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  أهـدي هــذا الـبـحـث ...

 



 
 
 
  
  
  
  

  
  

  
  

  
، ويسر فأعان ، اللهم علّمنـا مـا   ة ، أعان فيسر رب العالمين ، له سبحانه الفضل والمنّ هللالحمد      

وعلى آلـه    ك أنت السميع العليم ، والصالة والسالم على سيدنا محمدمتنا ، إنّينفعنا ، وانفعنا بما علّ
  وصحبه أجمعين .

  

     نالحمد اهللا أوالً وأخيراً على نعمته وفضله وكرمه بإنجاز هذه الدراسة ، وم نطلق قول الرسول م
  : ))َال يشْكُر اللَّه نالَ م شْكُري فـإنني أتقـدم بجزيـل الشـكر      ] صحيح : رواه أبو داود [ )) النَّاس ،

مـه مـن   قدوهيئات التدريس فيها ، لما تُ، وإدارتها ، برئيسها  والعرفان من الجامعة اإلسالمية ، ممثلةً
جهد وعطاء ألبنائها الطالب والطالبات . ينتجددم  

  

التـي  ،  فتحية صبحي اللولوالدكتورة ، قدم بجزيل الشكر والعرفان إلى أستاذتي الفاضلة كما وأت     
فأسأل اهللا أن يمنحهـا صـحةً   وجه والمرشد ، م المعن ، فكانتْ رحبٍ صدرٍ احتضنت هذه الرسالة بكّل

  .لهم على الدوام  وةً، ويجعلها منارةً للطلبة ، وقد في الدنيا واآلخرة وسعادةً، وعمراً مديداً ،  وافرةً
  

للجنـة  ، و مناقشة هذه الدراسة وأتقدم بخالص الشكر والتقدير ألعضاء لجنة المناقشة لقبولهمكما      
مين حكّالم ،لما بذلوه من جهد في تحكيم أدوات الدراسة  ووقت.  

    

مكتبـة الجامعـة    مرشـد فـي  ، ال محمد أبو سـتة الخالص من األخ الفاضل  بالشكر كما وأتقدم     
  مراجع الدراسة . نم مساعدتي في إيجاد كثيرٍب هدلما بذله من ج، اإلسالمية 

  

     كما يسعدني أن األخمتنان م بخالص الشكر واالأتقد نوسيم طالب م  ،لما بذله من فـي   كبيرٍ جهد
  وإخراجها على ما هي عليه اآلن .، تنسيق وتدقيق هذه الرسالة 

  

ـ  وكّل، لي سبيل االرتقاء والنجاح  ادومه نم كّل منم بجزيل الشكر واالمتنان أتقد؛ أخيراً و      من 
أفراد عائلتي وتمام هذا اإل م لي العونقد نعائلة زوجي .لعمل المتواضع م  

  

الـبـاحـثــة/رهام نعيم الطويل 

 



 
 
 
 

 
  

فـي تنميـة المفـاهيم العلميـة ،     الدراما  توظيف أسلوب ثررفة أمعالدراسة إلى  هدفتْ     
. ولتحقيق هـذا الهـدف ؛   سي علوم ، لدى طالب الصف الرابع األسابمادة ال، عمليات العلم و

  : ةسعتْ الدراسة  لإلجابة عن األسئلة التالي
  

 : 
 

  

وينبثق ماليةالت األسئلةهذا السؤال الرئيس  ن :  
  

 ما المفاهيم العلمية الواجب تنميتها في مادة العلوم لدى طالبات الصف الرابع األساسي ؟ .١

 ف الرابع األساسي ؟ما عمليات العلم الواجب تنميتها في مادة العلوم لدى طالبات الص .٢
ما أنشطة توظيف أسلوب الدراما الالزمة في تنمية المفاهيم ، وبعض عمليـات العلـم ،    .٣

 بمادة العلوم ، لدى طالبات الصف الرابع األساسي ؟

( الالّتـي  درجات الطالبات في المجموعـة التجريبيـة    يبين متوسطَ اختالفوجد يهل  .٤
( الالّتـي تعلّمـن    في المجموعة الضابطة يناتهندرجات قر، وتعلّمن بأسلوب الدراما ) 

 ؟ ، تُعزى لتوظيف الدراما مفاهيم العلميةلل االختبار البعديفي ، باألسلوب المعتاد ) 

( التي تعلّمتْ  درجات الطالبات في المجموعة التجريبية يبين متوسطَ اختالفوجد يهل  .٥
( التي تعلّمتْ بالطريقـة  الضابطة  في المجموعة ريناتهندرجات قو) ، بأسلوب الدراما 

 ؟، تُعزى لتوظيف الدراما عمليات العلم  االختبار البعدي لبعضفي ، المعتادة ) 
  

التجريبي ، حيث تم اختيار عينة مـن مدرسـة عمـواس     شبهاستخدمتْ الباحثة المنهج      
تيار عينة الدراسـة بصـورة   األساسية لإلناث التابعة للحكومة لتكون ميداناً للدراسة ، وتم اخ

) طالبةً كمجموعة  ٤٠ قصدية ، والتي تكونت من صفّين دراسيين من طالب الصف الرابع ؛ (
) كمجموعة ضابطة ، ولقد تأكّدتْ الباحثة من تكافؤ المجموعتين في التحصيل  ٤٠ تجريبية ، و(

  ة .السابق للعلوم ، واالختبار القبلي ألدوات الدراس
  

وقامتْ الباحثة بإعداد أدوات الدراسة ، والتي تكونتْ من : أداة تحليـل محتـوى وحـدة                  
الرابع ، لتحديد المفـاهيم العلميـة وعمليـات العلـم ،      ف) من كتاب العلوم للص التصنيف (

 د من صدق أدواتباإلضافة إلى اختبار للمفاهيم العلمية ، واختبار لعمليات العلم ، وتم التأك

 



 
 
 

  ةاسـتطالعي نةقتْ الباحثة أدوات الدراسة على عيالدراسة بعرضها على لجنة تحكيم ، وقد طب
) نم نةكوالصدق والثبات ، وإيجاد ٤٠م نز . وقد ) طالبةً ، للتأكّد ممعامالت الصعوبة والتمي

) ، ٠.٥٦٧ثبات اختبار عمليات العلـم (  ) ، ومعامل٠.٦٧٣كان معامل ثبات اختبار المفاهيم (
، حيث بلغ معامل الثبـات الختبـار المفـاهيم العلميـة      ٢٠ وبطريقة كودر ريتشاردسون _

  ) .  ٠.٧١٢) ، والختبار عمليات العلم (٠.٦٢٣(
  

اختبار المفاهيم العلمية ، واختبار عمليات العلم كاختبار قبلـي   -أيضاً  –وطبقتْ الباحثة      
موعتي الدراسة لتتأكّد من تكافئهما ، وكاختبارٍ بعدي على مجموعتَي الدراسـة بعـد   على مج

) لعينتـين مسـتقلّتين ،    ت تنفيذ التجربة ، لإلجابة على أسئلة الدراسة ، وتم استخدام اختبار (
  ومربع إيتا لقياس حجم تأثير الدراما على تنمية المفاهيم العلمية وعمليات العلم .

  

  ومن أهم النتائج التي توصلتْ إليها الدراسة  :     
  

) بين متوسـطَي درجـات    ٠.٠٥ ≤ αذات داللة إحصائية عند مستوى (  فروقٌتوجد  .١
 ودرجات قريناتهن ، ( بأسلوب الدراما نالالّتي تعلّم ) الطالبات في المجموعة التجريبية

المعتاد ) في االختبار البعدي للمفـاهيم   في المجموعة الضابطة ( الالّتي تعلّمن باألسلوب
 العلمية .

) بين متوسـطَي درجـات    ٠.٠٥ ≤ α توجد فروقٌ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( .٢
 ودرجات قريناتهن ، ( بأسلوب الدراما نالالّتي تعلّم ) ةالطالبات في المجموعة التجريبي

وب المعتاد ) في االختبار البعدي لـبعض  في المجموعة الضابطة ( الالّتي تعلّمن باألسل
  عمليات العلم .

  

وبناء على ذلك ؛ أوصتْ الدراسة بأهمية تفعيل أسلوب الدراما في تدريس العلوم للمرحلة      
األساسية الدنيا ، واالهتمام بطرق تنمية المفاهيم العلمية وعمليات العلم ، وخاصـةً فـي هـذه    

ة تدريب المعلّمين على استخدام الدراما ، وتوظيفها في تدريس العلوم .المرحلة ، وأهمي  

 



 
 
 

h   
  

  

  ب  اإلهداء 
  ت  شكر وتقدير  

  ث  ملخص الدراسة باللغة العربية  
  ح  قائمة المحتويات  

  ر  قائمة الجداول  
  س  قائمة المالحق

 
 

  ٢  لدراسة  مقدمة ا
  ٦  مشكلة الدراسة

  ٦  متغيرات الدراسة
  ٧  الدراسة  فرض
  ٧  الدراسة  أهداف

  ٨  أهمية الدراسة  
  ٨  الدراسة  حدود 

  ٨  الدراسة مصطلحات 
 

 

  ١١  مقدمة 
  ١٢  تعريف الدراما 
  ١٣  أهمية الدراما  

  ١٤  األهداف التربوية للدراما  
  ١٧  وعالقتها بطبيعة المتعلم   الدراما

  ١٧  توظيف الدراما   صعوبات
 
  



 
 
 

  

  ١٨  توظيف الدراما   خطوات
  ٢٠  دور الدراما في تنمية المفاهيم  

  ٢١  دور الدراما في تنمية المهارات  
  ٢٥  ب الدراما التربوية  اليأس

  ٢٥  المسرحية  
  ٢٥  تعريف المسرحية  

  ٢٧  ة المسرحية  أهمي
  ٢٧  سمات المسرحية  

  ٢٨  األهداف التربوية للمسرحية  
  ٣١  معيار كتابة المسرحية   

  ٣٣  أنواع المسرحية  
  ٣٥  خطوات توظيف المسرحية التعليمية  

  ٣٧  النشاط التمثيلي  
  ٣٧  أنواع النشاط التمثيلي  

  ٣٩  القصة
  ٣٩  تعريف القصة

  ٤٢  فوائد ومزايا القصة
  ٤٢  تربوية للقصة    األهداف ال

  ٤٥  شروط استخدام القصة
  ٤٧  أنواع القصة  

  ٤٧  عناصر القصة  
  ٤٨  خطوات توظيف القصة  

  ٥٠  في تدريس العلوم في مرحلة التعليم األساسي األسلوب القصصي
  ٥٢  ثانيا : المفاهيم العلمية 

  ٥٣  خصائص المفاهيم العلمية  
  ٥٣  تصنيف المفاهيم العلمية  

 
 
  



 
 
 

  

  ٥٥  ثالثاً : عمليات العلم
  ٥٦  خصائص عمليات العلم

  ٥٦  أقسام عمليات العلم
  ٥٨  أهمية عمليات العلم في تدريس العلوم  

 
 

  ٦١  الدراما  أسلوب أوالً : الدراسات التي تناولت 
  ٧٠  لدراما  التعليق على الدراسات التي تناولت ا

  ٧٣  ثانياً : الدراسات التي تناولت عمليات العلم 
  ٨٥  التعليق على الدراسات التي تناولت عمليات العلم

  ٨٨  : الدراسات التي تناولت المفاهيم العلمية   ثالثاً
  ٩٤  التعليق على الدراسات التي تناولت المفاهيم العلمية 

  ٩٦  التعليق العام على الدراسات السابقة  

 
 

  ٩٨  منهج الدراسة  
  ٩٨  عينة الدراسة 

  ٩٨  أدوات الدراسة  
  ٩٩  أوالً : أداة تحليل المحتوى

  ١٠١  ثانياً : اختبار المفاهيم العلمية
  ١١٠  ثالثاً : اختبار عمليات العلم

  ١١٩  إعداد دليل المعلم
  ١٢٠  خطوات الدراسة

  ١٢١  األساليب اإلحصائية
 
 
 
  



 
 

 
 

 

  ١٢٣    النتائج المتعلقة بالسؤال األول وتفسيرها ومناقشتها
  ١٢٦  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني وتفسيرها ومناقشتها
  ١٢٦  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث وتفسيرها ومناقشتها

  ١٢٧  الرابع وتفسيرها ومناقشتهاالنتائج المتعلقة بالسؤال 
  ١٣٠  النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس وتفسيرها ومناقشتها

  ١٣٢  توصيات الدراسة
  ١٣٢  مقترحات الدراسة  

  ١٣٥  مراجع الدراسة
  ١٤٧  مالحق الدراسة

  ١٩٣  ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

 
 

  

   

  ٩٩  دروس الوحدة الثالثة من كتاب العلوم للصف الرابع  ١

٢  
نقاط االتفاق واالختالف في نتائج التحليل لمحتوى الدراسة من 

  ١٠١  حيث المفاهيم العلمية

نقاط االتفاق واالختالف في نتائج التحليل لمحتوى الدراسة من   ٣
  حيث عمليات العلم

١٠١  

  ١٠٢  المفاهيم العلمية تباراخجدول مواصفات   ٤

٥  
المفاهيم العلمية  اختبارمعامالت االرتباط لكل فقرة من فقرات 

  ١٠٥  ه الفقرةإليوالبعد الذي تنتمي 

المفاهيم والدرجـة   اختبارمعامالت االرتباط لكل بعد من أبعاد   ٦
  ختبارالكلية لفقرات اال

١٠٦  

  ١٠٨  المفاهيم العلمية اختبارمعامل الصعوبة ومعامل التمييز لفقرات   ٧

٨  
طريقة التجزئـة   المفاهيم العلمية ( اختبارمعامل الثبات ألبعاد 

  ١٠٩  ) النصفية

عمليات العلم لطالب الصـف الرابـع    اختبارجدول مواصفات   ٩
  ) التصنيف في وحدة (

١١١  

١٠  
عمليـات العلـم    اختبارمعامل ارتباط بين كل فقرة من فقرات 

  ١١٤  الفقرة ، جدول : إليهوالبعد الذي تنتمي 

معامل االرتباط بين كل بعد من أبعاد عملية الـتعلم والدرجـة     ١١
  الكلية لألبعاد

١١٥  

  ١١٦  عمليات العلم اختبارمعامل الصعوبة ومعامل التمييز لفقرات   ١٢
  ١١٧  معامل الثبات ألبعاد عمليات التعلم (طريقة التجزئة النصفية)  ١٣

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

   

  ١١٨  ضبط متغير التحصيل في العلوم  ١٤
  ١١٩  القبلي للمفاهيم العلمية ختبارضبط التكافؤ من حيث اال  ١٥
  ١٢٠  القبلي لعمليات العلم ختبارضبط التكافؤ من حيث اال  ١٦
  ١٢٥  قائمة المفاهيم العلمية  ١٧
  ١٢٧  قائمة عمليـات العلـم  ١٨

)  ت المعياريـة وقيمـة (   تنحرافـا المتوسطات الحسابية واال  ١٩
  المفاهيم العلمية اختبارألبعاد 

١٢٩  

  ١٢٩  حجم األثر لقياس حجم التأثير    ٢٠
  ١٣٠  حجم األثر  ٢١

)  ت ( اختبـار المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة و   ٢٢
  ١٣١  عمليات العلم اختبارألبعاد 

  ١٣٢  حجم األثر  ٢٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

 
  

  

   

١  
خطاب الموافقة من التربية والتعلـيم بشـمال غـزة لتطبيـق     

  في المدارس ختباراال
١٤٧  

  ١٤٨  استمارة التحكيم.  ٢
  ١٤٩  قائمة بأسماء السادة المحكمين ألداة الدراسة  ٣
  ١٥٠  فئات التحليل ( المفاهيم العلمية )  ٤
  ١٥٢  يـات العلـم )فئات التحليل ( عمل  ٥
  ١٥٣  نتائج تحليل المحتوى لعمليات العلم  ٦
  ١٥٤  المفاهيم العلمية لطالب الصف الرابع األساسي اختبار  ٧
  ١٦٠  عمليات العلم لطالب الصف الرابع األساسي اختبار  ٨
  ١٦٥  دليل المعلم  ٩

 
 
 

 



 
 
 

  
  
  

  

 
  
  

 
  
  

  
  

  

  
  

  

  
   



 ٢ 

 
 

  
 

  

     يالذيالتقدم الكبير  عد من  هعن جوما ينت، شتى المجاالت في حرزه العالم يثروة 
لبنا اًقوي اًدافع معلوماتيةء معلمين مويذ، زين تمي أفق في شؤون البيئة التعليم بدعٍمة ي ،

 والذي لم نجنِ،  ىالالرفض الجمود الذي يلحق الفصول الدراسية في وضعنا الح رافضين كّل
 إلى نحن بحاجة؛ هنا  نفم. ومحدودية التفكير ، وحفظ المعلومات ،  هتمام بالكمسوى اال همن
مٍعلّم ميرٍخب زٍتمي  ،و ، للتعامل مع العلم وعملياته، الطالب  ثير تفكيرييكون  يجب أنتمكناًم 
المناسبة للمراحل التعليماليب واألس،  متنوعةستخدام الطرق الفي ا تقناًمعامٍ ة بشكٍلي  ،

ترتقي بمستوى  فطالب هذه المرحلة يحتاجون لطرق،  خاص ومرحلة التعليم األساسي بشكٍل
، عناصر سهلة وسلسة يمتزج معها المرح واإلثارة  كه إلىب التعقيد وتفكّذووتُ ،التفكير 

وتدفعه إلى المشاركة في ، ز الثقة في نفس الطالب عزالمتعة التي تُ نم اًفي عليها نوعضلت
ولعّل ة التعلم والبحث عن الجديد .عملي مالمواد التي تحتاج لمثل هذه الطرق مادة العلوم  ن ،
  .والصعوبة التجريد  نكثير ماليلحقها  مادةٌ فهي

  

وتُعد مناهج العلوم أحد المناهج الدراسية التي تهتم باإلبداع ، ذلك أن اإلبداع وتنمية      
القدرات اإلبداعية هدفٌ تربوي أساسي لمناهج العلوم ، لما لهذه المادة من صلة وثيقة بالتقدم 

  ) .٤٤٤:  ٢٠٠٥عيسى ومصالحة ، ، وتأثيراته المجتمعية ( ةنولوجيالعلمي ، وتطبيقاته التك
  

     ستقصاء والبحث فيه الفضول ، وتدفعه نحو اال رثياألشياء الجديدة التي يتعلمها الطفل تُ إن
، ي إلى تكوين المعرفة ، و بها فالخبرة التي يمرتُثير في هذه الخبرة يمكن أالطفل تُؤد ن

 لمعالجة األفكار أو حّل جديدة لتطوير طرق هالفضول الذي سيدفع هذاالطفل فضوله ؛ 
الهويدي ،  (لمية ستخدامها في بناء المعرفة العالمشكالت ، وبناء المهارات التي يمكن ا

٢١:  ٢٠٠٥ ( .  
    

الع على طّعلوم ، ويفترض في المعلّم الناجح االتتعدد وتتنوع طرق تدريس ال ولذلك    
مل عظمها إنوفي  ها حسب الموضع وطبيعة المتعلمين .حتى يستخدم المناسب من، ها كلّ م يكن

وصف طريقة التدريس المستخدمة تُ صادر التعلم ؛ر الظروف واإلمكانات والزمن ومحال توفّ
ائق العلمية ، الحق نإذا كان التركيز فيها على العمليات العقلية للمتعلمين أكثر م ها ناجحةٌبأنّ

ز ركّي دعيجابية . فالهدف من تدريس العلوم لم يأكثر فاعلية وإ ن فيها دوراًطي المتعلمووإذا ُأع



 ٣ 

المتعلمين على التفكير السليم  ز على توجيه وتدريبركّي بْل؛ على تجميع المعارف العلمية 
إجراء التجارب ، وتقديم الفروض لك بإتاحة الفرصة لهم بالكتساب هذه المعارف ، وذ

العلوم هي :        صبح قاعدة التدريس الناجح في تُ اليوبالت، كتشاف الحقائق احات الواالقتر
                      .)١١٥: ٢٠١٠ليان ، (عد ما ترى ) من ( قلّ ) بدالً( الحظ ، فكر ، جرب ، اسأل ، استنتج 

  

 ما كانتْلّوكُ، تخدامها ستدريس العلوم بتنوع أسباب اطرائق  وبناء على ذلك ؛ تتنوع     
مللمادة التعليمية كُلّما كانتْ أقوى بةًناس ع تأثيراً في نفس الطالب ، وألوأوق،  ةًفاعليطالب  ن

طالب المرحلة العليا   المرحلة األساسية يختلف عن ،وأس فهو يحتاج إلى طرقاليب متميزة 
اإلثارة بطتْ طريقة التدريس بالمتعة ومع مستواه العمري والنفسي ، فكُلّما ارتتتناسب 

كلما كانتْ الطريقة ناجحةً وقادرةً  -الطالب هتمامات وحاجات افة إلى اباإلض -والتشويق 
  على إكساب الطالب عمليات العلم المختلفة . -أيضاً  -على ترجمة المفاهيم المتعددة ، وقادرةً 

  

لك وجب علينا أن نزيد من االهتمام به ،    فالمفهوم يعتبر أساس التفاهم والتعلّم ، لذ     
ونُعلّم طالبنا على أساسه ، كما أن المفاهيم تُساعد المتعلّم على تذكّر ما يتعلّمه ،           
وبالتالي نُقلّل من الحاجة إلعادة التعلّم نتيجة النسيان ، وهذا يوفّرعلينا وعلى أبنائنا            

م المفهوم عموماً في تسهيل انتقال أثر التعلّم للمواقف التعليمية            الكثير ، كما يساه
  . ) ٣٢٢:  ٢٠٠١( عقل ،  األخرى الجديدة 

  

في التربية العملية أن اكتساب الطلبة عمليات العلم يجب أن يكون  نكما ويؤكّد التربويو     
تتكامل مع طرق العلم ( الطريقة العلمية ) هدفاً رئيساً لتدريس العلوم ، حيث أن عمليات العلم 

في البحث والتفكير العلمي ، وإلجراء النشاطات العلمية أو التجارب العلمية ؛ يحتاج الطالب 
إلى هذه المهارات العقلية الخاصة التي يعتقد أنّه ما لم يتمكن الطالب من امتالك هذه المهارات 

الصعوبات في دراسته ، أو في تنفيذ أو العمليات ويمارسها فعالً ؛ فإنّه سي نواجه الكثير م
  . ) ١٠١: ٢٠٠١( زيتون ، نشاطاته العملية المخبرية  

  

كونه يهيئ الطالب  -؛ ترى الباحثة أن االهتمام بتدريس العلوم عرضه  في ضوء ما تمو     
نمج -والمهارات العلمية  يلديهم التفكير العلم يللحياة العملية ، وي نعله تربةً خصبةً لكثيرٍ م

 ؛ة في العلوم ومن الدراسات التي تناولتْ المفاهيم العلمي .الدراسات والمؤتمرات العلمية 
ة دورة التعلّم في تعديل التصورات البديلة ثبت فاعليأحيث ، )  ٢٠٠٨دراسة األسمر ( 

٢٠٠٨س قشطه ( ، ودر السادس ة واتجاهاتهم نحوها لطالب الصفّللمفاهيم العلمي   (
فاعليتها في تنمية المفاهيم العلمية والمهارات  ثبتتْالتي أاستراتيجيات ما وراء المعرفة 
د على فاعليتها في اكتساب كّ، حيث أ) المتشابهات  ٢٠٠٧الحياتية بالعلوم ، ودرس األغا ( 



 ٤ 

التي كان لها  ) خرائط المفاهيم ١٩٩٨المفاهيم العلمية في مادة العلوم ، واستخدم قرني ( 
ثر في تنمية كلٍّ من التحصيل واكتساب عمليات العلم لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي األ

ثبت أثرها أو ،) خرائط التفكير ٢٠٠٦ودرس الشافعي ( ، رين دراسياً في مادة العلوم للمتأخّ
لم العلوم لتالميذ ة وتعزيز استخدام استراتيجيات تنظيم الذات لتععلى تحصيل المفاهيم العلمي

)  ٢٠١٠ المرحلة اإلعدادية . ومن الدراسات التي اهتمتْ بعمليات العلم ؛ دراسة القطراوي (
دت على فاعلية استخدام استراتيجية المتشابهات في تنمية عمليات العلم ومهارات كّأ ، حيث

)  ٢٠٠٩(  التفكير التأملي في العلوم لدى طالب الصف الثامن األساسي ، ودرس شاهين
ثره الواضح على التحصيل وتنمية عمليات العلم لدى تالميذ الصف الرابع وأالتعلم النشط 

فاعليتها في تنمية التحصيل  ثبتتْالتي أ) الوسائط المتعددة  ٢٠٠٧، واستخدم صقر (  االبتدائي
نحو  وبعض مهارات عمليات العلم األساسية لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي واتجاهاتهم

) األنشطة التعليمية اإلثرائية ودورها الواضح في  ٢٠٠٦الحاسب اآللي ، واستخدم سليمان ( 
تنمية بعض عمليات العلم والتحصيل المعرفي لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي في مادة 

) استراتيجية التقويم الضمني المصاحب لمفهوم دورة حياة  ٢٠٠٤العلوم ، واستخدم أحمد ( 
لم لتالميذ الصف في تنمية التحصيل واالتجاه وعمليات الع التي كان لها األثرئنات الحية الكا

   الرابع االبتدائي .
  

وترى الباحثة أن ما يحدد الطرق المناسبة والفعالة في تدريس العلوم أو المواد األخـرى       
فعالً أثّرتْ فـي معلومـات   هي النتاجات العلمية التي تتوصل إليها الطريقة بعد تطبيقها . وهل 

وعقل ووجدان الطالب ومهاراته ؟ أم قامتْ بحشو المعلومات في عقله ؟ فمـن هنـا ؛ تـرى    
مادة العلوم تحتاج لطريقة ي الباحثة أنالجوانب  تُعالج الجمود والتجريد الذي يحيط بها ، و تُنم

حيث تم اختيارهـا كمحـورٍ    .حسب الطريقة الدرامية لدى طالب المرحلة األساسية الوجدانية 
  لهذه الدراسة ، لما تتمتّع به من إيجابيات قوية إذا ما ُأحسن استخدامها .

  

 يتشـوق ال  ه ال يوجد طفـلٌ نطالق ، ألنّه للعب واالوحب طالبمع طبيعة ال الدرامفق اتّوت     
تـوى المـنهج إلـى التلميـذ     م محقدتُي ت، الا الدرام عتمد عليهتعب ، وهو ما لإلى التمثيل وال

، ممـا   سـلبياً  يـاً تلقّيكون م أن نم بدالً يجابياًإ شاركاًصبح التلميذ م، لي ابةوجذّ قةشي ةبصور
لاوبالت، ه ساعد على تيسير الفهم وتعميقه في ذهنيي يسـترجاع ، نظـراً  ل عليه التذكر واالسه 
ـ تُ كمـا أن الـدراما   ، مرئي تمثيلي تقديمها في إطارٍ الخبرات التعليمية تم نأل ر الموقـف  غي

فبدالً التعليمي ، من علّقيام المم بتوجيه حديثه إلى التالميذ عن  شخصـية  ـ  أو موقـف ،  ينٍمع
ويلر ذكرك أكثر م؛مر ن ة فـي صـياغة    مشـاركاً  صبح التلميذ هذه الشخصية ، وعضـواً ي

،  نٍعـي م أو موقـف  شخصٍعن لك  ىحكي بين أن شاسع وتجسيد هذا الموقف ، وهناك فرقٌ



 ٥ 

وبين أن ـ       صبح تلك الشخصـية ل أنت لتُتتحو وتشـارك فـي صـنع هـذا الموقـف م ،ن            
   المـواد الدراسـية    فـي تـدريس   استخدام الدراماكان السعي نحو ؛  هنا نم. التمثيل  خالل

ـ  بدالمختلفة حتى ت            فـوس التالميـذ   وتشـيع البهجـة فـي ن    ، وادالحياة والنشاط في تلك الم
  . ) ٣٩ : ٢٠٠١القرشي ،  (
  

ور   بالـد  ((فالدراما التربوية لها جذورها في لعـب األطفـال ، وبالتحديـد مـا يسـمى           
. إن التزاوج ما بين التخيل واالدعاء في اللعب هو الذي  )) تصديق اللعب ((، أو  )) االجتماعي

أهميةً لنمو الطفل وتعلّمه اللعـب التخيلـي االدعـائي ، الـذي يقـود مباشـرةً إلـى                    يحقّق 
الطفل ال يرمز في اللعـب ، بـل يتمنّـى ويحـرر      ((:  يداخل الدراما ، وكما يقول فيجوتسك

      تمنّياته عن طريق تمرير التصنيفات األساسية للواقع بأن تمـر عبـر خبرتـه ، فـاليوم فـي          
        ))اللعب يمكن أن يستغرق نصف ساعة ، ومئات األميال يمكـن قطعهـا بخمـس خطـوات     

  . ) ٥٦:  ٢٠٠٢( كردي ، 
  

     ة لدى الطفل اليالدراما تساعد على تطوير القصص الخي كما أن ، ث عـن  وتدفعه للتحـد
كمـا   ، وجود صـديق والرغبة في ، والوحدة ، والرفض ، ل والتقب، ق باإلحساس قضايا تتعلّ

، مشـاعره   عـن  التعبيـر  ستطاعة الفرداو،  ةصغير فية التعامل بين مجموعاتعالج كيتُها أنّ
والهدف مذ نوما يحدث فيهـا بشـكلٍ   ص غرفة الصفّلك هو إتاحة المجال أمام التالميذ لتفح 

  للتعامل معها . ةبديل باليتطوير أسو ، يجابيإ
  

  ةوشخصـي  ةأسري مشاكَل لحّل قتراحاتام ويقد، ث كما يرغب ل بالتحدح للطفلك تسمكذو     
حاسـيس  أعـن  كشف التي تستخدام اللغة االتعبير بالحركة دون الحاجة إلى وكذلك ،  ةمستقبلي
بشكٍل مكبوتة ٣٥: ٢٠٠١( عساف ، بطنين ، ثيرٍم ( .  

  

فـي خلـق    ةقومن لهذه الطريقة ا وهناك دراساتٌ ومؤتمراتٌ علميةٌ تناولت الدراما ، لم     
أجواء مناسبة و، ة داخل الصفوف الدراسية للعملية التعليمي نواضـحٍ  تأثيرٍم   ات فـي سـلوكي

فاعلية الحوار الدرامي ) الذي أكّد على  ١٩٩٩الطلبة ، ومن هذه الدراسات : دراسة يوسف ( 
ـ  في تعديل األفكار الخاطئة عـن اإلدمـان والم   دى طـالب المرحلـة الثانويـة ،                خـدرات ل

تحسـين مسـتوى    أدى الـى ة أسلوب الخبرة الدرامي أن) الذي وجد  ٢٠٠٣ودراسة حلس ( 
ودراسة أبـو موسـى      ،  الكتابة اإلمالئية واالتجاه نحوها لدى تالميذ الصف السادس األساسي

 )٢٠٠٨ المهارات بعض ينتحسيؤدي إلى  الدراما ستخداما ) الذي أشار إلى أن لدى ةالقرائي 

   األساسي السابع الصفّ طلبة
   



 ٦ 

ونظراً الزدحام المحتوى العلمي لمنهج العلوم ، وكثرة المفاهيم المجردة ، وعمليات العلم      
؛ كّل هذا قد يخلق نوعاً من المخاوف في نفوس الطلبة تجاه هذه المادة ، مما ينعكس على 

أسلوبٍ يكتسب الطالب من  وأي هذا كلّه ؛ تحتاج مادة العلوم لطريقة تحصيلهم العلمي . ولتفاد
نحو تعلم المفاهيم  مخالله المعلومة بطُرق مشوقة فعالة تُثير دافعية الطالب ، وتُعزز اتجاهاته

يزة ، وعمليات العلم . لذلك كان اهتمام الباحثة بالدراما ، كونها تُعد من األساليب التعليمية المم
، وهذا ما أثبتتْه بعض  وتعليمية ةتربوي ستخدامها في تشكيل خبراتاأحسن توظيفها و إذا ما

الدراسات التي تناولتها في مواد تعليمية متعددة ، كاللغة العربية ، واللغة اإلنجليزية ،   
وب اهتمامها نحو فهذا ما جعل الباحثة تُص. وغيرها ، إال أنّها شحتْ كثيراً في مادة العلوم 

الدراسة ، لمعرفة مدى تأثيرها في تنمية المفاهيم العلمية ،  هالدراما ، وتجعلها محوراً لهذ
  . مادة العلومواكتساب عمليات العلم في 

  
 

  

         
 

  

  : اليةالت األسئلةوينبثق من هذا السؤال الرئيس 
  

  ما المفاهيم العلمية الواجب تنميتها في مادة العلوم لدى طالبات الصف الرابع األساسي ؟ .١
  ما عمليات العلم الواجب تنميتها في مادة العلوم لدى طالبات الصف الرابع  األساسي ؟ .٢
الدراما الالزمة في تنمية المفاهيم واكتساب بعض عمليات  ما أنشطة توظيف أسلوب .٣

  العلم بمادة العلوم لدى طالبات الصف الرابع األساسي ؟
 ( اللواتيدرجات الطالبات في المجموعة التجريبية  يبين متوسطَ اختالفوجد يهل  .٤

درسن ( اللواتي  في المجموعة الضابطة قريناتهن درجاتودرسن بأسلوب الدراما ) ، 
  ؟  ةمفاهيم العلميلل االختبار البعدي فيباألسلوب المعتاد ) 

درجات و درجات الطالبات في المجموعة التجريبية يبين متوسطَ اختالفوجد يهل  .٥
عمليات العلم ؟لبعض  االختبار البعدي في المجموعة الضابطة في،  قريناتهن 

 
 

  

  
  . التدريس ( الدراما / التقليدية ) سلوبأ    

  



 ٧ 

  
 . أداء الطلبة في اختبار المفاهيم العلمية .١

   . داء الطلبة في اختبار عمليات العلمأ .٢
  

 
 

درجات  يبين متوسطَ)  ٠.٠٥ ≤ α( عند مستوى  إحصائية ذات داللة فروقٌال توجد  .١
 يناتهندرجات قرو، الدراما )  سلوببأ ن( الالّتي درس التجريبيةالمجموعة الطالبات في 

مفاهيم لل االختبار البعديفي درسن باألسلوب المعتاد ) الالّتي ( في المجموعة الضابطة 
 . العلمية

 

درجات  يبين متوسط)  ٠.٠٥ ≤ α( عند مستوى  إحصائية ذات داللة  توجد فروقٌال .٢
 يناتهندرجات قرو، الدراما )  سلوببأ نالالّتي درس( لطالبات في المجموعة التجريبية ا

البعدي لبعض  االختبارفي درسن باألسلوب المعتاد ) الالّتي (  في المجموعة الضابطة
  م .عمليات العل

  
 

 

  : إلى اليةتهدف الدراسة الح  
  

طالبات الصف الرابع لدى  في مادة العلومالعلمية الواجب تنميتها  المفاهيم تحديد .١
 األساسي .

  تحديد عمليات العلم الواجب تنميتها في مادة العلوم لدى طالبات الصف الرابع  .٢
 األساسي .

كتساب بعض او، في تنمية المفاهيم العلمية  الالزمة الدراماأسلوب توظيف  بناء أنشطة .٣
 .العلوم للصف الرابع األساسي  مادةعمليات العلم ب

  الدراما في تنمية المفاهيم العلمية لدى طالبات الصف الرابع أسلوبثر توظيف أمعرفة  .٤
 . األساسي

كتساب بعض عمليات العلم لدى طالبات الصف االدراما في  سلوبأتوظيف ثر أمعرفة  .٥
  .  الرابع األساسي

 
 



 ٨ 

 
 

  تكمن أهمية الدراسة فيما يلي :  
 

رات قرطي مناهج العلوم في صياغة المخطّفيد متُما ، معلومات عن الدرا الدراسةتُوفّر  .١
 ختلف مهم على مر للطلبة عملية تعلّيسبحيث تُ، الدراما  ألسلوب الدراسية وفقاً

 مستوياتهم .
٢. وفيد المشرفين التربويين لمادة العلوم تُ يمكن لهذه الدراسة أن ،ذلك مخالل إقامة  ن

 الدراما . بأسلوبى من خاللها العمل نَّتبوي، مي العلوم علّلم ورشات عمٍل

ساب بعض تكاو، م هذه الدراسة نماذج لدروس تتضمن تدريس المفاهيم العلمية قدتُ .٣
 . بهذا المجال درسينلطريقة الدراما التي قد تفيد الم وفقاً، عمليات العلم 

قد يستفيد منها ، م لعمليات العل اختباراًو، للمفاهيم العلمية  اختباراًهذه الدراسة ر وفّتُ .٤
في مجال تدريس العلوم عند إعداد أدواتهم للبحث . طلبة البحث العلمي 

اكب االتجاهات الحديثة في تدريس العلوم للمرحلة األساسية وتالدراسة طريقة  ستخدمتَ .٥
  . الدنيا

  

 
 

بمدرسة عمواس  لرابع األساسيطالبات الصف ا نم ةنعلى عي اليةالدراسة الح تْقتصرا     
ر قـر م ن) م التصنيف (الثالثة الوحدة منطقة شمال غزة ، حيث تم تدريس  ياالبتدائية لإلناث ف

باستخدام طريقة الدراما ، في الفصل الدراسي الثاني من العام  العلوم للصف الرابع األساسي ،
 ) هذه الدراسه على قياس المفاهيم  م ) .وتم قياس الموضوعات في ٢٠١٠ – ٢٠٠٩الدراسي

  العلميه وبعض عمليات العلم  
  

 
 

  تم تعريف مصطلحات الدراسة بصورة إجرائية كما يلي :    
  

: 
  

 مثيليتالمحورها النشاط ، المعلم  نم هيالنشاطات التي يقوم بها الطالب بتوج نم ةٌلسلس    
ثبحي، طالب الة أمام بقي يخالل التمثيل ، قد نم الطالب ممالجسم بالصوت والحركة و راًعب

نةعيم أو فكرة ، أو أحداث ، شبع وتُ، بحيث تبعث في نفسه المتعة والسرور ،  عن شخصيات
، اور الدراما وستتناول الباحثة في هذه الدراسة محورين من مح . حاجاته في التعبير عن ذاته

  . )  المسرحيةالقصة و  (:  وهما



 ٩ 

: 
  

أو الخصائص المشتركة ، خالل السمات  نملطالبة نها اكوتُالصورة الذهنية التي هي      
، ة تتضمنها وحدة التصنيف لفظي وداللة سمٍقف أو مجموعة أشياء ، وتتكون من العدة موا

  . لذلك المعد الطالبة في االختبارحصل عليها تلدرجة التي قاس باوتُ
  

: 
  

 يهي القدرات والعمليات العقلية التي تستخدمها الطالبة لمواجهة مواقف الحياة اليومية الت     
)  ، االسـتنتاج المالحظة ، التصنيف  ( : وتُحدد بالمهارات التالية تواجهها ، أو لحّل مشكلة ما ،

  . لذلك المعد الطالبة في االختبارحصل عليها تبالدرجة التي  قاسوتُ، 
 
 



  

 
 

 
 

 
  
 

  
  

  
   

  
 



 ١١ 

 
 

  

مين القادرين على تعلّالعلماء والم نم لبناء جيٍل الئمةًلمكان األكثر مالمدرسة هي ا نإ     
والعمل ، هتمام بالمدرسة المستويات ، لذلك كان االاألخذ بيد المجتمع والوصول به ألرقى 

قة شووالوسائل الم، ز تميم المعلّذلك إال بتوفير الم يكن ، ولمعلى كيفية إخراج هؤالء العلماء 
بالواقع  مرتبطٍةة وسلسل لقادرة على إيصال المعلومة بطريقة سهلةا، الة التدريس الفع قوطر، 
، وتعريفها ،  في هذا الفصل الدراما . وقد تناولتالدراما : هذه الطرق أهم  نم ّلولع، 

  .التربوية  اليبهاوأس، وطريقة تدريسها ، وأهدافها ، وأهميتها 
  

 
 

لي إثراء وتعميق عملية التعلم لكّل التالميذ اعد عسالتدريس التي تُ اليبالدراما من أس عدتُ     
، ة وخاصم المتعلّ اليةرتباطه بالخبرة المباشرة الناتجة عن نشاط وفعال نظراً غار منهم ،الص

الحتياجات ا عتبارهااما تضع في ، إنّ العمليات العقلية فقط ركز علىال تُالدراما  ، كما أن
 التسلية ومضيعة نم ها نوعأنّ الدراما على م . وقد ينظر البعض إلىجتماعية للمتعلّالنفسية واال

 صورةً عدتُ -التمثيل عنَى بوتُ -ذلك ، فالدراما  نأهميتها أبعد وأعمق م ولكن، الوقت 
سان ، وعالقته باآلخرين نللحياة التي يعيشها اإلنسان ، حيث تتعامل مع معرفة هذا اإل صغرةًم

  . ) ٣٢٤: ٢٠٠٣عبد الهادي ،  وراشد  و( النجدي في هذا العالم  ، ومكانته
  

يبات ه تدركسبي تُوصراحةً ، كما أن االنهماك الذ اًدتجعل األطفال أكثر و فالدراما     
 عاتها .أشكال الدراسة وموضو ل طرق تعلم التركيز في كّلالدراما لألطفال يجعلها من أفض

 ية في رياض األطفال والمدارس االبتدائية تفتح آفاقاًالمناهج الدراس إدخال الدراما إلى نإو
ل تحم عن اكتساب القدرة على بالبهجة والسعادة ، فضالً وتجعل حياة األطفال مملوءةً أرحب ،

م طرق اإللقاء ستخداقيقية في مستقبل حياتهم . ثم إن اوالقيام بأدوارهم الح، مسؤولياتهم 
المسرحي يبعث في الجو الدراسي التشويق  عنصر ،ويبعث في الصغار عامل النشاط وحب 
  . ) ١٠٧: ٢٠٠٧( عبد المنعم ،المسرح 

  

  ين :همن ممبدأي ىم المثمر يعتمد علالتعلّ علماء النفس أن ىوير     
  

   :أن قه عملياًمارسه ونطبنُ ما نتعلمه ينبغي أن . 
  



 ١٢ 

   :ّشئ نقوم بممارسته ، فنحن نتعلم الشئ الذي ننجح  م كّلنا ال نتعلّأن
  . ةًسار في أدائه ، ويترك في نفوسنا خبرةً

   
ستخدام مسرحة ا ؛ تمنفوس التالميذ  بح حجرات الدراسة أماكن محببة إلىصولكي تُ     

 النشاطَ رعتبِالجديد ، الذي ي للفكر التربوي صادقةً رجمةًت عدالتي تُ) ،  الدراما ( المناهج
المدرسي جوهر عتمد علىالمناهج الدراسية ، والذي ي تنوستخدمة ، وهو ع طرق التدريس الم

ما يمد  جديدة ةالتالميذ بدافعي.  
   

خالل  نس ، مالتالميذ أثناء التدري هتبديد الملل الذي قد يشعر ب إلىفالدراما تهدف      
 ة ناطقة محببة إلىحي صورة إلىتخليص الدروس من جمود الحروف المكتوبة ، وتحويلها 

ي نفوس التالميذ ، وهو ما يمنح التأثير المباشر في التالميذ ، ويحقق الخبرة المباشرة للمؤد
  . ) ٣٨ : ٢٠٠١(القرشي ،سواء  حد ي علىوالمتلقّ
  

 
 

 (:  بقوله ) ٩٢:  ٢٠٠٠ (فها  الحسن عر)  نوع ماألطفـال  التفكير المبدع عنـد   ن
:     بأنهـا  فهـا أيضـاً  وعر . )))  جتماعيةاألدوار اال فيما يتعلق بالعالقات االجتماعية (

)) هي عبارة عن مسرحيات الخيـال  ؤختُ،  قصيرة ـنالقصص أو الشعر أو م نذ م  ،
 . ))بتمثيلها   ويقوم األطفال

 

 وإحدى وسائل  ((:  هابأنّ ) ٣٤،  ٢٠٠١(  أبو بطنينو من محمد عساف  فها كّلعر
وتستند إلى التجربة المباشرة للطفل بمشاعره وعواطفـه ونشـاطه   ، عتمدة التربية الم

هتمـام  كما تسعى إلى اال،  وذهنياً وجسدياً روحياً هوتطوير تهوتسعى إلى تنمي،  الذاتي
 . ))وتسليته  بالطفل

  

  

 (:  هابأنّ)  ٢٠٩: ٢٠٠٢ (الدهان فها وعر) نوع ميعتمـد  ، م أنواع اللعب المـنظّ  ن
مـنهم علـى األداء    قدرة كلٍّ شارك فيه جميع األطفال مهما كانتْعلى التمثيل الذي ي

التمثيلي  ،بدعون درامياًحيث ي من تُ قصةفهمأليمن ت أو، عليهم  قص (( . 
 

 تمثيليةٌ هي روايةٌ:  لغةً (( ، فقال :) ٢٠:  ٢٠٠٤ (رجب ا فهوعر  ،صانة تمتاز بالر
ةٌ ال: هي محاول واصطالحاً.  والجدستخدام المسرح كوسيلة تعليمية  ،فيها تحويـل   يتم



 ١٣ 

ل غالباً داخل حجرات مثَّتُ،  بسيطة مسرحية رة إلى أعماٍلقروالمواد الم بعض المناهج
  . ))الدراسة 

 

 (:  هابأنّ ) ٢١٢:  ٢٠٠٥ (سليمان فها وعر) شكٌل فنّي مرتبطتْ، ا أشكال األدب ن 
موتجسـيد  عنهما في تصـوير الصـراع    ختلفتْبالرواية والقصة ، وا حيث اللغة ن ،

ـ ، أو تتحر وقافيةً وقد تأخذ الدراما شكل الشعر وزناً الحدث ، وتكثيف العقدة . ر من 
  . ))أخذ شكل النثر ن وتيديهذين القَ

  
  

  

  وبناء على ما سبق ؛ يتّضح أن التعريفات السابقة اتفقت فيما يلي :
  

 خالل التمثيل . نيقوم به الطالب بنفسه م،  ذاتي عبارة عن نشاط الدراما .١

٢. ختلفة الدراما لها أشكال م ،أو أدواراً  اًأو قصص،  قصيرةً فقد تكون مسرحيات ،
 .اً أو نثر،  اًأو شعر،  جتماعيةًا

  في نقل األفكار والمعلومات . الدراما وسيلةٌ فعالةٌ .٣
  

  ختلفت فيما يلي :وا
  

منهم من وصفها بأنّها و، التفكير  نم نوعبأنّها ها فَصو نفمنهم م، في وصفها  اختلفوا
  . أنواع اللعب نم نوعمنهم من وصفها بأنّها و،  وايةٌر

  

  بأنها : الدراما ف الباحثةعرتُ؛ ما سبق  ىوبناء عل
  

 تمثيليالمحورها النشاط ، المعلم  نم هيالنشاطات التي يقوم بها الطالب بتوج نم ةٌلسلس    
ثبحي، طالب الة أمام بقي يخالل التمثيل ، قد نم الطالب ممالجسم بالصوت والحركة و راًعب

نةعيم أو فكرة ، أو أحداث ، شبع وتُ، بحيث تبعث في نفسه المتعة والسرور ،  عن شخصيات
، الباحثة في هذه الدراسة محورين من محاور الدراما  تناولتو . حاجاته في التعبير عن ذاته

  . )  المسرحيةالقصة و  (:  وهما
  

 
 

     ي( ه :عن أهمية المسرح والدراما التربوية بقول)  مارك توين (ر عب)   المسرح التعليمـي إن
الق ، وخير دافعٍ للسلوك الطيب لألخ مٍعلّم تراعات في القرن العشرين ، وإنّه أقوىخأعظم اال

، أو فـي المنـزل    قـة رهم ن بالكتب بطريقةلقّدروسه ال تُ ة اإلنسان ، ألنعبقري إليه هتدتْا
بطريقة ملّمة، بل بالحركة المنظور ة وإ . حماسال عثُالتي تبن تأثيرها  ىكتب األطفال ال يتعد

ـ    بعد رحلتها الطويلة الباهتة ، ولكن ما تصل إليهالعقل ، وقلّ حين تبدأ الـدروس رحلتهـا من 



 ١٤ 

 ووجـدانياً  غايتها عقليـاً  تمضي إلى بْل، ها ال تتوقف في منتصف الطريق فإنّ؛ مسرح الطفل 
٣٢٤، ٢٠٠٣ادي ، عبد اله وراشد  و( النجدي  )) وسروراً اًوحس ( .  

  

     يجاباإلد على التأثير أكّالتجارب الميدانية تُ كما أنـة ا  يسـتخدام طريقـة الـدراما    لفاعلي
كطريقة مها تُطرق التدريس في المراحل الدنيا ، ألنّ نقد   م لألطفـال الفكـر بطريقـة  جذابـة 

اختيـار  ما ذو فاعلية ، إذا أحسنستخدام تكتيك الدراوحوار . واية بما يحويه من مواقف سلّوم 
وتحليل الموقف الدرامي المن للتضمعديد مـ  ، وتوصيلهالمثيرات  ن ـ ي هلألطفال ، كما أنّ ق حقّ

 سـتخدام الـدراما فـي    اختيار المواقـف المناسـبة ال   ذا أحسنإ ممو لديهجوانب النّ نم كثيراً
  . ) ١١٠ : ٢٠٠٧( عبد المنعم ،التدريس 

  

فيما يلي أهمية الدراما  ) ٣٤:  ٢٠٠١ (أبو بطنين د عساف ووحد:  
  

 . وتكشف عن كوامن نفسه،  التعبير الحر نم التلميذن مكّتُ .١

 . تعمل على تنمية شخصية الطالب من جميع النواحي .٢

 .برز مواهب الطفل وقدراته تُ .٣

 . الكثير من مشاكل التالميذ حّلتعمل على  .٤

 .ذ رفيه وتجسيد نشاط التالميتعمل على ت .٥

  . د التلميذ الجرأة والشجاعةعوتُ .٦
  

     جـذب الطـالب   ، فتالدراما تعمل داخل حجرة الصف عمل المغناطيس  وترى الباحثة أن
تُسـهل  فهـي ال  ، في عملية التربية والتعلـيم  من أهمية كبيرة وإيجابيات كثيرة  الما له،  إليها

بعـض المشـاكل    وحـلّ ،  ناء قيمٍ سـلوكية م في بسهِبل تُ؛ ة العلمية فحسب اكتساب المعرف
  واهب والقدرات المكبوتة داخل الطالب .موالكشف عن ال، جتماعية اال
  

 
 

فيما يلي ) األهداف التربوية للدراما ٤٩ : ٢٠٠١(القرشي د حد  :  
  

اون ، ومعرفة الحقوق جتماعية كالتعاال كتساب بعض القيمعلى ا مالمتعلّمساعدة  .١
 . ل المسؤوليةالواجبات ، والمشاركة ، وتحمو

 .ر مشاهد المسرحية لفترة طويلة وتذكّ تيسير عملية الفهم والتعلّم ، .٢

٣. م علىتعلّمساعدة الم ا بداخلهالتعبير عم مأفكارٍ ن وأحاسيس  ومشاعر. 



 ١٥ 

ر في ؤثّتُ اليةًنفعللتمثيل قوةً ا ألن م تجاه ما يشاهده ويسمعه ، نظراًتعلّنتباه الماإثارة  .٤
االر في زيادة ؤثّتُ الىوبالت شاهد ،المفاال،  لديه نتباه البصرينتباه البصري رتبطٌم 
، بسبب متعة  ستمرةم م بدافعيةتعلّالم ذاتها تمد فعية ، وعملية التمثيل في حدابالد

 المشاهدة ، والمشاركة في عملية التمثيل .

٥. فهم مواقف اآلخرين الذين  ين يقومون بالتمثيل أو المشاهدة علىتعلمين الذمساعدة الم
يؤدون أدوارهم ، ممعلى زيادة حساسيتهم للمشكالت االجتماعية . ساعدا ي 

عاني منها ة ، والتي قد يعالج بعض المشكالت السلوكية والنفسي تُساعد الدراما على .٦
وفقدان ، نطواء الكالم ، والخجل ، واال مثل عيوب النطق ، وأمراض بعض التالميذ ،

 فس ، والتوتّر النفسي ، والعدوانية .الثقة بالن

٧. يقرأذهان إلى التي تبعد زمانياً ومكانياًو الحقائق واألحداث الماضية ب النشاط التمثيلي 
 المتعلّم .

٨. اإللقاء  تنمية مهارات القراءة والنطق الصحيح ، وفن ،الي والجم وتنمية الذوق الفني
 ميذ .التال لدى

خالل  نمين ، وذلك متعلّالم دان إلى ظهور اإلبداع لدىمهن يتنمية المبادأة والخيال اللّذا .٩
الدراما اإلبداعية ، التي ال ترتبط بنص مسرحي مإثارة التفكير  نٍ ، والتي تعمل علىعي

 . والخيال

م تعلّعايشة المم نهو ما يمكن تحقيقه مم ، وتعلّالم تدعيم وتعميق مفهوم القدرة لدى .١٠
 . ستهواءواال ص واإليحاءخالل ما يعرف بعمليات التقم نم، لشخصيات المسرحية 

 . نفوس التالميذ ، وجعلهم أكثر قابلية للتعليم إدخال المتعة والبهجة في .١١

١٢. توفير جو من والتفاهم  الصداقة والودم وتالميذهعلّبين الم . 
  

كما يلي األهداف التربوية للدراما  ) ٣٤:  ٢٠٠١ (عساف وأبو بطنين د وحد:  
  

 .تجاه التلقائية والتشجيع وبناء الثقة بالنفس تطوير بيئة خالّقة تدفع با .١

 .نسان في المجتمع صية الطفل ، وتطوير قدراته كفرد وكإتنمية شخ .٢

٣. تنمية العفوية النابعة مرتجال االك بلورة قدرته على ل، وكذ الطفل وخياله وإبداعه ن
 . ةوالمبادر

 .جتماعية بين األطفال اال نفعاالت والمشاعر والعالقاتتطوير اال .٤

  .كتشاف قدراته اإلبداعية والجسدية الطفل في امساعدة  .٥
    
  



 ١٦ 

كما يلي ) األهداف التربوية للدراما  ٢١٣: ٢٠٠٥ (سليمان د وحد:  
  

 .م عن الطفل يجعله أكثر قابلية للتعلّالتفريج  نللدراما وظيفةٌ ترويحيةٌ ، أل .١

 . وتنمية ذوقه الفني،  ربية إحساس الفرد بجمال الفنت .٢

 .ي إلى اإلبداع ؤدد يتنمية خيال الطفل ، مما ق .٣

 .تقوية الثقة بالنفس  .٤

 معلومات الطفل ، وتوسيع مداركه . إثراء .٥

 .ة نفعاالت الضارالالكبت وا نيص الطفل متخل .٦

٧. تنمية حاسنق ةلدى الطفل  دية. 

 .ستطالع لدى الطفل غريزة حب اال إشباع .٨

 .معظمها من أو  فل على التخلّص مَن عيوب النطق لديهمساعدة الط .٩

 .هذه المعرفة  قَفْزيادة معرفة الطفل بطبائع الناس ، فيتعامل معهم وِ .١٠

ي نمتُ والتأثير في اآلخرين عن طريق اإلقناع ، كما تنمية قدرة الطفل على التعبير .١١
 .الطالقة التعبيرية  لديه

  .  رشيدة توجيهات نم هنُمضتعديل سلوك الطفل لما تَ .١٢
  

تُ؛ على ما سبق  وبناءفيما يلي د الباحثة األهداف التربوية للدراما حد:  
  

  ة قابلي نزيد ما يمم، م تعلّل البهجة والسرور في نفس المادختُساعد الدراما على إ .١
 م .التعلّ

م ، تعلّستيعاب ، وإثراء معلومات المدراما على تيسير عملية الفهم واالساعد التُ .٢
 . حتفاظ بها أطول فترة ممكنةواال

 .م تعلّساعد الدراما على تنمية قدرة التعبير لدى المتُ .٣

 .ة ة والنفسيساعد الدراما على عالج بعض المشكالت السلوكيتُ .٤

 اليوالجم القراءة والنطق الصحيح ، وتنمية الذوق الفنيساعد الدراما على تنمية مهارة تُ .٥
 لدى المتعلم .

 .ي إلى اإلبداع ؤدم الذي يتعلّساعد الدراما على تنمية خيال المتُ .٦

 .فس تقوية الثقة بالنّ علىساعد الدراما تُ .٧

جتماعية بين الطالب أنفسهم وبين الطالب تُساعد الدراما على تعزيز العالقات اال .٨
م علّوالم. 

