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Abstract 

Aim of the Study: This study aims to investigate the effect of using the 

realistic learning form to modify the alternative conceptions of scientific 

concepts with the female students of the fifth grade and their tendencies 

towards science. 

Study Approach: The researcher uses the descriptive and quasi-

experimental approach. 

Study Sample: The sample was (66) female fifth grade students from 

Al-Farabi Joint school  

Study Tools: The research used a test to identify the alternative 

conceptions of scientific concepts and their tendencies towards science. 

Results:  

- There are statistically significant differences at the level of 

significance (0.05≥ α) between the average level of the experimental 

group students and the control group in testing the posttest 

alternative conceptions of the experimental group. 

- There are statistically significant differences at the level of 

significance (0.05≥ α) between the average level of the experimental 

group students and the control group in the scale of their tendencies 

towards science for the experimental group. 

Recommendations:  

- To add the realistic learning form to the teaching methods courses at 

universities and to work in training the students (to-be-teachers) on 

how to use them. 

- To pay attention to training the teachers on how to detect the 

alternative conceptions and how to modify them. 

 

Keywords: Realistic Learning, Scientific Concepts, Alternative 

Conceptions, Tendencies towards Science. 
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 اإلىداء
 

 النيار وأطراؼ الميؿ آناء لي دعوا مف إلى 

 الفخار تاج رأسي عمى وضعوا مف إلى 

 وأبي أمي إلى 

 ألجمي غالي كؿ وبذلوا أحبوني مف إلى 

 األعزاء وأخواتي خوتيإ إلى 

 الدواـ عمى بيف أفتخر المواتي صديقاتي إلى 

 المقاـ ىذا في أكوف أف في     ً سببا   وكاف عممني مف كؿ إلى 

 الباحثيف عف المعرفة والعامميف في محراب العمـ والتعميـ كؿ إلى 

 إلى أرواح الشيداء العظماء 

 إلى أسرانا البواسؿ 

 
 المجال ىذا في جيدي ثمار أىدي...      ً جميعا   إلييم
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 شكر وتقدير
الميـ ال عمـ ، األميفوالصالة والسالـ عمى النبي الصادؽ الوعد ، الحمد هلل رب العالميف

، أما وزدنا عمما، وأنفعنا بما عممتنا ما ينفعنا، عممنا تنا إنؾ أنت العميـ الحكيـ،لنا إال ما عمم
 بعد:

 أف أتقدـ بالشكر والتقدير إلى الجامعة اإلسالمية ممثمة فيسروري  نو مف دواعي فإ
درجة الماجستير مف خالؿ برنامج عمى إتاحة الفرصة لي لنيؿ  إدارتيا وعمادة الدراسات العميا

 الدراسات العميا والجيود التي بذلت مف أجؿ تسييؿ ميمتي في جميع مراحؿ الدراسة.

شرؼ عمى ىذه أصالح الناقة والذي ر األستاذ الدكتو  إلى الشكر كما وأتقدـ بخالص
ة مجرد راسالرسالة وأمدني بالدعـ والمساندة فكاف نعـ الموجو والمرشد منذ أف كاف موضوع الد

د الباحثة عمى السير أف خرجت ىذه الرسالة إلى حيز الوجود مما ساع فكرة في ذىف الباحثة إلى
ً       بخطى  ثابتة  فجزاه اهلل عني خير الجزاء.بتوجيياتو القيمة         ً مستنيرة      

 كؿ مف:  العرفاف إلى عضوي لجنة المناقشةوكذلؾ أتقدـ بالشكر و 

 حفظو اهللإبراىيـ حامد األسطؿ    / األستاذ الدكتور

 حفظو اهللاألستاذ الدكتور/ عطا حسف درويش      

عمى ما بذلوه مف جيد ثميف في  تنقيح وتقييـ ىذه الرسالة  كي تصبح عمى أفضؿ 
نجاز ىذا الذيف ساىموا في اوالتقدير إلى األساتذة المحكميف وال يفوتني أف أتقدـ بالشكر  وجو،

     ً                                                         وأيضا  أتقدـ بخالص الشكر واالمتناف إلى والدي  أمد اهلل في عمرىما، .مختمفةالعمؿ بمراحمو ال
لىو   .إخوتي وأخواتي      ا 

رشادا                          ً  لكؿ مف شاركني مسيرتي نصحا   التقدير     ً                  وأخيرا  أتوجو بكؿ مشاعر  لخروج ىذا           ً وا 
 اهلل خير الجزاء، واهلل ولي التوفيؽ.     فجزآىـالعمؿ بأفضؿ صورة 

 
 الباحثة

 قةأبو د شريف إبراىيم ميرام
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 الفصل األول
 مشكمة الدراسة وخمفيتيا

 المقدمة:
العممي والتكنولوجي اليائؿ مما يتطمب إعداد يمر العالـ اآلف بمرحمة مف التطور والتقدـ 

ولف يتحقؽ ذلؾ إال مف خالؿ إيجاد  جيؿ عممي لديو القدرة عمى استيعاب ىذا التطور ومواكبتو،
بيئة مالئمة لذلؾ يتـ فييا ربط عمميتي التعميـ والتعمـ بالخبرات والمواقؼ الحياتية لممتعمـ في 

أساليب التدريس الحالية القائمة عمى إعطاء  فإوعميو ف الواقع الفعمي الذي يعيش فيو.
المعمومات مف قبؿ المتعمـ واستخداـ األساليب المفظية لـ تعد مناسبة في ظؿ ىذه التطورات 

 السريعة.

العممية  محور بصفتو المتعمـ عمى والتركيز والتعمـ التعميـ تطوير إلى بحاجة نحف وعميو
 وما البيئة مع التكيؼ مف الفرد لتمكيف لمتدريس حديثة واستراتيجيات طرؽ عف والبحث التعميمية

 إعادة إلى ىدفت حديثة تربوية استراتيجيات التربويوف وضع ىذا تحقيؽ أجؿ ومف يستجد فييا،

 وميارات وأنشطة ومعارؼ مفاىيـ تتضمف بحيث تطويرىا عمى والعمؿ الدراسية في المناىج النظر

 تحصيؿ إلى بالطمبة الوصوؿ بغية العممية لممفاىيـ أفضؿ تعمـ وتحقؽ المتعمـ بتفعيؿ دور تيتـ

 .والعممية العممية حياتيـ في يتعممونو ما وعييـ ألىمية وزيادة أعمى

المعرفة  ومفتاح العمـ لغة فيي البيئة، تعقد مف تقمؿ أنيا في العممية المفاىيـ أىمية وتبرز
 بمجموعيا المبادئ تشكؿ التي والظواىر، األشياء مف راكبيدا عد وتصنؼ تنظـ نياإ حيث العممية،

 في حؿ العممية المفاىيـ تساعد كما العمـ، نتاج تمثؿ التي المفاىيمية البنىو  الرئيسية العممية

 والخميؿ، اليومية )خطابية، الحياة مواقؼ في الفرد تعترض التي     ً خاصة   وفيميا المشكالت
 .(180ـ، ص2001

المفاىيـ  تعمـ يتطمب الجديد المفيـو تعمـ فإف البعض بعضيا مع ترتبط المفاىيـ إف وحيث
 يعيد المتعمـ إف حيث أوزوبؿ نظرية مع ىذا ويتفؽ المتعمـ ذىف في وضوحيا مف والتأكد السابقة

 المفاىيمية البنية لديو تتغير المتعمـ أف يعني وىذا نموه، أثناء في مستواىا وتطوير بناء مفاىيمو،

 لما     ً تبعا   مستمر تنظيـ إعادة تتضمف معرفية    ً بنى   القديمة المعرفة مع الجديدة المعرفة حيث تكوف

 (.111ص ـ،2001مف مواقؼ )نشواف، يستجد
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 فجائي يتـ بشكؿ ال المتعمـ لدى ومعنى فيـ مف بو يرتبط وما المفيـو لذلؾ البد أف يكوف

 سابقة عمى خبرات لممفيـو المصاحبة الجديدة الخبرات فيو تبنى منطقي لنظاـ اوفق ببطء يتكوف بؿ

 (.23ـ،ص1994)الدمرداش،أخرى الحقة خبرات الوقت نفس في وتبنى

 نستطيع الذي بالقدرو  وتطوره العمـ، فيـ في األساس ىي العممية المفاىيـ فإ حيث

 مف لدييـ دافعة قوة وجدنا قد نكوف الطالب تعمـ تحسيف بيا يمكف التي الطرائؽ بو إلى التوصؿ

 وفؽ يسير المفيـو تعمـ أف التأكد مف البد وليذا ذاتيا، العممية المفاىيـ مف اكتشاؼ المزيد أجؿ

 (.4ـ،ص2012)فنونة، لمفردالعقمي  ومتطمبات النمو متطمباتو

إكساب  ويعد، وتطوره العمـ لفيـ اأساس ومف ىنا ترى الباحثة أف المفاىيـ العممية تعد
 عمى قدراتيـ تزيد مف لكونيا العممية التربية و الرئيسة العمـو تدريس أىداؼ أحد لمتالميذ المفاىيـ

 والمواقؼ واألحداث األشياء عديد مف تصنيؼ عمى تساعدىـ و الطبيعية الظواىر مف عديد تفسير

 تسيؿ دراستيا. فئات في وتجميعيا

ا ألىمية المفاىيـ والمكانة التي تحتميا في تدريس المواد المختمفة وضرورة تعمميا     ً ونظر    
يقـو الباحثوف والمختصوف بإجراء البحوث والدراسات الستقصاء صورة المفاىيـ  بطريقة صحيحة

 وكذلؾ أساليب ونماذج واستراتيجيات تدريسيا، وتكوينيا وواقعيا الفعمي في أذىاف المتعمميف،
وقد توصمت ىذه الجيود إلى أف التالميذ يأتوف إلى حجرة الدراسة وفي حوزتيـ أفكار وتصورات 

وتمؾ التصورات تتعارض مع التصور  اىيـ والظواىر الطبيعية التي تحيط بيـ،بديمة عف المف
العممي السميـ الذي يفترض أف يكتسبو التالميذ ،مما يساىـ في تكويف تصورات بديمة عف 
المفاىيـ والظواىر الطبيعية تعيؽ فيـ التالميذ ليذه المفاىيـ والظواىر بشكؿ عممي سميـ 

 (.3ـ، ص 2008)األسمر،

ف  في إعاقة البديمة التصورات لدور كاإدرا أكثر أصبحوا قد العمـو بتدريس الميتميف     وا 

 مع مف األحياف كثير في تتعارض التصورات وتمؾ، األحياف بعض في العممية المفاىيـ اكتساب

 تمؾ حيف تصبح ا     ً تعقيد   المشكمة وتزداد الظواىر ىذه لتفسير العمماء يقرره الذي العممي التصور

 العممية الكتساب المفاىيـ ومعيقة لمتعميـ مقاومة عوامؿ بالتالي فتشكؿ الجذور عميقة التصورات

 .226)ص ـ،2002)زيتوف،الصحيحة

 فالكثير الطمبة، لدى العممية لممفاىيـ الصحيح التكويف أىمية يتضح سبؽ ما عمى      ً وبناء  
 ىذا لكف فقط، المقررة بالمعمومات حشوىا يتـ فارغة وعقوليـ لممدرسة يأتوف الطالب يعتقد بأف
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ىذه  يأخذ أف المعمـ عمى وينبغي المفاىيـ عف معينة تصورات لدييـ يكوف فالطمبة ليس بصحيح
 .مكانيا العممية لممفاىيـ الصحيحة التصورات إحالؿ بيدؼ االىتماـ محمؿ عمى التصورات

 ذاتو المعمـ إلى يرجع فبعضيا بديمة، تصورات تكويف في تساىـ التي المصادر وتختمؼ

 يتكوف حيث ذاتو لممتعمـ يرجع وبعضيا لطالبو، يقدميا التي المفاىيـ حوؿ تصورات مف بما يمتمؾ

 يحدث ما ا    ً وأيض   المحيطة، البيئة مع تفاعمو خالؿ مف الشخصية خبرتو نتيجة بديمة لديو تصورات

 التصورات ىذه تشكيؿ في تسيـ قد معتادة بطريقة معرفي محتوى تقديـ مف الدراسة داخؿ حجرة

 العممية، والمفاىيـ الظواىر بعض حوؿ المدرسية الكتب في المتضمف المحتوى باإلضافة إلى

 (.132ص ـ،2001ىذه المعرفة)العطار، تقديـ وطريقة

ا لمتأثير السمبي لمتصورات البديمة عمى فاعمية التعمـ فقد اىتمت الكثير مف     ً ونظر  
ـ(، 2015ـ( و دراسة خمة )2016كدراسة عمراف )الدراسات العربية واألجنبية بالكشؼ عنيا 

أكباس  دراسةو ، ـ(2012ـ( و دراسة الديب )2013) ـ(، ودراسة الدىمش2014ودراسة قاسـ )
وغيرىا مف الدراسات التي أثبتت جميعيا وجود ( (Akbas & Gencturk,2011 و جينكترؾ

والجامعي وأكدت عمى انتشارىا تصورات بديمة لدى التالميذ في كافة مراحؿ التعميـ العاـ 
وقد أصبح التحدي الذي يواجو معمـ العموـ اآلف ليس فقط مساعدة التالميذ ، وصعوبة تعديميا

عمى تعمـ المفاىيـ العممية بصورة سميمة بؿ مساعدتيـ بصفة خاصة عمى تعديؿ التصورات 
 ممفاىيـ العممية الموجودة داخؿ بنيتيـ المعرفية.         لالبديمة 

مف  وىو الواقعي التعمـ نموذج العمـو تدريس في استخدمت التي البنائية النماذج أبرز ومف
 وظؼ وقد . العربي لممجتمع البيئة الثقافية خصائص فييا يراعى التي التدريسية النماذج

 التدريس تحسيف في العمـو تدريس البنائي ومبادئ التعمـ مبادئ مف كؿ (ـ1996)الخميمي،

 حيث مف المتعمميف وخصائص الدرس طبيعة موضوع في المتمثمة الواقعية الظروؼ بمختمؼ

مكانات المعرفية ونوعية والخمفية المتوقع الخاطئ الفيـ العممي  المحتوى وطبيعة المعمـ                 البيئة وا 
 التعميـ عمميتي وخطوات مراحؿ ترسـ المخططات التي مجموعة " ىو الواقعي التعمـ نموذجو 

 البنائي والمدخؿ constructivist theory النظرية البنائية وفروض أسس ضوء في والتعمـ

constructivist approach ( 10-11ص ص  ـ ،2000وتاج الديف، ،صبري .) 

حيث تدعـ إلى حد كبير ىذا النوع  ،الواقعي تعمـا بال      ً ا وثيق                                ً وترتبط النظرية البنائية ارتباط  
مف التدريس الذي ييدؼ إلى ربط عمميتي التعميـ والتعمـ بالخبرات والمواقؼ الحياتية في الواقع 
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الذي يعيش فيو.ويأتي النموذج الواقعي كأحد نماذج التعميـ والتعمـ التي ظيرت حديثا وبنيت 
 (.119-177ص ص ، ـ2000وعبد الراضي، ،عمى أفكار الفمسفة البنائية )صبري

الذي يتـ قبؿ  الواقع تحميؿ: ىي مكونات ثالثة مف العمـو لتدريس الواقعي النموذج ويتألؼ
الذي يركز عمى  والتنفيذلمتدريس الذي يرتكز إلى إعداد خطة التدريس  والتخطيط تنفيذ التدريس 

 (.6ص ـ،2010 )عبده، ما يدور في حجرة الدرس 

وقد أثبتت العديد مف الدراسات العربية واألجنبية أىمية استخداـ النموذج الواقعي في 
ـ( التي أظيرت فاعمية نموذج التدريس الواقعي في تعديؿ 2016التدريس ومنيا دراسة المراكبى)

التصورات الخاطئة لبعض مفاىيـ االقتصاد المنزلي وتنمية القدرة عمى اتخاذ القرار لدى طالبات 
ـ( فاعمية نموذج التدريس الواقعي في 2015وكذلؾ أظيرت دراسة غرزاف) المرحمة اإلعدادية

تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ الكيميائية في مادة الكيمياء لمصؼ األوؿ الثانوي بالمممكة 
ـ(التي أوضحت فاعمية 2014العربية السعودية وتنمية االتجاه نحو المادة، ودراسة الشمري)

طالب وذج الواقعي في اكتساب المفاىيـ اإلحيائية واالتجاه نحو البيئة المدرسية لدى األنم
  Buxton and) وويتمي بكستوف  دراسة الصؼ الرابع العممي وتناولت

Whately,2002)كاتجاه لتكامؿ العمـو والدراسات  لالستفسار البيئي، النموذج الواقعي
ية في الجنوب الشرقي مف لويزينيا، وىذا يعني ابتكار االجتماعية في المدارس االبتدائية المدن

ولتحقيؽ ذلؾ البد مف ربط المحتوى العممي  خبرات تعميمية واقعية لممدرسيف والطمبة،
 بالموضوعات البيئية المحمية واالىتماـ بالتعمـ المبني عمى االستفسار.

ممموسة في الواقعي أىمية التعمـ ف لنموذج إوفي ضوء ما سبؽ الحظت الباحثة 
تنظيـ المعرفة والتفكير عمى أعمى مستوى. كما يولي أىمية  ىالتدريس فيو يساعد الطالب عم

لممعرفة السابقة لدييـ، فالبني المعرفية التي يشكميا عقؿ المتعمـ تتأثر بخبراتو السابقة كما أف 
التالميذ محتوى التعمـ غالبا ما يكوف في صورة مياـ أو مشكالت حقيقية ذات صمة بحياة 

فة مف أىـ أىداؼ التعميـ ف التفكير الناقد واالستخداـ النشط لممعر إومما يدعـ ذلؾ  وواقعيـ.
 .البنائي

 ذي التعمـ عمى ةقائم تعمـ نواتج تحقيؽ في فاعؿ بدور يسيـ أف ليذا النموذج ويمكف

 .ودقيؽ صحيح ىو بما ) الخطأ ( البديمة األفكار واستبداؿ والفيـ المعنى،
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أىـ أىداؼ تدريس العمـو بشكؿ عاـ التحرر مف الخرافات ورفض الغيبيات وقد ومف 
كذلؾ ، يرجع ذلؾ لدور االتجاىات كموجو لمسموؾ ويمكف االعتماد عمييا في التنبؤ بنوع السموؾ

باعتبارىا دوافع توجو المتعمـ الستخداـ طرؽ العمـ وعممياتو ومياراتو بمنيجية عممية في البحث 
 (.75ص  ـ،2008 لتالي ضرورتيا في تكويف العقمية العممية )حبيب،والتفكير وبا

ومف األىمية في تدريس العمـو تحويؿ المعرفة إلى عمؿ وسموؾ لكي يتـ انتفاع الطمبة 
حيث يعد ىدؼ اكتساب االتجاىات العممية مف قبؿ الطمبة بصورة وظيفية مف أىـ  بما يعرفوف،

 تبر بمثابة الدافع التي تحفز التالميذ لدراسة العموـ،أىداؼ تدريس العموـ الف االتجاىات تع
وتساعدىـ في اكتساب األفكار العممية والميارات العممية وتوظيفيا في مواقؼ جديدة)عطا 

 (.164ص ،2001اهلل،

 وقد أثبتت العديد مف الدراسات أىمية االتجاىات العممية ومنيا دراسة مشتيى
التفكير اإلبداعي واالتجاه نحو العمـو لدى طالب ـ(التي أسفرت عف تنمية ميارات 2015)

ـ( التي ىدفت إلى تنمية 2013) الصؼ التاسع بتوظيؼ التقنية المدمجة، ودراسة المطوؽ
 التفكير الناقد واالتجاه نحو العموـ لدى طمبة الصؼ الثامف عند استخداـ إستراتيجية جيجسو، و

التي أظيرت أف   (Siribunnam and Tayraukham,2009) سيربناـ و تيركياـ  دراسة
اتجاه الطالب نحو تعمـ الكيمياء ارتفع باستخداـ إستراتيجية دورة التعمـ)الياءات السبع( 

ستراتيجية  .K.W.L            وا 

أساسية تقع عمى عاتؽ                                          ً ف تكويف االتجاىات العممية لدى الطمبة ميمة  إوترى الباحثة 
المؤسسة التربوية باعتبارىا دوافع توجو الطالب الستخداـ طرؽ العمـ وعممياتو ومياراتو بمنيجية 

عمى ذلؾ ينبغي إقناع الطمبة بضرورة النظر إلى المشكمة       ً وبناء   عممية في البحث والتفكير،
 لسابقة.العممية مف مختمؼ الجوانب والتحرر مف كؿ ألواف التحيز والميوؿ ا

 العممية، لممفاىيـ الطالب إكساب فييا نظـي مراحؿ مف ا النموذجىذ بو يتميزا لما     ً ونظر  

 الحديث. النموذج اىذ تجريب رأت الباحثة بأىمية

 الخامس طمبة الصؼ لدى البديمة التصورات لتعديؿ النموذج ذاى الحالية الدراسة وتتبني

 خالؿ مف بحوزة الطالبات التي البديمة التصورات عمى التعرؼ بأىمية الباحثة شعرت األساسي وقد

 إجراء مقابالت معأنيا أثناء  حيث في مدارس وزارة التربية والتعميـ،سابقة عمميا كمدرسة 
جسـ اإلنساف وأجيزتو وجدت تصورات بديمة مختمفة في عف مفاىيـ طالبات الصؼ السادس 

 السابقة، المفاىيـ حوؿ خاطئة لتصورات التالميذ امتالؾ واضح تبيف بشكؿ وقد ،اتأذىاف الطالب



7 

 الحظت وقد المفاىيـ ىذه حوؿ التالميذ تصورات عمى أسئمة لمتعرؼ طرح خالؿ وأيضا مف

 المفاىيـ بإحالؿ إقناعيف وصعوبة المتعمميف، أذىاف في البديمة وتماسكيا التصورات وجود الباحثة

 فعالة طرؽ استخداـ إلى ممحة حاجة فيناؾ وليذا لدييف، التصورات البديمة فم    ً بدال    الصحيحة

، تدريس في  مف االستكشاؼ لمتالميذ تتيح التي، المتنوعة العممية األنشطة مف خالؿ وذلؾ العمـو

ا، والتعمـ التعميـ في االيجابية والتقصي والمشاركة البحث خالؿ ً  وأيض   في إليو توصموا ما تطبيؽ    

 نطاؽ عف تخرج ال مدارسنا في العمـو تدريس في المتبعة التدريس وألف طرؽ العممية، حياتيـ

 الطالبات، لدى البديمة التصورات بقاء في يساىـ مما نظري، وشرح مف محاضرة المعتادة الطريقة

 الباحثة اختيار وقع وقد وحديثة، متقدمة لطرؽ تحتاج وتعديميا التصورات اكتشاؼ ىذه فإ حيث

جسـ  مفاىيـ يدرس ىذا الصؼ إف حيث عميو، الدراسة لتطبيؽ األساسي خامسالصؼ ال عمى
 في تتماسؾ أف قبؿ بدايتيا في البديمة التصورات تعديؿ في يساىـ مما، اإلنساف وأجيزتو ألوؿ مرة

 في المفاىيـ ىذه عمى يبنى حيث صحيح، بشكؿ الالحقة المفاىيـ فيـ مما يسيؿ، الطالبات أذىاف

 باستخداـ التعمـ نحو ايجابية اتجاىات الطالب إكساب في ذلؾ ويساعد التعمـ الالحقة، سنوات

 .حديثة طرؽ

ومما سبؽ ومف خالؿ شعور الباحثة بمشكمة الدراسة، تبدى لمباحثة دراسة أثر استخداـ 
نموذج التعمـ الواقعي في تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ العممية لدى طالبات الصؼ الخامس 

 العموـ.األساسي واتجاىاتيف نحو 

 مستندة  في ذلؾ إلى عدد مف المبررات:

المحتوى العممي لممنيج المقرر مزدحـ بالكثير مف المفاىيـ العممية التي تحتاج إلى طرؽ  -
 تدريس فعالة تثير دافعية الطالب وتعزز اتجاىاتيـ نحو العموـ.

ويف بشكؿ ا في التدريس يضمف سالمة ىذا التك    ً سموب  اإف تكويف المفاىيـ العممية، يقتضي  -
 بنائي في أذىاف المتعمميف .

ثر استخداـ أالتي تناولت  –عمى حد عمـ الباحثة -ندرة الدراسات عمى المستوى المحمي -
 نموذج التعمـ الواقعي في تعديؿ التصورات البديمة .

ف عدد مف الدراسات قد تقصت وجود التصورات البديمة لمفاىيـ العموـ تمثؿ أجيزة جسـ إ -
مما ولد شعورا لدى الباحثة بأىمية التعرؼ عمى ىذه  حؿ التعميـ الالحؽ،اإلنساف في مرا

 والعمؿ عمى تعديميا. التصورات في مراحؿ مبكرة مف تعمـ التالميذ،
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 :الدراسة مشكمة

 اآلتي: الرئيسي السؤاؿ في الدراسة مشكمة تتحدد

ما أثر استخدام نموذج التعمم الواقعي في تعديل التصورات البديمة لممفاىيم العممية لدى 
 ؟طالبات الصف الخامس األساسي واتجاىاتين نحو العموم 

 :التالية الفرعية األسئمة الرئيسي السؤال ىذا من ويتفرع

المفاىيـ  حوؿ األساسي الخامس الصؼ طالبات لدى الموجودة البديمة التصورات ما -1
 العممية لوحدة جسـ اإلنساف وأجيزتو؟

ما الصورة العامة لنموذج التعمـ الواقعي في تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ العممية في  -2
 مادة العمـو لدى طالبات الصؼ الخامس األساسي؟

( بيف متوسط درجات α≤0.05ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) -3
جموعة التجريبية وأقرانيف بالمجموعة الضابطة في اختبار التصورات البديمة طالبات الم

 لممفاىيـ العممية؟

( بيف متوسط درجات α≤0.05ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) -4
طالبات المجموعة التجريبية وأقرانيف بالمجموعة الضابطة في مقياس االتجاه نحو مادة 

 العموـ؟

 

 :راسةالد فروض

 :التالية الفرضيات صياغة تـ الدراسة أسئمة عف لإلجابة

( بيف متوسط درجات α≤0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) -1
طالبات المجموعة التجريبية وأقرانيف بالمجموعة الضابطة في اختبار التصورات البديمة 

 البعدي.

( بيف متوسط درجات α≤0.05توى الداللة)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مس -2
 مادة نحوطالبات المجموعة التجريبية وأقرانيف بالمجموعة الضابطة في مقياس االتجاه 

 .العموـ
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 :الدراسة أىمية
 :التالية االعتبارات إلى الدراسة أىمية ترجع

 التصورات البديمة عالج في تسيـ قد عالجية، إستراتيجية تقديـ في تفيد أف الدراسة ليذه يمكف -1

، مادة في الطمبة لدى  العموـ أساليب مناىج لتضميف المناىج مخططي منيا يستفيد العمـو

 العممية. لممفاىيـ البديمة الطالب تصورات تعديؿ إلى تيدؼ وتعمـ، تعميـ

 يفيد مما العممية البديمة لممفاىيـ التصورات لتحديد       ً تشخيصي ا         ً اختبارا   الدراسة ىذه توفر -2

 . العمـو تدريس مجاؿ في الباحثيف

لمراحؿ نموذج التعمـ  وفقأ العممية المفاىيـ تدريس تتضمف لدروس، نماذج الدراسة ىذه تقدـ -3
 .ىذه الطريقة باستخداـ العمـو تدريس في المعمميف قد يفيد الذي األمر الواقعي

 معممي العمـو لتزويد المعمميف تأىيؿ برامج عف المسئوليف تفيد أف يمكف الدراسة ىذه نتائج -4

 لدي لممفاىيـ العممية البديمة التصورات تعديؿ خالليا مف يمكف التي الحديثة باالستراتيجيات

 ة.الطمب

 الدراسة:  أىداف
 :إلى الحالية الدراسة ىدفت

 الصؼ الخامس األساسي في وحدة طالبات لدى البديمة لممفاىيـ العممية تحديد التصورات  -1

 اإلنساف وأجيزتو.جسـ 

البديمة لممفاىيـ العممية  في تعديؿ التصورات الواقعي التعمـ نموذج استخداـ أثر معرفة -2
 .المتضمنة في الوحدة األولى )جسـ اإلنساف وأجيزتو(

ثر استخداـ نموذج التعمـ الواقعي عمى اتجاه طالبات الصؼ الخامس األساسي نحو أمعرفة -3
 مادة العموـ.

 :الدراسة حدود
 التزمت ىذه الدراسة بالحدود اآلتية :

طالبات الصؼ الخامس األساسي بمدرسة الفارابي االبتدائية المشتركة بمنطقة شرؽ خاف  -1
 ـ.2016-2017يونس في الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ 

 الوحدة األولى )جسـ اإلنساف وأجيزتو( مف كتاب العمـو العامة لمصؼ الخامس األساسي. -2
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نموذج التعمـ الواقعي في تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ العممية في الوحدة استخداـ  -3
 األولى موضع الدراسة.

 :الدراسة مصطمحات
ترد في ىذه الدراسة بعض المصطمحات والتي ينبغي الوقوؼ عمى داللتيا، حيث تكوف 

 أىميا:و  واضحة حينما تذكر في أي مرحمة مف مراحؿ ىذه الدراسة
 عمى وقدرة وفيـ معنى مف الفرد لدى يتكوف ما"وتعرفو الباحثة بأنو:  :العممي المفيوم -

 ويتكوف معينة لظاىرة الذىنية خالؿ التصورات مف جديدة مواقؼ في ذلؾ المفيـو تطبيؽ
  ."لفظية وداللة اسـ مف

 واألفكار الذىنية التصورات"الباحثة بأنيا:  اوتعرفي :العممية لممفاىيم البديمة التصورات -
 المفاىيـ بعض عف الخامس األساسي الصؼ لدى طالبات المعرفية، البنية الموجودة في

 مع التفسيرات تتفؽ وال ،جسـ اإلنساف وأجيزتووحدة  في المتضمنة الطبيعية والظواىر
 ."البديمة التصورات باختبار الطمبة بدرجات وتقاس الصحيحة العممية

"أنو مصطمح مشتؽ مف البنائية وييدؼ : الباحثة بأنووتعرفو  التعمم الواقعي: نموذج -
لتصميـ تعمـ بيئي فعاؿ وذلؾ عف طريؽ الربط بيف المعرفة اليومية والتعمـ المدرسي 
بمشاركة التالميذ في أنشطة واقعية في حجرة الدراسة لجعؿ التالميذ يكتشفوف المعرفة 

عطائيـ الفرص إليجاد حموؿ لممشكالت   ذا التعمـ لجعؿ الواقعية التي تواجييـ                                            كالعمماء وا 
حيث يتكوف مف ثالث ودقيؽ  صحيح ىو بما) الخطأ) البديمة األفكار واستبداؿ معنى

 .تحميؿ الواقع والتخطيط والتنفيذ مراحؿ ىي
شعور الفرد النسبي الذي يحدد استجابتو نحو : وتعرفو الباحثة بأنو :االتجاه نحو العموم -

قضية عممية معينة  مف حيث القبوؿ أو الرفض ويقاس إجرائيا  أوموضوع عممي معيف 
 بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطمبة في مقياس االتجاه نحو العمـو المعد مف قبؿ الباحثة".

 العاـ، التعميـ مراحؿ مف األساسية المرحمة صفوؼ أحد ىو :األساسي الصف الخامس -
 بيف ما الفصؿ ىذا في الطالبات أعمار وتتراوح العاشر، األوؿ حتى الصؼ مف تبدأ والتي

 ( سنة عادة.10-11)
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 الثاني الفصل
 النظري اإلطار

 

التصورات  استخداـ  نموذج  التعمـ  الواقعي في تعديؿ ر أث الحالية بدراسة الدراسة تيتـ
واتجاىاتيف نحو  البديمة  لممفاىيـ العممية في مادة العموـ لدى طالبات الصؼ الخامس األساسي

 تتضمف: التي لمحاور الدراسة مفصال ىذا الفصؿ عرضا الباحثة في تناولت العموـ وقد

اإلسيامات  خصائصيا، تياراتيا، ،افتراضاتيا ،البنائية مفيوميا النظرية يتناوؿ :األول المحور
 استراتيجيات التدريس القائمة و البديمة تعديؿ التصورات في البنائية دور ،التربوية لمنظرية البنائية

 البنائي. الفكر عمى

مبادئو،  يتناوؿ نموذج التعمـ الواقعي مفيومو، مكوناتو ومراحمو، مميزاتو، :الثاني المحور
 أىميتو، دور المعمـ في نموذج التعمـ الواقعي .

 تعمميا صعوبة تعمميا، أىمية خصائصيا، مفيوميا، العممية المفاىيـ يتناوؿ :الثالث المحور

 وتصنيفيا. وعناصرىا
 خصائصيا، مصادرىا، عمييا، التعرؼ أىمية تعريفيا، البديمة التصورات يتناوؿ: الرابع المحور

تساعد المعمـ عمى ح التي االعتبارات والنصائ تعديميا، كيفية تشخيصيا، أساليب منطمقاتيا،
 .تعديميا

 ،مصادره مكوناتو، محاوره ،خصائصو، يتناوؿ االتجاه نحو العمـو مفيومو، :الخامس المحور
 أىمية تنمية االتجاىات نحو العموـ، االتجاىات العممية في القراف الكريـ.
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 المحور األول: 
 النظرية البنائية

 مفيوم النظرية البنائية:
عدة تعريفات لمنظرية البنائية، ولقد اختمفت ىذه التعريفات مف وضع عمماء التربية 

 باحث آلخر وذلؾ الختالؼ الرؤى  التي تعكس التيارات الفكرية التي ينتموف إلييا.

( " أف البنائية تؤكد عمى ضرورة ربط المتعمميف 11ص ـ،2009حيث يرى أبو طير )
لمنظرية البنائية يتمثؿ بأف الناس يتعمموف  التعمـ الالحؽ بالتعمـ السابؽ و أف العنصر المفتاحي

مف خالؿ البناء الفعاؿ لمعرفتيـ وبمقارنة معموماتيـ الجديدة مع فيميـ القديـ والعمؿ مف خالؿ 
 .كؿ ىذه األشياء لموصوؿ إلى فيـ جديد "

"نظرية تقوـ عمى اعتبار أف التعميـ ال يتـ : ( بأنيا106ص ـ،2002وعرفيا الوىر )
نما عف طريؽ بناء المتعمـ معنى ما عف طريؽ النق                                                                          ؿ اآللي لممعرفة مف المعمـ إلى المتعمـ وا 

 يتعممو بنفسو بناء عمى خبراتو السابقة ."

( بأنيا " عممية تفاعؿ بيف ثالث عناصر 339ص ـ،2006واعتبرىا عفانة وأبو مموح )
مـ والمناخ البيئي الذي والمواقؼ التعميمية المقدمة لممتع، الخبرات السابقة، في الموقؼ التعميمي

جؿ بناء وتطوير تراكيب معرفية جديدة تمتاز بالشمولية أتحدث فيو عممية التعمـ، وذلؾ مف 
والعمومية مقارنة بالمعرفة السابقة، واستخداـ ىذه التراكيب المعرفية الجديدة في معالجة مواقؼ 

 بيئية جديدة."

موذج في التعمـ ليا ىدؼ مشترؾ ىو كما أف فالسفة التربية يجمعوف عمى أف البنائية ن
بناء المعرفة مف قبؿ الطالب مف خالؿ خبراتو السابقة وربطيا بالخبرات الحقيقية  التي تواجيو 

 (.Farayadi,2009,p.170في حياتو بذلؾ يصبح لمتعمـ معنى مدى الحياة )

بأنيا عبارة عف نظرية معرفية تركز عمى دور المتعمـ في  كذلؾ عرفيا فوف جالسرفيمد
البناء الشخصي المعرفي أي تؤكد عمى أف المعرفة ال يتـ استقباليا بشكؿ سمبي بؿ تبنى بشكؿ 

 (.106ص ـ،2012فعاؿ )في أبو عاذرة،

(أف البنائية "موقؼ فمسفي Prawat& Folden,1994,p.39) براوت وفولدف وعرفيا
عقمي عند المتعمـ والنظرية البنائية ىي نظرية لممعرفة والتعمـ  أو نظرية صنع ييتـ بالبناء ال

ا لطبيعة المعرفة وكيفية تكويف التعمـ اإلنساني كما تؤكد عمى           ً ا أو تفسير                     ً المعنى حيث تقدـ شرط  
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أف األفراد يبنوف فيميـ أو معانييـ الجديدة خالؿ التفاعؿ مع ما يعرفونو ويعتقدونو مف أفكار 
 اث وأنشطة مروا بيا مف قبؿ." وأحد

أف البنائية " نظرية في (Sharon& Collins,2008,p.33)  شمروف وكولف ويرى
التعمـ تقوـ عمى أساس بناء المعارؼ مف خالؿ الخبرات السابقة  وتركز البنائية عمى الطالب 

 في تفاعمو مع العمـ وبيئة التعمـ البنائية ."

المناحي الميمة في تدريس العمـو وعرفيا "بأنيا ( مف 83ص ـ،2009وعدىا الناشؼ )
الفمسفة التي ترى أف الحقيقة ىي رؤية ذىنية يعتقد اإلنساف بأنو اكتشفيا وبحث عنيا أي 

، والعاطفية والنفس حركية، تقصاىا. ويركز ىذا عمى بناء شخصية الفرد بجميع نواحييا المعرفية
ا يتطمبو ذلؾ مف تركيز عمى العناصر الداخمية أي اليدؼ الرئيسي واألساسي ىو المتعمـ بكؿ م

 لو والتي تؤثر في تعممو."

وترى الباحثة أف البنائية عبارة عف نظرية تربوية يتـ مف خالليا تطوير ما لدى المتعمـ 
مف معارؼ وخبرات سابقة ،وذلؾ ببناء معارؼ وخبرات جديدة تساعده في حياتو اليومية في 

 ضوء منياج تعميمي جيد.

خالؿ ما سبؽ مف التعريفات نالحظ تعدد تعريفات البنائية في الكتابات التربوية، ويمكف ومف 
 تقسيـ ىذه التعريفات إلى قسميف ىما:

القسـ األوؿ: ينظر إلى البنائية كنظرية في التعمـ حيث أف التعمـ لكي يحدث يحتاج إلى  -
ية معينة وعمى ىذا فالعمـ بناء أو إعادة بناء المخططات العقمية لمفرد بواسطة عمميات عقم

 يحدث نتيجة تولد شخصي لممعنى مف خالؿ الخبرات التي يمر بيا المتعمـ.

ينظر إلى البنائية كنظرية في المعرفة باعتبارىا ترى أف كؿ فرد يبني المعرفة : القسـ الثاني -
 بنفسو وعمى ذلؾ فالمعرفة يتـ بناؤىا وال يتـ تمقييا بصورة سمبية.

 ف التعريفات السابقة تتفؽ في أمور عدة منيا :ووجدت الباحثة أ

 التراكيب المعرفية السابقة الموجودة لدى المتعمـ ىامة لمتعمـ الجديد ليصبح ذي معنى  . -

 ف المتعمـ محور العممية التعميمية.إ -

 يعمؿ المتعمموف عمى بناء معرفتيـ الجديدة بشكؿ جماعي . -

 متعمـ .البيئة بما تحويو مف متغيرات متعددة ميمة ل -
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 افتراضات النظرية البنائية :
 ( في التالي:45-46ص ص ـ،2007تستند النظرية البنائية إلى عدة افتراضات حددىا زيتوف)

 التعمـ عممية بنائية نشطة ومستمرة. -1

تتضمف عممية التعمـ إعادة بناء الفرد لمعرفتو مف خالؿ عممية التفاوض االجتماعي  -2
Social Negotiation .مع اآلخريف 

 تتييأ لمتعمـ أفضؿ الظروؼ عندما يواجو المتعمـ بمشكمة أو ميمة حقيقية واقعية . -3

 Meaningfulشرط أساسي لبناء تعمـ ذي معنى  Prior Knowledgeالمعرفة السابقة  -4

Learning. 

تتواءـ مع الضغوط  Adaptationاليدؼ الجوىري مف عممية التعمـ ىو إحداث تكيفات  -5
 برة الفرد )المتعمـ(.المعرفية الممارسة عمى خ

 ،)في العفوف: النظرية البنائية تستند إلى افتراضيف إفـ( 2001وذكر عبد السالـ )
 (.80ص ـ،2012ومكاوف،

عمى خبرتو وال يستقبميا                                                       ً : تتعمؽ باكتساب المعرفة واف الفرد يبني معرفتو اعتمادا  االفتراض األول
بصورة سمبية مف اآلخريف وىذا االفتراض يتضح بواسطة بعض المضاميف الميمة باكتساب 

 المعرفة التي مف أىميا:

الخبرة  إفف الفرد يبني معرفتو وىي دالة لخبرتو في التفاعؿ مع البيئة المحيطة بمعنى إ . أ
 ىي المحور األساسي ليذه المعرفة.

 ار وغيرىا مف بنية المعرفة ال تنتقؿ مف فرد ألخر بمعناىا نفسو.ف المفاىيـ واألفكإ . ب

لـ التجريبي اىو أف وظيفة العممية المعرفية ىي التكيؼ مع تنظيـ الع :االفتراض الثاني
 وليس اكتشاؼ الحقيقة الوجودية المطمقة.، المحسوس

 خصائص النظرية البنائية :
ية في التعميـ وذلؾ كما يوضحيا ىناؾ عدة خصائص تميز استخداـ النظرية البنائ

 (.22-26ص ص  ـ،2007عفانة والخزندار)
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ف المتعمـ يقـو بدور المكتشؼ والمجرب والباحث وذلؾ أل، يحقؽ التعمـ البنائي جودة التعمـ -1
جؿ النجاح باالختبار ،بؿ االستفادة أوالمناقش والمتفاعؿ، فيو يرغب في التعمـ ليس مف 

 والعممية المستقبمية . مما تعممو في حياتو العممية

 .إثارة المتعمـ وتنمية ميولو واتجاىاتو -2

 احتراـ شخصية المتعمـ وتنمية الشخصية المبتكرة القادرة عمى حؿ المشكالت. -3

 .تحقؽ ميارات التعاوف بيف المتعمميف بشكؿ واضح -4

مراعاة الفروؽ الفردية بيف المتعمميف وذلؾ بتوفير فرص عمؿ لمتعميـ تناسب الميوؿ  -5
 قدرات العقمية.وال

 توفير الوسائؿ التعميمية واألنشطة والتقنيات التي تساعد عمى الفيـ القائـ عمى الخبرة. -6

 نو يمكف إضافة بعض الخصائص:ومف خالؿ ما سبؽ ترى الباحثة إ

 .زيادة ثقة المتعمميف بأنفسيـ -7

 تعزيز العمؿ بروح الفريؽ . -8

 تعزيز دور المتعمـ االيجابي والمتفاعؿ. -9

 التربوية لمنظرية البنائية: اإلسيامات
 ( بعض اإلسيامات التربوية لمنظرية البنائية:20-21ص ص ـ،2003يعرض )زيتوف،

 بما في ذلؾ الخبرات والمعتقدات واالتجاىات والمفاىيـ. االىتماـ بالمعرفة القبمية لممتعمـ، -

العمؿ التركيز عمى التفاوض ومشاركة المعنى مف خالؿ المناقشة وغيرىا مف أشكاؿ  -
 الجماعي.

 استخداـ تمثيالت متعددة لممفاىيـ والمعمومات. -

تطوير نماذج تدريسية تأخذ في اعتبارىا الطبيعة الموقفية لممتعمـ وبالتالي التكامؿ بيف  -
 اكتساب المعرفة وتطبيقاتيا.

تطوير إجراءات التقويـ، بحيث تصبح متضمنة داخؿ نسيج عممية التعمـ بحيث تركز عمى  -
 ة وتأخذ في حسبانيا توجو الفرد لمتعمـ.مياـ حقيقي

 



17 

 تيارات الفمسفة البنائية :
 البنائية البسيطة  -1

تتجسد مالمح ىذا التيار في المبدأ الذي وضعو بياجيو والذي يشير إلى أف المعرفة تبنى 
بصورة نشطة عمى يد المتعمـ وال يتمقاىا سمبيا مف البيئة وىنا تمعب المعرفة السابقة لممتعمـ 

ا عمى تعاقب                                                                       ً ا جوىريا في البناء النشط لممعرفة الجديدة كما أف نظاـ التعمـ يرتكز أساس     ً دور  
أف يطمؽ  وربما يكوف ىذا ىو الذي دعا جالسرسفيمد وتدرج األفكار مف البسيط إلى المعقد،

 (.116ص ـ،2006وعودة، ،عمييا البنائية البسيطة )السعدني

التي تؤخذ عمى البنائية البسيطة أنيا لـ تجب عف العالقة بيف  المآخذنو مف إوترى الباحثة 
 المعرفة والبيئة وما ىي أفضؿ بيئات لمتعمـ؟ وما ىي المعرفة.

 البنائية الجذرية -2

ما يعد عممية تكيؼ ديناميكية يتكيؼ فييا  شيءيرى أصحاب ىذا التيار أف التعرؼ عمى 
ية المبنية عمى خبرات الماضي تساعد في فالبني العقم الفرد مع تفسيرات قابمة لمتطبيؽ،

ترتيب تدفؽ الخبرات المستمرة ولكف عندما تفشؿ ىذه البنى في عمميا تتغير مثؿ ىذه البنى 
 (.385ـ،ص2006مموح، وأبو ،العقمية لمحاولة التكيؼ مع الخبرات الجديدة ) عفانة

نيا ألممعرفة كما  نيباوترى الباحثة أف التركيز في البنائية الجذرية منصب عمى المتعمـ ك
 لـ تركز عمى البيئة كمؤثر في عممية التعمـ .

 البنائية االجتماعية  -3

يرى أصحاب ىذا التيار أف المتعمـ يعيش في بيئة اجتماعية عندما يقوـ بعممية التعمـ 
بمف فييـ المعمـ  عميووتتضمف البيئة االجتماعية لممتعمـ األفراد الذيف يؤثروف بشكؿ مباشر 

 (.117ـ،ص2006وعودة، ،واألصدقاء وكؿ األفراد الذيف سيتعامؿ معيـ)السعدني

وقد الحظت الباحثة أف أصحاب ىذا التيار يركزوف عمى بناء المعرفة مف خالؿ التفاعؿ 
 االجتماعي واالىتماـ بالتعمـ والتعمـ التعاوني.

 البنائية الثقافية  -4

ا وراء البيئة االجتماعية لموقؼ التعمـ فيما يطمؽ عميو يتجو أصحاب ىذا التيار إلى م
ويرى  ،بسياؽ التأثيرات الثقافية وما يتضمنو مف عادات وتقاليد وديانات وأعراؼ ولغة

ىو مفيوـ جديد لمعقؿ ليس كمعالج لممعمومات بؿ  إليوما نحتاج  إفمنظرو ىذا االتجاه 
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متساوية في ذىف ىذا الفرد وفي األدوات ا يتواجد بصورة                        ً كوجود بيولوجي يبني نظام  
 ـ،2003 وزيتوف، ،واألنظمة الرمزية المستخدمة لتسييؿ التفاعؿ االجتماعي والثقافي)زيتوف

 (.53ص
 البنائية النقدية -5

تنظر البنائية النقدية إلى بناء المعرفة في ظؿ البيئة االجتماعية والثقافية ولكنيما تضيؼ 
ح اليادؼ إلى تشكيؿ ىذه البيئات حتى تتمكف البنائية مف إلييما البعد النقدي واإلصال
جؿ العمؿ عمى تنمية عقمية أويستفاد مف النظرية النقدية مف  تحقيؽ وانجاز ما ترمي إليو.

 (.54ص ـ،2003وزيتوف، ،منفتحة دائمة التساؤؿ مف خالؿ الحوار والتأمؿ )زيتوف

 البنائية التفاعمية  -6

ىما البعد العاـ والبعد الخاص، ، التعمـ يحدث مف خالؿ بعديفيرى منظرو ىذا التيار أف 
لمبعد العاـ فاف المتعمميف يقوموف ببناء المعرفة عندما يكونوف قادريف عمى التعامؿ       ً ووفقا  
لـ المادي الذي يحيط بيـ ومع وغيرىـ مف األفراد، في حيف أف البعد الخاص يشير امع الع

لمتعمموف بالتأمؿ في تعامالتيـ وأفكارىـ أثناء عممية إلى أف المعرفة تبنى عندما يقوـ ا
ذا تمكف المتعمـ مف ىذيف البعديف يكوف بمقدوره ربط المعرفة القديمة بالمعرفة                                                                                       التعمـ، وا 

وتركز البنائية التفاعمية عمى أف يكتسب المتعمموف القدرة عمى بناء التراكيب ، الجديدة
قناع اآلخر ، المعرفية يف بآرائيـ وممارسة االستقصاء والتعامؿ مع التغير                               والتفكير النقدي ،وا 

المفيومي والتفاوض االجتماعي والقدرة عمى التجريب واالستكشاؼ وخمؽ التفاعؿ بيف 
 (.217ص ـ،2002القديـ والجديد)زيتوف،

 البنائية اإلنسانية  -7

ا ،ىي بالضرورة       ً ا واحد       ً ا خاص                                                         ً يرى نوفاؾ " أف العمميات النفسية التي يبني بيا الفرد معن  
نفس العمميات االبستمولوجية والتي تبنى عف طريقيا المعرفة الجديدة، وبناء المعرفة 
الجديدة ما ىو إال صورة مف صور التعمـ ذي المعنى ويربط نوفاؾ ىنا بيف بناء المعرفة 

يوظفيا فالبنائية اإلنسانية تؤكد عمى أف العمميات المعرفية التي ، الجديدة والتعمـ ذي المعنى
المحترفوف الذيف ينتجوف أعماال خارقة لمعادة ىي نفسيا التي يوظفيا المبتدئوف الذيف ليس 

 (.57ص ـ،2003وزيتوف،، ليـ خبرة واسعة في المجاؿ )زيتوف

وترى الباحثة أف التيارات البنائية المختمفة ساىمت في تحديد مالمح النظرية البنائية 
ال وانو  ساىـ في بناء ما يميو مف تيارات التيارات البنائيةبشكؿ متسمسؿ بحيث أف كؿ تيار مف 
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يوجد حد فاصؿ بيف كؿ تيار مف ىذه التيارات كما أف مجموع ىذه التيارات المختمفة قد أثرى 
الفمسفة البنائية وجعميا فمسفة حية وذات اىتماـ في األوساط التربوية لما قدمتو مف تفسير لكيفية 

التي تتعامؿ مع خبراتيـ  لعممية عند المتعمـ وكيفية بناء المعرفةتشكؿ المعاني لممفاىيـ ا
 .السابقة

 وبناء عمى ما سبؽ يتضح أف :

وال يتـ نقمو مف المعمـ إلى  ا مف قبؿ الجياز المعرفي لممتعمـ نفسو،                ً المعني يبنى ذاتي   -1
 المتعمـ.

 البنى المعرفية المتكونة لدى المتعمـ تقاـو التغيير بشكؿ كبير . -2

 ا.      ً ا عقمي                                                ً المعاني عند المتعمـ عممية نفسية نشطة تتطمب جيد   تشكيؿ -3

 دور البنائية في تعديل التصورات البديمة:
تؤكد النظرية البنائية عمى أف المعرفة تكمف في األفراد وىي بذلؾ تنظيـ شخصي 

ا، فييا يعدؿ كؿ شخص ما لديو مف معرفة وبشكؿ ومستمر ونشط كؿ يوـ في                ً وعممية ذاتية جد  
الخبرات الجديدة، ولكف إذا ما تعارضت المعرفة القبمية التي يكتسبيا األفراد ذاتيا مف ضوء 

ف ىذه المعرفة سوؼ تشكؿ عائقا أماـ إمع معطيات العمـ الحديث فو ، خالؿ تفاعميـ مع البيئة
 (.37ص ،2007المعرفة العممية السميمة )الغميظ،

ات البديمة لدى المتعمـ وذلؾ مف وترى الباحثة أف البنائية أسيمت في تعديؿ التصور 
خالؿ إعداد استراتيجيات ونماذج تمكف استخداميا ليذا الغرض، وكذلؾ إف عممية االنتقاؿ مف 
التصور البديؿ لممفيـو إلى التصور الصحيح لممفيوـ ال تتـ بسيولة، وذلؾ الف المتعمـ لديو 

ف لتغير نظرتو لممفيوـ وذلؾ يتـ وبالتالي فيو بحاجة إلى أدلة وبراىي، معمومات ومعرفة سابقة
 مف خالؿ خطوات تدريجية إلقناعو بذلؾ .

