piaget" بياجيه"الجديدة، أي أن هذه التراكيب الفكرية تتوسط بين الفرد وبيئته ولقد وضع             

  )240: 1997األغا وعبد المنعم، . (متكاملة حول النمو المعرفي لدى األطفال
  

  : عرفة عند بياجيهالتصور البنائي الكتساب الم
  ة من خـالل التعـرض ألبـرز المفـاهيم         ويمكن إيضاح التصور البنائي الكتساب المعرف     

  )87: 2003زيتون وزيتون، (التي تساعد في توضيح هذا التصور 
  :  أنواع المعرفة -1

بين نوعين من المعرفة األول المعرفة الشكلية، وتشير إلى معرفة المثيرات كمعناهـا      " بياجيه"يميز  
  . لحرفي وتهتم باألشياء في حالتها الساكنة وال تتبع هذه المعرفة من المحاكاة العقليةا

  ي المعرفة التي تنطـوي علـى التوصـل        أما النوع الثاني من المعرفة وهو المعرفة اإلجرائية وه        
  . إلى االستدالل في أي مستوى من المستويات وهي تتبع المحاكاة العقلية

  : التكيف -2
ن تكيف اإلنسان مع البيئة ليس تكيفاً بيولوجياً بحتاً ولكنه عقلي أيضاً ومن ثم يمكننا               أ" بياجيه"يرى  

  ينـشأ أساسـاً نتيجـة للتكيـف العقلـي       يعتقد أن التعلم المعرفي لدى اإلنـسان        " بياجيه"القول أن   
  . مع مؤثرات البيئة المحيطة به
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  ): الموازنة(عملية التنظيم الذاتي  -3
لذاتي العملية التي يتم فيها دمج المعلومات الجديدة مع المعلومات الموجودة           ويقصد بعملية التنظيم ا   

   مـع البيئـة المحيطـة بـه فإنـه عـادة      في البنية المعرفية للمـتعلم، فعنـدما يتفاعـل الطفـل       
ما يصادف مثيراً غريباً عليه أو مشكلة تتحدى فكره، ومن ثم يحاول أن يستخدم التراكيب المعرفية                

ـ      أو تلـك المـشكلة، وعنـدما ال تتـوفر       ه مـن أجـل تفـسير هـذا المثيـر            الموجودة في عقل
  ارة عقليـة أو اضـطراب  لديه التراكيب المعرفية الالزمة لذلك فإنـه يـصبح فـي حالـة اسـتث             

  أن ينـسحب مـن هـذا المثيـر        حالة عدم التوازن فيؤدي ذلك بالمتعلم إلـى         " بياجيه"كما يسميها   
اول من خاللها فهم هذا المثير وحل تلك المشكلة مما يؤدي           أو المشكلة، أو قيامه باألنشطة الذي يح      

أن عملية التنظيم الذاتي هي من أهـم العوامـل    " بياجيه"إلى تكوين تراكيب معرفية جديدة، ويعتبر       
التي تعمل على نمو الطفل معرفياً حيث يحدث التعديل المستمر فـي التراكيـب المعرفيـة لديـه                  

  -:ين أساسيتين تحدثان أثناء عملية التنظيم الذاتي وهماأن هناك عمليت" بياجيه"ويفترض 
مسئولة عن استقبال المعلومات من البيئة ووضـعها فـي تراكيـب     وهو عملية عقلية     :التمثيل -أ

. عقلية موجودة لدى الفرد وبذلك يكتسب الطفل الخبرات الجديدة وتفسر طبقاً للتراكيب العقلية لديه             
  . ع صعوبة التعلموهي طريقة يتكيف بها العقل م

  لبنيات المعرفية لتناسـب مـا يـستجد       وهي عملية عقلية مسئولة عن تعديل هذه ا        :المواءمة -ب
من مثيرات وتؤدي عملية المواءمة إلى حالة من التكيف ومن ثم عودة الفرد إلـى االتـزان مـرة        

  . أخرى
بنيـات المعرفيـة    التمثيل والمواءمة عمليتان مكملتان لبعضهما الـبعض ونتيجتهمـا تـصحيح ال           

  )87: 2003زيتون وزيتون، . (وإثراؤهما وجعلها أكثر قدرة على التعميم وتكوين المفاهيم
  

  :مبادئ التعلم المعرفي عند البنائيين ♦
 التعلم عملية بنائية نشطة ومستمرة وغرضية التوجيه وهذا التوجيـه وهـذا االفتـراض       :أوالً

  )98: 2003زيتون وزيتون،  (-:تمثل فييحتوي في جنباته مجموعة من مضامين التعلم ت
  

  Cognitive Process: بنائية عملية التعلم -1
  خبراتـه  وتفـسر  تـنظم  )معرفيـة  منظومات( جديدة معرفية لتراكيب المتعلم إبداع يعني وذلك

 يـساعده  مفـاهيمي  إطـار  المـتعلم  لدى يصبح وبالتالي به، المحيط المحسوس العالم معطيات مع

 تعـديل  إلـى  ذلـك  أدى كلما جديدة بخبرة المتعلم مر وكلما بها مر التي اتهلخبر معنى إعطاء على
 تراكمية آلية عملية التعلم أن ذلك معنى وليس ة، جديد منظومات إبداع أو لديه الموجودة المنظومات

  المعرفيـة  التراكيـب  بنـاء  بإعـادة  تـسمح  للمعرفة عضوي إبداع عملية ولكنه معرفية، لوحدات
   .جديد من
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 :نشطة عملية مالتعل -2
 يواجـه  عنـدما  ذلك ويتم بنفسه المعرفة الكتشاف للوصول عقلياً جهدا يبذل أن بذلك ويقصد

 الفـروض  هـذه  يختبـر  أن ويحـاول  لحلها، معينة فروض باقتراح توقعاته ضوء في فيقوم مشكلة

 يـدة جد فـروض  محاوالً فرض النتيجة هذه يراجع قد أنه غير) جديدة معرفة( نتيجة إلى يصل وقد

 .بنفسه المعرفة المتعلم يبني أي بنائيا يكون أن يجب تعليميا النشاط ن يكو لكي أنه يعني وهذا

  :التوجيه غرضية عملية التعلم -3
  يواجههـا  مـشكلة  حـل  فـي  تسهم أغراض لتحقيق الفرد يسعى عرضياً عندما التعلم ويكون

  مـا، وتوجـه   موضـوع  تعلم نحو لديه داخلية ذاتية نزعة ترضي أو له، محيرة أسئلة عن يجيب أو
 أهدافه تحقيق طريق في يسير وتجعله له الذاتي الدفع قوة بمثابة وتكون المتعلم أنشطة األغراض هذه

 واهتماماتـه  المـتعلم  حيـاة  واقـع  مـن  المتعلم ألغراض تحديدنا أهمية ذلك من ويستفاد المرجوة،

  .واحتياجاته
  

 أهميـة  علـى  البنائيون يؤكد :حقيقية بمشكلة متعلمال يواجه عندما الظروف أفضل تتهيأ :ثانيا 

 يـرى  بحيث الحياتية، الطفل بخبرات عالقة ذات أي حقيقية التعلم مشكالت أو التعلم مهام تكون أن

 حيـث  المـشكالت  حل على القائم التعلم أهمية إلى باإلضافة بحياتهم المعرفة هذه عالقة المتعلمون

  )125: 2005خطايبة، ( .بقدراتهم الثقة ميوين يتعلمونه لما المتعلمين يساعد
  

  اجتمـاعي  تفـاوض  عمليـة  خـالل  من لمعرفته الفرد بناء إعادة التعلم عملية تتضمن :ثالثًا
 أنشطته خالل من المحسوس التجريبي العالم معطيات عن معرفته يبني ال الفرد أن أي: اآلخرين مع

 علينا يفرض وهذا وبينهم، بينه تفاوض خالل من ريناآلخ مع أيضا المعرفة بناء يتم وإنما فقط الذاتية

  .بينهم فيما بتبادل المعارف للمتعلمين تسمح بحيث المدرسية الفصول في التعلم بيئة عن معينًا تصورا
  

 تعد للمتعلم القبلية المعرفة :المعنى ذي التعلم لبناء أساسي شرط للمتعلم القبلية المعرفة :رابعاً

 أحـد  يعـد  القبليـة  ومعرفته الجديدة المتعلم معرفة بين التفاعل أن حيث المعنى لبناء أساسيا شرطًا

 ولكـن  القبلية المعرفة ضوء في تبنى الجديدة فالمعرفة .المعنى ذي التعلم عملية في المهمة المكونات

 المعرفـة  مثـل  المـسميات  من العديد وتكتسب المعرفي التعلم على تؤثر القبلية للمعرفة صور ثمة

ـ   المعرفــة أو، Naïve Knowledge الــساذجة المعرفــة أو، Gut Knowledge شائيةاإلح

  تفـاعلهم  خـالل  مـن  ذاتيـا  األطفـال  يكتسبها معرفة وهي، Intuitive Knowledge الحدسية
 وأحداث ظواهر تفسير في يستخدمونها معرفية منظومات ألنفسهم يبنون األطفال أن فنجد البيئة؛ مع

 التلقائيـة  المعرفيـة  المنظومات هذه تكون وقد لخبراتهم معنى إلعطاء وذلك هافي يعيشون التي البيئة

  وهـذه  الحـديث،  العلـم  معطيات تتعارض أن بمعنى السائد، العلمي المنحى مع تتعارض الذاتية أو
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 Alternative. البديلـة  التـصورات  أو Misconception )المغاير( الخطأ بالفهم تعرف الظاهرة
Conceptions  

  

 الضغوط المعرفية مع تتواءم تكيفات إحداث هو التعلم عملية من الجوهري  الهدف:اًخامس

 مـن خـالل   المعرفيـة،  الـضغوط  مـع  بـالتكيف  اإلنسان قيام ويعني :الفرد خبرة على الممارسة

  لتتواءمSchemesاالسكيمات  أي )المعرفية المخططات أو(المعرفية  التراكيب في تغيرات إحداث

 يـسمى الـضغط   اضـطرابا  لديـه  وتحـدث  الفـرد  بهـا  يمـر  التي .الجديدة ةالخبر عناصر مع

  .لدى المتعلم المعرفية الضغوط مع والتكيف التوافق إحداث هو البنائي التعلم وهدف المعرفي
  )106-101: 2003زيتون وزيتون،  (

  

  :البنائي الفكر على القائمة التدريس استراتيجيات
 البنائية النظرية من اشتقت التي التدريسية الستراتيجياتا من العديد التربوي األدب يتضمن

  :منها نذكر
 .التعلم دورة . 1

 ).4E's (دورة التعلم المعدلة . 2

 ).5E's (نموذج بايبي البنائي . 3

 ).7E's (النموذج البنائي . 4

 .المشكلة حول المتمركز التعلم نموذج . 5

 .v الشكل بخريطة التدريس نموذج . 6

 .البنائي التعلم نموذج . 7

 .البنائي يلالتحل نموذج . 8

 .وزمالئه بوسنر نموذج . 9

 .المتناقضة األحداث إستراتيجية . 10
 .الواقعي التعلم نموذج . 11

 .اإلنسانية البنائية نموذج . 12

 .التعاوني التعلم إستراتيجية . 13

 .المفاهيم خرائط . 14
  .التشبيهية والمعايير المتشابهات إستراتيجية . 15
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 المتعلم كبـانٍ  إلي ينظر والذي البنائي الفكر عن منبثقة اإلستراتيجيات هذه ن أ المالحظ ومن

موضـح   عـرض  يلـي  وفيمـا  إليـه  نقلهـا  المعلمون يحاول أفكار خالل من وليس بنفسه للمعرفة
على أثرهـا فـي تنميـة     التعرف بهدف وذلك الدراسة هذه في المستخدمة التعلم دورة إلستراتيجية

  .المفاهيم ومهارات التفكير البصري
  

  :دورة التعلم: ثانياً
 أثـرت  التـي  المعرفيـة  النظريـات  أبـرز  مـن  العقلـي  النمو في "بياجيه" ريةنظ تعتبر

" اتكـن " مـن  كـل  به قام ما بياجيه لنظرية التطبيقات ومن التدريس، طرق على التربوية تطبيقاتها
"Atkin" ،كاربلس"و" ""Karplus التعلم دورة نموذج تصميم في وزمالؤه Learning Cycle ثـم  

 الـتعلم  دورة اسـتخدمت  حيـث  م1974 التعـديالت عـام   بعض خرونوآ "كاربلس"عليها  أدخل

  .أمريكا في االبتدائية المدارس في العلوم تدريس تحسين مشروع في
  

ــدف ــشروع ويه ــوير م ــاهج تط ــوم  من  SCIS Science Curriculum) (العل

Improvement Studyاهيمفهمهم للمف وتنمية التالميذ، لدى العلمي االستقصاء مهارات تنمية  إلى 

 علـى  لدى الطلبة العلمية والقدرات االتجاهات وتنمية الطبيعي، والتاريخ الفيزياء من لكل األساسية

 قامـت  وقد .دورة التعلم نموذج خالل من حية تعليمية بيئة في معها والتفاعل التعلم مصادر استخدام

 Nebraska)نبراسـكا   جامعـة   فـي "ADAPT"مـشروع   مثل التعلم دورة على أخرى برامج

University) 1977مختلفـة وتحتـوي   منـاهج  فـي  دراسـية  وحـدات  صـياغة  تـم  م، حيث 

 هـي مرحلـة   مراحـــل  ثالث من يتكون فيها درس دورة كل تمثل للتعلم دورات على وحدة كل

التطبيـق   ، ومرحلـة Phase  Introductionالعرض ، ومرحلةExploration Phaseالكشف 
Application Phaseاالبتدائيـة   المرحلـة  فـي  العلـوم  اسـة در مـشروع  ، وكذلك(E S S) 

Elementary Science Study وهـدفت  م، العلـو  لتقـدم  األمريكيـة  الرابطـة  ، ومـشروع 

 والتفكيـر  العلميـة  المفـاهيم  مـن  كـل  اكتـساب  علـى  التالميذ قدرة تنمية إلى هذه المشروعات

 والتفاعـل  والتعامـل  التجاهاتوا واالهتمامات والميول المختلفة، العلم وعمليات العلمي، ومهارات

  )39: 2003شاليل،  (.مناسبة تعليمية في بيئة معها
  

  :تعريف دورة التعلم
 اسـتخدامه  يمكـن  تـدريس  نموذج أو طريقة: "على أنها) 99: 2001(يعرفها عبد السالم 

 المعلـم  بـين  التفاعـل  علـى  ويؤكـد  العلـوم  تعليم وإستراتيجيات المنهج محتوى تصميم مواد في

  لـدى  والـشكلي  الحـسي  االسـتدالل  أنمـاط  لتنميـة  الكـشفية  األنـشطة  ويعتمد على لب،والطا
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 تقـديم  ومرحلـة  الكـشف،  مرحلـة  :هـي  أساسـية  مراحـل  خـالل ثـالث   من وذلك الطالب،

  ."المفهوم تطبيق ومرحلة المفهوم،
  

تدريـسي   نمـوذج  عن عبارة" :بأنها التعلم دورة) 392: 2006(ملوح  وأبو ويعرف عفانة
  والمـضامين  المفـاهيم  لتقـديم  تدريـسية  كطريقـة  الصفي التدريس في المعلم يستخدمه نأ يمكن

 وهذه األقـسام  وثيقاً، ارتباطًا باآلخر يرتبط قسم كل أقسام ثالثة إلى التعلم دورة بتقسيم وقام العلمية،

  ."المفهوم اتساع و المفهوم واختراع االستكشاف :هي
  

 للتـدريس وتنظـيم   معرفي نموذج" :أنها على التعلم دائرة) 185: 2000(وتعرفها القرني 

 التعليمـي، ويعتمـد   الموقـف  أثنـاء  في والمتعلم المعلم بين التفاعل على ويؤكد الدراسي المحتوى

 خـالل  ذلك من ويتم ،المتعلمين لدى والشكلي الحسي االستدالل لتنمية الكشفية العلمية األنشطة على

  ."المفهوم وتطبيق المفهوم، تقديم ومرحلة ،الكشف مرحلة :هي أساسية مراحل ثالث
  

تـستمد   تدريـسية  معرفيـة  إستراتيجية" :أنها التعلم دورة) 13: 2004(ويعرفها أبو عطايا 
المواقـف   خـالل  للمـتعلم  النشط التفاعل على تؤكد جوهرها في وهي البنائية، النظرية من حقيقتها

  اإلبـداع  ومرحلـة  االستكـشاف،  رحلـة م :هـي  مراحـل  ثالث خالل من ذلك يتم حيث التعليمية،
  ."المفهوم تطبيق ومرحلة المفاهيمي،
  

وتنظـيم   للتدريس معرفي نموذج" :بأنها التعلم دورة فتعرف) 159: 2002(أما حسام الدين 
 ويعتمـد  التعليمـي  الموقـف  أثنـاء  فـي  والمتعلم المعلم بين التفاعل على يؤكد الدراسي المحتوي

 وتقـديم  االستكـشاف،  طـور  هـي  أساسـية  أطـوار  ثالثـة  خالل من ويتم العلمية األنشطة على

  ."المفهوم المفهوم، وتطبيق
  

إيجابيـة   على تؤكد التي الجمعي التعلم طرق إحدى" :أنها فيعرفها) 10: 2003(أما شاليل 
االسـتعانة   أو الكـشفية  العلميـة  األنشطة على باالعتماد المختلفة التعليمية المواقف أثناء في المتعلم

  متقـدي  ومرحلـة  االستكـشاف  مرحلـة  :هـي  أساسـية  مراحل ثالث من وتتألف المعلم توجيهاتب
  ."المفهوم تطبيق المفهوم، ومرحلة 

    
إستراتيجية للتعلم البنائي الجمعي يمارس     : "دورة التعلم بأنها  ) 23: 2008(ويعرف األسمر   

تفاعل النشط بـين المعلـم والمـتعلم        المتعلم فيها دوراً إيجابياً أثناء المواقف التعليمية من خالل ال         



 21

  هيم والمـضامين العلميـة، ويـتم ذلـك        باالعتماد على األنشطة العلميـة، وذلـك لتقـديم المفـا          
  ".مرحلة االستكشاف، ومرحلة تقديم المفهوم، ومرحلة تطبيق المفهوم: من خالل ثالث مراحل هي

    
 التعلم إسـتراتيجية  ن دورةأ إلي يخلص الباحث فإن السابقة التعريفات استعراض خالل ومن  

 أثنـاء المواقـف   ايجابيا دورا فيها المتعلم يمارس الجمعي وتنظيم المحتوى الدراسي، البنائي للتعلم

 ويـتم  العلميـة،  األنـشطة  علـى  باالعتمـاد  والمتعلم المعلم بين النشط التفاعل خالل من التعليمية

 تطبيـق  ومرحلـة  المفهـوم،  تقـديم  ةومرحل مرحلة االستكشاف، :هي مراحل ثالث خالل من ذلك

  .المفهوم
  

  :بياجيه وافتراضات التعلم دورة بين العالقة
 بياجيـه  نظريـة  مـن  المنبثقة األساسية والفروض المبادئ بعض على التعلم دورة نموذج يستند

  :أهمها من المعرفي النمو في
 أهـداف  م إنجـاز والمـتعل  المعلم من كل على ييسر حسية خبرات التعليمي الموقف تضمين أن . 1

 .التعلم

 وتثيـر  معقولة بطريقة فكره تتحدى مشكلة على يحتوي موقف في المتعلم نضع أن األفضل من . 2

 .ذلك أمكن كلما حقيقية تعليمية مواقف ذلك في مستخدما حل، عن للبحث الدافع لديه

 .الفرد خبرات في تعميم إلى ويؤدي أثره ينتقل عندما فاعلية ذا يكون التعلم أن . 3

 المحـيط  العـالم  عـن  اعتقـادات  لديـه  تعكـس  المـتعلم  لتفكير تحديا تتضمن التي براتالخ

  .للتعلم كدوافع االعتقادات تلك وتعمل به،

  الـصفية  األنـشطة  فـي  المـشاركة  خـالل  من يظهر والذي التالميذ بين االجتماعي التفاعل . 4
 يبعـد  فعـال  تعلم ظهور ىإل يؤدي مما المعرفة عن والتنقيب والبحث األفكار وتبادل التعليمية،

 .الضيق الفردي التعلم عن التالميذ
 ممارسـة  علـى  الطالب وتدفع تحث التي التعلمية التعليمية الفرص يهيئ أن المعلم على ينبغي . 5

  .وتوظيفها بأنفسهم والمعتقدات واألفكار المعارف واستقصاء واكتشاف
  

 مـساعدة  خاللهـا  من يمكن لتيوا التدريسية الطرق أفضل من التعلم دورة إستراتيجية وتعد
 المرحلة األرقى إلى ينتقلوا لكي )عشر الثانية سن من(المحسة  بالعمليات التفكير مرحلة في المتعلمين

 علـى التفكيـر   قـدرة  اسـتيعابها  يتطلب التي المجردة المفاهيم يكتسبوا ولكي بالعمليات، التفكير في

  )202: 2002زيتون وزيتون، . (المجرد
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  )2.1(جدول رقم 
  التعلم ودورة بياجيه عند المعرفة تكون

  بياجيه نظرية على كتطبيق التعلم دورة  بياجيه عند المعرفة تكون
 Assimilation  التمثيل -1

المعلومات  جمع مثل بها القيام سبق باستجابة القيام يعني
 .االتزان فقدان إلى يؤدي مما ما، ظاهرة حول

 Accommodition   التواؤم-2

   في الفرد أصدرها التي االستجابة تعديل يعني
 .اتزانه الفرد يستعيد لكي عملية التمثيل

   Organization التنظيم -3
الموجودة في المعلومات بقية الجديدة مع المعلومات دمج

   .للمتعلم الذهنية البنية

 Gathering Information جمع المعلومات  -1 
  .لمعلوماتا جمع في المتعلم يركز على هنا الدور

  
 Invention Concept   استخالص المفهوم-2

  ويقود  السبورة، على الطالب نتائج يلخص هنا المعلم
  .العلمي المفهوم إلى للتوصل نقاشًا

  Application  التطبيق-3
   في تعلمه ما لتطبيق التعلم على يركز هنا الدور

  .مواقف مشابهة
  )125: 2005خطايبة، (

  

 فـي األسـاس   يـستند  وثيقًـا  ارتباطًا بياجيه بأفكار التعلم دورة ارتباط سابقال الجدول من ويالحظ

  .المعرفي النمو في بياجيه نظرية من المنبثقة والفروض يءالمباد على
  

  :مراحل تطور إستراتيجية دورة التعلم
، زبيـدة  )2005(، صالح جاسـم  )1999(تمر دورة التعلم كما يرى كل من رزق عبد النبي  

بثالث مراحل دائرية غير خطية     ) 2005(، قناوي شاكر    )2002(، ليلى حسام الدين     )2000(محمد  
  .مرحلة االستكشاف، ومرحلة تقديم المفهوم، ومرحلة تطبيق المفهوم): 2.1(الشكل 

  

  :إستراتيجية دورة التعلم .1
  ):202: 2002(مراحل إستراتيجية دورة التعلم كما يعرضها زيتون 

  

  Concept Exploration: مرحلة االستكشاف -1
 سلـسلة  خـالل  مـن  تعلمـه  المـراد  المفهوم يستكشف أن الطالب من المرحلة هذه تتطلب

لـديهم   تثير التي الجديدة الخبرات بإحدى مباشرة المرحلة هذه في الطالب يتفاعل حيث من األنشطة
 اعية بالبحثالجم أو الفردية األنشطة خالل من الطالب يقوم ثم ومن عليها، اإلجابة يصعب تساؤالت

  جديـد  وعالقـات  وأفكـار  أشـياء  الطلبـة  يكتـشف  البحـث  عمليـة  وأثناء لتساؤالتهم إجابة عن
  .قبل، ويقتصر دور المعلم على التوجيه من لديهم معروفة لم تكن 
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 Concept Introduction  :المفهوم تقديم مرحلة -2
ـ  المبـدأ  أو بـالمفهوم  التالميـذ  تزويـد  المرحلة هذه في يتم      الجديـدة  بـالخبرات  رتبطالم

 المعلـم  طريـق  عـن  المبـدأ  أو المفهـوم  تقديم عملية وتتم االستكشاف، مرحلة في التي صادفتهم

 وأحياناً يطلقمتاحة،  تعليمية وسيلة أية أو تسجيل شريط سماع أو تعليمي فيلم أو الكتاب المدرسي أو
  .رحعلى هذه المرحلة اسم مرحلة اإلبداع المفاهيمي، أو مرحلة الش

  

  Conception Application :المفهوم تطبيق  مرحلة-3
المرحلة دوراً هاماً في اتساع مدى فهم التالميذ للمفهوم، أو المبـدأ المقـصود    هذه وتؤدي

بمرحلـة  "تعلمه من خالل مرحلتي االستكشاف وتقديم المفهوم، لذلك فإن هذه المرحلة أحياناً تسمى             
ـ  ، ويأتي هـذا ا " االتساع المفاهيمي    ن خـالل مـا يقـوم بـه مـن أنـشطة يخطـط       التـساع م

وتتميـز  . لها، بحيث تعينهم على انتقال أثر التعلم، وعلى تعميم خبراتهم السابقة في مواقف جديـدة     
  .هذه المرحلة؛ بأن المعلم يعطي فيها وقتاً كافياً لكي يطبق التالميذ ما تعلموه على أمثلة أخرى

  

  
  )2.1(شكل

  مراحل إستراتيجية دورة التعلم
  

  

  ):4E's(إستراتيجية دورة التعلم المعدلة . 2
ـ (نتيجة لتطور مناهج العلوم وإسـتراتيجيات تدريـسها، تـم تعـديل دورة الـتعلم                   )ةالثالثي

  مراحـل دائريـة غيـر خطيـة       ) أربـع (مـن   المكونـة   ) لمعدلـة (إلى إستراتيجية دورة التعلم     
، وهي كما وثقهـا  )E(؛ ألن مراحلها األربع تبدأ بالحرف اإلنجليزي)4E's(، وسميت )2.2(الشكل  

  )430-425: 2007زيتون،  (-:كما يأتي) Martin et:1994(مارتن وزمالؤه 
  

  
مرحلة 

 االستكشاف

 تقديم مرحلة
 المفهوم

 تطبيق مرحلة
 المفهوم

  دورة التعلم
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 Exploration Phase: مرحلة االستكشاف -1
) عـدم االتـزان   (، وتثير عدم التوازن المعرفي      )المتعلم(  وهي مرحلة تتمركز حول الطالب        

مثل دور المعلم في إعطاء التالميذ توجيهات كافية ومـواد وأدوات تتفاعـل بطـرق               للطالب، ويت 
  . مختلفة، ولها عالقة بالمفهوم أو المبدأ المراد بحثه واستكشافه

  

  Explanation Phase:  مرحلة التفسير-2
   وهي مرحلة تتمركز حول الطالب مبدئياً، ولكن بدرجة أقل من حيث إن المعلم يوجه تفكيـر                   

الطالب بحيث يبنون المفهوم بطريقة تعاونية، ولتحقيق ذلك يتطلب من المعلم توفير البيئة الـصفية           
  .المناسبة، ويطلق على هذه المرحلة مرحلة استخالص المفهوم أو إبداع المفهوم

  

 Expansion Phase: مرحلة التوسع -3
ف إلى مساعدة الطالـب     ما استطعنا إلى ذلك سبيالً، وتهد        وهي مرحلة تتمركز حول الطالب        

  عاوني، ويكـون ذلـك بإيجـاد العالقـة        على التنظيم الفعلي للخبرات وترتيبها، وتشجيع التعلم الت       
  تـشابهة، والستكـشاف تطبيقـات جديـدة       أو الربط بين الخبرات الجديدة، والخبرات الـسابقة الم        

  .لما تم تعلمه، وأحياناً يطلق على هذه المرحلة مرحلة تطبيق المفهوم
  

   Evaluation Phase:  مرحلة التقويم-4
في نهاية الوحدة أو الفـصل، بـل        ) تقليدياً(  يجب أن يكون التقويم مستمراً وليس كما يحدث             

يجب أن يتطلب قياسات وتقديرات مستمرة؛ لتشكيل التقويم الكلي لتعلم التالميـذ، وتـشجيع بنـاء                
  سـتراتيجية يجـري فـي كـل مرحلـة         ه اإل المفاهيم ومهارات عمليات العلم، والتقويم فـي هـذ        
  .  من مراحلها األربع وباستمرار وليس في نهايتها فقط
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  )4E's(دورة التعلم 

 
  )2.2(الشكل 

  )4E's(مراحل إستراتيجية دورة التعلم المعدلة 
  )426: 2007زيتون، (

  

  ):Bybee) 5E'sإستراتيجية بايبي . 3
، وهنا تم تعـديل     )4E's(سبق أنه تم تعديل دورة التعلم إلى دورة التعلم المعدلة         يتضح مما     

، وتمت اإلشارة إليها    Bybeeبايبي  ) 5E's( إلى دورة التعلم الخماسية      )4E's(دورة التعلم المعدلة    
، ولكـل مرحلـة     )E(؛ ألن كل مرحلة من هذه المراحل الخمس تبدأ بالحرف األجنبي            )5E's(بـ  

  .ة تسهم في عملية التعلموظيفة محدد
  

  اإلســتراتيجية الخمــس فــي ضــوء طبيعــة مراحــل Bybeeولقـد وصــف بــايبي  
يبـين  ) 2.3(والـشكل   . المتعلم، وطبيعة المعرفة، وطريقة التدريس المستخدمة من قبـل المعلـم          

  )446: 2007زيتون، ). (5E's(المراحل الخمس  
  

  

  مرحلة االستكشاف
 Exploration Phase  

يتفاعل الطالب مع المواد مع بعضهم 
البعض

  التفسيرمرحلة 
  إبداع المفهوم

Explanation Phase 

قويم مرحلة الت
Evaluation  & 

Discussion 

تطوير المفهوم 
 والمصطلحات

الطالب يطبقون 
المصطلحات في 

 مواقف جديدة

مرحلة التوسع 
Expansion Phase  

(Application) 
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   -):Bybee) 5E'sمراحل إستراتيجية بايبي 
  Engagement phase: حلة االشتراك مر– 1

 في هذه المرحلة يوجه المعلم الطالب حيث يقومون بتحديد المهـام التعليميـة، ووضـع               
الروابط بين الخبرات التعليمية السابقة والحالية، وكذلك تحديـد األنـشطة األساسـية المرتبطـة               

  .بالموضوع، وهنا يعمل المعلم على إثارة اهتمامهم وإدماجهم
  

   Exploring phase: حلة االستكشاف مر– 2
  فرصـة للتعامـل المباشـر مـع الظـواهر         في هذه المرحلة يكـون لـدى المتعلمـين ال         

  د، وتوجيـه اهتمـامهم واستفـساراتهم   والمواد، وينصب دور المعلم على تزويد الطـالب بـالموا         
  .والتي بدورها توجه التدريس نحو االستكشاف

  

  Explanation phase  :  مرحلة التفسير– 3
  لموجودة التي مر بهـا فـي شـكل قابـل          وفي هذه المرحلة يبدأ المعلم في وضع الخبرة ا        

ر االتـصال بـين     للنقل، وتوفر اللغة دافعية لصياغة األحداث في صورة منطقية، وهنا يظهـر دو            
  .األقران والمعلم

  

  ) Extend) Elaboration phase:  مرحلة التوسع– 4
ي تعلموها، ويربطونها بالمفاهيم السابقة لـديهم، ويطبقـون   حيث يوسع الطالب المفاهيم الت    

  .فهمهم على العالم الواقع من حولهم
  

  Evaluation phase:  مرحلة التقييم-5
وهي عملية تشخيصية مستمرة، تتيح الفرصة للمعلم أن يحدد إلى أي مدى تم فهم الطالـب            

  . راحل العملية التعليميةللموضوع، ويستخدم التقويم أو التقييم خالل أي مرحلة من م
  )221: 2003زيتون وزيتون، (
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5E's 

 االشتراك

Engage  
 

  التقویم
Evaluate 

  التوسع
Extend 

(Elaboratio

  التفسیر
Explain 

 االستكشاف
Explore  

  )5E's(دورة التعلم 

  
  )2.3(الشكل 
  )الخماسية) (Bybee) 5E's مراحل إستراتيجية بايبي 

  ) 447: 2007زيتون،  (
  

  Seven E's Strategy:  البنائيةSeven E'sإستراتيجية  . 4
  االستكـشاف، وتقـديم    : م كنمـوذج للتـدريس بـثالث مراحـل هـي          بدأت دورة الـتعل   
ومع تطور استراتيجيات التدريس عدلت دورة التعلم إلى أربع مراحـل           . المفهوم، وتطبيق المفهوم  

)4E's (    ثم تطورت بفضل بـايبي إلـى خمـس         . وهي االستكشاف، والتفسير، والتوسيع، والتقويم
ـ    : مراحل وهي  ولمواكبـة تطـور    . سير، والتوسـيع، والتقـويم    االشتراك، واالستكـشاف، والتف

  لتـصبح سـبع مراحـل     ؛  )5E's(استراتيجيات التدريس وسع التربويون دورة التعلم الخماسـية         
أو خطوات إجرائية، وذلك بهدف مساعدة الطالب على تكوين معرفته بنفسه بنـاء علـى معارفـه           

  -:الحالية، وخبراته السابقة، وهي على النحو التالي
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  Excitement phase): التنشيط(إلثارة مرحلة ا -1
  .تهدف هذه المرحلة إلى تحفيز المتعلمين وإثارة فضولهم واهتمامهم بموضوع معين

  :ويكون دور المعلم
  .خلق اإلثارة، توليد الفضول، إثارة األسئلة، تشجيع التنبؤ -
و استخراج االستجابات التي تكشف عما لدى المتعلمين من معلومات وخبـرات سـابقة، أ              -

  .كيف يفكرون تجاه المفهوم أو الموضوع
     بإظهار االهتمام حول الموضوع عن طريق التساؤل الذاتي وأن يسأل في حين يقوم المتعلمون

  .المتعلمين أنفسهم        
  لماذا حدث هذا؟ -
 ماذا أعرف بالفعل من هذا؟ -

 ماذا أستطيع أن أكتشف حول هذا المفهوم أو الموضوع؟ -

  Exploration phase :مرحلة االستكشاف -2
  ستطالع لدى الطلبة عن طريق توفيروتهدف هذه المرحلة إلى إرضاء الفضول وحب اال

  .الخبرات لهم والتعاون معاً، الستيعاب معنى المفهوم    
  :ويكون دور المعلم

 .تشجيع المتعلمين للعمل معاً مع أدنى إشراف منه -

 . االستكشافمالحظة واستماع المتعلمين والتحقق من مشاركتهم في -

 .يسأل المتعلمين أسئلة محيرة؛ ليوجههم وجهة جديدة للبحث والتقصي عند الضرورة لذلك -

يعطي الفرصة للعمل خالل المشاركة ويكون مرشداً ومساعداً للتالميذ أثناء إجرائهم  -
 .التجارب وقيامهم باألنشطة

  :في حين يكون دور المتعلمين
 . رضاء فضولهم نحو المفهوم أو الموضوعاستخدام البحث واالستقصاء؛ لتحقيق وإ -

 .التفكير بحرية في حدود النشاط الذي يقومون به -

 .صياغة الفروض وتنبؤات جديدة -

 .تبادل المناقشات مع بعضهم البعض -

  .تسجيل المالحظات واألفكار وتعليق األحكام -
   Explanation phase): التوضيح( مرحلة التفسير -3

  .يح وشرح المفهوم المراد تعلمه، وتعريف المصطلحاتوتهدف هذه المرحلة إلى توض  
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  :ويكون دور المعلم
 .تشجيع المتعلمين لتوضيح المفاهيم والتعريفات وتفسير المالحظات -

 .طرح أسئلة على المتعلمين لتقديم البرهان والتوضيح -

 .  تزويد المتعلمين بالتعريفات والتفسيرات والعبارات التوضيحية -

 .سابقة للمتعلمين كأساس لتفسير المفاهيم الجديدةاستخدام الخبرات ال -

  :في حين يكون دور المتعلمين
استخدام مصادر متنوعة للمعلومات والمناقشات الجماعية، وتفاعلهم مع المعلم؛ للتوصـل            -

 .إلى تعريفات وتفسيرات للمفهوم المراد دراسته

خرين، ومناقشة تفـسيرات    تفسير اإلجابات والحلول الممكنة، أو االستفادة من تفسيرات اآل         -
 .اآلخرين

 .االستماع لبعضهم البعض ومحاولة فهم التفسيرات التي يقدمها المعلم -

 . االستفادة من األنشطة السابقة، واستخدام المالحظات في تقديم التفسيرات -

  Expansion phase): التفكير التفصيلي( مرحلة التوسيع -4
  .جديدة للمفهوموتهدف هذه الخطوات إلى اكتشاف تطبيقات   

  :ويكون دور المعلم
استخدام المعلومات والخبرات المكتسبة سابقاً كوسيلة للمزيـد مـن الـتعلم والتطبيقـات               -

 .األخرى

 .تشجيع المتعلمين للتطبيق أو توسيع المفاهيم والمهارات في مواقف جديدة -

 :تكليف المتعلمين بتوضيح البرهان والبيانات ويوجه أسئلة منها -

o  بالفعل؟ماذا تعرف 

o لماذا هذا التفكير؟  
  :في حين يكون دور المتعلمين

تطبيق المصطلحات، والتعريفات، والتفسيرات، والمهارات المتعلمة في مواقـف أخـرى            -
  .جديدة ومشابهة

استخدام ما لديهم من معرفة لتقديم األسئلة، واقتراح الحلول، وصــياغة القرارات،  -
 . وتصميم التجارب

 .لواقعية والمعقولة مع البرهانتقديم االستنتاجات ا -

 .تسجيل المالحظات والتفسيرات -
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  Extension phase:  مرحلة التمديد-5
     تهدف هذه المرحلة إلى توضيح العالقة بين المفهوم والمفاهيم األخرى، وفيها يتم تمديد   
  .المفهوم إلى موضوعات جديدة في مواد دراسية أخرى        

  :ويكون دور المعلم
 .حث عن اتصال المفهوم مع المفاهيم األخرىالب -

 .توجيه أسئلة مثيرة؛ لمساعدة المتعلمين لرؤية العالقات بين المفهوم والمفاهيم األخرى -

  :في حين يكون دور المتعلمين
 .عمل االتصاالت ورؤية العالقات بين المفهوم والمفاهيم األخرى -

 .وعات األصليةصياغة الفهم الموسع أو التفصيلي للمفاهيم أو الموض -

  . عمل الربط والعالقات بين المفهوم أو الموضوع ومواقف الحياة اليومية أو الواقعية -
  Exchange phase): التغيير( مرحلة التبادل -6

  .تهدف هذه المرحلة على تبادل األفكار أو الخبرات أو تغييرها  
  :ويكون دور المعلم

 .يم أو الموضوعات األخرىربط المعلومات عن المفهوم أو الموضوع بالمفاه -

 .جمع المشاركة الشيقة والتعاون من خالل األنشطة وتبادل الخبرات -

  : في حين يكون دور المتعلمين هو
 .تقديم المعلومات عن المفهوم أو الموضوع وعالقته بالمفاهيم أو الموضوعات األخرى -

 .ل األفكارتعاون المتعلمين بالمشاركة الشيقة واألنشطة لتوضيح العالقات وتباد -

  Examination phase): الفحص( مرحلة االمتحان -7
  .تهدف هذه المرحلة إلى تقييم تعلم فهم المتعلمين للمهارات والمفاهيم التي تعلمها  

  :ويكون دور المعلم
 .مالحظة المتعلمين في تطبيق المفاهيم والمهارات الجديدة -

 .تقييم معرفة ومهارات المتعلمين -

 .ذي يقدمه المتعلمون ومدى تمكنهم من تغيير تفكيرهم أو سلوكهمالبحث في الدليل ال -

 .السماح للمتعلمين لتقييم معرفتهم ومهاراتهم العملية والجماعية -

 :طرح أسئلة مفتوحة النهاية مثل -

o ؟...لماذا تعتقد أو تفكر في هذا 

o ؟...ما الدليل أو البرهان لديك 

o ؟...ماذا تعرف عن هذا 
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o ؟...سر هذاكيف تستطيع أن توضح أو تف 

  :في حين يكون دور المتعلمين
اإلجابة عن األسئلة المفتوحة النهاية باستخدام المالحظات واألدلة والتفسيرات السابقة  -

 .المقبولة

 .إظهار الفهم أو المعرفة للمفهوم أو المهارة -

 .تقييم تقدمهم ومعرفتهم العلمية -

  ) 455: 2007زيتون، .(لموضوعاستخدام التقييم البديل للبرهان عن فهمهم للمفهوم أو ا -

 
  )2.4(شكل 
   )السباعية (Seven E'sمراحل إستراتيجية  

  ) 456: 2007زيتون، (
ويرى الباحث أن دورة التعلم في عمومها إنما تشكل كالً متكامالً فيما بينها إذ أن كل مرحلـة                  

ليها، كما أنها تمتاز بأنها تراعـي القـدرات العقليـة    فيها تنطوي على إعداد المتعلم للمرحلة التي ت   
للمتعلمين، فال تقدم للمتعلم من مفاهيم إال تلك التي يستطيع أن يتعلمها، كما أنهـا تـدفع بـالمتعلم                   

  اإلثارة
Excitement  

 االستكشاف 
Exploration 

  التفسير
Explanation 

  التوسع
Expansion  

  التمديد
Extension 

  التبادل
Exchange 

  االختبار
Examination 

E's7 
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للتفكير من خالل مبدأ اإلتزان المعرفي، كما أنها تعطي الفرصة للمتعلم الكتشاف الظواهر العلميـة   
ذي يكسبه القدرة على تطبيق ما تم تعلمه فيما بعد، كما أنها تكـون أكثـر                بطريقٍة مباشرة األمر ال   

نجاعةً حين يلبي المعلم طموحات المتعلم المعرفية والتي تتمثل في تساؤالتهم من خـالل الخبـرة                
  .  التدريسية التي يمتلكها

  
  :التعلم دورة إستراتيجية لمراحل بياجيه تفسير
 تـؤدي  حيـث  بينهـا،  فيمـا  متكاملـة  أنها نجد التعلم دورة مراحل على االطالع خالل من  

  تتـضمنه  مـا  خالل من االكتشاف مرحلة فتؤدي تليها التي للمرحلة تمهيدا معينة، وظيفة كل مرحلة
 ويطلق بياجيه المعرفي، اتزانه تفقده بدرجة معرفيا استشارته إلى المتعلم خبرة على جديدة أنشطة من

 ذهنيـة يتفاعـل   عملية خالل من يتم ، وذلكDisequilibriumزان االت عدم اسم المرحلة تلك على

 ، وفـي هـذه المرحلـة   Assimilationبالتمثيل  تسمى المرحلة تلك أنشطة مع المتعلم طريقها عن

حالـة االتـزان    اسـتعادة  علـى  تـساعده  جديـدة  معلومات عن البحث إلى المتعلم تدفع حالة تتولد
Equilibriumالمواءمـة   تـسمى  نيـة ذه عمليـة  خالل من ، وذلكAccommodation، وتعـد   

بتنظـيم   الـتعلم  دورة وتكتمـل  الـذاتي،  التنظـيم  عملية ركيزتي والمواءمة التمثيل عمليتي من كل
التنظـيم   عمليـة  خـالل  مـن  معرفيـة،  تراكيب من لديه ما ضمن المتعلم اكتسبها التي المعلومات

Organizationمماثلة ألنـشطة  إضافية تعليمية ألنشطة هممارست طريق عن المتعلم بها يقوم  التي 

 المرحلـة  ألنشطة تلك المتعلم ممارسة أثناء وفي المفهوم، تطبيق مرحلة خالل من االكتشاف، مرحلة

  )51: 2002الطناوي،  (.التمثيل بعملية أخرى مرة قيامه تستدعي جديدة خبرات تصادفه قد

  
  )2.5(شكل 

  بياجيه ل إستراتيجية دورة التعلم وفق تفسيرمخطط لمراح

 المواءمة

  
مرحلة 

 االستكشاف

 تقديم مرحلة
 المفهوم

 تطبيق مرحلة
 المفهوم

  دورة التعلم
 

 التمثيل

 التنظيم عدم االتزان
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  :التعلم دورة إستراتيجية في المعلم دور
   اسـتخدام   المعلـم  بها يلتزم إن يجب التي المعايير من عددا التعلم دورة إستراتيجية تتضمن

  )                                           201: 2002زيتون، ( :التعلم دورة إستراتيجية    
  .التعلم تواجههم خالل التي المشكالت لحل الجماعي والعمل التعاون على تالميذه المعلم يشجع أن . 1
 شرح المعلـم  معين بموضوع الخاصة العملية التجارب أو المالحظات تسبق أن الضروري من . 2

 .الموضوع لهذا

 اسـتخدام تتطلـب   التـي  المواقف خلق ويتعمد مناقشتهم أثناء الطالب إجابات المعلم يراجع أن . 3

 .التعليل مبادئ وكذلك العلم عمليات الطالب يمارس كي المنطق،

 مرات الشرح عدة عملية أثناء يتوقف وأن باالستكشاف يقوموا لكي معقولة فرصا للتالميذ يقدم أن . 4

 .للمناقشة فرصة الطالب ليعطي

 .العينات على الحصول في المحلية البيئة استخدام على التالميذ يشجع أن . 5

 لذهن المـتعلم  المفهوم هذا يقرب أن المفضل من فإنه )محسوس غير(مجرد  مفهوم اسةدر عند . 6

 .المتوفرة الخامات من له نموذج عمل طريق عن

 المعلـم الفرصـة   يعطي أن بياجيه ويرى الدراسي الفصل جو على الديمقراطي الجو يسود أن . 7

 )2005350: خطايبة، . (القرارات صنع في يشاركوا كي لتالميذه

 بينهما بـصورة  العالقة وإدراك التعليمية والمفاهيم المهارات ربط على تالميذه المعلم يساعد أن . 8

  .جديدة معلومات من اكتسبوه وما سابقة معارف من لديهم ما تفاعل على تعمل

  وقـدرتهم  التـذكر،  علـى  قـدرتهم  السـتثارة  الموجهة األسئلة مستويات بين المعلم يوازن أن . 9
 .التقويم على وقدرتهم ،والتحليل التطبيق على

                   هـذه النتـائج   كانـت  سواء تنبؤاتهم أو لنتائجهم تفسيرات إعطاء تالميذه من المعلم يطلب أن  . 10
 .خاطئة أم صحيحة 

  أو إرشـاده  بأنفـسهم  تـصحيحها  إلـى  التالميذ ويوجه عليها، يعنفهم وال التالميذ أخطاء يتقبل  . 11
  .الصحيحة ةاإلجاب إلى التوصل كيفية  إلى 

         فـي حيـاتهم   جديـدة  خبرات من المدرسة داخل تعلموه ما تطبيق إلى تالميذه المعلم يوجه أن  . 12
 .العملية 

    
ويرى الباحث أن دور المعلم في إستراتيجية دورة التعلم إنما يكمن في مدى حـث متعلميـه               

لك إعطائهم الفرصة الكافية    على العمل الجماعي وتشجيعهم على إبداء آرائهم بطريقة منظمة؛ وكذ         
لكي يقوموا باالكتشاف على مدى عملية التعلم، ولعل استخدام المعلم للنماذج التعليمية إنمـا يمثـل              
طريقة مناسبة لتقريب ما هو مجرد من مفاهيم، وهذا ما تم فـي هـذه الدراسـة حـول المفـاهيم       
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القـة بـين ذرات الكربـون       الكيميائية المجردة من خالل اسـتخدام نمـاذج الـذرات إلدراك الع           
والهيدروجين وآلية الترابط فيما بينها، وعلى المعلم أن يربط لمتعلميه بـين المهـارات والمفـاهيم        
وإدراك العالقة فيما بينها ليمكنهم من ربط السابق بالالحق، كذلك طرح الظواهر المتنوعة وانتظار              

   علـى المعلـم    ب، كـذلك  تفسيراتهم وتنبؤاتهم صوابها وخطأهـا وإرشـادهم لمـا هـو صـوا            
  .    أن يحث المتعلمين تطبيق ما تعلموه في واقع حياتهم العملية

  
  :التعلم دورة مميزات

 وتنميـة  المفاهيم وتعلم تعليم في فعالة طريقة تجعلها والتي الخصائص، من بعدد التعلم دورة تتميز •

 تعكس ألنها العلوم تدريس دافأه التعلم دورة إستراتيجية تحقق كما بالتفكير الخاصة المهارات بعض

  .واالتجاهات والمهارات المفاهيم خاللها المتعلم يكتسب أن ويمكن عملياته وتتضمن العلم طبيعة
 
  :هي الخصائص وهذه

 أثـر  في بقاء يساعد مما للتعلم الدافعية لديه وتتوافر إيجابيا المتعلم ودور نشطاً التعلم خاللها يكون  •

 .التعلم

 الذاتية للمتعلمـين  الخبرة على العتمادها التعلم دورة إستراتيجية في الفردية فروقال مراعاة يمكن  •

 .وممارساتهم

 األولى للمعلم بالدرجة االستقصائية الطبيعة تعكس ألنها العلوم تدريس التعلم دورة إستراتيجية تناسب

 )203: 2007اللولو واألغا، ( .كالتحصيل األخرى األهداف تحقيق جانب إلى
  
  :ى الباحث أن لدورة التعلم عدة خصائص منهاوير

  تفيد بشكل رئيس في بعث متعة االستكـشاف لـدى المتعلمـين عنـدما يواجهـون الظـواهر                  . 1
وقـدراتهم   الجديدة، فيالحظون بدقة ويتقصدون الظاهرة، ويجرون البحوث، ويوسعون معارفهم        

األولى مـن مراحـل     في صياغة الفرضيات أو إصدار التنبؤات وهذا ما يحدث ضمن المرحلة            
 .طريقة دورة التعلم المتمثلة بمرحلة االستكشاف

 تعتبر من استراتيجيات التعلم الناجحة في إشراك الطلبة في استقصاءات ذات معنى لكي يتعلموا . 2

 .المفاهيم العلمية األساسية

يف المالحظات والتـصن  (فهم طبيعة العمليات العلمية وتطوير مهارة استعمال هذه العمليات مثل            . 3
  ية مهـارات التفكيـر لـدى المتعلمـين        ، أي أنها تهتم بتنم    )والقياس والتجريب والتفسير والتنبؤ   

 .والتي تعتبر األدوات الضرورية لكل اكتشاف جديد
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التفكيـر   تستخدم في تدريس المفاهيم العلمية التي تبدو صعبة والتي يتطلب استيعابها قدرة علـى  . 4
 .ساليب واستراتيجيات التدريس األخرىالمجرد والتي يصعب فهمها من خالل األ

الذي يعتبر بمثابـة الـدافع      ) فقدان االتزان (تدفع المتعلم للتفكير، وذلك من خالل استخدام مفهوم          . 5
 .الرئيسي نحو البحث عن المزيد من المعرفة

تقدم العلم كطريقة بحث، إذ يسير التعلم فيها من الجزء إلى الكل، وهذا يتوافق مع طبيعة المتعلم                  . 6
 .الذي يعتمد على الطريقة االستقرائية عند تعلم مفاهيم جديدة

 .والعلماء تعطي نتائج ايجابية في تنمية للمفاهيم العلمية وتنمي االتجاهات العلمية نحو العلم. 7
 

 التعليمـي  الموقف اإليجابي لعناصر التفاعل تعكس التعلم دورة أن الباحث يرى ذلك ضوء وفي

 التعليميـة  المواقـف  تقدم كما أنها الطلبة، لدى واكتسابها العلمية المفاهيم ءبنا في التنظيم خالل من

  .فاعل بشكل المنشودة تحقيق األهداف في يساهم مما الدافعية وإثارة التفكير على تحث بطريقة
  

  :التعلم دورة إستراتيجية في المتعلم دور
 األدوار ومـن  مراحلهـا،  امتـداد  علـى  فاعل دور ذو اإلستراتيجية هذه في المتعلم أن المعلوم من

  )205: 2007اللولو واألغا، : (التعلم دورة إستراتيجية استخدام عند المتعلم بها يقوم التي
 الكتـب  إلـى  برجوعهم وذلك .أسئلة من لهم يقدم ما خالل من والبيانات المعلومات استكشاف •

 وفـرض  والتـصنيف  نـة والمقار والقياس كالمالحظة العلمية العمليات أو األخرى والمصادر

 .صحتها واختيار الفروض

  .تعاوني بشكل والمفاهيم والبيانات المعلومات حول المناقشات في المشاركة •
 .المفاهيم توسيع أو جديدة مواقف في االستنتاجات وتعميم تطبيق •

 .والمصطلحات والتعريفات المفاهيم أو المفهوم إلى التوصل •
  

ـ  دور أن الباحث يرى ذلك ضوء وفي  يقتـصر  ال الـتعلم  دورة إسـتراتيجية  فـي  تعلمالم

 وصـياغتها  المعلومـات  بنـاء  فـي  دور له يكون أن حدود إلي ذلك يتعدي بل المعلومات تلقي على

 مواقـف  فـي  وتطبيقهـا  المعلومات وترتيبها واستكشاف المناقشات في المشاركة الفاعلة خالل من

  .ر المتعلم في مجمل العملية التعليميةذا معنى مما يعزز دو التعلم يجعل الذي جديدة، األمر
  

  learning cycle Activity: التعلم دورة إستراتيجية أنشطة
 خطوات في األنشطة هذه وتتم األنشطة من مجموعة الصفي التدريس في كطريقة التعلم دورة تضم

  )46: 2003شاليل، ( :يأتي كما التعلم دورة إستراتيجية مراحل من مرحلة لكل
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  Exploration Phase: تكشافاالس مرحلة
 .لهم يقدم ما فحص خالل من المختلفة والبيانات المعلومات استكشاف -1

 .يفحصون ما حول والقياس المالحظة خالل من والمعلومات البيانات جمع -2

  .الجديدة الخبرات خالل من مبدئية فروض استنباط محاولة -3
  Concept Introduction Phase: المفهوم تقديم مرحلة

  )جماعية شةمناق(
 . إليها توصلوا التي والبيانات المعلومات في التالميذ مناقشة - 1

 . التالميذ مناقشة خالل من بالنتائج التنبؤ - 2

 .للمفهوم المشتركة الصفات وتحديد النتائج تحليل - 3
 . التعريف أو مصطلح إلى للتوصل التالميذ من محاولة - 4

 . الكتاب أو التالميذ أو المعلم قبل من للمفهوم تقديم أو صياغة - 5

 . للمفهوم التعريف أو المصطلح مناقشة - 6

  . جديدة افتراضات إثارة - 7
  Concept Application Phase: المفهوم تطبيق مرحلة

    . اختيار الفروض - 1

     .جمع وتنظيم البيانات - 2

 .تعميم المفهوم - 3

  .جديدة مواقف في السابقة الخبرات تعميم - 4

  
  )2.6(شكل 

  )تفصيلي( التعلم دورة إستراتيجية مراحل

 مرحلة تطبیق المفھوم مرحلة تقدیم المفھوم

 مرحلة االستكشاف

تؤكد على التفاعل اإلیجابي بین المعلم  -
 .ذوالتلمی

 . تركز على الوصول للمفھوم -
تھدف على إعطاء صیاغة أو تعریف  -

 .للمفھوم
 

 .كد على النشاط الموجھ تؤ -
تركز على الوصول إلى تطبیق المفھوم  -

 .الجدید على خبرات جدیدة
 .تھدف إلى تعمیم المفھوم -

 . تؤكد على الخبرات الحسیة -
 .تركز على األنشطة التعلیمیة -
تھ   دف إل   ى رب   ط ب   ین األن   شطة     -

 .والخبرات
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 كـل  أن البعض بحيث بعضها مع مترابطة التعلم دورة مراحل أن السابق الشكل خالل من ويالحظ

  .سليمة مفاهيم اكتساب إلي بالمتعلم وصوالً األخرى تكمل مرحلة
  

  :التعلم دورة إستراتيجية استخدام محددات
 يمكـن  التعلم دورة إستراتيجية استخدام أمام تقف التي المحددات أو الصعوبات من العديد توجد

   :اآلتية النقاط في تلخيصها
 بطاقـات  وإعـداد  الطريقة، بهذه التخطيط بإستراتيجية المعلم لدى الكافية الدراية توفر عدم . 1

 .الجوانب لهذه المعلم جانب من عميق فهم إلى تحتاج فهي تعلمها، المراد للمفاهيم نشاط
 تدريبا مدربا المعلم يكون بحيث المعلم، من ودراية خبرة إلى التعلم رةدو إستراتيجية تحتاج . 2

 .لها التخطيط وأسس وشروطها التعلم دورة بمفهوم دراية وعلى جيدا

 .الكثيفة المناهج في الكم مع يتناسب ال المفاهيم الكتساب طويل وقت إلى تحتاج . 3

  تـساهم  أدوات إلـى  تحتـاج  لمتضمنةا األنشطة حيث إن اقتصادياً، مكلفة التعلم دورة تعتبر . 4
 )76: 1994كامل، ( .الصحيحة العلمية المفاهيم واكتساب التعلم دورة إنجاح في

 الفـصول  بعض أعداد إن حيث بنجاح الطريقة هذه بإتمام تسمح ال الفصل في الصفية الكثافة . 5

 .الصفي الضبط في منشغالً المعلم يجعل مما الفصل في طالبا (45) تتجاوز
 تعـرض  حـال  فـي  أو العمل إتمام من تمكينهم عدم حالة في للتعلم التالميذ دافعية ضانخفا . 6

 .تفكيرهم مستوى من أكبر أسئلة أو مشكالت إلى الطالب

  
  :المعرفة وراء ما استراتيجيات

بهـدف   المتعلم بها يقوم التي اإلجراءات من مجموعة: بأنها) 211: 2004علي، (ويعرفها 
والـوعي   وأغراضـه،  وعملياتـه  الـتعلم  طبيعـة  معرفة وتشمل المعرفة وراء ما متطلبات تحقيق

الـتعلم   عمليـة  فـي  الذاتي والتحكم معينة، نتيجة لتحقيق بها القيام ينبغي التي واألنشطة باإلجراءات
  . وتوجيهها

 المعرفيـة  اإلسـتراتيجية  استخدام على القدرة: على أنها) 171: 2004بهلول، (ويعرفها  

والتكـرارات   المذكرات وكتابة والتخطيط األهداف وضع أو صياغة خالل من لمهنتع ما في تحسين
   .والتنبؤ واالستدالل للفهم والمقارنة الذاكرة وتقوية والتدريب

 يقـوم  تفكيـر  عمليـات : أنهـا  على إجرائيا المعرفة وراء ما استراتيجيات الباحث ويعرف

ـ  علـى  تجعلـه  وتوجيهـه،  المعلم بمساعدة بها المتعلم  المهمـة  خـالل  المعرفـي  بـسلوكه  يوع

 وفهمهـا  المعلومـات  لتـذكر  الـتعلم  وبعد وأثناء قبل منها بالهدف وعيه خالل من التعليمية، وذلك

  .األخرى العمليات وباقي المشكالت وحل والتخطيط لذلك،
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عناصـر   ثالثـة  يتـضمن  المعرفة وراء ما استراتيجيات باستخدام التعلم أن :الباحث ويرى
  :هي رئيسة،

  . واستراتيجياته التعلم طبيعة معرفة وتتضمن: المعرفة   - أ
 . النشاط هدف إلى فيشير: الوعي  - ب

 . المتعلم بها يقوم التي واألفعال القرارات بطبيعة فيتصل: الضبط -ت

  :وهي وراء المعرفة، ما استراتيجيات عليه تقوم التي األسس) Dirkes, 1985( ديركس وأوضح
  . السابقة معلوماتبال المكتسبة المعلومات ربط •

 . المناسبة التفكير الستراتيجيات السليم االختيار •

 . التفكير عمليات وتقويم والمتابعة التخطيط •

  لتوجهنـا  نـستخدمها  التـي  الخطـط  هـي  المعرفـة  وراء مـا  اسـتراتيجيات  فـإن  ولذلك  
 المحـك  امواسـتخد  لألنشطة، المنظم والتخطيط ، تحقيقها المطلوب األهداف تشمل تعلمنا، وهي في

  .األهداف تحقق مدى على المناسب للحكم
  :المعرفة وهما وراء ما استراتيجيات في أساسيين مكونين  بتحديد,Klwe) 1982(كلو قام  وقد

  . اآلخرين وتفكير تفكيره عن الشخص  معرفة -أ
 . تفكيره عملية وتنظيم توجيه كيفية في الشخص  تفكير -ب

  نـوع  إلـى  ليـشير  اإلجرائيـة  العمليـات  مـصطلح  استخدامب "كلو" قام فقد ذلك على وبناء  
  لتفكيـر ا لعمليـات  والتنظـيم  التوجيـه  مـن  كـالً  تشمل والتي اإلجرائية، المعرفة وهي المعرفة،
   ومهـارات (Flavell)لفالفيـل   المعرفة وراء ما استراتيجيات من كٍل تشابهت فقد ولذلك األخرى،

اكتـساب   علـى  الفـرد  تـساعد  اإلجرائـي  التوجيه ، فعمليات(Brown)لبراون  المعرفة وراء ما
  :على تساعده التي الفرد قرارات تشمل وهي تفكيره، بعملية الخاصة المعلومات

  .بها يقوم التي المهمة على التعرف -
 وتعديل الـسلوك  ، والفرعية الرئيسة األهداف إحراز نحو التقدم ومدى العمل في تقدمه مراجعة -

 .ضروريا ذلك كان إذا

 المختلفة، وهـو  العملية مراحل أثناء التقييم ويحدث ، محددة عمليات في الحالي التقدم مدى تقييم -

 .عمل أي في والنهاية البداية نقطة

 .التقدم عملية من الناتجة بالمخرجات التنبؤ -

وهـي   فـرد،  بكل الخاصة التفكير عملية تنظيم نحو التوجه اإلجرائي التنظيم عمليات تمثل بينما -
 :على تساعده التي الفرد تقرارا تشمل

  . المهمة إلتمام الالزمة المصادر   تحديد  - أ
 . المهمة إلكمال المتبعة الخطوات  تحديد -  ب
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 )21: 2003الخطيب، ( المهمة إلنجاز الالزم الزمن  تحديد -  ت

 على تنميـة  تعمل المعلم يوظفها تعليمية فعاليات االستراتيجيات أن الباحث يرى ذلك ضوء وفي

إحـدى   أوحـل  جديـدة،  تعليمية بمهمة قيامه أثناء العقلية عملياته وتنظيم توجيه على الفرد قدرة
  .المشكالت

  
  