  . وتنمية المفاهيم والمهارات، ة في تدريس المواد العلمي تُعتبر الدراما طريقةً فعالةً .٩



 ١٧ 

 
 

عنـد تخطـيط وتنفيـذ    الركائز األساسية التي ينبغي مراعاتها  إحدىم تعلّل طبيعة الممثّتُ     
د ، وهو المستهدف األول حهنا هو المؤدي والمتلقّي في آنٍ وا متعلّمال عتبار أنالدراما ، على ا

ـ تعر نلذلك كان البد ممن وراء استخدام الدراما .  ـ تعلّف طبيعة الم الل مراحـل نُ م خ ه مـو
ـ ليمية مع طبيعة النمو العقلي واالجتماعي واالالمختلفة ، حتى تتناسب المسرحيات التع  الينفع

ـ ي؛ الطفل  موعنا المراحل األولى لنُفإذا تتب م .تعلّبها الم التي يمر والجسمي يغوواللُّ الحظ أن 
ـ  مكِّالـذي ي ، واللعب وم بها خالل سنوات حياته األولى هي الوظيفة األساسية التي يق نـه من 

بالخيال  قيقةباألحالم ، يمزج فيه الح الم مليءالتنفيس عن طاقاته الزائدة ، ويجعله يعيش في ع
ويبدأ في ممارسة األلعـاب  ، هتمام الطفل بعالم الواقع الذي يعيش فيه ، ثُم ما يلبث أن يزداد ا

أشـكال الـدراما     ، والتي ال تخلو ف ة التي تخضع لبعض القواعدالجامعي ـني نفس الوقـت م
يادة تكيفه االجتماعي غوية ، كما تُسهم في زحصيلة الطفل اللُّ موساعد على نُجتماعية التي تُاال

يقوم  ع أنتوقّجتماعية المحياة المقبلة ، ولممارسة أدواره االباإلضافة إلى إعداده لل،  الينفعواال
  . )  ٤٠: ٢٠٠١( القرشي ،المستقبل بها في 

  

لكي تكـون النتـائج    سليمة ى على أسسٍبنَي التدريس بالدراما يجب أن نوترى الباحثة أ     
ةًقوفّم  ،ومن يحتـاجون   بتدائيـة مـثالً  طبيعة المتعلم ، فطالّب المرحلـة اال  هذه األسس أهم

وقصصٍ لمسرحي اتـ ، غوية وحصيلتهم اللُّ،  تتناسب مع مستواهم العقلي ، لهم ووحاجاتهم ومي
بخالف المراحل المتعلّم كُلّمـا مة عنهتقدتناسبةً مع طبيعة المكانـتْ   م ، وكُلّما كانتْ الدراما م

  . على تحقيق أهدافها قدرأ
  

 
 

٤٩:  ٢٠٠٥ (العمري د وحد فيما يلي  الصعوبات ) أهم:  
  

١. مين بكثيرٍعلّإغراق الم من المستخدم في الدراما والمسرح تُ يتداخلة التصطلحات الم ،
ة الدراما ، رة ، وعمليطووالدراما الم،  اإلبداعي والتمثيل، ة الدراما اإلبداعي :مثل 

اليةرتجاالة ، والدراما والدراما التربوي ة ية ، والدراما الصفّ، والدراما غير الرسمي ،
 والدراما في التعليم .

٢. وضع األنشطة الدرامية على هامش المنهاج المهذا إ -ر قرن أصالً دتْجِو -  ،       
ما يعلّعطي الممين إيحاء يتها .بعدم أهم 



 ١٨ 

، غير مألوفة لدى المعلمين  اما يجعله، مين بهذا الجانب علّهتمام برامج إعداد المعدم ا .٣
 ة توظيفها .هميألدركين غير ميجعل المعلّمين و

٤. مة تُعظم األنشطة الدراميمارس مأعب خالل اللّ ن نفين متخوعلّمين مما يجعل الم ،ن 
  ة .م بجدية التعلّاألطفال ال ينظرون إلى عمليالدراما تجعل 

  

٢٤:  ٢٠٠٧(يوسف د حد فيما يلي الصعوبات  ) أهم:  
  

 ختلفة في مجال العلوم .ة المللموضوعات الدراسي حة التي تصلُة النصوص المسرحيقلّ .١

 مين في التعامل مع هذا المدخل .علّرة المبة خقلّ .٢

 . ستخدام هذا المدخل التربويالالوقت الطويل الالّزم  .٣
  

 إلعداد نصـوصٍ ، يين والفنّ، والخبراء ، صين تخصالم نم لذلك ينبغي إعداد فريق عمٍل     
مسرحية للعديد مموضوعات العلوم التي تصلح للمسرحية . ن  

  

تُ؛ سبق  على ما وبناءحدد فيما يلي :م الدراما صعوبات تعلّ الباحثة أهم  
   

 المصطلحات التي ترتبط بالدراما ، ما يجعلها غامضةً غير واضحة للمعلّمين .كثرة  .١

 قلّة النّصوص المسرحية . .٢

 قلّة خبرة المعلّمين في كيفية التدريس بالدراما . .٣

 الوقت الطويل الذي تستغرقه الدراما في إنجازها وتطبيقها . .٤

لطالّب بِجِدية ، مما قد يثير الفوضى األنشطة الدرامية التي تُمارس باللّعب قد ال يأخذها ا .٥
 بالفصل .

  
 

 

فيما يلي أهم الخطوات ) ٣٥: ٢٠٠٤ (رجب د وحد :  
  

  تعتمد الدراما على مرحلتين أساسيتين :      
  

  : للدراما : مرحلة التخطيط النظري أوالً        
  
  

 .راد مسرحته أو الموضوع الم تحديد الدرس .١

٢. القراءة المة لموضوع الدرس تأني. 

 . صياغة أهداف الدرس .٣

٤. ات المطلوب تمثيلها تحديد األدوار والشخصي. 



 ١٩ 

٥. محتوى بطريقعالجة المة درامية . 

٦. عينة واألنشطة تحديد األدوات والوسائل الم.  
 .التقويم  اليبتحديد أس .٧

  

  : مرحلة التطبيق : نياًثا
  

مع طبيعة أهداف  تي تتناسبال اليبة التمثيل بأحد األسب لعمليتهيئة الطالّ .١
م تعلّومحتوى الدرس وطبيعة الم. 

 .وتوزيع األدوار على الطالب ، عرض موضوع الدرس  .٢

إعداد المكان الذي سيجري فيه التمثيل بما يتناسب مع طبيعة الموقف  .٣
 . تمثيليال

 كّل أن ند مشاهدين بعد التأكّشاركين والمب المإعطاء التوجيهات للطالّ .٤
 .قد عرف متى يبدأ ومتى ينتهي دوره في التمثيل  طالبٍ

٥. ة التمثيل القيام بعملي. 

 ممكنٍ م أكبر عددعلّناقش المبحيث ي، متتابعة  ةصورة التقويم بعملي سير .٦
بتمثيله عقب كّل اب فيما قاموالّن الطم موقف تمثيلي .  

 
فيما يلي ) أهم الخطوات  ٢٥,٢٤، ٢٠٠٧(يوسف د حد:  

  

 معهم .بدورها التي تتناسب ، وب م والطالّعلّل المبالمادة من ق اختيار .١

 هذه الخطة .مكن مشاركتهم بالرأي في وي، ب الطالّ ة للمادة وطرحها علىطّوضع خُ .٢

 . للمادة لتقديم العمل الدرامي ة الكاملة بتعاونهم الجماعيوليالمسؤب تحميل الطالّ .٣

، د شاهم، وأخرى جمهور مجموعة لألداء ثالث مجموعات :  ب أنفسهم إلىتقسيم الطالّ .٤
 األدوار .المجموعات تتبادل  مثُ، ومجموعة ثالثة لقيادة العمل الدرامي 

٥. يمكن أن علّيتعاون المف الشرِم أو الممع الطالب مسرحي في وضع حدث أو موقف 
 د المحتوىجسحداث التي تُكملوا مفاهيمهم لألتركوا ليي مثُ،  العمل الدرامي ليبدأ به
العلمي . 

٦. تُ أنرهم في تستدعاء خياالالب ك فرصةٌ للطالّتركسسوارات والزمان االواألماكن  تصو
بتكار اق العنان للخيال في طلي هدعائمه أنّ نم طلنشا، فهذا ا األحداث إليهاالتي تشير 

 . الشخصيات واألحداث

٧. ؛للطالب  وبعد األداء الدرامي علّيأتي دور المشاط بطرح أسئلته النّ ىف علشرِم الم
ىحتوومناقشته حول الم العلمي م ،خالل أداء الطالّ نات وحوارها ب لتجسيد الشخصي



 ٢٠ 

حول أداء الطالّ هتمناقش يضاً، وأ العلميب ألدوارهم ، بشرط أن تتم هذه المناقشة من 
مٍعلّم مسٍتحم ِل،  رٍفكّمىضفي إلي العمل قيمته التربوية والتعليمية .ة والترفيهي  

  

  ومما سبق تتوصل الباحثة لخطوات توظيف الدراما في تدريس العلوم :
  

 . ناسبةلمة االمادة التعليمي اختيار .١

٢. حصر المفاهيم العلمية وعمليراد تنميتها ات العلم الم ،ة وتحديد األهداف األساسي. 

٣. يتعل اًوقصص عمل مسرحياتتتناسب مع المادة التعليمية والمستوى العمري  ةًمي 
 .ب للطالّ

 .ين ختصين الممحكّالم نم مجموعة ىعرض هذه القصص والمسرحيات عل .٤

٥. إعداد الوسائل التعليمية المساعدة والمجسمات والصور المبةناس . 

 .وحفظ أدوارهم ، أمام زمالئهم  ب للقيام بالعمل المسرحيالطالّ نم مجموعة اختيار .٦

 .المختبر )  اختيار مثيل فيه ( وتمتمناسبٍ للقيام بال مكانٍ اختيار .٧

 .بأداء زمالئهم  م بطرح األسئلة ومناقشة الطالبعلّيقوم الم؛  راميأثناء العمل الد .٨

  .ق األهداف لمعرفة مدى تحقّ دةتعدم تقويمٍ اليبإعداد أس .٩
  

 
  

ـ  راتها عبارة عن تصوف بأنّعرصف المفاهيم بالتجريد ، حيث تُتتّ      عقلية م جـرذات  دة
طبيعة عقّمى، تعتمد عل دة إيجاد عالقات    بين األشياء والحقائق والمواقـف المختلفـة ، ليـتم 

 .  ةوصـفي  صـاغ فـي صـورة   ، لتُ تشـابهة م صفات نجمع بينها مما ي أساسٍ ىتصنيفها عل
ع المفــاهيم وتختلــف المفــاهيم مــن حيــث درجــة ســهولتها أو تعقيــدها ، كمــا تتنــو               

بتنوة المختلفة ع المناهج الدراسي.  
  

     كتساب وتنمية المفاهيم ام وتعلّ والواقع أنمن أهم ات التي تعمـل مـداخل وطـرق    التحدي
ـ الغموض و تحقيقها ، نظراً ىعلالتدريس المختلفة  ختالط الكثير مالمفـاهيم فـي أذهـان     ن

ليمية مين في مختلف المراحل التعتعلّالم. من ـ ؛ م علّهنا يبرز دور الم ـ  هحيث ينبغي علي ي تبنّ
أكثر ممدخٍل ن أو طريقة مطرق التدريس  ن ،المداخل التي ي نسـتخدامها لتنميـة   امكـن  وم

ـ   علّخالل حرص الم نالدراما ، ويتحقق ذلك م:  المفاهيم المختلفة ياغة م عنـدما يقـوم بالص
ة لموضوع الدرسالدرامي  ،ـ مفاهيم ، بحيث يتمكّة ببعض البتضمين المواقف التمثيلي م تعلّن الم

 نامكتساب هذه المفاهيم من ـ  .سـتظهار  عن الحفـظ واال  بعيداً، ة خالل الخبرة الدرامي ومن 
ـ لعـب األدوار ، والمواقـف ا   :األنشطة الدرامية التي تتناسب مع تدريس المفاهيم  ة ، لتمثيلي



 ٢١ 

جتماعية ،المشكالت اال ةوتمثيلي حيث يعلّمكن للمـ  يتبنّ م أن ى المواقـف الدراميختلفـة ،  ة الم
مكـن تضـمينها خـالل    بعض المفاهيم دون غيرها ، والتي ي ىعل أساسي بحيث تعتمد بشكٍل

عملي١٨٦: ٢٠٠١( القرشي ،غير مباشرة  ة التمثيل بطريقة  ( .  
  

     وتتضماتن المسرحي المقدمسرح مة في التدريس الموتحويلهـا إلـى   ، دة المفاهيم المجر
قريب مفاهيم محسوسةة مالطالب  نكبيرة لك ومثال ذ، يتعامل معها ويشعر بها  ، تجعله بدرجة
 اليةتعتمد على فع ةمسرحي بطريقة مكن التعبير عنهي، حيث  الجهاز الهضمي: في مادة العلوم 

 ، دوار التمثيل في الشـواهد ذات العالقـة  أ حيث يقوم بعض التالميذ بأداء، م تعلّالم ةيجابيوإ
 كتساب المفـاهيم بعيـداً  ام من تعلّن المومن هنا يتمكّ .الخ  ئ ..المعدة والمر مصهيشختومنها 
ـ ي إلى زيادة الدافعيؤدسرح يمفالتدريس الم ،ستظهار والحفظ االعن  والتـي  ، م تعلّة لدى الم

الدافعية ترتبط وهذه ، شاهدة بشغف وحرصه على الم، تتمثل في المشاركة مع جماعة التمثيل 
  .)  ٢١٣ : ٢٠٠٨اللوح ،  و( عفانه كتساب المفاهيم ابعالقة مؤثرة في 

  

وترى الباحثة أن حيث أنها :من المفاهيم  ةفي تنمي الدراما لها دور  
  

١. تنزيل الجمود والتجريد الذي يلحق بكثير مالمفاهيم ن . 

 . المفاهيم نم ممكنٍ كبر عددأ ستيعاباتُساعد على  .٢

 . ستيعاب المفاهيم الصعبةا ساعد علىتُ .٣

 . ةمكنم ةحتفاظ بالمفاهيم أطول فتراال ساعد الطالب علىتُ .٤

٥. تزيد من دافعيم المفاهيم لّم لتعتعلّة الم.            
  

 
 

  
  

فيهـا جميـع    ها تتوافرنجد أنّ ؛ة ة التعليمييختلفة للمسرحا النظر في الجوانب المإذا أمعنّ     
  : نن متصال ، والتي تتكوعناصر عملية اال

  

- الملرس وي :بمجموعة التالميذ الذين يقومون بعملية التمثيل . هعنر عب 

تجاهات المراد توصيلها هيم والقيم واالل في المعلومات والمفا: وهي التي تتمثّ الرسالة -
مين تعلّللم. ويعد نص ة المسرحي    أو الفكرة التي يعتمـد عليهـا الموقـف التمثيلـي  ،

الرسالة التي يود ط المنهج خطّم- من خالل المالجمهـور أو   ىنقلها إل -ج خرِعلم الم
مين .تعلّالم  



 ٢٢ 

- لستقبِالم م ، سواء المشارك في التمثيلتعلِّ: وهو في هذه الحالة الم أو الم ،جتفر . 

،  ة ، ولغـة الجسـم ، ولغـة اإلشـارة    فظيغة اللّاللّ ى: وتعتمد هنا عل وسيلة التفاهم -
 . واإليماءات

  

   يكـون   ينبغـي أن  ؛تصـال  مـن وسـائل اال   تمثيل النجاح كوسيلةة الكتب لعمليحتى يو     
ل مثّالم– الذي يقوم بدور الموعيٍ ىعل –ل رس لكـي   ،الة التي يقوم بإبالغها بطبيعة الرس تام

  .) ١٨٥-١٨٠ ،٢٠٠١القرشي، (الملل  إليهب ل ؛ حتى ال يتسرستقبِنتباه الماجذب  نن ميتمكّ
  

     مسرح والتدريس الم- بما يقدمه من مسرحيـ  والتي تُ ةات تعليمي ثيـر حستكشـاف  اال ب
ـ ي العمليـات اال نمي -ي ووجدانه تلقِّإدراك الم على ويقع تأثيرها مباشرةً، والمتابعة  ،  اليةتص
  . )٢١٦:  ٢٠٠٨،  اللوحعفانه و ( ل في نقل األفكار واآلراء والمعلوماتوالتي تتمثّ

  
     أحيث ، للدراما دوراً في توعية الطالب  وترى الباحثة أنتصال ليسـت فقـط   االعملية  ن

 يجـب أن بحيـث  ،  تة نقل هذه المعلومافي كيفي مهارةٌهي بل ،  وأفكارٍ ل معلوماتقعملية ن
ـ  إليـه ب نتباه الطالّبقدرٍ عاٍل من جذب اثيل الدور القائم على تمع يتمتّ مخـالل كالمـه أو   ن 

  . إليه نتباه جميع طالب الصفّحركاته ، ليجذب ا
  

  
  

 والواقع أن كتابة .ستماع ، والمهارات الكالم ، والقراءة ، واالغة على مل مهارات اللّتتش     
 ىهـا لـد  تتنمي غة األربع ، وبالتالي تُساعد علـى مهارات اللّ الدراما تعتمد في جوهرها على

؛ فبالنسبة للكالم  م .تعلّالمفهو يعد األداة الرئيسية التي يعبمثّر بها الم  أو  ل عن سـياق الـنص
أداء حركـات   ته علىقدر ل في التعبير الجيد يتوقف علىمثّنجاح التلميذ الم نذلك فإالفكرة ، ل
الجسم المناسبة ، وتعبيرات الوجه المنه من نُتمكّ ة عن حديثه ، وعلىعبر طق الكلمات بعنايـة 
هذه المهـارات  ، و ، مع تنويع طبقة الصوت بما يتناسب مع طبيعة الموقف التمثيلي ووضوحٍ

  . ) ١٨٠ : ٢٠٠١( القرشي،م تعلّالم جملها تُساعد على تنمية مهارة الكالم لدىفي م
  

لهـا  الباحثـة تـرى أن    ، فإنستماع والكتابة للدراما دوراً في تنمية القراءة واال أن وكما     
ى مصطلحات جديـدة فـي اللغـة    ف علوالتعر، غوية في تنمية حصيلة الطالب اللُّ أيضاً اًدور

  ة .العربي
  
  



 ٢٣ 

  
  

 عديـدةً  فرصـاً  هيـئ ة التـي تُ ختالفها بالمواقف التعليميالمسرحية على ا تزخر األنشطة     
ـ  ىة لدوليل المسؤوتحم، تنمية مهارات العمل التعاوني  ساعد على، تُ ومتنوعةً  نذ ، ألالتالمي

عمٍل أي الجه يعتمد جوهره على دراميد الجماعي مين تعلّللم، فمنهم من م حجرة الدراسة نظّي
م في اإلضاءة ، والثالث يساعد في أو يتحكّ ك في تصميم الخلفيات ،شارِخر يأو المسرح ، واآل

ف عـر وظهور مـا ي ، التآلف  ساعد علىهذه األنشطة تُ كّل لين ... الخ ،للممثّ جلماكيااوضع 
ى يسـع  شـترك م خالل وجـود هـدف   نالتي تتولد بينهم م بروح الفريق أو روح الجماعة ،

   تحت إشراف المعلـم  تهولين مسؤوالذي يتولَّ تحقيقه ، وهو نجاح العمل المسرحي جميعهم إلى
  . ) ١٨٠ : ٢٠٠١القرشي، (
  

     نجد أن التدريس المساهم مساهمةًمسرح ي الةًفع ـتعلّم    في إجراءاتتجعـل الم وخطوات
الكبيرة في تنمية مهارات العمل التعـاوني   ةالمسؤولي ولعّل، مع زمالئه  االًوفع يجابياًركاً إمشا

،     سـتثناء جعل التالميذ يشاركون كلّهم بدون اخالل  نلك ملدى المتعلّمين تقع على المعلّم ، وذ
فيتم في إطـارٍ  سليماً يفاًجل توظيفها توظ، من أ همستعداداتهم واف على قدراتهم وإمكانياتالتعر 

  . ) ٢٢٢: ٢٠٠٨،  عفانة و اللوح (نسجام من التفاهم واال
  

     اًالدراما عندما تخلق جو ترى الباحثة أن  نمفهـي أيضـاً  ؛ بين الطالب  العمل التعاوني 
اً تتخلق جوة واأللفة سوده المود ،مستوى أرقىالعمل التعاوني يصل إلى  ا يجعلمم .    

  

  
  

     يعد التفكير الناقد من ىتنميتهـا لـد   ة التي تسعى المناهج المختلفة إلىالمهارات األساسي 
تعلّالمخالل تدريبه علىم ، وي نمالحظة الوقائع واألحداث المختلفـة التـي    مكن تحقيق ذلك م

و . ناقدةً وعيةًموض نظرةً إليهاض لها ، بحيث ينظر يتعرم على مهارات التفكير تعلّتدريب الم
          تخاذ القرار ، والتـي تتطلـب قـدرةً   فيما بعد على مهارات ا لتدريبه أساسيةً مرحلةً عديالناقد 

من ـ مواجهة المواقف التي تُ م علىتعلّالم ـ    ل مشـكلةً مثّ بالنسـبة لـه ، مناقشـة                 خـالل م  ن
ف أبعادهـا المختلفـة الخطـوة                     تحديـد المشـكلة وتعـر    عدوي لبدائل المطروحة .الحلول وا

شـكلة هـو   تحديـد الم  عدشكلة ، حيث يتلك الم ناسب لحّلتخاذ القرار المال واألساسية األولى
  . ) ١٨٥:  ٢٠٠١القرشي ، (  نصف حلها

  

     فالتدريس الممسرح وما يتضمنه ممواقفَ ن وأحداث ممسرحة ينمم القـدرة  تعلّي لدى الم
بالمشكالت التـي تواجـه    ومجتمعاتنا مليئةٌ،  المشكالت التي قد تصادفه مستقبالً ةعلى مواجه



 ٢٤ 

ا يساهم بطبيعة الحال مم، بيئة المجتمع في ا في البيئة المدرسية أو ، إمالتالميذ  وخاصةًالفرد 
ـ  ي ما القدرة على التفاعل مع كّل، ود للفر اليةتكوين الشخصية المث في حيط بهـا من  أجـواء 

٢٢٣: ٢٠٠٨،  اللوح و عفانة (ل في المستقب وصعابٍ وظروف ( .  
  

     ناقَالقضايا والمشكالت التي تُ وترى الباحثة أن ـ   ش خالل العمل الـدرامي رة داخـل الحج
حـل المشـكالت    وقدرة علـى  الصفية تخلق لدى الطالب شخصيةً قوية مدعمة برؤية ناقدة ،

  الصعبة ، وتعمل على تأهيله للحياة المستقبلية .
  

  
  

ذلـك مـن    ، ويتم ختلفةة المومياليكتساب المهارات الحياتية المتعلّم على ا ساعد الدراماتُ     
 أو، المدرسة في أو ، واء في المنزل س، بعض المواقف التي قد تواجههم  خالل تدريبهم على

اسـتخدام وسـائل النقـل    جتماعية ، أو عند الذهاب للتسوق ، أو عند في بعض المؤسسات اال
ـ   وأيشعر بالعجز أو الخوف  لكي يستطيع التفاعل مع المجتمع دون أن المختلفة ، الخجـل من 

ـ ممارسـة األدوار الم لتدريبـه علـى    مواجهة اآلخرين ، وأيضـاً  يمارسـها فيمـا               ع أنتوقّ
  . ) ١٨٥ :٢٠٠١، ( القرشيبعد 

  

 غنـى  والتـي ال ا م ممارسة دوره الصحيح فيهتعلّالم نمية ماليوب مهارات الحياة وتتطلّ     
ء مهامـه علـى أكمـل وجـه دون      تكامل القادر على أداجل تكوين الفرد الم، من أ عنها بتاتاً
ـ يها التدريس المنملمهارات الحياتية التي يأمثلة ا نمو تقصيرٍ . م : مهـارة  تعلّمسرح لدى الم

، سـتغالل أوقـات الفـراغ    آلخرين ، ومهارات التغذية ، ومهـارات ا التعامل والتواصل مع ا
 ومهـارات ، ستماع ارات المهنية ، ومهارات التحدث واالوالمه، ومهارات النظافة الشخصية 
  . ) ٢٢٣: ٢٠٠٨،  اللوح و عفانه (يع ... الخ عبور الطريق والشراء والب

  

ليسـت مـن الشـيء     المختلفةالحياتية م المهارات تعلّكتساب المأن عملية اوترى الباحثة      
ـ  ، م علّالماً من كبير اًلك يتطلب جهدالسهل ، وأن ذ م .تعلّليصل بهذه المهارات إلى عقـل الم 

ناسـب  الم تـوفير الجـو   ، وقدرتها علـى م تعلّاطها بنشاط المرتبفالدراما بأسلوبها الفعال ، وا
في تعلـيم كثيـرٍ مـن هـذه      معلّر الوقت والجهد على الموفّتُ؛  لممارسة هذه المهارات عملياً

  ومية .اليفي حياته  منها حتماًالطالب التي سيستفيد المهارات ، 



 ٢٥ 

 
  

 
  

  

 نيـة ب باشر إلىالم سياقها الجامد التقريري نة متحويل المناهج الدراسي أن نوالتربوي ىير     
جمالية ناطقة مفي قالبٍ تحركة مسرحي مق ، مع إعطـاء الطـالب فرصـة المشـاركة     شو

ـ مسرحلهذه المواد الم التحصيل العلمي درتها علىسيزيد من قُ؛ والتواصل  ة ، فالكلمة الماة ؤد
ـ ، كمـا تُ  غوياًي الرابطة بينها وبين معناها لُقووالمعايشة لها في مجتمع األطفال تُ تمثيالً ر يس
ـ   الشكل الدرامي نر النابعة مستيعاب بسهولة التذكّواال الطالب الفهم على ين ، الذي يمـزج ب

المعلومة المسموعة والموهذا بال اليةة الجمتعة البصري ،المـردود اإل  له  شك ـ  يجـابي  ىعل
  . ) ١٥:  ٢٠٠٧يوسف ، (ب في إكسابهم العملية التعليمية الطالّ

  

م والتثقيف ، للتعلّ فعالةً بل أصبح وسيلةً، للتسلية والترفيه فحسب  ولم يعد المسرح وسيلةً     
ستَونشر األفكار ، وصار يخدم كأداة فاعلة س كثيرٍمين في تدريعلّفي مساعدة الم مالمـواد   ن

العلميونقلها إلى األطفال بأسلوبٍ، ة ة والمنهجي يعتمد عنصرالتشويق والتبسـيط ،  ي  كمـا أن 
تدريبهم على التمثيل ، وما يتبـع   ويسعى إلى، المسرح يسعى إلى جلب الفرحة لقلوب األطفال 

ـ    ، تحسـين النطـق واألداء    نلك مذ د ويـدفعهم إلـى السـلوك الجي ،مهـم األخـالق   علّوي         
  .)  ٢٢٤:  ٢٠٠٥( سليمان ،  السليمة

  

     والعرض المسرحي أخرى عادله تأثيراًال ي آخر في مؤسسة شيء  فنيـة  فـي   أو تعليميـة
بالمتعة أثنـاء معايشـة    مقرونة معرفة نمه الطفل وما يتوفر له مما يتعلّ نإف، نفوس األطفال 

التجربة المسرحية يطويالً  ي أثراًبقمه ، بعكس ما قد يتعلّله في رحلة حياته  صاحباًفي نفسه م
  النسيان . ي في طيلقَفسرعان ما قد ي، في قاعة الدرس بالتلقين والحفظ 

  

     المسرحية نالتْ كما أن العديد موهكـذا يكتسـب الطـالب    ، المواد العلمية والرياضية  ن
، النتـائج   إلىوكيفية الوصول ، وإجراء التجارب ، تفكير العلمي وأسلوب ال، المعرفة العلمية 

  . ) ١٦:  ٢٠٠٧يوسف ،  (بالمادة الدراسية ذاتها  جانب اإلحاطة إلى
  

 
 

 فها النّجدي وآصياغة موضوعٍ بأنّها)  ٣٢٨:  ٢٠٠٣ ( خرونعر في قالـبٍ  دراسي 
مسرحي يتم تمثيله من قـة   الطالب في ل بعضبصٍ لذلك ، ويشاهدهم بقيخصمكانٍ م

 .خرين التالميذ اآل
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 هي عمٌل (( بقوله :)  ٢١٤: ٢٠٠٥  (سليمان  فهاوعر أو ، يرمي إلى تفسير أدبي 
صون شـخوص  لين يتقمبواسطة ممثّ، ظار شؤون الحياة لجمهور النّ نم نٍعرض شأ

الذين يأخرى  دوارٍبأ ، ويقومون لقون أقوالهممثلونهم ، وي(( . 
  

 وسيلةٌ ((:  هابأنّ ) ٣١ : ٢٠٠٥ (حسين فها وعر تُ ةٌتعليمي ل بعـض المنـاهج   حـو
وذ رة إلى أعماٍلوالمواد المقر ، بسيطة مسرحيةلك مخـالل توظيـف الخبـرات     ن

ة المسرحي ،لإلسهام في العملية التربوي ، عامـة ـ  ة بصفة ـ والعملي ة التعليمي ة بصـفة  
 . )) ةخاص

 

 بأنّها التي ي ) ٥٤ : ٢٠٠٨ ( عفانة واللوح فهاوعر  قوم فيها التالميذ بتمثيـل نـص 
سبق إعداده ، وحونُ ظت أدوارهف ،سيلتـزم التالميـذ بالـدور     ق أداؤه ، ويجب أن ،

منع ويوقـد يكـون   ، الفهم و ، ويكتسب التلميذ القدرة على التعبير الخروج عن النص
مكان العمل المقاعات االج أو درحتفاالت أو الفصل الدراسي ـ ، وي فيد هذا النوع من 

 التالميـذ بمـادة    المسرحيات التالميذ في حفظ اآليات واألحاديث النبوية ، وهي تمـد
ب كسناسب جميع التالميذ ، كما يوهذا النوع ي، والحوادث التاريخية  اليةالقصص الخي

المقرة حياةًرات الدراسي حقّ، ويق الكثير مأهداف التدريس في مختلـف المراحـل    ن
ةالتعليمي . 

  
  

 هاأنّ )على ٢٤،  ٢٠٠٣قاني والجمل ( فها اللّوعر : فن مالفنون الحديثـة التـي    ن
حـداث أمـام   واأل حاول تجسيد المواقف التي قد مضتْ، يفي العصر الحديث  شاعتْ

يناًمع أو موضوعاً أو تعرض فكرةً، مين تعلّالم مخالل تمثيـل األدوار فـي مكـان     ن
فكـار  الوسائل الناجحة فـي نشـر ونقـل األ    لهذا الغرض ، وهي إحدى عدم عرضٍ

  .مينتعلّالم والمعلومات ووجهات النظر إلى
  

يتّ؛ على ما سبق  وبناءفقت فيما يلي :تّا التعريفات السابقة ضح أن  
  

١. ة عبارةٌالمسرحي عن نص يسبق إعداده من قبعلّل المشرف م أو الم. 

٢. ة تُالمسرحيواألد المواقف جسحداث مخالل التمثيل  ن. 

٣. والقيم األخالقية ، واألحداث التاريخية ، لعرض المواد التعليمة  ناجحةٌ ة وسيلةٌالمسرحي
 لمية ... الخ .والحقائق الع، 

٤. ة إلى إمكانيات قد تحتاج المسرحي.  
  



 ٢٧ 

  فيما يلي : ختلفتْوا
  

في أن وهم األغلب  -خر ، والبعض اآل كامٍل ها مسرحة منهجٍفها على أنّبعضها عر– 
  . ةمن المواضيع الدراسي مسرحة بعضٍأنّها على عرفها 

  

ـ سبق إعداده وحفظ أدواره ونُ،  تربوي : نص بأنّها ةف الباحثة المسرحيعروتُ      ق أداؤه س
علّتحت إشراف المم ، لعرض مادة ة تعليمي ،الهدف منها إيصال معرفة جديقد تحتوي علـى   ة

بأ أو مفاهيم سلوبٍمهارات شاهدين .تعة واليبعث المتشويق في قلب التالميذ الم  
  

 
 

١٧٩:  ٢٠٠٩(  واللولو ألغاد احد األهمية التربوي (ة فيما يلي :ة للمسرحي  
  

 . خرم ، مثل : التعاون وتحمل المسؤولية واحترام اآلب القيكتسامساعدة المتعلّم على ا .١

٢. ركّحيث تُ، م ة الفهم والتعلّتيسير عمليز المسرحيةة على الحقائق والمفاهيم العلمي  ،
ومأطول رها مدةًساعد على فهم األحداث وتذكّة تُشاهدة المسرحي . 

٣. زيادة الحساسيتعلّوت، ة ة للمشكالت العلميب المشكالت بأدرسلوبٍمين على حّل الم 
علمي جاد . 

خالل  نم،  اليوالجم اإللقاء والذوق الفني طق الصحيح وفنتنمية مهارة القراءة والنّ .٤
متعلّشاركة الممين في عمل الديكورات واألقنعة الورقية والخلفيات المنةلو . 

٥. ومهارات اإلبداع  تنمية الخيال العلمي ،مخالل  نتخيحدث اؤ بمل األحداث والتنب . 

٦. إدخال الممين تعلّتعة والبهجة لنفوس الم ،وتوفير جو من الصداقة والود م علّبين الم
م تعلّوالم ،مما ية .ي انمالتجاهات اإليجابي  

  
 

  

٥٥:  ٢٠٠٨ (اللوح ود عفانة حدأهم ( وهي :، ة سمات المسرحي  
  

١. يتم حتوىفيها تنظيم الم العلمي في مواقف . ، وتشكيلهة للمادة الدراسي 

٢. تتضمن العناصر واألفكار المهمة الممتعلّراد توصيلها للم . 

 ة مشاهد .عدمن أو ، أو أكثر  حدتتكون المسرحية من فصٍل وا .٣

 ة .تعليميختلف المراحل الة لمة المرجوتحقيق األهداف التعليمي تهدف إلى .٤

٥. تتضمحتوىن بداخلها م المادة التعليمية موقيمٍ واحق ن ومفاهيم ائقَ ومعلوماتتجاهات 
هالتقديم،  وخبرات تعلّللمم بسهولة سرٍوي . 



 ٢٨ 

٦. تتجسد مخاللها المواقف واألحداث التي حدثتْ ن مين .تعلّأمام الم 

 ظم واألفكار .لتعليم المبادئ والنّ أداةٌ .٧

 . مسرحاألداة الرئيسة في التدريس الم هاأنّ .٨
  

ل حوها تُهي أنّ سمة أهم أن إالّ؛ ة كثيرة سمات المسرحي أن نبالرغم م هوترى الباحثة أنّ     
، ه دركها بحواسي إلى أشياء محسوسة يستطيع الطالب أن المجرده والمهاراتالرموز والمفاهيم 

للتعليم معن -حتماً  -جعل سيا ممر سهولةً .وللتذكّ،  اًعمق،  وللفكر  ى  
  

 
 

٤٠: ٢٠٠٤(  حسين  دحد األهداف التربوي (فيما يلي ة ة للمسرحي:  
  

١. يعمل المسرح على إثراء العملية التعليمية مب وتفاعلهم مع الطالّ ةخالل مشارك ن
وعاطفياً ة عقلياًالعروض المسرحي . 

٢. التنظيمات  حداث في ظّلس فقط في معايشة الظروف واألليب ، اعد المسرح الطالّسي
 . نسانيةرى ، بل ينمي المشاعر األخالقية تجاه اإلالكب

٣. يساعد المسرح في اإلعداد الثقافي مواجهة الواقع والتأقلم  اب ، ليستطيعوللطالّ والعلمي
 . بالحياة رتبطٌم لتمثيل المسرحيا حيث أن، لتجميع األحداث  معه ، فهو وسيلةٌ

من  حيوياً أصبحتْ جزء -ة المسرح وخاص -الفنون  د رسالة المسرح على أنؤكّتُ .٤
 تدريس الفنون للجميع صار جزء من التعليم في أمريكا . نحياة كّل شخص ، وأ

ة قير األحكام األخالة ، وتطوالخاص اليديعمل المسرح على تدريس العادات والتق .٥
ابة لحتطلّالمجات المستقبل ، حيث يأداةً عد لإل ةًتربوينجاز من رات في خالل إحدى التغي

  المجتمع .
 

  

  فيما يلي :ة ة للمسرحي) األهداف التربوي ٢٣٧:  ٢٠٠٥د سليمان ( حدو 
  

١.   
  

 . على التعاون د الطالّبعوتُ -

 . بر والمثابرةوالصالعمل  بعلى ح د الطالّبعوتُ -

تجـاه  و تجاه أنفسـهم  ةل المسؤوليوتحم، عتماد على أنفسهم ي في الطالّب االنمتُ -
 . اآلخرين

 . المجتمع وعاداته اليدعلى تق ف الطالّبعرتُ -



 ٢٩ 

 . على تقدير قيمة الوقت تُساعد الطالّب -

 لعيش .، والتدرب على كسب اة تحقيق القدرة الذاتي ي في الطالّبنمتُ -

 . مينعلّوالم تُقوي العالقات االجتماعية بين الطالّب -
 

  
 

 . تصالوالكتابة كوسيلة ا غة العربيةالمهارات األساسية للّ تُكسب الطالّب -

 . ة السليمةروريقواعد التربية الم ح للطالّبوضتُ -

 .غوية لدى الطالّب عمل على زيادة الثروة اللُّت -

 . اليدويحترام العمل ا ةأهمي الّبن للطبيتُ -

 . جودة فيهاوحافظة على األرض والثروات المة المأهمي ن للطالّببيتُ -

 . قة بالتربية السكانيةتعلّبالحقائق الم ف الطالّبعرتُ -

 . وموضوعي علمي سلوبٍبأعلى التفكير  د الطالّبعوتُ -

 . ة وتحديد المشاكللميباع الخطوات العتّد الطالّب اعوتُ -

 . الحديثة وطرق تدريسها ةالتكنولوجي ف الطالّب على األجهزةعرتُ -
  

  
  

 لدى الطالّب . قة بالنفسالثّي نمتُ -

 . رائهمتُفسح المجال للطالّب للتعبير عن آ -

 . نتباه واإلصغاء جيداًكيز واالالتر م الطالّبعلّتُ -

 . تهم، وتزيد من كفاء الّبي قدرات الطنمتُ -

  األدبية . على الجراءة د الطالّبعوتُ -
  

فيما يلي ) األهداف التربوية للمسرحية  ٣٠ : ٢٠٠٨ (اللوح وعفانه   دوحد:  
  

 . صحى السهلةة الفُغة العربيستخدام اللُّتنمية قدرات المتعلّمين في مجال ا .١

٢. تنووال، ستخدمة ع وتحسين طرائق التدريس المبة منهاعد عن التقليدي . 

٣. سم بالصعوبة ة التي تتّتحويل المناهج الدراسيإلى خبرات ذات معنى  ،مكن فهمها ي
بسهولة سرٍوي  ،وبصورة محبإلى النفس بة . 

 . ةوتاريخهم وعقيدتهم وحضارتهم اإلسالمي،  والوطني ب بتراثهم العربيتوعية الطالّ .٤

 . خالل اإلحساس بالجمال نمين متعلّملدى ال وق الفنيتنمية الذ .٥

 . عةخالل الكشف عن قدراتهم المتنو نب مصقل مواهب الطالّ .٦



 ٣٠ 

 . ةجتماعيين القيم الدينية واألخالقية واالمتعلّكساب المإ .٧

٨. طقالسرعة في التعبير والتفكير ونقل األفكار وجودة النّ تمين لمهاراتعلّتنمية قدرة الم . 

 . التحدث ) -ال الشفوي للمتعلّمين ( االستماع تنمية مهارة االتص .٩

١٠. جتماعيةاال عرف على الحياةتّلمين لتعلّإتاحة الفرصة أمام الم . 

خالل التدريس  نجتماعية مالميذ عن طريق تشخيص المشكالت االب سلوك التهذّتُ .١١
مسرحالم . 

 . إثارة وتنمية الخيال لدى التالميذ .١٢

١٣. والتي تُلجديدة الخبرات امين بتعلّتزويد المع مداركهموس . 

 تفريغ شحنات المتعلّمين االنفعالية . .١٤

١٥. بتكارياالمين على التفكير تعلّتنمية قدرة الم . 

 . تحت إشراف ذوي الخبرة،  هادفة ةتربوي ب في أنشطةالطالّشغل أوقات  .١٦

١٧. المجل والخ، نطواء : النطق ، واالمثل ،  ةساهمة في عالج بعض المشكالت السلوكي
 ، والتوتر النفسي .والعدوانية ، وفقدان الثقة ، 

  
؛ على ما سبق  وبناءحددت الباحثة األهداف التربويفيما يلي  ةة للمسرحي:  

  

 ما هو جديد . ستيعاب كّلد المتعلّم على التركيز والفهم ، واساعتُ .١

 . ة والدينيةجتماعية والنفسيتُنمي لدى الطالب القيم اال .٢

 . ث )تحد -ستماع ( اتصال الشفوي ة القراءة واالتُنمي مهار .٣

 . مينتعلّلدى الم ق الفنياإللقاء والتذو ي فنمنتُ .٤

 . مقابليتهم للتعلّ نزيد ما يمم، مين تعلّقلوب المعلى  دخل البهجة والسرورتُ .٥

 . صحى البسيطةة الفُغة العربيستخدام اللُّتُنمي قدرات المتعلّمين في ا .٦

 . مين بعاداتهم وتراثهم وعقيدتهمتعلّوعي الم نمد تزي .٧

 . يهانمعن مواهب التالميذ وتُتكشف  .٨

 . مينتعلّي الخيال واإلبداع لدى المنمتُ .٩

 الية .نفعتعمل على تفريغ شحنات المتعلّمين اال .١٠

١١. تعمل على معالجة بعض المشكالت السلوكية والنفسيمينتعلّة لدى الم . 

  . ةوتنمية بعض المهارات العلمي، ة المفاهيم العلميأكبر عدد من ستيعاب تُساعد على ا .١٢
 
 



 ٣١ 

 
 

٨٨، ٩٠: ٢٠٠٧( اللوح  ود عفانة حد ( يالمعاي أهمفيما يلي : ةر لكتابة المسرحي  
   

  
  

     هو المعيار الذي يجب المعيار األخالقي أن ة التي تُيلتزم به كاتب المسرحيم للتالميـذ ،  قد
األخالق الكريمة مـا   ناتها مة المناسبة لهم ، والتي تحمل في طييختار المسرحي هأساس فعلى
تود المدرسة أو المنزل أو المجتمع أو الدين أن مثل : الشجاعة واألمانة والصدق ، مه لهم علّي

  والوفاء والحياء . حترام اآلخرينواوالعدل  والصبر واإلخالص
  

  
  

، فبها يسـتطيع   المسرحي يعتمد عليها كاتب النص األساسيات التي يجب أن نغة ماللُّ عدتُ     
ب، وعن طريقها و شاهدين بهارسم الشخصيات ، وإقناع المصياغة جملها يمكن أن ـ ي  د أنؤكّ

ةهذه الشخصي تعلّممة ،تعلّمة أو غير م برز ذلك فقد نجح  ة أمريفيي استطاع أن حضرية ، فإن
ة شـاهدين بالمسـرحي  في إقناع الم بْل، اته خفق في رسم شخصيفقد أ غة ، وإالّستخدام اللُّفي ا

  .ذاتها 
  

     وفي المسرحيات المامة قد نم الفُ غةستخدام اللُّللتالميذ بغرض التعليم البد صحى ، ولكـن 
  صحى البسيطة الميسرة السهلة التي يستطيع التالميذ فهمها .الفُ

  

     وينبغي أن يتضمن النص غويـة  ات الوضوح والقوة والجمال في صياغته اللُّسم المسرحي
ـ   األل وضوح ، ويتمثّ ـ كيـب اللُّ اح التروسلوب وبساطته في وضـوح الكلمـات ، ووض ة غوي

التـي  هات ل في المثيرات أو المنبها تتمثّفإنّاألسلوب ؛ أما قوة . ألفكار وترابطها ، ووضوح ا
ـ  ؛ فإنّـه سلوب األا جمال أمرة . عبالكلمات المتتمثّل كذلك في وقظ أحاسيس التلميذ ، وتُ ل يتمثّ

وحية ، كما يجب ستخدام ألفاظ وتعابير سلسة موالمعاني عن طريق ا في التناغم بين األصوات
، الفهم  درتهم علىوقُللتالميذ ،  والفكري غوياللُّ مراعاة المستوى المسرحي النصكاتب  على

  د مخارج كلماته .وال تتعقّ، فال تطول فقراته ، األداء  وقدرتهم على
  

  
 

ـ ق احقّتُ ةته كتابة مسرحيهمة ، فمعاتق كاتب المسرحي تقع مسؤوليةٌ كبيرةٌ على      لكثير من 
متعه ، فعليهم التلميذ وتُالئتُ األهداف المنشودة بطريقة أن أنّهي راعي خاطب وجـدان وعقـل   ي

فمعيـار  ، عـة  ده بالمعلومات والمهـارات والخبـرات المتنو  زو، وي ، وينطلق بخيالهالتلميذ 



 ٣٢ 

الئمة يتطلّالمب من كاتب المسرحيالئتُ ة أنم مسرحيته أمريـ ن م همأولهمـا : المرحلـة   ، ن ي
العتبتْة التي كُمري واألمر الثاني  ة ،لها المسرحي :ة .الئمة الممة لطبيعة المادة الدراسيسرحي  

  

  
  

  ي :ت) كاآل١٣٠، ١٢٢: ٢٠٠٥( حسين فقد تناوله 
  

     البناء الدرامي للمسرحيعملية صة هو ة التعليميياغة المـ قد الفكـرة ) فـي    ة (مة المنطقي
موقف أو فعٍل أو حدث الشخصـيات   بين إرادتين أو أكثر ( ن صراعاً( موضوع ) يتضم ، (

 ) الصراع ( ) من خالل تفاعل أطرافه الحبكة ألجزائه ( منطقي ويتصاعد هذا الفعل في تسلسٍل
 حسب وجهة نظر الكاتب التـي تنبـع  ،  حسم لصالح أحد األطرافذروته ، وي حتى يصل إلى

من ىعل عتمداًسياق الفعل ، م ة الكتابةفني ـ  ة ، التي تصيغ الفعل فـي مواقـفَ  المسرحي حية 
شخّيأصها مون يتحركون ويتفاعلون دويعبرون عن أفكارهم مم) أمـا  الحوار خالل اللغة ( ن 

ة ل عناصر المسـرحي وتتمثّ . ياًوفنّ يهم فكرياًالتأثير فإلى يهدف الكاتب وشاهدين ، الم نم جمعٍ
  ي :ا يلفيم

  

 نهتم أن يجب أوالً ؛ درامي نص ةً ونُحولها إلىتعليمي مادةً عدنُ : عندما نحاول أن الفكرة .١
العرض  خالل توظيف فن نحاول مالذي نُ األساسي المفهوم التعليميبالفكرة ، وهي 

تبسيطه وشرحه لل المسرحيي تلقّم .ىان بالنسبة للفكرة لدوهناك شرطان أساسي 
 . الفكرة لة حود بالمعلومات العلميالتزو، ووضوح الفكرة ، هما : المؤلف 

 

راد إعدادها خالله عرض الفكرة الم نحاول مالحدث العام الذي سنُقصد به يو الموضوع : .٢
يعتمد أسلوبٍ غير مباشر ، بالتالميذ داخل الفصل  بشكٍل يسمح بعرضها على درامياً

علي القدرات الدرامية لفن لذلك المسرح الكتابة وفن . يكون الموضوع  يجب أن
مللفكرة التي نريد عالجها ، بمعنى موضوعياً الًعاد أن ل شكّيكون الحدث الذي ي

لهذه الفكرة . وشارحاً ساوياًالموضوع م 
  

 شترط في الحبكة أنوي. ع بالنسبة للزمن ترتيب عناصر الموضو ويقصد بها : الحبكة .٣
تتكون بالضرورة متكون مكثّفةً نهاية ) ، –وسط  –ثالثة أجزاء : ( بداية  ن ال  وأن

 د للجزء األوسطمهتُ أنوالطرح غير المباشر لألفكار ،  وأن تعتمد على إطالة فيها ،
، ويستمر  ي الموضوعحيث يبدأ الوسط ببداية الصراع بين اإلرادات المتضادة ف ،

 النقطة التي يجب أن صراع إلى قمته ، وهييصل ال أن هذا الجزء في التصاعد إلى
يم الصراع بعدها ،حس ة . ل هذا الجزء المساحة األكبرشكّويفي زمن المسرحي 

  



 ٣٣ 

٤. اتالشخصي  :ة التي تحمل األفكار الواردة في الموضوع ، ويجب وهي العناصر الدرامي
تكون  أنلة لهذه األفكار بشكٍلمثِّهذه الشخصيات م جيد حتى ي ،مكن مخالل  ن

تعميق الفكرة التي تحملها كّل ساعد علىتُ تجسيدها في العرض أن ة ، كما شخصي
يجب أن راعىي المرح في بعض الشخصيات وجود الحسوالفُ يكاهي حيث إن ، 

سيخلق نوعاً هذا الحس مالتشويق واإلثار نة والممود وملل الفكرة تعة ، ويكسر ج
حصر جانب المرح فيوال ين ة ،العملي ة .الشخصي 

  

ات لتوصيل ستخدمة عن طريق الشخصيغة المسموعة ( المنطوقة ) المهو اللُّو الحوار : .٥
ا نّلتقي ، فإذا كُة المحسب نوعي صاغ الحوار في عمومهاآلخرين ، وي أفكارها إلى

ة مع تطعيمه غة العاميمه باللُّقدنُ ل أنفضلصغار األطفال ، في مسرحيم العمل القدنُ
 القاموس اللُّغوي للطفل . صحى إلثراءة الفُغة العربيببعض ألفاظ اللُّ

ا بالنسبة لكبار األطفال ؛أم تكون الصياغة باللُّ فيجب أنصحى ة الفُغة العربي
ناسبة إلدراك واستيعاب هؤالءالبسيطة الم التالميذ ، ويل في اللُّفضة غة الدرامي

  .  تان لإلعداد الدراميوهما سمتان هام، التكثيف واالقتصاد 
  

     وترى الباحثة أن من أهم أسباب نجاح المسرحيتحظى با ةة التربوي هي أن كبيـرٍ  عتنـاء 
الباحثـة   فقد حرصـتْ ، عتبار معاييرها بعين اال ذتْخإذا ُأ لك إالّكون ذي ولن، أثناء إعدادها 

بعض األخالقيات التي نُلات على احتواء المسرحيحب كمـا حرصـتْ   نغرسها في أبنائنا  أن ،
وضوح الفكرة المطروحة ، وعلى ة ر الطالب والمادة التعليميمات لعمة هذه المسرحيعلى مالء

، وحرصـتْ كـذلك   ة سرحية داخل أحداث الموجود الحبكة الدرامي، وعلى ستيعابها سهولة او
  على أن تكون اللّغة العربية الفصحى هي لغة الحوار بين الطالبات .

  
 

  

كما يلي ) أنواع المسرحية  ٧٥،٥٩ :٢٠٠٨ (اللوح وعفانه  دحد:  
  

-  : هي تلك والمسرحي  ة التـي تتضـم ن مواقـف م تعـددة 
، حاكـاة  خـالل الم  نميذ بتجسيد تلك الشخصيات مال، وفيها يقوم الت ختلفةم اتشخصيل

ون أدوارهملمثّوي في تلك المواقف المدة تعد ،ومن  ات التـي يقـوم   أمثلة تلك الشخصـي
تعلّالمة تمثيل األدوار :م بأداء أدوارها في مسرحي   محاكاته وتمثيله لـدور الشـرطي  ،

والصيدلي والم ،لخوالتاجر ... ام ، علّهندس ، والم . 
  



 ٣٤ 

-  أو مثاٍل جٍوهي عبارة عن عمل نموذ لموقف واقعي 
تـيح  وتُ، ه في هذا الموقف واجهشكالت التي تُيقوم بالدور تقديم الحلول للم من ، وعلى

فاضلة ، واختيار أنسب الحلول ، يذ للتّة الفرصة أمام التالمالمواقف التمثيليصرف ، والم
 . تخاذ أفضل القراراتوا

  

-  ُالسلوك ا هذهستخدم ت نة لتعليم نوعٍ ملمسرحي
عاصـرة  جتماعية المهي وسيلةٌ فعالةٌ لمعالجة المشكالت االو، المرغوب فيه  جتماعياال

جتمع ،التي تحدث في الم شـكالت اال ة مشكوتتناول المسرحيالم نعيـة بمـا   جتمالةً م
ـ ، جتماعية تتضمنه من أوضاعٍ ومواقف وعالقات ا وأخالقيـ  ات الم ة ، جتمـع التقليدي

أويقوم التال ، شكالت الفرد وموضوعاتهوم ميذ بتأديتها أمام زمالئهم من  ف جـل التعـر
تصلة خالل جمع المعلومات والحقائق الم نة مجتماعيعلى الجوانب المختلفة للمشكلة اال

 . شكالتناسبة لتلك المقترحات المالحلول والم ل إلى، وبهدف التوص بها
  

- طلـق علـى  ي  مسـرحية الم  ة شـكالت النفسـي          :
ـ ة واغـراض التشخيصـي  ( السيكودراما ) ، والتي تُستخدم في األ وكـذلك  ، ة لعالجي

في المدرسة فيما يتّ ألغراض التوجيه واإلرشاد النفسيصل بالمشكالت الشخصية ة الحاد
 بعض التالميذ . لدى

  

- يستخدم التدريس الم ة الصـامتة والتـي   مسرح المسـرحي
تصال بالحركـة  ريق االعن األحاسيس واألفكار عن طالتعبير  درة علىها القُف بأنّعرتُ

تصـال واإليحـاء واإليهـام والرمـز     م ، فهو يعتمد على الجسد أداةً لالالكال نم بدالً
وحركات عضالت الجسم وتعبيراته ، فمهممثّة الم  هـي  ة الصـامتة  ل فـي المسـرحي

 . عرف بلغة الجسدوهو ما ي، الجسد وروعة التعبير بهذا الجسد  السيطرة على
  

-   مسـرحية اال  سـتعراض التـاريخي  ن تتضـم
اليـد بعـض الشـعوب ، أو    عادات وتق أو، ة واألساطير القديمة الموضوعات التاريخي
 طويلـةً  ة التي يستغرق حدوثها وتتابعها مدةًحداث والوقائع التاريخيتطور سلسلة من األ

 من الزمن .
  

-  يقوم التالميذ في المسرحية الحرأو  أو موضوعٍ ة بتمثيل قصة
مشكلة منة عيد بفعٍلدون التقي عينٍم  ،أو بحركات أدائية معيأو تدريبٍ،  نة لحفـظ   سابق

 ة .رية والحصف التعبير فيه بالتلقائيفيتّ، األدوار 
  



 ٣٥ 

-  يعرض مخالل ن ـ ة اللّمسرحي ـ ة لمظوحة الحي أو  رٍه
عين دون اللّجوء إلى ا أو قصةم حدثستخدم فـي عـرض   ستخدام الكالم والحركة ، وي

الواقع ،  ور لتكون أقرب إلىوديك ة وإضاءة وموسيقىومناظر خلفي ة صوروحة الحياللّ
 . تالميذ ديم مسرحية اللّوحة الحية تلميذٌ واحد أو عدةويشترك في تق

 

- )( عتبر مسرح العرائس يمأقدم أشكال المسـرح ،   ن
وهي وسائل مكثر انفوس  بة إلىحبسـتخدامها فـي مرحلـة ريـاض     التالميذ ، حيث ي

وضع في اليـد ، وتعتمـد   ، وهي عبارة عن عرائس تُ األطفال ومرحلة التعليم األساسي
ـ   ليد ، ويمكن اا تحريك أصابع حركتها على ة ستخدامها في تنـاول موضـوعات تربوي

ات التأثير في إمكاني نمالكثير ، ولديها  األطفال ها تعتمد على إثارة الخيال لدىألنّهادفة 
ة التلميذ ، نفسي نوتبسيطها لذهنـه ،   قدر الوسائل في تحبيب الدروس إليهأكما تُعتبر م
ن القيم واألفكار النبيلـة والمهـارات التـي تسـتجيب     م م الكثيريتفه فسح المجال كيوتُ

  . اليةنفعالنفسية واال لحاجاته
  

 كانـتْ : فعلى سبيل المثال ، د أغراضها لتعد ة تابعأنواع المسرحيد تعد ترى الباحثة أنو     
ـ   عتمد على تمثيل األدوار ، بحيث قامتْات الدراسة تمسرحي الطالبات بتمثيـل دور الصحفي 

    . المهندس واألستاذو
  

 
 

    ٩ :١٩٩٨د علي و زيان ( حد ( ةخطوات  أهمتوظيف المسرحي فيما يلي ة التعليمي:  
  

١. أن يتم تدريب التالميذ على األداء الجيسن اإللقاءد وح . 

٢. حتى تكون مرحلةً لة على تالميذ الفصعرض المسرحي لهمة تشخيصي . 

٣. يجتمع أ أنكبر عدد مكنِم مالطالّ نويقوم األطفال ، قاعة المسرح  يمين فعلّب والم
بتقديم مسرحيعلّتهم أمام زمالئهم ، وعلى الممين أن يالثقة في  اوويبثّ، عوهم شج

 . نفوسهم

٤. البد من تقويم العمل المسرحي من قبعلّل المركته ف على األثر الذي تمين للتعر
ة لذ ة في نفوس األطفالالمسرحيعدين ، وذلك باستخدام المقاييس المدشاهلك الم ،

ةًسواء كانت معرفي ةً .أم وجداني  
 

 



 ٣٦ 

  :فيما يلي ة التعليمي توظيف المسرحيةخطوات  أهم  ) ٢٦ : ٢٠٠٦ ( يوسف دحدو
  

 . ا للمسرحةه بهالتي يتوج، وص تخصم المعلّل المبالمادة من ق اختيار .١

٢. أن تتم المسرحة في بناء عفق ميتّ درامي المرحلة العمرية التي يم لها شكالًقد  
 . ومضموناً

٣. أن يعلّساهم المم بخبرته العلمية في تحديد الهدف العلمي  ،تعاوناًم شرف مع الم
في تحقيق هذا الهدف  المسرحي ،مخالل سير األحداث وتسلسلها في حبكة ن 

ةدرامي . 