 استراتيجيات التدريس القائمة عمى الفكر البنائي :
التدريسية التي اشتقت مف  والنماذج يتضمف األدب التربوي العديد مف االستراتيجيات

 النظرية البنائية نذكر منيا:

 دورة التعمـ  -

 حوؿ المشكمةنموذج التعمـ المتمركز  -
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 نموذج التعمـ الواقعي  -

 نموذج التحميؿ البنائي  -

 نموذج بوسنر وزمالئو -

 إستراتيجية التعمـ التعاوني  -

وترى الباحثة أف ىذه االستراتيجيات منبثقة عف الفكر البنائي  والذي ينظر إلى المتعمـ 
ما يمي عرض كباف لممعرفة بنفسو، وليس مف خالؿ أفكار يحاوؿ المعمموف نقميا إلييـ وفي

مفصؿ لنموذج التعمـ الواقعي المستخدـ في ىذه الدراسة وذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى أثره في 
 تعديؿ التصورات البديمة وتنمية االتجاه نحو العمـو .
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 : المحور الثاني
 الواقعي: التعمم نموذج

وء ظير ىذا النموذج لتوظيؼ متطمبات الفمسفة البنائية في تحسيف تدريس العموـ في ض
 ،والمدرسة والمعمـ،، طبيعة موضوع الدرس، خصائص المتعمميف الظروؼ الواقعية المتمثمة في:

 .(131ـ،ص2006)السعدني وعودة، والبيئة المحمية

 نموذج التعمم الواقعي: ماىية
ـ حيث بناه عمى ضوء الواقع التدريسي 1996قدـ ىذا النموذج خميؿ الخميمي عاـ وقد 

بالمدارس العربية وبعض األفكار البنائية وكذلؾ نموذج بوسنر لمتغير المفيومي، ويتكوف ىذا 
 (: 21ص ـ،2000وتاج الديف، ،صبري) النموذج مف ثالث مراحؿ تتمثؿ في التالي

 : مرحمة تحميل الواقع .1

في خطة التدريس، حيث يتـ تحديد:  وىذه المرحمة يقوـ بيا المعمـ دوف أف يسجميا
وواقع المتعمميف مف حيث معموماتيـ وأفكارىـ حوؿ ، وواقع المعمـ الموضوع( ( طبيعة الدرس

 .وواقع التجييزات واإلمكانات التعميمية المتاحة في موقع التعميـ، الموضوع

 :مرحمة التخطيط لمتدريس .2

: ، حيث يتـ تحديدلتمثؿ خطة لمتدريسلمعمـ ويسجميا                 ً            وىذه المرحمة أيضا  يقوـ بيا ا
، واألسئمة لمبادئ والمفاىيـ المطموب تعمميا، واالتمييد( لمدرس واألىداؼ اإلجرائيةالمدخؿ )

زمة البديمة، واألسئمة المثيرة لمتفكير وأنشطة التعمـ الال والمفاىيـالكشفية لبياف األفكار الخطأ 
ر والمناقشة، وأوجو ربط الدرس بالواقع، وتوضع ، وأسئمة الحواالتي يمكف تنفيذىا في الواقع

  ـ.ميع ىذه اإلجراءات في دليؿ المعمج
 : مرحمة التنفيذ. 3

                                   ً  حيث يشاركو المعمـ ىذه المرحمة مساعدا  ، وىي مرحمة بناء المتعمـ لمخبرات والمعمومات
خالؿ ىذه المرحمة تحديد مدخؿ تنفيذ الدرس، ومعالجة المفاىيـ البديمة  ويتـ     ً   وموجيا ، ،       ً ومرشدا  

وممارسة أنشطة التعميـ والتعمـ التي تتالءـ واإلمكانات الواقعية ، أو المغموطة لدى المتعمميف
 . والغمؽ، والتطبيؽ، والتنظيـ، المتاحة، أو جمسات الحوار
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التعميـ عمى ضرورة تطوير المناىج وفي ىذا اإلطار تؤكد التوجيات الحديثة في مجاؿ 
المراحؿ التعميمية لتصبح أكثر ارتباطا بالواقع وذلؾ مف خالؿ ربط تمؾ المناىج  لجميع

وموضوعاتيا بما يراه الفرد ويتفاعؿ معو في بيئتو خالؿ حياتو اليومية حيث يجب أف تركز 
 وفمسفتو، وتاريخو، طبيعة العمـ،: مناىج العمـو عمى فيـ المتعمميف والمعمميف لكؿ مف

وخصائصو االجتماعية كما يجب أف تنمي قدرتيـ عمى فيـ قضايا بيئتيـ ومشكالتيا وتطبيؽ ما 
 تعمموه مف موضوعات العمـ لحسـ ىذه القضايا وحؿ تمؾ المشكالت.

ويتطمب ذلؾ مساعدة التالميذ عمى مواجية ما قد يعترضيـ مف مشكالت وقضايا عف 
  (.  119ـ،ص2002ونوبي، ،لقرارات المناسبة)صبريطريؽ تدريبيـ عمى اتخاذ ا

االىتماـ بتزويد المعمميف قبؿ  إلى( Eifler et al,1999دراسة ) إليو أشارتوىذا ما 
الواقعي الذي ييدؼ  التعمـ ير البشرية عف طريؽ استخداـ نموذجو زمة لتطالالخدمة بالخبرات ال

وما الفوائد التي تعود عمييـ؟ وكيفية بناء ؟ أماكنيـالتعرؼ عمى ماذا يفعؿ التالميذ في  إلى
والتعرؼ عمى جوانب القوة والضعؼ لدييـ وتقميؿ  االتصاؿ بيف خبراتيـ في الحياة وفي الفصؿ،

 . فجوات المعرفة مف خالؿ المناقشة

ربط العمـو  إلىوفي ضوء ما سبؽ ترى الباحثة أف االتجاه الحديث الذي ييدؼ 
يوفر الفرص لمتالميذ لتعمـ كيفية ممارسة العموـ لفيـ دور العمـ في المجتمع  والواقع بالمجتمع

لمقضايا والمواقؼ التي تواجييـ في حياتيـ اليومية نتيجة لالنفجار العممي واتخاذ القرار بالنسبة 
 وتصحيح الفيـ الخطأ لدييـ فيما يحيط بيـ مف ظواىر.

 مفيوم نموذج التعمم الواقعي:
نو "نموذج ظير لتوظيؼ متطمبات الفمسفة البنائية أالواقعي عمى تعمـ الويعرؼ نموذج 

قبؿ  تحميؿ الواقع )ما ىي:، التدريس ويتألؼ مف ثالثة مكونات ومبادئ تدريس العموـ لتحسيف
 أثناءويمثؿ ما سيتـ في  لمدرس( اإلعدادوالتخطيط لمتدريس) التدريس( كخطوة تسبؽ التدريس،

"والتنفيذ )وصؼ  الحصة،  ـ،2007 )المحيسف، الدرس(ويمثؿ وصؼ ما يجري في درس العمـو
 (.144ص

"مجموعة المراحؿ والمخططات التي توضح  ( بأنو38ص ـ،2007واعتبرتو جاد الحؽ)
العالقة بيف عناصر عمميتي التعميـ والتعمـ بالخبرات والمواقؼ الحياتية لممتعمـ في الواقع الذي 

 ة القدرات العقمية لدى المتعمميف"يعيشو لجعؿ التعمـ ذا معنى لتنمي
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"عممية منظمة لتخطيط عممية التدريس وتتضمف  بأنو (315ص ـ،2012) الراىي رىوي
 ثالث مكونات: الواقع والتخطيط لمتدريس والتنفيذ".

 الواقعي التعمـ ( نموذج 10-11ص ص ، ـ2000 تاج الديف،و  ،صبري عرؼ ) وقد

 أسس ضوء في والتعمـ التعميـ عمميتي وخطوات مراحؿ ترسـ المخططات التي مجموعة " بأنو

 constructivist البنائي والمدخؿ constructivist theory النظرية البنائية وفروض

approach . 

(:"بأنو القدرة عمى تحسف Oers and Wardekker,1999, p. 229) كما ويعرفو
الثقافية اليادفة المتضمنة في  األنشطةتحصيؿ الطالب وقدراتيـ عف طريؽ المشاركة في 

 المحتوى العممي".

حؿ وخطوات عمميتي رامجموعة مف المخططات التي ترسـ م بأنو" وقد عرفو زيتوف
مجموعة مف العالقات المنطقية التي تجمع المالمح الرئيسية لمواقع الذي نيتـ  أوالتعميـ والتعمـ 

 (.26ص ـ،2007بو")في جاد الحؽ،

أنو مصطمح مشتؽ مف وفي ضوء ما سبؽ ترى الباحثة أف النموذج الواقعي عبارة عف"   
البنائية وييدؼ لتصميـ تعمـ بيئي فعاؿ وذلؾ عف طريؽ الربط بيف المعرفة اليومية والتعمـ 
المدرسي بمشاركة التالميذ في أنشطة واقعية في حجرة الدراسة لجعؿ التالميذ يكتشفوف المعرفة 

 معنى ذا التعمـ لجعؿ عطائيـ الفرص إليجاد حموؿ لممشكالت الواقعية التي تواجييـ             كالعمماء وا  

حيث يتكوف مف ثالث مراحؿ ىي  ودقيؽ صحيح ىو بما )  أالخط ( البديمة األفكار واستبداؿ
 تحميؿ الواقع والتخطيط والتنفيذ .

 :الواقعيالتعمم نموذج  ومراحل مكونات
التخطيط  العموـ مف ثالثة مكونات ىي :تحميؿ الواقع،يتألؼ النموذج الواقعي لتدريس 

 : وفيما يمي توضيح لكؿ مف ىذه المكونات الثالثة  ،(2.1)انظر الشكؿ . التنفيذ لمتدريس،

 الواقع )ما قبل التدريس(: تحميل: المكون األول

النموذج ويتـ تحديد ىذا الواقع مف خالؿ تعرؼ  في األساسي المنطمؽ الواقع حيث يمثؿ
 : (131-133ص ص  ـ،2006كما حددىا)السعدني وعودة، المعمـ عمى ما يمي
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 طبيعة المحتوى العممي لمدرس: -1

 إمكانيةوذلؾ مف خالؿ  التي سيدرسيا، يتمعف في المادة العممية أفعمى المعمـ 
ف عميو إف كانت ىذه المادة تجريبية فإتدريسيا بالتجريب المباشر مف قبؿ التالميذ أنفسيـ .ف

الخاصة بتنفيذ التجربة مف قبؿ التالميذ في  اإلجراءاتالمطموبة وتحديد  واألجيزة األدواتتحديد 
وغيرىا فاف عمى  والجزيءمثؿ الذرة  ف كانت ىذه المادة نظريةامجموعات صغيرة متعاونة و 

نماذج  أولوحات  أوكانت شفافيات      ً سواء   الوسائؿ التعميمية المناسبة لممادة العممية، إعدادالمعمـ 
 برامج كمبيوتر. أوأشرطة فيديو  أو
مكاناتوواقع المعمم  -2  :          وا 

ا مع نفسو يتفحص المادة العممية ويتمعف فييا لمتأكد مف           ً يكوف واقعي   أفعمى المعمـ 
لماموليا  إتقانومدى  التجارب العممية المرتبطة بطبيعة ىذه المادة. وعمى المعمـ  إجراءبكيفية          وا 
تدعيـ مادتو  إلىكاف في حاجة  إذامف مراجع ومصادر عممية  إليو يتوافر ما إلى يرجع أف

 العممية.

 واقع التالميذ: -3

 يتعرؼ عمى واقع تالميذه مف حيث مستوياتيـ المعرفية والميارية أفعمى المعمـ 
يكوف المعمـ قد درب تالميذه في بداية العاـ الدراسي عمى  أفالواقعي التعمـ ويفترض نموذج 

الميارات الفنية المخبرية المختمفة والالزمة لمعمؿ التجريبي داخؿ مختبر العموـ. ممارسة 
في التعرؼ  هتساعد األسئمةمجموعة مف  إعدادولمتعرؼ عمى ىذا الواقع يجب عمى معمـ العموـ 

مغاير، وذلؾ بالنسبة لممفاىيـ العممية السابقة والمرتبطة  أوعمى ما قد يكوف لدييـ مف فيـ خطأ 
المثيرة  األسئمةمف  أخرىيعد مجموعة   أفبؽ تدربو مف مادة عممية .كذلؾ عمى المعمـ بما س

 لتفكير تالميذه فيما يتعمؽ بالمادة العممية التي سيتـ تدريسيا.
 واقع المدرسة : -4

المدرسة التي يعمؿ  إمكانياتيكوف عمى عمـ ودراية تامة بكؿ  أفيجب عمى المعمـ 
 واألدوات األجيزةيتأكد مف توافر  أففعميو  بالتجييزات المخبرية.خاصة ما يتصؿ منيا  بيا،

الخاصة  باألدلةومدى صالحيتيا لالستخداـ. ويمكف لممعمـ االستعانة  الالزمةوالمواد المختمفة 
يستعيف  أفصيانتيا،  أو  أوتؤىمو لتشغيميا  إمكانياتوكانت  إفواالطالع عمييا،  األجيزةبتشغيؿ 

، ويمكف مف خالؿ عقد دورات تدريبية يتـ تدريب معممي يف في ىذا المجاؿبالفنييف المتخصص
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ذا توفر بالمدرسة أميف مختبر فتكوف ىذه                                                                                    العموـ عمى تشغيؿ وصيانة األجيزة بالمختبر. وا 
 األمور في مياـ وظيفتو.

معمـ العموـ االستفادة مف خامات البيئة المحمية واستثمارىا في ل ترى الباحثة انو يمكفو 
في المدرسة التي  األجيزةبديمة قد تفي بالغرض وذلؾ في حالة عدـ توافر  وأدوات أجيزةعمؿ 

 .يعمؿ بيا

 طبيعة البيئة التي تقع فييا المدرسة: -5

ف إدرستو، وعميو فمعمـ العموـ يكوف مدركا لطبيعة البيئة التي تقع فييا م أفمف المعموـ 
الواقعي في التدريس يتطمب مف المعمـ ضرورة ربط محتوى المادة العممية بواقع التعمـ نموذج 

مما يجعؿ العمـ ذا أىمية في حياتو بحيث يمكف االستفادة مف التطبيقات التقنية ، بيئة المتعمـ
 لمعمـ في حياة المتعمـ وخدمة بيئتو.

ا                     ً بالعمـ وتقنياتو مطمع                  ً يكوف مثقفا ممما   أفيتوجب عمى معمـ العموـ نو إترى الباحثة  وىنا
التثقيؼ والتنوير العممي، وذلؾ حتى يتمكف مف  إلىعمى الدوريات العممية المبسطة التي تيدؼ 

 ربط العمـ بحياة تالميذه في بيئتيـ .
 

 التخطيط لمتدريس)اإلعداد التدريس(:: المكون الثاني

 : (318ص  ـ،2012)راىي، ذكرىاكما  عمى ستة عناصر ىييشتمؿ ىذا المكوف 
 تحديد المدخل )التييئة الحافزة(: -1

 إثارةيجب عمى المعمـ تحديد كيفية بدء الدرس، وذلؾ مف خالؿ التمييد والتييئة بما يضمف 
ثارةدافعية تالميذه لمتعمـ وحفزىـ   يتـ ذلؾ مف خالؿ: أفويمكف  فضوليـ العممي.        وا 

ما يمتمكو مف  أفصياغة سؤاؿ يثير التناقض المعرفي عند التالميذ بحيث يتيقف التمميذ مف  -
الظاىرة الطبيعية التي يكوف بصدد  أومعارؼ ومعمومات غير كاؼ لتفسير الحدث 

 دراستيا.

مثاؿ: لماذا يقؿ معدؿ البناء الضوئي في النباتات الخضراء وقت الظييرة رغـ توافر كافة 
 الالزمة لذلؾ؟الظروؼ 

"الكشؼ عف محتوى رسالة  نشاط مثاؿ :، تالميذه أماـنشاط مثير يقـو بو المعمـ لالتخطيط  -
 أوالبصؿ  أوسرية " حيث يحضر المعمـ ورقة بيضاء مكتوب عمييا بعصير الميموف 
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كممات الرسالة التي كانت مختفية  إظياريمكف  ليب شمعة، إلىوعند تعريضيا ، الخؿ
 التالميذ ثـ يطمب المعمـ مف تالميذه وصؼ ذلؾ وتفسيره. أماـسيولة ويسر وقراءتيا بكؿ 

" بداخمو زىرة نفاذة الرائحة ويطمب المعمـ مف األسودصندوؽ مف الكرتوف " الصندوؽ  إعداد -
 تالميذه معرفة ما بداخؿ الصندوؽ دوف فتحو .

ت العممية ربط موضوع  الدرس بحياة التالميذ وذلؾ مف خالؿ تناوؿ بعض التطبيقا -
يسأؿ تالميذه عف طبيعة المرايا  أففعمى سبيؿ المثاؿ: يمكف لممعمـ  )التقنيات( في حياتنا.

يتناوؿ معيـ ماىية الكيرباء التي نستخدميا  أوفي سياراتنا  أوالتي نستخدميا في منازلنا 
 التمفزيوف .....الخ.  أوالراديو  أوفي كيفية عمؿ الياتؼ  أوفي البيت 

التييئة الحافزة التي يستخدميا المعمـ  أساليبيتوفر في  أفيجب  نوإترى الباحثة  وعامة
وحفز التالميذ  إثارةيتوفر فييا القدرة عمى  أفغير ذلؾ يجب  أو  أنشطة أو أسئمةكانت      ً سواء  

 لمتعمـ بشغؼ ورغبة .
 تحديد المبادئ والقوانين والتعميمات التي سيتم تعمميا : -2

المفاىيـ والمبادئ والقوانيف العممية المطموب تعمميا التي يحتوييا ىنا يحدد المعمـ 
 الدرس الذي سوؼ يقوـ بتدريسو .

 المنشودة: لألىدافالخطوط العريضة  إعداد -3

يصؿ  أفالتي يرغب في  األىداؼا مف     ً ا جد         ً ا محدود          ً يصوغ عدد   أفيتوجب عمى المعمـ 
 تالميذه بعد تنفيذ النشاطات والتجارب المحددة في الدرس. إلييا
 المثيرة لمتفكير والكاشفة لممعرفة السابقة: األسئمة إعداد -4

التي تعينو في كشؼ المفاىيـ الخطأ  األسئمةيكتب مجموعة مف  أفيتوجب عمى المعمـ 
عدادالتي يتوقعيا عند تالميذه،  التي تدفعيـ لمتفكير بما سيقوموف بو مف تجارب  األسئمة        وا 

 . .ونشاطات
 تحديد التجارب والنشاطات التي سينفذىا الطمبة:

يحدد المعمـ التجارب التي يتوجب عمى التالميذ القياـ بيا كي يجيبوا عف  أفويقتضي ذلؾ 
عمؿ تتضمف  يعد المعمـ صحيفة أفالمعمـ .ومف المفيد  أعدىاالمثيرة لمتفكير التي  األسئمة

ينبو  أفلمتجارب المطموبة كي يتبعيا التالميذ في تنفيذ ىذه النشاطات . وعميو  إجرائيةخطوات 
قواعد السالمة  إلىينبييـ  أوسالمة  إرشادات فيكتب واألمافعناصر السالمة  إلىتالميذه 

 التجربة .أو تنفيذ النشاط  أثناءالمطموبة شفويا 
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 : لمتقويم البنائي والحوار أسئمة إعداد -5

التي ستطرح في الحوار  األسئمةا مف                ً يكتب المعمـ عدد   أفالواقعي  التعمـ نموذج يقتضي
مكتوبة بعد  األسئمةالعروض العممية وقد تكوف ىذه  أوالمبني عمى تنفيذ النشاطات والتجارب 

 تنفيذ النشاط. إجراءات
 ب وبيئتو و بقيمو الدينية:ربط المعرفة العممية بحياة الطال أوجوتحديد  -6

يحدد المعمـ كيؼ يربط الموضوع العممي الذي يدرسو بحياة  أفيتطمب ىذا النموذج 
يركز المعمـ ، الدورة الدموية التمميذ وبيئتو المحمية . وعمى سبيؿ المثاؿ حينما يكوف الدرس عف

 أجسامنالوف الدـ في  أفنتحدث عف دوراف الدـ في جسـ كؿ واحد منا، ويؤكد عمى  أنناعمى 
حيف نتحدث عف سالمة الجياز الدوري  وأننا األوردةعبر  أويختمؼ حسب انتقالو عبر الشراييف 

 نتحدث عف سالمة الجياز الدوري في جسـ كؿ واحد منا. أف اإلنساففي 

شعر ويست باإليمافيربط العمـ  –تالميذه  أماـ -يكوف النموذج المؤمف أفعمى المعمـ  إذ
لخالؽ في كؿ موقؼ فيو دقة الخمؽ حينما يكوف الدرس عف الحياة وظواىر الكوف عظمة ا
 المختمفة. 

 :التنفيذ )وصف التدريس(: المكون الثالث

يتـ في حجرة  أفيمثؿ ىذا المكوف وصؼ ما يجري في درس العموـ والذي يفترض 
 :(64-67ص ص ـ،2007)جاد الحؽ، كما وردت في اآلتيةالخطوات  بإتباعويتـ ىذا  المختبر.

  : المدخل:أوال 

ثارةويتـ مف خالؿ التييئة الحافزة   فضوؿ التالميذ لمتعمـ والمشاركة في النشاطات.        وا 
 ذ:م الخطأ )المغموطة( عند التالميثانيا: معالجة المفاىي

حوؿ الحالة المعرفية السابقة وتصحيح أي خطأ في فيـ التالميذ  األسئمةيتـ ىنا طرح 
في معالجتو ليذه المفاىيـ  اآلتية اإلستراتيجيةيتبع المعمـ  أفولعمو مف المفيد  لممفاىيـ السابقة.

 المغموطة:
 تعديل الفيم الخاطئ: إستراتيجية

 مف ثالث مراحؿ ىي : اإلستراتيجيةتتألؼ ىذه 
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 Dissatisfaction مرحمة عدم الرضا بالفيم المغموط: المرحمة األولى:

يدخؿ في حوار جدلي مع التمميذ الذي لديو الفيـ المغموط، يركز فيو  أفعمى المعمـ 
ىذا الفيـ لـ يسعفو في تقديـ  أفحيث يبيف لو ، عمى ىذا الفيـ بحيث يشكؾ التمميذ فيما يفيـ

و فشؿ ىذا الفيـ في تقديـ تفسيرات سميمة المتالحقة، كما يبيف ل األسئمةسميمة عف  إجابات
عرض  أوتجربة  إجراء  إلىالتجريبية، وليذا الغرض، قد يحتاج المعمـ  أولمنتائج المنطقية 

بمثابة الخطوة  اإلجراءاتوتعتبر ىذه  ليبرىف لمتمميذ عدـ صحة المعمومة التي يمتمكيا. عممي
لديو  أففي تصحيح فيمو المغموط حيث ينقؿ المعمـ ىذا التمميذ مف وضع الذي يجيؿ  األولى

لديو فيما مغموطا. وىذا يجعمو مستعدا لتقبؿ البديؿ الذي  أفوضع الذي يعمـ  إلىفيما مغموطا 
 المرحمة الثانية . إلىوعندئذ ينتقؿ المعمـ ، سيقدـ لو
 :Satisfaction   السميم العممي الفيم تقبل: الثانية المرحمة

يتقبؿ التمميذ ىذه  أفنو مف المتوقع إ معو ،يعرض المعمـ المعمومة بصورتيا السميمة 
 الثالثة المرحمة االنتقاؿ إلى المعمـ مف ذلؾ ويقتضى، نو قد ال يستطيع الدفاع عنيا،إ إالالمعمومة 

 :Defending the Scientific Conception السميم  العممي الفيم الثالثة: تبنى المرحمة

 العممية العروض ذلؾ يتضمف وقد المعمومة صحة عمى واألدلة البراىيف المعمـ يقدـ وفييا 

 ىذه في كما أنو كاف الموقؼ يتطمب ذلؾ. إف بنفسو التمميذ فييا يشارؾ التي المخبرية التجارب أو

 مواجية الفيـ في بداية أثيرت التي نفسيا األسئمة مجموعة إلى الجديدة المعمومة يخضع المرحمة

تؤكد لمتمميذ  األخيرةالسميمة. وىذه الخطوة  التفسيرات وتقديـ الصمود عمى قدرتيا ويبيف، المغموط
 صحة المعمومة بالصورة التي قدميا المعمـ مما يشجعو عمى التمسؾ بيا ليعوض فيمو المغموط

 .اإلستراتيجيةاستكماؿ ىذه  يكوف قد تحرر منو بعد أفالذي يفترض 

المقترحة ضمف ىذا النموذج تبدو طويمة ومستنفذة لوقت  اإلستراتيجيةىذه  أفومع 
ما توفر عمى غالبا ثقة التمميذ بمعممو،  إذيستغرؽ وقتا طويال.  تنفيذىا قد ال أف إالالمعمـ، 

، التجارب إجراء أوالعروض العممية،  إلىوقد ال يحتاج  .بفيمو المغموط إقناعوالمعمـ جيده في 
تنفيذ جميع خطوات ىذه  إلىيحتاج المعمـ  عمى الفيـ السميـ. أي ربما ال األدلة إقامة أو

بأكمميا بؿ يكتشؼ التمميذ تعارض فيمو مع الفيـ العممي السميـ بمجرد تقديمو مف  اإلستراتيجية
 قبؿ المعمـ فيتخمص مف ىذا الفيـ المغموط .
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 نشاطاتثالثا: ال
 إلى أربعةمف  أفرادىاقسيـ التالميذ في مجموعات متعاونة غير متجانسة عدد تيتـ 

مكاناتبحسب ظروؼ الموقؼ  أو أفرادخمسة   ولكؿ مجموعة رئيس  ينظـ العمؿ، المعمؿ،          وا 
 وأيىذه المجموعة،  إجابة عف إعطاءيطمب مف أي فرد في المجموعة  أفولممعمـ الحؽ في 

وتكافأ المجموعات عمى التعاوف بزيادة درجة كؿ  خطأ يرتكبو تحاسب عميو المجموعة بأكمميا.
 أعمىعمى  أفرادىاحصؿ  إذاحسبما يرى المعمـ(  أوتمميذ في المجموعة بمقدار خمس درجات )

تكوف متعاونة  األفراد أفبمعنى  معدؿ مقارنة بباقي المجموعات في أي اختبار يعقد لمصؼ.
النقاط التي  أعمىفي الحصوؿ عمى  جموعة الواحدة ولكنيا تكوف متنافسة فيما بينياضمف الم

كؿ مجموعة عمى التعاوف فيما بينيـ سواء كاف ذلؾ  أفرادولذلؾ يتـ تشجيع  تمكنيا مف الفوز.
ويشجعوف كذلؾ عمى االتصاؿ ببعضيـ  االستراحات بيف الحصص. في أـحصة العموـ  أثناء
درسي لطمب المساعدة وتقديميا فيما يتعمؽ بفيـ المادة العممية والنشاطات. بعد اليوـ الم بعضا

عنيا مف خالؿ تنفيذ التجارب  اإلجابةمثيرة لمتفكير تتـ  أسئمةويتـ في ىذه المرحمة كذلؾ طرح 
يعتمد نوع النشاطات عمى  إذ نفسيا. الدخوؿ في حوار داخؿ المجموعة أومشاىدة العروض  أو

 .المتاحة وخصائص المتعمميف ومستوياتيـ واإلمكاناتممية طبيعة المادة الع
 رابعا: جمسة الحوار

المجموعات وذلؾ بتوزيع  إجاباتعقد جمسة حوار جماعية لمصؼ بأكممو لمناقشة 
 عمى لوحة الشرؼ. أفرادىا أسماءبوضع  أوالجوائز عمى المجموعة الفائزة 

 التنظيم خامسا:
االصطالحية لممفاىيـ العممية ويصوغ  األسماءويذكر  ينظـ المعمـ استنتاجات التالميذ
 المبادئ والقوانيف بصياغتيا الصحيحة .

 سادسا: التطبيق
المناسبة. كما يتـ  بالمواقؼ العممية أويربط المعمـ نتائج الدرس بحياة التالميذ وبيئتيـ 

حكاـعف طريؽ التذكير بقدرة اهلل تعالى  باإليمافربط العمـ  مما ورد  وذلؾ، عوخمقو ودقة صن        وا 
 صنعو !. أعظـبقولنا سبحاف اهلل ! ما  التعجب بإثارة أو قرآنية آياتمف 
 الغمق: سابعا 

يمخص المعمـ ما تـ تعممو في الدرس، ويذكر النقاط الرئيسية والمبادئ والتعميمات التي 
 وتطبيقاتيا الممكنة. ويفضؿ كتابة ذلؾ في السبورة بشكؿ واضح . إليياتـ التوصؿ 
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  الواقعي المعدل النموذج(: 2.1الشكل )
 (.10ص ـ،2000صبري ونوبي،المصدر: )
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 الواقعي: التعمم مبادئ نموذج
 العمـو تدريس مجاؿ في األساسية المبادئ مف مجموعة عمي الواقعي النموذج ويرتكز

 (:86ص ـ،2003)الفالح،

 ىو المكاف الطبيعي لتدريس العموـ وخاصة الجانب العممي منيا. المعمؿ  أوالمختبر  -1

موضوعات  أيةتتصدر  أفالبيئة الطبيعية المحمية بما فييا مف ظواىر ومعطيات يجب  -2
 في المحتوى العممي. أخرى

المجرد ويقتضي ذلؾ توفير جميع  إلىالتقديـ السميـ في تعميـ العموـ يتـ مف المحسوس  -3
والمواد المخبرية وممارسة االستقصاء  واألجيزة األدواتلمطمبة الستخداـ  الفرص الممكنة

 .العممي بأنفسيـ ما كاف ذلؾ ممكنا 

يتحرى  أفيتأثر ما يتعممو الطالب بما لديو مف فيـ سابؽ لممفاىيـ العممية ويقتضي ذلؾ  -4
 المتعمـ أنماط الفيـ الخطأ عند التمميذ وتصحيحيا  قبؿ البناء عمييا .

مع طبيعة العمـ باعتباره جسما مف المعرفة وعمميات             ً يكوف منسجما   أفتعميـ العمـو يجب  -5
تفكير واستقصاء عممي ومنظومة قيمية توجو سموؾ العمماء وتضبط منيجيتيـ في البحث 

ينخرط الطمبة في استقصاءات عممية مناسبة في  أفواالستقصاء . ويقتضي ذلؾ 
 ور المعمـ مرشد وموجو ليس دور عارض لممعرفة.مجموعات متعاونة بحيث يكوف د

نجاح  أوجويتصدى لقمؽ العمـو والرياضيات وذلؾ بالتركيز عمى  أفتعميـ العمـو يجب  -6
 المتعمـ وربطيا بحياتو وبيئتو.

خصوصا في األىداؼ مناىج العموـ وفي صدارة ىذه  أىداؼيحقؽ  أفتعميـ العموـ يجب  -7
عف طريؽ التبصر في مخموقات باهلل في نفوس المتعمميف  يمافاإلتعميؽ  اإلسالميةدولنا 
 بعظمة الخالؽ سبحانو وتعالى . واإلحساسواىر الكوف ظاهلل و 

نموذج  أف( Roelofs and Terwel,1999, p.206) رولفز وتيروؿ وكذلؾ ذكر
 جوانب ىي: أربعةالتدريس الواقعي يرتكز عمى 

القدرة عمى تنظيـ المعرفة والتفكير مف خالؿ مياـ بناء المعرفة بمعنى إكساب المتعمميف  - أ
 بيئية كاممة.

                                                                               ً الربط بيف العالـ الشخصي لمتمميذ والمحتوى العممي الذي يدرسو لجعؿ التعمـ ذا معنى   - ب
 بالنسبة لو.       ً وأىمية  



32 

المتعمميف القدرة عمى كيفية  إكساببمعنى  التعميمية خارج نطاؽ المدرسة األنشطة أىمية - ت
أي الربط بيف خبراتيـ الشخصية وما  الربط بيف معرفتيـ الشخصية والمشكالت الواقعية،

 يصادفيـ مف خبرات ومواقؼ ومشكالت في حياتيـ العممية.

المتعمميف الميارات التي تمكنيـ مف التعاوف والتفاعؿ  إكسابالتعاوف واالتصاؿ بمعنى  - ث
 حوؿ مضموف المحتوى العممي. فيما بينيـواالتصاؿ االيجابي 

 الواقعي:التعمم مميزات نموذج 
 ,Scott, 2000) كما حددىا سكوت يتميز التدريس باستخداـ نموذج التعمـ الواقعي بعدة مميزات

pp.3-2:) 

 ينمي ميارات البحث العممي وعمميات العمـ لدى المتعمميف مف خالؿ األنشطة المختمفة. -

 بحيث يعتبره مركز العممية التعميمية .ييتـ بالمتعمـ  -

 جعؿ التعمـ ذو معنى وفائدة لممتعمميف عف طريؽ ربط العمـ بحياتيـ. -

 تحسيف العممية التعميمية ويساعد المتعمميف عمى حؿ مشكالتيـ العممية. -

 التعمـ لدى المتعمميف عف طريؽ ربط المعرفة بالواقع.أثر  يؤدي إلى بقاء -

 و التعمـ مف خالؿ التييئة الحافزة.يزيد دافعية التمميذ نح -

 ينمي الميارات اليدوية واألكاديمية لدى المتعمميف.  -

يجاد حموؿ ليا. -                                                                        يتيح الفرصة أماـ المتعمميف لممشاركة في مشكالت المجتمع وا 

 يصحح المفاىيـ الخطأ التي قد توجد لدى المتعمميف قبؿ البناء عمييا. -

ف طريؽ إتاحة الفرصة ليـ لممناقشة والحوار مع يكسب المتعمميف لغة حوار سميمة وذلؾ ع -
 بعضيـ البعض ومع المعمـ.

 وترى الباحثة انو يمكف إضافة المزيد مف المميزات ليذا النموذج منيا:

يتـ التعمـ في جو ديمقراطي يتيح الفرصة لمتفاعؿ النشط بيف المتعمميف بعضيـ البعض  -
 وبينيـ وبيف المعمـ.

لدى المتعمميف عف طريؽ العمؿ في مجموعات مما ينمي روح  ينمي الميارات االجتماعية -
 التعاوف والعمؿ كفريؽ.
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يتيح الفرصة أماـ التالميذ لمتفكير بطريقة عممية مما يؤدي إلى تنمية قدرات التفكير العميا  -
 مثؿ اتخاذ القرار.

 الواقعي :التعمم أىمية نموذج 
المختمفة وذلؾ مقارنة بالطريقة التقميدية يسيـ النموذج الواقعي في تحسيف جوانب التعمـ 

 ويتضح ذلؾ فيما يمي:

مف التفكير مثؿ التفكير الناقد وذلؾ في  أنواعتنمية  إلىاقعي استخداـ النموذج الو  أدى -
فاعمية استخداـ النموذج البنائي الواقعي في  أظيرتـ( التي 2006جاد المولى) إيمافدراسة 

 وتنمية مياراتيـ في التفكير الناقد. األحياءمادة تحصيؿ طالب المرحمة الثانوية في 

كسابتنمية القدرات العقمية والمعمومات الوظيفية  إلىاستخداـ نموذج التعمـ الواقعي  أدى -         وا 
الطالب الخبرات الحياتية عف طريؽ المشاركة المجتمعية وجعميـ يفيموف القضايا البيئية 

فاعمية  أثبتتـ(التي 2012ذلؾ دراسة راىي ) وتنمية االتجاه نحوىا وقد أشار إلىالمحمية 
األنموذج الواقعي لتدريس مادة مناىج وطرائؽ التدريس لطالبات المرحمة الثالثة عمـو الحياة 

ـ(التي أظيرت فاعمية 2014ودراسة الشمري)، وأثره عمى دافعتييف واتجاىاتيف التربوية
واالتجاه نحو البيئة المدرسية لدى طالب األنموذج الواقعي في اكتساب المفاىيـ اإلحيائية 

 الصؼ الرابع العممي.

تنمية التحصيؿ الدراسي وعمميات العمـ وتصحيح الفيـ  إلىاستخداـ النموذج الواقعي  أدى -
، وقد أشار  ذلؾ دراسة كؿ مف سمطانة  إلىالخاطئ والتصورات البديمة واالتجاه نحو العمـو

موذج الواقعي في تنمية التحصيؿ الدراسي وعمميات فاعمية النأثبتت ـ( التي 2003الفالح)
متوسط في الالعمـ وتعديؿ الفيـ الخطأ واالتجاه نحو العموـ لدى طالبات الصؼ األوؿ 

ـ(التي ىدفت إلى معرفة فاعمية نموذج التدريس 2015ودراسة غرزاف) مدينة الرياض.
ادة الكيمياء لمصؼ األوؿ الواقعي في تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ الكيميائية في م

حيث  ـ(2013القاسـ)دراسة  و الثانوي بالمممكة العربية السعودية وتنمية االتجاه نحو المادة
ترمي ىذه الدراسة إلى معرفة أثر األنموذج الواقعي في تعديؿ الفيـ الخاطئ لممفاىيـ 

ـ(حيث ىدفت ىذه 2008النحوية لدى طالب الصؼ األوؿ المتوسط ،و دراسة محمد)
ثر األنموذج الواقعي في تعديؿ الفيـ الخاطئ لممفاىيـ الفيزياوية لدى أالدراسة إلى معرفة 

 طالبات الصؼ الثاني متوسط وتحصيميف الدراسي.
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أدى استخداـ نموذج التعمـ الواقعي إلى تنمية القدرة عمى اتخاذ القرار وتنمية ميارات  -
ىدفت إلى معرفة فاعمية  التي ـ(2007جاد الحؽ ) االستقصاء العممي ومثاؿ ذلؾ دراسة

استخداـ النموذج الواقعي لتدريس العموـ في تنمية القدرة عمى اتخاذ القرار  لدى تالميذ 
ثر استخداـ نموذج أىدفت إلى معرفة التي  ـ(2006المرحمة اإلعدادية ودراسة عوض)

تنمية ميارات االستقصاء العممي التدريس الواقعي في تعديؿ التصورات الفيزيائية البديمة و 
 لطالب الصؼ األوؿ الثانوي.

 :ىمية النموذج الواقعي منياأيضا ىناؾ العديد مف الدراسات األجنبية التي أكدت عمى أ

والبيئة في حاجة لمدخؿ واقعي  اإلنساف أف( التي بينت Evans,1988)ايفاف دراسة -
الثانوية ال تولي اىتماما كافيا  ةبالمرحموتوصمت إلى أف مناىج العموـ  لتدريس عمـ التربية،

 لمدور البشري في عمميات التنبؤ وتفاعؿ الطالب مع بيئتيـ.

عمى ضرورة ربط ((Cunningham and Helms,1998 سينكياـ وىممس وتؤكد دراسة -
، حيث أصبح المربوف اآلف  العموـ بالمجتمع كوسيمة شاممة وأكثر واقعية لتدريس العمـو

كسابيـ القدرات والميارات التي تمكنيـ مف فيـ دور العمـ في ييتموف بتعميـ ا                                                                  لطالب وا 
المجتمع عف طريؽ الممارسة العممية وتنمية القدرات العقمية ومنيا القدرة عمى اتخاذ القرار 

 المبني عمى المعرفة العممية في المواقؼ الحياتية اليومية.

النموذج الواقعي (Buxton and Whately,2002) بكستوف وويتمي وتناولت دراسة  -
كاتجاه لتكامؿ العموـ والدراسات االجتماعية في المدارس االبتدائية  لالستفسار البيئي،

المدنية في الجنوب الشرقي مف لويزينيا، وىذا يعني ابتكار خبرات تعميمية واقعية لممدرسيف 
لمحمية واالىتماـ ولتحقيؽ ذلؾ البد مف ربط المحتوى العممي بالموضوعات البيئية ا والطمبة،

 بالتعمـ المبني عمى االستفسار.

 في ضوء ما سبؽ ترى الباحثة أف أىمية النموذج الواقعي تكمف في التالي :

 ـ الحقيقية الواقعية.ايعتمد عمى المي -

الذي يعيش فيو المتعمـ وىذا يجعؿ التعمـ ذا معنى وفائدة  يربط المحتوى العممي بالواقع -
 بالنسبة لو.

 .ينمي التعاوف واالتصاؿ االيجابي بيف المتعمميف  -

 يساىـ في تعديؿ التصورات البديمة الموجودة لدى المتعمميف. -
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 .ينمي االتجاىات العممية حوؿ البيئة والمجتمع والمواد الدراسية المختمفة -

ساىـ في تنمية ميارات التفكير المختمفة وميارات االستقصاء العممي والقدرة عمى اتخاذ ي -
 لقرار.ا

 الواقعي : نموذج التعمم دور المعمم في
إف لممعمـ عدة ادوار في النموذج (  Bencze and Hodson بنز وىودسوف ) وقد ذكر

 تتحدد في النقاط التالية :  (74ص ـ،2007الواقعي )في جاد الحؽ،

 ة البداية.طتعمـ حتى تتحدد نقملتحميؿ الواقع الذي يحيط با .1

 نحو التعمـ. دافعتييـانتباه الطالب وزيادة  إثارة .2

 الكاشفة لممعرفة السابقة. األسئمةمجموعة مف  إعداد .3

 التي تخاطب التفكير. األسئمةمجموعة مف  إعداد .4

 لمتقويـ البنائي والحوار. أسئمة إعداد .5

 متعاونة. صغيرةفي مجموعات  المتعمميفتقسيـ  .6

 الحوار والمناقشة الجماعية مع تالميذ صؼ بالكامؿ. إدارة .7

 .وباإليمافربط المعرفة العممية بحياة الطالب وبيئتيـ المحمية  .8

 تنفيذ النشاطات. أثناءموجو ومرشد لمتالميذ  .9

وفي ضوء ىذه األدوار التي ينبغي عمى المعمـ أف يقـو بيا في النموذج الواقعي ترى 
مى ببعض الخصائص حتى يتمكف مف تنفيذ ىذه األدوار بكؿ الباحثة أف عمى المعمـ أف يتح

 أريحية وسيولة منيا:
 حسف استثمار خامات البيئة في خدمة العممية التعميمية. .1

 الصفية.لالمدرسية الصفية وا األنشطة أىميةيقدر  .2

 لديو القدرة عمى معرفة خصائص التالميذ والمعرفة السابقة لدييـ. .3

 حبو لمادتو العممية والعمـ. .4

 .ميتـ بتطبيؽ المعرفة في حياة التالميذ واالستفادة منيا لجعؿ التعمـ ذات معنى بالنسبة ليـ .5

 الذكاء في إدارة الموقؼ التعميمي.مبدع في بيئة التعمـ ويتسـ ب .6
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 المحور الثالث: 
 المفاىيم العممية

الطفولة تعتبر المفاىيـ العممية ىي األساس في عممية التعمـ ،ويبدأ تكويف المفيوـ مف 
عندما يحاوؿ الطفؿ استكشاؼ ما حولو مف العوامؿ المحيطة بو، لذلؾ أصبح تعمـ المفيـو 

 ا لجميع مستويات التعمـ.      ً ا ىام                        ً ضرورة ممحة وىدفا تربوي  

ولقد زخر األدب التربوي بتعريفات عديدة لممفيوـ وسوؼ تعرض الباحثة بعضا مف ىذه 
 التعريفات:

( بأنو"ما يتكوف لدى الفرد مف معنى وفيـ يرتبط بكممة 78ص ـ،2008حيث يعرفو زيتوف)
 أو عبارة أو عممية ذىنية".

"صورة ذىنية مجردة تتكوف لدى المتعمـ نتيجة  (.بأنو44ص ـ،2016) وتعرفو الخزندار
تعرضو لعدة مثيرات مختمفة تجمع بينيـ عالقات وسمات مشتركة يعبر عنا بكممة أو عبارة 

 أو عممية معينة".

( بأنو"مجموعة أو صنؼ مف األشياء والحوادث أو 39ص ـ،2011يرى خطابية )بينما 
الرموز الخاصة التي تجمع معا عمى أساس خصائصيا المشتركة والتي تميزىا عف غيرىا 

 مف المجموعات واألصناؼ األخرى".

(:"بأنو فكرة تختص بظاىرة معينة أو عالقة أو استنتاج 35ص ـ،2004وعرفو سالمة )
 عنيا عادة بواسطة كممة مف الكممات أو مصطمح معيف". عقمي يعبر

بأنو"تصور ذىني يتكوف لدى الفرد مف خالؿ السمات أو  (39ص ـ،2016عساؼ ) ىوير 
 الخصائص المشتركة لعدة مواقؼ أو مجموعة أشياء ويتكوف المفيـو مف اسـ وداللة لفظية"

مجموعة مف األشياء أو  (المفاىيـ بأنيا:33ص ـ،2012مف الصاحب وجاسـ ) ؿويرى ك
الرموز أو األىداؼ الخاصة التي تـ تجميعيا معا عمى أساس مف الخصائص المشتركة 
والتي يمكف الداللة عمييا باسـ أو برمز معيف ،فيو كممة أو تعبير تجريدي يشير إلى 
مجموعة مف الحقائؽ واألفكار المتقاربة بحيث يكوف الفرد صورة ذىنية تمكنو مف أف 

وضوع ما حتى لو لـ يكف لديو اتصاؿ مباشر مع الموضوع أو القضية ذات يتصور م
 العالقة".
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في المفيوـ  وفي ضوء ما سبؽ مف تعريفات ترى الباحثة أف ىناؾ بعض األمور المشتركة 
 منيا:

 تصور عقمي أو تجريد أو استنتاج عقمي.أنو  -

 ة.ألشياء برمز أو بكممايمكف الداللة عمى الخصائص المشتركة بيف  -

 عبارة عف أشياء أو مواقؼ أو حقائؽ تختص في صفات وعناصر معينة. -

ذلؾ  تطبيؽ عمى وقدرة وفيـ معنى مف الفرد لدى يتكوف وتعرؼ الباحثة المفيوـ بأنو " ما
 وداللة اسـ مف ويتكوف معينة لظاىرة الذىنية خالؿ التصورات مف جديدة مواقؼ في المفيـو

  لفظية.

 خصائص المفيوم:
مجموعة مف الخصائص التي يتصؼ بيا المفيوـ وىي تعطي داللة واضحة عف ىناؾ 

بعضا  (23ص ـ،2009طبيعة المفيوـ وطريقة نمائو في أذىاف المتعمميف وقد ذكر أبو طير)
 مف ىذه الخصائص:

 تتكوف المفاىيـ وتنمو باستمرار وتتدرج في الصعوبة مف مرحمة إلى أخرى أكثر تعقيدا. -

 الفكر الرئيسة .المفاىيـ ىي أدوات  -

 إف العمـ ينمو بنمو المفاىيـ. -

 المدرسة تقـو بدور ميـ في تشكيؿ المفاىيـ. -

 المفاىيـ تتولد بالخبرة وبدونيا تكوف ناقصة. -

 تختمؼ مدلوالت  المفاىيـ الواحدة مف شخص ألخر وذلؾ الختالؼ مستوى الخبرة. -

 إف المفاىيـ تعتمد عمى الخبرات السابقة لمفرد. -

 (خصائص المفاىيـ العممية فيما يمي:481-482ـ، ص ص 2007زيتوف )وكذلؾ حدد 

نما يدؿ عمى الصنؼ العاـ الذي  -                                                                               المفيوـ العممي ال يدؿ عمى فرد معيف أو جزء معيف وا 
 ينتمي إليو األفراد أو العناصر.

نو ال ينطبؽ عمى شيء خاص أو موقؼ واحد بؿ أبمعنى  المفيوـ العممي يتضمف التعميـ، -
 مجموعة األشياء والمواقؼ.ينطبؽ عمى 
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 يتكوف المفيـو مف جزأيف االسـ والداللة المفظية لممفيوـ. -

لكؿ مفيوـ عممي مجموعة مف الخصائص المميزة التي يشترؾ فييا جميع أفراد فئة المفيـو  -
 وتميزه عف المفاىيـ العممية األخرى.

مف صؼ تعميمي إلى تكويف المفاىيـ العممية ونموىا عممية مستمرة  تتدرج في الصعوبة  -
 صؼ تعميمي أخر ومف مرحمة تعميمية إلى أخرى وذلؾ نتيجة لنمو المعرفة العممية نفسيا .

يمكف تقسيـ المفاىيـ العممية وتصنيفيا إلى مفاىيـ عممية محسوسة أو مادية ومفاىيـ عممية  -
 مجردة.

 عناصر المفيوم:
 (36-37ص ص ـ،2012يتألؼ المفيـو مف العناصر التالية :)الصاحب وجاسـ،

 االسـ: وىو رمز يشير إلى الفئة التي ينتمي إلييا المفيـو . .1

 األمثمة: وتنقسـ إلى أمثمة ايجابية تنطبؽ عمى المفيـو وأمثمة سمبية ال تنطبؽ عميو. .2

تمثؿ المظاىر العامة أو الصفات التي تضع األمثمة في فئة معينة أو  الخصائص المميزة: .3
 مجموعة محددة.

 ـ: تمثؿ التعريؼ أو العبارة التي تبيف الخصائص األساسية لممفيوـ.قاعدة المفيو  .4

 أىمية تعمم المفيوم:
إف مساعدة الطالب عمى تعمـ المفاىيـ بطريقة فعالة ىو غاية أساسية مف غايات التعمـ 

 المدرسي وأساس عممية التفكير.

 (36ص ـ،2008ويمخص برونر أىمية تعمـ المفاىيـ في النقاط التالية :)األسمر،

 تساعد في التقميؿ مف تعقد البيئة وتسييؿ التعرؼ عمى األشياء الموجودة فييا. -

 تقمؿ مف الحاجة إلى إعادة التعمـ عند مواجية مواقؼ جديدة. -

 تساعد عمى التوجيو والتنبؤ والتخطيط ألنواع مختمفة مف النشاط. -

 تسمح بالتنظيـ والربط بيف مجموعات األشياء واألحداث. -

 المفاىيـ يساعد المتعمـ عمى التفسير والتطبيؽ.تعمـ  -
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في تحديد األىداؼ التعميمية واختيار وتنظيـ المحتوى والوسائؿ      ً ىاما                     ً تمعب المفاىيـ دورا   -
 التعميمية ووسائؿ تقويمو.

 ثر التعمـ لممواقؼ األخرى الجديدة.أتسيـ في انتقاؿ  -

 تصنيف المفاىيم:
صنيفات المفاىيـ ومف ىذه التصنيفات تصنيؼ أوردت األدبيات التربوية العديد مف ت

 (:41ص ـ،2001نشواف )

وىي المفاىيـ التي تشتؽ مف المدركات الحسية مثؿ مفاىيـ )النبات  مفاىيـ بسيطة: -
 والحمض والقاعدة(.

وىي مفاىيـ مشتقة مف المفاىيـ البسيطة مثؿ مفيوـ الكثافة مشتؽ مف  مفاىيـ مركبة: -
 مفيـو الكتمة ومفيـو الحجـ.

 ،يفية مثؿ الفقاريات والالفقارياتوىي مفاىيـ مشتقة مف خصائص تصن مفاىيـ تصنيفية: -
 الكائنات البحرية والكائنات البرية. المخموط والمركب،

 مفاىيـ عمميات: وىي مفاىيـ مشتقة مف العمميات مثؿ مفاىيـ النمو والتكاثر. -

 ( إلى:28ص ،2009كما وصنفيا األغا والمولو)

التمدد  –وتمتاز بأنيا محسوسة تعتمد عمى المالحظة المباشرة مثؿ )الزىرة : مفاىيـ مادية -
 التجمد(. -

 االيوف(. -تعتمد عمى التخيؿ والقدرات العقمية العميا مثؿ )الذرة: مفاىيـ مجردة -

مثؿ  وىي تعرؼ بخاصية واحدة ،أو يشترط فييا توافر خاصية محددة، مفاىيـ فصؿ: -
 حنة كيربائية.االيوف عبارة عف ذرة تحمؿ ش

 وىي التي تربط بيف أكثر مف خاصية لممفيوـ.: مفاىيـ ربط -

 وىي نتجت عف عالقة تربط بيف أكثر مف مفيوـ.: مفاىيـ عالئقية -

 وىي مفاىيـ تعتمد عمى نظريات تفسير الظواىر العممية. مفاىيـ معقدة: -
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 صعوبات تعمم المفاىيم العممية:
وترجع الصعوبات في تعمـ ، المفاىيـ العمميةيجد كثير مف الطالب صعوبة في تعمـ 

 ـ،2011) المفاىيـ العممية واكتسابيا إلى تفاوت المفاىيـ العممية نفسيا كما ذكرىا خطابية
 (:40ص

 طبيعة المفيـو العممي مف حيث فيـ المتعمـ لممفاىيـ المجردة أو المعقدة .1

 لعممية.الخمط في معنى المفيـو أو الداللة المفظية لبعض المفاىيـ ا .2

 نقص الخمفية العممية المالئمة عند المتعمـ والالزمة لتعمـ مفاىيـ عممية جديدة. .3

 استراتيجيات التدريس المتبعة في تعمـ العموـ. .4

 مدى فيـ معمـ العموـ لممفاىيـ العممية وكفاءتيـ وطرؽ التدريس المستخدمة. .5

يتو لمتعمـ واىتماماتو وميولو العوامؿ الداخمية لممتعمـ والمتمثمة في استعداد الطالب ودافع .6
 العممية .

 وكذلؾ المغة المتبعة في التعميـ. المناىج العممية غير المالئمة، .7

وفي ضوء ما سبؽ ترى الباحثة أف تعمـ المفاىيـ العممية تراكمية البناء وأنيا ليست فقط 
ؽ تفاعؿ ما ميمة إلضافة معمومات جديدة لممعمومات السابقة لدى المتعمـ بؿ ىي تيدؼ إلى خم

بيف المعرفة العممية السابقة والمعرفة العممية الجديدة ولضماف ىذا التفاعؿ البد مف استخداـ 
استراتيجيات ونماذج تعميمية حديثة تساعد المتعمـ في التفاعؿ بصورة نشطة في المواقؼ 

 التعميمية المختمفة.