  :المعرفة وراء ما الستراتيجيات التربوية األهمية
إستخدام التالميذ استراتيجيات ما وراء المعرفة في مواقف الـتعلم           أجمع التربويون على أن     

       :ويمكن أن تسهم في تحقيق مـا يلـي        . عث على التفكير  المختلفة يساعد على توفير بيئة تعليمية تب      
  )174: 2004بهلول، (                                                                          

  . االستيعاب على المتعلم قدرة تحسين -
 . مناسبة واألكثر الفعالة اإلستراتيجية اختيار على المتعلم قدرة تحسين -

أثنـاء   وتقيمها ومتابعتها، وتنظيمها المعلومات جمع في إيجابي بدور القيام على لمتعلما مساعدة -
 . التعلم عملية

 . المختلفة التعلم مواقف في وتوظيفها المعلومات، استخدام على المتعلم قدرة زيادة -
 . أفضل بطريقة التفكير على القدرة زيادة خالل من أفضل تعلم تحقيق -

 . المتعلمة المادة راسةد نحو االتجاه تنمية -

  .والتطبيق النظرية بين الفجوة تخطي على المتعلم يساعد -
  

  :المعرفة وراء ما استراتيجيات الطالب بتعليم الخاصة الطرق
  : الطرق هذه  من المعرفة وراء ما استراتيجيات الطالب بتعليم الخاصة الطرق من العديد توجد

)Self-Questioning Strategy الـذاتي  لتساؤلا إستراتيجية(توليد األسئلة واشتقاقها  .1
 الذي تركـه  االنطباع يتبادلوا أن يدرسونه الذي الموضوع عن النظر بغض للتالميذ المفيد من  

  الدراسـي  المـادة  تتنـاول  أسـئلة  بوضـع  أنفـسهم  هـم  يقوموا وأن نفوسهم، في الدرس عنوان
  . تعلمهم عملية وبعد وأثناء قبل يدرسونها التي 

  التالميـذ  يبـدأ  وحـين  ومعرفيا، ودافعيا انفعاليا بناء تخلق أنها إلى األسئلة هذه اعليةف وترجع  
 أكثـر  بـدور  ويقومـون  تعلمهـم  عـن  بالمـسؤولية  شـعورا  أكثر يصبحون األسئلة استخدام في

 إطـار  فـي  للـتعلم  للنظر التالميذ دوافع تثير األسئلة بطريقة المعلومات معالجة أن ويبدو إيجابية،

 الـذاكرة  فـي  المعلومـات  تخـزين  احتمـال  يزيد مما ، اليومية حياتهم ومواقف السابقة، راتهمخب

  .يـسيرا  أمـرا  متنوعـة  مواقـف  وفـي  المـستقبل  فـي  اسـتخدامها  ويجعـل  المـدى  بعيـدة 
  )140: 2006وآخرون،  الخزندار(                                                              
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 األفكـار الرئيـسة   التالميـذ  عرف إذا الدراسية المادة استيعاب تم قد بأنه نحكم نأ لنا ويمكن  

 اسـتطاعوا  إذا وكـذلك  لهـم،  بالنـسبة  معنـى  ذات وكانت نفوسهم، في وقع لها وكان للموضوع،

 أمكـنهم  وإذ بـه،  عالقـة  وماله المجال، نفس في عرفوه أن لهم سبق بما الموضوع هذا يربطوا أن

 الـصعوبات  علـى  التغلـب  بإمكانهم كان ما وإذا له، مشابهة حاالت أو عليه، ةأمثل يستحضروا أن

 يـساعد  ما كله هذا في إن . ذلك سبيل في وقفت التي العقبات إزالة أو له، استيعابهم دون حالت التي

  .بدراسـته  يتعلـق  مـا  كـل  بزمـام  واإلمـساك  التلميـذ  عنـد  الـذاتي  الـوعي  تعزيـز  علـى 
  )25: 2003الخطيب، (                                                                          

    
ينمـي   فإنه أذهانهم في يدور عما يعبروا أن تالميذه من المعلم يطلب عندما أنه الباحث ويرى  
 للعمليـات  زمالئهـم  لوصـف  يـستمعون  وحين بها، يقومون التي المعرفية بالعمليات الوعي لديهم

  .التفكير مرونة لديهم فانه تنمو بها ومونيق التي المعرفية
    
 الذاتي نلخـصها  التساؤل إلستراتيجية استخدامه خالل من التلميذ بها يمر مراحل عدة وهناك  

  :يلي فيما
  :الذاتي التساؤل إستراتيجية خالل من المعرفة وراء ما قدرات تنمية مراحل
 بطرحهـا  التي يقومون األسئلة من جموعةم التالميذ يستخدم أن خاللها من يمكن مراحل ثالث هناك

 فرصـة  لهـم  تعطي بحيث صغيرة مجموعات خالل أومن فردية بطريقة إما ذلك أنفسهم،ويتم على

  :هي المراحل وهذه التعلم، عملية أثناء أنفسهم عن للتحدث
  :التعلم قبل ما مرحلة .1

     التـساؤل  أساليب استخدام على يمرنهم ثم التالميذ، على الدرس موضوع بطرح المعلم يبدأ  
  :األسئلة هذه ومن المعرفة وراء ما عمليات تنشيط بغرض وذلك الذاتي، 
    تـساعد (للتركيـز  نقطـة  خلق السؤال هذا يهدف ؟ الموضوع هذا من أتعلمه أن يجب الذي ما  - أ

  ).المدى قصيرة الذاكرة 
 . هدف خلق السؤال هذا يهدف ؟ الموضوع هذا عن أعرف أن أريد ماذا  - ب

  المناسـب  المجـال  علـى  التعـرف  الـسؤال  هذا يهدف ؟ الموضوع هذا عن أعرفه يالذ ما  - ت
  المعرفـة   وربط المشابهة المواقف معرفة أو ، السابقة والمعرفة الجديدة المعرفة بين العالقة أو
 . المدى بعيدة بالذاكرة الجديدة 

 . به للقيام سبب خلق السؤال هذا يهدف ؟ مهما الدرس موضوع يعتبر لماذا  - ث
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 أهداف وضع على التلميذ تشجيع هو لنفسه التلميذ يوجهها التي األسئلة هذه من األول والغرض

 جمـع  مثـل  مهـارات  اسـتخدام  إلى منه، المطلوبة واألنشطة بالعمل للقيام وتحفزه تستثيره خاصة

  )102: 2005عبد الفتاح، ( .البيانات أو المعلومات
 وإثـارة  الـدرس  موضـوع  حول سابقة معرفة من لديه ما على التعرف هو اآلخر والغرض

 معهـا  اسـتخدمت  مـا  إذا االختفـاء  تقـاوم  القبلية التصورات المسبقة،أو المعرفة إن حيث اهتمامه
 تشكيل تحديد في المعلم يساعد القبلية التصورات هذه على والتعرف التقليدية، التدريس استراتيجيات

   .علميا المقبول المفهوم إلى الوصول على التالميذ ومساعدة ، التعلم خبرات
  )279: 2001صادق،  و الجندي (

 التعلم، في يوجههم دليالً لديهم وتخلق التالميذ، لدى معينًا عقليا توجها تخلق األسئلة هذه أن كما

  )26: 2003 ، الخطيب( .المعلومات معالجة وفي
  أيٍ  اسـتخدام  طريـق  عـن  مسبقة معرفة من التالميذ لدى ما معرفة يمكن أنه الباحث ويرى  

  موضـوع  عـن  معلومـات  مـن  لديـه  لمـا  صـور  أو أشكال، أو مفاهيم، خرائط رسم :يأتي مما
  .آخر لشخص يعرفه ما شرح أو الموضوع، عن يعرفه ما فيها يلخص فقرة كتابة أو الدرس،

  : مرحلة التعلم .2
 لتنـشيط  وذلك ، المرحلة بهذه الخاصة الذاتي التساؤل أساليب على التالميذ بتمرين المعلم يقوم وفيه

  : األسئلة هذه ومن المعرفة، وراء ما عمليات
  . المعلومة غير الجوانب اكتشاف السؤال هذا اآلن؟ يهدف أسألها أن أريد التي األسئلة ما   - أ

 . للتعلم طريقة تصميم السؤال هذا يهدف ؟ وتعلمه هذا لفهم لخطة أحتاج  هل - ب

  . نشاط لكل الزمنية المدة تحديد بغرض ؟ طالنشا هذا إلتمام أحتاجه الذي الوقت ما  - ت
    
 يحتـاج  والتـي  التالميـذ،  لدى المعلومة غير أو الغامضة الجوانب تتضح المرحلة هذه وفي  
 المطلوبـة  والمواد األدوات تحديد يتم أيضا وفيه دراسته، المراد الموضوع عن معرفتها إلى التالميذ

 والتعليمـات  تـذكرها  يجـب  التـي  والقواعد زمة،الال الخطوات توضيح يتم كما األنشطة، إلجراء

 ووضـوح  المعلـم،  قبل من مسبقًا وضعها تم التي واألهداف الزمن تحديد يجب كما إتباعها، الواجب

 بهـا  االحتفـاظ  علـى  التالميـذ  يـساعد  وظـاهر  ومباشر صحيح بشكل وتقديمها اإلرشادات هذه

  )103: 2005عبد الفتاح، ( .بعد فيما همأدائ لتقييم فرصة وتعطيهم التدريس أثناء أذهانهم في
  :التعلم بعد ما مرحلة .3

بهـذه   المتعلقـة  الـذاتي  التـساؤل  أساليب على التالميذ بتمرين المعلم يقوم المرحلة هذه وفي  
  :األسئلة هذه ومن المرحلة،
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  مراجعـة  بغـرض  ؟ الموضوع هذا في معرفته أردت ما كل على أجبت وهل ؟ تعلمته الذي ما  - أ
 . أهدافه تحقق مدى ومعرفة قبل، من يعرفه كان بما ومقارنته تعلمه، ما

 بـالتطبيق  االهتمـام  بغـرض  ؟ األخـرى  حيـاتي  جوانب في المعلومات هذه استخدم كيف  - ب

 . المدى بعيدة بالخبرات الجديدة المعلومة لربط أخرى، في مواقف

    هـذا  نحـو  ميـل  خلـق  بغـرض  لـي؟  بالنسبة أهميته حيث من الموضوع تجاه شعوري ما  - ت
 . الموضوع

 .آخر إلجراء حاجة هناك كان إذا ما متابعة بغرض ؟ جديد جهد لبذل أحتاج هل  - ث

 إليهـا  توصـل  التـي  المعلومـات  وتحليـل  تنـاول  علـى  التالميـذ  تـساعد  األسئلة هذه وإجابة

  )19، 2000شهاب،  (.منها االستفادة وكيفية ، ثم تكاملها
 مـا لـديهم   بتصحيح يقوموا وأن لديهم، لغامضةا الجوانب يكتشفوا أن التالميذ يستطيع وبذلك  

 ، وبـذلك  الجديـدة  والخبـرة  المعرفـة  بين للتفاعل كنتيجة للمعنى بناء ويحدث خاطئة، مفاهيم من

 نتـائج إيجابيـة   تتحقـق  وبـذلك  مشابهة، مواقف إلى المكتسبة وخبراتهم معارفهم نقل يستطيعون

  )193: 2004بهلول،  (.لمالمتع لدى بالمسؤولية والشعور الدافعية تنمية في
 الـتعلم  يـدركون  بحيـث  التفكيـر  عمليات في التحكم عل التالميذ تساعد األسئلة هذه أن كما  

 فتكـوين  . المتنـاثرة  المعلومات من كمجموعة وليس البعض، ببعضها مرتبطة مفاهيم كوحدة ذات

الـتعلم   علـى  التالميـذ  اعديس ارتباط من بينها ما باعتبار المفاهيم وإدراك للتعلم، محدد بناء واضح
  )28: 2003 الخطيب،. (عام بشكل حياتهم في تعلموه ما واستخدام أكبر، بكفاءة

  

  ):Concept Maps Strategy: (المفاهيم مخططات إستراتيجية .2
 حيـث  ، المعرفـة  وراء ما مهارات لتنمية تدريسية كإستراتيجية المفاهيم مخططات تستخدم    

 عبارة فهي الفرعية، و الرئيسة لألفكار التمثيالت إبراز خالل من لمعنىا ذي التعلم تحقيق على تعمل

 بـين المفـاهيم   هرمية عالقات خالل من عامة مفاهيم تحت تندمج التي الفرعية المفاهيم شبكة عن

 من العديد اإلستراتيجية هذه وتتضمن الفرعية أو الخاصة والمفاهيم وأهمية عمومية األكثر الفرعية

  :يأتي كما وهي الصفية، البيئة في استخدامها للمعلم يمكن التي الخطوات
 تحديـد  مـع  تدريـسه  المراد الموضوع طالبه على يعرض أن الدرس بداية في المعلم يستطيع -1

  . للدرس الرئيسة المفاهيم أو المفهوم
 أي الرئيـسة،  المفـاهيم  أو العام المفهوم في المتضمنة الخاصة أو الفرعية المفاهيم المعلم يحدد  -2

 . عليها التعرف من الطلبة يتمكن حتى السبورة على الفرعية بالمفاهيم قائمة يكتب أن بمعنى
 المفـاهيم  تلك تعطى لكي الفرعية المفاهيم بين ربط عالقات أو مفتاحية كلمة بإيجاد المعلم يقوم -3

  . معنى ذا التعلم يجعل مما واألفقية، الرأسية العالقات من سلسلة
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 األسـهم  علـى  المفتاحيـة  الكلمـات  وضع مع السبورة على هرمي بشكل اهيمالمف المعلم ينظم -4

 . الفرعية المفاهيم بين الرابطة أو العالقات

 طالبـه  نقل قد المعلم يكون وبالتالي عليها، أمثلة بإعطاء الفرعية المفاهيم بعض المعلم يوضح  -5
 . األمثلة وهي مولية،وش عمومية األقل المفاهيم إلى وشمولية عمومية األكثر المفاهيم من
 ككـل  الـدرس  موضـوع  فـي  مفـاهيم  مخططـات  بإعداد يقوموا أن طالبه من المعلم يطلب -6

  .المفاهيم إتقان أجل من وذلك جماعيا، أو فرديا ذلك سواء عندهم، من

  )146: 2004عفانة والخزندار، (
  راتيجياتاسـت  التالميـذ  بتعلـيم  الخاصة الطرق من مجموعة )2004213: علي، ( حدد وقد  

  :هي المعرفة وراء ما
  

  )       Summarizing Strategy: (التلخيص إستراتيجية. 3
 )الملخص( ويصفه ، موجز شكل في العامة الفكرة: الملخص  علىWebster ويبستر قاموس يطلق
 يلحـق  ممـا  الكبيـر  القرائـي  العمـل  اختـصار  أو تكثيـف  أو تقطير بعملية يكون ما أشبه بأنه

  . األساسية الرئيسة األولية أفكاره إلى زوائد من به
 الـنص  الختـصار  ومرونـة  بوعي يستخدمها المتعلم عمل خطة :أنها الزيات فتحي ويعرفها  

 التركيز في قدراته الطالب يختبر بحيث األصلي النص يضارع جديد نص في بنائه وإعادة المقروء

 النقـاط  كـل  صياغة إعادة في نجح دق كان إذا عما نفسه ويسأل ، للموضوع األساسية األفكار على

  :التالية على المهارات الطالب تدريب ينبغي ذلك، يتم ولكي ووضوح باختصار والضرورية المهمة
  . للنص المحورية الفكرة تحديد كيفية - 1
 . الزائدة والتفاصيل الحشو تجنب - 2

 .المتعلم بأسلوب النص بناء إعادة - 3
 . فقط (% 30 ) إلى األصلي النص اختصار - 4

 إستراتيجية ينمذج أن المعلم على يجب لذا يسيرة، مهمة ليس التلخيص مهارة الطالب تعليم إن  

 يمارسـوها  الوقت لكـي  من متسعا يعطيهم ثم ويقلدوه، يحاكوه الطالب،كي أمام باستمرار التلخيص

 صالتلخـي  مهـارة  من التمكن دون عالية بكفاءة الطالب ينجح أن إمكانية المعلم يتصور وال بالفعل،
  .كبيرة بدرجة

  

  ):Thinking aloudمرتفع  بصوت التفكير تقنية( التفكير عن التحدث. 4
 التفكير عمليات توضيح في تساعد إنها حيث التعليمية، العملية في للغاية مفيدة التقنية هذه وتعد  

 مرتفـع  بـصوت  التفكيـر  على التالميذ تساعد التي الطرق ومن وتحسينها، وتطويرها التالميذ لدى
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 المـشكلة ويـصف   عـن  التالميـذ  أحـد  يتحـدث  حيث) ثنائية أوضاع في المشكالت حل (طريقة

 توضـيح  علـى  مساعدته أجل من األسئلة له ويوجه له، يستمع زميله أن حين في التفكير في عملياته

  . التالميذ من صغيرة مجموعات خالل من ذلك يتم وقد تفكيره،
  
  :)Learning Logsبة الطل دفاتر(التفكير  سجالت استخدام. 5

 التالميـذ  يـستخدمها  أن الممكـن  ومن المعرفة، وراء ما لتنمية المفيدة الوسائل من تعد وهي  

 لـديهم  المتناقـضة  أو الغامـضة  األشياء عن ويتحدثوا مالحظاتهم ويسجلوا تفكيرهم في يأملوا كي

 تقـدمهم  دليالً على لسجالتا وتعد تواجههم، التي الصعوبات على تغلبهم كيفية عن تعليقاتهم ويدونوا

  . لديهم التفكير مسارات وتحديد
  
  ):Planning and Self- regulation(الذاتي  والتنظيم التخطيط. 6

  يـساعد  أن للمعلـم  ويمكـن  تعلمهم، وتنظيم تخطيط عن مسئولين التالميذ يصبح أيضا وفيها  
 التفكير طبيعة على يقف وأن ها،يخطو خطوة كل يدرك وأن به قام ما منهم كل يعي أن على التالميذ

  .حاجاته مع يتفق وبما فردي بشكل الالزمة المساعدة له يقدم وبالتالي تلميذ كل لدى
  
  :يعرفه ال الذي وما يعرفه الذي ما تحديد على التالميذ تشجيع. 7

 لـديهم  مـا  توضـيح  إلـى  حاجـة  فـي  يكونوا أن البد التالميذ؛ به يقوم نشاط أي بداية فمع  

 الـذي  ومـا  يعرفونه الذي ما توضيح على التالميذ بمساعدة ذلك في البدء ويمكن سابقة، ةمعرف من

 هـذه  علـى  لتـدريبهم  الكـافي  الوقـت  التالميـذ  مـنح  مراعـاة  يجـب  بذلك وللقيام يعرفونه، ال

  . أنفسهم مع أو البعض بعضهم مع سواء وقت أي في استخدامه كيفية لهم والتوضيح اإلستراتيجية،
  
  :وفيليبس لولن المعرفة وراء ام مدخل. 8

مـدخالً   المعرفة وراء ما فكرة ضوء في: (Wilen & Philips) وفيليبس ولن من كل اقترح  
  . المهارات بعض تنمية في الباحثون استخدمه وقد المعرفية، المهارات تدريس في مهما

  : اآلتية الخطوات المدخل هذا ويتضمن
  .المتعلم بواسطة النمذجة - ج .          المعلم بواسطة النمذجة -             ب .المهارة تقديم - أ
  
  )Metacognitive Learning cycle: ( دورة تعلم ما وراء المعرفة-9

 ترجمـة  تعـد  التـي  التعلم دورة وبين المعرفة، وراء ما استراتيجيات بين يجمع نموذج وهي  
 أفكـارهم  عـن  بـالتعبير  والتلميذ للمعلم تسمح أنها يميزها ما وأهم المعرفية، األفكار البنائية لبعض
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 مرحلـة  كـل  خالل يسألونها سوف التي األسئلة على التالميذ تدريب مع ومناقشتها متعاونة، بصورة

  :التالية المراحل من المعرفية فوق التعلم دورة وتتكون الدورة، مراحل من
  .تقديم المفهوم حالة فحص -ب      .المفهوم استكشاف مرحلة -أ  
  . المفهوم تقييم حالة فحص -د      .المفهوم تطبيق حالة فحص -ج  
   له من تميز فيمـا يتعلـق بالعالقـة   وهذا النموذج هو ما تبناه الباحث في دراسته الحالية لما   

بين المعلم والمتعلم في إدارة عملية التعلم على نمط تعاوني وتعزيز لمبدأ التـساؤل الـذاتي الـذي          
  . المتعلميحرك ما وراء المعرفة لدى

  
  (Predict-Observer-Explain): والشرح والمالحظة التنبؤ عمليات  استخدام-10

  توضـيح  علـى  القدرة لديهم تنمو والشرح والمالحظة التنبؤ بعمليات التالميذ قيام خالل فمن  
 اوهذ التنبؤات هذه أسباب عن بتنبؤاتهم التالميذ يقوم حيث دراسته، المراد الموضوع عن يعرفونه ما

 يتطلب وهذا التعلم أثناء يحدث ما ووصف بمالحظة ذلك بعد يقومون ثم لديهم، األولية األفكار يوضح

  . وتنبؤاتهم مالحظاتهم بين يقارنوا أن أيضا
  

  :يلي ما نستخلص المعرفة وراء ما واستراتيجيات لمهارات السابق العرض من
v التعلم، وذلـك  عملية أثناء المتعلم به يقوم الذي الدور على المعرفة وراء ما استراتيجيات كل تركز 

  معرفـة  مـن  لديـه  مـا  ووصـف  وتنظيم تخطيط خالل من عمله في التحكم على قدرته لتنمية
 مـدى  ومراقبـة  ذاته بتقويم وقيامه التعلم، في تقدمه مدى ومتابعة معرفته، إلى يحتاج وما سابقة،
 . بالتفكير الوعي لديه ينمي ذلك وكل ما، مهمة في إخفاقه أو نجاحه

v لكي لديه المعرفية بالبنية وربطها األهداف تحقيق في المعرفية التعلم استراتيجيات المتعلم يستخدم 

 يـواجههم  مـا  علـى  للتغلـب  ومـساعدتهم  إليها، توصلهم وكيفية أفكار، من لديهم ما يوضحوا

 . تفكيره أسلوب في به يحتذى الذي والنموذج القدوة بدور وقيامه صعوبات، من
  

 دور علـى  والتأكيد التعلم، في التلميذ به يقوم الذي الدور بين جمعت الطرق هذه تكون وبذلك  
  . لـديهم  بـالتفكير  الـوعي  لتنميـة  وذلك اإليجابي، الدور بهذا القيام على التالميذ تدريب في المعلم

 استراتيجيات يذالتالم إلكساب معا الطرق هذه من طريقة من أكثر تستخدم قد أنه إلى اإلشارة وينبغي

 والخـرائط  الـذاتي  التساؤل استراتيجيات الوحدة أثناء الباحث اتبع فقد ذلك وعلى المعرفة، وراء ما

 األنشطة بإجراء غيرة، وقيامهمص مجموعات في التالميذ تعلم خالل من وذلك والتلخيص، المفاهيمية

 الحياتيـة  المهـارات  وبعض مالمفاهي لتنمية وذلك موضوع، بكل الخاصة األسئلة طرح مع العملية،

  . العلوم لمادة تعلمهم خالل من
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  :المعرفة وراء ما لتعليم األساسية المبادئ
  )37: 2003الخطيب، : (يلي ما أهمها ومن المعرفة وراء ما وتعلم بتعليم تتعلق مبادئ عدة هناك 
  . )العملية أمبد(نواتجه  على التأكيد من أكثر وعملياته التعلم أنشطة على التأكيد  ينبغي  - أ

 تنظـيم  ومهـارات  تعلمهم، باستراتيجيات الوعي على التالميذ يساعد وأن قيمة، للتعلم يكون أن   - ب

 .)التأملية مبدأ( التعلم وأهداف والمهارات االستراتيجيات هذه بين والعالقة ذاتهم،     

 مبـدأ (ومركّـز  مهـم  للتعلم والوجدانية المعرفية، وراء وما المعرفية المكونات بين التفاعل إن  - ت

 ).الوجدانية     

  مبـدأ   (ووظيفتهـا  والمهـارات  المعرفـة  باسـتخدام  دائـم  وعي على التالميذ يكون أن ينبغي - ث
 ).الوظيفية    

  ال  وأن والتـصميم،  الـتعلم  أثـر  انتقـال  لتحقيق ويجاهدوا التالميذ المدرسون يكافح أن ينبغي  - ج
 . )التعلم أثر انتقال مبدأ(مناسب  سياق في ممارسة دون يتحقق أن يتوقعوا    

 وقـتٍ  تـوافر  مـع  بانتظـام  تمـارس  أن وتتطلب الذات تنظيم ومهارات استراتيجيات تحتاج  - ح

 . السياق مناسبة مبدأ سياقات في كاٍف، وممارستها    

  ) التنقـيح  أو(والمراجعـة   والمراجعـة،  والتـشخيص  التنظيم، كيفية التالميذ يدرس أن  ينبغي  - خ
 .)الذاتي تشخيصال مبدأ( لتعلمهم    

   مبـدأ (وكيفـه   التعليمـي  النـشاط  كم بين األمثل التوازن يتحقق بحيث التعليم يصمم أن ينبغي  - د
 ).النشاط    

 .)المساندة أو السقالة مبدأ(التالميذ  إلى تدريجيا التعلم مسئولية تتحول أن ينبغي  - ذ

 بـل يتخـذ   فرديا، تعلما فقط ليس المعرفة وراء ما ألن ضروريان التالميذ بين والنقاش التعاون  - ر

 المشاركة والعمـل  خالل من إال ينمو ال التفكير من النوع هذا إن حيث واآلخرون، نحن صورة،     

 . الجماعي     

 اإلشـراف  يتحقـق  بحيـث  ، اآلخـرين  والراشـدين  اآلبـاء  مـع  العالقات على التأكيد ينبغي  - ز

  سـنًا  األصـغر  التالميـذ  مـع  وخاصة ، الذات تنظمه الذي التعلم في األولى على المحاوالت    
 ).مبدأ اإلشراف(    

 المـتعلم  لـدى  المتـوافرة  المعرفـة  علـى  إرساؤها يتم حيث الجديدة الدراسية المادة تعلم  يتم - س

 .)القبلي التصور أو المفهوم مبدأ(القبلية  وعلى مفاهيمه    

 .  )التعلم ورتص مبدأ(التالميذ  ومفاهيم تصورات ليالءم التعليم يكيف أن  ينبغي - ش

   بـأكبر   تلتزم أن ينبغي البرامج أن غير المبادئ هذه لكل حاجة في كلها ليست التعليمية والبرامج    
  .فاعليتها ازدادت تراعيها التي المبادئ ازدادت كلما ألنها منها، عدد    
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 إتبـاع  خـالل  ومن المعرفة، وراء لما أساسيات السابقة ما هي إال المبادئ أن: الباحث ويرى  

تحقـق   أن المعرفة وراء ما استراتجيات تستطيع المختلفة التعليمية البرامج تدريس أثناء هذه المبادئ
  دورا المعرفـة  وراء لمـا  أن الدراسـات  أظهرت حيث التعليمية، العملية في فعاليتها وتظهر هدفها
 اإلنجـاز  تحقـق  التـي  اتيالـذ  التنظيم فعالية خاللها من ويظهر األساسية المهارات تعليم في كبيرا

 ممـا  العقليـة،  العادات تدعيم في دورها عن ال ً فض الحياتية، والمهارات العلمية المفاهيم في تنمية

 حـساسية  وأكثـر  بتفكيـره،  وعيـا  أكثر فتجعله وعمله، الفرد لتفكير الذاتي التنظيم زيادة يؤدي إلى

 الـسلوك  وتنظيم الوعي تعكس المعرفة وراء ام فاستراتيجيات عمله، فعالية وتقويم للتغذية الراجعة،

  .لدى المتعلمين
  
 :العلوم بتدريس المعرفة وراء ما استراتيجيات عالقة ◊

 لتـدريس  الـرئيس  الهـدف  يكون أن على العلوم وتدريس العلمية التربية خبراء من كثير أكد  
ألهميتـه   نظـرا  لهـدف ا بهذا العالم دول من كثير أخذت وقد يفكرون، كيف التالميذ تعلم هو العلوم

  يقتـصر  ال أن يجـب  العلـوم  تـدريس  أن إلى يشير الذي ، األمر)6-5: 2000شهاب، ( وفاعليته
 المـتعلم  تـدريب  ذلـك  إلـى  باإلضـافة  يتـضمن  أن يجب بل ، للطالب فقط محتوى تدريس على

 المـتعلم  يستطيع وسلوك معنى إلى له المقدمة المعرفة ليحول المختلفة، التفكير عمليات على توظيف
  . المعرفة وراء ما استراتيجيات تطبيق خالل من فيه يتحكم أن

 البحـث والتربيـة   عمليات أن) 365: 2001(وصادق  من الجندي كل يرى الصدد هذا وفي  

 والتربيـة العلميـة   العلـوم  تـدريس  عمليـة  بتجويد مطالبة والعشرين الحادي القرن مطلع العلمية

  لبحـث وا .... وغيرهمـا  وبرونـر  لبياجيـه  - المعرفـي  عقلـي ال والنمو التعلم نظريات ضوء في
 من الـتعلم  التعلم لتحويل وذلك ، العلوم تعليم في المعرفة ونظريات التعلم نظريات بين المواءمة في

  . المعنى على القائم التعلم إلى واالستظهار الحفظ على القائم
  
ـ  أهميـة  ذات المعرفـة  وراء مـا  مهارات أن :الباحث ويرى    الـتعلم  عمليـات  لفهـم  رةكبي

 المهمـة  أو الموضـوع  حـول  تعلمهـم  يفهمـوا  أن يجـب  العلـوم  في المتعلمين ألن في العلوم،

 المعرفيـة  اسـتراتيجياتهم  ينظمون وكذلك يستخدمونها، التي التعلم ومصادر بتعلمها، التي سيقومون

ميـادين   للعلـوم  أن إلـى  باإلضـافة  ،) ودروسهم(حصصهم  أو قراءتهم من المعنى بناء من أجل
 ذاتيا خـالل  ومنظمين واستكشافًا تفاعالً أكثر يكونوا أن يجب والمتعلمون وجديدة، عديدة ومعلومات

  .لها فهمهم عملية
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  األنـشطة  مـن  المختلفـة  باألشـكال  القيـام  على الطالب يشجع أن العلوم معلم على ويجب  
 تخطيط ومراقبة من المعرفة وراء ما تمهارا من المختلفة األنواع ممارسة على التالميذ تشجع التي

 المعرفـة ليـصبح   وراء مـا  مهـارات  اكتـساب  إلـى  المعلمون ويحتاج إلخ،.....و وتقويم ذاتية،

   . طالبهم لدى العمليات هذه تنمية في المبادرة ويأخذوا ، لها وإدراك بها وعي لديهم
    

 من أهمهـا  لعل عديدة مميزات اله المعرفة وراء ما اكتساب أن إلى نشير أن يجب الصدد هذا وفي

  )134:  2004عفانة والخزندار، (: أنها
  . الدرس موضوع يتضمنها التي والمفاهيم والحقائق المعلومات من للكثير بنفسه الطالب يتوصل  -1
 . مستمرة بصفة الذاتي التقويم عملية إجراء من الطالب يتمكن  -2

   ومحاولـة   فيه والتفكير المكتسبة لمفاهيما مراجعة خالل الطالب لدى الخاطئة المفاهيم تصحيح  -3
 . تطويرها و أ تعديلها 

  مرتبطـة   غيـر  أخـرى  موضـوعات  فـي  االنزالق وعدم التفكير بعمليات التحكم في تساعد  -4
 . المطلوبة الفكرة على منصبا التفكير يكون حيث التفكير، بموضوع 

  وإجـراء   المـتعلم،  يقـرأه  مـا  فهـم  خالل من وذلك واالستذكار، القراءة مهارات من تحسن  -5
    أسـاليب   أن كما ، والمفردات المضامين تفحص ضوء في االستيعاب لعمليات مستمرة تعديالت 
 العلميـة  للمـضامين  الفهـم  عمليـة  تكن لم إذا تعديلها أو تغييرها يمكن والمراجعة االستذكار 

 . مجدية غير

  التعليميـة   المواقـف  مـع  التعامل في يةالذات وقدراته تفكيره بمستويات المتعلم وعي زيادة فهم  -6
 رقيـا  أكثـر  يجعلهـا  بحيـث  تفكيره أنماط تعديل محاولة أو بنفسه ثقته من يزيد مما المختلفة، 

 . وأفضل استخداما

  لـدى   واإلبـداعي  الناقـد  التفكيـر  أنماط تنمية في يساعد مما المعرفة مع البناء التفاعل تزيد  -7
 . المتعلمين 

 أثر الـتعلم  نقل على وتعمل المختلفة التعليمية بالمواد المرتبطة المشكالت حل من المتعلم تمكن  -8

 . جديدة تعليمية مواقف إلى 
  

  :المعرفة منها وراء ما استراتيجيات الستخدام أخرى مميزات هناك أن الباحث ويرى   
 . شديدة بدقة الدراسة موضوع حيثيات يتفهم أن الطالب يستطيع •

 على تنمية يعمل المختلفة التعليمية المواقف في المعرفة وراء ما اتيجياتالستر الطالب استخدام •

                     . لديه اإلبتكاري التفكير

 . أفضل بطريقة التفكير على المتعلم قدرة زيادة خالل من أفضل تعلم تحقق •
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 .والتوظيف لجةوالمعا التفكير من متقدمة مستويات إلى المتعلم لدى التفكير بمستويات االرتقاء •

 . التعلم صعوبات من التقليل •

 . المتعلمة المادة دراسة نحو االتجاه تنمية •
 

  Metacognitive Learning cycle: دورة التعلم فوق المعرفية
  ســتخدام اســتراتيجيات فــوق المعرفيــةدورة الــتعلم فــوق المعرفيــة تجمــع بــين ا

   بمجموعـة Learning cycleالـتعلم  وبين نظرية بياجيه في النمو المعرفي، ولقـد مـرت دورة   
  ة، هذه التطورات تتمثـل فـي إضـافات        من التطورات حتى وصلت إلى دورة التعلم فوق المعرفي        

لتـشمل آليـة   )  (Good, 1989 وجود) ,Lavoie 1992( والفوي (Barman, 1997)  كل من
ــتعلمالتنبــؤ، والــشكل التــالي يوضــح التطــورات ا   .لتــي طــرأت علــى نمــوذج دورة ال

                                                                         )488: 2000Blank, (  
  

  
  )2.7(شكل

  دورة التعلم العادية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االستكشاف
Exploration  

  المفهوم تقديم
Introduction  Concept  

  المفهوم تطبيق
Concept Application 
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  :التي قدمها بارمان فهي تتمثل في الشكل التالي) المطورة(أما دورة التعلم المنقحة 

  
  )2.8(شكل 

  "Barman"دورة التعلم المعدلة لبارمان 
  

 فهي تتمثل Good & Lavoieأما دورة التعلم المرنة التي اقترحها كل من جود والفوي 
  :في الشكل التالي

  

  
  )2.9(شكل

  Good & Lavoieدورة التعلم لجود والفوي 
  

Prediction  
  التنبؤ

Exploration 
    االستكشاف

Concept Introduction 
 المفهوم تقييم

Concept Application 
  المفهوم تطبيق

 

 
Investigation phase 

  الطور البحثي

  
Assessment phase 

  طور التقییم

 
Application phase 

  طور التطبيق

 
Evaluation & 

Discussion 
  التقویم والمناقشة

 
Dialogue phase  

  طور الحوار
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ال تحتـوي علـى أسـلوب محـدد     " العادية"أن دورة التعلم     Barmanولقد اقترح بارمان    
   يختلـف عـن دورة الـتعلم باسـتثناء          ال Barmanإلظهار المعرفة السابقة، فنمـوذج بارمـان        

أن المعلمين يجعلون تصورات الطالب عن المفاهيم العلمية واضحة قبل بدايـة الـدرس، وهـذا                
أو استعمال أوراق التنبؤ للطالب حتى تتضح       التعديل الذي أضافه بارمان هو إضافة عنصر التنبؤ،         

أفكارهم العلمية، ومع ذلك فإن نقداً  قد وجه وهو عدم اشتمال دورة التعلم على عنـصر مـا وراء       
، وذلك لكي يتأمل الطالب أفكارهم العلمية، وبذلك ظهرت دورة الـتعلم            Metacognitiveالمعرفة  

  ل المراحـل األربعـة عنـد بارمـان        مـدخ ، بعد دورة بارمـان لتجـسد        M.L,Cفوق المعرفة   
  ),2000Blank :489.(مع إضافة أن يطلب من المتعلم إظهار تفكيرهم بجدية

  
  )2.10(شكل

  دورة التعلم فوق المعرفية
  

  :من الشكل السابق يتضح أن دورة التعلم فوق المعرفية تتكون من المراحل التالية
 Concept Exploration:  مرحلة االستكشاف -1

ـ               ي الفرصـة للتالميـذ لتأمـل أفكـارهم        في هذه المرحلـة يجـب علـى المعلـم إن يعط
  الميـذ حـول المفهـوم الـذي هـم بـصدد           العلمية، والتعرف على المعلومات الموجودة لدى الت      

إعطاء المتعلم الفرصة الستكشاف الظـواهر المرتبطـة         دراسته، والهدف من مرحلة االستكشاف    
  .ذي هو تحت البحثبالمفهوم ال

  
  

Status Check Concept Introduction  
  المفهوم تقديم فحص حالة

Status Check Concept Assessment 
  فحص حالة تقييم المفهوم

Status Check Concept Application 
 المفهوم تطبيق فحص حالة

Concept Exploration  
  مرحلة االستكشاف
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  :واألسئلة في هذه المرحلة والتي يجب تدريب التلميذ على أن يسألها لنفسه هي
v ما هي األفكار األساسية في هذا الموقف؟ 

v هل احتاج إلى عمل شيء معين أو نشاط معين لفهم هذا؟ 

v ما هي األسئلة التي من المحتمل أن أواجهها في هذا الموقف؟ 
 

  Status Check Concept Introduction  :فهومالم تقديم فحص حالة -2
  انات التـي أنتجهـا الطـالب، ويتوصـل        في هذه المرحلة يجب على المعلم أن يجمع البي          

من خالل تلك البيانات مع التالميذ إلى المفهوم، وأيضاً يجب علـى المعلـم أن يعطـي الفرصـة                   
أملون أي تغييرات تكون قد طـرأت       للطالب لكي يعيدوا النظر في أفكارهم ومفاهيمهم العلمية، ويت        

  ),2000Blank :489.  (على أفكارهم العلمية
  :ومن األسئلة التي يواجهها الطالب في هذه المرحلة

v هل المفهوم اتضح في ذهني؟ 

v هل المالحظات واالستنتاجات التي توصلت إليها صحيحة؟ 

v هل أستطيع أن أعطي تعريفاً للمفهوم؟ 
 

  Status Check Concept Application  :المفهوم تطبيق فحص حالة -3
في هذه المرحلة يواجه الطالب بأمثلة أخرى كتطبيق للمفهوم العلمي الـذي يمكـن فهمـه     
باستخدام البيانات التي أنتجت خالل المراحل السابقة، وأهم ما يميز دورة التعلم فوق المعرفية أنها               

  )     ,2000Blank :489. (تسمح بالتفكير الموجه في كل المراحل ألربعة
  : ومن األسئلة التي يواجهها التالميذ في هذه المرحلة

v ما وجه استفادتي من هذا المفهوم في حياتي العامة؟ 

v هل أستطيع تطبيق المفهوم في مواقف الحياة العامة؟ 

v هل من السهل تطبيق هذا المفهوم في أي موقف جديد؟ 

v          إذا عجزت عن عدم تطبيق المفهوم فـي أي موقـف جديـد؛    فمـا الـذي يجـب علـي  
 أن أفعله؟    

 

  Status Check Concept Assessment :فحص حالة تقييم المفهوم -4
في هذه المرحلة يتأمل التالميذ أفكارهم العلمية، ويجب أن يحتفظ كل تلميذ بسجل المفهـوم      

  . وإذا كانت فكرة التلميذ معقولةالذي يسجل فيه أفكاره العلمية حول المفهوم،
  :ن يكون قادراً علىفإنه يجب أ

  .إعطاء أو تقديم أمثلة للمفهوم -
 .تفسير فكرته لزمالئه في الفصل المدرسي -
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  :المفهوم يكون واضحاً إذا كانت
  .الكلمات مفهومة بالنسبة لي -
 .يمكني إعطاء أمثلة -

 .يمكني أن أفسر الفكرة لشخص آخر بكلماتي الخاصة -

  :المفهوم يكون معقوالً إذا كان
  .األفكار األخرى التي أعرفها أو أؤمن بهايتفق أو ينسجم مع  -
 .الطريق الذي أرى بها األشياء -

  :المفهوم يكون مثمراً إذا كان
  .يساعد على حل المشكالت -
 .يعطي أفكار جديدة لبحث آخر -

 )     ,2000Blank :490. (له مميزات وفوائد في العالم الواقعي -

  :ومن األسئلة التي يواجهها التلميذ في هذه المرحلة
v ما مدى كفاءتي في هذا المفهوم؟ 

v ما هي جوانب القوة والضعف في أدائي؟ 

v ما الذي أستطيع أن أفعله ألتغلب على جوانب الضعف؟ 

v شيئاً جديداً؟ هل دراستي لهذا لموضوع أضافت إلي 
  

  )2.2(رقم  جدول
  ودورة التعلم فوق المعرفية" العادية"مقارنة بين دورة التعلم 

  دورة التعلم فوق المعرفية  "العادية"دورة التعلم 
   تعتمد على فكر بياجيه واستراتيجيات ما -  . تعتمد على فكر بياجيه فقط-

  .  وراء المعرفة
  . مراحل أو أطوار4 تتكون من -  . مراحل أو أطوار3 تتكون من -
  ليس من الضروري أن يكون لدى التلميذ -

  . سجل المفهوم
  وم  البد أن يكون لدى التلميذ سجل المفه-

    الذي يحتفظ به التلميذ ويدون فيه أفكاره
  .  العلمية حول المفهوم الذي هو بصدد دراسته

   تستلزم عملية التفكير الموجه في كل مرحلة-   تستلزم عملية التفكير في كل مرحلة-
  . من مراحل الدورة

   تستلزم مجموعة من التساؤالت قبل كل-  . ال تستلزم تساؤالت قبل كل مرحلة-
  .مرحلة 
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  لتعلم فـوق المعرفيـة يراعـى مجموعـة        عند التخطيط للتدريس باستخدام دورة ا     
  )168: 2002حسام الدين،  (:من االعتبارات منها

  التساؤل الـذاتي قبـل بدايـة   :معرفة تدريب التالميذ على استخدام استراتيجيات ما وراء ال   -
 ".كل مرحلة من مراحل الدورة

  العلمية قبـل بدايـة كـل مرحلـة وذلـك          رهم ومفاهيمهم   تدريب التالميذ على تأمل أفكا     -
  يذ يدون أفكـاره حـول المفهـوم الـذي         عن طريق سجل المفهوم الذي يحتفظ به كل تلم        

 .هو بصدد دراسته، ومناقشة التالميذ في األفكار المدونة

 .تشجيع التالميذ على العمل الجماعي التعاوني -

 .توفير المواد واألدوات الالزمة -

  طيط لعـدد كبيـر ومتنـوع مـن األنـشطة          وم الذي هو بصدد دراسته والتخ     تحديد المفه  -
 .التي تتناسب مع المستوى العقلي للتالميذ

  . تشجيع التالميذ على استخدام عمليات العلم -
  .السالف الذكر لبالنك) إستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية(وقد تبنى الباحث نموذج   

)490: 2000Blank, (  
   

   :طوات التنفيذية لهذه اإلستراتيجية في الخطوات التاليةوتمثلت الخ
االطالع على األدبيات التربوية والبحوث والدراسات السابقة في مجال إستراتيجية دورة التعلم             . 1

 .فوق المعرفية

 ). ,2000Blank :490(تبني إستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية وفق نموذج بالنك  . 2

  ع الدراسة مـن خـالل إضـافة التلخـيص         اتيجية بما يتناسب م   تعديل بعض إجراءات اإلستر    . 3
 .إلى التساؤل الذاتي

من كتاب العلوم المقرر على طلبة الصف العاشـر        " مدخل إلى الكيمياء العضوية   "اختيار وحدة    . 4
 .األساسي، ومن ثم تحليل محتواها وتحديد أهم المفاهيم العلمية المتضمنة بها

المحتوى وفقاً إلستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية والتأكد        إعداد دليل معلم يعين في تدريس        . 5
 .من  صالحيته من خالل عرضه على مجموعة من المحكمين

 : إعداد أدوات البحث والتأكد من صدقها وثباتها والتي تشمل . 6

 تحليل المحتوى •

 اختبار المفاهيم العلمية •

 اختبار مهارات التفكير البصري •
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، شـرائح العـرض     )LCD(الزمة خـصوصاً جهـاز العـرض        توفير األدوات واألجهزة ال    . 7
)(Power Point   للمادة العلمية، نماذج الذرات، وبعض المواد العضوبة، عينـات لمـشتقات 

 .  النفط

اختيار عينة البحث وتقسيمها إلى مجموعتين الـضابطة والتـي درسـت بالطريقـة العاديـة                 . 8
  .تعلم فوق المعرفيةومجموعة تجريبية والتي درست وفق إستراتيجية دورة ال

 .يعين من بينهم قائد للمجموعة)  طالب5(تشكيل الطالب في مجموعات قوام كل منها  . 9

 .تدريب الطالب على كيفية التعلم وفق إستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية . 10

  وفق إسـتراتيجية دورة الـتعلم   " مدخل إلى الكيمياء العضوية"تدريس الطالب الوحدة الدراسية      . 11
 :فوق المعرفية وهي على مراحل هي      

  :مرحلة االستكشاف  - أ
   بصورة مجردة من خالل طـرح مجموعـة        يقوم المعلم في هذه المرحلة بعرض المفهوم        

من األسئلة ويترك الفرصة للطلبة لتأمل أفكارهم العلمية والتعرف على المعلومات الموجودة لديهم             
 . ر المرتبطة بالمفهومحول المفهوم، وإعطائهم الفرصة الستكشاف الظواه

  : واألسئلة في هذه المرحلة والتي يجب تدريب الطالب على أن يسألها لنفسه هي   
o ما هي األفكار األساسية في هذا الموقف؟ 

o هل احتاج إلى عمل شيء معين أو نشاط معين لفهم هذا؟ 

o ما هي األسئلة التي من المحتمل أن أواجهها في هذا الموقف؟ 

  .ص إجابات لتلك التساؤالت في سجله الخاصيقوم الطالب بتلخي
    :المفهوم تقديم فحص حالة مرحلة –ب 

  انات التـي أنتجهـا الطـالب، ويتوصـل        في هذه المرحلة يجب على المعلم أن يجمع البي        
من خالل تلك البيانات مع الطالب إلى المفهوم، وأيضاً يجب علـى المعلـم أن يعطـي الفرصـة                  

 أفكارهم ومفاهيمهم العلمية، ويتأملون أي تغييرات تكون قد طـرأت           للطالب لكي يعيدوا النظر في    
  . على أفكارهم العلمية

  :ومن األسئلة التي يوجهها الطالب لنفسه في هذه المرحلة
o هل المفهوم اتضح في ذهني؟ 

o هل المالحظات واالستنتاجات التي توصلت إليها صحيحة؟ 

o هل أستطيع أن أعطي تعريفاً للمفهوم؟ 

  .لب بتلخيص إجابات لتلك التساؤالت في سجله الخاصيقوم الطا  
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    :المفهوم تطبيق فحص حالة مرحلة  -  ج
في هذه المرحلة يواجه الطالب بأمثلة أخرى كتطبيق للمفهوم العلمي الـذي يمكـن فهمـه     

       عـدة  باستخدام البيانات التي أنتجت خالل المراحل السابقة، وهذا ما تلبي غرضه أوراق العمـل الم
  .نلهذا الشأ

  : ومن األسئلة التي يواجهها التالميذ في هذه المرحلة
o ما وجه استفادتي من هذا المفهوم في حياتي العامة؟ 

o هل أستطيع تطبيق المفهوم في مواقف الحياة العامة؟ 

o هل من السهل تطبيق هذا المفهوم في أي موقف جديد؟ 

  .يقوم الطالب بتلخيص إجابات لتلك التساؤالت في سجله الخاص  
  :مرحلة فحص حالة تقييم المفهوم -د

في هذه المرحلة يتأمل الطالب أفكارهم العلمية، ويجب أن يحتفظ كل طالب بسجل المفهوم                
   فإنـه يجـب    الذي يسجل فيه أفكـاره العلميـة حـول المفهـوم، وإذا كانـت فكرتـه معقولـة                 

ئـه فـي الفـصل      أن يكون قادراً على إعطاء أو تقديم أمثلة للمفهوم وكذلك تفسير فكرتـه لزمال             
 . المدرسي

  :ومن األسئلة التي يوجهها الطالب لنفسه في هذه المرحلة
o ما مدى كفاءتي في هذا المفهوم؟ 

o ما هي جوانب القوة والضعف في أدائي؟ 

o ما الذي أستطيع أن أفعله ألتغلب على جوانب الضعف؟ 

o شيئاً جديداً؟ هل دراستي لهذا لموضوع أضافت إلي 

  .إجابات لتلك التساؤالت في سجله الخاصيقوم الطالب بتلخيص   
  

  :مميزات إستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية
تفيد بشكل رئيسي في بعث متعة االستكشاف لدى المتعلمـين عنـدما يواجهـون الظـواهر               . 1

الجديدة، فيالحظون بدقة ويتقصدون الظاهرة، ويجـرون البحـوث، ويوسـعون معـارفهم             
و إصدار التنبؤات وهذا ما يحدث ضمن المرحلة األولـى          وقدراتهم في صياغة الفرضيات أ    

   للمـتعلم، فيـتم    من مراحل طريقة دورة التعلم المتمثلة بمرحلـة االستكـشاف أو التهيئـة            
في هذه المرحلة االستعانة بمختلف السبل لتهئية البناء المفاهيمي للمـتعلم السـتقبال الفهـم               

من مجموعات صغيرة، وإجراء النـشاطات      الجديد، ومن ذلك االستعانة بتعاون المتعلمين ض      
 .الجماعية والتجارب الفردية أو
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تعتبر من إستراتيجيات التدريس الناجحة في إشراك المتعلمين في استقـصاءات ذات معنـى          . 2
 .لكي يتعلموا المفاهيم العلمية األساسية

  صـعبة والتـي يتطلـب اسـتيعابها قـدرة         تستخدم في تدريس المفاهيم العلمية التي تبـدو          . 3
 .على التفكير المجرد والتي يصعب فهمها من خالل األساليب وطرائق التدريس األخرى

الذي يعتبـر بمثابـة     ) فقدان االتزان ( تدفع المتعلم للتفكير، وذلك من خالل استخدام مفهوم          . 4
 .الدافع الرئيسي نحو البحث عن المزيد من المعرفة

زء إلى الكل، وهذا يتوافق مـع طبيعـة         تقدم العلم كطريقة بحث، إذ يسير التعلم فيها من الج          . 5
 .المتعلم الذي يعتمد على الطريقة االستقرائية عند تعلم مفاهيم جديدة

تعطي نتائج إيجابية في التحصيل للمفاهيم العلمية وتنمي االتجاهـات العلميـة نحـو العلـم                 . 6
 .والعلماء

 يتـضمنها  التي مفاهيموال والحقائق المعلومات من للكثير بأنفسهم من التوصل المتعلمين تمكن . 7

 . موضوع الدرس

 والتفكيـر  المكتـسبة  المفـاهيم  مراجعـة  خـالل  لـدى المتعلمـين   الخاطئة المفاهيم تصحح . 8

 .تطويرها أو ومحاولة تعديلها فيه

 .مستمرة بصفة الذاتي التقويم عملية إجراء من المتعلمين تمكن . 9
التعليميـة   المواقـف  مـع  لتعاملا في الذاتية وقدراته تفكيره بمستويات المتعلم وعي تزيد من  . 10

 رقيـا  أكثـر  يجعلهـا  بحيث تفكيره أنماط تعديل محاولة أو بنفسه ثقته من يزيد مما المختلفة،

 . وأفضل استخداما

المختلفة بمـا فيهـا التفكيـر     التفكير أنماط تنمية في يساعد مما المعرفة مع البناء التفاعل تزيد  . 11
 . لدى المتعلمين البصري

 أثر التعلم نقل على وتعمل المختلفة التعليمية بالمواد المرتبطة المشكالت حل من لمالمتع تمكن  . 12

 .جديدة تعليمية مواقف إلى

  
 :عيوب إستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية

  ). وسائل– أدوات–مواد(تكلفة استخدام الطريقة مرتفعة مقارنة بالطريقة التقليدية  . 1
 .تتطلب وقتاً وجهداً كبيرين . 2

 .ناسب مع عدد المتعلمين في صفوفنا المزدحمةال تت . 3

 .قد ال تعجب هذه الطريقة المعلم خاصة إذا لم يتوفر لديه المهارات الالزمة . 4

قد تجلب الملل عند المتعلمين وتنخفض دافعيتهم للتعلم في حالة عدم تمكـنهم مـن إتمـام                  . 5
 .العمل
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  وهـذه  واالسـتنتاج  لـربط وا التحصيل على وقدرة تفكير لمهارات اإلستراتيجية هذه تحتاج . 6
 .من المتعلمين العديد قد يفتقدها المهارات

  
  :العلمية المفاهيم: ثالثاً

 العلميـة  المعرفـة  تنظـيم  بواسـطتها  يـتم  التي العلم نواتج أهم من العلمية المفاهيم تعتبر

  تقـديمها  يتم علمية معرفة أو معلومات ألي والموجهة المنظمة العناصر فهي معنى، ذات صورة في
 وهيكلـه  العلـم  سـلم  فـي  بـارزا  مكانًـا  العلمية المفاهيم المعمل، وتحتل أو الدراسي الفصل في

  مالعـال  فهـم  محاولتـه  فـي  الصغير فالطفل الوالدة، منذ يبدأ المفهوم تكوين أن الثابتة الحقائق ومن
 حـدة المو االسـتجابات  مـن  نظام امتالك إلى يتطلع مثيرات من به يحيط ما واستكشاف حوله من 

  .به المحيطة البيئة مع للتعامل
 هـدفًا  تكوينهـا  وطريقة خصائصها على والتعرف المفاهيم دراسة كانت المنطلق هذا ومن

  .التعليم مستويات جميع في هاما تربويا
  
  :المفهوم تعريف

 يعطـي  المصطلح الذي أو االسم هو أنه على المفهوم) 342: 2003(يعرف النجدي وآخرون      

  .المالحظات المنظمة من العديد أو المشتركة الخصائص أو السمات أو الصفات من لمجموعة
 بينها عالقـات  توجد التي المعلومات من مجموعة بأنه المفهوم) 40: 2001(ويعرف نشوان      

  .لهذا الشيء والمميزة المشتركة الصفات على وتشتمل الذهن في تتكون معين شيء حول
 الرمـوز  أو األشـياء  مـن  زمـرة  عـن  عبارة أنه) 13: 1998(كما عرفه حسين وسعيد 

خـصائص   أسـاس  على بعض إلى بعضها جمعت العمليات أو المثيرات أو المواقف أو أو الحوادث
  .معين رمز أو باسم إليها يشار أن يمكن مشتركة

  
 إلى وصـف  انصرفت التعريفات هذه بعض أن نجد السابقة التعريفات استعراض خالل من

 تحديدها التي يصعب الذهنية العمليات على التركيز مع عقلية، صورة أو فكرة كونه حيث من المفهوم

 ركـز  اآلخـر فقـد   الـبعض  أمـا  للمفهـوم  النفسية التعريفات عن تعبر وهي وقياسها ومالحظتها

 يمكـن  أهداف سـلوكية  إلى للتحليل قابلية أكثر المفهوم تجعل والتي للمفهوم  المنطقية الطبيعة على

 التعريفـات  من أن كل الباحث ويرى للمفهوم المنطقية التعريفات عن تعبر وهي .وقياسها هامالحظت

 وبنـاء  تعريـف المفهـوم   توضـيح  في اآلخر منهما كل يكمل للمفهوم النفسية والتعريفات المنطقية

 وقـدرة  معنـى وفهـم   مـن  الفـرد  لدى يتكون ما للمفهوم التالي للتعريف الباحث يتوصل ذلك على
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 معينـة ويتكـون   لظـاهرة  الذهنيـة  التصورات خالل من جديدة مواقف في الفهم ذلك بيقتط على

  .لفظية وداللة اسم من
  

  :المفاهيم خصائص
  بواسـطة  المتكونـة  االرتباطيـة  العالقات من مجموعة مجرد ليس المفهوم أن المالحظ من  
  طريـق  عـن  علمـه ت يمكـن  ال وعمـل،  مركب فهو ذلك يتعدى بل عقلية، عادة مجرد أو الذاكرة،
 المطلـوب، وهنـاك   المستوى إلى للمتعلم العقلي النمو يصل حينما فقط تحقيقه يمكن ولكن التدريب،

 وطريقـة  المفهـوم  طبيعة عن واضحة داللة تعطي وهي المفهوم بها يتصف التي الخصائص بعض

  :منها البعض الباحث ويذكر .المتعلمين أذهان في نمائه
 .تعقيدا أكثر أخرى إلى مرحلة من الصعوبة في وتتدرج مرار،باست وتنمو المفاهيم تتكون •

 .المفاهيم بنمو ينمو العلم أن •

 .الرئيسية الفكر أدوات هي المفاهيم •
 .المفاهيم تشكيل في مهم بدور تقوم المدرسة •

 .ناقصة تكون وبدونها بالخبرة تتولد المفاهيم •

 .الخبرة مستوى فالختال وذلك آلخر شخص من الواحدة المفاهيم مدلوالت تختلف •

 .للفرد السابقة الخبرات على تعتمد المفاهيم أن •
  

  :مفاهيم الكيمياء العضوية
  لتي هي بمثابة العلـم الـذي يـدرس        وهي تلك المفاهيم التي تخص عالم الكيمياء العضوية وا        

كل المواد الكيميائية المحتوية على عنصر الكربون عدا كربونات وأكاسيد الكربون، وبنـاء عليـه        
ـ            ذا المفهـوم، باإلضـافة إلـى العديـد    توجد ماليين االمركبات الكيميائية التي تنـدرج تحـت ه

  .من المركبات العضوية التي تضاف بعضها إلى بعض 
إن العدد الضخم من المركبات العضوية التساهمية االرتباط بين ذراتها ممكن الحصول عليـه              

. تكون تنوعاً هائالً من السالسل والحلقـات      كون ذرات الكربون يمكنها أن ترتبط يبعضها البعض ل        
  )188: 2009القبيالت، (

ويخصص الباحث دراسته حول بعض مفاهيم الكيمياء العضوية التي تعتبر بمثابة المـدخل            
  :األساسي لدراسة الكيمياء العضوية ويخص بالذكر

 Hydrocarbons :الهيدروكربونات . 1

  :لهيدروجين مثالهامركبات عضوية تحتوي فقط على ذرات الكربون وا  
   CH4،   C2H6 ،  C3H8، C4H8    ، C12H26 ،C3H6 ،C6H6  
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  Hydrocarbons  Saturated :الهيدروكربونات المشبعة. 2
هي مركبات هيدروكربونية ترتبط ذرات الكربون فيها بعضها بـبعض بـروابط تـساهمية                

ـ         سلة والتـي يطلـق عليهـا       أحادية، والدراسة تقتصر على الهيدروكربونات المشبعة مفتوحة السل
 وهي مركبات أليفاتية تـشكل سالسـل  متماثلـة     Paraffins أو البرافيناتAlkanes" األلكانات"

  : ومثالها CnH2n+2صيغتها العامة 
CH4،   C2H6 ،   C3H8،C4H10     ، C9H20، C10H22  ،  C12H26وهكذا ،..  