 : ن دراما الفصل ، والتعاون معهم في اختيارالب مكتشاف مواهب الطّا .٤

 المؤدواجتماعياً المعروض مع أبعاد هذه الشخصيات نفسياً ين لشخصيات النص 
 . ةي بالشخصيتلقّإلقناع الم،  وجسمياً

 ّتدريب الطالوذلك، والتعبير بالوجه ونبرات الصوت  ب على األداء الحركي 
ي تلقّللتأثير على الم ،إذا كانتْ ةًخاص الشخصية يله تكون قدوةً مكن أن . 

 عد عن أسلوب الخطابة والوعظ الب ،نفّفكالهما يتلقّران الم ي منعمٍل أي  
درامي . 

  الطالّجذب وإبهارةات الجمب بالتقنيالي المم وديكورٍ بسيط إضاءة نكنة م
وإكسسوارات وماكياجٍ ومالبس ولوحات علّمساهم بدالالتها في ها تُلّوكُ،  قة

توصيل الهدف التعليمي للنص . 

 استغالل عنصر الموسيقى والغناء يعتبر من الة في توصيل أفضل العناصر الفع
ة .معلومة  أيعلمي 

 يلجأ من إلى كتابة مسرحة المناهج ينبغي أن يلم ة لكتابة بالعناصر الفني
د جسات التي تُخلق المواقف واألحداث والشخصي نن ملك ليتمكّرحية ، وذلمسا

المحتوى العلمي .  
  

؛ على ما سبق  وبناءفي تدريس العلـوم  التعليمية دت الباحثة خطوات توظيف المسرحيةحد 
  :فيما يلي 

  

 . ناسبةة المالمادة التعليمي اختيار .١

٢. ة وعمليات العلم حصر المفاهيم العلميراد تنميتها الم ،ةوتحديد األهداف األساسي . 

٣. عمل مسرحية ات تتناسب مع المادة التعليمي ،والمللطالب ستوى العمري . 

٤. ين . ىات علعرض المسرحيختصحكّمين الممجموعة من الم 



 ٣٧ 

٥. إعداد الوسائل التعليميساعدة ة الم ،والمجسمات والصور المةناسبة للمسرحي . 

، وحفظ أدوارهم ، أمام زمالئهم  ب للقيام بالعمل المسرحيالطالّ نوعة ممجم اختيار .٦
 : مع مراعاة ما يلي

 

 ونبرات الصوت، وتعبيرات الوجه ،  تدريبهم على األداء الحركي . 

 اسلوب الوعظ واإلرشادأعد عن لب . 

 أعاٍليتمتّ ن حٍوواض ع الطالب بصوت  ،وشخصية . قوية 

 نا مكانٍ اختيارم. ( ختبراختيار الم وتم ) سب للقيام بالتمثيل فيه 

 ة ؛ أثناء المسرحيم بطرح األسئلة علّيقوم الم ،ناقشتهم بأداء زمالئهموم . 

 تعددة لمعرفة مدى تحقّق األهداف .تقويم  اليبإعداد أسم  
  
 

 

ـ لون بعرض المسرحيمثّوم الميق أنـ : ) ب ٣٩٣:  ٢٠٠٦(يعرفه سليمان       ة ة أو التمثيلي
  .للعظة والعبرة ، ل الواقع مثّي عرضاً - على المسرح أو غيره -

  

يقوم ،  هادفاً اًحركي ة نشاطاًات التعليميستخدم في تنفيذ المسرحيالم تبر النشاط التمثيليويع     
وذلك بأ داخل الفصل ، م وتوجيههعلّبه التالميذ تحت إشراف الميقوم التلميذ بدورٍ ن م نٍعـي ، 

في التعبير عنه يعيشه ويستمر تفاعالًم مع بقية التالميذ في الفصل من يكتسـب هـو    أجل أن
علمياً شاهدون مفهوماًوالم  ،أو أن ا لديهم جميعاً ينموفيه تجاه مرغوب  وذلك من خالل نص ،

؛ وبالتحديـد األدق  ، يتم ذلك داخل أسوار المدرسـة   أن لى، ع ياًوفنّ غوياًق لُقّود سبق إعداده
  . ) ٥٩، ٢٠٠٨اللوح ،  و( عفانة  تاحةم بسيطة اتوبإمكاني، المدرسية الغرفة داخل 

  
 

   

  : ما يلي) في ٣٩٦:  ٢٠٠٥حددها سليمان ( ، دة تعدم في أنواعٍ ل النشاط التمثيليويتمثّ      
  

   :ويعبـ    مثّر الم وت ل هنـا عـن الفكـرة دون الص ،حـاول  وي
التفكير بتركيزٍ -لك ذ أثناء - شاهدونالم شديد لمعرفة ما يل التعبيـر  مثّحاول الم

، ) دقيقـة  ١٥ة التمثيل عن (دوال تزيد م،  ة بسيطاًويكون موضوع التمثيلي عنه ،
ثيل بالموسيقى .التم ستعان أثناءوي 

 



 ٣٨ 

   : ي أدوارؤدمثّل واحد ، فيويقوم بالتمثيل هنا معد ة شخصـيات 
ة في التمثيلي ،ل ببعض األشياء التي تدّلمثّويستعين الم  وهـذا  ، ته على شخصـي

النوع مالتمثيل ال يحتاج إلى مسرحٍ ن أو مناظر  ،مثّويبقى المةل بمالبسه العادي . 
 

  : وهو أن مثّيستعين المهئهألدا ل بالورقة المكتوب عليها دور  ،
ويأو التمثيل في دور اإلذاعة ستعمل هذا األسلوب أثناء النشاط الترويحي . 

 

   :التمثيل على الذاكرة  ويعتمد هذا نالنوع م ة والثقافة الشخصـي
ل أممثّ، حيث يقف المام مجموعة مالناس  ن ،ويبدأ بتمثيل مشهد أو درٍو منٍعي . 

  

  :  ٍوهو التمثيل الذي يحتاج إلى مسـرح  ، ومنـاظر   ، وإضـاءة ،
الئـم  ي ويعتمد التمثيل فيه على أن ومالبس ، وديكورات ، وموسيقى ، وإخراج .

  .لفكر والعاطفة ر عن اعبي نالممثّل بين الصوت والحركة ، وأ
  

     اختيار وقد تم ات التي ُأالتمثيل بالقراءة لعرض المسرحيعدت للمادة التعليميسـتهدفة  ة الم
من قحيث ت، ل الباحثة باختيار طالبتَي من تتميونُ عاٍل زان بصوتسليمٍ طق  ة لقراءة المسـرحي

، لهـا  مثّة التي تُسم الشخصيلوحةً تعرض اكانتْ تحمل كلٌّ من الطالبتين وقد ، أمام الطالبات 
مات والصور التي تدعم الحوار القائم بـين  جسعرض بعض الوسائل والم ه تمأنّإلى باإلضافة 
  . الطالبتين



 ٣٩ 

 
  

ـ  طريقة التدريس القائمة على تقديم المعلومات والحقائق بشكٍل قصصي عدتُ      مالطـرق   ن
ـ  عـد ة التي تندرج تحت مجموعة العرض ، وهذه الطريقة تُديالتقلي مـ  ن دم الطـرق التـي   أق

  .  ر لألطفال بالعتخدمها اإلنسان لنقل المعلومات وسا
  

 
 

 أو فقراتٌ كلماتٌ ((:  بأنّها ) ٥٤:  ٢٠٠١(  فها جاللة ، عليماتعر ن حادثـةً تتضم 
مي،  نةًعياسردها الم نتباههم علّم على التالميذ فيشد ،حاولون معرفة النتيجة وي(( . 

  

 ـ  مجموعـةٌ  ((:  بأنّها)  ١٤٣ : ٢٠٠١( وآخرونفها سليمان وعر ماألحـداث   ن ،
 ةإنسـاني  اتتتعلق بشخصي عدةً أو حوادثَ حدةًيها الكاتب ، وهي تتناول حادثةً وايرو

تتباين م ، اليأسختلفةىعل، ا في الحياة فهب عيشها وتصر رار ما تتباين حياة النـاس  غ
حيث التـأثير باألحـداث ،    نم تفاوتاًة مويكون نصيبها في القص،  وجه األرض على

 . )) اتالحيوان نم ، أو مجموعة ةخاص حياة نم كاملةً ر فترةًصو، وتُ والتأثير فيها
  

 بأنّ ((بأنّها : فها قناوي وعرها فن مالتي  خصائصه وعناصر بنائهله ، ون األدب فن ن
ي بناء شخصية الطفل ، وهـي فـن   ساهم فالحياة ، فهي تُ خاللها فن نم الطفل ميتعلّ

،  ك مشاعرهحر، فيالقصة  فيجعله يتفاعل مع أحداث، هتمامه يجذب انتباهه ، ويشد ا
:  ٢٠٠٦، الترتـوري ،   ( القضـاة  ))حداث إلى نهايتهـا  ويثير انفعاالته من بدء األ

٢٢٥ ( .  
 بأنّها فها الجملوعر  :)) لون من نب الحياة المختلفة تتناول جوا، و ألوان النثر األدبي

 نومقوماته م جوانب العمل األدبي . تُستوفَى ومنها ما هو تمثيلي قعي، منها ما هو وا
فكرة رئيسية  ،وبناء  ،و وبيئ،  وحبكة ، زمانيـة ة    ، ولغـة ، وشخصـيات ، مكانيـة

( سـعيدي ، البلوشـي ،    )) نتبـاه والتشـويق  اال تتميز بالقدرة على جذب،  سلوبٍوأ
٦٠٨: ٢٠٠٩ ( .  

  

 فهاهابأنّ عويس وعر  :)) على جذب ا له القدرة فن نتباه األطفال ، حيـث ي مكـن أن 
          يمتـاز الطفـل   للطفـل ، حيـث    والوجـداني  في النمو العقلـي  االًفع تكون عنصراً

- ة للتشـكيل ، واالسـتعداد لال   بطالقة -كم خصائصه بحنـدماج ،  الخيال ، والقابلي



 ٤٠ 

  )) م إليـه قدثيرات التي تُهات والمنبوالتفاعل مع الم، تمثيل األدوار ، ول األمور يوتمث
  . ) ٢٢٥:  ٢٠٠٦( القضاة ، الترتوري ، 

  
سبق ؛ اتّعلى ما  وبناءفقت فيما يلي :تّاتعريفات السابقة ال ضح أن  

  

 . ون األدب الجميلنُفُ نم فنالقصة هي  .١

٢. تعرض األفكار واآلراء عن طريق سرد للحدث أو مجموعة ماألحداث ن . 

٣. وتُ، ب نتباه الطالّا تشدمنفعاالتهثير اوتُ، ك مشاعرهم حر . 

٤. قد تتناول القصة شخصيات إنسانية أو مجموعة مأو  ةًاليوقد تكون خي، يوانات الح ن
ةًواقعي . 

٥. ال تكون القصعمٌل بْل،  ةًة عشوائي خصائص وعناصر.عبر ط له خطّم  
  

 نم أو مجموعة م عن طريق سرد حدثعلّيستخدمه الم : فن هاة بأنّف الباحثة القصعروتُ     
ب ، بهـدف  الطـالّ  نم على مجموعة -مات جسأو م بصورٍ وقد تكون مصحوبةً -األحداث 

أو معرفة جديدة لم يسبق تعلّ إيصال خبرةمتعـةً   تكون مها ، بشرط أنقةً ، مثيرةً ، شية مالقص
ـ  وتحتـوي علـى مجموعـة   ،  منفعاالتهتشد انتباه الطالّب ، وتُثير ا ، ضحةً، وا مالقـيم  ن  

ة .    اإلسالمي  
  
 
  

ـ عتبر ها تُنّأ الّإ ؛ الطرق التقليدية نم القصة نمن أبالرغم       من  لتعلـيم   ثلـى الطـرق الم
ـ وتُ، نتبـاههم  ا جذب ساعد علىكونها تُ، ة األطفال منهم ب وخاصالطالّ كسـ  ب هم الكثيـر من 

لُة والخُالمعلومات والحقائق التاريخيقية بصورة شي٣٠٥:  ٢٠١٠عمر ،  ( ابةوجذّ قة ( .  
  

     إن سر عشق أطفالنا وقبولهم للقصص هو الم ـ تعة التي يجدونها في الشخصـي ة ة القاص ،
،  وجسـداً  صـوتاً  زةتميم ةوبإيحائي،  شائقة ة بصورةجريات القصمسامعهم م التي تسرد على

عايشها الطلبة حالة السر كما أنـ     ور والترقّب التي ي ة األطفـال فـي تسلسـل أحـداث القص
وسات شخلوكيصية ( الخَات القصما  –رة يييرة ) ، سـ الشِّر ـ عندما تقترب القص ة مواقـع   ن

وتُ، عاش األطفال المة المس مشاعرهم اإليحائي ،فيندمجون مع أحداثها بصورة تجعـل   رائعة
من مجاالًالتوجيه ة في عالم التدريس ومجال القص لتحقيـق النتاجـات   ، وذلك شرع األبواب م

  . ) ٢٢٢ :٢٠١٠، واخرون( طوالبة ، ريد معرفياً ووجدانيا وسلوكياً التي نُ
  



 ٤١ 

     كما أن ة وسيلةٌالقص من لُوالخُ وسائل التهذيب النفسييقرأ قي نقصص األبطـال  ، فم ، 
ـ يشعر بم ؛ ا لإلنسان خيراًودأس نوم، واطنين والم، صلحين والم، والعظماء  نحـو هـذه    ٍلي
وتقديرها وإجاللها ، ويتّات الشخصي ،الًثَخذ منها م يحاول أن ييه ،حاك ومثَ نم  حـاول  فهـو ي
لُتعديل سوكه بطريقة ـ غير م ةًباشرة . فالتلميذ حينما يقرأ قص وي  شـارك  عـايش أحـداثها وي
ر عليهؤثّوتُ، ها تستميل عواطفه اتها فيما تقوم به ، فإنّشخصي ال شُ بطريقةعو  عاشـور  (ة وري
  . ) ٢٦٠ :٢٠٠٩ ، مقدادي

  

، كتساب المعلومات وتنميـة المفـاهيم   في اة ر القصودت بعض الدراسات على دوقد أكّ     
ة القصص في زيادة المعلومـات  شير إلى أهميالتي تُ )  Aiex،  ١٩٨٨منها دراسة أيكس ( و

عام وتنمية المفاهيم بصفةة  ،جتمع والذّوفهم المخا ات بصفةصة  ،قصـص األطفـال     كما أن
– حاول أتُ -وغيرها مثالً وقصص المستقبل ة العلميتذ ن   ، ة بِفكْـرٍ بسـيطكر الحقائق العلمي

ـ قراءة الطفـل لم  نفل ، بْل إالطّ يتناسب مع نمو سلوبٍوبأ           ل هـذا النـوع مـن القصـص     ثْ
، ستقصـاء  وتدفعه إلى البحث واال قد تجذب انتباهه ، -: قصة وصول اإلنسان للقمر مثل  -
:  ٢٠٠٤( أحمـد ،  يسير نحو أغوار المعرفة إذا كانت ميوله تتجه نحو هذا الجانب  لى أنوإ

٨٧  (.  
  

     ـ ؛ اس ة هذه األهمية وذلك الدور في حياة النّإذا كان للقص فهي بال مرـ فُ اء ة أمـام  رص
، يعتمد  اًهام تربوياً تخذ منها عنصراًلت -يم التعل نم وبخاصة في المراحل األولى -المدارس 

  ة .في نجاح مواقفه التدريسيالتعليم  عليه
  

بحيث تتناسب ومـا  ،  قصصٍ نمه لتالميذه مقدما ي غير أن األمر يقتضي أن يجيد اختيار     
فيها موحوادثَ وفضائَل ومعانٍ أفكارٍ ن جيد بعد ذلك استخداستومي وأن ، ستغاللها مها واويات

قون بهـا األهـداف   حقّوي،  إليهابحيث تحمل في ثناياها المعلومات والمعارف التي يحتاجون ، 
  . ) ٢٦٠ : ٢٠٠٩مقدادي ،  و ( عاشورتربوية المرغوب فيها ال
  

     أوترى الباحثة بعد هذا العرض الم ة ، وكيف أنا بها هـو قُـدرتها   برز موجز عن القص
مشاعرهم قَبل عقـولهم ،  نصات له ب، واإلم علّوتركيز األطفال نحو الم هنتباذب االفعالة على ج

سـتخدام  ل عليهم ، فكيف به الحال لو تـم ا ستقبال المعلومات وحفظها أسهمما يجعل عملية ا
القصوالتية العلوم ة في ماد ، تحتوي على معلومات كثيرة  ، ومفـاهيم م دجـرة  ، ومهـارات  

؟! ةعد  
  

 



 ٤٢ 

 
  

  :فوائد ومزايا القصة فيما يلي  ) ٢٢٢ : ٢٠١٠ ( وأخرونطوالبة  حدد        
  

١. إيصال المعلومة المطلوبة بطريقة مللطّ متعةم )تعلّفل ( الم . 

 .) كلمات جديدة (  مينتعلّة للمغويزيادة وثراء الحصيلة اللُّ .٢

٣. ة بعض القيم الدينتضمين القصة التي نرغب في ترسيخها في أذهان الطلبة .ي 

٤. ة لمفاهيم اتضمين القصجتماعيفي نرغب  ةإيصالها للطلبة بطريقة ممتعة . 

٥. الدالقصة .روس والعبر الم نستفادة م 
  

 علـى تعمـل  التي سبق عرضها ؛ أن القصة مزايا الفوائد ومن خالل ال هوترى الباحثة أنّ     
امين علّتجذب الم استخدامهإليها ، وأن رضية على الصـعيد  ة التدريس في عمليحقّق نتائج مسي

. والتربوي التعليمي  
  

 
  

      ١٩٤:  ٢٠٠٢ ( د البجهحد أهم ( األهداف التربويفيما يلي ة ة للقص:  
  

١. عندما  ةذواللّتعة ترفد السامع أو القارئ بالمتعلّم عرف يلّه . ويصل إلىغز اللُّالمح 

 إغراء نسلوب ماألستيعاب بما يحويه هذا أكبر للفهم واال رصةًب فُة للطالّتيح القصتُ .٢
م عنه نُينجمو شخصيلُوالخُة ة الطالب ، وتطويرها في الجوانب العقلية قي
 . معارف وعلوم نبما تشمله هذه القصص م، جتماعية واال

م علّخالل سرد الم نوذلك م، يها رقّبهم وتُاليب أسهذّوتُ، ب ستوى لغة الطالّي منمتُ .٣
نتباباوإصغائهم له ، ة القصشديد ه . 

 . أسرار العالم علىف ب للتعررصة للطالّي الفُعطتُ .٤

 . ب ومهاراتهممواهب الطالّ نم براز كثيرٍم في إسهِتُ .٥

 . ةالعلمي الحقائق نم ر للطالب فهم كثيرٍيستُ .٦

 نتدريسها م ن فقراتُلما تتضم، رصة في التدريب على ألوان التعبير تمنحهم الفُ .٧
إلى كتابة  إضافةً، رد والتلخيص والتمثيل هم على السنُمرفهي تُ،  دةتعدم مناشطَ
ةالقص . 

  
  
  



 ٤٣ 

      ف التربوية للقصة فيما يلي ) األهدا ٢١: ٢٠٠٦ (علي  دوحد:  
  

١. فضالً، رفيه عند الطفل وإسعاده تّتعة والالم . عن التّوافق النفسي 

 .  للتنفيس عن رغبات األطفال المكبوتة وسيلةٌ .٢

 . تثقيف األطفال .٣

٤. منتباه عند األطفاللخلق عادة التركيز واال رق تأثيراًأكثر الطّ ن . 

٥. مأسرع الطّ نرق لتكوين عالقة المودم واألطفالعلّة بين الم . 

 . غويفل اللُّمية محصول الطّساعد في تنتُ .٦

 . ة األصيلةتجاهات نحو القيم اإلنسانياليول وافل في تكوين المساعد الطّتُ .٧

٨. فلستطالع لدى الطّاال إشباع حب . 

٩. تكوين عادات مثل ،  حسنة :بنظافة جسمه ومالبسه ستماع ، والعناية سن االح
 . ومدينته

  . وملكة التفكيرر ي لدى األطفال روح الخيال والتذكّنمتُ .١٠
  

      فيما يلي  ) األهداف التربوية للقصة ٦٠٨: ٢٠٠٩ (البلوشي  و سعيدي دوحد:  
  

١. تبحث فن تعلّالمعنى الذي يحمله المموضوع  م عن الظاهرة أو المفهوم العلمي 
ةالقص . 

خالل  نم، ة موضوع القص أفضل للمفهوم العلمي الب على بناء فهمٍساعد الطّتُ .٢
نتضم ةالمفهوم في سياق حياته العادي . 

خالل إعطائه  نوذلك م، ة ة موضوع القصالب للمفاهيم العلمير مدى فهم الطّظهِتُ .٣
مفاهيم مأو قيامهنة عي ، ستخراجه هو للمفاهيم التي سيقوم ، وا بالعصف الذهني

بكتابة قصحولها ة . 

التعبير عن شعوره حول موضوع و،  اليةرصة إلظهار قدرته الخيالب الفُتيح للطّتُ .٤
القصبتكاريا ة بطريقة ة. 

ن له للمكان والزمان اللذيخالل تخي نم والمكاني الذكاء البصريي لدى الطلبة نمتُ .٥
مل للتعبير ستخدامه لأللفاظ والجمن خالل ا غويالذكاء اللُّكذلك ة ، وا القصمتقع فيه

االكذلك الذكاء ة ومشاهدها ، وعن القصفي حال جتماعي ة قيام الطلبة بكتابة قص
ةجماعي . 

 . ة وتحسينهارصة إلظهار مهارته الكتابيالب الفُتيح للطّتُ .٦



 ٤٤ 

 نادي به العديد من وهذا ما تُ، م مادة العلوم ستخدام الكتابة في تعلّيتم فيها ا .٧
 . الدراسات

٨. مكن اية بشكٍلستخدامها في تدريس القيم والميول العلمي جيد . 

ة مكانية ، وذلك إلة موضوع القصبه للمفاهيم العلميالّم طُيم في تقيعلّساعد المتُ .٩
 . ستخدامها كطريقة تقويما

 . قد والتحليللبة فيها مهارات النّكساب الطّإ .١٠

١١. لبة تعة وتسلية للطّفيها م ،تهما يساعد على زيادة دافمممعلّللتّ عي . 
  

    فيما يلي  هداف التربوية للقصة) األ ١٦٧:  ٢٠١٠ ( جاد دوحد:  
  

 . وتنمية ثقته بنفسه، فل باألمن والطمأنينة تعزيز شعور الطّ .١

وتكوين ، فل وإشباع وتنمية خيال الطّ، نطالقها واستمتاع بمرح الطفولة التسلية واال .٢
 .االبتكارية القدرات 

٣. تكوين وتنمية التذووالجم ق الفنيفل عن العالم طّوزيادة خبرة ال، فل لدى الطّ الي
 . والطبيعة

، ناسبة وإثرائها بالمفردات والتراكيب والعبارات المفل ، ة للطّغويروة اللُّزيادة الثّ .٤
ختلفةوتدريب األطفال على القراءة والبحث والتعبير بأنواعه الم . 

 . ناسبة بين األطفالة المجتماعيت االتنمية العالقا .٥

 . فل ألداء اآلخرينحترام الطّ، وتعزيز انصات ستماع واإلاال تكوين وتنمية آداب .٦

  . ب والسرقة والكذبالتعص فل ضدلدى الطّ مناسبة ةسلبي تجاهاتتكوين ا .٧
  

      ؛ على ما سبق  وبناءفيما يلي دت الباحثة األهداف التربوية للقصة حد:  
  

١. تعلّتبعث في نفس المتعة والمرح م الم ،ا يممزيد من م .علّللتّ تهقابلي 

 . ما هو جديد ستيعاب لكّلساعد على زيادة الفهم واالتُ .٢

 . جتماعيواال غوياللُّو والمكاني ي الذكاء البصرينمتُ .٣

 . مين وصقلهاتعلّساعد في إبراز مواهب المتُ .٤

 . ةالحقائق والمفاهيم والمهارات والمعلومات العلمي نم الكثير مساعد في تعلّتُ .٥

 . م على التعبير بأنواعهلّتعي قدرة المنمتُ .٦

 . قد والتحليللبة مهارة النّإكساب الطّ .٧

 . فسبالنّ قةز الثّعزتُ .٨

 . متعلّوملكة التفكير لدى المر والتذكّي روح الخيال نمتُ .٩



 ٤٥ 

 . متعلّالجمال لدى المو وق الفنيي الذّنمتُ .١٠

حترام ، واق لُن الخُسح: مثل ،  تالوكينحو بعض الس يجابيةإ تجاهاتن اكوتُ .١١
 . ن اإلنصاتسوح، اآلخرين 

،  والكذب ، السرقة : مثل ، ات لوكينحو بعض الس ةسلبي تجاهاتن اكوتُ .١٢
بوالتعص . 

١٣. إشباع حستطالعاال ب .  
  
 

 

      شروط ا ٦٥:  ٢٠٠٠د علي ( حد (فيما يلي : ةستخدام القص  
  

 . متعلّشائقة التي تجذب المالبداية ال .١

 . ينتصر فيها الخير على الشر قنعةم طبيعية حداثة التي تصل ألحداث المنطقياأل .٢

٣. التصرفات المقنعة لشخصية ة القص ،ومتهاناسبتها لعمرها وخلفي . 

٤. نبذ العنصريبة والتعص . 

 . ة الفكرةدوجِ، وضوح المغزى  .٥

٦. ناسبتها لقيم المجتمع الدملُة والخُينيقيةة والتربوي . 

 . يها مع واقع المجتمعوعدم تناقضها وتمشّ، أصالة القيم  .٧

٨. مناسبة الفكرة من الناحية النفسيئوتحريكها لعاطفة القار، ة ة والتربوي . 

  . ناسبستخدام الخيال بالقدر الما .٩
    

فيما يلي ستخدام القصة ) شروط ا ٩٧:  ٢٠٠٧(  شحاتةد وحد:  
  

١. أن تعمل القصة على تحقيق األهداف التعليميرسة للد . 

٢. أن ناسبةًتكون م بالطالّ لسن . 

٣. أن بموضوع الدرس رتبطةًتكون م . 

٤. أن واقعيةً أو قريبةً ةتكون القص مالواقع ن . 

٥. أن ناسبةًتكون م للزمن المخصرس .ص للد 

٦. أن يعلّحسن المم عرضها ويقدمها بلغة سهٍل سلوبٍوأ واضحة . 

٧. أن علّيستخدم المم الوسائل التعليمية أثناء عرض القصة في الوقت الموفي ، د حد
ناسبالموقف الم . 



 ٤٦ 

٨. حقّتُ أنة اق إيجابيتعلّلمم من شاركته في اإلجابة عن األسئلة التي تتبادلها خالل م
تاشخصي ةالقص . 

  

  ة فيما يلي :القص ستخدام) شروط ا ٣٠٥:  ٢٠١٠و حدد عمر (       
  

١. رتباطٌيكون هناك ا أن بين القصرس .ة وموضوع الد 

٢. أن تكون القصناسبةًة م لعالب ر الطّمومستواه العقلي . 

٣. أن وومعل ة يدور حول أفكارٍيكون محور القصوحقائقَ مات خاللها تحقيق يتم نم 
س .رأهداف الد 

٤. المعلوماتكون األفكار والحقائق و أنت المتضمحتى ال تُ، قليلة ة نة للقصي ؤد
 ت وعدم التركيز .التشتّ كثرتها إلى

٥. تُ أنقدوسهٍل سلسٍ سلوبٍة بأم القص الب ويدفعهم نتباه الطّ، يلفت ا ابٍق وجذّشي
 هتمام .االلإلنصات و

  تحتاجها .ة في المواقف التي الم الطريقة القصصيعلّيستخدم الم الّأ .٦

٧. تكون الح أنوادث المقدمة في إطار القصتسلسلةًة م تتابعةًوم تبتعد عن  ، وأن
 قف تصويراً حسياً .ار الموصوالحوادث والمعاني التي تُ

٨. أن م أعلّيستخدم المة سلوب تمثيل الموقف بقدر اإلمكان ، ويستعين بالوسائل التعليمي
ساعده علىختلفة التي تُالم ةتحقيق مقاصده من هذه القص .  

  

؛ على ما سبق  وبناءحددت الباحثة شروط القصفيما يلي  ةة التربوي:  
  

١. رتبطةً بموضوع الدرس . أنتكون م 

٢. ق أهداف الدرسحقّتُ أن . 

٣. أن تكون مناسبة للمستوى العالبللطّ مري والعقلي . 

٤. تُ أنعرض بلغة سلسٍ سلوبٍ، وبأ صحيحة ابٍوجذّ متعٍوم . 

٥. ق إيجحقّتُ أنة اابيتعلّلمم بمعن أو اإلجابة ، ة شاركته بتمثيل بعض مواقف القص
اتاألسئلة التي تتبادلها الشخصي . 

٦. أن تكون مبةًناس للزمن المص للدرسخص . 

٧. أن لقيم المجتمع وعاداته  ناسبةًتكون م ،رتبطةًوم ةباألخالق اإلسالمي . 

٨. أن علّيستخدم المة ام الوسائل التعليميلمةناسبة أثناء عرض القص .  
    
  



 ٤٧ 

 
  

  

   ـ ـ وة الحـوادث ،  : قص ة قص
الشخصيات ، والقصة التمثيلية ، والقصـ ة التاريخي ـ  ة ، وقص ة ، ة الفتـرة الزمني

وقصة األجيال ، وقصة البيئة .ة الفكرة ، وقص 
 

  قص :ة ة زمانية ، وقصوة ، مكانية تجمع بـين  قص
مان والمكان .الز 

 

  ـ : الرواية أو القص ة القصـيرة ،  ة الطويلة ، والقص
أو األقصوصة .ة والقصصي 

 

  :  والسـحرة ، وقصـص    قصص الجـن
التي تدور أحداثها حول أبطـال   حيوان ، والقصص الشعبياألساطير ، وقصص ال

) ة شـهرزاد  مثل قصوالحيلة (  التقابل والتضاد أو القصص القائمة على التاريخ ،
والقصص العلمي ،ة ، والقصص التاريخيـ ة والب ـ  طولي ة ، ة ، والقصـص الواقعي

  . ) ١٤٧ :٢٠٠١ وأخرونسليمان  (ة كاهيوالقصص الفُ
          

 
  

  : تي) كاآل ١٩٥:  ٢٠٠٢لها البجه ( تناو، مجموعة عناصر  نة مل القصتتشكّ      
  

  : ويراد بها الممة والتمهيد الذي يستهّلقد ـ  به القاص حيـث  ، ته قص
التعريف بمكان القصجرياتها ، واألمور التي ة وزمانها ، والظروف التي البست م

 . لها العام ع القارئ في الجوتض
 

  : اوأحدة وتعني عرض وقائع القصشترط في هذه األحـداث ثها ، وي 
أن ترابطةًتكون م ابٍجذّ بشكٍل تتابعةً، م ـ قلب القارئ لدرجة أ، تأسر  متعٍم  ه النّ
 . ستطيع تركها حتى تنتهيي

 

  : ويقصد بها وصول الحدث إلى نقطة منتيجة بنـاء األحـداث    تأزمة
ـ ، م فوتله أو السامع في قلقضها على بعض ، بحيث يقع القارئ بع زاً إلـى  تحفّ

ثَ معرفة النتيجة ، ومنفإنّ؛  مها تتطلب حال  .ويقدة أشترط في العـ كـون ثَ ي ن ة م



 ٤٨ 

رئيسٍ خيط تختلط به عدة خيوط ـ في القص   قـدة  ي معـاً إلـى إظهـار الع   ؤدة تُ
 . وتعميقها

 

  وهي عنصر : مهم ه عن طريقهم تجرى األحداث ة ، ألنّفي القص
وقـد  ) ، ة كما في القصص النفسي( ة قليلة الشخصيات وقد تكون القص. والوقائع 

ومهمـا كـان   ) ، ة جتماعياالكما هو الحال في القصص ( خوص تكون كثيرة الشُّ
رها فـي الحيـاة   وم دتالءي ةإلى شخصي دورٍ تند كّليس أن بد؛ فالعدد شخوصها 

الواقعية من حيث التصرلوك .فات والس 
  

     وترى الباحثة أن على قُ ة وترابطها هو دليٌلتكامل عناصر القصوة وقدرتها علـى ة القص 
قـدانها  فُإلـى   ي حتماًفي إحدى العناصر سيؤد خلٍل أي نإتمام وظيفتها على أكمل وجه ، وأ

  . درتها على إتمام رسالتهاوعدم قُ، تها اليفع
  

 
  

  

      ٦٧:  ٢٠٠٠(  د عليحد أهم ( فيما يلي  ةخطوات تدريس القص:  
   

  وفيها يقوم الم :ـ  در ة قبـل  س بإعـداد القص
، ناسبة للتالميذ ة الشائقة والمالقص يث يتم فيها اختيار، ح ةٌمهم وهي مرحلةٌ، سردها 

وقراءة القصة بعمق  ،لفهم أحداثها وشخصيناسبة لتوضـيح  اتها وأفكارها والوسائل الم
 . ناسبومكان السرد الم، ناسب لسردها من الم، وتحديد الز رتلك األفكا

 

  : وفيها يد امهلمدرثُ، ة س لعرض القصم السرد  يتم
ناسبة للتالميـذ ، وتنويـع   الم ةغستخدام اللُّ، مع ان يداليمع التمثيل باإلشارة والوجه و

الصواس في أثناء اإللقاء وت ، والتحم ،شتراك التالميذ في القصة بصورة الة فع. 
  

  س   يعرف ف؛ مرحلة : وفي هذه الـدريهـا الم
، المباشـرة  ، من خالل األسئلة المباشـرة وغير ة ستيعاب التالميذ للقصمقدار فهم وا

ومخالل تكليف التالميذ بأعماٍل ن معيـ لل وضع عنوانٍ: مثل ،  نة أو التعبيـر  ة قص ،
ـ  صٍلخّوكتابة م،  نةعيم زئيةأو ج ، أو سرد فقرةمنها  جزءعن أو  عنها ة فـي  للقص
 . تهماكراس

  
  



 ٤٩ 

  :فيما يلي  ةخطوات تدريس القص)  ٢٦٨،  ٢٠٠٩(   مقداديو  د عاشورحدو        
  

 
  
  

  ذه المرحلة يجب مراعاة ما يأتي :وفي ه      
  

الضروري أن يكون ذلـك داخـل    نالمكان المناسب لقص القصة ، وليس م اختيار .١
داخل حجرة الدراسـة ، فـال    حجرة الدراسة ، حيثُ الجو المقفل ، وتكدس التالميذ

، أو بعضـهم   أن يكون ذلك خارج حجرة الدراسة ، حيثُ يكون التالميذ جلُوساً بأس
، حسب مقتضيات الموقف . وقد يجلس التالميذ في صفوف أو  جالساً وبعضهم واقفاً

على شكل نصف دائرة ، الم يتم م أنناسـب     اختيارهناسـب والمكـان المالزمن الم
والطريقة المناسبة لجلوس التالميذ . أما موقف المدرس أمام التالميـذ ؛ فقـد يبـدأ    
واقفاً أو جالساً ، وقد يقوم أو يجلس أثناء سرد القصة ، وذلـك حسـب مقتضـيات    

 األحوال .
 

٢. يجب أن يمهد المدرس لقص ذلك  كونة ، ويالقصمحول الفكرة التي  خالل سؤاٍل ن
ـ تدور حولها القصة ، أو عن الشخصية الرئيسي اً فـي هـذه   ة التي تلعب دوراً هام

 القصة .
 

٣. يجب أن تكون لغة القصللتّ ناسبةًة مـ ة القديمة التي ال تُالميذ ، فال هي بالعربي م فه ،
لغـة التالميـذ ،    ن، أعلى م ةًعيقتكون وا ما يجب أنجة ، وإنّارة الدهي بالعامي وال
 سهلة الفهم .و

  

٤. أما بالنسبة لصوت الم؛ فإنّه ذوس درأهمية ف ، كبيرةيكون مسموعاً بما فيه  يجب أن
الكفاية ، كما يجب أن ينوع المس درال كمـا   قتضـيات الظـروف ،  صوته حسب م

 ر .تقليد أصوات الحيوانات والطيود في يترد أنعليه يجب 
 

٥. وإذا ظهر مالتالميذ عبثٌ ن م اهتمام ؛أو عد أو لعب فإن هناك خطأ ما  هذا يعني أن
  أو مكان سردها .، أو في طريقة سردها ، ة ، أو في إعدادها القص في اختيار

 
 

  

     بعد سرد المدرة ؛ يجب عليهس للقص ة في اسـتمالة التالميـذ إلـى    يستغّل هذه ا أنلقص
ـ  س مجموعةًدرالم يلقي أن: منها إليه ، وقد يأخذ ذلك أشكاالً عدةً ، ستمعوا الحديث عما ا من 

لحديث عن شخصية مـن شخصـيات   با تلميذ ف كّلكلّوقد ي التساؤالت يجِيب عليها التّالميذ ،



 ٥٠ 

 ب ذلك حـواراً عقوي رئيسية التي تدور حولها القصة ،ال حول الفكرة ناقشةًوقد يعقد م القصة ،
ـ ي أن ويصـح  ة إلى دعمها ،حول القيم والمبادئ التي ترمي القص و مناقشةًأ ـ كلّ ف المس در

يجـب  ؛ األحوال  وفي كّلمعينة من القصة .  التالميذ بالحديث أو تلخيص أجزاء نم مجموعةً
ـ يذ أثناء السرد . طع المدرس التالمقاي أالّ ذا تـوافرت لهـم   ة إوقد يقوم التالميذ بتمثيل القص

  الظروف داخل المدرسة .
  

     والتمثيل نوع من باإلشارات والحركات وتنغيم الصوت بما يتناسب مـع   التعبير مصحوب 
  الدور .    

  
 ؛ على ما سبق  وبناءحددت الباحثة أهم ـ خطوات توظيف القص فيمـا    وم ة في تدريس العل

  :يلي 
  

١. ة بحيث تكون شائقةًإعداد القص ناسبةًوم للمستوى العبللطالّ مري . 

٢. قعيةً، وواغة ضحة اللُّتكون وا أن . 

المكان المناسب لسرد القصة ، مع أخـذ الـزمن المحـدد لسـردها بعـين         اختيار .٣
 االعتبار .

٤. أن يمهعلّد الملةًلبة أسئكسؤال الطّ، ة م لعرض القص ةترتبط بفكرة القص . 

٥. أن وم مسموعاً علّيكون صوت الممتنوقتضيات الظروفعاً على حسب م . 

ـ ، ة الة أثناء سرد القصشاركة الفعفي الم رصةًب فُإعطاء الطالّ .٦ مـ   ن ع خـالل توقّ
 . األحداث أو تمثيلها

، تيعابهم لهـا  س، لمعرفة مدى فهمهم واة سرد القص ننتهاء مب بعد االتقويم الطالّ .٧
 وذلك من خالل :

  

 مباشر أسئلة. وغير مباشرة ة  
 . ة أو بعض مواقف منهاتمثيل القص 

 . ة وتلخيصهاوضع عنوان للقص  
    
 

  

     علّم الناجح هو الذي يلجأ إنا سلوبأل الم ة لشدقهم يوتشـو ،  نتباه تالميذه في الصفّالقص
  معلومات بصورة متسلسلة وفق سردها .ستقبالهم للمتابعة الدروس ، وا إلى

  

ـ ، سلوب بغرض تهذيب نفوس وأخالق التالميذ األم العلوم إلى هذا علّمكما يلجأ       هم توتحلي
خالل قصـص   نم، وتقدير العلماء  البر علىبينهم  دفعهم للتعاونو، بحميد العادات والفضائل 



 ٥١ 

كتشـافاتهم  ، وخدمة البشـرية با  جل راحة اآلخرين، وتفانيهم من أ عاناتهم الشديدةوم، حياتهم 
رت في الحضارة خير تأثيرٍة التي أثّالعلمي  ،ممة التي نعيشها ا ساعد على ظهور الثورة العلمي

  اليوم .
  

     ةولتحقيق األهداف المرجو مأ ن؛ ة في تدريس العلوم سلوب القصم العلوم علّينبغي على م
أن يسرد القصتُ ة بطريقةا ، وذنفعاله معها وإدراكه لوقائعهى اح مدوضلك مخـالل نبـرة    ن

ة أو النبـرات الصـوتي   وت أو خفضه أو شدتقوية الص: مثل ، سلوب في الكالم ، واألصوته 
وهـذا  ، مشاعرهم وأحاسيسهم ة بيجعلهم يتعايشون مع أحداث القصلك ... الخ ، كّل ذ إرخائها

لق حقّيهم أهدافعلّلم التعليمية المحددة التي حددها لدرسه في صورة أهداف  ةلوكيلميـات ( عس 
  . ) ٢٥٢: ٢٠٠١أبو جاللة ،  و
  

     وترى الباحثة أن أ ةالقص نمم ، لما تمتاتعلّقرب الطرق إلى قلب الم  كبيـرة قوة نز به م
د الطريـق أمـام   مهفهي تُ الىوبالت، وتركيزه ، على تفكيره  في شد انتباه المتعلّم ، واالستحواذ

مفاهيم العلوم المجردة والمهارات العلميوتبقـى أكبـر   م تعلّة لتستوطن داخل عقل الم ، بسهولة
فترة م. مكنة  



 ٥٢ 

 
  

 
 

        (:  هبأنّ ) ١٠:  ١٩٩٦ (يونس والخيلي وحيدر  فهعر) حول  طريقة تنظيم معلومات       
ة بين و معرفة العالقز أتمي نن ممكِّكثر ، هذه المعلومات تُأو أ و عمليةأ و حدثصفات شيء أ

. ))ء شيااأل نكثر مقسمين أو أ 
 

 فه اللقاني وا( بأنّه : ) ٢٣٠:  ١٩٩٩لجمل ( وعر)  عبارة عن تجريـد ـ ي ر عنـه  عب
أو رمزٍ بكلمة  ،ويشير إلى مجموعة مـ    ن األشياء أو األنـواع التـي تتمي ز بسـمات 

وخصائص مأو هو مجموعةٌ.  شتركة ماألشياء أو األنواع التـي تجمعهـا فئـاتٌ    ن  
مةٌ نعي ((. 

  

 (:  بأنّه ) ١٨٦:  ٢٠٠١ (فه القرشي وعر) عبارة عن تصورات عقلية مجرذات  دة
دة ، تعتمد علىعقّطبيعة م إيجاد عالقات ختلفـة ،  بين األشياء والحقائق والمواقف الم

ها علىتصنيف ليتم أساس ما يجمع بينها من صفات لتُ متشابهة ،   صـاغ فـي صـورة 
 .)) ة وصفي

  

 سـم أو  هـو اال  ((:  بأنّـه  ) ٣٤٢:  ٢٠٠٣ (، عبد الهادي ، راشد  فه النجديوعر
ـ  ةلمجموع ىعطَالمصطلح أو الرمز الذي ي ـ ، فات الص أو الخصـائص  ، مات أو الس

شتركة الم ،أو العديد ممة المعلومات المنظّ ةأو مجموع، المالحظات  ن(( .   
  

 هبأنّ ) ٧٨: ٢٠٠٤ (زيتون   هفوعر  :ما يتكون لدى الفرد من ويرتبط  ، وفهمٍ معنى
 . )) نةعيم ةأو عملي، أو عبارة ، بكلمة ( مصطلح ) 

 

 و(:  هبأنّ)  ٢٨:  ٢٠٠٩ فه األغا واللولو (عر) تجريد عقلي شتركة بين للعناصر الم
ة مواقف أو حقائقعد (( . 

 
      فقت التعريفات فيما يليتّسبق ؛ اعلى ما  وبناء :  

  

 عقلي . تجريدأو ،  عقلي رها تصوأنّ .١

  شتركة .م تحمل صفات أو حقائقَ أو مواقفَ أو أشياء ها عبارة عن صفاتأنّ .٢



 ٥٣ 

خالل  نم طالبةنها الكوة التي تورة الذهنيالص:  هبأنّ الباحثة فهعرتُ؛ لك بناء على ذو     
السمات أو الخصائص الما ة مواقف أو مجموعة أشياء ،شتركة لعد نودال سمٍوتتكون م لة

ةالطالبة في االختبارحصل عليها تقاس بالدرجة التي وتُ، تتضمنها وحدة التصنيف  لفظي المعد 
  . لذلك
 
 

  

      ص) خصائ ٧٩:  ٢٠٠٤ ( زيتون دحد فيما يلي ة المفاهيم العلمي:  
  

١. يتكون المفهوم العلمي مالكثافة (  ) مثل : حالرمز أو المصطلسم ( أو االجزأين :  ن
تحمل  اتأو مجموعة ذر ةكما في : ذر، ة فظيوالداللة اللّوالحامض ) ، الخلية ، و، 
 . كهربائيةً حنةًشُ

 

٢. يتضمكّل: المادة  ((: كما في ، التعميم  ن المفهوم العلمي شيء ولـه  ،  زاًيشغل حي
ل قَث ،ويمكن إدراكه بالحواس  (( . 

  

زة التي يشترك فيها جميع أفراد فئة ميالخصائص الم نم زةٌميم مجموعةٌ مفهومٍ لكّل .٣
أجسامها  ، مثل : ( الطيورة األخرى المفاهيم العلمي نزه عن غيره مميوتُ، المفهوم 

غطّميش )اة بالر . 
  

٤. ة ونُتكوين المفاهيم العلميموها عملية مة ستمر ،تتدرعوبة ج في الصمإلـى   صفٍّ ن
ة نفسها ، المعرفة العلمي مولك لنُمرحلة إلى مرحلة تعليمية أخرى ، وذ نوم،  صفٍّ

  . ةزدياد خبراته التعليمي، وا وعقلياً ( الطالب ) بيولوجياً ضج الفردولنُ
  

 
  

  ة إلى :  يم العلمي) المفاه ٢٨:  ٢٠٠٩(اللولو األغا وف صنّ      
  

   : محسوسةٌوتمتاز بأنّها  ،تعتمد على الممثل، باشرة الحظة الم  :
 ) . التجمد -التمدد  -( الزهرة 

 

  تعتمد على التخيل والقدرات العقليالـذرة  مثـل  ، ليا ة الع ) :- 
 ) . اإللكترون –األيون 

  

  ة واوهي تعرف بخاصحدة ي ،أو ي   ة شترط فيهـا تـوافر خاصـي
ماأل ((: مثل ، دة حدكهربائيةً تحمل شحنةً يون عبارة عن ذرة (( . 

  



 ٥٤ 

  المـادة كـلّ   ((:  مثل، ة للمفهوم وهي تربط بين أكثر من خاصي 
شيء زاًيشغل حي مالفراغ  ن ،ل قَوله ث ،مكن إدراكه بالحواسوي (( . 

  

   ْوهي نتجت عن عالقة تربط بين أكثر ممثـل ،  مفهـومٍ  ن :    
 . ))خالل العالقة بين الكتلة والحجم  نم الكثافة ظهرتْ ((

  

  ـ   : وهي مفاهيم تعتمد على نظري ة ات تفسـير الظـواهر العلمي    ،
 ) . نكساراال –االنعكاس  - التأين -: ( التطور  مثل

  

في تنظيم الخبرة  ةأهمي نلما لها م، م العلوم جوانب تعلّ أهم نة مالمفاهيم العلمي عدتُث حي     
 ند التربويوكّ. ويأوتسهيل الحصول عليها ، وربطها ، رات ومتابعة التصو، ر المعرفة وتذكّ، 

على أهمية المفاهيم العلمية ، حيث أن ة تُالمفاهيم العلميفهم العلوم بوضوحٍ ل على الطلبةسه  ،
كما أن للفهم واال صطلحاتوضوح المفاهيم والم وتحقّق التفاهم والتواصل ستيعاب ضروري ،
 ٣٩:  ٢٠٠٥( خطايبة ، العلمي  (.  

  

     في تنمية المفاهيم بشكٍل دوراًللدراما  وترى الباحثة أن ـ ،  عام ة بشـكلٍ والمفاهيم العلمي 
ع اتمتّي ، فعندما خاصعلّلمم بالخبرة الجيـ ؛ فإ ةدة في توظيف الدراما لتدريس المفاهيم العلمي ه نّ

سيصل إلى نتائج مفي تحصيل طالّ رضيةصـف بـالكثرة   ولـو كانـت تتّ  ة به للمفاهيم العلمي
عوبة ، ألوالغموض والصالمفاهيم في هذه اللّ نـ    رتبطةًحظة ستكون م م تعلّبـذات وعقـل الم
  . المفاهيم فهم العلوم والتواصل العلمي بستيعاالتالي يمهد ا، وبفيصعب نسيانها 



 ٥٥ 

 
  
 
 

 األنشطة أو األعمـال أو    (( : هابأنّ ) ٢٣:  ١٩٩٦ (يونس والخيلي وحيدر  فهاعر
ل إلاألفعال أو الممارسات التي يقوم بها العلماء أثناء التوصى النتائج الممكنة للعلم من 

جهة  ،وأثناء الحكم على النتائج من أخرى جهة  ((. 
 

 مجموعةٌ  (( : هابأنّ ) ٦٦:  ١٩٩٩ا زيتون ( فهوعر مة القدرات والعمل نات الخاصي
 .)) ي  لتطبيق طرق العلم والتفكير العلم الالزمة

 

 (:  هاأنّب)  ٢٠٩:  ٢٠٠١ (علميات وأبو جاللة فها وعر)  جريها تلك العمليات التي ي
الباحثون بغرض الوصول إلى معرفة علمية جديدة  ((  . 

  

 تلك المهـارات    ((:  هابأنّ ) ٣٦٦:  ٢٠٠٣ (راشد وعبد الهادي والنجدي فها وعر
جمـع  ، والتـي يقـوم بهـا الفـرد ل    ستقصاء ية التي تتضمنها عملية البحث واالالعقل

ـ ، وتفسـير البيانـات   ، وبناء العالقـات  ، وتصنيفها ، يانات المعلومات والب ؤ والتنب
       جـل تفسـير الظـواهر واألحـداث     األحداث من خالل هذه البيانات ، وذلك مـن أ ب

ةالطبيعي ((  . 
 

 فهاقدراتٌ  (( : هابأنّ ) ٣٥:  ٢٠٠٩ ( األغا واللولو وعر ةٌعقلي يسـتخدمها   ةٌخاص ،
، ه في حياتـه  واجهشكالت التي تُالم وحّل، ة سير الظواهر العلميتفالفرد في وصف و

فة ، ويطلق عليهـا مهـارات التقصـي ، واالكتشـاف ،     ختلم في الظواهر الموالتحكّ
 .))   ستقصاء العلميومهارات اال

  

عبارة عـن   على أن عمليات العلم هي :فقت تّسبق ترى الباحثة أن التعريفات ؛ ا ومما     
  قدرات . أو أو أعماٍل اراتمه

  
  

 بهدف الوصول إلى معرفـة ،  أو عالماً ا فرداًيقوم بهذه األعمال إم نم ن: أ واختلفت في     
أو حّل،  جديدة مشكلة أو تفسير ظاهرة ، .  

  



 ٥٦ 

القدرات والعمليات العقليـة التـي تسـتخدمها    :  أنّهاعلى وتُعرف الباحثة عمليات العلم      
           : طالبة لمواجهة مواقف الحياة اليومية ، أو لحّل مشـكلة مـا وتُحـدد بالمهـارات التاليـة     ال
 الطالبة في االختبارحصل عليها تبالدرجة التي  قاسوتُ) ،  المالحظة ، التصنيف ، االستنتاج (

لذلك المعد         .  
  
 

  

      فيما يلي : ) ٦١: ٢٠٠٩ (البلوشي ويدي دها سعحد  
  

١. تتضمن مهارات دةً ، يستخدمها العلماء واأل ةًعقليحدفراد والتالميذ لفهم الظـواهر  م
الكونيحيطة بهمة الم . 

٢. سلوك مكتسب  ،أي  :والتدريب عليها ، مها مكن تعلّي. 

٣. مكن تعميميإذ إة األخرى ، ها ونقلها إلى الجوانب الحياتيشـكالت   العديـد   نم ـنم
 . ات العلمناسبة لها عند تطبيق عمليقتراح الحلول المالحياة يمكن تحليلها ، وا

 . ةكتسابها على األنشطة العلمييعتمد ا .٤

٥. يمكن أن يظهر تأثيرها على فترات طويلة .    
  

 
 

 ) ١٩٩٦ تون ،يز (كلٌّ من  ومتكاملة أساسية يات العلم إلي عملياتفق على تقسيم عملواتّ     
،     ) ٢٠٠٩) ، و( سـعيدي والبلوشـي ،    ٢٠٠٥، و(خطايبة ،)  ٢٠٠٩ األغا واللولو ، و(، 

    -وهي كما يلي :، )  ٢٠٠٣و ( النجدي ، عبد الهادي ، راشد ، 
  

 
  

  : 
 

     نخراطاًتتطلّب ا هانّ:بأ)  ٣٩:  ٢٠٠٥ (فها خطايبة عر يف االًفع عالجة األشياءم 
 بشكٍلواستخدام الحواس باشرٍم مع آالت ، بسيطة عقّأو موهذه العملية :.  دة  

  
  

 األشياء تصف خصائص . 

 رات بداللة األفعالتصف التغي . 

 رات بدقّتصف التغيلنماذج والعالقاتبداللة ا،  ة . 
  



 ٥٧ 

     العملية األساسية التي  هانّبأ ) : ٣٦٧: ٢٠٠٣ (راشد وعبد الهادي والنجدي  فهاوعر
يستخدم فيها الشخص حواسه للتوصل إلى المعلومات عن العالم المحيط به ، من أشياء أو 

  ظواهر أو حوادث . 
  

اسية التي تستخدم فيها الطالبة جميع : هي العملية االس بأنّها ف الباحثة المالحظةعروتُ     
  حواسها ، أو بعضها ، لتتوصل إلى المعلومات من العالم المحلي ، والظواهر العلمية . 

  

  : 
  

علـى   ترتيبـاً  منهجـي  يفرض بشـكلٍ بأنّه  :)  ٣٩:  ٢٠٠٥( خطايبة  عرفه     
 : العمليةهذه و الحظة .على العالقات الم قائماً، المعلومات 

  

 با ي لخلق مجموعاتة .ستتُؤدر عن العالقات الخطيوتُعب ، واحدة خدام صفة 

 ُتواؤد ة باستخدام صفةفرعي ومجموعات ي لخلق مجموعاتللتعبير عن  حدة
تناظرة العالقات الم. 

 با ي لخلق مجموعاتتُؤدستخدام عدة صفات ة للتعبيـر عـن العالقـات    سوي
تناظرة بالمد ختلفةين المجموعات الم. 

  

هو العمليـة التـي تسـتخدم     ) : ٣٦٧: ٢٠٠٣ (راشد وعبد الهادي والنجدي  وعرفه           
. نةعيم طبقاً لصفات ، لتقسيم األشياء ، أو األحداث إلى مجموعات  

  

لى واألحداث إة بتقسيم األشياء قوم بها الطالبت: هو العملية التي ف الباحثة التصنيف عروتُ     
طبقاً،  مجموعات لصفات . نةعيم  

  

  : 
  

     فيه اال  ) ٦٨:  ٢٠٠٩البلوشي (  وسعيدي ه فعر بأنّه يتم :نتقال من إلى  العام
الخاص  ،ومالكُ نليات إلى الجات زئي ،ـ  تعلّويستخدم الم م ما يعرفـه من  معلومـات 

  . نةعيم ستنتاجاتإلى اللوصول 
  

: هو عمليةٌ عقليةٌ يـتم   ) ٣٦٧: ٢٠٠٣( النجدي ، عبد الهادي ، راشد  وعرفه     
  فيها تفسير وتوضيح مالحظاتنا ، وغالباً مايكون ذلك اعتماداً على خبراتنا السابقة .  

  

هو العملية العقلية التي يتم فيها تفسـير، وتوضـيح    :وتُعرف الباحثة االستنتاج      
  مالحظة ، التي توصلت إليها الطالبة ، معتمدةً على ما تعرفه من معلومات .ال

          



 ٥٨ 

   :تبادل المعلومات بوسائَل متنوعة . 
  

  : تقديم الشروحات والمأو أسباب األحداث علـى أسـاس   ، بات سب
كم ها تعتمد على الحألنّ،  ستدالالت موضع تساؤٍلاالة مصداقي ندة . إحدم حقائقَ

كبيرٍ بشكٍل الشخصي . 
   

  : لتُ، ستخدام األدوات دث باوصف الحعين المياًالحظات كم . 
  