ـ المفاىيـ باإلضافة إلى وقد رأت الباحثة أف نموذج التعمـ الواقعي يقمؿ مف صعوبة تعم
 تعديميا في أذىاف المتعمميف وذلؾ بربطيا بالواقع والبيئة المحيطة بو.
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 : المحور الرابع
 التصورات البديمة

لقد اىتمت النظرية البنائية بالعوامؿ الداخمية التي تؤثر في الموقؼ التعميمي مثؿ 
ودافعيتو لمتعمـ وكيفية تفكيره لموصوؿ إلى المعنى المعرفة القبمية لممتعمـ وقدرة المتعمـ عمى الفيـ 

ا مف العممية التعميمية ألنو مف      ً ا ميم                                                  ً أو التصور الصحيح لممفيوـ العممي حيث انو يشكؿ جزء  
خالؿ المفاىيـ يتـ التواصؿ بيف األفراد في المجتمع والمفاىيـ المتشكمة لدى المتعمميف ال تكوف 

لصحيحة وبقاء ىذا التصور البديؿ في ذىف المتعمـ يؤثر في كثير مف األحياف ىي المفاىيـ ا
 ا عمى الفيـ العممي السميـ.   ً سمب  

وقد يتمسؾ المتعمـ بيذه التصورات البديمة لممفاىيـ العممية ألنيا تعطيو تفسيرات تبدو 
ا مع تصوره المعرفي الذي تشكؿ لديو عف العالـ حولو                                        ً منطقية بالنسبة لو، ذلؾ ألنيا تعطيو توافق  

ى الرغـ مف تعارض ىذه التصورات البديمة في كثير مف األحياف مع التصور العممي الذي عم
ا حتى تصبح تمؾ التصورات عميقة الجذور                                                  ً يقرره العمماء لتفسير الظواىر وتزداد المشكمة تعقيد  

  ـ،2002فتشكؿ عوامؿ مقاومة لمتعمـ، ومعيقة الكتساب المفاىيـ العممية الصحيحة)السيد،
 (.151-152ص ص 

وأطمؽ العمماء عمييا مسميات عدة منيا التصورات الخطأ واألفكار الخاطئة والتصورات 
القبمية واالستدالؿ العفوي والتصورات البديمة وكاف االختيار واالتفاؽ لمصطمح التصورات البديمة 
،وقد استخدـ مصطمح التصور البديؿ لوصؼ التفسير غير المقبوؿ )وليس بالضرورة خطأ( 

ـ ما بواسطة المعمـ بعد المرور بنشاط معيف وعند وجود تمؾ التصورات قبؿ المرور لمفيو 
 (.227-228ص ص  ـ،2002بخبرات التعمـ فإنيا تكوف مفاىيـ قبمية لدى المتعمـ)زيتوف،

 مفيوم التصورات البديمة :
 (:"بأنيا التصورات الذىنية واألفكار الموجودة في البنية9ص ـ،2016حيث عرفيا عمراف )

المعرفية لدى التالميذ عف بعض الظواىر الطبيعية وتتواجد عندما ال تتفؽ التفسيرات التي 
 يمتمكونيا مع التفسيرات العممية الصحيحة".

( بأنيا التصورات الخطأ أو التفسيرات غير المقبولة لممفاىيـ 8ص ـ،2007وعرفتيا المولو)
 منطقي غير سميـ ". وقد تكونت نتيجة مشاىدات وخبرات غير سميمة أو تفكير
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"معمومات خاطئة تكوف في ذىف  ( التصورات الخطأ بأنيا9ص ـ،2015وعرؼ خمة )
الطمبة حوؿ موضوع ما أو مفيوـ محدد يخالؼ الواقع الدقيؽ التي تكونت مف واقع الخبرات 

 التي عاشوا بيا".

"وضع  ( أف التصورات البديمة ىيChi and Rosco,2002,p.4) شاي وريسكو ويرى
لمفاىيـ بعيدا عف سياقيا الصحيح صمف فئة أو مجموعة مختمفة وبالتالي يتـ التغيير ا

 المفاىيمي مف خالؿ إعادتيا إلى موقعيا األصمي الصحيح".

( بأنيا" تصورات وأفكار ومعمومات وتفسيرات توجد في ذىف 9ص ـ،2012وعرفيا الديب )
ال تتفؽ مع التفسيرات العممية  الطمبة والتي تكتسب مف خالؿ تفاعميـ مع البيئة والتي

 الصحيحة ".

المعرفة التمقائية التي يكتسبيا الطمبة ( بأنيا "186ص ـ،2004وعرفيا بعارة والطراونة )
ا مف خالؿ تفاعميـ مع البيئة بحيث يعبروف عنيا بشكؿ يتعارض مع معطيات العمـ     ً ذاتي  

 الحديث".

( التصورات البديمة بأنيا "أفكار Kaeley and Tugel,2009, p.4)كيمي وتيكؿكما وعرؼ 
 ا ".                                               ً الطالب المسبقة وغير المكتممة أو غير الصحيحة عممي  

 وترى الباحثة أف التعريفات السابقة تتفؽ في النقاط التالية :

تـ تحديد مفيوـ التصورات البديمة بأنيا مفاىيـ وأفكار ومعتقدات ومعارؼ توجد في البنية  -
 لمعرفة العممية الصحيحة .المعرفية لمفرد وال تتفؽ مع ا

 إف ىذه األفكار والمعتقدات توجد قبؿ تمقي التالميذ تعميما مقصودا. -

 تنشأ التصورات البديمة نتيجة تفاعؿ الفرد مع بيئتو. -

ىذه األفكار والمعتقدات ال تتفؽ مع التفسيرات العممية المقبولة كما أنيا تعوؽ عف الفيـ  -
 العممي السميـ.

 البنية الموجودة في واألفكار الذىنية التصورات البديمة  بأنيا: التصوراتوتعرؼ الباحثة 

 المتضمنة الطبيعية والظواىر المفاىيـ بعض عف الخامس األساسي الصؼ لدى طالبات المعرفية،

 بدرجات وتقاس الصحيحة العممية مع التفسيرات تتفؽ وال وحدة جسـ اإلنساف وأجيزتو، في

 .البديمة التصورات الطالبات في اختبار
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 منطمقات التصورات البديمة:
مف االدعاءات التي يمكف أف تكوف  ا(عدد141ص ـ،2001وقد حدد وندرس )في العطار

 ا لمف يعمؿ في مجاؿ التصورات البديمة وىي:     ً منطمق  

ا مف التصورات البديمة عف األشياء واألحداث                                    ً يأتي المتعمـ إلى غرفة الصؼ ومعو عدد   -
 الصمة بما يدرسو في مجاالت العمـو .الطبيعية ذات 

التصورات التي يتـ اكتسابيا في الفصوؿ التعميمية تتعدى حواجز الجنس، والزمف ،القدرة  -
 والثقافة .

التصورات البديمة متماسكة وعالقة في الذىف وتقاوـ التغيير إذا استخدمت معيا  -
 االستراتيجيات التعميمية التقميدية.

تتكوف لدى المتعمـ تكوف نتيجة تفاعمو مع البيئة المحمية والمواد  التصورات البديمة التي -
 التي تقدـ المحتوى المعرفي لو.

 لتصورات البديمة.اا ما يشترؾ المعمموف مع طالبيـ في نفس     ً غالب   -

تتفاعؿ المعرفة القبمية لدى المتعمـ مع ما يتعممو داخؿ المدرسة مف معارؼ فينتج مجموعة  -
 المرغوبة. مف مخرجات التعمـ غير

 المداخؿ التدريسية المعنية بالتغير المفيومي يمكف أف تساعد في تعديؿ التصورات البديمة. -
 

 أىمية التعرف عمى التصورات البديمة:
نظرا لألىمية التي تمثميا المفاىيـ العممية في المعرفة العممية ومجاالت المعارؼ 

بصورة صحيحة وسميمة في البنية المعرفية األخرى كاف البد مف تكويف وتعميـ ىذه المفاىيـ 
حتى نستطيع في المرحمة  لممتعمميف واستثمار طرؽ وأساليب التدريس المالئمة ليذا األمر،
ا لو صور ومخططات         ً ا متماسك                                                                ً التعميمية الواحدة والمراحؿ التعميمية األخرى تكويف نظاما مفاىيمي  

واضحة في الذىف تمكف المتعمـ مف استثمارىا وتوظيفيا في مواقؼ المعرفة العممية والمعارؼ 
األخرى وعميو البد مف البحث عف المتطمبات  األساسية الالزمة لبناء المفاىيـ في الموقؼ 

التعميمية أنيـ  التعميمي الجديد وقد لوحظ أف المتعمميف ال يبدو عمييـ  في كثير مف  المواقؼ
ألموا بفيـ عميؽ ودقيؽ لممفاىيـ العممية التي سبؽ واف درسوىا وذلؾ مف خالؿ االختبارات 
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وتصورات بديمة لممفاىيـ العممية في بناىـ     ً خطأ                                           ً التشخيصية والتحصيمية كما أنيـ رسموا صورا  
 العقمية.

بديمة لدى الطمبة ومف خالؿ االطالع عمى الدراسات السابقة التي تناولت التصورات ال
 يمكف التوصؿ إلى األىمية التربوية لمعرفة التصورات البديمة مف خالؿ النقاط اآلتية:

إف صعوبة بعض المفاىيـ عمى الطالب يؤدي بيـ إلى الخمط في المفاىيـ بحيث يعوؽ  (1
 تعمميا.

ت يمكف تغيير التصورات البديمة والمفاىيـ الخطأ إلى مفاىيـ عممية صحيحة بعمؿ محاوال (2
متعمدة  واستخداـ استراتيجيات جديدة لتسييؿ تغيير التصور البديؿ والفيـ الخطأ إلى 

 المفيـو العممي السميـ.

 تعرؼ المعمميف عمى أسباب التصورات البديمة والفيـ الخطأ تمكنيـ مف العمؿ لمتقميؿ منيا. (3

 التعمـ .تشخيص وتعديؿ  التصورات البديمة لممفاىيـ العممية يعتبر مف أىـ أىداؼ  (4

( أىمية التعرؼ عمى التصورات البديمة 151-154ص ص ـ،2001 ،يجمؿ )عبد السالـ 
 لدى التالميذ عف المفاىيـ والظواىر العممية فيما يمي :

حداث التغيرات  .1                                                                                 توجيو المداخؿ واألساليب المناسبة لمتعامؿ مع تصورات وعموـ األطفاؿ وا 
 المناسبة في محتوى مناىج العموـ.

ساليب تعميمية حديثة وغير تقميدية تحافظ عمى سالمة المغة العممية ومعاني استخداـ أ .2
دخاؿ مفاىيـ عممية                                                                           الكممات لدى كؿ مف المعمـ والتالميذ تؤدي إلى فيـ صحيح وا 

 صحيحة.

ضماف عدـ إضافة التصورات البديمة عمى المفاىيـ العممية التي يدرسونيا وىذا يتطمب  .3
 حتى ال يؤثر عمى التصورات العممية الصحيحة . إحداث تغيرات جذرية لتصوراتيـ

التعرؼ عمى االختالؼ بيف المغة اليومية السائدة بيف التالميذ ومعاني الكممات بالنسبة ليـ  .4
 وتصورات العمماء قد يسيـ في تطوير المغة لمتالميذ واف تكوف ذات معنى دقيؽ .

البديمة ىو أىمية التعرؼ عمى وترى الباحثة أف المدخؿ األساسي باتجاه تعديؿ التصورات 
 مصادر التصورات البديمة وأسباب تكونيا .
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 مصادر التصورات البديمة وأسباب تكونيا:
تناولت الكثير مف الدراسات موضوع التصورات البديمة بالبحث والتقصي وتوصمت إلى 

 ومنيا ما ذكره أميف، العديد مف أسباب ومصادر تكوف التصورات البديمة لدى الطالب
 (:221ص ـ،2012)

 :الكتب الدراسية 

تعتبر الكتب المدرسية احد مصادر تكويف التصورات البديمة لدى الطالب نتيجة لما تحممو 
مف لغة غير دقيقة أو غير مناسبة لمستوى الطالب أو نتيجة لوجود قصور أو أخطاء 

المعرفية في  ا كثرة المادة    ً وأيض   والرسومات التوضيحية،، عممية في تفسير وشرح المفاىيـ
الكتب المدرسية ينتج عنيا سطحية في معرفة المتعمـ ويصعب معيا تحقيؽ المعرفة 

 المطموبة مف المتعمـ.

 :الخبرات الشخصية لممتعمم 

يبني الفرد خبرتو الشخصية مف مصادر متعددة خالؿ تفاعمو مع البيئة المحيطة بو ومع 
ا                                    ً وبالتالي صعوبة تغييرىا وتأثيرىا سمب  أقرانو مما يؤدي إلى تكوف تصورات بديمة في ذىنو 

 عمى المعرفة الجديدة الصحيحة  التي يتعمميا.
 : المعممون 

قد يكوف المعمـ مصدرا مف مصادر تكويف التصورات البديمة لدى الطالب بما يحممو مف 
أو استخدامو لبعض التشبييات واألمثمة التي تحمؿ  تصورات بديمة حوؿ المفاىيـ العممية،

وتصورات بديمة وأثبتت نتائج الدراسات والبحوث السابقة أف المعمموف يشتركوف مع  أفكارا
 طالبيـ في وجود نفس التصورات البديمة في بنيتيـ المعرفية.

 : استراتيجيات التدريس 

أساسيا في اكتساب المتعمميف األفكار والمفاىيـ العممية  اتمعب استراتيجيات التدريس دور 
ة المتعمـ حتى يسيؿ إدراكيا ولكف بعضا مف ىذه االستراتيجيات خاصة السميمة وربطيا ببيئ

                ً غير سميمة عمميا                                                                    ً التقميدية تسيـ في إكساب المتعمميف التصورات البديمة وتكسبيـ أفكارا  
 حوؿ المفاىيـ العممية.
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 التقويم 

 تعتبر أساليب التقويـ مف مصادر تكويف التصورات البديمة خاصة األساليب التي تعتمد
عمى الحفظ لممفاىيـ والتعميمات العممية دوف التركيز عمى الفيـ العميؽ لممفاىيـ وتطبيقاتيا في 
الحياة اليومية مما يتيح لمطالب ممارسة التفكير والحوار والتحميؿ والتجريب لمتحقؽ مف صدؽ 

 المعمومات .

ا ما يرجع وىكذا تعددت أسباب ومصادر التصورات البديمة واألخطاء المفاىيمية، فمني
لمتالميذ أنفسيـ وما يحممونو مف مفاىيـ وخبرات سابقة ومنيا ما يرجع لممعمميف وما يحممونو مف 
مفاىيـ خاطئة باإلضافة إلى برامج إعداد المعمميف قبؿ الخدمة وأساليب التدريس التقميدية التي 

ة مف حيث طريقة في وجود ىذه التصورات البديم                                        ً يستخدمونيا وقد تكوف الكتب المدرسية سببا  
 عرض المحتوى وما تتضمنو مف رسـو وأشكاؿ إيضاحية.

جؿ أوترى الباحثة أف الكشؼ عف ىذه التصورات البديمة أمر في غاية األىمية مف 
 التصور الصحيح لممفيـو العممي.

 خصائص التصورات البديمة :
تحديد  التصورات البديمة ليا العديد مف الخصائص والسمات التي تتصؼ بيا ويمكف

 (.143ص ـ،2005 بعض خصائص التصورات البديمة فيما يمي:)الفالح،

أف المتعمـ يأتي إلى المدرسة ولديو العديد مف التصورات البديمة عف األشياء واألحداث التي  .1
 تربطو بما يتعممو.

أف التصورات البديمة ال تتكوف فجأة لدى المتعمـ ولكنو يحتاج لوقت في بنائيا كما أنيا  .2
 ا مف التصورات الخطأ.                                   ً بصفة النمو والتي قد يبني عمييا مزيد   تتصؼ

إف أنماط التصورات الخطأ ال تكوف منطقية مف وجية نظر العمـ ألنيا تخالؼ وتناقض  .3
التفسير العممي السميـ لكنيا في الوقت نفسو تكوف منطقية مف وجية نظر المتعمـ ألنيا 

 تتوافؽ وبنيتو المعرفية .

ثابتة بدرجة كبيرة مما يجعؿ مف الصعب تغييرىا وخاصة باستخداـ طرؽ التصورات البديمة  .4
 التدريس التقميدية وتكوف متماسكة ومقاومة لمتغيير .

 يشترؾ المعمموف مع التالميذ في نفس التصورات البديمة. .5
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التصورات البديمة ال تتعمؽ بجنس معيف أو بثقافة معينة حيث أف مستوى وطريقة تشكؿ  .6
 تكرار حدوثيا في ذىف التمميذ قد يتغير بتغير العوامؿ التي يعيشيا.ىذه التصورات و 

غالبا ما تكتسب ىذه التصورات في سف مبكرة كما أف وجودىا ال يقتصر عمى سف معيف  .7
حيث أثبتت الدراسات وجودىا لدى كؿ األعمار ومف ثـ فيي تتجاوز حاجز العمر 

 والمستوى التعميمي.

ثة في تعديؿ التصورات البديمة داخؿ الفصؿ الدراسي والتي يمكف استخداـ استراتيجيات حدي .8
 تعنى بإحداث التغير المفاىيمي.

التصورات البديمة لمتالميذ قد تؤثر في تفكيرىـ حتى بعد فترة التدريس فيظؿ التالميذ  .9
 مقتنعيف بأفكارىـ ومفاىيميـ السابقة وتؤثر في تفسيراتيـ لمظواىر العممية.

استحواذىا عمى                                            ً الخصائص السابقة لمتصورات البديمة يظير جميا  وترى الباحثة أف 
عقوؿ المتعمميف بتفسيرات تخالؼ وجية النظر العممية وىذه التصورات عمى قدر كبير مف 

أماـ المتعمميف الكتساب تعمميـ الالحؽ بصورة                                              ً التماسؾ ومقاومة لمتغيير مما يجعميا تقؼ عائقا  
ء فترة تعمميـ في المدارس أو خالؿ حياتيـ العممية والمواقؼ بنائية سميمة سواء كاف ذلؾ أثنا

الحياتية ومف ىنا يتضح أىمية الكشؼ عف ىذه التصورات البديمة واستخداـ األساليب المناسبة 
 لمكشؼ عنيا ومف ثـ تعديميا.

 األساليب المستخدمة في تشخيص التصورات البديمة لممفاىيم العممية :
اىيـ العممية بالكشؼ والتشخيص عف التصورات البديمة لممف اجتيد الخبراء والباحثوف

 ،يا واستبداليا بالمفاىيـ الصحيحةعالج التصورات البديمة والتخمص منوأيضا تطرقوا لطرؽ 
 ،ومف أىـ األساليب المستخدمة في عالج التصورات البديمة وتعديميا كما أوردىا )خطابية

 (:180-181ص ص ـ،2001والخميؿ،

وفييا يعطي الطالب عددا مف المفاىيـ ويطمب منو تصنيفيا بأكثر مف  الحر:التصنيؼ  -
 طريقة دوف تحديد الوقت.

وفييا يعطى الطالب مجموعة مف المفاىيـ ويطمب منو عمؿ شبكة  :ئط المفاىيميةالخرا -
 مفاىيمية تبيف العالقات التي تربط المفاىيـ مع بعضيا البعض .

وما معينا ويطمب منو كتابة اكبر عدد معيف مف التداعي الحر: ويعطى الطالب مفي -
 التداعيات الحرة التي تخطر ببالو حوؿ ىذا المفيـو في وقت محدد.
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ويكمؼ الطالب بتحديد بناء المفاىيـ التي يعرفيا والمسجمة عمى  تحميؿ بناء المفيوـ: -
 بطاقات صغيرة ومف ثـ ترتيبيا مع تفسير سبب ترتيبيا بيذا الشكؿ.

يكمؼ الطمبة بالتعبير عف المفاىيـ الموجودة عندىـ حوؿ موضوع معيف الرسـ: بحيث  -
 بالرسـ.

وفييا يتاح لمطالب أف يعبر عف أفكاره حوؿ مفيوـ ما في غرفة الصؼ  المناقشة الصفية: -
 واف يتمقى آراء زمالئو في األفكار التي يطرحيا.

عف مفيوـ معيف وتفسير  المقابمة العيادية: ويتـ خالليا مقابمة كؿ طالب عمى حدة وسؤالو -
 اختياره لإلجابة .

الذي يتكوف مف جانبيف وىما الجانب المفاىيمي V طرقة جويف: ويتـ استخداـ الشكؿ  -
ويتـ التفاعؿ  Vوالجانب اإلجرائي ويربطيما األحداث واألشياء التي تكوف في بؤرة الشكؿ 

الذي  Vـ مقارنة الشكؿ ويت Vبيف الجانبيف مف خالؿ السؤاؿ الرئيس الذي يقع أعمى الشكؿ
 المتخصص. أعدهالطالب مع الذي  أعده

فكر: ومنيا يتـ وصؼ عرض عممي لطالب ويساؿ أف يقوـ بتنبؤ  الحظ، طريقة اعرض، -
ثـ يجري أمامو العرض العممي ومالحظة ما إذا كاف ىناؾ اختالؼ بيف  معيف عف النتيجة.

 ما تنبأ بو وبيف ما الحظو وتفسير ذلؾ االختالؼ.

 وىناؾ أيضا توجد أساليب مضافة لمكشؼ عف التصورات البديمة ىي:

 (.142ص ـ،2001أشكاؿ فف )العطار، -

 (.631ص ـ،1998الرسـو التخطيطية الدائرية لممفيـو )زيتوف، -

 (.238ص ـ،2002مياـ ترابط الكممات وفرزىا )زيتوف، -

 (.155ص ـ،2002المحاكاة بالكمبيوتر )السيد، -

حوؿ التصور البديؿ                                      ً ذات الشقيف بحيث يتضمف الشؽ األوؿ سؤاال  اختبارات الورقة والقمـ  -
 (.141ص ـ،2001والشؽ الثاني تبرير اإلجابة التي اختارىا )العطار،

حيث كانت أداة الباحثة ىي اختبارات الورقة والقمـ ذات الشقيف لقياس درجة التصورات 
إف األساليب السابقة المختمفة يكمؿ كما ترى الباحثة  البديمة لممفاىيـ العممية في ىذه الدراسة.

ا في االستدالؿ عمى التصورات البديمة الموجودة في عقوؿ الطالب لجميع الفئات          ً بعضيا بعض  
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كما أف تحديد التصورات البديمة باألساليب السابقة أو غيرىا يعتبر  العمرية والمستويات الثقافية.
ذه المفاىيـ .ىذا وتقوـ الدراسة عمى الخطوة األولى نحو البحث عف استراتيجيات لتصحيح ى

استخداـ نموذج التعمـ الواقعي كأحد النماذج التعميمية الحديثة في تعديؿ وعالج التصورات 
 البديمة لممفاىيـ العممية في العموـ.

 كيفية تعديل التصورات البديمة:
مف  يتطمب تعديؿ التصورات البديمة أو التخمص منيا أف يتحرؾ التالميذ عبر مرحمة

التصور يظير خالليا عدـ انسجاـ واضح ما بيف التصور البديؿ والمفيوـ العممي السميـ حيث 
يحدث ما يسمي بالصراع المعرفي أو حالة مف عدـ االتزاف العقمي وبالتالي يتـ مساعدة التالميذ 
 عمى االنتقاؿ إلى المفيوـ العممي الصحيح والذي يساعدىـ عمى مناقشة أفكارىـ وتصوراتيـ

 ـ،2005 ليتوصموا إلى تفسيرات أفضؿ تزيؿ ما لدييـ مف حالة عدـ اتزاف معرفي )الفالح،
 (.144ص

ومف خالؿ الصراع المعرفي بيف المفاىيـ البديمة والمفاىيـ العممية الصحيحة تحدث 
عممية خمخمة في البنية المعرفية لدى الطالب وتتكوف فجوات معرفية ونوع مف اإلرباؾ المفاىيمي 

لتصور الذىني لمطالب يستدعي استخداـ استراتيجيات ونماذج تعميمية تعمؿ عمى تغيير في ا
 المفاىيـ البديمة بالمفاىيـ العممية الصحيحة .

البد أف تتحقؽ لكي يحدث التغير                 ً ( أف ىناؾ شروطا  130ص ـ،1998ويذكر زيتوف)
 المفيومي وىي:

 أف ال يرضى المتعمـ عف مفاىيمو اآلنية. -

 المتعمـ أقؿ درجة ممكنة مف فيـ المفيـو الجديد بمعنى وضوح المفيـو الجديد.ف يحقؽ أ -

 يجب أف تظير معقولية وفائدة المفيـو الجديد لدى المتعمـ. -

يجب أف تظير قوة المفيـو الجديد التنبؤية والتفسيرية مف خالؿ تقديـ استقصاءات  -
 واستكشافات جديدة لـ يستطع تقديمو المفيوـ الخطأ.

 تيجيات تعديل التصورات البديمة :استرا
لقد قاـ الكثير مف الباحثيف في السنوات السابقة باقتراح العديد مف النماذج 
واالستراتيجيات لتغيير التصورات البديمة المتواجدة في أذىاف المتعمميف والعمؿ عمى تصحيحيا 

 يجيات والنماذج:حيث أطمقوا عمييا مصطمح  تكتيكات التغير المفيومي  ومف ىذه االسترات
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 استراتيجيات ما وراء المعرفة . -

 إستراتيجية دورة التعمـ . -

 إستراتيجية المتناقضات . -

 إستراتيجية التعمـ التوليدي . -

 نموذج التعمـ الواقعي . -

 نموذج أدي وشاير . -

 خرائط المفاىيـ . -

 إستراتيجية بوسنر. -

 نموذج التعميـ البنائي العاـ. -

 تساعد المعمم عمى تعديل التصورات البديمة لدى الطالب:االعتبارات والنصائح التي 

( مجموعة مف النصائح لممعمـ تمكنو مف 98-99ص ص ـ،1998يذكر الرافعي )
تعديؿ التصورات الخطأ التي توجد لدى الطالب والتي تستند إلى أىمية الحوار والمناقشة في 

 عممية التعمـ:

 المستيدفة قبؿ بدء التعمـ.أف يحدد تصورات الطالب عف المفاىيـ  -

أف الفيـ يأتي مف خالؿ عممية التقريب المتتالي ويتطمب بذؿ جيد عقمي ال يستياف بو مف  -
 قبؿ الطالب لذلؾ يتوجب عمى المعمـ إعطاء الطالب الوقت والعمؿ.

 االستمرار في سؤاؿ الطالب وتشجيعيـ عمى التساؤؿ . -

الحرية في التعبير عف أفكارىـ حتى لو كانت  توفير بيئة آمنة يشعر فييا الطالب أف لدييـ -
 تمؾ األفكار خاطئة.

عادي مف أجزاء عممية التعمـ واف الفرد                                          ً التأكيد عمى الطالب أف عمؿ األخطاء يعد جزءا   -
 يصؿ إلى عمؿ ناجح بعد الممارسة والتدريب وعف طريؽ التعمـ مف أخطائو.

 قيا في التقدير والمديح.أعط السمات االبتكارية والجديدة في أفكار الطالب ح -

عند مواجية نظرية غير وافية ساعد طالبؾ في الكشؼ عف أوجو الضعؼ فييا وقـ بقيادتو  -
 نحو اكتشاؼ تفسيرات أكثر معقولية ووضح كيفية تفسيرىا لممشاىدات .
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 استخدـ أمثمة تاريخية لتوضيح أنواع األخطاء التي ميدت الطريؽ لمتقدـ العممي. -

ب لمعرفة التصورات البديمة المتأصمة فييـ وشجع الطالب عمى تفحص معتقدات الطال -
 إدراؾ المتناقضات وتعديؿ معتقداتيـ.

استخداـ طرؽ وأساليب تدريسية متنوعة عمى نحو متبادؿ لمساعدة الطالب في كيفية تعمـ  -
 وقراءة وفيـ النصوص العممية.

 بيف المفاىيـ وما يعرفونو. بالعالقات                                              ً استخداـ خرائط المفاىيـ كي يصبح طالبؾ أكثر وعيا   -
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 : المحور الخامس
 االتجاه نحو العموم:

 في حياة الفرد كدافع لسموكو في مجاالت حياتية متعددة،     ً ىاما   دوراتمعب االتجاىات 
 حيث أف االتجاىات تتكوف خالؿ الخبرات والتجارب أو المواقؼ واألحداث التي يتفاعموف معيا،

في العممية التربوية بشكؿ عاـ وفي تدريس العموـ بشكؿ  ولموضوع االتجاىات أىمية كبرى
لذلؾ اىتمت التربية العممية وتدريس العموـ باالتجاىات العممية وتنميتيا لدى الطالب  خاص،

 ألنيا تعتبر ىدفا رئيسيا مف أىداؼ تدريس العموـ.

 مفيوم االتجاه نحو العموم :
يع المشتغميف في جم ويتفؽ عميتعددت تعريفات االتجاه حيث ال يوجد تعريؼ محدد 

إال أف التعريؼ الذي ذاع صيتو أكثر مف غيره ىو تعريؼ ألبورت الذي عرؼ  ،الميداف التربوي
حالة مف االستعداد أو التأىب العصبي والنفسي ،تنتظـ مف خالؿ خبرة  نو:إاالتجاه عمى 

لموضوعات والمواقؼ الشخص وتكوف ذات تأثير توجييي أو دينامي عمى استجابة الفرد لجميع ا
 (.355ص ـ،2000التي تستثير ىذه االستجابة )ممحـ،

"مجموعة مف المكونات  ( االتجاه نحو العمـو بأنو49ص ـ،2015حيث عرؼ مشتيى)
المعرفية واالنفعالية والسموكية التي تعبر عف الشعور النسبي الستجابات الطالب بالقبوؿ أو 

، طبيعة مادة ويتضمف:، الرفض نحو العموـ ، أىمية مادة العمـو  العمـو االستمتاع بمادة العمـو
 ممارسة الطالب لألنشطة العممية". في الحياة،

"شعور الطمبة العاـ والثابت نسبيا  ( انو عبارة عف49ص ـ،2013ويرى المطوؽ )
". بالمحاباة أو المجافاة ،القبوؿ أو الرفض،  باالقتراب أو االبتعاد عف مادة العمـو

( باف االتجاه العممي :"مجموعة مف المكونات المعرفية 139ص  ـ،2010ويرى زيتوف)
واالنفعالية  والسموكية التي تتصؿ باستجابة الفرد نحو قضية أو موضوع أو موقؼ عممي وكيفية 

 تمؾ االستجابات مف حيث القبوؿ أو الرفض".

التييؤ عداد أو ( باف االتجاه العممي " حالة مف االست93ص  ـ،2012وذكر البخش )
والذي يتكوف وينظـ مف خالؿ خبرات الفرد السابقة ويجعمو يسمؾ سموكا معينا  ،العقمي لدى الفرد

 ويستجيب بشكؿ معيف نحو جميع األشخاص واألشياء والمواقؼ العممية المتصمة بيذه الحالة".
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( فيذكر أف االتجاه العممي :" يشير إلى مواقؼ الفرد 164ص  ـ،2001أما عطا اهلل )
تي سبؽ لو أف كونيا وتساعده عمى وصؼ التفاعالت التي تحدث بينو وبيف كؿ العمـو ال

 والنشاطات العممية التي يمارسيا العمماء".

( بأنو" موقؼ يعبر عنو محصمة استجابات 121ص  ـ،2001كما وعرفو عبد اليادي )
 الفرد نحو مادة العمـو إما بالقبوؿ والموافقة أو بالرفض و المعارضة".

ف خالؿ التعريفات السابقة يمكف تحديد بعض النقاط المشتركة حوؿ مفيوـ االتجاه وم
 نحو العمـو كما يمي :

 حالة مف االستعداد العقمي والنفسي معا . -1

نحو موقؼ أو موضوع أو          ً أو سمبيا          ً ايجابيا                                         ً نو يوجو الفرد ليستجيب بصورة تبيف سموكا  إ -2
 شيء عممي معيف.

 السابقة لمفرد .نو يتكوف عف طريؽ الخبرات إ -3

وفي ضوء ما سبؽ يمكف لمباحثة تعريؼ االتجاه نحو العمـو بأنو:" شعور الفرد النسبي 
الذي يحدد استجابتو نحو موضوع عممي معيف أو قضية عممية معينة  مف حيث القبوؿ أو 

بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطمبة في مقياس االتجاه نحو العموـ المعد                     ً الرفض ويقاس إجرائيا  
 مف قبؿ الباحثة".

 مكونات االتجاه نحو العموم 
 ( إلى أف االتجاىات تضمف ثالث مكونات متكاممة ىي :26ص ـ،2012أشار خطابية )

االتجاه رؼ والمعتقدات المرتبطة بموضوع االمكوف المعرفي: ويشير إلى مجموعة مف المع -1
لمعمـ ومراحؿ تطوره وأىدافو وأغراضو وخصائصو                                    ً والفرد ذو االتجاه العممي يبدي تفيما  

 وأىميتو في الحياة.

ويشير إلى الشعور باالرتياح أو عدـ االرتياح، بالحب والكراىية، بالتأييد : المكوف الوجداني -2
وع معيف يشعر فيي تدفع الفرد لإلقباؿ عمى موض، أو الرفض لموضوع االتجاه العممي

 نحوه باالرتياح.

كانت سمبية                                                    ً ويتضح ىذا المكوف مف خالؿ استجابة الفرد العممية سواء  : المكوف السموكي -3
 أو ايجابية نحو موضوع االتجاه العممي.
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وتضيؼ الباحثة بالرغـ مف أف االتجاىات تصنؼ ضمف األىداؼ الوجدانية إال أنيا تمثؿ 
ؿ أبعادىا حيث أف استجابة الشخص نحو موضوع معيف مرآة تعكس فييا مكونات الشخصية بك

 وجدانية، سموكية". "معرفية، يتخمميا اتجاه الشخص نحو ىذا الموضوع ميما كنت نوع االستجابة

 تنمية االتجاىات االيجابية نحو العموم :
أف" امتالؾ الطمبة اتجاىات ايجابية نحو  (Germann,1988,p.698) جيرماف يرى

العموـ تزيد مف اىتماماتيـ بتعمميا، وتجذب انتباىيـ في الغرفة الصفية وتدفعيـ لممشاركة في 
األنشطة وتؤدي إلى زيادة تحصيميـ العممي، في حيف أف االتجاىات السمبية نحوىا تؤثر سمبا 

 .ية االتصاؿ بيف الطمبة ومعممييـطمبة وفي عممفي كمية ونوعية المادة العممية التي سيتعمميا ال
انو يمكف االعتماد عمى االتجاىات (Shrigley,1990,p.103) شيرقيميكما وأشار 

 العممية في التنبؤ بسموؾ الطالب العممي.
 وذلؾ ألنيا:اىات االيجابية نحو العموـ ميمة وترى الباحثة أف تنمية االتج

بمؤثراتيا البيئية حيث تعيف الفرد في تكيفو لممواقؼ تكسب شخصية الفرد دواـ اتصاليا  -1
 المختمفة التي يتعامؿ معيا.

 تزود االتجاىات الفرد بصورة عف عالقتو بالعالـ االجتماعي المحيط بو. -2

تزود الفرد بمصادر معرفية حيث يكتسب الفرد اتجاىاتو مف الجماعات التي يعيش فييا أو  -3
 التي ينتمي إلييا.

الرغبة لدى المتعمـ وبالتالي تنمي الدافع لمتابعة العموـ ودراستيا واستخداـ تثير االىتماـ و  -4
 منيجية عممية في البحث والتفكير العممي.

تساعد الفرد في محاولتو لتحقيؽ أىدافو حيث أف االتجاىات تعمؿ عمى تخفيؼ حدة   -5
 التوتر النفسي الذي يعانيو الفرد في محاولتو الوصوؿ إلى ىدفو.

 القران الكريم: فياالتجاىات العممية 
إف القراف الكريـ يعد إحدى أىـ موجيات السموؾ اإلنساني توجو اإلنساف نحو اتجاىات 

 عممية مختمفة فنجد االتجاىات العممية اآلتية:
 األمانة العممية : -1

 ى لقد كاف السمؼ رحميـ اهلل يتدافعوف الفتوى لعظـ أمرىا ومسئوليتيا وخوفا مف القوؿ عم
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َقاؿ تعالى: ، اهلل بغير عمـ ًَ ََب ََلَيَسََلَم ََتَلَفََنا ََوََل  َ  ََ  َ
 ََ  َ  َ  َ َ َ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ ََغلمَ  َإََن *َ  َ  ََ ََ الَسَهعَََ  َ  َ َ وَاَْلََصَََََ  َ   َ َوالفؤادَََ 

ََمَسَئوََلَ ًَ ََمَََكَنََعَي
ََ
وَل
َ
َأ ََُكَ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ  

  َ َ
 
ََ   َ :[36]اإلسراء. 

 الموضوعية : -2

ََسَديَدا   قاؿ تعالى ََكَوََل ََوَكولَوا َاَّلَلَ َاَتَلوا َآَنَيوا َاََّلَيَو َيَها
َ
َأ ََيا  َ َ  َ  َ َ  َ  َ  َ َ ََ  ََ  َ  َ َ   َ ََ ََ  َ  َ ََ ََ  َ  َ َ َ  َ َ   َ ََ َ  َ  َ
 
َ َ َ ََلَلَمَ *َ  ََيَصَلَح  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ

َ ََوَيَغَفَرََلَلَمََذَىوَبَلَم َعَهاَلَلَم
َ
َأ  َ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ  َ َ  َ  َ
 
َ  ۗ   ََ ََوَرَسوََلَََفَلَدََفاَز ََوَنوََيَطَعَاَّلَلَ  َ َ  َ َ  َ  َ  َ َ   َ َ  َ  َ  َ َ   َ ََ  َ  َ  َ َ َ  َ ََفَوَزاََغَظيَهاَ   َ َ  َ  َ َ َ َ  َ  َ 

 .[70-71]األحزاب:

َ وقاؿ تعالى: َاََّلَيَو َيَها
َ
َأ ََيا  َ َ   َ ََ َ  َ  َ
 
َ َ َ ََآَنَيواَ   َ  َ ََ َجاَءَكمَََإنََ  َ  َ َ َ ََفاَسَقَََ   َ َ ََ بََنَبإََََ 

 َ َََفَجَبَيَيواََ َ   َ  َ  َ  َ َََثَصيَبواَأنََ   َ َ  َ ََكَوَناََ   َ  َ  ََ
ََ َِبََهاَلةََ  َ َ  َ َََفَجَصَبَحواََ    َ  َ  َ  َ

ََناَََ  ََلََعََ  َ َ ََ َفَػَلَجمَََ     َ  َ  َ ََ َىاَدَنيََََ   َ  َ َ  َ  [.6لحجرات:]ا 

 حب االستطالع: -3

ََََكَلََسرَيواَ قاؿ تعالى:  َ  َ َ  َ َرَضََفاىَظَرواََنَيَفَََكَنَََعكََبَةَاَلَهَجَرَنيَََ 
َ
ََ َِفَاَْل  َ  َ  َ  َ

 َََ  َ  َ  َ  َ َ  َ  َ َ  َ  َ  َ َََ  َ  َ ََ  َ َ  َ  َ   َ ََ  َ  :[.69]النمؿ 

 تقدير العمم والعمماء:  -4

َيَهاَاََّلَيَوَ قاؿ تعالى:
َ
ََياَأ  َ َ   َ ََ َ  َ  َ
 
َ َ ََآَنَيواَ َ  َ  َ َ ََقيَلََإذاََ َ َََتَفَسَحواَللمََ   َ  َ  َ َالََهَجاَلَسََِفََ   َ  ََ  َ  َ َََفاَفَسَحواَََ   َ  َ  َ َ ََ َيَفَسَحَََ   َ  َ  ََ

َاَّلَلَ  َ َ ََقيَلََوإذاَ   ۗ  َللمََ َ واََ  ََاَنَُشَ   َ واَََ  َََفاَنَُشَ   َ  ََ ََ َيَرَفعََََ   َ  َ َاَّلَلَََ   َ َََ َاََّلَيَو  َ َ   َ ََآَنَيواَ  َ  َ َََ ََنَيَلَم  َ  َ  َ ََ َواََّلَيوَََ  َ   َ وَثواََ َ
َ
ََأ  َ َ
 
ََ

ََ الػلمََ َ َ َ ََدَرَجاَتَََ  َ َ  َ  َ ََبََهاَواهللََ   ۗ  ََ   َ ََ َتَػَهَلونَََ  َ  َ  َ  َ ََ َخَبريََََ   َ  َ[.11لمجادلة:]ا 

 التريث في الحكم: -5

َ قاؿ تعالى: َاََّلَيَو َيَها
َ
َأ ََيا  َ َ   َ ََ َ  َ  َ
 
َ َ َ ََآَنَيواَ   َ  َ ََ َجاَءَكمَََإنََ  َ  َ َ َ ََفاَسَقَََ   َ َ ََ بََنَبإََََ 

 َ َََفَجَبَيَيواََ َ   َ  َ  َ  َ  َََ َََثَصيَبواأن  َ َ  َ ََكَوَناََ   َ  َ  ََ
ََ َِبََهاَلةََ  َ َ  َ َََفَجَصَبَحواََ    َ  َ  َ  َ

ََناَََ  ََلََعََ  َ َ ََ َفَػَلَجمَََ     َ  َ  َ ََ َىاَدَنيََََ   َ  َ َ  َ   :[.6]الحجرات 

 فيم عالقات السبب والنتيجة: -6

َيَهاَاََّلَيَوَ قاؿ تعالى:
َ
ََياَأ  َ َ   َ َََ  َ  َ
 
َ ََآَنَيواَ ََ  َ  َ َبَجمَََإذاََ ََ ََضَ  َ  َ ََِفَََ   ََ َسَبيلَََ  َ  َ َََفَجَبَيَيواَاهللََ   َ  َ  َ  َ َََتَلولَواَوَلََ   ََ  َ َلََهَوَََ   َ  َ ألىقََ 

َ ََإََلََلَم  َ  َ   َ ََ الَسََلمَََ   َ  َ ََلَسَتََََ  َ  َ ََمَؤَنَياَ   َ  َ  َ ََ َثَبَجَغونََََ  َ  َ  َ  َ ََياةَََغرضََ 
َ
َ َاْل َ  َ  
 
َ َادَلَنَياََ  َ  َ  َ َََ ََفَػَيَد  َ  َ  َ ََ َنَغاىَمَََاهللَ   ََ  َ ََ َنَثرَيةََََ   َ  َ  ََ  ۗ   َ

ََ َنَيَجمَََنذلم  َ  َ  َََ ََنَو  َ َ ََقَبَلََ   َ ََ َفَهوََََ   َ ََاهللََ  ََغَلَيَلَم  َ  َ  َ  َ َََفَجَبَيَيواَ   َ  َ  َ  َ ََإنَ   ۗ  ََ  َاهلل َبََها َََكَن َ  َ  ََ  َ
ََ َتَػَهَلونَََ  َ  َ  َ  َ  ََ

ََ َخَبرَيا  َ  َ :[.94]النساء 

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura33-aya70.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura33-aya70.html
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 مصادر االتجاىات العممية :
العممية؟ بما أف االتجاىات ترتبط بالخصائص حصؿ الفرد عمى االتجاىات يمف أيف 
ف مصادرىا داخمية نفسية أكثر مف كونيا خارجية ويمكف تحديد مصادرىا بما إالنفسية لمفرد ف

 (32ص ـ،2005)في نصر اهلل ، :يمي

 االستيعاب من البيئة: .1

المختمفة إف األشياء التي يسمـ بيا األفراد في البيئة التي يعيش فييا التمميذ ووجيات النظر 
التي يتمسؾ بيا الكبار في البيت أو المدرسة أو البيئة الخارجية تمثؿ مصادر لالتجاىات 
التي يستوعبيا التالميذ بطريقة الشعورية مثؿ الموضوعية والدقة وعدـ التحيز ىي أمثمة 

 التجاىات عممية تستوعب مف البيئة.
 اآلثار االنفعالية ألنواع معينة من الخبرات : .2

الطالب بخبرات ومواقؼ تحقؽ لو اشباعات معينة وشعر مف خالليا باالرتياح إذا مر 
والرضا فانو ينمي اتجاىات ايجابية نحو محتوى ىذه الخبرات ،بينما إذا كاف األثر 

 ف ذلؾ ينمي اتجاىات سمبية .إلخبرة في نفس الطالب عمى العكس فاالنفعالي التي تركتو ا

 الخبرات الصادمة : .3

ثر عميؽ عمى نفس الطالب باالتجاه السمبي وقد تدفعو لعدـ أصادمة ليا إف الخبرات ال
 القياـ بيذا العمؿ مرة أخرى .

 العمميات العقمية المباشرة: .4

يمكف أف تنمو لدى الطالب اتجاىات ايجابية أو سمبية نتيجة العمميات العقمية المباشرة التي 
 يقوموف بيا أثناء دراستيـ لمشكمة ما.

ؽ ترى الباحثة أف االتجاىات يمكف اكتسابيا مف البيئة التي تحيط بالفرد وفي ضوء ما سب
ا فيشعر الفرد بداخمو أي في نفسو بشعور                                          ً )خارجيا( ولكنيا بالدرجة األولى تكتسب داخمي  

 ايجابي أو سمبي نحو األشياء والمواقؼ.

 خصائص االتجاىات العممية:
رىا مثؿ الميوؿ والدوافع إف لالتجاىات العممية صفات وخصائص تميزىا عف غي

 ( فيما يمي:64ص ـ،2009والمولو، ،ويمخص كؿ مف )األغا
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أي أنيا ليست غريزية موروثة إنما حصيمة الخبرات والمعتقدات التي ، االتجاىات متعممة -1
ومف ىنا يكوف لمعمـ العمـو  يكتسبيا الفرد مف خالؿ تفاعمو مع البيئة المادية واالجتماعية،

 تكويف االتجاىات العممية لدى التالميذ.دور فاعؿ في 

والفرد الذي لديو اتجاىات عممية ، فيي تعمؿ كموجيات لمسموؾ، االتجاىات تنبئ بالسموؾ -2
 يمكف التنبؤ بسموكو في المواقؼ العممية.

االتجاىات اجتماعية فيي ذات أىمية شخصية اجتماعية تؤثر في عالقة الفرد مع اآلخريف  -3
 ر في الفرد والعكس صحيح.فاتجاىات الجماعة تؤث

 االتجاىات استعدادات عاطفية لالستجابة الف المكوف االنفعالي أىـ مكونات االتجاه. -4

االتجاىات ثابتة نسبيا ألنيا تتكوف بعد تعميـ وتفكير، لكنيا قابمة لمتعديؿ والتغير فثبوتيا  -5
 نسبي وليس مطمؽ لذلؾ يمكف تعديميا بالتعميـ .

مف خالؿ مقاييس االتجاىات فيي تتضمف الموقؼ التفضيمي في  االتجاىات قابمة لمقياس -6
 فقرات المقياس تجاه ظاىرة أو موضوع معيف سواء باالستجابة المفظية أو بغيرىا .

 محاور االتجاه نحو العموم:
 ( محاور االتجاه نحو العموـ بخمسة محاور ىي كاألتي:171ص ـ،2004حددت عبد العزيز)

 ةاالتجاه نحو طبيعة الماد -

 االتجاه نحو تعمـ المادة -

 االتجاه نحو االستمتاع بالمادة  -

 االتجاه نحو قيمة المادة -

 االتجاه نحو معالجة وتقويـ المادة  -

 ( فحدد محاور االتجاه نحو العمـو بأربعة محاور ىي:51ص ـ،2013بينما المطوؽ )

 االتجاه نحو طبيعة مادة العموـ  -

 االتجاه نحو تعمـ مادة العمـو -

 نحو االستمتاع بمادة العموـ.االتجاه  -

 االتجاه نحو قيمة مادة العمـو . -
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وقد  وقد استفادت الباحثة مف األدب التربوي لالتجاه في بناء مقياس االتجاه نحو العموـ،
دراستيا مقياس االتجاه نحو العموـ عمى ثالثة محاور ىي )اتجاه الطالبات  اقتصرت الباحثة في

اتجاه الطالبات نحو أىمية ، الطالبات نحو االستمتاع بمادة العموـ اتجاه، نحو طبيعة مادة العموـ
( حيث يتكوف كؿ محور مف عشر فقرات، ليصبح عدد فقرات مقياس االتجاه الكمي  مادة العمـو

 ثالثيف فقرة.

 خاتمة اإلطار النظري:
يعتبر نموذج التعمـ الواقعي مف النماذج الحديثة المنبثقة مف النظرية البنائية بمبادئيا 

التوجو بحيث يكوف دور  وغرضيووافتراضاتيا في كوف التعمـ عممية بنائية نشطة ومستمرة 
 إجراءالطالب نشطا مف خالؿ المشاركة مع بعضيـ البعض في مجموعات صغيرة متعاونة في 

لمخبرات  أعمؽالمتنوعة وربطيا بالواقع مف اجؿ فيـ  األنشطةة وممارسة التجارب العممي
الحموؿ لممشكالت التي تواجيو في حياتو اليومية عف طريؽ  إيجادالتعميمية بما يمكنو مف 

 وبالتالي يصبح التعمـ ذا المعنى. التفاوض االجتماعي

دافعيتيـ وجذب  مف خالؿ زيادةوبذلؾ يمكف تعديؿ التصورات البديمة لدى الطمبة 
انتباىيـ وتشويقيـ لمتعمـ وبذلؾ يتضح أىمية توظيؼ نموذج التعمـ الواقعي في تدريس العمـو 

 والمواد التعميمية األخرى.

كما أف تنمية االتجاىات العممية تعتبر مف األىداؼ الرئيسية في تدريس العمـو حيث 
مـ الواقعي في بيئة تعمـ واقعية يمكف تنمية االتجاىات العممية مف خالؿ توظيؼ نموذج التع

اجتماعية مف خالؿ مشاركة الطالب في حؿ المشكالت الواقعية التي تواجييـ مف خالؿ 
مجموعات متعاونة وبيئة آمنة تسمح ليـ بالتفاوض االجتماعي فيما بينيـ وبذلؾ تعد تمؾ البيئة 

 وـ.اتجاىاتيـ نحو العمـ وآرائيـ و فاعمة وتساعد الطالب في التعبير عف مشاعرىـ ومعتقداتي
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 الثالث الفصل
 الدراسات السابقة 

ثر استخداـ نموذج التعمـ الواقعي في تعديؿ التصورات أتيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة 
.البديمة لممفاىيـ العممية لدى طالبات الصؼ   الخامس األساسي واتجاىاتيف نحو العمـو

لذلؾ قامت الباحثة باالطالع عمى مجموعة  مف الدراسات لالستفادة منيا في آلية البحث       
 وصنفت ىذه الدراسات في ثالثة محاور :

 نموذج التعمـ الواقعي تناولت دراسات . 

 البديمة التصورات تناولت تعديؿ دراسات. 

 نحو العموـ. دراسات تناولت االتجاه 

 

 المحور األول
 دراسات تناولت نموذج التعمم الواقعي 

 م(:2016دراسة المراكبى) -1

رمت ىذه الدراسة إلى معرفة فعالية برنامج قائـ عمى نموذج التدريس الواقعي في تعديؿ 
 التصورات الخاطئة لبعض مفاىيـ االقتصاد المنزلي وتنمية القدرة عمى اتخاذ القرار لدى طالبات
المرحمة اإلعدادية حيث استخدمت الباحثة المنيج التجريبي وتمثمت أداة الدراسة في اختبار 
التصورات الخاطئة واختبار التحصيؿ الدراسي ومقياس القدرة عمى اتخاذ القرار وتكونت عينة 

( تمميذة مف تمميذات الصؼ األوؿ اإلعدادي بمدرسة عمى بف أبي طالب 80الدراسة مف )
حيث تـ تقسيميا إلى مجموعتيف إحداىما تجريبية تـ تدريسيا بمصر المشتركة اإلعدادية 

باستخداـ البرنامج القائـ عمى نموذج التدريس الواقعي واألخرى ضابطة تـ تدريسيا بالطريقة 
المعتادة وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات طالبات 

بيف متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار التصورات المجموعة التجريبية، و 
الخاطئة لبعض مفاىيـ االقتصاد المنزلي واختبار التحصيؿ الدراسي  ومقياس القدرة عمى اتخاذ 

 القرار لصالح المجموعة التجريبية .
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 (: (Hidayat and Iksan,2015اكسان  وىدايت دراسة  -2

(  نحو الفيـ RMEأثر التعميـ الواقعي الرياضي ) ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة
النظري لمبرمجة الخطية حيث استخدـ الباحثاف المنيج شبو التجريبي وتمثمت أداة الدراسة في 

      ً                      ( طالبا  مف المدارس الثانوية 65اختبار االستيعاب المفاىيمي وتكونت عينة الدراسة مف )
مجموعة تجريبية درست وفؽ التعميـ الواقعي  باندونيسيا،حيث تـ تقسيـ العينة إلى مجموعتيف

وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات ، الرياضي وأخرى ضابطة درست بالطريقة المعتادة
داللة إحصائية بيف متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية، وبيف متوسط درجات طالب 

 عة التجريبية.المجموعة الضابطة في اختبار االستيعاب المفاىيمي لصالح المجمو 
 م(:2015دراسة غرزان)-3

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فاعمية نموذج التدريس الواقعي في تعديؿ التصورات 
البديمة لممفاىيـ الكيميائية في مادة الكيمياء لمصؼ األوؿ الثانوي بالمممكة العربية السعودية 

الوصفي والمنيج شبو التجريبي وتنمية االتجاه نحو المادة حيث استخدمت الباحثة المنيج 
وتمثمت أداة الدراسة  في اختبار تشخيصي لمتعرؼ عمى التصورات البديمة حوؿ مفاىيـ المادة 

( طالبة تـ تقسيميا إلى 70ومقياس لالتجاه نحو مادة الكيمياء وتكونت عينة الدراسة مف )
استخداـ نموذج التدريس مجموعتيف ضابطة درست باستخداـ الطريقة التقميدية وتجريبية درست ب

الواقعي .وفد دلت نتائج الدراسة إلى فاعمية نموذج التدريس الواقعي  في تعديؿ التصورات 
 البديمة وتنمية التحصيؿ واالتجاه نحو مادة الكيمياء لدى عينة البحث.