لمركبات تتغير والجدول اآلتـي يوضـح       فإن الخواص الفيزيائية ل   . وكلما ازدادت السالسل بالحجم   
  : ذلك

  
  )2.3(الجدول رقم 

  الحالة الفيزيائية لبعض األلكانات
اسم 
  المركب

الصيغة 
  الجزيئية

الحالة   الصيغة التركيبية
  الفيزيائية

درجة 
  الغليان

  م˚165-  غاز  CH4 CH4  ميثان
  88.00-  غاز  C2H6  CH3CH3  إيثان
  42.2-  غاز  C3H8  CH3CH2CH3  بروبان

  0.5-  غاز  C4H10  CH3CH2CH2CH3  يوتانب
  36.00  سائل  C5H12  CH3CH2CH2CH2CH3  بنتان
  69.00  سائل  C6H14  CH3CH2CH2CH2CH2CH3  هكسان

  
  :بعض الخصائص لبعض األلكانات

  CH4 :(Methane( غاز الميثان -
ومصدر لغاز  يتفاعل مع الهالوجينات،    . غاز قابل لالشتعال  .  أبسط األلكانات، ال لون له وال رائحة      

  %.99يوجد في الغاز الطبيعي بنسبة . الهيدروجين
  C2H6 :(Ethane( غاز اإليثان -

أحد أفراد األلكانات؛ وجد هذا الغاز بكميات قليلة في الغاز الطبيعي ويمكن الحصول عليه بـوفرة                
  .من البترول تشبه خواصه خواص الميثان يستخدم للحصول منه على مركبات كيميائية أخرى

  C3H8 :(Propane(ز البروبان  غا -
خواصه شبيهة بخواص اإليثـان يعبـأ       . عادةً يتم الحصول عليه من البترول     . أحد أفراد األلكانات  

  .  باسطوانات ويباع كوقود للطبخ والحصول على حرارة
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  )2.11(شكل

  الشكل الفراغي للميثان واإليثان والبروبان
  

 Hydrocarbons  Unsaturated :الهيدروكربونات غير المشبعة. 3

   ذرات هي مركبات هيدروكربونية تمتلك رابطـة زوجيـة أو ثالثيـة علـى األقـل بـين                  
ابطـة  الكربون، والدراسة تقتصر على الهيدروكربونات غير المشبعة مفتوحة السلسلة التي تمتلك ر        

  Alkenes" األلكينــات"زوجيــة واحــدة بــين ذرات الكربــون والتــي يطلــق عليهــا اســم  
  :ومثالهاCnH2n   وصيغتها العامة Olefins" اُألوليفينات"أو 

   C2H4 ،   C3H6،C4H8    ،  C9H18 ، C10H20  ، C12H24،  وهكذا..  
غير كما يالحظ فـي الجـدول       فإن الخواص الفيزيائية للمركبات تت    . وكلما ازدادت السالسل بالحجم   

   :اآلتي
  

  )2.4(جدول رقم 
  الحالة الفيزيائية لبعض األلكينات

الصيغة   اسم المركب
  الجزيئية

الحالة   الصيغة التركيبية
  الفيزيائية

درجة 
  الغليان

  104.0 -  غاز  C2H4  CH2=CH2  ايثين
  47.2-  غاز  C3H6  CH3CH=CH2  بروبين

  6.0 -  غاز  C4H8  CH3CH2CH=CH2  ين-1–بيوت
  36.00  سائل  C5H10  CH3CH2CH2CH=CH2  ين-1–بنت

  
  :بعض الخصائص لبعض األلكينات

  C2H4 :(Ethene(اإليثين  -
تفاعالتـه تفـاعالت إضـافة      . االيثين أو االيثيلين هو أبسط ألكين، ال لون له و رائحته حلوة           

  لتكوين بولمرات بولي ايثين يـستعمل فـي صـنع مـواد البالسـتيك واإليثـانول وغيرهـا                 
  .من المركبات العضوية
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   C3H6:( Propene(البروبين  -
عاز ال لون له يستعمل في صنع البروبانون والبولي         . بروبين أو بروبيلين احد أفراد األلكينات     

  . بروبين أو البولي بروبيلين
من مبلمرات البروبين كأدوات المقالي كونهـا عازلـة         ) المقابض(نصنع بعض أدوات المطبخ     

  .للحرارة
  

  Stereochemistry: مياء المجسمةالكي . 4
تعني مقارنة األبعاد الثالثـة لجزيئـات عـضوية     ). D-3(دراسة األبعاد الثالثة لتركيب الجزيئات      

إن تركيـب األبعـاد   . متماثلة جداً، مثال ذلك المتماثالت المجسمة، فإنها تساعد على التمييز بينهـا   
ة؛وهو تخطيط يبين كيفية ترتيب الـذرات       الثالثة للجزيء غالبا ما ترى عن طريق الصيغ المجسم        

  :في الفراغ مثالها
  : الصيغة المجسمة لجزيء الميثان هي

  
  )2.12(شكل

        الشكل الفراغي للميثان
   

  Addition reaction: تفاعالت اإلضافة . 5
جزيئان معاً لينتج جزيئاً واحداً أكبر حيث إحدى الجزيئين يجب أن يكون            في هذا التفاعل يتفاعل     

  :أي يحتوي على رابطة زوجية أو ثالثية: غير مشبع
   األضـعف πوتمتاز األلكينات واأللكاينات بهذا النوع من التفاعالت وذلك لوجود الرابطة بـاي             

 . األقوى واألكثر ثباتاً σبطة ، وهذا يشجع احتمال كسرها مقابل تكون الراσ من الرابطة سيغما

  :مثال 
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  التكاثف. 6
  ن جزئى صغير كالماء   نوع من التفاعل بحيث يتفاعل جزيئان معاً لتكون جزيئة واحدة مع فقدا

  :ذلكمثال 

CH3COOCH2CH3 + H2→ CH3CH2OH + CH3COOH  
   تفاعـل كحـول     أن أي.يدعى هذا التفاعل بتفاعل األسترة حيث الناتج خالت االيثيل هى اإلسـتر           

   .مع حمض عضوي يتكون اإلستر
  

  :البترول. 7
وغالبـا  . أو قاع البحـر   البترول، سائل لزج، قاتم،عادة يوجد على أعماق كبيرة في باطن األرض            

  كون البترول عبر الماليين الـسنين     يت. يتكون غالبا من غاز الميثان    الذي  يوجد مع الغاز الطبيعي و    
تختلـف   إنه مزيج من األلكانـات التـي      . من تحلل أجسام الحيوانات والنباتات تحت تأثير الضغط       

   البترول ج المفيدة من تقطير   تيتم الحصول على العديد من النوا     . بدرجة كبيرة في الحجم والتركيب    
  .أو تكريره

  :التكرير. 8
 يتألف التكرير من ثالث عمليـات  .مجموعة من العمليات التي تحول البترول إلى مزيد من النواتج        

  . التقطير األولى، التحطيم، وإعادة التقطير–رئيسية 
  

  :للبترول )التجزيئي(التقطير األولى  *
) التجزئـة (إن عمود التقطير    . لى مكوناته، وفقاً لدرجات الغليان    عملية القصد منها فصل البترول إ     

. الموضح تالياً يبقى دائماً حار جداً في األسفل، لكنه يميل للبرودة تدريجيا كلما اتجهنا نحو األعلى               
عندما تتصل  . يمرر البترول المغلي إلى العمود على هيئة بخار، ويفقد الحرارة كلما ارتفع لألعلى            

فإنـه  .  التجزئة وعلى درجة حرارة أقل من درجـة غليانـه  عمودقطرة إلى الصينية في المواد الم 
يعاد تقطير المكونات ثانية لحصول عمليات فصل       . عندها يسحب عبر أنابيب   . يتكثف فوق الصينية  

  . أفضل
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  )2.13(شكل

  الشكل المبسط لبرج التقطير التجزيئي للنفط
  ):األجزاء( المكونات -

مزيج سوائل درجات غليانها متماثلة، يتم الحصول عليها من التقطير األولى، إن المكونات الخفيفة              
المكونات الثقيلة درجات غليانها عالية     . لها درجات غليان منخفضة وسالسل هيدروكربون قصيرة      

  . وسالسل الهيدروكربون فيها أطول
  
  : التحطيم-

تستعمل األلكانات الصغيرة   .  تحطيم األلكانات الكبيرة إلى ألكانات اصغر وألكينات       تفاعل ينتج عنه  
   مــع عوامــليحــدث التحطــيم علــى درجــات حــرارة عاليــة، أو). جــازولين(كبنــزين 

  :مساعدة، كما في المعادلة اآلتية
C7H16   +   C2H4      →   C9H20  

  )نونان(         )هبتان(  )إيثين(         
  
  
  
  
  
  
  

  )الجازولين أو البترول (:المصفاةغاز -1
رات ذتتكون من ألكانات عـدد      . أحد المكونات السائلة التي بتم الحصول عليها من التقطير األولى         

  ).م°150 -40(ذرة ولها درجة غليان تتراوح ما بين ) 12-5(الكربون في جزيئاتها ما بين 
  

  :رقم أو تقدير األوكتان
ويزداد هـذا   .100والمقياس مدرج من صفر إلى      ) جازولين( يشير إلى قياس كيف يحترق البنزين     

مثـل رابـع إيثيـل الرصـاص        ) (anti-knockالرقم باستعمال عامـل ضـد الفرقعـة مثـل           
)4OC2H5p)(pb.(  
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  يتكون بشكل رئيس من سلـسلة متفرعـة        و 90رقم األوكتين لبنزين السيارات الصغيرة أعلي من        
  .من األلكانات

  :الجازولين-2
  يتـألف الكيروسـين   .التقطيـر األولـى     روفين، سائل يتم الحـصول عليـه مـن          كيروسين أو ب  

ومعـدل درجـة    .رة كربون ذ15-9من األلكانات عدد ذرات الكربون في جزيئاتها يتراوح ما بين           
يء ويستخدم الكيروسين كوقود في محركـات الطـائرات والمـداف         . م °250-150غليانها ما بين    

  .المنزلية
  :زيت الديزل-3

 ي تحتـو  يتـألف مـن األلكانـات     . الغاز،سائل يتم الحصول عليه من التقطير األولى         يدعى زيت 
 فأكثر يستخدم زيـت الـديزل        م 250رة كربون أو أكثر لها درجة غليان        ذ 25-12جزيئاتها من   

  ).الباصات(ات ماكينات الديزل ذفي السيارات  كوقود
  :البقايا-4

ف من هيدروكربونات لها كتل جزيئية نـسبياً عاليـة   يتأل.الزيت المتبقي بعد عملية التقطير األولى      
  ودرجـة غليانهـا أعلـى     .  ذرة كربـون   40جداً، تحتـوى جزيئاتهـا علـى مـا يزيـد عـن              

بعضها يستخدم كزيت وقود، وما يتبقى يعاد تقطيرها للحصول على مكونـات أخـرى              .م350من  
  :منها

  :زيت التشحيم -
  . ليها من تقطير البقايا فى الفراغمزيج من السوائل غير المتطايرة يتم الحصول ع

  :الشموع الهيدروكربونية أو شموع البرافين -
ومن استعماالتها شـموع    . مواد صلبة طرية تفصل من زيت التشحيم بعد التقطير البقايا في الفراغ           

  .اإلنارة وصبغ األحذية
  

  ):اإلسفلت أو القار(بتومين
ه قطرانى، أسود شبه صلب على درجـات حـرارة          إن. سائل يتبقى بعد تقطير البقايا تحت التفريغ      

  .من استعماالت اإلسفلت في تعبيد الطرق وفى سقوف المنازل. الغرفة
   

  :المبلمرات والبالستيك
تـرتبط   )جزيئات صـغيرة (البوليمرات أو المتكاثفات مواد تتألف من العديد من الجزيئات البسيطة  

كمـا توجـد مبلمـرات      .عي ،مثل البروتينـات     توجد المبلمرات بشكل طبي   . ببعضها بتتابع متكرر  
  .اصطناعية ،مثل المواد البالستيكية
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  ):الجزيئات الصغيرة(المونومرات 
لك جزيئات اإليثـين هـي مونـومرات        ذجزيئات صغيرة نسبيا تتفاعل لتكوين المبلمرات، ومثال        

  .تتفاعل معاً  لتكوين عديد اإليثين

  
  )المونمر(ين اإليث            )  البوليمر(البولي إيثبن 

  

  :بلمرة اإلضافة
  والمبلمـر .  تعنى تفاعالت البلمرة بحيث تـرتبط مونـومرات ببعـضها بـدون فقـدان ذرات              

      .هو الناتج الوحيد وله نفس الصيغة األولية للمونومر

  
  :المبلمر المتماثل*
  

  مبلمر ينتج من نوع مفرد من المونومر 
  

  
  

  ):تكاثف(بلمرة التكثيف
  .تكون مونومرات مبلمراً مع فقدان جزيئات صغيرة مثل الماءتفاعل بلمرة حيث 

  

  ):مختلطة(البلمرة اإلسهامية
  .بوليمر مكون من إثنين أو أكثر من مونومرات مختلفة

  
  

  :تفكك البلمرة
  .يحدث هذا على سبيل المثال عند تسخين األكريلك. تحطم البوليمر إلى مونوميراته األصلية

  :مبلمرات من صنع اإلنسان
  .بيعة ،مثل النايلونهي مبلمرات تحضر في المختبر أو عن طريق الصناعة وال توجد في الط

n  
n  
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  ):مبلمر صناعي(اللدائن أو البالستيك 
  يائية مشتقة مـن البتـرول وهـى عـادة         وهى مصنوعة من مواد كيم    ) قوالب(من السهل تشكيلها  

غالباً ال تتحلل بفعل البكتيريا وعنـد حرقهـا      . متينة، خفيفة وصلبة وهى عازلة للحرارة والكهرباء      
   يتلـين   وهو الذي  thermoplastics بالستيك حراري    –نوعان  للبالستيك  .ينتج عنها أبخرة سامة     

أو ينصهر عند تسخين، مثل مبلمـر إيثـين والنـوع الثـاني هـو الـذي يتـصلب بـالحرارة                      
thermosetting        أي يصبح صلبا عند تسخينه وال ينصهر ثانية، مثال ذلك البالسـتيك المـستعمل 

المظالت الواقيـة مـن المطـر، األدوات         :وللبالستيك استعماالت كثيرة منها   . في أعمال السطوح  
  .المنزلية على اختالف أنواعها وغيرها كثير

  
  :البوليستر

من المبلمرات الناتجة من مونومرات مختلفة ،نتيجة لبلمرة التكثيف لكحوالت ثنائية الهيدروكـسيل             
 COO-–وحموض كربوكسيلية كمنومرات ،ترتبط المونومرات عن طريق المجموعة الوظيفيـة           

  .ومن استعماالته في أشرعة اليخوت فهي مصنوعة من البولستر. لتي توجد في اإلستراتوا
  ) نوع من ستائر الشبابيك(وبعض المالبس خيوطها من البولستر وبعض مواد األثاث المنزلي 

  
  :البولسترين

  )فنيـل إيثـين   (مبلمر صناعي ينتج عن بلمـرة اإلضـافة لالسـترين           .ويدعى مبلمر فنيل إيثين     
مثل السكاكين والشوك   ) (disposableستعماالته في صناعة المواد التي تستخدم لمرة واحدة         من ا 

  .كما يستعمل في صناديق التعبئة والعزل.والكؤوس وغيرها
  

  :النايلون
أنها قوية، مبلمرات لباس قياسية وهى مطاطة وال تمتص الماء          . إحدى عائالت مبلمرات األميدات   

سبق أن رأيت معادلة تكـون      .  الخيوط فغالباً تخلط مع خيوط أخرى      تستخدم في صناعة  . أو العفن 
  .النايلون من استخداماته في مظالت القفز وفى حبال التسلق

   

  :مبلمر اإليثين
  .يدعى مبلمر إيثيلين وهو مبلمر لنوع واحد من المونومر يتكون من البلمـرة اإلضـافية لإليثـين               

   طـرى مـنخفض  ى الطريقة المـستعملة، الـشكل األول   يتم إنتاج المبلمر بشكلين، وهذا يعتمد عل      
  يثين كتلـة جزيئيـة نـسبية تتـراوح    لمبلمر اإل. الكثافة، والشكل الثاني أكثر قساوة، وكثافته أعلى     

  سـتعماالته العديـد    ويدخل في صناعة العديد مـن األشـياء، فمـن إ           40.000-10.000ما بين   
  .من أدوات المطبخ، مثل أقداح الغسيل
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  ): PVC( فنيل مبلمر كلوريد
  . أو مبلمر كلوريد اإليثان وهو صلب يستعمل في صناعة العديد من األشياء كما في الرسم

  
  

 Acrylic:األكرليك

  ). ميثيل إيثين( -1-ميثوكسى كربونيل-1(أو مبلمر ) مثيل ميثا كريليت(يدعى مبلمر 
   صناعة الالفتـات يستعمل األكرليك في: فعلى سبيل المثال  . يستخدم في الغالب عوضاً عن الزجاج     
  .أو اإلشارات الخارجية على األبواب

  

  :المبلمرات الطبيعية أو الحيوية
  .حيث يتكون النـشا مـن مونـومر الجلوكـوز    . وهى التي توجد في الطبيعة، مثل النشا والمطاط    

كمـا أن الجاليكـوجين مبلمـر    . بلمر سكريات وهى تخزن في النباتات على شكل جلوكوز  النشا م 
فعندما ترتبط جزيئات الجلوكوز معاً     . طبيعي، المونومر المكون له هو والسكر األحادى الجلوكوز       

  . تتكون جزيئات الماء من نقاط االرتباط
  

  : من المطاطيءجز
من شجر المطاط، ثم تجرى بعد ذلك عملية الفلكنـة           مبلمر المطاط يستخلص من العصارة النازفة       

)Vulcanized (             وهى تسخين المطاط الطبيعي مع الكبريت، وبالتالي يصبح المطاط اللـين أكثـر
  .صالبة ويصلح لصنع العجالت واألنابيب وغيرها من المصنوعات المطاطية

   
نما تشكل أساسيات   ويرى الباحث أن مجموعة المفاهيم العضوية التي تم عرضها من قبل إ           

عند تعلم الكيمياء العضوية خصوصاً على طالب لم يتعرضوا خالل دراستهم السابقة علـى مثـل                
  .هكذا مفاهيم وأقصد طالب الصف العاشر محل الدراسة
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  :المفاهيم تعلم أهمية
 رسـي المد الـتعلم  غايـات  من أساسية غاية هو فعالة بطريقة المفاهيم تعلم على الطالب مساعدة إن

   .التفكير عملية وأساس
  

 مختلفـة  أنمـاط  علـى  يـشتمل  هرمـي  سـلم  فـي  ينـتظم  المفهوم تعلم أن جانييه ويرى

  .الهرمي السلم في له السابق إتقان منه يتطلب المفهوم تعلم على المتعلم مقدرة وأن التعلم، من
  

 األثـر  له يكون مما م،للمتعل العلمية المادة أهمية إبراز في بارزا دورا تلعب المفاهيم أن كما

 برونر ويلخص التعليمية، العملية في المتعلم قبل من الفعالة والمشاركة للتعلم الدافعية زيادة في األكبر

  :التالية النقاط في المفاهيم تعلم أهمية )91: 1992السويدي، ( في إليه المشار
  

 .فيها وجودةالم األشياء على التعرف وتسهيل البيئة تعقد من التقليل في تساعد . 1

 .فيها الموجودة األشياء على التعرف الطالب على المفاهيم تسهل . 2

 .جديدة مواقف مواجهة عند التعلم إعادة إلى الحاجة من يقلل . 3

 .النشاط من مختلفة ألنواع والتخطيط والتنبؤ التوجيه على تساعد . 4

 .واألحداث األشياء مجموعات بين والربط بالتنظيم تسمح . 5

 .والتطبيق التفسير على المتعلم ديساع المفاهيم تعلم . 6

 المحتوى، والوسـائل  وتنظيم واختيار التعليمية، األهداف تحديد في هاما دورا المفاهيم تلعب . 7

 .تقويمها ووسائل التعليمية،

 .الجديدة األخرى التعليمية للمواقف التعلم أثر انتقال في تسهم . 8
  

 ليست فقـط  وأنها البناء تراكمية يةعمل المفاهيم تعلم عملية أن الباحث يري ذلك ضوء وفي

 بـين  تفاعل ما خلق إلى تهدف هي بل المتعلم لدى السابقة للمعلومات جديدة معلومات إلضافة مهمة

 المعرفة أن تتصف من البد التفاعل، هذا ولضمان الجديدة العلمية والمعرفة السابقة العلمية المعرفة

 :همـا  هـامين  أمـرين  يراعي للطلبـة  أن المعلم فعلى ولذا استيعابها، ويمكن مفهومة بأنها الجديدة

 فإنـه  تعليمـه العلميـة   خالل المفاهيم أهمية إلى وبالنظر الجديدة المعرفة وصفات السابقة، المعرفة

 العلميـة وتـنقلهم   المـادة  فهـم  علـى  تساعدهم صحيحة علمية مفاهيم التالميذ يمتلك أن المهم من

  .تطورةوم صحيحة معرفة إلى بدائية معرفة من
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  :التفكير البصري:رابعاً
  :التفكير
v ًالتفكير لغة: 

األشـياء   فـي  النظـر  إعمـال  وهو )الفاء بكسر) (الِفكر(مادة  من مشتقٌ اللغة في التفكير  
: 1998ابـن منظـور،   ( التأمـل  وهو التفكير اسم ، والتفكر)111: هـ1306القاموس المحيط، (

 فكـر  :ويقولـون  "معرفـة المجهـول   إلـى  للوصـول  المعلوم في العقل إعمال" ، والتفكير)307

  ).698: 1972المعجم الوسيط،  ("حلها إلى ليتوصل فيها عقله َأعمَل أي مشكلة في
  

v ًالتفكير اصطالحا: 
  :وهناك العديد من التعريفات نذكر منها

  .بأدمغتنا معالجتها ثم ومن أنفسنا ومن الخارجي العالم من المعلومات أخذ هو التفكير  •
 لهـذه  العقليـة  والمعالجة اإلدراكات، من )األفكار( العقلية للعناصر العقلي االشتقاق هو فكيرالت  •

  (Cohen, 1979: 5).بينها المزاج أو األفكار،

 الحكـم  أو حولها، واالستدالل األفكار، تكوين بهدف الحسي للوارد العقلية المعالجة هو التفكير  •

   Beyer, 1984: a). (عليها

 الداخليـة  العقليـة  العمليـات  تعكـس  التـي  الرمـوز  استخدام على يقوم معرفي امنظ التفكير  •

 )233: 1999قنديل، . (الرمزي التعبير أو عنها المباشر بالتعبير إما

    تبـدأ  بحيـث  والفعل، القول تسبق عمليات من الذهن في يجول ما بأنه التفكير تعريف ويمكن  •
    حـل  محـاولين  نفهمـه،  مـا  تقيـيم  على نعمل ثم ،نراه ما أو نتذكره ما أو به نحس ما بفهم 
 )39: 2003سعادة، ( .اليومية حياتنا في تعترضنا التي المشكالت 
 )42: 1989بوني، (. ما غرض أجل من للخبرة المدروس التقصي هو التفكير  •

 يكـون  مـا وقـد   غرض أجل من للخبرة المدروس التقصي بأنه) 18: 2003(ويعرفه حبيب   •

 الحكـم  حـل المـشكالت، أو   أو التخطـيط،  أو القـرار،  اتخـاذ  أو الفهـم  هـو  الغرض ذلك

 .ما بعمل القيام أو األشياء، على

   رمـوز  نعرفه مـن  ما تنظيم إعادة على تقوم هادفة، ديناميكية معرفية عقلية عملية هو التفكير  •
   واقـع ال وفهم وحل المشكالت القرارات اتخاذ في تستخدم جديدة أنماط في وتصورات ومفاهيم 
 )9: 2006الخزندار وآخرون، . (الخارجي 

 

 أنـه القـدرة   على التفكير عرف األول التعريف أن نجد السابقة التعريفات في النظر دققنا لو  

 علـى االسـتنتاج   الـشخص  مقـدرة  أي اشتقاق عملية التفكير أن بين وآخر المعلومات، أخذ على
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ـ  علـى  وصفه  وآخرCohenعند  جاء كما واالستقراء  ورد العمليـات كمـا   مـن  مجموعـة  هأن

  .والخزندار وحبيب وبوني  وسعادةBeyerعند 
  

  :بأنه التفكير تعريف يمكن تعريفات من تقدم ما ضوء في
 معينـة،  مـشكلة  لحّل جديدة بطريقة خبراته لتنظيم العقل يوظفها التي العمليات من منظومة  

 إدراك والنتـائج، وعمليـات   المقدمات بين العالقة إدراك عمليات على المنظومة هذه تشتمل بحيث

 المنظومـة  هذه وتكون المعلوم والمجهول، وبين والخاص، العام وبين والنتيجة، السبب بين العالقة

 حـل  أو ظـاهرة،  علـى  الحكم أو ما، تكوين فكرة (:تكون قد مقصودة غاية لتحقيق وموجهة هادفة

  )الخ...قرار اتخاذ أو ما، لمشكلة
  

  : الكريم القرآن في التفكير
 العقل؛ وذلك تأثراً عن الحديث دون التفكير عن التحدث النفس علم كتب في العادة جرت لقد  

 تتحـدث  ال فهـي بالتـالي   آثارهـا،  خالل من إال األشياء بوجود تعترف ال التي السلوكية بالنزعة

 أثـر  هنـاك  كـن ي لـم  إن وبالتالي... والتخيل والتذكر، كالتفكير، آثاره عن تتحدث وإنما العقل عن

 بـالكالم  حـديثنا  فنستهل ألولئك وجهة مخالفة ننحو أن نريد لوجوده، لذا عندهم اعتبار فال آثاره من

 ورد مـا  ًإلـى  اسـتنادا  آثـاره،  ًمـن  أثـرا  يكون التفكير والذي التفكير، أساس هو الذي العقل عن

 القـرآن  مـن  كثيـرة  واضـع م في ويعقلون  العاقلين:كلمتي تعالى اهللا ذكر حيث الكريم، القرآن في

  )4: 2006الخزندار وآخرون، ( .الكريم
    
 والتبـصر بحقـائق   اهللا مخلوقات في والتدبر والتفكير العقل إعمال أن في شك هناك وليس  

 الكون سنن أجل اكتشاف من اإلنسان وسائل ألنها اإلسالمي، الدين عظمها التي األمور من الوجود

 الخـالق  وجود على في االستدالل وسائله من أنها كما لسعادته، اوتطويعه وفهمها الطبيعة ونواميس

  .من التاريخ والعبر الدروس استخالص وفي وتوحيده، وعظمته
      
 وجوهه على األمر وتقليب والفحص التأمل بمعنى -العقلي النظر إلى الكريم القرآن دعا وقد    

  .مسؤوليته اإلنسان يتحمل ينيد كواجب فيها تأويل ال وصريحة مباشرة دعوة -وإدراكه لفهمه
       

 السـتخدامه؛  والدعوة ووظائفه العقل مشتقات فيها وردت التي القرآنية اآليات عدد نعرف أن ويكفي

 كثيـرة  آيـات  اهللا أورد ولقـد  اإلنـسان  حياة في التفكير أهمية حول حتمية نتيجة إلى نتوصل حتى

  )26: 2002، جروان(: ومنها والتدرب والبصيرة والفكر العاقلون عن
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v آية49 :الفعلية بالصيغة العقل مشتقات فيها وردت آيات . 

v آية 129 :النظر إلى تدعو آيات. 

v آية 148: التبصر إلى تدعو آيات. 

v آيات 4: التدبر إلى تدعو آيات. 
v آية 16: الفكر إلى تدعو آيات. 

v آيات7: االعتبار إلى تدعو آيات . 

v آية 20: التفقه إلى تدعو آيات. 
v آية 269:التذكر إلى تدعو آيات.                 

 

  :التفكير إلى تدعو التي اآليات بعض ونذكر     
 }46:سبأ{ ". َأن تَقُوموا ِللَِّه مثْنَى وفُرادى ثُم تَتَفَكَّروا : "تعالى قوله  •

  }219:البقرة{ " .كَذَِلك يبين اللّه لَكُم اآلياِت لَعلَّكُم تَتَفَكَّرون: " وجل عز وقوله  •
 }24:يونس{ " .كَذَِلك نُفَصُل اآلياِت ِلقَوٍم يتَفَكَّرون : "وجل عز وقوله  •

 } 3:الرعد{ " .ِإن ِفي ذَِلك لَآياٍت لِّقَوٍم يتَفَكَّرون: " وجل عز وقوله  •

 }11:حلالن{. "ِإن ِفي ذَِلك لََآيةً ِلقَوٍم يتَفَكَّرون " :وتعالى سبحانه وقوله  •

    :الـنعم  تلـك  يـستخدمون  ال ممن غيرهم وبين عقولهم، والمستخدمين المتفكرين بين اهللا ويفرق  •
 }50:األنعام{ . "قُْل هْل يستَِوي اَألعمى والْبِصير َأفَالَ تَتَفَكَّرون : "الحق فيقول 

 }8:الروم{.  "َأولَم يتَفَكَّروا ِفي َأنفُِسِهم " :وتعالى سبحانه الحق ويقول  •

    فيقـول  اإلنـسان،  عليـه  حال كل وفي واألرض، السموات خلق في للتفكير أخرى دعوة وهناك  •
  الَِّذين يذْكُرون اللّه ِقياما وقُعودا وعلَـى جنُـوِبِهم ويتَفَكَّـرون ِفـي خَلْـِق       " :وجل عز المولى 
 }191:آل عمران{. " السماواِت واَألرِض  

   صغيراً وكبيراً، يقـول   المسلم لتشويق الحق، القصص وهو اهللا قصص في لنتفكر دعوة هناك بل  •
 }176:األعراف{ "فَاقْصِص الْقَصص لَعلَّهم يتَفَكَّرون: " الحق 
  الحـق  قـال  فيهـا،  ليتفكـروا  للنـاس  وجـل  عـز  المـولى  يـضربها  األمثـال  وحتـى   •

   }21:الحشر{ ".مثَاُل نَضِربها ِللنَّاِس لَعلَّهم يتَفَكَّرونوِتلْك الَْأ"   :وتعالى سبحانه 
 لـئال  للبعيـر  قيـد  عـن  عبـارة  اللغـة  في وهو والفعل، بالقوة يكون لما عام والعقل اسم    

 الـذي  هو المربط فالعقال "بعير عقال منعوني لو" :عنه اهللا رضي الصديق بكر أبو ذكر يهرب، كما

 سـبباً  لكونـه  للمعقوالت، أسماء المحسوسات استعارة في عاداتهم على تشبيه هذاو البعير، به يربط

 .نظام غير على تقع أن أفعاله منع أو به، ال يجمل ما تعاطي من ومنعه به، اإلنسان لتقييد

  )15: 2006مهدي، (                                                                       



 73

   :وتعلمها التفكير مهارات تعليم أهمية
 التالميـذ  تعلـم  وراء المبـررات  مـن  عدداً التفكير بمهارات المهتمين من العديد أبرز لقد    

 األهـداف  تحقيـق  أجـل  من عالية بمهارة التفكير يستطيع الذي المواطن تنشئة في أهمها يتمثل لها

 والوجدانيـة  والروحيـة  ريـة الفك النـواحي  من بالتكامل يمتازون مواطنين وتنشئة فيها، المرغوب

 وحـل  القـرارات  وصـنع  واإلبـداعي  الناقـد  التفكيـر  علـى  األفـراد  قدرة وتنمية والجسمية،

 ولألمـور  خاصة بصورة اللغوية لألمور واألفضل األعمق الفهم على كثيراً ومساعدتهم المشكالت،

  .عامة بصور الحياتية
 تـم إبـراز   ما إذا توضيحها فيمكن يميةالتعل للعملية بالنسبة التفكير مهارات أهمية عن أما

   :كاآلتي والمعلمين التالميذ من لكل أهميتها
  

v اآلتي في وتتمثل للتالميذ بالنسبة وتعلمها التفكير مهارات تعليم أهمية: 
 .اآلخرين نظر وجهات من المختلفة القضايا إلى النظر في التالميذ مساعدة •

 .الدقة من واضح بنوع عليها والحكم كثيرة مواقف في اآلخرين آراء تقييم •

 .وأفكارهم وآرائهم اآلخرين نظر وجهات احترام •

 .وأفكارهم الناس آراء بين المتعددة االختالفات من التحقق •

 .بها واالستمتاع التعلم عملية تعزيز •

 .لديهم الذات وتقدير التالميذ لدى بالنفس الثقة مستوى رفع •

 الـصعبة والحلـول   األسـئلة  عـن  اإلجابة لىع القيود من وتفكيرهم التالميذ عقول تحرير •

 . حدتها التخفيف من أو حلها على ويعملون يناقشونها التي العديدة للمشكالت المقترحة

 .لديهم التفكير وإثارة التالميذ بين الجماعي العمل بأهمية اإللمام •

 .تدعمه التي والوسائل وبالطرق التعلم بكيفية اإللمام •

 .لديهم الصالحة المواطنة وتنشئة المدرسة، بعد العملية للحياة االستعداد •
 

v اآلتي في التفكير والتي تتلخص لمهارات المعلم اكتساب أهمية:  
 )15: 2006الخزندار وآخرون، (

 .التعليمية التعلمية العملية في ذلك ومراعاة التعلم أنماط بمختلف اإللمام في مساعدتهم •

 .لمينالمع لدى والحيوية والنشاط الدافعية زيادة •

 .التالميذ وبين بينهم والتعاون والمشاركة باإلثارة تتسم عملية التدريس عملية جعل •
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 يستمتعون باألنـشطة  التالميذ ألن الدراسية؛ للمادة اإللقاء عملية على التركيز من التخفيف •

 واالتجاهـات  المعارف والمهـارات  اكتساب طريقها عن يستطيعون التي المختلفة التعلمية

 .يهاف المرغوب

 التالميـذ وأنـشطتهم   أداء على إيجابيا ينعكس، مما بأنفسهم، وثقتهم المعلمين معنويات رفع •

  .المختلفة

  
  :التفكير طرق
  : وهي الحواس على بناء تصنيفها تم للتفكير، رئيسة طرق ثالث يوجد  

 ... والمحادثات، والنغمات الصوت، أدواته ومن السمع حاسة على ويعتمد :السمعي التفكير •

 .الخ

 الصور، واأللوان، والخطوط أدواته ومن البصر حاسة على ويعتمد: البصري التفكير •

 .الخ...التخطيطية والرسوم المجردة

 :مثل حساسة طبيعية معلومات على يرتكز حيث الشعور على ويعتمد: الشعوري التفكير •
 .الخ... والشعور، والحدس والتوتر، العاطفية، الحرارة، والحالة ودرجة الوزن،

  
  : والتخيل التصور

 فتبـدأ  مثلث، رسم الطباشير، تريد من إصبعاً يدك في وممسكًا سبورة أمام تقف بأنك تخيل    

 ترجمة عملية يحدث إذن عقلك، في الموجودة المثلث صورة مع بالتوافق السبورة على يدك بتحريك

  . المقصود الواقع إلى عقلك من بصرية لصورة
 قـاموس  في ويعرف عقلنا، في ما صورة خلق بأنه التخيل أو لتصورا يعرف القواميس ففي    

" البـصر  إلى الحقيقة في يقدم ال شيء رؤية أو عقلية صورة تشكيل عملية" بأنه االنجليزي أكسفورد
)1989 (The Macmillan Dictionary of Psychology, ،بعـض  تـشير  حـال،  أية وعلى 

 للتـصور  آخـر  تعريـف  إلى ,Longmans and Collins (Websters (مثل األخرى القواميس

  للـصور  الـسينية  األشـعة  بتـصوير  أو بالجراحة للنظر ما بعض تعريض عملية التصور أن وهو
 رسومات استعمال ليتضمن بسهولة ممتدا يكون تقني تعريف بأنه واضح بشكل هذا يدل الفوتوغرافية،

  . مرئيات أخرى بطريقة غير المرئيات لجعل التصوير وأنظمة الحاسوب
  

 قابلـة  صورة غير إلى الخام المحاكاة بيانات تحول التي العمليات سلسلة إلى التصور ويشير

 العقليـة  للصورة عملية تصويرية بالتصوير ونعني المنتجات، إلى البصرية العروض وتشير للعب،
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 ةبـسهول  للتعـديل  والقابـل  البـصري العـابر   التمثيل إلى البصري العرض ويشير وسط، أي في

  LCD) .19-25 (Visvalingam,1994العرض  شاشات مثل االلكترونية، اإلعالم أجهزة على
      

  ),Ganter & Dibiase, MacEachren(التـصور   حـول  أفكارهم دارت الذين العلماء ومن
 تقنيـات  فـي  التطور دراساتهم تأثير تضمنت وقد العلمي والتصور التصور بين العالقة درسوا وقد

  . التصور عملية على الحاسوب
 ,Dibiase)أكـد   العلمـي  البحـث  سياق ضمن بالتصور الجغرافي للتفكير قدم مقترح ففي

 تـصور  بأنـه  التصور العلمي عرف وقد البحث، سلسلة في الخرائط دور على إطاره  في(1990

 الفرضـيات  صـياغة  ثم األولية ومن للبيانات استكشاف من العلم، سمات كل يتضمن تخطيط أساسه

  ),MacEarchen 1994 :1-12. (للنتائج النهائي التقديم إلى نصل أن إلى
 عـرض  تقنيـات (كإتصال  وتطبيقات، تحليل كإدراك التصور (1991) تايلور عرف  وقد

  ).جديدة حاسوب تقنيات(، كشكلية )جديدة
 Dibiase, MacEachren)و تـايلور  مـن  كل بين التصور إلى النظرة في اختالفات نجد

Ganter)& ,التـصور  تايلور حيث يوضح التصور، تدعم التي التقنية أهمية إلى النظرة في صة خا 

  .التصور بتطبيقات اآلخرين يهتمون أن نجد بينما الحاسبات تقنية على التطورات على بتأكيده
  

  : البصري التفكير مفهوم
 أفـالم   إلـى والمنطوقة المكتوبة الكلمات كلتا نترجم أن نستطيع فنحن ثانية، لغة لها الكلمات

 صـور  إلـى  كلماته تتـرجم  فان إلي يتكلم ما شخص فعندما بالصوت، أيضا وندعمها ملونة وصور

 تاريخيـة  كحـسابات  ألـف كلمـة؟   تعادل الصورة هل نطرحه، أن يجب سؤال يوجد وعليه فورا،

  .قوية إدراكية أدوات البصرية هي األدوات أن نجد العلمية واالختراعات االكتشافات من
(Rieber,1995 :1042)  

 األساسية ومن الوسائل الشائعة االستعماالت من فهو إلينا مألوف البصري التعبير فإن وعليه

 ليس المعرفة، لتمثيل البصرية مهمة األشكال إن العادية، الحياة في العقلية الصورة ومعالجة لتشكيل

  .التفكير والتعلم تربط كسمات لكن وتربوية إرشادية كأدوات فقط
  

 مجـال  العلماء في بحوث من كثير نجاح في ساهمت البصرية األدوات بأن ذلك إلى فأض

  ,eg Gleick, 1987; Cunningham 1994; Klotz). 1994(مثل  الرياضيات
  

 حـل المـسائل   في والممارسات التعليم أصول علم في مهمة البصرية األدوات اعتبرت وقد

 المنطقـي  تـستعمل االتـصال   التـي  اللغوية اضاتاالعتر على مستنده األحيان أغلب قي الرياضية
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 سـبيل   علـى (Diezmann,1997)لـ  الرياضيات تعليم في األخير فالبحث ، المتسلسل التفكير في

 يدعم البصرية باألشكال التمثيل أن مؤكدا الرياضيات، تعلم في البياني التفسير الستعمال دعا المثال،

  : األخرى التفكير من أنواع رهغي عن البصري للتفكير التالية الفوائد
 .المعروض للشكل المكانية الداخلية العالقات رؤية قدرة •

 .المعروض الشكل جسم ضمن النسبية العالقات عن الكشف قدرة •

  .االستدالل مهارات تنمية •
  

 الحسية مباشرة بالجوانب بصورة مرتبطة عقلية قدرة هو البصري التفكير أن بياجيه ويرى

 أشكال من المتعلم يراه بين ما متبادل تناسق هناك يكون عندما التفكير هذا دثيح حيث ، البصرية

.      المعروض والرسم الرؤيا معتمدة على عقلية ونتاجات ربط من يحدث وما وعالقات ورسومات
)1974 (Furth & Wachs,  

 تخيـل وعـرض   علـى  الفرد مهارة بأنه البصري  التفكير,Wileman) 1993(يرى  بينما

 الـذي نـستخدمه   الحـشو  مـن  الكثيـر  مـن  بـدالً  والرسوم الصور باستخدام ما معلومة أو فكرة

    . اآلخرين مع االتصال في
  
 تـداخل ثـالث   مـن  يتكـون  خوارزمي وال تحليلي غير للتفكير نمط البصري التفكير إن

  )2.14(الشكل أنظر .بالتصور والتفكير بالرؤية والتفكير بالتصميم التفكير :هي استراتيجيات
  

  
  

  )2.14(الشكل 
  البصري التفكير إستراتيجيات

  
 هـذه التـصورات   وارتبـاط  األبعاد وثالثية ثنائية لألجسام البصري اإلدراك هي فالرؤية

 يكـون  وأن لألجسام المعطيـة  مختلفة أدوار إدراك التصور ويتضمن. للمشاهد الماضية بالتجارب

 ويمكننا للكلمات ملموس يزودنا بمعنى أن يمكن نوع ألي البصري فاالستعمال .البديلة للحقائق مدركا

   .األفكار بين واالتصاالت العالقات رؤية من
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  :لتفكير البصريمنظومة عمليات ا
 التعرف والوصف .1

 .التحليل .2

 .الربط .3

 .التفسير .4

 الشكل البصري .استخالص المعاني .5

 تمدخال

 اللغة اللفظية

 مخرجات

 قـراءة  على الفرد قدرة تترجم العمليات من منظومة: بأنه البصري التفكير تعريف يمكن وعليه

  مكتوبـة (لفظيـة   لغـة  إلـى  الـشكل  ذلـك  يحملهـا  التي اللغة البصرية وتحويل البصري الشكل
  :التاليـة  المهـارات  المنظومـة  هـذه  وتتـضمن  منـه  ، واسـتخالص المعلومـات  )نطوقـة أو م

  )2.15(انظر الشكل (
  
  
  
  
  
  
  

  )2.14(الشكل 
  البصري التفكير عمليات منظومة

  
  )2.16(الشكل 

  البصري التفكير مهارات

 البصري النموذج أو الشكل عرض

 ووصفه الشكل على التعرف  مهارة.1

 .تحليل الشكل. 2

 العالقات ربط. 3

 الفجوات تفسير ..4

 المعاني استخالص. 5
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  : هيالبصري التفكير مهاراتو
  :وصفهو الشكل على التعرف مهارة. 1

  .المعروض الشكل وطبيعة أبعاد تحديد على القدرة  
 :الشكل تحليل مهارة. 2

  .وتصنيفها العالقات تلك خصائص وتحديد الشكل في العالقات رؤية على القدرة  
 :الشكل في العالقات ربط مهارة .3

  .فيها بينها والمغالطات التوافقات وإيجاد الشكل في العالقات عناصر بين الربط على القدرة  
  :الغموض وتفسير إدراك مهارة .4

  .بينها والتقريب العالقات في والمغالطات الفجوات توضيح على القدرة
 :المعاني استخالص مهارة .5

 خـالل الـشكل   مـن  علمية ومبادئ مفاهيم إلى والتوصل جديدة معاني استنتاج على القدرة  

 هـذه الخطـوة   أن إذ ، الـسابقة  الخطـوات  الخطـوة  هـذه  تـضمن  مراعـاة  مـع  المعروض

  .السابقة الخمس الخطوات محصلة هي
  
  : البصري التفكير طرق
  : من لكل العلمية الدراسات على االطالع بعد

,(Diezmann,1997) ,(eg Gleick, 1987) , (Cunningham, 1994) , (Klotz, 1994)  
 (Wileman,1993) ,( Furth & Wachs,1974)  
  

  : وهي البصري فكيرللت طرق ثالث إلى الباحث توصل  
 .حولنا من األجسام خالل من التفكير •

 .كتاب قراءة خالل بالتخيل التفكير •

 . بالرسم أو بالكتابة التفكير •
 

  بـاألنواع  تـرتبط  التـي  المختلفـة  المهـارات  مـن  كثير عندهم البصر فاقدي غير فالبشر
 علـى شـكل   رأيـه  تمثيـل  في فعاالً المصور يكون قد المثال سبيل فعلى البصري، للتفكير الثالثة

 يحمـل المعنـى   نقـاش  إلـى  يتخيله ملخص ترجمة على قدرة أكثر الفنان أن نجد تخطيطي، بينما

  . الثالثة البصري التفكير أنواع بين التفاعل األمثلة تلك تتطلب رمزي، نحو على
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  : البصري التفكير مميزات
 .الطلبة بين التفاعل من ويسرع التعلم نوعية من يحسن •

 .الطلبة بين االلتزام من يزيد •

 .األفكار لتبادل جديدة طرق يدعم •
 .التعليمي الموقف إدارة من يسهل •

 .لها الحل خيارات من العديد بتوفير العالقة القضايا حل في يساهم •

 .جديدة منظورات وبناء التفكير َيعمق •
 .الطلبة لدى المشكالت حل مهارات ينمي •

  
  :البصري التفكير أدوات

  : وهي,Wileman) 1993(أدوات  بثالثة البصري لشكلا تمثيل يمكن
 . الرموز •

 . التخطيطية الرسوم •
  . الصور •

  
  

 )2.17(الشكل

  البصري التفكير أدوات 
  

v والمضيع الغالي النوع هي األحيان أغلب في ولكن االتصال في دقة األكثر الطريق :الصور 

 .عليها لالحصو في صعوبة واألكثر للوقت

v ا األكثر وهي فقط بالكلمات مثلت :الرموزأكثر أنها تكون رغم االتصال واستعماالً في شيوع 

 .تجريدا

v وتشمل  الحل المثالي وتصور األفكار لتصور التخطيطي الفنان ويستخدمها: التخطيطية الرسوم 

 ))3.5(لشكل انظر ا(.ورسوم اعتباطية ما بمفهوم متعلقة ورسومات بالصورة متعلقة رسومات

  
 

  
  التفكیر أدوات

 البصري

  
 الرموز

  
  الرسوم

 التخطیطیة

  
 الصور
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  ) 2.18(الشكل

  التخطيطية الرسوم
  

 فكـرة واسـتعمال   أو لجسم التمييز سهلة اعتراضات ذات تكون بالصور المتعلقة فالرسومات  

 مطبوعـة  باسـتخدام قـصاصات   بالتفصيل الجسم عن لمحة عليها يكتب ظليه كصور األشياء هذه

  .بالحاسوب أو
 األحيـان لجـسم   أغلـب  في والتجديد التفصيل قدر نفس تزيل بالمفهوم المتعلقة توالرسوما  

  . التمييز سهل ما
 منـه العالقـات   تـرى  كطريق مدرب خيال في حملت مجردة رموز االعتباطية والرسومات  

 لفقـرة  األفكـار الرئيـسة   تلخص التي اللفظية بالصور االعتباطية التخطيطات وتسمى األفكار بين

  .الخ ...شبكة انسيابية وخرائط ومخططات هندسية أشكال االعتباطية الرسومات نوتتضم ما
  

  :البصري الشكل
 تنظيم أنماط المشتقة من الرئيسة واألفكار المفاهيم من مكونة تخطيطية صورة البصري الشكل  

 أفكـار  يوتعط الحوارات الكتب أو في أهمية األكثر والمفاهيم والعبارات الدليلة والكلمات المحاضرة

 تـشكيلة  أن يـستعمل  يمكـن  البـصري  فالـشكل  المحتـوى،  أهميـة  مـستوى  إلـى  ثمينـة 

 ظلية صور – أعداد – وكلمات دليلية ألوان – هندسية أشكال – قصاصات – صور(الرسومات  من

 )). 3.6(انظر الشكل ). (فكرة أو مفهوم لتمثيل رمزية تقنية أي – خطوط –

  والعقدمن الكلمات، لإليجاز الدليلة الكلمات :التخطيطي يالبصر الشكل في نستخدم أننا كما  

 ورسوم تخطيطية برسوم ، مدعماًوالخطوط األسهم باستخدام والمفاهيم األفكار بين للربط الهندسية

  ,Cyrs & Smith) 1990 (.شفوية ورموز تصويرية

 يةالتخطيط الرسوم

 صوريه رسومات

 مفاهيم خارطة

 اعتباطیة رسوم
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  :التخطيطي البصري الشكل مكونات استخدامات
v واألسـهم  ارتبطتا بـالخطوط  الهندسية األشكال في المضمنة والعبارات الدليلية الكلمات إن 

 . األفكار بين العالقات لرؤية

v تـدل  يمكـن أن  الخطـوط  أن حيـث  االتـصال،  أو العالقة نوع على يدل بالرسم خط أي 

 . رئيسة فكرة أو أيضا أمثلة على

v ا، األسهم تعنيإليها تؤدي أو نتيجة، منتج، سبب. 

v العبارات أو الدليلية اتالكلم تحتوي أن يمكن العقدة . 

  
 )2.19(الشكل 

  الهندسية والعقد والخطوط واألسهم الدليلة الكلمات يوضح
  

  :العقل وتخطيط البصري التفكير
 Tony)العمـل   إبداع معلم قبل من الستينات في أصالً طورت بصريا األفكار تخطيط تقنية

Buzan)أوجد حيث على الورقة، األفكار تلخيص في أسرع بصري طريق نتكوي يريد كان ، حيث 

 يفكـر  التـي  المـشكلة  مـن  برمز تخطيطي تبدأ ، والتي"mindmapping"المسماة  الرائدة تقنيته

 بيـضاوية  ( رمـوز  ضمن توضع أن الكلمات يمكن وضع ثم الصفحة، مركز في لها حل إبداع في

  .أخرى التصاالت العقل ولتحفيز فكاربعض األ إلبراز )الخ .. الشكل مربعة الشكل،
  

  التفكيـر  نحـو  وتطـور  بثبـات  ونمـا  بـصريا  األفكار بتمثيل االهتمام كان الستينات منذ
 إلـى أيقونـات   المطـارات  في إشارات من مكان، كل في الرموز نجد حولنا من نظرنا فلو بإبداع،

  . الصورب بالكلمات، ولكن فقط ليس بيننا فيما نتصل الحاسوب، شاشات على
  
  

  يؤدي
 إلى

 الرسم عرض

 البصري الشكل

 المعلومات تنظيم

 االحتفاظ

 الفهم
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   البصري؟ التفكير يعمل كيف
 الموقف والعالقات في المعروضة والصور والرسومات األشكال على البصري التفكير يعتمد

 يجد أن ويحاول يدي المتعلم بين والصور والرسومات األشكال تلك تقع حيث فيها، المتضمنة الحقيقية

  Campbell)   ,1995 : 180. (أمامه التي للمضامين معنى
  

 وسـط دينـامي   فـي  بقوة يتم مكوناته وتطبيق جداً بسيط البصري التفكير مبدأ فان وبالتالي

 هندسـية  أشـكال  أدوات تأخذ بمساعدة البصري التفكير يتم أفضل، حيث تفكير إلى يؤدي فعال،مما

 بأفكارنـا  للعمـل  مرنـة تـساعدنا   عـرض  بطرق مقدمة واضح، الحالي التفكير وخططت لجعل

  لتفكيـر  ،تـؤدي  قبـل  مـن  أهداف محددة ويحقق جديدة تصورات لدينا ينشط مما خالق، نحو على
الزمنيـة، والـصور،    والخطـوط  والمخططات االنـسيابية،  التخطيطات، استخدام خالل من أفضل

  . الخ ..واألفالم، والتصورات
 فإنـك  الشكل واللـون  ذات قف بإشارة وتفاجأ سريع طريق على سيارتك تقود عندما: فمثالً

 لـديك  التبـصر  نـوع مـن   حدث وبالتالي اإلشارة على توقف كلمة كتابة عدم تلقائيا، رغم قفتتو

  . الرسم خالل من
 شـخص التفكيـر   كـل  يحـاول  ما، لشركة التنفيذ مدراء من لعديد اجتماع في  :آخر مثال

 يابياانس مخططًا أحد األشخاص يعرض اإلحباط، من ساعات عدة بعد منطقيا، معقدة تسويقية حالة في

  . ويسترخون يرتاح الجميع فجأة عملي، وحل المشكلة، يبين بيضاء، لوحة على
  

يرى الباحث أن توظيفه إلستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية والتي هـي بمثابـة نمـوذج     
اء على ما لديهم مـن خبـرات   يجمع بين المدرسة البنائية أي بناء المفاهيم العلمية لدى المتعلمين بن  

قد تكون عوناً في عملية التعلم؛ ويبن بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة والتي تحدث لدى                مسبقة
المتعلمين حالة من اإلمعان الفكري تجعل التعلم عملية ذات جدوى ومعنى وبالتالي تكـون عمليـة                

   عالمـة فارقـة  تنمية المفاهيم أكثر فعالية، إضافة إلـى أن تلـك اإلسـتراتيجية جـاءت لتـضع        
  عرفـة شـكله   ة التفكير البصري لديهم من خالل الربط بين اكتساب المفهوم من جهـة وم             في تنمي 

أو تنمية المفهوم وتحليل شكله أو معرفة المفهوم العلمي وربط العالقات فيما بين أركانـه أو إدراك        
  .المفهوم العلمي وما ينتابه من خلل في حال عرض خبرة جديدة متعلقة بتلك المفهوم
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  الفصل الثالث

م يوظف إستراتيجية دورة التعلم فـوق      تهدف الدراسة الحالية إلى إعداد واستخدام دليل معل         
المعرفية في تنمية المفاهيم ومهارات التفكير البصري لدى طالب الصف العاشر األساسي، ولـذلك         
قام الباحث باالطالع على الدراسات السابقة في هذا المجال، لالستفادة منها فـي إعـداد اإلطـار                 

قة المتعلقة بالدراسة تم تصنيفها إلى ثـالث       النظري وأدوات الدراسة، وبعد مراجعة الدراسات الساب      
  :محاور هي

  .الدراسات التي تناولت دورة التعلم: المحور األول
  .الدراسات التي تناولت تنمية المفاهيم: المحور الثاني
  .الدراسات التي تناولت التفكير البصري: المحور الثالث

  
  .الدراسات التي تناولت دورة التعلم: المحور األول

  

  ):2009الخضري (سة درا .1
   البنائيـة Seven E'sهدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج محوسب يوظف إسـتراتيجية  

طالبـة، وتـم    ) 79(في تنمية مهارات التفكير العليا لمادة التكنولوجيا، تكونت عينة الدراسة مـن             
 الدراسـة   طالبة، وتم اختيار عينـة    ) 39(طالبة وضابطة   ) 40(تجريبية  : تقسيمها على مجموعتين  

تطبيق، تحليـل، تركيـب،     (بطريقة عشوائية، وأعدت الباحثة اختباراً يقيس مهارات التفكير العليا          
 Seven E'sوذلك بعدما قامت ببناء برنامجاً محسوباً مـن إعـدادها يوظـف إسـتراتيجية     ) تقويم

مجموعـة  من أهم نتائج الدراسة وجود فروق بين متوسط درجات الطالبـات فـي ال   البنائية، وكان 
التجريبية والمجموعة الضابطة، في اختبار مهارات التفكير العليا البعدي تعزى الستخدام البرنـامج    

  . المحوسب
  

   ):2008األسمر (دراسة  .2
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر دورة التعلم في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم العلمية لطالب              

  طالباً، وتـم تقـسيمها    ) 67( تكونت عينة الدراسة من      الصف السادس األساسي واتجاهاتهم نحوها،    
تجريبية وضابطة، وتم اختيار عينة الدراسة بصورة عـشوائية، وأعـد الباحـث     : على مجموعتين 

ــاً  ــة، ومقياس ــصورات البديل ــشخيص الت ــاراً، لت ــل اختب ــة، ودلي ــاهيم العليم ــاه المف    التج
ط درجات الطـالب فـي المجموعـة        المعلم، وكان من أهم نتائج الدراسة وجود فروق بين متوس         

التجريبية والمجموعة الضابطة، في اختبار التصورات البديلة لمفاهيم الحركـة، والقـوة لـصالح              
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طالب المجموعة التجريبية، وأيضاً وجود فروق بين متوسط استجابات الطالب فـي المجموعـة              
لـصالح طـالب المجموعـة      التجريبية والمجموعة الضابطة لمقياس االتجاه نحو المفاهيم العلمية         

  .التجريبية
  

   ):2006أحمد (دراسة  .3
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام نموذج بايبي البنائي في تـدريس العلـوم لتعـديل                  

التصورات حول بعض المفاهيم العلمية، وتنمية بعض عمليات العلم األساسية لدى تلميذات الصف             
  تلميـذة، والمجموعـة الـضابطة   ) 60(الدراسة من األول اإلعدادي بسلطنة عمان، وتكونت عينة      

وتم اختيار عينة الدراسة بصورة عشوائية، وأعدت الباحثة اختبـاراً تشخيـصياً            . تلميذة) 30(من  
مفتوح النهاية، لتعرف التصورات البديلة، واختباراً موضوعياً، لتحديد التصورات البديلة، ودليـل            

  بـين متوسـط درجـات    ن أهم نتائج الدراسة وجود فـروق       م المعلم لتعديل األفكار البديلة، وكان    
كل من المجموعتين التجريبية والضابطة، في اختبار التـصورات البديلـة لـصالح المجموعـة                

في اختبـار    ت المجموعتين التجريبية والضابطة   التجريبية، وأيضاَ وجود فروق بين متوسط درجا      
  . مجموعة التجريبيةعمليات العلم األساسية وأبعاده المختلفة لصالح ال

  

  ):2005الخوالدة (دراسة  .4
وقد هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية إستراتيجيتي دورة الـتعلم المعدلـة وخريطـة               
المفاهيم في تحصيل طلبة الصف األول الثانوي العلمي في األحياء واكتسابهم لمهـارات عمليـات               

طالباً ) 280(د كانت عينة دراسته مكونة من       العلم مقارنة بالطريقة التقليدية في تدريس األحياء، وق       
وطالبة موزعين في ست شعب، ثالث شعب من مدرسة المفرق الثانوية بنين وقد اختيرت بطريقة               
عشوائية، األولى تمثل مجموعة تجريبية درست باستخدام إستراتيجية دورة التعلم المعدلة، والثانية            

 وكـذلك   .اهيم، والثالثة درست بالطريقة التقليدية    مجموعة تجريبية درست بإستراتيجية خريطة المف     
الحال طبقت نفس اآللية بمدرسة األميرة راية بنت الحسين الثانوية بنات، وكان مـن أهـم نتـائج                  

   طلبـة الـصف األول الثـانوي العلمـي         الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحـصيل        
)  المعدلة، خريطة المفاهيم، والطريقة التقليدية     دورة التعلم (في األحياء تعزى إلستراتيجية التدريس      

ـ            تعلم المعدلـة، وإسـتراتيجية خريطـة      وكان التفوق لصالح الطلبة الذين تعلموا بإسـتراتيجية ال
المفاهيم، مقارنة بنظرائهم الطلبة الذين تعلموا بالطريقة التقليدية، مع تكافؤ أثر بإستراتيجية الـتعلم              

 كما وجدت فروق ذات داللة إحـصائية فـي اكتـساب        .طة المفاهيم المعدلة، وأثر إستراتيجية خري   
مهارات عمليات العلم لدى طلبة الصف األول الثانوي العلمي في األحيـاء تعـزى إلسـتراتيجية                
التدريس وكان التفوق لصالح الذين تعلموا بإستراتيجية دورة التعلم المعدلة مقارنةً بنظرائهم الطلبة             
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ة خريطة المفاهيم وبالطريقة التقليدية، مع تكافؤ أثر إسـتراتيجية خريطـة            الذين تعلموا بإستراتيجي  
  .المفاهيم مع أثر الطريقة التقليدية

  

   ):2004الدسوقي (دراسة  .5
هدفت الدراسة إلى معرفة دورة التعلم المعدلة في التحصيل، وبقاء اثر التعلم وتنمية بعض              

دائي في وحدة المغناطيـسية، وتكونـت عينـة    المهارات العلمية لدى تلميذات الصف الخامس االبت   
تلميذاً وتلميذة من مدرستي عمر بن عبد العزيز االبتدائية، وكفر الـصالحيات            ) 141(الدراسة من   

 71(االبتدائية، إدارة بني عبيد اإلعدادية محافظة الدقهلية حيث تكونت المجموعة التجريبيـة مـن          
، وأعـد الباحـث اختبـار تحـصيل         )تلميذ وتلميذة  70(والمجموعة الضابطة، من    ) تلميذ وتلميذة 

  بكتـاب العلـوم والمعرفـة ودليـل       " يةالمغناطيس"وبطاقات مالحظة أداءات التلميذ وتحليل وحدة       
المعلم، وقد أسفرت الدراسة عن وجود فروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة، وذلك علـى              

الكليـة،  الدرجـة   (ة والجنس عند مستويات     اختبار تحصيل المفاهيم أيضا تفاعل دال بين المجموع       
  ).تالميذ وتلميذات(ال توجد فروق بين الجنسين  ، بينما)التذكر، التطبيق

  

  ): 2003صادق (دراسة  .6
   البنـائي فـي تحـصيل   Seven E'sهدفت الدراسة إلى معرفة مدى فاعليـة اسـتخدام   

   اإلعداديـة بـسلطنة    يـذ الـصف الثـاني     العلوم، وتنمية بعض مهارات عمليات العلم لـدى تالم        
تلميذاً من الصف الثاني اإلعدادي حيث تكونت المجموعة        ) 76(عمان، وتكونت عينة الدراسة من      

تلميذاً، وأعد الباحث اختبـاراًَ تحـصيلياً       ) 38(تلميذاً والمجموعة الضابطة من   ) 38(التجريبية من   
وق بـين متوسـط درجـات    وكان من أهم نتائج الدراسة وجود فر. واختبار مهارات عمليات العلم 

تالميذ المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي البعدي ومستوياته المختلفة لـصالح            
المجموعة التجريبية، وأيضاً وجود فروق بين المتوسط واالنحرافات المعيارية في اختبار مهارات            

ة التجريبية والضابطة لـصالح     عمليات العلم الكلي البعدي ومهارته المختلفة بين مجموعتي الدراس        
  . المجموعة التجريبية وذلك في كل مهارة من مهارات عمليات العلم

  

 ):2003شاليل (دراسة  .7
  دام دورة الـتعلم فـي تـدريس العلـوم         هدفت الدراسة إلى الكـشف عـن أثـر اسـتخ          

عينـة  وتكونت . على التحصيل، وبقاء أثر التعلم، واكتساب عمليات العلم لدى طالب الصف السابع  
  سـي حيـث تكونـت المجموعـة التجريبيـة         طالباً من الصف الـسابع األسا     ) 84(الدراسة من   

  ، وتـم اختيـار عينـة الدراسـة بـصورة          طالباًُ) 42(طالباً والمجموعة الضابطة من     ) 42(من  
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ـ )التـذكر، الفهـم، التطبيـق   (قصديه، وأعد الباحث اختباراً تحصيلياً علـى مـستويات            راً، وأخي
  جـود فـروق بـين متوسـط درجـات الطـالب         ، وكان من أهم نتائج الدراسـة و       لعمليات العلم 

في المجموعتين التجريبية، والضابطة، وذلك على االختبار التحصيلي البعدي لـصالح المجموعـة    
   الطـالب فـي المجمـوعتين التجريبيـة        التجريبية، وأيضاًَ وجود فروق بين متوسـط درجـات        

  . علم لصالح المجموعة التجريبيةوالضابطة، وذلك على اختبار عمليات ال
  

  ):2003الخوالدة (دراسة  .8
دورة الـتعلم   : هدفت تلك الدراسة إلى استقصاء فاعلية نموذجين في التعليم البنـائي همـا              

  العلمي في مـادة األحيـاء واتجاهـات    وإستراتيجية ويتلي في تحصيل طلبة الصف األول الثانوي         
طالبـاً  ) 232( وتكونت الدراسـة مـن   .ة في تدريس األحياءالطلبة نحوها مقارنة بالطريقة التقليدي   

  ول الثـانوي العلمـي فـي ثـالث مـدارس          وطالبة، موزعين في ست شعب مـن الـصف األ         
المجموعـة  ) شعبة ذكور وشعبة إنـاث (من المدارس الحكومية في مدينة المفرق، وشكلت شعبتان     

) شـعبة ذكـور وشـعبة إنـاث       (ن  التجريبية األولى درست باستخدام دورة التعلم، وشكلت شعبتا       
) شعبة ذكور وشعبة إنـاث    (والمجموعة الثانية درست باستخدام إستراتيجية ويتلي وشكلت شعبتان         

 وتكونت أدوات الدراسة من مقياس لونجيو للنمـو         .والمجموعة الضابطة درست بالطريقة التقليدية    
 وقد أظهـرت نتـائج      .األحياءالعقلي، ومقياس لالتجاهات نحو األحياء، واختبار تحصيل في مادة          

   طلبـة الـصف األول الثـانوي العلمـي         الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحـصيل        
 )يجية ويتلي، والطريقة التقليدية   دورة التعلم، وإسترات  (في مادة األحياء تعزى إلستراتيجية التدريس       