  : ّتوقع العالقات المستقبلية ( األسباب والنتائج ) من  عالجـة  خـالل م
 من المالحظات . المعلومات المجمعة وتقوم دقة التنبؤ على، األشياء 

  

  : . ّؤكدةإثارة األمور غير الم 

  

 : الحظات والعالقات بواسطة األرقام التعبير عن األفكار والم
أكثر م٣٩:  ٢٠٠٥خطايبة ،  (  . الكلمات ن . (  

  
 

 

   

التعريـف اإلجرائـي ،   وفرض الفروض  ، و،  تتفسير البياناورات ، تغيم في المكّالتح     
  التجريب .و
  
 
  

     االمي العلوم علّيجب على ملتركيز عليها في تـدريس العلـوم ،   وا، ات العلم هتمام بعملي
ـ أهداف تدريس العلوم للمراحل األساسي نق الكثير محقّها تُلك ألنّوذ وقـد ذكـر  ة ة والثانوي ،  

    : ات العلم فيما يلية عمليأهمي ) ٣٩٠:  ٢٠٠٣ (راشد وعبد الهادي و النجدي
  

خـالل   نة بنفسه مة بحيث يصل للمعلومات العلمية التعليمية التلميذ في العملييجابيإ .١
 ل والمختبر .للعمل ، والبحث في الفص روفتهيئة الظّ

   . ي للمعلومات لدى التالميذكتشاف والتقصالعلمي ، والقدرة على اال تنمية التفكير .٢

 كسب التلميذ مهارات عمليات العلم ينتقل أثره إلى مواقف تعليمية أخرى . .٣

٤. . ساعدة التالميذ على اكتساب قدرات التعلّم الذّاتيم 

٥. قد لدى التالميذ .، والتفكير النا تنمية التفكير اإلبداعي 

كسب التلميذات اتجاهات إيجابية نحو البيئـة ، والمحافظـة عليهـا ، وصـيانتها ،      .٦
 وتحسينها ، األمر الذي يساعد على حّل المشكالت التي تُواجههه .



 ٥٩ 

  
 يجـابي تدريس عمليات العلم ، لما لها من دورٍ إفي  االًفع اًللدراما دور نأوترى الباحثة      
ـ ، الب المهارة بنفسه حيث يكتسب الطّ، ة ية التعليمم في العمليتعلّشاركة الممفي  مم ي ا سـيؤد

قدرته على حّل اليوبالتّ، الناقد  إلى تنمية التفكير العلمي حـلّ  اليوبالتّ، شكالت الم شـكالته  م
  اليومية .

  

هـا  ألنّ،  بوتنميتها لـدى الطـالّ   ات العلمم عمليفي تعلّ من الطرق الجيدةعتبر الدراما وتُ     
تنتقل بهم مالتفكيـر  التفكير البسيط إلى مراحل أعلى في  مرحلة ن ،م الحظـة سـتخدمين الم 

  تكاملة .ة والمات العلم األساسيعملي نوغيرها م والتصنيف واالستنتاج
 



  

  
  
  
  

 
 

  
  

  

  

  
  

 



 ٦١ 

 
 

  
في بعض الدراسات السابقة بتأثيرها علـى   ت بوضوحٍرق التي تجلّالطّ نعتبر الدراما متُ     

فـي سـلوكهم ،    يجابي، وإحداث تغييرٍ إاتهم في شخصي عدة ، وبناء جوانبب تحصيل الطالّ
فم؛ اهنا  نـ وقُ، التركيز في هذه الدراسة على الدراما  نصب ة درتها على بناء المفاهيم العلمي

ـ  الرجـوع لعـدد   قـد تـم  ؛ ف ات العلم . وعليهوتوظيف بعض عمليفي عقول الطالب ،  من 
تنـاول   توظيفها في تنمية المفاهيم وعمليات العلم ، وسوف يتمق بالدراما والدراسات التي تتعلّ

  : اليهذه الدراسات على النحو الت
  

  ا .ــدرامـالاسلوب : دراسات تناولت المحور األول  
 دراسات تناولت عمليات العلم . المحور الثاني :  
  م ـاهيـ: دراسات تناولت المفالمحور الثالث.  
 لدراسات السابقة .: التعقيب على ا المحور الرابع  

  
  وفيما يلي عرض هذه الدراسات  :

  

 
  

 )( 
  

ستماع في ط التمثيلي لتنمية بعض مهارات االشاستخدام النّاثر هدفتْ الدراسة إلى معرفة أ     
  . بغزة األساسيالرابع  تلميذات الصفّ ىة لدغة العربياللُّ

  

تلميـذات   نم ) تلميذة٧٤ً( ننة الدراسة منت عي، وتكو ستخدمت الباحثة المنهج التجريبيا     
ـ صعب بن عمير (ب) التابعـة لم بمدرسة م الرابع األساسي الصفّ ة التربيـة والتعلـيم   ديري

ـ  نم نةًكوم ةًقصدي نةًالباحثة عي ختارتْافظة غرب غزة للعام الدراسي ، حيث امحب  : نعبتيشُ
  .تلميذة )  ٣٨ ة (عبة المجموعة التجريبيوشُتلميذة ) ،  ٣٦ابطة ( عبة المجموعة الضشُ

كما قامتْ الباحثة بتحليل المحتوى ، وإعداد دليل المعلّـم ، وتطبيـق اختبـار مهـارات          
متوسـطات درجـات   ق بين ) للكشف عن الفرو تةً اختبار ( ماالستماع على العينة ، مستخد

ـ ( ت ) للكشف عن الفـروق بـين م   عينتين مستقلّتين ، واختبار توس طات درجـات عي ن نتـي
من رتبطتي ،ومربايجاد حجم التاثيريتا عامل إع م.  



 ٦٢ 

  

ة إحصائي ةدالّ وجود فروق، كان من أهمها : النتائج مجموعة من الدراسة إلى  لتْتوصو     
ة الالتي عظم درجات تلبين مميذات المجموعة التجريبيدرسوالمجموعـة   بالنشاط ن ، التمثيلي

على معظم أبعاد اختبار مهـارات   عديلبة في القياس ابالطريقة التقليدي نتي درسالضابطة الال
ة العربية فـي  للُّغر اقرلم شاط التمثيلية النّفاعلي . وتوصلت أيضاً إلى ةستماع ودرجة الكلياال

  . الرابع األساسي تلميذات الصفّ ننة مستماع لدى أفراد العيتنمية مهارات اال
  
 )( 

  

فـي تـدريس بعـض     ستخدام المسـرح التعليمـي  اثر أمعرفة إلى هذه الدراسة  هدفتْ     
على تحصيل طلبة الصفّ موضوعات النحو العربي بمحافظات غزة  الثامن األساسي.  

  

ـ   نتْوقد تضـم ،  ةًنة قصديالعي وكانتْ،  ستخدم الباحث المنهج التجريبياو       بٍعأربـع شُ
دراسيوطالب ) طالب١٠٠ٍوعددهم ( ةـ الب طالّبحيث كان عدد ،  ة ٢٥ابطة (مجموعة الض ( ،

عـدد  و، ) ٢٥(هم فكان عددة ب المجموعة التجريبيا طالّأم، ) ٢٥(ذاتها  وطالبات المجموعة
 ختبـار ( االي : وه، دراسة في هذه ال أداةًستخدم الباحث او . )٢٥(  ذاتها طالبات المجموعة

( ت )  صائية المستخدمة فـي هـذه الدراسـة اختبـار    ح، وكان من األساليب اإل)  لتحصيليا
ةالدراسة  وخرجتْ يتا إليجاد حجم التأثير .عامل إومأ نتائج  بعد ـنـة   ، كان مهـا : فاعليهم

  استخدام المسرح التعليمي في تدريس بعض موضوعات النحو .
  

 )( 
  

 المهـارات  بعض ستوىم تحسين على الدراما ستخداما أثر معرفة إلى الدراسة هذه هدفتْ     

السابع الصفّ طلبة لدى ةالقرائي األساسي يونس خان حافظةبم .  
  

ـ  اليـة دوات التاأل ستخدماًم،  الباحث المنهج التجريبي بعتّاو       ءةبمهـارات القـرا   ةٌ: قائم
وبطاقـة  ،  ديعوب ليبقَ: للقراءتين  اختبارو، د حدومسرحة الدروس الم،  ةالجوهريوالصامتة 

  . ةالتدريس وخطواته بالطريقة الدرامي آليةلتوضيح  مٍعلّم يودليلَ،  ةالحظم
  

األولـى  ن : تقسيمهم إلى مجموعتي تم،  ةوطالب ) طالب١٢٠ٍ( ننة الدراسة منت عيووتك     
) ٣٠و( ) طالبـاً ٣٠وقوامها (،  ةوالثانية ضابط،  ةً) طالب٣٠و( ) طالبا٣٠ًوقوامها (،  ةبييتجر
  . ةًطالب
سـتخدم  او،  SPSS ستخدم الباحث البرنامج اإلحصائي؛ ا ةاإلحصائيولمعالجة البيانات      

  ة :اليالت ةاإلحصائيات ختباراال
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عامـل  وم،  ةستباناالألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات  اختبارو، والتكرارات ، ة ويئنسب المال
لمعرفـة نـوع   ) سمر نوف ( كولموجروف  اختبارو، تباط بيرسون لقياس صدق الفقرات راال

  ؟!هل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال : البيانات 
  

     ها : لت الرسالة للنتائج وتوصأهم نوجود فروق ذات داللالتي كان مة  إحصـائيعنـد   ة
٠,٠٥ستوى ( م بين م (توسط درجات المجالذين يدرسون بموعة التجريبي ) سلوب الدراماأة  (
 ،ختبـار يدرسون بالطريقة العاديـة ) فـي اال  الذين  ابطة (ومتوسط درجات المجموعة الض 
  . الفرق لصالح المجموعة التجريبيةو، لبعدي ا
  
 Halim Ula)( 

  

التي تعتمد علـى توظيـف     األمغة دورات تعليم اللُّ كانتْ إذاما تحديد  إلىتهدف الدارسة      
تفي تنمية مهارات اال ة أكثر كفاءةًبدعنشاطات الدراما المب المرحلـة  ة لدى طالّصال الشفوي

  . غة األماللُّ ة لتعليمالدورات التقليدي نم، بتدائية اال
  

ب المرحلـة  ة لـدى طـالّ  تصال الشفويعناصر مهارات اال اختبار تم؛ في هذه الدراسة      
ب لطـالّ مجمـوعتين   ننة الدارسة معي نتْتكوو ، التفسيرفظ وبتدائية في سياق مهارات اللّالا

ـ   إدينـة  ة في مبتدائيالرابع في المدرسة اال الصفّ       الل العـام الدراسـي  يـرزروم بتركيـا خ
ـ و) ،  n=32( لصـياغة التجربـة    ةعشوائي ستخدام تقنيةا تمقد و ، ٢٠٠٧ - ٢٠٠٦ م تحكّ

وجمـع   تصال الشـفوي المتابعة لتقييم مهارات اال وضع نموذج وتمn=33  ، ((  المجموعات
ـ ، خبـراء  إلى سبعة  تهحالبإة هذا النموذج صح نق مالتحقّ وتم ، البيانات متأكيـد   أجـل  ن

ـ  اختباراًابطة والجماعة الض،  على التجربة األداةهذه  قتبطُو ، ةمصداقيال واختبـاراً  اًقبلي ، 
ـ  ستخداما ه تمنّإف؛ وبالتوافق مع هدف هذه الدراسة على حد سواء .  اًيبعد ة الطريقة التقليدي ،

سـتخدام  ا في حين تم، ابطة للمجموعة الض يسيرئ محورٍالكتاب ك ستخدامبا سدرالمحيث قام 
  . ةالمجموعة التجريبيعلى  األمغة دراما لتنفيذ دروس تعليم اللُّ أنشطة
بـين   صـال الشـفوي  تّفـي مهـارات اال   اًجوهري اًهناك فرق أنتحليل البيانات  ظهرأو     

الدراما  أنشطةتطبيق حيث أثبت ،  ابطةوالمجموعة الض، ة عة التجريبيالمجمو: المجموعتين 
ـ م علّبمناهج الم قارنةًم، طق ر مهارات النّقد طوه نّأ األمغة ستخدام اللُّاب ة التقليدي ،رتكـزة  الم

  على الكتاب فقط .
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 Özdemir and Cakmak )( 
  

داخل  في سيندرمحتمل للالم اإلبداعدراما التعليم على  رأثفحص هذه الدارسة إلى  هدفتْ     
،  قبلي اختباريعتمد على ،  تجريبي ستخدام تصميمٍا تم؛ فقد لهذه الدراسة  وكأسلوبٍ . الفصل

ـ  ٥٠ (،  الرابعبالصف  اًطالب )٧٨( ننة البحث معي نتْوتكو . بعدي اختبارو ماإلنـاث  ن      ،
بتدائيـة  ربية االس في قسم التدرللم بتدائيال) الذين حضروا برنامج التعليم ا الذكور نم ٢٨و 
٢٠٠٧ -٢٠٠٦من العام الدراسي ، في فصل الخريف ،  يلاجامعة كيركب،  ة التربيةبكلي .  

  

     تورانس للتفكير  اختبارلمعلومات في هذه الدراسة بواسطة جمع ا تمات ختبارلال اإلبداعي
النموذج  - ةالشكليA  ،وطبقاً، موذج على المشاركين بعد مساق الدراما لنّا اتطبيق هذ وقد تم 
ـ أنتائج الدراسـة   وأظهرتْ،  لبعديا ختبارواال،  القبلي ختبارقارنة االم تم؛ لذلك  ه بنهايـة  نّ

شمل جميـع   حد إلىب قد زاد الطالّ اءهأدالذي  اإلبداعي ختبارنتائج اال كانتْ ؛برنامج الدراما 
،  ألوانـه السـابق   لإلغالق، المقاومة  اإلعداد،  األصالة،  الطالقة ( يبداعاال ختباراال أبعاد

والتجريد مالعناوين ن  (. أ أيضاًد جِووختباردرجات اال ن اإلبداعي في االختبـار  شاركينللم 
ا ختبارواال،  القبليلم تُ لبعديوفقاً،  كبيراً فرقاً ثحد ـ لم ر الجـنس . وتشـمل توصـيات    تغي

راسالدالدراما يجب  ة بأنأن اًأساسي تكون جزء من برامج المإجـراء وينبغي ، س التعليمية در 
المزيد محول ذلك األبحاث ن .  

  
 ,Sowwan and Abd-El-KhalickBouJaoude )(  

  

 ختلفـة م شطةنشاركون في أب الذين يكان الطالّ إذافي ما حقق التّ إلىهدف هذه الدراسة ت     
درتها علـى  ( قُ طبيعة العلوم نم نةعيم في جوانب لديهم وجهات نظرٍيكون ؛ بالدراما  صلتتّ
ب الذين الطالّ نأكثر م؛ تعتمد على التجريب )  ةًعن كونها نظري فضالً، والتجريب  ختباراال

ـ ،  ون طالبـةً ثنان وثالثاوقد شارك في هذه الدراسة .  األنشطةمثل هذه  شاركون فيال ي من 
ة المدرسة الثانوي ،بمدرسة خاصفـي   طالبـةً  ١٤ شـاركتْ وفي بيروت ، لبنان . ، للفتيات  ة

 ارامالـد  اختيـار الطالبـات ب  حيث قامتْ ،لم تشارك  أخرىطالبة  ١٨بينما  ،الدراما  أنشطة
كنشاط ال منهجي ، في حين أن ة الطالبات بقيكُن مثّلنمطلـوب  الوكان ، بطة الجماعة الضا ي
؛ فقط  منهنةحضور العروض المسرحي .  

  

حـول   أسئلةجميع الطالبات على  فقد أجابتْ؛ مفاهيم الطالبات لطبيعة العلوم  نحقق موللتّ     
ـ و،  التراخيو، ختبار ة االقابلي ـ  و،  لقوة التحم ـ  وة ، الطبيعـة التجريبي ة الطبيعـة النظري ،
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والمعرفيقبل وبعد نشاط الدراما ، ة ة العلمي. إلجراء أيضاً األسئلةستخدام ا وتم ممـع   قابالت
سبع طالبات مشاركات  ،وغير مشاركات .    

  

     وبعد م؛ ة ناقشة المجموعات الفرديلتسـليط  ، جميع المجموعات في المناقشـة   إشراك تم
الضوء على جوانب متشابهة مب التقى الطـالّ ؛  األداءوبعد .  ماءلجميع العل، طبيعة العلوم  ن

، لطبيعة العلوم  األربعةناقشة الجوانب لم،  حدةاو كوا في نشاط الدراما في مجموعةالذين شار
تمثيل حياتهم  للعلماء الذين تم، وتم التسجيل الصوتي قابالت لجميع الم ،عالوةً. وناقشات والم 

 وتم ، بمع الطالّ دورة لكّل، والتأثيرات ، ة ت الميدانيالحظاحد الباحثين المأأبقى ؛ على ذلك 
ة التقيـيم  مصداقي . وكانتْ ستقٍلم بشكٍل، وطالب علوم ، تحليل البيانات بواسطة أحد الباحثين 

  ما يلي :عظم النتائج م أظهرتْو.  )0.79(هي ، ن ثنين االيمقيالم بين
  

ـ  ولـم يكـن أي   ،المشاركة بنشاط الدراما لوم قبل التقليدية لطبيعة الع المفاهيم .١ من 
ـ  اظهـرو أمنهم فقـط   سبعةً في حين أن،  ةالتجريبيب يعرف العلوم الطالّ ،  اًتجاوب

 . األخرىعكس الفهم المعاصر للجوانب 
 

، لطبيعة العلوم  عاصرةم الطالب الذين شاركوا بنشاط الدراما عرضوا وجهات نظرٍ .٢
أكثر ملطبيعة العلوم  األربعةفي جميع المجاالت ،  المجموعة الضابطة ن ، التي تـم 
ض لها بهذه الدراسةالتعر . 

  

٣. لم يطرأ أي نمشاركيالغير  األفرادمفاهيم  على ملموسٍ رٍتغي تة ؤقّلطبيعة العلوم الم
فقـد كـان هنـاك تغييـر فـي      ؛ ومع ذلك ، دن في العلوم ونظرية أل، التجريبية 

 .ختبار القابلة لالتصوراتهم لطبيعة العلوم 

  
 )( 

  

، ة نجليزياإل ةغلّث بالفي تنمية مهارة التحد ستخدام الدرامااثر أالدراسة إلى معرفة  هدفتْ     
أداة البحث  قتْبحيث طب ، الباحثة المنهج التجريبي ستخدمتْاو ،بتدائية لدى تالميذ المرحلة اال

، ببعض مدارس الحكومة ، بتدائي اال تالميذ الصف الخامس نم لى عينةث ) عالتحد اختبار (
ـ  االختبار بتطبيقالباحثة  قامتْ. وبمحافظة القاهرة  :  تينعلـى المجمـوع  ،  وبعـدياً ،  اًقبلي

ـ المجموعة و، ة بالطريقة العادي متْالتي تعلّ، الضابطة المجموعة  مـتْ التـي تعلّ ، ة التجريبي 
فـي تنميـة    كبيـر  ثرأالدراما لها  أن؛  ومن أهم النتائج التي توصلتْ إليها .بطريقة الدراما 

 أن كمـا أثبتـتْ   . بتـدائي لدى تالميذ الصف الخامس اال، ليزية نجث باللغة اإلالتحد مهارات
 نعون به موما يتمتّ، بتدائية ة لتالميذ المرحلة االريمبيعة العللط مالئمةٌ تدريسٍ ةالدراما طريق
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نشاط خصبٍ وخياٍل،  حركي  ،فشاركة جعلهم حريصين على الم أو ،  ي التمثيل في جماعـات
  . والتعبير عن األدوار التي يقومون بها بتلقائية،  اتنائيثُ
  

 )( 
  

ـ  دفتْ الدراسة إلى الكشف عن تأثير استخدام أه      ن ، فـي تحسـي  ة سلوب الخبـرة الدرامي
  . تالميذ الصف السادس األساسي ، لدىتجاه نحوها ، واال ةالكتابة اإلمالئي مستوى

  

س الخبـرة الدراميـة ،   وذلك فيما يتعلق بتحديد أس،  الباحثة المنهج الوصفي ستخدمتْوا     
ومصمم ،  التجريبي كذلك المنهج شبه ستخدمتْ، في تدريس القواعد اإلمالئية . وا اتهوإجراءا

األدوات التـي طبقتهـا    وكانتْ،  وبعدياً،  قبلياً، وتطبيق األدوات عليها ، جموعة الواحدة الم
تجـاه نحـو اإلمـالء ،    اختبار تشخيصي ، واختبار قبلي ، وبعدي ، مقياس ا تي :الباحثة كاآل

،  يالصف السادس األساس نم،  ) تلميذا٧٢ً( ننة مالعي نتْوتكو.  ، دليل معلم ةمشاهد درامي
 ) المشتركة بغـزة ، ومنهـا توصـلتْ    أ في مدرسة عبد الرحمن بن عوف األساسية الدنيا (

الكتابـة   في تحسين مستوى جداً سلوب الخبرة الدرامية له تأثير كبيرأن استخدام أ إلىالباحثة 
  . تالميذ الصف السادس األساسي ، وتحسين االتجاه نحو الكتابة اإلمالئية ، لدىاإلمالئية 

  
 )( 

  

في تـدعيم بعـض   ، ة برنامج إرشادي ف على مدى فاعليإلى التعر الحالييهدف البحث      
 تخـذتْ ؛ ا ولتحقيق هذا الهدف. ستخدام أنشطة الدراما السلوكية للطفل المتخلّف عقلياً ، با القيم

ومدرسة الـوايلي  ، والمدرسة التجريبية ، مدرسة الفردوس  نم بعد الرجوع إلى كلٍّ -الباحثة 
تالميذ مدرسة الفردوس للتربيـة   نم،  ) تلميذا٢١ًوامها (ق،  عينةً -للتربية الفكرية في مصر 

حتـى  ، مستوى لعيوب الكالم  أدنى نعانون موالذين ي، البسيط  ف العقليذوي التخلّ، الفكرية 
مكنهم المشاركة في أنشطة البرنامج ي ،كلٍّ عين علىموز مبـع اوالر، الصـف الثالـث    ن ، 

، ) ١٦ - ١١تتراوح أعمارهم ما بـين ( ، ذكور )  ١٠أنثى ، و ١١، (  والسادس، والخامس 
لألطفـال  ، الباحثة مقيـاس التقـدير للقـيم السـلوكية      تْكما أعد. سنة  ١٣,٩لمتوسط قدرة 

تخلفين عقلياًالم  ،والذي يقيس كال مواألمانـة ،  والتعـاون ،  والنظافة ، عمل ،مستوى ( ال ن 
. وقد قامتْ الباحثـة  في مرحلة التعليم ،  فين عقلياًتخلّلدى األطفال الم، النظام ) و والصدق ،

قياس الفـروق بـين القيـاس القبلـي     ل، نة لصغر حجم العي، بارامتري األ ستخدام اإلحصاءبا
والثبات للمقياس ، لحساب الصدق ) ، يرسون ب( رتباط معامل اال أيضاً ستخدمتْ. والبعدي وا
 ،لتْوتوص الباحثة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائيفي مستوى القيم السلوكية لألطفـال  ،  ة
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لبعـدي  البرنامج اإلرشادي لصالح القياس اقبل وبعد تطبيق موضع الدراسة  فين عقلياًتخلّالم ،
  . )٠.٠١عند مستوى داللة (

  

 )(      
علـى تنميـة مهـارة الفهـم      ستخدام المدخل الـدرامي الدراسة إلى معرفة أثر ا هدفتْ     

 نـة الدراسـة بطريقـة   عي اختيار لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي ، حيث تم، ستماعي اال
عشوائية  ،مرسـة  وهـي مد ، التابعة إلدارة عين شمس التعليميـة  ، منطقة حليمة الزيتون  ن

فصول الصـف األول اإلعـدادي فـي هـذه      نفصلين م اختيار وتم، النعام اإلعدادية للبنين 
.      تجريبيـةً  لتصـبح مجموعـةً   ، ن أحد الفصلين عشـوائياً يتعي وكذلك تم، المدرسة عشوائياً 

وبلـغ عـدد   ، خر هو المجموعة الضابطة ، وأصبح الفصل اآل) تلميذاً ٣٠وبلغ عدد التالميذ (
ة عـد تطبيق األداة الم تم رات الوسيطة للمجموعتين ، ثمضبط المتغي وتم، ) تلميذاً ٣٠تالميذ (ال

من قاختبار مهارة الفهم االل الباحث للدراسة ب )على المجموعتين  قبلياً،  ) ستماعي ، ثـم  تـم 
ـ   ،  ستخدام المدخل الـدرامي تدريس المجموعة التجريبية با ابطة وتـدريس المجموعـة الض

ناسـبة  ة المب اإلحصـائي اليستخدم الباحث األس، وُأعيد تطبيق األداة . وقد ابالطريقة السائدة 
، ( ت )  ، واالنحرافـات المعياريـة ، واختبـار   ة المتوسطات الحسابي: مثل ، لتحليل النتائج 

لمجموعة توسطات درجات تالميذ ابين م ةإحصائي ذات داللة وجود فروق ل الباحث إلىتوصو
؛ في اختبار مهارة الفهم االسـتماعي  ومتوسط درجات تالميذ المجموعة الضابطة ، التجريبية 

  ستخدام المدخل الدرامي .بافصول القصة  التي درستْ، لصالح المجموعة التجريبية ، لبعدي ا
  

 )( 
  

، ة في تنمية المفـاهيم الرياضـي   ةلقصستخدام ااثر أف على هذه الدراسة إلى التعر دفتْه     
 بع الباحث المنهج التجريبـي تّاوقد  . ةذ الصف األول األساسي بغزلدى تالمي، حتفاظ بها واال

، ساسـي  في الصـف األول األ ،  ةًوتلميذ ) تلميذا٨٢ً( ننة الدراسة معي نتْفقد تكو، في بحثه 
مبن سينا امدرسة  ناختيارحيث قام الباحث ب، ة لدنيا المشتركا ةاألساسي نعيقصدي ةتتكون ،  ة
ممثّحداهما تُ، إعبتين شُ نوتتكون ، ة ل المجموعة التجريبي نةً) تلميذ٢٠(و ،  ) تلميذا٢١ً(م  ،
ـ  ، و ةواألخرى ضابط،  )ةً ذيوتلم تلميذاً ٤١( تتكـون مةً) تلميـذ ٢٠(و ،  ) تلميـذاً ٢١( ن  ،      
 : اختبـار وهـي  ،  ث في هذه الدراسة عـدة أدوات ستخدم الباحاوقد . )  ةًلميذوت تلميذاً ٤١( 

  . القصص التعليميةومعيار القصص التعليمية ، والمفاهيم الرياضية القبلي والبعدي المؤجل ، 
 ، اختبـار ن رتبطتين منتي) لعي ( ت اختبارن ، ونتين مستقلتي) لعي ت ( اختبارستخدم الباحث او

صـل  وتو. فرضـيات الدراسـة   صحة  اختبارجل أ نأثير مومستويات حجم التمان ويتني ، 
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إلى فاعلية استخدام القصة في تنمية المفاهيم الرياضية ، واالحتفاظ بها ، لدى تالميـذ  الباحث 
  الصف األول األساسي .  

  

 )( 
  

مثيلي ، في تنمية بعض مهارات التعبيـر  الدراسة إلى معرفة أثر استخدام النّشاط الت هدفتْ     
لباحث المـنهج  ستخدم ااحيث ، بسلطنة عمان ، تالميذ الصف األول اإلعدادي  ، لدى الشفوي

فـي تنميـة بعـض    ، للتدريس  وطريقة،  كأسلوبٍ، ثر النشاط التمثيلي التجريبي للبحث عن أ
قائمة مهـارات التعبيـر   : (  ةاليستخدم األدوات الت، ولتحقيق ذلك ؛ امهارات التعبير الشفوي 

تالميذ في مهـارات  ال ختيارناسبة الث المالتحد ، واستطالع رأي حول بعض مواقفالشفوي 
 ة تقويم مهارة التعبير الشفوي لـدى بطاقو ، مهارات التعبير الشفوي التعبير الشفوي ، واختبار

لتنمية بعض مهـارات  ، معلم  إعداد دليلو ،خالل أدائهم بعض مواقف التحدث  نم، التالميذ 
  ) . التعبير الشفوي

  

بـن أبـي    بمدرسة علي، تالميذ الصف األول اإلعدادي  نم نةًكونة الدراسة معي وكانتْ    
مدرسة اإلمام ربيع بن حبيب بلـوي   نوالمجموعة الضابطة م، بصحار سلطنة عمان ، طالب 

 عـن األنشـطة المسـتخدمة فـي      صيالتتف ب أيوذلك لضمان عدم تسر، سلطنة عمان ، 
  . ةالمدرس
طات درجات التالميـذ فـي   توسن ميالفرق ب ف على( ت ) للتعر واستخدم الباحث اختبار     

فاعلية النّشاط التمثيلي في تنمية بعض  الدراسة إلى صلتْوتو، لبعدي ، واالقبلي : ين االختبار
  ف األول اإلعدادي .مهارات التعبير الشفوي ، لدى تالميذ الص

   

 )( 
  

ـ    ، جتماعية هدفتْ الدراسة إلى معرفة أثر استخدام القصص اال       مفـي تـدريس مـادة عل
األدبي ، وقد  يالثاني الثانو ب الصفّلدى طالّ، جتماعية االجتماع ، على تنمية بعض القيم اال

التابعـة  ، بمدينة ديرب نجـم  ، إحدى المدارس الثانوية ب، الباحث الدراسة على فصلين ق طب
أحد ة بمصر ،لمحافظة الشرقيتج هما كمجموعة     تـم ، ضـابطة والثـاني كمجموعـة ، ريبية

) ٦٢ت الالتي تم تطبيق التجربة علـيهن ؛ ( وقد بلغ عدد الطالبا . عشوائية هما بطريقةاختيار
ـ ، جتماعيـة  مقياس القيم االو، جتماعية ص االالقص:  اليةدوات الت، وطبق األ طالبةً ل للتوص

النتائج تُشير إلى فاعلية القصص االجتماعيـة ،   وكانت أهم. ( ت)  اختبار ستخدماًم، للنتائج 
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في تدريس مادة علم االجتماع ، على تنمية بعض القيم االجتماعيـة ( قيمـة الوقـت ، قيمـة     
  ، قيمة المحافظة على البيئة ، قيمة السالم ) . ةجتماعيااللتزام بالقواعد والمعايير اال

  

 )( 
  

في تحقيـق أهـداف   ، ستخدام مدخل مسرحة المناهج إلى معرفة أثر االدراسة هدفتْ هذه      
  . األول اإلعدادي لتالميذ الصفّ، تدريس النحو 

  

     ق الباحثان الدراسة علىطب األول اإلعـدادي   بالصـفّ ،  وتلميـذةً  وستين تلميذاً تسعة ،
بـالجيزة ،   للبنـين  المنوات اإلعداديـة ( بالقاهرة ، و للبنات ) الوفاء اإلعدادية ( بمدرستي (
       قـا أداة القيـاس   وطب، في هـذه الدراسـة   ،  والتجريبي،  الباحثان المنهج الوصفي واستخدم

بعـد التجربـة .   قبل و، ابطة والمجموعة الض، موعة التجريبية تالميذ المج الختبار ) علىا (
ـ ؛ للكشف عن الفروق ، ( ت )  وبعد جمع البيانات ، واستخدام اختبار ل الباحثـان إلـى  توص 

وجود فروق دالة بين متوسفـي  ، والمجموعة الضـابطة  ، درجات المجموعة التجريبية  طي
ـ بـين م  دالـةٌ  وال توجـد فـروقٌ  ريبية ، لح المجموعة التجلصا الجانب المعرفي ، توسطي 

  في المجال المهاري .، والضابطة ، التجريبية المجموعتين 
  

 )( 
  

لمنـاهج ، فـي فهـم تالميـذ المرحلـة        ثر مسرحة االحالية إلى معرفة أتهدف الدارسة      
) تلميذاً من تالميـذ  ٦٠(ق الباحثان الدراسة على وقد طب ، وتحصيلهم لقواعد النحو .بتدائية اال

ـ قاموا بمشاهدة المسرحي، بتدائي الصف الخامس اال داخـل   كـان وأخواتهـا   ة (ة التعليمي ( 
األدوات التـي   وكانتْ،  ةعشوائي جميع فصول المدرسة بطريقة نهم ماختيار وتم، المدرسة 

طبقها الباحثيسـتخدام  ) ، ومقيـاس االتجـاه نحـو ا    كان وأخواتهـا ( ة ن عبارة عن مسرحي
المسرحية كوسيلة تعليميقبال على فهم التالميذ للنحو ، لإل ة ،تطبيق أداة المقياس علـى   وقد تم

مجموعة الدراسة قبل مقبلي اختبار ة (شاهدة المسرحي  ( ،  ة وتطبيقها بعد مشـاهدة المسـرحي    
        ئج التطبيق عن الكشف عـن الفـروق باسـتخدام اختبـار    نتا رتْوقد أسف. )  بعدي اختبار (
    . لبعديمتوسط درجات القياسين : القبلي ، وا بين ةإحصائي دالة عن وجود فروق؛ )  ت (
  

 

 )( 
  

تجاهـاتهم  واثيل في تحصيل طالب الصف الخـامس ،  ثر التمالدراسة إلى تقصي أ هدفتْ     
يريـة  في مد، الخامس األساسي  الصفّ نب مع) ش٨ُ( ننة الدراسة معي نتْتكو، ونحو البيئة 
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أربع شـعب منهـا   ، ) طالباً ٢٦٨األولى بلغ عدد أفرادها (، ربد التربية والتعليم ، في منطقة أ
متْواألخرى تعلّ، بطريقة التمثيل  تْتعلم واستخد . ةبالطريقة التقليديهمـا :    نم الباحث أداتي ،

ـ  تجاهات نحو البيئـة ( ) ، ومقياس اال إعداده نم( التحصيل  اختبار مإعـداد الصـبادين   ن    
،  mancovaسـتخدم اإلحصـائي   د تطبيق التجربـة ، وجمـع البيانـات ؛ ا   وبع. )  ١٩٨٩

 امـو الـذين تعلّ  على نظـرائهم ، بطريقة التمثيل  اموق الطلبة الذين تعلّتفو النتائج  أظهرتْو
ر هات الطلبة نحو البيئة قد تحسنتْ ؛ أكثتجاا نكما أ . في مجال التحصيل، بالطريقة التقليدية 

ماالذين تعلمو ن وأوصـتْ . بالطريقة التقليدية  اا هو عليه عند الذين تعلموبطريقة التمثيل عم 
  التمثيل .ة لطريقة جتماعيخدام معلّمي الدراسات االستبضرورة ا الدراسة

  
 

 

  
  

  هدفتْ بعض الدراسات إلى معرفة أثر الدراما في تنمية بعض المهارات ، كما في دراسة        
) ، ودراسـة   ٢٠٠٢)، ودراسة رجـب (   ٢٠٠٤) ، ودراسة علي (  ٢٠٠٨أبو موسى (   

 Halim Ulaدراسـة  ، و ) ٢٠٠٨(   Özdemir and Cakmakودراسة) ،  ٢٠٠٣حلس ( 
 )٢٠٠٨  .(  

  

إلى التعرف على أثر النشاط التمثيلي في اكتسـاب المهـارات ،     توهدفتْ بعض الدراسا     
  )، ودراسة   ٢٠٠١دراسة  جاب اهللا  (  ، و ) ٢٠١٠والتحصيل ، مثل دراسة الشنطي ( 

  ) . ٢٠٠٨ ( Halim Ulaدراسة )، و  ١٩٩٦ (كارني ، وقاعود 
  

كما هدفتْ بعض الدراسات إلى معرفة أثر المسرح ، ومسرحة المناهج على التحصـيل ،       
) ، ودراسـة    ٢٠٠٠) ، ودراسة يونس ، وعبد العظيم (  ٢٠٠٩كما في دراسة  أبو هداف ( 

  ) . ١٩٩٨محمد علي وزيان ( 
  

  يل ، كما في دراسةكما هدفتْ بعض الدراسات إلى معرفة أثر القصة على التحص        
) ، وأثر القصة على تنمية القيم االجتماعية ، كما في دراسة  محمـد علـي (    ٢٠٠٢مطر ( 
٢٠٠٠      ة) ، وهدف برنامج إرشادي قائم على الدراما ، وأثـره فـي تـدعيم القـيم السـلوكي          

  ) . ٢٠٠٢الدهان ( 
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       ) ، ودراسـة  ٢٠١٠كدراسـة  الشـنطي (    هج التجريبيجميع الدراسات المن ستخدمتْا    
) ، وبعض منها استخدمت شبه التجريبـي ،   ٢٠٠٢) ، ودراسة  رجب (  ٢٠٠١جاب اهللا ( 

  ) . ٢٠٠٠) ، ودراسة  يونس وعبد العظيم(  ٢٠٠٣والمنهج الوصفي ، مثل دراسة  حلس ( 
  

  
  

.  دراسـة  هـا كـلّ  رات التي تناولتتغيللم لك تبعاً، وذستخدمة أدوات الدراسة الم تنوعتْ     
) ، و  أبو هداف ، ٢٠١٠فمعظم الدراسات استخدمتْ االختبار كأداة قياس للدراسة  الشنطي ( 

ورجـب     ) ،٢٠٠٣) ، و  حلس (  ٢٠٠٤) ، و  علي (  ٢٠٠٨) ، و  أبو موسى (  ٢٠٠٩
) ،   ٢٠٠٠) ، ويونس ، وعبد العظـيم ، ( ٢٠٠١) ، و  جاب اهللا (٢٠٠٢) ، و مطر (٢٠٠٢(
    . ) ١٩٩٨( محمد علي وزيان  دراسة ، و)  ١٩٩٦ (كارني ، ودراسة قاعود  و

وبعض الدراسات استخدمتْ نموذج مسح المشكالت ، ومقياس المشكالت السلوكية ، مثل       
، مثل دراسة  الدهان ) ، ودراسةٌ استخدمت أداة مقياس التقدير للقيم السلوكية  ٢٠٠٥جمعة ( 

) ، ودراسةٌ أخرى استخدمت مقياس القيم االجتماعية ، مثل دراسـة  محمـد علـي          ٢٠٠٢( 
 )٢٠٠٠ . (  
  

  
  

ـ أنّها كانتْ بحيث ، نة جميع الدراسات السابقة في العي تفقتْا       جميعها تتكون مب طـالّ  ن
) ، و علـي   ٢٠١٠ (الشنطي كدراسة ، بتدائية االالمرحلة ب طالَ تناولتْما فمنها ، المدارس 

       ،كـارني  ، ودراسـة قـاعود    و) ،  ٢٠٠٢ () ، و مطـر   ٢٠٠٣ () ، و  حلس  ٢٠٠٤ (
،  ) ٢٠٠٨ ( Halim Ulaدراسـة ، و)  ١٩٩٨ (محمد علي وزيـان  ، ودراسة )  ١٩٩٦( 
  .)  ٢٠٠٨ (   Özdemir and Cakmakدراسةو

  

) ، و أبـو موسـى             ٢٠٠٩ولتْ طالّب المرحلة اإلعدادية ،  أبو هـداف (  ومنها ما تنا     
) ، و  يونس ، وعبد العظـيم    ٢٠٠١) ، و  جاب اهللا  (  ٢٠٠٢) ، و  رجب  (  ٢٠٠٨(   
  )٢٠٠٠ . (  

  

) ، ومنها ما تناولـتْ المتخلّفـين    ٢٠٠٠ومنها ما تناولتْ المرحلة الثانوية  محمد علي (      
 Sowwan and Abd-El-Khalick ،BouJaoudeدراسـة  ) ، و ٢٠٠٢ياً  الـدهان (   عقل

)٢٠٠٥ (.  
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) ،         ٢٠٠٨اتفقتْ بعض الدراسات على فاعلية الدراما في التـدريس  أبـو موسـى  (          
)  ٢٠٠٢) ، و  رجب  (   ٢٠٠٢و الدهان  (  ) ، ٢٠٠٣) ، و  حلس (   ٢٠٠٤و علي (  

)  .  ٢٠٠٠) ، و محمـد علـي  (    ٢٠٠٢. واتفق بعض منها على فاعلية القصة مطـر  (  
) ٢٠٠١) ، و  جـاب اهللا  (   ٢٠١٠واتفق بعض منها على فاعلية النشاط التمثيلي الشنطي  ( 

ــاعود  ، و   ــة ق ــارني ، ودراس ــة ، و  ) ١٩٩٦ ( ك ،  ) ٢٠٠٨ ( Halim Ulaدراس
واتفق اخرون على فاعلية مسرحة المناهج  .)  ٢٠٠٨ (   Özdemir and Cakmakدراسةو

دراسة قاعود ) ، و   ٢٠٠٠) ، و يونس ، وعبد العظيم  (   ٢٠٠٩والمسرحية  أبو هداف (  
  ) . ١٩٩٦(  كارني ، و

  
 

  

اسـتخدمتْ المـنهج    بالرغم من أن الدراسة الحالية اتفقتْ مع الدراسات السابقة في أنّهـا      
التجريبي ، وتناولتْ الدراما ، والقصة ، والمسرحية ، كما أنّها اتفقتْ أيضاً معهـا فـي عينـة    
الدراسة ، التي كانت من طالّب المدارس ؛ إالّ أنّها اختلفتْ في نوع العينـة ، حيـث تناولـتْ    

 زتْ في المادة الدراسـية ، حيـث تناولـتْ وحـدة          طالّب الصف الرابع األساسي . كذالك تمي
  ( التصنيف ) في مادة العلوم .  

  
 

  

 النظري . اإلطاربناء  .١

 بناء دليل المعلم . .٢

 اإلحصائية المناسبة . اليباألس اختيار .٣

  فسير النتائج  .ت .٤
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 )( 
  

ستراتيجية المتشابهات في تنمية عمليات العلم هدفتْ هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام ا     
 ،لدى طالب الصف الثامن األساسي، في العلوم  ومهارات التفكير التأملي .  

  

ـ ،  قصدية ة بطريقةالدراس ةنار عياستخدم الباحث المنهج التجريبي ، واخت      ممدرسـة   ن
طالب  نم، )  ، ب أ (:  نتين دراسيعبتيشُ ننة مالعي نتْوقد تكو. عين الحلوة الثانوية للبنين 

، ، وقام الباحث بإعداد أدوات الدراسـة   ) طالبا٣٢ًمنهما ( ، عدد كّل الصف الثامن األساسي
، للصف الثامن األساسي ، كتاب العلوم  نم، ة حتوى وحدة المجهر والخلي: أداة تحليل م وهي

ات العلم لتحديد عملي ،ة في هذه الدراسـة ، باإلضـافة إلـى    المحدد ومهارات التفكير التأملي
ـ ،  مهارات التفكير التأملي ، واختبار ) بندا٣٠ً( نالمكون م، عمليات العلم  اختبار المكون من 

هارات التفكير التأملي ، على عينـة  وم، عمليات العلم  يبار، وقد طبق الباحث اخت ) بندا٣٠ً(
، ومعرفـة مـدى صـعوبة     صدق والثبـات ال نللتأكد م،  ) طالبا٣٠ً( نم نةكوم ةستطالعيا

عامل مربع ايتـا  ، وم نتيستقلّن منتي) لعي ت ( ، وتم استخدام اختبار ومعامل تمييزها، الفقرات 
 ) هي فروقٌ ت ( تأكد من أن حجم الفروق الناتجة باستخدام اختبارولل، ير لحساب حجم التأث، 

  .صحة فرضياتها  نق موالتحقّ، أسئلة الدراسة  ، ولإلجابة عن دفةوال تعود للص،  حقيقيةٌ
  

عمليات العلم الواجب تنميتها لدى طالب الصف  أنإلى نتائج التحليل المحتوى وتوصلتْ      
  ؛ توزعت على النحو التالي :اسي في العلوم الثامن األس

  

 حتلتْ%) ، بينما ا٤٣.٣٣ألولى ، بوزنٍ نسبي (المرتبة ا عملية التعريف اإلجرائي تْحتلّا     
  ) .٢٣.٣٤لثالثة ، بوزنٍ نسبي (عملية التصنيف المرتبة ا

  

لمجموعة التجريبية في ا درجات الطالببين متوسط  ةإحصائي ذات داللة توجد فروقٌكما      
الطالب في المجموعة الضابطة ، في اختبـار عمليـات العلـم ، تُعـزى      ومتوسط درجات، 

  . ح المجموعة التجريبية، لصالفي التدريس  كأسلوبٍ، ستراتيجية المتشابهات الستخدام ا
  

  Simsek and Kabapinar )( 
  

ستقصـاء لفهـم الطـالب    م القائم على االبيئة التعلّ ثارآدراسة  إلى اليةتهدف الدارسة الح     
تصـميم   . وتم لمواقف الطالب نحو مادة العلوم، العملية والعلمية  والمهارات، مفهوم المسائل 
ـ  العي تكونـتْ . و ستقصاءالقائم على اال التعلم مبادئعلى  قائمٍ،  كثفم مدخل تدريسٍ نـة من 
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بمدينة اسطنبول بتركيـا ،  حصص مادة العلوم للصف الخامس  التطبيق أثناء وتم،  اًطالب )٢٠(
منهـاج مـادة العلـوم     أثنـاء تطبيقه  تم كلي كمجموعٍ، أسابيع  )٨(التعليمات لمدة  ستمرتْاو

 اختبـار و، المفهـوم   اختبارطريق  عن، ف كثّاح مدخل التدريس المنج اختبار تم، و الطبيعية
تجاهمقياس االو، والعملية  ، ة المهارات العلمي .  

  

علـى فهـم    يجـابي إ لديها تـأثير ؛ ستقصاء التعلم القائم على اال أن إلىالنتائج  أشارتْو     
اتجاهـاتهم  حـول   ختالفا أيلم يوجد  ولكن، والعملية  ةوالمهارات العلمي،  الطالب للمفاهيم

  . ممادة العلونحو 
  

 )( 
  

في في اكتساب مهارات عمليات العلـم  كتشااالالنمط  اليةلدراسة إلى معرفة فعهذه ا هدفتْ     
باإلضـافة إلـى   ،  بع الباحث المنهج التجريبـي واتّ،  طلبة الصف الثامن األساسي بغزة لدى

المنهج الوصفي وقا. لتحليل المحتوى  التحليلينةم الباحث بتطبيق الدراسة على عي  عشـوائية 
بسيطة نةكوم مصفّ نين دراسيين مطالب الصف الثامن بمدرسة الذكور اإلعداديـة ( ب )   ن

المجموعتين ، وقام  تكافؤ نوقد تأكد الباحث م.  ) طالبا٣٠ً( نم صف يتكون كّل، بخانيونس 
 ) بنـداً ٦٠( نن مكوعمليات العلم الم داد أدوات الدراسة ، وهي عبارة عن اختبارالباحث بإع

العالقـات المكانيـة   سـتخدام  األرقام وا ستخدامارة المالحظة والتصنيف والقياس وامه يقيس
ن (ت) لعينتـي  والزمانية واالتصال والتفسير واالستدالل والتنبؤ. واسـتخدم الباحـث اختبـار   

على عمليات العلم لإلجابة عن أسـئلة   االكتشافين، ومربع ايتا لقياس حجم تأثير النمط تيمستقلّ
 إحصـائية  ةالدراسة إلى وجود فروق دال وخلصتْ صحة فرضياتها . نوالتحقق م، ة الدراس

االكتشـافي للـنمط   درجات الطالب في المجموعة التجريبية التي تعرضـتْ  بين متوسطي  ،
ضتْوالمجموعة الضابطة التي تعر توجـد  . كمـا   المجموعة التجريبية لصالح للنمط التقليدي

درجات الطالب صاإح فروق ذات داللة بين متوسطي ئيةمي التحصيل فـي المجموعـة   رتفع
لصـالح طـالب    ىعزتُ، عمليات العلم  ية ، وطالب المجموعة الضابطة ، في اختبارالتجريب

درجـات الطـالب    يبين متوسط إحصائية توجد فروق ذات داللةكما  . المجموعة التجريبية
عمليات  ، وطالب المجموعة الضابطة في اختبار يبيةي التحصيل في المجموعة التجرمنخفض
  . لصالح طالب المجموعة التجريبية ، تُعزىالعلم 
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 , Ertürk and Kaptan Batı)(  
  

للبرنامج التعليمي الخـاص  ،  ٢٠٠٦عام  تهدف هذه الدراسة إلى فحص التحصيل العلمي     
أيضـاً  الدراسـة   ق بمهارات عمليات العلم . وتهدفبما يتعلّ، بطالب مرحلة ما قبل المدرسة 

،  اليوميـة نات خطة الدرس ستخدامها في عيمهارات عمليات العلم ، التي يتم ا إلى تحديد حجم
ـ ،  وميةنات خطة الدرس اليوعي ،في المؤسسات التعليمية على مدار السنة  مبيـوت نشـرٍ   ن 

ولتحديد مستوى وعي المدرسين لمرحلة ما قبل المدرسة بشـأن مهـارات عمليـات    ،  مختلفة 
اً ، بمدينـة أنقـره ،   ر) شـه ٧٢ – ٦٠الً ، يتراوح عمرهم ما بين (نة أطفاالعي . وشملتْ العلم

مين لمرحلة مـا قبـل   علّلتحديد مستوى الوعي لدى الم،  للمقابالت إعداد نموذجٍ ، وتمبتركيا 
، وتطبيـق التحليـل المحتـوى    ، سـتخدام  ن ضمن تقنيات البحث النوعي ؛ تم ا. م المدرسة

  . لصياغة نموذج المقابالت، والتحليل الوصفي 
    

للنشـاطات   كبيـرةً  عطون مساحةًالمدرسين ال ي النتائج أن أظهرتْ ؛لنتائج التحليل  طبقاً     
 بشـكلٍ  مستويات الوعي للمدرسين منخفضـةٌ  وأن، يم ما قبل المدرسة العلمية في مرحلة التعل

بما يتعلق بمهارات عمليات العلم،  ملحوظ .  
  

 )( 
   

هدفتْ الدراسة الحالية إلى معرفة أثر استخدام استراتيجيات التعلم النشط على التحصيل ،      
يذ الصف الرابع االبتدائي . وكانتْ عمليات العلم ( المالحظـة   وتنمية عمليات العلم ، لدى تالم

، والتصنيف ، واالستنتاج ، وفرض الفروض ، وضبط المتغيرات ) ، واسـتخدمتْ الباحثـة   
التصميم التجريبي على عينة من طالب الصف الرابع االبتدائي ، بإدارة الجمـرك التعليميـة   

) تلميذاً وتلميذةً ، وتم تقسيمها إلى مجمـوعتين :  ٩٠اسة (باإلسكندرية ، وكان عدد عينة الدر
) تلميـذاً  ٤٥) تلميذاً وتلميذةً ، واألخرى تجريبية ، وعـددها ( ٤٥إحداهما ضابطة ، وعددها (

وتلميذةً . وطبقتْ الباحثة عليهم أدوات الدراسة التي تم إعدادها من قبلهـا ، وهـي : اختبـار    
مليات العلم . وبعد تطبيق الدراسة ، وجمع البيانات ؛ تم حساب معامـل  تحصيلي ، واختبار لع

االرتباط بين درجات تالميذ المجموعة التجريبية في اختبار التحصيل ، واختبار عمليات العلم 
بعدياً ، كما تم حساب معامل االرتباط بين درجات تالميذ المجموعة الضـابطة فـي اختبـار    

ت العلم بعدياً ، وذلك باستخدام معادلة بيرسون ، وأثبتـتْ النتـائج   التحصيل ، واختبار عمليا
الخاصة بتطبيق اختبار عمليات العلم على المجموعة التجريبية قبـل اسـتخدام اسـتراتيجيات    
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التعلم النشط ، وبعد استخدامها على المجموعة التجريبية والضابطة ؛ أن هنـاك فروقـاً ذات   
  جموعة التجريبية ، مقارنةً بالمجموعة الضابطة .داللة إحصائية ، لصالح الم

  
  
  
  
  
  
  

 )( 
  

في تنمية التحصيل ، وعمليـات   المنظوميهدفتْ الدراسة إلى معرفة أثر استخدام المدخل      
المكاني ، والذكاء الطبيعي ، في مادة العلوم لدى تالميذ الصف األول  البصري العلم ، والذكاء

  . اإلعدادي
واستخدمتْ الباحثة في هذه الدراسة المنهج شبه التجريبي ، علـى عينـة مـن مدرسـة          

التعليمية بمحافظة السويس ، في الفصل الدراسـي   السويساإلعدادية للبنات ، بإدارة  السادات
) ، وفصٌل آخـر  ٣٣األول ، وقد تم اختيار أحد الفصول لتشمل المجموعة التجريبية ، وعدده (

) ، وتم تطبيق أدوات الدراسة على العينـة ، وكانـتْ   ٣٣مل المجموعة الضابطة ، وعدده (يش
أدوات الدراسة عبارة عن : ( اختبار تحصيلي ، واختبار مهارات عمليـات العلـم األساسـية    
والمتكاملة ، ومقياس الذكاء الطبيعي ، ومقياس الذكاء البصري المكـاني ) . وبعـد تطبيـق    

يل البيانات إحصائياً ، باستخدام اختبار ( ت ) ؛ توصلتْ الباحثة إلى مجموعـة  األدوات ، وتحل
من النتائج ، أهمها : وجود فروق ذات داللة إحصـائية بـين متوسـطي درجـات تلميـذات      
المجموعة التجريبية ، والمجموعة الضابطة ، في اختبار مهارات عمليات العلـم األساسـية ،   

لميذات المجموعة التجريبية ، وتوجد فروقٌ ذات داللـة إحصـائية بـين    والمتكاملة ، لصالح ت
متوسطات درجات المجموعة التجريبية ، مثل التدريس ، وبعده في اختبار مهـارات عمليـات   

  العلم األساسية والتكاملية ، لصالح التطبيق البعدي .
 