 م(:2014دراسة الشمري)-4

لمفاىيـ اإلحيائية ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فاعمية األنموذج الواقعي في اكتساب ا
واالتجاه نحو البيئة المدرسية لدى طالب الصؼ الرابع العممي حيث استخدـ الباحث المنيج 
التجريبي وتمثمت أداة الدراسة في اختبار اكتساب المفاىيـ اإلحيائية ومقياس االتجاه نحو البيئة 

الرابع موزعيف        ً             ( طالب ا مف طالب الصؼ63وتكونت عينة الدراسة مف)في االردف المدرسية 
عمى شعبتيف اختيرت عشوائيا إحداىما تمثؿ المجموعة التجريبية درست باألنموذج الواقعي 
واألخرى ضابطة درست بالطريقة االعتيادية .وقد دلت نتائج الدراسة إلى تفوؽ المجموعة 
يـ التجريبية التي درست باألنموذج الواقعي عمى طالب المجموعة الضابطة في اكتساب المفاى

 اإلحيائية وفي االتجاه نحو البيئة المدرسية .
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 م(:2013دراسة القاسم)-5

ترمي ىذه الدراسة إلى معرفة أثر األنموذج الواقعي في تعديؿ الفيـ الخاطئ لممفاىيـ 
. ولتحقيؽ مرمى ىذه الدراسة تـ االعتماد في العراؽ النحوية لدى طالب الصؼ األوؿ المتوسط

                                                        ضبط جزئي ، ىو تصميـ )المجموعة التجريبية مع مجموعة ضابطة                      عمى تصميـ تجريبي  ذي 
ذات االختبار البعدي(. كما تـ اختيار طالب الصؼ األوؿ المتوسط في متوسطة )الربيع 
لمبنيف( التابعة إلى مديرية تربية ذي قار/قسـ تربية الرفاعي، لغرض تطبيؽ التجربة، إذ بمغ عدد 

      ً                        ( طالب ا في المجموعة التجريبية  30ئيا عمى مجموعتيف بواقع )      ً             ( طالب ا، وزعوا عشوا (60أفرادىا 
      ً                                                                       ( طالب ا في المجموعة الضابطة. ولمعالجة الدراسة تـ اعتماد اختبار تشخيصي، وكذلؾ (30و

استخدـ اختبار بعدي مفاىيمي. أسفرت النتيجة عف تفوؽ طالب المجموعة التجريبية التي 
 درست وفؽ األنموذج الواقعي عمى طالب المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية. 

 (:(Mingo,2013  مينغو دراسة -6

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر تطبيؽ استراتيجيات التعمـ الواقعي في تنمية ميارات 
، حيث بالواليات المتحدة االمريكية  التفكير الحسابية لدى طالب الحاسوب في دورة محو األمية

التفكير الحسابية  استخدـ الباحث المنيج التجريبي وتمثمت أداة الدراسة في اختبار لتنمية ميارات 
      ً                                   ( طالبا  وطالبة  مسجميف في دورة محو األمية 600وتكونت عينة الدراسة مف حوالي أكثر مف)

حيث تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية وخمصت الدراسة إلى أنو 
تيف لـ يكف عمى الرغـ مف وجود زيادة كبيرة في التعمـ بيف االختبار القبمي و البعدي لممجموع

ىناؾ اختالؼ كبير في التعمـ ،أي تفوؽ طالب المجموعة الضابطة التي درست وفؽ الطريقة 
 المعتادة عمى طالب المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجيات التعمـ الواقعي.

 م(:2012دراسة راىي ) -7

مادة مناىج ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ األنموذج الواقعي لتدريس 
 وطرائؽ التدريس لطالبات المرحمة الثالثة عموـ الحياة وأثره عمى دافعتييف واتجاىاتيف التربوية

حيث استخدمت الباحثة المنيج التجريبي وتمثمت أداة الدراسة في مقياس االتجاه  بالعراؽ
يف مجموعة ( طالبة وقسمت العينة إلى مجموعت49ومقياس الدافعية  وتكونت عينة الدراسة مف )

(درست 25( طالبة درست بالطريقة االعتيادية ومجموعة تجريبية  وعددىا)24) ضابطة وعددىا
وقد أسفرت نتائج الدراسة عف فاعمية األنموذج الواقعي في تنمية  وفؽ األنموذج الواقعي.

 االتجاىات التربوية والدافعية نحو التعمـ.
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 م(:2008دراسة محمد)-8

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة اثر األنموذج الواقعي في تعديؿ الفيـ الخاطئ لممفاىيـ 
حيث استخدمت  في العراؽ الفيزياوية لدى طالبات الصؼ الثاني متوسط وتحصيميف الدراسي

الباحثة المنيج التجريبي وتمثمت أداة الدراسة في اختبار تشخيصي لممفاىيـ الفيزياوية واختبار 
( طالبة وقسمت العينة إلى مجموعتيف مجموعة ضابطة 76كونت عينة الدراسة مف )تحصيمي وت

( درست وفؽ األنموذج 38( درست بالطريقة االعتيادية ومجموعة تجريبية وعددىا )38وعددىا)
وقد دلت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة  الواقعي.

 التجريبية في اختبار المفاىيـ الفيزياوية واختبار التحصيؿ .

 م(:2007دراسة جاد الحق ) -9

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فاعمية استخداـ النموذج الواقعي لتدريس العموـ في تنمية 
لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية حيث استخدمت الباحثة المنيج   بمصر ارالقدرة عمى اتخاذ القر 

التجريبي وتمثمت أداة الدراسة في اختبار تحصيمي في وحدة الحرارة و اختبار القدرة عمى اتخاذ 
(تمميذة حيث تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف مجموعة 147القرار  وتكونت عينة الدراسة مف )

(تمميذة 75رست بالطريقة االعتيادية  ومجموعة تجريبية قواميا )(تمميذة د72ضابطة قواميا )
درست وفؽ النموذج الواقعي . وقد دلت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في 

 التطبيؽ البعدي لصالح المجموعة التجريبية .
 م(:2006دراسة عوض)-10

يس الواقعي في تعديؿ ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ نموذج التدر 
في التصورات الفيزيائية البديمة وتنمية ميارات االستقصاء العممي لطالب الصؼ األوؿ الثانوي 

حيث استخدـ الباحث المنيج التجريبي وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار تشخيص مصر 
ستقصاء العممي التصورات الفيزيائية البديمة واختبار المفاىيـ الفيزيائية واختبار ميارات اال

ف مجموعة ضابطة       ً                                 ( طالبا  وطالبة وقسمت العينة إلى مجموعتي120وتكونت عينة الدراسة مف )
وفد دلت نتائج الدراسة إلى فاعمية نموذج التدريس الواقعي في تعديؿ  ومجموعة تجريبية

 التصورات الفيزيائية البديمة وتنمية ميارات االستقصاء العممي لدى عينة البحث.
 م(:2006دراسة جاد المولى )-11

رمت ىذه الدراسة إلى معرفة فاعمية استخداـ النموذج البنائي الواقعي في تحصيؿ 
حيث في مصر طالب المرحمة الثانوية في مادة األحياء وتنمية مياراتيـ في التفكير الناقد 
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تبار التفكير استخدمت الباحثة المنيج التجريبي وتمثمت أداة الدراسة في اختبار تحصيمي واخ
( طالبة  قسموا إلى مجموعتيف إحداىما تجريبية 137الناقد  فيما تكونت عينة الدراسة مف )

(طالبة درست باستخداـ النموذج البنائي الواقعي واألخرى ضابطة تكونت مف 70مكونة مف )
اقعي في (طالبة درست بالطريقة االعتيادية وتوصمت الدراسة إلى فاعمية النموذج البنائي الو 67)

 تنمية كؿ مف التحصيؿ وبعض ميارات التفكير الناقد لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي .

 التعميق عمى دراسات المحور األول: 
 بعد عرض الدراسات التي تناولت نموذج التعمـ الواقعي تبيف ما يمي :

 بالنسبة ألىداف الدراسة : -1

ىدفت بعض الدراسات السابقة إلى تعديؿ التصورات البديمة والتصورات الخطأ مثؿ دراسة  -
ـ( و دراسة 2013ـ( و دراسة القاسـ)2015ـ( و دراسة غرزاف)2016المراكبى)
 ـ(.2006ـ( و دراسة عوض)2006ـ( و دراسة جاد المولى )2008محمد)

لقرار مثؿ دراسة كذلؾ ىدفت بعض الدراسات إلى تنمية القدرة عمى اتخاذ ا -
 ـ(.2007و دراسة جاد الحؽ ) ـ(2016المراكبى)

ـ( و دراسة 2006ىدفت أيضا بعض الدراسات إلى تنمية التحصيؿ كدراسة جاد المولى ) -
ـ( إلى معرفة فاعمية األنموذج الواقعي في 2014ـ( وىدفت دراسة الشمري)2008محمد)

 اكتساب المفاىيـ اإلحيائية .

لمعرفة أثر استخداـ  ( (Hidayat and Iksan,2015و اكساف  ىدايتدراسة  وىدفت  -
  مينغواالتعميـ الواقعي الرياضي نحو الفيـ النظري لمبرمجة الخطية وكذلؾ ىدفت دراسة 

Mingo,2013))  إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجيات التعمـ الواقعي في تنميو ميارات
 التفكير الحسابية.

ـ( التي ىدفت إلى 2015في تنمية االتجاه كدراسة غرزاف)كذلؾ اتفقت بعض الدراسات  -
ـ( التي ىدفت إلى تنمية االتجاه نحو 2014تنمية االتجاه نحو الكيمياء ودراسة الشمري)

ـ( لتنمية االتجاىات التربوية والدافعية لدى 2012البيئة المدرسية وىدفت دراسة راىي )
 الطالبات.

 تنمية ميارات التفكير الناقد ودراسة عوضـ( إلى 2006ىدفت دراسة جاد المولى ) -
 إلى تنمية ميارات االستقصاء العممي . ـ(2006)
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ىدفت الدراسة الحالية إلى تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ العممية وتنمية االتجاه نحو  -
 العموـ وىي بذلؾ متفقة مع معظـ ىذه الدراسات .

 : لعينة الدراسة النسبةب -2

فالبعض اختار ، الدراسات في اختيار عينة الدراسة مف طمبة المدارساتفقت معظـ ىذه  -
ـ(. دراسة 2007ـ( ودراسة جاد الحؽ )2016) طالبات المرحمة اإلعدادية كدراسة المراكبى

والبعض اختار طالبات المرحمة الثانوية كدراسة  ـ(.2008ـ(ودراسة محمد)2013القاسـ)
 ( (Hidayat and Iksan,2015كساف ىدايت و ادراسة  ـ( و 2006جاد المولى )
ـ( 2014ـ(.كذلؾ اختارت دراسة الشمري)2015ـ( و دراسة غرزاف)2006ودراسة عوض)

 عينة الدراسة مف طالب المرحمة االبتدائية.

 دراسةـ( فكانت عينة دراستو مف طالبات المرحمة الجامعية بينما 2012أما دراسة راىي ) -
نما مف مشاركيف في دورة  ((Mingo,2013  مينغو                                                         فقد كانت مف خارج عينة المدارس وا 

 محو األمية.

ـ( في أف عينة الدراسة مف 2014) بالنسبة لمدراسة الحالية فقد اتفقت مع دراسة الشمري -
طالبات المرحمة االبتدائية وقد اختارت الباحثة أف يكوف أفراد العينة مف طالبات الصؼ 

 الخامس األساسي.

 : الدراسة ألدوات النسبةب -3

 تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة وذلؾ بحسب تنوع األىداؼ فقد استخدمت:

ـ( اختبار التصورات الخاطئة واختبار التحصيؿ الدراسي ومقياس 2016) دراسة المراكبى -
اختبار تشخيصي لمتعرؼ  ـ( استخدمت2015القدرة عمى اتخاذ القرار، بينما دراسة غرزاف)

 ى التصورات البديمة حوؿ مفاىيـ المادة ومقياس لالتجاه نحو مادة الكيمياء.عم

ـ( اختبار اكتساب المفاىيـ اإلحيائية ومقياس االتجاه نحو البيئة 2014) دراسة الشمري -
اختبار تشخيصي، و اختبار بعدي  استخدمت ـ(2013المدرسية بينما دراسة القاسـ)

 مفاىيمي.

مقياس االتجاه ومقياس الدافعية واستخدمت دراسة  متاستخد ـ(2012دراسة راىي ) -
 ـ( اختبار تشخيصي لممفاىيـ الفيزياوية واختبار تحصيمي.2008محمد)
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اختبار  ((Hidayat and Iksan,2015ىدايت و اكساف دراسة  كذلؾ استخدمت  -
اختبار لتنمية ميارات  ((Mingo,2013  مينغو دراسةاالستيعاب المفاىيمي واستخدمت 

 التفكير الحسابية.

اختبار تحصيمي في وحدة الحرارة و اختبار القدرة استخدمت  ـ(2007دراسة جاد الحؽ ) -
ـ(استخدمت اختبار تشخيص التصورات الفيزيائية 2006عمى اتخاذ القرار و دراسة عوض)

 عممي.البديمة واختبار المفاىيـ الفيزيائية واختبار ميارات االستقصاء ال

 اختبار تحصيمي واختبار التفكير الناقد. استخدمت ـ(2006دراسة جاد المولى ) -

 بالنسبة لمنيج الدراسة:-4

ـ( ودراسة جاد 2016معظـ الدراسات السابقة استخدمت المنيج التجريبي كدراسة المراكبى) -
ـ( ودراسة جاد المولى 2008ـ(ودراسة محمد)2013ـ(. دراسة القاسـ)2007الحؽ )

ـ( ودراسة راىي 2006ودراسة عوض) ((Mingo,2013  مينغو دراسة ـ( و2006)
 ـ(.2007ـ( ودراسة جاد الحؽ )2012)

فقد استخدمت المنيج شبو  ((Hidayat and Iksan,2015ىدايت و اكساف دراسة  أما  -
 التجريبي.

ـ( فقد استخدمت المنيج الوصفي والمنيج شبو التجريبي وىي 2015أما دراسة غرزاف) -
 متفقة مع الدراسة الحالية .

 بالنسبة لنتائج الدراسة : -5

ج التعمـ الواقعي عمى الطريقة التقميدية ممثؿ دراسة ذأظيرت معظـ الدراسات تفوؽ نمو  -
ـ( ودراسة 2013ـ(. دراسة القاسـ)2007ـ( ودراسة جاد الحؽ )2016المراكبى)
ـ( ودراسة راىي 2006دراسة عوض)ـ( و 2006ـ( ودراسة جاد المولى )2008محمد)

 ىدايت ودراسة  ـ( و 2015دراسة غرزاف) و ـ(2007ـ( ودراسة جاد الحؽ )2012)
فقد أظيرت  ((Mingo,2013  مينغو دراسة أما(  (Hidayat and Iksan,2015اكساف 

 تفوؽ طالب المجموعة الضابطة عمى طالب المجموعة التجريبية.

تعديؿ  في التعمـ الواقعي نموذج توظيؼ في السابقة الدراسات عف الحالية الدراسة اختمفت -
العممية، لدى طالبات الصؼ الخامس األساسي واتجاىاتيف نحو  لممفاىيـ البديمة التصورات 

 العموـ.
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 المحور الثاني: 
 دراسات تناولت تعديل التصورات البديمة 

 م(:2016دراسة عيسى )-1

األبعاد السداسية في تعديؿ التصورات  ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر إستراتيجية
                                                              ً                         البديمة لممفاىيـ العممية لطمبة الصؼ السابع األساسي بغزة، وتحقيق ا لذلؾ فقد استخدـ الباحث 
المنيج الوصفي والمنيج شبو التجريبي ،وتمثمت أداة الدراسة في اختبار تشخيص التصورات 

الصؼ السابع األساسي بمدرسة بنيف ( طالب مف طالب 70وتكونت عينة الدراسة مف )، البديمة
رفح األساسية )أ(، وخمصت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط 

وبيف متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة في ، درجات طالب المجموعة التجريبية
كما ، عة التجريبيةاالختبار البعدي لتشخيص التصورات البديمة  لممفاىيـ العممية  لصالح المجمو 

وأظيرت النتائج وجود فروؽ بيف الطمبة مرتفعي التحصيؿ ومنخفضي التحصيؿ مع أقرانيـ في 
 كال المجموعتيف لصالح طالب المجموعة التجريبية .

 م(:2016دراسة عمران ) -2

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ نموذج أدي وشاير في تعديؿ التصورات 
وتحقيقا لذلؾ ، خانيونس شرؽ في لممفاىيـ العممية لدى طالب الصؼ التاسع األساسيالبديمة 

وتمثمت أداة  الدراسة في اختبار تشخيص ، اتبع الباحث المنيج شبو التجريبي في ىذه الدراسة
      ً              ( طالب ا مف طالب الصؼ 64التصورات البديمة لممفاىيـ العممية،وتكونت عينة الدراسة مف )

بمدرسة ذكور بني سييال اإلعدادية )أ( حيث قسمت العينة إلى مجموعتيف  التاسع األساسي
      ً                                         ( طالب ا، وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات 32ضابطة وتجريبية في كؿ مجموعة )

وبيف متوسط درجات طالب ، داللة إحصائية بيف متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية
ي لتشخيص التصورات البديمة  لممفاىيـ العممية  لصالح المجموعة الضابطة في االختبار البعد

كما وأظيرت النتائج وجود فروؽ بيف الطمبة مرتفعي التحصيؿ ومنخفضي ، المجموعة التجريبية
 التحصيؿ مع أقرانيـ في كال المجموعتيف لصالح طالب المجموعة التجريبية .

 م(:2015دراسة خمة )-3

ستراتيجيتي التناقض المعرفي وبوسنر في تعديؿ ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر إ
      ً       وتحقيق ا لذلؾ ، في رفح  التصورات الخطأ لممفاىيـ الفيزيائية لدى طالب الصؼ الثامف األساسي

      ً  ( طالب ا 90فقد تـ استخداـ المنيج الوصفي والمنيج التجريبي ،حيث تكونت عينة الدراسة مف )
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قد قسمت العينة إلى اليرموؾ اإلعدادية لمبنيف)ب(،و مف طالب الصؼ الثامف األساسي بمدرسة 
، المجموعة األولى :وىي تجريبية درست وفؽ إستراتيجية التناقض المعرفي ،ثالث مجموعات

أما المجموعة الثالثة :فيي ضابطة درست وفؽ  والمجموعة الثانية :تجريبية درست وفؽ بوسنر،
ف اختبار  تشخيص التصورات الخطأ لممفاىيـ فيما تكونت أداة الدراسة م، الطريقة التقميدية

الفيزيائية،وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات طالب 
المجموعة التجريبية، وبيف متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة في اختبار تشخيص 

 التصورات البديمة لصالح المجموعتيف التجريبيتيف .

 م(:2014قاسم )دراسة  -4

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ إستراتيجية البيت الدائري في عالج 
التصورات البديمة لبعض المفاىيـ العممية في مادة الثقافة العممية لدى طالبات الصؼ الحادي 

سة حيث تـ اختيار عينة الدرا،       ً                                         وتحقيق ا لذلؾ فقد تـ استخداـ المنيج شبو التجريبي، بغزة عشر
( طالبة مف طالبات الصؼ الحادي عشر بمدرسة بيت حانوف الثانوية وقد تـ 70المكونة مف )

( طالبة درست وفؽ 35تقسيميا إلى شعبتيف :تمثؿ إحداىما المجموعة التجريبية وعدد طالباتيا )
( طالبة درست وفؽ الطريؽ 35إستراتيجية البيت الدائري ،واألخرى ضابطة وعدد طالباتيا )

وخمصت نتائج ، االعتيادية  ،كما تكونت أداة الدراسة مف اختبار تشخيص التصورات البديمة 
الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية 

لبديمة لصالح وبيف متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار تشخيص التصورات ا
 المجموعة التجريبية .

 م(:2014دراسة مسعف )-5

ىدفت ىذه الدراسة لتقصي أثر استخداـ نموذج التعمـ البنائي عمى تعديؿ المفاىيـ 
      ً                  وتحقيق ا لذلؾ تـ استخداـ ، البديمة وتحصيؿ طالبات الصؼ السابع األساسي في موضوع الكثافة

( طالبة مف طالبات الصؼ السابع 56مف ) وتكونت عينة الدراسة، المنيج شبو التجريبي
األساسي بإحدى مدارس اإلناث التابعة لمحافظة راـ اهلل، حيث تـ تقسيـ العينة إلى مجموعتيف،  

( طالبة درست وفؽ نموذج التعمـ البنائي واألخرى ضابطة وعدد 27تجريبية  وعدد أفرادىا )
تمثمت أداة الدراسة في اختبار يتضمف فقرات فيما ، ( طالبة درست بالطريقة التقميدية29أفرادىا )

تقيس التحصيؿ وفقرات لتحديد المفاىيـ البديمة ،وخمصت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة 
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إحصائية بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية، وبيف متوسط درجات طالبات 
 جموعة التجريبية .المجموعة الضابطة في االختبار التحصيمي_ التشخيصي لصالح الم

 م(:2013) دراسة الدىمش -6

تصحيح  في التكاليؼ قميمة البديمة التجارب استخداـ أثر معرفة إلى الدراسة ىذه ىدفت
، السابع األساسي الصؼ تالميذ لدى وحالتيا وخصائصيا المادة لمفاىيـ والبديمة الخطأ التصورات

 ضمت     ً      طالبا ، حيث ((56 مف الدراسة عينة وتكونت، التجريبي شبو المنيج الباحث اتبع وقد

 العاصمة إحدى مدارس مف      ً طالبا   (( 27 الضابطة  والمجموعة      ً طالبا   (( 29 التجريبية  المجموعة

 التصورات اختبار أدوات الدراسة مف وتكونت، القصدية بالطريقة اختيارىا وتـ، بصنعاء اليمنية

ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات طالب وخمصت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ، البديمة
المجموعة التجريبية وبيف متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة في اختبار التصورات 

 البديمة لصالح المجموعة التجريبية .

 م(:2012دراسة الديب ) -7

 تعديؿ في المعرفة وراء ما استراتيجيات فاعمية مدى إلى معرفة الدراسة  ىذه ىدفت

ىذه  واتبعت بغزة، األساسي التاسع الصؼ طالب لدى العمـو في العممية لممفاىيـ البديمة التصورات
 البديمة التصورات تعديؿ اختبار البيانات لجمع الباحث واستخدـ، التجريبي شبو المنيج الدراسة

 ذكور سةمف مدر       ً طالبا   ( 60 ) مف المكونة الدراسة  عينة عمى تطبيقو وتـ، العممية لممفاىيـ

      ً  ( طالب ا 30لالجئيف، وقد تـ تقسيميا إلى شعبتيف تجريبية وعدد أفرادىا ) اإلعدادية المغازي
      ً       ( طالب ا درست 30درست وفؽ استراتيجيات ما وراء المعرفة  واألخرى ضابطة وعدد أفرادىا )

 تعديؿ في وراء المعرفة ما استراتيجيات فاعمية النتائج أظيرت وقد وفؽ الطريقة التقميدية،

التاسع لصالح المجموعة  الصؼ طالب لدى العمـو في العممية لممفاىيـ البديمة التصورات
 .التجريبية 

  (:  (Akbas & Gencturk,2011 جينكترك أكباس و دراسة -8

 التغيير طريقتي نصوص بيف الدمج فاعمية مدى ىدفت ىذه الدراسة إلى اختبار

 حوؿ التاسع طالب الصؼ لدى البديمة المفاىيـ مف التخمص في المفاىيمية والخرائط المفاىيمي

 المجموعتيف التجريبي ذو شبو التصميـ بإتباع الباحثاف قاـ حيث ،بتركيا  اليواء ضغط موضوع

 حوؿ الخاطئة عمى المفاىيـ وباالعتماد مجموعة، لكؿ      ً طالبا   ((45 بواقع  والضابطة التجريبية

التجريبية كما  مفاىيمي لممجموعة تغيير نصوص تصميـ تـ األدبيات في والواردة الموضوع
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 التجريبية المجموعة تفوؽ النتائج واستخدـ الباحثاف اختبار لمتخمص مف المفاىيـ البديمة ،وأظيرت

 التغيير نصوص الستخداـ اإليجابي األثر عمى يدؿ مما االمتحاف البعدي، في الضابطة عمى

 الموضوع . ىذا تعميـ في و الخرائط المفاىيمية المفاىيمي
 :(Dikmenli,2010) دكمينمي دراسة -9

 الطمبة لدى البيولوجية لممفاىيـ الخاطئة التصورات  عف الكشؼ إلي الرسالة ىذه ىدفت

 استخدـ حيث، الدراسة  في والوصفي التجريبي المنيج الباحث اتبع وقد، تركيا المعمميف في

 المقابمة ىي الثانية واألداة الرسومات :األولي األداة الدراسة أىداؼ لتحقيؽ الباحث أداتيف

جامعة  في التربية كمية طمبة مف     ً        طالب ا وطالبة ( 124 ) مف الدراسة  عينة الشخصية وتكونت
 فيما كبيرة مشاكؿ مف سمسمة الدراسة عف كشفت وقد تركيا، ( في(selcuk university سمجوؽ 

مف  بدال المنصؼ االنقساـ مع أساسا المشاكؿ ىذه طوترتب الخاليا، انقساـ مفاىيـ مف يتعمؽ
التي  الظواىر تفسير في وصعوبات الخاليا انقساـ عممية بيف مراحؿ والخمط المتساوي االنقساـ
 وتقديـ الصمة ذات الكتابات مع النتائج مقارنة الخاليا، وتمت انقساـ لمفاىيـ جيدا فيما تتطمب

 الطالب لدى الخاطئة المفاىيـ عمي لمتغمب المستقبمية لمدراسات والباحثيف المعمميف مف التوصيات

 . لتعديميا مناسبة استراتيجيات عف والبحث

 م(:2009) الحربي دراسة-10

 بمادة والحركة القوة موضوع في البديمة التصورات عف الكشؼ إلى الدراسة ىذه ىدفت

 الصؼ طالب لدى الناقد والتفكير البديمة التصورات تكوف بيف االرتباطية العالقة ومعرفة، الفيزياء

 المنيج الدراسة  ىذه في الباحث واستخدـ، المنورة المدينة في طبيعية( )عمـو الثاني الثانوي

: في تمثمت والتي الدراسة أدوات باستخداـ البيانات بجمع الباحث قاـ حيث، الوصفي)االرتباطي(
 وىو عمى الناقد التفكير واختبار، والحركة القوة موضوع في البديمة التصورات  عف الكشؼ اختبار

 مف عشوائيا تكونت اختيرت عينة عمى األدوات تمؾ تطبيؽ وتـ، ) جميسر - واطسف (مقياس غرار

 داخؿ الحكومية النيارية المدارس في ) طبيعية عمـو ( الثانوي الثاني الصؼ     ً    طالب ا مف  (76)

 في الدراسة عينة أفراد بيف البديمة التصورات انتشار عف الدراسة نتائج أسفرت المنورة، وقد المدينة

 الناقد التفكير بيف موجبة ارتباطية عالقة ووجود، والحركة القوة لموضوع الفيزيائية مختمؼ المفاىيـ

 . الدراسة عينة لدى الفيزيائية لممفاىيـ والفيـ السميـ
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 م(:2009دراسة أبو طير ) -11

 لممفاىيـ البديمة التصورات تعديؿ في المعمومات خرائط فعالية معرفة إلي الدراسة ىدفت

 التجريبي المنيج الباحث اتبع وقد يونس خاف محافظة في األساسي الثامف الصؼ العممية لمطالب

عمي  موزعيف الثامف الصؼ طالب مف     ً طالب ا ( 64 ) الدراسة عينة تكونت حيث، في الدراسة
 يونس، خاف محافظة في العميا األساسية عسقالف مدرسة مف الثامف الصؼ شعب مف شعبتيف

،     ً طالب ا ( 32 ) طالبيا وعدد تجريبية مجموعة: مجموعتيف إلي عشوائيا الشعبتاف ىاتاف وزعت
 عدد ضابطة ومجموعة إستراتيجية خرائط المعمومات باستخداـ والبصريات الضوء وحدة درست

 تشخيص اختبار واستخدـ بالطريقة االعتيادية، نفسيا الوحدة درست     ً طالب ا ( 32 ) طالبيا

 فروؽ وجود الدراسة نتائج أظيرت وقد . وبعدي قبمي كاختيار العممية لممفاىيـ البديمة التصورات

 المجموعة لصالح وذلؾ التجريبية وأقرانيـ بالمجموعة الضابطة المجموعة بيف إحصائية داللة ذات

 التجريبية.

 

 : الثاني دراسات المحور عمى التعميق

 بعد عرض الدراسات التي تناولت تعديؿ التصورات البديمة تبيف ما يمي :
 :الدراسة  ألىداف بالنسبة -1

ـ(، 2009) فقط  كدراسة الحربي البديمة عف التصورات  الكشؼ إلى الدراسات  بعض ىدفت -
 .(Dikmenli,2010) دكمينمي دراسة

 في تدريسية استراتيجيات  أثر ودراسة البديمة المفاىيـ تشخيص إلى دراسات أخرى ىدفت -
 ـ(،2015ـ(، ودراسة خمة )2016(، ودراسة عيسى )ـ( 2016تعديميا مثؿ دراسة عمراف)

ـ(. دراسة 2009ـ(، دراسة أبو طير )2012ـ(، دراسة الديب )2014)ودراسة مسعؼ
 ـ(.2014ـ(، دراسة قاسـ )2013) الدىمش

 أكباس و جينكترؾ دراسةالتخمص مف المفاىيـ البديمة  مثؿ  إلى بعض الدراسات  ىدفت -
Akbas & Gencturk,2011) )   ىدفت ىذه الدراسة إلى تعديؿ التصورات البديمة

لممفاىيـ العممية لدى طالب الصؼ الخامس األساسي ،وىي بذلؾ متفقة مع معظـ ىذه 
 الدراسات .
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 : لعينة الدراسة بالنسبة-2

 . العمـو معممي مف الدراسة عينة(Dikmenli,2010) دكمينمي دراسةاختارت  -

المرحمة  طالب اختار فالبعض، المدارس طمبة مف الدراسة عينة اختارت أخرى دراسات  -
ـ(، 2015خمة )ودراسة  ـ(،2016ـ(، ودراسة عيسى)2016دراسة عمراف ) ثؿم اإلعدادية

أكباس و  دراسةـ(، 2012ـ(، دراسة الديب )2013) ـ(، الدىمش2014دراسة مسعؼ )
 اختار ـ(. والبعض2009، دراسة أبو طير )( (Akbas & Gencturk,2011 جينكترؾ

 ـ(.2014ـ(، دراسة قاسـ )2009) الحربي الثانوية كدراسة المرحمة طالب مف الدراسة عينة

لصؼ الخامس أما بالنسبة لمدراسة الحالية فقد اختيرت عينة الدراسة مف طالبات ا -
 .األساسي

 : الدراسة ألدوات بالنسبة-3

تشخيصي  اختبار استخداـ عمى األجنبية الدراسات وبعض العربية الدراسات غالبية اتفقت -
نمط  عمييا غمب االختبارات ىذه ومعظـ، الدراسة عينة لدى المفاىيمية األخطاء لتقصي
ـ(، 2016ـ(، ودراسة عيسى )2016كدراسة عمراف ) الشقيف ذو في متعدد مف االختيار
ـ(، دراسة الديب 2013) ـ(، دراسة الدىمش2014ـ(، دراسة قاسـ )2015خمة ) ودراسة

 ـ(.2009ـ(، دراسة أبو طير )2009) الحربي ـ(، دراسة2012)

 التصورات  عف الكشؼ بعض الدراسات تعددت فييا األدوات حيث تـ استخداـ اختبار -

 - واطسف (مقياس غرار وىو عمى الناقد التفكير واختبار، والحركة القوة موضوع في البديمة

استخدمت  (Dikmenli,2010) دكمينمي دراسة و ـ(،2009) الحربي مثؿ دراسة ) جميسر
 المقابمة الشخصية والرسومات كأدوات لمدراسة  .

ـ( عمى أداة واحدة وىي اختبار يتضمف فقرات تقيس 2014احتوت دراسة مسعؼ ) -
 البديمة.التحصيؿ وفقرات لتحديد المفاىيـ 

 ذي متعدد مف االختيار نوع مف تشخيصي استخداـ اختبار تـ فقد الحالية لمدراسة بالنسبة أما -

 في المتضمنة المفاىيـ لتحديد المحتوى تحميؿ وكذلؾ أداة، فقرة  ( 38 )مف يتكوف الشقيف

 التصورات  تعديؿ عمى والعمؿ الصؼ الخامس  )جسـ اإلنساف وأجيزتو( مف األولى الوحدة

 بخصوصو كما تـ استخداـ مقياس االتجاه نحو العمـو لبعض طالبات الطالبات تمتمكيا التي

 الفارابي االبتدائية . مدرسة األساسي مف الخامس الصؼ
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 : الدراسة لمنيج بالنسبة -4

  الوصفي المنيج اتبعت عنيا والكشؼ البديمة التصورات بتشخيص اىتمت التي الدراسات -
 ـ(.2009) الحربي مثؿ دراسة

 عينة تقسيـ تـ حيث التجريبي المنيج شبو واألجنبية العربية الدراسات اتبعت معظـ بينما -
المستخدـ واإلستراتيجية  النموذج أثر لدراسة  وضابطة تجريبية مجموعتيف إلى الدراسة

ـ(، دراسة قاسـ 2016بالطريقة التقميدية مثؿ دراسة عمراف ) ومقارنتو المستخدمة
ـ(، 2012ـ(، دراسة الديب )2013) ـ(، دراسة الدىمش2014دراسة مسعؼ )ـ(، 2014)

 .( (Akbas & Gencturk,2011 أكباس و جينكترؾ دراسة

 دكمينمي دراسةبعض  الدراسات اتبعت المنيج الوصفي والتجريبي مثؿ   -
(Dikmenli,2010)، ـ(.2015خمة ) ودراسة 

 التجريبي في الدراسة .ـ(استخدمت المنيج 2009أما دراسة أبو طير ) -

وىي متفقة مع دراسة عيسى ,  والوصفي التجريبي شبو المنيجيف  الحالية الدراسة  اتبعت وقد -
 بمدرسة الخامس الصؼ مف طالبات قصديو بطريقة العينة اختيار تـ حيث ـ(،2016)

 ضابطة وأخرى تجريبية الدراسة إلى مجموعة عينة تقسيـ وتـ، الفارابي االبتدائية المشتركة

 العممية لممفاىيـ البديمة الواقعي في تعديؿ التصورات التعمـ نموذج توظيؼ أثر عمى لمتعرؼ

 .التقميدية لطريقةبا مقارنة األساسي الخامس الصؼ طالبات لدى

 :لنتائج الدراسة بالنسبة-5

     ً طالبا   الدراسة عينات لدى بديمة تصورات وجود عمى الوصفية الدراسات جميع أكدت -
 .ومعمميف

تعديؿ التصورات  في المستخدمة التدريسية االستراتيجيات فعالية أثبتت التجريبية الدراسات -
 البديمة.

تعديؿ  في التعمـ الواقعي نموذج توظيؼ في السابقة الدراسات عف الحالية الدراسة اختمفت -
 . العممية لممفاىيـ البديمة التصورات 
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 : المحور الثالث
 نحو العموم دراسات تناولت االتجاه 

 م(:2015دراسة مشتيى )  -1

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فاعمية توظيؼ التقنية المدمجة في تنمية ميارات التفكير 
                                                                  ً              اإلبداعي واالتجاه نحو العمـو لدى طالب الصؼ التاسع األساسي بغزة، وتحقيق ا لذلؾ فقد تـ 

      ً     ( طالب ا مف 74الدراسة المكونة مف )استخداـ المنيج شبو التجريبي، حيث تـ اختيار عينة 
طالب الصؼ التاسع األساسي بمدرسة ذكور الشجاعية اإلعدادية )أ(، وقد تـ تقسيميا إلي 

واألخرى ضابطة وعدد        ً  ( طالب ا،37تمثؿ إحداىما المجموعة التجريبية وعدد طالبيا ): شعبتيف
ومقياس االتجاه ، ير اإلبداعياختبار التفك       ً                              ( طالب ا، كما تكونت أدوات الدراسة مف:37طالبيا )

، وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات طالب  نحو العمـو
المجموعة التجريبية، وبيف متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة في اختبار التفكير 

 اإلبداعي ومقياس االتجاه نحو العمـو لصالح المجموعة التجريبية  .

 م(:2013سة مطوق )درا -2

( في Jigsawىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ إستراتيجية جيجسو )
                                                    ً          واالتجاه نحو العمـو لدى طمبة الصؼ الثامف بغزة، وتحقيق ا لذلؾ تـ ، تنمية التفكير الناقد

(  158حيث تـ اختيار عينة الدراسة المكونة مف أربع شعب وعددىا )، استخداـ المنيج التجريبي
ومدرسة نسيبة بنت كعب      ً                                                         طالب ا وطالبة مف الصؼ الثامف بمدرسة النزلة األساسية )أ( لمبنيف،

وقد تـ تقسيميا بالتساوي إلى مجموعتيف إحداىما تجريبية مكونة مف  األساسية )أ( لمبنات
واألخرى ضابطة وىي أيضا مكونة مف شعبتيف وعددىا  ،       ً        ( طالب ا وطالبة79شعبتيف وعددىا )

اختبار التفكير الناقد، ومقياس االتجاه نحو        ً                                     ( طالب ا وطالبة ،كما تكونت أدوات الدراسة مف:79)
، وخمصت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات طمبة  العمـو

وبيف متوسط درجات طمبة المجموعة الضابطة في اختبار التفكير الناقد، ، المجموعة التجريبية
جاه نحو العمـو لصالح المجموعة التجريبية، كما أظيرت النتائج وجود فروؽ ذات  ومقياس االت

داللة  إحصائية بيف متوسط درجات طمبة المجموعة التجريبية في اختبار التفكير الناقد، 
 ومقياس االتجاه نحو العموـ تعزى لمتغير الجنس لصالح طالب المجموعة التجريبية .
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 م(:2012دراسة فنونو ) -3

ستراتيجية ، ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ نموذج التعمـ التوليدي              وا 
واالتجاه نحو مادة األحياء لدى طالب الصؼ الحادي ، العصؼ الذىني في تنمية المفاىيـ

ي التحميمي والمنيج شبو عشر بمدينة غزة، وتحقيقا لذلؾ فقد تـ استخداـ المنيج الوصف
      ً                     ( طالب ا مف طالب الصؼ الحادي 90ختيار عينة الدراسة المكونة مف )حيث تـ ا ،التجريبي

وقد تـ تقسيميا لثالث مجموعات ،المجموعة ، عشر بمدرسة عبد الفتاح حمود الثانوية )أ(
والمجموعة الثانية ،       ً                                   ( طالب ا تـ تدريسيا بطريقة التعمـ التوليدي30األولى :تجريبية مكونة مف )

فيي : أما المجموعة الثالثة،     ً                                طالبا  تـ تدريسيا بطريقة العصؼ الذىني( 30تجريبية مكونة مف )
 :وقد تكونت أدوات الدراسة مف،       ً                             ( طالبا  تـ تدريسيا بالطريقة العادية30ضابطة ومكونة مف )
وأظيرت نتائج الدراسة وجود ، ومقياس اتجاه الطالب نحو مادة األحياء، اختبار المفاىيـ العممية
ائية بيف متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية، وبيف متوسط درجات فوؽ ذات داللة إحص

طالب المجموعة الضابطة في اختبار المفاىيـ العممية ومقياس االتجاه نحو مادة األحياء 
 لصالح المجموعتيف التجريبيتيف .

 م(:2011دراسة صادق ) -4

االستقصائي عمى ( 8W'sىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ نموذج )"
، واالتجاه نحو العمـو  لدى تالميذ الصؼ السابع األساسي، وبعض عادات العقؿ، التحصيؿ

      ً                                                                                 وتحقيق ا لذلؾ فقد استخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي، حيث تـ اختيار عينة الدراسة المكونة 
تقسيميا إلى وقد تـ ،       ً                                             ( طالب ا مف الصؼ السابع بمنطقة الظاىرة في سمطنة عماف78مف )

( طالبا، كما 38واألخرى ضابطة وعددىا )، ( طالبا40مجموعتيف إحداىما تجريبية وعددىا )
ومقياس االتجاه نحو ، واختبار عادات العقؿ، اختبار تحصيمي: تكونت أدوات الدراسة مف

وخمصت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات طالب ، العموـ
، وبيف متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة في االختبار التحصيمي، التجريبيةالمجموعة 

 ومقياس االتجاه نحو العمـو لصالح المجموعة التجريبية.، واختبار عادات العقؿ
 م(:2010دراسة عودة ) -5

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ األنشطة الدرامية عمى تحصيؿ طمبة الصؼ 
، وتحقيقا لذلؾ تـ استخداـ المنيج التجريبي، سي في مادة العموـ واتجاىاتيـ نحوىاالسادس األسا

      ً                              ( طالب ا وطالبة  مف طمبة الصؼ السادس 130حيث تـ اختيار عينة الدراسة المكونة مف)
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محافظة  \األساسي مف مدرسة ذكور قمنديا ومدرسة إناث قمنديا التابعتيف لوكالة الغوث الدولية 
ومقياس االتجاه نحو العموـ، ، اختبار تحصيمي تكونت أدوات الدراسة مف:القدس،  فيما 

وخمصت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات طالب المجموعة 
وبيف متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة في االختبار التحصيمي ،ومقياس ، التجريبية

 التجريبية.االتجاه نحو العمـو لصالح المجموعة 

 :  (Siribunnam and Tayraukham,2009) سيربنام و تيركيام  دراسة -6

ستراتيجية                                                                                  ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ دورة التعمـ )الياءات السبعة( وا 

K.W.L  في تنمية التفكير التحميمي ،والتحصيؿ العممي ،واالتجاه نحو تعمـ الكيمياء بمقاطعة
في تايالند، كما استخدـ الباحثاف المنيج التجريبي عمى عينة الدراسة المكونة  مياساراكاـ

      ً                                                               ( طالب ا مف طالب الصؼ الخامس ،وقد قسمت العينة إلى ثالث مجموعات،المجموعة 154مف)
األولى وىي تجريبية تـ تدريسيا باستخداـ  إستراتيجية دورة التعمـ، والمجموعة الثانية تجريبية تـ 

فيي ضابطة تـ تدريسيا بالطريقة العادية، : ، أما المجموعة الثالثةK.W.Lتخداـ تدريسيا باس
واختبار تحصيمي ،باإلضافة لمقياس ، وقد تكونت أدوات الدراسة مف :اختبار التفكير التحميمي

االتجاه نحو تعمـ الكيمياء، وقد توصمت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في 
كير التحميمي ،واالختبار التحصيمي بيف الطالب لصالح المجموعتيف التجريبيتيف، كـ اختبار التف

ستراتيجية، أف الطالب الذيف درسوا باستخداـ دورة التعمـ كانت اتجاىاتيـ نحو تعمـ  K.W.L            وا 
 الكيمياء مرتفعة أكثر مف الطالب الذيف تعمموا بالطريقة التقميدية.

 م(:2009دراسة الغامدي ) -7

ىذه الدراسة إلى التأكد مف أثر استخداـ التعميـ المبرمج بمساعدة الحاسب اآللي  ىدفت
 ،دراسي، واالتجاه نحو مادة العموـفي تدريس وحدة دراسية في مادة العموـ في تنمية التحصيؿ ال

      ً                                                                                وتحقيق ا لذلؾ استخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي ،حيث تـ اختيار عينة الدراسة المكونة مف 
    ً                                                                           طالب ا مف الصؼ األوؿ المتوسط بمدرسة متوسطة التوفيؽ بمدينة الباحة في السعودية وقد ( 50)

واألخرى ضابطة        ً  ( طالبا ،25تـ تقسيميا بالتساوي إلى مجموعتيف إحداىما تجريبية وعددىا )
كما تكونت أدوات الدراسة مف اختبار تحصيمي ،ومقياس االتجاه نحو        ً  ( طالب ا،25وعددىا )
، وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات طالب  العمـو

، وبيف متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة في االختبار التحصيمي، المجموعة التجريبية
 .التجريبيةومقياس االتجاه نحو العمـو لصالح المجموعة 
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 (: (Tok,2008 توك دراسة -8

ستراتيجية  تدويف ، K.W.Lىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد أثر استخداـ إستراتيجية                      وا 
واتجاىاتيـ نحو مقررات العمـو والتكنولوجيا،كما  المالحظات في التحصيؿ الدراسي لمتالميذ،

       ً           ( تمميذ ا مف تالميذ 121استخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي عمى عينة الدراسة المكونة مف )
وقد قسمت العينة إلى  خامس االبتدائي في المدارس العامة بمقاطعة ىاتاي في تركيا،الصؼ ال

 :والمجموعة الثانية K.W.L وىي تجريبية درست باستخداـ ثالث مجموعات، المجموعة األولى:
 أما المجموعة الثالثة :فيي، وىي تجريبية درست باستخداـ إستراتيجية تدويف المالحظات

ومقياس ، فيما تكونت أدوات الدراسة مف:اختبار تحصيمي ،يقة التقميديةضابطة وتدرس بالطر 
وخمصت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  .جيااالتجاه نحو العموـ والتكنولو 

وبيف متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة ، متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية
تجاه نحو العموـ والتكنولوجيا لصالح المجموعتيف في االختبار التحصيمي ،ومقياس اال

 التجريبيتيف.
 م(:2008دراسة ىمام ) -9

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ دورة التعمـ الخماسية مف خالؿ الكمبيوتر 
في تحصيؿ بعض المفاىيـ العممية والتفكير العممي واالتجاه نحو العموـ لدى طالب الصؼ 

في السعودية، كما تـ استخداـ المنيج شبو التجريبي ،حيث تـ اختيار عينة الثالث المتوسط 
      ً                                                       ( طالب ا مف الصؼ الثالث المتوسط  بمدارس السعد األىمية في مدينة 92الدراسة  المكونة مف )

،       ً ( طالب ا46الخبر بالسعودية،وقد تـ تقسيميا بالتساوي إلى مجموعتيف إحداىما تجريبية وعددىا )
، فيما تكونت أدوات الدراسة مف:اختبار المفاىيـ العممية       ً  ( طالبا ،46وعددىا) واألخرى ضابطة

وخمصت الدراسة إلى ، باإلضافة إلى مقياس االتجاه نحو العموـ، واختبار ميارات التفكير العممي
وبيف متوسط ، وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية

موعة الضابطة في اختبار المفاىيـ العممية، واختبار ميارات التفكير العممي، درجات طالب المج
 باإلضافة إلى مقياس االتجاه نحو العمـو لصالح المجموعة التجريبية .

 م(:2007دراسة العجمي ) -10

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر تدريس مقرر طرؽ تدريس العموـ  عمى تنمية 
"األقساـ العممية" في أبيا  وـ وتدريسيا لدى طالبات كمية التربية لمبناتاالتجاىات نحو العم

وتحقيقا لذلؾ فقد اتبعت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي عمى عينة الدراسة المكونة ، بالسعودية



78 

( طالبة مف الفرقة الثالثة  بكمية التربية  لمبنات بأقساميا العممية " كيمياء وفيزياء"، كما 35مف )
وقد ، ومقياس االتجاه نحو تدريس العموـ، تكونت أدوات الدراسة مف :مقياس االتجاه نحو العموـ

أظيرت نتائج الدراسة  أف المقرر ساعد بزيادة كبيرة في اكتساب ميارات عممية ،باإلضافة  
لتنمية االتجاىات نحو العموـ وتدريسيا بعد وضوح كثير مف المواقؼ والقضايا التي توضح دور 

 عمـ العموـ.م

  دراسات المحور الثالثالتعقيب عمى 
 بعد عرض الدراسات التي تناولت االتجاه نحو العموـ تبيف ما يمي :   
 بالنسبة ألىداف الدراسة: -1

اتفقت جميع الدراسات عمى أىمية تنمية االتجاه نحو العموـ في مختمؼ المناىج المدرسية   -
دراسة فنونو ، ـ(2013دراسة مطوؽ )، ـ(2015والمراحؿ العمرية مثؿ دراسة مشتيى )

 سيربناـ و تيركياـ  دراسةـ(، 2010ـ(، دراسة عودة )2011ـ(، دراسة صادؽ )2012)

(Siribunnam and Tayraukham,2009)  ( 2009، دراسة الغامدي ،)توؾ دراسةـ 
Tok,2008) )، ( 2007ـ(، دراسة العجمي )2008دراسة ىماـ.)ـ 

 Siribunnam and) سيربناـ و تيركياـ  دراسة، ـ(2013)حيث ىدفت دراسة مطوؽ  -

Tayraukham,2009)   ،توؾ دراسة Tok,2008) ) لتنمية االتجاه نحو العموـ مف ،
خالؿ استراتيجيات متنوعة مثؿ إستراتيجية ) جيجسو، دورة التعمـ "الياءات السبعة"، 

 (.K.W.Lإستراتيجية 

االتجاه نحو العموـ مف خالؿ نماذج كما ىدفت بعض الدراسات السابقة لتنمية  -
 ـ(.2011ـ(، دراسة صادؽ )2012واستراتيجيات تعميمية مثؿ دراسة: فنونو )

ـ(، إلى التأكد مف اثر استخداـ التعمـ المبرمج 2009وقد ىدفت دراسة دراسة الغامدي ) -
بمساعدة الحاسب اآللي في تدريس وحدة دراسية في مادة العمـو في تنمية التحصيؿ 

 راسي، واالتجاه نحو مادة العمـو .الد

ـ(، إلى التعرؼ عمى اثر تدريس مقرر طرؽ 2007بينما ىدفت دراسة دراسة العجمي ) -
 تدريس العموـ عمى تنمية االتجاىات نحو العموـ وتدريسيا.

ـ(،فيدفت إلى معرفة أثر استخداـ دورة التعمـ الخماسية مف خالؿ 2008أما دراسة ىماـ ) -
. الكمبيوتر في تحص  يؿ بعض المفاىيـ العممية والتفكير العممي واالتجاه نحو العمـو
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ـ( إلى معرفة فاعمية توظيؼ التقنية المدمجة في تنمية 2015فيما ىدفت دراسة مشتيى ) -
 ميارات التفكير اإلبداعي واالتجاه نحو العمـو لدى طالب الصؼ التاسع األساسي بغزة.

اثر استخداـ األنشطة الدرامية  عمى تحصيؿ  ـ( إلى معرفة2010وقد ىدفت دراسة عودة ) -
 طمبة الصؼ السادس األساسي في مادة العموـ واتجاىاتيـ نحوىا.

- .  اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تنمية االتجاه نحو العمـو

 بالنسبة لعينة الدراسة : -2

شممت الدراسات السابقة عينات مختمفة مف الطمبة تنوعت ما بيف المرحمة االبتدائية مثؿ  -
 توؾ دراسة،   (Siribunnam and Tayraukham,2009) سيربناـ و تيركياـ  دراسة

Tok,2008) )،( والمرحمة المتوسطة مثؿ دراسة الغامدي 2010و دراسة عودة ،)ـ
ـ(، و 2015والمرحمة اإلعدادية مثؿ  دراسة مشتيى )ـ(، 2008ـ(،و دراسة ىماـ )2009)

ـ(، والمرحمة الثانوية مثؿ دراسة فنونو 2011ـ( صادؽ )2013دراسة مطوؽ )
 ـ(.2007ـ(،والمرحمة الجامعية مثؿ دراسة العجمي )2012)

بالنسبة لمدراسة الحالية تناولت طالبات الصؼ الخامس األساسي مف المرحمة االبتدائية  -
 اسة .كعينة لمدر 

 بالنسبة ألدوات الدراسة: -3

اتفقت بعض الدراسات السابقة في مقياس االتجاه نحو العموـ مثؿ دراسة كؿ مف دراسة  -
ـ(، و دراسة صادؽ 2010ـ(، و دراسة عودة )2013دراسة مطوؽ )، ـ(2015مشتيى )

 ـ(.2007ـ(، دراسة العجمي )2008ـ(، ودراسة ىماـ )2011)

ـ( اختبار التفكير اإلبداعي ،فيما استخدمت دراسة 2015)كما استخدمت دراسة مشتيي  -
( اختبار ـ2010ـ( اختبار التفكير الناقد بينما استخدمت دراسة عودة )2013مطوؽ )

واختبار عادات  ـ( فقد استخدمت اختبار تحصيمي،2011تحصيمي  أما دراسة صادؽ )
عممية واختبار ميارات ـ(استخدمت اختبار المفاىيـ ال2008العقؿ ،بينما دراسة ىماـ )

ـ( فقد استخدمت مقياس االتجاه نحو تدريس 2007أما دراسة العجمي )، التفكير العممي
 العمـو .