ــذين د    ــة ال ــصالح الطلب ــصيل ل ــي التح ــوق ف ــان التف ــتراتيجية د وك ــوا بإس   ورةرس
   كمـا وأظهـرت   .التعلم، وإستراتيجية ويتلي مقارنةً بنظرائهم الذين درسـوا بالطريقـة التقليديـة           

   طلبـة الـصف األول الثـانوي العلمـي         النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهـات        
 )يديةيجية ويتلي، والطريقة التقل   دورة التعلم، وإسترات  (في مادة األحياء تعزى إلستراتيجية التدريس       

ــصالح الطل   ــصيل ل ــي التح ــوق ف ــان التف ــتراتيجية دورة  وك ــوا بإس ــذين درس ــة ال   ب
  .التعلم، وإستراتيجية ويتلي مقارنةً بنظرائهم الذين درسوا بالطريقة التقليدية

  

   ):2002حسام الدين (دراسة  .9
ة هدفت هذه الدراسة إلي التعرف علي فعالية دورة التعلم فوق المعرفية ودورة التعلم العادي             

  م وتالميــذ الــصف الرابــع االبتــدائيفـي التحــصيل وعمليــات الــتعلم وبقــاء أثــر الــتعل 
وقد استخدمت الباحثة المنهج التجريبي علي عينة من تالميذ الصف الرابع االبتدائي للعام الدراسي              

الذين درسوا في مدرسة علي بن أبي طالب االبتدائية التابعة إلدارة سوس اللبان             ) م2002-2001(
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عليمة بمحافظة المنوفية الذين درسوا وحدة المادة المقررة عليه من كتاب العلوم وقد اسـتخدمت               الت
الباحثة اختباري التحصيل وعمليات التعلم للوصول لنتائج الدراسة ولقد أوضحت النتـائج وجـود              

فوق فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجوعة التجريبية تعزي الستخدام إستراتيجية دورة التعلم             
المعرفية مقارناً بدورة التعلم العادية في مجال التحصيل وعمليات العلم وبقـاء اثـر الـتعلم وقـد               
أوصت الدراسة بضرورة توظيف اإلستراتيجية في تدرس العلوم واستخدام استراتيجيات مـا وراء            

  .المعرفة وكذلك تنمية المفاهيم العلمية في مجال الكيمياء والفيزياء
  

  Blank): 2000بالنك ( دراسة  .10
   نمـوذج معـدل عـن دورة الـتعلم يعـرف        هدفت الدراسة إلى الكـشف عـن فاعليـة        

  لدراسة من فـصلين دراسـيين مـن فـصول         ، وتكونت عينة ا   )دورة التعلم ما فوق المعرفية    (بـ  
الصف السابع، حيث يدرس الفصل األول وحدة علم البيئة من منهاج العلوم بدورة التعلم ما فـوق                 

س الفصل الثاني نفس الوحدة السابقة ولكن بطرق دراسـية أخـرى خـالل فتـرة             المعرفية، ويدر 
وأظهرت النتائج أن الطالب الذين درسوا بطريقـة        . الدراسة التجريبية والتي يقارب الثالثة شهور     

دورة التعلم ما فوق المعرفية لم يحصلوا على محتوى معرفي أكبر في علم البيئة مقارنة بـزمالئهم     
  .الطرق األخرى، ولكنهم حصلوا على خبرة واسعة في إعادة تنظيم فهمهم لعلم البيئةالذين درسوا ب

  

  ):2000جاسم (دراسة   .11
هدفت الدراسة إلى بحث فاعلية استخدام دورة التعلم في تحسين تحصيل العلوم وبقاء أثـر               

   الكويـت، وقـد تكونـت عينـة الدراسـة       التعلم لدى تالميـذ الـصف األول المتوسـط بدولـة          
  ئي مـن تالميـذ الـصف األول المتوسـط         تلميذاً وتلميذة، تم اختيارهم بشكل عـشوا      ) 342(من  

  :في المدرس المتوسطة، لدولة الكويت ليتم توزيعهم على النحو التالي
  .من البنات) 88(من البنين و) 83(فرداً بواقع ) 171(تتكون من : المجموعة التجريبية
  .من البنات) 91(من البنين و ) 80(بواقع فرداً ) 171(تتكون من : المجموعة الضابطة

وقد أعد الباحث اختبارا تحصيلياً وأوراق عمل التلميذ للوحدة المختارة، وقد كان من أهـم نتـائج                 
  لـضابطة لـصالح المجموعـة التجريبيـة       الدراسة وجود فروق بين المجمـوعتين التجريبيـة وا        
اع مستوى تحصيل التالميذ الذين يدرسـون   في الدرجة الكلية، لالختبار التحصيلي، وهذا يعني ارتف       

المفاهيم العلمية باستخدام طريقة دورة التعلم إذا ما قورنوا بنظرائهم الـذين يدرسـون بالطريقـة                
  . المعتادة السائدة
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   ):2000محمد (دراسة  .12
ـ                  ةهدفت الدراسة إلى معرفة أثر اسـتخدام دورة الـتعلم المـصاحبة لألنـشطة اإلثرائي

  يـة أنمـاط الـتعلم والتفكيـر لـدى      علـى اكتـساب المفـاهيم العلميـة، وتنم       في تدريس العلوم  
  تلميـذاً ) 180(من المتفوقين والعاديين بالصف الخامس االبتدائي، وتمثلـت عينـة الدراسـة              كل

من تالميذ الصف الخامس االبتدائي تم اختيارهم في ضوء متغيـري الـذكاء العـام والمـستوى                 
تلميـذاً عاديـاً مناصـفة بـين مجمـوعتين، وهـاتين       ) 120(، والتحصيلي السابق في العلوم معاً  

المجموعتين إحداهما مجموعة تجريبية، وتشمل تالميذ متفوقين وعـاديين، واألخـرى مجموعـة             
الكهربيـة  (ضابطة تشمل تالميذ متفوقين وعاديين، واقتصرت الدراسة التجريبيـة علـى وحـدة              

ختبار أنماط الـتعلم  س اإلبتدائي، وقد أعد الباحث ا     على تالميذ الصف الخام    المقررة) والمغناطيسية
األطفال، واختباراً تحصيلياً في المفاهيم العلمية، واختبار القدرات العقليـة، وأنـشطة             والتفكير لدى 

  لم، وخلـصت الدراسـة إلـى وجـود فـروق          إثرائية، وأنـشطة تعليميـة طبقـاً لـدورة الـتع          
  ة سـواء مـن المتفـوقين أو العـاديين          والضابط بين متوسط درجات أفراد المجموعتين التجريبية     

  .في االختبار التحصيلي البعدي الذي يقيس اكتساب المفاهيم العلمية لصالح المجموعة التجريبية
  

  Lavoie): 1999الفوي ( دراسة  .13
  مرحلـة جديـدة مرحلـة التنبـؤ الفرضـي         هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر إضـافة         

ب مهارات العمليات، وفهم المفاهيم في األحيـاء عنـد طـالب           إلى مراحل دورة التعلم على اكتسا     
  ينة الدراسة من طالب قسم األحيـاء      المدارس الثانوية، ومقارنتها بدورة التعلم التقليدية، وتكونت ع       
  والمالحظـات الميدانيـة، والتقـارير     في أحد المدارس الثانوية، واستخدم الباحـث االسـتبيانات          

ثلة لقياس التغير المعرفي، وخلصت الدراسة إلى فاعليـة دورة الـتعلم            اليومية، واالختبارات المتما  
  عمليـات، وفهـم المفـاهيم، كمـا خلـصت         فـي اكتـساب مهـارات ال      )  مراحـل  4(المقترحة  

إلى وجود فروق دالة إحصائياً على االختبارات البعدية بين نتائج طـالب دورة الـتعلم التقليديـة                 
  .  ةوالمقترحة لصالح دورة التعلم المقترح

  

  ):1999المصري ( دراسة  .14
  علمهدفت الدراسة إلى الكشف عـن فاعليـة التـدريس بخـرائط المفـاهيم، ودورة الـت                

   العلميـات الكيميائيـة واتجاهـاتهم      في تحصيل طالب المدرسة الثانوية الـصناعية فـي مقـرر          
زة نحوه، وتكونت عينة الدراسة من طالبات الصف الثالث الثانوي الصناعي تخصص مالبس جـاه     

بالمدرسة اإللكترونية بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، تم تقسيمهن عشوائياً على ثـالث مجموعـات             
  : هي
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  ئط المفــاهيم والمجموعـة التجريبيــة وتـدرس باســتخدام خـرا  : المجموعـة التجريبيــة األول 
الثانية، وتدرس باستخدام دورة التعلم، والمجموعة الضابطة وتدرس باسـتخدام الطـرق المعتـادة          

  .س االتجـاه لقيـاس اتجـاه الطالبـات        استخدمت الباحثة اختبار تحصيلي واختبار مرجأ، ومقيا      و
  وسـط درجـات التالميـذ فـي المجموعـات         وكان من أهم نتائج الدراسة وجود فورق بـين مت         

الثالثة، وذلك على االختبار التحصيلي البعدي واالختبار التحصيلي المرجأ ومقياس االتجاه لصالح            
فـي المجمـوعتين     د فروق بين متوسط درجـات التالميـذ       التجريبيتين، وأيضاَ وجو  المجموعتين  

التجريبيتين، على االختبار التحصيلي البعدي واالختبار التحصيلي المرجأ، ومقياس االتجاه لـصالح    
  ). خرائط المفاهيم(المجموعة التجريبية األولى 

  

  ):1999عبد النبي (دراسة  .15
استخدام دورة التعلم على اكتساب المفاهيم العلمية وبقاء أثر         هدفت الدراسة إلى معرفة أثر      

وتـم  . التعلم، واالتجاهات لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي مقارنة بالطريقة المعتـادة للتـدريس   
اختيار عينة الدراسة من تالميذ الصف األول اإلعدادي عشوائياً من مدارس مدينة أسـوان وبلـغ                

سيمهم كالتالي، مجموعة تجريبية تتكون من أربعين تلميذاً تقوم باستخدام          تلميذاً وتم تق  ) 80(عددهم  
للـصف األول اإلعـدادي   ) المادة والطاقة(دورة التعلم في دراسة المفاهيم العلمية المتضمنة لوحدة  

) 40(من خالل ثالث مستويات فقط هي التذكر والفهم والتطبيق، ومجموعة ضابطة تتكـون مـن                
دام الطريقة المعتادة في استخدام الوحدة السابقة، وقد أعد الباحث اختبار تحـصيل     تلميذاً تقوم باستخ  

وخلصت الدراسة إلى وجود فروق بين المجمـوعتين  . المفاهيم ومقياس االتجاهات نحو مادة العلوم     
التجريبية والضابطة في متوسط درجات االختبار التحصيلي البعدي، لمعرفة بقاء أثر التعلم لصالح             

ميـذ المجموعـة التجريبيـة      وعة التجريبية، وأيضاً وجود فروق بين متوسط درجـات  تال          المجم
  . في مقياس التجاهات البعدي لصالح تالميذ المجموعة التجريبية والضابطة

  

  ):1997الجوهري (دراسة  .16
هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية استخدام دورة التعلم والمنظم المتقدم فـي تحـسين               

  طـالب الـصف األول الثـانوي، وتكونـت        يم العلمية وأنماط التعلم والتفكير لدى       تحصيل المفاه 
  طالبـاً تـم اختيـارهم عـشوائياً       ) 105(عينة الدراسة من ثالثة فصول يشكلون فـي مجملهـم           

  لثانوية للبنين بمدينـة طنطـا، حيـث       من بين طالب الصف األول الثانوي من مدرسة األحمدية ا         
  طالبـاً يدرسـون بـدورة   ) 35(ي مجموعة تجريبية أولى وتتكون مـن    تم توزيعهم عشوائياً كالتال   

  يدرسـون بـالمنظم المتقـدم، ومجموعـة       طالباً  ) 35(ومجموعة تجريبية ثانية تتكون من       التعلم
  تادة، واقتـصرت الدراسـة علـى وحـدتي        طالباً يدرسون بالطريقة المع   ) 35(ضابطة تتكون من    
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مـن كتـاب    ) ية المصاحبة للتغيرات الفيزيائية والكيميائيـة     والتغيرات الحرار (،  )الطاقة الكيميائية (
   التغير التحصيلي وفقاً لمستويات    الكيمياء المقرر على طالب الصف األول الثانوي، وقد تم معالجة         

  ، وفقـاً الختبـار    ) وأيسر، ومتكامل  أيمن،(، كما تمت معالجة أنماط التعلم       )التذكر، ما فوق التذكر   (
التفكير، بعد أن تم إعداد كتابين للطالب، ودليليين للمعلم إحداهما بطريقـة            تورانس ألنماط التعلم و   

دورة التعلم، واآلخر بطريقة المنظم المتقدم، وتوصلت الدراسة إلى وجود فـروق بـين متوسـط                
درجات التالميذ في المجموعات الثالثة، وذلك على االختبار التحصيلي البعدي، لصالح المجموعة            

  ). المنظم المتقدم(ة، التجريبية الثاني
  

  ): 1995عالم ( دراسة  .17
  تعلم فـي تـدريس مقـرر النبـات لعينـة          هدفت هذه الدراسة إلى تقصي فاعلية دورة ال       
  هـا بالتحـصيل وتنميـة عمليـات العلـم         من طالب الصف الثاني الثـانوي الزراعـي، وعالقت        

 الثاني الثانوي الزراعـي     تلميذاً من تالميذ الصف   ) 72(األساسية، واقتصرت العينة المختارة على      
بمدرسة طنطا الثانوية الزراعية بمحافظة الغربي التابعة إلدارة طنطا غرب، حيـث تـم اختيـار                
فصلين دراسيين عشوائياً، ليمثل الفصل األول المجموعة التجريبية التـي تـدرس بطريقـة دورة               

ضابطة التي تدرس بالطريقـة     تلميذاً، ويمثل الفصل اآلخر المجموعة ال     ) 36(التعلم، والبالغ عددها    
تلميذاً، وتمثلت الدراسة من وحدات مختارة من مقرر النبات للـصف           ) 36(المعتادة والبالغ عددها    

الثاني الثانوي الزراعي، تم صياغتها ووضعها في صورة كتاب للطالب ودليل للمعلم، واسـتخدمت        
، واختباراً آخر فـي عمليـات       )تطبيقالتذكر، والفهم، وال  (الدراسة اختباراً تحصيلياً على مستويات      

  بـين متوسـط درجـات التالميـذ        اسة على وجود فروق ولكن غيـر دالـة        العلم، وخلصت الدر  
في المجموعتين التجريبية والضابطة وذلك على االختبار التحصيلي البعدي، وأيضاً وجود فـروق             

ار عمليات العلم، لصالح    في اختب  ي المجموعتين التجريبية والضابطة   بين متوسط درجات التالميذ ف    
  . المجموعة التجريبية

  

  ): 1994الدسوقي ( دراسة  .18
وهدفت الدراسة إلى معرفة اثر استخدام دورة التعلم على التحصيل، وبقـاء أثـر الـتعلم                
والتفكير العلمي لدى تالميذ الصف الخامس اإلبتدائي بالبحرين، وتم اختيار عينة البحث عـشوائياً              

من فصول الخامس بمدرسة المأمون االبتدائية للبنين، حيث يـدرس أحـد            وهي عبارة عن فصلين     
من كتاب العلوم للصف الخامس باستخدام دورة التعلم ليكـون          ) الحرارة والتغيرات (الفصلين وحدة   

المجموعة التجريبية، بينما يدرس الفصل اآلخر بالطريقة المعتادة ليكون المجموعة الضابطة، وقام            
  واختبـار تحـصيلي    ليل للمعلم باسـتخدام دورة الـتعلم      قات نشاط للتالميذ، ود   الباحث بإعداد بطا  
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وكان من أهم نتائج الدراسة وجود فـروق بـين المجمـوعتين التجريبيـة              . وآخر للتفكير العلمي  
الدرجـة الكليـة   (والضابطة، وذلك على االختبار التحصيلي البعدي، واالختبار التحصيلي المرجأ،        

  . لصالح المجموعة التجريبية) وى الفهمومستوى التذكر، ومست
  

  ):1994كامل ( دراسة  .19
هدفت الدراسة إلى تحديد مدى فاعلية استخدام كل من مدخل دورة التعلم والطرائق العلمية              
والمعتادة على اكتساب المفاهيم البيولوجية، وعمليات العلم والميول العلمية لـدى تالميـذ الحلقـة               

 من تالميذ وتلميـذات الـصف       وتمثلت مجموعة الدراسة بستة فصول     .األولى من التعليم األساسي   
من مرحلة التعليم األساسي ببعض مدارس مدينة المينا، وهي مدرسة ملحقة دار المعلمـين     الخامس

  أكتـوبر االبتدائيـة بواقـع فـصلين    / 6التجريبية وملحقة دار المعلمـات التجريبيـة، ومدرسـة      
  -:تم توزيعهم عشوائياً إلى ثالث مجموعات هيمن كل مدرسة بطريقة مقصودة بحيث ي

  . تلميذاً وتلميذة وتدرس باستخدام مدخل دورة التعلم) 45(المجموعة التجريبية األولى 
  .تلميذاً وتلميذة، وتدرس باستخدام مدخل الطرائق العلمية) 57(المجموعة التدريبية الثانية 

  . ستخدام المدخل المعتادتلميذاً وتلميذة، وتدرس با) 60(المجموعة الضابطة 
واستخدم الباحث اختيار تحصيلياً، ومقياس لعمليات العلم األساسية، ومقياس للميول العلمية           

  مدخل دورة الـتعلم، ومـدخل الطرائـق       نحو تدريس العلوم وكتاب التلميذ، ودليل المعلم لكل من          
ـ                  تالميـذ ين متوسـط درجـات ال     العلمية، وكان مـن أهـم نتـائج الدراسـة وجـود فـروق ب

في المجموعات الثالث، وذلك على مقياس عمليات العلم األساسية البعدي، لـصالح المجمـوعتين              
التجريبيتين مع وجود فروق غير دالة إحصائياً بين المجموعتين التجريبيتين لـصالح المجموعـة              

ـ     ، وأيضا وجود فروق بـين مت      )مدخل الطرائق العلمية  (التجريبية الثانية      ذوسـط درجـات التالمي
في المجموعات الثالثة، وذلك في القياس البعدي لمقياس الميول العلمية نحو تدريس العلوم لـصالح     

ــو  ــدم وج ــريبيتين، وع ــوعتين التج ــل  المجم ــين ك ــصائية ب ــة إح ــروق ذات دالل   د ف
  . من المجموعتين التجريبيتين

  

  Adams ):1994آدامز (دراسة   .20
) سمعي، بصري، محسوس  ( اإلدراكي   هدفت الدراسة إلى فحص العالقة بين أسلوب التعلم       

المفضل لدى طالب الصف الرابع في المدن، وتحصيل بعض المفاهيم الفيزيائية باستخدام طريقـة              
طالباً هم جميعاً طالب الصف الرابـع فـي إحـدى           ) 91(دورة التعلم وتكونت عينة الدراسة من       

 واختبار تحـصيل    USMTيطة  المدارس اإلبتدائية واستخدم الباحث اختبار تفحص الماكينات البس       
وجـود فـروق ذات داللـة         وكان من أهم نتائج الدراسة     LSI واستبانة التعلم    CAT–Sكليفورنيا  



 93

  لوب التعلم لصالح جميـع المجموعـات      إحصائية على االختبارات التحصيلية البعدية، واستبانه أس      
ة، وعدم وجود فـروق ذات      مما يدل على فعالية استخدام دورة التعلم في تحصيل المفاهيم الفيزيائي          

حيث أن النتائج   ) سمعي، بصري، محسوس  (داللة إحصائية لصالح أي من أساليب التعلم اإلدراكي         
  . من دورة التعلم ميع الطالب استفادوا بشكل متساٍوأظهرت أن ج

  
v التعليق على دراسات المحور األول  :  
 : بالنسبة لألهداف ♦
ـ -  Seven E's امج محوسـب يوظـف دورة الـتعلم    هدفت بعض الدراسات إلى معرفة أثر برن

  ).2009الخضري (دراسة : في تنمية مهارات التفكير العليا مثل
  م علـى التحـصيل العلمـي، وبقـاء أثـر           هدفت بعض الدراسات إلى دراسة أثر دورة الـتعل         -

، 2003، الخوالـدة  2003، شـاليل  2005الخوالدة (دراسة : التعلم، واكتساب المفاهيم العلمية مثل   
، الدسـوقي  1999، المـصري  1999، عبد النبي 2000، محمد   2000، جاسم   2002حسام الدين   

1994 .(  
: هدفت بعض الدراسات إلى دراسة أثر دورة التعلم على فهم واكتساب عمليـات العلـم مثـل                 -

 ). 1994، كامل 1995، عالم 2002حسام الدين (دراسة 

دراسة : ى تنمية أنماط التعلم والتفكر مثل     هدفت بعض الدراسات إلى دراسة أثر دورة التعلم عل         -
 ). 1991، الجوهري 2000محمد (

دراسـة  : هدفت بعض الدراسات إلى دراسة أثر دورة التعلم على تنمية االتجاه نحو العلوم مثل             -
 ). 1994، كامل 1999، المصري 1999، عبد النبي 2003الخوالدة (

:  ونماذج مختلفة من طرق التدريس مثـل       هدفت بعض الدراسات إلى المقارنة بين دورة التعلم        -
  ، ونمـوذج خـرائط المفـاهيم كمـا        )1997الجوهري  (نموذج المنظم المقدم كما في الدراسة       

 ). 1999المصري (في دراسة 

هدفت بعض الدراسات إلى دراسة  أثر دورة التعلم على تعديل التصورات البديلـة للمفـاهيم                 -
على تعديل التـصورات البديلـة حـول        ) 2008سمر  األ(دراسة  : العلمية واالتجاه نحوها مثل   

 ).2006أحمد (بعض المفاهيم العلمية وتنمية عمليات العلم األساسية مثل دراسة 

   البنـائي علـى تنميـة   Seven E'sهدفت بعض الدراسات إلـى دراسـة فاعليـة نمـوذج      -
 ). 2003صادق (دراسة : التحصيل، وبعض مهارات عمليات العلم مثل

v   رة الـتعلم فـوق المعرفيـة فـي تنميـة          حالية فهدفت إلـى دراسـة أثـر دو        أما الدراسة ال  
المفاهيم ومهارات التفكير البصري لدى طالب الصف العاشر األساسي وهي تتفـق مـع دراسـة                
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في استخدام إسـتراتيجية دورة الـتعلم فـوق         ) 2000بالنك  (وكذلك دراسة   ) 2002حسام الدين   (
  .المعرفية

  : بالنسبة للعينة المختارة ♦
  اختارت دراسات أخرى عينة الدراسة من طالب المدارس، البعض اختـار طـالب المرحلـة      -

، حـسام الـدين     2004، الدسـوقي    2008، األسمر   2009الخضري  : (األساسية كدراسة كل من   
 ).1994، آدمز 1994، كامل 1994، الدسوقي 2000، محمد 2002

  انويـة كمـا فـي دراسـة كـل         لمرحلـة الث   البعض اآلخر اختار عينة الدراسة من طـالب ا         -
، عـالم   1997، الجوهري   1999 ي، الفو 1999، المصري   2003، الخوالدة   2005الخوالدة  (من  

1995 .( 

v بالنسبة للدراسة الحالية فقد تم اختيار عينة الدراسة من طالب الصف العاشر األساسي . 
  

  : بالنسبة ألدوات الدراسة ♦
  : للمتغيرات التي تناولتها كل دراسةتنوعت أدوات الدراسة المستخدمة وذلك تبعاً 

، 2005الخوالـدة   (معظم الدراسات استخدمت اختباراً لقياس التحـصيل الدراسـي كدراسـة             -
، جاسـم   2002، حسام الدين    2003، الخوالدة   2003، شاليل   2003، صادق   2004الدسوقي  

  ). 1994، آدامز 1994، الدسوقي 1999، المصري 1999، عبد النبي 2000
، عبد النبي   2003الخوالدة  (دراسة  : اسات استخدمت مقياساً لالتجاه نحو العلوم مثل      بعض الدر  -

 ). 1994، كامل 1999، المصري 1999

، 2003، صـادق    2006أحمد  (بعض الدراسات استخدمت اختباراً لمهارات عمليات العلم مثل          -
 ). 1994، كامل 1995، عالم 2002، حسام الدين 2003شاليل 

 ). 2004الدسوقي (خدمت المالحظة لوصف سلوك عينة الدراسة كدراسة بعض الدراسات است -

األسـمر  (بعض الدراسات استخدمت اختباراً لتشخيص التصورات البديلة كمـا فـي دراسـة              -
 ). 2006، أحمد 2008

 ).2009الخضري (بعض الدراسات استخدمت اختباراً لمهارات التفكير العليا مثل دراسة  -

v   ة فقد استخدم الباحث اختبار تحصيلياً من نوع االختبـار مـن متعـدد               بالنسبة للدراسة الحالي
فقرة وكذلك اختباراً لمهارات التفكير البصري من نوع االختبار من متعـدد            ) 42(ويتكون من   
 . فقرة) 40(ويتكون من 
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  : بالنسبة لمنهج الدراسة ♦
   الدراسـات  لرغم مـن أن بعـض     استخدمت معظم الدراسات السابقة المنهج التجريبـي، بـا        

  ).1999الفوي (قد استخدمت المنهج الوصفي كدراسة     
v وقد اتبعت الدراسة الحالية المنهج التجريبي مثلها مثل معظم الدراسات السابقة . 
  

  : بالنسبة للنتائج ♦
أظهرت معظم الدراسات السابقة تفوق دورة التعلم على الطريقة التقليدية في تحصيل واكتساب              -

، حسام الـدين    2003، الخوالدة   2005، الخوالدة   2009الخضري  (مثل دراسة   المفاهيم العلمية   
، 1994، الدسـوقي،  1995، عالم 1997، الجوهري 1999، عبد النبي    2000،  جاسم    2002
  ). 1994آدمز 

 :أما بالنسبة لمقارنة طريقة دورة التعلم بإحدى الطرق األخرى فإن النتائج جاءت متباينة -

ين تكافؤ دورة التعلم في األثر مع نظيراتها كمـا فـي دراسـة              فبعض الدراسات جاءت تب    •
حيث ) 2002حسام الدين   (حيث دورة التعلم وخرائط المفاهيم وكذلك دراسة        ) 2005الخوالدة  (

في محور التحـصيل    ) 2003الخوالدة  (دورة التعلم فوق المعرفية ودورة التعلم وكذلك دراسة         
 .لدورة التعلم و إستراتيجية ويتلي

) 2003الخوالدة  (ض الدراسات تفوقت فيها دورة التعلم على نظيراتها كما في دراسة             وبع •
في محور االتجاه حيث تفوقت دورة التعلم على إستراتيجية ويتلي في تنمية اتجاهـات الطلبـة              

 .نحو مادة األحياء

:  وبعض الدراسات جاءت لتبين تفوق بعض الطرق األخرى على طريقة دورة التعلم مثل             •
، والمـنظم المتقـدم كمـا فـي دراسـة       )1994كامل  ( الطرائق العلمية كما في دراسة       مدخل

 ). 1999المصري (، وخرائط المفاهيم مثل دراسة )1997الجوهري (

تفوق الطالب الذين درسوا بإستراتيجية تدمج بين دورة التعلم وخرائط المفاهيم على اقـرأنهم                -
  النسبة بعـض المفـاهيم العلميـة كمـا        لمفاهيم ب الذين درسوا بطريقة دورة التعلم أو خرائط ا       

 ). 2005الخوالدة (في دراسة 
 

  :أشارت نتائج بعض الدراسات السابقة إلى استخدام دورة التعلم والتي تعمل على
  ). 1995، عالم 1994، كامل 2005الخوالدة (فهم واكتساب عمليات العلم مثل دراسة  -
، المـصري  1999، عبـد النبـي   2000، جاسـم  2004الدسوقي (بقاء اثر التعلم مثل دراسة   -

 ).1994، الدسوقي 1999

 ).2002، حسام الدين 2003شاليل (بقاء اثر التعلم واكتساب عمليات العلم معاً كدراسة  -
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 ).2009الخضري (تنمية مهارات التفكير العليا كما في دراسة  -

 ). 1994الدسوقي (تنمية التفكير العلمي كما في دراسة  -

 ). 1997، الجوهري 2000محمد (التعلم والتفكير كما في دراسة تنمية أنماط  -

، 1999، المـصري    1999، عبد النبـي     2003الخوالدة  (تنمية االتجاه نحو العلوم مثل دراسة        -
 ). 1994كامل 

يعمل على إعادة تنظيم وفهم الطـالب  ) دورة التعلم فوق المعرفية(استخدام دورة التعلم المعدلة    -
 ). 2000، بالنك 2002حسام الدين (ثل دراسة للمادة التعليمية م

 ). 2008األسمر (تعديل التصورات البديلة مثل دراسة  -
  

  : ما أفاد الدراسة الحالية من الدراسات السابقة ♦
  . تنظيم اإلطار النظري للدراسة الحالية -1
 . بناء دليل معلم وتوظيف إستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية في صياغة الدروس -2

 .ام األساليب اإلحصائية المناسبةاستخد -3

 . واختيار عينة الدراسة) تجريبي(اختيار منهجية البحث  -4

اختيار التصميم التجريبي المناسب لهذه الدراسة وهو التصميم القـائم علـى مجمـوعتين               -5
 ) تجريبية وضابطة(

التعرف على العديد من الكتب والمجالت العلمية والمراجع التي تخدم وتثـري الدراسـة               -6
 . الحالية

  
  .الدراسات التي تناولت تنمية المفاهيم: المحور الثاني

  

 ): 2008(دراسة البابا  .1
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج محوسب باستخدام المدخل المنظومي لتنمية المفاهيم               

  حث باختيار عينة الدراسـة المكونـة    العلمية واالحتفاظ بها لدى طلبة الصف العاشر، حيث قام البا         
  ي مخيم البريج في المنطقة الوسـطى      طالبا وطالبة من طلبة الصف العاشر األساسي ف       ) 140(من  

  طالباً وطالبة والمجموعـة الـضابطة     ) 70(من قطاع غزة، حيث تكونت المجموعة التجريبية من         
وقد أظهرت نتائج الدراسة فاعلية البرنامج المحوسب ودوره فـي تنميـة            . طالباً وطالبة ) 70(من  
  شر األساسي مـن خـالل توصـل الدراسـة         اهيم العلمية واالحتفاظ بها لدى طلبة الصف العا       المف

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجـات طلبـة المجموعـة التجريبيـة              : إلى النتائج التالية  
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ال توجد فـروق      البرنامج المحوسب، كما تبين أنه     والضابطة في االختبار البعدي تعزى الستخدام     
  .إحصائية بين درجات طلبة المجموعة التجريبية لالختبار المؤجل تعزى للجنسذات داللة 

  

  ): 2008(دراسة قشطة  .2
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر توظيف استراتيجيات ما وراء المعرفـة علـى تنميـة                
 المفاهيم العلمية والمهارات الحياتية بالعلوم لدى طلبة الصف الخامس األساسي، ولقد اتبع الباحـث             

  اسة من طالب الـصف الخـامس األساسـي        المنهج الوصفي التجريبي بحيث تم اختيار عينة الدر       
  طالـب تـم تقـسيمها     ) 74( بلـغ عـددها      لالجئـين " ب"في مدرسة ذكـور رفـح االبتدائيـة         

إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، وقد أعد الباحث قائمة بالمفاهيم العلمية عـالوةً علـى اختبـار                
اختبار للمهارات الحياتية وكذلك دليل معلم، وقد كان من أهم نتائج الدراسة وجود             المفاهيم العلمية و  

ـ              ات الطـالب فـي المجموعـة التجريبيـة        فروق ذات داللـة إحـصائية بـين متوسـط درج
ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم العلميـة لـصالح لمجموعـة     

 داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالب فـي المجموعـة           التجريبية، وكذلك وجود فروق ذات    
التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار المهارات الحياتيـة لـصالح    

  . لمجموعة التجريبية
  

  ):2008العيسوي (دراسة  .3
 البنائية فـي اكتـساب المفـاهيم        Vهدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر إستراتيجية الشكل         

العلمية وعمليات العلم لدى طالب الصف السابع األساسي بغزة، وقد اتبع الباحث المنهج التجريبي              
واختار الباحث عينة الدراسة بصورٍة عشوائية من طالب الصف السابع بمدرسة ذكـور الفـالح                

 طالبـاً قـسمت  ) 78(، وبلغ عدد العينة )م2006-2007(لالجئين غزة للعام الدراسي ) أ(اإلعدادية  
 طالبـاً، وقـد     38)( طالباً واألخرى ضابطة وبلغت      40)(إلى مجموعتين إحداهما تجريبية وبلغت      

ت العلم، وقـد خلـصت      أعد الباحث اختبارين احدهما لقياس المفاهيم العلمية واآلخر لقياس عمليا         
مجموعـة التجريبيـة    إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجـات ال           نتائج الدراسة 

في المجموعة الضابطة في اختبار اكتساب المفاهيم العلميـة تعـزى السـتخدام              سط اقرأنهم ومتو
  ذلك وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية        لصالح المجموعة التجريبية، وك    Vإستراتيجية الشكل   

فـي اكتـساب     وسط اقرأنهم في المجموعة الضابطة    بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومت     
  . لصالح المجموعة التجريبيةVالستخدام إستراتيجية الشكل عمليات العلم تعزى 
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  ):2007األغا (دراسة  .4
هدفت هذه الدراسة إلى تبيان أثر استخدام إستراتيجية المتشابهات فـي اكتـساب المفـاهيم       
العلمية واالحتفاظ بها لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة، وقـد اتبعـت الباحثـة المـنهج                 

 عينة الدراسة من طالبات الصف لتاسع بمدرسة حسن سالمة اإلعدادية بغـزة             التجريبي واختارت 
طالبـة وقـد قـسمت لمجمـوعتين ضـابطة          ) 80(وبلغ عددهم   ) م2005/2006(للعام الدراسي   

وتجريبية، وقد أعدت الباحثة اختبار المفاهيم العلمية ودليالً للمعلم ونشاط للطالـب وبعـد تطبيـق            
  ت داللـة إحـصائية بـين متوسـط درجـات          تبين وجود فـروق ذا    الدراسة واستخالص النتائج    

في المجموعة التجريبية ومتوسط اقرأنهم في المجموعة الضابطة في اكتـساب المفـاهيم العلميـة          
تعزى الستخدام إستراتيجية المتشابهات لصالح المجموعة التجريبية، وكذلك وجـود فـروق ذات             

تفعات التحصيل في المجموعة التجريبية ومتوسط      داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالبات مر      
أقرأنهم في المجموعة الضابطة في اكتـساب المفـاهيم العلميـة تعـزى السـتخدام إسـتراتيجية        
المتشابهات لصالح المجموعة التجريبية، وكذلك وجود فروق ذات داللة إحـصائية بـين متوسـط         

فـي المجموعـة     نهما ومتوسط اقر  ريبيةدرجات الطالبات منخفضات التحصيل في المجموعة التج      
الضابطة في اكتساب المفاهيم العلمية تعزى الستخدام إستراتيجية المتشابهات لـصالح المجموعـة             

  درجات طالبـات المجموعـة التجريبيـة      التجريبية، وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط         
مؤجل لنفس تعـزى السـتخدام      في التطبيق البعدي الفوري لالختبار التحصيلي والتطبيق البعدي ال        

  .إستراتيجية المتشابهات لصالح المجموعة التجريبية
                                                                         

  ): 2007شهاب (دراسة  .5
 في محتـوى مـنهج      S.T.S.Eوقد هدفت الدراسة إلى بيان فعالية وحدة متضمنة لقضايا          

 وأثرها في تنمية المفاهيم والتفكير العلمي لدى الطالبات، و قد استخدم الباحث             العلوم للصف التاسع  
  طالبـة يمـثلن صـفين دراسـيين       ) 80(ة  المنهج البنائي التجريبي حيث تكونت مجموعة الدراس      

طالبـة  ) 41(من مدرسة عمواس األساسية العليا للبنات بشمال غزة، مجموعـة تجريبيـة بقـوام          
طالبة، وقد كان من أهم نتائج الدراسـة وجـود فـروق ذات داللـة               ) 39(وأخرى ضابطة بقوام    

إحصائية في تنمية المفاهيم العلمية والتفكير العلمي لدى الطالبات يعزى لتدريس الوحدة المتـضمنة      
هذا االتجاه المعاصـر      التاسع األساسي، مما يؤكد أهمية     من محتوى العلوم للصف    STSEلقضايا  

  .   في تدريس العلوم
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 ):2006أبو زايدة ( دراسة  .6
هدفت الدراسة إلى معرفة فعالية برنامج بالوسائط المتعددة لتنمية المفاهيم العلمية والـوعي      

واسـتخدم الباحـث    ) م2006-2005(الصحي لدى طلبة الصف السادس األساسي للعام الدراسي         
  ح اإلسـالمية  ساسي في مدرسـة الـصال     المنهج التجريبي على عينة من طلبة الصف السادس األ        
  هج العلـوم واسـتخدم الباحـث أداتـين        في دير البلح لوحدة الكائنات الحيـة الدقيقـة فـي مـن            

   من أهم نتائج الدراسة وجود فـروق       ، وكان )اختبار المفاهيم العلمية ومقياس الوعي الصحي     (هما  
بين متوسط درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لمقياس الوعي الـصحي البعـدي             
لصالح المجموعة التجريبية باإلضافة إلى وجود عالقة ارتباطيه طردية بين متوسط درجات طلبـة    

  .الصف السادس في اختبار المفاهيم الصحية ودرجاتهم في مقياس الوعي الصحي
 

  ):2005رمضان (دراسة  .7
هدفت الدراسة إلى أثر توظيف التفاعل بـين بعـض اسـتراتيجيات مـا وراء المعرفـة                 

  التفكير الناقـد لـدى تلميـذات الـصف        جهيز المعلومات في تنمية المفاهيم العلمية و      ومستويات ت 
  ثة عينـة الدراسـة مـن تلميـذات الـصف          األول اإلعدادي في مادة العلوم ، وقد اختارت الباح        

  ة فـصلين أحـداهما تجريبيـة واألخـرى        األول اإلعدادي بمدرسة مدينة نصر التجريبية الموحد      
احثة لتطبيق الدراسة وحدة الطاقة المقررة عليهم للفصل الدراسـي األول           ضابطة،  فقد اختارت الب    

وقد استخدم للدراسة أدوات منها اختبار مفاهيم علميـة وآخـر للتفكيـر الناقـد       ) م2003-2004(
ومقياس مستوى تجهيز المعلومات وكان من أهم نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحـصائية               

  تطبيـق البعـدي للمجموعـة التجريبيـة       القبلي ومتوسط درجـات ال    بين متوسط درجات التطبيق     
التي استخدمت إستراتيجية التساؤل الذاتي في اختبار المفاهيم العلمية لصالح التطبيق البعدي، كمـا              

   متوسط درجـات المجموعـة التجريبيـة       أتت النتائج لتؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية بين        
التـي اسـتخدمت     ي ومتوسط درجات المجموعة الضابطة    ؤل الذات التي استخدمت إستراتيجية التسا   

في تنمية المفاهيم العلمية في التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية كما تبين             الطريقة التقليدية 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات مجموعة المستوى السطحي والمـستوى   

  سط درجات مجموعة المـستوى المتوسـط      لعلمية البعدي أو بين متو    المتوسط في اختبار المفاهيم ا    
  مـن تجهيـز المعلومـات      وسط درجات مجموعة المستوى العميق    من تجهيز المعلومات وبين مت    

كذلك وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين نوع اإلسـتراتيجية  ، في اختبار المفاهيم العلمية البعدي    
  .ي تنمية المفاهيم العلميةالمستخدمة ومستوى تجهيز المعلومات ف
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 ):2000الجندي والصادق (دراسة  .8
هدفت الدراسة إلى التعرف على فعالية نظرية رايجلوث التوسعية فـي تنظـيم وتـدريس                 

بعض المفاهيم الكيميائية في التحصيل واالتجاه نحو مادة الكيميـاء لـدى طـالب الـصف األول                 
  اً للتنظـيم التوسـعي وقيـاس فعاليـة        وتدريسها وفق الثانوي، حيث تم تنظيم محتوى مادة الكيمياء        

هذا التنظيم على التحصيل وتنمية اتجاهات الطالب نحو مادة الكيمياء، وكان من أهم نتائج الدراسة               
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالب كل مـن المجموعـة التجريبيـة                

  .س االتجاه نحو مادة الكيمياءوالضابطة في االختبار التحصيلي البعدي وفي مقيا
  

  ):1999عبد النبي (دراسة  .9
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام دورة التعلم على اكتساب المفاهيم العلمية وبقاء أثر              

وتـم  . التعلم، واالتجاهات لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي مقارنة بالطريقة المعتـادة للتـدريس   
 الصف األول اإلعدادي عشوائياً من مدارس مدينة أسـوان وبلـغ            اختيار عينة الدراسة من تالميذ    

تلميذاً وتم تقسيمهم كالتالي، مجموعة تجريبية تتكون من أربعين تلميذاً تقوم باستخدام            ) 80(عددهم  
  للصف األول اإلعـدادي   ) دة والطاقة الما( دورة التعلم في دراسة المفاهيم العلمية المتضمنة لوحدة         

) 40(ويات فقط هي التذكر والفهم والتطبيق، ومجموعة ضابطة تتكـون مـن             من خالل ثالث مست   
تلميذاً تقوم باستخدام الطريقة المعتادة في استخدام الوحدة السابقة، وقد أعد الباحث اختبار تحـصيل       

ــادة ال ــاس االتجاهــات نحــو م ــاهيم ومقي ــومالمف ــائج الدراســة. عل ــم نت ــان مــن أه   وك
  متوسـط درجـات االختبـار التحـصيلي       ريبية والضابطة في    وجود فروق بين المجموعتين التج    

البعدي، لمعرفة بقاء أثر التعلم لصالح المجموعة التجريبية، وأيضاً وجود فـروق بـين متوسـط                
درجات  تالميذ المجموعة التجريبية والضابطة في مقياس التجاهـات البعـدي لـصالح تالميـذ                

  .  المجموعة التجريبية
  

  ):1996صادق ( دراسة  .10
  أسلوب مشوق الكتـساب أطفـال الريـاض     هدفت الدراسة إلى استخدام مسرح العرائس ك        

 – التسلـسل الزمنـي  – الترتيـب    - اللون – النوع – الحجم –الشكل: (بعض المفاهيم األساسية وهي   
طفالً وطفلة، واستخدمت الباحثة مقيـاس المفـاهيم        ) 120(، واقتصرت عينة الدراسة على      )العدد

قويم ومسرح العرائس  واختبار الذكاء واستمارة تقدير المـستوى االجتمـاعي    المحددة وبطاقات الت  
  ائج وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية        واالقتصادي لألسرة كأدوات للدراسة، وكان من أهم النت       

بين األطفال البالغين في العمر في التطبيق البعدي على مقياس المفاهيم األساسية لصالح المجموعة              
 .التجريبية 
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   Ranner): 1995رانر (سة درا .11
هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى إدراك طالب الصف الثامن ألربعة مفاهيم فيزيائيـة              

  لمقـررة فـي الكتـاب المدرسـي والكـشف         ا)  الطاقة الحركية  - ظاهرة دوبلر  - الطفو -التمدد(
  ميعن المفاهيم الخاطئة لـديهم، اسـتخدم البـاحثون أربعـة مـسائل فيزيائيـة تتنـاول المفـاه                  

  مدرسـة قرويـة   ) 14(طالبـاً مـن     ) 124(طالبة و ) 133(السابقة، طبقت على عينة مكونة من       
من طالب تكون لديهم فهمـاً      %) 60.8(، وكشفت نتيجة الدراسة عن أن       )Oklahoma(في والية   

فيهـا   يث بلغت نـسبة األخطـاء المفاهيميـة       عن المفاهيم األربعة خاصة ظاهرة دوبلر ح       خاطئاً
  مع المفاهيم بطريقـة عمليـة أدركـوا       رت النتائج عن أن الطالب الذين تعاملوا        ، كما أسف  %)93(

ـ (هذه المفاهيم بصورة أفضل من أولئك الذين تعاملوا معها بطريقة مادية               )ن طريـق الحـواس   ع
  . إلى ضرورة اختيار الطلبة باألنشطة والتجارب العلمية بأنفسهم وتوصلت النتائج

  

  : )1994صباريني والخطيب (دراسة  .12
هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء طبيعة وفهم طالب الصف األول الثانوي العلمي لمفـاهيم        

  تراتيجية التغير المفهومي الـصفية    حركة األجسام في مجال الجاذبية األرضية، واختبار فاعلية إس        
في إحداث عملية التغير المفهومي لمفاهيم الحركة في مجال الجاذبيـة األرضـية، وقـد اسـتخدم        

  ، طبقـت علـى عينـة الدراسـة المكونـة          فقـرة ) 12(باحث اختباراً تحـصيلياً مكونـاً مـن         ال
طالباً من مدرسة اربد الثانويـة  ) 35(طالباً من مدرسة اربد الثانوية كمجموعة تجريبية و    ) 40(من  

كمجموعة ضابطة، وقد أسفرت النتائج عن تدني مستوى تحصيل الطالب فـي اختبـار مـستوى                
وتفوق إستراتيجية التغير المفهومي على الطريقة التقليدية في إزالة أنمـاط الفهـم            معرفة المفاهيم،   

  .الخاطئ لدى الطالب وإكسابهم الفهم العلمي السليم للمفاهيم
    

  : تعليق على الدراسات المتعلقة بالمحور الثاني
  

  : بالنسبة لألهداف ♦
  تـابع  العلمية كمتغير    اعتمدت معظم الدراسات والبحوث التي سبق عرضها على المفاهيم        

 :مع اختالف أساليب ووسائل التدريس كمتغيرات مستقلة وكانت كالتالي

   وراء المعرفـة فـي تنميـة المفـاهيم         هدفت بعض الدراسات إلى استخدام استراتيجيات مـا        -
  ).2005، رمضان 2008قشطة (كما في دراسة 

  ط المتعـددة واالنترنـت    سـائ كما هدفت بعض الدراسات إلى استخدام البرامج المحوسبة والو         -
 ).2006، أبو زايدة 2008البابا (كما في دراسة 
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   تنميـة و إكـساب المفـاهيم العلميـة     هدفت بعض الدراسات إلى استخدام دورة الـتعلم فـي          -
 ).1999عبد النبي (كما في دراسة 

  تغيـر المنظـومي فـي تنميـة المفـاهيم         هدفت بعض الدراسات على استخدام إستراتيجية ال       -
 ).1994صباريني والخطيب (اسة كما في در

تنوعت االستراتيجيات المستخدمة من أجل تنمية واكتساب أو فهم أو معرفة المفاهيم العلميـة              و -
  ، وإسـتراتيجية المتـشابهات    )2008العيـسوي   (كما فـي دراسـة      ) V(كإستراتيجية الشكل   

شـهاب  ( كما فـي دراسـة       S.T.S.E، ووحدة متضمنة لقضايا     )2007األغا  (في دراسة    كما
، ومـسرح   )2000الـصادق   الجنـدي و  (، ونظرية رايجلوث التوسعية كما في دراسة        )2007

 ).1996صادق (في دراسة  العرائس كما

v        مع بـين دورة الـتعلم واسـتراتيجيات       أما الدراسة الحالية فهدفت إلى استخدام إستراتيجية تج  
ميـة المفـاهيم العلميـة      ما وراء المعرفة وهي إستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية فـي تن           

المتضمنة في وحدة الكيمياء العضوية المدرجة في كتاب العلوم العامة المقـرر علـى طـالب     
 .الصف العاشر األساسي

  
  : بالنسبة للعينة المختارة ♦
اختارت مجموعة من الدراسات عينة الدراسة  من طالب المدارس، المعظـم اختـار طـالب        -

، األغـا  2008، العيـسوي  2008، قـشطة    2008لبابـا   ا(المرحلة األساسية كدراسة كل من      
 ). 1995، رانر 1999، عبد النبي 2005، رمضان 2006، أبو زايدة 2007، شهاب 2007

دراسات أخرى اختارت عينة الدراسة من طالب المرحلة الثانوية كما في دراسـة كـل مـن                  -
 ).1994، صباريني والخطيب 2000الجندي وصادق (

صـادق  (كما في دراسة    ) 6-4(ت العينة من أطفال ما دون المدرسة         وبعض الدراسات اختار   -
1996.( 

v بالنسبة للدراسة الحالية فقد تم اختيار عينة الدراسة من طالب الصف العاشر األساسي .  
  

 : بالنسبة ألدوات الدراسة ♦
   تحـصيل المفـاهيم العلميـة إال أنـه       معظم الدراسات السابقة استخدمت اختبـاراً لقيـاس أو         -

: مالحظ أن هناك دراسات لم تستخدم سوى هذا االختبار فقط كما في دراسـة كـل مـن          من ال 
  ).1994، صباريني والخطيب 1995، رانر 2007، األغا 2008البابا (

، 2000الجندي والـصادق    (دراسة  : بعض الدراسات استخدمت مقياساً لالتجاه نحو العلوم مثل        -
 ). 1999عبد النبي 
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 ). 2008العيسوي (اراً لمهارات عمليات العلم كما في دراسة بعض الدراسات استخدمت اختب -

 ). 2008قشطة (بعض الدراسات استخدمت اختباراً للمهارات الحياتية كما في دراسة  -

، رمـضان   2007شهاب  (بعض الدراسات استخدمت اختباراً لمهارات التفكير كما في دراسة           -
2005.( 

 ).2006أبو زايدة (ما في دراسة وهناك دراسات استخدمت اختبار الوعي الصحي ك -

 ).2005رمضان ( وأخرى تناولت اختبار مستوى تجهيز المعلومات كما في دراسة  -

أدوات والمتمثلة في مقياس المفاهيم المحددة وبطاقـات        ) 3( أما الدراسة التي جمعت أكثر من        -
االقتـصادي  التقويم ومسرح العرائس واختبار الذكاء واستمارة تقدير المـستوى االجتمـاعي و      

 ).1996صادق (لألسرة فهي دراسة 

v                  بالنسبة للدراسة الحالية فقد استخدم الباحث اختبار تحصيلياً من نـوع االختبـار مـن متعـدد
من نوع االختبار من متعـدد      فقرة وكذلك اختباراً لمهارات التفكير البصري       ) 42(ويتكون من   

  . فقرة) 40(من  ويتكون
 

  : بالنسبة لمنهج الدراسة ♦
خدمت كل الدراسات السابقة المنهج التجريبي، باستثناء بعض الدراسات التـي اتبعـت             است

، وقـد اتبعـت الدراسـة       )1995، رانر   2000الجندي والصادق   (المنهج الوصفي كما في دراسة      
  . الحالية المنهج التجريبي

  

 : بالنسبة للنتائج ♦
ية المكتسبة لدى الطلبة كمـا تـم        بالنسبة للدراسات الوصفية فقد تم التعرف على المفاهيم العلم         -

  .الكشف عن المفاهيم الخاطئة 
أما الدراسات التجريبية فقد أظهرت نتائج معظم الدراسات والبحوث إلى فعالية االسـتراتيجيات      -

التدريسية والبرامج المقترحة وإلى تفوق المجموعات التجريبية في اكتساب المفـاهيم العلميـة             
، قـشطة   2008البابـا   (  المجموعات الضابطة كما في دراسـة      وتعلمها ونموها وتكوينها على   

، 2005، رمـضان    2006، أبو زايـدة     2007، شهاب   2007، األغا   2008، العيسوي   2008
 ).1994صباريني والخطيب  ،1995، رانر 1999عبد النبي 

) ت(اتفقت معظم الدراسات في هذا المحور على األسلوب اإلحصائي المستخدم وخاصة اختبار            -
 .توسطات الحسابية والنسب المئوية ومعامل االرتباطوالم

v     لها للمفاهيم العلميـة، كمـا اتفقـت   واتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في تناو  
  المنهج الوصفي التحليلي وتحليل المضمون وكـذلك في المنهج حيث استخدمت الدراسة الحالية     
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ــادة الدراســة، إال أن ــي فــي م ــع الدالمــنهج التجريب ــا اختلفــت م ــسابقةه   راســات ال
  دورة الـتعلم فـوق المعرفيـة وأثرهـا    في اإلستراتيجية المستخدمة للدراسة وهي إستراتيجية      

   في العلوم لدى طـالب الـصف العاشـر        في تنمية المفاهيم العلمية ومهارات التفكير البصري      
فيه الدراسة وحجم   األساسي وكذلك كان االختالف في الصفوف المستهدفة والبلد الذي أجريت           

  .العينة والوحدة الدراسية المختارة والفترة الزمنية
  

  :و تمثلت أوجه االستفادة من دراسات هذا المحور في التعرف على ♦
 .تنظيم اإلطار النظري للدراسة الحالية . 1

 .تصميم أداة الدراسة األولى وهي اختبار المفاهيم . 2

 . المستهدفة الدراسية الوحدة محتوى تحليل كيفية . 3

 .، واختيار عينة الدراسة)المنهج التجريبي(منهجية الدراسة  . 4

  .األساليب اإلحصائية المستخدمة . 5
  

  :الدراسات التي تناولت التفكير البصري: المحور الثالث
  
  ):2008شعث (دراسة  .1

 األساسي فـي  العاشر للصف الفراغية الهندسة وحدة محتوى إثراء إلى الدراسة هذه تهدف

 وحـدة  بتحليـل  قام حيث التحليلي، الوصفي المنهج الباحث البصري، واتبع التفكير مهارات ضوء

 مـن  -فيهـا  التي الرسومات على األول المقام في مركزاً- األساسي للصف العاشر الفراغية الهندسة

 البصري، وقد وكان من أهم نتائج الدراسة التفكير مهارات على باالعتماد تم بناؤها تحليل أداة خالل

 العاشـر  للـصف  الفراغيـة  وحدة الهندسة في توافرها الواجب البصري التفكير مهارات قائمة إلى

 للهندسـة  محتـوى  وضع إلى ساقها المهارات،مما هذه توافر نسب تدني إلى توصلت كما األساسي،

  .البصري التفكير بمهارات مثرى الفراغية
  

  2006): ومهدي  الخزندار( دراسة .2
 البصري والمنظومي التفكير على إلكتروني موقع فاعلية على للتعرف الدراسة هذه وجاءت

 نـوعين  واسـتخدم الباحثـان   بغزة، األقصى بجامعة التربية كلية طالبات لدى المتعددة الوسائط في

 حيـث  التفكيـر المنظـومي   مهارات واختبار البصري، التفكير مهارات اختبار: وهما األدوات من

 اسـتراتيجيات  المـسجالت لمـساق   الطالبات من شعبة من المكونة الدراسة عينة على تطبيقهما تم

 الـشعب  بـين  مـن  فـصدياً  اختيارهن تم طالبة (35) حوالي عددهن بلغ حيث المحوسب التدريب
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 إحـصائياً  دالـة  عالقـة  كان من أهم نتائج الدراسة وجود وقد. للدراسة األصلي المجتمع تمثل التي

 درجـاتهن  ومتوسـط  البصري التفكير اختبار في التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسط بين

 التفكيـر  اختبـار  فـي  درجاتهن متوسط في الزيادة أن على يدل مما المنظومي، التفكير اختبار في

 متوسـط  في الزيادة وأن المنظومي التفكير اختبار في درجاتهن متوسط في إلى زيادة يؤدي البصري

 التفكيـر  اختبـار  فـي  درجاتهن متوسط في زيادة ىإل يؤدي المنظومي التفكير اختبار في درجاتهن

  .البصري
  
  ):2006مهدي (دراسة  .3

 هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فاعلية استخدام برمجيات تعليميـة علـى التفكيـر               
البصري والتحصيل في التكنولوجيا لدى طالبات الصف الحادي عشر، حيـث اسـتخدم الباحـث               

ة ممثلة من طالبات الصف الحادي عشر أدبي من مدرسة كفـر          المنهج البنائي والتجريبي على عين    
ـ  ) 83(قاسم الثانوية بنات قوامها    ى مجمـوعتين األولـى تجريبيـة مكونـة    طالبة، تم تقـسيمها إل

طالبة وقد استخدم الباحث لهذا الغرض اختباري       ) 42(طالبة والثانية ضابطة مكونة من      ) 41(من  
 نتائج الدارسة وجود فـروق دالـة إحـصائيا لـصالح            التفكير البصري والتحصيل، وقد تبين من     

  .المجموعة التجريبية في كال االختبارين تعزى لتوظيف البرمجيات التعليمية
  

  ):2006ومهدي  عسقول( دراسة .4
  تـضمينها  الواجـب  الفرعيـة  ومهاراتها التفكير أنماط أهم على التعرف إلى الدراسة هدفت  

  العاشـر  الـصف  إلـى  الخـامس  الـصف  من األساسية حلةالمر على المقررة التكنولوجيا كتب في
لمهـارات   أنمـوذج  بناء ثم ومن المقررات تلك في توافرها مستويات على التعرف ثم ومن ألساسي،
 تطلـب  وقـد  البنـائي،  والمـنهج  الوصـفي  المـنهج  اسـتُخدم  ذلك ولتحقيق التكنولوجي، التفكير

  .الفرعيـة  ومهاراتهـا  التفكير أنماط ضوء في جياالتكنولو كتب محتوى لتحليل أداة بناء من الباحثين
 الخـامس والـسادس   للـصفوف  التكنولوجيـا  منهاج محتوى أن :إلى البحث نتائج أهم أشارت وقد

) 532، 810، 854، 722،  504،751(بالترتيـب   تـضمن  قـد  والعاشر والتاسع والثامن والسابع
  مهـارات  : التاليـة  التكنولـوجي  التفكيـر  مهـارات  الباحثـان  اقتـرح  كمـا  التفكيـر،  في مهارة
واتخـاذ   التقيـيم  مهـارات  والتواصل، التحليل مهارات والتأليف، التصميم مهارات المشكالت، حل

  .والضبط التحكم ومهارات القرارات
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  ): 2005الجابري(دراسة  .5
 توجـد  أن ينبغـي  التـي  المناسـب  العناصـر  عـدد  إلـى  التوصل إلى الدراسة تهدف  

 البصري للمفاهيم اإلدراك نمو درجة على الخلفية أثر إلى التعرف وكذلك يحية،التوض في الرسومات

 تجريبيـة ألربـع   مجموعـات  أربع من البحث عينة تكونت وقد المدرسة، قبل ما أطفال لدى البيئية

 وتـم   طفـل وطفلـة،    80عددهم ، بلغ) سنوات5-6(الثاني  المستوى أطفال وهم تجريبية معالجات

 وتـم ) المـستقلة ( التجريبيـة  البحـث  متغيـرات  تضم والتي التعليمية للوحاتا مجموعة استخدام

 وقد كان من أهم نتائج الدراسـة  .)وبعدياً قبلياً البيئية للمفاهيم البصري اإلدراك نمو اختبار( تطبيق
 نتيجـة  البـصري  اإلدراك ونمو الرسومات التوضيحية في العناصر كثافة بين عكسية عالقة وجود

 أسـفرت  كمـا  التوضـيحية،  فـي الرسـومات   العناصـر  عـدد  تثبيـت  مـع  لفيـة الخ الختالف

 اإلدراك نمـو  اختبـار  علـى  درجات األطفـال  متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عن

 وذلـك  البعـدي  التطبيـق  عرضـها لـصالح   وبعد الرسومات عرض قبل البيئية للمفاهيم البصري

   .الرابعة للمجموعة لةدا وغير والثالثة والثانية األولى للمجموعة
  

  Jean): 2004جين (دراسة  .6
  اإلنترنـت  ببيئـة  المـصمم  البصري التفكير استخدام أثر إلى للتعرف الدراسة هذه وهدفت  

 المعتمد التعليمي اإلنترنت موقع وبناء لتصميم البنائي المنهج الباحث استخدم حيث العلوم، تعلم على

 عينة على الدراسة تساؤالت على لإلجابة وصوال لتجريبيا المنهج استخدم ثم البصري التفكير على

 فيالدلفيـا  شـمال  فـي  االبتدائية إيمرسن مدرسة من عشوائية بطريقة اختيروا طالباً) 15(ب  ممثلة

 المقابلة على الدراسة هذه في الباحث اعتمد وقد أسابيع، خمسة استمرت تجربة في الرابع الصف من

 خالل من البصري التفكير أن إلى الدراسة نتائج أشارت  وقد.العلمية هيمالمفا واختبار الطالب، لتقييم

  .علمية تراكيب وبنا العالقات وربط المعرفة فهم حيث من العلمية، المفاهيم الطلبة تعلم لدى اإلنترنت
  

  ):2004شلبي (دراسة  .7
 صـعوبات  ذوي لـدى  البـصري  اإلدراك مـدى  علـى  لتعـرف  الدراسة هذه وجاءت  

  تلميـذاً  (217) مـن  المبدئيـة  الدراسة عينة االبتدائية،وتكونت المرحلة تالميذ من ياتالرياض تعلم
  بمحافظـة  غمـرة  ميـت  بمركـز  الوليـد  بـن  خالد بمدرسة االبتدائية المرحلة تالميذ من وتلميذة،
 بعد تطبيـق  141ووصل عدد أفراد العينة إلى،  سنة8-11 من الزمنية أعمارهم وتراوحت الدقهلية،

  .الدراسة اتأدو جميع
  :أقسام ثالث إلى الدراسة في المستخدمة األدوات قسمت وقد

  :التعلم صعوبة لحاالت األولى الفرز بمرحلة يتعلق فيما •
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oلرافن الملونة المتتابعة المصفوفات  اختبار.   
oالتعلم صعوبات لذوي السلوكية الخصائص تقدير  مقياس.  
  :بصريال اإلدراك صعوبات تشخيص بمرحلة يتعلق فيما •

oالبصري، الـذاكرة  اإلغالق البصري، التمييز ( البصري اإلدراك صعوبات تشخيص  اختبار 

   ).واألرضية الشكل بين التمييز المكانية، العالقات البصرية،
 :التربوية التطبيقات بمرحلة يتعلق فيما •

oـ   المرتبطـة  البصري اإلدراك صعوبات بعض لعالج تعليمية حقيبة  أنشطة  مبـصعوبات تعل
  .االبتدائية المرحلة تالميذ لدى الرياضيات

األسـاليب   ضـوء  وفـي  عليهـا،  قامت التي الفروض ضوء في الدراسة هذه نتائج أهم وكانت
  :هي الفروض هذه من للتحقق) SPSSاإلحصائية  الحزم ببرنامج(المستخدمة  اإلحصائية

 ذوي التالميـذ  مـن  العينـة  أفراد درجات متوسطات بين إحصائية دالله ذات فروق وجود •

 .العاديين لصالح البصري التمييز اختبار على فيها والعاديين الرياضيات تعلم صعوبات

ذوي  التالميـذ  مـن  العينـة  أفراد درجات متوسطات بين إحصائية دالله ذات فروق وجود •
 .العاديين لصالح البصري اإلغالق اختبار على فيها والعاديين الرياضيات تعلم صعوبات

  
  ): 2003لعبودا(دراسة  .8

عمليـة   على الحركية للمهارة البصرية العروض تقديم توقيت تأثير الدراسة هذه بحثت  
النظريـة   هـذه  وتنبئ المالحظة، طريق عن الحركي للتعلم البصري اإلدراك لنظرية وفقا التعلم
 نالمتعلمـي  بحـث  عمليـة  توجه ألنها للتعلم، األولى المراحل خالل من النموذج مشاهدة بأهمية

 البـصرية  العروض من المتكررة اإلضافية المالحظات وإن الحركي، للتوافق األمثل عن الحل

المراحـل   في البصرية بالعلوم مقارنة أفضل تعلم إلى تؤدي ال قد التعلم من األخيرة في المراحل
  .فقط األولى

  :مجموعتين إلى عشوائيا مشاركين عشر تقسيم تم التنبؤ هذا  والختبار
  .التدريب وأثناء قبل النموذج اهدةمش مجموعة •

 .التدريب قبل النموذج مشاهدة مجموعة •

 كل عشرة وبعد التدريب قبل بالفيديو بصريا عرضا األولى المجموعة في المشاركون شاهد

 قبـل  مرة واحدة العرض نفس الثانية المجموعة في المشاركون شاهد بينما متتالية، تدريبية محاوالت

أنمـاط   بين كبيرا وتشابهاً التصويب دقة حيث من المجموعتين أداء تحسن النتائج  بينت.فقط التدريب
 مع زيادة للنموذج، الحركي التوافق بنمط مقارنتهما عند المجموعتين في للمشاركين الحركي التوافق

  .فقط التدريب نتيجة وذلك النموذج، حركة زمن من المشاركين حركة زمن اقتراب زمن
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 أن مجموعـة  من الرغم على المجموعتين بين إحصائية دالئل ذات وقفر أي هناك تكن لم

 تنـسجم  الحركي للنموذج، والتحكم التوافق نمط من أكثر اقترابا أظهرت التدريب وأثناء قبل النموذج

 وتـشير  بالمالحظـة  للـتعلم  البـصري  اإلدراك نظريـة  تنبـؤ  مـع  الدراسـة  هـذه  نتـائج 

   .األخيرة المراحل في منها للتعلم األولى المرحلة في فعالية أكثر النموذج مشاهدة إلى أن
  

  ):2003عبد الهادي (دراسة  .9
  ناهج العلوم بالمرحلة االبتدائيـة    لم" التدريبات واألنشطة ""هدفت الدراسة إلى تقويم كراسة      

في ضوء أساليب االتصال البصرية وعمليات العلم األساسية واتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج              
، حيث اعتمد على أسلوب تحليل المحتوى وتمثلت أدوات البحـث فـي قائمـة بأسـاليب                 التحليلي

االتصال البصرية وقائمة بعمليات العلم األساسية والتي ينبغـي توفرهـا فـي كراسـة األنـشطة           
من أهم نتـائج   بع، والصف الخامس االبتدائي وكان    والتدريبات المصاحبة لكتاب العلوم للصف الرا     

ى كراسة التدريبات واألنـشطة الخاصـة بالـصف الرابـع تتـضمن الرسـوم        أن محتو  الدراسة
والجـداول  % 36,06وعـرض األفكـار وتـضمينها بنـسبة      % 53.25التوضيحية بنسبة قدرها    

 كراسـة  محتـوى  أن البيانية، حيث للرسوم المتضمنة والتدريبات األنشطة انعدمت بينما% 11.69

 بنـسبة  وتنظيمهـا  عرض األفكـار  تتضمن األساسي الخامس بالصف الخاصة واألنشطة التدريبات

بينمـا انعـدمت    % 3.94والجداول بنسبة   % 22.05التوضيحية بنسبة    والرسوم% 65.35قدرها  
  %.0.97األنشطة والرسوم البانية 

  

  ):2002سليمان (دراسة  .10
 وتحسين البصري اإلدراك صعوبات عالج في برنامج فاعلية تقصي إلى الدراسة هذه هدفت

  :كالتالي البحث أدوات وتفرعت التعلم، صعوبات ذوي األطفال لدى لقراءةا مستوى
  :في وتتمثل التعلم صعوبات ذوي األطفال بانتقاء خاصة أدوات :أوال •

  .الصامتة القراءة اختبار   1 . 
   .المصور الذكاء اختبار 2 . 
  .جشطلت بندر اختبار 3 . 