 )( 
  

وعمليـات  ، كتساب المفاهيم العلمية االبنائية في v ثر الشكل أ الدراسة إلى معرفة هدفتْ     
 تـم ، و في هذه الدراسة ستخدم الباحث المنهج التجريبي. ا لدى طالب السابع األساسي، العلم 
. لتطبيـق الدراسـة    لتكون ميداناً، بغزة جئين أ ) لال ( اإلعداديةمدرسة ذكور الفالح  اختيار

ن ن دراسـيي يصفّ نمنة الدراسة عي نتْوقد تكو،  ةقصدي اسة بصورةالدر ةنار الباحث عيختاو
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 ،محدهما أعتبر ، اطالب السابع  ن- ـ  - ) طالبا٤٠ً( ويضم ـ  ةًمجموع عتبـر  او،  ةًتجريبي
ـ  - ) طالبا٣٨ً( ويضم -الصف الثاني    م الباحـث بإعـداد أدوات   وقـا .  ةًضـابط  ةًمجموع

من كتاب العلـوم للصـف   ) ، الحرارة في حياتنا ( توى وحدة وهي أداة تحليل مح،  الدراسة
ـ كوالم، المفاهيم العلمية  اختبارإلى  باإلضافة، السابع األساسي  ن ميقـيس ،  ) بنـداً ٥٠( ن 

قيس مهـارة  ، ي ) بندا٤٨ً( نكون مالم، عمليات العلم  اختبارو، الدراسة  المفاهيم العلمية محّل
والتعريـف  ، وتفسير البيانات ، تصال واال، ستخدام األرقام او، التنبؤ و، ستنتاج واال، القياس 

س حجم يتا لقيااومربع ، ن تيستقلّنتين م( ت ) لعي اختبارستخدام ا تم. والتجريب و، اإلجرائي 
، على أسئلة الدراسـة   لإلجابة، وعمليات العلم ، على المفاهيم العلمية  vتأثير طريقة الشكل 

 وجـود  مجموعة من النتائج ، أهمهـا : إلى  ةالدراس وخلصتْ. صحة فرضياتها والتحقق من 
كتسـاب  ا اختبـار فـي  ،  ) ٠.٠١ ≤ α( عند مستوى الداللـة  ،  إحصائية ةفروق ذات دالل
، نهم اقـر أومتوسط درجـات  ، ين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية بعمليات العلم 

  . البنائية vستراتيجية الشكل استخدام ى اإلعزى ي، ة في المجموعة الضابط
  

 Duran1,Özdemir)( 
  

العمليات العلمية ، القائم عليهـا أسـلوب    ثار مهاراتتهدف هذه الدراسة إلى البحث في آ    
وعالقتهـا  ، لمسـاق العلـوم والتكنولوجيـا    ، المستخدم في الصف السادس والسابع التدريس 

  . نحو مادة العلومبتوجهات الطالب 
  

بتدائيـة  الصـف السـادس والسـابع ، بالمدرسـة اال    طالب ب )١٠٨(نة من العي تكونتْ     
) ، وتـم  ٢٠٠٨-٢٠٠٧ف ، للعام الدراسـي ( بفصل الخري ،في مقاطعة دلمان  ،كيومهيريت 

دد ان عك، و) ٥٤( ، وقد كان عدد المجموعة الضابطة عشوائي المشاركة بشكٍل ةنلعياختيار ا
الحة ، وموثوقة لجمع البيانات ، حيـث إن  ص ستخدام أدوات) ، وتم ا٥٤المجموعة التجريبية (

ـ ١٠ات العلمية ، وتكون من (مهارات العملي استخدام اختبار و ) عناصر ، ومقياس االتجاه نح
ـ  النتائج أن أظهرتْو .اً عنصر )١٩(مادة العلوم الذي تكون من   ،ة مجموعة الطالب التجريبي

 وعرض مهارات عمليات الـتعلم بشـكلٍ  تطوير  نم انوقد تمكّ؛ لخبرات التعليم  التي خضعتْ
لمـادة   متجاهاتهضابطة ، ولكن لم يحدث أي فرق حول اطالب المجموعة ال نم أفضل بكثيرٍ

 فـروق ذات داللـة   أيأنّـه لـم تحـدث     نه على الرغم مأنّبمكن القول ي ؛ وبالتالي . العلوم
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؛المجموعة التجريبية تجاه العلم  في مواقف طالب إحصائية  كان هناك انخفاض لكنفي  كبير
  . تجاه العلمامواقفهم السلبية 

   

     ومالستجابات الطالب على  ن أخرى ؛ كشف التحليل الوصفي النهايـة  أسـئلة ذات  ناحية
لم يتغير ، لكنّهـا خفّضـتْ    التجريبيةيجابية للمجموعة المفتوحة  ؛ إلى أن عدد االستجابات اإل

ـ ن أه على الرغم ميمكن القول بأنّ اليوبالت، % ٢٥ستجابات السلبية بنسبة عدداً من اال ه لـم  نّ
تجاه مادة العلوم إحصائية لدى توجهات الطالب بالمجموعة التجريبية  داللةتحدث فروق ذات 

  . ية نحو مادة العلومالسلب متجاهاته؛ لكن كان هناك انخفاض ملحوظٌ با
  

 )( 
  

هدفتْ الدراسة إلى معرفة أثر استراتيجيات الذكاءات المتعددة ، فـي تحصـيل العلـوم ،         
وبعض العمليات العقلية ، وبقاء أثر التعلّم لتالميذ الصف الخامس األساسي ، ذوي صـعوبات  

ن : ( المالحظة ، واالستنتاج ، والتصنيف ، والقياس التعلم . وكانتْ العمليات العقلية عبارة ع
، والتنبؤ ، والتطبيق ) . استخدم الباحث المنهج التجريبي على عينـة مـن تالميـذ الصـف     
الخامس األساسي ، ذوي صعوبات التعلم ، بمديرية التربية والتعليم بوالية عبـري ، منطقـة   

ـ  ) ، مـنهم         ١٠٥ذ المجموعـة التجريبيـة (  الظاهرة ، جنوب سلطنة عمان ، وكان عدد تالمي
) مـن  ٢٣) ، مـنهم ( ١٠٢) من التالميذ ذوي صعوبات التعلم ، والمجموعة الضـابطة ( ٢٧(

التالميذ ذوي صعوبات التعلم . وأعد الباحث أدوات الدراسة التي كانت عبارة عن : ( اختبـار  
ات المتتابعة لقياس الذكاء ) ، واسـتخدم  تحصيلي ، اختبار العمليات العقلية ، اختبار المصفوف

، وذلك لحساب المتوسط ، واالنحراف المعياري ، وقيمـة    SPSSالباحث البرنامج اإلحصائي
( ت ) لداللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة ، وحساب معامل االرتبـاط فـي   

ختبار العمليات العقلية ، وكان درجات تالميذ المجموعة التجريبية بين االختبار التحصيلي ، وا
من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث الخاصة بتطبيق اختبار العمليات العقلية البعدي علـى  
كلٍّ من المجموعتين  التجريبية ، والضابطة ، ذوي صعوبات التعلم ، إالّ أن هناك فروقـاً ذات  

  داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية .
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 )( 
  

هدفتْ هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية استخدام الوسائط المتعددة في تنميـة التحصـيل ،        
وبعض مهارات عمليات العلم األساسية ، لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي ، واتجاهـاتهم  

التجريبي ، حيث كانتْ العينة من تالميذ الصـف   نحو الحاسب اآللي . واستخدم الباحث المنهج
الخامس االبتدائي بمدرسة فلسطين االبتدائية ( مجموعة تجريبية ) ، وتالميذ الصف الخـامس  
االبتدائي بمدرسة أبي بكر الصديق ( مجموعة ضابطة ) بمنطقة سـكاكا بمنطقـة الجـوف ،    

دراسة ، والتـي تمثلـت فـي : ( اختبـار     بالمملكة العربية السعودية . وأعد الباحث أدوات ال
تحصيلي ، اختبار مهارات عمليات العلم األساسية ، مقياس االتجاه نحـو اسـتخدام الحاسـب    
اإللى في تدريس العلوم ) ، ثم قام برصد البيانات ، وإجراء المعالجات اإلحصـائية باسـتخدام   

الباحث : وجود فروق ذات داللة إحصائية  . ومن أهم النتائج التي توصل إليها  SPSSبرنامج
بين متوسطي تالميذ المجموعة التجريبية والضابطة ، لصالح تالميذ المجموعـة التجريبيـة ،   

  وذلك بالنسبة الختبار مهارات عمليات العلم البعدي .
  

 )( 
  

تيجيات الذكاءات المتعددة في تنميـة  تهدف الدراسة الحالية إلى معرفة أثر استخدام استرا     
التحصيل ، وعمليات العلم األساسية ، والتفكير التوليدي في مادة العلوم ، لدى تالميذ الصـف  
الرابع االبتدائي . وكانت عمليات العلم هي : ( المالحظة ، التصنيف ، القياس ، االسـتنتاج ،  

نهج شبه التجريبي في هذه الدراسـة علـى   االتصال ، استخدام األرقام ) ، واتبعتْ الباحثة الم
عينة من تالميذ الصف الرابع االبتدائي ، بمدرستي الشهيد محمد فهمي الطـوخي االبتدائيـة   
المشتركة ، والسد العالي االبتدائية المشتركة بإدارة طـوخ التعليميـة بمحافظـة القليوبيـة ،     

: ( اختبار تحصيلي ، اختبار مهـارات   مستخدمةً أدوات الدراسة التي قامتْ بإعدادها ، وهي
عمليات العلم األساسية ، اختبار مهارات التفكير التوليدي ) . وبعد جمع البيانات ؛ تم حسـاب  
    ـنل إلى النتائج التـي كـان مالمتوسطات ، واالنحرافات المعيارية ، وقيمة ( ت ) ، للتوص

ح المجموعة التجريبية ، ولصـالح التطبيـق   أهمها : أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية لصال
  البعدي ، في اختبار مهارات عمليات العلم األساسية .  
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 )( 
  
  

هدفتْ هذه الدراسة إلى معرفة دور األنشطة التعليمية اإلثرائية في تنمية بعض عمليـات       
ع االبتدائي في مـادة العلـوم ، وكانـتْ    العلم ، والتحصيل المعرفي ، لدى تالميذ الصف الراب

عمليات العلم : ( المالحظة ، التصنيف ، االستنتاج ، التنبؤ ) . وطبقت الباحثة الدراسة علـى  
) نم نةتالميذ الصف الرابع االبتدائي بمدرسة بـور  ٨٠عي نتلميذاً وتلميذةً ، وهما فصالن م (

) تلميذاً وتلميذةً ، والمجموعـة الضـابطة     ٤٠يبية (سعيد االبتدائية ، حيث أن المجموعة التجر
) تلميذاً وتلميذةً  . وتم تطبيق أدوات الدراسة المتمثلة في اختبار عمليات العلم ، واختبـار  ٤٠(

التحصيل المعرفي ، قبلياً وبعدياً ، على المجموعتين التجريبية والضابطة . وقـد اسـتخدمتْ   
بيانات التي تم جمعها إحصائياً ، وتوصلتْ إلى أن هناك فروقاً الباحثة اختبار ( ت ) لمعالجة ال

ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين : التجريبية والضابطة ، لصالح 
تالميذ المجموعة التجريبية ، في التطبيق البعـدي الختبـار عمليـات العلـم ، والتحصـيل        

  المعرفي .  
  

 )( 
   

هدفتْ الدراسة إلى معرفة فاعلية استخدام االكتشاف الموجه في تنمية مهـارات عمليـات        
العلم األساسية ، واالهتمامات العلمية لدى طفل الروضة . واستخدم الباحث المنهج الوصفي ، 

 ) طفالً ، ( أربـع فصـول ، وكـلّ   ١٤٠والمنهج التجريبي ، حيث تكونتْ عينة الدراسة من (
) طفـالً ،  ٧٠طفالً ) ، وتم تقسيم األطفال إلى مجموعتين : مجموعـة تجريبيـة (   ٣٥فصل 

) ضابطة طفالً ، وهؤالء األطفال تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات ، وسـت  ٧٠ومجموعة (
سنوات ، بروضة شبرا التجريبية ، والتي تتبع إدارة رياض الفرج التعليمية بمحافظة القاهرة . 

للنتائج ؛ أعد الباحث قائمةً بمهارات عمليات العلم األساسية ، كمـا قـام بتصـميم    وللتوصل 
برنامج مقترح لتنمية بعض مهارات عمليات العلم ، واالهتمامات العلمية ، لدى طفل الروضة 
، باستخدام االكتشاف الموجه . وأعد أيضـاً مقيـاس مهـارات عمليـات العلـم ، ومقيـاس       

لدى طفل الروضة . وبعد جمع البيانات ، وتحليلها إحصـائياً ؛ توصـل   االهتمامات العلمية ، 
الباحث للنتائج ، وكان من أهمها : وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات أطفـال  
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المجموعة التجريبية ، ومتوسطات درجات أطفال المجموعة الضابطة ، في اكتساب مهـارات  
  لتجريبية ( بعد استخدام االكتشاف الموجه )  .عمليات العلم ، لصالح المجموعة ا

  

 )( 
  

بتـدائي  لدراسة إلى الكشف عن العالقة بين امتالك تالميذ الصـف السـادس اال  ا دفتْه     
. واسـتخدمتْ الباحثـة فـي هـذه     كتسابهم لها العلمية ، ومدى ا تجاهات، واالالعلم  لعمليات

التحليلي ، واختارتْ عينةً عشوائيةً مـن طـالب الصـف السـادس     الدراسة المنهج الوصفي 
) طالباً وطالبةً ١٧٣االبتدائي ، من مدارس وكالة الغوث الدولية بمدينة رفح ، والبالغ عددهم (

إناث ) ، وطُبقتْ عليهم أدوات الدراسة التي تـم إعـدادها ، وهـي :     ٩٧ذكور ، و  ٤٩، ( 
تبانة االتجاهات العلمية . وبعد التطبيق ؛ جمعتْ الباحثة النتـائج ،  اختبار عمليات العلم ، واس

) ، ٠.٠٥وحلّلتها الختبار صحة الفرضيات ، ولقد تم استخدام اختبار ( ت ) عنـد مسـتوى (  
فكانتْ من أهم النتائج : مستوى اكتساب تالميذ الصف السادس االبتدائي لعمليات العلـم يقـّل   

  % .   ٨٠تراضي بنسبة عن مستوى اإلتقان االف
  

وتوجد عالقة ذات داللة بين الدرجة الكلية الختبار عمليـات العلـم ، والدرجـة الكليـة          
لمقياس االتجاهات العلمية . كما تفوقتْ اإلناث على الذكور في كلٍّ من اختبار عمليات العلم ، 

  ومقياس االتجاهات العلمية .
  

 )( 
  

هدفتْ الدراسة إلى تقصي أثر استخدام استراتيجية تدريس فوق معرفية ، فـي اتجاهـات        
طلبة الصف السابع العلمية ، ومدى اكتسابهم لمهارات عمليـات العلـم ، ومقارنـةً بطريقـة     

ب التدريس التقليدية . واستخدم الباحثين المنهج شبه التجريبي على عينة عشوائية ، من طـال 
الصف السابع األساسي ، في إحدى المدارس الخاصة التابعة لمديرية التربية والتعليم الخـاص  

) ٢٩) طالباً ، والمجموعة الضـابطة ( ٢٩في عمان . وقد بلغ عدد طلبة المجموعة التجريبية (
طالباً ، وقد درستْ المجموعة التجريبية وحدة ( الحرارة ) من كتاب علوم الصـف السـابع ،   

ستخدام استراتيجية تدريس فوق معرفي ، بينما درستْ المجوعة الضـابطة الوحـدة نفسـها    با
  بالطريقة التقليدية .
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وقد طبق الباحثان كالً من اختبار االتجاهات العلمية ، واختبار عمليات العلم ، قبل إجراء      
حليل التباين المشـترك   التجربة وبعدها . وبعد تطبيق الدراسة ، واختبار فرضياتها باستخدام ت

 )ANCOVA  في اكتساب االتجاهات إحصائية ذات داللة ؛ فقد أظهرتْ النتائج وجود فروق (
العلمية عند طلبة الصف السابع األساسي من المجموعة التجريبية ، والمجموعـة الضـابطة ،   

أيضاً علـى وجـود    تُعزى لطريقة التدريس ، ولصالح المجموعة التجريبية . كما دلّتْ النتائج
فروق ذات داللة إحصائية في اكتساب عمليات العلم عند طلبة الصف السابع األساسـي بـين   
المجموعة التجريبية ، والمجموعة الضابطة ، تُعزى لطريقة التدريس ، ولصـالح المجموعـة   

  التجريبية .
  

 )( 
  

، ورة التعلم في تدريس العلوم علـى التحصـيل   ستخدام داالدراسة إلى معرفة أثر  هدفتْ     
ستخدم الباحـث  قد او. الصف السابع لدى طالب ، كتساب عمليات العلم او، التعلم  وبقاء أثر

جميع طالب الصـف السـابع األساسـي فـي      نيتألف مجتمع الدراسة مو. المنهج التجريبي 
،  لتابعة لوكالة الغوث الدوليةمحافظات غزة ، والذين يدرسون في مدارس الذكور اإلعدادية ا

،  دراسـيةً  ) شـعبةً ٢٢٠، موزعين على ( ) طالبا١٠٣٧٧ًحيث يتألف مجتمع الدراسة من (
طـالب الصـف    نم ) طالبا٨٤ً( نم مكونة نةعلى عي ، وطبقتْ إعداديةً ) مدرسة٢٤ًضمن (

 فـي العـام  ، رفـح  جئين بمدينـة  اللمدرسة ذكور العمرية اإلعدادية لمن ، السابع األساسي 
 اختبـاراً الباحـث   وأعدة . قصدي ها بطريقةاختيار حيث تم، )  ٢٠٠٣ - ٢٠٠٢ الدراسي (

ثم قام الباحث بتحليل نتائج الدراسـة ، الختبـار صـحة     ،عمليات العلم اختبار و،  اًتحصيلي
بـاط ،  الفرضيات ، مستخدماً المتوسطات الحسابية ، واالنحراف المعيـاري ، ومعامـل االرت  

وجود فـروق ذات  مجموعة من النتائج ، كان أهمها : ل الباحث إلى وتوصواختبار ( ت ) . 
داللة فـي المجمـوعتين   ، ) بين متوسطات درجـات الطـالب   ٠.٠٥عند مستوى ( إحصائية

  لصالح المجموعة التجريبية .، عمليات العلم  اختبار فيوالضابطة ، وذلك ، التجريبية 
  

 )( 
  

، فاعلية النموذج الواقعي فـي تنميـة التحصـيل الدراسـي     هدفتْ الدراسة إلى معرفة      
طالبات الصف األول متوسط  االتجاه نحو العلوم لدىو، وتعديل الفهم الخطأ ، وعمليات العلم 
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عينـةً   . استخدمتْ الباحثة المنهج التجريبي في هذه الدراسة ، واختـارتْ  في مدينة الرياض
 نم أربعة فصوٍل قصديةً من إحدى المدارس المتوسطة الحكومية بمدينة الرياض ، وتم اختيار

ال والفصالن اآلخران مـثّ ، ال المجموعة التجريبية توسط ، فصالن مثّمفصول الصف األول ال
في  ٦٠، وفي المجموعة التجريبية  ٦٠( ،  طالبة )١٢٠( وبلغ عددهن،  المجموعة الضابطة

وأعدتْ الباحثة أدوات الدراسة ، وهي عبارة عن اختبار تحصـيلي ،   المجموعة الضابطة ) .
والخطأ ، ومقياس االتجـاه . ونفّـذتْ تجربـة البحـث      واختبار عمليات العلم ، واختبار الفهم

التدريس بنمـوذج الـتعلم    ل الباحثة ، علىبق نبعد تدريبها م، معلمات العلوم  بواسطة إحدى
بالتدريس للمجموعـة   قامتْابيع ، بواقع أربع حصص أسبوعياً ، حيث الواقعي لمدة خمسة أس

بالتـدريس للمجموعـة    مـتْ اكما ق إليه وفق دليل المعلمة لذلك .التجريبية بالنموذج المشار 
على تطبيق أدوات البحث قبلياً الضابطة بالطريقة التقليدية . ولقد تم البحث  مجموعتي ،ثم تم 

ـ ، وذلك بعد اال تطبيق األدوات بعدياً وتم، التدريس لها  نتهاء مالتـدريس   ن ، رصـد   وتـم
سـلوب  ، عن طريق ( أ بغرض معالجتها إحصائياً، وإدخال البيانات في الحاسب ، الدرجات 

عـن طريـق مربـع        ستراتيجية، حساب فاعلية اال تجاه الواحداالتحليل التباين المتالزم ذي 
ـ ومنها توصلتْ الباحثة إلى مجموعة من النتائج ، أهمها : ايتا ) .   د فـروق ذات داللـة  ووج
لمجموعة التجريبيـة  لبعدي لدرجات طالبات ا) بين المتوسط ا ٠,٠٥عند مستوي <(  إحصائية

عمليات العلم ، وذات المتوسط الخاص  اختبارفي ، ستخدام النموذج الواقعي ) ( التي تدرس با
  ( التي تدرس بالطريقة التقليدية ) .ات المجموعة الضابطة بتحصيل طالب

  

 )( 
  

، فـي  ودورة التعلم العاديـة  ، ثر دورة التعلم فوق المعرفية هدفتْ الدراسة إلى معرفة أ     
. اسـتخدمتْ  بتـدائي  ر التعلم لتالميذ الصف الرابـع اال ثالتحصيل ، وعمليات العلم ، وبقاء أ

لباحثة المنهج التجريبي على عينة من تالميذ الصف الرابع بمدرسة علي بـن أبـي طالـب    ا
االبتدائية التابعة إلدارة سرس الليان التعليمية بمحافظة المنوفية ، حيث قسـمتها إلـى ثـالث    

) ، التي تدرس الوحدة وفقاً لدورة التعلم فوق المعرفيـة ،  ١مجموعات : ( مجموعة تجريبية (
) ، والتي تدرس الوحدة وفقاً لدورة التعلم العادية ، ومجموعة ضابطة ، ٢موعة تجريبية (ومج
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التي تدرس الوحدة بالطريقة التقليدية ) ، وهم مجموعتان تجريبيتان ، ومجموعة ضابطة ، مع 
  ضبط العوامل بين المجموعات الثالث .  

ن اختبارٍ تحصيلي في وحدة المادة وطبقتْ عليهم الباحثة أدوات الدراسة ، وهي عبارة ع     
، واختبار عمليات العلم . ومن أهم النتائج التي توصلت إليهـا الباحثـة ؛ أن اسـتخدام دورة    

) قد أدى إلى تنمية عمليات العلم لـديهم  ١التعلم فوق المعرفية مع تالميذ المجموعة التجريبية (
دام الطريقـة السـائدة ، وأن اسـتخدام    ، عن تالميذ المجموعة الضابطة ، التي درستْ باستخ
) قد أدى إلى تنمية عمليات العلم لديهم ، ٢نموذج دورة التعلم مع تالميذ المجموعة التجريبية (

  عن تالميذ المجموعة الضابطة ، التي درستْ باستخدام الطريقة السائدة .  
  

 )( 
  

ر برنامج لتنمية مهارات عمليات العلم عند األطفال فـي  إلى معرفة أث هذه الدراسة هدفتْ     
مرحلة الرياض . واستخدمتْ الباحثة المنهج شبه التجريبي ، المعتمد على تصميم المجموعات 
التجريبية ، والضابطة ، واستخدمتْ القياسين : القبلـي ، والبعـدي ، لكلتـا المجمـوعتين .     

 ٦: ٥وطفلةً من أطفال الروضة ، فـي السـن مـن     وتكونتْ عينة الدراسة من سبعين طفالً
سنوات ، مقسمةً إلى مجموعتين : إحداهما تجريبية ، واألخرى ضابطة ، وتم التجـانس بـين   
المجموعتين في السن ، والجنس ، ومستوى الذكاء . وطبقتْ الباحثة على العينة األدوات التي 

ف ، لوصف ذكاء العينة ، ومقياس عمليات العلـم  أعدتها ، وهي : اختبار رسم الرجل لجودان
األساسية ألطفال الروضة ، واختبار مفاهيم العلوم ألطفال الروضـة ، والبرنـامج المقتـرح    
لتنمية عمليات العلم األساسية . ومن خالل تطبيق هذه األدوات ، وجمع البيانـات ، وتحليلهـا   

مج المقترح في تنمية عمليات العلم األساسية لـدى  إحصائياً ؛ توصلتْ الباحثة إلى فاعلية البرنا
أطفال الروضة ، وأظهرتْ تفوق أطفال المجموعـة التجريبيـة ، علـى أطفـال المجموعـة      
الضابطة ، في عمليات العلم األساسية ، ومفاهيم العلوم . كما دلّتْ النتائج على عـدم وجـود   

في كلٍّ من مقياس عمليات العلـم ،   فروق بين الذكور واإلناث من أطفال المجموعة التجريبية
واختبار مفاهيم العلوم . كما أظهرتْ النتائج وجود عالقة ارتباطيـة بـين عمليـات العلـم ،     

  ومفاهيم العلوم .
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 )( 
  

في تدريس العلوم هدفتْ الدراسة إلى معرفة فاعلية استخدام الرسوم والصور التوضيحية      
كتسـاب بعـض   ، ذوي النشاط الزائد علـى التحصـيل ، وا  ذ المرحلة اإلعدادية تالمي ، لدى

) ٨٥في صورتها النهائية علـى (  شتملتْ. وطبقتْ الباحثة الدراسة على عينة ، اعمليات العلم 
 ، برج النور اإلعدادية ،تالميذ الصف األول اإلعدادي بمدارس ( أخطاب اإلعدادية  نم تلميذاً

ي النشـاط  أجا اإلعدادية ) بإدارة أجا التعليمية بمحافظة الدقهلية ، ذو ،عدادية ميت العامل اإل
ن الزائد . تم تحديدهم في ضوء مقياس كونرز لتقدير السلوك ، واختارتْ مجموعتين متجانستي

متلميذا٤٥ًعددها (،  تجريبيةً هما مجموعةًاحدؤالء التالميذ ، إه ن (  ،من أخطاب  مدرستي )
 مدرستي نم،  تلميذاً  )٤٠(، عددها  ضابطةً مجموعةً األخرىو، )  رج النور اإلعداديةوب، 

تحصيلي في مـادة   ، وأجا اإلعدادية ) ، وطبقتْ عليهم أدوات الدراسة ( اختبار( ميت العامل 
تعريـب السـيد    -الطفـل  مقياس كونرز لتقدير سلوك  ، بعض عمليات العلم اختبار ، العلوم

  ) . -ي السمادون
واستخدمتْ الباحثة األساليب اإلحصائية ، المتمثلة في اسـتخدام اإلحصـاء الوصـفي ،         

واختبار ( ت ) لمعالجة النتائج إحصائياً ، والختبار صحة فروض البحث . وتوصـلتْ إلـى   
مجموعة من النتائج ، أهمها : أن استخدام الصور ، والرسوم التوضيحية ، في تدريس مـادة  

علوم للتالميذ ذوي النشاط الزائد ، قد ساعدتهم على اكتساب بعض عمليات العلـم ، مثـل :      ال
  ( المالحظة ، التصنيف ، االستنتاج ، التفسير ) .

  

 
 

  
 

لتدريس ، واتفقتْ جميعها في أنّهـا  الدراسات السابقة استراتيجيات مختلفة في ا استخدمتْ     
  درستْ أثر هذه االستراتيجيات على عمليات العلم ، سواء األساسية أو المتكاملة .

  
  

وشبه التجريبـي ، وبعـض منهـا    المنهج التجريبي في استخدام الدراسات  معظم اتفقتْ     
) ، ومنها مـا   ٢٠٠٩اسة  أبو لبده (  استخدم المنهج الوصفي والتحليلي والتجريبي ، مثل در
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) ، ومنهـا مـا اسـتخدم     ٢٠٠٥استخدم المنهج الوصفي والتجريبي ، مثل دراسة  فهمي (  
  ) .  ٢٠٠٥المنهج الوصفي والتحليلي ، مثل دراسة  نصر اهللا (  

  

  
  

وصاحب االختبـار فـي   كانتْ اختباراً لعمليات العلم ، أدوات الدراسة المستخدمة  معظم     
) ، ولكـن   ٢٠٠٨) ، العيسـوي (   ٢٠١٠قطراوي (  بعض الدراسات تحليل المحتوى مثل :

)  ٢٠٠٩معظم الدراسات استخدمتْ اختبار عمليات العلم كأداة قياس ، مثل دراسة  أبو لبده ( 
) ،  خليل  (  ٢٠٠٧) ،  صقر (  ٢٠٠٧) ،  صادق (  ٢٠٠٨) ، أحمد (  ٢٠٠٩، شاهين ( 

) ،   ٢٠٠٣) ،  النمروطي و النشاق  (  ٢٠٠٥) ،  نصر اهللا (  ٢٠٠٦) ، سليمان (  ٢٠٠٦
  ) . ٢٠٠٠) ،  عرفات ( ٢٠٠٢) ، حسام الدين (  ٢٠٠٣) ،  الفالح (   ٢٠٠٣شاليل  (  

  

) ،  أحمد بـدر   ٢٠٠٥وبعض الدراسات استخدمتْ مقياساً لعمليات العلم ، مثل  فهمي (      
 )٢٠٠١   . (  
  

  
  

تْ من طالب المدارس ، تكونالسابقة في العينة ، حيث أن جميعها  جميع الدراسات تفقتْا     
 ,) ، ٢٠٠١) ، ودراسةأحمد بدر (  ٢٠٠٥فمنها ما تناولتْ رياض األطفال كدراسة  فهمي ( 

Ertürk and Kaptan  Batı ) ٢٠٠٩ ( .  
  

ـ          ) ،                  ٢٠٠٩( شـاهين ،  كدراسـة  ، بتدائيـة  ة االومنها مـا تناولـتْ طـالب المرحل
) ، و  ٢٠٠٦(  ) ، وسـليمان  ٢٠٠٦) ، و خليل  (  ٢٠٠٧) ، و صقر (  ٢٠٠٧و صادق ( 

(   Simsek and Kabapinar دراسـة و ،  )  ٢٠٠٢، وحسام الـدين(  )  ٢٠٠٥( نصر اهللا
٢٠١٠ ( .  

  

) ، و قطـراوي  (   ٢٠٠٨ادية ، كدراسة  أحمد ( ومنها ما تناولتْ طالب المرحلة اإلعد     
) ، و( النمروطـي والشـناق (     ٢٠٠٨) ، و العيسـوي (    ٢٠٠٩) ، وأبو لبـده (   ٢٠١٠
ــاليل (  ٢٠٠٣ ــالح (  ٢٠٠٣) ، و شـ ــات (  ٢٠٠٣) ، و الفـ ) ،  ٢٠٠٠) ، و عرفـ

  . ) ٢٠٠٨(  Duran1, Özdemirدراسةو
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يع الدراسات السابقة إلى تفوق المجموعة التجريبية ، فـي اكتسـاب عمليـات    أشارتْ جم     
  . العلم وتعلمها ونموها وتكوينها ، على المجموعات الضابطة

  
 

 

بالرغم من أن الدراسة الحالية اتّفقتْ مع الدراسات السابقة في أنّهـا اسـتخدمتْ المـنهج         
نة الدراسة ،  التجريبيوتناولتْ عمليات العلم كمتغيرٍ تابعٍ ، كما أنّها اتّفقتْ أيضاً معها في عي ،

والتي كانتْ من طالب المدارس ، إالّ أنّها اختلفتْ في نوع العينـة ، حيـث تناولـتْ طـالب     
الصف الرابع األساسي ، وتناولتْ ثالثةً من عمليات العلـم فقـط ، وهـي : ( المالحظـة ،     

  التصنيف ، واالستنتاج )  .و
 

 
 

 بناء اإلطار النظري . .١

 بناء اختبار عمليات العلم . .٢

 اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة . .٣

  مقارنة نتائج الدراسة الحالية بالدراسات السابقة.   .٤
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 )( 
   

هذه الدراسة إلى معرفة فعالية خرائط المعلومات في تعـديل التصـورات البديلـة     هدفتْ     
 نةعلى عي للمفاهيم العلمية لطالب الصف الثامن األساسي ، ولقد اتّبع الباحث المنهج التجريبي

)  ٦٤عسقالن األساسية العليا ، وبلـغ عـددها (   من طالب الصف الثامن األساسي في مدرسة
طالباً ، وتم تقسيمها إلى مجموعتين : تجريبية وضابطة ، وتـم إخضـاع المتغيـر المسـتقل           

للتجريب ، وقياس أثره على المتغير التـابع األول   ))استخدام استراتيجية خرائط المعلومات  ((
. ولتحقيق أهداف الدراسة ؛ تم إعـداد اختبـارٍ    ))لمية تعديل التصورات البديلة للمفاهيم الع ((

لتشخيص التصورات البديلة ، ودليل المعلم ، وبعد التحقّق من صدقها وثباتهـا ؛ تـم تطبيـق    
االختبار قبلياً وبعدياً على مجموعتي الدراسة : المجموعة التجريبية والمجموعة الضـابطة ،  

لّلتْ النتائج قبلياً للتأكد متكافؤ المجموعتين ، وبعدياً للتعرف على داللـة الفـروق بـين    وح ن
متوسطات درجات الطالب في المجموعتين التجريبيـة والضـابطة ، حيـث تـم اسـتخدام      
المتوسطات الحسابية ، واالنحراف المعياري ، ومعامل االرتباط ، واختبار ( ت ) ، والنسـب  

ذات داللة إحصـائية بـين متوسـط درجـات     المئوية . وقد أسفرتْ النتائج عن وجود فروق 
الطالب في المجموعة التجريبية ، ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضـابطة ، فـي   

  اختبار التصورات البديلة لمفاهيم الضوء والبصريات ، لصالح طالب المجموعة التجريبية .
  

 )( 
   

فة أثر برنامجٍ محوسبٍ باسـتخدام المـدخل المنظـومي    هدفتْ الدراسة الحالية إلى معر     
لتنمية المفاهيم العلمية واالحتفاظ بها لدى طلبة الصف العاشر األساسي . واسـتخدم الباحـث   

 ) ـننة مكونة الدراسة المتجريب البرنامج على عي حيث تم ، طالبـاً  ١٤٠المنهج التجريبي (
ي ، من مخيم البريج في المنطقة الوسطى من قطـاع  وطالبةً من طلبة الصف العاشر األساس

) ننتْ المجموعة التجريبية محوسـبٍ  ٧٠غزة ، حيث تكوبناء برنامجٍ م طالباً وطالبةً ، وتم (
متضمنٍ للمدخل المنظومي لدروس الوحدة األولى ( الطاقة ) من كتاب العلوم الجـزء األول  

ين لمعرفة مدى صالحيته للدراسـة ، وتـم بنـاء    للصف العاشر ، وتم عرضه على المحكّم
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) نن مكو٤٦اختبار المفاهيم العلمية الم   ـنالتأكـد م د ، وتمتعدم ننوع اختيار م نفقرةً م (
صدقه وثباته ، وطُبق على طلبة المجموعتين ( الضابطة والتجريبية ) قبلياً و بعدياً ، وُأجـال  

  محوسب في التدريس ، وكان ثبات االختبار مرتفعاً .لقياس مدى أثر البرنامج ال
  

وقد ُأجرِي االختبار القبلي للتأكد من تكافؤ المجموعتين ، واالختبار البعدي لقياس تـأثير       
البرنامج علي المجموعتين ( الضابطة والتجريبية ) ، وُأجرِي االختبار المؤجل لقياس مـدى  

لتجريبية ، واستخدم الباحث اختبار ( ت ) لقياس الفـرق بـين   االحتفاظ بالمفاهيم للمجموعة ا
  متوسطات درجات مجموعات الدراسة .

وأظهرتْ نتائج الدراسة فاعلية البرنامج المحوسب ، ودوره في تنمية المفـاهيم العلميـة        
  واالحتفاظ بها لدى طلبة الصف العاشر األساسي .

 

 )( 
 

ذه الدراسة إلى معرفة أثر دورة التعلم في تعديل التصورات البديلـة للمفـاهيم   هدفتْ ه     
  العلمية واتجاهاتهم نحوها لطالب الصف السادس األساسي .

  

وقد اتّبع الباحث المنهج الوصفي والتجريبي ، حيث تم اختيار عينة الدراسة من طـالب       
افظ االبتدائيـة (ب) لالجئـين ، بلـغ    الصف السادس األساسي في مدرسة ذكور مصطفى ح

) طالباً ، وتم تقسيمها إلى مجموعتين : تجريبية وضابطة ، وتم إخضاع المتغيـر  ٦٧عددها (
المستقل ، واستخدام استراتيجية دورة التعلم للتجريب ، وقياسه وأثره علـى المتغيـر التـابع    

االتجـاه   ((، ثم أثره على المتغير الثاني  ))تعديل التصورات البديلة للمفاهيم العلمية  ((األول 

. ولتحقيق أهداف الدراسة ؛ تم إعداد اختبارٍ لتشـخيص التصـورات    ))نحو المفاهيم العلمية 
البديلة ، ومقياسٍ لالتجاه نحو المفاهيم العلمية ، ودليٍل للمعلم ، وبعد التحقّـق مـن صـدقها    

اً ، كما تم تطبيق مقياس االتجاه قبليـاً وبعـدياً علـى    وثباتها ؛ تم تطبيق االختبار قبلياً وبعدي
مجموعتي الدراسة : المجموعة التجريبية ، والمجموعة الضابطة ، وحلّلتْ النتائج قبلياً للتأكّد 
من تكافؤ المجموعتين ، وبعدياً للتعرف على داللة الفروق بين متوسطات درجات الطـالب  

طة ، حيث تم استخدام المتوسطات الحسابية ، واالنحرافات في المجموعتين التجريبية والضاب
  المعيارية ، ومعامل االرتباط ، واختبار ( ت ) ، والنسب المئوية .



 ٩٠ 

وقد أسفرتْ النتائج عن وجود العديد من التصورات البديلة لمفاهيم الحركة والقوة لـدى        
م ، تصل في بعضها إلى أكثـر مـن   الطالب عينة البحث ، وشيوع بعضها بنسبة كبيرة لديه

 –%) ، وأن هذه التصورات البديلة خاصةٌ بمفاهيم رئيسية ، مثل : ( متوسط السـرعة  ٩٠(
الفعل ورد الفعـل   –قوة االحتكاك  –الجاذبية األرضية  -الكتلة  -الوزن  –الحركة  –القوة 

  الحركة اإلنتقالية ) . –
  

فروق ذات داللة إحصائية  بين متوسط درجات الطالب  كما توصلتْ الدراسة إلى وجود     
في المجموعة التجريبية ، ومتوسط درجات أقرانهم في المجموعة الضابطة ، فـي اختبـار   

  التصورات البديلة لمفاهيم الحركة والقوة ، لصالح طالب المجموعة التجريبية .
  

     إحصائية لتْ أيضاً إلى وجود فروق ذات داللةبين متوسط استجابات الطـالب   كما توص
في المجموعة التجريبية ، ومتوسط استجابات أقرانهم في المجموعـة الضـابطة ، لمقيـاس    

  االتجاه نحو المفاهيم العلمية ، لصالح طالب المجموعة التجريبية .
  

 )( 
  

لمعرفة ، على تنميـة  هدفتْ هذه الدراسة إلى معرفة أثر توظيف استراتيجيات ما وراء ا     
  المفاهيم العلمية والمهارات الحياتية بالعلوم ، لدى طلبة الصف الخامس األساسي .  

  

وقد اتّبع الباحث المنهج الوصفي والتجريبي ، حيث تم اختيار عينة الدراسة من طـالب       
) طالباً ، ٧٤(الصف الخامس األساسي في مدرسة ذكور االبتدائية (ب) لالجئين ، بلغ عددها 

اسـتخدام   ((تم تقسيمها إلى مجموعتين : تجريبية وضابطة ، وتم إخضاع المتغير المسـتقل  

تنميـة    ((للتجريب ، وقياس أثره على المتغير التابع األول  ))استراتيجيات ما وراء المعرفة 

، وتـم   ))المهارات الحياتيـة  تنمية   ((، ثم أثره على المتغير التابع الثاني  ))المفاهيم العلمية 
. ولتحقيـق   ٢٠٠٧/٢٠٠٨تنفيذ الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العـام الدراسـي   

أهداف الدراسة ؛ تم إعداد قائمة بالمفاهيم العلمية والمهارات الحياتيـة ، واختبـارٍ للمفـاهيم    
وبعد التحقّق من صدقها وثباتها ؛ العلمية ، وكذلك اختبارٍ للمهارات الحياتية ، ودليل المعلم . 

تم تطبيق االختبارين قبلياً وبعـدياً علـى مجمـوعتي الدراسـة : المجموعـة التجريبيـة ،       
والمجموعة الضابطة ، وحلّلتْ النتائج قبلياً للتأكد من تكافؤ المجموعتين ، وبعـدياً للتعـرف   



 ٩١ 

وعتين التجريبيـة والضـابطة ،   علي داللة الفروق بين متوسطات درجات الطالب في المجم
حيث تم استخدام المتوسطات الحسابية ، واالنحرافـات المعياريـة ، ومعامـل االرتبـاط ،      

  واختبار ( ت ) ، والنسب المئوية .  
  

وقد أسفرتْ النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطـالب       
ات أقرانهم في المجموعة الضابطة ، فـي اختبـار   في المجموعة التجريبية ، ومتوسط درج

  المفاهيم العلمية ، لصالح المجموعة التجريبية .
  

 )( 
   

إلى معرفة أثر استخدام المتشابهات على اكتساب المفاهيم العلميـة فـي   الدراسة  هدفتْ     
الباحثة المنهج التجريبي ،  مادة العلوم لطالبات الصف التاسع األساسي بغزة ، وقد استخدمتْ

حيث تم اختيار عينة الدراسة من طالبات الصف التاسع بمدرسة حسن سالمة اإلعدادية بغزة 
) طالبةً ، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين : تجريبية وضابطة ، وتم إخضـاع  ٨٠، بلغ عددهم (

جريب ، وقياس أثره على المتغيـر  بالت  ))استخدام استراتيجية المتشابهات  ((المتغير المستقل 

. ولتحقيق أهداف الدراسة ؛ تم إعداد اختبار المفـاهيم    ))اكتساب المفاهيم العلمية  ((    التابع
   تطبيق االختبار قبل التجريب علـى مجمـوعتي العلمية ، ودليٍل للمعلم ونشاط الطالب ، وتم

؛ تم استخدام اختبار ( ت ) ، واختبـار   الدراسة : التجريبية والضابطة . وبعد تطبيق الدراسة
مان وتني ، للتعرف على داللة الفروق بين الطالبـات مرتفعـات التحصـيل ومنخفضـات     
التحصيل في كلتا المجموعتين في اختبار المفاهيم العلمية . وقد أسفرتْ أهـم النتـائج عـن    

بيـة والمجموعـة   وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعـة التجري 
الضابطة ، في اكتساب المفاهيم العلمية ، تُعزى الستخدام استراتيجية المتشـابهات ، لصـالح   

  المجموعة التجريبية .
  

 )( 
   

في محتوى مـنهج   S.T.S.Eهدفتْ هذه الدراسة إلى معرفة أثر وحدة متضمنة لقضايا      
  في تنمية المفاهيم والتفكير العلمي لدى الطالبات .العلوم للصف التاسع ، وأثرها 



 ٩٢ 

       ) ـننتْ مجموعة الدراسـة محيث تكو ، التجريبي ٨٠واستخدم الباحث المنهج البنائي (
طالبةً ، مثّلْن صفّين دراسيين بمدرسة عمواس األساسية العليا للبنات بشمال غزة ، إحـداهما  

) طالبةً ، واألخـرى يمثّـل المجموعـة    ٤١) ، وعدده ( ٥يمثل المجموعة التجريبية ( تاسع 
) طالبةً ، وقد تم التأكد من تكافؤ المجموعتين من خـالل  ٣٩) ، وعدده ( ٦الضابطة ( تاسع 

نتائج االختبار القبلي للمجموعتين . وقام الباحث بإعداد أداتي الدراسة وهما : اختبار المفاهيم 
ر العلمي ، وفق أسلوب حّل المشكالت ، واستخدم الباحـث برنـامج   العلمية ، واختبار التفكي

للمعالجة اإلحصائية ، وذلك الختبار صـحة فـروض الدراسـة ،     SPSSالحزم اإلحصائية 
والتي شملتْ المتوسط الحسابي ، واالنحراف المعيـاري ، واختبـار ( ت ) لعينتـين غيـر     

فيه المتغير المستقل في التأثير علـى النتـائج    مرتبطتين ، ثم حساب حجم التأثير الذي يسهم
باستخدام قيمة مربع ايتا . وقد أسفرتْ نتائج الدراسة عن وجود أثرٍ واضـحٍ ، وفـروق ذات   
داللة إحصائية في تنمية المفاهيم العلمية والتفكير العلمي لدى الطالبات ، يعزى إلى تـدريس  

توى العلوم للصف التاسع األساسي ، مما يؤكـد  من مح  S.T.S.Eالوحدة المتضمنة لقضايا 
  على هذا االتجاه المعاصر في تدريس العلوم .

  

 )( 
  

هدفتْ الدراسة إلى معرفة فعالية برنامج بالوسائط المتعددة على تنمية المفاهيم الصـحية       
  ة .والوعي الصحي لدى طالب الصف السادس األساسي في محافظات غز

ولقد استخدمتْ الباحثة األسلوب البنائي لبناء برنامج بالوسائط المتعددة ، فيمـا اسـتخدم        
) نم نةكوم نةتقسيمها إلـى  ٦٠األسلوب التجريبي لمعرفة تأثير البرنامج على عي طالباً ، تم (

أداتين ، وهما :  مجموعة تجريبية ، وأخرى ضابطة . وللوصول إلى النتائج ؛ أعدتْ الباحثة
اختبار تحصيلي ، مقياس اتجاه لقياس الوعي الصحي . وقـد اسـتخدم الباحـث األسـاليب     
اإلحصائية المناسبة لتحليل النتائج ، مثل : المتوسطات الحسابية ، واالنحرافات المعياريـة ،  

ن واختبار ( ت ) لقياس الفروق بين المجموعات ومعامالت االرتباط : بيرسـون وسـبيرما  
للتأكد من الصدق والثبات . وتوصلتْ الباحثة إلى فعالية برنامج بالوسائط المتعددة على تنمية 

  المفاهيم الصحية والوعي الصحي لدى طالب الصف السادس األساسي في محافظات غزة .



 ٩٣ 

 )( 
  

لصحية لدى طلبة الصـف  هدفتْ الدراسة إلى معرفة أثر برنامجٍ مقترحٍ لتنمية المفاهيم ا     
السادس األساسي بمحافظات غزة . واستخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلي في 
  ـنم نةتحديد المفاهيم الصحية ، كما استخدم المنهج البنائي لبناء البرنامج المقترح ، على عي

قائمة بالمفـاهيم   ا :طالب الصف السادس األساسي . وأعد الباحث في دراسته أداتين ، وهم
الصحية الواجب توافرها لدى طلبة الصف السادس األساسي بمحافظات غـزة ، والبرنـامج   
المقترح . وبعد تطبيق األدوات وجمع البيانات وتحليلها ؛ توصل الباحث إلى النتائج ، وهـي  

المعرفيـة  إعداد إطارٍ هيكلي للمفاهيم الصحية لطلبة الصف السادس األساسي في مستوياتهم 
والمهارية والوجدانية ، يكون منطلقاً لبناء مناهج في المفـاهيم الصـحية للصـف السـادس     
األساسي ، ومراعياً الحاجات الصحية الالزمة للطلبة . أيضاً إلى أن إعداد قائمـة بالمفـاهيم   

  الصحية تُفيد في عمليات التخطيط والبناء في المناهج الصحية للصف السادس األساسي .
  

  Napper)( 
   

       األطفال قادرون على توضـيح المفـاهيم الم كتشـفة  تهدف هذه الدراسة إلى إثبات أن ،
قادرون على تطبيـق مفـاهيم   األطفال  وأن ،منهم ذلك  بلوصياغتها بكلماتهم الخاصة إذا طُ

لهـذه   مناقضةٌ عليهم حالةٌ تْضروإذا ع، ها ب منهم حلّلّطَتَعليهم ي عرض مشكلة إذا تمالعلم 
ـ العي نتْ. تكو قادرين على معرفة وجود خطأ ما سيكونون األطفال ن؛ فإالمفاهيم  نة م٣٠( ن(  

،   اليابمدرسة شرقي كليرمونت بأسـتر   ) ذكور ١٨و  ،إناث  ١٢بتدائية ( اً بالمرحلة االطالب
كـان هنـاك    ثحي، يتعلق بالكهرباء  اًافيستكشاً ادرس )٢٠( نم تزويد األطفال بسلسلة وشملتْ

، يتعلق بالكهرباء  اًمفهوم )٣٠(تحديد  تم، و أسبوعياً حدة) دقيقةً بمعدل مرة وا٣٠مدته ( لقاء
دروس االستكشافيةقياس أداء األطفال قبل وبعد ال وتم  ،حـلّ علـى قـدرتهم فـي     عتمـداً م  

  . المشكالت
ومقارنة نتائج االختبار القبلي واالختبـار   ي واالختبار البعدي ،وتم استخدام االختبار القبل     

الطـالب المشـاركين    لمقارنتهـا بنتـائج   ىخمس مدراس أخر البعدي للطالب ، وتم اختيار
  . عشر مشاركين بالتجربة إلجراء للمقارنة نيتكون م فريق بالدراسة ، وتم اختيار

لم تكن أسوأ وال أفضل مـن المـدارس    المشاركينمجموعة الطالب  النتائج أن وأظهرتْ     
  . بتدائية األخرىاال



 ٩٤ 

 راش لمقارنـة المجموعـة المشـاركة بالدراسـة والمجموعـات       كما تم استخدام اختبار     
الـتعلم   ةيستراتيجال يوجد شك في أن هذه االستراتيجية ( ا هأنّالدراسة على  دتْ. وأكّ األخرى

ـ  األطفال قادرو وأن،  مكافأة ذاتيةستكشاف ) تعتبر عن طريق اال وير المفـاهيم  ن علـى تط
  . عملية التعلم ءثناأ كبيراً اًهتمامتجاوباً فعاالً ، وا اظهرو، وأستكشاف العلمية من خالل اال

  
 

  

  
  

ضها على المفاهيم كمتغيـرٍ تـابعٍ ، مـع    اعتمدتْ معظم الدراسات والبحوث التي تم عر     
اختالف أساليب ووسائل التدريس كمتغيرات مستقلة ، كما أن بعضاً منها بحثَ عن أثر برامج 

  مقترحة على المفاهيم .
  

  
  

) ،  ٢٠٠٩، مثل دراسة  أبو طير ( المنهج التجريبي في استخدام الدراسات  معظم اتفقتْ     
) ، ومنها ما استخدم المنهج التجريبي والوصـفي ،   ٢٠٠٧) ، و  األغا (  ٢٠٠٨بابا ( و  ال

) ، ومنها ما استخدم المـنهج التجريبـي    ٢٠٠٨) ، و قشطة (  ٢٠٠٨مثل دراسة  األسمر ( 
) ، ومنهـا مـا اسـتخدم     ٢٠٠٦) ، و  أبو زايـد (   ٢٠٠٧والبنائي ، مثل دراسة  شهاب ( 

  ) . ٢٠٠٣ائي ، مثل دراسة محمد عبدو ( الوصفي والتحليلي والبن
  

  
  

كانتْ اختباراً للمفاهيم ، مصحوباً بدليل المعلـم ، مثـل   أدوات الدراسة المستخدمة  معظم     
) ، و قشـطة(     ٢٠٠٨) ، و  األسـمر (   ٢٠٠٨) ، و البابـا (    ٢٠٠٩دراسة أبو طيـر (  

دراسة ) ، و  ٢٠٠٦) ، و أبو زايد (  ٢٠٠٧ب (  ) ، و  شها ٢٠٠٧) ، و األغا (   ٢٠٠٨
  Napper  )٢٠٠٣محمد عبدو ( مثل دراسة  ) ، ومنها ما استخدم قائمةً بالمفاهيم ، ١٩٧٤ (  
  

  
  

تْ من طالب المدارس ، نتكوالسابقة في العينة ، بحيث أن جميعها  جميع الدراسات تفقتْا     
  ) ،  ٢٠٠٦) ، و  أبو زايـد (   ٢٠٠٨لمرحلة االبتدائية ، كدراسة  األسمر (ما تناولتْ افمنها 

طـالب المرحلـة   ) ومنها ما تناولـتْ  Napper١٩٧٤ (دراسة ) ، و  ٢٠٠٣محمد عبدو ( و



 ٩٥ 

) ،  ٢٠٠٧) ، و  شـهاب (   ٢٠٠٧) ، و  األغـا  (   ٢٠٠٩اإلعدادية ، كدراسة أبو طير ( 
  ) . ٢٠٠٨نوية ، كدراسة البابا ( ومنها ما تناولتْ طالب المرحلة الثا

  

  
  

أشارتْ جميع الدراسات السابقة إلى تفوق المجموعة التجريبية فـي اكتسـاب المفـاهيم         
  . وتعلمها ونموها وتكوينها على المجموعات الضابطة

  
 

  

سات السابقة في تناولها للمفاهيم كمتغيرٍ تابعٍ ، كمـا  الدراسة الحالية اتفقتْ مع أغلب الدرا     
    ـننة الدراسة التـي كانـتْ ماتفقتْ في استخدام المنهج التجريبي ، واتفقتْ أيضاً معها في عي
طالب المدارس ، إالّ أنّها اختلفتْ في نوع العينة ، وحجم العينة ، ومكان إجـراء الدراسـة ،   

  والوحدة الدراسية المختارة .    
  

 
  

 بناء اإلطار النظري . .١

 بناء اختبار المفاهيم . .٢

 منهجية البحث ( التجريبي ) . .٣

 اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة . .٤

  ستفادة في مقارنة نتائج الدراسة الحالية بالدراسات السابقة  .ا .٥



 ٩٦ 

 
  

اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات التي سبق عرضها في اسـتخدام الـدراما    .١
والقصة والمسرح في التدريس ، واختلفتْ عنها في أنّها بحثتْ عن أثر الـدراما فـي   
تنمية المفاهيم وعمليات العلم ، في تدريس العلوم للصف الرابع األساسـي بمحافظـة   

 غزة .

ى مجمـوعتين  القائم عل ستخدام المنهج التجريبيسابقة على امعظم الدراسات ال تفقتْا .٢
في هذه الدراسة المـنهج   الباحثة أيضاً ستخدمتْ، وا ضابطة ) -متكافئتين ( تجريبية 

تـدرس المفـاهيم    ةالتجريبي، )  ضابطة -القائم على مجموعتين ( تجريبية  التجريبي
سلوب التقليـدي  وعمليات العلم باألس المفاهيم والضابطة تدر، وعمليات العلم بالدراما 

 . العادي

٣. أدوات الدراسة في الدراسات السابقة  عتْتنو ،فق معظمها على أداة االختبارتّا ولكن  ،
واختبار ، اختبار مفاهيم هذه الدراسة أداة تحليل محتوى ، و الباحثة في ستخدمتْبينما ا

 . عمليات العلم

٤. عتْتنو و ، أبتدائيـة  المرحلـة اال  فمنها مـا تناولـتْ  ، ة نة بين الدراسات السابقالعي
نة الدراسـة الحاليـة   عي أو حتى رياض األطفال ، بينما كانتْ، أو الثانوية ، اإلعدادية 

مطالبات الصف الرابع األساسي ، و نمنةًكو مطالبةً .٨٠( ن ( 

٥. واد الدراسـية  معظم الدراسات السابقة إلى فاعلية الدراما في التدريس في الم لتْتوص
أثـر   نالدراسة للتحقق م قامتْ؛ المختلفة ، ونظراً لقلة هذة الدراسات في مجال العلوم 

  الدراما في تنمية المفاهيم العلمية وعمليات العلم .  
  

 
  

 بناء اإلطار النظري . .١

 تحديد التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة . .٢

 التصميم التجريبي المناسب لهذه الدراسة . اختيار .٣

 . تحليل المحتوى ) -اختبار عمليات العلم  -بناء أدوات الدراسة ( اختبار المفاهيم  .٤

 اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة . .٥

  . المساهمة في تفسير نتائج الدراسة الحالية .٦
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الدراسة ، ة منهجي ، حيث تناولة الطريقة واإلجراءات بالدراسة الحاليتضمن هذا الفصل      
والمعالجات اإلحصـائية   ،وطريقة تقنينها ، دراسة كما يشتمل على أدوات ال ،نتها ختيار عيوا

  والوصول إلى نتائج الدراسة .، لتحليل البيانات  والالزمةالمستخدمة 
   

  
  

ثـر العامـل   أوذلك لدراسـة  ، في هذه الدراسة  يبيالتجرشبه الباحثة المنهج  استخدمتْ     
وهو تنمية المفاهيم العلميـة  ( بع على العامل التا) ، بالدراما  وهو طريقة التدريس(    ستقلالم
؛  هنا نوم. المجموعتين  تكافؤ نوالتأكد م، بعد ضبط المتغيرات ) ، بعض عمليات العلم و، 
المجموعـة  : وهمـا  ، من خالل مجموعتين ، عتمدت الدراسة الحالية على المنهج التجريبي ا

الفصـل  ، علـوم  ) في مـادة ال  التصنيف سهم وحدة (تدري الذين تممجموعة وهي ، التجريبية 
الذين  ل الطلبةمثّوتُ، المجموعة الضابطة ، و ستخدام طريقة الدرامااب، للصف الرابع ، الثاني 

اتدريسهم نفس المحتوى ب تموالسائدة في معظم مدارس التعليم .، بعة تّستخدام الطريقة الم  
  

  
  

     نتْتكو نعية الدراسة مشُ نعبتين دراسين تي ،مبتدائية للبنات شـمال  مدرسة عمواس اال ن
،  لك لمتابعة إجراءات الدراسة عن كثـبٍ ، وذ قصدية بصورة المدرسةختيار ، وقد تم ا غزة

فصـول الصـف    ،نة الدراسة ولسهولة تعامل الباحثة مع عي نن مفصلي ننة ماختيار العي وتم
) طالبة ، تم توزيعهم عشوائياً على مجموعتين : ٤٠، حيث تكون كلٌّ من الفصلين من (الرابع 

، وتدرس بطريقة الدراما ، والمجموعة الضابطة ، وتـدرس بالطريقـة    ةالمجموعة التجريبي
  . التقليديةالمعتادة أو 

  

  
  

  الباحثة األدوات التالية : ستخدمتْياتها ؛ الة الدراسة ، والتّحقق من فرضلإلجابة عن أسئ    
  

 .( التصنيف ) أداة تحليل المحتوى وحدة  .١
 . لمفاهيم العلميةاختبار ا .٢

  م .ختبار عمليات العلا .٣
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       فـي وحـدة  ، وعمليـات العلـم   حتوى إلى تحديد المفاهيم العلمية ، تهدف أداة تحليل الم     
  .للصف الرابع األساسي ، ة كتاب العلوم العام نم، ( التصنيف ) 

  
  

  

      نة بوحـدة  تضـم الم، وعمليات العلـم  ، المفاهيم العلمية  تحديدتهدف عملية التحليل إلى      
  .) الفصل الثاني ( للصف الرابع األساسي ، ( التصنيف ) بكتاب العلوم 

 

  
   

صل الثـاني ) للصـف   الف( نة التحليل الوحدة الثالثة ( التصنيف ) بكتاب العلوم عي شملتْ     
  حتوت هذه الوحدة على الدروس اآلتية :الرابع األساسي ، وا

  

)( 
  

  رقم الصفحة  اسم الدرس  الدرس

  ٦٠إلى  ٥٥  أهمية التصنيف  الدرس األول
  ٦٤الى ٦١  الفقاريات والالفقاريات  الدرس الثاني
  ٧٠الى ٦٥  الالفقاريات  الدرس الثالث
  ٧٧إلى  ٧١  الفقاريات  الدرس الرابع
  ٨٢إلى  ٧٨  أسئلة الوحدة  أسئلة الوحدة

 
  

  

     للتوصمكن االي لفئات التحل إلى التقدير الكمي وجود وحدات نم ها في تناد إليسليل ؛ البد
  . يستند إليها في رصد فئات التحليل، ختيار الفقرة كوحدة تحليل تعداد هذه الفئات ، ولذا تم ا

  

  
   

     ويقصد بها العناصر التي يتم تحليل معتبر فئـات  ، وتُة على أساسها حتوى الوحدة الدراسي
ملحـق  وتعريفاتها اإلجرائية  ،وعمليات العلم ، لعلمية المفاهيم ا: التحليل في هذه الدراسة هي 

  .)  ٤( )  ٣رقم ( 
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، أو تكـراره  أو غيابـه  ، عتبر ظهوره وي، والقياس  عدليختاره الباحث ل صغر جزءهو أ     
في هذه الدراسـة  ، وأو الفقرة ، أو الجملة ، الكلمة : مثل ، في رسم نتائج التحليل  ةًنعيم داللةً
  .عتماد الفقرة كوحدة تسجيل تم ا

  
  

  

١. العلوم بفي ضوء إطار محتوى كتا التحليل يتم . 