ـ( في استخداـ اختبار تحصيمي ومقياس االتجاه نحو 2009كما اتفقت دراسة الغامدي ) -
 العمـو .
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، ىيـ العمميةاختبار المفا: ـ( فتكونت أدوات الدراسة مف2012أما في دراسة فنونو ) -
تكونت أدوات  ( (Tok,2008 توؾ دراسةبينما ، ومقياس اتجاه الطالب نحو مادة األحياء

فيما ، الدراسة مف: اختبار تحصيمي، ومقياس االتجاه نحو تعمـ العموـ والتكنولوجيا
   (Siribunnam and Tayraukham,2009) سيربناـ و تيركياـ  دراسةاستخدمت 

 واختبار تحصيمي ومقياس االتجاه نحو تعمـ الكيمياء . ،مياختبار التفكير التحمي

بالنسبة لمدراسة الحالية فإنيا تتفؽ مع بعض الدراسات السابقة في استخداميا لمقياس  -
وتختمؼ معيا في استخداـ نموذج التعمـ الواقعي ، االتجاه نحو العموـ كإحدى أدوات الدراسة

 نحو مادة العموـ.لتنمية االتجاه 

 بالنسبة لمنيج الدراسة : -4

دراسة ـ(، و 2013استخدمت بعض الدراسات السابقة المنيج التجريبي مثؿ دراسة مطوؽ ) -
سيربناـ و  دراسة ـ(،2009دراسة الغامدي )و  ـ(،2011ـ(، ودراسة صادؽ )2010عودة )
 ،( (Tok,2008 توؾ دراسة و ،  (Siribunnam and Tayraukham,2009) تيركياـ 

 ـ(.2008دراسة ىماـ )و 

 ـ( المنيج شبو التجريبي .2015وقد استخدمت دراسة مشتيي ) -

 ـ(.2007بينما استخدمت المنيج الوصفي التحميمي دراسة العجمي ) -

ـ( فقد استخدمت المنيج الوصفي التحميمي ،باإلضافة إلى استخداـ 2012أما دراسة فنونو ) -
 المنيج شبو التجريبي .

المنيج الوصفي  : ـ( باستخداميا المنيجيف2012الدراسة الحالية مع دراسة فنونو )وتتفؽ  -
 والمنيج شبو التجريبي.

 بالنسبة لنتائج الدراسة : -5

، حيث  - بعض الدراسات السابقة أثبتت فاعمية االستراتيجيات في تنمية االتجاه نحو العمـو
 Siribunnam and) ركياـ سيربناـ و تي دراسةـ( 2013أثبتت دراسة كؿ مف: مطوؽ )

Tayraukham,2009)    توؾ دراسةو Tok,2008) )( فاعمية 2008دراسة ىماـ ،)ـ
دورة التعمـ"الياءات  ،و العموـ مثؿ ) إستراتيجية جيجسواالستراتيجيات في تنمية االتجاه نح

 ، دورة التعمـ الخماسية (.K.W.Lالسبعة"،
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األنشطة الدرامية ( ، " االستقصائي8W'sنموذج "بعض الدراسات السابقة أثبتت فاعمية :)  -
 ـ(.2010ودراسة عودة ) ـ(،2011صادؽ ): في تنمية االتجاه نحو العمـو مثؿ دراسة

ستراتيجية العصؼ 2012بينما أثبتت دراسة فنونة ) -                                                    ـ( فاعمية نموذج التعمـ التوليدي وا 
.  الذىني في تنمية االتجاه نحو العمـو

السابقة فاعمية "التعميـ المبرمج، والتقنية المدمجة " في تنمية كما أثبتت بعض الدراسات  -
 ـ(.2015ـ(، ودراسة مشتيى )2009االتجاه نحو العمـو مثؿ دراسة الغامدي )

دة كبيرة في ـ( أف مقرر طرؽ تدريس العموـ ساعد بزيا2007فيما كشفت دراسة العجمي ) -
 العموـ. باإلضافة لتنمية االتجاىات نحو ،اكتساب ميارات عممية

أما الدراسة الحالية فتختمؼ عف الدراسات السابقة في تنمية االتجاه نحو العموـ مف خالؿ  -
استخداـ نموذج التعمـ الواقعي والتي لـ تتناوليا أي دراسة سابقة حسب عمـ الباحثة  ،كما 
 تختمؼ في الوحدة المختارة ،والفترة الزمنية التي أجريت فييا الدراسة، وعينة الدراسة

 المختارة .

 التعقيب العام عمى الدراسات السابقة:

أشارت معظـ الدراسات السابقة إلى وجود تصورات بديمة لممفاىيـ العممية لدى الطالب  -
ا. والطالبات في جميع المراحؿ التعميمية، ً   والمعمميف أيض               

النظرية البنائية أثبتت الدراسات السابقة فاعمية االستراتيجيات والنماذج القائمة عمى أفكار  -
 في تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ العممية مقارنة بالطرؽ التقميدية في التدريس.

                                 ً                                          استخدمت بعض الدراسات السابقة دليال  لممعمـ لمتدريس وفؽ االستراتيجيات والنماذج  -
نموذج                             ً                     وتستخدـ الدراسة الحالية دليال  لممعمـ لتوضيح خطوات  القائمة عمى الفمسفة البنائية،

 التعمـ الواقعي في تدريس العموـ.

أثبتت معظـ الدراسات فاعمية النماذج واالستراتيجيات القائمة عمى أفكار النظرية البنائية  -
                                       ً                   في تنمية االتجاه نحو المواد العممية عامة  والعموـ بشكؿ خاص.

طريقة اتبعت معظـ الدراسات المنيج التجريبي لمقارنة االستراتيجيات المستخدمة مع ال -
بينما استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي حيث اختارت المدرسة بطريقة  التقميدية،

قصدية والصفوؼ بالطريقة العشوائية حيث تـ تقسيـ عينة الدراسة إلى مجموعتيف تجريبية 
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وأخرى ضابطة لمقارنة أثر استخداـ نموذج التعمـ الواقعي في تعديؿ التصورات البديمة 
 ممية وتنمية االتجاه نحو مادة العموـ.لممفاىيـ الع

 االستفادة من الدراسات السابقة تجمت في الجوانب اآلتية:

 بناء اإلطار النظري. -

 ج التعمـ الواقعي.ذإجراءات تنفيذ نمو  -

 إعداد دليؿ المعمـ. -

 بناء مقياس االتجاه نحو العموـ. -

 استخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة . -

 صمت ليا الدراسة.تفسير النتائج التي تو  -

 التعرؼ عمى المراجع التي تفيد وتثري الدراسة الحالية. -

 تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في الجوانب اآلتية:

                                         ً                                         لجوئيا إلحدى نماذج البنائية الحديثة وتحديد ا نموذج التعمـ الواقعي في تعديؿ التصورات  -
 نحو مادة العموـ. البديمة لممفاىيـ العممية واتجاىات الطالبات

وىي الوحدة األولى مف كتاب العمـو العامة  تناولت الدراسة )وحدة جسـ اإلنساف وأجيزتو(، -
 لمصؼ الخامس األساسي ويتـ تدريسيا في الفصؿ الدراسي األوؿ.
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 الفصل الرابع
 الطريقة واإلجراءات

ً                                                 يتناوؿ ىذا الفصؿ عرضا  مفصال  إلجراءات الدراسة التي تـ اتخاذىا لتحقيؽ األىداؼ،       ً                    
                                                                     ً            حيث يتناوؿ منيجية الدراسة وتحديد مجتمعيا واختيار عينتيا، كما يشمؿ أيضا  وصؼ ألدوات 

اإلحصائية المستخدمة الدراسة وطريقة إعدادىا، والخطوات اإلجرائية لتطبيؽ الدراسة والمعالجات 
                                                 ً                                     لموصوؿ إلي نتائج الدراسة وتحميميا، وفيما يمي وصفا  لمعناصر السابقة مف إجراءات الدراسة:

 منيج الدراسة:
استخدمت الباحثة المنيج الوصفي والمنيج شبو التجريبي وذلؾ لمالئمتيا لطبيعة اليدؼ 

ىو المنيج الذي يدرس ظاىرة أو حدثا أو قضية موجودة حاليا  والمنيج الوصفيمف ىذه الدراسة، 
 ،يمكف الحصوؿ فييا عمى معمومات تجيب عف أسئمة البحث دوف تدخؿ الباحث فييا.)األغا

(، واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي مف خالؿ أسموب تحميؿ 83ص ،ـ2009 واألستاذ،
ـ اإلنساف وأجيزتو ( مف كتاب العمـو المحتوى، حيث قامت بتحميؿ محتوى الوحدة األولى )جس

 العامة لمصؼ الخامس األساسي الجزء األوؿ، وذلؾ لتحديد المفاىيـ العممية المتضمنة فييا. 

يمكف تعريؼ المنيج شبو التجريبي بأنو الطريقة التي يقـو بيا  والمنيج شبو التجريبي:
ي عف المعمومات التي تخص الباحث بتحديد مختمؼ الظروؼ والمتغيرات التي تظير في التحر 

 ـ،2012 )الجبوري، ظاىرة ما وكذلؾ السيطرة عمى مثؿ تمؾ الظروؼ والمتغيرات والتحكـ بيا
 (.195ص

والمتغير المستقؿ في ىذه الدراسة استخداـ "نموذج التعمـ الواقعي" و"الطريقة العادية" 
البديمة لممفاىيـ العممية" والمتغير لقياس فاعميتو عمى المتغير التابع األوؿ" تعديؿ التصورات 

استخداـ نموذج  التابع الثاني "االتجاه نحو العموـ"، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة المتمثؿ في قياس أثر
التعمـ الواقعي في تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ العممية لدى طالبات الصؼ الخامس 

 ، يـ شبو التجريبي المعتمد عمى اتبعت الباحثة التصماألساسي واتجاىاتيف نحو العمـو
 اآلتي:جموعتيف )تجريبية وضابطة(، كم

قياس قبمي لممفاىيم العممية  المجموعة التجريبية
وتصوراتيا البديمة ومقياس 

 االتجاه نحو العموم

قياس بعدي لممفاىيم العممية  نموذج التعمم الواقعي
وتصوراتيا البديمة ومقياس 

 االتجاه نحو العموم
 طريقة تقميدية الضابطةالمجموعة 
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 مجتمع الدراسة:
يتكوف مجتمع الدراسة مف جميع طالبات الصؼ الخامس األساسي في مدارس وكالة 

ـ والبالغ عددىف 2016-2017الغوث الدولية في محافظات قطاع غزة في العاـ الدراسي 
قصدية لتماثؿ ( طالبة، وتـ اختيار مدرسة الفارابي االبتدائية المشتركة بصورة 2100)

 مواصفاتيا مع مجتمع الدراسة.

 عينة الدراسة:
طالبة مف طالبات الصؼ الخامس األساسي حيث تـ  66تكونت عينة الدراسة مف 

اختيار مدرسة الفارابي االبتدائية المشتركة بطريقة قصدية وذلؾ الف الباحثة وجدت التسييالت 
صؿ بالمدرسة لقربيا منيا، وتـ اختيار شعبتيف المناسبة لعممية التطبيؽ ولسيولة االتصاؿ والتوا

طالبة واألخرى الضابطة وبمغ عددىا 33) منيما لتمثؿ إحداىما العينة التجريبية وبمغ عددىا )
 ( يوضح عدد أفراد عينة الدراسة.4.1( طالبة، والجدوؿ )(33

 عدد أفراد المجموعة التجريبية والضابطة: (4.1جدول )

 العدد العينة
 33 التجريبية المجموعة

 33 المجموعة الضابطة

 66 المجموع

 متغيرات الدراسة:
 تكونت متغيرات الدراسة مف:

 .المستقؿ: نموذج التعمـ الواقعي المتغير -

 المتغير التابع: التصورات البديمة لممفاىيـ العممية، االتجاه نحو العموـ. -

 مواد وأدوات الدراسة:
 ببناء أدوات الدراسة لمتحقؽ مف الفرضيات وىي كالتالي : قامت الباحثة

 أداة تحميؿ المحتوى لممفاىيـ العممية في وحدة )جسـ اإلنساف وأجيزتو(. -

 اختبار تشخيص التصورات البديمة لممفاىيـ العممية. -



86 

 مقياس لقياس االتجاه نحو العموـ. -

 دليؿ المعمـ. -

   ً                      أوال : أداة تحميل المحتوى:

ألساس لمدراسة ىو تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ العممية في وحدة لما كاف اليدؼ ا
)وحدة جسـ اإلنساف وأجيزتو( في مادة العمـو لدى طالبات الصؼ الخامس األساسي، فقد قامت 
الباحثة بتحميؿ محتوى وحدة جسـ اإلنساف وأجيزتو مف كتاب العموـ لمصؼ الخامس األساسي 

 العممية المتضمنة فييا. الجزء األوؿ لتحديد المفاىيـ
: التعرؼ عمى العناصر األساسية التي تتكوف منيا ويقصد بمفيوم تحميل المحتوى

 المادة العممية التي يتـ تحميميا. 
 :                                      ً                 وقامت الباحثة بعممية تحميل المحتوى وفقا  لمخطوات التالية

وداللتيا  ية: تيدؼ عممية التحميؿ إلى تحديد قائمة المفاىيـ العممتحديد ىدف التحميل .1
المتضمنة في الوحدة األولى " وحدة جسـ اإلنساف وأجيزتو" مف كتاب العمـو لمصؼ  المفظية

 الخامس األساسي الجزء األوؿ.

: عينة التحميؿ في ىذه الدراسة ىي الوحدة األولى " وحدة جسـ اإلنساف تحديد عينة التحميل .2
( التالي يبيف الدروس 4.2والجدوؿ) وأجيزتو"  مف كتاب العمـو لمصؼ الخامس األساسي

 التي تتضمنيا الوحدة:                     
 الدروس المتضمنة في وحدة جسم اإلنسان وأجيزتو: (4.2جدول )

 اسم الدرس الدرس
 الخمية األوؿ
 جياز الدوراف الثاني
 الجياز البولي الثالث
 الجمد الرابع

 .الفقرة التي تحمؿ فكرة  وحدة التحميؿ ىي :تحديد وحدة التحميل .3

 تعد الصفحة التي تظير فييا فئات التحميؿ كوحدة لمتسجيؿ . وحدة التسجيل: .4
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 : ضوابط عممية التسجيل .5

 .تـ التحميؿ في إطار المحتوى العممي والتعريؼ اإلجرائي لممفيـو العممي 

  الخامس اشتمؿ التحميؿ الوحدة األولى " جسـ اإلنساف وأجيزتو" مف كتاب العموـ لمصؼ
 .األساسي

 

 موضوعية عممية التحميل: .6

 صدق أداة التحميل:

قامت الباحثة بعرض التحميؿ عمى بعض المتخصصيف في الجامعة اإلسالمية ومعممي 
، وذلؾ إلبداء رأييـ حوؿ المفاىيـ العممية التي تـ التوصؿ إلييا بعد تحميؿ (1 العموـ )ممحؽ رقـ

وتـ األخذ باآلراء المقترحة مف قبؿ السادة المحكميف والوصوؿ إلى أداة التحميؿ في ، المحتوى
 صورتيا النيائية.  

 ثبات أداة التحميل:

قامت الباحثة بحساب ثبات أداة التحميؿ بطريقتيف ىما: حساب الثبات عبر الزمف، 
 وحساب الثبات عبر األفراد.

 

   ً                        أوال : حساب الثبات عبر الزمن

حميؿ المحتوى لموحدة األولى " جسـ اإلنساف وأجيزتو" في أوؿ شير سبتمبر تـ إجراء ت
ثـ أعادت التحميؿ مرة أخرى في نياية الشير، وتـ حساب معامؿ الثبات باستخداـ  2016

 ( التالية: 134ص  ،1999معادلة ىولستي )عفانة، 

 

 = معامؿ الثبات
 نقاط االتفاؽ×  2

 نقاط االختالؼ +نقاط االتفاؽ 
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                                  ً             جدول تحميل المحتوى عبر الزمن موضحا  نقاط االتفاق: (4.3جدول )
 واالختالف ومعامل الثبات 

المفاىيم الناتجة 
 عن التحميل

 معامل الثبات نقاط االختالف نقاط االتفاق التحميل الثاني التحميل األول

41 40 40 1 0.987 

                                وىذا يدؿ عمى ثبات عاؿ  لمتحميؿ.( 0.987( أف معامؿ الثبات بمغ )4.3ويتضح مف جدوؿ )
 

     ً                          ثانيا : حساب الثبات عبر األفراد:

ويقصد بو: مدى االتفاؽ بيف نتائج التحميؿ التي توصمت إلييا الباحثة وبيف نتائج 
التحميؿ التي توصؿ إلييا المختصوف حيث تـ اختيار معممة عمـو ذو كفاءة وخبرة وطمب منيا 

وتـ حساب معامؿ الثبات باستخداـ  كتاب العمـو بشكؿ مستقؿ،تحميؿ محتوى الوحدة األولى مف 
 ( التالية:134ص  ،1999معادلة ىولستي )عفانة، 

 = معامؿ الثبات
 نقاط االتفاؽ×  2

 نقاط االختالؼ +نقاط االتفاؽ 

 
                                   ً              جدول تحميل المحتوى عبر األفراد موضحا  نقاط االتفاق : (4.4جدول )

 واالختالف ومعامل الثبات

المفاىيم الناتجة 
 عن التحميل

 معامل الثبات نقاط االختالف نقاط االتفاق تحميل المعمم تحميل الباحث

40 39 39 1 0.985 

( وىذا يدؿ عمى ثبات عممية 0.985أف معامؿ الثبات بمغ ) (4.4)ويتضح مف جدوؿ 
 (.4.5التحميؿ، انظر الجدوؿ رقـ )
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 المتضمنة في وحدة جسم اإلنسان وأجيزتو  قائمة بالمفاىيم العممية: (4.5جدول )

 الداللة المفظية المفيوم العممي م

 الوحدة البنائية األساسية في جسـ الكائف الحي. الخمية 1

 الوحدة البنائية في جسـ النبات. الخمية النباتية 2

 الوحدة البنائية في جسـ الحيواف. الخمية الحيوانية 3

 متشابية في الشكؿ والتركيب والوظيفة والحجـ.مجموعة خاليا  النسيج 4

 مجموعة أنسجة مختمفة  تشترؾ في أداء وظيفة معينة. العضو 5

 مجموعة أعضاء مختمفة تقـو بوظائؼ محددة. الجياز 6

 جياز يستخدـ في المختبرات المدرسية  لرؤية األشياء الدقيقة. المجير الضوئي 7

 يحيط بالخمية ويفصميا عف الخاليا األخرى.غالؼ خارجي  الغشاء البالزمي 8

 جسـ كروي صغير قاتـ الموف وىو أىـ جزء في الخمية. النواة 9

 سائؿ ىالمي يفصؿ بيف النواة والغشاء البالزمي. السيتوبالـز 10

 تكسب الخمية النباتية الموف األخضر وتقـو بعممية البناء الضوئي.  البالستيدات الخضراء        11

ىو جياز يقـو بنقؿ نواتج الغذاء الميضـو واألكسجيف إلى خاليا  جياز الدوراف  12
 الجسـ وتخميصيا مف الفضالت .

عضمة قوية جوفاء ال يتجاوز حجميا قبضة اليد تقـو بضخ الدـ إلى  القمب 13
 جميع أنحاء الجسـ.

حماية القمب ىو غشاء رقيؽ يحيط بالقمب مف الخارج ويعمؿ عمى  غشاء التامور  14
 وتسييؿ حركتو.

 يسمح بمرور الدـ باتجاه واحد مف األذيف إلى البطيف. الصماـ 15
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 الداللة المفظية المفيوم العممي م

 .عبارة عف أنابيب تقـو بحمؿ الدـ مف القمب إلى جميع أنحاء الجسـ ويعيده إليو األوعية الدموية 16

 وعاء ينقؿ الدـ مف القمب إلى جميع أجزاء الجسـ . الشرياف 17

 يعيد الدـ إلى القمب مف جميع أنحاء الجسـ.وعاء  الوريد 18

أوعية دموية دقيقة تصؿ بيف الشراييف واألوردة تنقؿ مكونات الدـ إلى  الشعيرات الدموية 19
 األنسجة والخاليا .

سائؿ أحمر الموف عبارة عف نسيج يتألؼ مف مجموعة مف الخاليا  الدـ 20
 .التي تسبح في وسط سائؿ البالزما

خاليا قرصية الشكؿ مقعرة الوجييف ال يوجد ليا نواة لونيا احمر  الدـ الحمراءخاليا  21
 الحتوائيا عمى صبغة الييموجموبيف.

 خاليا عديمة الموف ذات نواة كبيرة وتشكؿ جزء مف الجياز المناعي. خاليا الدـ البيضاء 22

 والتئاـ الجروح. أجساـ كروية أو دائرية ليا دور في وقؼ نزؼ الدـ الصفائح الدموية 23

 % مف حجـ الدـ.55سائؿ اصفر الموف يمثؿ  البالزما 24

ىي دورة يندفع فييا الدـ مف البطيف األيمف إلى الرئتيف ثـ العودة إلى  الدورة الدموية الصغرى 25
 األذيف األيسر.

أنحاء الجسـ ىي دورة يندفع فييا الدـ مف البطيف األيسر إلى جميع  الدورة الدموية الكبرى 26
 ثـ العودة إلى األذيف األيمف .

مرض يصيب الدـ نتيجة نقص في تكويف خاليا الدـ الحمراء  (األنيميافقر الدـ ) 27
 .خمؿ في إنتاج ىيموجموبيف الدـ  أو

 ىو الجياز الذي يساعدنا في التخمص مف الفضالت السائمة مثؿ البوؿ . الجياز البولي  28

 جانبي العمود الفقري أسفؿ الحجاب الحاجز تنقى الدـ.تقع عمى  الكمية 29
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 الداللة المفظية المفيوم العممي م

 أنبوباف ضيقاف ينقالف الفضالت مف الكميتيف إلى المثانة. الحالبيف 30

 كيس عضمي مرف يتجمع فيو البوؿ. المثانة 31

 قناة توجد في نياية المثانة وتقـو بتوصيؿ البوؿ مف المثانة إلى الخارج . قناة مجرى البوؿ  32

 محمال بالفضالت السائمة.  شرياف يقـو بتوصيؿ الدـ إلى الكميتيف الشرياف الكموي 33
 غطاء خارجي يكسو جسـ اإلنساف مكوف مف عده طبقات لمجمد.  الجمد 34
 مـ.2طبقة خارجية تحيط بأنسجة الجسـ سمكيا حوالي  البشرة 35
 الميالنيف ومسامات الجمد.تحوي صبغة   طبقة مف طبقات الجمد البشرة الداخمية 36
 .صبغة مسؤولة عف إعطاء الجمد الموف المميز صبغة الميالنيف  37
مـ تحتوي عمى الغدد العرقية و الدىنية 3الطبقة الداخمية يبمغ سمكيا  األدمة 38

 .وتجاويؼ الشعر
 ىي أنابيب دقيقة تحوى في داخميا جذور الشعر. تجاويؼ الشعر  39

عف مجموعة مف الخطوط الموجودة في أطراؼ األصابع تميز  عبارة البصمات  40
      كؿ شخص عف اآلخر.

     ً                          ثانيا : بناء االختبار التشخيصي: 

التصورات تحديد  الى لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ بناء اختبار تشخيصي في العمـو ييدؼ
لمصؼ الخامس البديمة لممفاىيـ العممية مف وحدة )جسـ اإلنساف وأجيزتو( بكتاب العموـ 

 األساسي الجزء األوؿ.
 خطوات بناء االختبار:

 قامت الباحثة بإعداد بنود االختبار التشخيصي وفؽ الخطوات اآلتية:

  االطالع عمى األدبيات التربوية والدراسات السابقة التي أجريت في ىذا المجاؿ والمتعمقة
التصورات البديمة ومنيا: دراسة باالختبارات التشخيصية لممفاىيـ الخطأ باإلضافة الختبارات 

 ـ(.2016ـ(، ودراسة )عمراف،2016)عيسى،
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  تـ تحديد قائمة المفاىيـ العممية المتضمنة في وحدة جسـ اإلنساف وأجيزتو مف كتاب العمـو
لمصؼ الخامس األساسي وعرضيا عمى مجموعة مف المتخصصيف والمعمميف لتحديد أي 

ؿ الطمبة، باإلضافة إلى تحميؿ بعض كراسات المفاىيـ التي تحمؿ تصورات خطأ مف قب
 العمـو الخاصة بطالب الصؼ الخامس األساسي. 

  ،تحديد المفاىيـ التي يخطئ بيا الطالب المتضمنة بكتاب العموـ لمصؼ الخامس األساسي
الجزء األوؿ، والتي سوؼ تدرس باستخداـ نموذج التعمـ الواقعي وذلؾ باالستعانة بخبرة 

وذلؾ عف طريؽ توزيع القائمة المعدة  خالؿ عرض القائمة عمييـ، معممي العموـ مف
بالمفاىيـ العممية المتضمنة في وحدة جسـ اإلنساف وأجيزتو لتحديد أي المفاىيـ السابقة 

 التي يكوف عند الطالب تصورات خاطئة عنيا.

 ديدىا مف قبؿ إعداد البنود االختبارية: استعانة الباحثة بقائمة المفاىيـ العممية التي تـ تح
   ً         ً                          بندا  اختباريا  مف نوع االختيار مف متعدد  38       ً      ً         ( مفيوما  عمميا ، لبناء 40الباحثة والمعدة مف )

ثنائي الشؽ، حيث يتكوف الشؽ األوؿ مف أسئمة مف نوع االختيار مف متعدد ذو أربعة بدائؿ 
حتممة منيا بديؿ واحد صحيح، والشؽ الثاني يتكوف مف أربعة تفسيرات وأسباب عممية م

 لمشؽ األوؿ مف نوع االختيار مف متعدد، يوجد تفسير عممي صحيح وثالثة تفسيرات بديمة.

والتفسيرات في الشؽ الثاني  األوؿفي الشؽ  األربعةوقد اعتمدت الباحثة في تحديد البدائؿ 
 مف البنود االختبارية عمى:

 خبرة الباحثة السابقة في التدريس. -

 الخبرة. االستعانة بمعممي العمـو ذوي -

المقابالت اإلكمينيكية: وتعتبر المقابالت مف أساليب تحميؿ البنية المعرفية لمتالميذ  -
 إليوبحرية مع تتبع ما سيؤدي بسؤاؿ مفتوح ويترؾ التمميذ يتكمـ عنو وتبدأ المقابمة 

 الم أسباببمساعدتو عمى تقديـ  أفكارهتفكيره مف استدالالت ومحاولة تحديد مسار 
بمقابمة وقد قامت الباحثة  ما قدمو مف تنبؤات وتبريرات، أواستدالالت  مف إليوتوصؿ 

مف مدرسة بنات بني سييال  األساسيالبة مف طالبات الصؼ السادس ط( 30)
اإلعدادية الذيف أنيوا دراسة الوحدة موضوع الدراسة ،وتمثمت المقابمة في عرض مفيـو 

سجيؿ وتحميؿ المالحظات تـ ومف خالؿ ت عممي وترؾ الطالبة تتحدث عنة بحرية 
رصد العديد مف التصورات البديمة التي استعانت بيا الباحثة في تحديد البنود 

 االختبارية المتوقعة الستجابات الطالبات.
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  مف كتاب العمـو لمصؼ جسـ اإلنساف وأجيزتو صياغة مفردات االختبار: بعد تحميؿ وحدة
قائمة بالمفاىيـ العممية وعرضيا عمى مجموعة الخامس األساسي الجزء األوؿ، تـ تحديد 

وتحديد نوع  مف المتخصصيف لتحديد المفاىيـ التي تحمؿ تصورات بديمة، وتـ تحديدىا،
 مفردات االختبار، وصياغة مفرداتو، وراعى عند صياغتيا ما يمي:

 الدقة العممية والمغوية. -

 واضحة وخالية مف الغموض. -

 بات.الشمولية، ومناسبة لمستوى الطال -

 ممثمة لممحتوى واألىداؼ المراد قياسيا. -

  وضع تعميمات االختبار: بعد إتماـ بنود االختبار وضعت الباحثة مجموعة مف التعميمات
تيدؼ إلى تسييؿ ميمة الطالبات لإلجابة عمى أسئمة االختبار وإلزالة الغموض، وىي 

 كالتالي:

 والشعبة.، بيانات لمطالبة: االسـ -

 تبار: عدد الفقرات وعدد البدائؿ وعدد الصفحات .تعميمات لوصؼ االخ -

 تعميمات خاصة بإجابة األسئمة ووضع البديؿ الصحيح في المكاف المناسب. -

  الصورة األولية لالختبار: تـ إعداد اختبار تشخيص التصورات البديمة لممفاىيـ العممية في
( 38ـ العممية، و)( فقرة أساسية لتشخيص المفاىي38حيث اشتمؿ عمى ) صورتو األولية،

فقرة فرعية لتتبع كؿ فقرة أساسية لتحديد التصورات البديمة لعممية التشخيص، ولكؿ فقرة 
 (.2أربعة بدائؿ واحد منيا فقط صحيح ،كما ىو موضح في الممحؽ رقـ)

 ( درجة، بحيث  0-76تصحيح االختبار: تتراوح قيمة الدرجات عمى االختبار ككؿ مف )
تيف لمسؤاؿ الواحد إذا أجابت إجابة صحيحة عمى كؿ مف الشؽ تحصؿ الطالبة عمى درج

جابة خاطئة عمى                                                                               األوؿ والشؽ الثاني، أما إذا أجابت إجابة صحيحة عمى الشؽ األوؿ وا 
الشؽ الثاني فتحصؿ عمى درجة واحدة فقط، أما إذا أجابت إجابة خاطئة عمى الشؽ األوؿ 

جابة صحيحة عمى الشؽ الثاني فال  ة، حيث يحدد الشؽ األوؿ مف االختبار أخذ أي درجت                                 وا 
                                                                            ً  المفيوـ العممي المراد إكسابو لمطالب بصورة صحيحة، أما الشؽ الثاني فيعطي تفسيرا  

 الختيار الطالب المفيـو العممي.
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  صدؽ المحكميف: وقد تحقؽ مف صدؽ االختبار عف طريؽ عرض االختبار في صورتو
المتخصصيف في المناىج وطرؽ التدريس األولية عمى مجموعة مف أساتذة الجامعات مف 

(، حيث قاموا بإبداء آرائيـ 1والموجييف وأساتذة متخصصيف في العموـ ممحؽ رقـ )
ومالحظاتيـ حوؿ مناسبة فقرات االختبار، ومدى انتماء الفقرات إلى كؿ بعد مف أبعاد 

ختبار، وقد االختبار، وكذلؾ الدقة المغوية والعممية وذلؾ لموصوؿ إلى أصح الصياغات لال
ضافة وبقي االختبار مكونا  مف ) جراء التعديالت مف حذؼ وا  ( 38                                                                   ً      تـ األخذ بمالحظاتيـ وا 

ً          سؤاال  ذو شقيف.     

 ( 30تجريب االختبار: قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية مكونة مف )
 وىدفت العينة االستطالعية إلى: ،طالبات الصؼ السادس االساسي طالبة مف 

ديد زمف االختبار :تـ حساب زمف االختبار بناء عمى المتوسط الحسابي لزمف تقديـ تح -
طالبات العينة االستطالعية، فكاف زمف متوسط المدة الزمنية التي استغرقيا أفراد 

 ( دقيقة وذلؾ بتطبيؽ المعادلة التالية:60العينة االستطالعية يساوي )

 = زمف إجابة االختبار
 طالبات طالبات + زمف إجابة أخر ثالث زمف إجابة أوؿ ثالث

6 

تصحيح االختبار :تـ تصحيح االختبار بعد إجابة طالبات العينة االستطالعية عمى  -
 (.0-76فقراتو حيث حددت درجة واحدة لكؿ فقرة وبذلؾ تتراوح الدرجات مف)

 ضبط االختبار إحصائيا ) تحديد الصدؽ والثبات (. -

  :ضبط االختبار إحصائيا : وإلجراء ضبط االختبار إحصائيا  قامت الباحثة بـــــ                       ً                            ً                   

يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي قوة االرتباط بيف كؿ فقرة مف  صدؽ االتساؽ الداخمي:
وجرى التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لالختبار  فقرات االختبار بالدرجة الكمية لالختبار،

( طالبة مف خارج عينة الدراسة وتـ حساب معامؿ ارتباط 30مكونة مف )عمى عينة استطالعية 
بيرسوف بيف درجات كؿ فقرة مف فقرات االختبار والدرجة الكمية لالختبار، وىي كما يوضحيا 

 (.4.6الجدوؿ رقـ )
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معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية الختبار تشخيص التصورات : (4.6جدول )
 لممفاىيم العممية البديمة

رقم 
 السؤال

معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة
رقم 
 السؤال

معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

غير دالة عند  0.04 20 0.01دالة عند  0.61 1
 0.01دالة عند  0.68 21 0.01دالة عند  0.54 2 0.05

 0.01دالة عند  0.54 22 0.01دالة عند  0.53 3

 0.05دالة عند  0.42 23 0.01دالة عند  0.54 4

 0.01دالة عند  0.62 24 0.01دالة عند  0.62 5

 0.01دالة عند  0.46 25 0.01دالة عند  0.70 6

 0.01دالة عند  0.52 26 0.01دالة عند  0.64 7

 0.01دالة عند  0.68 27 0.05دالة عند  0.42 8

 0.01دالة عند  0.62 28 0.01دالة عند  0.53 9

 0.01دالة عند  0.61 29 0.05دالة عند  0.42 10

 0.01دالة عند  0.53 30 0.01دالة عند  0.53 11
غير دالة عند  0.08 12

0.05 

 0.05دالة عند  0.39 31
غير دالة عند  0.01 32 0.01دالة عند  0.54 13

 0.01دالة عند  0.54 33 0.01دالة عند  0.61 14 0.05

 0.05دالة عند  0.40 34 0.01دالة عند  0.52 15

 0.01دالة عند  0.61 35 0.01دالة عند  0.64 16
 0.05دالة عند  0.43 36 0.01دالة عند  0.61 17

 0.05دالة عند  0.44 37 0.01دالة عند  0.46 18

 0.05دالة عند  0.41 38 0.01دالة عند  0.70 19

 0.361( = 28و درجة حرية ) 0.05ر عند مستوى داللة 

 0.463( = 28و درجة حرية ) 0.01ر عند مستوى داللة 

                                                        ً  ( أف معظـ الفقرات مرتبطة مع الدرجة الكمية لالختبار ارتباطا  4.6يتضح مف الجدوؿ )
ً                               داال  داللة إحصائية عند مستوي داللة ) (، وىذا يدؿ 32، 20، 12( عدا الفقرات )0.05، 0.01  

 عمى أف االختبار يمتاز باالتساؽ الداخمي.

 يشير مفيوـ الثبات إلى أف األداة :ثبات اختبار تشخيص التصورات البديمة لممفاىيـ العممية
تعطي نتائج متقاربة أو نفس النتائج إذا طبقت أكثر مف مرة في ظروؼ مماثمة، وتـ حساب 

 معامؿ الثبات بالطرؽ التالية:
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زئة النصفية بعد طريقة التجزئة النصفية:تـ حساب ثبات االختبار باستخداـ طريقة التج -
(، وىذا يدلؿ عمى أف االختبار 0.93تجريبو عمى عينة استطالعية وبمغت قيمة الثبات )

 يتمتع بدرجة جيدة تطمئف إلى صحة النتيجة التي يتـ الحصوؿ عمييا.

وذلؾ إليجاد ، 21ريتشاردسوف -:تـ استخداـ معادلة كودر21ريتشاردسوف-طريقة كودر -
لمدرجة  21ريتشارد سوف-معامؿ ثبات االختبار، وتـ الحصوؿ عمى قيمة معامؿ كودر

( وىي قيمة تطمئف الباحثة إلى تطبيؽ االختبار عمى عينة 0.85الكمية لالختبار )
 الدراسة، وبذلؾ تـ التأكد  مف صدؽ وثبات االختبار.

  البديمة لممفاىيم العممية:الختبار تشخيص التصورات  السيولة والتمييزمعامالت 

 سيولة كل فقرة من فقرات االختبار: درجة

ويمكف تعريؼ معامؿ السيولة بأنو نسبة الطالب الذيف أجابوا إجابة صحيحة عف الفقرة 
حيث ، المعادلة التالية لحساب درجة السيولة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار استخدمت الباحثةوقد 

 بحساب درجة السيولة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار باستخداـ المعادلة التالية: قامت الباحثة

 درجة السيولة لمفقرة =  
 عدد الذيف أجابوا إجابة صحيحة

 عدد الطالب الذيف حاولوا اإلجابة

وكاف اليدؼ مف حساب درجة السيولة لفقرات االختبار ىو حذؼ الفقرات التي تقؿ درجة 
 ( .170ص ـ،2008)أبو دقة، 0.80أو تزيد عف  0.20 صعوبتيا عف 

 معامل تمييز كل فقرة من فقرات االختبار: 
معامؿ التمييز ىو الفرؽ بيف نسبة الطالبات المواتي أجبف عف الفقرة بشكؿ صحيح مف   

 .الفئة العميا ونسبة الطالبات المواتي أجبف عف الفقرة بشكؿ صحيح مف الفئة الدنيا
 لكؿ فقرة مف فقرات االختبار قامت الباحثة بما يمي:تعييف التمييز ول

 ترتيب درجات التمميذات ترتيبا تنازليا حسب الدرجة الكمية.  

  مف التمميذات الالتي حصمف عمى أعمى الدرجات .27تحديد % 

  مف التمميذات الالتي حصمف عمى أدنى الدرجات 27تحديد %. 

 بالمعادلة التالية: حساب معامؿ تمييز كؿ فقرة مف فقرات االختبار 
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 معامؿ التمييز  =

 عدد المجيبيف بشكؿ صحيح مف الفئة الدنيا -عدد المجيبيف بشكؿ صحيح مف الفئة العميا 

 نصؼ عدد االفراد في المجموعتيف    

وكاف اليدؼ مف حساب معامؿ التمييز لفقرات االختبار ىو حذؼ الفقرات التي يقؿ   
 ـ،2008 ألنيا تعتبر ضعيفة في تمييزىا ألفراد العينة )أبو دقة، 0.20معامؿ تمييزىا عف 

 (.172ص

وبتطبيؽ المعادلتيف السابقتيف تـ حساب معامؿ السيولة والتمييز لكؿ فقرة مف فقرات 
 االختبار، والجدوؿ التالي يوضح معامؿ السيولة والتمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار.

حساب درجة سيولة وتمييز كل فقرة من فقرات اختبار تشخيص التصورات : (4.7جدول )
 البديمة لممفاىيم العممية

 معامل التمييز معامل السيولة رقم السؤال معامل التمييز معامل السيولة رقم السؤال

1 59.38 0.69 20 37.50 0.13 

2 46.88 0.69 21 65.63 0.56 

3 68.75 0.63 22 84.38 0.31 

4 78.13 0.31 23 50.00 0.38 

5 65.63 0.69 24 68.75 0.50 

6 71.88 0.44 25 50.00 0.13 

7 59.38 0.81 26 68.75 0.38 

8 59.38 0.44 27 65.63 0.56 

9 65.63 0.56 28 65.63 0.69 

10 53.13 0.31 29 59.38 0.69 

11 68.75 0.63 30 65.63 0.56 

12 37.50 0.00 31 50.00 0.25 

13 84.38 0.31 32 50.00 0.13 

14 68.75 0.50 33 46.88 0.69 

15 68.75 0.38 34 28.13 0.31 

16 59.38 0.81 35 56.25 0.63 

17 56.25 0.63 36 56.25 0.38 

18 62.50 0.50 37 59.38 0.31 

19 71.88 0.44 38 65.63 0.31 
 0.47 62.50 الدرجة الكمية لالختبار التشخيصي
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( أف معامؿ السيولة والتمييز كانا مناسبيف لكؿ الفقرات عدا 4.7الجدوؿ )ويتضح مف 
(، وعميو تـ قبوؿ معظـ فقرات االختبار، حيث كانت في المستوى المعقوؿ 32، 25، 20، 12)

 مف السيولة والتمييز.
 :الصورة النيائية الختبار تشخيص التصورات البديمة لممفاىيم العممية

معامؿ السيولة صدؽ وثبات االختبار التشخيصي ،وفي ضوء وبعد تأكد الباحثة مف 
( فقرة والدرجة النيائية 34أصبح االختبار في صورتو النيائية يتكوف مف )والتمييز 
كذلؾ تـ وضع االجابات الصحيحة  (3كما ىو مبيف في الممحؽ رقـ )، ( درجة68لالختبار)

 .(4الختبار تشخيص التصورات البديمة بشقيو في الممحؽ رقـ)

     ً                           ثالثا : مقياس االتجاه نحو العموم:

الدراسة الحالية تيدؼ إلى قياس أثر استخداـ نموذج التعمـ الواقعي في تعديؿ التصورات 
، ليذا قامت البديمة لممفاىيـ العممية لدى طالبات الصؼ الخامس األساسي  واتجاىاتيف نحو العمـو

، وتـ بناء المقياس في ضوء:   الباحثة بإعداد مقياس لمكشؼ عف اتجاه الطالبات نحو مادة العمـو

االطالع عمى األدب التربوي والعديد مف الدراسات السابقة التي تناولت موضوع االتجاه  -
ـ( ودراسة 2015مشتيى )نحو المواد العممية وخاصة العموـ ومف ىذه الدراسات، دراسة 

 ـ(.2012ـ( ودراسة فنونو )2013مطوؽ )

فقرات وىي موجودة في  10فقرة موزعة عمى ثالث مجاالت لكؿ مجاؿ  30تـ إعداد  -
 (.4.8(، وىي كما يوضحيا الجدوؿ رقـ )5الممحؽ رقـ)

 توزيع فقرات مقياس االتجاه نحو مادة العموم: (4.8جدول )

 البيان م
عدد 
 الفقرات

 الفقرات السمبية الفقرات االيجابية

 2,6,7,9,10 1,3,4,5,8 10 اتجاه الطالبات نحو طبيعة مادة العمـو 1

 13,14,16,19,20 11,12,15,17,18 10 الطالبات نحو االستمتاع بمادة العمـواتجاه  2

 23,24,25,28,29 21,22,26,27,30 10 اتجاه الطالبات نحو أىمية مادة العمـو 3

 فقرة سمبية 15 فقرة ايجابية 15 30 المقياس ككؿ 

تتـ استجابة المفحوص عمى عبارات المقياس وفؽ تدرج ليكرت  طريقة تصحيح المقياس: -
الخماسي، يتكوف ىذا التدرج مف البدائؿ )موافؽ بشدة، موافؽ، محايد، معارض، معارض 
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بشدة( إذا كانت ايجابية والعكس إذا كانت سمبية، وعمى المفحوص أف يختار البديؿ الذي 
تحت البديؿ المناسب أماـ )×( ع عالمة يراه مف وجية نظره أكثر انطباقا عميو وذلؾ بوض
( عمى الترتيب والعكس، وبالتالي 1,2,3,4,5كؿ عبارة، وقد أعطيت ليذه البدائؿ الدرجات )

 (.30-150فإف درجات المقياس تتراوح ما بيف )

 صدق وثبات المقياس: -

ؽ الصدؽ: ويقصد بالصدؽ أف يقيس المقياس ما وضع مف أجمو، وتـ التحقؽ مف الصدؽ بالطر 
 اآلتية:

 حساب صدق المحكمين لمقياس االتجاه نحو مادة العموم: - أ

تـ حساب صدؽ المقياس بواسطة صدؽ المحكميف لمتأكد مف مدي مالئمة مفردات 
معرفة " اتجاه طالبات الصؼ الخامس نحو مادة لمغرض الذي وضعت مف أجمو وىو  المقياس
 " وذلؾ بعرض المقياس عمى بعض أساتذة الجامعات الفمسطينية المتخصصيف في مجاؿ العمـو

التربية تخصص مناىج وطرؽ تدريس والخبراء، لألخذ برأييـ في مدى مناسبة مفرداتيا )ممحؽ 
 (.1رقـ 
 االتجاه نحو مادة العموم: لمقياسصـدق االتساق الداخمي  - ب

بإيجاد معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف تـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس  
فقرات المقياس والدرجة الكمية ليا، ومعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة والمجاؿ الذي تنتمي إليو، وبيف 

 :الدرجة الكمية لممقياس،  كما يميالمجاؿ و 
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكمية لمقياس االتجاه نحو مادة  - أ

تـ حساب معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة والدرجة الكمية لممقياس، كما يوضحيا  موم:الع
 (.4.9الجدوؿ رقـ )
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معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكمية لمقياس : (4.9جدول )
 االتجاه نحو مادة العموم

معامل  الرقم
 مستوى الداللة معامل االرتباط الرقم مستوى الداللة االرتباط

 اتجاه الطالبات نحو طبيعة مادة العمـو
 0.01دالة عند  0.66 6 0.01دالة عند  0.77 1

 0.01دالة عند  0.65 7 0.01دالة عند  0.45 2

 0.05دالة عند  0.45 8 0.01دالة عند  0.70 3

 0.05دالة عند  0.42 9 0.05دالة عند  0.42 4

 0.01دالة عند  0.77 10 0.01دالة عند  0.51 5

 اتجاه الطالبات نحو االستمتاع بمادة العمـو

 0.01دالة عند  0.78 6 0.05دالة عند  0.45 1

 0.01دالة عند  0.54 7 0.01دالة عند  0.66 2

 0.01دالة عند  0.50 8 0.01دالة عند  0.77 3

 0.01دالة عند  0.77 9 0.01دالة عند  0.70 4

 0.01دالة عند  0.78 10 0.05دالة عند  0.47 5

 اتجاه الطالبات نحو أىمية مادة العمـو

 0.01دالة عند  0.70 6 0.01دالة عند  0.81 1

 0.01دالة عند  0.59 7 0.05دالة عند  0.44 2

 0.01دالة عند  0.81 8 0.01دالة عند  0.75 3

 0.01دالة عند  0.70 9 0.01دالة عند  0.73 4

 0.01دالة عند  0.78 10 0.01دالة عند  0.68 5

 (0.359بمغت ) 0.05ومستوى داللة  28قيمت )ر( الجدولية عند درجة حرية 
 (0.459بمغت ) 0.01ومستوى داللة  28قيمت )ر( الجدولية عند درجة حرية 

             ً                  مرتبطة ارتباطا  ذو داللة إحصائية مقياس ( أف جميع فقرات ال4.9يتضح مف الجدوؿ )
 وىذا يدلؿ عمى صدؽ األداة.مع الدرجة الكمية لممقياس، 
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 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكمية لممجال الذي تنتمي إليو: - ب

تـ حساب معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة والدرجة الكمية لممجاؿ، كما يوضحيا الجدوؿ 
 (. 4.10رقـ )

والدرجة الكمية  لمجاالت معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المقياس : (4.10جدول )
 مقياس االتجاه نحو مادة العموم

معامل  الرقم
 االرتباط

 مستوى
 معامل الرقم الداللة 

 االرتباط 
 مستوى

 الداللة 

 اتجاه الطالبات نحو طبيعة مادة العموم
 0.01دالة عند  0.69 6 0.01دالة عند  0.78 1

 0.01دالة عند  0.66 7 0.01دالة عند  0.54 2

 0.01دالة عند  0.46 8 0.01دالة عند  0.76 3

 0.01دالة عند  0.49 9 0.05دالة عند  0.45 4

 0.01دالة عند  0.78 10 0.01دالة عند  0.54 5

 اتجاه الطالبات نحو االستمتاع بمادة العموم

 0.01دالة عند  0.83 6 0.01دالة عند  0.48 1

 0.01دالة عند  0.55 7 0.01دالة عند  0.76 2

 0.01دالة عند  0.52 8 0.01دالة عند  0.79 3

 0.01دالة عند  0.78 9 0.01دالة عند  0.72 4

 0.01دالة عند  0.81 10 0.01دالة عند  0.48 5
 اتجاه الطالبات نحو أىمية مادة العموم

 0.01دالة عند  0.72 6 0.01دالة عند  0.92 1

 0.01دالة عند  0.67 7 0.01دالة عند  0.47 2

 0.01دالة عند  0.92 8 0.01دالة عند  0.77 3

 0.01دالة عند  0.84 9 0.01دالة عند  0.85 4

 0.01دالة عند  0.82 10 0.01دالة عند  0.72 5

 (0.359بمغت )0.05 ومستوى داللة  28قيمت )ر( الجدولية عند درجة حرية 
 (0.459بمغت ) 0.01ومستوى داللة  28قيمت )ر( الجدولية عند درجة حرية 



102 

             ً                  مرتبطة ارتباطا  ذو داللة إحصائية  مقياس( أف جميع فقرات ال4.10يتضح مف الجدوؿ )
 مع الدرجة الكمية لممجاؿ الذي تنتمي إليو، وىذا يدلؿ عمى صدؽ األداة.

تـ حساب  معامل االرتباط بين كل مجال من مجاالت المقياس والدرجة الكمية لممقياس: - ت
معامؿ االرتباط بيف كؿ مجاؿ مف المجاالت والدرجة الكمية لممقياس، كما يوضحيا الجدوؿ 

 (. 4.11رقـ )
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكمية لممجال الذي  :(4.11جدول )

 تنتمي إليو في مقياس االتجاه نحو مادة العموم

معامل  المجاالت الرقم
 االرتباط

 مستوى
 الداللة 

 0.01دالة عند  0.81 اتجاه الطالبات نحو طبيعة مادة العمـو 1

 0.01دالة عند  0.89 اتجاه الطالبات نحو االستمتاع بمادة العمـو 2

 0.01دالة عند  0.82 اتجاه الطالبات نحو أىمية مادة العمـو 3

             ً          مرتبطة ارتباطا  ذو داللة  مقياس( أف جميع مجاالت ال4.11يتضح مف الجدوؿ )
 ، وىذا يدلؿ عمى صدؽ األداة.ممقياسإحصائية مع الدرجة الكمية ل

  قاـ الباحث بحساب ثبات المقياس بالطرؽ : حساب ثبات مقياس االتجاه نحو مادة العمـو
 التالية:

 طريقة التجزئة النصفية: -أ

ؿ تطبيؽ المقياس تـ استخداـ طريقة التجزئة النصفية لحساب ثبات المقياس مف خال
( طالبة، وبمغت قيمة معامؿ 30عمى عينة استطالعية مف مجتمع الدراسة بمغ عددىا )

 (، مما يدؿ عمى أف المقياس يتمتع بثبات مرتفع.0.89الثبات)

 معامل ألفا كرونباخ: -ب

لحساب ثبات المقياس بعد تجريبيا عمى عينة  تـ استخداـ معامؿ ألفا كرونباخ
(، 0.91( طالبة، وبمغت قيمة معامؿ الثبات)30استطالعية مف مجتمع الدراسة بمغ عددىا )

 يتمتع بثبات مرتفع. المقياسوىذه القيـ تدؿ عمى أف 
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 :لمقياس االتجاه نحو العمومالصورة النيائية 

مقياس االتجاه نحو  بقي االتجاه نحو العموـمقياس وبعد تأكد الباحثة مف صدؽ وثبات 
حيث انو تكوف مف ثالثة أبعاد كؿ (5مبيف في الممحؽ رقـ ) في صورتو االولية  كما ىو العموـ 

ولكؿ بعد 30 والدرجة الصغري 150 فقرات والدرجة العظمى لممقياس ىي 10 بعد مكوف مف 
 .درجة 50درجات وعظمى مقدارىا 10  درجة دنيا مقدارىا 

 :دليل المعمم : رابعا

يعرؼ دليؿ المعمـ بأنو كتيب يسترشد بو المعمـ في تدريس الوحدة المراد تدريسيا ، 
حيث ىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى أثر استخداـ نموذج التعمـ الواقعي في تعديؿ 
التصورات البديمة لممفاىيـ العممية لدى طالبات الصؼ الخامس االساسي واتجاىاتيف نحو 

 العمـو .