 :البصري كاإلدرا صعوبات وعالج بتشخيص خاصة  أدوات:ثانيا •

  .البصري اإلدراك صعوبات تشخيص  بطارية 1.
  .البصري اإلدراك صعوبات عالج برنامج 2. 
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  :عن النتائج وكشفت
  .البصري اإلدراك قصور عالج في للبرنامج إحصائي دال تأثير  وجود 1.

   أطفـال   لـدى  البـصرية  المطابقة مهارة في القصور عالج في للبرنامج إحصائي دال تأثير 2. 
  .التجريبية العينة    

  .اإلدراكي التمييز في القصور عالج في إحصائية داللة ذات فاعلية      3.  
  .المكاني اإلدراك في القصور عالج في للبرنامج إحصائي دال تأثير      4.  
  .األرضية _ الشكل تمييز في القصور عالج في إحصائيا دالة بصورة البرنامج فاعلية 5.  

  .اإلغالق البصري مهارة في القصور عالج في للبرنامج إحصائي دال تأثير ودوج.       6
  .الحركي البصري التآزر مهارة في القصور عالج في للبرنامج إحصائي دال   تأثير      7.

  
  :2001)عفانة (دراسة  .11

 المـسائل  حل على القدرة تنمية في البصري المدخل استخدام أثر لمعرفة الدراسة هذه قُدمت

 الدراسة هذه في الباحث استخدم وقد بغزة، األساسي الثامن الصف طلبة لدى بها واالحتفاظ رياضيةال

  المغـازي  بمنطقـة  إعـداديتين  مدرسـتين  مـن  قـصدية  عينـة  اختيـار  وتـم  التجريبي، المنهج
المغـازي   ومدرسـة  للبنين اإلعدادية المغازي مدرسة وهما لإلناث واألخرى للذكور إحداهما بغزة

 حـل  علـى  القـدرة  لقيـاس  اختبـار  :األولـى  أداتـين؛  الباحـث  اسـتخدم  وقد للبنات، اإلعدادية

 األساسـي  الثـامن  الـصف  علـى  المقـررين  والتحليل المساحة موضوعي في الرياضية  المسائل

 تدريـسية  كإسـتراتيجية  البـصري  المـدخل  اسـتخدام  كيفية يبين للمعلم دليل والثانية فلسطين، في

 جوهريـة  فـروق  توجـد  أنه الدراسة نتائج أهم من وكان .الصف نفس لطلبة الرياضيات يمتعل في

 الرياضـيات  تعلمـوا  الـذين  التجريبية المجموعتين طلبة بين الرياضية المسائل خل على القدرة في

 التقليـدي  المـدخل  بإسـتراتيجية  الرياضيات تعلموا الذين والضابطة البصري المدخل بإستراتيجية

 التجريبية لمجموعةا لصالح
  

  ):2001محمد (دراسة  .12
  األصـم  الطالـب  لدى البصري التفكير لتنمية الرياضيات في برنامج باقتراح الباحثة قامت 

 التواصـل الكلـي   طريقة واستخدمت تلميذاً، 12 من عينة على البحث وطبق االبتدائية، المرحلة في

 متنوعة بصرية أنشطة وقدمت الشفاه وقراءة اإلشارة لغة مثل اتصال طريقة من أكثر بين تجمع التي

   رسـوم  الثقـاب، أنـشطة   أعـواد  أنـشطة  دينـز،  قطع أنشطة المكعب، أنشطة الورق، طي :مثل
  :يلي ما النتائج وأظهرت فنية وأنشطة الكمبيوتر باستخدام تتعلق أنشطة يانية،ب
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v الدراسة عينة لدى البصري التفكير تنمية في المقترح البرنامج فعالية. 

v التجريب بعد البصري التفكير في والبنات البنين بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال. 

v درجـات  ومتوسـط  تماماً، الصم الطالب درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق  توجد 
  .سمع بقايا لديهم الذين لصالح البصري التفكير اختبار في سمع بقايا لديهم الذين الطالب

  :يلي ما التجريب أثناء في ثةالباح والحظت  
 .األنشطة من العديد لممارسة الدائم الطالب  طلب •

 .للبرنامج ممارستهم الباحثة لحضور الطالب  سرور •
 

  Catherine McLoughlin): 2001كاثرين مكلوغلين(دراسة  .13
  ت التقنيـة للتفكيـر البـصري وكيفيـة      هدفت لدراسة إلـى تقـديم تـصور عـن األدوا          

  الرمزية والشفوية للـتعلم ومـع ذلـك        نظم التعليم إلى تأكيد األنماط العددية و       توظيفها، حيث تميل  
  زايـد علـى معرفـة القـراءة والكتابـة         لقد كان هناك مؤخراً موجة للتغيير في التعليم بتأكيد مت         

البصرية، ففي الحياة العادية وفي تعلم المعلومات البصرية تستعمل لترجمة التجربة وبنـاء الفهـم               
  : ور في ثالث طرق هييمكن أن تص

  . التفكير البصري الجزئي–ً    
  . التفكير البصري التكاملي-    
  . التفكير البصري االتصالي-    

وبذلك يكون البحث قد هدف إلعطاء نظرة عامة من نظريات حالية  تبحث فـي التفكيـر                 
ن تحـسن البعـد     البصري وعالقته بالتعليم، كما قدمت أمثلة متنوعة من التقنيات التـي يمكـن أ             

  ..الخ ..... البصري لالتصال والتعلم المتفاعل مثل تقنيات الحاسوب 
  

  ): 2001أحمد وعبد الكريم (دراسة  .14
  الرياضـي والتـدريس بالمـدخل البـصري       هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر المنطـق         

ـ            إلعـدادي صيل تالميـذ الـصف الثـاني ا       في أنماط التعلم و التفكير وتنمية القدرة المكانية وتح
) 88(في مادة العلوم ولإلجابة عن أسئلة الدراسة اتبع الباحث المنهج التجريبي علـى عينـة مـن        

طابا بـإدارة مدينـة نـصر       تلميذة من الصف الثاني اإلعدادي من مدرستي عبد العزيز جاويش و          
  يـرت العينـة بطريقـة عـشوائية ووزعـت         ، وقـد اخت   )م2000-2001(فـي العـام      التعليمية

طالبة في كل مجموعة وقد استخدم الباحث االختبار كـأداة لدراسـة            ) 34(تان بواقع   على مجموع 
  وكان مـن أهـم نتـائج الدراسـة        ) صيل   التح – القدرة المكانية  – أنماط التعلم  –المنطق الرياضي (

بين متوسـطي درجـات أفـراد المجمـوعتين         ) 0.01(عند مستوى    أنه يوجد فرق دال إحصائيا    
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أنماط التعلم والتفكير البعدي لصالح المجموعة الضابطة في النمط األيسر          التجريبية والضابطة في    
ولصالح المجموعة التجريبية في النمط األيمن والمتكامل، وأكد على فاعليـة التـدريس بالمـدخل             

  .  البصري المكاني في تنشيط وظائف النمط األيمن ووظائف النمط المتكامل 
  

  Inman & others): 1997وآخرون  إنمان  (دراسة .15
 أدبـي  كتحـسين  :الحاسوب على المعتمد المفهوم تخطيط حول تصوراً لتقدم دراستهم وجاءت  

 معرفة لتحسين الحاسوب على المعتمد التخطيط استعمال بؤر حددت حيث البصري، للتفكير باألدوات

 بنـاء  وتحـديات  المعرفة، مجال في الرئيسة األفكار بين البصرية العالقات وتمثيل والكتابة، القراءة

 المتعلقـة  العمليـة  االستعماالت بعض ومناقشة بالحاسوب، المفهوم تخطيط وتسهيل مفاهيم، خارطة

 التحليلـي  الوصفي المنهج هذه الدراسة في الباحثون واستخدم الحاسوب، على المعتمد المفهوم بتخطيط

  .الدراسة بموضوع المرتبط التربوي األدب على االطالع بعد
  

  :لدراسات المتعلقة بالمحور الثالثتعليق على ا
 :بالنسبة لألهداف ♦
   هدفت بعض الدراسات إلى إثراء منهاج في ضوء مهارات التفكير البصري كما فـي دراسـة                 -

 ).2008شعث (    

     كما هدفت بعض الدراسات إلى معرفة أثر استخدام المدخل البصري في تحسين عملية الـتعلم                -
 ).2001، أحمد وعبد الكريم 2001عفانة (كما في دراسة     

   للمهـارة  البـصرية  العـروض  تقديم توقيت في حين هدفت بعض الدراسات إلى معرف تأثير -
 ، بينمـا هـدفت دراسـات للتعـرف    ) 2003العبود(عملية التعلم كما في دراسة  على الحركية   

 ).2005الجابري (البصري كما في دراسة  اإلدراك نمو درجة على الخلفية أثر إلى   

    كما هدفت بعض الدراسات إلى التعرف على فاعلية إستراتيجية أو برنامج في تنميـة التفكيـر                 -
  ، بينما قامـت    )2001، محمد   2006، مهدي   2006الخزندار ومهدي   (البصري كما في دراسة        
  باقتراح برنامج لعالج صعوبات اإلدراك البصري ومـستوى القـراءة          ) 2002سليمان  (دراسة     
   مـدى  علـى  بالتعرف) 2004شلبي (غي حين قامت دراسة .التعلم صعوبات ذوي األطفال لدى   
 . االبتدائية المرحلة تالميذ من الرياضيات تعلم صعوبات ذوي لدى البصري اإلدراك   

- ومهاراتـه وأدواتـه   وعملياتـه  البـصري  للتفكيـر   هدفت بعض الدراسات إلى وضع تصور   
  ، كـاثرين   2006، عـسقول ومهـدي      2006مهـدي   ( في دراسـة     المتنوعة وكيفية قياسه كما      
 ).1997، إنمان وآخرون 2001مكلوغلين    
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  اإلنترنـت  ببيئـة  المـصمم  البـصري  التفكير استخدام أثر إلى  هدفت بعض الدراسات للتعرف -
    ) 2003عبـد الهـادي     (في حين قامت دراسـة      ).2004جين  (العلوم كما في دراسة      تعلم على   
   لمناهج العلوم بالمرحلة االبتدائيـة فـي ضـوء أسـاليب           " التدريبات واألنشطة "" كراسة   بتقويم   
 .االتصال البصرية وعمليات العلم األساسية   

v                 في حين أن الدراسة الحالية سعت إلى تنمية مهارات التفكير البصري من خـالل إسـتراتيجية
، مهـدي   2006الخزندار ومهدي   (دورة التعلم فوق المعرفية، وهي تتالقى مع دراسة كل من           

من حيث الهدف من الدراسة والمتمثل فـي تنميـة مهـارات التفكيـر              )2001، محمد   2006
 .البصري

  

  : بالنسبة للعينة المختارة ♦
اختارت مجموعة من الدراسات عينة الدراسة  من طالب المدارس، المعظـم اختـار طـالب        -

، شـلبي  2004، جين 2006ومهدي ، عسقول 2008شعث (المرحلة األساسية كدراسة كل من    
، أحمد وعبد الكـريم     2001، محمد   2001، عفانة   2002، سليمان   2003، عبد الهادي    2004
2001 .( 

مهـدي  (دراسات أخرى اختارت عينة الدراسة من طالب المرحلة الثانوية كما فـي دراسـة                -
2006.( 

 ).الخزندار ومهدي(دراسات أخرى اختارت عينة الدراسة من طلبة الجامعات كما في دراسة  -

الجابري (كما في دراسة    ) 6-4( وبعض الدراسات اختارت العينة من أطفال ما دون المدرسة           -
2005.( 

 ).2003العبود (بينما هناك دراسات اختارت العينة متنوعة كما في دراسة  -

v         بالنسبة للدراسة الحالية فقد تم اختيار عينة الدراسة من طالب الصف العاشر األساسـي، كمـا 
 . ، لكن االختالف أنها في منهاج العلوم وليس الهندسة الفراغية)2008شعث (في دراسة 

  
 : بالنسبة ألدوات الدراسة ♦
، عسقول ومهدي   2008شعث  (كما في دراسة     تحليل المحتوى  أداة بعض الدراسات استخدمت   -

  .)2003، عبد الهادي 2006
 .)1997إنمان وآخرون (أداة االستبانة كما في دراسة  بعض الدراسات استخدمت -

، 2006الخزنـدار ومهـدي     (االختبار بأنواعه كما في دراسة       أداة بعض الدراسات استخدمت   -
، 2001، عفانـة    2002، سـليمان    2004، شلبي   2004، جين   2005، الجابري   2006مهدي  

 ).2001أحمد وعبد الكريم 
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 ).2003العبود (المالحظة كما في دراسة  أداة بعض الدراسات استخدمت -

 ).2001محمد (التواصل باإلشارات كما في دراسة  أداة بعض الدراسات استخدمت -

 ).2004جين (المقابلة كما في دراسة  أداة بعض الدراسات استخدمت -

v       بالنسبة للدراسة الحالية فقد استخدم الباحث اختباراً تحصيلياً من نـوع االختبـار مـن متعـدد
ت التفكير البصري من نوع االختبار من متعـدد         فقرة وكذلك اختباراً لمهارا   ) 42(ويتكون من   
 . فقرة) 40(ويتكون من 

 
  : بالنسبة لمنهج الدراسة ♦

  جريبـي، إال أن هنـاك بعـض الدراسـات         استخدمت معظم الدراسات السابقة المنهج الت     
، عبـد   2006، عسقول ومهدي    2008شعث  (التي اتبعت المنهج الوصفي التحليلي كما في دراسة         

، وقد اتبعـت الدراسـة الحاليـة    )1997، إنمان وآخرون 2001ثرين مكلوغلين   ، كا 2003الهادي  
  . المنهج التجريبي

  

 : بالنسبة للنتائج ♦
ومهاراته  وعملياته البصري بالنسبة للدراسات الوصفية فقد تم التوصل إلى وضع تصور للتفكير  -

مكلـوغلين  ، كـاثرين  2006، عسقول ومهدي 2006مهدي (المتنوعة كما في دراسة  وأدواته
 ).1997، إنمان وآخرون 2001

أما الدراسات التجريبية فقد أظهرت نتائج معظم الدراسات والبحوث إلى فعالية االسـتراتيجيات               -
التدريسية والبرامج المقترحة وإلى تفوق المجموعات التجريبية في تنميـة مهـارات التفكيـر              

، 2006الخزنـدار ومهـدي     (البصري أو معالجة صعوبات اإلدراك البصري كما في دراسة          
 ).2001، محمد 2002، سليمان 2003، العبود 2004، شلبي 2005، الجابري 2006مهدي 

  مخـل البـصري فـي تحـسين أداء الـتعلم           كما أظهرت باقي الدراسات تفـوق اسـتخدام ال         -
 ).2001، أحمد وعبد الكريم 2001، عفانة 2004جين (كما في دراسة 

لمنـاهج  " التـدريبات واألنـشطة  "" فقد تمكنت من تقويم كراسة   )2003عبد الهادي   ( أما دراسة    -
 .العلوم بالمرحلة االبتدائية في ضوء أساليب االتصال البصرية وعمليات العلم األساسية

 

 :ما أفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة اآلتي ♦
 .لعلوموالتي تتوافق ومنهج ا للدراسة اختيار مهارات التفكير البصري المناسبة  -
 . تنظيم اإلطار النظري للدراسة الحالية في هذا المحور -

 .استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة  -
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 . مقارنة النتائج التي توصلت إليها الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة -

 .التعرف على العديد من الكتب والمجالت العلمية والمراجع التي تخدم وتثري الدراسة  -
  

 : به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة اآلتيفيما اختلفت ♦
  رى أن الدراسة الحالية قـد اختلفـت  بناء على ما سبق عرضه من دراسات سابقة فإن الباحث ي        

  :عن غيرها من الدراسات بما يلي   
   قياس أثر إستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية في تنمية المفاهيم ومهارات التفكيـر البـصري             -

 ".مدخل إلى الكيمياء العضوية"ي وحدة ف 

   المجسمة للمركبات العـضوية  التوضيحية واألشكال الرسومات إثراء على الدراسة هذه ركزت  -
   واعتبـروا الرسـم   العلميـة،  المعرفة على ركزت الدراسات من سابقيها ولكن المقام األول، في 
 .ثانوياً أمراً 

  البيئة الفلسطينية وهي طالب الصف العاشـر األساسـي   اشتملت عينة الدراسة الحالية عينة من      -
  .في المدارس الحكومية بغزة 
  

  :التعقيب العام على لدراسات السابقة
  : يلي ما اتضح الثالثة المحاور وبحوث دراسات استعراض خالل من
صـابريني والخطيـب   (دراسة  أولها فكانت متباينة، زمنية فترات في السابقة الدراسات أجريت . 1

 يـدل  مما فوق فما 2000 سنة من وكان معظمها )2009الخضري (دراسة  وآخرها ،)1994

 . التعليم الفكر البنائي في االهتمام باستخدام تزايد على واضح بشكل

أثبتت معظم الدراسات فاعلية االستراتيجيات القائمة على أفكار النظرية البنائيـة فـي تنميـة                . 2
، 2005الخوالـدة   (لطريقة التقليدية كما في دراسة كل من        المهارات العلمية بأنواعها مقارنةً با    

، المـصري  1999، عبد النبي  2000، محمد   2000، جاسم   2002، حسام الدين    2003شاليل  
 ).1994، الدسوقي 1999

تتفق الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات السابقة في تبني اختبار مهارات التفكير البصري               . 3
 ).2006مهدي (رات كما في دراسة كأداة لقياس هذه المها

اتبعت معظم الدراسات السابقة المنهج التجريبي لمقارنة أثر البرامج المقترحة واالستراتيجيات            . 4
المستخدمة مع الطريقة التقليدية، وتتفق الدراسة الحالية مع هذا التوجه حيث تـستخدم المـنهج      

هما تجريبيـة واألخـرى ضـابطة       التجريبي؛ وذلك بتقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين إحدا       
لمقارنة أثر استخدام إستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية في تنمية المفاهيم ومهارات التفكيـر   

 .البصري مقارنةً بالطريقة التقليدية
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  ضـيح كيفيـة تـدريس الوحـدة الدراسـية         استخدمت بعض الدراسـات دلـيالً للمعلـم لتو         . 5
ليالً للمعلم من إعداد الباحث يوضـح بخطـوات توجيهيـة    المتبناة، وتستخدم الدراسة الحالية د  

من كتاب العلوم العامة المقرر علـى طلبـة    " مدخل إلى الكيمياء العضوية   "كيفية تدريس وحدة    
 .الصف العاشر األساسي بإستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية

ة دورة الـتعلم فـوق   اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في تبنيها إلسـتراتيجي     . 6
 ).2000، بالنك 2002حسام الدين (المعرفية كما في دراسة كل من 

 الهـدف  حيـث  مـن  الحاليـة  الدراسـة  مـع  الـسابقة  الدراسـات  من أخرى مجموعة اتفقت . 7

، أبـو  2007، شهاب 2008، قشطة 2008البابا  (من حيث تنمية المفاهيم كما في دراسة         أيضاً
 ).2005، رمضان 2006زايدة 

  أيـضاً  الهـدف  حيـث  مـن  الحاليـة  الدراسة مع السابقة الدراسات من أخرى مجموعة قتاتف . 8
، الخزنـدار ومهـدي   2006مهـدي  (من حيث تنمية مهارات التفكير البصري كما في دراسة    

 )2001، محمد 2006

  المـستهدفة والمتمثلـة   الفئـة  حيث من الحالية مع السابقة الدراسات من أخرى مجموعة اتفقت . 9
 ).2008، شعث 2008البابا (لعاشر األساسي كما في دراسة في الصف ا

لم يتم التطرق إلى دراسة مهارات التفكير البصري في محتوى مناهج العلوم على حـد علـم                  . 10
 .الباحث سيما في حدود قطاع غزة
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  الفصل الرابع
  إجراءات الدراسة

  باعها فـي هـذه الدراسـة والتـي شـملت              يتناول الباحث في هذا الفصل اإلجراءات التي تم إت        
راسة وأسلوب اختيارهـا، وبيـان بنـاء أدوات         منهج البحث المتبع في الدراسة، ووصف لمجتمع الد       

الدراسة، وإيجاد صدقها وثباتها، واتساقها الداخلي والتصميم التجريبي، وضـبط المتغيـرات، كمـا              
يحتوي على كيفية تنفيذ الدراسة وإجرائها، والمعالجة اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانـات              

  :وفي ما يلي تفصيل ذلك
   

  :راسةمنهج الد: أوالً
استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واستخدم تحليل المضمون، وكمـا             

إسـتراتيجية  "حيث أخضع الباحث المتغير المستقل في هذه الدراسة وهو           استخدم المنهج التجريبي ،   
مفاهيم وكـذلك   للتجربة لقياس أثرها على المتغيرين التابعين وهما تنمية ال         "دورة التعلم فوق المعرفية   

  ل تقـسيم عينـة الدراسـة      مهارات التفكير البصري، وقد قام الباحث باستخدام هذا المنهج من خـال           
إلى مجموعتين بهدف ضبط العوامل المتوقع تأثيرها على التجربة، حيث تم إتباع أسـلوب تـصميم                

 إسـتراتيجية دورة  المجموعتين الضابطة والتجريبية المتكافئتين، وتدرس المجموعة التجريبية بطريقة  
  .التعلم فوق المعرفية، والضابطة بالطريقة التقليدية

  
  :متغيرات الدراسة: ثانياً

  :تكونت متغيرات الدراسة من المتغيرات التالية
 .المتغير المستقل ويتمثل في توظيف إستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية §

 .تفكير البصريالمتغير التابع ويتمثل في كل من المفاهيم ومهارات ال §

  
  :مجتمع الدراسة: ثالثاً

تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب الصف العاشر األساسي في محافظة رفح الدارسـين              
م والبـالغ عـددهم    2009-2010لمنهاج العلوم، في مدارس التعليم األساسي والثانوي للعام الدراسي          

 حسب إحصائيات وزارة التربيـة      مدرسة) 14(شعبة دراسية في    ) 44(طالباً موزعين على    ) 1807(
) 45( سنة، ويتراوح عدد الطلبة في كل شـعبة دراسـية            15-16)(والتعليم، وتتراوح أعمارهم بين     

  .طالباً



 118

  :عينة الدراسة: رابعاً
اختار الباحث العينة التي خضعت للتطبيق بالطريقة القصدية وهي من مدرسة الشهيد محمـد         

لكون الباحث يعمل فيها، وتـم اختيـار المجمـوعتين التجريبيـة      يوسف النجار الثانوية للبنين وذلك      
  طالبـاً مـن طـالب الـصف العاشـر         ) 80(والضابطة بصورة عشوائية، وقد بلغ حجـم العينـة          

 تجريبية  األولى طالباً،40)(طالباً وتجريبية ) 40(األساسي، وتم تقسيم العينة إلى مجموعتين ضابطة 

 بالطريقـة  وتـدرس  ضـابطة  علم فـوق المعرفيـة، والثانيـة   دورة الـت  إستراتيجية بطريقة وتدرس

  .التالي يوضح ذلك) 4.1(التقليدية، والجدول 
  

  )4.1(جدول رقم 
  يوضح توزيع عينة الدراسة على المجموعتين التجريبية والضابطة

  حجم العينة  المجموعة  الشعبة
  40  التجريبية  )1(العاشر 
  40  الضابطة  )2(العاشر 

  80  المجموع
  

  :أدوات الدراسة: ساًخام
لتحقيق أهداف الدراسة والتي تتمثل في التعرف على أثر توظيف إسـتراتيجية دورة الـتعلم               
فوق المعرفية في تنمية المفاهيم ومهارات التفكير البصري لدى طالب الصف العاشر األساسي قـام               

  :الباحث بإعداد أدوات الدراسة والتي تمثلت فيما يلي
 .أداة تحليل المحتوى . 1

 .اختبار المفاهيم العلمية . 2

 .اختبار التفكير البصري . 3

  
  أداة تحليل المحتوى :ألداة األولىا

باسـتخدام إسـتراتيجية    الطلبة لدى العلمية المفاهيم تنمية هو للدراسة األساسي الهدف كان لما
 كتاب من مدخل إلى الكيمياء العضوية وحدة محتوى بتحليل الباحث قام دورة التعلم فوق المعرفية، فقد

  . المتضمنة العلمية المفاهيم تلك لتحديد الثاني العلوم للصف العاشر األساسي الجزء
  للمـواد األساسية العناصر على التعرف إلى يهدف بحثي أسلوب هو :المحتوى بتحليل ويقصد

  .مسبقًا محددة لمعايير ووفقًا منظمة، موضوعية كمية بطريقة الطبيعية العلوم في التعليمية
  )22: 1987مة، طعي(
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  :يلي ما المحتوى تحليل أداة وتضمنت
  المتـضمنة  العلميـة  المفـاهيم  قائمـة  تحديد الدراسة هذه في التحليل من الهدف :التحليل هدف . 1

 .الثاني العلوم للصف العاشر األساسي الجزء كتاب من "مدخل إلى الكيمياء العضوية" في وحدة

 الباحـث  ويعـرف  العلمـي  المفهوم هي الدراسة هذه في التحليل فئة الباحث اعتبر :التحليل فئة . 2
هي الصورة الذهنية التي تنتج من تجريـد الخـصائص المـشتركة            : المفهوم العلمي على أنه   

 .للظواهر العلمية للكيمياء العضوية ويتكون من اسم وداللة لفظية

 الثـاني  لجـزء ا العامة العلوم كتاب من "مدخل إلى الكيمياء العضوية" وحدة هي :التحليل عينة . 3

 . في المدارس الحكومية برفحالصف العاشر األساسيطالب  على المقرر

 . المحتوى لتحليل كوحدة الفقرة اتخاذ ثم :التحليل وحدة . 4

  :ضوابط عملية التحليل . 5

 . العلمي للمفهوم اإلجرائي والتعريف ، العلمي المحتوى إطار في التحليل تم ♦

العاشـر   للـصف  الثـاني  الجـزء  العامة العلوم كتاب من السادسة الوحدة التحليل يشمل ♦
 ".مدخل إلى الكيمياء العضوية"األساسي 

 . األسئلة الجداول، والرسومات، األشكال :التحليل يشمل ♦
  

  :التحليل عملية إجراءات
 المفـاهيم  لتحديـد  جيـدا  وقراءتها الكتاب في التحليل لعملية خضعت التي الصفحات تحديد تم . 1

 . الوحدة تضمنتها التي العلمية

 . فكرة واحدة صغيرة فقرات عدة أو فقرة كل تشمل بحيث الفقرات من لعدد صفحة كل تقسيم . 2

 .فقرة كل في العلمية المفاهيم تحديد . 3
 

  :المحتوى تحليل أداة صدق. أ
الـسادة   أبـدى  وقـد ، )8 (رقم ملحق والمختصين الخبراء من مجموعة على التحليل أداة عرض تم

  :يلي ما أهمها المالحظات من ةمجموع المختصون الخبراء
وفي ). البتروكيماويات، الكتلة المولية (مثل الدراسي المقرر في العلمية المفاهيم بعض تضمن عدم •

 المفـاهيم  دقة مدى في العلوم ومشرفي مدرسي رأي باستطالع الباحث قام المالحظات ضوء تلك
صـدق   ويتحـدد  المحكمـين،  حظاتمال االعتبار بعين الباحث أخذ وقد). 8 (رقم ملحق، العلمية
 . ونتائجه التحليل معايير ضوء في عليه الحكم خالل من التحليل

 



 120

  :التحليل معايير

v ؟ بوضوح محددة التحليل وحدة هل 

v ؟ التحليل لفئة اإلجرائي بالتعريف المحلل أخذ هل 

v ؟ المحددة التحليل لضوابط وفقًا التحليل تم هل  
  
  :المحتوى تحليل أداة ثبات. ب

 نتـائج  بين االتفاق مدى حساب تم حيث األفراد، عبر االتساق ثبات خالل من الثبات حساب تم
 مجـال تـدريس   في المختصون إليه توصل التي التحليل نتائج وبين الباحث، إليها توصل التي التحليل

 وطلب  العاشر،للصف العلوم تدريس في خبرة لهم الذين المعلمين من اثنين الباحث اختار وقد العلوم،

 عمليتـي  بـين  اتفـاق كبيـر   وجـود  عن النتائج مستقل، وأسفرت بشكل التحليل بعملية القيام منهما

  .يوضح ذلك) 4.2 (رقم والجدول، التحليل
  )4.2(جدول 

  ومعلمين الباحث قبل من المحتوى تحليل جدول
  معامل الثبات  مجموع النقاط  نقاط االختالف  نقاط االتفاق  المحللون

  0.93  28  2  26   األولالباحث والمحلل
  0.96  28  1  27  الباحث والمحلل الثاني
  0.96  28  1  27  المحلل األول والثاني
  0.95        معامل الثبات الكلي

  
  )58: 1997عفانة، (: التالية المعادلة باستخدام الثبات معامل حساب وتم

  =معامل الثبات   عدد نقاط االتفاق
   االختالفعدد نقاط+ عدد نقاط االتفاق 

 ×100%  

  
  .التحليل وثبات التحليل أداة ثبات على يدل مما ، 0.95 الكلي الثبات معامل كان ولقد
  مـدخل : "الـسادسة  الوحـدة  في علميا مفهوما) 27 (وجود عن التحليل عملية أسفرت: نتائج التحليل

  .الثاني الدراسي صلللف األساسي العاشر للصف العامة العلوم كتاب في المقررة" إلى الكيمياء العضوية
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  :اختبار المفاهيم: األداة الثانية
  :هدف االختبار .1

  دورة التعلم فـوق المعرفيـة        إستراتيجيةهدف اختبار المفاهيم العلمية إلى قياس مدى تأثير         
مدخل إلى الكيمياء   (على اكتساب طالب الصف العاشر األساسي للمفاهيم العلمية المتضمنة في وحدة            

  .التجريبموضع ) العضوية
   :تحليل محتوى الوحدة . 2

أحـد أسـاليب   :" أنـه ) Berlsson(ويقصد بأسلوب تحليل المحتوى حسب تعريف بيرلسون            
  ةالبحث العلمي التي تهدف إلى الوصف الموضوعي والمنظم والكمـي للمـضمون الظـاهر لمـاد               

 المـستخدمة   ، وتحليل المحتوى هو أحد المناهج     )2001:149عبيدات وآخرون،   " (من مواد االتصال  
من دراسة محتوى المادة العلمية، حيث يتم اختيار عينة من المادة موضوع التحليل وتقييمها وتحليلها               

  ) 208: 2002العبد وعزمي، . (كماً ونوعاً على أساس خطة منهجية منظمة
وضع األوزان النسبية ألهداف الوحدة ليتـسنى فـي ضـوئها            والغرض من تحليل المحتوى       

 االختبار حيث تم قياس المفاهيم على أربعة مستويات من مستويات المعرفـة حـسب               صياغة أسئلة 
حسب األهداف التعليمية للوحدة انظـر      ) التذكر والفهم والتطبيق ومستويات عليا    : (تصنيف بلوم وهي  

  ).2(وللتفصيل انظر ملحق رقم ) 4.3(الجدول رقم
  

  )4.3(جدول رقم 
 :ث علوم العاشرجدول مواصفات اختبار المفاهيم في مبح

 تطبيق فهم تذكر البعد
مستويات 

 عليا
األوزان 
 النسبية

 عدد األسئلة

 25 %59 6 6 7    6  األلكانات

 17 %41 5 1 7 4 األلكينات

عدد أسئلة 
 المستوى

10 14 7 11 100% 42 

الوزن النسبي 
 لكل مستوى

24% 33% 17% 26% 100% 42 
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  :بناء االختبار .3
  سـئلة االختبـار الـذي يعتبـر أنـسبها         ختيار مـن متعـدد لـصياغة أ       تم اختيار نمط اال      

   األسئلة لما يتميز بـه هـذا الـنمط         وأكثرها استخداماً، ولهذا وقع اختيار الباحث على هذا النمط من         
من تغطيته لعينة كبيرة من مفردات محتوى المادة الدراسية، وسهولة تصحيحه، وخلوه مـن ذاتيـة                

  )2008 : 310-312عطية، . (صدقه وثباتهالتصحيح، وارتفاع معاملي 
  

  Test Validity: صدق االختبار  .4
ويقصد بصدق االختبار قدرته على قياس ما وضع لقياسه، وقد تحقق الباحث مـن صـدق                    

  :االختبار وذلك من خالل
 وقد اعتمد على الصدق المنطقي في تحديده وقد روعي أثناء بنـاء االختبـار               :صدق المحتوى  –أ  

  )).4.2(انظر الجدول رقم ( هداف المقرر دون التطرق إلى أهداف أخرى تمثيله أ
  
ـ :  صدق المحكمـين  -ب   ورته األوليـة تـم عرضـه علـى مجموعـة     بعد إعداد االختبار في ص

من المحكمين من ذوي االختصاص في مجال المناهج وطرق تدريس العلوم والكيمياء العـضوية              
 األزهر، ومشرفي ومعلمي علوم ذوي الخبـرة بلـغ          بالجامعة اإلسالمية وجامعة األقصى وجامعة    

  : وذلك الستطالع آرائهم حول مدى). 8(، ملحق رقم)12(عددهم 
  .تغطية فقرات االختبار للمحتوى §
  .تمثيل فقرات االختبار لألهداف المعرفية المراد قياسها §
  .صحة فقرات االختبار لغوياً وعلمياً §
  .العاشر األساسيمناسبة فقرات االختبار لمستوى طالب الصف  §
 .مدى انتماء الفقرات إلى كل بعد من بعدي االختبار §
  

  : وقد أبدى المحكمين بعض المالحظات واآلراء في االختبار منها  
  .إعادة الصياغة اللغوية لبعض األسئلة §
  .تبسيط مدلوالت بعض الفقرات بحيث تكون أكثر وضوحاً §
  .اختصار بعض األسئلة §

  الختبـار فـي صـورته الجديـدة مكونـاً     يل الالزم بحيث أصبح اوفي ضوء تلك اآلراء تم تعد     
  ). 47,38,37,36,34,14(فقرة ذلك الستبعاد كل من الفقرات ) 48(فقرة بعد أن كان ) 42(من 

  
  



 123

    Internal Consistency Validity:  صدق االتساق الداخلي-ت
   االختبـار  مـستويات األهـداف، ودرجـة     قوة االرتباط بين درجـات كـل مـن          : "ويقصد به   

  ".الكلية، وكذلك درجة ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار بمستوى األهداف الكلي الذي ينتمي إليه
  ) 110: 1999األغا واألستاذ، (

وجرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالختبار بتطبيق االختبار على عينة استطالعية مكونة               
ـ طالباً، من خـارج أفـراد عينـة الدرا        ) 40(من     ة، وتـم حـساب معامـل ارتبـاط بيرسـون          س

  رجـة الكليـة لالختبـار، كمـا يوضـحها     اختبار المفـاهيم والد  بين درجات كل مجال من مجاالت     
  ).4.4(الجدول رقم 

  
  )4.4(جدول رقم 

  معامالت االرتباط بين  كل مجال من مجاالت اختبار المفاهيم والدرجة الكلية لالختبار

  المجال
جة معامل االرتباط مع الدر

  مستوى الداللة  الكلية

  0.01دالة عند   0.84  تذكر
  0.01دالة عند   0.91  فهم

  0.01دالة عند   0.96  تطبيق
  0.01دالة عند   0.96  مهارات عليا

  
أن جميع معامالت االرتباط بين  كل مجال من مجـاالت االختبـار   ) 4.4(ويتضح من الجدول رقم  

  .0.01د مستوى داللة والدرجة الكلية لالختبار دالة إحصائياً عن
وبدراسة معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية الختبـار المفـاهيم، كمـا          

  ). 4.5(يوضحها الجدول رقم 
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  )4.5(جدول رقم 
  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات اختبار المفاهيم والدرجة الكلية لالختبار

  رقم
 السؤال

 مستوى الداللة رتباطمعامل اال
  رقم

 مستوى الداللة معامل االرتباط  السؤال

 0.01عند   0.62  22  0.01عند   0.35  1
 0.01عند   0.64  23 0.01عند   0.43  2
 0.01عند   0.57  24 0.01عند   0.40  3
 0.01عند   0.43  25 0.01عند   0.38  4
 0.01عند   0.53  26 0.01عند   0.64  5
 0.01عند   0.70  27 0.01عند   0.55  6
 0.01عند   0.59  28 0.01عند   0.59  7
 0.01عند   0.67  29 0.01عند   0.59  8
 0.05عند   0.48  30 0.05عند   0.65  9
 0.01عند   0.72  31 0.01عند   0.64  10
 0.01عند   0.63  32 0.01عند   0.61  11
 0.01عند   0.37  33 0.01عند   0.68  12
 0.01عند   0.39  34 0.01عند   0.36  13
 0.01عند   0.40  35 0.01عند   0.64  14
 0.01عند   0.56  36 0.01عند   0.71  15
 0.01عند   0.56  37 0.01عند   0.64  16
 0.01عند   0.51  38 0.01عند   0.43  17
 0.01عند   0.40  39 0.01عند   0.43  18
 0.05عند   0.33  40 0.01عند   0.51  19
  0.01عند   0.60  41  0.01عند   0.47  20
 0.01عند   0.50  42 0.01عند   0.48  21

  
داللـة    الكلية لالختبار ارتباطاً داالً    يتضح من الجدول أن جميع الفقرات مرتبطة مع الدرجة        

  .وهذا يدل على أن االختبار يمتاز باالتساق الداخلي) 0.05، 0.01( إحصائية عند مستوي داللة 
    

  الكلية للمجال الذي ينتمـي إليـه  ة وبدراسة معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االختبار والدرج         
  ).4.6(ذلك كما يوضحها الجدول رقم و
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  )4.6(الجدول رقم 
  معامل االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه

 تذكر
  رقم

 السؤال
 مستوى الداللة معامل االرتباط

  رقم
 مستوى الداللة معامل االرتباط  السؤال

 0.01عند   0.61  24  0.01عند   0.42  1
 0.01عند   0.59  31 0.01عند   0.53  2
 0.01عند   0.62  36 0.01عند   0.60  3
 0.01عند   0.49  38 0.01عند   0.68  6
 0.05عند   0.30  40 0.01عند   0.50  20

 مستوى الفهم
  رقم

 السؤال
 مستوى الداللة معامل االرتباط

  رقم
 مستوى الداللة معامل االرتباط  السؤال

 0.01عند   0.56  26 0.01عند   0.60  5
 0.01عند   0.68  29 0.01عند   0.62  7
 0.01عند   0.58  30 0.01عند   0.59  8
 0.01عند   0.35  33 0.01عند   0.60  10
 0.01عند   0.37  34 0.01عند   0.36  13
 0.01عند   0.41  39 0.01عند   0.56  19
 0.01عند   0.56  41 0.01عند   0.46  25

 تطبيق
  رقم

 السؤال
 مستوى الداللة الرتباطمعامل ا

  رقم
 مستوى الداللة معامل االرتباط  السؤال

 0.01عند   0.46  21 0.01عند   0.38  4
 0.01عند   0.57  23 0.01عند   0.57  11
 0.01عند   0.44  35 0.01عند   0.38  17
  0.01عند   0.41  18

 مهارات عليا
  رقم

 السؤال
 مستوى الداللة معامل االرتباط

  رقم
 مستوى الداللة االرتباطمعامل   السؤال

 0.01عند   0.73  27 0.01عند   0.68  9
 0.01عند   0.61  28 0.01عند   0.64  12
 0.01عند   0.66  32 0.01عند   0.62  14
  0.01عند   0.61  37  0.01عند   0.74  15
 0.01عند   0.49  42 0.01عند   0.68  16
  0.01عند   0.68  22
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ع الدرجة الكلية المجاالت االختبار ارتباطـاً داالً        يتضح من الجدول أن جميع الفقرات مرتبطة م       
  .وهذا يدل على أن االختبار يمتاز باالتساق الداخلي) 0.01(إحصائياً عند مستوي داللة 

  

  Test Reliability: ثبات االختبار .5
  Richardson and Kuder : 21ون  س ريتشارد-طريقة كودر: الثبات بطريقة –أ 

  حلته الجديدة قام الباحث بتطبيق االختبار على عينة استطالعية قوامهابعد إعداد االختبار في     

. طالباً من طالب الصف العاشر األساسي في مدرسة الشهيد محمد يوسف النجار الثانوية للبنين             (40)
وقـد   واختيروا من خارج عينة الدراسة، الذين سبق لهم دراسة وحدة مدخل إلى الكيمياء العـضوية،     

، وذلك إليجاد معامل ثبات االختبار، حيـث حـصل          21سون    طريقة كودر ريتشارد   استخدم الباحث 
  والجدول   : للدرجة الكلية لالختبار ككل طبقاً للمعادلة التالية       21على قيمة معامل كودر ريتشارد سون     

  : يوضح ذلك) 4.7(
  ك2ع = 1   -     21ر  ) م –ك ( م 

  التباين:  2ععدد الفقرات             : ك المتوسط            : م:        حيث أن
  

  )4.7(الجدول رقم 
  21عدد الفقرات والتباين والمتوسط ومعامل كودر ريتشارد سون 

21معامل كودر ريتشارد شون  م  2ع ك   

 0.90 26.39 95.442 42  المجموع

  
 لالختبـار ككـل كانـت       21يتضح من الجدول السابق أن معامل كودر ريتشارد شون          

  . وهي قيمة عالية للثبات تطمئن الباحث إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسة) 0.90(
وبذلك تأكد الباحث من صدق وثبات اختبار التحصيل، وأصبح االختبار فـي صـورته              

  ).4(انظر ملحق رقم . فقرة) 42(النهائية مكوناً من 
  

 :حساب معامالت الصعوبة والتمييز .6
وبة ومعامل تمييز لكل فقرة من فقـرات االختبـار قـام            ولكي يحصل الباحث على معامل صع     

من مجموع الطلبة، وهم الطلبة الذين      % 27بتقسيم الطالب إلى مجموعتين مجموعة عليا ضمت        
مـن مجموعـة الطلبـة    % 27حصلوا على أعلى الدرجات في االختبار، ومجموعة دنيا ضمت        

  . طالبا11ً طالب كل مجموعة منها الذين حصلوا على أدنى الدرجات في االختبار، وقد بلغ عدد
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  :درجة صعوبة كل فقرة من فقرات االختبار) أ
  :حيث قام الباحث بحساب درجة صعوبة كل فقرة من فقرات االختبار باستخدام المعادلة التالية

  =درجة الصعوبة للفقرة   الدنياعدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة + عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العليا 
  عدد األفراد في المجموعتين

 ×100%  

وكان الهدف من حساب درجة صعوبة فقرات االختبار هو حذف الفقرات التـي تقـل درجـة                 
  %.80، أو تزيد عن %20سهولتها عن 

  .معامل تمييز كل فقرة من فقرات االختبار) ب
  :ادلة التاليةحيث قام الباحث بحساب معامل تمييز كل فقرة من فقرات االختبار بالمع

   =معامل التمييز   عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا-عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العليا 
  نصف عدد األفراد في المجموعتين

× 100%  

  )4.8(الجدول رقم 

  حساب درجة صعوبة وتمييز كل فقرة من فقرات اختبار المفاهيم في مادة العلوم
  رقم

 السؤال
ل معام

 معامل التمييز الصعوبة
  رقم

 السؤال
معامل 

 الصعوبة
معامل 
 التمييز

1  0.68  0.54  22  0.54  0.90  
2  0.72  0.63  23  0.54  0.81  
3  0.50  0.45  24  0.50  0.36  
4  0.50  0.63  25  0.36  0.45  
5  0.50  0.54  26  0.68  0.90  
6  0.54  0.90  27  0.54  0.54  
7  0.54  0.63  28  0.40  0.81  
8  0.50  0.90  29  0.59  0.81  
9  0.54  0.81  30  0.50  0.81  

10  0.59  0.63  31  0.59  0.81  
11  0.68  0.54  32  0.59  0.36  
12  0.59  0.36  33  0.36  0.54  
13  0.36  0.54  34  0.63  0.72  
14  0.45  0.90  35  0.54  0.45 
15  0.54  0.72  36  0.45  0.72  
16  0.54  0.81  37  0.63  0.72  
17  0.59  0.72  38  0.54  0.81  
18  0.36  0.45  39  0.50  0.72  
19  0.63  0.54  40  0.54  0.54  
20  0.63  0.63  41  0.54  0.45 
21  0.40  0.72  42  0.40 0.54  

  0.64  معامل التمييز  0.54  معامل الصعوبة
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قام الباحث بحساب معامل الصعوبة  لكل فقرة على حدة، حيث اعتبر معامل الصعوبة المناسب                 
وتبين أن جميع معامالت الصعوبة كانت مناسبة، كما قـام الباحـث            ،  )80 –20(يتراوح ما بين    

فما فوق كحد أدنى لتمييز الفقرة وتبـين  % 20بحساب معامل تمييز فقرات االختبار، حيث اعتبر    
    )172-170 : 2008أبو دقة، . (أن جميع معامالت التمييز لفقرات االختبار كانت مناسبة

  :تحديد زمن االختبار .7
تأدية الطلبة لالختبار عن طريق المتوسط الحسابي لزمن استجابة أول طالـب            تم حساب زمن      

  قيقة بينما زمن اسـتجابة آخـر طالـب         د 40)(انتهى من االستجابة على فقرات االختبار حيث بلغ         
دقيقة، وهو الـزمن    ) 45( دقيقة، لذا فقد كان متوسط الزمنين يساوي         50)(على فقرات االختبار بلغ     

  .بة على أسئلة اختبار المفاهيم العلميةالمناسب لالستجا
  :الصورة النهائية لالختبار . 8

وبعد تأكد الباحث من صدق وثبات اختبار المفاهيم العلمية أصبح االختبار فـي صـورته                     
) 42(فقرة ولكل سؤال منها درجة لتصبح الدرجة النهائية لالختبـار هـي             ) 42(النهائية يتكون من    
  ). 4(درجة ملحق رقم 

 
  :اختبار التفكير البصري: اة الثالثةاألد

  :تم إعداد اختبار التفكير البصري في العلوم وفقاً للخطوات التالية  
  :تحديد الهدف من االختبار .1

 قياس قدرة الطالب عينة البحث على فهم وترجمة الشكل البصري إلـى لغـة لفظيـة                  
  ).منطوقة أو مكتوبة(
  :في ضوء الهدف من االختبار .2

 :ريف إجرائي للتفكير البصري وتحديد عملياته بإتباع الخطوات التالية تمت صياغة تع

 االطالع على األدب التربوي المتعلق بموضوع البحث الحالي، حيث تم االستفادة مـن عـدد           -أ
  ).2006مهدي (من الدراسات الخاصة بالتفكير لبصري وكيفية التعامل معه كما في دراسة 

مهـارات  ) 4(للتفكير البصري والتي اقتصرت مهاراته علـى    وضع الباحث تعريفاً إجرائيا      -ب
 .ومن ثم صاغ تعريفاً إجرائيا لكل مهارة

 تم عرض المهارات على مجموعة من المحكمين لتحديد الوزن النسبي لكل مهارة والجدول              -ث
  ):3(يوضح ذلك وللتفاصيل انظر ملحق رقم) 4.9(رقم 
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  )4.9(جدول رقم 
  تفكير البصريجدول مواصفات اختبار ال

  

  : صياغة مفردات االختبار .3
  :مـن متعـدد متبوعـاً بأربعـة بـدائل          تم صياغة مفردات االختبار في صورة االختيار        

وقد بلغ عدد فقرات االختبار في صورته       ،  للسؤال إحداها يعتبر اإلجابة الصحيحة   ) أ، ب، ج، د   (
  . سؤاال43ً)(األولية 

 :صدق االختبار .4
وقد اعتمد على الصدق المنطقي في تحديده وقد روعي أثناء بناء االختبـار              : صدق المحتوى  -أ  

كير البصري األربعة التي حددت سلفاً فقط دون التطرق إلى مهـارات أخـرى         تمثيله لمهارات التف  
  )).4.9(رقم  انظر الجدول(

  ر البصري على مجموعة مـن المحكمـين       حيث تم عرض اختبار التفكي     : صدق المحكمين  -ب
في تخصص المناهج وطرق التدريس والكيمياء العضوية بالجامعة اإلسالمية وجامعـة األقـصى             

  يه، كما تم التعديل فـي صـياغة عـدد         حيث أبدو مالحظاتهم عل   )) 8(رقم   ملحق(روجامعة األزه 
كما وتبعاً آلراء المحكمـين فقـد اسـتبعدت الفقـرات           ) 20,17,12,11,8,6,3( من الفقرات منها  

  .من االختبار ألنها ال تقيس بصورة واضحة أٍي من المهارات األربعة المراد قياسها) 10,9,2(
   :االتساق الداخلي -ت

 رجة االختبـار الكليـة،    قوة االرتباط بين درجات كل من مستويات األهداف، ود        : " ويقصد به   
  ". وكذلك درجة ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار بمستوى األهداف الكلي الذي ينتمي إليه

  )110: 1999األغا واألستاذ، (
ر على عينـة اسـتطالعية    وجرى التحقق من صدق االتساق الداخلي لالختبار بتطبيق االختبا          

  طالباً، من خارج أفراد عينة الدراسة، و تم حـساب معامـل ارتبـاط بيرسـون               ) 40(مكونة من   
ـ             كمـا يوضـحها   ار،  بين درجات كل مجال من مجاالت االختبار البصري والدرجة الكلية لالختب

  .)4.10(الجدول رقم 

 الوزن النسبي عدد األسئلة البعد

 % 50 20 مهارة التعرف على الشكل ووصفه

 % 20 8 مهارة تحليل الشكل

  % 20 8 مهارة الربط بين العالقات
 % 10 4 مهارة تفسير الغموض

 100 % 40 اإلجمالي
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  )4.10(جدول رقم 
  االختبار البصري والدرجة الكلية لالختبارمعامالت االرتباط بين  كل مجال من مجاالت 

  المجال
معامل االرتباط مع الدرجة 

  مستوى الداللة  الكلية

  0.01دالة عند  0.971 مهارة التعرف على الشكل ووصفه
  0.01دالة عند   0.731 مهارة تحليل الشكل

  0.01دالة عند   0.936 مهارة الربط بين العالقات
  0.01ة عند دال  0.833 مهارة تفسير الغموض

  
أن جميع معامالت االرتباط بين  كل مجـال مـن مجـاالت             ) 4.10(ويتضح من الجدول رقم     

  .االختبار البصري والدرجة الكلية لالختبار دالة إحصائياً
  

وبدراسة معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية لالختبـار البـصري،             
  ).4.11(كما يوضحها الجدول رقم 
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  )4.11(الجدول رقم 
  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االختبار البصري والدرجة الكلية لالختبار

  رقم
 السؤال

 مستوى الداللة معامل االرتباط
  رقم

 مستوى الداللة معامل االرتباط  السؤال

 0.01عند   0.41  21  0.01عند   0.36  1
 0.05عند   0.31  22 0.05عند   0.34  2
 0.01عند   0.63  23 0.01عند   0.71  3
 0.01عند   0.75  24 0.01عند   0.64  4
 0.01عند   0.73  25 0.01عند   0.72  5
 0.01عند   0.80  26 0.01عند   0.74  6
 0.01عند   0.71  27 0.01عند   0.69  7
 0.01عند   0.55  28 0.01عند   0.68  8
 0.01عند   0.65  29 0.01عند   0.71  9
 0.01عند   0.76  30 0.01عند   0.73  10
 0.01عند   0.64  31 0.01عند   0.91  11
 0.01عند   0.79  32 0.01عند   0.65  12
 0.01عند   0.78  33 0.01عند   0.61  13
 0.01عند   0.64  34 0.01عند   0.70  14
 0.01عند   0.70  35 0.01عند   0.36  15
 0.01عند   0.75  36 0.01عند   0.61  16
 0.01عند   0.73  37 0.01عند   0.70  17
 0.01عند   0.61  38 0.01عند   0.58  18
 0.05عند   0.34  39 0.01عند   0.76  19
  0.05عند   0.31  40  0.05عند   0.31  20

  
يتضح من الجدول أن جميع الفقرات مرتبطة مع الدرجة الكلية لالختبـار ارتباطـاً داالً داللـة                 

  . أن االختبار يمتاز باالتساق الداخليوهذا يدل على) 0.05، 0.01(إحصائية عند مستوي داللة 
    
وبدراسة معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية للمجال الـذي ينتمـي            

  ) .4.12(إليه وذلك كما يوضحها الجدول رقم 
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  )4.12(الجدول رقم 
لمجال الذي تنتمي معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االختبار البصري والدرجة الكلية ل

  إليه
 مهارة التعرف على الشكل ووصفه

  رقم
 السؤال

 مستوى الداللة معامل االرتباط
  رقم

 مستوى الداللة معامل االرتباط  السؤال

  0.01عند   0.75  19  0.01عند   0.36  1
 0.01عند   0.41  21 0.01عند   0.65  4
 0.01عند   0.78  24 0.01عند   0.74  5
 0.01عند   0.82  26 0.01عند   0.75  6
 0.01عند   0.60  28 0.01عند   0.72  9
 0.01عند   0.77  30  0.01عند   0.76  10
 0.01عند   0.60  31 0.01عند   0.88  11
 0.01عند   0.77  33 0.01عند   0.63  13
 0.05عند   0.31  39 0.01عند   0.72  14
 0.05عند   0.30  40 0.01عند   0.63  16

 مهارة تحليل الشكل
  رقم

 السؤال
 مستوى الداللة ل االرتباطمعام

  رقم
 مستوى الداللة معامل االرتباط  السؤال

 0.05عند   0.34  22 0.05عند   0.34  2
 0.01عند   0.49  23 0.01عند   0.68  3
 0.01عند   0.80  27 0.05عند   0.31  15
 0.01عند   0.87  32 0.05عند   0.33  20

 مهارة الربط بين العالقات
  رقم

 السؤال
 مستوى الداللة معامل االرتباط

  رقم
 مستوى الداللة معامل االرتباط  السؤال

 0.01عند   0.70  19 0.01عند   0.78  7
 0.01عند   0.72  25 0.01عند   0.72  8
 0.01عند   0.75  29 0.01عند   0.61  12
 0.01عند   0.62  37 0.01عند   0.75  17

 مهارة تفسير الغموض
  رقم

 السؤال
 مستوى الداللة معامل االرتباط

  رقم
 مستوى الداللة معامل االرتباط  السؤال

 0.01عند   0.79  36 0.01عند   0.67  34
 0.01عند   0.84  38 0.01عند   0.81  35
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يتضح من الجدول أن جميع الفقرات مرتبطة مع الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه ارتباطـاً                
لـى أن االختبـار يمتـاز       وهذا يـدل ع   ) 0.05،  0.01( داالً داللة إحصائية عند مستوي داللة       

  .باالتساق الداخلي 
  Richardson and Kuder : 21 ريتشارد سون -طريقة كودر .5

   الثبـات، وذلـك إليجـاد معامـل ثبـات          استخدم الباحث طريقة ثالثة من طرق حساب      
 للدرجة الكلية لالختبـار ككـل      21االختبار، حيث حصل على قيمة معامل كودر ريتشارد سون          

  طبقاً للمعادلة 
  : يوضح ذلك) 4.13(والجدول رقم : لتاليةا

  
  ك2ع = 1 -  21ر ) م –ك ( م 

  التباين:  2عدد الفقرات             ع: المتوسط             ك:  م   : حيث أن
  )4.13(الجدول رقم 

  21عدد الفقرات والتباين والمتوسط ومعامل كودر ريتشارد سون 
21معامل كودر ريتشارد شون  م 2ع ك   

 0.92 23.4286 116.544 40  مجموعال

  
وهي ) 0.92( لالختبار ككل كانت     21يتضح من الجدول السابق أن معامل كودر ريتشارد شون          

  . قيمة عالية للثبات تطمئن الباحث إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسة
 وبذلك تأكد الباحث من صدق وثبات اختبار مهارات التفكير البصري، وأصبح االختبـار         

  .))6(انظر ملحق رقم (فقرة  ) 40(في صورته النهائية مكوناً من 
  

 :حساب معامالت الصعوبة والتمييز
ولكي يحصل الباحث على معامل صعوبة ومعامل تمييز لكل فقرة من فقـرات االختبـار قـام                 

من مجموع الطلبة، وهم الطلبة الذين      % 27بتقسيم الطالب إلى مجموعتين مجموعة عليا ضمت        
مـن مجموعـة الطلبـة    % 27 على أعلى الدرجات في االختبار، ومجموعة دنيا ضمت        حصلوا

  . طالبا11ًالذين حصلوا على أدنى الدرجات في االختبار، وقد بلغ عدد طالب كل مجموعة منها 
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  :درجة صعوبة كل فقرة من فقرات االختبار
  :ستخدام المعادلة التاليةحيث قام الباحث بحساب درجة صعوبة كل فقرة من فقرات االختبار با

   =درجة الصعوبة للفقرة  عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا+ عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العليا 
  عدد األفراد في المجموعتين

 ×100%  

وكان الهدف من حساب درجة صعوبة فقرات االختبار هو حذف الفقرات التـي تقـل درجـة                 
  )170 : 2008أبو دقة، %. ( 80أو تزيد عن ، %20سهولتها عن 

  

  .معامل تمييز كل فقرة من فقرات االختبار - أ

  :حيث قام الباحث بحساب معامل تمييز كل فقرة من فقرات االختبار بالمعادلة التالية

  = معامل التمييز   عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا-عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العليا 
  نصف عدد األفراد في المجموعتين

× 100%  

  )4.14(الجدول رقم 

   البصريحساب درجة صعوبة وتمييز كل فقرة من فقرات االختبار
  رقم

 السؤال
معامل 

 الصعوبة
 معامل التمييز

  رقم
 السؤال

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التمييز

1  0.59  0.81  21  0.86  0.27  
2  0.63  0.72  22  0.63  0.36  
3  0.45  0.72  23  0.68  0.63  
4  0.63  0.72  24  0.59  0.81  
5  0.59  0.81  25  0.54  0.90  
6  0.59  0.81  26  0.54  0.90  
7  0.68  0.63  27  0.59  0.81  
8  0.68  0.63  28  0.72  0.54  
9  0.63  0.72  29  0.59  0.63  