       يقتصر التحليل على الوحدة الثالثة من كتاب العلـوم للصـف الرابـع األساسـي      .٢
 .)  الجزء الثاني( 

 والفقرات الكاملة .، والصور ، وأسئلة التقويم ، يشتمل التحليل األنشطة  .٣

  . وعمليات العلم، التحليل في ضوء التعريفات اإلجرائية للمفاهيم العلمية  .٤
  
  

  

     صدق األداة هو أن تقيس األداة ما وعطي صورةً كاملةً وواضحةً  لقياسه عتْضبحيث ي ،
تقـدير   وقد تم ) . ٢١٠:  ٢٠١٠( العبسي ،  ياسهالمقدرة األداة على قياس الخاصية المراد ق

ة علـى  في صورتها األولي على صدق المحكّمين ، حيث عرضتْ األداةعتماد باال صدق األداة
مجموعة من المـ ) ، وذ ٢( ملحق رقم ين ختص لك للتأكد مـ  ن الص لـألداة   دق الظـاهري ،

تفـاق  طُلب تعديله بحسب ا لباحثة بتعديل ماا قامتْ؛ وفي ضوء ذلك . ومراجعة فئات التحليل 
مينحكّالم .  
  
  

  

     تم التأكد مخالل حساب اال ثبات التحليل ن نالباحثـة    حيث قامـتْ ، تساق عبر الزمن م
أعيـد   ثـم ، وعمليـات العلـم )   ، حيث ( المفاهيم العلمية  نم، بتحليل محتوى الوحدة الثالثة 

ثـم ؛ قامـتْ بحسـاب معامـل      نالتحليل األول ، وم نأسابيع م ةالتحليل مرة أخرى بعد ثالث
  ، والتي تأخذ الصورة التالية :معادلة هولستي  ستخدمةًم، تفاق بين التحليلين اال

  

= /+× 
 

) ، ١٧٨:  ١٩٧٨طعمة ( 
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)( 
 

  المفاهيم
  الناتجة

  نقاط اإلختالف  نقاط اإلتفاق  التحليل الثاني  التحليل األول

١  ١٢  ١٢  ١٣  
 

ا مم، الثبات  نم ناسبٍم أداة التحليل تتمتع بقدرٍ ا يدل على أنوهذ، % )  ٩٢معامل الثبات ( 
  للتحليل .ة ستخدام األداة العلميتطمئن اليجعل الباحثة 

 
)( 

 

  التحليل
  مـعـلـات الـعـمـلـي

المجموع 
  االستنتاج  التصنيف  المالحظة

  ٥٧  ١٥  ١١  ٣١  تحليل األولال
  ٦٤  ١٦  ١٢  ٣٦  التحليل الثاني
  ٥٨  ١٥  ١٢  ٣١  نقاط االتفاق
  ٧  ١  ١  ٥  فنقاط االختال

  

الثبات ، مما  نم ناسبٍم أداة التحليل تتمتع بقدرٍ على أن وهذا يدّل، % )  ٨٩معامل الثبات ( 
  . ة للتحليلستخدام األداة العلمييجعل الباحثة تطمئن ال

 
 

 

  

. د تعـد م نختيار م، من نوع االللمفاهيم العلمية  موضوعي ختبارٍا الباحثة بإعداد قامتْ     
نتْتكو صورته النهائية مخُ،  الًا) سؤ٣٩( نلكّل صتْص ملتصبح الدرجة ، حدة ة وادرج فردة

ولمعرفة مدى  بيق التجربة .المجموعتين قبل تط ؤافستخدمته لقياس تكوا) درجة ، ٣٩الكلية (
  ) . ٧( ملحق رقم نتهاء التجربة جموعتين : الضابطة ، والتجريبية ، بعد اوجود فروق بين الم
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  وحـدة  كتـاب العلـوم للصـف الرابـع (     ها مـن  ختيارتي تم اوهي الوحدة الدراسية ال     
أهمية التصنيف ، الفقاريـات والالفقاريـات ،    ( : مة إلى أربع دروسقسوهي م) ، التصنيف 

  الالفقاريات ، الفقاريات ) .
  

  
  

كتساب طالبات الصف الرابع األساسـي للمفـاهيم   على مدى اف ختبار إلى التعرهدف اال     
وهـي  ،  مسـتويات  ة الدراسة . وتشمل فقرات االختبـار ثـالث  منة في وحدتضالم، علمية ال

  وذلاألنسب لموضوع البحث 
تصـميم   وتـم ، )  والتحليل والفهم ، : ( التذكر ،وهي ك بعد ان تم عرضها على المحكمين، 

بحيث تُ جدول مواصفات ،ومسـتويات  ، األوزان النسبية ألجزاء المحتوى الدراسي  هع عليوز
    . األهداف المراد قياسها

  

)( 
  

)( 
 

  المحتوى

  بنود االختبار  مستويات األهداف وثقلها النسبي
  %١٠٠ المجموع  % ٢٠  التحليل  % ٣١  الفهم  % ٤٩  التذكر

عدد 
عدد   %كرارالت  األسئلة

عدد   %التكرار  األسئلة
عدد   %التكرار  األسئلة

  %التكرار  األسئلة

  % ٨  ٣  % ١.٦  _  % ٢.٤٨  ١  %٣.٩٢  ٢  التصنيف
  % ٢٠  ٨  % ٤  ٢  % ٦.٢  ٣  % ٩.٨  ٣  الفقاريات والالفقاريات

  % ٢٦  ١٠  % ٥.٢  ٢  % ٨.٠٦  ٤  %١٢.٧  ٤  الالفقاريات

  ٤  %٢٢.٥  ١٠  الفقاريات
١٤.٢٦

%  ٤٦  ١٨  % ٩.٢  ٤ %  

  % ١٠٠  ٣٩  % ٢٠  ٨  % ٣١  ١٢  % ٤٩  ١٩  مجموعال
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بعـد  ،  الًا) سؤ٣٩( نن مكوختبار المئمة المفاهيم العلمية في بناء االالباحثة بقا ستعانتْا     
راء كثيرٍخضع آل أن من حكّالممين المين ختص ،االن هذا وتكوختبار مختيارٍا ن من م تعـدد  ،

  يلي : ختيارية مااعتْ الباحثة عند صياغة البنود االوقد ر
   

١. وعلمياً،  غوياًلُ تكون البنود سليمةً أن . 

  .   ختارة للبحثللوحدة الدراسية الم ختيارية شاملةًتكون البنود اال نأ .٢
    . الغموض نم وخاليةً،  ضحةًأن تكون البنود محددةً ، ووا .٣
٤. مستويات المعرفة المطلوب قياسها فتُوظّتكون األسئلة  أن .  

  

  : يلي عند كتابتها ما وعير، في الصفحة األولى  الباحثة بتقديم عدة تعليمات قامتْو
  

  االسم ، والصف ، والشعبة .وتتمثل ب: البيانات األولية للطلبة  
 تعليمات االإعطاء الطالبات فكرةً ختبار : تم معن طريقة الحل .   طةًبس  

  
  

  

، الصف الخامس األساسـي  البات ط نم ةستطالعيعلى عينة اختبار االالباحثة بتطبيق  قامتْ
، بعد  شمال غزة، بتدائية للبنات عمواس االمدرسة  نم،  ) طالبة٤٠ً( ننة مكونة مالعي وكانتْ
  طالعية إلى :ة والتعليم ، وقد هدفتْ العينة االستوزارة التربي نذن مأخذ اإل

  

    .ختبارحساب زمن اال .١
    . تساق الداخليحساب معامالت اال .٢
    . ختبارحساب ثبات اال .٣
    ، ومعامل التمييز .إيجاد معامل الصعوبة  .٤

  

لوقت مفتوحـاً أثنـاء التطبيـق    رك اوتُ،  ةستطالعيدأتْ عملية التطبيق على العينة االوب     
، ستغرقه أول خمس طالبات تسجيل الوقت الذي ا الستطالعية ، حيث تمنة اطالب العيلجميع 

  ستخدام المعادلة التالية :البات ، ومن ثم حساب متوسط الزمن باخر خمس طوآ
  

=/ 
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خمس دقائق لقراءة التعليمات ، واالستعداد لإلجابـة ، والـرد علـى     إضافة تموقد هذا      
  .  )٤٥وهو (، ختبار سارات الطلبة ، وبذلك حدد الزمن الكلي لتطبيق االاستف
  

    

 في حـال كانـتْ  ن فقرات االختبار م فقرة لكّل واحدة ختبار بوضع عالمةتم تصحيح اال     
   بـين                حيث تكـون الدرجـة التـي حصـل عليهـا الطالـب محصـورةً       ، اإلجابة صحيحة 

  ) درجة . ٣٩ ( صفر و
  

  
  

الختبـار للمجـاالت   حيث مدى تمثيل ا نم، حتوى ختبار على صدق الماعتمد صدق اال     
  خالل : نلك مالتي يقيسها ، وذ

   

  
  

     اال إعداد تمة ختبار في صورته األولي ،وعرضه على مجموعة من مين حكّالم
) ، وتـم  ٣،  ٢العلوم ( ملحق رقم تدريس المناهج وطرق  يصاص فختاالذوي 
حيث السالمة اللغوية  نم، زمة الالوإجراء التعديالت ، ومالحظاتهم ، رائهم أخذ آ

ومدى شمولية المفاهيم الم ،ختبار للمفـاهيم  انتماء فقرات االدة للوحدة ، ومدى حد
مين التي بلغت نسـبة اتفـاقهم علـى    حكّمراء العلى آ تعديله بناء تم، وقد العلمية 

  . % ٨٠مفردات االختبار 
  

  
  

     تم التحقق مقعن طريق تطبي، تساق الداخلي صدق اال ن    عـداالختبـار الم
      رتبـاط  معامـل اال  حسـاب  وتـم ،  ) طالبة٤٠ً( نم نةكوم ستطالعيةعلى عينة ا

فقرة من فقرات االختبار ، والدرجة الكلية لالختبـار   جات كّلبين در) بيرسون ( 
  . ) spssالذي تنتمي إليه ، وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي ( 
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)( 
  

 

  
  

  االرتباطمعامل   رقم الفقرة

 

  معامل االرتباط  رقم الفقرة

 ٠.٥١٢ ٢١  التذكر أوالً :
٠.٥١٢ ٢٢ ٠.٧٠٥ ١ 
٠.٦٤٨ ٢٣ ٠.٥١٦ ٢ 
٠.٦١٢ ٢٤ ٠.٤٩٢ ٣ 
٠.٤٦٠ ٢٥ ٠.٤٤٨ ٤ 
٠.٦٥٥ ٢٦ ٠.٦٥٧ ٥ 
٠.٨١٢ ٢٧ ٠.٤١٣ ٦ 
٠.٧١٥ ٢٨ ٠.٦٥٦ ٧ 
٠.٦٥٩ ٢٩  ٠.٥٦٢ ٨ 
٠.٤٨٧ ٣٠  ٠.٤٦٨ ٩ 
٠.٥٩٩ ٣١  ٠.٥٨٢ ١٠ 
  ثالثاً : التحليل  ٠.٦٠٨ ١١
٠.٥٩٦ ٣٣  ٠.٧١٢ ١٢ 
٠.٧٠٣ ٣٣  ٠.٨١٥ ١٣ 
٠.٥٥٤ ٣٤  ٠.٤٨٩ ١٤ 
٠.٥٨٨ ٣٥  ٠.٦١٨ ١٥ 
٠.٥٣٣ ٣٦  ٠.٧١١ ١٦ 
٠.٧٨٨ ٣٧  ٠.٥١٢ ١٧ 
٠.٦٥٧ ٣٨  ٠.٤٥٥ ١٨ 
٠.٦٥٧ ٣٩  ٠.٦٨٨ ١٩ 

      ثانياً : الفهم
٠.٤٤٣ ٢٠     

  

  

  ٠.٣٩٣= ٠.٠١ستوي داللة ) وم٣٨حيث قيمة ( ر) عند درجات حرية (
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  ٠.٣٠٤= ٠.٠٥) ومستوي داللة ٣٨قيمة ( ر) عند درجات حرية (       
) وجميعهـا   ٠.٨١٥  ، ٠.٤١٣ت االرتباط تتراوح بـين (  ن معامالأ) ٥يالحظ من جدول (

  . )٠.٠١عند مستوى داللة ( ة إحصائياًدال
  

  

     جميع معامالت اال تياآلن الجدول يبي ك وبـذل ، إحصائياً  يع األبعاد دالةٌرتباط في جمأن
  . لقياسه ضعتْلما و تعتبر جميع أبعاد الدراسة صادقةً

  

)( 
  

 

 
   

  معامل االرتباط  البعد
 ٠.٨٩٢  التذكر

 ٠.٨٧٤  الفهم
 ٠.٥٩٦  التحليل

  

  ٠.٣٩٣= ٠.٠١) ومستوي داللة ٣٨حيث قيمة ( ر) عند درجات حرية (
  ٠.٣٠٤= ٠.٠٥) ومستوي داللة ٣٨قيمة ( ر) عند درجات حرية (

  
  

بعـد   بين كّل،  إحصائياً ضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية موجبة ، دالةويت     
، ختبـار  ، مما يطمئن الباحثة الستخدام هـذا اال  بارختمن أبعاد االختبار ، والدرجة الكلية لال

نةوتطبيقه على العي .  
  

  
  

ـ ومعامل التمي، لك لمعرفة معامل الصعوبة الطالبات ، وذ الباحثة بتحليل إجابات قامتْ      ز ي
رة إجابةً صحيحةً ، مـن  بحيث تُقاس درجة صعوبة الفقرة بنسبة األفراد الذين أجابوا عن الفق، 

اإلجابة عنها ، أي هي عبـارة عـن النسـبة المئويـة لعـدد       ابين جميع األفراد الذين حاولو
المفحوصين الذين أجابوا عن الفقرة إجابةً صحيحةً . لذلك تعتبر الفقرة سهلةً إذا أجاب عنهـا  

ي الحالة األولى ؛ تكـون  معظم المفحوصين ، وتُعد صعبةً إذا أجاب عنها عدد قليٌل منهم . وف
درجة صعوبتها عاليةً ، وفي الحالة الثانية تكون درجة صعوبتها منخفضةً . وبشـكٍل عـام ؛   

  % . ٥٠يعتبر أفضل معامل صعوبة للفقرة هو 



  

 

١٠٧ 

أما معامل التميز ؛ فهو قدرة الفقرة على التمييز بين األفراد الذين يملكون القـدرة علـى        
  األقوياء ، والضعفاء من الطلبة . نيملكون هذه القدرة ، أي التمييز بياإلجابة ، والذين ال 

  .)  ١٥٤: ٢٠٠٤،( الصمادي و الدرابيع 
  

% ضعيفةً ، وينصح بحذفها ، والفقرة التـي   ١٩وتعتبر الفقرة التي تميزها من صفر إلى      
%  ٣٩تميزها أعلـى مـن   % تُعتبر ذات تميزٍ مقبول ، والفقرة التي  ٣٩إلى  ٢٠تميزها بين

. وعموما متوسط معامالت التميز فـي  )  ١٨٠:  ٢٠٠٧( الكبيسي ، تعتبر فقرةً جيدة التميز 
  .  ٥٠االختبار قريبه من 

  



  

 

١٠٨ 

)( 
  

 

 
   

  معامل التمييز  معامل الصعوبة  رقم الفقرة  معامل التمييز  معامل الصعوبة  رقم الفقرة

٠.٥٥ ٠.٣٠ ٢١ ٠.٢٧ ٠.٨٣ ١ 

٠.٥٠ ٠.٥٦ ٢٢ ٠.٣٠ ٠.٨٦ ٢ 

٠.٣٠ ٠.٥٦ ٢٣ ٠.٢٥ ٠.٧٦ ٣ 

٠.٣٠ ٠.٥٦ ٤ 24 ٠.٤٥ ٠.٥٠ 
٠.٥٠ ٠.٨٦ ٢٥ ٠.٤٥ ٠.٦٠ ٦ 

٠.٥٥ ٠.٢٦ ٢٦ ٠.٣٣ ٠.٧٣ ٦ 

٠.٤٥ ٠.٧٠ ٢٧ ٠.٣٠ ٠.٦٠ ٧ 

٠.٢٠ ٠.٣٠ ٢٨ ٠.٢٥ ٠.٧٣ ٨ 

٠.٢٨ ٠.٣٣ ٢٩ ٠.٤٠ ٠.٣٦ ٩ 

٠.٢٩ ٠.٨٣ ٣٠ ٠.٤٥ ٠.٥٠ ١٠ 

٠.٢٠ ٠.٦٠ ٣١ ٠.٥٢ ٠.٢٣ ١١ 

٠.٥٥ ٠.٣٣ ٣٢ ٠.٥٥ ٠.٧٠ ١٢ 

٠.٣٣ ٠.٧٠ ٣٣ ٠.٤٥ ٠.٦٠ ١٣ 

٠.٤٤ ٠.٥٠ ٣٤ ٠.٣٣ ٠.٥٠ ١٤ 

٠.٤٥ ٠.٤٣ ٣٥ ٠.٤٥ ٠.٥٣ ١٥ 

٠.٢٥ ٠.٥٠ ٣٦ ٠.٤٦ ٠.٣٣ ١٦ 

٠.٣٧ ٠.٥٦ ٣٧ ٠.٥٠ ٠.٧٣ ١٧ 

٠.٤٠ ٠.٧٠ ٣٨ ٠.٣٠ ٠.٤٦ ١٨ 

٠.٥٠ ٠.٧٠ ٣٩ ٠.٣٣ ٠.٦٠ ١٩ 

٠.٣٥ ٠.٨٣ ٢٠    
  

 ) بمتوسـط  ٠.٨٦ ، ٠.٢٣بـين (   ما ن معامالت الصعوبة تراوحتْأ) ٧يتضح من جدول (
   ) بمتوسـط قـدره    ٠.٥٥ ، ٠.٢٠بين (  تراوحت مافقد ز ا معامالت التميم، أ) ٠.٥٣قدره (

  .     الدراسة نةاالختبار على عي ئن الباحث لتطبيقطمتُ ) وهي معامالت مقبولة٠.٣٧(
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وهو إعطاء االختبار للنتائج نفسها تقريبا في كل مرة يطبق فيها على المجموعـه نفسـها        
  .  )  ٢٦١،  ١٩٨٢:  لبده بوأ( من الطلبة 

  

ـ يجاد ثبات االختبار باسـتخدام طريق إوقد تم     ـ ،  ئـة النصـفية  ي التجزت كـودر  ة ومعادل
  . ٢١اردسون ريتش

 
  

  

     عامل الثبات بايجاد إ تممتجزئـة   ، حي ةستخدام طريقة التجزئة النصفي ث تـم
ـ    بـرتْ عتُاألسئلة إلى نصفين ، وا ة هـي أسـئلة   األسـئلة ذات األرقـام الفردي           

ـ    ة هي أسـئلة  ، واألسئلة الزوجي النصف األول اب          النصـف الثـاني ، وتـم حس
ى النتائج الواردة فـي  الحصول عل وقد تم،  معادلة جثمان باستخداممعامل الثبات 
  . )٨جدول رقم (

  
)( 

  

 

)( 
   

  معامل الثبات  معامل االرتباط  البعد  الرقم

 ٠.٦٣٢ ٠.٤٦٢  التذكر ١

 ٠.٨١٤ ٠.٦٨٧  الفهم ٢

 ٠.٥٧٢ ٠.٤٠١ التحليل ٣

 ٠.٦٧٣ ٠.٥٠٧ جميع أبعاد المفاهيم العلمية ٤
  
  

  
  

ألبعـاد المفـاهيم    ريتشاردسـون  ستخدام معادلة كودرلمعرفة مدى ثبات االختبار ؛ تم ا     
ة العلمي ،فتبيوهذا يعنى ،  ٠.٦٢٣حيث كانت قيمتها ، مناسبة  ت كانتْقيمة معامل الثبا  ن أن

تكون الباحثة قد تأكدت من ثبات اال . وبذلك معامل الثبات مناسب أنختبار المللدراسـة  عد  ،
  مما يؤكد إمكانية استخدامه بالدراسة  .
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     نتْتكو ختبار المفاهيم الال ةالصورة النهائيعلمية مخُ ) مفردة٣٩ً( ن ،لكّل صتْص م  فـردة
  ) . ٧( ملحق رقم  ) درجة٣٩، لتصبح الدرجة الكلية (واحدة  درجة

  
 

  

ـ يات العلم ، من نوع االلعمل موضوعي قامتْ الباحثة بإعداد اختبارٍ      ختيار من تعـدد  م ،
صبح الدرجة لت،  حدةٌ، خُصصتْ لكّل مفردة درجةٌ وا الًا) سؤ٢١( نصورته النهائية م تكونتْ
المجموعتين قبل تطبيق التجربة ، ولمعرفة مدى  ) درجة ، واستخدمته لقياس تكافؤ٢١الكلية (

  ) . ٨جموعتين الضابطة والتجريبية بعد انتهاء التجربة (ملحق رقم  وجود فروق بين الم
  
 

  

  
  

   وحـدة  ( ختيارها مـن كتـاب العلـوم للصـف الرابـع      وهي الوحدة الدراسية التي تم ا     
اريـات ،  فقأهمية التصنيف ، الفقاريات والال (: دروس  ةمة إلى أربعقسوهي م) ، التصنيف 

  .) الالفقاريات ، الفقاريات 
  

  
  

كتساب طالبات الصف الرابع األساسـي لـبعض   هدف االختبار إلى التعرف على مدى ا     
عمليات العلم الموهـي  ، مهـارات   في وحدة الدراسة ، وتشمل فقرات االختبار ثالث نةتضم

المالحظـة ،  ( : وهـي  ،  ) ٦المتضمنة بالوحدة حسب نتائج تحليل المحتوى ( ملحق رقـم   
ة األوزان النسبي ع عليهوز، بحيث تُتصميم جدول مواصفات  وتم. ستنتاج ) ف ، واالوالتصني

  المراد قياسها . والمهارات، ألجزاء المحتوى الدراسي 
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)( 
  

 

 
  

)( 
  

  المحتوى

  بنود االختبار  اف وثقلها النسبيمستويات األهد
  %١٠٠ المجموع  %٣٣ ستنتاجاال  %٢٩ التصنيف  %٣٨ المالحظة

عدد 
عدد   %التكرار  األسئلة

عدد   %التكرار  األسئلة
عدد   %التكرار  األسئلة

  %التكرار  األسئلة

  % ١٩  ٤  %٦.٢٧  _  %٥.٥١  ٣  %٧.٢٢  ١  التصنيف
  % ١٩  ٤  %٦.٢٧  ٠_  %٥.٥١  ١  %٧.٢٢  ٣  الفقاريات والالفقاريات

١١.٠٢  ١  الالفقاريات
%  

٢٩  ٦  %٩.٥٧  ٤  % ٨.١٤  ١ %  

  الفقاريات
١٢.٥٤  ٣

%  
١٠.٨٩  ٣  %٩.٥٧  ١

%  
٣٣  ٧ %  

%                                                                                                                      ١٠٠  ٢١  % ٣٣   ٧  % ٢٩  ٦  %٣٨  ٨  المجموع
  
  

من خالل جدول تحليل المحتوى ؛ تم معرفة عمليـات العلـم ( المالحظـة ، والتصـنيف ،            
تي توفّرت في وحدة الدراسة ، ومعرفة النسبة المئوية لكّل عمليـة . وبنـاء   و االستنتاج ) ، ال

  على ذلك ؛ تم إنشاء االختبار ، بحيث يتناسب مع التحليل ، ومع النسب المئوية للعمليات .
  

  
  

،  الًا) سؤ٢١( نن موالمك اختبار عمليات العلمالباحثة بقائمة المفاهيم العلمية في بناء  قامتْ   
راء كثيرٍخضع آل بعد أن من حكّالممين الماختيارٍ ختص نن هذا االختبار مين، وتكومن تعدد م  

  ة ما يلي :ختيارياعتْ الباحثة عند صياغة البنود االوقد ر، 
  

١. وعلمياً لغوياً تكون البنود سليمةً أن .    
    . ختارة للبحثوحدة الدراسية الملل ختيارية شاملةًأن تكون البنود اال .٢
    . الغموض نم وخاليةً،  ضحةًأن تكون البنود محددةً ، ووا .٣
٤. ة تُوظف أنالمطلوب قياسها األسئلة العمليات العلمي .    

   

  : يلي عند كتابتها ما وعير، في الصفحة األولى  الباحثة بتقديم عدة تعليمات قامتْو
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  االسم ، والصف ، والشعبة ، والمبحث .وتتمثل ب: البيانات األولية للطلبة  
 تعليمات االإعطاء الطالبات فكرةً ختبار : تم معن طريقة الحل .   طةًبس  

  

  
  

، الصف الخامس األساسـي  البات ط نم ةستطالعيعلى عينة اختبار االالباحثة بتطبيق  قامتْ
، بعد  شمال غزة، بتدائية للبنات عمواس االمدرسة  نم،  البةً) ط٤٠( ننة مكونة مالعي وكانتْ
  ة والتعليم ، وقد هدفتْ العينة االستطالعية إلى :وزارة التربي نذن مأخذ اإل

  

    .ختبارحساب زمن اال .١
    . تساق الداخليحساب معامالت اال .٢
    . ختبارحساب ثبات اال .٣
    . زومعامل التمي، إيجاد معامل الصعوبة  .٤

  

لوقت مفتوحـاً أثنـاء التطبيـق    رك اوتُ،  ةستطالعيدأتْ عملية التطبيق على العينة االوب     
، ستغرقه أول خمس طالبات الستطالعية ، حيث تم تسجيل الوقت الذي انة اطالب العيلجميع 

  ستخدام المعادلة التالية :البات ، ومن ثم حساب متوسط الزمن باخر خمس طوآ
  

=/ 
  

خمس دقائق لقراءة التعليمات ، واالستعداد لإلجابـة ، والـرد علـى     إضافة تموقد هذا      
  .  )٤٥وهو (، ختبار استفسارات الطلبة ، وبذلك حدد الزمن الكلي لتطبيق اال

  

  
     

 في حـال كانـتْ  ن فقرات االختبار م فقرة لكّل واحدة ختبار بوضع عالمةتم تصحيح اال     
بـين                   حيث تكـون الدرجـة التـي حصـل عليهـا الطالـب محصـورةً       ، اإلجابة صحيحة 

  ) درجة . ٢١ ( صفر و
  
  

  
  

الختبار للعمليات التي حيث مدى تمثيل ا نم، حتوى ختبار على صدق الماعتمد صدق اال     
  خالل : نلك م، وذ يقيسها
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     اال إعداد تمة ختبار في صورته األولي ،وعرضه على مجموعة من مين حكّالم
) ، وتـم   ٣، ٢العلوم ( ملحق رقم تدريس المناهج وطرق  يختصاص فاالذوي 
لغوية حيث السالمة ال نم، زمة الالوإجراء التعديالت ، ومالحظاتهم ، رائهم أخذ آ

ومدى شمولية المفاهيم الم ،ختبار للمفـاهيم  انتماء فقرات االدة للوحدة ، ومدى حد
التي بلغت نسـبة اتفـاقهم علـى    مين حكّراء المعلى آ تعديله بناء تم، وقد العلمية 

  . % ٨٠مفردات االختبار 
  

  
  

     تم التحقق مقطريق تطبيعن ، تساق الداخلي صدق اال ن    عـداالختبـار الم
      رتبـاط  معامـل اال  حسـاب  وتـم ،  ) طالبة٤٠ً( نم نةكوم ستطالعيةعلى عينة ا

فقرة من فقرات االختبار ، والدرجة الكلية لالختبـار   بين درجات كّل) بيرسون ( 
، والجـداول   ) spssالذي تنتمي إليه ، وذلك باستخدام البرنـامج اإلحصـائي (   

  اآلتية توضح ذلك.
)( 

  

 

  
 

  معامل االرتباط  رقم الفقرة

 

  معامل االرتباط  رقم الفقرة

 ٠.٥١٢  ١١  أوالً :المالحظة

٠.٦٨٩  ١٢ ٠.٧٧٤ ١ 
٠.٤٦٦  ١٣ ٠.٥٩٦  ٢ 

٠.٤٦١  ١٤ ٠.٦٢٨  ٣ 

 ثالثاً : االستنتاج ٠.٤٤٨  ٤

٠.٤٥٩  ١٥ ٠.٧٥١  ٥ 
٠.٧١٢  ١٦ ٠.٤١٣  ٦ 
٠.٤١٩  ١٧ ٠.٤٩٠  ٧ 

٠.٤٧٨  ١٨ ٠.٥١٨  ٨ 
 ٠.٥٣٣  ١٩ ثانياً : التصنيف

٠.٤٩٧  ٢٠ ٠.٦١٤  ٩ 
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٠.٦٥٧  ٢١ ٠.٤٢١  ١٠ 
  

  ٠.٣٩٣= ٠.٠١) ومستوي داللة ٣٨حيث قيمة ( ر) عند درجات حرية (        
  ٠.٣٠٤= ٠.٠٥) ومستوي داللة ٣٨قيمة ( ر) عند درجات حرية (             

) وجميعهـا   ٠.٧٧٤ ، ٠.٤١٣ معامالت االرتباط تتراوح بـين (  نأ) ١٠يالحظ من جدول (
  . )٠.٠١عند مستوى داللة ( حصائياًدالة إ

  
  

     جميع معامالت اال )١١(ن الجدول يبي ك وبـذل ، ئياً إحصا رتباط في جميع األبعاد دالةٌأن
  . تعتبر جميع أبعاد الدراسة صادقةً

  

)( 
  

 

 
   

  معامل االرتباط  البعد
 ٠.٩٠٢ المالحظة
 ٠.٤٦٧  التصنيف
 ٠.٤٨٩  االستنتاج

        

  ٠.٣٩٣= ٠.٠١) ومستوي داللة ٣٨حيث قيمة ( ر) عند درجات حرية (  
  ٠.٣٠٤= ٠.٠٥) ومستوي داللة ٣٨قيمة ( ر) عند درجات حرية (        

  

بعـد   بين كّل،  إحصائياً ضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية موجبة ، دالةويت     
وتطبيقـه  ، ختبـار  اال، مما يطمئن الستخدام هذا  ختبارمن أبعاد االختبار ، والدرجة الكلية لال

نةعلى العي .  
  

  
  

ـ ومعامل التمي، لك لمعرفة معامل الصعوبة الطالبات ، وذ الباحثة بتحليل إجابات قامتْ      ز ي
) ومعامل المتميـز  ٠.٥٥ومن خالل الجدول األتي تبين أن معامل الصعوبة لجميع الففقرات (

  بيق االمتحان على عينة الدراسة .) وهما مطمئنان لتط٠.٤٠(



  

 

١١٥ 

)( 
  

 

 
   

  معامل التمييز  معامل الصعوبة  رقم الفقرة  معامل التمييز  معامل الصعوبة  رقم الفقرة

٠.٣٠ ٠.٣٣ ١٢ ٠.٤٠ ٠.٧٦ ١ 

٠.٤٥ ٠.٧٠ ١٣ ٠.٣٠ ٠.٨٣ ٢ 

٠.٥٠ ٠.٦٣ ١٤ ٠.٣٢ ٠.٨٣ ٣ 

٠.٥٥ ٠.٦٣ ١٥ ٠.٤٠ ٠.٤٣ ٤ 

٠.٤٥ ٠.٥٠ ١٦ ٠.٢٧ ٠.٣٦ ٥ 

٠.٥٢ ٠.٤٦ ١٧ ٠.٤٢ ٠.٥٣ ٦ 

٠.٥٥ ٠.٥٠ ١٨ ٠.٤٠ ٠.٦٣ ٧ 

٠.٤٥ ٠.٤٠ ١٩ ٠.٦٣ ٠.٦٣ ٨ 

٠.٣٠ ٠.٦٠ ٢٠ ٠.٥٣ ٠.٥٣ ٩ 

٠.٢٧ ٠.٥٠ ٢١ ٠.٢٧ ٠.٦١ ١٠ 

٠.٢٥ ٠.٥٦ ١١    
  

)  ٠.٨٣ ، ٠.٣٣بـين (   الصعوبة تراوحـت مـا  معامالت  نأ) ١٢يتضح من جدول (     
) بمتوسط  ٠.٦٣ ، ٠.٢٥بين (  تراوحت مافقد ز ا معامالت التميم، أ) ٠.٥٣بمتوسط قدره (

  .    نة الدراسةئن الباحث لتطبيق االختبار على عيطمتُ ) وهي معامالت مقبولة٠.٣٧قدره (
  

  
  

نفسها تقريبا في كّل مرة يطبق فيها على المجموعـة نفسـها   وهو إعطاء االختبار للنتائج      
  .  )  ٢٦١،  ١٩٨٢:  ( أبو لبدهمن الطلبة 

  

ـ يجاد ثبـات االختبـار باسـتخدام طريق   إ وقد تم ـ ،  التجزئـة النصـفية   يت     كـودر ة ومعادل
  .  ٢١ريتشاردسون 

 
 
 



  

 

١١٦ 

  
  

ـ  ةتخدام طريقة التجزئة النصفيسبقياس معامل الثبات با الباحثة قامتْ ث تـم  ، حي
ـ  برتْعتُتجزئة األسئلة إلى نصفين ، وا ة هـي أسـئلة   األسئلة ذات األرقام الفردي

النصف الثاني ، ثم تم حساب معامل ة هي أسئلة ، واألسئلة الزوجي النصف األول
جـدول  ى النتائج الواردة في الحصول عل وقد تمالثبات باستخدام معادلة جتمان ، 

  . )١٤رقم (
وتستخدم معادلة سمير مان بروان عندما تكون اإلبعاد وأهميتـه وعنـدما تكـون    

  فردية تستخدم معادلة جثمان  
  

 

                                            
 

)( 
  

 

)( 
   

  معامل الثبات  معامل االرتباط  البعد  الرقم

 ٠.٥٨٣ ٠.٤١٢  المالحظة ١

 ٠.٦٣٠ ٠.٤٦٠  التصنيف ٢

 ٠.٤٨٦ ٠.٣٢٢  االستنتاج ٣

  ٠.٥٦٧ ٠.٣٩٦  جميع أبعاد عمليات العلم ٤
  

  

      ٠.٣٠٤) =  ٠.٠٥(   α داللة إحصائياً عند مستوى رتباط دالٌّاال
  

  
  

عمليـات    ألبعـاد   ريتشاردسـون  ستخدام معادلة كودرلمعرفة مدى ثبات االختبار ؛ تم ا     
وهذا يعنـى  ،  ٠.٧١٢حيث كانت قيمتها ، مناسبة  قيمة معامل الثبات كانتْ  ن أنفتبيالعلم ، 

يكون الباحث قد تأكد من ثبات اال . وبذلك معامل الثبات مناسب أنختبار الما  للدراسة عدمم ،
  يجعله على ثقة تامة بصحة االختبار ، وصالحيته لتحليل النتائج .

  

  
  

     نتْتكو ال ةالصورة النهائيختبار المفاهيم العلمية مخُ ) مفردة٢١ً( ن ،لكّل صتْص م  فـردة
  ) . ٨( ملحق رقم  ) درجة٢١، لتصبح الدرجة الكلية (واحدة  درجة



  

 

١١٧ 

  
   

ـ خالل تجنّ نم، الباحثة على ضمان سالمة نتائج الدراسة  حرصتْ      رات الدخيلـة . ب المتغي 
ـ  ، والضابطة ، وذالتجريبية : المجموعتين  بضبط تكافؤ فقد قامتْ رات التاليـة :       لك فـي المتغي

  ، واالختبار القبلي لعمليات العلم ) .واالختبار القبلي للمفاهيم العلمية  ( التحصيل في العلوم ،
  

  
  

ن في الفصـل الدراسـي   المجموعتي اعتمدتْ الباحثة نتائج اختبارالعلوم لكال     
) ١٤(  ل، والجـدو للمقارنة بينهم في التحصيل الدراسي لمـادة العلـوم   ، األول 

  .يوضح ذلك 
  

)( 
 

  
 

 

المتوسط   العدد  القياس القبلي  متغيرال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  Tقيمة 

التحصيل السابق في 
العلوم 

  ٣.٢٢  ٦٥.٦٥ ٤٠  المجموعة الضابطة
-١.٠٢٣  

  ٣.٠١  ٦٤.٥٧  ٤٠  المجموعة التجريبية
  

  . ٢.٠٠٠) =٠.٠٥(  وعند مستوى داللة)  ، ٧٨(حرية  عند درجةالحرجة  )ت(قيمة 
  

  )  ٠.٠٥مستوى داللة ( دعن،  قيمة ( ت ) غير دالة إحصائياً ) أن١٤الجدول (من ضح يتّ      
، والضابطة ، التجريبية : وهذا يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين ، 

  . وهذا يعني تكافؤ المجموعتين في التحصيل في مادة العلوم
  

  
  

لـى طـالب   ، عللمفـاهيم العلميـة    قبلـي  ختبارٍوقد قامتْ الباحثة بتطبيق ا     
 قبل البدء بتنفيذ التجربـة ، وتـم  ، والضابطة ) ، مجموعتي الدراسة ( التجريبية 

 نق مللتحقّ، )  ت(  وقيم، نحرافات المعيارية ابية ، واالحساب المتوسطات الحس
  . لك) يوضح ذ١٥، والجدول ( تكافؤ مجموعتي الدراسة

  
  
 



  

 

١١٨ 

)( 
 

المتوسط   العدد  القياس القبلي  المتغير
  الحسابي

االنحراف 
  Tقيمة   المعياري

  المفاهيم
  العلمية

  التذكر
  ٢.٩٢ ٨.٧١  ٤٠  المجموعة الضابطة

٠.١٤٠  
 ٢.٨٩  ٨.٨٠  ٤٠  المجموعة التجريبية

  الفهم
 ٢.٧٤ ٤.٨٢  ٤٠  المجموعة الضابطة

١.٤١٠ 
 ٢.٢٨ ٤.٠٣  ٤٠  المجموعة التجريبية

  التحليل
 ١.٣٣ ٢.٣٥  ٤٠  المجموعة الضابطة

٠.٣٤٦  
 ١.٢٦ ٢.٢٥  ٤٠  المجموعة التجريبية

جميع 
  األبعاد

 ٤.٩٨ ١٥.٣٨  ٤٠  المجموعة الضابطة
٠.٢٧٧  

 ٤.٧١ ١٥.٠٨  ٤٠  المجموعة التجريبية
  

  ٢.٠٠٠)= ٠.٠٥) وعند مستوى داللة (٧٨عند درجة حرية (ة الجدولي) ت( قيمة      
  

) ٠.٠٥عند مستوى داللة (،  إحصائياً قيمة ( ت ) غير دالة ) أن١٥ضح من الجدول (يتّ     
، والضابطة ، التجريبية : وهذا يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين ، 

  هيم العلمية .االختبار القبلي للمفاوهذا يعني تكافؤ المجموعتين في 
  

  
  

لى طالب مجموعتي ، ع لعمليات العلم قبلي ختبارٍوقد قامتْ الباحثة بتطبيق ا     
حسـاب   قبل البدء بتنفيـذ التجربـة ، وتـم   ، والضابطة ) ، الدراسة ( التجريبية 

تكـافؤ   نق مللتحقّ، )  ت(  وقيم، رية نحرافات المعياابية ، واالالمتوسطات الحس
  . لك) يوضح ذ١٦، والجدول ( مجموعتي الدراسة

  
  
  
  
  



  

 

١١٩ 

)( 
  

المتوسط   العدد  القياس القبلي  المتغير
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  Tقيمة 

  عمليات
العلم 

  المالحظة
 ١.٣٥ ٢.٦١  ٤٠  المجموعة الضابطة

١.٠٤٠ 
 ١.٢٤ ٢.٣٠  ٤٠  بيةالمجموعة التجري

  التصنيف
 ١.٢٦ ١.٨٧  ٤٠  المجموعة الضابطة

٠.١٠٤ 
 ١.٣٢ ١.٩٠  ٤٠  المجموعة التجريبية

  االستنتاج
 ١.٤٢ ٢.٦١  ٤٠  المجموعة الضابطة

٠.١٦٦ 
 ١.٥٢ ٢.٥٥  ٤٠  المجموعة التجريبية

جميع 
  األبعاد

 ٢.٩٩ ٨.٠٨  ٤٠  المجموعة الضابطة
١.٥٣٩  

 ١.٣٥ ٨.٦١  ٤٠  المجموعة التجريبية
  

  ٢.٠٠٠) = ٠.٠٥) وعند مستوي داللة (٧٨قيمة (ت) الجدولية عند درجة حرية (
  

) ٠.٠٥عند مستوى داللة (،  إحصائياً قيمة ( ت ) غير دالة ) أن١٦ضح من الجدول (يتّ     
، والضابطة ، التجريبية : وهذا يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين ، 

  االختبار القبلي لعمليات العلم .وهذا يعني تكافؤ المجموعتين في 

  
 
  

لتـدريس موضـوعات وحـدة    ، للصف الرابع األساسي  مٍعلّالباحثة بإعداد دليل م قامتْ     
 بحيث تـم  وبعض عمليات العلم ،، لتنمية المفاهيم العلمية ، ستخدام طريقة الدراما با الدراسة

، وعمليـات   ةهذه الفقرات لتحديد المفاهيم العلمي فقرات ، وتحليل سيم موضوع الدراسة إلىتق
ـ  الدليل األنشطة التي سيتم نتضمالعلم ، التي ينبغي على التلميذ امتالكها . كما ي مخاللهـا   ن

عرض موضوعات وحـدة   حيث تم، والمسرحية ) ، وهي ( القصة ، توظيف أسلوب الدراما 
عرض والثالثة األخرى تُ، ة عرض بطريقة القصثالثة منها تُ،  مواقف تعليمية ةستسة في الدرا

ة بطريقة المسرحي ،وقد تم عمر الطالبات وحاجاتهم ، باإلضافة إلى  بناسإعداد القصص بما ي
، وشخصـياتها  ، في مواضيعها  متنوعةًالمسرحيات  احتوائها لعنصر التشويق . وكذلك كانتْ

  كما تم إنشاء وسائل تعليمية تدعم هذه المواقف . للطالبات ، أكثر إثارةًن ولتك



  

 

١٢٠ 

واختلفتْ الوسائل التعليمية باختالف استخدامها ، فمنها ما كان مجسماً ، ومنها مـا كـان        
م في التدريس ، علّخطوات سير الم ن الدليل أيضاًتضمصوراً ، ومنها ما كان رسومات . وقد 

بعـرض  وقامـتْ الباحثـة    ، والوسائل التعليمية ، وكيفية التقويم ، واألهداف وعدد الحصص
والحذف ، التعديل  أجل نم، ختصاص ة من المحكّمين من أهل الخبرة واالالدليل على مجموع

   حتاج إلى ذلك م األخذ بوجهات نظرهم ، وتعديل ما اوقد ت ) ، ٣،  ٢( ملحق رقم واإلضافة ، 
  ) . ٩م ( ملحق رق

  
 

  

كتساب المفـاهيم  ث التربوية المتعلقة بالدراما ، واوالبحو، طالع على األدبيات اال .١
 . وعمليات العلم، العلمية 

 

وعمليـات  ، لتحديد المفاهيم العلمية ، تحليل المحتوى العلمي لوحدة ( التصنيف )  .٢
 العلم المتضمنة بالوحدة .

  

ـ  سلقيا ختبارٍاإعداد  .٣ وتحديـد صـدقه   ، ة مدى تحصيل الطالبات للمفاهيم العلمي  
 . وثباته

  

 . وتحديد صدقه وثباته، لقياس عمليات العلم  إعداد اختبارٍ .٤
  

 . سلوب الدرامابأعرض دروس الوحدة بحيث تُ، إعداد دليل المعلم  .٥
  

؛  وكذلك عرض دليل المعلـم وعمليات العلم ، ، العلمية  مالمفاهي ختبارياعرض  .٦
على مجموعة من والخبراء في مجال طرق تدريس العلوم، مين حكّالم . 

  

للتأكـد  ،  نة اسـتطالعية م على عي، وعمليات العلالمفاهيم العلمية  ختباريتطبيق ا .٧
متميزها لومعام، ومدى صعوبة الفقرات ، والثبات ، الصدق  ن . 

  

والتعليم للموافقة على تطبيق أدوات  وزارة التربية نم رسمي الباحثة بطلبٍ تقدمتْ .٨
 .الدراسة في مدرسة عمواس االبتدائية في شمال غزة 

  

طالب الصف الرابـع   نم، والضابطة ، نة الدراسة التجريبية ياختارت الباحثة ع .٩
 تكافئهما. نللتأكد م، للمجموعتين  قبلي ختبارٍإجراء ا وتم، األساسي 

  



  

 

١٢١ 

       ختيـار المكـان المناسـب    ا تـم  الطالبات بعد أن على التجربة طبقتْ الباحثة .١٠
( مختبر المدرسة ) ، وكان من أهم الصعوبات التي اعترضتْ الباحثة قبل وأثنـاء  

 تطبيق التجربة :
  

 مما دفع الباحثة لتوفيرها  ة ،في المدرسة عدم توفر وسائل تعليمي. 

 قلة الدراسات التي تناولت الدراما في العلوم .    
  

على  بعدي ختبارٍا إجراء تم؛ الدراسة  نةعلى عي ةلتجربا تنفيذ ننتهاء مبعد االو .١١
 . والضابطة، التجريبية : المجموعتين 

  

، ومناقشتها ، عرض النتائج  ثم، وتحليلها  ،وجمع البيانات ، تصحيح اإلجابات  .١٢
 . وتفسيرها في ضوء فروض الدراسة

  

ـ  ة في ضوء ما أسفرتْوالمقترحات المناسب، وضع التوصيات  .١٣ عنه الدراسة من 
  . نتائج

  
 

 

، والتجريبيـة  ، الضـابطة  : ) إليجاد الفروق بين المجموعتين  ختبار ( تا الباحثة ستخدمتْا
المعياري ، والمتوسـط   نحرافاالحساب  التكافؤ بين المجموعتين ، كما تم نللتحقق م وأيضاً

  يتا إليجاد حجم األثر .مربع االحسابي ، واستخدام 



  

 

  
  
  

 
 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

١٢٣ 

 
 

  
هدفتْ الدراسة إلى معرفة أثر توظيف أسلوب الدراما فـي تنميـة المفـاهيم العلميـة ،          

بعض عمليات العلم ، لدى طالبات الصف الرابع االبتدائي . ولتتحقق هذه األهداف ؛ واكتساب 
تم استخدام أدوات الدراسة المعدة لذلك ، والتي تم إيضاحها في الفصل الرابع ، بينما يتنـاول  

  وتفسيرها ومناقشتها.هذا الفصل النتائج التي تم التوصل إليها من خالل هذه األدوات 
  

 
 

 
  

من خالل االطالع على الدراسات السابقة ، واالستفادة منها ؛ قامتْ الباحثة بتحليل كتـاب       
العلمية الواجب تنميتها بالنسبة لطالبـات   الصف الرابع األساسي لمادة العلوم ، وتحديد المفاهيم

    ـنم ة ، وعرضها علـى مجموعـةهذه المرحلة ، بحيث قامتْ الباحثة بحصرالمفاهيم العلمي
  ـنصحتها ، وشموليتها ، وم نين ، والخبراء ، في المناهج وطرق التدريس ، للتأكد مختصالم

. وبعد جمعها ورصدها ؛ توصلتْ الباحثـة  أجل التعديل ، والحذف أواإلضافة ، وإبداء الرأي 
  ) . ١٧لمجموعة من المفاهيم جدول رقم ( 

  



  

 

١٢٤ 

)( 
 

  
  

  داللتهــا اللفظيـــة  المفاهيم  الدروس

  أهمية
  التصنيف

  التصنيف .١

 

 عملية وضع األشياء في مجموعـات  وه : التصنيف ، 
ز بهـا عناصـر   تتمي، أو أكثر ،  شتركةم ةلوجود صف

 المجموعة الواحدة عن غيرها .
  

الالفقاريات 
  والفقاريات

 العمود الفقري .١
  

   تالالفقاريا .٢
  

 الفقاريات 

 

 العمود الفقري:  القطـع  (  مـن الفقـرات   ةهو سلسـل
تمتـد مـن الناحيـة    رتبطة مع بعضها ، و) الممية العظ

ة لجسم الكائن الحي .الظهري  
 فقارياتالال : جسمها من وجـود   حيوانات تتميز بخلو

  عمود فقاري .
 حيوانات يتميز جسمها بوجود العمود الفقري . : الفقاريات 

  

  تالالفقاريا

  الديدان .١
  
  
  

  

  الرخويات .٢
  
  
  

  

   المفصليات 

 

 تعيش فـي  ،  ةهي حيوانات الفقاري : مجموعة الديدان
وختلفة بيئات م ،أجسامها .  ها عديمة األطرافز بأنّتتمي

منها ما هو نـافع  . تتكاثر بالبيض ، وورخوة ،  تطاولةٌم
 ، ومنها ما هو ضار .والتربة ،  نلإلنسا

 ـ  : مجموعة الرخويات تتميـز  ،  ةهي حيوانات الفقاري
عظـم أنواعهـا   لذا تتواجد م، أملس رخو  طري بجسمٍ

يعمـل علـى   ، صلب ( صـدف )   داخل هيكل خارجي
 حمايتها .

 من الكائنـات   هي أكبر مجموعة : فصلياتمجموعة الم
الحية التي يتميز جسمها بأنّه مكون من قطَع ، وأرجلهـا  
 ة ، ومعظمها له هيكل خارجيمة إلى أجزاء مفصليقسم

 صلب .
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  داللتهــا اللفظيـــة  المفاهيم  الدروس

  الفقاريات

  األسماك .١
  
  
  

  البرمائيات  .٢
  
  
  

 الزواحف .٣

  
  
  

  الطيور  .٤
  
  
  
  

 تاالثديي 

 
 س تحـت المـاء   تتـنفّ ،  ةهي حيوانات فقاري : األسماك

، تُساعدها علـى  لها زعانف وذيل ، والخياشيم  ةبواسط
 السباحة في الماء .

 تعيش في المـزارع  ،  ةهي حيوانات فقاري : البرمائيات
جلـدها  . والمسـتنقعات  ، واألنهار ، من الماء  وقريباً، 

، المـاء  ها في من حيات تقضي فترةً، وأملس رطب  عارٍ
 ( برمائيات ) .يت مس كولذل،  أخرى في البر وفترةً

 منها ما يعيش علـى  ،  ةهي حيوانات فقاري : الزواحف
س بواسـطة  تتـنفّ ، وومنها ما يعيش في الماء ، اليابسة 
، صلة تّى بالحراشف الصلبة المغطّوجسمها م، الرئتين 

لـه   خر ال أطرافعض اآلوالب، بعض منها له أطراف و
 . ، وتتكاثر بالبيض

 ةهي حيوانات فقاري : الطيور  ،تتميعظمها بقـدرتها  ز م
وتتكـاثر  ، س بواسـطة الـرئتين   تتنفّوعلى الطيران ، 

 .بالبيض 

 ةهي حيوانات فقاري : تالثدييا  ،عظمها علـى  يعيش م
ـ ي. الماء منها يعيش في  وقليٌل، اليابسة  ي جلـدها  غطّ
س األكسـجين  تتنفّ الصوف .و، والفرو ،  والبر، الشعر 

وتتكـاثر بـالوالدة   ، بواسطة الرئتين  والهواء الجوي ،
، كالمشـي  ،  ختلفـة خر بطرق موتنتقل من مكان إلى آ

  ، والطيران .والقفز ، والجري 
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بعد االطالع على الدراسات السابقة التي تناولت عمليات العلم ؛ قامتْ الباحثـة بتحليـل        
وحدة التصنيف في كتاب الصف الرابع األساسي لمادة العلوم ، بهدف تحديد مهارات عمليـات  

بـراء ،  علـى مجموعـة مـن الخ    -التي تـم تحديـدها    -العلم ، وتم عرض عمليات العلم 
والمختصين ، في المناهج وطرق التدريس ، للتأكد من صحتها ، وشـموليتها ، ومـن أجـل    
التعديل ، والحذف ، واإلضافة ، وإبداء الرأي . وبعد جمعها ، ورصدها ؛ توصـلتْ الباحثـة   

  ) . ١٨لمجموعة من عمليات العلم جدول رقم ( 
  

)( 
 

  
  

  تـعـريـفـهــا اإلجـــــرائــي  عمليات العلم

، وبعضـها  ، أ اجميـع حواسـه  تستخدم بها الطالبة ة التي ة األساسيهي العملي  المالحظة
  .والظواهر العلمية يلل إلى المعلومات من العالم المحتوصتل

  التصنيف
، إلـى مجموعـات    حداثبتقسيم األشياء واأل ةقوم بها الطالبتة التي العملي وه

  .نة عيم لصفات طبقاً

التـي  ، وتوضيح المالحظـة  ، تفسير ب تقوم بها الطالبةة التي ة العقليالعملي وه  االستنتاج
ه ، معتمدة على ماتعرفه من معلومات إليها الطالب تلتوص.  