تـ اعداد الدليؿ وعرضو عمى مجموعة مف اساتذة الجامعات  تخصص مناىج وطرؽ 
تدريس  وعمى عدد مف معممي ومشرفي العموـ وذلؾ إلبداء آرائيـ حولو وحوؿ امكانية التعديؿ 
وتـ االخذ برأييـ واجراء التعديالت المناسبة ،بحيث يتضمف الدليؿ عمى مقدـ عنو و االىداؼ 

مميا ونبذه عف النموذج الواقعي وخطوات التقويـ والتنفيذ مع الطالبات الى اف خرج المراد تع
 (.6الدليؿ بصورتو النيائية كما ىو موضح في الممحؽ رقـ)

 
 ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب:

     ً                                                                 انطالقا  مف الحرص عمى سالمة النتائج، جرى التأكد مف تكافؤ مجموعتي الدراسة   
 مف خالؿ:التجريبية والضابطة 

  :فيما يتعمؽ بنتائج االختبار القبمي التحصيل في االختبار التشخيصي المعد لمدراسة
لتشخيص التصورات البديمة لممفاىيـ العممية قامت الباحثة بعرض موجز لتكافؤ 

( يبيف المتوسطات 4.11المجموعتيف في كؿ جانب مف ىذه الجوانب والجدوؿ رقـ)
الفروؽ باستخداـ اختبار )ت( بيف المجموعتيف التجريبية  واالنحرافات المعيارية وداللة

 والضابطة في االختبار التشخيصي.
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نتائج استخدام اختبار "ت" لعينتين مستقمتين لمكشف عن داللة الفروق بين : (4.12جدول )
متوسطات درجات الطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة عمى االختبار القبمي 

 التصورات البديمة لممفاىيم العمميةلتشخيص 

االنحراف  المتوسط العدد العينة المتغير
 المعياري

 قيمة

 ) ت (
الداللة 
 اإلحصائية

 الدرجة
 5.97 26.27 33 المجموعة الضابطة

غير داؿ  0.37
 5.46 25.76 33 المجموعة التجريبية 0.05عند 

 2.00(= 0.05( ومستوى داللة)64حساب )ت( عند درجة حرية )

 2.66(= 0.01( ومستوى داللة)64حساب )ت( عند درجة حرية)

( والمتوسط الحسابي 26.27كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة يساوي)
(، وكانت قيمة " ت " المحسوبة تساوي 25.76في التطبيؽ لمعينة التجريبية والذي يساوي )

وىذا يعني أنو ال توجد فروؽ دالة  0.05                     ً                 ( وىي غير دالة إحصائيا  عند مستوى داللة 0.37)
( في متوسطي درجات الطالبات لالختبار القبمي لتشخيص التصورات α≤ 0.05      ً      إحصائيا  عند)

 البديمة لممفاىيـ العممية في المجموعتيف التجريبية والضابطة.
  :يما يتعمؽ بنتائج التطبيؽ القبمي لمقياس فمقياس االتجاه نحو العموم المعد لمدراسة

االتجاه نحو العموـ قامت الباحثة بعرض موجز لتكافؤ المجموعتيف في كؿ جانب مف ىذه 
 ( يبيف المتوسطات واالنحرافات المعيارية وداللة4.12الجوانب والجدوؿ رقـ)

الفروؽ باستخداـ اختبار )ت( بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في مقياس االتجاه  
 نحو العموـ.
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نتائج استخدام اختبار "ت" لعينتين مستقمتين لمكشف عن داللة الفروق بين : (4.13جدول )
متوسطات درجات الطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة عمى مقياس االتجاه نحو 

 عموم في التطبيق القبمي ال

االنحراف  المتوسط العدد العينة المتغير
 المعياري

 قيمة

 ) ت (
الداللة 
 اإلحصائية

 طبيعة المادة
 0.34 2.91 33 المجموعة الضابطة

0.09 
غير داؿ 

 0.23 2.92 33 المجموعة التجريبية 0.05عند 

االستمتاع 
 بالمادة

 0.30 2.79 33 المجموعة الضابطة
0.18 

غير داؿ 
 0.05عند 

 0.25 2.78 33 المجموعة التجريبية

 أىمية المادة
 0.33 2.85 33 المجموعة الضابطة

0.03 
غير داؿ 

 0.05عند 
 0.26 2.93 33 المجموعة التجريبية

 الدرجة
 0.13 2.85 33 المجموعة الضابطة

0.78 
غير داؿ 

 0.05عند 
 0.11 2.87 33 المجموعة التجريبية

 2.00(= 0.05( ومستوى داللة)64)ت( عند درجة حرية ) حساب
 2.66(= 0.01( ومستوى داللة)64حساب )ت( عند درجة حرية)

 المجال األول االتجاه نحو طبيعة مادة العموم:

( والمتوسط الحسابي 2.91كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة يساوي)
(، وكانت قيمة " ت " المحسوبة تساوي 2.92يساوي )في التطبيؽ لمعينة التجريبية والذي 

وىذا يعني أنو ال توجد فروؽ 0.05                      ً                     ( وىي غير دالة إحصائيا  عند مستوى داللة عند 0.09)
في متوسطي درجات الطالبات عمى مقياس االتجاه نحو طبيعة    (α≤ 0.05)           ً     دالة إحصائيا  عند

 التطبيؽ القبمي. مادة العمـو في المجموعتيف التجريبية والضابطة في
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 المجال الثاني االتجاه نحو االستمتاع بمادة العموم:

( والمتوسط الحسابي 2.79كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة يساوي)
(، وكانت قيمة " ت " المحسوبة تساوي 2.78في التطبيؽ لمعينة التجريبية والذي يساوي )

وىذا يعني أنو ال توجد فروؽ  0.05                     ً                     ( وىي غير دالة إحصائيا  عند مستوى داللة عند 0.18)
في متوسطي درجات الطالبات عمى مقياس  االتجاه نحو  (α≤ 0.05)           ً     دالة إحصائيا  عند

 االستمتاع بمادة العمـو في المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ القبمي.

 مادة العموم: ةأىميالمجال الثالث االتجاه نحو 

( والمتوسط الحسابي 2.85كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة يساوي)
(، وكانت قيمة " ت " المحسوبة تساوي 2.93في التطبيؽ لمعينة التجريبية والذي يساوي )

وىذا يعني أنو ال توجد فروؽ  0.05                     ً                     ( وىي غير دالة إحصائيا  عند مستوى داللة عند 1.03)
في متوسطي درجات الطالبات عمى مقياس االتجاه نحو أىمية (α≤ 0.05)           ً     دالة إحصائيا  عند

 مادة العمـو في المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ القبمي.

 الدرجة الكمية لمقياس االتجاه نحو العموم:

( والمتوسط الحسابي 2.85ة يساوي)كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابط
(، وكانت قيمة " ت " المحسوبة تساوي 2.87في التطبيؽ لمعينة التجريبية والذي يساوي )

وىذا يعني أنو ال توجد فروؽ  0.05                     ً                     ( وىي غير دالة إحصائيا  عند مستوى داللة عند 0.78)
اه نحو العموـ في في متوسطي درجات الطالبات لمقياس االتج (α≤ 0.05)           ً     دالة إحصائيا  عند

 المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ القبمي.

 خطوات الدراسة:
االطالع عمى األدبيات والبحوث التربوية المتعمقة بالتصورات البديمة واالتجاه نحو المواد  -

 العممية عامة والعمـو خاصة والدراسات المتعمقة بنموذج التعمـ الواقعي.

لموحدة األولى في مقرر العموـ العامة الجزء األوؿ الصؼ الخامس تحميؿ المحتوى العممي  -
 األساسي)جسـ اإلنساف وأجيزتو( لتحديد المفاىيـ العممية المتضمنة في الوحدة.

 إعداد اختبار تشخيص التصورات البديمة لممفاىيـ العممية في وحدة جسـ اإلنساف وأجيزتو. -

 إعداد مقياس االتجاه نحو العموـ. -

 ويعتبر دليؿ المعمـ المرشد الذي يستعيف بو  ؿ المعمـ وفقا لنموذج التعمـ الواقعي،دلي إعداد -
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فيساعد في تحديد األىداؼ التعميمية وتجييز  المعمـ في تدريس مادتو وفؽ خطوات معينة،
 األدوات الالزمة لتنفيذ األنشطة ،ويجعمو عمى بصيرة أثناء سيره في تنفيذ الدروس.

جراء التطبيؽ القبمي الختبار تشخيص اختيار عينة الدراسة  -                                                        الضابطة والتجريبية وا 
التصورات البديمة ومقياس االتجاه نحو العموـ عمى مجموعتي الدراسة الضابطة 

( حيث تـ حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ 2016/10/5والتجريبية بتاريخ )
ات في المجموعة ولبياف داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات الطالب المعياري لمدرجات،

التجريبية والضابطة قبؿ التجريب تـ حساب قيمة"ت" لمتوسطيف مستقميف وذلؾ بعد 
كذلؾ تـ التطبيؽ البعدي الختبار تشخيص التصورات  التأكد مف تكافؤ المجموعتيف

البديمة  ومقياس االتجاه نحو العموـ عمى مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية بتاريخ 
((2016\11\10. 

( حتى يتسنى تدريس موضوعات 6وقد قامت الباحثة بإعداد دليؿ المعمـ ممحؽ رقـ)           
 الوحدة وفؽ نموذج التعمـ الواقعي بما يتضمنو ىذا النموذج مف مراحؿ وخطوات.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:
 أساليب إحصائية لمتحقق من صحة فروض الدراسة:

 المعياري. المتوسطات الحسابية واالنحراؼ .1

 لعينتيف مستقمتيف .  test(  tتـ استخداـ اختبار ) .2

( إليجاد حجـ التأثير لممتغير المستقؿ عمى dمربع إيتا لمكشؼ عف فعالية التدريس، و) .3
 المتغير التابع.



 

 

 

 

 

 

 

 

 الخامس الفصل
 نتائج الدراسة وتفسيرىا
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 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة ومناقشتيا وتفسيرىا

، والمتعمقة بيدؼ الدراسة توصمت إلييا الباحثة                    ً               يتناوؿ ىذا الفصؿ عرضا  لمنتائج التي 
استخداـ نموذج التعمـ الواقعي في تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ العممية لدى أثر المتمثؿ في "

حيث تـ استخداـ البرنامج "، طالبات الصؼ الخامس األساسي واتجاىاتيف نحو العموـ
"  في معالجة بيانات الدراسة وسيتـ عرض النتائج التي تـ التوصؿ إلييا  SPSSاإلحصائي "

 وكذلؾ مناقشة النتائج وتفسيرىا. 

 نتائج الدراسة ومناقشتيا وتفسيرىا:
 : نتائج السؤال األول

 الخامس الصؼ طالبات لدى الموجودة البديمة التصورات ماينص السؤال عمى ما يمي " 

 المفاىيـ العممية لوحدة جسـ اإلنساف وأجيزتو؟". حوؿ األساسي

قامت الباحثة بتحديد قائمة المفاىيـ العممية مف وحدة جسـ اإلنساف وأجيزتو التي تحمؿ 
تصورات بديمة والمتضمنة في كتاب العموـ لمصؼ الخامس األساسي الجزء األوؿ، بعد عرضيا 

اءة في عممية تحميؿ ومراجعة القائمة، ونتج عف التحميؿ قائمة عمى متخصصيف ذو خبرة وكف
 . اإلجراءات       ً                 ( مفيوما  كما جاء في فصؿ 40بالمفاىيـ العممية تشتمؿ عمى )

وفي ضوء خبرة تدريس الباحثة  ومف خالؿ استطالع رأي المعمميف والمشرفيف 
قائمة بالتصورات والمقابالت التي اجريت عمى طالبات الصؼ السادس االساسي تـ اعداد 

 (. 7البديمة يوضحيا الممحؽ رقـ )

( طالبة لتحديد أي المفاىيـ ليا 66وقامت الباحثة بتطبيؽ االختبار التشخيصي عمى )
 .(5.1تصورات بديمة عندىـ، كما يوضحيا الجدوؿ رقـ )
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 (66نسبة الشيوع لمتصورات البديمة لممفاىيم العممية )ن=: (5.1جدول )

 البيان رقم السؤال
 قبل التجربة

 نسبة الشيوع التكرار

1 
 81.8 54 خاليا الدـ البيضاء
 59.1 39 التصور البديؿ

2 
 59.1 39 خاليا الدـ الحمراء
 65.2 43 التصور البديؿ

3 
 62.1 41 الصفائح الدموية
 71.2 47 التصور البديؿ

4 
 40.9 27 الدـ

 56.1 37 التصور البديؿ

5 
 68.2 45 جياز الدوراف
 71.2 47 التصور البديؿ

6 
 47 31 القمب

 57.6 38 التصور البديؿ

7 
 65.2 43 الشعيرات الدموية
 65.2 43 التصور البديؿ

8 
 51.5 34 االوردة

 89.4 59 التصور البديؿ

9 
 43.9 29 الشراييف

 47 31 التصور البديؿ

10 
 72.7 48 صماـ

 75.8 50 التصور البديؿ

11 
 83.3 55 البالزما

 72.7 48 التصور البديؿ

12 
 51.5 34 الدورة الدموية الكبرى
 78.8 52 التصور البديؿ
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 البيان رقم السؤال
 قبل التجربة

 نسبة الشيوع التكرار

13 
 48.5 32 مرض االنيميا
 65.2 43 التصور البديؿ

14 
 59.1 39 الخمية

 71.2 47 التصور البديؿ

15 
 54.5 36 النسيج

 65.2 43 التصور البديؿ

16 
 74.2 49 الجياز

 63.6 42 التصور البديؿ

17 
 54.5 36 العضو

 68.2 45 التصور البديؿ

18 
 57.6 38 السيتوبالـز

 72.7 48 التصور البديؿ

19 
 31.8 21 البالستيدات الخضراء

 78.8 52 التصور البديؿ

20 
 47 31 الجياز البولي
 56.1 37 التصور البديؿ

21 
 40.9 27 الكمية

 77.3 51 التصور البديؿ

22 
 60.6 40 النواة

 43.9 29 التصور البديؿ

23 
 57.6 38 المثانة

 78.8 52 التصور البديؿ

24 
 37.9 25 غشاء التامور
 72.7 48 التصور البديؿ

 37.9 25 الجمد 25
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 البيان رقم السؤال
 قبل التجربة

 نسبة الشيوع التكرار

 65.2 43 التصور البديؿ

26 
 54.5 36 البصمات

 71.2 47 التصور البديؿ

27 
 36.4 24 البشرة
البديؿالتصور   54 81.8 

28 
 65.2 43 الدورة الدموية الصغرى

 71.2 47 التصور البديؿ

29 
 68.2 45 الحالب

 77.3 51 التصور البديؿ

30 
 72.7 48 االدمة

 69.7 46 التصور البديؿ

31 
 47 31 تجاويؼ الشعر
 75.8 50 التصور البديؿ

32 
 48.5 32 صبغة الميالنيف
 95.5 63 التصور البديؿ

33 
 60.6 40 العرؽ

 50 33 التصور البديؿ

34 
 48.5 32 المجير الضوئي
 71.2 47 التصور البديؿ

ويتضح مف خالؿ الجدوؿ السابؽ أف ىناؾ نسبة شيوع عالية لمتصورات البديمة،  
%، وىذا يعنى أف معظـ 25حيث أف جميع المفاىيـ وتصوراتيا تقع نسب أخطائيا فوؽ 

 القائمة تشكؿ تصورات بديمة.المفاىيـ ضمف 
 الباحثة ىذه النتائج كما يمي:وتفسر 
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إف مفاىيـ جسـ اإلنساف وأجيزتو مف المفاىيـ العممية األكثر تجريدا وتحتاج توضيح بشكؿ  -
 دقيؽ.

إف محتوى كتاب العموـ قد يمجأ أحيانا إلى عرض المفاىيـ بطريقة مختصرة دوف توضيح  -
 بالمفاىيـ األخرى .مدى ارتباط ىذه المفاىيـ 

 إف بعض التصورات البديمة ناشئ عف تفاعؿ التالميذ مع البيئة المحيطة بيـ. -

 ضعؼ قدرة الطالب عمى ربط الخبرات السابقة بالخبرات الجديدة . -

عدـ إعطاء الكتاب المدرسي لألمثمة والتجارب الكافية التي توضح العالقة بيف المفاىيـ  -
 العممية مع بعضيا البعض.

 

 :نتائج السؤال الثاني
ما الصورة العامة لنموذج التعمـ الواقعي في تعديؿ "  ينص السؤال عمى ما يمي

 التصورات البديمة لممفاىيـ العممية في مادة العمـو لدى طالبات الصؼ الخامس األساسي؟"

الدراسات االدب التربوي و قامت الباحثة باالطالع عمى لإلجابة عف ىذا السؤاؿ فقد 
ـ( و 2015ـ( ودراسة غرزاف)2016المراكبى)السابقة التي تناولت نموذج التعمـ الواقعي كدراسة 

أنو ،حيث قامت الباحثة بتعريؼ نموذج التعمـ الواقعي كما يمي: ـ(2014دراسة الشمري)
مصطمح مشتؽ مف البنائية وييدؼ لتصميـ تعمـ بيئي فعاؿ وذلؾ عف طريؽ الربط بيف المعرفة 

ليومية والتعمـ المدرسي بمشاركة التالميذ في أنشطة واقعية في حجرة الدراسة لجعؿ التالميذ ا
عطائيـ الفرص إليجاد حموؿ لممشكالت الواقعية التي تواجييـ                                                                                   يكتشفوف المعرفة كالعمماء وا 

حيث يتكوف مف  ودقيؽ صحيح ىو بما) الخطأ) البديمة األفكار واستبداؿ معنى ذا التعمـ لجعؿ
ولقد تـ تحديد صورة نموذج التعمـ الواقعي  تحميؿ الواقع والتخطيط والتنفيذ ث مراحؿ ىيثال

وتحديد المالمح االساسية لو في الفصؿ الثاني في االطار النظري وفي دليؿ المعمـ ممحؽ 
 .( 6رقـ)

 نتائج السؤال الثالث: 
 مستوى الداللةىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند نص السؤال عمى ما يمي " ي  
(0.05≥α بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية وأقرانيف بالمجموعة الضابطة في )

 "اختبار التصورات البديمة لممفاىيـ العممية؟
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ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية "  :وتنص الفرضية المتعمقة بالسؤاؿ عمى ما يمي 
طالبات المجموعة التجريبية وأقرانيف  ( بيف متوسط درجاتα≤0.05) عند مستوى الداللة

 "بالمجموعة الضابطة في اختبار التصورات البديمة البعدي.
ولمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " ت " لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ عف داللة  

الفرؽ بيف متوسطي األداء في االختبار التشخيصي البعدي لكؿ مف المجموعة الضابطة 
 ( يوضح ذلؾ.5.2وعة التجريبية، والجدوؿ )والمجم

نتائج استخدام اختبار "ت" لعينتين مستقمتين لمكشف عن داللة الفروق بين : (5.2جدول )
متوسطات درجات الطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة عمى االختبار البعدي 

 لتشخيص التصورات البديمة لممفاىيم العممية

االنحراف  المتوسط العدد العينة المتغير
 المعياري

 قيمة
 ) ت (

الداللة 
 اإلحصائية

 الدرجة
 11.55 45.06 33 المجموعة الضابطة

2.904 
داؿ عند 

 9.73 52.70 33 المجموعة التجريبية 0.01

 2.00(= 0.05( ومستوى داللة)64حساب )ت( عند درجة حرية )
 2.66(= 0.01( ومستوى داللة)64حساب )ت( عند درجة حرية)

( أف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة يساوي 5.2ويالحظ مف الجدوؿ )  
( 52.70( وىو أقؿ مف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية الذي يساوي )45.06)

وىي أكبر مف قيمة  2.904وقيمة ت المحسوبة لمدرجة الكمية الختبار المفاىيـ العممية تساوي 
وعميو تـ رفض الفرضية الصفرية  2.66والتي تساوي  0.01ية عند مستوى داللة ت الجدول

 (α≤ 0.05)وقبوؿ الفرضية البديمة، أي انو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
بيف متوسطي درجات المجموعتيف الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي لتشخيص 

 التصورات البديمة لممفاىيـ العممية لصالح المجموعة التجريبية. 

ولحساب حجـ التأثير تـ استخداـ مربع إيتا ) 
 ( حسب المعادلة التالية )عفانة،2

 :(34ص ـ،2000


2
 = 

t
2
 

df  +t
2
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 :مف خالؿ المعادلة التالية  ( لمكشؼ عف درجة التأثير dوحساب قيمة ) 

d = 
2t 

√   

 (.5.3وىي كما يوضحيا الجدوؿ )
 ( عمى المتغير التابع نموذج التعمم الواقعيحجم التأثير لممتغير المستقل ): (5.3جدول )

 ) تعديل التصورات البديمة لممفاىيم العممية(

نوع 
 التطبيق

نوع 
 المتوسط العدد التطبيق

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
"t" 

 مربع
"

2" 
قيمة 

"d" 
حجم 
 التأثير

الدرجة 
 الكمية

المجموعة 
 الضابطة

33 

45.06 11.55 

 متوسط  0.72 0.116 2.904
المجموعة 

 لتجريبيةا
52.70 9.73 

 ""2 ،dالجدول المرجعي لدالالت : (5.4) جدول

 حجم التأثير البيان
         ً كبير جدا   كبير متوسط صغير 
D 0.2 0.5 0.8 1.1 


2 0.01    0.06 0.14 0.20 

 ( 283ص ـ،2011)حسف،

( أف قيمة"5.3)ويتضح مف الجدوؿ
" لمتوسط درجات الطالبات في اختبار تشخيص  2

بمغت بيف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لممفاىيـ العممية البعدي  التصورات البديمة 
وىذا يشير أف نموذج التعمـ الواقعي لو حجـ تأثير  (0.72"بمغت )d ( وأف قيمة"0.116)

حسب الجدوؿ المرجعي  عمى المتغير التابع لتعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ العممية، متوسط
(5.4). 

ولبياف نسبة الشيوع قبؿ إجراء التجربة لمتصورات البديمة في المجموعة التجريبية وبعد 
 (5.5يوضحيا الجدوؿ رقـ )إجراء التجربة كما 
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 نسبة الشيوع قبل إجراء التجربة وبعد إجرائيا لمتصورات البديمة في : (5.5جدول )
 (33المجموعة التجريبية )ن=

 البيان رقم السؤال
 بعد التجربة قبل التجربة

 نسبة الشيوع التكرار نسبة الشيوع التكرار

1 
 9.1 3 84.8 28 خاليا الدـ البيضاء

البديؿالتصور   20 60.6 7 21.2 

2 
 15.2 5 63.6 21 خاليا الدـ الحمراء

 30.3 10 60.6 20 التصور البديؿ

3 
 18.2 6 60.6 20 الصفائح الدموية

 21.2 7 75.8 25 التصور البديؿ

4 
 6.1 2 42.4 14 الدـ

 15.2 5 51.5 17 التصور البديؿ

5 
 33.3 11 69.7 23 جياز الدوراف

 30.3 10 69.7 23 التصور البديؿ

6 
 3.00 1 21.2 7 القمب

 42.4 14 54.5 18 التصور البديؿ

7 
 9.1 3 66.7 22 الشعيرات الدموية

 42.4 14 66.7 22 التصور البديؿ

8 
 33.3 11 48.5 16 األوردة

 54.5 18 90.9 30 التصور البديؿ

9 
 24.2 8 39.4 13 الشراييف

 12.1 4 45.5 15 التصور البديؿ

11 
 6.1 2 69.7 23 الصماـ

 33.3 11 72.7 24 التصور البديؿ

11 
 6.1 2 84.8 28 البالزما

 21.2 7 75.8 25 التصور البديؿ

 33.3 11 51.5 17 الدورة الدموية الكبرى 12
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 البيان رقم السؤال
 بعد التجربة قبل التجربة

 نسبة الشيوع التكرار نسبة الشيوع التكرار
 51.5 17 78.8 26 التصور البديؿ

13 
 18.2 6 51.5 17 مرض األنيميا

 21.2 7 63.6 21 التصور البديؿ

14 
 6.1 2 60.6 20 الخمية

 30.3 10 75.8 25 التصور البديؿ

15 
 21.2 7 60.6 20 النسيج

 18.2 6 66.7 22 التصور البديؿ

16 
 18.2 6 75.8 25 الجياز

 24.2 8 66.7 22 التصور البديؿ

17 

 12.1 4 54.5 18 العضو

 10 66.7 22 التصور البديؿ
30.3 

 

18 
 12.1 4 60.6 20 السيتوبالـز

 42.4 14 75.8 25 التصور البديؿ

19 
 24.2 8 33.3 11 البالستيدات الخضراء

 18.2 6 78.8 26 التصور البديؿ

21 
 6.1 2 51.5 17 الجياز البولي

 3.00 1 60.6 20 التصور البديؿ

21 
 9.1 3 42.4 14 الكمية

 36.4 12 78.8 26 التصور البديؿ

22 
 12.1 4 63.6 21 النواة

البديؿ التصور  14 42.4 9 27.3 

23 
 18.2 6 57.6 19 المثانة

 24.2 8 78.8 26 التصور البديؿ

24 
 3.00 1 24.2 8 غشاء التامور

 12.1 4 69.7 23 التصور البديؿ
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 البيان رقم السؤال
 بعد التجربة قبل التجربة

 نسبة الشيوع التكرار نسبة الشيوع التكرار

25 
 6.1 2 39.4 13 الجمد

 33.3 11 63.6 21 التصور البديؿ

26 
 6.1 2 48.5 16 البصمات

 6.1 2 72.7 24 التصور البديؿ

27 
 24.2 8 36.4 12 البشرة

 21.2 7 81.8 27 التصور البديؿ

28 
 30.3 10 63.6 21 الدورة الدموية الصغرى

 36.4 12 72.7 24 التصور البديؿ

29 
 24.2 8 69.7 23 الحالب

 27.3 9 78.8 26 التصور البديؿ

31 
 42.4 14 69.7 23 األدمة

 45.5 15 66.7 22 التصور البديؿ

31 
الشعر تجاويؼ  14 42.4 19 57.6 

 54.5 18 72.7 24 التصور البديؿ

32 
 12.1 4 48.5 16 صبغة الميالنيف

 18.2 6 97 32 التصور البديؿ

33 
 100 0 57.6 19 العرؽ

 33.3 11 51.5 17 التصور البديؿ

34 
 18.2 6 54.5 18 المجير الضوئي

 12.1 4 69.7 23 التصور البديؿ
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الجدوؿ السابؽ أف ىناؾ تحسف ممحوظ وبدرجة عالية عمى جميع ويتضح مف خالؿ  
نوع االختيار مف متعدد ثنائي الشؽ، حيث يتكوف حيث أف االختبار يتكوف مف ، فقرات االختبار

الشؽ األوؿ مف أسئمة مف نوع االختيار مف متعدد ذو أربعة بدائؿ منيا بديؿ واحد صحيح، 
وأسباب عممية محتممة لمشؽ األوؿ مف نوع االختيار مف  والشؽ الثاني يتكوف مف أربعة تفسيرات

  متعدد، يوجد تفسير عممي صحيح وثالثة تفسيرات بديمة.

وترجع الباحثة ذلؾ إلى أف استخداـ نموذج التعمـ الواقعي كاف لو تأثيرات ايجابية  
 عمى الطالبات وىي:

ويالحظ ويناقش كما انو  يركز عمى المتعمـ كونو محور العممية التعميمية فيو الذي يبحث -
 يركز عمى إتاحة الفرصة لو لتصدر الموقؼ التعميمي.

التفاعؿ بيف المعمـ والمتعمميف أثناء التدريس باستخداـ نموذج التعمـ الواقعي أتاح الفرص  -
أماـ التالميذ لعمؿ مجموعات متعاونة أثناء تنفيذ األنشطة التعميمية أوجد بيئة تعميمية 

 الميذ لممفاىيـ العممية.ساعدت عمى فيـ الت

الترتيب المنطقي لممعرفة مف خالؿ خطوات ومراحؿ النموذج يساعد عمى بناء المفاىيـ  -
 وتدرجيا في البنية المعرفية لطالبات المجموعة التجريبية .

تنمية ميارات التفاعؿ االجتماعي والحوار المشترؾ بيف التالميذ مع بعضيـ البعض ضمف  -
 اىـ في القياـ باألنشطة التعميمية وزيادة التحصيؿ.مناخ تعميمي مناسب يس

يعطي الوقت الكافي لمتالميذ الستيعاب ومقارنة الفروؽ بيف المعرفة السابقة والمعرفة  -
 الجديدة وذلؾ لمتأكيد عمى تعديؿ التصورات البديمة المتواجدة في أذىانيـ.

التعمـ وتولد لدييـ رغبة في يؤدي إلى زيادة الدافعية عند المتعمميف فتزيد مف رغبتيـ في  -
 حب االستطالع والوصوؿ إلى تفسير يحقؽ ليـ االتزاف المعرفي.

 تعديؿوىذا يدلؿ عمى أف ىناؾ اتفاؽ بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة في  
 ـ(.2015ـ( ودراسة خمة)2016ودراسة)عمراف، )ـ2016تصورات بديمة مثؿ دراسة )عيسى،
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 الرابع: نتائج السؤال 
 ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة " :نص السؤال عمى ما يمي

(0.05≥α بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية وأقرانيف بالمجموعة الضابطة في )
؟"  مقياس االتجاه نحو مادة العمـو

داللة إحصائية ال توجد فروؽ ذات "  :وتنص الفرضية المتعمقة بالسؤاؿ عمى ما يمي
( بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية وأقرانيف α≤0.05عند مستوى الداللة)

 .العموـبالمجموعة الضابطة في مقياس االتجاه نحو 

ولمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " ت " لعينتيف مستقمتيف لمكشؼ   
االتجاه نحو العمـو البعدي لكؿ مف المجموعة عف داللة الفرؽ بيف متوسطي األداء في مقياس 

 ( يوضح ذلؾ.5.6الضابطة والمجموعة التجريبية، والجدوؿ )
نتائج استخدام اختبار "ت" لعينتين مستقمتين لمكشف عن داللة الفروق بين : (5.6جدول )

متوسطات درجات الطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة عمى التطبيق البعدي 
 االتجاه نحو العموم  لمقياس

 المتوسط العدد العينة المتغير
االنحراف 
 المعياري

 قيمة
 ) ت (

الداللة 
 اإلحصائية

 طبيعة المادة
 0.30 3.06 33 المجموعة الضابطة

2.44 
داؿ عند 

 0.32 3.25 33 المجموعة التجريبية 0.05

االستمتاع 
 بالمادة

 0.26 2.95 33 المجموعة الضابطة
3.99 

داؿ عند 
 0.36 3.25 33 المجموعة التجريبية 0.01

 أىمية المادة
 0.29 3.00 33 المجموعة الضابطة

3.23 
داؿ عند 

 0.44 3.30 33 المجموعة التجريبية 0.01

 الدرجة
 0.12 3.00 33 المجموعة الضابطة

7.015 
داؿ عند 

 0.18 3.27 33 المجموعة التجريبية 0.01
 2.00(= 0.05( ومستوى داللة)64درجة حرية )حساب )ت( عند 

 2.66(= 0.01( ومستوى داللة)64حساب )ت( عند درجة حرية)
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 يالحظ من الجدول:

 المجال األول االتجاه نحو طبيعة مادة العموم:

( والمتوسط الحسابي 3.06) كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة يساوي
(، وكانت قيمة " ت " المحسوبة تساوي 3.25التجريبية والذي يساوي )في التطبيؽ لمعينة 

                                     ً  ، وىذا يعني أنو توجد فروؽ دالة إحصائيا  0.05                 ً                 ( وىي دالة إحصائيا  عند مستوى داللة 2.44)
في متوسطي درجات الطالبات البعدي عمى مقياس االتجاه نحو طبيعة مادة (α≤ 0.05)  عند

 والضابطة لصالح التجريبية. العمـو في المجموعتيف التجريبية

 المجال الثاني االتجاه نحو االستمتاع بمادة العموم:

( والمتوسط الحسابي 2.95كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة يساوي)
(، وكانت قيمة " ت " المحسوبة تساوي 3.25في التطبيؽ لمعينة التجريبية والذي يساوي )

، وىذا يعني أنو توجد فروؽ دالة 0.01عند مستوى داللة عند                    ً ( وىي دالة إحصائيا  3.99)
في متوسطي درجات الطالبات البعدي عمى مقياس االتجاه نحو (α≤ 0.05)        ً     إحصائيا  عند

 االستمتاع بمادة العمـو في المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح التجريبية.

 مادة العموم: أىميةالمجال الثالث االتجاه نحو 

( والمتوسط الحسابي 3.00المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة يساوي)كاف 
(، وكانت قيمة " ت " المحسوبة تساوي 3.30في التطبيؽ لمعينة التجريبية والذي يساوي )

، وىذا يعني أنو توجد فروؽ دالة 0.01                 ً                     ( وىي دالة إحصائيا  عند مستوى داللة عند 3.23)
االتجاه نحو  مقياس متوسطي درجات الطالبات البعدي عمى في (α≤ 0.05)       ً     إحصائيا  عند

 االستمتاع بمادة العمـو في المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح التجريبية.

 الدرجة الكمية لمقياس االتجاه نحو العموم:

( والمتوسط الحسابي 3.00كاف المتوسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة الضابطة يساوي)
(، وكانت قيمة " ت " المحسوبة تساوي 3.27نة التجريبية والذي يساوي )في التطبيؽ لمعي

، وىذا يعني أنو توجد فروؽ دالة 0.01                 ً                     ( وىي دالة إحصائيا  عند مستوى داللة عند 7.015)
مقياس االتجاه نحو مادة   في متوسطي درجات الطالبات البعدي عمى(α≤ 0.05)       ً     إحصائيا  عند

 العمـو في المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح التجريبية.
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ولحساب حجـ التأثير تـ استخداـ مربع إيتا )
 ـ،2000 ( حسب المعادلة التالية )عفانة،2

 :(34ص


2
 = 

t
2
 

df  +t
2

 

 

 مف خالؿ المعادلة التالية : ( لمكشؼ عف درجة التأثير dوحساب قيمة ) 

d = 
2t 

√   

 (5.7وىي كما يوضحيا الجدوؿ )

 
 ( عمى المتغير التابع نموذج التعمم الواقعيحجم التأثير لممتغير المستقل ): (5.7جدول )

 (االتجاه نحو العموم)

نوع 
االنحراف  المتوسط العدد نوع التطبيق التطبيق

 "tقيمة " المعياري
 مربع

"
2" 

قيمة 
"d" 

حجم 
 التأثير

الدرجة 
 الكمية

 الضابطة المجموعة
33 

3.00 0.12 
      ً ة جدا  كبير  1.75 0.43 7.02

 0.18 3.27 المجموعة التجريبية

طبيعة 
 المادة

 المجموعة الضابطة
33 

3.06 0.30 
 متوسط 0.61 0.085 2.44

 0.32 3.25 المجموعة التجريبية

الستمتاع ا
 بالمادة

 المجموعة الضابطة
33 

2.95 0.26 
 ةكبير  0.99 0.19 3.99

 0.36 3.25 المجموعة التجريبية 

أىمية 
 المادة

 المجموعة الضابطة 
33 

3.00 0.29 
 ةكبير  0.8 0.14 3.23

 0.44 3.30 المجموعة التجريبية
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( أف قيمة"5.7ويتضح مف الجدوؿ )
مقياس االتجاه نحو " لمتوسط درجات الطالبات  2

( وأف 0.43بمغت )العموـ البعدي في المجموعة التجريبية والضابطة لممقياس ككؿ 
                                                        ً      ( وىذا يشير أف نموذج التعمـ الواقعي لو حجـ تأثير كبير جدا  عمى 1.75"بمغت )dقيمة"

 .(5.4)حسب الجدوؿ المرجعي                           ً ، وبدرجة فعالية كبيرة جدا  االتجاه نحو العمـو المتغير التابع 

 وترجع الباحثة التحسف في استجابة الطالبات نحو مقياس االتجاه نحو العمـو إلى:

استخداـ نموذج التعمـ الواقعي أدى إلى تعديؿ التصورات البديمة لبعض مفاىيـ جسـ  -
اإلنساف وأجيزتو وعميو تكونت البنية المعرفية لدى الطالبات بصورة منظمة مما ولد شعورا 

.ايجابيا اتجاه مادة   العمـو

كما أف استخداـ الباحثة لنموذج التعمـ الواقعي في تعديؿ التصورات البديمة وصوال  -
بالطالبات لتبني الفيـ السميـ واألفكار الصحيحة لممفاىيـ العممية ساعد في استجابة 

 الطالبات نحو المفاىيـ العممية بشكؿ عاـ.

الواقعي ساعد في بناء المفاىيـ  إف استخداـ أنشطة متنوعة مف خالؿ استخداـ نموذج التعمـ -
العممية بناء عمى ما يسبقيا مف مفاىيـ وتنظيميا في البنية المعرفية جعؿ تعمـ المفاىيـ 

الستمتاع واالىتماـ بمادة العممية ذا معنى بالنسبة لمطالبات مما ولد لدييف الشعور با
 .العموـ

الواقعي أدى إلى تسابؽ  مجموعة األسئمة الخاصة بكؿ مرحمة مف مراحؿ نموذج التعمـ -
 التالميذ في إيجاد حموؿ ليا مما ساىـ في زيادة الدافعية نحو تعمـ مادة العموـ.

إف نموذج التعمـ الواقعي يعتمد عمى إعداد المواقؼ التعميمية المثيرة لمتفكير وتتيح الفرصة  -
بداء المالحظات وتقديـ التفسيرات مما آثار اىتماـ ال طالبات نحو تعمـ                                                                      لمتالميذ لممناقشة وا 

المفاىيـ العممية وساىـ في تحقيؽ المناخ الصفي المالئـ لتطوير مفاىيميـ وتعديميا وتتفؽ 
 .ـ(2012ـ( ودراسة راىي )2014دراسة الشمري)( و ـ2015دراسة غرزاف)ىذه النتيجة مع 

 

 تعميق عام عمى نتائج الدراسة :
 من خالل استعراض النتائج السابقة يتضح ما يمي :

ح نموذج التعمـ الواقعي في تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ العممية المتضمنة في نجا -
الوحدة المختارة ونجاح النموذج أيضا في تنمية االتجاه نحو مادة العموـ لدى طالبات 
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المجموعة التجريبية وىذا يتالءـ وفمسفة المدخؿ البنائي التي يقوـ عمييا النموذج، حيث إف 
عرفتو مف خالؿ قيامة بالعديد مف األنشطة والتجارب العممية تجعؿ التعمـ ذو المتعمـ يبني م

معنى وقائـ عمى الفيـ وبذلؾ تتشكؿ المفاىيـ لديو بشكؿ منظـ ومتسمسؿ وترسخ المعرفة 
 في ذىنو وتصبح جزءا مف شخصيتو فتنعكس عمى تصرفاتو.

عمى تعمميا بصورة منظمة إف تعمـ المفاىيـ وفقا لمراحؿ نموذج التعمـ الواقعي ساعد  -
 ومتكاممة مما ساعد عمى تنمية االتجاه نحوىا بصورة ايجابية.

فالتالميذ  إف التدريس وفؽ نموذج التعمـ الواقعي يركز عمى النشاط في عممية التعمـ، -
يكتشفوف بأنفسيـ ويطبقوف ما يتوصموف إليو مف معارؼ عممية في مواقؼ جديدة مما 

 المعرفة بشكؿ عممي سميـ.يساعد عمى اكتساب 

وتخمص الباحثة إلى أىمية الكشؼ عف المعرفة القبمية لدى التالميذ واستقصائيا 
عدادىا الستقباؿ المعرفة الجديدة وذلؾ لتحقيؽ أىداؼ التعمـ بشكؿ فعاؿ.                                                                                وتقييميا وا 

 

 توصيات الدراسة :

نموذج التعمـ  بناء عمى النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الحالية مف أف استخداـ
الواقعي في التدريس يساىـ في تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ العممية بشكؿ فعاؿ أكثر مف 
، فانو تـ وضع عدد مف التوصيات مف قبؿ  التدريس بالطريقة المعتادة وزيادة االتجاه نحو العمـو

 الباحثة وىي:

جامعات الفمسطينية والعمؿ إضافة نموذج التعمـ الواقعي إلى مساقات طرؽ التدريس في ال -
عمى تدريب الطالب المعمميف في المدارس عمى كيفية تدريس العموـ في ضوء ىذا 

 النموذج.

ربط الموضوعات النظرية بالجانب العممي مف جية وبالمواقؼ الحياتية لمطمبة مف جية  -
 أخرى الف ذلؾ يؤدي إلى تثبيت المعمومات المتعمقة بتمؾ الموضوعات في ذاكرتيـ.

تضميف نموذج التعمـ الواقعي في برامج إعداد المعمـ لما ليا مف فاعمية في عمميتي التعميـ  -
 والتعمـ.

عدادىا باالىتماـ بتقديـ النماذج التي تيسر  -                                                                                     ضرورة اىتماـ القائميف عمى تخطيط المناىج وا 
 عممية الكشؼ عف التصورات البديمة.
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 ورات البديمة لدى تالميذىـ .االىتماـ بتدريب المعمميف عمى كيفية تعديؿ التص -

عقد دورات مستمرة لممعمميف لتدريبيـ عمى كيفية توظيؼ نموذج التعمـ الواقعي في التعميـ  -
 والتعمـ وتوضيح دورىا في تعديؿ التصورات البديمة لدى التالميذ.

تبني نموذج التعمـ الواقعي مف قبؿ معممي وموجيي العموـ كأحد الطرؽ الفعالة في تدريس  -
 موـ.الع

االىتماـ بإعداد دليؿ لمعممي العمـو يتضمف نماذج لدروس تـ إعدادىا بطريقة نموذج التعمـ  -
 الواقعي. 

تطوير النماذج واالستراتيجيات وطرؽ التدريس المناسبة التي تأخذ في الحسباف الفيـ  -
تعمـ  العممي السابؽ لمطمبة ودمج المعرفة العممية الجديدة في إطار ذلؾ الفيـ إلتماـ حدوث

 ذو معنى.

 

 مقترحات الدراسة:
إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية لمتعرؼ عمى أثر نموذج التعمـ الواقعي في مراحؿ  -

 تعميمية مختمفة.

إجراء دراسة لمتعرؼ عمى اثر استخداـ نموذج التعمـ الواقعي في تعديؿ التصورات البديمة  -
 في مواد دراسية أخرى.

اثر نموذج التعمـ الواقعي وطرؽ أخرى حديثة تتبع المدخؿ البنائي إجراء دراسة مقارنة بيف  -
 في تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ العممية .

إجراء دراسة لمكشؼ عف التصورات البديمة لدى معممي مقرر العموـ لمختمؼ المراحؿ  -
 العمرية.

العممية لدى دارسي إجراء دراسة تحميمية ألسباب ونسبة شيوع التصورات البديمة لممفاىيـ  -
 العمـو في المراحؿ التعميمية المختمفة .

دراسة نموذج التعمـ الواقعي في تنمية أىداؼ أخرى لتدريس العموـ مثؿ التفكير االستداللي  -
 والتفكير العممي والتفكير االبتكاري وتنمية القدرة عمى اتخاذ القرار.
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم

 المراجع العربية ::    ً أوال  

اثر دورة التعمـ في تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ العممية لدى طمبة ـ(. 2008األسمر، رائد. )
 اإلسالمية، غزة.)رسالة ماجستير منشورة(. الجامعة الصؼ السادس األساسي واتجاىاتيـ نحوىا

. الجامعة 2. طتدريس العمـو في التعميـ العاــ(. 2009األغا، إحساف خميؿ، والمولو، فتحية صبحي. )
 اإلسالمية غزة: مطبعة ومكتبة مقداد.

 . )د.ـ(: )د.ف(2. طمقدمة في تصميـ البحث التربويـ(. 2009األغا، إحساف، واألستاذ، محمود. )

ـ(. فاعمية استخداـ نموذج التعمـ البنائي في تدريس الرياضيات عمى تنمية 2012أميف، شحاتو. )
التفكير الجبري وتعديؿ التصورات البديمة لبعض المفاىيـ الجبرية لدى طالب الصؼ األوؿ 

 .  246-195(، 91) 23مجمة كمية التربية، اإلعدادي. 

. الثانوية في ضوء الكفايات التعميمية التدريس الفعاؿ لمعمـو الطبيعية لممرحمةـ(.2012بخش، ىالة. )
 .عماف: دار الشروؽ.1ط

ـ(.اثر إستراتيجية التغير المفاىيمي في تغيير المفاىيـ البديمة 2004بعارة، حسيف، والطراونة، محمد. )
دراسات العمـو  مجمةالمتعمقة بمفيـو الطاقة الميكانيكية لدى طالب الصؼ التاسع األساسي، 

 .201-185(. 1) 3األردنية، التربوية بالجامعة 

فاعمية استخداـ النموذج الواقعي لتدريس العمـو في تنمية القدرة عمى ـ(. 2007جاد الحؽ، نيمة. )
)رسالة ماجستير غير منشورة (. جامعة الزقازيؽ،  اتخاذ القرار لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية

 مصر.

ذج البنائي الواقعي في تحصيؿ طالب المرحمة فاعمية استخداـ النمو  ـ(.2006جاد المولى، إيماف. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة  الثانوية في مادة األحياء وتنمية مياراتيـ في التفكير الناقد

 المنصورة، مصر .

. عماف: دار 1. طمنيجية البحث العممي مدخؿ لبناء الميارات البحثيةـ(. 2012الجبوري، حسيف. )
 والتوزيع.صفاء لمنشر 
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فاعمية استخداـ نموذج أبعاد التعمـ في تنمية التحصيؿ واتخاذ القرار ـ(. 2008حبيب، إيماف عثماف.)
)رسالة دكتوراه غير منشورة(. جامعة عيف  واالتجاه نحو العمـو لتالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي

 شمس، مصر.

بالتفكير الناقد لدى طالب الصؼ  ـ(.التصورات البديمة في الفيزياء وعالقتيا2009الحربي، فيد. )
 .315-312(، 1) 4مجمة دراسات عربية في التربية وعمـ النفس، الثاني الثانوي بالمدينة المنورة. 

اثر إستراتيجية التدوير في تنمية المفاىيـ العممية وعمميات العمـ في مادة ـ(. 2016الخزندار، منى. )
 لة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.)رسا العمـو لدى طمبة الصؼ الرابع األساسي

ـ(. األخطاء المفاىيمية في كيمياء المحاليؿ لدى طمبة 2001خطابية، عبد اهلل والخميؿ، حسيف .)
-179(، 1) 22مجمة كمية التربية، الصؼ األوؿ الثانوي العممي في محافظة اربد شماؿ األردف. 

206. 

 . عماف: دار المسيرة لمنشر والتوزيع.3. طـ العمـو لمجميعتعميـ(. 2011خطابية، عبد اهلل.)

أثر استخداـ إستراتيجيتي التناقض المعرفي وبوسنر في تعديؿ التصورات ـ(. 2015خمة، أسامة. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(.  الخطأ لممفاىيـ الفيزيائية لدى طالب الصؼ الثامف األساسي

 الجامعة اإلسالمية، غزة.

. غزة: دار 2. طالقياس والتقويـ الصفي لممفاىيـ واإلجراءات لتعمـ فعاؿـ(. 2008سناء. ) دقة،أبو 
 آفاؽ لمنشر والتوزيع.

 . الكويت. مكتبة الفالح.4. طمقدمة في تدريس العمـوـ(. 1994الدمرداش، صبري. )

التصورات  أثر استخداـ التجار البديمة قميؿ التكاليؼ في تصحيحـ(. 2013الدىمش، عبد المولى. )
)رسالة  الخطأ والبديمة لمفاىيـ المادة وخصائصيا وحالتيا لدى تالميذ الصؼ السابع األساسي

 ماجستير غير منشورة(. جامعة صنعاء، اليمف.

فاعمية استراتيجيات ما وراء المعرفة في تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ ـ(. 2012الديب، محمد.)
)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة  صؼ التاسع األساسيالعممية في العمـو لدى طالب ال

 اإلسالمية، غزة، فمسطيف .
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ـ(. إستراتيجية مقترحة لتعديؿ بعض التصورات البيئية الخاطئة لدى طالبات 1998الرافعي، محب. )
جمعية مجمة التربية العممية ، القسمي عمـ النبات والحيواف بكمية التربية األقساـ العممية بالرياض. 

 .81-115(، 4) 1المصرية لمتربية العممية، 

ـ(. استخداـ األنموذج الواقعي لتدريس مادة مناىج وطرائؽ تدريس لطالبات 2012راىي، قحطاف. )
 1مجمة العمـو اإلنسانية ، المرحمة الثالثة عمـو الحياة وأثره عمى دافعيتيف واتجاىيف التربوية.

(9،)330-317. 

. القاىرة: عالـ 1. طالتعميـ والتدريس مف منظور البنائيةـ(. 2003كماؿ. )زيتوف، حسف وزيتوف، 
 الكتب.

. األردف: دار الشروؽ النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العمـوـ(. 2007زيتوف، عايش محمود. )
 لمنشر والتوزيع.

. عماف: دار 1. طاالتجاىات العالمية المعاصرة في مناىج العمـو وتدريسياـ(. 2010زيتوف، عايش.)
 الشروؽ.

 . القاىرة: دار الكتب.1. طتدريس العمـو لمفيـ رؤية بنائيةـ(. 2002زيتوف، كماؿ .)

. ورقة تحميؿ التصورات البديمة وأسباب تكونيا لدى تالميذ المرحمة اإلعداديةـ(. 1998زيتوف، كماؿ. )
 ة لمتربية العممية. عمؿ مقدمة إلى المؤتمر العممي الثاني. القاىرة: الجمعية المصري

. 1. طالتربية العممية مداخميا واستراتيجياتياـ(. 2006السعدني، عبد الرحمف، والسيد عودة، ثناء. )
 القاىرة: دار الكتاب الحديث .

.عماف : دار 1. طتنمية المفاىيـ والميارات العممية وطرؽ تدريسياـ(. 2004سالمة، عادؿ أبو العز. )
 الفكر.

ـ(. توظيؼ اسطوانات الميزر المدمجة في إطار التعمـ الموديولي وأثره في تعديؿ 2002السيد، يسري. )
مجمة التربية التصورات البديمة لممفاىيـ العممية والرضى عف الدراسة بمراكز االنتساب الموجو. 

 .183-127(، 4) 5العممية بالجمعية المصرية لمتربية العممية.

دريس باألنموذج الواقعي في اكتساب المفاىيـ اإلحيائية واالتجاه التفاعمية ـ(. 2014الشمري، عامر. )
التربوية،  مجمة القادسية في اآلداب والعمـونحو البيئة المدرسية لدى طالب الصؼ الرابع العممي .

14 (2-1،)256-227. 
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. ماىية المفاىيـ وأساليب تصحيح المفاىيـ المخطوءةـ(. 2012الصاحب، إقباؿ، وجاسـ، أشواؽ. )
 .عماف: دار صفاء لمنشر والتوزيع.1ط

ـ(. التفاعؿ بيف التعمـ المبني عمى االستقصاء ومستوى الذكاء في التحصيؿ 2011صادؽ، منير )
مجمة التربية العممية، وبعض عادات العقؿ واالتجاه نحو العمـو لتالميذ الصؼ السابع األساسي. 

14 (4 ،)185-242. 

ـ(. فاعمية إستراتيجية مقترحة قائمة عمى بعض نماذج 2000)صبري، ماىر وتاج الديف، إبراىيـ. 
التعمـ البنائي وخرائط أساليب التعمـ لدى معممات العمـو قبؿ الخدمة بالمممكة العربية السعودية. 

 .49-137( ،27، )بالرياض مجمة رسالة الخميج العربي

ي في تنمية فيـ القضايا الناتجة ـ(. فاعمية استخداـ النموذج الواقع2000صبري، ماىر ونوبي، ناىد. )
عف تفتعؿ العمـ والتكنولوجيا والمجتمع والقدرة عمى اتخاذ القرار حياليا لدى طالبات شعبة الفيزياء 

مجمة التربية والكيمياء ذوات أساليب التفكير المختمفة بكمية التربية لمبنات بالرستاؽ "سمطنة عماف". 
 .119-177(،4) 3العممية. 

فاعمية توظيؼ خرائط المعمومات في تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ ـ(. 2009ؿ. )طير، بالأبو 
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة . العممية لطالب الصؼ الثامف األساسي

. عماف: دار الثقافة 1. طاالتجاىات الحديثة في تدريس العمـوـ(. 2012عاذرة، سناء محمد. )أبو 
 ر والتوزيع.لمنش

. القاىرة: دار الفكر 1. طاالتجاىات الحديثة في تدريس العمـوـ(. 2001عبد السالـ، عبد السالـ. )
 العربي.

ـ(. فعالية وحدة مقترحة باستخداـ مدخؿ االكتشاؼ شبو الموجو عمى كؿ 2004عبد العزيز، نجوى. )
مف عمميات العمـ والتحصيؿ الدراسي واالتجاه نحو مادة العمـو لتالميذ الصؼ االوؿ االعدادي. 