10  0.63  0.72  30  0.63  0.72  
11  0.50  0.90  31  0.68  0.63  
12  0.68  0.63  32  0.54  0.90  
13  0.54  0.72  33  0.54  0.90  
14  0.50  0.81  34  0.68  0.63 
15  0.68  0.72  35  0.59  0.81  
16  0.68  0.63  36  0.54  0.90  
17  0.63  0.72  37  0.59  0.81  
18  0.63  0.72  38  0.68  0.63  
19  0.54  0.90  39  0.63  0.72  
20  0.63  0.72  40  0.59  0.63  

  0.72  معامل التمييز  0.61  معامل الصعوبة
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ام الباحث بحساب معامل الصعوبة  لكل فقرة على حدة ، حيث اعتبر معامـل الـصعوبة                  ق  
، وتبين أن جميع معامالت الصعوبة كانت مناسبة، كمـا قـام            )80–20(المناسب يتراوح ما بين     

فما فوق كحـد أدنـى لتمييـز        % 20الباحث بحساب معامل تمييز فقرات االختبار، حيث اعتبر         
  .معامالت التمييز لفقرات االختبار كانت مناسبةالفقرة وتبين أن جميع 

  )172: 2008أبو دقة ، (
  :تقدير زمن االستجابة على االختبار .6
تم تقدير الزمن المناسب لالستجابة على أسئلة االختبار من قبل الطالب بحساب متوسط                

قة وزمـن   دقي30)(زمن استجابة أول طالب انتهى من االستجابة على فقرات االختبار حيث بلغ         
  دقيقة، فبلـغ متوسـط الـزمنين      ) 50(آخر طالب انتهى من االستجابة على االختبار حيث بلغ          

  .دقيقة، وهو الزمن المناسب الستجابة على أسئلة اختبار التفكير البصري) 40(
    :الصورة النهائية لالختبار  7-

قرات االختبـار   فقرات من ف  ) 3(سؤاالً وذلك بعد حذف     ) 40(بلغ عدد مفردات االختبار       
  رجــة واحــدة لتكــون الدرجــة النهائيــة    لكــل ســؤال د ) 39، 15، 1(وهــي 
 يوضـح األوزان النـسبية لالختبـار فـي صـورته            )4.15 (درجة، والجـدول  ) 40(لالختبار  
  )).3(ملحق رقم (النهائية

  

  )4.15(الجدول رقم 
  جدول مواصفات اختبار التفكير البصري

 الوزن النسبي عدد األسئلة البعد

 % 50 20 مهارة التعرف على الشكل ووصفه

 % 20  8 مهارة تحليل الشكل

  % 20 8 مهارة الربط بين العالقات
 % 10 4 مهارة تفسير الغموض

 100 %  40 اإلجمالي
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  :تكافؤ مجموعتي الدراسة في التطبيق القبلي
  :ن حيثقام الباحث بالتأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة م   

  

 : اختبار المفاهيم العلمية في مادة العلوم:أوالً
وفيما يلي عرض موجز لتكافؤ المجموعتين في كل جانب من هذه الجوانـب والجـدول                 

بـين  ) ت(يبين المتوسطات واالنحرافات المعيارية وداللة الفروق باستخدام اختبار         ) 4.16(رقم  
  : المجموعتين التجريبية والضابطة

  

  )4.16 (الجدول رقم
  تكافؤ مجموعتي الدراسة في اختبار المفاهيم القبلي

  المتوسط  العدد  العينة  المتغير
االنحراف 
  المعياري

  قيمة
  )ت ( 

الداللة 
  اإلحصائية

  تذكر  2.17  5.30  40  المجموعة الضابطة
 1.728 5.70  40  المجموعة التجريبية

غير دال   1.251
  0.05عند 

  فهم  2.601  6.45  40  المجموعة الضابطة
 2.935 6.50  40  المجموعة التجريبية

غير دال   0.146
  0.05عند 

  تطبيق  2.037  3.43  40  المجموعة الضابطة
 1.797 3.28  40  المجموعة التجريبية

غير دال   0.485
  0.05عند 

  عليا 2.773 5.53  40  المجموعة الضابطة
 2.894 5.50  40  المجموعة التجريبية

غير دال   0.119
  0.05عند 

اختبار المفاهيم  7.894 20.70  40  المجموعة الضابطة
 7.813 20.98  40  المجموعة التجريبية  القبلي

غير دال   0.596
  0.05عند 

  
والمتوسـط  ) 5.70( كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية يـساوي           :مجال التذكر 

المحـسوبة تـساوي    " ت"وكانت قيمة   ) 5.30(الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يساوي        
  . 0.05وهي غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة عند ) 1.251(

  
والمتوسـط  ) 6.50( كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية يـساوي           :مجال الفهم 

 المحـسوبة تـساوي   " ت"وكانت قيمة   ) 6.45(الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يساوي        
   . 0.05وهي غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة عند ) 0.146(
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والمتوسط ) 3.28( كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية يساوي          :مجال التطبيق   
المحـسوبة تـساوي    " ت"وكانت قيمة   ) 3.43(الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يساوي        

  . 0.05عند مستوى داللة عند وهي غير دالة إحصائياً ) 0.485(
  

والمتوسـط  ) 5.50( كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية يـساوي       :مجاالت عليا 
المحـسوبة تـساوي    " ت"وكانت قيمة   ) 5.53(الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يساوي        

  . 0.05وهي غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة عند ) 0.119(
  

 كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبيـة يـساوي           :ة الكلية الختبار المفاهيم   الدرج
وكانـت قيمـة    ) 20.70(والمتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يساوي         ) 20.98(
وهـذا  . 0.05وهي غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة عنـد          ) 0.596(المحسوبة تساوي   " ت"

 فـي متوسـطي درجـات الطـالب          )α  ≥ 0.05(جد فروق دالة إحصائياً عند      يعني أنه ال تو   
  .لمجموعتين التجريبية والضابطةللالختبار القبلي في مادة العلوم 

  

 :اختبار مهارات التفكير البصري في مادة العلوم: ثانياً
وفيما يلي عرض موجز لتكافؤ المجموعتين في كل جانب من هذه الجوانب والجدول رقم                 

بـين  ) ت(يبين المتوسطات واالنحرافات المعيارية وداللة الفـروق باسـتخدام اختبـار      ) 4.17(
  : المجموعتين التجريبية والضابطة
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  )4.17(الجدول رقم 
  مهارات التفكير البصرياختبار تكافؤ مجموعتي الدراسة في 

  المتوسط  العدد  العينة  المتغير
االنحراف 
  المعياري

  قيمة
  )ت ( 

داللة ال
  اإلحصائية

المجموعة 
مهارة التعرف على الشكل   4.437  11.05  40  الضابطة

المجموعة   ووصفه
  التجريبية

40  11.15 4.148 

0.330  
غير دال 

  0.05عند 

المجموعة 
  الضابطة

40  2.675  1.366  
  مهارة تحليل الشكل

المجموعة 
  التجريبية

40  2.950 1.413 

1.145  
غير دال 

  0.05عند 

المجموعة 
  الضابطة

40  4.700  1.800  
  ة الربط بين العالقاتمهار

المجموعة 
  التجريبية

40  4.075 2.11 

2.806  
غير دال 

  0.05عند 

المجموعة 
  الضابطة

40  2.00 1.358 

  مهارة تفسير الغموض
المجموعة 

  التجريبية
40  2.15 1.331 

0.675  
غير دال 

  0.05عند 

 المجموعة
  الضابطة

40  20.425 7.598 

  االختبار البصري القبلي
المجموعة 

  التجريبية
40  20.325 7.559 

2.082  
غير دال 

  0.05عند 

  
 كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية يساوي :مهارة التعرف عل الشكل ووصـفه  

وكانـت قيمـة    ) 11.05(والمتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يساوي         ) 11.15(
  . 0.05وهي غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة عند ) 0.330( المحسوبة تساوي "ت"

  

) 2.95( كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينـة التجريبيـة يـساوي             :مهارة تحليل الشكل  
" ت"وكانـت قيمـة      ) 2.675(والمتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الـذي يـساوي           

  . 0.05هي غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة عند و) 1.145(المحسوبة تساوي 
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) 4.700( كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبيـة يـساوي            :مهارة ربط العالقات    
" ت"وكانـت قيمـة   ) 4.075(والمتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الـضابطة الـذي يـساوي      

  . 0.05د مستوى داللة عند وهي غير دالة إحصائياً عن) 2.806(المحسوبة تساوي 
  

) 2.00( كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبيـة يـساوي            :مهارة تفسير الغموض  
المحسوبة " ت"وكانت قيمة   ) 2.15(والمتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يساوي         

  . 0.05وهي غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة عند ) 0.675(تساوي 
  

 كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبيـة يـساوي     :الدرجة الكلية لالختبار البصري   
وكانت قيمة  ) 20.325(والمتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يساوي         ) 20.425(
وهـذا  . 0.05وهي غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة عنـد   ) 2.082(المحسوبة تساوي   " ت"

 فـي متوسـطي درجـات الطـالب          )α  ≥ 0.05 (ه ال توجد فروق دالة إحصائياً عند      يعني أن 
  .لمجموعتين التجريبية والضابطةللالختبار القبلي في مادة العلوم 

  

يتضح من الجدول السابق أن مجموعتي الدراسة متكافئتان في اختبار المفاهيم العلمية واختبـار              
  .مهارات التفكير البصري

  
  :الدراسةخطوات : سابعاً

  :اشتملت الدراسة الحالية على الخطوات التالية
  ، وذلك مـن أجـل التعـرف       االطالع على األدب التربوي المتعلق بموضوع الدراسة الحالية       . 1 

على أهم الصعوبات التي يمكن أن تقف حجر عثرة أمام الطلبة؛ لتنمية المفـاهيم لـديهم وكـذلك                  
راسات التي تناولـت اسـتراتيجيات الـتعلم البنـائي          مهارات التفكير البصري، واالطالع على الد     

 .بصورة عامة وتلك التي كانت متوائمة مع استراتيجيات ما وراء المعرفة على وجه الخصوص

 وهي وحدة مدخل إلى الكيمياء العضوية من كتاب العلـوم    تحديد الوحدة الدراسية قيد الدراسة    . 2 
 .للصف العاشر األساسي

 -األهـداف العامـة     : تحليالً دقيقاً يوضح كٍل مـن     ي للوحدة الدراسية    تحليل المحتوى العلم  . 3
 - القوانين والنظريات  - التعميمات والمبادئ    - أهم المفاهيم العلمية المتضمنة      -األهداف السلوكية   

 )).1(انظر ملحق رقم .  القيم واالتجاهات- مهارات أدائية -مهارات عقلية  

 :إعداد دليل معلم. 4
بـالتعلم البنـائي وخـصوصاً دورات الـتعلم وكـذلك       المرتبط التربوي األدب جعةمرا خالل من

 المعلـم  دليل الذاتي والتلخيص، وكذلك التساؤل وخاصة إستراتيجية المعرفة، وراء ما استراتيجيات
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 وتوزيعهـا  )مدخل إلـى الكيميـاء العـضوية   (محتوى وحدة  بتنظيم الباحث قام السابقة للدراسات

 والمواد الالزمـة  والمتطلب األساسي، واألدوات السلوكية، أهدافه درس لكل حددو درساً، 14على 

  :على يشتمل بحيث (10)) رقم ملحق( المعلم، دليل وصيغ له،
  :الدرس عنوان

 ويمكنـه  درس، كـل  بعـد  األهداف هذه تحقق مدى يقيس أن للمعلم يمكن حيث :السلوكية األهداف

  . العملية نشطةباأل قيامهم أثناء الطالب أداء مالحظة
يثير فضول الطالب حول ما يتمحـور حولـه الـدرس     أن للمعلم يمكن حيث :المتطلب األساسي

  .ويستحضر من خالله أذهان الطالب
 تكـون  بحيـث  درس لكـل  معينـة  ومواد أدوات بتحديد الباحث قام :المستخدمة والمواد األدوات

 مناسـبة  بكميات توفيرها تم كما المدرسة، في توافرها نتيجة بسهولة عليها الحصول ويمكن متنوعة،

  . )نماذج الذرات(أنفسهم وكان من أهمها  الطالب قبل من استخدامها ليتم
 كـل  تشمل بحيث متجانسة، وغير متساوية مجموعات إلى الطالب تقسيم وتشمل :خطة سير الدرس

ـ  مـن  والتأكد المختبر داخل المقعد حول مجموعة كل وتلتف طالب،) 6( مجموعة  األدوات وافرت

  . درس بكل الخاصة والتجارب باألنشطة للقيام والمواد الالزمة
  

 فـوق المعرفيـة   بإسـتراتيجية دورة الـتعلم   التدريس طريقة إتباع يتم السلوكية األهداف ولتحقيق

   :هي المراحل وهذه الطالب فيها يمر مراحل أربع خالل من وذلك، في الدراسة المحددة
 Concept Exploration : مرحلة االستكشاف. 1

 المرحلـة  هذه في المتعلقة عرض األسئلة ثم السبورة، على الدرس عنوان كتابة في هذه المرحلة يتم

ـ   على بطرحها الطالب ليقوم   م إن يعطـي الفرصـة للتالميـذ لتأمـل    أنفسهم، يجب علـى المعل
هوم الذي هـم بـصدد     أفكارهم العلمية، والتعرف على المعلومات الموجودة لدى التالميذ حول المف         

إعطاء المتعلم الفرصة الستكشاف الظـواهر المرتبطـة    دراسته، والهدف من مرحلة االستكشاف
  .بالمفهوم الذي هو تحت البحث

  :والتي يجب تدريب التلميذ على أن يسألها لنفسه هي"واألسئلة في هذه المرحلة 
v ما هي األفكار األساسية في هذا الموقف؟ 

v ء معين أو نشاط معين لفهم هذا؟هل احتاج إلى عمل شي 

v ما هي األسئلة التي من المحتمل أن أواجهها في هذا الموقف؟ 

  Status Check Concept Introduction  :المفهوم تقديم فحص حالة .2
  أنتجهـا الطـالب، ويتوصـل     في هذه المرحلة يجب على المعلم أن يجمع البيانات التـي              

ى المفهوم، وأيضاً يجب علـى المعلـم أن يعطـي الفرصـة            من خالل تلك البيانات مع الطالب إل      
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للطالب لكي يعيدوا النظر في أفكارهم ومفاهيمهم العلمية، ويتأملون أي تغييرات تكون قد طـرأت               
  . على أفكارهم العلمية

  :ومن األسئلة التي يواجهها الطالب في هذه المرحلة
v هل المفهوم اتضح في ذهني؟ 

v  التي توصلت إليها صحيحة؟هل المالحظات واالستنتاجات 

v هل أستطيع أن أعطي تعريفاً للمفهوم؟  
  Status Check Concept Application  :المفهوم تطبيق فحص حالة .3

في هذه المرحلة يواجه الطالب بأمثلة أخرى كتطبيق للمفهوم العلمي الـذي يمكـن فهمـه     
تمثله ورقة العمل لكـل درس ومـا      باستخدام البيانات التي أنتجت خالل المراحل السابقة، وهذا ما          

تحوي من أسئلة، وأهم ما يميز دورة التعلم فوق المعرفية أنها تسمح بالتفكير الموجـه فـي كـل                   
  . المراحل ألربعة

  : ومن األسئلة التي يواجهها التالميذ في هذه المرحلة
v ما وجه استفادتي من هذا المفهوم في حياتي العامة؟ 

v مواقف الحياة العامة؟هل أستطيع تطبيق المفهوم في  

v هل من السهل تطبيق هذا المفهوم في أي موقف جديد؟ 

v أن أفعله؟ إذا عجزت عن عدم تطبيق المفهوم في أي موقف جديد؛ فما الذي يجب علي  
  Status Check Concept Assessment :فحص حالة تقييم المفهوم. 4

طالبتهم بتوظيف التساؤل الذاتي    في هذه المرحلة يتأمل الطالب أفكارهم العلمية، ويتم م            
ويجب أن  ) المفهوم(من خالل كتابة عدد من التساؤالت الذاتية والرد عليها من خالل سجل الطالب              

 . يحتفظ كل تلميذ بسجل المفهوم الذي يسجل فيه أفكاره العلمية حول المفهوم

  :ومن األسئلة التي يواجهها التلميذ في هذه المرحلة
v ذا المفهوم؟ما مدى كفاءتي في ه 

v ما هي جوانب القوة والضعف في أدائي؟ 

v ما الذي أستطيع أن أفعله ألتغلب على جوانب الضعف؟ 

v شيئاً جديداً؟ هل دراستي لهذا لموضوع أضافت إلي 

 من قبل مجموعة من المحكمين في تخصص المناهج وطرق التدريس والكيمياء تحكيم الدليل . 5

واألخذ بعـين    ،)7(قصى وجامعة األزهر ملحق رقم      العضوية بالجامعة اإلسالمية وجامعة األ    
  :التالية األساسية النقاط من مجموعة االعتبار لمالحظاتهم حول

v تعتبر إلستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية والتي العام اإلطار المعلم مع دليل اتفاق مدى 
 ).لذاتي والتلخيصدورة التعلم واستراتيجيات ما وراء المعرفة خاصة التساؤل ا(مزيج من 
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v األساسي العاشر الصف لطالب المقدمة المعلومات مناسبة مدى. 

v الدروس تحضير في العلمية الدقة مدى . 

v المحكم يراها التي األخرى المالحظات . 

    للـصورة النهائيـة   وصل حتى الدليل تعديل تم مالحظات من المحكمون أبداه ما ضوء وفي    
 . نالمحكمو عليها اتفق التي    

واآلخر اختبار مهـارات تفكيـر بـصري        ) تحصيلي( أحدهما للمفاهيم العلمية     إعداد اختبارين  . 6
 ).6(وملحق رقم ) 4(، انظر ملحق رقم )مهاري(

 ين في تخصص المنـاهج وطـرق التـدريس    من قبل مجموعة من المحكمتحكيم االختبـارين   . 7
 ).8(األزهر، ملحق رقم والكيمياء العضوية بالجامعة اإلسالمية وجامعة األقصى وجامعة 

 على عينة استطالعية بغية تحديد كل من زمن االختبـار وإيجـاد درجـة    تطبيق االختبـارين   . 8
 .الصعوبة ومعامل التمييز، والتحقق من صدق االختبارين وثباتهما

 والتي هو اختيار قصدي من مدرسة الشهيد محمد يوسف النجار الثانويـة  اختيار عينة الدراسة  . 9
طالبـاً  ) 45(وقوامـه  ) 1(حيث الصف العاشر األساسي وتحديداً الصف العاشر        رفح،   -للبنين

ويمثل المجموعة التجريبية التي تدرس باستخدام إستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية، بينمـا             
طالباً ويمثل المجموعة الضابطة والتـي تـدرس بالطريقـة          ) 45(وقوامه  ) 2(الصف العاشر   

 .التقليدية

 على عينة الدراسة للتأكـد مـن تكـافؤ المجمـوعتين الـضابطة              لي لالختبارين التطبيق القب  . 10
 الحـسابي  المتوسـط  حـساب  تم م، حيث2010 /11/3 – 10/3تاريخ  في والتجريبية، وذلك

 .المعياري للدرجات واالنحراف

ة العلمي للمفاهيم اختباراً الباحث طبق، للتأكد من تكافؤ أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية . 11
 والضابطة التجريبية المجموعتين طالب على من إعداده، وذلك التفكير البصري وآخر لمهارات

 لنتـائج ) ت(المعياري، وقيمة  واالنحراف المتوسط  يوضحان)4.15(و) 4.14(والجدولين رقم

 طـالب  التفكير البصري على العلمية واختبار مهارات القبلي لكٍل من اختبار المفاهيم التطبيق

 . والضابطة التجريبية وعةالمجم

 مهـارات  واختبـار  المفاهيم العلمية اختبار من كل تطبيق بعد :التدريس لمجموعتي الدراسة  . 12

 الوحدة موضوعات بتدريس الباحث قام قبليا، تطبيقًا الدراسة عينة الطالب التفكير البصري على

ـ ) مـدخل إلـى الكيميـاء العـضوية       (الدراسية     14/3/2010الل الفتـرة الواقعـة مـن        خ
 حـصص ) 4(بواقـع   درسيه حصة) 18(التدريس  عملية استغرقت م، حيث20/4/2010إلى 

وفـق  ) العينـة التجريبيـة   (أسبوعيا على الطالب من خالل تدريسها للمجموعـة المـستهدفة           
  .إستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية، وتدريس المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية
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  :ثناء عملية التدريسوقد الحظ الباحث أ
v المشاركة االيجابية للطالب في  طرح األسئلة في حدود موضوع الدرس . 

v        والتي جاء دورها لتقريـب     ) نماذج الذرات (القدرة على التواصل والتفاعل أثناء استخدام
 .المفهوم لدى الطالب

ة دورة الـتعلم  وفقاً إلسـتراتيجي  الوحدة لهذه تدريسه عند المعلم الحظها التي الصعوبات ومن  
  : يلي فوق المعرفية ما

v هكـذا اسـتراتيجيات   علـى  يعتـادوا  لـم  الطالب أن المعلم الحظ التدريس بداية في 

 .فشيًئا شيًئا اإلستراتيجية هذه مع يتجاوبوا بدأوا األول األسبوع بعد أنهم من قبل، إال

v وهـذه   ستنتاجواال والربط التحصيل على وقدرة تفكير لمهارات اإلستراتيجية هذه تحتاج
 .الطالب من العديد يفتقدها المهارات

v دراسـة  علـى  لتعود الطالب وذلك المفاهيم، بين ترابط إحداث على الطالب قدرة عدم 

 .على حدا موضوع كل مفاهيم

v للتعبيـر  الطالب تعود الدرس، لعدم لموضوع ملخص عام بعمل الطالب صعوبة قيام 

 . الخاص بأسلوبهم عن أفكارهم

v ربـط  اسـتطاعوا  الطالب أن المعلم والحظ الصعوبات هذه الطالب اجتاز ةالنهاي وفي 

 .البعض بعضها مع المختلفة المفاهيم العديد من

 )مدخل إلى الكيمياء العضوية( وحدة تدريس من االنتهاء بعد :الدراسة ألدوات البعدي التطبيق . 13
 العلمية وآخر لمهارات مفاهيملل اختباراً(والضابطة تم تطبيق االختبارين  التجريبية للمجموعتين

 شهر من الثاني األسبوع بداية تطبيقاً بعدياً على أفراد عينة الدراسة، وذلك في) التفكير البصري

  اتيجية دورة الـتعلم فـوق المعرفيـة       ، وذلك للوقوف على مدى فاعلية إسـتر       )م2010(مايو  
 .على تنمية المفاهيم وكذلك مهارات التفكير البصري

 . وتقدير العالمات وتجميع البيانات ارينتصحيح االختب . 14

 . ومناقشتهاتحليل نتائج الدراسة . 15

  عنها الدراسة، ومن ثم تقـديم جملـة        في ضوء النتائج التي تمخضت       وضع توصيات الدراسة   . 16
  .من المقترحات

  
  :المعالجة اإلحصائية: ثامناً

ومربع إيتـا   " ت"مة  لقد استخدم الباحث التكرار والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقي          
)η2( وحساب حجم األثر ،)d.(  
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  الفصل الخامس

  نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها
  

يتناول هذا الفصل عرضاً للنتائج التي توصل إليها الباحث حيـث تـم اسـتخدام البرنـامج                   
في معالجة بيانات الدراسة أي نتائج تطبيق أداتي الدراسة والمتمثلة في اختباري            " SPSS"اإلحصائي  

يم العلمية ومهارات التفكير البصري وسيتم عرض النتائج التي تم التوصل إليها وكذلك مناقشة              المفاه
  . النتائج وتفسيرها

 

 :الدراسة أسئلة من األول السؤال عن اإلجابة نتائج 
    

 : على ما يلي ينص والذي األول السؤال عن لإلجابة 
   العاشـر األساسـي فـي وحـدة الكيميـاء           ما المفاهيم العلمية التي يجب تنميتها لدي طالب الصف         
  العضوية؟ 

  
 النهائية بالصورة الباحث باإلجابة على هذا السؤال في الفصل الرابع وبناء عليه خرج الباحث قام  

مفهوم ، وتم عرض القائمة من خالل ورشة عمل ) 28(العلمية والمتمثلة في  قائمة المفاهيم من التالية
م العلمية التي يجب تنميتها لدي طالب الصف العاشر األساسي في وحدة            تم من خاللها تحديد المفاهي    

  :اللفظية وداللتها الناتجة المفاهيم قائمة يوضح) 5.1(والجدول رقم  الكيمياء العضوية ،
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  )5.1(جدول رقم 
 العاشر الصف علوم كتاب مدخل إلى الكيمياء العضوية من وحدة في الواردة المفاهيم قائمة

   والواجب تنميتهاالثاني للفصل األساسي
  الداللة اللفظية  المفهوم  م
  .فرع من الكيمياء اهتم بدراسة مركبات عنصر الكربون  (*)الكيمياء العضوية  1
  المركبات العضوية  2

(*)  
تتألف المركبات العضوية من عنصر الكربون كعنصر أساسي باإلضافة         

والكبريت والفسفور وغيرها   إلى الهيدروجين واألكسجين والنيتروجين     
  . من العناصر

أحد عناصر الجدول الدوري والذي يمثل الحجر األساس في بناء   الكربون  3
  المركبات العضوية

  .أحد صور الكربون الحر في الطبيعة و الذي يتميز بصالبته  الماس  4
  .أحد صور الكربون الحر في الطبيعة و الذي يتميز بضعف صالبته  الجرافيت  5
  .هو الغالف الذي يحيط بنواة الذرة ويحمل عدداً من االلكترونات   الغالف االلكتروني  6
هي المركبات العـضوية التـي تتـألف مـن عنـصري الكــربون                (*)الهيدروكربونات  7

  .والهيـدروجين فقـط 
الهيدروكربونات   8

  (*)األلفاتية
ــذللك    ــة وك ــسالسل المفتوح ــدروكربونات ذات ال ــل الهي ــي ك ه

  . روكربونات ذات السالسل الحلقية غير العطريةالهيد
أحد أشكال الترابط الكيميائي الذي يتميز بمساهمة زوج أو أكثر من   الرايطة التساهمية  9

االلكترونات بين الذرات مما ينتج عنه تجاذب جانبي يعمل على تماسك 
  الجزيء

  . الفعلي في جزيء المادةوهي الصيغة التي توضح نوع وعدد الذرات  (*)الصيغة الجزيئية  10
هي الصيغة التي توضح طريقة ارتباط ذرات العناصر بعضها ببعض   (*)الصيغة البنائية  11

  .جزيء المادة في
األلكانات مفتوحة   12

  (*)السلسلة
وهي مركبات هيدروكربونية، ترتبط ذرات الكربون بعضها ببعض 

  .ت الكربونبروابط تساهمية أحادية، مكونةً سالسل مفتوحة من ذرا
الهيدروكربونات   13

  (*)المشبعة
هي الهيدروكربونات التي ترتبط ذرات الكربون بعضها ببعض بروابط 

  .كلها تساهمية أحادية
الصيغة العامة   14

  لأللكان
هي صيغة تعبر عن النسبة بين عدد ذرات الكربون وعدد ذرات 

  . الهيدروجين في االلكان
رة التي تتحول عندها المادة من الحالة السائلة إلى هي درجة الحرا  درجة الغليان  15

  .الحالة الغازية
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هي درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من الحالة الصلبة إلى   درجة االنصهار  16
  .الحالة السائلة

  .عدد الجرامات التي  يحتوي عليها المول الواحد من المركب  الكتلة المولية  17
 أشكال التفاعالت الكيميائية التي تحدث للمواد العضوية والتي تتم أحد  تفاعل االحتراق  18

في وجود األكسجين منتجةً ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء وقدر من 
  .الطاقة

جهاز يستخدم لفصل النفط الخام باالعتماد على درجة غليان كل ألكان   برج تكرير النفط  19
  .فيه

المركبات في الصيغة  ت العضوية تشترك قيهاوهي ظاهرة في المركبا  (*)التشكل  20
  .الجزيئية وتختلف في الصيغة البنائية

  ).البروبان والبيوتان(هو غاز الطبخ الذي يتكون من مزيج من   (*)البوتاجاز  21
التقطير التجزيئي   22

(*)  
وهي عملية فصل مكونات النفط باالعتماد على االختالف في درجة 

  .غليان مكوناته
كينات مفتوحة األل  23

  (*)السلسلة
وهي مركبات هيدروكربونية مفتوحة السلسلة، تتميز بوجود رابطة 

  .تساهمية ثنائية بين ذرتي كربون في المركب
الهيدروكربونات غير   24

  (*)المشبعة
وهي مركبات هيدروكربونية مفتوحة السلسلة، تتميز بوجود رابطة 

  .تساهمية ثنائية بين ذرتي كربون في المركب
وهو تفاعل بحدث األلكينات بكسر الرابطة الزوجية وإحالل ذرتي   (*)تفاعل اإلضافة  25

وقد .( الجزيء المضاف على ذرتي كربون الرابطة الزوجية المكسورة
  ).نكون اإلضافة لهيدروجين أو هالوجين

  .اسم يطلق على عناصر المجموعة السابعة في الجدول الدوري  الهالوجينات  26
هي تفاعل كيميائي تتحد فيه أعداد كبيرة من جزيئات صغيرة تسمى   (*)البلمرة  27

مونمرات، لتكون جزيئاً ضخماً ذا كتلة جزيئية كبيرة يسمى مبلمر 
؛ يختلف في صفاته عن الجزيئات الصغيرة المكونة له اختالفاً )بوليمر(

  .كبيراً
ابط جزيئات هي جزيئات ضخمة ذو كتلة جزيئية كبيرة تنتج من تر  المبلمرات  28

؛ لها صفات تختلف عن صفات )مونمرات(األلكينات قصيرة السلسلة 
  .   الجزيئات المكونة لها

  .وهذا الرمز يدل على المفاهيم الواجب تنميتها* )  (

  العاشـر  الـصف  لطالب وضرورية أساسية مفاهيم أنها السابقة المفاهيم قائمة من يتضح    
ألنها تمثل األساس  المرحلة هذه في الوحدة لهذه دراسته خالل نم عليها ويتعرف يمتلكها أن البد إذ
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لتجهيز الطالب للقسمين العلمي واألدبي في مدارسنا في دراسة الكيمياء العضوية بـشكل يتـسم               
بشيٍء من االتساع، وتزداد األهمية عند االنتقال للمرحلة الجامعية فيكون الطالب علـى درايـة               

  الفلسطيني سـواء فـي التعلـيم العـام     المنهج طبيعة أن نعلم ونحن بأساسيات الكيمياء العضوية،
 مرة تدريسها سيتم األساسية المرحلة في تدرس التي المفاهيم أن أي حلزوني منهج أو التعليم العالي

  .أوسع وكذلك الحال بالنسبة للمرحلة الجامعية بشكل الثانوية المرحلة في أخرى

  
  :الدراسة أسئلة نم الثاني السؤال عن اإلجابة نتائج

  :على ما يلي ينص والذي الثاني السؤال عن لإلجابة
 ما مهارات التفكير البصري الالزمة لطالب الصف العاشر األساسي في مجال تدريس العلوم؟

 مهـارات  مجـال  في والبحوث والدراسات، األدب التربوي، على اإلطالع خالل ومن الباحث قام
ومن ثم عرضـها علـى    قتصر على أربع مهارات تفكير بصريبإعداد قائمة ت  ،  التفكير البصري 

وبرى الباحث أن لها صلة بتدريس العلوم خاصة موضوعي األلكانـات           ،  مجموعة من المحكمين  
  : واأللكينات في مجال تدريس الكيمياء العضوية وهي

  :ووصفه الشكل على التعرف مهارة. 1
  .لمعروضا الشكل وطبيعة أبعاد تحديد على وتتمثل في القدرة

 :الشكل تحليل مهارة. 2

  .وتصنيفها العالقات تلك خصائص وتحديد الشكل في العالقات رؤية على وتتمثل في القدرة  
 :الشكل في العالقات ربط مهارة.3

بينهـا   التوافقـات  وإيجـاد  الـشكل  فـي  العالقات عناصر بين الربط على وتتمثل في القدرة  
  .فيها والمغالطات

  :الغموض سيروتف إدراك مهارة. 4
  .بينها والتقريب العالقات في والمغالطات الفجوات توضيح على وتتمثل في القدرة

  
ويرى الباحث أن الوحدة الدراسية المستهدفة والتي شملت المركبات في صيغتها الجزيئيـة             

 والبنائية قد وفرت مجاالً خصباً لتوظيف تلك المهارات األربع، خصوصاً أن الطالب يصنع بيديه             
نموذجاً لكل مركب عضوي يوضح فيه عدد ذرات الكربون والهيـدروجين وطبيعـة الـروابط               

  .وغيرها من السمات التي يتصف بها المركب العضوي
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  :الدراسة أسئلة من الثالث السؤال عن اإلجابة نتائج

  :على ما يلي ينص والذي الثالث السؤال عن لإلجابة
درجات الطـالب    بين متوسطي    )α ≥ 0.05(توى  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس       

في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبـار المفـاهيم              
  العلمية تعزي لتوظيف إستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية؟

  

  :التالية الفرضية صياغة تم السؤال هذا عن ولإلجابة
درجات الطـالب   بين متوسط    )α ≥ 0.05(ئية عند مستوى    ال توجد فروق ذات داللة إحصا       

في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبـار المفـاهيم              
  .العلمية تعزي لتوظيف إستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية

عـن داللـة   لعينتين مستقلتين للكـشف   " ت"وللتحقق من صحة الفرضية تم استخدام اختبار          
يوضـح  ) 5.2(الفرق بين متوسطي األداء في المجموعتين التجريبية والضابطة، والجدول رقـم          

  .ذلك
  )5.2(جدول رقم

 البعدي التطبيق في والتجريبية الضابطة المجموعتين في الطالب درجات بين" ت  "اختبار نتائج

  العلمية المفاهيم الختبار

 االنحراف  المتوسط  العدد  العينة  المتغير
  المعياري

  قيمة
  )ت ( 

الداللة 
  اإلحصائية

  تذكر  1.672  5.85  40  المجموعة الضابطة
 0.814 8.45  40  المجموعة التجريبية

  0.01دال عند   8.819

  فهم  2.106  7.225  40  المجموعة الضابطة
 1.477 10.85  40  المجموعة التجريبية

 0.01دال عند   12.306

  تطبيق  1.377  3.475  40  المجموعة الضابطة
 1.009 6.175  40  المجموعة التجريبية

 0.01دال عند   10.243

  عليا 2.646 5.85  40  المجموعة الضابطة
 0.892 10.35  40  المجموعة التجريبية

 0.01دال عند   10.437

الدرجة  5.75 22.400  40  المجموعة الضابطة
 2.38 35.825  40  المجموعة التجريبية  الكلية

15.775  
 0.01دال عند 
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  :يتضح من الجدول ما يلي
والمتوسـط  ) 8.45( كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية يـساوي  :مجال التـذكر  

المحـسوبة تـساوي    " ت"وكانت قيمة   ) 5.85(الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يساوي        
توجد فـروق ذات داللـة      عني أنه   وهذا ي . 0.01وهي دالة إحصائياً عند مستوى داللة       ) 8.819(

درجات الطالب في المجموعة التجريبية ومتوسط درجـات أقـرانهم فـي     إحصائية بين متوسط    
 قيـام  أن يثبـت   مما.التجريبية المجموعة لصالحالمجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم العلمية 

ـ  وذلـك  تعلمهـم،  عملية في إيجابي بدور التجريبية المجموعة في الطالب ن خـالل اسـتخدام   م
 فـي  من أقرانهم أفضل بشكل المفاهيم تذكر على ساعدهمإستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية، 

  . الضابطة المجموعة
والمتوسـط  ) 10.85( كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية يـساوي      :مجال الفهم   

المحسوبة تـساوي   " ت" وكانت قيمة    )7.225(الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يساوي        
توجد فروق ذات داللـة     وهذا يعني أنه    . 0.01وهي دالة إحصائياً عند مستوى داللة       ) 12.306(

درجات الطالب في المجموعة التجريبية ومتوسط درجـات أقـرانهم فـي     إحصائية بين متوسط    
 التجريبيـة،  المجموعـة  الفهم لصالح مستوى عندالمجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم العلمية 

من خـالل   وذلك تعلمهم، عملية في إيجابي بدور التجريبية المجموعة في الطالب قيام أن يثبت مما
 أفـضل  بشكل على بناء وتنظيم المفاهيم ساعدهمإستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية، استخدام 

  . الضابطة المجموعة في من أقرانهم
والمتوسط ) 6.175(لحسابي في التطبيق للعينة التجريبية يساوي        كان المتوسط ا   :مجال التطبيق 

المحسوبة تـساوي   " ت"وكانت قيمة   ) 3.475(الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يساوي        
توجد فروق ذات داللـة     وهذا يعني أنه    . 0.01وهي دالة إحصائياً عند مستوى داللة       ) 10.243(

   التجريبيـة ومتوسـط درجـات أقـرانهم        ي المجموعة درجات الطالب ف  إحصائية بين متوسط    
 المجموعـة  التطبيـق لـصالح   مـستوى   عندفي المجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم العلمية

 وذلك تعلمهم، عملية في إيجابي بدور التجريبية المجموعة في الطالب قيام أن يثبت مما التجريبية،

 بـشكل  على تطبيق المفـاهيم  ساعدهمالمعرفية، إستراتيجية دورة التعلم فوق من خالل استخدام 

  .الضابطة المجموعة في من أقرانهم أفضل
والمتوسـط  ) 10.35( كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية يساوي          :مجاالت عليا 

المحـسوبة تـساوي    " ت"وكانت قيمة   ) 5.85(الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يساوي        
توجد فروق ذات داللـة     وهذا يعني أنه    . 0.01 دالة إحصائياً عند مستوى داللة       وهي) 10.437(

   التجريبيـة ومتوسـط درجـات أقـرانهم        درجات الطالب في المجموعة   إحصائية بين متوسط    
 المجموعة العليا للتعلم لصالح المستويات  عندفي المجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم العلمية
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 وذلك تعلمهم، عملية في إيجابي بدور التجريبية المجموعة في الطالب قيام نأ يثبت مما التجريبية،

على توصلهم إلى مـستويات   ساعدهمإستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية، من خالل استخدام 
  .الضابطة المجموعة في من أقرانهم أفضل بشكل عليا في تعلم المفاهيم

  
متوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبيـة يـساوي          كان ال  :الدرجة الكلية الختبار المفاهيم   

وكانت قيمة  ) 22.400(والمتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يساوي         ) 35.825(
وهذا يعني أنـه    . 0.01وهي دالة إحصائياً عند مستوى داللة       ) 15.775(المحسوبة تساوي   " ت"

 الطالب في المجموعة التجريبية ومتوسـط       درجاتتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط        
درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم العلمية ككل فـي التطبيـق البعـدي             

   .البديل الفرض ويقبل يرفض الصفري ولذلك التجريبية، المجموعة لصالح
ية دورة الـتعلم  إستراتيجاستخدمت استخدام  التي التجريبية المجموعة في الطالب أن يعني وهذا

دورة التعلم منقحةً ببعض استراتيجيات  إلستراتيجية كان حيث تحصيالً، أكثر كانوا فوق المعرفية
 الصف لطالب العلمية المفاهيم تنمية في تأثيرا) والتلخيص الذاتي التساؤل(ما وراء المعرفة أمثال 

  .العاشر
  

  :المفاهيم تنمية في فيةإستراتيجية دورة التعلم فوق المعر استخدام تأثير حجم
  الفـروق  لنتائج نوليها التي الثقة مدى عن يعبر للنتائج اإلحصائية الداللة حجم مفهوم إن    

  التـأثير  حجـم  مفهوم يركز بينما . االرتباط حجم أو الفرق، حجم عن النظر بصرف العالقات أو
  .النتـائج  فـي  نـضعها  التـي  الثقـة  مـدى  عـن  النظـر  بصرف االرتباط، حجم الفرق، على

 تنميـة  فـي ) d (إستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفيـة  تأثير حجم ولحساب) 57: 1997فام، (

 باستخدام)  (η2 إيتا مربع بحساب الباحث قام والضابطة التجريبية طالب المجموعتين بين المفاهيم

  :التالية المعادلة
  

  
  

  يرجـع  أن يمكـن  الـذي  التابع متغيرال في الكلي التباين نسبة عن يعبر ، إيتا مربع)  (η2 حيث
  المستقل المتغير إلى

= t2 ت( قيم مربع(   = ( Df)الحرية  درجات  
  

 للبرنامج المقترح التأثير حجم عن تعبر التي) d (قيمة حساب قيمة إيجاد أمكن)  (η2طريق وعن

  (Kiess, 1989: 468) : التالية المعادلة باستخدام
  

  

t2 

(t2 + df ) 
η2 = 

d = 
21 η−

22 η
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  )5.3(الجدول رقم 
  التأثير حجم مقاييس من مقياس لكل بالنسبة التأثير حجم مستويات لتحديد المقترح جعيالمر الجدول

  المستخدمة األداة  التأثير حجم
  كبير  متوسط  صغير

d 0.2 0.5 0.8 
η2  0.01  0.06 0.14 

  
 يوضـح  )5.4(رقـم   والجدول السابقة المعادالت باستخدام التأثير حجم بحساب الباحث قام ولقد

  : )d( وقيمة ) (η2إيتا من مربع كٍل بواسطة رالتأثي حجم
  

  )5.4(دول رقم ج
 المفاهيم اختبار أبعاد من بعد في كلالمقابلة ومقدار حجم التأثير " d"و " η2"و" ت"قيمة  

  العلمية

  
 البيان

  درجات الحرية
Df  

  قيمة
 "ت"

قيمة مربع 
  إيتا

"η2 "  

  قيمة
"d"  

 حجم التأثير

  ركبي 2.00 0.50  8.819  78  تذكر

 كبير 2.79 0.66 12.306 78  فهم

 كبير 2.31 0.57 10.243 78  تطبيق

 كبير 2.36 0.58 10.437 78  عليا

 كبير 3.56 0.76 15.775 78  االختبار
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وهـي  ) 2.00(بلغـت   " d"وأن قيمـة    ) 500.(بلغت   " η2" ويتضح من الجدول أن قيمة       :تذكر
له تـأثير كبيـر     " دورة التعلم فوق المعرفية     إستراتيجية "كبيرة، وهذا يدل أن المتغير المستقل       

  .بدرجة كبيرة من الفعالية" تنمية المفاهيم"على المتغير التابع 

  )2.79(بلغـت   " d" وأن قيمـة     )0.66(بلغـت    " η2" ويتضح مـن الجـدول أن قيمـة          :فهم
ثير لـه تـأ   "  دورة التعلم فوق المعرفية    إستراتيجية" وهي كبيرة، وهذا يدل أن المتغير المستقل        

  .بدرجة كبيرة من الفعالية" تنمية المفاهيم"كبير على المتغير التابع 

  )2.31(بلغـت   " d"وأن قيمـة    ) 0.57(بلغـت    " η2" ويتضح من الجـدول أن قيمـة         :تطبيق
لـه تـأثير    "  دورة التعلم فوق المعرفية    إستراتيجية" وهي كبيرة، وهذا يدل أن المتغير المستقل        

  .بدرجة كبيرة من الفعالية" تنمية المفاهيم"كبير على المتغير التابع 

  )2.36(بلغـت   " d"وأن قيمـة    ) 0.58(بلغـت    " η2" ويتضح مـن الجـدول أن قيمـة          :عليا
لـه تـأثير    "  دورة التعلم فوق المعرفية    إستراتيجية "وهي كبيرة، وهذا يدل أن المتغير المستقل        

  . الفعاليةبدرجة كبيرة من" تنمية المفاهيم"كبير على المتغير التابع 

وأن قيمـة  ) 0.76(بلغـت   " η2" ويتضح من الجدول أن قيمة :الدرجة الكلية الختبار المفاهيم  
"d " المفاهيم تنمية لمستوى الكلي التباين من ) % 76 ( أن ذلك ومعنىوهي كبيرة، ) 3.56(بلغت 

الـتعلم فـوق    دورة  إسـتراتيجية توظيف تأثير إلى يرجع التجريبية المجموعة في للطالب العلمية
  العلميـة  المفـاهيم  اختبـار  بتطبيـق  الخاصـة  التجارب أثبت حيث. العلوم تدريس فيالمعرفية 

 دورة الـتعلم فـوق    إستراتيجيةاستخدام قبل الحقاً، والضابطة التجريبية المجموعتين من كل على
 أن ،)لعضويةمدخل إلى الكيمياء ا( لوحدة  دراستهم خالل من لها الطالب استخدام وبعد ،المعرفية

  . التجريبية المجموعة لصالح إحصائية داللة ذات فروقًا هناك
  

 دراسـة  خالل  من دورة التعلم فوق المعرفيةإستراتيجية استخدام أن إلى ذلك :الباحث     ويعزو
 وشـجعهم  الفعلية طاقاتهم باستثمار لهم سمح الحرية من حيزاً إعطائهم في الطالب ساعد الوحدة؛

   تحقيـق  مـدى  مـن  والتأكـد  أدائهـم،  وتقييم معارفهم، تنظيم على والقدرة فهم،أهدا وضع على
 نابعـا  كـان  حيث خارجي مصدر من وليس الطالب، داخل من الحافز كان وبالتالي األهداف، ذهه

  . للتعلم الداخلية ودوافعهم حبهم، من
  

 يدركوا أن وااستطاع  دورة التعلم فوق المعرفيةإلستراتيجيةالطالب  استخدام خالل ومن

 مواقـف  فـي  تعلمـوه  ما تطبيق وكيفية المختلفة، باألنشطة قيامهم في والسبب يتعلموه، ما أهمية
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 وقفـت  التـي  والعقبـات  اتبعوهـا،  التـي  الخطـوات  يوضـحوا  أن على ساعدهم كذلك جديدة،

 التحكم ةبعملي قيامهم أي ذلك، إلى األمر يحتاج حين المساعدة وطلب عليها، وكيفية التغلب أمامهم،

 الذاتي االشتقاق أن كما . بدراستها قاموا التي للمعلومات تفهماً أكثر جعلهم وهذا تعلمهم، عملية في

 ورغبـتهم  بتعلمه، قاموا مما الغرض وفهم المتعلمة، للمفاهيم استيعابهم الطالب على سهل لألسئلة

  .درست التي الموضوعات عن المزيد معرفة في
  

  وبنـاء  اسـتخالص  فـي  أنفـسهم  علـى  اعتمدوا والتجارب طةباألنش قيامهم خالل فمن
 ونمـو  الفهـم  من عاليا مستوى حقق باألهداف وعيهم أن كما مثمراً، التعلم أصبح وبالتالي المعنى،
 كـل  وكانت والتساؤل، المناقشة على ساعد صغيرة مجموعات إلى الطالب تقسيم أن كما . المفاهيم

 يراقبون فهمهـم  جعلهم مما األخرى، المجموعات على تفوقها على الحرص كل حريصة مجموعة

 وبالتـالي   وألقرانهم ألنفسهم األسئلة توجيه طريق عن الالزمة المعالجات وإجراء التعليمية للمادة

 التحـصيل  زيـادة  وبالتـالي  بنائهـا  إعـادة  ومحاولة أفكار من جهودهم نتائج تقييم على حرصوا

، ),Blank 2000(، ودراسة )2000جاسم (دراسة  :من كل دراسة مع النتيجة هذه وتتفق والفهم،
، ودراسـة  )2005الخوالـدة  (، ودراسة 2003)شاليل (، ودراسة )2002حسام الدين،   (ودراسة  

    ).2008األسمر (، ودراسة )2006أحمد (
  . المفاهيم تنمية في ما وراء المعرفة اتإستراتيجي أهمية استخدام على أكدت والتي

  
  :الدراسة أسئلة من الرابع السؤال نع اإلجابة نتائج

  

  :على ما يلي ينص والذي الرابع السؤال عن لإلجابة
درجـات   بين متوسـط     )α ≥ 0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى           

الطالب في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة فـي اختبـار              
  ي لتوظيف إستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية؟مهارات التفكير البصري تعز

   
  :التالية الفرضية صياغة تم السؤال هذا عن ولإلجابة 

درجات الطالب   بين متوسط    )α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى             
في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبـار مهـارات              

  .التفكير البصري تعزي لتوظيف إستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية
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لعينتين مستقلتين للكـشف عـن داللـة     " ت"وللتحقق من صحة الفرضية تم استخدام اختبار           
يوضـح  ) 5.5(الفرق بين متوسطي األداء في المجموعتين التجريبية والضابطة، والجدول رقـم        

        .                            ذلك
  )5.5(جدول رقم 

 بين في الفروق إلى للتعرف الداللة اإلحصائية و "ت" وقيمة المعيارية واالنحرافات المتوسطات

 اختبار في البعدي التطبيق في والتجريبية الضابطة المجموعتين في الطالب درجات متوسطات

  مهارات التفكير البصري

  المتوسط  العدد  العينة  المتغير
االنحراف 

  اريالمعي
  قيمة

  )ت ( 
الداللة 
  اإلحصائية

المجموعة 
مهارة التعرف   4.050  13.725  40  الضابطة

المجموعة   على الشكل ووصفه
  التجريبية

40  16.975 1.493 

6.866  

  
دال عند 

0.01 

المجموعة 
  الضابطة

40  3.025  1.187  
مهارة تحليل 

المجموعة   الشكل
  التجريبية

40  4.225 0.733 

6.202  

  
دال عند 

0.01 

المجموعة 
مهارة الربط بين   2.022  5.1  40  الضابطة

المجموعة   العالقات
  التجريبية

40  7.42 0.812 

9.433  

  
دال عند 

0.01 

المجموعة 
  الضابطة

40  2.7 1.285 
مهارة تفسير 

المجموعة   الغموض
  التجريبية

40  3.45 0.959 

4.598  

  
دال عند 

0.01 

موعة المج
  الضابطة

40  24.55 7.21 
االختبار البصري 

المجموعة   القبلي
  التجريبية

40  32.075 3.149 

10.267  

  
دال عند 

0.01 

  
  
  



 156

  كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية يساوي          :مهارة التعرف على الشكل ووصفه    
مة وكانت قي ) 13.725(والمتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يساوي         ) 16.975(
  وهـذا يعنـي   . 0.01عند مـستوى داللـة      وهي دالة إحصائياً    ) 6.866(المحسوبة تساوي   " ت"

درجات الطـالب فـي المجموعـة التجريبيـة      توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط        أنه  
  فـي اختبـار مهـارات التفكيـر البـصري     ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الـضابطة    

 التجريبية المجموعة في الطالب قيام أن يثبت  مما.التجريبية مجموعةال لصالحفي التطبيق البعدي 

  إسـتراتيجية دورة الـتعلم فـوق   مـن خـالل اسـتخدام     وذلك تعلمهم، عملية في إيجابي بدور
 المجموعـة  في من أقرانهم أفضل التعرف على األشكال ووصفها بشكل على ساعدهمالمعرفية، 

  . الضابطة
) 4.225(لمتوسط الحسابي في التطبيق للعينـة التجريبيـة يـساوي            كان ا  :مهارة تحليل الشكل    

" ت"وكانـت قيمـة   ) 3.025(والمتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الـضابطة الـذي يـساوي      
توجـد  وهذا يعني أنـه  . 0.01وهي دالة إحصائياً عند مستوى داللة ) 6.202(المحسوبة تساوي   

لطالب فـي المجموعـة التجريبيـة ومتوسـط         درجات ا فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط       
درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار مهارات التفكير البصري في التطبيق البعـدي   

 إيجـابي  بـدور  التجريبيـة  المجموعة في الطالب قيام أن يثبت  مما.التجريبية المجموعة لصالح

 سـاعدهم  التعلم فـوق المعرفيـة،   إستراتيجية دورةمن خالل استخدام  وذلك تعلمهم، عملية في

  . الضابطة المجموعة في من أقرانهم أفضل بطريقٍة تحليل األشكال على
) 7.42( كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية يـساوي           :مهارة الربط بين العالقات   

لمحـسوبة  ا" ت"وكانت قيمة   ) 5.1(والمتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يساوي         
توجد فـروق ذات    وهذا يعني أنه    . 0.01وهي دالة إحصائياً عند مستوى داللة       ) 9.433(تساوي  

درجات الطالب في المجموعة التجريبية ومتوسط درجـات أقـرانهم    داللة إحصائية بين متوسط     
 لـصالح في المجموعة الضابطة في اختبار مهارات التفكير البـصري فـي التطبيـق البعـدي                

 عمليـة  فـي  إيجابي بدور التجريبية المجموعة في الطالب قيام أن يثبت  مما.لتجريبيةا المجموعة

  الـربط  علـى  سـاعدهم إستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية، من خالل استخدام  وذلك تعلمهم،
  . الضابطة المجموعة في من أقرانهم أفضل بطريقٍة  بين العالقات

) 3.45(ابي في التطبيق للعينة التجريبيـة يـساوي          كان المتوسط الحس   :مهارة تفسير الغموض  
المحـسوبة  " ت"وكانت قيمة   ) 2.7(والمتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة الذي يساوي         

توجد فـروق ذات    وهذا يعني أنه    . 0.01وهي دالة إحصائياً عند مستوى داللة       ) 4.598(تساوي  
وعة التجريبية ومتوسط درجـات أقـرانهم   درجات الطالب في المجم داللة إحصائية بين متوسط     

  لـصالح في المجموعة الضابطة في اختبار مهارات التفكير البـصري فـي التطبيـق البعـدي                
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 عمليـة  في إيجابي بدور التجريبية المجموعة في الطالب قيام أن يثبت  مما.التجريبية المجموعة

تفـسير   علـى  سـاعدهم معرفية، إستراتيجية دورة التعلم فوق المن خالل استخدام  وذلك تعلمهم،
  . الضابطة المجموعة في من أقرانهم أفضل  بطريقٍةالغموض

 كان المتوسط الحسابي فـي التطبيـق للعينـة    :الدرجة الكلية الختبار مهارات التفكير البصري  
والمتوسط الحسابي في التطبيق للعينـة الـضابطة الـذي يـساوي        ) 32.075(التجريبية يساوي   

وهي دالة إحصائياً عند مستوى داللـة       ) 10.267(المحسوبة تساوي   " ت"مة  وكانت قي ) 24.55(
  درجـات الطـالب   توجد فروق ذات داللـة إحـصائية بـين متوسـط            وهذا يعني أنه    . 0.01

في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبـار مهـارات              
 تعزي لتوظيف إستراتيجية التجريبية المجموعة لحلصاالتفكير البصري ككل في التطبيق البعدي 

 يـدل  وهـذا  البـديل،  الفرض ويقبل الصفري الفرض يرفض  وبذلكدورة التعلم فوق المعرفية،

مهارات في تنمية  الوحدة تدريس في المستخدمة  إستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفيةعلى فاعلية
   . األساسي العاشر الصف طالب  لدىالتفكير البصري األربع

تنمية مهـارات التفكيـر    في إستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية استخدام تأثير حجم
  :البصري
تنميـة مهـارات التفكيـر     في إستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية تأثير استخدام حجم ولحساب
  :كيوضح ذل) 5.6(والجدول ). d( وقيمة ) (η2 إيتا مربع بحساب الباحث قام ، البصري

  )5.6(جدول رقم 
 مهارات اختبار أبعاد من بعد في كلالمقابلة ومقدار حجم التأثير " d"و " η2"و" ت"قيمة 

  التفكير البصري

  
 البيان

  درجات الحرية
Df  

  قيمة
 "ت"

قيمة مربع 
  إيتا

"η2" 

  قيمة
"d" 

  
حجم 
 التأثير

 كبير 1.45  0.38 6.866  78  مهارة التعرف على الشكل 

 كبير 1.31 0.33 6.202 78  لمهارة تحليل الشك

  كبير 2.13 0.53 9.433 78  مهارة الربط بين العالقات

 كبير 1.04 0.21 4.598 78  مهارة تفسير الغموض

 كبير 2.31 0.57  10.267 78  مهارات التفكير البصري
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وأن قيمـة  ) 0.38(بلغت " η2" ويتضح من الجدول أن قيمة :مهارة التعرف على الشكل ووصفه 
"d "دورة الـتعلم فـوق      إسـتراتيجية " وهي كبيرة، وهذا يدل أن المتغير المستقل        ) 1.45(ت  بلغ 

  بدرجـة كبيـرة   " رات التفكيـر البـصري    تنمية مها "له تأثير كبير على المتغير التابع       " المعرفية
  .من الفعالية

بلغـت  "  d"وأن قيمـة    ) 0.33(بلغـت   " η2" ويتضح من الجدول أن قيمة       :مهارة تحليل الشكل  
لـه  "  دورة التعلم فوق المعرفية    إستراتيجية" وهي كبيرة ، وهذا يدل أن المتغير المستقل         ) 1.31(

  .بدرجة كبيرة من الفعالية" تنمية مهارات التفكير البصري"تأثير كبير على المتغير التابع 
  

غت بل " d" وأن قيمة  )0.53( بلغت "η2" ويتضح من الجدول أن قيمة     :مهارة الربط بين العالقات   
لـه  " إستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفيـة " وهي كبيرة، وهذا يدل أن المتغير المستقل   )2.13(

  .بدرجة كبيرة من الفعالية" تنمية مهارات التفكير البصري"تأثير كبير على المتغير التابع 
  

بلغـت  " d" وأن قيمـة   )0.21( بلغت "η2"  ويتضح من الجدول أن قيمة     :مهارة تفسير الغموض  
له " إستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية    " وهي متوسطة، وهذا يدل أن المتغير المستقل         )1.04(

  .بدرجة كبيرة من الفعالية" تنمية مهارات التفكير البصري"تأثير كبير على المتغير التابع 

"  d" وأن قيمـة     )0.57(بلغـت   " η2" ويتضح من الجدول أن قيمـة        :مهارات التفكير البصري  
تنميـة   فـي  دورة التعلم فوق المعرفيةتأثير إستراتيجية  وهي كبيرة، أي أن حجم )2.31( بلغت

  )%57(أن  أسـاس  علـى  النتـائج  نفـس  تفـسير  ويمكن. بعض مهارات التفكير البصري كبير
المـستقل   المتغيـر  إلـى  يرجـع ) مهارات التفكيـر البـصري  (للمتغير التابع  من التباين الكلي

  .عليه كبير أثر ذو أنه إثبات سبق والذي، )لم فوق المعرفيةدورة التعإستراتيجية (
 المجمـوعتين  من كل على  مهارات التفكير البصرياختبار بتطبيق الخاصة النتائج أثبتت ولقد  

 اسـتخدام  وبعـد   دورة التعلم فوق المعرفيةإستراتيجية استخدام قبل ، الحقاً والضابطة التجريبية

 داللـة  ذات فروقًا هناك أن ،)مدخل إلى الكيمياء العضوية(لوحدة  دراستهم خالل من لها الطالب

  . التجريبية المجموعة لصالح إحصائية
  

النـشط   الـدور  علـى  تؤكد دورة التعلم فوق المعرفيةإستراتيجية  أن إلى ذلك الباحث ويعزو  
ـ  ذات أي حقيقية ومشكالته فاعلة التعلم مهام تكون أن وأهمية التعلم، أثناء للطالب بخبـرات   لةص
  .  لديهممهارات التفكير البصري تنمية على ذلك يساعد مما الحياتية، المتعلم
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 التعـرف  علـى  بأكملـه  الفـصل  خالل ومن صغيرة، مجموعات في المناقشة ساعدتهم كما  

 األسـئلة  سـاعدتهم  كـذلك  فيهـا،  والخطأ الصواب أوجه وتحديد وتقييمها المختلفة، اآلراء على

بعض  على التعرف في يشاهدونها أو يجرونها التي والتجارب الدرس أثناء يهمعل تطرح كانت التي
 مهارات التفكيـر  بعض تنمية إلى يؤدي وهذا الحقاً، يواجهونها أن يمكن المهارات البصرية التي

  . لديهم البصري
  

  : من كل دراسة مع النتيجة هذه اتفقت وقد  
ودراسـة  ، )1997الجـوهري  (دراسـة   ، و )1994الدسـوقي   (، ودراسة   )1994آدامز   (دراسة

  ).2009الخضري (ودراسة ) 2006مهدي (، ودراسة )2003صادق (ودراسة  ،)1999الفوي (
  رات التفكيـر فـي تنميـة مهـا   تسهم   تعلم حديثةت استراتيجيااستخدام على تؤكد والتي

  .على اختالف أنواعها بما فيها مهارات التفكير البصري
  

  : لدراسةا نتائج على العام التعقيب

 تنميـة  فـي  دورة التعلم فوق المعرفيـة إستراتيجية  فاعلية أثبتت النتائج أن الباحث يرى

 التجريبيـة  المجموعـة  تفـوق  على النتائج دلت حيث ومهارات التفكير البصري العلمية المفاهيم

رة دو إستراتيجية ساهمت قد ولكن متكافئتين، المجموعتين مع مراعاة أن الضابطة المجموعة على
  ومهـارات التفكيـر   العلميـة  المفـاهيم  لتنميـة  العلمي المستوى تحسين في التعلم فوق المعرفية

 العلميـة  والتجـارب  األنشطة من بالعديد قيامه خالل من معرفته يبني المتعلم أن حيث البصري،

 لبـصري ومهارات التفكيـر ا  العلمية المفاهيم تنمى وبذلك الفهم، على وقائما معنى ذو التعلم تجعل

وتؤهله إلى إمعان التفكير في كل ما يـرد   ذهنه، في المعرفة وترسخ ومتسلسل، منظم بشكل لديه
  .عليه من مفاهيم قبل أن تكون جزءاً من خبراته

  
يؤكد على التفاعل المثمر  دورة التعلم فوق المعرفية إلستراتيجية وفقًا تدريس المفاهيم إن
 علميـة  معـارف  مـن  إليـه  يتوصلون ما ويطبقون نفسهم،بأ  يكتشفونطالبالتعلم، فال في عملية

 يسهل الذاتي التساؤل أن كما .سليم علمي بشكل المعرفة اكتشاف على يساعد مما جديدة، مواقف في

 ورغبـتهم  بتعلمـه،  قـاموا  مما الغرض وفهم المتعلمة، والمفاهيم للحقائق استيعابهم التالميذ على

  . درست التي الموضوعات عن المزيد معرفة في
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  : الدراسة توصيات
  :يلي بما يوصي أن للباحث يمكن نتائج من الحالي البحث إليه توصل ما ضوء في
 هـذه  اسـتخدام  يمكـنهم  حتى ،اتيجية دورة التعلم فوق المعرفيةإلستر الطالب بممارسة االهتمام . 1

 . على مدار فترات اكتسابهم للمعرفة اإلستراتيجية

أثناء  أو الخدمة قبل سواء  دورة التعلم فوق المعرفيةإستراتيجيةدام استخ على العلوم معلمي تدريب . 2
  بيئة تعلمية حديثة تمكـنهم فيمـا   يوفر مما العلوم، تدريس في استخدامها من يمكنهم حتى الخدمة،

  .بأنفسهم بعد من توظيف مهاراتهم

 اجـات احتي مجال العلـوم علـى فـي ضـوء     في مهارات التفكير البصري لتنمية برامج تصميم . 3

 .العصر ومتطلباته، وتحديات مجتمعهم وواقع الطالب،

 للتعبيـر  الفرصـة  وإعطـائهم  ،)الخبـرات الـسابقة  (الطـالب   لدى بالمفاهيم االهتمام ضرورة . 4

  . عنها والتحدث عن أفكارهم
  

  : الدراسة مقترحات
  :اآلتية المستقبلية الدراسات بعض الباحث يقترح الحالي للبحث امتداداً

اإلبـداعي   التفكيـر  مهـارات  تنمية في دورة التعلم فوق المعرفية إستراتيجية وظيفت أثر دراسة . 1
 . المشكالت حل ومهارات

المرحلـة   طـالب  اتجاهـات  تنمية في دورة التعلم فوق المعرفية إستراتيجيةتوظيف  أثر دراسة . 2
 . العلوم مادة في العليا األساسية

 لدى طالب الخاطئة المفاهيم تصحيح في معرفيةدورة التعلم فوق ال إستراتيجيةتوظيف  أثر دراسة . 3

 . العلوم مادة في العليا األساسية المرحلة

دورة التعلم فوق المعرفية فـي تنميـة مهـارات     إستراتيجية محوسب يوظف برنامج أثر دراسة . 4
 .التفكير العليا في تدريس العلوم

 .رات التفكير البصريضوء مها في فلسطين في األساسي التعليم بمرحلة العلوم منهج تطوير . 5

 المفـاهيم  تنمية على أثرها ودراسة المعرفة وراء لما أخرى استراتيجيات تعلم تعاوني عن البحث . 6

 . العلوم في العلمية
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  )1(ملحق رقم 
تحليل محتوى منهاج مبحث العلوم لدى طلبة الصف العاشر األساسي الوحدة السادسة بعنوان 

  ".مدخل إلى الكيمياء العضوية"
  

  األلكانات: الفصل األول
  :األهداف العامة

 .تتعرف بعض خصائص عنصر الكربون الكيميائية والفيزيائية .1

 .تتعرف على األكانات، وتكتب صيغاً جزيئية لبعض مركباتها .2

 .تكتب صيغاً بنائية لبعض مركبات األلكانات .3
 .تتعرف بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية األلكانات .4

 .ت األلكاناتتكتب معادالت كيميائية موزونة لبعض تفاعال .5

 .تذكر بعض التطبيقات الصناعية لأللكانات .6
 

  :الحقائق
العالم الفوا زيه هو أول من أثبت احتواء المواد العضوية على عنصري الكربون  .1

 .والهيدروجين
 .فوهلر األلماني هو أول من حضر اليوريا في المختبر .2

 .الكربون أكثر العناصر الطبيعية انتشاراً في الطبيعة .3

 .ت الكربون مع بعضها البعض في الماس والجرافيت بروابط تساهمية قويةترتبط ذرا .4

 . ذرة كربون70يصل عدد ذرات الكربون في السالسل المفتوحة لأللكانات إلى  .5
 .األلكانات مركبات عضوية خاملة كيميائياً .6

 .تبدأ متشكالت األلكانات من البيوتان .7

 .اكتشف النفط أوائل القرن الماضي .8
 

 :أهم المفاهيم
- األلكانات - الهيدروكربونات - الصيغة البنائية - الصيغة الجزيئية -المركبات العضوية 

  . برج التقطير- التقطير التجزيئي - النفط - تفاعل االحتراق -ظاهرة التشكل 
  

  :التعميمات والمبادئ
 .يعتبر عنصر الكربون الحجر األساس في تركيب المركبات العضوية .1

 .ة عدد ذرات كل عنصر من عناصر الجزيءتتضمن الصيغة الجزيئي .2
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 .تتضمن الصيغة البنائية كيفية ارتباط ذرات الجزيء فيما بينها .3

 .الهيدروكربونات هي سالسل كربونية ترتبط فقط بذرات الهيدروجين .4

 .األلكانات هي هيدروكربونات مشبعة كل روابط سالسلها أحادية .5

 ).آن(يعاً بالمقطع تشترك األلكانات في التسمية في كونها تنتهي جم .6

 .تعتمد ظاهرة التشكل على التشابه في الصيغة الجزيئية واالختالف في الصيغة البنائية .7

 .تزداد درجتي العليان واالنصهار لاللكانات كلما ازداد عدد ذرات الكربون لها .8

 .تقل درجة غليان األلكانات بازدياد عدد التفرعات فيها .9

 .األلكانات بازدياد عدد ذرات الكربون فيهاتزداد الطاقة المنطلقة عن احتراق  .10

 .يعتمد فصل النفط على درجة غليان كل ألكان .11
 

 :القوانين والنظريات
v الصيغة العامة لاللكانات هي CnH2n+2  .  
v كلما زاد عدد تفرعات األلكان قلت درجة غليانه.  
v كلما زادت الكتلة المولية لأللكان زادت كمية الطاقة الناتجة عن احتراقه. 