  
 

 


 
  

تنوعتْ أنشطة الدراما وأساليبها في كتب األدب والدراسات السابقة ، ولكن اختيار الباحثة      
ر الكبير والفعـال  انحصر في نشاطين اثنين ، وهما : القصة ، والمسرحية ، لما لهما من الدو

في تشويق الطالبات ، وإثارة دافعيتهم نحو مادة العلوم ، حيث قامتْ الباحثـة بتقسـيم دروس   
وحدة الدراسة إلى ستّ مواقف تعليمية ، ثالثةٌ منها تُعرض بطريقة القصة ، والثالثة األخـرى  



  

 

١٢٧ 

، بمـا يتناسـب   تُعرض بطريقة المسرحية ، وقد قامتْ الباحثة بكتابة القصص ، والمسرحيات 
مع المادة التعليمية ، والمرحلة العمرية ، لدى الطالبات ، وعرضها على مجموعة من الخبراء 
في هذا المجال ، لمعرفة مدى مالئمتها ، وصالحيتها ، واحتوائها ، على العناصـر الالزمـة   

وإبـداء الـرأي .   لكلٍّ من القصة والمسرحية ، ومن أجل التعديالت ، والحذف ، واإلضافة ، 
وبعد األخذ باإلضافات ، وعمل التعديالت الالزمة ؛ توصلتْ الباحثة إلى الشكل النهائي للقصة 

  ) . ٩والمسرحية ( ملحق رقم  
  

 
 

) 

()

( 
 

  ولإلجابة على هذا السؤال ؛ تم وضع الفرض التالي ، والذي ينص على اآلتي :          
  

) بـين متوسـطي درجـات     ٠.٠٥ ≤ α( ال توجد فروقٌ ذات داللة إحصائية عند مستوى  ((
الطالبات في المجموعة التجريبية ( الواتي درسن باسلوب الدراما ) ، ودرجات قرينـاتهن فـي   

  . ))المجموعة الضابطة ( الواتي درسن بالطريقة المعتاده )، في االختبار البعدي للمفاهيم العلمية 
  

حتها ؛ تم حساب المتوسـطات الحسـابية ،   ولإلجابة على هذه الفرضية ، واختبار مدى ص     
واالنحرافات المعيارية ، واستخدام اختبار ( ت ) ، للتعرف على داللة الفروق اإلحصائية ، عند 

) بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبيـة ، ومتوسـط درجـات     ٠.٠٥ ≤ αداللة ( 
ة البعدي ، وكانت النتائج حسب الجـدول  طالبات المجموعة الضابطة ، في اختبار المفاهيم العلمي

  ) . ١٩اآلتي جدول رقم (
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)( 
 

  

 العدد القياس البعدي األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 

 التذكر
  ٤.١٣ ١١.٩٧ ٤٠ المجموعة الضابطة

٣.٨٦٨ 
 ٣.٣٠ ١٥.٢٠ ٤٠ المجموعة التجريبية

 الفهم
 ٣.٣٨ ٦.٢٠ ٤٠ المجموعة الضابطة

٥.٠٣١ 
 ٢.٥٣ ٩.٣٧ ٤٠ المجموعة التجريبية

 التحليل
 ١.٨٣ ٢.٦٠ ٤٠ المجموعة الضابطة

٥.٩٧٠ 
  ١.٨٥ ٥.٠٦ ٤٠ المجموعة التجريبية

 جميع األبعاد
 ٨.١٩ ٢٤.٧٧ ٤٠ المجموعة الضابطة

٢.٨٥ 
 ٦.٩٧ ٢٩.٦٣ ٤٠ المجموعة التجريبية

  

  ٢.٠٠٠ ) =٠.٠٥(عند مستوى داللة و )  ٧٨حرية ( عند درجة ة الجدولي)  ت(  قيمة      
  

يتبين من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائياً ، بين متوسـطي المجموعـة التجريبيـة ،    
 والمجموعة الضابطة ، في االختبار البعدي للمفاهيم العلمية ، لصالح المجموعة التجريبية ، وأن

  ) . ٠.٠٥عند النسبة (  قيمة ( ت ) المحسوبة دالةٌ إحصائياً
وقامتْ الباحثة بحساب حجم تأثير استخدام الدراما في تنمية المفاهيم العلمية ، مـن خـالل        

  ) ، والجدول اآلتي يوضح حجم التأثيرلمقياس حجم التأثير :٢١حساب مربع ايتا ، جدول (
  
)( 

  

  قيمة
  اـتايـ

  حـجـم الـتـأثـيـر

  بيرك  متوسط  صغير

٠.١٤  ٠.٠٦  ٠.٠١  
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)( 
  

 مقدار حجم التأثير قيمة ايتا tقيمة  أبعاد المفاهيم

 كبير ٠.١٦ ٣.٨٦٨ التذكر

 كبير ٠.٢٤٤ ٥.٠٣١ الفهم

 كبير ٠.٣١٣  ٥.٩٧٠ التحليل

 متوسط ٠.٠٩ ٢.٨٥ جميع األبعاد
  

ذا يشير إلى أن هناك نسبةً مناسبة من يتبين من الجدول السابق أن حجم التأثير مناسب ، وه     
االختالف في اكتساب المفاهيم العلمية لدى طالبات المجموعة التجربية ، عن طالبات المجموعة 

  الضابطة . ويمكن تفسير ذلك من منطلق األسباب اآلتية :
  

 تُساعد الدراما على اكتساب المفاهيم بطريقة شيقة ، وممتعة . .١
 .للتعلم متعلّة المقابلي نزيد ما يمم، البهجة والسرور ل الدراما تدخّت .٢

 . المفاهيم نم الذي يلحق بكثيرٍ، زيل الدراما الجمود والتجريد تُ .٣
  

نّه توجد هناك فـروق ذات داللـة   وبذلك يرفض الفرض الصفري ، ويعدل الفرض البحثي إلى أ
ت الطالبات في المجموعة التجريبية ( ) بين متوسطي درجا ٠.٠٥ ≤ αإحصائية عند مستوى ( 

الواتي درسن باسلوب الدراما ) ، ودرجات قريناتهن في المجموعة الضابطة ( الـواتي درسـن   
بالطريقة المعتاده ) ، في االختبار البعدي للمفاهيم العلمية لصالح المجموعه التجريبيه ، وتتفـق  

) ، و ( أبو هداف ،  ٢٠٠٢اسة ( مطر ، نتائج هذه الدراسة مع نتائج بعض الدراسات ، مثل در
٢٠٠٩ . (  

  
  
  
  
  

 
 
 



  

 

١٣٠ 

 
 

)) )α ≥ ٠.٠٥  (

) (

) (

(( 
  

  ولإلجابة على هذا السؤال ؛ تم وضع الفرض الصفري ، والذي ينص على اآلتي :          
  

) بـين متوسـطي درجـات     ٠.٠٥ ≤ αال توجد فروقٌ ذات داللة إحصائية عند مستوى (  ((
في المجموعة التجريبية ( اللواتي درسن باسلوب الدراما )  ، ودرجات قريناتهن فـي   الطالبات

المجموعة الضابطة ( اللواتي درسن بالطريقه العاديه ) ، في االختبار البعدي لـبعض عمليـات   
  . ))العلم 

  

، ولإلجابة على هذه الفرضية ، واختبار مدى صحتها ؛ تم حساب المتوسـطات الحسـابية        
واالنحرافات المعيارية ، واستخدام اختبار ( ت ) ، للتعرف على داللة الفروق اإلحصائية ، عند 

) بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبيـة ، ومتوسـط درجـات      ٠.٠٥ ≤ αداللة ( 
طالبات المجموعة الضابطة ، في اختبار عمليات العلم البعدي ، وكانت النتائج حسـب الجـدول   

  ) . ٢٢ي جدول رقم ( اآلت
  

)( 
 

  

 العدد القياس البعدي األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 

 المالحظة
 ١.٨١ ٤.٣٥  ٤٠ المجموعة الضابطة

-٢.٧٣٣  
 ١.٧٥ ٥.٥٠  ٤٠ المجموعة التجريبية

 التصنيف
 ١.٦٩ ٢.٩٤  ٤٠ المجموعة الضابطة

٣.٧٧١ 
 ١.٤٣ ٤.٢٦  ٤٠ ةالمجموعة التجريبي

 االستنتاج
 ١.٥٣ ٤.٣٢  ٤٠ المجموعة الضابطة

-٣.٦٥٤  
 ١.٤٤ ٥.٦١  ٤٠ المجموعة التجريبية

 جميع األبعاد
 ٤.٤٠ ١٢.٦٢  ٤٠ المجموعة الضابطة

-٢.٩٤٩ 
 ٣.٥٠ ١٥.٣٧  ٤٠ المجموعة التجريبية
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  ٢.٠٠٠   = ) ٠.٠٥ ( عند مستوى داللةو ) ٧٨عند درجة حرية (ة الجدولي)  ت ( قيمة  
  

يتبين من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائياً ، بين متوسـطي المجموعـة التجريبيـة ،    
  والمجموعة الضابطة ، في االختبار البعدي لعمليات العلم ، لصالح المجموعة التجريبيـة ، وأن

  ) . ٠.٠٥قيمة ( ت ) المحسوبة دالةٌ إحصائياً عند النسبة ( 
  

متْ الباحثة بحساب حجم تأثير استخدام الدراما في تنمية بعض عمليات العلم ، من خالل وقا     
  ) . ٢٣حساب مربع ايتا جدول رقم (

  

)( 
  

 مقدار حجم التأثير قيمة ايتا tقيمة  أبعاد المفاهيم

 متوسط ٠.٠٨  -٢.٧٣٣ المالحظة

 كبير ٠.١٥ ٣.٧٧١ التصنيف

  كبير ٠.١٤ -٣.٦٥٤ اإلستنتاج
 متوسط ٠.١٠ -٢.٩٤٩ جميع األبعاد

  

نالحظ من الجدول السابق أن حجم التأثير مناسب ، وهذا يشير إلى أن هناك نسبةً مناسـبة       
من االختالف في اكتساب بعض عمليات العلم لدى طالبات المجموعة التجربية ، عـن طالبـات   

  لق األسباب اآلتية :المجموعة الضابطة . ويمكن تفسير ذلك من منط
  

١. . متعةم سرٍ ، وبصورةعلى اكتساب عمليات العلم بي ساعدهتمثيل الطالب األدوار ي 
او فـي  ساعد الدراما الطالب على مواجهة المشكالت التي تواجهه في حياته اليوميـة  تُ .٢

 .المدرسة

عمليـة  تعزيزموقـف الطالـب فـي ال    على تنمية عمليات العلم من خاللساعد الدراما تُ .٣
  بنفسه .   ، والتوصل إلى المعلومة ، بحيث تسمح له بالمشاركة التعليمية

  

نّه توجـد هنـاك فـروق ذات    وبذلك يرفض الفرض الصفري ، ويعدل الفرض البحثي إلى أ    
) بين متوسطي درجات الطالبـات فـي المجموعـة     ٠.٠٥ ≤ αداللة إحصائية عند مستوى ( 

اتهن في المجموعة الضابطة ، في اختبار عمليـات العلـم ، لصـالح    التجريبية ، ودرجات قرين
المجموعه التجريبيه  وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج بعض الدراسات ، مثل دراسـة ( أبـو   

ــى ،  ــي ،   ٢٠٠٨موس ــة ( عل ــب ،   ٢٠٠٤) ،  ودراس ــة ( رج ) ،                 ٢٠٠٢) ، ودراس
  . ) ٢٠٠٨،  Halim Ula ودراسة (
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بناء على نتائج الدراسة التي تم وصي الباحثة فيما يلي :تُ؛ ليها ل إالتوص  
  

استخدام طريقة الدراما في تدريس العلوم ، وذلك عن طريق توعية المعلمـين بأهميـة    .١
 الدراما ، ودورها الفعال ، في التأثير على عقل ، ووجدان الطالب .

 

في التـرويح عـن    دورٍمن ، لما له مدرسة  التربوي داخل كّل ضرورة توفير المسرح .٢
 .والتعبير عن أرائهم ، األطفال 

  

التـي تـدعم بـدورها الموقـف     ، وللمسرح المدرسي  الالزمةضرورة توفير األدوات  .٣
 . الدرامي أمام الطالب

  

، سـلوب الـدراما   ، على تدريب المعلمين علـى أ واإلدارة المدرسية ، المشرفين  حثّ .٤
 . ةشجيعهم على توظيفها داخل الحجر الصفيوت

  

الدراما فـي   مستخداودورات تدريبية ، لتدريبهم على المعلمي العلوم  ورشات عمٍل عقد .٥
 .  التعلم االساسي 

  

استخدام القصة في التدريس لجميع المواد ومختلف المراحل الدراسية لما لها مـن دور   .٦
 فعال في جذب انتباه الطلبة .

  

العلم وبناء المفاهيم من خالل الدراما والتمثيل المسرحي لما لذلك من دور تنمة عمليات  .٧
  في تلبية حاجات الطلبة والقضاء على الملل خاصة عند طلبة المرحلة األساسية .  

  

  

  
  

،  دراسة أثر استخدام الدراما في مادة العلوم في مراحل علمية متقدمة ، وأكثر تعقيـداً  .١
 كمرحلة الثانوية .

 

واللغـة  ، واللغة العربيـة  ، كالرياضيات ، ستخدام الدراما في مواد أخرى دراسة أثر ا .٢
 . والتربية اإلسالمية، اإلنجليزية 

  

 . أخرى وعمليات علمٍ، أثر أسلوب الدراما في تنمية مهارات التفكير دراسة  .٣
  

 . ةوالنفسي، ة لوكيستخدام الدراما في عالج بعض المشاكل السادراسة أثر  .٤
  

 . وطرائق تدريس أخرى في مادة العلوم، بين طريقة الدراما  مقارنةٌ دراسةٌ .٥



  

 

  
  
  
  
  
  
  

 
  

  
  
  
  
  
  



  

 

١٣٥ 

W 
 
 
 أساليب التدريس العامة  (() ، ٢٠٠١ليمات ، محمد مقبل (عأبو جاللة ، صبحي حمدان و

 مكتبة الفالح ، الكويت .، ))  المعاصرة
 

 القيـاس   (( ، )٢٠٠٢لخطيب ، إبراهيم  و أبو مغلـي ، سـمير (  بو حويج ، مروان و اأ
ـ  ،  )) والتقويم في التربية وعلـم الـنفس   ـ الـدار العلمي والتوزيـع ،           ة للنشـر ة الدولي

 .ردن األ عمان ،
  

 ) فعالية برنامج بالوسائط المتعـددة علـى تنميـة     ((، ) ٢٠٠٦أبو زايدة ، حاتم يوسف
لصحي لدى طالب الصف السادس األساسي فـي محافظـات   المفاهيم الصحية والوعي ا

  . ، غزة ، فلسطينرسالة ماجستير ، الجامعة اإلسالمية ،  )) غزة
  

  ) فعالية خـرائط المعلومـات فـي تعـديل      ((، ) ٢٠٠٩أبو طير ، بالل محمود سليمان
ر ، رسالة ماجستي،  )) التصورات البديلة للمفاهيم العلمية لطالب الصف الثامن األساسي

  . ، غزة ، فلسطينالجامعة اإلسالمية 
  

  كتساب مهارات اكتشافي في الافاعلية النمط  ((، ) ٢٠٠٩ي محمد موسى (أبو لبدة ، رام
الجامعـة  رسـالة ماجسـتير ،   ،  )) عمليات العلم لدى طلبة الصف الثامن األساسي بغزة

 . ، غزة _ فلسطيناإلسالمية 
  
 ) عمـان ،   )) القياس النفسـي والتقيـيم التربـوي   مبادئ  (() : ١٩٨٢أبو لبده ، سبع ، 

  . ردناأل
  

  ، ستخدام الدراما على تحسـين بعـض   اثر أ ((،  )٢٠٠٨لطفي موسى مسلم ( أبو موسى
،  ةغير منشور رسالة ماجستير،  )) المهارات القرائية لدى طلبة الصف السابع األساسي

  . ، غزة ، فلسطينالجامعة اإلسالمية 
  



  

 

١٣٦ 

 ، ستخدام المسرح التعليمي في تـدريس  اثر أ ((،  )٢٠٠٩( ةد محمد سالمرائ أبو هداف
رسـالة  ،  )) بعض موضوعات النحو العربي على تحصيل طلبة الصف الثامن األساسـي 

  . ، غزة ، فلسطينالجامعة اإلسالمية ، ة ماجستير ، غير منشور
 ) ت العلم عنـد  أثر برنامج لتنمية مهارات عمليا (() ، ٢٠٠١أحمد بدر ، نجوى الصاوي

، رسـالة   مجلة الطفولة والتنميةملخص رسالة دكتوراه ، ،  )) األطفال في مرحلة الرياض
          ، )  ٢ ( م ، القـاهرة ، مصـر .  جامعة عـين شـمس    ،دكتوراه ، معهد الدراسات العليا 

  ) .٥(ع 
  

 ) ـ   اأثر  ((، ) ٢٠٠٨أحمد ، فطومة محمد علي ة ستخدام المدخل المنظـومي  فـي تنمي
التحصيل وعمليات العلم والذكاء البصري المكاني والذكاء الطبيعي في مادة العلوم لـدي  

، كلية التربيـة ،   دراسات في المناهج وطرق التدريس،  )) تالميذ الصف األول اإلعدادي
 ).١٣٥ ( ، ع)  ٢(م ، القاهرة ، مصر جامعة عين شمس 

  

 ة التقويم الضمني المصاحب لمفهـوم  أثر استراتيجي (( ، ) ٢٠٠٤حمد ، نعيمة حسن ( أ
دورة حياة الكائنات الحية في تنمية التحصيل واالتجاه وعمليات العلم لتالميـذ الصـف   

المؤتمر العلمي الثامن : األبعاد الغائبة في منـاهج العلـوم بـالوطن    ،  )) الرابع االبتدائي
  د الثاني .المجلالقاهرة ، مصر ، جامعة عين شمس ،  ، العربي ، كلية التربية

  

 ) ستخدام المدخل المنظـومي لتنميـة   ابرنامج محوسب ب ((، ) ٢٠٠٨البابا ، سالم سامي
رسالة ماجسـتير ،  ،  )) طلبة الصف العاشر األساسي ىحتفاظ بها لدالمفاهيم العلمية واال

  . ، غزة ، فلسطينالجامعة اإلسالمية 
    

 دار الفكـر  ،  )) ت القرائية والكتابيةتعليم األطفال المهارا (() ٢٠٠٢، عبد الفتاح ( البجة
 األردن . ،للطباعة والنشر ، عمان 

  

 معجم المصطلحات التربوية المعرفـة فـي    (() :  ١٩٩٩حمد ( أاللقاني ، الجمل ، علي و
  . ة، عالم الكتاب ، القاهر) )المناهج وطرق التدريس 

  

 ) الدار العلمية الدوليـة  ،  )) طرق تعلم األطفال القراءة والكتابة (() ٢٠٠٠الحسن ، هشام
  األردن .،للنشر والتوزيع ، عمان 



  

 

١٣٧ 

  

  ، محمـد جمـال الـدين    و يـونس عبد اللطيف حسـين  و حيدر ، خليل يوسف الخيلي ، 
، دولة اإلمارات العربية  دار القلم،  )) تدريس العلوم في مراحل التعليم العام (() ١٩٩٦(

  المتحدة .
 ) فاعلية األنشطة الدرامية في تنمية بعض القـيم   ((، ) ٢٠٠٢الدهان ، منى حسين محمد

، جامعة عين شـمس  ،  مجلة اإلرشاد النفسي،  )) السلوكية لدى األطفال المتخلفين عقليا
 ). ١٥(ع القاهرة ، مصر 

  

 خرائط التفكير وأثرها علـى تحصـيل    (( ، ) ٢٠٠٦، نية محمد عبد الرحمن (  الشافعي
استراتيجيات تنظيم الذات لتعلم العلوم لتالميذ المرحلة المفاهيم العلمية وتعزيز استخدام 

 المؤتمر العلمي العاشر : التربية العلمية ، تحديات العصر ، رؤى مسـتقبلية ،  ))اإلعدادية 
  المجلد االول .القاهرة ، مصر ، جامعة عين شمس ،  ، كلية التربية ،

  

 ) ط التمثيلـي لتنميـة بعـض    ستخدام النشااأثر  (() ٢٠١٠الشنطي ، أميرة عبد الرحمن
رسالة ،  )) ةمهارات اإلستماع في اللغة العربية لدى تلميذات الصف الرابع األساسي بغز

 . ، غزة _ فلسطينالجامعة اإلسالمية ماجستير ، 
  

 القياس والتقويم النفسي والتربوي (() ٢٠٠٤، ماهر (و الدرابيع   عبد اهللا ، الصمادي (( 
ن .األرد ،ان دار وائل ، عم 

  

 دار  ، )) التقويم الواقعي فـي العمليـة التدريسـية    (() ٢٠١٠محمد مصطفى ( ، العبسي
ان ، األردن .المسيرة ، عم  

  

 ) ع  رؤى تربوية،  )) توظيف الدراما في تعلم اللغة العربية (() ٢٠٠٥العمري ، عطية ،
  .)٤(، ج ) ١٦( 

  

 ، شكلال هاستراتيجيثر أ (() ٢٠٠٨توفيق إبراهيم ( العيسوي v   كتسـاب  ا البنائيـة فـي
لة رسـا ،  )) ةالمفاهيم العلمية وعمليات العلمية لدى طالب الصف السابع األساسي بغـز 

  . ، غزة ، فلسطينالجامعة اإلسالمية ماجستير ، 
  



  

 

١٣٨ 

  ) فاعلية النموذج الواقعي في تنمية التحصيل الدراسـي   (() ٢٠٠٣الفالح ، سلطانة قاسم
الخطأ واالتجاه نحو العلوم لدى طالبات الصف األول متوسط وعمليات العلم وتعديل الفهم 

، القـاهرة   جامعة عين شمس،  مجلة التربية العلمية ، كلية التربية،  )) في مدينة الرياض
  . )١( ، ع )٢( م، مصر 

  

 ، أثر طريقة التمثيل في تحصـيل طـالب    (() ١٩٩٦، عوني (و كروني   إبراهيم القاعود
مجلـة أبحـاث   ،  )) االجتماعيةنحو البيئة في مبحث التربية  مهالصف الخامس واتجاهات

  األردن .   ،، إربد  )٤(، ع  )١٢( ، م اليرموك
  

  ، تنميـة مهـارات اللغـة     (() ٢٠٠٦محمد عوض (القضاة ، محمد فرحان و الترتوري
  األردن . ،دار الحامد ، عمان ،  )) واالستعداد القرائي عند طفل الروضة

  

 أثـر اسـتخدام اسـتراتيجية     (() ٢٠١٠العزيز جميل عبـد الوهـاب (   ، عبد القطراوي
المتشابهات في تنمية عمليات العلم ومهارات التفكير التأملي في العلـوم لـدى طـالب    

  . ، غزة ، فلسطينالجامعة اإلسالمية رسالة ماجستير ،  )) الصف الثامن األساسي
  

 ) األردن . ، دار جرير ، عمان ، )) القياس والتقويم (() ٢٠٠٧الكبيسي ، عبد الواحد  
 ، طـرق وأسـاليب    (() ٢٠٠٣( ، منـى  عبـد الهـادي  و  علي راشد ، احمد و النجدي

،  القـاهرة  ،، دار الفكر العربي ، مدينة نصر ))  واستراتيجيات حديثة في تدريس العلوم
  مصر .

  

 يس فـوق  أثر استخدام استراتيجية تـدر  (() ٢٠٠٣، قسيم (و الشناق   أحمد،  النمروطي
معرفية في اتجاهات طلبة الصف السابع العلمية ومدي اكتسابهم لمهارات عمليات العلـم  

أبحاث اليرمـوك ، سلسـلة العلـوم اإلنسـانية      ، )) ومقارنة بطريقة التدريس التقليدية
  .ب )٤( ، ع  ) ١٩(  مجلة علمية م ،  واالجتماعية

  

 تعلم في تعديل التصـورات البديلـة   معرفة أثر دورة ال (() ٢٠٠٨، رائد يوسف ( األسمر
رسالة ماجستير ،  )) للمفاهيم العلمية واتجاهاتهم نحوها لطالب الصف السادس األساسي

  . ، غزة ، فلسطينالجامعة اإلسالمية ، 
  



  

 

١٣٩ 

 أثر استخدام المتشابهات على اكتساب المفاهيم العلمية  (( )٢٠٠٧، إيمان إسحاق ( األغا
الجامعـة  رسالة ماجسـتير ،  ،  )) التاسع األساسي بغزة في مادة العلوم لطالبات الصف

  . ، غزة ، فلسطيناإلسالمية 
  

 تـدريس العلـوم فـي التعلـيم      (() ٢٠٠٩( األغا ، إحسان خليل واللولو ، فتحية صبحي   
  . ، غزة ، فلسطينالجامعة اإلسالمية ية التربية ، كل،  )) العام

  

 ) م النشاط التمثيلي في تنمية بعض مهـارات  أثر استخدا (() ٢٠٠١جاب اهللا ، علي سعد
دراسـات فـي   ،  )) التعبير الشفوي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي بسـلطنة عمـان  

، ، كلية التربية ، جامعـة عـين شـمس     ة، مجلة علمية محكم المناهج وطرق التدريس
  ) .  ٦٨( ، ع ) ٢٣ ( مالقاهرة ، مصر 

  

  عمان  دار المسيرة ،،  )) ساليب تربية الطفلطرق وأ  (() ٢٠١٠علي ( محمدجاد ، منى
  األردن . ،
  

 ) أثر دورة التعلم فـوق المعرفيـة ودورة الـتعلم     (() ٢٠٠٢حسام الدين ، ليلى عبد اهللا
،  )) العادية في التحصيل وعمليات العلم وبقاء أثر التعلم لتالميذ الصف الرابع االبتـدائي 

 ، مجلة علمية محكمة .) ٨١( ، ع دراسات في المناهج وطرق التدريس
  

 الـدار  ،  )) المسـرح التعليمـي المصـطلح والتطبيـق     (() ٢٠٠٤، كمال الدين ( حسين
  ، القاهرة ، مصر . ةالمصرية اللبناني

  

 ) تأثير أسلوب الخبرة الدرامية في تحسـين مسـتوى    (() ٢٠٠٣حلس ، مها صادق سليم
، رسـالة   )) لسـادس األساسـي  الكتابة اإلمالئية واالتجاه نحوها لدى تالميذ الصـف ا 

  ، غزة ، فلسطين .جامعة األقصى  ،ماجستير ، كلية التربية 
  

 ) أثر استخدام الذكاءات المتعـددة فـي تنميـة     (() ٢٠٠٦خليل ، نوال عبد الفتاح فهمي
التحصيل وعمليات العلم األساسية والتفكير التوليدي في مادة العلوم لدى تالميذ الصـف  

، القـاهرة ،   جامعة عين شمس ، مجلة التربية العلمية ، كلية التربية،  )) الرابع االبتدائي
  ) .٣ ( ، ع)  ٩( م  مصر

  



  

 

١٤٠ 

 دار المسـيرة ، عمـان  ،  )) تعليم العلوم للجميـع  (() ٢٠٠٥، عبد اهللا محمد ( خطايبة  ،
  .   األردن

  

 )  ة أثر استخدام المدخل الدرامي علـى تنميـة مهـار    (() ٢٠٠٢رجب ، ثناء عبد المنعم
مجلة القراءة والمعرفـة ، كليـة   ،  )) الفهم االستماعي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي

  . ) ١٥( ، م  ) ٣٠( ع  ، القاهرة ، مصر ، جامعة عين شمس  التربية
  

 األردن ، دار الشروق ، عمان ، )) أساليب تدريس العلوم (() ٢٠٠٤، عايش ( زيتون   .  
  

 األردن ،دار الشروق ، عمان ،  )) تدريس العلومأساليب  (() ٢٠٠١، عايش ( زيتون .   
  

 األردن ،دار الشروق ، عمان ،  )) أساليب تدريس العلوم (() ١٩٩١، عايش ( زيتون .   
  

 طرائق تـدريس   ((،  )٢٠٠٩(اهللا بن خميس و البلوشي ، سليمان بن محمد  عبد،  سعيدي
  األردن . ، دار المسيرة ، عمان ، )) العلوم

  

 دار صفاء ،  )) أساليب تعلم األطفال القراءة والكتابة (( )٢٠٠١( واخرون نايف،  سليمان
  األردن . ،، عمان 

  

 تعلم األطفال الـدراما ، المسـرح ، الفنـون التشـكيلية ،      (()  ٢٠٠٥( ، أحمد  سليمان
  . األردن،  دار الصفاء ، عمان،  )) الموسيقى

 ) نشطة التعليمية اإلثرائية فـي تنميـة   دور األ ((، ) ٢٠٠٦سليمان ، ماجدة حبشي محمد
بعض عمليات العلم والتحصيل المعرفي لدى تالميذ الصف الرابع االبتـدائي فـي مـادة    

    ، ، جامعة عين شـمس ، القـاهرة ، مصـر     مجلة التربية العلمية ، كلية التربية )) العلوم
  . )٣(، ع  )٩( م
  

 ) التعلم النشط على التحصيل وتنميـة  أثر استخدام  ((، ) ٢٠٠٩شاهين ، نجاة حسن أحمد
مجلة التربيـة العلميـة ، الجمعيـة    ،  )) عمليات العلم لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي

  ) . ٢(  ، ع  ) ١٢، القاهرة ، مصر م  (  المصرية للتربية العلمية
  



  

 

١٤١ 

 العقـل   ةوالـتعلم الحديثـة وصـناع    ماستراتيجيات التعلي ((،  )٢٠٠٧، حسن ( شحاته   
  ، مصر . القاهرة،  ة اللبنانيةالدار المصري،  )) عربيال
  

 ستخدام دورة التعلم في تدريس العلـوم علـى   اأثر  (() ٢٠٠٣( شاليل ، أيمن عبد الجواد
رسـالة  ،  )) كتساب عمليات العلم لدى طالب الصف السابعاالتحصيل وبقاء أثر التعلم و

  ، غزة ، فلسطين .ماجستير ، الجامعة اإلسالمية 
  

 وحدة متضمنة لقضايا  (() ٢٠٠٧هاب ، موسى عبد الرحمن (شS.T.S.E    فـي محتـوى
،  )) منهج العلوم للصف التاسع وأثرها في تنمية المفاهيم والتفكير العلمي لدى الطالبات

  ، غزة ، فلسطين .رسالة ماجستير ، الجامعة اإلسالمية 
  

 ) لمتعددة في تحصيل العلـوم  أثر استراتيجيات الذكاءات ا (() ٢٠٠٧صادق ، منير موسى
وبعض عمليات العقلية وبقاء أثر التعلم لتالميذ الصف الخامس األساسي ذوي صعوبات 

  ) .١(ع  ،)  ١٠( م، سراى القبة  ،بن سندر ا،  مجلة التربية العلمية، )) التعلم
  

  ) فاعلية استخدام الوسائط المتعـددة فـي تنميـة     (() ٢٠٠٧صقر ، محمد حسين سالم
ل وبعض مهارات عمليات العلم األساسية لدى تالميذ الصف الخامس االبتـدائي  التحصي

 ى( سراى القبـة م  ابن سندر،،  مجلة التربية العلمية،  )) واتجاهاتهم نحو الحاسب اآللي
 ) .٢( ، ع  ) ١٠

  

 ) دار الفكر العربـي ،   )) تحليل المحتوى في العلوم االنسانية (() ١٩٨٧طعمة ، رشدي ،
 .القاهرة 

  

 دار المسية للنشـر ، عمـان ،    )) طرائق تدريس (() ٢٠١٠خرون (طوالبة ، هادي وآ ،
  ردن .األ

  

 المهارات القرائية والكتابيـة   (() ٢٠٠٩، محمد فخري (و مقدادي  راتب قاسم ، عاشور
  األردن .ان ، دار المسيرة ، عم،  )) طرائق تدريسها واستراتيجياتها

  

    عالم الكتب ، القاهرة،  )) مسرح ودراما الطفل (() ٢٠٠٧( ، زينب محمد المنعمعبد .  
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 ) فاعلية استخدام الرسوم التوضـيحية فـي    (() ٢٠٠٠عرفات ، نجاح السعدي المرسى
تدريس العلوم لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ذوي النشاط الزائد على التحصيل واكتساب 

مركـز  ، ية المصرية للتربية العلمية ، الجمع مجلة التربية العلمية،  )) بعض عمليات العلم
    ) . ٣ ( ، ع ) ٣ ( م، مصر العباسية  ،جامعة عين شمس ، تطوير تدريس العلوم 

  

 أساليب تدريس الرياضـيات   (() ٢٠٠٥نايف أحمد (عريفج ، سامي سلطي و سليمان ، و
  . األردن،  عمان دار صفاء ،،  )) والعلوم

  

  ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان،  )) لنحو تقويم أفض (() ٢٠٠١نور (أعقل .    
  

 دار المسـيرة ،  ،  )) التدريس الممسرح (() ٢٠٠٨( ، احمد حسن  اللوحة ، عزو و عفان
  . األردن ،عمان 

    

 ) دائرة المكتبة الوطنية،  )) طرق التدريس (() ٢٠١٠عمر ، إيمان حيدر . 
  

 ) القصص االجتماعية فـي تـدريس    أثر استخدام (() ٢٠٠٠علي ، إبراهيم عبد الرحمن
دراسات ،  )) مادة علم اإلجتماع على تنمية القيم االجتماعية لدى طالب المرحلة الثانوية

 ٢٣(م ، القاهرة ، مصـر  جامعة عين شمس  ، في المناهج وطرق التدريس ، كلية التربية
  ) . ٢ -٦٩ ( ، ع) 

   

 ) عـالم الكتـب ،    )) ية الطفـل القصة وأثرها في ترب (() ٢٠٠٦علي ، سعيد عبد العز ،
  القاهرة ، مصر .

 

  ، ستخدام الدراما في تنمية مهارة التحدث اثر أ (() ٢٠٠٤محمود عبد الحليم ( صفاءعلي
، دراسـات   ملخص رسالة ماجستير،  )) بتدائيةنجليزية لدى تالميذ المرحلة االاإل ةغلبال

 ، مصر . امعة حلوانج، ، كلية التربية  )٤( ، ع) ١٠(، م ةجتماعياو ةتربوي
  

 ، أثر مسرحة المنـاهج   (() ١٩٩٨، ماجدة عبد التواب حامد (و زيان فتحي حسانين علي
دراسـات فـي المنـاهج    ،  )) في فهم تالميذ المرحلة االبتدائية وتحصيلهم لقواعد النحو

  ، مصر .جامعة طنطا  ،، كلية التربية  ٤٩، ع  وطرق التدريس
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  ، الميسـرة ،  ،  )) مناهج العلوم الطبيعية وطرق تدريسها (() ٢٠١٠ربحي ( شاهرعليان
  عمان ، األردن .

 ) فاعلية استخدام االكتشاف الموجه في تنمية مهـارات   (() ٢٠٠٥فهمي ، عاطف عدلي
مجلة التربية العلميـة  ،  )) عمليات العلم األساسية واالهتمامات العلمية لدى طفل الروضة

  ) . ٤( ، ع )  ٨( م الجديدة ، مصر  مصر ، ، جامعة عين شمس ، كلية التربية
  

 ، فاعلية استخدام خرائط المفاهيم على كل من التحصـيل   (() ١٩٩٨زبيدة محمد ( قرني
واكتساب عمليات العلم لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي للمتأخرين دراسياً في مـادة  

علم العلوم للقـرن الحـادي   المؤتمر العلمي الثاني : إعداد م،  )) العلوم ودراسة إسماعيل
  مصر .العباسية ،  ، جامعة عين شمس ، المجلد األول،  والعشرون

  

 أثر توظيف استراتيجيات ما وراء المعرفة علـى تنميـة    (() ٢٠٠٨، أحمد عودة ( ةقشط
،  )) المفاهيم العلمية والمهارات الحياتية بالعلوم لدى طلبة الصف الخـامس األساسـي  

  ، غزة ، فلسطين .امعة اإلسالمية رسالة ماجستير ، الج
  

 ) رام اهللا  ،س العدد السـاد ،  ةرؤى تربوي،  )) الدراما والقصة (() ٢٠٠٢كردي ، وسيم، 
  . فلسطين

  

 ) برنامج مقترح لتنمية المفاهيم الصحية لدى طلبة  (() ٢٠٠٣محمد عبده ، ياسين سلمان
، غزة الجامعة اإلسالمية  رسالة ماجستير ،،  ))الصف السادس األساسي بمحافظات غزة 

  ، فلسطين .
  

 ) ستخدام القصة في تنمية المفاهيم الرياضـية  اثر أ (() ٢٠٠٢مطر ، محمود أمين محمد
 ةغير منشـور  ، رسالة ماجستير )) ةحتفاظ بها لدى تالميذ الصف األول األساسي بغزواال
  ، غزة ، فلسطين .الجامعة اإلسالمية ، 
  

 العالقة بين عمليـات العلـم واالتجاهـات     (() ٢٠٠٥هللا (نصر اهللا ، ريم صبحي نصر ا
رسالة ماجسـتير ،  ،  )) العلمية لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي ومدى اكتسابهم لها

  ، غزة ، فلسطين .الجامعة اإلسالمية 
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  ) سكندرية سكندرية للكتاب ، االمركز اال،  )) مسرحة المناهج (() ٢٠٠٧يوسف ، فاطمة
  ، مصر .

  

  فاعلية الحوار الدرامي فـي تعـديل    (() ١٩٩٩( وسف ، ماهر إسماعيل صبري محمدي
،  )) األفكار الخاطئة عن اإلدمان والمخدرات لدى طـالب المرحلـة الثانويـة ودراسـة    

، المجلـد   المؤتمر العلمي الثالث : مناهج العلوم القرن الحادي والعشرون رؤى مسـتقبلية 
  ية ، مصر .ن شمس ، العباسجامعة عي،  األول

  

  ، استخدام مدخل مسرحة المنـاهج فـي    (() ٢٠٠٠(، شاكر  عبد العظيمسمير و يونس
دراسات فـي  ،  )) تحقيق أهداف وحدة تدريسية في النحو لتالميذ الصف األول اإلعدادي

  . ) ٦٣) ، ع (  ٢٠، جامعة حلوان ، مصر م ( ، كلية التربية سالمناهج وطرق التدري
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  بعنوان : بإجراء بحث تربوية / رهام نعيم علي الطويل  الباحث تقوم
  

)) 

((  
  

  للحصول على درجة الماجستير من كلية التربية بالجامعة اإلسالمية . 
  

  من حيث :هذا المجال في ضوء خبرتكم في ،  م بتحكيم من سيادتكم التكر ولذا نرج
  

  الفقرات للمهارات  نتماءامدى. 

 مدى شمولية المهارات المدة للوحدة .حد 

 الصة واللُّحة العلمية .غوي 

 ة الحذف واإلضافةإمكاني .  
  

م بتحكيم وكذلك أرجو من سيادتكم التكر  ،وء خبرتكم في هذا المجال من حيث :في ض  
  

  نتماء الفقرات للمفاهيمامدى  . 

 مدى شمولية المفاهيم المدة للوحدةحد . 

 الصة واللّحة العلميةغوي . 

 ة الحذف واإلضافةإمكاني .  
  

  شاكرين لكم حسن تعاونكم ، وداعياً المولى عز وجّل أن يجعله في ميزان حسناتكم
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  الدرجة العلمية  مكان العمل  االسـم

  أستاذ دكتور  الجامعة اإلسالمية  . عزو إسماعيل عفانهد أ.  ١
  ذ مشاركأستا  جامعة القدس المفتوحة  المنعم د. عبد اهللا محمد عبد  ٢
  أستاذ مشارك  الجامعة اإلسالمية  . محمد سليمان أبو شقيرد  ٣
  أستاذ مشارك  الجامعة اإلسالمية  . محمود حسن األستاذد  ٤
  أستاذ مشارك  الجامعة اإلسالمية  . عطا حسن درويشد  ٥
  دبلوم رياضيات  مدرسة عمواس  . فايقه أبو شريعةأ  ٦
  ماجستير في التربية مرحلة تعليم أساسي  عليموزارة التربية والت  . حنان أبو سكرانأ  ٧
  ةماجستير لغة عربي  مدرسة أبو ذر الغفاري  . جواد المزينيأ  ٨
  رياضيات سبكالوريو  مدرسة سعد بن أبي وقاص  . رباح سليمانأ  ٩
  بكالوريوس كيمياء  مدرسة أبو ذر الغفاري  . مازن حالوةأ  ١٠
  ياضياتدبلوم ر  مدرسة عمواس  . فايقه أبو شريعةأ  ١١
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  داللتهــا اللفظيـــة  ـاهيمـفالـم  ـدروسال

  أهمية
  التصنيف

  التصنيف .٢
 عملية وضع األشياء في مجموعـات  وه : التصنيف ، 

ز بهـا عناصـر   تتمي، أو أكثر ،  شتركةم ةلوجود صف
  غيرها .المجموعة الواحدة عن 

الالفقاريات 
  والفقاريات

  العمود الفقري .٤
  

   تالالفقاريا .٥
  

 الفقاريات 

 العمود الفقري:  القطـع  (  مـن الفقـرات   ةهو سلسـل
تمتـد مـن الناحيـة    رتبطة مع بعضها ، و) الممية العظ

ة لجسم الكائن الحي .الظهري  
 الالفقاريات : جسمها من وجـود   حيوانات تتميز بخلو

  عمود فقاري .
 حيوانات يتميز جسـمها بوجـود العمـود     : الفقاريات

  .الفقري 

  تالالفقاريا

  الديدان .٤
  
  
  

  الرخويات .٥
  
  
  

 المفصليات 

 تعيش فـي  ،  ةهي حيوانات الفقاري : مجموعة الديدان
وختلفة بيئات م ،أجسامها . ها عديمة األطراف ز بأنّتتمي

منها ما هو نـافع . تتكاثر بالبيض ، وورخوة ،  تطاولةٌم 
 ، ومنها ما هو ضار .والتربة ،  نلإلنسا

 ـ  : مجموعة الرخويات تتميـز  ،  ةهي حيوانات الفقاري
عظـم أنواعهـا   لذا تتواجد م، أملس رخو  طري بجسمٍ

يعمـل علـى   صلب ( صـدف )   داخل هيكل خارجي ،
 .حمايتها 

 من الكائنـات   هي أكبر مجموعة : مجموعة المفصليات
ة التي يالحينّز جسمها بأتميه مكووأرجلهـا  ، ع طَن من ق

مةقسمة إلى أجزاء مفصلي  ومعظمها له هيكل خارجي ،
  . صلب
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  داللتهــا اللفظيـــة  ـاهيمـفالـم  ـدروسال

  الفقاريات

  األسماك .٦
 
 

 البرمائيات 
 
 

 الزواحف 
 
 

  الطيور  .٩
 
 

 تالثدييا 

 ةس تحت المـاء بواسـط  تتنفّ،  ةهي حيوانات فقاري : األسماك 
، تُساعدها على السباحة في الماء لها زعانف وذيل ، وم الخياشي

. 

 تعـيش فـي المـزارع    ،  ةهي حيوانات فقاري : البرمائيات ،
أملـس   جلدها عارٍ. والمستنقعات ، واألنهار ، من الماء  وقريباً
أخرى فـي   وفترةً، الماء من حياتها في  تقضي فترةً، ورطب 

كولذل،  البر س( برمائيات ) .يت م 

 منها ما يعيش على اليابسة ،  ةهي حيوانات فقاري : لزواحفا ،
وجسـمها  ، س بواسطة الرئتين تتنفّ، وومنها ما يعيش في الماء 

غطّمبعض منها له أطراف ، وصلة تّى بالحراشف الصلبة الم ،
 . ، وتتكاثر بالبيضخر ال أطراف له عض اآلوالب

 ةهي حيوانات فقاري : الطيور  ،تتميبقـدرتها علـى    عظمهاز م
 .وتتكاثر بالبيض ، س بواسطة الرئتين تتنفّوالطيران ، 

 تالثدييا 
 وقليـلٌ ، عظمها على اليابسـة  يعيش م،  ةهي حيوانات فقاري :

، والفـرو  ،  والبر، ي جلدها الشعر غطّي. الماء منها يعيش في 
، بواسطة الرئتين  س األكسجين والهواء الجويتتنفّ الصوف .و

،  ختلفـة خر بطرق م، وتنتقل من مكان إلى آالوالدة وتتكاثر ب
  ، والطيران .والقفز ، والجري ، كالمشي 
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  يــرائـتـعـريـفـهـا اإلج  عمليات العلم

ضها ، هي العملية االساسية التي تستخدم فيها الطالبة جميع حواسها ، او بع  المالحظة
  لتتوصل الى المعلومات من العالم المحلي والظواهر العلمية 

بتقسيم االشياء واالحداث الى مجموعـات طبقـا    ةقوم بها الطالبتهو العملية التي   التصنيف
  . لصفات معينه

هو العملية العقلية التي يتم فيها تفسير، وتوضيح المالحظة ، التـي توصـلت     االستنتاج
    عتمده على ماتعرفه من معلومات .اليها الطالبة ، م
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  المواضيع  م.
مجموع   عمليات العلم

  التكرارات
  النسبة المئوية

  االستنتاج  التصنيف  المالحظة
  %٢٠  ١٣  ٨  ٤  ١  التصنيف  .١
  %١٤  ٩  ٣  ٢  ٤  الفقاريات والالفقاريات  .٢
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 . ة قبل البدء باإلجابة عن األسئلةاألولي البيانات ملئيا .١

             الـذي يتكـون مـن   ، ختبـار  نسخة كاملة مـن هـذا اال   من حصولك على يتأكد .٢
 .) صفحات ٦على ( عةًوزم،  ختيار من متعدداالمن نوع ،  ختيارياًا ) سؤاال٣٩ً(

الصـحيحة فـي   اإلجابـة  ) حول رمز oختبار بوضع دائرة (اال أسئلةعن  أجيبي .٣
  . المرفقة اإلجابةصحيفة 

  

  
 

  :من مجموعة  عينوأرب أربع أمتعتبر    
 األسماك. ٣           الديدان        . ٢   المفصليات                 .١

  

  . )o( الصحيحة اإلجابةرمز  حول دائرةً ينتضع يكنّإلذلك ف، ) ١الصحيحة هي ( اإلجابة      
  

 .ة ودقّ نٍبعد دراستها بتمع األسئلة عن جميع يبيجأ .٤

  . الواحد على السؤال )o( شارةإمن  أكثرتضع  ال .٥
  

  . ارختباال أسئلةعلى  لإلجابةالصفحة  ياقلب؛  واآلن
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١. العملية التي يتم تبعاً فيها وضع األشياء في مجموعات لوجود صفة م أو أكثـر،  شـتركة 
ز بها عناصر المجموعة الواحدة عن غيرها تُتتميىسم : 

  

  ب. التقسيم                      ج. الترتيب         التصنيف                . أ
  

  ة إلى :ف العلماء الكائنات الحيصنّ .٢
  ج. حيوانات ونباتات     ب. نباتات                حيوانات                 . أ

  

٣. ز جسمها بوجود عمود فقري تُالحيوانات التي يتميىسم   :  
  ج. الالفقاريات                الرخويات                 ب. الفقاريات     . أ

  

٤. الحيوانات التي تتميجسمها من العمود الفقري تُ ز بخلوى :سم  
  ج. الالفقاريات     ب. الفقاريات                   يور               الط . أ

    

  بين هذه الحيوانات هو : يالالفقار نالحيوا .٥
  الضفدعج.       السمكة               ب.      خطبوط            األ . أ

    

  :  هو الحيوان الفقاري بين هذه الحيوانات  .٦
  السلحفاةج.          نفساء           الخب.         الجندب            . أ

  

٧. صنِّالسبب الذي جعل اإلنسان يسهولة :ة هو ف الكائنات الحي  
  اإلمساك بها ج. ها                     عدب.     دراستها               . أ

  

٨. دودة :، ة التي تعيش داخل جسم اإلنسان من الديدان الضار  
  األرض  ج.             العلق الطبي     ب.    اإلسكارس                . أ

  

  منها :  ، للحيوانات الفقارية مجموعات مختلفة  .٩
  المفصليات ج. الديدان                    ب. األسماك                      . أ

  

 خـارجي  ويتواجد معظمها داخـل هيكـلٍ  ، وأملس  رخوٍ ز بجسمٍتميالحيوانات التي ت .١٠
  ى :سمتُ، صلب يعمل على حمايتها 

  الطيور  ج. الرخويات                   ب. الديدان                       . أ
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  من مجموعة :   تتعتبر مجموعة الثدييا .١١
   البرمائياتج.                    الالفقارياتب.                       الفقاريات . أ

  

١٢. الشكل االنسيابي ساعدها على :  للسمكة ي  
    الحركةج.                    الغذاءب.                       التكاثر . أ

  

  تتنفس األسماك بواسطة : .١٣
    األنفج.                    الخياشيمب.                       الرئتان . أ

  

١٤. ى على الذي يتغذّ الحيوان البرمائيويضع بيضـه فـي المـاء    ، ة الحشرات الضار ،
  هو :   بأبي ذنبمنها  عرف كلٌّي، فيفقس صغار ذات أذناب طويلة 

   السحليةج.                    التمساحب.                       الضفدع . أ
  

  تتكاثر الديدان بـ : .١٥
   اماالنقسج.                     البيضب.                        الوالدة . أ

  

، و تعـيش فـي المـزارع    ، ورطب ، وأملس ،  الحيوانات الفقارية التي جلدها عارٍ .١٦
  ى :سمستنقعات تُمن األنهار والم وقريباً

    األسماكج.        البرمائيات           ب.                     الزواحف . أ
  

١٧. و البعضرتبطة مع بعضها سلسلة الفقرات الم ،تمتد لجسم الكائن  ةمن الناحية الظهري
تُ،  الحيىسم : 

  ج. الالفقاريات                ب. العمود الفقري           الفقاريات        . أ
  

١٨. من مجموعة : ؤعتبر المحار الذي نستخرج منه اللؤلي  
   البرمائياتج.             الرخويات        ب.              األسماك        . أ

  

  الحراشف جسم : يغطّتُ .١٩
    األسماكج.             الزواحف        ب.            يات       البرمائ . أ

  

٢٠. ى جسم السمكة بـ :غطّي  
   الشعرج.              الحراشف        ب.              القشور        . أ
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  :  داـع اـم، ما يلي من الزواحف  كّل .٢١
   ضاألرج.              التمساح        ب.              األفاعي        . أ

  

٢٢. سمها :سم ألنّا االات بهذيت المفصلي  
    صغيرة الحجمج.        تطير       ب.         جسمها مكون من مقطع        . أ

  

٢٣. س بواسطة الرئتين تُوتتنفّ، ي جسمها الريش غطّالحيوانات الفقارية التي يى :سم  
    اكاألسمج.              الطيور        ب.              الثدييات        . أ

  

  لماء :في االتي تعيش  تمن الثدييا .٢٤
   الضفدعج.              األخطبوط        ب.              الحوت        . أ

  

هـو   عتبر بيضه من أكبر بيوض الطيور حجمـاً وي، الطير الذي ال يستطيع الطيران  .٢٥
  :   طائر

   البطريقج.              الدجاجة        ب.              النعامة        . أ
  

 من مجموعات الحيوانات الالفقارية : .٢٦

  تالثديياج.       الرخويات              ب.            الزواحف        . أ
  

  : ىسمتُ، واألنثى ترضع صغارها من األثداء ، الحيوانات الفقارية التي تتكاثر بالوالدة  .٢٧
  واحفالزج. الطيور                     ب.                       تالثدييا . أ

  

  :  داـع اـم،  تعتبر الحيوانات التالية من الثديياتُ .٢٨
  السلحفاةج. البقرة                      ب. الضبع                           . أ

  

٢٩. حذّيه :ألنّ، من البعوض  اء دائماًر األطب  
  يسبب الموتج.                 اينقل المالريب.                  ةلدغته سام . أ

  

 على الطيران : ةالتي لها قدر تييامن الثد .٣٠

  الخفاشج. النعامة                     ب. البطريق                        . أ
  

  تتفق مجموعة الطيور واألسماك في  : .٣١
  الجلدج. الطيران                    ب.         نسيابي        الشكل اال . أ
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 الديدان حيوانات الفقارية :   .٣٢
  

 . ورخوة، جسامها متطاولة أ، وعديمة األطراف  . أ

 . تتواجد معظمها داخل هيكل صلب، وأملس رخو ،  جسمها طري . ب

  . ةإلى أجزاء مفصلي مةًقسم، وأرجلها ، ع طَن من قكوجسمها م . ج
  

٣٣. لماذا ست البرمائيات بهذا اإلسم ؟!مي   
  

  ها تعيش في البر والماء .ألنّ   . أ
  ألنها تقفز على الماء . . ب
  . ألنها تتكاثر بالبيض . ج

  

  ها :ألنّ، عتبر دودة األرض من الديدان النافعة تُ .٣٤
  

  .   ى على الحشرات الضارةتتغذّ . أ
  . عالج اإلنسانتُ . ب
  ساعد على تهوية التربة.    تُ . ج

  

  : بسبب هتضع الزواحف بيضها في األرض وال تحتضن .٣٥
  

  حاجة بيضها إلى حرارة الشمس. . أ
  سباحتها في الماء. . ب
  بحثها عن الغذاء. . ج

  

  ه :ألنّ،  ةكبير للعمود الفقري أهمية .٣٦
  

  . يساعد على الحركة . أ
  .     عبارة عن فقرات مترابطة . ب
  . طويل الشكل . ج

  

٣٧. سها :  يت الحيوانات الفقارية بهذا االسم ألنّم  
  .   تتكاثر بالبيض . أ

  .        تتحرك بطريقة الزحف . ب
  تمتلك عموداً فقريا. . ج
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  ا يجعله :مم، يحتوي جسم اإلنسان على عمود فقري  .٣٨
  

  م.        معتدل الشكل وقائ . أ
  يستطيع أن يأكل ويشرب.         . ب
  يستطيع أن ينام. . ج

  

 ها :ألنّ نتعتبر دودة القز من المفصليات النافعة لإلنسا .٣٩
  

  تنتج الحرير.            . أ
  .         غذاء مفيد لإلنسان . ب
  .   تأكل الحشرات الضارة . ج
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 . لبدء باإلجابة عن األسئلةة قبل ااألولي البيانات ملئيا .١

             الـذي يتكـون مـن   ، ختبـار  من حصولك على نسخة كاملة مـن هـذا اال   يتأكد .٢
 .) صفحات ٥على ( عةًوزم،  ختيار من متعدداالمن نوع ،  ختيارياًا ) سؤاال٢٢ً(

الصـحيحة فـي   اإلجابـة  ) حول رمز oختبار بوضع دائرة (اال أسئلةعن  أجيبي .٣
  . المرفقة اإلجابةصحيفة 

  

  
 

  :من مجموعة  وأربعين أربع أمتعتبر    
 األسماك. ٣           الديدان        . ٢   المفصليات                 .٢

  

  . )o( الصحيحة اإلجابةرمز  حول دائرةً ينتضع يكنّإلذلك ف، ) ١الصحيحة هي ( اإلجابة      
  

 .ة ودقّ نٍبعد دراستها بتمع األسئلة عن جميع يبيجأ .٤

  . على السؤال الواحد )o( شارةإمن  أكثرتضع  ال .٥
  

  . ارختباال أسئلةعلى  لإلجابةالصفحة  ياقلب؛  واآلن
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 ، وهو : حتوي على عمود فقريمن الحيوانات المعروضة ال ي حداو .١

  العصفورج.                        الجملب.                            الجندب . أ
 

  

  
  
  
  

  

  : مـاعـدا، جميع الحيوانات التالية تتفق في طريقة حركتها  .٢
  حصان            ج.        ضفدع              ب.            جمل              . أ

  

  وهي  :  ، حدة االكلب ) تشترك في صفة و -القط  -األرنب  -الحيوانات التالية ( الماعز  .٣
  مائيةج.          ة            مفترسب.             ة           أليف . أ

  

  :  ها يمكن أنفإنّ؛ في أمعاء اإلنسان  اإلسكارس والدودة الشريطيةإذا عاشت  .٤
  تلدغهج. تمتص دمه                ب. تتغذى على غذائه             . أ

  

  : حتوي على عمود فقرييحد من الحيوانات المعروضة او .٥
  الفراشة       ج. األخطبوط                      ب.         األفعى            . أ

        

  

   
  
  

                                 

 عندما تتكاثر دودة األرض في التربة فإنّها :   .٦
  

  ستفسد التربة .              . أ
  .       على أوراق الشجر ىغذتست . ب
  ستزيد من خصوبة التربة . . ج
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 شكل السمكة :عتبر ي:  من الشكل المقابل .٧
  

                                         . ينسيابا . أ
                                  .بيضاوي  . ب
  .دائري  . ج

  
٨. الجمبري ) من مجموعة :   -( السرطان  عتبري  

  القشرياتج. العناكب                    ب. الحشرات                      . أ
  

  فت هذه الحيوانات على حسب :نّص؛ سمك )  -محار  - دلفين –( حوت  .٩
  طريقة تغذيتهاج. مكان معيشتها              ب. حركتها                    . أ
  

  إلى مجموعة : البطريقينتمي  .١٠
  الزواحفج.                       تالثديياب. الطيور                      . أ

  

  تنتمي الحيوانات التالية إلى مجموعة : .١١
  الزواحفج. المفصليات                    ب.          الديدان           . أ

  
  
  
  
  

                        

  
  يعتبر هذا الحيوان  : .١٢

  .       ه ستفادة منمكن االوي، سام  . أ
  .                                  ستفادة منه، وال يمكن االغير سام  . ب
  مكن االستفادة منه .وال ي، سام  . ج

  
  ت المصورة أمامك في أنّها :تتّفق الحيوانا .١٣

  وجود دروع صلبةج. الفقارية               ب. فقارية                    . أ
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 بهذا االسم ألنّها : تسميت الثدييا .١٤
   

  . رضع صغارها بواسطة األثداءوتُ ،تتكاثر بالوالدة  . أ
  . لصوفأو ا، أو الشعر ، ى بالوبر غطّجلدها ي . ب
  . س عن طريق الرئتينتتنفّ . ج

  

١٥. ضمن : فصنّي تُفي جسمها الداخل عمود فقري ىة التي تحتوي علالكائنات الحي  
  الالفقارياتج. الفقاريات                 ب. البرمائيات                     . أ

  

  : هذه الحيوانات نجد أن؛ من خالل مالحظة الصور التالية  .١٦
  بحريةج. فقارية                        ب.         الفقارية               . أ

  

  

          
  
  
  

 حددي العبارة الصحيحة من العبارات التالية  : .١٧
 

  .   ي جسمها الشعرغطّوي، الزواحف تتكاثر بالبيض  . أ
 والـبعض   ، وبعضها يحتوي على أطراف ي جسمها الحراشف ، غطّالزواحف ي . ب

  . خر ليس له أطرافاآل
  .   ستفادة منها، وال يمكن اال حيوانات مفترسة هيالزواحف  . ج

  
١٨. الحيوان المصور أمامك يمن مجموعة : عد  

  البرمائياتج.                 الطيورب.               تالثدييا . أ
  

 : ها يمكن أنفإنّ؛ على ظهر اإلنسان  ذا وضعنا دودة العلق الطبيإ .١٩
  

  .            تلدغه . أ
  .   الجلد تمتص الدم المتجمع تحت . ب
  . تسبب له األمراض . ت
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٢٠. يه :فيدة ألنّعتبر الجندب من الحيوانات الم 
  

  .         يعمل على خصوبة التربة . أ
  يتغذى على الحشرات الضارة .       . ب
  . مفيد لإلنسان ءيعتبر غذا . ت

  

 ؟!ما الذي يساعد السمكة على السباحة  .٢١
  

  العمود الفقري  والذيل والزعانف وشكلها.      . أ
  ف و الخياشيم.الذيل والزعان   . ب
 الخياشيم والعمود الفقري. . ت
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ـ درة الموخاص، الجميع  اهحبي،  جداً ، وذكيةً فطنةً بنتاً حنان تْكان      ـ ألنّ،  اتس  بنـتٌ  اه
ة .ونظيف،  ةجتهدم  

     ارسم بعض األشكال فـي كراسـته  تو ا ،ألعابهبلعب ت حنان تْكان؛  و ذات مرة  بصـمت 
وهدوء ، ثير تُ دون أن تُو، فوضى في المكان أيزعج مـ علي . دخلتْ احوله ن ،  اوالـدته  اه
:  حنـان ا عليه تْرد.  حنانعليكم ورحمة اهللا وبركاته يا السالم : ة اإلسالم تحي هاعلي وألقتْ

بتسمتْ. اي الغالية وعليكم السالم ورحمة اهللا وبركاته يا أم وطلبـتْ ، ها تبنابأدب  فرحةً األم 
علـى   حنـان  تقام. تناول طعام الغذاء تأتي وتل،   اشيائها المبعثره في الغرفهب رتّتُ أن امنه

، واألقـالم  ، درسـة  وأدوات الم، ضع األلعاب في الـدوالب  ؛ ت األعابهب رتّتُ أتْوبد، الفور 
: أنا  ةًقائل حنان تفرد ؟ حنانيا  ينماذا تفعل : اهفسألتْ ، اهأم افالحظته،  اوالدفاتر في حقيبته

 .وأدوات المدرسـة مـع بعضـها     ، األلعاب مع بعضها عتُوض، في مكانه  شيء ب كّلأرتّ
،  قلـيالً  تْ حنانرفكّ به ؟ ينقومما ت ينسمماذا تُ ولكن،  حنانب يا يالترت أحسنت : األم فقالتْ
شـبه بعضـها   حيث أضع األشـياء التـي تُ  ،  أو تقسيم،  ترتيب ما أقوم به هو؛ : نعم تْ وقال

ـ بي العلماء هذه العمليـة  سمي ولكن،  حنان:  نعم يا  ماألفقالت  . ةعلى حد كلٌّالبعض  ة عملي
ا هي . اشتركة بينهفة المحسب الص على، وضع األشياء مع بعضها البعض حيث تُ،  تصنيفال

  كمل حديثنا .نُ، ثم يبرد  لنتناول طعام الغداء قبل أن حنانيا 
  

 حنـان نتبـاه  الفـت  ؛ اء دالغ اوفي أثناء تناوله، اء دتناول طعام الغل اهمع أم حنان تْذهب     
لها  تْفقال، ألدوات المطبخ  اهترتيب أم:  أيضاًأنت ي تقومين بعيا أمفقالـتْ ؟!  صنيفة التّملي 

،  ومضرب بـيضٍ ، ط خالّ نة ماألجهزة الكهربائي نتضعي أنت:  تْقال؟!  يتبنا:  كيف يا ا له
والمالعـق مـع بعضـها    ، األطباق مع بعضـها   نوتضعي، ارة البرتقال مع بعضها وعص ،

،  حنـان يا  قوالً سنت:  أح ماأل فقالتْ.  جةاألطعمة جميعها في الثالّو، واألكواب مع بعضها 
، ستخدام جميـع هـذه األدوات   ا لذلك يسهل علي، بها  صنيف التي قمتُة التّعملي يتلقد الحظْ

وقت  وتناولها في أي ،أحتاج إلى البحث عنها عندما أريدها  ولن.  
  