 .155-221(، 4) 7، مجمة التربية العممية

عمى تحصيؿ المفاىيـ  ـ(. اثر استخداـ إستراتيجية إتقاف التعمـ2001عبد اليادي، جماؿ الديف.)
مجمة التربية العممية العممية وتنمية االتجاه نحو مادة العمـو لتالميذ الصؼ السادس االبتدائي. 

 .18-182(، 4) 4بجامعة عيف شمس، 
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فاعمية استخداـ نموذج التدريس الواقعي في تصويب التصورات البديمة في مادة  ـ(.2010عبده، ىبة. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة عيف شمس،  األوؿ اإلعداديالعمـو لدى تالميذ الصؼ 

 مصر.

ـ(.أثر تدريس مقرر طرؽ تدريس العمـو عمى تنمية االتجاىات نحو العمـو 2007العجمي، لبنى. )
مجمة وتدريسيا لدى طالبات كمية التربية "األقساـ العممية" بابيا في المممكة العربية السعودية. 

 .73-120(، 127، )وطرؽ التدريسدراسات في الناىج 

اثر استخداـ إستراتيجية التعمـ بالدماغ ذي الجانبيف في تنمية المفاىيـ ـ(.2016عساؼ، محمود محمد.)
)رسالة ماجستير غير منشورة(. العممية وعمميات العمـ لدى طالب الصؼ الخامس األساسي بغزة 

 الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 . عماف: دار المسيرة لمنشر والتوزيع.1.ططرؽ وأساليب تدريس العمـو ـ(.2001عطا اهلل، ميشيؿ. )

. فعالية التجارب العممية في تصويب التصورات البديمة حوؿ المفاىيـ )ـ2001العطار، محمد. )
 مجمة التربية العممية بالجمعية المصرية لمتربية العممية،   الكيربية لدى الطالب المعمميف. 

4 (3 ،)137-170. 

اثر استخداـ بعض استراتيجيات النظرية البنائية ـ(. 2006ة ، عزو، وأبو مموح، محمد. )ديسمبرعفان
. ورقة عمؿ في تنمية التفكير المنظومي في اليندسة لدى طالب الصؼ التاسع األساسي بغزة

 مقدمة إلى المؤتمر العممي األوؿ التجربة الفمسطينية في إعداد المناىج، غزة: جامعة األقصى. 

. فمسطيف: دار 1. طاإلحصاء االستداللي-الجزء الثاني-اإلحصاء التربويـ(. 1998عفانة، عزو. )
 المقداد.

 . عماف: دار المسيرة.التدريس الصفي بالذكاءات المتعددةـ(. 2007عفانة، عزو، والخزندار، نائمة . )

. عماف: دار 1. طالبنائيةتدريس معمـ العمـو وفقا لمنظرية ـ(. 2012العفوف، نادية ومكاوف، حسيف. )
 صفاء لمنشر والتوزيع.

أثر استخداـ نموذج أدي وشاير في تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ ـ(. 2016عمراف، محمد. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، العممية لدى طالب الصؼ التاسع األساسي

 غزة.
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طة الدرامية عمى تحصيؿ طمبة الصؼ السادس في مادة أثر استخداـ األنشـ(. 2010عودة، جياف. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة (. جامعة بيرزيت، فمسطيف.العمـو وفي اتجاىاتيـ نحوىا 

اثر استخداـ نموذج التدريس الواقعي في تعديؿ التصورات الفيزيائية ـ(. 2006عوض، مصطفى. )
)رسالة ماجستير غير  صؼ األوؿ الثانويالبديمة وتنمية ميارات االستقصاء العممي لطالب ال

 منشورة (. جامعة المنيا، مصر.

أثر إستراتيجية األبعاد السداسية في تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ العممية ـ(. 2016عيسى، رمزي.)
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.لطمبة الصؼ السابع األساسي بغزة 

أثر تدريس وحدة دراسية في مادة العمـو بواسطة التعميـ المبرمج عمى ـ(. 2009المنعـ. )الغامدي، عبد 
) رسالة ماجستير غير منشورة(.  التحصيؿ واالتجاه نحو المادة لدى تالميذ الصؼ األوؿ المتوسط

 جامعة أـ القرى، المممكة العربية السعودية.

ريس وفقا لمنظرية البنائية االجتماعية في تنمية فاعمية التدـ(. 2012الغامدي، فوزية خميس سعيد. )
بعض عمميات العمـ وميارات التفكير فوؽ العرفي والتحصيؿ في مادة األحياء لدى طالبات 

 )رسالة دكتوراه منشورة(. جامعة أـ القرى، مكة.المرحمة الثانوية بمنطقة الباحة 

واقعي في تعديؿ التصورات البديمة فاعمية استخداـ نموذج التدريس الـ(. 2015غرزاف، شاكره. )
لممفاىيـ الكيميائية وتنمية االتجاه نحو المادة لدى طالبات المرحمة الثانوية بالمممكة العربية 

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة القاىرة ، مصر . السعودية

لحادي عشر وعالقتيا التصورات البديمة لممفاىيـ الفيزيائية لدى طمبة الصؼ اـ(. 2007الغميظ، ىبة. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(.الجامعة االسالمية ،غزة. باالتجاه نحو الفيزياء

ـ(. فاعمية النموذج الواقعي في تنمية التحصيؿ الدراسي وعمميات العمـ 2003الفالح، سمطانة قاسـ. )
وتعديؿ الفيـ الخطأ واالتجاه نحو العمـو لدى طالبات الصؼ األوؿ متوسط في مدينة الرياض. 

 .85-118(،1) 6مجمة التربية العممية، 

ؾ العالقات وتعديؿ ـ(.فاعمية خرائط المفاىيـ في تنمية القدرة عمى ادرا2005الفالح، سمطانة. )
. المجمة التصورات الخاطئة في مادة العمـو لدى طالبات الصؼ الثاني المتوسط في مدينة الرياض

 .136-172(، 77) 2التربوية، 
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. اثر نموذج التعمـ التوليدي والعصؼ الذىني في تنمية المفاىيـ واالتجاه نحو ـ(2012فنونة، زاىر. )
)رسالة ماجستير غير منشورة (.  ر بمحافظات غزةاألحياء لدى طالب الصؼ الحادي عش

 الجامعة اإلسالمية، غزة.

أثر استخداـ إستراتيجية البيت الدائري في عالج التصورات البديمة لبعض ـ(. 2014قاسـ ،ألفة. )
)رسالة ماجستير  المفاىيـ العممية في مادة الثقافة العممية لدى طالبات الصؼ الحادي عشر بغزة

 جامعة األزىر، غزة. غير منشورة(.

اثر األنموذج الواقعي في تعديؿ الفيـ الخاطئ لممفاىيـ النحوية لدى طالب ـ(. 2013القاسـ، محمد. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة (. الجامعة المستنصرية، العراؽ. الصؼ األوؿ متوسط

البديمة لممفاىيـ اثر استخداـ الوسائؿ المتعددة في تعديؿ التصورات ـ(. 2007المولو، فدوى. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة التكنولوجية لطالبات الصؼ السادس األساسي في غزة 

 اإلسالمية، غزة.

اثر األنموذج الواقعي في تعديؿ الفيـ الخاطئ لممفاىيـ الفيزياوية لدى ـ(. 2008محمد ،موسى. )
 غير منشورة(. جامعة بغداد، العراؽ .)رسالة ماجستير  طالبات الثاني متوسط وتحصيميف الدراسي

. الرياض: مكتبة 2. طتدريس العمـو تأصيؿ وتحديثـ(. 2007المحيسف، إبراىيـ بف عبد اهلل.)
 العبيكاف.

فاعمية برنامج قائـ عمى نموذج التدريس الواقعي في تعديؿ التصورات ـ(. 2016المراكبى، شيريف. )
وتنمية القدرة عمى اتخاذ القرار لدى طالبات المرحمة الخاطئة لبعض مفاىيـ االقتصاد المنزلي 

 )رسالة دكتوراه غير منشورة (. جامعة المنوفية ، مصر. اإلعدادية

أثر استخداـ نموذج التعمـ البنائي عمى تعديؿ المفاىيـ البديمة وتحصيؿ ـ(. 2014مسعؼ، نادية. )
ير غير منشورة(. جامعة )رسالة ماجست طالبات الصؼ السابع األساسي في موضوع الكثافة

 بيرزيت، فمسطيف.

فاعمية توظيؼ تقنية الحقيقة المدمجة في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي ـ(. 2015مشتيى، رامي. )
)رسالة ماجستير غير منشورة (.  واالتجاه نحو العمـو لدى طالب الصؼ التاسع األساسي بغزة

 الجامعة اإلسالمية، غزة .
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( في تنمية التفكير الناقد Jigsawأثر استخداـ إستراتيجية جيجسو )(. ـ2013المطوؽ، ىاني. )
)رسالة ماجستير غير منشورة (.الجامعة  واالتجاه نحو العمـو لدى طمبة الصؼ الثامف بغزة

 اإلسالمية، غزة .

. عماف: دار المسيرة 1. طالقياس والتقويـ في التربية وعمـ النفسـ(. 2000ممحـ، سامي محمد. )
 والتوزيع. لمنشر

. عماف: دار المناىج لمنشر 1. طالمفاىيـ العممية وطرائؽ التدريسـ(. 2009الناشؼ، سممى. )
 والتوزيع.

. . )ـ2001نشواف، يعقوب.)  )د.ط(. عماف: دار الفرقاف لمنشر والتوزيع.الجديد في تعميـ العمـو

العممية لدى تالميذ الصؼ  العالقة بيف عمميات العمـ واالتجاىاتـ(. 2005نصر اهلل، ريـ صبحي. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، السادس االبتدائي ومدى اكتساب التالميذ ليا 

 غزة.

ـ(. أثر استخداـ دورة التعمـ الخماسية مف خالؿ الكمبيوتر في تحصيؿ 2008ىماـ، عبد الرازؽ. )
بعض المفاىيـ العممية والتفكير العممي واالتجاه نحو العمـو لدى طالب الصؼ الثالث المتوسط 

 .35-68،(2) 11. مجمة التربية العممية، بالمممكة العربية السعودية 

مة العيادية وخرائط المفاىيـ في الكشؼ عف المفاىيـ ـ(. فاعمية كؿ مف المقاب2002الوىر، محمود. )
مجمة البديمة في العمـو لدى طالب وطالبات الصؼ الثامف األساسي في منطقة عماف األولى. 

 .80-45(، 21)  19كمية التربية بجامعة اإلمارات العربية المتحدة،
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 أسماء السادة محكمي أدوات الدراسة: (1ممحق )

 

 التخصص مكان العمل االسم الرقم

 مناىج وطرؽ تدريس غزة-الجامعة اإلسالمية أ.د عزو عفانة 1

 مناىج وطرؽ تدريس غزة–الجامعة اإلسالمية  أ.د محمد أبو شقير 2

 مناىج وطرؽ تدريس غزة-جامعة األزىر أ.د عطا درويش 3

 مناىج وطرؽ تدريس غزة-جامعة األقصى أ.د يحيى أبو جحجوح 4

 مناىج وطرؽ تدريس غزة–جامعة القدس المفتوحة  د. عبد اهلل عبد المنعـ 5

 مناىج وطرؽ تدريس غزة–الجامعة االسالمية  د.محمد أبو عودة 6

 ماجستير مناىج وطرؽ تدريس مدرسة الفارابي االبتدائية المشتركة. أ.حفصة شبير 7

 س عمـوو بكالوري مدرسة رودلؼ فمتر المشتركة أ.ياسميف أبو شاويش 8

 س عمـوو بكالوري مدرسة رودلؼ فمتر المشتركة معيمؽأ.حناف أبو  9
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 تحكيم اختبار تشخيص التصورات البديمة لممفاىيم العممية في مادة العموم: (2ممحق )

 
 غزة-الجامعة اإلسالمية

  شؤون البحث العممي والدراسات العميا
 كميـــــــــــــة التربيـــــــــــــــة

 المناىج وطرق التدريس
 

 _____________________________________________________ حفظو اهلل /السيد
 

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
 

 تحكيم  فقرات اختبار تشخيص التصورات البديمة لممفاىيم العممية  الموضوع:
اإلسالمية تحت عنواف تقـو الباحثة بإعداد رسالة الماجستير بالمناىج وطرؽ التدريس العمـو بالجامعة 

أثر استخداـ نموذج التعمـ الواقعي في تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ العممية لدى طالبات الصؼ الخامس 
األساسي واتجاىاتيف نحو العمـو  .وقد أعدت الباحثة ليذا الغرض اختبار تشخيص التصورات البديمة لممفاىيـ 

وأجيزتو(مف كتاب العمـو لمصؼ الخامس األساسي الجزء األوؿ، ونظرا العممية في الوحدة األولى )جسـ اإلنساف 
فإنني ارغب في االستنارة برأيكـ  لما تتمتعوف بو مف خبرة تعميمية و أكاديمية ودراية في مجاؿ التربية والتعميـ،

 السديد واالستفادة مف خبرتكـ في ىذا المجاؿ.
 تدويف مالحظاتكـ في النواحي التالية :آمؿ مف سعادتكـ التكـر بإبداء الرأي والمشورة و 

 المعرفية لألىداؼ االختبار تمثيؿ مدى . 

 لممحتوى. االختبار تغطية فقرات مدى 

 االختبار فقرات صياغة صحة مدى . 

 االختبار لفقرات اإلمالئية الصحة مدى . 

 . حذؼ أو إضافة أو إبداء أي مالحظات 

 ع خالص الشكر والتقديرم

 الباحثة: 
 ةإبراىيم أبو دقميرام 
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 العممية لممفاىيم البديمة التصورات تشخيص اختبار

 األساسي الصف الخامس طالب لدى

 :أولية بيانات 1- 
 المدرسة...................................                االسـ....................................

 الشعبة....................................              الصؼ.................................... 
 المبحث....................................

 ـ2017/2016العاـ الدراسي 
 76الكمية: الدرجة                                              .دقيقة 60 االختبار: مدة

 :االختبار تعميمات 2- 
 :الطالبة عزيزتي

 ،،، وبركاتو اهلل ورحمة عميكـ السالـ

 .اإلجابة في الشروع قبؿ اآلتية التعميمات أقرأ فضمؾ مف

 أوال األولية البيانات بتعبئة قـ  - أ

 المفاىيـ مف     ً       ً مفيوم ا عممي ا يناقش سؤاؿ كؿ د، متعد مف االختيار نوع مف سؤاال ( 38 ) مف االختبار يتكوف - ب

 األوؿ.  الجزء –األساسي الخامس لمصؼ العمـو كتاب مف األولى الوحدة في المتضمنة

 الثاني الشؽ د يمييا، ج، ب، أ بدائؿ أربعة يتبعو مفيوـ يشمؿ األوؿ الشؽ شقيف، مف يتكوف سؤاؿ كؿ   - ت

 أربعة يوجد حيث األوؿ، في الشؽ الصحيحة لإلجابة الختيارؾ العممي السبب أو التفسير يشمؿ والذي

 .1، 2، 3  ،4األرقاـ تحمؿ أسباب أو تفسيرات

 أو التفسير يمثؿ أنو الذي ترى الرقـ حوؿ دائرة ضع ثـ األوؿ،  الشؽ في اخترتو الذي الحرؼ حوؿ دائرة ضع - ث

 األوؿ. الشؽ في اخترتو لما العممي السبب

 السؤاؿ شقي مف شؽ لكؿ فقط واحدة دائرة ضع - ج

   ً  جد ا، عاؿ بصوت      ً مصحوب ا يختفي ثـ فجأة يظير    ً ضوء ا نرى المطر سقوط أثناء الشتاء فصؿ في :مثال

 يسمى:  الضوء ىذا يختفي، ثـ فجأة يظير
 العاصفة -د    الصاعقة -ج  البرؽ -ب         الرعد -أ 

 :ىو الضوء ىذا لظيور العممي السبب
 ببعضيا. السحب اصطداـ 1- 
 باليواء. خمخمة حدوث 2- 
 مختمفتيف كبيرتيف بشحنتيف مشحونيف سحابتيف بيف شراري كيربائي تفريغ حدوث 3- 

 .قوية كيربائية شرارة شكؿ عمى كيربائي تفريغ حدوث  4-
 .ب الحرؼ حوؿ دائرة وضع فيمكنؾ ؽ، البر ىي األوؿ الشؽ في الصحيحة اإلجابة أف وحيث

 .الثاني في الشؽ 3 الرقـ حوؿ دائرة وضع فيمكنؾ ،3 رقـ في الوارد فيو الصحيح العممي فالسبب الثاني الشؽ أما
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 االختبارية: البنود -3

 :الثاني الشؽ في الصحيح البديؿ رقـ حوؿ دائرة و األوؿ الشؽ في الصحيحة اإلجابة حوؿ دائرة ضع
خاليا عديمة المون ذات نواة كبيرة الحجم وىي عدة أنواع وتشكل جزءا من الجياز المناعي في جسم  -1

 -اإلنسان :
 الدـ الحمراءب. خاليا                        أ. الصفائح الدموية 

              اد. البالزم              ج. خاليا الدـ البيضاء       
 -وأثناء مرض اإلنسان :

 ( ال يتغير عددىا         2              ( يقؿ عددىا               1
 مما سبؽ                شيء( ال 4                 ( يزداد عددىا           3

---------------------------------------------------------------- 
 -الخاليا قرصية الشكل عديمة األنوية ومقعرة الوجيين تحتوي عمى جزئ الييموجموبين  :-2

              ءب. خاليا الدـ الحمرا                      أ. الصفائح الدموية
 د. الخاليا الجمدية             ج. خاليا الدـ البيضاء                     

  -وتقوم ىذه الخاليا بوظيفة :
 ( المساعدة عمى تجمط الدـ2           ( نقؿ األكسجيف مف الرئتيف إلى خاليا الجسـ  1
 (  إفراز العرؽ4        ( حماية الجسـ والدفاع عنو ضد مسببات األمراض 3

---------------------------------------------------------------- 
 -جرح سمير في فناء المدرسة و لم يتوقف النزيف لفترة طويمة فقد يكون السبب ىو نقص في عدد :-3

         ءب. خاليا الدـ الحمرا            أ. الصفائح الدموية                   
 د. الخاليا الجمدية                        ج. خاليا الدـ البيضاء             

 -وذلك ألنيا :
 ( ىضـ الطعاـ              2              ( تساعد في التئاـ الجرح         1
 ( إنتاج األجساـ المضادة4                      ( تساعد في حماية الجسـ3

---------------------------------------------------------------- 
 -سائل احمر يجري داخل األوعية الدموية : -4

       ءب. الما               أ. الدـ                            
 د. العصارة الصفراوية                     ج. العصارة البنكرياسية            

 -نو يتكون:إحيث 
 ( خاليا الدـ البيضاء           2               ( خاليا الدـ الحمراء             1
 سبؽ ( كؿ ما4              ( الصفائح الدموية                3
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جياز يقوم بنقل نواتج الغذاء الميضوم واألكسجين إلى خاليا الجسم باإلضافة إلى المساعدة في  -5
 -التخمص من الفضالت  :

 ب. الجياز التنفسي                               أ. الجياز اليضمي            
 د. الجياز البولي             ج. جياز الدوراف               

 -نو يتكون من:إحيث 
 والبمعـو          والمريء( الفـ 2            ( القمب والدـ واألوعية الدموية1
 ( الكمية والحالب والمثانة 4                   والجمد( البشرة واألدمة 3

---------------------------------------------------------------- 
 -: عبارة عن عضمة قوية حجميا كقبضة اليد تقريبا ويقع في القفص الصدري مائال إلى اليسار -6

 الكميةب.         أ. القمب                           
 د. المثانة         ج. الحالب                        

  -نو ينبض لضخ الدم:إحيث 
         ا                    ً نبضة في الدقيقة دائم   75( بمعدؿ 1
 ةنبضة في الدقيقة في الحاالت الطبيعي 75( بمعدؿ 2
 نبضة في الدقيقة في حاالت الخوؼ والمرض     75( بمعدؿ 3
                                    ةالدقيق نبضة في 75( بمعدؿ اقؿ مف 4

---------------------------------------------------------------- 
 -أوعية دموية دقيقة تصل بين أدق الشرايين وأدق األوردة: -7

               ةب. الشعيرات الدموي         أ. كريات الدـ الحمراء                 
 د. الصفائح الدموية        ج. كريات الدـ البيضاء                 

 -حيث أنيا تسمح ب: :
 ( نقؿ الغذاء الميضـو إلى خاليا الجسـ2      ( إعادة الدـ إلى القمب مف الجسـ       1
 ا                     ً ( بتبادؿ الغازات جميع  4( التئاـ الجرح                                3

---------------------------------------------------------------- 
 -أوعية دموية تقوم بإعادة الدم إلى القمب من جميع أنحاء الجسم : -8

 أ. الشراييف                                    ب. الشعيرات الدموية
 د. الصفائح الدموية  ج. األوردة                                   

  -بأنيا :وتتميز 
 ( تضخ الدـ بقوة كبيرة2 ( سميكة                                  1
 ( غميظة4( رفيعة                                    3

---------------------------------------------------------------- 
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 -أوعية دموية تنقل الدم من القمب إلى جميع أنحاء الجسم: -9
 شراييف                                 ب. الشعيرات الدمويةأ. ال

 ج. األوردة                                  د. الصفائح الدموية
  -وىي من مكونات :

 ( الجياز التنفسي             2         ( جياز الدوراف                  1
 ( الجياز البولي              4         ( الجياز اليضمي               3

---------------------------------------------------------------- 
 -يتصل كل أذين بالبطين الواقع أسفل منو في القمب ب: -11

 ب. الشعيرات الدموية      أ. صماـ                               
 د. األوردة      ج. غشاء التامور                       

 -يقوم: إنو حيث
 ( بنقؿ الدـ باتجاىيف            2       ( بنقؿ الدـ باتجاه واحد               1
 ( ينقؿ الدـ مف البطيف إلى األذيف        4( بنقؿ الدـ في جميع االتجاىات              3

---------------------------------------------------------------- 
 -عبارة عن سائل شفاف يميل إلى االصفرار يحتوى عمى بروتينات ومواد أخرى : -11

 أ. الدـ                                    ب. الماء      
 ج. العصارة الصفراوية                    د. البالزما     

 -نو يشكل:إحيث 
 %مف حجـ الدـ               45( 2   %مف حجـ الدـ                 55( 1
 %مف حجـ الدـ45( 4%مف حجـ الدـ                    55( 3

---------------------------------------------------------------- 
 -يعتبر الجمد عضو: -12

 إخراج            ب.            أ. إحساس                      
 د.كؿ ما سبؽ                         ج. مناعي                      

 -وذلك ألنو :
 ( يفرز العرؽ2         ( يحمي الجسـ مف الجراثيـ والغبار1
 2+1 (4                  ( يرفع درجة حرارة الجسـ3

---------------------------------------------------------------- 
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 -ىي تدفق الدم من القمب إلى سائر أنحاء الجسم  : -13
 أ. الدورة الدموية الكبرى                           ب. الدورة الدموية الصغرى

 د. ب+ج                                  ج. الدورة الرئوية
 -الذي اكتشفيا ىو:

 ( العالـ ولياـ ىارفي             2         ( العالـ ابف النفيس                    1
 ( العمـ لوفنيوؾ            4          ( العالـ روبرت ىوؾ                  3

---------------------------------------------------------------- 
 -مرض ناتج عن  : مرض األنيميا )فقر الدم ( ىو -14

 ب. نقص في الصفائح الدموية               أ. نقص في خاليا الدـ الحمراء               
 د. نقص في بالزما الدـ                          ج. نقص في خاليا الدـ البيضاء

 -لموقاية منو عمينا:
 بالنظافة الشخصية ( االىتماـ2          ( اإلكثار مف تناوؿ الخضراوات والفواكو1
       ( تيوية القدميف4             (التعرض ألشعة الشمس لفترة مناسبة3

---------------------------------------------------------------- 
 -وحدة البناء والوظيفة في جسم الكائن الحي : -15

 ب. النسيج           أ. الخمية                                
 د. المادة                                          الجزيءج. 

 -:: حيث أنيا
 ( اكتشفيا ولياـ ىارفي 2        ( ترى بالعيف المجردة                  1
 ر( تشاىد بالمجي4( كبيرة الحجـ                                 3

---------------------------------------------------------------- 
 -مجموعة من الخاليا المتشابية في الشكل والتركيب  والوظيفة : -16

 ب. الجياز                         أ. الجسـ                       
 د. العضو                        ج. النسيج                      

 -ومن أمثمتيا :
 ( الرئة   2      عصبي                       ( النسيج ال1
 ( خاليا الدـ الحمراء4        ( الجياز التنفسي                      3

---------------------------------------------------------------- 
 -مجموعة من األعضاء المختمفة التي تقوم بوظائف محددة : -17

 ب. الجياز            أ. الخمية                             
 د. الجسـ          ج. النسيج                             
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 -ومن أمثمتيا :
 ( الرئة2( النسيج العصبي                            1
 ( خاليا الدـ الحمراء4( الجياز التنفسي                            3

---------------------------------------------------------------- 
 -مجموعة من األنسجة المختمفة التي تشترك في القيام بوظيفة معينة: -18

 ب. الجياز      أ. الخمية                                
 د. العضو     ج. الجسـ                                

 -ومن أمثمتيا :
 ( الرئة             2    ( النسيج العصبي                      1
 ( خاليا الدـ الحمراء            4      ( الجياز التنفسي                     3

---------------------------------------------------------------- 
 -: سائل ىالمي يفصل بين النواة والغشاء البالزمي -19

 ب. السيتوبالـز                أ. الجدار الخموي                     
 د.البالستيدات الخضراء                 ج. النواة                            

  -وذلك ألنيا :
 ( تحيط بالخمية          2                 ( تقـو بعممية البناء الضوئي1
 ( أىـ جزء في الخمية          4                         ( توجد فيو عضيات3

---------------------------------------------------------------- 
 -من أىم أمراض الجياز البولي  :-21

 ب. األنيميا                         أ. الفشؿ الكموي                      
 د.الصدفية                     ج. حب الشباب               

 -لموقاية منو عمينا :
   ( اإلكثار مف تناوؿ السوائؿ خاصة عند النـو2                   ( ممارسة األلعاب الرياضية1
 ( تيوية القدميف4         ( التعرض ألشعة الشمس لفترة مناسبة3

---------------------------------------------------------------- 
 -بالستيدات تقوم بعممية البناء الضوئي  : -21

 أ. البالستيدات الخضراء                        ب. البالستيدات الذىبية              
 ج. البالستيدات الحمراء                         د.البالستيدات عديمة الموف               

 -ألنيا  :وذلك 
 (  توجد في الخمية الحيوانية والنباتية  2( توجد في الخمية النباتية                    1
 ( توجد في النواة4                   ( توجد في الخمية الحيوانية3
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 -الجياز المسئول عن تخميص الجسم من الفضالت السائمة  ىو الجياز : -22
 ب. الجياز التنفسي                      أ. الجياز اليضمي                     
 د. جياز الدوراف                ج. الجياز البولي                        

  -نو يتكون من :إحيث 
 والبمعـو والمريء( الفـ 2                 ( القمب والدـ واألوعية الدموية1
 ( الكمية والحالب والمثانة4                        دمة والجمد( البشرة واأل3

---------------------------------------------------------------- 
 -:  _ تقعان عمى جانبي العمود الفقاري أسفل الحجاب الحاجز شكميا يشبو حبة الفاصولياء23

 ب. الكمية أ. الحالب                                    
 ج. المثانة                                     د.المعدة  

  -وذلك ألنيا  تقوم :
 ( بتنظيـ ضغط الدـ              2         ( بتجميع البوؿ                     1
 ( توصيؿ البوؿ إلى الخارج              4             ( بنقؿ الفضالت السائمة         3

---------------------------------------------------------------- 
 -تموت الخمية بإزالة  : -24

 ب. السيتوبالـز                أ. الغشاء البالزمي                   
 البالستيدات الخضراء        د.            ج. النواة                           

 -وذلك ألنيا  :
 ( تحيط بالخمية   2                  تقـو بعممية البناء الضوئي( 1
 ( أىـ جزء في الخمية4                          ( توجد فيو عضيات3

---------------------------------------------------------------- 
 -من أىم أمراض الجمد : -25

 ب.الفشؿ الكموي               أ. مرض القدـ الرياضي          
 د.ارتفاع الضغط                              ج. تصمب الشراييف
 -لموقاية منو عمينا :

 ( تناوؿ الغذاء الصحي المتوازف2        ( اإلكثار مف تناوؿ الخضراوات والفواكو1
 ( تيوية القدميف4                    ( ممارسة األلعاب الرياضية3

---------------------------------------------------------------- 
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 -كيس عضمي مرن موجود في الجياز البولي  : -26
 أ. الحالب                                         ب. الكمية
 ج. المثانة                                       د.المعدة

 -وذلك ألنيا  تقوم   :
 ( بتنظيـ ضغط الدـ 2( بتجميع البوؿ                                 1
 ( توصيؿ البوؿ إلى الخارج 4( بنقؿ الفضالت السائمة                         3

---------------------------------------------------------------- 
 -_ غشاء رقيق يحيط بالقمب :27

 ب.األذيف                                  أ. غشاء التامور     
 د.البطيف               ج. الصماـ                              

 وذلك ألنو  يقوم :
 ( تبادؿ الغازات2        ( بضخ الدـ في اتجاه واحد               1
 ووتسييؿ حركت( حماية القمب 4( التئاـ الجرح                                    3

---------------------------------------------------------------- 
  -غطاء خارجي يكسو جسم اإلنسان جميعو، وىو مكون من طبقات : -28

 ب.البشرة       أ. غشاء التامور                            
 د.الجمد         ج. األدمة                                 

  -وذلك ألنو :
 ( يتكوف مف خاليا كبيرة متراصة2( يتكوف مف خاليا صغيرة متراصة                1
 ( يتكوف مف خاليا صغيرة غير متراصة4       ( يتكوف مف خاليا كبيرة غير متراصة       3

---------------------------------------------------------------- 
 -مجموعة من الخطوط الموجودة في أطراف األصابع  :عبارة عن  -29

 ب.العروؽ        أ. األوردة                                   
 د.التجاعيد             ج. البصمات                             

 -حيث أنيا  :
 ( تتشابو عند كؿ األشخاص  2         ( تختمؼ مف شخص آلخر                1
 ( ليس مما سبؽ 4         يتواجد شخصاف متشابياف فييا   أف( يمكف 3

---------------------------------------------------------------- 
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 -غدد تكسب الجمد المرونة والميونة وتكثر في جمد الرأس والوجو  : -31
 عرقيةأ. غدد دىنية                                       ب. غدد 

 ج. غدد درقية                                       د. أوعية دموية وأعصاب
 -حيث أنيا تتواجد :

 ( األدمة2                           ( البشرة                  1
 (البشرة الداخمية4                         ( تجاويؼ الشعر           3

---------------------------------------------------------------- 
 (مم:2_ الطبقة الخارجية التي تحيط بأنسجة الجسم سمكيا حوالي )31

 ب.البشرة                            أ. الجمد                    
 د.األعصاب                       ج. األدمة                       

 -:وذلك ألنيا تقسم إلى 
 ( بشرة داخمية2                         ( البشرة السطحية            1
 ( أوعية دموية4                       ( بشرة سطحية وداخمية        3

---------------------------------------------------------------- 
 القمب مرة أخرى :ىي تدفق الدم من القمب إلى الرئتين وعودتو إلى  -32

 ب. الدورة الدموية الصغرى                       أ. الدورة الدموية الكبرى                 
 د. ب+ج              ج. الدورة الرئوية                         

  الذي اكتشفيا ىو:
 ىارفي( العالـ ولياـ 2 ( العالـ ابف النفيس                            1
 ( العمـ لوفنيوؾ4( العالـ روبرت ىوؾ                            3

---------------------------------------------------------------- 
 -أنبوبة رفيعة تصل بين الكمية والمثانة :-33

 ـب. الصما                  أ. الحالب                       
 د.المعدة                                    ج. الوريد         

 -وذلك ألنيا  تقوم  :
 ( بتنظيـ ضغط الدـ         2         ( بتجميع البوؿ                        1
 ( توصيؿ البوؿ إلى الخارج4           ( بنقؿ الفضالت السائمة              3

---------------------------------------------------------------- 
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 -مم( :3الطبقة الداخمية لمجمد ويبمغ سمكيا حوالي ) -34
 ب.األدمة                   أ. البشرة                           
 ةد.الخمي               ج. القمب                           

 -حيث أنيا تتكون من  :
 ( المسامات2                  ( صبغة الميالنيف             1
 ية( الغدد العرق4                   ( البشرة السطحية            3

---------------------------------------------------------------- 
 -ىي أنابيب دقيقة تحوي في داخميا جذور الشعر  : -35

 أ. تجاويؼ الشعر                                ب.الغدد الدىنية        
 ج. األوعية الدموية واألعصاب                   د.الغدد العرقية         

 -حيث أنيا  :
 ( تتواجد في البشرة2                 ( تتواجد في األدمة            1
 (موجودة في الشراييف4                   ( تتواجد في األوردة          3

---------------------------------------------------------------- 
 -:صبغة كمما ازدادت ،أصبح لوف البشرة أغمؽ -36

 ب.صبغة الييموغموبيف                                أ. صبغة الميالنيف                 
 د.صبغة الزانثوفيؿ                                  ج. صبغة الكموروفيؿ             

 -حيث أنيا :
 ( تكسب الدـ الموف2                ( تكسب الجمد الموف           1
 (تكسب العيف الموف4                  ( تكسب الشعر الموف        3

---------------------------------------------------------------- 
 -سائل يخرج من الجمد يعمل عمى تنظيم درجة حرارة الجسم في األجواء المختمفة :-37

 ب.الدمع                 أ. العرؽ                              
 د.البوؿ            ج. الماء                               

 -و  :إنحيث 
 مالييف غدة منو3( يحتوي الجسـ 2             %ماء والباقي أمالح99( يتكوف مف 1
 2+1(4             %أمالح والباقي ماء99( يتكوف مف 3

---------------------------------------------------------------- 
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 -يستخدم لرؤية األشياء الدقيقة لمخاليا  : -38
 ب.المجير الضوئي                 أ. العدسة                               

 د.المقراب                         ج. التمسكوب                      
 -ويتكون من  :

 ( عدسة شيئية2                       ( عدسة عينية           1
 ( جميع ما سبؽ4                      ( منضدة                 3

 
 بالتوفيق لمجميع
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 طالب لدى العممية لممفاىيم البديمة التصورات تشخيص ختبارالصورة النيائية ال: (3ممحق )
 األساسي الصف الخامس

 :أولية بيانات 1- 
االسـ....................................                

 المدرسة...................................
الصؼ....................................               

 الشعبة....................................
 المبحث....................................

 ـ2017/2016العاـ الدراسي 
 76الكمية: الدرجة                                            .دقيقة 60 االختبار: مدة

 :االختبار تعميمات 2- 
 :الطالبة عزيزتي
 ،،، وبركاتو اهلل ورحمة عميكـ السالـ
 .اإلجابة في الشروع قبؿ اآلتية التعميمات أقرأ فضمؾ مف
 أوال األولية البيانات بتعبئة قـ  - أ
    ً   مفيوم ا  يناقش سؤاؿ كؿ د، متعد مف االختيار نوع مف سؤاال ( 34 ) مف االختبار يتكوف - ب

 الخامس لمصؼ العمـو كتاب مف األولى الوحدة في المتضمنة المفاىيـ مف     ً عممي ا
 األوؿ.  الجزء –األساسي

د ، ج، ب، أ بدائؿ أربعة يتبعو مفيـو يشمؿ األوؿ الشؽ شقيف، مف يتكوف سؤاؿ كؿ   - ت
في  الصحيحة لإلجابة الختيارؾ العممي السبب أو التفسير يشمؿ والذي الثاني الشؽ يمييا
 .1، 2، 3  ،4األرقاـ تحمؿ أسباب أو تفسيرات أربعة يوجد حيث األوؿ، الشؽ

 الذي ترى الرقـ حوؿ دائرة ضع ثـ األوؿ،  الشؽ في اخترتو الذي الحرؼ حوؿ دائرة ضع - ث
 األوؿ. الشؽ في اخترتو لما العممي السبب أو التفسير يمثؿ أنو

 السؤاؿ شقي مف شؽ لكؿ فقط واحدة دائرة ضع - ج
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      ً      مصحوب ا بصوت يختفي ثـ فجأة يظير    ً ضوء ا نرى المطر سقوط أثناء الشتاء فصؿ في : مثال
 يسمى:  الضوء ىذا يختفي، ثـ فجأة يظير   ً  جد ا، عاؿ
 البرؽ -ب        الرعد -أ 
 العاصفة -د    الصاعقة -ج

 :ىو الضوء ىذا لظيور العممي السبب
 ببعضيا. السحب اصطداـ 1- 
 باليواء. خمخمة حدوث 2- 
 مختمفتيف كبيرتيف بشحنتيف مشحونيف سحابتيف بيف شراري كيربائي تفريغ حدوث 3- 
 .قوية كيربائية شرارة شكؿ عمى كيربائي تفريغ حدوث  4-
 

 .ب الحرؼ حوؿ دائرة وضع فيمكنؾ ؽ، البر ىي األوؿ الشؽ في الصحيحة اإلجابة أف وحيث
 الرقـ حوؿ دائرة وضع فيمكنؾ ،3 رقـ في الوارد فيو الصحيح العممي فالسبب الثاني الشؽ أما
 .الثاني في الشؽ 3
 االختبارية: البنود -3

 الشؽ في الصحيح البديؿ رقـ حوؿ دائرة و األوؿ الشؽ في الصحيحة اإلجابة حوؿ دائرة ضع
 :الثاني

أنواع وتشكل جزءا من الجياز المناعي في خاليا عديمة المون ذات نواة كبيرة الحجم وىي عدة  -1
 -جسم اإلنسان :

 ب. خاليا الدـ الحمراء             أ. الصفائح الدموية        
 د. البالزما                           ج. خاليا الدـ البيضاء    

 -وأثناء مرض اإلنسان :
 ( ال يتغير عددىا         2               ( يقؿ عددىا          1
 ( ال شيء مما سبؽ               4               ( يزداد عددىا         3

----------------------------------------------------------- 
 -الخاليا قرصية الشكل عديمة األنوية ومقعرة الوجيين تحتوي عمى جزئ الييموجموبين  :-2

 ب. خاليا الدـ الحمراء                          أ. الصفائح الدموية        
 ج. خاليا الدـ البيضاء                  د. الخاليا الجمدية          
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  -وتقوم ىذه الخاليا بوظيفة :
 ( المساعدة عمى تجمط الدـ2( نقؿ األكسجيف مف الرئتيف إلى خاليا الجسـ        1
 (  إفراز العرؽ4الجسـ والدفاع عنو ضد مسببات األمراض   ( حماية 3

----------------------------------------------------------- 
 -جرح سمير في فناء المدرسة ولم يتوقف النزيف لفترة طويمة فقد يكون السبب ىو نقص في عدد :-3

 ب. خاليا الدـ الحمراء                  أ. الصفائح الدموية                 
 د. الخاليا الجمدية                    ج. خاليا الدـ البيضاء              

 -وذلك ألنيا :
 ( ىضـ الطعاـ              2                    ( تساعد في التئاـ الجرح1
 ( إنتاج األجساـ المضادة4          ( تساعد في حماية الجسـ          3

----------------------------------------------------------- 
 -سائل احمر يجري داخل األوعية الدموية : -4

 ب. الماء                  أ. الدـ                          
     د. العصارة الصفراوية             ج. العصارة البنكرياسية           

 -حيث إنو يتكون:
 ( خاليا الدـ البيضاء           2              ( خاليا الدـ الحمراء        1
 ( كؿ ما سبؽ4           ( الصفائح الدموية              3

جياز يقوم بنقل نواتج الغذاء الميضوم واألكسجين إلى خاليا الجسم باإلضافة إلى المساعدة في  -5
 -ضالت  :التخمص من الف

 ب. الجياز التنفسي                                  أ. الجياز اليضمي            
 د. الجياز البولي                  ج. جياز الدوراف            

 -حيث إنو يتكون من:
 ( الفـ والمريء والبمعـو         2         ( القمب والدـ واألوعية الدموية     1
 ( الكمية والحالب والمثانة 4        ( البشرة واألدمة والجمد              3
 

----------------------------------------------------------- 
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 -: عبارة عن عضمة قوية حجميا كقبضة اليد تقريبا ويقع في القفص الصدري مائال إلى اليسار -6
 ب. الكمية             أ. القمب                          

 د. المثانة                 ج. الحالب                    
  -حيث إنو ينبض لضخ الدم:

                     ً  نبضة في الدقيقة دائم ا 75( بمعدؿ 1
 نبضة في الدقيقة في الحاالت الطبيعية 75( بمعدؿ 2
 نبضة في الدقيقة في حاالت الخوؼ والمرض       75( بمعدؿ 3
 نبضة في الدقيقة                                    75( بمعدؿ اقؿ مف 4

----------------------------------------------------------- 
 -أوعية دموية دقيقة تصل بين أدق الشرايين وأدق األوردة: -7

            ب. الشعيرات الدموية         أ. كريات الدـ الحمراء                    
 د. الصفائح الدموية           ج. كريات الدـ البيضاء              

 -حيث أنيا تسمح ب: :
 ( نقؿ الغذاء الميضـو إلى خاليا الجسـ2     ( إعادة الدـ إلى القمب مف الجسـ        1
                      ً ( بتبادؿ الغازات جميع ا4( التئاـ الجرح                                3

----------------------------------------------------------- 
 -أوعية دموية تقوم بإعادة الدم إلى القمب من جميع أنحاء الجسم : -8

 أ. الشراييف                                    ب. الشعيرات الدموية
 ج. األوردة                                     د. الصفائح الدموية

 -وتتميز بأنيا :
 ( تضخ الدـ بقوة كبيرة2                                    ( سميكة1
 ( غميظة4                                  ( رفيعة   3

----------------------------------------------------------- 
 -أوعية دموية تنقل الدم من القمب إلى جميع أنحاء الجسم: -9

 ب. الشعيرات الدموية          الشراييف                           أ.
 د. الصفائح الدموية          ج. األوردة                          
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  -وىي من مكونات :
 ( الجياز التنفسي             2            ( جياز الدوراف                  1
 ( الجياز البولي              4              ( الجياز اليضمي             3

----------------------------------------------------------- 
 -يتصل كل أذين بالبطين الواقع أسفل منو في القمب ب: -10

 ب. الشعيرات الدموية           أ. صماـ                           
 د. األوردة             ج. غشاء التامور                 

 -حيث إنو يقوم:
 ( بنقؿ الدـ باتجاىيف            2         ( بنقؿ الدـ باتجاه واحد              1
 ( ينقؿ الدـ مف البطيف إلى األذيف        4( بنقؿ الدـ في جميع االتجاىات              3

----------------------------------------------------------- 
 -عبارة عن سائل شفاف يميل إلى االصفرار يحتوى عمى بروتينات ومواد أخرى : -11

 ب. الماء              أ. الدـ                                 
    د. البالزما              ج. العصارة الصفراوية              

 -حيث إنو يشكل:
 %مف حجـ الدـ               45( 2%مف حجـ الدـ                         55( 1
 %مف حجـ الدـ40( 4%مف حجـ الدـ                          50( 3

----------------------------------------------------------- 
 -الجسم  :ىي تدفق الدم من القمب إلى سائر أنحاء  -12

 ب. الدورة الدموية الصغرى                         أ. الدورة الدموية الكبرى
 د. ب+ج                               ج. الدورة الرئوية

 -الذي اكتشفيا ىو:
 ( العالـ ولياـ ىارفي             2                        ( العالـ ابف النفيس1
 ( العمـ لوفنيوؾ            4                       ( العالـ روبرت ىوؾ3

----------------------------------------------------------- 
 -مرض األنيميا )فقر الدم ( ىو مرض ناتج عن  : -13

 ب. نقص في الصفائح الدموية                           أ. نقص في خاليا الدـ الحمراء
 د. نقص في بالزما الدـ             ج. نقص في خاليا الدـ البيضاء        
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 -لموقاية منو عمينا:
 ( االىتماـ بالنظافة الشخصية2        ( اإلكثار مف تناوؿ الخضراوات والفواكو1
 ( تيوية القدميف      4           (التعرض ألشعة الشمس لفترة مناسبة3

----------------------------------------------------------- 
 -وحدة البناء والوظيفة في جسم الكائن الحي : -14

 ب. النسيج            أ. الخمية                               
 د. المادة              ج. الجزيء                            

 -:: حيث أنيا
 ( اكتشفيا ولياـ ىارفي 2      المجردة                    ( ترى بالعيف1
 ( تشاىد بالمجير4( كبيرة الحجـ                                 3

----------------------------------------------------------- 
 -مجموعة من الخاليا المتشابية في الشكل والتركيب  والوظيفة : -15

 ب. الجياز                                           أ. الجسـ    
 د. العضو                          ج. النسيج                   

 -ومن أمثمتيا :
 ( الرئة   2          ( النسيج العصبي                   1
 ( خاليا الدـ الحمراء4          ( الجياز التنفسي                   3

----------------------------------------------------------- 
 -مجموعة من األعضاء المختمفة التي تقوم بوظائف محددة : -16

 ب. الجياز           أ. الخمية                               
 د. الجسـ           ج. النسيج                            

 -ومن أمثمتيا :
 ( الرئة2      ( النسيج العصبي                        1
 ( خاليا الدـ الحمراء4       ( الجياز التنفسي                       3

----------------------------------------------------------- 
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 -مجموعة من األنسجة المختمفة التي تشترك في القيام بوظيفة معينة: -17
 ب. الجياز          أ. الخمية                             

 د. العضو        ج. الجسـ                              
   -ومن أمثمتيا :

 ( الرئة             2            ( النسيج العصبي                1
 لحمراء            ( خاليا الدـ ا4           ( الجياز التنفسي                 3

----------------------------------------------------------- 
 -سائل ىالمي يفصل بين النواة والغشاء البالزمي : -18

 ب. السيتوبالـز                 أ. الجدار الخموي                   
 ت الخضراء       البالستيدا د.           ج. النواة                          

  -وذلك ألنيا :
 ( تحيط بالخمية          2                ( تقـو بعممية البناء الضوئي1
 ( أىـ جزء في الخمية          4                        ( توجد فيو عضيات3

----------------------------------------------------------- 
 -بعممية البناء الضوئي  :بالستيدات تقوم  -19

 ب. البالستيدات الذىبية                                  أ. البالستيدات الخضراء
 د.البالستيدات عديمة الموف                                     ج. البالستيدات الحمراء

 -وذلك ألنيا  :
 في الخمية الحيوانية والنباتية   (  توجد2                  ( توجد في الخمية النباتية1
 ( توجد في النواة4                ( توجد في الخمية الحيوانية3

 -الجياز المسئول عن تخميص الجسم من الفضالت السائمة  ىو الجياز : -20
 ب. الجياز التنفسي                      أ. الجياز اليضمي                   

 ج. الجياز البولي                             د. جياز الدوراف        
  -حيث إنو يتكون من :

 ( الفـ والمريء والبمعـو2               ( القمب والدـ واألوعية الدموية1
 ( الكمية والحالب والمثانة4       ( البشرة واألدمة والجمد               3

----------------------------------------------------------- 
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 -:  _ تقعان عمى جانبي العمود الفقاري أسفل الحجاب الحاجز شكميا يشبو حبة الفاصولياء21
 ب. الكمية                                   أ. الحالب
 د.المعدة                                     ج. المثانة
  -وذلك ألنيا  تقوم :

 ( بتنظيـ ضغط الدـ              2        ( بتجميع البوؿ                    1
 ( توصيؿ البوؿ إلى الخارج              4         ( بنقؿ الفضالت السائمة           3

----------------------------------------------------------- 
  -تموت الخمية بإزالة  : -22

 ب. السيتوبالـز                  أ. الغشاء البالزمي                 
 د.البالستيدات الخضراء                     ج. النواة                         

 -وذلك ألنيا  :
 ( تحيط بالخمية   2                 ( تقـو بعممية البناء الضوئي1
 ( أىـ جزء في الخمية4         ( توجد فيو عضيات               3

----------------------------------------------------------- 
 -كيس عضمي مرن موجود في الجياز البولي  : -23

 ب. الكمية         أ. الحالب                           
 د.المعدة      ج. المثانة                             

 -قوم   :وذلك ألنيا  ت
 ( بتنظيـ ضغط الدـ 2                            ( بتجميع البوؿ1
 ( توصيؿ البوؿ إلى الخارج 4( بنقؿ الفضالت السائمة                   3

 -_ غشاء رقيق يحيط بالقمب :24
 ب.األذيف           أ. غشاء التامور                         

 د.البطيف                         ج. الصماـ                 
 وذلك ألنو  يقوم :

 ( تبادؿ الغازات2       ( بضخ الدـ في اتجاه واحد            1
 ( حماية القمب وتسييؿ حركتو4         ( التئاـ الجرح                       3

----------------------------------------------------------- 
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  -خارجي يكسو جسم اإلنسان جميعو، وىو مكون من طبقات : غطاء -25
 أ. غشاء التامور                                ب.البشرة
 ج. األدمة                                      د.الجمد

  -وذلك ألنو :
 ( يتكوف مف خاليا كبيرة متراصة2     ( يتكوف مف خاليا صغيرة متراصة        1
 ( يتكوف مف خاليا صغيرة غير متراصة4تكوف مف خاليا كبيرة غير متراصة           ( ي3

----------------------------------------------------------- 
 -عبارة عن مجموعة من الخطوط الموجودة في أطراف األصابع  : -26

 ب.العروؽ        أ. األوردة                               
 د.التجاعيد          البصمات                             ج.
 -حيث أنيا  :
 ( تتشابو عند كؿ األشخاص  2( تختمؼ مف شخص آلخر                      1
 ( ليس مما سبؽ 4( يمكف أف يتواجد شخصاف متشابياف فييا        3

----------------------------------------------------------- 
 -غدد تكسب الجمد المرونة والميونة وتكثر في جمد الرأس والوجو  : -27

 ب. غدد عرقية           أ. غدد دىنية                         
 ج. غدد درقية                                   د. أوعية دموية وأعصاب

 -حيث أنيا تتواجد :
 ( األدمة2                        ( البشرة                1
 (البشرة الداخمية4                     ( تجاويؼ الشعر           3

 (مم:2_ الطبقة الخارجية التي تحيط بأنسجة الجسم سمكيا حوالي )28
 ب.البشرة        أ. الجمد                           

 د.األعصاب             ج. األدمة                    
 -وذلك ألنيا تقسم إلى :

 ( بشرة داخمية2        ( البشرة السطحية               1
 ( أوعية دموية4         ( بشرة سطحية وداخمية         3

----------------------------------------------------------- 
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 -رفيعة تصل بين الكمية والمثانة :أنبوبة -29
 أ. الحالب                                  ب. الصماـ 

 ج. الوريد                                    د.المعدة   
 -وذلك ألنيا  تقوم  :

 ( بتنظيـ ضغط الدـ         2( بتجميع البوؿ                            1
 ( توصيؿ البوؿ إلى الخارج4ئمة                    ( بنقؿ الفضالت السا3

----------------------------------------------------------- 
 -مم( :3الطبقة الداخمية لمجمد ويبمغ سمكيا حوالي ) -30

 ب.األدمة                                         أ. البشرة
 د.الخمية                                     ج. القمب

 -حيث أنيا تتكون من  :
 ( المسامات2              ( صبغة الميالنيف            1
 ( الغدد العرقية4              ( البشرة السطحية            3

----------------------------------------------------------- 
 -الشعر  :ىي أنابيب دقيقة تحوي في داخميا جذور  -31

 ب.الغدد الدىنية                  أ. تجاويؼ الشعر                 
 د.الغدد العرقية                    ج. األوعية الدموية واألعصاب    

 -حيث أنيا  :
 ( تتواجد في البشرة2              ( تتواجد في األدمة           1
 (موجودة في الشراييف4              ( تتواجد في األوردة           3

 -:صبغة كمما ازدادت ،أصبح لوف البشرة أغمؽ -32
 ب.صبغة الييموغموبيف                           أ. صبغة الميالنيف                

 د.صبغة الزانثوفيؿ                            ج. صبغة الكموروفيؿ             
 -حيث أنيا :
 ( تكسب الدـ الموف2          الجمد الموف           ( تكسب1
 (تكسب العيف الموف4         ( تكسب الشعر الموف          3

----------------------------------------------------------- 
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 -سائل يخرج من الجمد يعمل عمى تنظيم درجة حرارة الجسم في األجواء المختمفة :-33
 ب.الدمع                                          أ. العرؽ
 د.البوؿ                                     ج. الماء

 -حيث إنو  :
 مالييف غدة منو3( يحتوي الجسـ 2   %ماء والباقي أمالح   99( يتكوف مف 1
 2+1(4     %أمالح والباقي ماء99( يتكوف مف 3

----------------------------------------------------------- 
 -يستخدم لرؤية األشياء الدقيقة لمخاليا  : -34

 ب.المجير الضوئي                                        أ. العدسة
 د.المقراب                                     ج. التمسكوب

 -ويتكون من  :
 ( عدسة شيئية2          ( عدسة عينية                1
 ( جميع ما سبؽ4          ( منضدة                    3

 
 بالتوفيق لمجميع
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 واإلجابات الصحيحة الختبار تشخيص التصورات البديمة لممفاىيم العممية بشقي: (4ممحق )

 رقم البند االختباري
 اإلجابات الصحيحة

 رقم البند االختباري
 اإلجابات الصحيحة

الشق 
 األول

الشق 
 الثاني

الشق 
 الشق الثاني األول

 3 ب 18 3 ج 1
 1 أ 19 1 ب 2
 4 ج 25 1 أ 3
 2 ب 21 4 أ 4
 4 ج 22 1 ج 5
 1 ج 23 2 أ 6
 4 أ 24 4 ب 7
 1 د 25 3 ج 8
 1 ج 26 1 أ 9
 2 أ 27 1 أ 15
 3 ب 28 1 د 11
 3 أ 29 2 أ 12
 4 ب 35 1 أ 13
 1 أ 31 4 أ 14
 1 أ 32 1 ج 15
 4 أ 33 3 ب 16
 4 ب 34 2 د 17
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 تحكيم مقياس االتجاه نحو العموم: (5ممحق )

 
 غزة-الجامعة اإلسالمية

  شؤون البحث العممي والدراسات العميا
 كميـــــــــــــة التربيـــــــــــــــة

 المناىج وطرق التدريس
 

 _____________________________________________________ حفظو اهلل \السيد
 

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو

 تحكيم مقياس االتجاه نحو العموم الموضوع:

أثر تقـو الباحثة بإعداد رسالة الماجستير بالمناىج وطرؽ التدريس العمـو بالجامعة اإلسالمية تحت عنواف 
التعمـ الواقعي في تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ العممية لدى طالبات الصؼ الخامس استخداـ نموذج 

،ونظرا لما تتمتعوف األساسي واتجاىاتيف نحو العمـو  . وقد أعدت الباحثة ليذا الغرض مقياس االتجاه نحو العمـو
السديد واالستفادة مف خبرتكـ في بو مف خبرة تعميمية في مجاؿ البحث العممي ،فإنني ارغب في االستنارة برأيكـ 

 لذا ترجو الباحثة مف سيادتكـ التكـر بتحكيـ ىذا المقياس مف حيث: ىذا المجاؿ،

 .  مدى شمولية األبعاد لالتجاه نحو العمـو

 .مدى ارتباط العبارات باألبعاد الممثمة ليا 

 .إضافة أو حذؼ الفقرات التي ترونيا مناسبة 

 لطالبات الصؼ الخامس . دقة الصياغة المفظية ومالئمتيا 

 خطاكم وسدد طريقكم وأثربارك اهلل فيكم 

 قةأبو د ابراىيم الباحثة: ميرام
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 مقياس االتجاه نحو العموم

موافق  الفقرات م
معارض  معارض محايد موافق بشدة

 بشدة
 البعد األول: اتجاه الطالبات نحو طبيعة مادة العموم

 اعتقد أف مادة العمـو احد المقررات 1
 الدراسية اليامة.