 

  :المهارات
  :مهارات عقلية

 .يبين العالقة بين عدد ذرات الكربون وعدد ذرات الهيدروجين في األلكانات .1

 .يميز بين الصيغة الجزيئية والصيغة البنائية .2

 .يبين العالقة بين عدد ذرات األلكان وعدد متشكالته .3

 .يوضح العالقة بين عدد ذرات األلكان ودرجتي غليانه وانصهاره .4
 . بين درجة غليان األلكان ودرجة التفرعيبين العالقة .5

 .يبين العالقة بين عدد ذرات الكربون لأللكان وكمية الطاقة الناتجة من احتراقه .6
 

 :مهارات أدائية
 ).10 - 1(يكتب الصيغة الجزيئية لاللكانات من  .1

 ).10 - 1(يرسم الصيغة البنائية لاللكانات من  .2

 ).10 - 4(يرسم متشكالت األلكانات من  .3

 .ب معادالت تفاعل االحتراق لاللكانات ويزنهايكت .4

  :القيم واالتجاهات
 .يقدر جهود العلماء في مجال اكتشاف المركبات العضوية في المختبرات العلمية . 1

  .يدرك أهمية المركبات العضوية في حياتنا العملية . 2
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  :االلكينات: الفصل الثاني
  :األهداف العامة

 .توضح المقصود باأللكينات .1

 .ة تسمية االلكيناتتتعرف طريق .2

 .تكتب صيغ جزيئية وبنائية لبعض مركباتها .3
  

  :الحقائق
 .االلكينات مركبات نشطة كيميائياً .1

 .تحتوي االلكينات على رابطة زوجية واحدة على األقل بين ذرات الكربون .2

 .ال يوجد ألكين يحمل ذرة كربون واحدة .3

االلكينات بينها روابط يحتوي المبلمر على أعداد كبيرة من الجزيئات الصغيرة من  .4
 .تساهمية

  .يعتمد نجاح تفاعل البلمرة على وجود عوامل حفازة .5
  

  :المفاهيم
 المبلمرات – المبلمرات الطبيعية –  البلمرة - تفاعل اإلضافة – المتشكالت -االلكينات 
  .الصناعية

  

  :التعميمات والمبادئ
 .لزوجيةتعتمد االلكينات في نشاطها الكيميائي على وجود الرابطة ا .1

 .تعتبر االلكينات هيدروكربونات غير مشبعة .2

 ).ين(تشترك االلكينات في التسمية في كونها تنتهي جميعاً بالمقطع  .3

 .يعتمد التشكل في االلكينات على موضع الرابطة الزوجية .4

 .تعتمد كمية الطاقة المنطلقة من احتراق األلكين على عدد ذرات الكربون فيه .5

 ).تفاعل اإلضافة(ها النشط مع كٍل من الهيدروجين الهالوجين تتميز االلكينات بتفاعل .6

يعتمد تفاعل البلمرة على ارتباط مجموعة من المونمرات بروابط تساهمية في وجود  .7
  .عوامل مساعدة

  

  :القوانين والنظريات
v الصيغة العامة لاللكينات هيCnH2n  .  
v جة عن احتراقهكلما زادت الكتلة المولية لأللكين زادت كمية الطاقة النات.  
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  :المهارات
  :مهارات عقلية

 .يبين العالقة بين عدد ذرات الكربون وعدد ذرات الهيدروجين في االلكينات .1

 .يبين العالقة بين نشاط األلكين وموضع الرابطة الزوجية .2

يوضح الفرق في كمية الطاقة الناتجة عن تفاعل االحتراق تبعاً لعدد ذرات كربون  .3
 .األلكين

 .ء البروم على كٍل من األلكان واأللكين على حٍد سواءيبين أثر ما .4

  .يوضح الفرق بين المبلمرات الطبيعية والمبلمرات الصناعية .5
  

  :مهارات أدائية
 ).10 -2(يكتب الصيغة الجزيئية لاللكينات من  .1

 ).10 -2(يرسم الصيغة البنائية لاللكينات من  .2

 ).10 -4(يرسم متشكالت االلكينات من  .3

 .الت احتراق االلكينات موزونةيكتب بعض معاد .4

  .يفرق بين بلمرة اإليثين وبلمرة البروبين بالمعادالت الكيميائية .5
  

  :القيم واالتجاهات
 .يقدر جهود العلماء في مجال تطوير الصناعات البتروكيماوية .1

  .يدرك أهمية الصناعات البتروكيماوية في حياتنا العملية .2
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  )2(ملحق رقم 
 اختبار المفاهيم العلمية في مبحث علوم العاشرجدول مواصفات 

 

 تطبيق فهم تذكر البعد
مستويات 

 عليا
األوزان 
 النسبية

 عدد األسئلة

  25 %59 6 6 7 6 األلكانات

 17 %41 5 1 7 4 االلكينات

عدد أسئلة 
 المستوى

10 14 7 11 100% 42 

الوزن 
النسبي لكل 

 مستوى

24% 33% 17% 26% 100% 42 

  
  لي لمستوى كل سؤال من أسئلة اختبار المفاهيم العلميةجدول تفصي

  

 عدد األسئلة مستويات عليا تطبيق فهم تذكر البعد

 20 ,6 ,3 ,2 ,1 األلكانات
,24 

5, 7, 8, 10 ,13, 
19, 25 

4, 11, 17,  
18, 21, 23 

9, 12, 14, 
15, 16, 22 

  
25  
 

 , 38 ,36 ,31  األلكينات
40  

26, 29, 30, 33, 
34, 39, 41 35 27, 28, 32 , 

37, 42 

  
17  
 

 42 اإلجمالي
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  )3(ملحق رقم 
  جدول مواصفات اختبار مهارات التفكير البصري

  

 الوزن النسبي عدد األسئلة البعد

 % 50 20 مهارة التعرف على الشكل ووصفه

 % 20 8 مهارة تحليل الشكل

  % 20 8 مهارة الربط بين العالقات

 % 10 4 مهارة تفسير الغموض

 100 % 40 اإلجمالي

  
  

  جدول يفصل المهارة التي يقيسها كل سؤال في اختبار مهارات التفكير البصري
  

 أرقام األسئلة البعد

 ,21 ,19 ,16 ,14 ,13 ,11 ,10 ,9 ,6 ,5 ,4 ,1 مهارة التعرف على الشكل ووصفه
24, 26, 28, 30, 31, 33, 39, 40 

  32 ,27 ,23 ,22 ,20 ,15 ,3 ,2 مهارة تحليل الشكل
  37 ,29 ,25 ,19 ,17 ,12 ,8 ,7 مهارة الربط بين العالقات
  38 ,36 ,35 ,34 مهارة تفسير الغموض
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  )4(ملحق رقم 
 

   غزة–الجامـــعـة اإلسالمية 
  عمــادة الدراســات العليــا
  كــليـــة التــربــــية
  قسم المناهج وأساليب التدريس

  
  

  
  

  لعلمية في مادة العلوم للصف العاشر األساسياختبار المفاهيم ا

  )مدخل إلى الكيمياء العضوية( الوحدة السادسة 

  
                  

 
  حيىي سعيد جرب

  
 
  صالح أمحد الناقة

  
  م2010
  ـه1431
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  ألساسياختبار المفاهيم العلمية في مادة العلوم للصف العاشر ا

  ........................ :المدرسة    .............................. :الطالب اسم
  ..........................:الشعبة     .................................. :الصف

  
  : عزيزي الطالب

نعرض عليك في هذا النموذج مجموعة من األسئلة التي تهدف إلـى اختبـار مـستوى                
سؤاالً من نوع   ) 42(حيث يعرض عليك    ، "مدخل قي الكيمياء العضوية   " لديك في وحدة     التحصيل

باإلضافة ، )7 إلى صفحة    2من صفحة   (صفحات  ) 6(في  ، اختيارات) 4(االختيار من متعدد ذو     
في خانة اإلجابـة    ) X(حيث يطلب منك وضع إشارة      ، )8(إلى ورقة مفتاح اإلجابة في الصفحة       

  .اح اإلجابةالمخصصة في ورقة مفت
  

  : مالحظة
 .تأكد من حصولك على نسخة كاملة من االختبار -

 . اإلجابات في وتمعن دراسة بعد جميعا األسئلة على أجب -

 .واحدة) X( إشارة من أكثر يشمل الذي السؤال إجابة تلغى -

  الصحيحة إجاباتك مجموع عن عبارة االختبار في درجتك -
  

 و اهللا ولي التوفيق
 
 

    
  

  الباحث                                                     
 يحيى سعيد جبر  
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  : في مفتاح اإلجابة الموضح أدناه(X)اختر اإلجابة الصحيحة بوضع إشارة 
  :العنصر الذي يمثل حجر األساسي للمركبات العضوية هو  1
      الكبريت-  الكربون                                     ب -        أ  

   النيتروجين  - الهيدروجين                                 د -        ج 
  : يوجد عنصر الكربون حراً في الطبيعة على صورة     2
  الماس- الياقوت                                       ب -   أ  

  ) ج + ب  ( - الجرافيت                                   د -   ج 
  :يوجد عنصر الكربون في الجدول الدوري في   3
    المجموعة الثالثة الدورة الرابعة    - المجموعة الثانية الدورة الرابعة                ب -      أ  

   المجموعة الرابعة الدورة الثالثة - المجموعة الرابعة الدورة الثانية               د -      ج 
  :ني لعنصر الكربون هوالتوزيع اإللكترو    4
         5 , 2 -                                       ب  4 , 2 -         أ   

   7 , 2  -                                       د 6 , 2 -         ج 
  : الصيغة الجزيئية لمركب الميثان     5
            C2H4  -ب                                                           CH4  -          أ   

   C4H10  -                                      د C3H6 -         ج 
  :الصيغة التي تبين كيفية ارتباط الذرات بعضها مع بعض في الجزيء هي   6
  ائية الصيغة البن- الصيغة الجزيئية                              ب -        أ   

   ليس شيئاً مما سبق - الصيغة العامة                               د-        ج 
  :المركب الذي ال ينتمي إلى الهيدروكربونات  7
       C2H5OH  -                                       ب C2H6  -         أ   

  C4H10   -    د                                      C3H6 -        ج 
  : هي) مفتوحة السلسلة(الصيغة العامة لاللكانات      8
         CnH2n+1  -ب                                                          CnH2n  -        أ   

        CnH2n-1   -                                 د   CnH2n+2  -        ج 
  :ما عدا) سالسل مفتوحة(لتالية ألكانات كل المركبات ا  9
        C4H10  -ب                                                           C3H6  -         أ   

   C8H18  -                                    د  C5H12  -         ج 



 181

  : اسم ) C7H16(يطلق على      10
   بنتان       -                                      ب   بيوتان-         أ   

   هبتان - هكسان                                      د -         ج 
  :هي) مفتوح السلسلة(الصيغة البنائية لمركب البنتان      11
  

               -                           ب     -         أ 

    -                       د  -         ج
  : درجة غليان مركب األوكتان أقل من درجة غليان   12
    البيوتان        -ب                                                         النونان-          أ   

     الهبتان-                                    د   البنتان-          ج 
  :هو خليط من) البوتاجاز ( از الطبخ غ  13
    اإليثان والبروبان          - الميثان واإليثان                          ب -          أ   

    البيوتان والبنتان   -  البروبان والبيوتان                       د -         ج 
  : لة الغازية ما عداالتالية في الحا) مفتوحة السلسلة(كل األلكانات    14
   البنتان      - البيوتان                                 ب -           أ   

   اإليثان– البروبان                                 د -          ج 
  : ما عدا) مفتوح السلسلة(كل األشكال التالية من متشكالت الهبتان    15
  

  -     ب               -       أ

   -              د    -      ج 
  : )مفتوح السلسلة(أعلى درجة غليان هي للنونان    16
   المتفرع تفرع واحد   - عديم التفرع                               ب–         أ   

   المتفرع ثالثة تفرعات - المتفرع تفرعين                            د-        ج 
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  :هو) مفتوح السلسلة(ناتج احتراق مول واحد من مركب البروبان   17
        E3+3H2O  + 3CO2 -ب                                   E2 +3H2O + 2CO2 -        أ   

     E 4+4H2O  + 4CO2 -د                                   E3 +4H2O  + 3CO2-        ج 
  :) مفتوح السلسلة( الالزمة الحتراق مول واحد من البنتان عدد موالت األكسجين   18

         5 –               ب                                  4  –أ         
 8  -د                                                6  –    ج 

   :  ظاهرة التشكل للمركب العضوي تفسر بسبب   19
   االتفاق في الصيغة البنائية    -فاق في الصيغة الجزيئيـة                 ب   االت-      أ   

  معاً ؟) ج + أ  ( -  االختالف في الصيغة البنائية                 د -      ج 
   :أول ما نحصل عليه من فصل مشتقات النفط هو  20
   الكيروسين     -ب   السوالر                                   -          أ   

   الغاز الطبيعي - الجازولين                                 د -          ج 
21  

  لـ) مفتوحة السلسلة(هذا المركب هو أحد المتشكالت  
   الهبتان      - الهكسان                                        ب -   أ  

   النونان  -                  د  األوكتان                      -  ج 
في تفاعل االحتراق كل المركبات التالية تنتج كمية طاقة أقل مما ينتجه الهكسان                                                                                                               22

  :ماعدا )   مفتوح السلسلة(
   البروبان    – الهبتان                                      ب -         أ  

    البيوتان - البنتان                                      د -        ج 
  :يتراوح عدد ذرات الكربون للغاز الطبيعي      23
  )       5-9   (-ب )                                  1-4  (-         أ   

  ) 15-20 (-د )                                  9 – 15 (-        ج 
  : يستخدم كوقود للشاحنات و التدفئة    24
   الكيروسين      - الجازولين                                  ب -         أ   

   الديزل  - الغاز الطبيعي                               د -        ج 
   :هيدروكربونات مشبعة و ذلك ألن) مفتوحة السلسلة(تعتبر األلكانات    25
   بعض روابطها ثنائية      - جميع روابطها أحادية                      ب -        أ   

   ليس شيئاً مما سبق         -بعض روابطها ثالثية                      د _         ج 
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  :هي ) مفتوح السلسلة(ينات الصيغة العامة لأللك   26
            CnH2n+1  -ب                                                       CnH2n+2   -   أ  

         CnH2n-1  -                                  د   CnH2n  -   ج 
  : ما عدا)  مفتوحة السلسلة(كل المركبات التالية ألكينات    27
            C4H8   - ب                                                          C3H8  -   أ         

  C8H16   -                                    د  C5H10   -        ج 
  :يحتوي على ذرات كربون عددها)  مفتوح السلسلة(أقل ألكين    28
   اثنتان    -                      ب واحدة                  -          أ   

    أربعة - ثالثة                                       د -    ج  
  : هو ألكين صيغته الجزيئية هي ) مفتوح السلسلة(البيوتين    29
       C6H12  -ب                                                         C4H8   -         أ   

  C8H16     -                                    د  C7H14   -        ج 
  : هو ألكين صيغته البنائية هي ) مفتوح السلسلة(الهكسين    30
  

               -                    ب    -       أ 

      -                  د -      ج 
  : متلك عشرة ذرات كربون هو الذي ي) مفتوح السلسلة(األلكين    31
   النونين     -  الديكين                                ب -         أ   

   الهبتين - األوكتين                               د -         ج 
  : هو) مفتوحة السلسلة(المركب الوحيد الذي ينتمي لعائلة االلكينات    32
  

                         -                  ب            -       أ 

     -                    د  -       ج 
  : تغيير موضع الرابطة الزوجية يغير ) مفتوحة السلسلة(في األلكينات    33
   تسميتها    - نشاطها                                   ب-        أ   

   جميع ما سبق -                      د  متشكالتها           -       ج 
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  : هو ) مفتوحة السلسلة(إلى ألكانات ) مفتوحة السلسلة(التفاعل الذي يحول األلكينات    34
   الهدرجة      - االحتراق                               ب -         أ    

  النترتة  -  الهلجنة                                 د -         ج 
  :من التطبيقات الصناعية للهدرجة صناعة   35
    السمنة       -   البالستيك                              ب -         أ   

    التيفلون-  البوليستر                               د -         ج 
  : تتم عملية هلجنة األلكينات بواسطة عناصر المجموعة   36
   الخامسة      -  الرابعة                                   ب -  أ          

   السابعة - السادسة                                  د -         ج 
  :هو) مفتوحي السلسلة(العنصر المستخدم للتمييز عملياً بين األلكان واأللكين    37
   الهيدروجين   -            ب  البروم                        -         أ   

   الكبريت - الصوديوم                                د -         ج 
في الصناعات البتر )  مفتوحة السلسلة(عملية تكوين الجزيء الكبير من جزيئات صغيرة من األلكينات   38

  :وكيماوية يطلق عليها
   الهلجنة          -             ب  الهدرجة                         -      أ   

   االحتراق - البلمرة                                       د -      ج 
  : يعتبر النشا من   39
 المونمرات الصناعية                                    - المونمرات الطبيعية                         ب -       أ   

   البوليمرات الصناعية -رات الطبيعية                          د  البوليم-ج_   

  : مونمر المواد البالستيكية هو   40
   البروبين      - اإليثين                                     ب -         أ   

   البنتين - البيوتين                                   د -         ج 
  : الذي يصنع منه ألياف السجاد و المنسوجات هوالمبلمر    41
 البولي بروبيلين                                    -ب            البولي إيثلين                       -         أ   

   البولي بنتيلين -البولي بيوتيلين                             د -ب_     
  : يحتوي على رابطتين ثنائيتينإحدى هذه المركبات    42
        C4H10  -ب                                                      C9H18  -         أ   

 C7H14   -                                  د  C5H8   -         ج 
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  :عزيزي الطالب
  في مربع اإلجابة الصحيحة ) x( ضع إشارة 

      اإلجابة
 م رق

السؤال      
    د  جـ  ب  أ

      اإلجابة
  رقم

  السؤال  
  د  جـ  ب  أ

1            22          
2            23          
3            24          
4            25          
5            26          
6            27          
7            28          
8            29          
9            30          

10            31          
11            32          
12            33          
13            34          
14            35          
15            36          
16            37          
17            38          
18            39          
19            40          
20            41          
21            42          
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  )5(ملحق رقم       
  نموذج إجابة اختبار المفاهيم العلمية

  
  اإلجابة   اإلجابة 

  رقم السؤال 
    د  جـ  ب  أ

  رقم السؤال 
  د  جـ  ب  أ

1  X          22  X        
2        X    23  X        
3      X      24        X  
4  X          25  X        
5  X          26      X    
6    X        27  X        
7    X        28    X      
8      X      29  X        
9  X          30        X  

10        X    31  X        
11    X        32  X        
12  X          33        X  
13      X      34    X      
14    X        35    X      
15        X    36        X  
16  X          37  X        
17      X      38      X    
18        X    39      X    
19        X    40    X      
20        X    41    X      
21      X      42      X    
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  )        6(        ملحق رقم 
 

   غزة–الجامـــعـة اإلسالمية 
  عمــادة الدراســات العليــا
  كــليـــة التــربــــية

   التدريسطرقج وـم المناهـقس
    

  
  
  
  

العاشر  فكير البصري في مادة العلوم للصفاختبار مهارات الت

  األساسي

  )مدخل إلى الكيمياء العضوية(الوحدة السادسة 
  

  

 

 
  حيىي سعيد جرب

  

 
  صالح أمحد الناقة

  

  م2010
  هـ1431



 188

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
   للصف العاشر األساسياختبار مهارات التفكير البصري في مادة العلوم

  
  ........................ :المدرسة     .............................. :الطالب اسم

  ..........................:الشعبة     .................................. :الصف
  

  : عزيزي الطالب
  ر مهاراتـك لة التي تهدف إلـى اختبـا  نعرض عليك في هذا النموذج مجموعة من األسئ 

سـؤاالً  ) 40(حيث يعرض عليـك     ، "مدخل قي الكيمياء العضوية   "في التفكير البصري في وحدة      
 إلـى صـفحة     2من صـفحة    (صفحات  ) 9(في  ، اختيارات) 4(من نوع االختيار من متعدد ذو       

في خانـة اإلجابـة     ) X(حيث يطلب منك وضع إشارة      ، باإلضافة إلى ورقة مفتاح اإلجابة    ، )10
  .ي ورقة مفتاح اإلجابةالمخصصة  ف

  
  : مالحظة
 .تأكد من حصولك على نسخة كاملة من االختبار -

 . اإلجابات في وتمعن دراسة بعد جميعا األسئلة على أجب -

 .واحدة x إشارة من أكثر يشمل الذي السؤال إجابة تلغى -

  الصحيحة إجاباتك مجموع عن عبارة االختبار في درجتك -
  

 واهللا ولي التوفيق
 
 
 
 

  الباحث            
 يحيى سعيد جبر  

  
  
 

  
  



 189

  : في مفتاح اإلجابة الموضح أدناه(X)اختر اإلجابة الصحيحة بوضع إشارة 
  :الصورة المدرجة توضح احد صور الكربون الحرة وهي .1

  الجرافيت.  ب         الماس . أ  
  ليس شيئاً مما سبق. د         الياقوت. ج 
    

  :   لذرة الكربون و هوالشكل المقابل يوضح التوزيع االلكتروني  . 2
  4 , 2.                                      ب 3 , 2.     أ     

   6 , 2.                                       د    5 , 2.   ج     
  
  
  : يلزم ذرة الكربون الستقرارها تكوين روابط تساهمية قوية . 3

  اثنتان.    ب واحدة                                    .  أ 
  أربع.     د   ثالث                           . ج 

  
  
 :الشكل المقابل يوضح شكل الجزيء لمركب .4

  اإليثان     .  ب           الميثان .     أ 
  البيوت.   د         البروبان  .    ج 

  
  
    :الشكل المقابل يبين الصيغة البنائية لجزيء مركب .5

          اإليثان.  ب           الميثان . أ 
  البيوتان .  د         البروبان  .     ج 

  
  
  : الصيغة الجزيئية للمركب الموضح في الشكل المقابل هي .6

 C7H14.                                  ب C7H12.     أ 

 C7H1   .د                               C7H16.    ج 
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  ):9، 8، 7(في ضوء فهمك للشكل التالي أجب عن األسئلة 
  

  
  
 : يطلق على هذه المركبات جميعاً اسم .7

      األلكينات   . ب             األلكانات. أ 
  ليس شيئاً مما سبق . د             األلكاينات. ج 
  
 : في الشكل السابق الصيغة العامة التي تجمع بين تلك المركبات هي .8

 CnH2n+1. ب             CnH2n.     أ 

   CnH2n+   3.د           CnH2n+  2.   ج 
  
  :في الشكل السابق ال يوجد مركب . 9

  البروبان. ب             الميثان.   أ 
  البنتان .  د             البيوتان.   ج
  
  
  :الشكل المقابل يشير إلى مركب . 10
  الهبتان.   ب         البنتان.  أ 
  األوكتين.    د         الديكان.  ج
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  : لسلسلة  الصيغة البنائية الصحيحة لمركب الهكسان مفتوح ا . 11

  
  أ

  

   

  
  ب

 

  
  

 ج
 

   د

 

 
  

  :)13، 12(في ضوء فهمك للشكل التالي أجب عن السؤالين   **  
  

  
 

 
  :التشكل تنتج عن . 12

  التشابه في الصيغة البنائية . ب       التشابه في الصيغة الجزيئية.         أ 
  معاً  ) ج + أ .   (  د       ائيةاإلختالف في الصيغة البن.        ج 

  
  :  الشكل السابق يوضح متشكالت لمركب من عائلة األلكانات مفتوحة السلسلة هو . 13
  البيوتان . ب             البروبان.   أ     
  الهكسان .  د             البنتان.  ج     
  

   :   الشكل المقابل يشير إلى مركب .14
  أيزوهكسان.       ب   هكسان عادي        .   ا 

  نيو هبتان .        د      نيو هكسان. ج     
  

   :المركب المقابل هو واحد من متشكالت  عددها  . 15
    5. ب               3.       أ 
  9.  د                  7.      ج 
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  ): 18، 17، 16(من خالل دراستك للشكل التالي أجب عن األسئلة ** 
  

 
 
 
 

  
  :الشكل السابق يعبر عن متشكالت مركب  . 16

  البيوتان . ب             البروبان . أ   
  الهكسان.  د             البنتان .  ج   

  
  :المتشكل الذي يمتلك اقل درجة غليان هو . 17

     2.  ب             1.   أ   
  ليس شيئاً مما سبق .   د               3.   ج   

  
  :الصيغة الجزيئية التي تمثل جميع المتشكالت السابقة هي . 18

   C5H12. ب C4H10                                                  .  أ 
     C5H10.  د C4H8                                                   . ج     

     
       :يطلق على المركب المقابل اسم.  19

  أيزوهكسان.      ب   نيو هكسان      . ا 
  نيوأوكتان.       د     أيزوهبتان. ج 

  
   :ابل هو أللكان في الحالة الغازية هوالشكل المق . 20

  البنتان . ب         الميثان .       أ 
  الهبتان . د         الهكسان .      ج 

  
      :يطلق على المركب المقابل اسم. 21

  الديكان   .          ب          النونان   . أ   
  الهبتان .          د       األوكتان    . ج 
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  ):23، 22(ب عن السؤالين تمعن الشكل التالي ثم أج** 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  : أول هيدروكربون سائل يخرج من برج التقطير التجزيئي هو. 22

  الجازولين . ب           الغاز الطبيعي .   أ 
  زيت الديزل.  د           الكيروسين . ج      
  

  :المادة التي تبقى  في قاع برج التقطير التجزيئي. 23
  فت الز.   ب           زيت الديزل .    أ   

  زيوت التشحيم .     د           شمع البرافين.      ج 
  

  ):25، 24(في ضوء فهمك للشكل التالي أجب عن السؤالين ** 
  
  

     
  : تنتمي جميع المركبات الموضحة أعاله إلى عائلة .  24

     األلكينات  . ب             األلكانات.      أ  
  ليس شيئاً مما سبق  . د             األلكاينات  . ج    
  

  : يجمع بين المركبات السالفة الذكر صيغة عامة هي . 25
  CnH2n+1.  ب              CnH2n.       أ 

   CnH2n+   3.          د                   CnH2n+  2.     ج 
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           :الصيغة الجزيئية للمركب المقابل هي .  26
     C2H4.ب C2H2                                           .  أ 

   C4H2.  د C4H4                                            . ج     
  
  :في الشكل المقابل يزداد الهيدروكربون عن الذي يسبقه بمقدار . 27

  H2. ب             H.        أ 
  CH2. د             CH. ج      

  

    :يطلق على المركب المقابل اسم . 28
      بنتين- 2. ب         بنتين-  1.       أ 

    بنتين-  4.  د         بنتين-   3.    ج   
  
  :  يطلق على المركب الذي يحمل ضعف ما يحمله المركب المقابل اسم .  29

  بيوتين. ب         بروبين   . أ 
  هكسين . د         بنتين  . ج     
  
  

   :الشكل المقابل يمثل ألكين مفتوح السلسلة يسمى . 30
  الهبتين .       ب       الهكسين .    أ  
  النونين .       د        األوكتين .    ج 

  
  

  
  : الشكل السابق يوضح متشكالت مركب .  31

  الهبتين .   ب             الهكسين.       أ 
  النونين.   د             األوكتين .       ج 
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  :المركب الذي ليس له متشكالت هو.  32
  
.   ب                    .أ

  
  
  .د    .ج

  
  
   :هي)  بنتين -2( الصيغة البنائية ٍل .  33

    أ
  

  ب
  

  
  ج

   د    
  

  
      :احتراق مول واحد من البروبين يعطي  . 34

        E + 3H2O + 3CO2  .ب             E+ 3H2O  + 2CO2   .أ     
        E   +4H2O + 4CO2  .  د          E +4H2O +3CO2 .  ج 

  

  

  
  
   
  

  

35 .  
     :المعادلة الكيميائية السابقة تعبر عن تفاعل

  األكسدة.  ب             الهدرجة.       أ 
  االحتراق. د             الهلجنة.       ج 
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     :المعادلة الكيميائية السابقة تعبر عن تفاعل . 36
  األكسدة.  ب             الهدرجة.       أ 

  االحتراق. د             الهلجنة.       ج 
  

                   :يستخدم للتفريق بين الهكسين و الهكسان عنصر . 37
  مالبرو. الكلور                                   ب .      أ 

  الفلور.  اليود                                    د .      ج 
  
    

  
  
  

    
  : المعادلة السابقة تشير إلى تفاعل  . 38

  البلمرة. ب             الهدرجة.       أ 
  االحتراق. د             الهلجنة.       ج 

  
  

    
  
  

    :يطلق على المركب السابق اسم  . 39
    البروبيلين. ب           البولي ايثيلين .  أ 

  البولي بروبيلين. د             االيثيلين.  ج 
  

n  
n  

C6H12             C6H14  
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  :أي اإلجابات صحيحة و تمثل مركب البولي إيثيلين . 40
  

  أ
 
  

  ب

 

  
 

 ج

 

  د
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  : عزيزي الطالب
   اإلجابة الصحيحةفي مربع ) x(ضع إشارة 

  
  اإلجابة   اإلجابة 

  رقم السؤال 
    د  جـ  ب  أ

  رقم السؤال 
  د  جـ  ب  أ

1            21          
2            22          
3            23          
4            24          
5            25          
6            26          
7            27          
8            28          
9            29          

10            30          
11            31          
12            32          
13            33          
14            34          
15            35          
16            36          
17            37          
18            38          
19            39          
20            40          
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  ) 7(ملحق رقم 
  نموذج إجابة اختبار مهارات التفكير البصري

  
  اإلجابة   اإلجابة 

  رقم السؤال 
    د  جـ  ب  أ

  رقم السؤال 
  د  جـ  ب  أ

1  X          21  X        
2      X      22    X      
3        X    23    X      
4  X          24    X      
5      X      25  X        
6      X      26    X      
7  X          27        X  
8      X      28    X      
9        X    29        X  

10      X      30      X    
11    X        31  X        
12        X    32        X  
13    X        33    X      
14    X        34    X      
15        X    35  X        
16      X      36      X    
 
17      X      37    X      
18    X        38    X      
19        X    39        X  
20  X          40  X        
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  )8(ملحق رقم 
  )المفاهيم ومهارات التفكير البصري(أسماء السادة محكمي اختباري 

  
  
  
  

  مكان العمل  التخصص  المركز الوظيفي  االسم  مسلسل

مناهج وطرق   أستاذ  ةعزو  عفان. د.أ  1
  تدريس رياضيات

  الجامعة اإلسالمية

  عبد اهللا عبد المنعم.  د.أ  2
  

مناهج وطرق   أستاذ
  تدريس علوم

  جامعة القدس المفتوحة

كيمياء / علوم   أستاذ  عادل عوض اهللا.  د.أ  3
  عضوية

  الجامعة اإلسالمية

مناهج وطرق   أستاذ مشارك  فتحية اللولو. د  4
  تدريس علوم

  ة اإلسالميةالجامع

كيمياء / علوم   أستاذ مساعد  رامي مرجان. د  5
  عضوية

  الجامعة اإلسالمية

كيمياء / علوم   أستاذ مساعد  حسين الهنداوي. د  6
  عضوية

  جامعة األزهر

مناهج وطرق   أستاذ مشارك  عطا درويش. د  5
  تدريس علوم

  جامعة األزهر

مناهج وطرق   أستاذ مساعد  حاتم دحالن. د  6
  متدريس علو

التربية  دائرة مشرف
/ الغوث وكالة والتعليم

  رفح
/ مديرية التربية والتعليم   كيمياء/ علوم   بكالوريوس  إبراهيم رمضان. أ  7

  رفح
مدرسة بئر السبع   كيمياء/ علوم   بكالوريوس  فوزي البواب. أ  8

  الثانوية بنين
مدرسة بئر السبع   كيمياء/ علوم   بكالوريوس  أسامة الزاملي. أ  9

  انوية بنينالث



 201

  )9(ملحق رقم 
  .القائم على إستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفيةأسماء السادة محكمي دليل المعلم 

  
  
  
  
  
  
  

  مكان العمل  التخصص  المركز الوظيفي  االسم  مسلسل
مناهج وطرق   أستاذ  عزو  عفانة.  د.أ  1

  تدريس رياضيات
  الجامعة اإلسالمية

  عبد اهللا عبد المنعم.  د.أ  2
.  

مناهج وطرق   أستاذ
  تدريس علوم

  جامعة القدس المفتوحة

كيمياء  (علوم  أستاذ  عادل عوض اهللا.  د.أ  3
  )عضوية

  الجامعة اإلسالمية

مناهج وطرق   أستاذ مشارك  فتحية اللولو. د  4
  تدريس علوم

  الجامعة اإلسالمية

مناهج وطرق   أستاذ مشارك  عطا درويش. د  5
  تدريس علوم

  جامعة األزهر

مناهج وطرق   دكتوراه  حاتم دحالن. د  6
  تدريس علوم

التربية  دائرة مشرف
/ الغوث وكالة والتعليم

  رفح
مديرية التربية والتعليم   كيمياء/ علوم   بكالوريوس  إبراهيم رمضان. أ  7

  رفح/ 
مدرسة كمال عدوان   كيمياء/ علوم   بكالوريوس  محمد الغوطي. أ  8

  الثانوية بنين
مدرسة شهداء رفح   كيمياء/ علوم   بكالوريوس  جبريل العصار. أ  9

  الثانوية بنين



 202

  )10(رقم ملحق
            

   غزة –الجامـــعـة اإلسالمية 
  عمــادة الدراســات العليــا
  كــليـــة التــربــــية

   تدريسال طرقج وـمناهالم ـقس
  

  
  

  
  التعلم فوق المعرفية دورة إلستراتيجية وفقًا المعلم دليل

  مدخل إلى الكيمياء العضوية  -السادسة  الدراسية دةالوح في
  األساسي العاشر للصف العلوم مادة في

  الثاني الجزء
  
  

 
  حيىي سعيد جرب

  

  
 
  صالح أمحد الناقة

  هـ1431                                  
  م2010                                   
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  :مقدمة المعلم: أوالً
يعتبر دليل المعلم المرشد الذي يستعان  به في تدريس المـادة العلميـة              : عزيزي المعلم 

وفق استراتيجية ما، بحيث نساهم في تحديد األهداف وتجهيز األدوات الالزمة لتنفيـذ األنـشطة               
  .سوذلك من أجل السير بخطى مناسبة وزمن مناسب في تنفيذ الدر

 -وهذا دليل سوف يعينك في تدريس الوحدة السادسة من كتاب العلوم للـصف العاشـر              
  .، وذلك وفقاً إلستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية)مدخل إلى الكيمياء العضوية(الجزء الثاني 

حيث يشمل هذا الدليل، األهداف الخاصة بدليل المعلم، واألهداف العامة لتدريس الوحـدة    
، وكـذلك  )مدخل إلى الكيمياء العـضوية ( الجزء الثاني - كتاب العلوم للصف العاشرالسادسة من 

  .الدروس التي تم إعدادها وفقاً إلستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية
  : ويتضمن كل درس ما يلي

  . عنوان الدرس -
 .أهداف الدرس -

 .المتطلبات السابقة -

 .األدوات واألجهزة -

 . اإلجراءات التدريسية -

 .لعملورقة ا -

 .التقويم -
  

  :أهداف دليل المعلم:ثانياً
  :يمكن أن يسهم هذا الدليل في إفادة المعلم من حيث

 .تحديد األهداف التعليمية المأمول تحقيقها وصياغتها بصورة سلوكية سليمة •

 .تحديد المادة العلمية المراد تعليمها للطالب •

 .لمياً وزمنياً وعقلياً للطالبع...تحديد األنشطة التعليمية المناسبة للمحتوى الدراسي  •

 .تحديد المواد واألدوات واألجهزة الالزمة لتحقيق هكذا أهداف تعليمية منشودة •

 . اختيار أساليب التقويم المناسبة بغية التحقق من المردود التعلمي للطالب •

 .تدريس موضوعات الوحدة الدراسية وفقاً إلستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية •

 .   زمني يعين على تحقيق األهداف التعليمية في الوقت المناسبوضع جدول •
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  :نبذة عن إستراتيجية دورة التعلم فوق المعرفية: ثالثاً
   : التعريف بها •

وهي نموذج تعليمي يجمع بين دورة التعلم القائمة على النظرية البنائيـة المعرفيـة لبياجيـه                 
  مـدخل "طـوات تدريـسية، لتـدريس وحـدة         بع خ واستراتيجيات ما وراء المعرفة؛ ويتكون من أر      

  ين معرفتـه بنفـسه بنـاء علـى حـصيلة          ، وذلك لمساعدة الطالب على تكو     "إلى الكيمياء العضوية  
ما سيعرف وما لديه من خبرة سابقة، ولتنمية مهارات التفكير البصري لديه، ويعتمد هـذا النمـوذج                 

فهوم، وفحـص حالـة تطبيـق المفهـوم،       مرحلة االستكشاف، وفحص حالة تقديم الم     : التعليمي على 
  .وفحص حالة تقييم المفهوم

 :   وصف لمراحل دورة التعلم فوق المعرفية •

  
  دورة التعلم فوق المعرفية

  
  :من الشكل السابق يتضح أن دورة التعلم فوق المعرفية تتكون من المراحل التالية

 Concept Exploration:  مرحلة االستكشاف.1

في هذه المرحلة يجب على المعلم إن يعطي الفرصة للتالميذ لتأمل أفكارهم العلمية، والتعرف              
على المعلومات الموجودة لدى التالميذ حول المفهوم الذي هم بصدد دراسته، والهدف من مرحلـة       

   الظــواهر المرتبطــة بــالمفهوم الــذيإعطــاء المــتعلم الفرصــة الستكــشاف االستكــشاف
  .حت البحثهو ت

  
  

Status Check Concept Introduction  
  المفهوم تقديم فحص حالة

Status Check Concept Assessment 
  فحص حالة تقييم المفهوم

Status Check Concept Application 
 المفهوم تطبيق فحص حالة

Concept Exploration  
  مرحلة االستكشاف
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  :والتي يجب تدريب التلميذ على أن يسألها لنفسه هي" واألسئلة في هذه المرحلة 
v ما هي األفكار األساسية في هذا الموقف؟ 

v هل احتاج إلى عمل شيء معين أو نشاط معين لفهم هذا؟ 

v ما هي األسئلة التي من المحتمل أن أواجهها في هذا الموقف؟ 

  Status Check Concept Introduction  :المفهوم تقديم فحص حالة. 2
  انات التـي أنتجهـا الطـالب، ويتوصـل        في هذه المرحلة يجب على المعلم أن يجمع البي          

من خالل تلك البيانات مع التالميذ إلى المفهوم، وأيضاً يجب علـى المعلـم أن يعطـي الفرصـة                   
أي تغييرات تكون قد طـرأت      للطالب لكي يعيدوا النظر في أفكارهم ومفاهيمهم العلمية، ويتأملون          

  . على أفكارهم العلمية
  :ومن األسئلة التي يواجهها الطالب في هذه المرحلة

v هل المفهوم اتضح في ذهني؟ 

v هل المالحظات واالستنتاجات التي توصلت إليها صحيحة؟ 

v هل أستطيع أن أعطي تعريفاً للمفهوم؟  
  Status Check Concept Application  :المفهوم تطبيق فحص حالة. 3

في هذه المرحلة يواجه الطالب بأمثلة أخرى كالتطبيق للمفهوم العلمي الذي يمكـن فهمـه               
باستخدام البيانات التي أنتجت خالل المراحل السابقة، وأهم ما يميز دورة التعلم فوق المعرفية أنها               

  . تسمح بالتفكير الموجه في كل المراحل ألربعة
  :ميذ في هذه المرحلة ومن األسئلة التي يواجهها التال

v ما وجه استفادتي من هذا المفهوم في حياتي العامة؟ 

v هل أستطيع تطبيق المفهوم في مواقف الحياة العامة؟ 

v هل من السهل تطبيق هذا المفهوم في أي موقف جديد؟ 

v      إذا عجزت عن عدم تطبيق المفهوم في     أي موقف جديـد؛ فمـا الـذي يجـب علـي  
  أن أفعله؟

  Status Check Concept Assessment :المفهومفحص حالة تقييم .4
في هذه المرحلة يتأمل التالميذ أفكارهم العلمية، ويجب أن يحتفظ كل تلميذ بسجل المفهـوم      

  ..الذي يسجل فيه أفكاره العلمية حول المفهوم، وإذا كانت فكرة التلميذ معقولة
  :فإنه يجب أن يكون قادراً على

  .إعطاء أو تقديم أمثلة للمفهوم -
 .تفسير فكرته لزمالئه في الفصل المدرسي -

  



 207

  :المفهوم يكون واضحاً إذا كانت
  .الكلمات مفهومة بالنسبة لي -
 .يمكني إعطاء أمثلة -

 .يمكني أن أفسر الفكرة لشخص آخر بكلماتي الخاصة -

  :المفهوم يكون معقوالً إذا كان
  .يتفق أو ينسجم مع األفكار األخرى التي أعرفها أو أؤمن بها -
 . الذي أرى بها األشياءالطريق -

  :المفهوم يكون مثمراً إذا كان
  .يساعد على حل المشكالت -
 .يعطي أفكار جديدة لبحث آخر -

 .  له مميزات وفوائد في العالم الواقعي -
 

  :ومن األسئلة التي يواجهها التلميذ في هذه المرحلة
v ما مدى كفاءتي في هذا المفهوم؟ 

v ما هي جوانب القوة والضعف في أدائي؟ 

v ا الذي أستطيع أن أفعله ألتغلب على جوانب الضعف؟م 

v شيئاً جديداً؟ هل دراستي لهذا لموضوع أضافت إلي 
  

  :األهداف العامة للوحدة: رابعاً
   -:يتوقع من الطالب بعد نهاية تدريس الوحدة أن يكون قادراً على

 :األلكانات: الفصل األول

 .زيائيةتتعرف بعض خصائص عنصر الكربون الكيميائية والفي . 1

 .تتعرف على األلكانات، وتكتب صيغاً جزيئية لبعض مركباتها . 2

 .تكتب صيغاً بنائية لبعض مركبات األلكانات  . 3

 .تتعرف بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لأللكانات . 4

 .تكتب معادالت كيميائية موزونة لبعض تفاعالت األلكانات . 5

 .تذكر بعض التطبيقات الصناعية لأللكانات . 6
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 .األلكينات: ل الثانيالفص

 .يوضح المقصود باأللكينات . 7

 .يتعرف طريقة تسمية األلكينات . 8

 .يكتب صيغ جزيئية وبنائية لبعض مركباتها . 9

 .يبين بعض الخصائص الكيميائية لأللكينات . 10

 .يميز عملياً بين األلكانات واأللكينات . 11

 .يكتب معادالت كيميائية موزونة لتفاعالت األلكينات . 12

 .ات الصناعية لأللكيناتيذكر بعض التطبيق . 13
  

  :دروس الوحدة وفترة تدريسها: خامساً
  :موزعة على النحو التالي)  حصة دراسية18(يتوقع أن يستغرق فترة تنفيذ الدروس للوحدة 

  ) حصص دراسية10 – 9(فترة تنفيذ الدروس : األلكانات: الفصل األول
  : والدروس هي
 .الكربون أساس المواد العضوية: الدرس األول

 .نشاط عنصر الكربون: الدرس الثاني

 .الهيدروكربونات: الدرس الثالث

 .األلكانات وصيغتها العامة: الدرس الرابع

 .الصيغة البنائية لاللكانات: الدرس الخامس

 .ظاهرة التشكل: الدرس السادس

 .الخصائص الفيزيائية لاللكانات: الدرس السابع

 .اتالخصائص الكيمائية لاللكان: الدرس الثامن

  .فصل األلكانات من النفط:  الدرس التاسع
  ). حصص دراسية8 – 7( فترة تنفيذ الدروس .األلكينات: الفصل الثاني
  :الدروس هي

 .األلكينات وتسميتها: الدرس العاشر

 .الصيغة البنائية وظاهرة تشكل األلكينات: الدرس الحادي عشر

 .ات بعض الخصائص الكيميائية لأللكين: الدرس الثاني عشر

 .الهلجنة والتمييز بين األلكانات واأللكينات: الدرس الثالث عشر

  .بلمرة األلكينات: الدرس الرابع عشر
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  :خبرات سابقة يتوقع أن يكون الطالب قد ألم بها في سنوات دراسية ماضية
     مم تتركب الذرة؟-
              متى تكون الذرة متعادلة كهربياً؟-

  ما هو العنصر؟-

 كب؟ ما هو المر-

  ما هو الجزيء؟-

  مم يتكون الجدول الدوري الحديث؟-

  كيف يتم تحديد موقع العنصر في الجدول الدوري من خالل التوزيع االلكتروني له؟-

  ما هي المعادلة الكيميائية؟-
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  الفصل األول
  األلكانات
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  (*):الدرس التمهيدي رقم 
  

راجعة بعض أساسيات علم الكيمياء سبق أن درسوها في الصفوف الـسابع            ابدأ مع الطلبة بم   ** 
 :والثامن والتاسع من خالل

 .اعرض على الطلبة شفافية تبين تركيب الذرة، واطلب من الطلبة التمعن في الشكل جيداً -
 

 
  
 (*).  اطلب من الطلبة حل السؤال األول من ورقة العمل  -

 ..  ماغنيسيوم– الحديد – األلمونيوم –النحاس  –الكبريت (   احضرعينات من عناصر  -

  للعناصـر المعروضـة عليهـا وتـسجيلها       اطلب من الطلبة أن تتذكر معاً  الرموز الكيميائية           -
 .في سجل الطالب

 (*).اطلب من الطلبة حل السؤال الثاني من ورقة العمل  -

م ذكـرهم بمـا     اعرض عليهم فيما بعد الجدول الدوري الحديث، واطلب منهم التمعن فيه، ث            -
 ).7(ودورات أفقية ) 18(يحتويه الجدول الدوري الحديث من مجموعات رأسية 

 , N7 , O8, Cl17: (اطلب من الطلبة كتابة التوزيع االلكتروني لكل من العناصـر التاليـة   -

Ca20 (               على سجل الطالب، ثم دربهم على كيفية تحديد موقع العناصر في الجدول الـدوري
نات المدار األخير الذي يمثل رقم المجموعة، وعـدد األغلفـة االلكترونيـة      تبعاً لعدد الكترو  

   أي أن النيتـروجين موجـود  N7 → )  2,5(للعنصر الـذي يمثـل رقـم الـدورة مثـل          
  .2 و الدورة الثانية 5Aفي المجموعة الخامسة 

 (*). اطلب من الطلبة حل السؤال الثالث من ورقة العمل -
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  (*)ورقة العمل 
  نتـشر فـي كـل الموجـودات       أن وحدة بناء جميع المواد الحية وغير الحية هي الذرات التي ت           عرفت  

من هواء ورمل وماء ونبات وحيوان ونجوم وكواكب ونيازك ومالبـس وغـذاء ومعـادن وغيرهـا                 
  .. وغيرها..
  

  :عزيزي الطالب يرجى منك حل األسئلة التالية
  :السؤال األول

 . خارجها........... داخل النواة، ومن  ........... و...........  تتكون كل ذرة من  •

 ............ .و ............  تكون الذرة متعادلة كهربياً عندما يتساوى عدد كل من  •

 ..........             تواجد عدد كبير لجزيئات من نفس النوع من الذرات في المادة تكون ما بعرف بِِـ •

 ...........كثر من نوع من الذرات في المادة تكون ما بعرف بـ تواجد عدد كبير لجزيئات من أ •
  

  :السؤال الثاني
 :    اكتب الرموز الكيميائية لكل من العناصر التالية  •

.......      النيتروجين  ........   الكربون  ........    البـورون ..........   الهيدروجين 
  .......الصوديوم  .    ........الكلـور  .........  األكسجيــن 

  
  :السؤال الثالث 

 . دورة........ مجموعة و ....... يتكون الجدول الدوري من  ♦

 :أكمل الجدول التالي ♦
 

  التوزيع        العنصر
  االلكتروني     

  موقعه في      
  الجدول الدوري    

He2     
Na11     
Al13     
S16      
K19      
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  الكربون أساس المواد العضوية
 :                        لدرس األولا

  : األهداف السلوكية
 .يذكر أهم من أسس لعلم الكيمياء العضوية ♦

 . يعرف الكيمياء العضوية ♦

 .يذكر العناصر األساسية للمركب العضوي ♦

 .يعدد صور الكربون في الطبيعة ♦

 .يفرق بين الماس والجرافيت بدقة ♦
 

  :المتطلب األساسي
 أذكر فروع مادة العلوم؟ ♦

 مم تتركب الكائنات الحية؟ ♦
 

  :المواد واألدوات واألجهزة الالزمة
 عينات لمواد – بالستيك – قطعة قماش – عينة بوية -Power Point  شرائح  – LCDجهاز 
 . الماسة قص الزجاج– أعمدة جرافيت –  أقالم رصاص -غذائية 

  
  :اإلجراءات واألنشطة
  : مرحلة االستكشاف

 ). العلوم الفرعية( توضح فيه مجاالت علم الكيمياء أعرض على الطلبة مخططاً -

خصص الحديث عن الكيمياء العضوية واطلب من الطلبة أن يكتشفوا ما الذي يدرسـه هـذا             -
 .التخصص من علم الكيمياء ويسجلوه على سجلهم الخاص

 :المفهوم تقديم فحص حالة 

ن خالل قائـد كـل مجموعـة        م) الكيمياء العضوية (اجمع ما قام الطلبة بكتابته عن المفهوم         -
 . تعاونية

اترك الفرصة للطالب ليعيدوا النظر في أفكارهم ومفاهيمهم العلمية، وليتأملوا أي تغييـرات              -
 .تكون قد طرأت على أفكارهم العلمية

 :المفهوم تطبيق فحص حالة

اشرح للطالب مفهوم علم الكيمياء العضوية والذي يتمثل في أنه العلم الذي يختص بدراسـة                -
 ما هي المواد العضوية ومـم تتركـب؟         –صائص المواد العضوية وتفاعالتها، ثم اسألهم       خ
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  وفي كل مـرة كـرر     . ومن أول من اكتشف تركيبها؟ ومن أول من حضرها في المختبرات          
 .  ما فعلته من إتاحة الفرصة إلبداع الطالب

 .اًعلى الطلبة واطلب منهم التمعن فيها جيد) 1(قم بتوزيع ورقة العمل رقم  -

 ).1(اطلب من الطلبة حل السؤال األول من ورقة العمل رقم  -

  يمياء العضوية مـن خـالل تبيـان أول         نبذة تاريخية عن نشأة علم الك      LCDاعرض عبر    -
  ن حضر اليوريا في المعمـل، وغيرهـا       من حل لغز المواد العضوية الفوازيه وكذلك أول م        
 .من المعلومات للرد على األسئلة التي سبق عرضها

 ): للمتابعة (LCDرض عبر اع -

 - قطعة من القمـاش      - شمع   -سكر  : ( احضر بعضاً من عينات لماد عضوية مثل       ◄◄نشاط
 ).  خشب–بالستيك 

  . احرق جميع العينات واحداً واحداً باستخدام لهب بنزن حرقاً كامالً -
 .......: ...................................................................المشاهدة -

 : .........................................................................االستنتاج -

 . اطلب من الطلبة تدوين مشاهداتهم واستنتاجاتهم على سجل الطالب -

 ).1(ثم اطلب منهم حل السؤال الثاني من ورقة العمل رقم  -

  ن صـور حـرة للكربـون       واللـذان يمـثال    اعرض صورتين لكل من الماس، والجرافيت      -
 ).إن لم تتمكن من احضار الماسة قص الزجاج(في الطبيعة 

 
اعرض أيضاً الصيغة البنائية لكل من الماس والجرافيت، ثم اطلب منهم أن يـأتوا بالـسبب                 -

 . الذي يجعل الماس اصلب وأعلى درجة انصهار من الجرافيت وتدوينه في سجل الطالب

  
 ). 1(ثالث لورقة العمل رقم اطلب من الطلبة حل السؤال ال -
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  الكربون أساس بناء المواد العضوية
  ):1(ورقة العمل رقم
  :عزيزي الطالب

بما فيهـا  ) العلوم الفرعية(من المعلوم أن علم الكيمياء هو علم واسع يتفرع منه العديد من التخصصات         
  :لذلك أجب عن األسئلة التالية.. علم الكيمياء العضوية

  

  :السؤال األول
م الكيمياء العضوية هو العلم الذي يدرس عل ♦

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

 .....................و................و............... هناك أمثلة عديدة للمواد العضوية مثل  ♦
    .... .....هما العضوية والتي تشمل عنصري أساسينيب المواد تمكن الفوازيه من حل لغز ترك ♦

 ............و    

  ..................أول من حضر اليوريا صناعياً في المعمل هو العالم  ♦
  :السؤال الثاني

  .هو العنصر األساس في تركيب المركبات العضوية............... يعتبر عنصر  ♦
  

  :السؤال الثالث
كربون يوجد في مركبات عديدة مختلطاً معها إال أن الكربون أيضاً يوجد، حراً منفـرداً               ذكرنا أن ال  ◄

  ..في الطبيعة
 ............. . و ................. يوجد الكربون حراً في الطبيعة على صورة 

 أمامك صورتان فميز أي منها ماس، وأيها جرافيت    ♦
 

            
  :فحص حالة تقييم المفهوم

 .   علم الكيمياء العضوية    ،   المواد العضوية: عرف -

 عدد صور الكربون في الطبيعة؟  -

     اطلب من الطالب كتابة أسئلة ذاتيه من واقع فهمهم للمفاهيم التي تم المرور عليهـا دراسـةً                  ◄
  ً.وفهماً    
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  نشاط عنصر الكربون
  

  :الدرس الثاني
  : األهداف السلوكية

  .لى الجدول الدورييعين موضع عنصر الكربون ع ♦
 .يكتب التوزيع االلكتروني لعنصر الكربون ♦

 .يطبق نظرية الثمانيات على ذرة الكربون ♦

 .يفرق بين الصيغة الجزيئية والصيغة البنائية للمركب ♦
  

  :المتطلب األساسي 
  . الجرافيت ؟ - الماس - المواد العضوية –: عرف كل من ♦
 .لماذا يستخدم الماس في قص الزجاج ؟  ♦
  

  :واد واألدوات واألجهزة الالزمةالم
  . نماذج الذرات– الجدول الدوري الحديث – Power Point  شرائح  – LCDجهاز 

  
  :اإلجراءات واألنشطة
  :مرحلة االستكشاف

أعرض على الطلبة الجدول الدوري الحديث واترك الطالب يكتشف موضع عنصر الكربون             -
 . سجلهم الخاصوعدده الذري والكتلي، ويسجلوا ما اكتشفوا على

  :المفهوم تقديم فحص حالة
قم بجمع البيانات التي سجلوها حول تحديد موضع عنصر الكربون وعدده الذري والكتلـي،               -

ثم اترك الفرصة للطالب ليعيدوا النظر في أفكارهم، وليتأملوا أي تغييرات تكون قد طـرأت               
 .على أفكارهم العلمية

 :المفهوم تطبيق فحص حالة

 ). 2(ة حل السؤال األول من رقة العمل رقم أطلب من الطلب -

من خالل تحديد موضع عنصر الكربون في الجدول الدوري اطلب من الطلبة تحديد العـدد                -
 . الذري والكتلي للكربون

اطلب من الطلبة كتابة التوزيع االلكتروني للكربون من خالل حل السؤال الثاني من ورقة  -
 ).2(العمل رقم 
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ثمانينيات للطالب والتي تنص على أن المدار األخيـر للـذرات البـد أن             قم بشرح نظرية ال    -

 الذي ال يتسع إال إللكترونين و ذلـك  Kيكون مشبعاً بثمانية الكترونات باستثناء المدار األول     
 . حتى تصل الذرة في استقرارها إلى اقرب غاز خامل 

رى لتشبع مدار ذرة اسأل الطلبة من أين سيتم الحصول على األربعة الكترونات األخ -
 .الكربون

 
 ) .2( ثم اطلب من حل السؤال الرابع من ورقة العمل رقم  -

ووزعه على الطالب بحيث يتم من خالل المجموعات توضيح كيفية          ) نماذج الذرات (احضر   -
ارتباط ذرة الكربون مع أربعة ذرات هيدروجين بروابط تساهمية أحادية قوية مكونة جزيء             

      . الميثان
 .  منهم كتابة الصيغة الجزئية للميثان على سجلهم الخاصاطلب -

 . ارسم أو اعرض لهم صورة للصيغة البنائية للميثان -

اشرح للطلبة أن هناك صيغتين لكل مركب كيميائي و أن هنـاك اخـتالف بـين الـصيغة                   -
   نوع مـن الـذرات والـصيغة البنائيـة         الجزيئية والتي توضح عدد ذرات الجزيء من كل       

 . كيفية ارتباط هذا العدد من الذرات مع بعضها البعض في الجزيء التي تبين 

 .اعرض على الطلبة صور الصيغ الجزيئية و البنائية لمركب الميثان  -

  
 ) .2(اطلب من الطلبة حل السؤال الخامس من ورقة العمل  -
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  نشاط عنصر الكربون
  

  ):                          2(ورقة العمل رقم 
  : سئلة التاليةبرجاء حل األ
  : السؤال األول

  ............. .والمجموعة....... ........لجدول الدوري في الدورةيوجد عنصر الكربون في ا ♦
  : السؤال الثاني 

  ....................... .   التوزيع االلكتروني لعنصر الكربون هو  ♦
  : السؤال الثالث 

  ...حسب نظرية الثمانيات 
إلكترونات لتشبعه ليشبه بذلك اقرب .................... ر لذرة الكربون إلى يحتاج المدار األخي ♦

  ................... .غاز خامل هو 
  : السؤال الرابع

 ...................... .في مركب الميثان  كل الروابط المحيطة بذرة الكربون هي روابط  ♦

.............. لبنائها، إحداها من ... ...............تحتاج كل رابطة في جزيء الميثان إلى  ♦
  .................... .واآلخر من 

  :السؤال الخامس
 .............................. .الصيغة الجزيئية لمركب الميثان هي  ♦

 ...............................  . الصيغة البنائية لمركب الميثان هي  ♦

  .نائية للمركب الكيميائي فرق بين الصيغة الجزيئية والصيغة الب ♦
  .....................................................................    الصيغة الجزيئية هي 

 ...............................................................    الصيغة البنائية للمركب هي

  :فحص حالة تقييم المفهوم
   في الجدول الدوري الحديث؟أين يوجد عنصر الكربون -
 فرق بين الصيغة الجزيئية والصيغة البنائية للمركبات؟ -

  هامن واقع فهمهم للمفاهيم التي تم المرور علي)  أسئلة ذاتيه3( اطلب من الطالب كتابة ◄
  .في الدرس    
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  الهيدروكربونات
  

  :الدرس الثالث
  : األهداف السلوكية

 .ة للمركبات العضويةيعدد أسباب طول السالسل الكربوني ♦

 . يعرف الهيدروكربونات بدقة ♦

 .يعدد أنواع الهيدروكربونات ♦

 .يميز بين الهيدروكربونات وغيرها من المركبات العضوية ♦
 

  :المتطلب األساسي
 اكتب الصيغة الجزيئية لمركب الميثان ؟  ♦

  اكتب الصيغة البنائية لمركب الميثان ؟  ♦
  

  :المواد واألدوات واألجهزة الالزمة
  . نماذج الذرات– الجدول الدوري الحديث – Power Point  شرائح  – LCDجهاز 

  

  :اإلجراءات واألنشطة
  :مرحلة االستكشاف

احضر نماذج الذرات، واطلب من الطلبة بناء مركب عضوي يحوي على ذرتي كربون، فما               -
 .الذي يلزم الذرتين لتشبعهما؟، ثم اطلب منهم تسجيل مالحظاتهم على سجل الطالب

  :المفهوم تقديم فحص حالة
قم بجمع البيانات التي سجلوها، ثم اترك الفرصة للطالب ليعيدوا النظر في نمـاذجهم التـي                 -

 .صمموها، وليتأملوا أي تغييرات تكون قد طرأت على أفكارهم العلمية

 .اطلب من الطلبة تكرار العمل باستخدام عدد اكبر من ذرات الكربون -

 :المفهوم تطبيق فحص حالة

بين للطلبة أن السالسل الكربونية قد تطول أكثر من ذلك وذلك يرجع على عـاملين مهمـين          -
هما أن ذرة الكربون صغيرة الحجم ، والثاني أن لذرات الكربون القدرة على تكوين روابـط                

  LCDتعرض هذه المعلومات عبر جهاز ( تساهمية فيما بينها 
 
  
 



 220

 ).. 3(ة العمل رقم اطلب من الطلبة حل السؤال األول من ورق -

في حال قيام الطالب بإشباع كل ذرة كربون بأربع روابط تساهمية أحادية كما تـم دراسـته                 -
فيما بينها و بينها وبين غيرها من الذرات ولتكن ذرات هيـدروجين فـإن هنـاك مركبـات            

 ، )الهيدروجين+ الكربون (سنحصل عليها مكونة فقط من 

 ).3( من ورقة العمل اطلب من الطلبة حل السؤال الثاني -

، أي من المركبات اآلتيـة  )47(اطلب من الطلبة حل السؤال الموجود بالكتاب المدرسي ص          -
 . يعتبر من الهيدروكربونات

 
 ) .3(اطلب من الطلبة حل السؤال الثالث من ورقة العمل رقم  ♦
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  الهيدروكربونات
  

  ):3(ورقة العمل رقم 
  :السؤال األول

  .  العوامل المساعدة في تكوين سالسل كربون طويلة ومفتوحةمن
♦ ..........................................................................................  
♦ ..........................................................................................  