، لفـتح البـاب    ةًسرعم حنان تْفذهب، جرس الباب  اهوأم حنان تْسمع؛ وفي أثناء ذلك      
. ة والعافية عليك يـا أبـي   الصحاهللا أدام  : تْوقال،  هيد تْلوقب،  هعلي تْمفسلّ،  اأباه تْفوجد

  ها عنـه  تفأخـذ ، من األكيـاس   وكان األب يحمل معه مجموعةً،  حنانل وقب، بتسم الوالد فا
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تي تلزم هذه بعض الخضروات والفواكه ال قال األب : ؟ ما هذا يا أبي:  اوالده تْلأوس،  حنان
، األكياس  األم أخذتْ.  حنانيا  : ويداك قال األب . يداك يا أبي تْسلم : حنان تْفقال . البيت

ـ  آخـر .  الخضروات مع بعضها في طبق ووضعتْ، كبير  طبق الفواكه في ووضعتْ  تْفقال
  .ها تَوتقسيم األشياء التي أحضر، ي تقوم بتصنيف أم إن! نظر يا أبي ا:  حنان

  

ا بنا يـا  : هي حنان تْفقال؟  إلى حديقة المنزل نخرج قليالً أن حنانيا  ما رأيك :قال األب     
، لى الشـجر  إو، إلى الحديقة  حنانيا  يقال األب : انظر؛  وعندما وصال إلى الحديقة . أبي

ي حياتنا ف ة جداًهمة التصنيف معملي ابنتي ؛يا  . وتلك الحيوانات والطيور التي على األشجار
التـي  ، وخلق الكثير من الكائنـات الحيـة   ، فقد خلق اهللا سبحانه وتعالى األرض وما عليها ، 

وتكاثرها ، وغذائها ، وطريقة معيشتها ، في شكلها ، تختلف عن بعضها في كثير من الصفات 
قـام العلمـاء بتصـنيفها إلـى     ؛ يسهل علينا دراستها وِل. وغيرها من الصفات ، وحركتها ، 
ـ ، ومجموعة الحيوانـات  ، مجموعة النباتات :  - ينما تر مثل - ختلفةم جموعاتم فت نّوص

الحيوانات إلى مجموعات مفعملية التصنيف واسعةٌ. وكذلك النباتات ،  ختلفة تنيا بـ  .ي ي  تْفقال
 لـم أكـن   فتني بمعلومـات وعر،  لقد أفدتني كثيراً ،وأدامك اهللا لنا ، لك يا أبي  : شكراً حنان

  دني بالتأكيد في دروسي وحياتي .ستفي، عرفها من قبل أ
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     علوم :             :بتدائي      اال رابعال           :الثاني  

  

  :التصنيف             :حصة  ٢  
                    

  
 

  

 صنيفتستنتج الطالبة مفهوم التّ أن .  
 نظّتُ أنيحسب معاي،  م الطالبة بعض األشياء في مجموعاتر منة عي  .  
 أن صنيفة التّتذكر الطالبة أهمي   .  
 صنّتُ أنةف الطالبة الكائنات الحي .  

  
 

  

، بعض أدوات  ، ورق أسئلة ، صور حيوانات أقالم ملونةالسبورة ، طباشير ملونة ،       
المطبخ . 

 
 

 

  
 

ممن األقال مة مجموعةًعلّتعرض الم المنة لو ،وتطلب من أربع طالبات كـلّ  تأخذ أن  واحـدة 
وتضع كلٌّ، حدة  لوناً على منهن منهن  ، األقالم التي أخذتها بعلبةثم مة علّتسأل الم:  

  

 تْماذا فعل ؟ زميالتكن 

 أين وضعم ؟األقال ن 

 ماذا أسمة ؟ي هذه العملي 
   

سنحاول التوة اآلتية .صل إلى إجابة هذه األسئلة من خالل القص   
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رض القصة ، بحيث تُنبههن إلى أنّه سيتم مناقشة المفهوم األساسـي  تُهيئ المعلّمة الطالبات لع
رد بعد الس ،ثم علّتبدأ الموجذب اة على الطالبات مة بسرد القص ،وذلـك مـن   ، لهـا   نتباههن

ـ ، صـنيف  والتركيز على مفهـوم التّ ، آلخر  نٍرد من آف عن السخالل التوقّ ه المحـور  وأنّ
وبعد االلهذه القصة  األساسي .؛ ة نتهاء من القصيوه حنانمة من الطالبات تقليد علّتطلب الم 

تطرح بعض األسئلة  ثم، ب أدوات المطبخ رتّوهي تُ تقليد األم) ، وفها صنّ( تُ اب أغراضهرتّتُ
  المرتبطة بالقصة :

  

 ّ؟بتْ حنان أغراضها كيف رت 

 ما ا؟حنان بها  تْة التي قامسم العملي 

 حنان تْهل كان ؟ الوالدته طيعةًم 

 ّبتْ األكيف رتأدوات المطبخ ؟ م 

 ستفادتْكيف ا من ترتيب أدوات المطبخ وتصنيفها ؟ األم 

 ؟ البنت منه تْموماذا تعلّ؟ ه تبنماذا قال األب ال 

 ؟ حنانمن  ماذا تعلمت 

 عرصنيف ؟ة التّفي عملي  
  

  
  

  سئلة التالية على الطالبات ، وتطلب منهن قراءتها واإلجابة عنها :تُوزع المعلّمة بطاقات باأل
  

 حسب المناسب خطأ إشارة  وضعي إشارة صح أ:  
 

  

 ّالتصنيف هو عمليلوجود تبعاً،  ة وضع األشياء في مجموعات  
صفة مأو أكثر  شتركة ،ز بها عناصر المجموعة الواحدة  تتمي      )      (    

 ألنّ التصنيف مهمه ية ساعد على معرفة أسماء الكائنات الحي         )      (    
 نّصة إلى حيوانات ونباتات  فت الكائنات الحي                        (      )  

  

وتطلب من الطالبـات  تلحيواناامن صور  مة مجموعةًعلّتعرض الم ، صـنّفنها  أنعلـى  ،  ي
حسب الصشتركة بينهافة الم . 
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     لحنان كان في الجدول المدرسي حصة نشاط  ،علّمـة الذهاب إلى  تْرفقرالعلـوم فـي    م
ختبر ، فذهبتْ حنان الم؛ طرقتْ الباب .وهناك ، ختبر إلى الم  

  

 لسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته .ا : حنان -

 . اتهاهللا وبرك : وعليكم السالم ورحمة المعلّمة -

 ؟ ةي الفاضلتيا أستاذ : كيف حالك حنان -

ـ  ةوبصح،  بخيرٍ، : الحمد اهللا  المعلّمة - ـ . دة جي ؟                 كيـف حالـك  ؛  ي يـا حنـان  وأنت
 ؟ دروسكهي وكيف 

األنشـطة .   : الحمد اهللا ، بخيرٍ ، ودروسي ممتازةٌ ، ولكنّي جئت هنا ألنفّذ بعض حنان -
؟ ةيا أستاذ لك سؤاالًأسأ هل لي أن 

 . حنانيا  سرورٍ بكلِّ : المعلّمة -

 ) التي تقف مثل اإلنسان ؟!الوسيلة ( سم هذه : ما ا حنان -

 . ى هذا الهيكل العظميسمي : المعلّمة -

 الطويل الذي على ظهره ؟ يء: ما هذا الش حنان -

 . ى العمود الفقريسم: هذا ي المعلّمة -

 : وماذا يعني عمود فقري ؟ حنان -

ـ   ، و: هو سلسلة من الفقرات المرتبطة مع بعضها  معلّمةال - ة تمتد مـن الناحيـة الظهري
 . لجسم الكائن الحية

 فيد اإلنسان هذا العمود الفقري ؟: وبماذا ي حنان -

 أيضـاً ، وهـو  الوقـوف  و ،الجري ، ووالجلوس ، : هذا يساعد على الحركة  المعلّمة -
 . عامةوالد، الشكل العام  يعطينا

 هذه الفوائد للعمود الفقري ؟ كّل! : يا إلهي  حنان -

 بكل إنسان . فهو موجود،  حنان: نعم يا  المعلّمة -

بداخل جسـمي عمـود    : هذا يعني أنتْ قال ثم، قليالً  تْوصمتحنان ،  : تفاجئتْ حنان -
 !؟ فقري

 . ساعدك على اللعب والحركةفهو الذي ي، بالتأكيد  : المعلّمة -

 في الحيوانات أم في اإلنسان فقط ؟ : وهل يوجد حنان -
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فالحيوانات التي يوجـد بهـا   ، جميعها في وليس ، : يوجد في بعض الحيوانات  المعلّمة -
، الحصان :  مثل، الوقوف والحركة بشكل سريع  ععمود فقري تجدها تستطي

الدودة .: مثل ، تجد شكلها رخواً ؛ ا التي ال يوجد بها أم 

أعرف  ي ، أريد أنتستاذعنه أكثر يا أ ملّ! إن له أهميةً كبيرةً . تك: يا لهذا العمود  حنان -
 . شيء عنه كلَّ

 معي . حنانيا  تعالي:  المعلّمة -

 : إلى أين ؟ حنان -

 ن ؟زهذه الخُ ينهل تر ريك .سأ، و ي: تعال المعلّمة -

فـي  سـت  ولي، لماذا هذه الحيوانات في خزانتين  ولكن. بها حيوانات إن  : نعم ، حنان -
واحدة ؟ خزانة 

 في الخزانة األولى ؟ ؛ ماذا ترين ين . قولي لي يا حناناآلن ستعرف : المعلّمة -

 . لحيوانات ماتجس: أرى م حنان -

 وما أسماؤها ؟ : المعلّمة -

 أفعى .، و دجاجةٌ، و فأر، و حمام، و سلحفاةٌ، و وسمكةٌ،  فدع: ض حنان -

 . فقارية يها حيواناتٌسمهذه الحيوانات نُ.  حنان: هذا يكفي يا  المعلّمة -

 : وماذا يعني حيوانات فقارية ؟ حنان -

 جسمها يحتوي على عمود فقري . أن : أي المعلّمة -

 . هاااا: أ حنان -

 ترين ؟ماذا ، إلى الخزانة الثانية  ينظر: ا المعلّمة -

 . مات لحيوانات أيضاًجس: م حنان -

 سمها ؟: ما ا المعلّمة -

 .وعنكبوت ، جمبري ، وجندب ، ودودة ، وأخطبوط  : حنان -

 .يها حيوانات الفقارية سمهذه الحيوانات نُ.  حنانهذا يكفي يا  : المعلّمة -

 : وماذا يعني حيوانات الفقارية ؟ حنان -

 . جسمها ال يحتوي على عمود فقري أن : أي المعلّمة -

 . : أهااا حنان -

 ا وضعنا الحيوانات في خزانتين ؟لماذ : علمت اآلن يا حنان المعلّمة -
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تحتوي علـى  جميعها  شتركة في حيوانات الخزانة األولى أنفة المالص ألن، : نعم  حنان -
فقري  عمود ،والصها ال تحتوي على الثانية أنّ شتركة بين حيوانات الخزانةفة الم

 عمود فقري .

 يا حنان . ت: أحسنْ المعلّمة -

 . خالل وقت قصير الكثير منك تُمفقد تعلّ،  معلمتييا  كراً جزيالً لك: شُ حنان -

 . جاحى لك التوفيق والنّوأتمنّ،  ي يا حنان: بارك اهللا فيك المعلّمة -

  . نتهتة النشاط قد احص ألن، ن ، سأذهب اآل ةيا أستاذ : عن إذنك حنان -
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     علوم :             :بتدائي      اال رابعال           :الثاني  

  

  :العمود الفقري             :حصة  ٢  
                    

  
 

  

 تُ أنح الطالبة المقصود بالهيكل العظميوض .  
 أن الفقري .ة وجود العمود تذكر الطالبة أهمي  
 تُ أند الطالبة المقصود بالعمود الفقري .حد 

 تُ أنعدالفقارية د الطالبة أسماء حيوانات .  
 عطي الطالبة أمثلةًتُ أن وحيوانات الفقارية . فقارية لحيوانات ،  

  
 
صور لحيوانات الفقارية ، مجسم  صور لحيوانات فقارية ،السبورة ، طباشير ملونة ،       

هيكل عظمي ، بطاقات بأسماء الشخصيات 
 

 
 

  
 

  من خالل األسئلة التالية :، مة الطالبات للدرس بمراجعة الدرس السابق علّئ المهيتُ
  

  

 ما هو التصنيف ؟  
 ة التصنيف للكائنات الحما أهمية ؟ي  
 اذكري بعض الصفات التي ي؟ ة على أساسهامكن تصنيف الكائنات الحي  

  

وهـو  ) ، التصـنيف  ( لدرسنا  اليوم هو إكماٌل مة للطالبات أنعلّح الموضتُ؛ بعد هذه األسئلة 
تنا التي سـنقوم بعرضـها داخـل    توضيح ذلك من خالل مسرحي وسيتم، تصنيف الحيوانات 

ف .الص  
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  نومراقبة زمـيالته ، اإلنصات  بحيث تطلب منهن، ة مة الطالبات لعرض المسرحيعلّئ المهيتُ
الم )مثالت لشخصيوطالبة  ، الهيكل العظمي  بحيث ستقوم طالبة بتمثيل دور، ة ) ات المسرحي

سـم  تحمـل ا  ورقـة عليها  منهن وكلٌّسة العلوم ، دروطالبة بتمثيل دور م،  حنانبتمثيل دور 
لها مثّوصوراً للحيوانات التي تُ، ة الشخصي ،توجيه بعض األسئلة وسيتم  مـة أثنـاء   علّمـن الم

وهي، ة وبعد المسرحي :  
  

 بماذا عرالعمود الفقري ؟ ف الهيكل العظمي  
 م؛ خالل عرض المسرحية  نة العمود الفقري ؟ما هي أهمي  
 ّ؟  ف الهيكل العظمي الحيوانات إلى ماذا صن  
 عليها ؟  ؟ واذكري أمثلةً ما هي الالفقاريات  
 ًعليها ؟ ما هي الفقاريات ؟ واذكري أمثلة  

  

  
  

  

  هاتي أمثلةً جديدةً لكلٍّ من:  
 

  

 . حيوانات فقارية 
 حيوانات الفقارية . 

  

 حسب المناسب خطأ إشارة  وضعي إشارة صح أ:  
 

  

 ة فقارية            الجندب حشر                   )      (  
                          السلحفاة حيوان الفقاري    )      (  
                             الفأر حيوان الفقاري   )      (  
 شكّالعمود الفقاري يعامة للكائن الحي       ل الد  )      (  
                             اإلنسان كائن فقاري   )      (  

  

ورة ، وتطلب من الطالبات تلحيواناامن صور  مة مجموعةًعلّتعرض المعلى السب  معرفة أي
 ، وأي منها الفقارية ، ولماذا . من هذه الحيوانات فقارية ، ولماذا

 

   
 

 حنان .        
 علّمةالعلوم  م.    
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فـي   لعـب قلـيالً  لتخرج ت أن اهأم نم تْوطلب،  ادروسه سمر تْأنه؛ ام من األي في يومٍ     

لعـب  ، ت ةًومسـرور  ةًحرِفَ سمر تْفخرج، ر تأخّت أالّ امنه وطلبتْ،  اهأم اله فأذنتْ، الحديقة 
جلـس  ت أن تْروقر،  سمر تْبعفتَ، العصافير  براقتُو، جمع األزهار تو، لهو بين األشجار تو

    تْفحاول،  بعيد مكانٍ نه موكأنّ،  صغير صوتٌ ، اناديهي اًسمع صوتت اهوإذا ب، على العشب 
أخيـراً إلـى    تْفنظر،  جد شيئاًت فلم، جاه تّا في كلِّ تْفنظر، وت عرف مصدر الصت أن سمر

ـ  ، هرب ت أن تْادوأر،  تْففزع،  دودةً تْفوجد، العشب  ـ تمه:  افقالـت له ـ تمه..  يل ..       يل
ـ ، بل  هذا غير صحيحٍ : لها تْفقال. ذي أحداً أؤوال ،  ضعيفةٌ فأنا دودةٌ، ي منّ يفاال تخ  تأن

مـ ،  سـمر ال يـا  : الدودة  فقالتْ. وقد تجلبين لي الضرر ،  ةٌضر  دون أن علـي  يال تحكم
 كـلّ  ليسـتْ و،  ورخـو ،  تطاوٌلم يجسم، وعديمة األطراف ،  ضعيفةٌ فأنا دودةٌ، ني يتسمع

  . ومنها ما هو ضار، منها ما هو نافع بل  ، ةالديدان ضار
  

أعـيش داخـل   ، أنـا دودة األرض   : فقالتْ؟! أنت  من إذن : تْوقال،  قليالً سمر تْرفكّ     
بهضـم   وأقوم أيضـاً ، ربة التّ ساعد على تهويةتُ اًحوروج اتفأعمل فيها ممر، طبة ربة الرالتّ

تساقطة بعض أوراق الشجر الم ،ولـي  ، ربة صوبة التّتزيد من خُ، لها إلى مواد بسيطة فأحو
د تحـت  تجممتصاص الدم الماتقوم ب،  بةٌطي دودةٌ هي أيضاً،  ّالعلق الطبيى سمأخرى تُ أختٌ

  .جلد اإلنسان 
  

فقـد   ذلـك ، أعـرف   أكن لم، سامحيني : لها  تْوقال، كثيراً من الدودة  سمر تْنحرجا     
هنـاك ديـدان    ؛ سمريا  : الدودة فقالتْ . ونافعةٌ ةٌبطي وأنت،  ةالديدان ضار أن كثيراً سمعتُ
ةٌضار يرةٌوشر  ،هم لم يستمعوا إلينا ولكنّ، نصحناهم كثيراً ،  - سامحهم اهللا -نا وهم أبناء عم

 ،فـي   ، واللتان تتطفالن على اإلنسان ، وتعيشـان ودة اإلسكارس ود، ة منهم الدودة الشريطي
أنـت  ، فدودة  سامحيني مرة أخرى يا : تْ سمرفقال. ب له األمراض سبوتُ،  هاألمعاء الدقيقة ل

 :سـمر   تْفقال . سمريا  رورٍس بكلِّ: ؟ فقالت الدودة  نكون أصدقاء ما رأيك أن.  بةٌطي فعالً
فأ،  يسأراك غداً إذني قالتْم لي قبل أن الدودة فقالتْ. ر ال أتأخّ أخرج أن : سمريا  أحسنت 
  ك .كالم أم ينتسمع يأنت، 
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ها في المكان نفسـه  تفوجد، بة رى الدودة الطيتل ةًستحمم تْ سمرخرج؛ وفي اليوم التالي      
قالت الـدودة : مـا    ؛وفي أثناء الحديث .  متعاًم وأمضيا وقتاً، وضحكا ، وتسامرا ، وجلسا  ،

ن مجموعـة  ؛ مفهي مثلنا ، خويات الر إنّها ؟ بينقرفك على أصدقائي المأعر أن سمررأيك يا 
ها تعـيش فـي   إنّ الدودة : فقالتْ؟! تعيش  أين ولكن،  سرورٍ بكلِّ:  تْ سمرفقال. لالفقاريات ا

  ا .هي:  تْ سمرفقال. وننادي عليها ، سنذهب إلى الشاطئ . البحار 
  

فخرجوا .. يا قوقعة  ..يا محار  ..خطبوط أيا  : الدودة تْناد؛ وهناك ، ذهبا إلى البحر ف     
علـى   سـمر ف عـر الدودة تُ وأخذتْ،  على سمرودة وموا على الدوسلّ، جميعهم إلى الشاطئ 

، لـس  وأم،  جسمها طـري  حيواناتٌ سمر: هذه يا  فقالتْ) ، مجموعة الرخويات ( أصدقائها 
 تُفْتشر : تْ سمرفقال . يعمل على حمايتها، صلب  أغلبها يوجد داخل هيكل خارجي، ورخو 

هـل نسـتخرج    : تْ سمرفقال . سرور : بكلِّ فقالوا ؟ هل لي بسؤال ولكن،  بمعرفتكم جميعاً
؛  سـعيدة  : يا لها من فرصة ةًفرح تْفقال.  سمر: نعم يا المحار  ؟ فقالتمنك يا محار اللؤلؤ 

مجموعـة   فقالتْ. بصحبتكم  جداً ةٌأنا سعيد. والقوقعة ، خطبوط وعلى األ، عليك  فتُي تعرأنّ
ـ . ا عنّ ينوتسأل،  نوتأتي،  اننتنسي أالّنرجو .  سمريا  ونحن أيضاً : خوياتالر  : تْ سـمر فقال

 يـومٍ  أزورك كـلَّ س،  كثيراً أشكرك يا دودة. بون وأنتم أصدقاء طي،  ةٌوفي ةٌفأنا صديق، أكيد 
ال تقلق  حتىك إلى أم ياذهب؛ واآلن .  سمرك يا فيالدودة : بارك اهللا  فقالتْ . ءكأنت وأصدقا

  والدودة مسرورين بيومهم الجميل . سمر نم وذهب كلٌّ. عليك 
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     علوم :             :بتدائياال رابعال                 :الثاني  
  

  :       الالفقاريات    :حصة  ٢  
                                        

)( 
  

 
  

 تُ أني الطالبة أقسام الالفقاريات .سم  
 تُ أنطالبة صفات الديدان .د العد  
 الالفقاريات إلى مجموعاتها الرئيسية .الطالبة ف صنّتُ أن  
 تُ أننافعة، وأخرى  لديدان ضارة أمثلةًالطالبة  عطي .  
 الطالبة تذكر  أنالديدان . فوائد ومضار  
 تُ أنعدد الطالبة أهم اتصفات الرخوي   .  
 علّتُ أنل صلب .ات داخل هيكل سبب وجود معظم الرخوي  

  
 

  

صور للحيوانات ، بطاقات باألسئلة .السبورة ، طباشير ملونة ،  
 

 
 

  
 

  من خالل األسئلة التالية :، مة الطالبات للدرس بمراجعة الدرس السابق علّئ المهيتُ
  

  

 فعري كال مالعمود الفقري ) -: ( التصنيف  ن .  
  ؟ ): ( الفقاريات والالفقاريات ما الفرق بين  
 ًلكلٍّ هاتي أمثلة الفقارية تحيوانا -حيوانات فقارية ( ا يلي : مم . (    

  

  
 

 مفهوم األساسـي ناقشة الم ه سيتمنّعلى أ ههننببحيث تُ طالبات لعرض القصة ،مة العلّئ المهيتُ
رد بعد الس ،ثم علّتبدأ المة على الطالبات مة بسرد القصوذلـك مـن   ، لهـا   ، وجذب انتباههن
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ـ فـي  للحيوانات الموجـودة   وعرض صورٍ،  خرٍآل نٍرد من آف عن السخالل التوقّ ة القص ،
هاء من القصة نتمنهم ، وبعد اال صفات كلٍّ وأهم، والرخويات ، والتركيز على مفهوم الديدان 

  تطرح بعض األسئلة :؛ 
  

   على الدودة ؟ سمر تْفكيف تعر  
   سمر تْلماذا فزع مالدودة ؟ ن  
   ما هي الديدان ؟  
   ؟ الديدان ضارة هل كّل  
   ستفادة منهالديدان نافعة ، وكيف يمكن اال ذكري أمثلةًا .  
   لديدان ضارة ،  ذكري أمثلةًاباإلنسان وكيف تضر .  
   عيدةًتْ سمر سهل كان على الرخويات ؟ افهبتعر  
   خويات ؟ما هي الر  
   خويات على هياكل صلبة ؟  لماذا تحتوي معظم الر  
   من مجموعة الرخويات اذكري أسماء أصدقاء سمر .  

  

  

  
 

  عنها : اإلجابةقراءتها ، و وتطلب منهن، مة بطاقات باألسئلة التالية على الطالبات علّع الموزتُ
 

  

  

  اذكري فائدةً واحدةً لكلٍّ من:  
 

  

 . دودة األرض 
 دودة العلق . 
 . دودة القز 

  

  أكملي ما يلي:  
 

  

 ......... ال...يستخدم األطباء دودة ..متصاص الدم الممع تحت الجلدتج .  
 ... و...... األشجار المتسـاقطة  .......تقوم دودة األرض بهضملهـا  تحو

  . ...............من خصوبة ..تزيد إلى مواد بسيطة 
 لإلنسان ...........تسبب  .... ةالدودة الشريطي ....  
 ..... القواقع والمحار من مجموعة............... .  
 من .......... ؤنستخرج اللؤل......... . 
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)( 
  

) ( 
 

  مع أصحاب هذا المطعم : حفيص ات إلجراء لقاءإلى مطعم الفقاري ةٌصحفي تْذهب
  

 . : السالم عليكم سناء ةالصحفي -

 . : وعليكم السالم المدير -

 ؟ فما السبب، باألسماك  في هذا المطعم الخاص مٍأمس حالة تسم لقد حدثتْ : يةالصحف -

 . بها تلف دوجوال ي، : جميع األسماك طازجة  المدير -

، وأنشر ذلـك  ف عليها وعلى حالتها بنفسي وأتعر، : دعني أقابل هذه األسماك  ةالصحفي -
 معة المطعم .حيث ال يحدث ضرر لس، حيفة الصفي 

 . الزواحف، والبرمائيات هي األسماك ، و ها،  يل: تفض المدير -

 عن نفسك .فني عر؛ بدايةً ؛ د سمكة : سي يةالصحف -

س بواسـطة  وأتـنفّ ، أعيش في البحـار  ، فقاري ، مجموعة األسماك  نأنا م : السمكة -
نـي  أنّزعانف وذيل ، باإلضافة إلـى   يول، ي جسمي القشور غطّوي، الخياشيم 

 .أتكاثر بالبيض 

م التي كانـت فـي   سمحالة التّفي  ما رأيك ولكندة سمكة ، سييا  بك فتُ: تشر يةالصحف -
 مك ؟بوجبات الس وهل هذا له عالقةٌ ؟مطعمكم ليلة أمس 

ـ  أيضـاً  ونهـتم ، ونحن نهتم بها كثيراً ، : أسماكي طازجة  السمكة - معة مطعمنـا  بس ،
 وسأريك ذلك حتى ترين ذلك بأم عينكي .

 . : وهو كذلك يةالصحف -

 . ها بنفسكيصتفح،  هذه جميع أنواع السمك طازجةً؛  ينظر: ا السمكة -

 ؟ كيف تحصلون عليها ها طازجة .نّ، إ: نعم  يةالصحف -

، وذلك يصطادونها بالرغم من سرعة حركتها في الماء ،  ماهرينن صيادي ن: م السمكة -
 . نسيابيبسبب شكلها اال

م بسبب عـدم نظافـة المطعـم    سمقد تكون حالة التّ؛ إذن : األسماك طازجة ،  يةالصحف -
 ظافة ؟المسئول عن النّ نم. وأدوات المطبخ 

 .سناء  ةسيديا : أنا المسئول عن نظافة المطعم  الضفدع -

 .د ضفدع سييا نفسك  علىفني : عر يةالصحف -
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، ورطـب .  وأملـس  ،  جلدي عـارٍ ، وفقاري ، مجموعة البرمائيات  ن: أنا م الضفدع -
وعندما أكبر  في بداية حياتي بواسطة الخياشيم ، ني أتنفسزني أنّميالذي ي الشيء

 ) . نذيبهأبو  اسمهم ( وأبنائي، ستنقعات الم. أعيش في س بواسطة الرئتين أتنفّ؛ 

ـ ،  مسمر لنا حدوث حالة التّبرماذا تُب ولكن، د ضفدع بك سي فتُ: تشر يةالصحف - ة خاص
 ، أليس كذلك ؟ قد يكون السبب عدم النظافة؟ األسماك طازجة  ند لنا أما تأكّبعد

 ايقومـو ون أن ويسـتطيع  ،فأبنائي ( أبو نذيبه ) كثيـرون   ،: هذا غير صحيح  الضفدع -
 .بعملية تنظيف المطعم على مدار الساعة 

 .     )  وكـذلك المطـبخ  ، في أرجـاء المطعـم    تْلتجو ةحفي( الص: هذا واضح  يةالصحف -
 .يكون السبب عدم النظافة  مكن أنوال ي،  المطعم نظيفٌ.. نعم .. نعم 

ثهـا علـى   لكي ال تنشر تلو، ة ني ال أسمح أبداً بدخول الحشرات الضاركما أنّ : الضفدع -
 . األطعمة

 : وكيف تقوم بذلك ؟ يةالصحف -

 .ى عليهم أتغذّ : ببساطة ؛ الضفدع -

ـ  أن فأكيد؛ : إذا لم يكن السبب هو النظافة  يةالصحف - ـ  هناك خط توصـيل  ة أ فـي عملي
بائن الوجبات للز .مالمسئول عن ذلك ؟ ن 

 . سناء ةد: أنا المسئول سي الزواحف -

 .د زواحف سي، نفسك أوالً  علىفني عر : يةالصحف -

صـغارنا فـي    ، ونضع س بواسطة الهواء الجوينتنفّ، : نحن حيوانات فقارية  الزواحف -
ى بالحراشـف  غطّجلدنا م كما أن، ها تحتاج إلى حرارة الشمس لتفقس ألنّ، ربة التّ
 ،السلحفاة .مثل ،  م الحماية والقوةعطيهوي على هياكل صلبة تُا يحتمنّ وبعض : 

فـي  م سـم ك لحدوث حالـة التّ ما هو تبرير ولكن، د زواحف سي بك فتُ: تشر يةالصحف -
    هـذا ، والبرمائيـات مـن   بـراءة األسـماك    ننا مما تأكدة بعدوخاص، المطعم 
 ؟! الحادث

 صيل .ومن خدمة التّيحدث الخطأ  : ال يمكن أن الزواحف -

 . طويلةً مس فترةًم بسبب ترك الطعام في الشّسميكون التّ؟! قد ال  مِل : يةالصحف -

، التي في البحـار  بالطلبات  تختص، ة هناك زواحف مائي، فهذا غير صحيح :  الزواحف -
بالطلبات التـي علـى    ة تختصوهناك زواحف بري، ة ) ( السالحف المائي: مثل 

ألنها  نرسلها إلي أماكن قريبةالحف فالس، ( الحرباء والسحلية )  : مثل ،  اليابس
 . رسلها إلى أماكن بعيدةحلية والحرباء نالس : مثلريعة ، والزواحف السبطيئة ، 
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 : وهل لهذه الزواحف أطراف ؟ يةالصحف -

ومنهـا   ،ساح والتم، والسلحفاة ، ة السحلي: مثل ، أطراف قصيرة  اماله ا: منه الزواحف -
 .األفاعي : مثل ، ما هي عديمة األطراف 

 ؟ رةطماسيح زواحف خَاألفاعي والتّ أليستْ؛ سؤالي األخير  : يةالصحف -

 .ستبعادها عن خدمة التوصيل منا بانا قُولكنّ، ها خطيرة ، ان: نعم  الزواحف -

 ستفادة منها ؟ه ال يمكن اال: هذا يعني أنّ يةالصحف -

سـاعدنا  هـا تُ كما أنّ، مومها بصنع األدوية س نوم، جلودها ؛ نستفيد من  : بلى الزواحف -
 ص من قوارض المزروعات .على التخلّ

، المطعـم  داخل  نن موتك م لنسمحالة التّ؛ إذن  . زممتا ستفادة منها شيءاال:  يةالصحف -
  م ؟!سمالتّ فكيف حدث

  

لتلك الحالة التـي   ةعالجالم ةالطبيب افإذا بهعليه ،  ، فأجابتْ سناء ةحفيهاتف الص رن؛  أةًوفج
ـ كانـتْ  بل ،  األسماك نم تكن م لمسمحالة التّ أن اله تْدحيث أكّ، م سمبحالة التّ أصيبتْ من 

السمك  د تناولتها المريضة قبل تناولها وجبةق حلوى مكشوفة.  
  

تناولتهـا   م سـببه حلـوى مكشـوفةٌ   سمفالتّ، م سمهمة التّتُ نم : مطعمكم بريء يةالصحف -
 . ةالمريض

 . : الحمد اهللا المدير -

  . ذلك ه يستحقّألنّ، وسأمدح مطعمكم ، الجريدة : سأنشر ذلك غداً في  يةالصحف -
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     علوم :             :بتدائي      اال رابعال          : الثاني  
  

  :       الفقاريات     :حصة  ٢  
                                        

)( 
  

 
  

 تذكر الطالبة أنواع الفقاريات أن .  
 أن صفات األسماك تستنتج الطالبة أهم .  
 تُ أنصفات البرمائياتالطالبة د عد . 

 سمالطالبة سبب تسمية البرمائيات بهذا االل علّتُ أن   .  
 تُ أند صفات الزواحفعد .  
 أن ومضارها، واحف تذكر بعض فوائد الز   .  

  
 

  

الشخصيات ، ورق أسئلة .صور حيوانات فقارية ، بطاقات بأسماء السبورة ، طباشير ملونة ،  
 

 
 

  
 

  من خالل األسئلة التالية :، مة الطالبات للدرس بمراجعة الدرس السابق علّئ المهيتُ
  

  

 فعري كال مالالفقاريات -الفقاريات  – العمود الفقري -: ( التصنيف  ن ( .  
  الفقري ؟ما أهمية العمود  
 ًلكلٍّ هاتي أمثلة ديـدان نافعـة    – الفقارية تحيوانا -حيوانات فقارية ( ا يلي : مم– 

 مجموعة القشريات ) . –رخويات 
  

 حيث أن) ، التصنيف ( لدرسنا  اليوم هو إكماٌل مة للطالبات أنعلّح الموضتُ؛ بعد هذه األسئلة 
( الديـدان والرخويـات   : وكانت مجموعاتهـا  ، فقارية حيوانات التقسيمها إلى  تم تالحيوانا
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: ( األسـماك  ومجموعاتهـا  ، وحيوانات فقارية ، وهو درسنا لهـذا اليـوم ،   والمفصليات ) 
  تنا .  توضيح ذلك من خالل مسرحي وسيتم، )  تالبرمائيات والزواحف والطيور والثديياو
  

  
 

  

  نومراقبة زمـيالته ، اإلنصات  بحيث تطلب منهن، ة يمة الطالبات لعرض المسرحعلّئ المهيتُ
الم )مثالت لشخصية  بحيث ستقوم طالبة بتمثيـل دور ، ة ) ات المسرحيـحفيوطالبـة   ،  الص

األسماك ، وطالبةٌ بتمثيل دور البرمائيـات ، وطالبـةٌ   وطالبة بتمثيل دور ،  المديربتمثيل دور 
وصوراً للحيوانات التي ، ة سم الشخصيورقة تحمل اعليها  منهن وكلٌّبتمثيل دور الزواحف ، 

  : وهي، ة مة أثناء وبعد المسرحيعلّمن الم توجيه بعض األسئلة وسيتم، لها مثّتُ
  
  

  سماً لهذا المطعم ؟امن تعطي  
 ّركاء في المطعم ؟ما أسماء الش  
  ما طبيعة عمل األسماك في المطعم ؟  
 صفات األسماك ؟   ما أهم  
 مطبيعة عمله في المطعم ؟ريك الثاني ؟ وما شّال ن  
 صفات البرمائيات ؟ ما أهم  
 اذكري مثاالً على حيوان برمائي ، ولماذا سسمي بهذا االم .  
 الشريك الثالث في المطعم ؟ وما طبيعة عمله ن؟ م  
 صفات الزواحف ؟ ما أهم  
 الً لذكري مثاازواحف ضاروكيف يمكن االستفادة منها . ة ،  

  

  

  
 

  اإلجابة عنها :قراءتها ، و وتطلب منهن، مة بطاقات باألسئلة التالية على الطالبات علّع الموزتُ
  

 : ا يلياكتبي كلمةً واحدةً تدّل على كلٍّ مم 
 

     حيوانات تعيش في الماء وتتنفس بالخياشيم                     (           )  
   لها أرجل         دد على جسمها حراشف وال يوجحيوانات يوج  (           )  
   لك على اليابسة حيوانات تعيش في بداية حياتها بالماء ثم بعد ذ    (           ) 

    عليه حراشفوجسمها ليس 
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  يز كّل من الفقاريات التاليةفات التي تُماذكري الص:  
  )التمساح  -الضفدع  -األفعى  -( السمكة 

  

 ٍللفقاريات  عرض صور ،وعلى الطالبات معرفة ألي مجموعة ورتنتمي هذه الص .  
 

 
 

  

 سناء  ةحفيالص.  
 المدير .  
 األسماك .  
 البرمائيات   .  
 األسماك .  
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)( 
 

)( 
  

، يستأذن عليه رجٌل كبير في السـن   اجلس خلف مكتبهت ي؛ وه هديل ةفي مكتب المهندس     
  للدخول ، وكان من الواضح عليه سمات الهيبة والوقار .

  

 .السالم عليكم  : الشيخ الكبير -

- وعليكم السالم ةهندسالم : . 

هـي  ، ف ، ومسئوٌل عنهاات يمجموعة المفصلكبير أنا ، فك بنفسي أعر : الشيخ الكبير -
هاوأجسام، ة من أكبر مجموعات الكائنات الحي مـ كو ـ  ةٌن من ـ ق ،  عٍطَ

 خارجي . هيكل اا لههعظموم، ة مة إلى أجزاء مفصليقسا مهوأرجل

- أهالً وسهالً بك  ةهندسالم : .ـ  ةهندسوأنا الم بإمكـاني   هـلْ ) .  ( هـديل  ةالمعماري
ساعدتك ؟م 

 مـنهم  حداو أبني لكلِّ أن وأود، لي أربع أبناء  انأف، نعم ؛ في الحقيقة  : الكبير الشيخ -
لـي   يترسـم  أريـدك أن ؛  ةٌزتميم ةٌهندسك مأنّ ني سمعتُوألنّ،  اًبيت
وتجهيزها، على بنائها  يشرفوتُ،  البيوتطاً لهذه خطّم . 

- على الرحب والسعة  ةهندسالم : ،روطٌهل لك شُ ولكن م؟ بيت كلِّ ريدها فيتُ نةٌعي 

             بنـي األول وعائلتـه   سـيكون ال  األول لبيـت ا حيـث أن  ،: نعـم   الكبيـر  الشيخ -
 ( مجموعة الحشرات ) .

- ؟ البيتريدها في هذا : ما المواصفات التي تُ ةهندسالم 

، )  والجنـدب ، حـل  والنّ، اش ر( للفَ وأعشابٍ يحتوي على أزهارٍ : أن الكبير الشيخ -
فـإن   ؛ كمـا تعلـم  و، من األرجل  يوجد لها ثالث أزواجٍ العائلةهذه ف

 . هتمام بهفيجب اال، نتج العسل فهو ي، جداً  فيدحل مالنّ

- نعم بالتأكيد  ةهندسالم : ،]  : هكذا قال اهللا سـبحانه  ،  ] ٦٩النحل
 .وتعالى 

 :مثـل  ، رغـب فيهـا   أة التي ال رات الضارناك بعض الحشه : ولكن الكبير شيخال -
 ينقـل الـذي  ، والقمـل  ، ريـا )  المال الذي ينقل مرض (، البعوض 
 . األمراض
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- ـ الم وماذا  . ة بالبعوض والقملة الخاصالحشريبيدات سنستخدم الم، ال عليك  : ةهندس
 اني ؟الثّ البيتعن 

 . مجموعة العناكب )(  عائلتهاني وبني الثّالثاني ال بيت: ال الكبير شيخال -

- وما هي مواصفاته ؟ ةهندسالم : 

ى لكي يتسنّ، الهواء والشمس  فيهما يدخل  قليٌل،  غلقاًميكون مكاناً  : أن الكبير شيخال -
 . العقارب العيش فيهللعنكبوت و

- ؟ : هل لي بسؤاٍل ةهندسالم 

 . يلتفض، : نعم بالتأكيد  الكبير الشيخ -

- أليس العقرب م  : ةهندسالمة ؟ن الحشرات السام 

 . مخذ الحذر منهأيجب ف،  آلبائهم نوعاقّ وجد أبناءي،  : هذا صحيح الكبير الشيخ -

- ؟ الثالث بيتوماذا عن ال  : ةهندسالم 

 . ( مجموعة القشريات ) وعائلتهبني الثالث : هو ال الكبير لشيخا -

- ةهندسالم :  مواصفاته ؟ وما أهم 

لجمبـري  ليسـبح فيهـا ا  ،  كبيرة على أحواض ماء يحتوي : يجب أن الكبير شيخال -
 . والسرطان

- اممممممممم  ةهندسالم : ،ذيذة لإلنسانالجمبري من األطعمة اللّ إن . 

 . شاء اهللا إن وجبة جمبري في الغد ألذّ سأبعث لك، : هذا صحيح  الكبير شيخال -

- ؟ األخير البيتوماذا عن ، لك  : شكراً ةهندسالم 

 . ) مجموعة عديدة األرجل (وعائلته  بني األصغر: هذا الطابق ال الكبير الشيخ -

- ؟ البيتريدها لهذا : وما المواصفات التي تُ ةهندسالم 

التي ،  ودودة القز، أربع وأربعين  وأم، منها عصا موسى  لعائلة: هذه ا الكبير شيخال -
،  األعشـاب ربـة ، و الت إلى  بعض بيتفيحتاج هذا ال، نتج الحرير تُ

 .ى لها العيش فيها ليتسنّ، جيرات والشّ

- ومجموعاتهم : حفظ اهللا أبناءك ةهندسالم . 

 هديل .يا  : بارك اهللا فيك الكبير الشيخ -

- بإذن اهللا سأباشر العمل غداً :  ةهندسالم . 

 . معنا على حسن تعاونك : شكراً لك الكبير لشيخا -

- على و ةهندسالم جبٍا: ال شكر .  
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     علوم :             :بتدائي      اال رابعال           :الثاني  

  

  :فقاريات الال          :حصة  ٢  
                    

)( 
  

 
 

 تُ أنسمالطالبة أقسام الالفقاريات ي . 

 . اتصفات المفصلي ف الطالبة على أهمتتعر أن 

 . اتتذكر الطالبة أنواع المفصلي أن 

 . اتالطالبة أمثلةً لبعض المفصلي تُعطي أن 

 . ات إلى أقسامها األربعةتُصنِّف الطالبة المفصلي أن 

    
 ثانيا : 

  

 السبورة ، طباشير ملونة ، بطاقات بأسماء الشخصيات ، ورق أسئلة ، صور حيوانات .      

  
 

 

  
 

  تهيئ المعلمة الطالبات للدرس بمراجعة الدرس السابق من خالل األسئلة التالية : 
  

 ما هي الديدان ؟ 

 عة ؟اذكري أمثلةً لديدان ناف 

 ؟ ات لها هيكل خارجياذكري أمثلةً لرخوي  
  

، وسيتم   ت: الالفقاريا بعد هذه األسئلة ؛ تُوضح المعلّمة للطالبات أن اليوم هو إكماٌل لدرسنا
  توضيح ذلك من خالل مسرحيتنا .
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 ومراقبة زمالتهـن   تُهيئ المعلّمة الطالبات لعرض المسرحية ، بحيث تطلب منهن اإلنصات ،
)  المفصليات ( ( الممثّالت لشخصيات المسرحية ) ، حيث ستقوم طالبةٌ بتمثيل دور الشيخ الكبير

، وكُلٌّ منهما ملصقٌ علـى   هديل ةوطالبةٌ تمثيل دور المهندسة ، ، وطالبات تمثل كل منها عائل
ثّلها ، وسيتم توجيـه بعـض   صدرها ورقة ، تحمل اسم الشخصية ، وصور للحيوانات التي تُم

  األسئلة من المعلّمة أثناء ، وبعد المسرحية :
  

 ات ؟ما هي المفصلي 

 ات ؟كم عدد أبناء المفصلي 

 . ات التي تسكن الطابق الثالثأمثلةً لمجموعة القشري أعط 

 . أمثلةً لمجموعة عديدة األرجل التي تسكن الطابق الرابع أعط 

 أمثلةً لمجموعة العن اكب التي تسكن الطابق الثاني .أعط  
  

  
 

  تُوزع المعلّمة بطاقات باألسئلة التالية على الطالبات ، وتطلب منهن قراءتها ، واإلجابة عنها :
  

 فيات عر؟ المفصلي 
 

 : أكملي الفراغ األتي 
  

   . ات إلــى ............ ، و ............ ، وــم المفصــليتُقس ، ...........
 ومجموعة عديدة األرجل .

 . ................... ج النّحلنتي 

 . .................... عتبر ( الجمبري ) غذاءي 

 . ..................... ينقل مرض نألنّه م ضرالبعوض م 

   . ..................... العقرب والعنكبوت من مجموعة  
  

  ات ، وعلىتنتمي هذه الصور .عرض صور للمفصلي مجموعة الطالبات معرفة ألي 
  

 
 

 هديل ةالمهندس . 

 . الشيخ الكبير 

   طالبات يمثلن العائالت  
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)( 
 

ـ تتعـر  أن حـب تُ، طبعهـا   يف ةٌضوليفُ، في دروسها  قةٌتفوم جميلةٌ طفلةٌ ىجن       ىف عل
وطلبـت  ، لوالدها  ىجنة ذهبت ففي أول أيام العطلة الصيفي. من حولها بها حيط األشياء التي تُ

تذكرينقال ، فنظر إليها وابتسم ، وحديقة الحيوانات كما وعدها  ىيأخذها إل منه أن أال زلت : 
ألـيس  .  عليـه  نيد رووعد الح؟! تني وعدقد وأنت ،  أنسى كيف لي أن : فقالت؟!  جنـى يا 

ـ ك وفّألنّ،  في بوعدي لكوسأ : وقال لها، ضحك األب ؟! كذلك يا أبي  يت  بوعـدلـي   ك ،
  . بتفوق يونجحت

  

     جنى تْذهب ةًسرعم وأخـذتْ  ، للرحلة ستعداداًاترتيب األغراض في ساعدها ها لتُإلى أم 
  .بيدها  امعها بعض األطعمة للحيوانات لتطعمه

  

ـ  ودخلـتْ ،  وصل الجميع إلى حديقة الحيوان.. الرحلة  وبدأتْ      ،  جـداً  مسـرورةً  ىجن
، وتقفز من مكان إلـى آخـر   ، وتلهو ، أخذت تلعب .  يءوعالمات الفرح تعتلي وجهها البر

ـ ، من الطيـور   إلى مجموعة تْوصلَ إلى أن،  دعراقب الحيوانات عن بتُ  الحمـام ،  (:  يوه
أيـن تضـع الطيـور    : هـا  اجني أب سألتْ ثم، النظر إليها  أطالتْ. )  الصقورولعصافير ، او

حتى يفقس  هوترقد علي،  تضع أنثى الطيور البيض في العشّ: لدها اقال لها و يا أبي ؟بيضها 
 س الطيور األكسـجين مـن الهـواء الجـوي    كما تتنفّ ،وتعتني بصغارها حتى تكبر وتطير ، 

هـذا  : فقـال   !؟ ي جسمهاغطّوما هذا الذي ي : إلى أبيها وقالتْ جنى نظرتْ . نبواسطة الرئتي
 ولكـن  ، جميلة ه خلق هذه الطيور بأشكاٍلنّأكيف  !! قسبحان اهللا الخالّ : جنى قالتْ.  الريش

 : كيـف لهـذه الطيـور أن    قالتْ ؟ جنىوما هو يا  : قال األب. يا أبي  علي لحي هناك سؤاٌل
سـاعدها  ي وذيـالً ، ن ناحالها ج ن. تطير الطيور أل جنىيا  جميٌل سؤاٌل: قال األب ف ؟! تطير

 قالـتْ . في سرعة حركتها  ساهم أيضاًي شكلها االنسيابي كما أن، على التوازن أثناء الطيران 
 جنـى  فأخرجتْ . تأكل الطيور الحبوب: فقال األب ؟! أطعمها  ماذا. أطعمها  أريد أن:  جنى

، وتُراقب العصـافير ، وهـي تلـتقط الحبـوب      طعم الطيورتُ وأخذتْ، حقيبتها  نم الحبوب
  .في غاية السرور  جنىكانت وبمنقارها الصغير ، 
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؛ الحديقة  آخروفي ،  دعراقب الحيوانات عن بتُ وأخذتْ، رحلتها في الحديقة  جنى أكملتْ     
هـذه   : فقال والـدها ؟!  هذه الحيوانات هنا مِل: والدها  لتْأفس، من الحيوانات  ةًمجوع وجدتْ

 ، الحصـان : مثـل  ، ومنها ما يجـري   ،األغنام : مثل ، فمنها ما يمشي ، مجموعة الثدييات 
 فقالـتْ  .الكنغر : مثل ، ومنها ما يقفز ، الحيتان والدالفين : مثل ، ومنها ما يسبح  ، والضباع

.  رضع صغارها مـن األثـداء   ها تلد وتُألنّ: لدها فأجابها وا ؟ الثديياتب تُسمىولماذا  : ىجن
فقـال   . ها كثيـراً وتحب، على صغارها  جداً الحيوانات حنونةٌ إن هذه ى !!لهإ يا : جنى قالتْ

 ؟! ي جسم هـذه الحيوانـات  غطّماذا يلتسأل :  نىج عادتْ . جنىهذه هي األمومة يا : األب 
س الهواء ها تتنفّنّأكما ، أو الصوف ، أو الفرو ، بر أو الو، عر ي جسمها الشّغطّي : فقال األب

بواسطة الرئتين أيضاً الجوي .  
  

ولـيس عنـد   ، هذا الطائر هنا  مِل:  فقالتْ،  اًاشخفّ ىجن رأتْ؛ جانب تلك الحيوانات  ىإل     
،  . يغطّي جسمه الشّعر ) الوطواط أو (، اش الخفّ ىدعهذا ي: لدها اقال و ؟ مجموعة الطيور

راقبـة  فـي م  جنـى  رتْسـتم . ا ه يتكاثر بالوالدة مثل الثديياتألنّ، ن الثدييات م وهو أيضاً
هـذا  : فقال لها والدها ، لجمالها  تْرفس، إلى الدالفين  وصلتْ إلى أن، وإطعامها ، الحيوانات 

ييعيش في الماء ، والدولفين  ىدع ،ويخر آ وجد نوع ،يلثـدييات  وهـو مـن ا  ، الحوت  ىدع
 عجبتُْأ س الهواء الجوي .) ليتنفّ دقيقة تقريباً ١٥(  سطح الماء كّل ىيخرج الحوت إل . أيضاً
ـ تُ جنـى  فبدأتْ. رنا قد تأخّ،  جنىا يا هي : فقال األب،  وبلونه الجميل ، بالحوت  جنى ب رتّ

شـاهدته مـن   متـه و وهي في غاية السعادة لما تعلّ، غادر الحديقة مع والدها أغراضها لكي تُ
   حيوانات .
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     علوم :             :بتدائي      اال رابعال           :الثاني  

  

  :          الفقاريات   :حصة  ٢  
                    

)( 
  
 
  

 . اتتذكر الطالبة أنواع الفقاري أن 

 . د صفات الطيورتُعد أن 

 ح سبب تسمية الثديياتُوض بهذا االسم . تأن 

 تُعطي أمثلةً لثدييا ختلفة . تأنتعيش في بيئات م 

 . الديدان تذكر فوائد ومضار أن 

 ح بعض المفاهيم الخاطئة حولتُصح تبعض الثدييا أن . 

 . تُصنّف الفقاريات إلى أقسامها الرئيسية أن  
  

 
 

  سبورة ، طباشير ملونة ، صور للحيوانات ، بطاقات باألسئلة .      
 

 
 

  
 

  راجعة الدرس السابق من خالل األسئلة التالية :تهيئ المعلمة الطالبات للدرس بم 
  

  في كالً من : ( التصنيفالفقاريات ) . -العمود الفقري  -عر  
 صفات البرمائيات واألسماك ؟ ما هي أهم 

 : ا يليهاتي أمثلةً لكلٍّ مم 

  زواحف لها أطراف ) .    -( زواحف ليس لها أطراف         
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الطالبات لعرض القصة ، بحيث تُنبههن إلى أنّه سيتم مناقشة المفهوم األساسـي   تُهيئ المعلّمة
بعد السرد ، ثم تبدأ المعلّمة بسرد القصة على الطالبات ، وجذب انتباههن لهـا ، وذلـك مـن    
خالل التوقّف عن السرد من آنٍ آلخر ، وعرض مجموعة صورٍ للحيوانات ، والتركيز علـى  

ر والثدييات ، وأهم الصفات في كلٍّ منها ، وبعد االنتهاء من القصة تطرح بعـض  مفهوم الطيو
  األسئلة :

  

 لماذا أخذ الوالد جنى إلى حديقة الحيوان ؟ 

 صفات الطيور ؟ ما أهم 

 لماذا ؟ . شكل الطيور انسيابي 

 ما الذي يساعد الطيور على الطيران ؟ 

 صفات الثدييا يقة الحيوان ؟التي رأتها جنى في حد تما أهم 

 عتبر الخفّاش من الثدييا؟ تلماذا ي 

 الحوت والدلفين من الثدييا أن ؟ تهل صحيح 

 ماذا استفدتم من جنى ؟  
  

  
  

  تُوزع المعلّمة بطاقات باألسئلة التالية على الطالبات ، وتطلب منهن قراءتها واإلجابة عنها :
  

 ا يلي :اكتبي كلمةً واحدةً تدّل على كلٍّ مم 
 

 (           )        وجد على جسمها ريشٌ ، وتبيضحيوانات ي 

 من الثدييا عدي ولكنّه يطير              (           ) تحيوان ، 

 (           )         من الثدييات ، ويعيش في الماء عدي حيوان  
  

  : ؟! البقرة ) -األرنب  -( العصفور ما الصفات التي تميز كالً من  
  

، وتطلب مـن الطالبـات أن يصـنّفنها ؛ ألي     تتعرض المعلّمة مجموعةً من صور الحيوانا
 مجموعة تنتمي .
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Abstact 
 

     This study aimed at investigating the effects of using drama method on 
developing the scientific concepts and acquiring science processes at the 
elementary fourth grade students in science. 
 
     The main question in this study is: what are the effects of using drama 
method on developing the scientific concepts and some science processes 
in science subjects among the elementary fourth grade students in Gaza.    
 

 
     The sub-questions of the study are : 
 

1. What are the scientific concepts that should be developed at the 
elementary fourth grade students in science ? 

 
2. What are the science processes that should be developed at the 

elementary fourth grade students in science ? 
 

3. What are the required activities of using drama method on 
developing the scientific concepts and acquiring some science 
processes at the elementary fourth grade students in science ? 

 
4. Are there any statistical differences in the achievements of the 

elementary fourth grade students in science classes in testing 
scientific concepts test related to using drama between the 
experimental group and the controlling group ? 

 
5. Are there any statistical differences in the achievements of the 

elementary fourth grade students in science classes in testing 
some science processes test between the experimental group 
and the controlling group ?  

 
     The sample of the study consisted of two classes from students of fourth 
grade from Emoas Primary School for Girls (a governmental school). The 
number of students was (80) , forty of them were assigned to the 
experimental group, and  forty  were assigned to the controlling group. 
The researcher ascertained the equivalence of the two groups (the 
experimental group and the controlling group) using the former 
achievement in science and the pre-tests .  
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      The researcher uses analytical methods for the science book for    the 
4th grade to identify the scientific concepts and the science processes, and 
tests for the scientific concepts and the science processes. The validity of 
this test was judged by experts, and its reliability was confirmed by 
administering it to a group of (40 students). The tools of the study were 
pre test, post test, (T) test and Eta- Square .  
 

  
And the results indicate that : 
 

1. There are some significant statistical differences at (α = 0.05) in 
the achievements of the students in testing scientific concepts 
related to using drama between the experimental group and the 
controlling group. 

 
2. There are some significant statistical differences at (α = 0.05) in 

the achievements of the students in testing the science processes 
between the experimental group and the controlling group. 

 
     According to the results of the study, the researcher recommends that 
it is necessary to improve drama activities in teaching science in primary 
school students and to give more concentration to the scientific concepts 
and the science processes.  

 
  