  :السؤال الثاني 
  ......... ى المركبات العضوية التي تحتوي فقط على عنصري الكربون والهيدروجين باسم  تسم ♦

  :السؤال الثالث
  C5H9OH► C4H8 ►C2H5OH ► CCl4 ► C3H8►H3CO 3►CO2► CH4► CFCl3   

  : من المركبات السابقة هيدروكربونات وأيها ليست هيدروكربونات  أيصنف
  

   هيدروكربونات      ليست           هيدروكربونات

    
    
    
    
    

  

  :فحص حالة تقييم المفهوم
   متى نسمي المركب العضوي هيدروكربون ؟ –

  أٍي من المركبات اآلتية هيدروكربوناً ؟  –
  

  م للمفاهيم التي تم المرور عليهامن واقع فهمه)  أسئلة ذاتيه3( اطلب من الطالب كتابة ◄
  .في الدرس    
  
  
  



 222

  امةاأللكانات وصيغتها الع
  

  :الدرس الرابع
  :األهداف السلوكية

 .يعرف األلكانات بدقة ♦

 .يستنتج الصيغة العامة لأللكانات ♦

 .يبين العالقة بين عدد ذرات الكربون وعدد ذرات الهيدروجين في األلكان ♦

 ).10 -1(يسمي األلكانات التي تحتوي على ذرات كربون من  ♦

 ).10 -1(ذرات كربون من يكتب الصيغة الجزيئية لأللكانات التي تحتوي على  ♦
 

  :المتطلب األساسي
 لماذا يطلق على بعض المركبات العضوية هيدروكربونات؟ ♦

 أين تتوقع وجود الهيدروكربونات في حياتنا؟ ♦
  

  :المواد واألدوات واألجهزة الالزمة
  . نماذج الذرات– Power Point  شرائح  – LCDجهاز 

  
  :اإلجراءات واألنشطة
  :مرحلة االستكشاف

 . ، بنزين، سوالر)كاز(، كيروسين )والعة( عدد من عينات الغاز الطبيعي احضر -

اطرح على مسامع الطالب بعد التأكد من رؤيتهم لكل العينات ماذا نسمي هذه المواد؟ واترك                -
 .فرصة للتفكير وليسجلوا ما رأوه على سجالتهم الخاصة

  :المفهوم تقديم فحص حالة
 اترك الفرصة للطالب ليعيدوا النظـر فـي معلومـاتهم           قم بجمع البيانات التي سجلوها، ثم      -

 .العلمية التي استنتجوها، وليتأملوا أي تغييرات تكون قد طرأت على أفكارهم العلمية

 :المفهوم تطبيق فحص حالة

 ). 4(من السؤال األول من ورقة العمل رقم ) أ(اطلب من الطلبة حل الفرع  -

رض عليهم مخطط من مستوى واحد توضح فيـه  ذكر الطلبة بتعريف الهيدروكربونات ثم أع  -
 :أنواع الهيدروكربونات وهو
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ثم وضح للطالب أن الهيدروكربونات المشبعة هي تلك التي استنفذت فيها كل ذرة كربـون فـي                 

  . المركب حاجتها من الروابط التساهمية األحادية وال يمكنها االرتباط مع أية ذرة أخرى

 
 ).4(من ورقة العمل ) ب(اطلب من الطلبة حل السؤال األول الفرع  ♦

    ).  سجل الطالـب (اطلب من الطلبة رسم أقل هيدروكربون مشبع في صيغته البنائية على دفتر          ♦
 .واسأل ماذا تالحظ على المركب؟ سجل مالحظتك    

ـ               ♦   ات اطلب منهم محاولة رسم هيدروكربون مشبع مكون من ذرتي كربـون وافحـص إجاب
 . الطالب    

 
 ).4(من ورقة العمل ) ج(اطلب من الطلبة حل السؤال األول الفرع  ♦

  ة يطلق عليهـا األلكانـات، وهـي تـصل         نوه للطالب من أي هذه الهيدروكربونات المشبع       ♦
 . ذرة كربون في السلسلة المفتوحة) 70 – 50(من     

  
 

 غیر مشبعة مشبعة

 الھیدروكربونات
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 .اتاعرض على الطالب مجموعة من الصيغ الجزئية لبعض األلكان ♦

  اطلب من الطلبة إيجاد عالقة عامة بين عـدد ذرات الكربـون وعـدد ذرات الهيـدروجين             ♦
 .وافحص إجابات الطالب من خالل قائد المجموعة    

 . CnH2n+2بعد اختبار اإلجابات الصحيحة للطالب أكد على أن الصيغة العامة لأللكانات هي  ♦

 ). 4(قة العمل من ور) أ(اطلب من الطلبة حل السؤال الثاني الفرع  ♦

 ... وضح للطلبة كيف تتم عملية التعويض في الصيغة العامة لاللكانات عن قيمة ♦

 n      =}  1 ،2 ،3 ،4،........... ،7{  7 – 1(  للخروج بالصيغة الجزئية لاللكانات من . (  
  وضح للطلبة أن لأللكانات تسمية خاصة بها، تتكون من مقطعين األول وهـو لفـظ التينـي        ♦
  ميثـ، إيثـ، بروبـ، بيوتـ، بنتــ، هكـسـ،        ( يشير إلى عدد ذرات الكربون لأللكان وهي            
 . لكل منها) آن(، والمقطع الثاني يتمثل في إضافة الحرفين )هبتـ، أوكتـ    

 ). 4(من ورقة العمل ) ب(اطلب من الطلبة حل السؤال الثاني الفرع  ♦

 ). 7 – 1(لكانات من اعرض شفافية توضح االسم والصيغة الجزئية لال ♦
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  األلكانات وصيغتها العامة
  

  :)4(ورقة العمل رقم 
   :أجب عن األسئلة التالية

  :السؤال األول 
  ......................... . المصدر الرئيسي للمركبات الهيدروكربونية مفتوحة السلسلة هو -أ

 ..............نها ذرات الكربون بها تعد مشتقات النفط من الهيدروكربونات المشبعة، ذلك أل-ب

 : ماذا يلزم لتشبع هذا الهيدروكربون  -ج 

  
  : السؤال الثاني

  .....................الصيغة العامة لاللكانات هي   - أ
 :من معرفتك للصيغة العامة لاللكانات امآل الجدول التالي  -  ب
 

 C=1  C=2  C=3 ذرات الكربون
  

C=4 
  

C=5 
  

C=6  C=7  

                اسم األلكان

                صيغته الجزيئية

: هامش التعويض
..........................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................   
  :فحص حالة تقييم المفهوم

 ؟) C=8، 9  ،10(اكتب الصيغة الجزيئية لأللكانات   -

 :أٍي من المركبات اآلتية من األلكانات -

  
    صيغة العامة لاللكانات التـي تـم       من واقع فهمهم لل   )  أسئلة ذاتيه  3( اطلب من الطالب كتابة      ◄
  .المرور عليها في الدرس    
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  الصيغة البنائية لأللكانات
  :الدرس الخامس

  :األهداف السلوكية
 ).10 -1(يكتب الصيغة البنائية لأللكانات التي تحتوي على ذرات كربون من  ♦

 ).10 – 1(يركب عبر نماذج الذرات األشكال البنائية لأللكانات من  ♦
 

 :ب األساسيالمتطل

 عرف األلكانات؟ ♦

 كيف تتم تسمية األلكانات؟ ♦
 

  :المواد واألدوات واألجهزة الالزمة
  . نماذج الذرات– Power Point  شرائح  – LCDجهاز 

  
  :اإلجراءات واألنشطة
  :مرحلة االستكشاف

  ية ، واطلب منهم أن يـأتوا بـالفرق        قم بعرض بعض األلكانات في صيغتها الجزيئية والبنائ        ♦
 . يغتي كل ألكان، وليسجلوا ما رأوه على سجالتهم الخاصةبين ص

 :المفهوم تقديم فحص حالة

قم بجمع البيانات التي سجلوها، ثم اترك الفرصة للطالب ليعيدوا النظـر فـي معلومـاتهم                  ♦
 .العلمية التي استنتجوها، وليتأملوا أي تغييرات تكون قد طرأت على أفكارهم العلمية

 :مالمفهو تطبيق فحص حالة

بعض أن توضح الفرق بين الصيغتين الجزيئية والبنائية، اطلب من الطلبة حل السؤال األول               ♦
 ).5(من ورقة العمل رقم 

 صـيغته   - اسـم األلكـان    - بعرض جدول توضح فيه رقم األلكـان       LCDقم وعبر جهاز     ♦
 . صيغته البنائية-الجزئية
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  ذرات  كل ألكـان مـن خـالل         ادر مناقشة مع الطلبة حول كيفية تشبع كل ذرة كربون من             ♦
 .الصيغ البنائية لها    

 : بعضاً من األشكال البنائية لأللكاناتLCDاعرض عليهم وعبر جهاز  ♦
 

  
  

  قم بتكليف كل مجموعة وعبر نماذج الذرات بتركيب النماذج لبعض األلكانات في صـورتها               ♦
 . البنائية، واطلب منهم تسجيل مالحظاتهم على سجل الطالب    

 ). 5(من الطلبة حل السؤال الثاني من ورقة العمل رقم اطلب  ♦
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  الصيغة البنائية لأللكانات
  

  ):5(ورقة العمل رقم 
  -:برجاء حل األسئلة التالية

  : أكمل الجدول التالي حسب المثال: السؤال األول

  
  

  :ارسم الصيغة البنائية لكل من: السؤال الثاني
  الصيغة البنائية  األلكان

    البيوتان

    الهكسان

    األوكتان

    النونان

    الديكان

  :فحص حالة تقييم المفهوم
 ؟)C=8، 9  ،10(اكتب الصيغة البنائية لكل من األلكانات   -

  من واقع فهمهم للصيغة البنائية لاللكانات، علـى أن     )  أسئلة ذاتيه  3( اطلب من الطالب كتابة      ◄
  ).نماذج الذرات(بر يكون واحداً منها يشمله تركيب نموذج لأللكان ع    
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  ظاهرة التشكل
  

  :الدرس السادس
  :األهداف السلوكية

 .يعرف ظاهرة التشكل بدقة ♦

 .يكتب بعض متشكالت األلكانات ♦

 .يركب عبر نماذج الذرات بعض األشكال متشكالت األلكانات ♦
 

  :المتطلب األساسي
 فرق بين الصيغة الجزيئية والصيغة البنائية للمركب العضوي؟ ♦

  كب العضوي أن يمتلك أكثر من صيغة بنائية؟هل يمكن المر ♦
  

  :المواد واألدوات واألجهزة الالزمة
  . نماذج الذرات – Power Point  شرائح  – LCDجهاز 

  
  :اإلجراءات واألنشطة
  :مرحلة االستكشاف

اطلب من الطالب اكتشاف إمكانية أن يكون للمركب العضوي أكثر من صيغة بنائية واتـرك    -
 . وليسجلوا ما اكتشفوه على سجالتهم الخاصةلهم فرصة للتفكير،

  :المفهوم تقديم فحص حالة
قم بجمع البيانات التي سجلوها، ثم اترك الفرصة للطالب ليعيدوا النظـر فـي معلومـاتهم                  -

 .العلمية التي استنتجوها، وليتأملوا أي تغييرات تكون قد طرأت على أفكارهم العلمية

 :المفهوم تطبيق فحص حالة

 . على الطلبة) 6( ورقة العمل رقم قم بتوزيع -

 .، وراقب أداء الطالب)6(اطلب من الطلبة حل السؤال األول من ورقة العمل رقم  -

  ( C4H10): اعرض على مرأى من الطلبة أشكال البيوتان و هي على النحو التالي -
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 . تسجيل مالحظاتهاطلب من الطلبة  كتابة الصيغة الجزيئية لكل شكل و ♦

  : وهي على النحو التالي  ( C5H12)اعرض على مرأى من الطلبة أشكال البنتان ♦

  
 .اطلب من الطلبة  كتابة الصيغة الجزيئية لكل شكل وتسجيل مالحظاته ♦

 .اطلب من الطلبة استنتاج عالقة للمالحظات التي جمعت في كراسته الخاصة ♦

  اهرة التشكل هي ظاهرة للمركبات الكيميائيـة تتوحـد         قدم للطلبة المعلومات التي تفيد بأن ظ       ♦
  ، وكل صيغة   )المتشكالت(فيها الصيغة الجزيئية للمركب وتتعدد وتختلف فيها الصيغة البنائية              
 .بنائية تعبر عن متشكل من هذه المتشكالت   

 ).6(اطلب من الطلبة حل السؤال الثاني لورقة العمل رقم  ♦

 .كالت البيوتان والبنتان باستخدام نماذج الذراتاطلب من الطلبة بناء متش ♦

 . من خالل صيغته الجزئية والبنائية) البروبان(ناقش مع الطلبة عدد متشكالت المركب  ♦

 . حاول مع الطلبة استنتاج عالقة رياضية بين عدد ذرات كربون األلكان وعدد متشكالته ♦

  ).6(اطلب من الطلبة حل السؤال الثالث لورقة العمل رقم  ♦
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  ظاهرة التشكل لأللكانات
  

  ): 6(ورقة عمل رقم 
  : السؤال األول

  : .اكتب الصيغة الجزيئية والبنائية لمركب ♦
  ............................................................................................البيوتان
  .............................................................................................البنتان

  
  :السؤال الثاني

  :عرف
 : ............................................................................   ظاهرة التشكل ♦

  ......     : .........................................................................المتشكالت ♦
  

  : السؤال الثالث 
  ):C6H14( اكتب متشكالت الهكسان -

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

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

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

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

  :المفهوم تقييم فحص حالة
 .ظاهرة التشكل : عرف -

  .C7H16اكتب متشكالت الهبتان  -
من واقع فهمهم لظاهرة تـشكل األلكانـات، علـى أن           ) سؤاالً ذاتياً ( اطلب من الطالب كتابة      ◄

  ).نماذج الذرات(يوظفوا فيه يكون على أن 
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  الخصائص الفيزيائية لأللكانات
  

  :الدرس السابع
  :األهداف السلوكية

 ).10 -1(يذكر الحالة الفيزيائية لأللكانات التي تحتوي على ذرات كربون من  ♦

 .يبين العالقة بين عدد ذرات الكربون لأللكان ودرجتي الغليان واالنصهار له ♦

 .ت الكربون لأللكان والحالة الفيزيائية لهيبين العالقة بين عدد ذرا ♦

 .يبين العالقة بين عدد تفرعات األلكان  درجة غليانه ♦

 .يعلل سبب نقصان درجة غليان األلكان بزيادة عدد تفرعاته ♦
 

  :المتطلب األساسي
 ما عدد تفرعات البروبان؟ ♦

 ما عدد تفرعات البيوتان؟ ♦
 

  :المواد واألدوات واألجهزة الالزمة
  . نماذج الذرات– Power Point شرائح   – LCDجهاز

  
  :اإلجراءات واألنشطة
  :مرحلة االستكشاف

 زيـوت   - سـوالر    - كيروسـين    - غازولين   -) والعة(احضر عينات من الغاز الطبيعي       -
 القار، مع التأكد على وجود شريط الصق مكتوب على كل منهـا             – شمع البرافين    -تشحيم  

 .اسم الهيدروكربون للتعريف

إلى صور المـادة الـثالث      ) األلكانات(الطلبة تقسيم تلك الهيدروكربونات المشبعة      اطلب من    -
 .وطالبهم بتدوين إجاباتهم على سجالتهم الخاصة).  صلب- سائل -غاز(

  :المفهوم تقديم فحص حالة
قم بجمع البيانات التي سجلوها، ثم اترك الفرصة للطالب ليعيدوا النظـر فـي معلومـاتهم                  -

 .تنتجوها، وليتأملوا أي تغييرات تكون قد طرأت على أفكارهم العلميةالعلمية التي اس

 :المفهوم تطبيق فحص حالة

 اعرض على الطلبة شريحة توضح الجدول الخاص بحاالت المادة لتلك األلكانات  -

  صلب  سائل       غاز  الحالة
 C4 _ C1 C17 _ C5 !__C18  األلكان
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 ).7(العمل رقم اطلب من الطلبة حل السؤال األول من ورقة  -

ـ       -  الخاص بدرجة الغليـان واالنـصهار       50اعرض الجدول المدرج في الكتاب المدرسي ص
).                                                                                        أوكتان--- ميثان(لأللكانات من 

  
م على دفتر سجل الطالب، ثم اجمـع        اطلب من الطلبة دراسة هذا الجدول وتسجيل مالحظاته        -

 . اإلجابات

وتـسجيل  .اطلب من الطلبة تبيان العالقة بين درجة الغليان واالنصهار، وعدد ذرات الكربون  -
 .اإلجابة على سجل الطالب

بين للطلبة أن الزيادة في درجتي الغليان واالنصهار لأللكـان تـزداد بازديـاد عـدد ذرات           -
  .  الترابط بين الجزئياتالكربون فيه ذلك الزدياد قوى 

 .اطلب من الطلبة تبيان العالقة بين الحالة الفيزيائية لأللكانات، وعدد ذرات الكربون -

 .ومن ثم تسجيل اإلجابة على سجل الطالب     

 ). 7(اطلب من الطلبة حل السؤال الثاني من ورقة العمل رقم  -
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 :لبنتان ودرجة غليان كل منهااعرض جدوال توضح فيه تفرعات كل من البيوتان وا -
 

  

   
  
اطلب من الطلبة استنتاج العالقة بين درجة غليان األلكان ودرجة تفرعـه وتـسجيلها فـي                 -

 .سجلهم الخاص

اطلب من الطلبة تطبيق ما عرف عن متشكالت البيوتان والبنتان عبـر تـصميم نماذجهـا                 -
 .بواسطة نماذج الذرات

 ).7( ورقة العمل رقم اطلب من الطلبة حل السؤال الثالث من -
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  الخصائص الفيزيائية لأللكانات
  

  ):7(ورقة العمل رقم 
  : السؤال األول

  .............، بينما يوجد البنتان في الحالة ...................يوجد اإليثان في الطبيعة في الحالة  -1
 : أذكر الحالة الفيزيائية لكل من األلكانات التالية -2

  ............   الميثان............    البنتان.....     .....البروبان    
 ............اإليثان....     ........الهبتان    

  
  : السؤال الثاني

  ..............................................لكل ألكان درجتي غليان وانصهار تزدادان كلما  - أ
 : علل لما يأتي - ب

 .ى منها في الهكساندرجة غليان وانصهار األوكتان أعل

  ...........................................................................................السبب 
  

  : السؤال الثالث
  ، بينما عدد تفرعات البنتـان مفتـوح        ..................... عدد متشكالت البيوتان مفتوح السلسلة        - أ

  .....................السلسلة     
 . من درجة غليان البيوتان العادي  ................... درجة غليان البيوتان المتفرع  -  ب

 . من درجة غليان البنتان المتفرع تفرعين............... درجة غليان البنتان المتفرع تفرعاً واحداً  -  ت
 

 علل لما يأتي ♦

 . درجة غليان البنتان المتفرع أقل من درجة غليان البنتان العادي

   ...................................................................................   السبب
  

  :المفهوم تقييم فحص حالة
  .اكتب متشكالت كل من الهكسان والهبتان ♦

  األلكانـات،   من واقع فهمهم للخصائص الفيزيائيـة     ) سؤالين ذاتيين ( اطلب من الطالب كتابة      ◄
  .ور عليها في الدرسالتي تم المر    
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  الخصائص الكيمائية لاللكانات
  

  : الدرس الثامن
 :األهداف السلوكية

 .يكتب بعض معادالت تفاعل االحتراق لأللكانات صحيحة وموزونة ♦

 .بوضح العالقة بين الكتلة المولية لأللكان وكمية الطاقة المنطلقة عن احتراقه ♦
 

 :المتطلب األساسي

 أعلى من البنتان؟درجة غليان الهبتان : علل ♦

  درجة غليان البنتان المتفرع أقل من درجة غليان البنتان العادي؟ ♦
  

  :المواد واألدوات واألجهزة الالزمة
 – كيروسين – جازولين - والعة – نماذج الذرات – Power Point  شرائح  – LCDجهاز 
  ).زفت(  قار -سوالر

  
  :اإلجراءات واألنشطة
  :مرحلة االستكشاف

  C5H12) (البنتـان  ت ألكاناً في صورته البنائية مثل     رض أو صمم عبر نماذج الذرا     ارسم أو اع   -

              
  

 . اطلب من الطلبة دراسة المركب من حيث درجة التشبع -

هل يمكن إضافة ذرات جديدة إلى هذا المركب؟، هـل يمكـن اسـتبدال ذرات               : ثم اسألهم  -
وطالبهم بتدوين  . رات من هذا المركب؟   بأخرى جديدة إلى هذا المركب؟، هل يمكن حذف ذ        

 .إجاباتهم على سجالتهم الخاصة

  :المفهوم تقديم فحص حالة
قم بجمع البيانات التي سجلوها، ثم اترك الفرصة للطالب ليعيدوا النظـر فـي معلومـاتهم                  -

 .العلمية التي استنتجوها، وليتأملوا أي تغييرات تكون قد طرأت على أفكارهم العلمية
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 :المفهوم تطبيق ةفحص حال

  ات جديـدة مـضافة، فإننـا نطلـق عليـه     طالما أن هذا المركب مشبع وال يستوعب أيه ذر  -
  نـشاط كيميـائي فـي تفـاعالت اإلضـافة         وعلى جميع األلكانات أنها خاملة لـيس لهـا          

أي خاملة باللغة الالتينية، إال أن هـذه  " البارافينات"إال في ظروف خاصة، ويطلق عليها اسم        
 . ليست خاملة في تفاعالت هي تفاعالت االستبدال والحذف المركبات

 ). 8(اطلب من الطلبة حل السؤال األول من ورقة العمل رقم  -

) البروبان والبيوتـان  ( لهب بنزن في تطبيق نشاط احتراقاحضر للطلبة والعات، أو استخدم  -
 ). البوتاجاز(والذي يطلق عليه تجارياً 

 الكيميائية لتفاعل االحتراق ثم اطلب منهم وزناً للمعادلة بشكل          اطلب من الطلبة كتابة المعادلة     -
 . صحيح

 ). 8(اطلب من الطلبة حل السؤال الثاني من ورقة عمل  -

اطلب من الطلبة استنتاج العالقة بين عدد ذرات كربون األلكان المحتـرق وكميـة الطاقـة                 -
 . الناتجة عن هذا االحتراق

 .لطلبة على بعض األلكانات األخرى مع ا) تفاعل االحتراق ( كرر العمل  -

  ).8(قم بتكليف الطلبة بحل السؤال الثالث الفرع أ من ورقة العمل  -
ـ     - و المدرج الـسؤال الثالـث      ) 8( من خالل ورقة العمل      52حل سؤال الكتاب المقرر صـ

 ) .ب(فرع 
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  الخصائص الكيميائية لأللكانات
  

  ):8(ورقة العمل رقم 
  :السؤال األول

  .؛ ألنها خاملة كيمائياً.................   يطلق على األلكانات اسم  - أ
 ................... .و .................. تتفاعل األلكانات تحت ظروف خاصة مع كل من  - ب

  :السؤال الثاني
 ..................  .و................و..............ينتج عن احتراق األلكانات   - أ
  
 :الت مع وزن كل معادلة كيميائية أكمل المعاد - ب

CH4 +     O2                            ……………+……………+…………… 
 
C3H8 +   O2                                               ……………+……………+…………… 
 
C4H8 +   O2                                                 ……………+……………+…………… 

 

  : الثالثالسؤال
  :علل لما يأتي  - أ

 .الطاقة الناتجة عن احتراق مول من الهكسان أكبر من احتراق مول واحد من البروبان

  ....................................................................................السبب
  
  اكتب المعادلة موزونة - ب

C7H16  +   O2                                      ……………+……………+…………….. 
 
C8H18   +    O2                                     ……………+……………+…………….. 

  
  :المفهوم تقييم فحص حالة

  : علل لما يأتي
 .األلكانات خاملة كيميائياً في تفاعالت اإلضافة إال في ظروف خاصة -

  .رارة ينتج عن احتراق براميل مادة الزفت كميات هائلة من الح -
من واقع فهمهم للخصائص الكيميائيـة األلكانـات،        )  أسئلة ذاتية  3( اطلب من الطالب كتابة      ◄

  .التي تم المرور عليها في الدرس
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  فصل األلكانات من النفط
  

  :الدرس التاسع
  :األهداف السلوكية

 .يبين اآللية التي يعتمد عليها التقطير ألتجزيئي للنفط ♦

 .الترتيبيعدد  نواتج تكرير النفط ب ♦

 . يبين عدد ذرات الكربون في كل ناتج من نواتج  التكرير ♦
 

  :المتطلب األساسي
  يصف لي محطة بيع المحروقات؟من ♦

 هل تختلف السيارات في استخدامها للوقود؟ ♦
  

  :المواد واألدوات واألجهزة الالزمة
 –ين  كيروس–  جازولين - والعة – نماذج الذرات – Power Point  شرائح  – LCDجهاز 

 جهاز التقطير التجزيئي المخبـري      –) زفت(  قار    - شمع البرافين    -  زيوت التشحيم     -سوالر    
  .  نموذج برج التقطير التجزيئي-
  

  : اإلجراءات واألنشطة
  :مرحلة االستكشاف

اطلب من الطلبة استكشاف مفهوم التقطير البسيط، وطالبهم بتدوين إجاباتهم على سـجالتهم              -
 .الخاصة

  :المفهوم تقديم فحص حالة
قم بجمع البيانات التي سجلوها، ثم اترك الفرصة للطالب ليعيدوا النظر في مفاهيمهم العلمية               -

 .التي استنتجوها، وليتأملوا أي تغييرات تكون قد طرأت على أفكارهم العلمية

 :المفهوم تطبيق فحص حالة

من مشاهدة واسـتنتاج    وجه الطلبة إلى المفهوم الصحيح من خالل مناقشة ما سجل الطالب             -
 .لنشاط فصل الملح والماء بالتسخين لدرجة الغليان

اعرض تعريف التقطير البسيط على الطالب من خالل المادة العلمية المدرجة على شـرائح               -
Power Point. 

 ). 9(اطلب من الطلبة حل السؤال األول الفرع أ، ب من ورقة العمل رقم  -
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ماذا إن كان هناك خليط من عدة سوائل كيف يمكن          : اطرح مشكلة ما من خالل مسألة وهي       -
 أن نفصلها مثل األلكانات؟

 . ...........استمع آلراء الطالب في هذا الصدد ثم ♦

  لعملية التقطير التجزيئـي، واطلـب       من الكتاب المدرسي   52اعرض النشاط الموضح ص      ♦
 . 53من الطلبة تعبئة الجدول الموضح أعاله صفحة     
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 : ، وهو53الطلبة حل السؤال الموضح ص اطلب من 

 أي من المواد الثالث يحتوي على عدد أكبر من ذرات الكربون وأيها اقل ولماذا؟  -

  للتسهيل استبدل مشتقات النفط للنشاط السابق باألسيتون واإليثانول والماء درجة غليانهم على             -
  .م°) ( 50 , 80 , 100الترتيب     

 )  9(الثاني من ورقة العمل اطلب من الطلبة حل السؤال  -

 . قم بعرض نموذج لبرج تكرير النفط -

-  
   أبخـرة  (وضح للطالب أن النفط الخام يوضع في أسفل البرج وتم تسخينه تدريجياً فتخـرج                -

  األقل في درجة غليانه ثم يتم تكثيفها عبر اصطدامها بمجروش الزجاج الموجود داخل البرج                  
 . نبوب جانبي، وهكذا باقي مكونات النفطويتم جمعها من فوهة أو أ    

  .53قم بعرض الجدول الموضح أدناه في صفحة ص  -
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-  
 ). 9(من ورقة العمل ) أ، ب(اطلب من الطلبة حل السؤال الثالث  -

 . 53اطلب من الطلبة حل السؤال الموضح أدناه في الكتاب المدرسي ص -

-   
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  فصل األلكانات من النفط
  

  ):9(مل رقم ورقة الع
  :السؤال األول

  ..................... .و ................... عملية التقطير تشمل مرحلتين هما   - أ
 .............   .تتم عملية التقطير البسيط للفصل بين   -  ب
 

  :السؤال الثاني
  .النفط.................. تتم عملية التقطير التجزيئي للفصل بين  - أ

 .......... .ملية الفصل لأللكانات هو من يمتلك درجة غليان الذي ينتج أوالًُ عن ع -  ب

  -: رتب هذه األلكانات حسب خروجها أوالً من عملية التقطير التجزيئي -  ت

  ) هبتان- ميثان - بروبان - هكسان-أوكتان -إيثان ( 
......................................................................................  .  

  
  :السؤال الثالث

  : رتب نواتج التكرير التالية من برج التقطير  - أ
  ) الديزل- الزيت الثقيل - الغازولين - الغازات - الكيروسين -الزفت ( 

.  .......................................................................................  
 -:ير ما هي استخدامات كل من نواتج التقط -  ب

           ..........................الغازات  §

 ........................الغازولين  §

 ......................الكيروسين  §

 .......................الزفــت  §
  

 :المفهوم تقييم فحص حالة

  ، من واقع فهمهم لعملية فصل األلكانات مـن الـنفط    )  أسئلة ذاتية  3( اطلب من الطالب كتابة      ◄
  .التي تم المرور عليها في الدرس    
 . على أوراق خاصة 54حل أسئلة الكتاب صــ ♦

  : تنويه 
   54خصص حصة لمناقشة أسئلة الفصل األول المدرجة في الكتاب المقرر صــ
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  الفصل الثاني
   األلكينات
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  األلكينات ذات الرابطة الزوجية الواحدة وتسميتها
  

   :العاشرالدرس 
  :األهداف السلوكية

 . يوضح المقصود باأللكينات ♦

 .يستنتج الصيغة العامة لأللكينات ♦

 . يميز بين المركبات التي تنتمي إلى األلكينات وغيرها من المركبات ♦

 . ذرات كربون) 10-2(يسمى األلكينات التي تحتوي على  ♦

  .بدقة) 10-2(يكتب الصيغة الجزيئية لأللكينات من  ♦
  

  :األساسيالمتطلب 
 عدد أنواع الهيدروكربونات؟  ♦

 ما المقصود بالتشبع؟  ♦
   

  :المواد واألدوات واألجهزة الالزمة
  . نماذج الذرات – Power Point  شرائح  – LCDجهاز 

  
  :اإلجراءات واألنشطة
  : مرحلة االستكشاف

 الذكر  راجع مع الطلبة الصيغة الجزيئية والبنائية لأللكانات من خالل عرض الجدول السالف            -
 :  وهو48المدرج في الكتاب المقرر صـ
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 : ثم اسأل

 ما نوع الروابط في المركبات الهيدروكربونية المشبعة؟   - أ

 هل يمكن استيعاب ذرات أخرى على ذرة الكربون في المركب؟ -  ب

 فـي الكتـاب     55اعرض على الطلبة عدد من الصيغ البنائية لاللكينات كالموجودة صــ             -
 ......المقرر

 
الطلبة هل هناك اختالف بين األلكان الذي درست وهذه المركبات ؟ واترك مجـاالً              ثم اسأل    -

 .للطلبة لطرح إجاباتهم، وليسجلوا ما اكتشفوه على سجالتهم الخاصة

  :المفهوم تقديم فحص حالة
قم بجمع البيانات التي سجلوها، ثم اترك الفرصة للطالب ليعيدوا النظـر فـي معلومـاتهم                  -

 .جوها، وليتأملوا أي تغييرات تكون قد طرأت على أفكارهم العلميةالعلمية التي استنت

 :المفهوم تطبيق فحص حالة

   على الرابطـة الزوجيـة التـي تنحـصر         وضح للطلبة أن أهم ما يميز األلكينات احتوائها        -
 .بين ذرتي كربون

قم بتكليف الطلبة بإحصاء ذرات الكربون وذرات الهيدروجين لكل مركب، اطلب من الطلبة              -
 . استنتاج الصيغة العامة لاللكينات

لتعزيز اإلجابات  ،  CnH2nاعرض على الطلبة الصيغة العامة لأللكينات مفتوحة السلسلة وهي           -
ثم اسألهم ما الفرق بـين الـصيغة العامـة لأللكانـات والـصيغة العامـة            ،  الصحيحة لديهم 

 . ل قائد المجموعةاأللكينات؟،  ثم تابع إجاباتهم التي دونوها في السجل الخاص من خال

 ). 10(اطلب من الطلبة حل السؤال األول من ورقة العمل رقم  -

اكتب الـصيغة البنائيـة األلكـين الـذي     " ابدأ معهم بمشكلة عن طريق طرح السؤال التالي    -
 .  يحتوي على  ذرة كربون واحدة ؟، أعط فرصة لالجابة

   ذرة كربـون واحـدة ذلـك       ين يحوي علـى   قم بعرض المعلومة التي تبين أنه ال يوجد ألك         -
 .أن الرابطة الزوجية تحتاج لذرتين كربون لبنائها 

  
أي تحتاج إلى أربع الكترونات اثنان من كل ذرة كربون، فعلى األقل يلـزم ذرتـي كربـون      -

 ).ألكين(لبناء أصغر مركب هيدروكربوني غير مشبع 
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  ن اللـذان يحتويـان    لأللكان واأللكـي  اطلب من الطلبة وعبر نماذج الذرات تصميم نموذجي          -
على ذرتي كربون وما يحيط بهما من هيدروجين والتفريق بينهما من حيث التـرابط وعـدد          

 .ذرات الهيدروجين التي تحيط بكٍل منهما، وتسجيل مالحظاتهم على سجلهم الخاص
                 

            
 ). 10( اطلب من الطلبة حل السؤال الثاني من ورقة العمل رقم  -

ر الطلبة بكيفية تسمية األلكانات، ثم اعرض طريقة تسمية االلكينات على الطلبة، والتـي               ذك -
تشبه تسمية األلكانات وذلك من خالل كتابة المقطع األول باللغة الالتينية الذي يمثـل عـدد                

 .  لكل منها) ين(بالمقطع ) آن(ذرات الكربون وفي المقطع الثاني نستبدل إضافة المقطع 

 n = { 2,3, 4, 5, 6, 7, 8 }طلبة التعويض في الصيغة العامة لأللكينات بالقيم طلب من الا -
  .وتابع إجاباتهم. وذلك على سجل الطالب الخاص للخروج بالصيغة الجزيئية لكل ألكين

اعرض على الطلبة جدوالً توضح فيه عدد ذرات الكربـون لـبعض األلكينـات، واسـمها                 -
 :56 والمدرج في الكتاب المقرر صـ وصيغتها الجزيئية وصيغتها البنائية

 

 
 
 ).10( اطلب من الطلبة حل السؤال الثالث من ورقة العمل رقم  -
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  األلكينات ذات الرابطة الزوجية الواحدة وتسميتها
  

  ):10(ورقة العمل رقم 
  :السؤال األول

  ... ..................هي    الصيغة العامة لأللكينات ذات الرابطة الزوجية الواحدة -1
عـن عـدد ذرات      تنقص عدد ذرات الهيدروجين في األلكينات ذات الرابطة الزوجيـة الواحـدة            -2

 .......... .الهيدروجين في األلكانات بمقدار 

 ..................... . ما عدا واحدة ................ نوع الروابط في األلكينات  -3
 

  : السؤال الثاني
  : لكينات أي من المركبات اآلتية من األ-ا 

C3 H6    ,  C9 H20     ,  C5 H12    ,   C7 H14     ,   C3H8     ،    C10H20  

. ..........................................................................................  
  -: علل لما يأتي-ب
  . ال يوجد ألكين يحتوي على ذرة كربون واحدة-

  ........................................................................./.........السبب
  

  : السؤال الثالث
   -:امأل الجدول التالي

 8      7       6      4      2         الرقم

            األلكين

  الصيغة
            الجزيئية

  
 :المفهوم تقييم فحص حالة

  ؟ )C = 9 , 10(هات أسماء األلكينات التي تحتوي على  -
من واقع فهمهم لأللكينات ذات الرابطة الزوجية الواحدة، )  أسئلة ذاتية3( اطلب من الطالب كتابة ◄

  .التي تم المرور عليها في الدرس
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  الصيغة البنائية وظاهرة تشكل األلكينات
  

  :الدرس الحادي عشر
 : األهداف السلوكية

 .قةبد) 10-2(يكتب الصيغة البنائية لأللكينات من  ♦

 .يصمم بعض نماذج األلكينات بواسطة نماذج الذرات ♦

 .يكتب متشكالت بعض األلكينات تبعاً لموضع الرابطة الزوجية ♦

 .يصمم بعض نماذج متشكالت األلكينات بواسطة نماذج الذرات ♦
 

 :المتطلب األساسي

 عرف ظاهرة التشكل ؟  ♦
 ما األساس الذي اعتمد عليه في تشكل األلكانات ؟ ♦
  

  :دوات واألجهزة الالزمةالمواد واأل
  . نماذج الذرات– Power Point  شرائح  – LCDجهاز 

  
  : اإلجراءات واألنشطة
  :مرحلة االستكشاف

   نمـاذج الـذرات، وتـسجيل مالحظـاتهم        كلف الطالب تركيب نموذج لمركب البنتين عبر       -
، ) الروابط وأنواعها  - عدد ذرات الهيدروجين   -عدد ذرات الكربون  (على النموذج من حيث     

 .اترك مجاالً للطلبة لطرح إجاباتهم، إجاباتهم على سجالتهم الخاصة

  :المفهوم تقديم فحص حالة
قم بجمع البيانات التي سجلوها، ثم اترك الفرصة للطالب ليعيدوا النظـر فـي معلومـاتهم                  -

 .العلمية التي توصلوا إليها، وليتأملوا أي تغييرات تكون قد طرأت على أفكارهم العلمية

 :المفهوم تطبيق الةفحص ح

اطلب من الطلبة كتابة الصيغة البنائية لأللكينات بناء علـى معطيـات التـسمية والـصيغة                 -
 .وتابع عمل الطلبة من خالل السجل الخاص لكل منهم، الجزيئية لها

  لتي تمتلك فقـط رابطـة زوجيـة واحـدة    أكد على أن دراستنا في األلكينات هي لأللكينات ا    -
 ).ليس محل دراستنا(حمل أكثر من رابطة زوجية وأن هناك ألكينات ت

 . LCDاعرض ما لديك من صور للصيغ البنائية لأللكينات عبر جهاز  -
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_ إيثـين   ( احضر نماذج الذرات، واطلب من الطلبة تصميم الشكل البنائي لعدة ألكينات منها            -
 ........). بيوتين_ بروبين 

ئي لكل من اإليثين البـروبين والبيـوتين        تابع عمل المجموعات في نشاط تصميم الشكل البنا        -
 . والبنتين

 ). 11(اطلب من الطالب حل السؤال األول من ورقة العمل رقم  -

 .اطلب من الطلبة بأن يعرفوا ظاهرة التشكل  -

 اعتماداً على موضع الرابطـة الزوجيـة،        LCDقم بعرض متشكالت األلكينات عبر جهاز        -
 : مثال متشكالت الهكسان وهي ثالثة فقط

 
 :اطلب من الطلبة كتابة متشكالت كل من -

من خالل رسمها على سجله الخـاص، وتـابع أداء          )  الهبتين – البنتين – البيوتين –البروبين( -
 .الطلبة 

 ). 11(اطلب من الطلبة حل السؤال الثاني من ورقة العمل رقم  -

 هل يختلف نشاط األلكـين تبعـاً الخـتالف موضـع          : (اطلب من الطلبة البحث في قضية        -
 الرابطة؟ 

 .من خالل نماذج الذرات) الهكسين(اطلب من الطلبة تصميم نماذج متشكالت  -
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  الصيغة البنائية وظاهرة التشكل لأللكينات
  

  :)11(ورقة عمل رقم 
  : السؤال األول

  ........................ .  الصيغة العامة لأللكينات هي –أ 
  :  أكمل الجدول التالي–ب 

  الصيغة البنائية  الصيغة الجزيئية  األلكين
      الهكسين

      الهبتين

      األوكتين

  
  :السؤال الثاني

  :  ارسم متشكالت األلكينات التالية تبعاً لموضع الرابطة الزوجية-
  البنتين  البيوتين

    

   
 :المفهوم تقييم فحص حالة

 النونين العادي والديكين العادي؟: اكتب الصيغة البنائية لكٍل من -

  ارسم متشكالت األوكتين تبعا لموضع الرابطة الزوجية وحاول تسميتها؟ -
من واقع فهمهـم للـصيغة البنائيـة وظـاهرة التـشكل            ) سؤالين ذاتيين ( اطلب من الطالب كتابة      ◄

  .لأللكينات، التي تم المرور عليها في الدرس
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  بعض الخصائص الكيميائية لأللكينات
  

  :الدرس الثاني عشر
  : ةاألهداف السلوكي

 .يوضح ناتج احتراق بعض األلكينات مع كتابة المعادالت موزونة ♦

 .يفسر العالقة بين عدد ذرات الكربون لأللكين وكمية الطاقة المنطلق من احتراقه ♦

 .يوضح أثر الرابطة الزوجية في النشاط الكيميائي لأللكين ♦

 . يعرف تفاعل الهدرجة في األلكينات ♦
 

  : المتطلب األساسي
 صيغة البنائية لكل من البروبان العادي و البروبين العادي؟قارن بين ال ♦

 هل يؤثر موضع الرابطة الزوجية على نشاط األلكينات؟ ♦
  

  :المواد واألدوات واألجهزة الالزمة
 –...) ، هكسين ، هبتين ( مركبات – نماذج الذرات – Power Point  شرائح  – LCDجهاز 

  . سمن نباتي–زيت نباتي 
  

  :نشطةاإلجراءات واأل
  :مرحلة االستكشاف

لكن اترك الفرصة إلجابات الطالب حول " األلكينات أكثر نشاطاً من األلكانات"نوه إلى أن  -
  . تعليل هذه العبارة

 
 
 .اطلب من الطلبة تسجيل تعليالتهم على سجل الطالب -

  :المفهوم تقديم فحص حالة
يدوا النظر في تعليالتهم العلمية     قم بجمع البيانات التي سجلوها، ثم اترك الفرصة للطالب ليع          -

 .التي استنتجوها، وليتأملوا أي تغييرات تكون قد طرأت على أفكارهم العلمية

 :المفهوم تطبيق فحص حالة

 ".األوليفينات"بين للطلبة أن هذه المركبات لكونها نشيطة كيميائياً تسمي اسماً التينياً هو  -
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ي تحدث لإليثين مـع وزن المعادلـة الكيميائيـة          اطلب من الطلبة كتابة معادلة االحتراق الت       -
 . تماشياً مع ما تم دراسته عن احتراق األلكانات

 ). 12(اطلب من الطلبة حل السؤال األول من ورقة العمل  -

  للطلبة على موضع الرابطة الزوجية، وركز LCDقم بعرض مركب البروبين عبر جهاز  -
              . على الصورة التاليةوماذا لو كسرت الرابطة الزوجية وأصبح المركب 

 

??????                                           
 هل هذا المركب ذو صيغة بنائية صحيحة؟  -

 . ماذا يلزم إلتمامه؟ أو لكي يصبح أقرب أللكان مشبع -

ـ               - ة اترك الطلبة لبرهة تفكر في هذه المشكلة، وتلقى منهم إجاباتهم ثم اعرض اإلجابات الدقيق
من خالل تعريف تفاعل اإلضافة على أنه تفاعل يتم فيه كسر الرابطة الزوجية وإضـافة ذرتـي               
هيدروجين أو هالوجين بدالً منها أو غيرها التي تشارك كل منهـا بـإلكترون لتكـوين رابطـة                  

  .تساهمية أحادية مع ذرة الكربون التي فقدت الرابطة الثنائية 
 .ل معادلة كيميائية، وانتظر الحل من الطلبــةاعرض اإلضافة في الهيدروجين من خال -
 

  
 ) .12(اطلب من الطلبة حل السؤال الثاني من ورقة العمل رقم  -

وضح للطلبة أن هناك تطبيقات صناعية من واقع الحياة للهدرجة في حياتنا تتمثل في هدرجة                -
رابطة الزوجية  الزيوت النباتية غير المشبعة وتحويلها إلى دهن مشبع وذلك من خالل كسر ال            

في الحمض الدهني وإحالل ذرتي هيدروجين لسد النقص الذي يشكله غياب هـذه الرابطـة               
  :ولتوضيح ذلك أعرض التفاعل).سمن(الزوجية فتحول الزيت السائل إلى دهن صلب 
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  الخصائص الكيميائية لأللكينات 
  

  ):12(ورقة عمل رقم 
  :السؤال األول 

  .طاً من األلكانات  األلكينات أكثر نشا:علل -أ
  : ...........................................................................السبب

  -: أكمل المعادلتين التاليتين-ب
C2 H4  +    O2                                     ……………+……………+…………+ E1 

 
C3 H6  +   O2                                         ……………+……………+…………+ E2 
 

  ولماذا؟  ) E2 أم E1(أي التفاعلين كانت طاقته أكبر " ب"في السؤال _  ج 
..................................................................................  

  : السؤال الثاني
  ................. . إلى يتم تحويل األلكينات ) الهدرجة( في تفاعل اإلضافة للهيدروجين -أ

   اكتب ناتج الهدرجة التالية مع كتابة اسم  -ب
  

........................................... H2  +  

  : السؤال الثالث
  :أكمل المعادلة الكيمائية التالية مع كتابة األسماء تحت المركبات

 

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

 :المفهوم تقييم ةفحص حال

 مول  5 مول من الهبتين أكبر من تلك الناتجة من احتراق           5الطاقة الناتجة عن احتراق     : علل -
 من البيوتين

 ما أثر الرابطة الزوجية في ميوعة الزيوت النباتية؟ -

  لأللكينـات، التـي   من واقع فهمهم الخصائص الكيميائيـة ) سؤالين ذاتيين( اطلب من الطالب كتابة   ◄
  .ور عليها في الدرستم المر
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  الهلجنة والتمييز بين األلكانات واأللكينات
  

  :الدرس الثالث عشر
  :األهداف السلوكية

 .يعرف الهالوجين بدقة ♦

 . يبين أثر تفاعل الهلجنة على األلكين ♦

 .يفرق بين األلكين واأللكان من خالل تفاعل الهلجنة ♦
  

  :المتطلب األساسي
   أين يكمن نشاط األلكينات ؟  ♦

 ف تفاعل اإلضافة ؟ عر ♦
 

  :المواد واألدوات واألجهزة الالزمة
 مركبات - الجدول الدوري – نماذج الذرات – Power Point  شرائح  – LCDجهاز 

  . أنابيب اختبار–) بروم مخفف  (–) هكسين، هكسان(
  

  :اإلجراءات واألنشطة
  :مرحلة االستكشاف

م تحديد عناصر المجموعة السابعة      اعرضه على الطلبة واطلب منه     –احضر الجدول الدوري   -
A) 7A ( وهـي)F - Cl - Br - I (   ويطلق عليه الهالوجينات، اترك مجاالً للطلبة لتـدوين

 .إجاباتهم على سجالتهم الخاصة

  :المفهوم تقديم فحص حالة
قم بجمع البيانات التي سجلوها، ثم اترك الفرصة للطالب ليعيـدوا النظـر فـي تحديـدهم                  -

 .عة، وليتأملوا أي تغييرات تكون قد طرأت على أفكارهم العلميةللمجموعة الساب

 :المفهوم تطبيق فحص حالة

وضح للطلبة أن إضافة الهالوجين لأللكين هو تفاعل يطلق عليـه تفاعـل الهلجنـة ونـاتج                  -
اإلضافة هي يشبه ما حدث في الهدرجة إال إننـا سنـستبدل ذرتـي الهيـدروجين بـذرتي                  

 .ن على ذرتي الكربون فاقدتا الرابطة الزوجيةالهالوجين واللتان ستحال
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  Cl2 فمثالً مع الكلور -

  
  
 أما مع البروم فهذا التفاعل يستخدم للتفريق بين األلكين واأللكان، بحيث أن األلكين يـزول                -

  .......معه لون البروم البرتقالي بينما مع األلكان ال يحدث شيء لكونه خامل كيميائياً انظر
  

  
 ). 13(لطلبة حل السؤال األول من ورقة العمل رقم اطلب من ا -

 :  من الكتاب المقرر والذي هو بعنوان 59قم بغرض النشاط الموجود بصفحة ص -

 
 
 و الذي هو امتداد للنشاط السابق) 13(اطلب من الطلبة حل السؤال الثاني من ورقة العمل  -
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  الهلجنة والتمييز بين األلكانات واأللكينات
 

  ):13(م ورقة عمل رق
  : السؤال األول

  -:أكمل المعادالت الكيميائية التالية -

 
 

…......................................  
  

  : السؤال الثاني
استكماالًُ لتجربة التمييز بين األلكان واألكين وتحديداً بين الهكسان والهكسين، اكتب معادلتي تفاعلهمـا              

  :مع البروم صاحب اللون البرتقالي
  

 
  
 
 

  
  

 :المفهوم تقييم فحص حالة

 عرف تفاعل الهلجنة؟ -

 ما أثر إضافة سائل البروم على كل من األلكان واأللكين؟  -

الهلجنـة والتمييـز بـين األلكانـات         من واقـع فهمهـم    ) سؤالين ذاتيين ( اطلب من الطالب كتابة      ◄
 .واأللكينات، التي تم المرور عليها في الدرس
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  بلمرة األلكينات
  

  : الرابع عشرالدرس
  :األهداف السلوكية 

 .يوضح المقصود بعملية البلمرة بدقة ♦

 . يعدد أنواع المبلمرات مع إعطاء أمثلة ♦

 .يكتب المعادلة العامة لتفاعل البلمرة ♦

 .يكتب معادلة تكوين البولي إيثلين من اإليثيلين ♦

 .يكتب معادلة تكوين البولي بروبيلين من البروبيلين ♦
 

 :المتطلب األساسي

 : تصنع كل منمم ♦

  قارورة الميـاه المعدنيـة   - المقابض العازلة - أكياس القمامة    – األواني البالستيكية    –المالبس  
  .إلخ..............................................والمشروبات الغازية 

  

  :المواد واألدوات واألجهزة الالزمة
 قطع مالبـس  –جدول الدوري  ال– نماذج الذرات – Power Point شرائح – LCDجهاز  -

 - نـشا    –  قارورة المياه المعدنية      -مقابض العازلة   _  أكياس القمامة    – أواني بالستيكية    –
 .بروتين 

  

  :اإلجراءات واألنشطة
  :مرحلة االستكشاف

  تر، أكياس، وقطع قمـاش علـى الطلبـة        اعرض صوراً ونماذج وحاجيات بالستيكية، بولس      -
 .هي نتاج صناعات بتروكيماوية
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اطلب من الطلبة أن يأتوا بأمثلة أخرى لمواد صناعية بتروكيماوية، اتـرك مجـاالً للطلبـة                 -

 .لتدوين إجاباتهم على سجالتهم الخاصة

  :المفهوم تقديم فحص حالة
قم بجمع البيانات التي سجلوها، ثم اترك الفرصة للطالب ليعيدوا النظر في ضربهم لألمثلة،               -

 . طرأت على أفكارهم العلميةوليتأملوا أي تغييرات تكون قد

 : المفهوم تطبيق فحص حالة

  ة ما يعرف بـالمبلمرات والتـي تنـتج        وضح للطلبة أن تلك المركبات جميعاً تقع تحت دائر         -
 .  من عملية البلمرة التي تعتمد على مشتقات النفط خاصة االلكينات

 .الب وناقشهاقم بطرح سؤال على الطلبة حول تعريف البلمرة، اجمع اإلجابات من الط -

اعرض على الطلبة التعريف الصحيح للبلمرة، والتي تعبر عن تفاعل كيميائي يتم من خالله               -
تجميع أعداد كبيرة من جزيئات صغيرة من األلكينات تسمى المنمرات لتكون جزيئـاً كبيـراً        

، ويختلف في صفاته عن تلك التـي تـشكل          )المبلمر(ذات كتلة جزئية كبيرة يسمى البوليمر       
 . دات بنائية لهوح

بين للطلبة أن هناك أنواع للبوليمرات طبيعية مثل سالسل الـسكر بأنواعـه و البروتينـات                 -
 .بانواعها وأنواع آخرى صناعية مثل البالستيك 

 

 ). 14(اطلب من الطلبة حل السؤال األول من ورقة العمل رقم  -

  LCDاعرض تفاعل البلمرة العام على الطلبة من خالل شاشة  -

  
  
  
  

 

n  
n  
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 . اطلب من الطلبة أن يعطوا أمثلة على المنتجات التي تدخل فيها البولي إيثلين -

 اعرض على الطلبة تفاعل تحضير البولي إيثيلين من وحداته الرئيسة اإليثيلين  -

 
اطلب من الطلبة وباستخدام نماذج الذرات أن يبنوا بـوليمر البـولي إيثلـين مـن مـونمر                   -

 .  على سجل الطالب، ثم تسجل مالحظاتهم )اإليثلين(

 . تابع الطالب أثناء تركيبهم للصيغة البنائية للبوليمر -

 .  على الطلبة معادلة تفاعل إنتاج البولي بروبلين من البروبلينLCDاعرض عبر  -

 
 . اطلب من الطلبة تعداد المنتجات التي يدخل في تركيبها البولي بروبلين -

 .والبولي بروبيلين من حيث التركيب الكيميائياطلب من الطلبة التفريق بين البولي إيثيلين  -

 ).14(اطلب من الطلبة حل السؤال الثاني والثالث من ورقة العمل رقم  -
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  بلمرة األلكينات
  

  ):14(ورقة العمل 
  : السؤال األول

تعــرف البلمــرة علــى أنهــا تفاعــل كيميــائي يــتم فيــه تجميــع عــدة جزيئــات صــغيرة   - أ
 ...............يختلف عن وحداته في .................تعطي جزيئاً كبيراً يسمى ل.............تسمى

 ...........مثل........... ومبلمرات .......... مثل ............ المبلمرات نوعان هما مبلمرات -  ب

 :علل - ت

 تعد بعض البوليمرات الصناعية من أكثر الملوثات للبيئة؟ -

  ................................................................./ ........................السبب
  :السؤال الثاني

 ........................... .البروتين بوليمر طبيعي المونمر له هو   - أ

 .............................. . النشا بوليمر طبيعي المونمر له هو  -  ب

 .................... . .......البولي ايثيلين صناعي المونمر له هو  -  ت

  .......................... . البولي بروبلين صناعي المونمر له هو  -  ث
  -:السؤال الثالث

  أكمل التفاعل التالي؟  - أ

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

 :المفهوم تقييم فحص حالة

  بلمـرة األلكينـات، التـي تـم المـرور     ل من واقع فهمهم) سؤالين ذاتيين(الطالب كتابة  اطلب من   ◄
 .عليها في الدرس    

  .على أوراق خاصة) 64-62(حل أسئلة الفصل والوحدة المدرجة صــ ♦
  : تنويه

  .خصص حصة لمناقشة أسئلة الفصل والوحدة لتصويب األخطاء ولتالفي الصعوبات ما أمكن
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validity and reliability as tests were  confirmed, both tests were  applied as 
pre and post application  on  the students of  both control and experimental 
groups to measure the impact extent  of applying  this strategy in teaching 

science.                                                                                                         
The equivalence between  control and experimental groups has been 
confirmed  through using the pre application method  of the two tests on 
the study sample, while the effect of teaching method on the control and 
experimental groups has been measured  by using  the  post application 
method of the two tests  on the same sample of study  , the researcher also  
used (T- test) to measure the difference between the scores average of 

students' grades  in the two groups .                                                             
  

The results of the study showed the effectiveness of such strategy on 
developing the scientific concepts and the visual thinking skills among 
students in the tenth grade, the study showed the following results: 

  
1. There are statistically significant differences between the average of 
students'  scores in the experimental group and the average degree of their 
peers in the control group in  testing  the scientific concepts that are related 

 to applying  Metacogniton learning cycle strategy.                           
2- There are statistically significant differences between the average of 
students'  scores in the experimental group and the average degree of their 
peers in the control group in  testing  the visual thinking skills  that are 

related to applying  Metacogniton learning cycle strategy.                            
In light of what has been resulted from the study, the researcher     

recommends the following:                                                                                
1. The need to apply  new strategies in teaching in general and in  science   

                                                      teaching in particular. 
2. Emphasizing on  developing the concepts to our students without using 

the traditional methods that are practiced in our schools.                           
3. Emphasizing on developing thinking skills in general and visual thinking 
skills in particular.     
4. Applying  the concepts and visual thinking skills tests  in evaluating 

students with regard to the  concepts and visual thinking skills.                    
5. Holding training workshops for teachers arround  new strategies in 

science teaching including Metacogniton learning cycle strategy.                   
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Abstract  
This  study aims at  measuring   the effect of applying   Metacogniton 
learning cycle strategy on  the development of the concepts and skills of 
visual thinking in science field  for the tenth grade students through 

answering the following questions:                                                               
 

1- What are the  scientific concepts that must be developed for  the tenth 
grade students in the subject of organic chemistry ? 
2. What are the needed  visual thinking skills that are necessary for the 
tenth grade students in science teaching field ? 
3. Are there statistically significant differences between the average of 
students'  scores in the experimental group and the average degree of their 
peers in the control group in  testing  the scientific concepts that are related 

to applying  Metacogniton learning cycle strategy?                                        
Are there statistically significant differences between the average of 
students'  scores in the experimental group and the average degree of their 
peers in the control group in  testing  the visual thinking skills that are 
related to applying  Metacogniton learning cycle strategy?                              

To achieve the objectives of this study, the researcher analyzed the sixth 
unit (Introduction to Organic Chemistry), to identify  the scientific concepts 
and the  visual thinking skills and prepared the needed procedures  for the 
study, in addition to this ,  the researcher used the experimental method and 
applied  such  strategy on a study sample  that consisted of (90) students 
from the  tenth grade students, where the experimental group consisted of 
(45) students and the control group consisted the same number..                   

  
A teacher's guide has also been  developed  in accordance with the 
Metacogniton learning cycle strategy that is targeted to be applied on the 
sample of the study, this guide was approved  by a group of arbitrators, 
while two tests were also prepared , one of them is learning  test that  
includes the levels of knowledge (remembrance , understanding , 
application and  high levels) and consists of ( 42) paragraphs and was 
prepared as "multiple-choice " , and the other test is skills test and includes  
the skills  of identifying  the shape and  its description, analyzing  the 
shape, linking  between relationships and  interpreting the ambiguity) and 
consists  of (40) multiple-choice paragraphs  , both tests were submitted to  

a group of  arbitrators to determine their  validity to the study, and as  their  
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