     

اشعر باف موضوعات مادة العمـو  2
 منفصمة عف بعضيا البعض.

     

 عف    ً شيئ ا تعمـ الناس غالبية عمى ينبغي 3
 .المختمفة موضوعات العمـو

     

      تعممنا العمـو إثارة األسئمة. 4

أحب أف أتعمـ مادة العمـو مف خالؿ  5
 التجارب العممية

     

غالبية األفكار في العمـو غير  أجد أف 6
 مفيدة.

     

أرى حذؼ مادة العمـو مف التعميـ  7
 المدرسي

     

أرى أف مادة العمـو تسيـ في استخداـ  8
 الحواس المختمفة .

     

اعتقد أف مادة العمـو ال تضيؼ جديدا  9
 لحياتي.

     

      اشعر أف مادة العمـو تمثؿ مشكمة لي . 10

 اتجاه الطالبات نحو االستمتاع بمادة العموم: الثانيالبعد 
      .وشيقة ممتعة مادة العمـو بأف أشعر 11

دراسة  في قضاء وقت طويؿ أحب 12
 العمـو بالمدرسة.

     

      العمـو  مذاكرة مادة عند بالضيؽ أشعر 13

14 .       اكره حضور حصص مادة العمـو

في  اسعي أف أصبح معمما لمعمـو 15
 المستقبؿ.
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موافق  الفقرات م
معارض  معارض محايد موافق بشدة

 بشدة
الذىاب في الرحالت  عند بالممؿ أشعر 16

 .المدرسية العممية 
     

      انتظر دروس العمـو بشوؽ. 17

 تتعمؽ التي باألنشطة بالقياـ أرغب 18
 .بالعمـو

     

 مادة دراسة عمى مجبر بأنني أشعر 19
 في المدرسة. العمـو

     

معي  بالتوتر عندما يتحدث احد أشعر 20
.  عف موضوعات العمـو

     

 البعد الثالث:  اتجاه الطالبات نحو أىمية مادة العموم
تنمى لدى دراسة العمـو القدرة عمى  21

 .المالحظة
     

 تعميمية مواقؼ العمـو مادة حصة توفر 22
 .الطمبة بيف العمؿ الجماعي تتيح

     

اعتقد أف مادة العمـو ليس ليا عالقة  23
 بالواقع.

     

أرى أف مادة العمـو ال تساعدني عمى  24
 فيـ الظواىر الطبيعية.

     

أجد أف ليس لمعمـو دور في التطور  25
 البيئي .

     

 حموؿ إيجاد في العمـو مادة تساعدني 26
 .تواجيني التي لبعض المشكالت

     

تساعدني دراسة العمـو في معرفة طرؽ  27
 .الوقاية مف األمراض

     

أرى أف مادة العمـو ال تنمي التفكير  28
 واالكتشاؼ العممي.

     

اشعر باف مادة العمـو ال تزودني  29
 بالميارات الحياتية .

     

أرى أف دراسة العمـو تسيـ في ابتكار  30
 .اختراعات تفيد المجتمع
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 تحكيم دليل المعمم  : (6ممحق )

 
 غزة-الجامعة اإلسالمية
  العممي والدراسات العمياشؤون البحث 

 ميـــــــــــــة التربيـــــــــــــــةــــك
 المناىج وطرق التدريس

 
 _____________________________________________________ حفظو اهلل \السيد

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو

 وذج التعمم الواقعي تحكيم دليل المعمم في تدريس العموم من خالل استخدام نم الموضوع:

تقـو الباحثة بإعداد رسالة الماجستير بالمناىج وطرؽ التدريس العمـو بالجامعة اإلسالمية تحت عنواف 
أثر استخداـ نموذج التعمـ الواقعي في تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ العممية لدى طالبات الصؼ الخامس 

الباحثة ليذا الغرض دليؿ المعمـ في الوحدة األولى )جسـ اإلنساف وقد أعدت األساسي واتجاىاتيف نحو العمـو  .
وأجيزتو(مف كتاب العمـو لمصؼ الخامس األساسي الجزء األوؿ، ونظرا لما تتمتعوف بو مف خبرة تعميمية و 

في ىذا  فإنني ارغب في االستنارة برأيكـ السديد واالستفادة مف خبرتكـ أكاديمية ودراية في مجاؿ التربية والتعميـ،
 المجاؿ.

 آمؿ مف سعادتكـ التكـر بإبداء الرأي والمشورة وتدويف مالحظاتكـ في النواحي التالية :

 السالمة المغوية والعممية  لدليؿ المعمـ . 

 صحة التحضير . مدى 

 مدى ارتباط أىداؼ كؿ درس بالموضوع . 

 دقة صياغة األىداؼ السموكية  مدى . 

 ات .حذؼ أو إضافة أو إبداء أي مالحظ 

 

 مع خالص الشكر والتقدير

 ةالباحثة: ميرام إبراىيم أبو دق
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 : مقدمة

 ...   المعمم عزيزي

 باستخداـ " جسـ اإلنساف وأجيزتو " وحدة تدريس عمى يساعدؾ لكي الدليؿ ىذا إليؾ أقدـ

 ميارات كتنمية، لممفاىيـ الخاطئ الفيـ تصحيح إلى النموذج ىذا ييدؼ الواقعي حيث النموذج

 التي الواقعية بالبيئة العممي المحتوى ربط عمى ويساعد، التالميذ لدى واالستقصاء العممي البحث

 اهلل آيات لتممس باإليماف العمـ ربط خالؿ مف لدييـ اإلسالمية يعمؽ العقيدة، التالميذ فييا يعيش

 التالميذ لدى والتعاوف الجماعي العمؿ روح وينمى، الكوف إحكاـ ىذا في وعظمتو خمؽ ما دقة في

 . مجموعات في العمؿ خالؿ مف

 الدليل من اليدف

 الواقعي النموذج عف نظرية فكرة إعطاء. 

 الخامس الصؼ كتاب جسـ اإلنساف وأجيزتو في فصؿ لدروس تدريسية خطط تقديـ 

 .الواقعي النموذج األساسي باستخداـ

 لموحدة، العامة األىداؼ، الوحدة مقدمة، الواقعي النموذج عف نبذة الدليؿ ىذا ويتضمف
 مف عدد موضوع كؿ ويتضمف الواقعي النموذج باستخداـ تصميميا تـ الوحدة التي موضوعات

 .الدروس
 : الواقعي النموذج عن نبذة:    ً أوال  

 لتحسيف العمـو تدريس ومبادئ البنائية النظرية متطمبات لتوظيؼ الواقعي النموذج ظير

، الواقع تحميؿ: وىى أال مكونات ثالث مف الواقعي النموذج ويتكوف العموـ، طرائؽ تدريس
 التالية: بالخطوات وذلؾ التدريس وتنفيذ، لمتدريس والتخطيط

 

 ) التدريس قبل ما ( الواقع تحميل: األول المكون

 : التالية التعمـ بيئة أبعاد بالواقع ويقصد النموذج في األساسي المنطمؽ الواقع يمثؿ

 يحدد أف المعمـ فعمى تجريبيا كاف فإف، ) تجريبي أـ نظري ( لمدرس العممي المحتوى واقع 

 مجموعات في الطالب قبؿ مف التجربة تنفيذ وتحديد إجراءات، الالزمة واألجيزةاألدوات 

عداد الوسائؿ المعمـ كاف نظريا فعمى واف، متعاونة  . المناسبة التعميمية                      تحديد وا 
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  مكانيات واقع ا  معموماتو  كانت فإذا نفسو مع واقعي المعمـ يكوف أف يقتضى وىذا، المعمـ            و 
ف، لمتأكد بنفسو بالتجريب يقـو سميمة التجربة بإجراء ومعرفتو جيدة ا  لمادة  متقف غير كاف      و 
اآلخريف  بخبرات واالستعانة الخارجية والمطالعة المعرفة مصادر في البحث فعميو الدرس
 ميارى. أو معرفي خمؿ أي لمعالجة

 مف  مجموعة إعداد طريؽ عف وذلؾ والميارية المعرفية مستوياتيـ حيث مف التالميذ واقع
الفيـ  لتعديؿ إستراتيجية لوضع الخاطئة والمفاىيـ السابقة المعرفة مستوى تكشؼ التي األسئمة
 التفكير. تثير التي األسئمة مف مجموعة واعداد الخاطئ

 المدرسة  كانت فإذا واإلمكانيات والتسييالت واألدوات التجييزات حيث مف المدرسة واقع
بديمة  وأجيزة مواد إلعداد البيئة خامات يستثمر أف المعمـ فعمى المختبرية التجييزات ضعيفة

عداد  األدوات سالمة مف التأكد المعمـ فعمى المختبرية بالتجييزات ثرية المدرسة واذا كانت ا           و 
 التجييزات.

 زراعية،، جبمية، سيمية، صحراوية ساحمية كونيا حيث مف المدرسة فييا تقع التي البيئة واقع 

درس  لكؿ العممي المحتوى ربط كيفية لتحديد قرية أو مدينة كونيا حيث مف أو، صناعية
 . ومعنى فائدة ذي التعمـ لجعؿ وبالعقيدة الواقعية بالبيئة

 لمتدريس واإلعداد التخطيط: الثاني المكون

 إلييا توصؿ التي اإلجرائية الخطة أي الدرس أثناء سيتـ لما المكتوب اإلطار يمثؿ وىو

 التعميمية العممية لنجاح الضماف بمثابة الدراسي التخطيط يعد حيث، الواقع تحميؿ مف المعمـ

 خطة وتتألؼ، الطالب عمؿ ورقة، المعمـ خطة: ىما شقيف التخطيط ويشمؿ، أىدافيا وتحقيؽ

 : ىي عناصر سبعة مف المعمـ

 فضوليـ وتحفيز لمتعمـ التالميذ دافعية بإثارة ذلؾ ويكوف الحافزة( التييئة ( المدخؿ تحديد 

 بو يقـو مثير نشاط شكؿ عمى أو، لدييـ المعرفي التناقض يثير سؤاؿ طريؽ عف إما العممي

 التعمـ عمى لإلقباؿ يدفعيـ مما ذلؾ غير أو، بحياتيـ الدرس موضوع بربط أو، أماميـ المعمـ

 ورغبة. بشغؼ

 تعمميا. سيتـ التي والتعميمات والقوانيف المبادئ تحديد 
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 عددا   يصوغ أف المعمـ عمى يتوجب حيث، المنشودة لألىداؼ العريضة الخطوط إعداد ً     

 النشاطات تنفيذ بعد التالميذ إلييا يصؿ أف في يرغب التي مف األىداؼ    ً جدا         ً محدودا  

 .الدرس في المحددة والتجارب

 فيما لمتفكير التالميذ لدفع وذلؾ السابقة لممعرفة والكاشفة لمتفكير المثيرة األسئمة إعداد 

 وجودىا المعمـ يتوقع التي الخطأ الفيـ أنماط عف والكشؼ وتجارب مف نشاطات بو سيقوموف

 التالميذ. عند

 األسئمة عف اإلجابة مف تمكنيـ والتي التالميذ ىا سينفذ التي والنشاطات التجارب تحديد 

 لمتجارب إجرائية خطوات تتضمف عمؿ صحيفة المعمـ     ي عد أف ذلؾ ويتطمب لمتفكير، المثيرة

 . المطموبة

 العروض أو والتجارب النشاطات تنفيذ عمى المبنى الحوار في ستطرح التي األسئمة إعداد 

 . العممية

 االستشياد طريؽ عف وذلؾ وبالديف وبيئتو التمميذ بحياة العممية المعرفة ربط أوجو تحديد 

 دقة فيو موقؼ كؿ في الخالؽ عظمة واستشعار الشريفة النبوية واألحاديث باآليات القرآنية

 . الخمؽ

 التعمـ مجموعات في التالميذ بو ييتدي عممي دليؿ شكؿ عمى فتكوف التمميذ عمؿ ورقة أما

 تتضمف كما العممية االستقصاءات أو العممية بالنشاطات القياـ عند المتجانسة المتعاونة غير

 بيف ما الحوار جمسة في المناقشات حوليا ستدور التي األسئمة لمتفكير وكذلؾ المثيرة األسئمة

 المجموعات.
 ( التدريس التنفيذ)وصف: الثالث المكون

 : وىى النموذج ىذا وفؽ التدريس عند المعمـ بيا يمتـز التي المتسمسمة الخطوات بو ويقصد
 ثارة فضوؿ الحافزة التييئة خالؿ مف لمدرس الدخوؿ فيو ويتـ: المدخل  لمتعمـ التالميذ              ،وا 

 .في النشاطات والمشاركة

 المعرفية الحالة حوؿ األسئمة طرح طريؽ عف وذلؾ التالميذ عند الخطأ الفيـ أنماط معالجة 

 الفيـ تعديؿ إستراتيجية وفؽ وذلؾ السابقة لممعرفة التالميذ فيـ في خطأ أي السابقة وتصحيح

 ىي: مراحؿ ثالث مف والتي تتألؼ الخطأ
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 : األولى المرحمة

 مع جدلي حوار في المعمـ يدخؿ وفييا Dissatisfaction الخطأ بالفيـ الرضا عدـ

 وقد، لو سيقدـ الذي البديؿ لتقبؿ       ً مستعدا   التمميذ يصبح ثـ ومف معموماتو في تشكيكو بيدؼ التمميذ

 . يمتمكيا التي المعمومة صحة عدـ لمتمميذ يبرىف عممي عرض أو إلى إجراء تجربة المعمـ يحتاج
 : الثانية المرحمة

 بصورتيا المعمومة المعمـ يعرض وفييا Satisfaction السميـ   العممي الفيـ تقبؿ

 ويقتضى، عنيا الدفاع يستطيع ال أنو إال المعمومة ىذه التمميذ يقبؿ أف المتوقع أف ورغـ السميمة

 . الثالثة المرحمة إلى االنتقاؿ المعمـ مف ذلؾ
 : الثالثة المرحمة

 المعمـ يقدـ وفييا Defending the Scientific Conception السميـ  العممي الفيـ تبنى

 التي المخبرية التجارب أو العممية العروض ذلؾ يتضمف وقد المعمومة صحة عمى واألدلة البراىيف

 مجموعة إلى الجديدة المعمومة يخضع المرحمة ىذه في المعمـ كما أف بنفسو التمميذ فييا يشترؾ

 وتقديـ الصمود عمى قدرتيا ويبيف، الخطأ مواجية الفيـ في بداية أثيرت التي نفسيا األسئمة

 السميمة. التفسيرات
 مجموعة ولكؿ متجانسة، غير متعاونة مجموعات إلى التالميذ تقسيـ يتـ وفييا: النشاطات 

 ىذه إجابة إعطاء المجموعة في فرد أي مف يطمب أف في الحؽ ولممعمـ، ينظـ العمؿ رئيس

 فيما متنافسة تكوف ولكنيا الواحدة المجموعة ضمف متعاونة المجموعاتوتكوف ، المجموعة

 تتـ لمتفكير مثيرة   أسئمة طرح المرحمة ىذه في يتـ حيث أعمى الدرجات عمى لمحصوؿ بينيا

 داخؿ حوار في الدخوؿ أو، العرض مشاىدة أو التجارب، تنفيذ خالؿ مف عنيا اإلجابة

 وخصائص، المتاحة واإلمكانيات، العممية طبيعة المادة عمى النشاط ويعتمد، نفسيا المجموعة

 ومستوياتيـ. المتعمميف
 المجموعات إجابات لمناقشة بأكممو لمصؼ جماعية حوار جمسة عقد يتـ وفييا: الحوار جمسة 

 . الشرؼ لوحة في أسمائيـ بوضع أو، الفائزة المجموعة عمى وتوزيع الجوائز

 التالميذ استنتاجات المعمـ ينظـ حيث المباشر بالتدريس المعمـ قياـ خاللو ويتـ: التنظيم ،
 . صحيحة صياغة والقوانيف المبادئ وصياغة، العممية لممفاىيـ االصطالحية األسماء ويذكر

 المناسبة العممية بالمواقؼ أو وبيئتيـ التالميذ بحياة الدرس نتائج المعمـ يربط وفيو: لتطبيقا .  
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 والتعميمات والمبادئ الرئيسية النقاط ويذكر، الدرس في عممو تـ ما المعمـ يمخص وفيو: الغمق 

 . الممكنة وتطبيقاتيا إلييا التوصؿ التي تـ
 

 مقدمة الوحدة

 لتكوف الخاليا تتجمع حيث الحية، الكائنات أجساـ بناء في األساسية الوحدة الخمية تعتبر

 في بعضيا مع تتكامؿ التي المختمفة األعضاء مف مجموعة مف تتكوف والتي اإلنساف، جسـ أجيزة

 واألكسجيف الميضـو الغذاء نواتج نقؿ عمى يعمؿ الذي الدوراف جياز األجيزة ىذه ومف وظائفيا،

 النواتج أما .الكبرى الدموية والدورة الصغرى الدموية الدورة :ىما لمدـ دورتيف عبر الجسـ خاليا إلى

 مف السمـو مف بتنقيتيا يقـو الذي البولي الجياز إلى طريقيا فتسمؾ الدورتيف ىاتيف عف السائمة

 شكؿ عمى الجسـ خارج تخرج حيث بالمثانة وتنتيي بالكميتيف تبدأ محطات، بعدة مرورىا خالؿ

 عبر يخرج عرؽ شكؿ عمى مباشرة السائمة الفضالت ىذه مف التخمص يتـ وقد البوؿ، يسمى سائؿ

 الجسـ حماية في تتمثؿ أخرى بوظائؼ األخير يقـو حيث الجمد، في الموجودة العرقية الغدد

 .الجسـ حرارة درجة وتنظيـ واإلحساس

 أىداف الوحدة

 ة بعد دراسة ىذه الوحدة أن يكون قادرا عمى أن:\يتوقع من الطالب

 والجمد .، والعضو، والجياز، النسيج، الخمية: يوضح المقصود بكؿ مف 

 يذكر مكونات الخمية ووظيفة كؿ منيا . 

 يقارف بيف الخمية النباتية والخمية الحيوانية . 

 يعدد مكونات جياز الدوراف، ووظيفة كؿ منيا. 

 يتتبع كؿ مف دورة الدـ الكبرى والصغرى . 

 يذكر بعض أمراض القمب وطرؽ الوقاية منيا . 

 يعدد أجزاء الجياز البولي ووظيفة كؿ منيا. 

 يذكر طرقا لحماية الجياز البولي. 

 د ومكونات كؿ منيا.يسمي طبقات الجم 

 يقترح بعض الطرؽ لحماية والمحافظة عمى الجمد. 
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 الواقعي النموذج باستخدام الوحدة موضوعات
 

 (2عدد الحصص)                  الخمية                           : األول الموضوع

 الخمية وأنواعيا ومكوناتيا.: األول الدرس

 الواقع. تحميؿ: لمنموذج األول المكون

 نظري ،تجريبي ،حياتي .: الدرس طبيعة

 معمومات ولديو،       ً تربويا       ً مؤىال   ويحمؿ، والفيزياء الكيمياء في األحياء و متخصص: المعمم واقع

 . الموضوع عف كافية

 الخمية .  عف خطأ فيـ لدييـ يكوف أف يتوقع: التالميذ واقع

 .تقميدي معمؿ فييا يوجد، ابتدائية مدرسة: المدرسة واقع

 .ريفية زراعية مدينة في مدرسة: البيئة نوع
 

 لمتدريس. التخطيط: لمنموذج الثاني المكون

 : المدخل

 ؟ ماذا تعني لؾ كممة خمية ليـ يوجو سؤاؿ طريؽ عف التالميذ فضوؿ إثارة

 األىداف:

 أف تذكر اسـ العالـ الذي اكتشؼ الخمية . 

وكائنات تحتوي عمى عدد كبير مف  أف تعطي أمثمة لكائنات تحتوي عمى خمية واحدة 
 الخاليا .

 الجياز . ، العضو، أف توضح المقصود بالخمية،النسيج 
 تعمميا المطموب المبادئ تحديد

 تتكوف أجساـ الكائنات الحية مف خاليا. 
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 الخطأ لمفيم الكاشفة األسئمة

 يج؟العضو؟الجياز ؟سالن ما المقصود بالخمية؟ 

 كيؼ تتنوع الخاليا ؟ولماذا ؟ 

 كيؼ يمكف مشاىدتيا؟ 
 : لمتفكير المثيرة األسئمة

 ؟ ىؿ تستطيع مشاىدة خاليا جسمؾ  

 ؟ مـ تتكوف أجساـ الكائنات الحية 

 ما وجو الشبو بيف الغشاء البالزمي وحدود الدولة ؟ 
 : فييا االنخراط المتوقع النشاطات

 . الخمية مفيـو الستنتاج التالميذ محاولة 

 في الكائنات الحية.تتبع مستوى التنظيـ الحيوي  

 :والمناقشة الحوار األسئمة

 ؟ الخمية  عرؼ 

  ؟ دور المجير في دراسة الخاليا ما 

 أجزاء المجير الرئيسة ؟ ما 

  ؟ تستخدـ بيا كممة خمية أمثمة أذكر 

 التمميذ بحياة العممية المعرفة ربط أوجو تحديد

عمينا الحفاظ عمي  ينبغي وبالتالي ىي وحدة البناء والوظيفة في جسـ الكائف الحي  الخمية
تتدرج مستويات التنظيـ الحيوي في الكائنات الحية مف خمية إلى نسيج إلى  حيث . أجسامنا

حيث إف أجسامنا ، العناية بأنفسنا جيدا ألنيا ىبة مف الخالؽ مف البد عضو إلى جياز وبالتالي
 مميار خمية حية. 15تتكوف مف عدد كبير مف الخاليا حوالي 
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 التنفيذ: الثالث المكون

 : المدخل -1

 ؟ سبؽ وشاىدت الخاليا مف قبؿ  ىؿ

 : الخطأ الفيم معالجة -2

دور المجير في دراسة  ما ؟ الخمية ما وىى الخطأ لمفيـ الكاشفة األسئمة التالميذ عمى المعمـ يطرح
 الخاليا ؟وما ىي األجزاء الرئيسة لممجير ؟

 إستراتيجية  وفؽ خطأ فيـ مف التالميذ إجابات في يرد ما ويعدؿ التالميذ مف اإلجابات ويتمقى

 . الواقعي  النموذج مف المنبثقة الخطأ الفيـ تعديؿ

 : النشاطات -3

كمقرر  التالميذ أحد المعمـ ويعيف، متجانسة غير متعاونة مجموعات في الصؼ تالميذ تنظيـ يتـ
 المجموعات مف المعمـ يطمب حيث، المجموعات عمى العمؿ أوراؽ المعمـ يوزع ثـ، لممجموعة

 . العمؿ ورقة في الواردة األسئمة عف جميعيا اإلجابة

 : الحوار جمسة -4

مجموعة  كؿ مقرر يقدـ ثـ ومف، الحوار في والمشاركة االنتباه جميعيـ التالميذ مف المعمـ يطمب
ىذه  حوؿ المجموعات بيف نقاش ليدور، جميعيـ الصؼ تالميذ مف مسمع عمى مجموعتو إجابات

 . الفائزة المجموعة ذلؾ عمى     ً بناء   المعمـ يحدد ثـ ومف، اإلجابات
 : التنظيم -5

 ويعدد أنواع مختمفة مف الكائنات الحية تحتوي عمى الخاليا.، مفيـو الخمية المعمـ يذكر

 : التطبيق -6

الحفاظ عمي  عمينا ينبغي وبالتالي ىي وحدة البناء والوظيفة في جسـ الكائف الحي  الخمية
تتدرج مستويات التنظيـ الحيوي في الكائنات الحية مف خمية إلى نسيج إلى  حيث . أجسامنا

 العناية بأنفسنا جيدا ألنيا ىبة مف الخالؽ . مف البد عضو إلى جياز وبالتالي

 : الغمق -7

 عرض ثـ ومف الدرس في الرئيسية النقاط بذكر الدرس في عممو تـ ما المعمـ يمخص بالدرس

 : ىي الدرس في الرئيسية والنقاط المفاىيـ الخاصة خريطة
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 وحدة البناء والوظيفة في جسـ الكائف الحي مثؿ خاليا الدـ الحمراء . ىي الخمية 

 ،ميبا.وبعض الكائنات وحيدة الخمية مثؿ األجسـ اإلنساف يحتوي عدد كبير مف الخاليا 

 تتكوف وذلؾ بالمحافظة عمييا . نقدر عظمة الخالؽ عند النظر إلى أجسامنا ومما 

 . نستطيع التعرؼ إلى مكونات الخمية بواسطة المجير االلكتروني 
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 (1عدد الحصص)                                    الخمية          : األول الموضوع

 الخاليا النباتية والخاليا الحيوانية.: الثاني الدرس

 

 الواقع. تحميؿ: لمنموذج األول المكون

 نظري ،تجريبي ،حياتي .: الدرس طبيعة

 معمومات ولديو،       ً تربويا       ً مؤىال   ويحمؿ، والفيزياء الكيمياء في األحياء و متخصص: المعمم واقع

 . الموضوع عف كافية
 الخاليا النباتية والخاليا الحيوانية.  عف خطأ فيـ لدييـ يكوف أف يتوقع: التالميذ واقع

 .تقميدي معمؿ فييا يوجد، ابتدائية مدرسة: المدرسة واقع

 .ريفية زراعية مدينة في مدرسة: البيئة نوع

 
 لمتدريس. التخطيط: لمنموذج الثاني المكون

 : المدخل

ليـ ما ىـ األجزاء في الخمية النباتية والحيوانية ؟  يوجو سؤاؿ طريؽ عف التالميذ فضوؿ إثارة
 وما سبب وجود أوراؽ النباتات بالموف األخضر؟

 األىداف:

 أف تعدد مكونات الخمية النباتية والحيوانية . 

 أف توضح أوجو الشبو بيف الخمية النباتية والحيوانية . 

 أف تذكر االختالؼ بيف الخمية النباتية والحيوانية .  

 أف تبيف فوائد البالستيدات في الخاليا النباتية. 

 تعمميا المطموب المبادئ تحديد

 تحتوي الخاليا النباتية عمى فجوات عصارية. 

 تحتوي الخاليا النباتية عمى بالستيدات خضراء . 
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 الخطأ لمفيم الكاشفة األسئمة

 البالستيدات الخضراء؟ما أىـ فوائد  

 ما أىـ األجزاء في الخمية النباتية ؟  

 ما أىـ األجزاء في الخمية النباتية ؟ 
 : لمتفكير المثيرة األسئمة

 ؟ إلى ماذا يعود تموف بتالت األزىار  وثمار البرتقاؿ  

 ؟ ما العضيات المشتركة بيف الخمية النباتية والحيوانية  

 : فييا االنخراط المتوقع النشاطات

 . المقارنة بيف الخمية النباتية والحيوانية التالميذ محاولة 

 التعرؼ عمى فوائد البالستيدات الخضراء . 
 :والمناقشة الحوار األسئمة

 ؟ فرقي بيف الخمية النباتية والخمية الحيوانية  

  وظيفة البالستيدات الخضراء والممونة وعديمة الموف؟ ما 

 ثباتا مف الخمية الحيوانية ؟فسر شكؿ الخمية النباتية أكثر  

 التمميذ بحياة العممية المعرفة ربط أوجو تحديد

البالستيدات الخضراء تكسب النبات الموف األخضر وتمكنو مف القياـ بعممية البناء الضوئي 
،فيي تربط التالميذ ببيئتيـ وما يحيط بيا مف نباتات وأزىار لذا لزاما عمييـ أف يحافظوا عمى 

لحية وال يعبث بيا فيي مصدر الغذاء واألكسجيف والطاقة،وبذلؾ نستشعر عظمة ىذه الثروة ا
 الخالؽ عز وجؿ في النباتات والحيوانات التي خمقيا لنتمتع بيا .

 

 التنفيذ: الثالث المكون

 : المدخل -1

 ؟ ما سبب وجود األزىار والثمار بألواف مختمفة  
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 : الخطأ الفيم عالجةم -2

 ما أىـ األجزاء في الخمية النباتية ؟ وىى الخطأ لمفيـ الكاشفة األسئمة التالميذ عمى المعمـ يطرح
 ما أىـ األجزاء في الخمية النباتية ؟ ما

 إستراتيجية  وفؽ خطأ فيـ مف التالميذ إجابات في يرد ما ويعدؿ التالميذ مف اإلجابات ويتمقى
 . الواقعي  النموذج مف المنبثقة الخطأ تعديؿ الفيـ

 : النشاطات  -3

 التالميذ أحد المعمـ ويعيف، متجانسة غير متعاونة مجموعات في الصؼ تالميذ تنظيـ يتـ
 مف المعمـ يطمب حيث، المجموعات عمى العمؿ أوراؽ المعمـ يوزع ثـ، كمقرر لممجموعة

 . العمؿ ورقة في الواردة األسئمة عف جميعيا اإلجابة المجموعات
 : الحوار جمسة -4

 كؿ مقرر يقدـ ثـ ومف، الحوار في والمشاركة االنتباه جميعيـ التالميذ مف المعمـ يطمب
 بيف نقاش ليدور، جميعيـ الصؼ تالميذ مف مسمع عمى مجموعتو مجموعة إجابات

 . الفائزة المجموعة ذلؾ عمى     ً بناء   المعمـ يحدد ثـ ومف، ىذه اإلجابات حوؿ المجموعات

 : التنظيم -5

ويعدد وظائؼ البالستيدات المختمفة الموجودة ، الفرؽ بيف الخمية النباتية والحيوانية  المعمـ يذكر
 في الخمية النباتية .

 : التطبيق -6

 ،الضوئيالبالستيدات الخضراء تكسب النبات الموف األخضر وتمكنو مف القياـ بعممية البناء 
ذا لزاما عمييـ أف يحافظوا عمى ىذه فيي تربط التالميذ ببيئتيـ وما يحيط بيا مف نباتات وأزىار ل

الثروة الحية وال يعبث بيا فيي مصدر الغذاء واألكسجيف والطاقة،وبذلؾ نستشعر عظمة الخالؽ 
 عز وجؿ في النباتات والحيوانات التي خمقيا لنتمتع بيا .

 : الغمق  -7

 عرض ثـ ومف الدرس في الرئيسية النقاط بذكر الدرس في عممو تـ ما المعمـ يمخص بالدرس
 : ىي الدرس في الرئيسية والنقاط الرسومات  الخاصة
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  تتشابو الخاليا النباتية والخاليا الحيوانية في بعض الخصائص منيا أف كمتاىما تتكوف
 مف الغشاء البالزمي والنواة والسيتوبالـز .

  الخمية النباتية محاطة بجدار خموي. 

 ط الخمية تقريبا.تقع في وس، في الخمية النباتية فجوة كبيرة 

  تحتوي الخاليا النباتية البالستيدات الخضراء التي تكسب النبات الموف األخضر وتمكنو
كما تحتوي عمى بالستيدات ممونة تعطي الثمار ، مف القياـ بعممية البناء الضوئي

واألزىار ألوانيا، وكذلؾ تحتوي بالستيدات عديمة الموف تخزف المواد الغذائية 
 والبروتينات.

 . نقدر عظمة الخالؽ عند النظر إلى والحيوانات المختمؼ والمتنوعة 
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 (1الموضوع الثاني )جياز الدوران(                                عدد الحصص)

 القمب .: األول الدرس

 

 الواقع. تحميؿ: لمنموذج األول المكون

 نظري ،تجريبي ،حياتي .: الدرس طبيعة

 معمومات ولديو،       ً تربويا       ً مؤىال   ويحمؿ، والفيزياء الكيمياء في األحياء و متخصص: المعمم واقع

 . الموضوع عف كافية
 القمب  . عف خط فيـ لدييـ يكوف أف يتوقع: التالميذ واقع

 .تقميدي معمؿ فييا يوجد، ابتدائية مدرسة: المدرسة واقع

 .ريفية زراعية مدينة في مدرسة: البيئة نوع

 
 لمتدريس. التخطيط: لمنموذج الثاني المكون

 : المدخل

 ما ىو شكؿ القمب ؟ ليـ يوجو سؤاؿ طريؽ عف التالميذ فضوؿ إثارة

 األىداف:

 أف تعدد مكونات جياز الدوراف . 

 أف تعرؼ القمب . 

 أف تذكر أقساـ  القمب  .  

 أف تذكر اسـ الغشاء المحيط بالقمب . 

 أف تبيف آلية عمؿ القمب . 

 أف تقيس معدؿ نبضات القمب . 
 تعمميا المطموب المبادئ تحديد

 تضخ قموب الكائنات الحية الدـ إلى جميع أجزاء الجسـ. 
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 الخطأ لمفيم الكاشفة األسئمة

 ما المقصود بالقمب؟ 

 ما وظيفة القمب  ؟ 

 مما يتكوف القمب  ؟ 

 ما اسـ الغشاء المحيط بالقمب ؟ وما وظيفتو ؟ 

 كيؼ يتـ قياس نبضات القمب  ؟ 

 
 : لمتفكير المثيرة األسئمة

 ؟ كيؼ تتأثر عدد نبضات القمب  في حاالت الخوؼ  

 ؟ ما الفرؽ بيف الجياز اليضمي وجياز الدوراف 

 ما آلية عمؿ القمب ؟ 

 

 : فييا االنخراط المتوقع النشاطات

 . التعرؼ عمى مكونات القمب  مف خالؿ إحضار قمب حيواف ومشرط التالميذ محاولة 

 
 :والمناقشة الحوار األسئمة

 ؟ القمب   عرؼ 

  ؟ دور غشاء التامور  المحيط بالقمب  ما 

 ىي أقساـ القمب ؟ ما 

  ؟ عدد نبضات القمب في الدقيقة لإلنساف العادي  أذكر 

 ؟ما الوظيفة القمب األساسية  
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 التمميذ بحياة العممية المعرفة ربط أوجو تحديد

القمب ىو جزء مف أجسامنا ،فيو يصخ القمب إلى جميع إنحاء الجسـ، كذلؾ عند النظر 
 مف البد وبالتالي مف حولنا في الكائنات الحية نرى جميعيا تتكوف مف قموب تضخ ليا الدـ .

 ألنيا ىبة مف الخالؽ .العناية بأنفسنا جيدا 

كذلؾ في حاالت الخوؼ ال نستطيع أف نتنفس كما انو عند وضع أيدينا عمى قموبنا فاف 
 عدد نبضات القمب تتسارع  بخالؼ حاالت الراحة واألماف .

 
 التنفيذ: الثالث المكون

 : المدخل 1-

 ؟ كؿ الكائنات الحية تمتمؾ قمب  ىؿ
 : الخطأ الفيم معالجة 2-

وظيفتو ؟ومما يتكوف  ما ؟ القمب ما وىى الخطأ لمفيـ الكاشفة األسئمة التالميذ عمى المعمـ يطرح
 ؟ ؟ وكيؼ نقيس نبضات القمب  ؟ ما آلية عممو 

 إستراتيجية  وفؽ خطأ فيـ مف التالميذ إجابات في يرد ما ويعدؿ التالميذ مف اإلجابات ويتمقى
 . الواقعي  النموذج مف المنبثقة الخطأ الفيـ تعديؿ
 : النشاطات 3-

 التالميذ أحد المعمـ ويعيف، متجانسة غير متعاونة مجموعات في الصؼ تالميذ تنظيـ يتـ
 مف المعمـ يطمب حيث، المجموعات عمى العمؿ أوراؽ المعمـ يوزع ثـ، لممجموعة كمقرر

 . العمؿ ورقة في الواردة األسئمة عف جميعيا اإلجابة المجموعات
 : الحوار جمسة 4-

 كؿ مقرر يقدـ ثـ ومف، الحوار في والمشاركة االنتباه جميعيـ التالميذ مف المعمـ يطمب
 بيف نقاش ليدور، جميعيـ الصؼ تالميذ مف مسمع عمى مجموعتو إجابات مجموعة

 . الفائزة المجموعة ذلؾ عمى     ً بناء   المعمـ يحدد ثـ ومف، اإلجابات ىذه حوؿ المجموعات
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 : التنظيم 5-

 ، مفيوـ القمب مف خالؿ عرض مجسـ لمقمب موضحا مكوناتو ووظيفة كؿ منيا  المعمـ يذكر
ويطبؽ المعمـ نشاط كيفية قياس معدؿ نبضات القمب مع الطمبة حيث يوضح ليـ أف نبضات 

نبضة في الدقيقة إما في حاالت الخوؼ والمرض  75القمب في الحاالت العادية تكوف حوالي 
 نبضة في الدقيقة . 120إلى حوالي فإنيا تزداد حيث تصؿ في 

 التطبيق: 6-

القمب ىو جزء مف أجسامنا ،فيو يصخ القمب إلى جميع إنحاء الجسـ، كذلؾ عند النظر مف 
العناية  مف البد وبالتالي حولنا في الكائنات الحية نرى جميعيا تتكوف مف قموب تضخ ليا الدـ .

 بأنفسنا جيدا ألنيا ىبة مف الخالؽ .

االت الخوؼ ال نستطيع أف نتنفس كما انو عند وضع أيدينا عمى قموبنا فاف عدد كذلؾ في ح
 نبضات القمب تتسارع  بخالؼ حاالت الراحة واألماف

 : الغمق 7-

 عرض ثـ ومف الدرس في الرئيسية النقاط بذكر الدرس في عممو تـ ما المعمـ يمخص بالدرس
 : ىي الدرس في الرئيسية والنقاط المفاىيـ الخاصة خريطة

 عبارة عف عضمة قوية حجميا كقبضة اليد تقريبا، ويقع في القفص الصدري بيف  القمب
 الرئتيف مائال إلى اليسار.

  جياز الدوراف عبارة عف جياز يقوـ بنقؿ نواتج الغذاء الميضوـ واألكسجيف إلى خاليا
 باإلضافة إلى المساعدة في التخمص مف الفضالت .، الجسـ

 وراف مف القمب والدـ واألوعية الدمويةيتكوف جياز الد. 

 .يحيط بالقمب غشاء التامور،لحماية القمب وتسييؿ حركتو 

 . نقدر عظمة الخالؽ عند النظر إلى أجسامنا ومما تتكوف وذلؾ بالمحافظة عمييا 

 . يتكوف القمب مف قسميف: أيمف وأيسر ويتكوف كؿ قسـ مف جزأيف :أذيف وبطيف 

 واقع أسفؿ منو بصماـ يسمح بنقؿ الدـ في اتجاه واحد فقط .يتصؿ كؿ أذيف بالبطيف ال 

  .يستقبؿ القمب الدـ مف األوردة،ليضخو بواسطة الشراييف إلي جميع أنحاء الجسـ 



185 

  نبضة في الدقيقة في الحاالت الطبيعية أما في  75ينبض القمب لضخ الدـ ،بمعدؿ
 في الدقيقة .نبضة 120حاالت الخوؼ والخطر يرتفع مستوى نبضات القمب الى
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 (2الموضوع الثاني )جياز الدوران (                                     عدد الحصص) 

 الدـ و األوعية الدموية.: الثاني الدرس

 
 الواقع. تحميؿ: لمنموذج األول المكون

 نظري ،تجريبي ،حياتي .: الدرس طبيعة

 معمومات ولديو،       ً تربويا       ً مؤىال   ويحمؿ، والفيزياء الكيمياء في األحياء و متخصص: المعمم واقع

 . الموضوع عف كافية
 الدـ واألوعية الدموية   . عف خطأ فيـ لدييـ يكوف أف يتوقع: التالميذ واقع

 .تقميدي معمؿ فييا يوجد، ابتدائية مدرسة: المدرسة واقع

 .ريفية زراعية مدينة في مدرسة: البيئة نوع
 

 لمتدريس. التخطيط: لمنموذج الثاني المكون

 : المدخل

 ما لوف الدـ ؟ وما ىي األوعية الدموية؟ ليـ يوجو سؤاؿ طريؽ عف التالميذ فضوؿ إثارة
 األىداف:

                           أف  تعر ؼ األوعية  الدموية. 

 أف تذكر أنواع األوعية الناقمة. 

 الشعيرات الدموية. ، األوردة، أف تبيف وظيفة كؿ مف الشراييف 

               أف تعر ؼ الدـ. 

 أف تذكر مكونات الدـ. 

سائؿ ، خاليا الدـ البيضاء، الصفائح الدموية، المقصود بخاليا الدـ الحمراءأف توضح  
 البالزما.

، خاليا الدـ البيضاء ف الصفائح الدموية، أف تذكر وظيفة كؿ مف خاليا الدـ الحمراء 
 سائؿ البالزما.
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 تعمميا المطموب المبادئ تحديد

 تضخ قموب الكائنات الحية الدـ إلى جميع أجزاء الجسـ.   

 

 الخطأ لمفيم الكاشفة األسئمة

ما المقصود باألوعية الدموية؟الدـ؟خاليا الدـ الحمراء؟خاليا الدـ البيضاء؟ الصفائح  
 الدموية؟سائؿ البالزما؟

ما وظيفة الشراييف ؟  األوردة؟ الشعيرات الدموية؟خاليا الدـ البيضاء ؟خاليا الدـ  
 الحمراء؟سائؿ البالزما؟ 

 الدموية ؟ الدـ؟مما يتكوف األوعية  

 ما مدة عيش خاليا الدـ الحمراء ؟ والبيضاء ؟ 

 ما شكؿ خاليا الدـ الحمراء ؟والبيضاء ؟والصفائح الدموية  ؟ 
 

 : لمتفكير المثيرة األسئمة

 ؟ ماذا يحدث عندما يمرض اإلنساف   

 كيؼ يمتئـ الجرح عند اإلنساف ؟ 

 لماذا يتبرع الناس بالدـ ؟ 
 

 : فييا اطاالنخر  المتوقع النشاطات

 التعرؼ عمى مكونات الدـ باستخداـ المجير  . التالميذ محاولة 

 محاولة التالميذ التعرؼ عمى األوعية الدموية مف خالؿ بسط اليد وقبضيا عدة مرات . 

 :والمناقشة الحوار األسئمة

 .؟ خاليا الدـ البيضاء  ؟  الصفائح الدموية؟ خاليا الدـ الحمراء ؟ عرؼ الدـ   

 ؟ وما وظيفتيا ؟ أنواع األوعية الدموية  ما 

 ؟الصفائح الدموية  البالزما ؟ خاليا الدـ البيضاءىي أىـ صفات خاليا الدـ الحمراء؟ ما 
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 التمميذ بحياة العممية المعرفة ربط أوجو تحديد

فعند النظر مف حولنا نجد ، تحتوي أجسامنا عمى الشراييف واألوردة المختمفة والشعيرات الدموية 
أف جميع مف يحيا عمى األرض يمتمؾ مثؿ ىذه األوعية الدموية التي تقوـ بنقؿ الدـ مف القمب 
عادتو إلى القمب مرة أخرى،كذلؾ تقوـ بتبادؿ الغازات،والمواد الغذائية                                                                                             إلى جميع أجزاء الجسـ وا 

 والفضالت بيف الدـ والخاليا . فما اعظـ الخالؽ!

 . كذلؾ تحتوى أجسامنا سائال احمر الموف

                                                                      
 التنفيذ: الثالث المكون

 : المدخل -1

 ؟ ماذا يحدث عندما يجرح شخص ما  
 : الخطأ الفيم معالجة -2

وظيفتيا  ما ؟ األوعية الدموية  ما وىى الخطأ لمفيـ الكاشفة األسئمة التالميذ عمى المعمـ يطرح
؟ وما ىي أىـ  ؟ وما ىي مكوناتو  وما المقصود بالدـ    ؟وما أنواعيا ؟ وأيف نشاىدىا؟

 ؟ ؟ وما وظيفتيا صفاتيا 

 إستراتيجية  وفؽ خطأ فيـ مف التالميذ إجابات في يرد ما ويعدؿ التالميذ مف اإلجابات ويتمقى
 . الواقعي  النموذج مف المنبثقة الخطأ الفيـ تعديؿ
 : النشاطات 3-

 ويعيف، ( طالبات 6-5متجانسة مف ) غير متعاونة مجموعات في الصؼ تالميذ تنظيـ يتـ
 حيث، المجموعات عمى العمؿ أوراؽ المعمـ يوزع ثـ، لممجموعة كمقرر التالميذ أحد المعمـ
 . العمؿ ورقة في الواردة األسئمة عف جميعيا اإلجابة المجموعات مف المعمـ يطمب

 : الحوار جمسة 4-

 كؿ مقرر يقدـ ثـ ومف، الحوار في والمشاركة االنتباه جميعيـ التالميذ مف المعمـ يطمب
 بيف نقاش ليدور، جميعيـ الصؼ تالميذ مف مسمع عمى مجموعتو مجموعة إجابات

 . الفائزة المجموعة ذلؾ عمى     ً بناء   المعمـ يحدد ثـ ومف، ىذه اإلجابات حوؿ المجموعات
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 : التنظيم 5-

مفيوـ األوعية الدموية  مف خالؿ عرض لوحة لجياز الدوراف مبينا األوعية الدموية  المعمـ يذكر
ويطبؽ المعمـ نشاط كيفية التعرؼ عمى مكونات  ، وأنواعيا  موضحا مكوناتيا ووظيفة كؿ منيا 

الدـ  مع الطمبة حيث يوضح ليـ أف الدـ يتكوف مف أربعة مكونات ىي خاليا الدـ الحمراء 
 ائح الدموية والبالزما موضحا أىـ صفاتيا ووظائفيا ومدة عيش كؿ منيا .والبيضاء والصف

 التطبيق: 6-

فعند النظر مف حولنا نجد ، تحتوي أجسامنا عمى الشراييف واألوردة المختمفة والشعيرات الدموية 
أف جميع مف يحيا عمى األرض يمتمؾ مثؿ ىذه األوعية الدموية التي تقوـ بنقؿ الدـ مف القمب 

عادتو إلى القمب مرة أخرى، إلى والمواد  كذلؾ تقوـ بتبادؿ الغازات،                                              جميع أجزاء الجسـ وا 
 الغذائية والفضالت بيف الدـ والخاليا . فما أعظـ الخالؽ!

 كذلؾ تحتوى أجسامنا سائال احمر الموف .
 : الغمق 7-

 عرض ثـ ومف الدرس في الرئيسية النقاط بذكر الدرس في عممو تـ ما المعمـ يمخص بالدرس
 : ىي الدرس في الرئيسية والنقاط المفاىيـ الخاصة خريطة

  مجوفة تشبو ، عضالت تخرج مف القمب اسطوانية الشكؿ األوعية الدموية عبارة
 األنابيب وىي تنتشر بأشكاؿ وأحجاـ مختمفة في كافة أنحاء الجسـ وتنقؿ الدـ . 

  األوردة والشعيرات الدموية . ، األوعية الدموية ثالثة أنواع ىي الشراييف 

  تقـو الشراييف بنقؿ الدـ إلى جميع أنحاء الجسـ. 

 ..تقـو األوردة بإعادة الدـ إلى القمب مف جميع أنحاء الجسـ 

 . نقدر عظمة الخالؽ عند النظر إلى أجسامنا ومما تتكوف وذلؾ بالمحافظة عمييا 

  وتمتاز بدقة  اييف واألوردة،الشعيرات الدموية ىي أوعية دموية دقيقة تصؿ بيف الشر
جدرانيا حيث أنيا تقوـ بتبادؿ الغازات والمواد الغذائية والفضالت بيف الدـ والخاليا  في 

 جميع أنحاء الجسـ  .

 . تمتاز الشراييف بالموف األحمر أما األوردة فمونيا ازرؽ 
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 التي  الدـ عبارة عف سائؿ احمر  وىو عبارة عف نسيج يتألؼ مف مجموعة مف الخاليا
 تسبح وسط سائؿ لزج يسمى البالزما . 

 .يتكوف الدـ مف خاليا الدـ الحمراء،وخاليا الدـ البيضاء، والصفائح الدموية والبالزما 

  خاليا الدـ الحمراء قرصية الشكؿ مقعرة الوجييف وال يوجد ليا نواة،وتكسب ىذه الخاليا
الجسـ بتكوينيا في نخاع  ألنيا غنية بصبغة الييموغموبيف ،، ويقوـ الموف األحمر؛

 العظـ .

  وظيفة خاليا الدـ الحمراء نقؿ األكسجيف مف الرئتيف إلى خاليا الجسـ ونقؿ ثاني أكسيد
الكربوف مف خاليا الجسـ إلى الرئتيف حيث تعيش خمية الدـ الحمراء الواحدة حوالي 

 يوما تقريبا .120

  الحجـ وتشكؿ جزءا مف الجياز خاليا الدـ البيضاء عديمة الموف ذات نواة كبيرة
المناعي في جسـ اإلنساف ووظيفتيا حماية الجسـ،والدفاع عنو ضد مسببات األمراض 

 كالبكتيريا وتعيش خمية الدـ البيضاء حوالي سنة واحدة .

 .ترتفع عدد خاليا الدـ البيضاء أثناء مرض اإلنساف 

  ليس ليا نواة وظيفتيا الصفائح الدموية ىي أجساـ صغيرة كروية أو دائرية الشكؿ و
 المساعدة عمى تجمط الدـ ووقؼ النزيؼ أثناء حدوث الجروح.

 . ينصح البالغوف بالتبرع بالدـ إلنقاذ حياة المرضى والمصابيف 

 مف حجـ الدـ 55البالزما عبارة عف سائؿ شفاؼ يميؿ إلى االصفرار ،ويشكؿ حوالي %
 ات الدـ المختمفة.،ويحتوي عمى :بروتينات ومواد أخرى، وتوجد فيو مكون

  وظيفة البالزما نقؿ الغذاء الميضوـ إلى خاليا الجسـ ،ونقؿ الفضالت مف الخاليا إلى
 . مراكز اإلخراج
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 (2الجياز البولي                                       عدد الحصص) الثالث: الموضوع

 الواقع. تحميؿ: لمنموذج األول المكون

 نظري ،تجريبي ،حياتي .: الدرس طبيعة

 معمومات ولديو،       ً تربويا       ً مؤىال   ويحمؿ، والفيزياء الكيمياء في األحياء و متخصص: المعمم واقع

 . الموضوع عف كافية
 عف الجياز البولي   . خطأ فيـ لدييـ يكوف أف يتوقع: التالميذ واقع

 .تقميدي معمؿ فييا يوجد، ابتدائية مدرسة: المدرسة واقع

 .ريفية زراعية مدينة في مدرسة: البيئة نوع

 

 لمتدريس. التخطيط: لمنموذج الثاني المكون

 : المدخل

ما الجياز : عرض لوحة لمجياز البولي وطرح األسئمة اآلتية طريؽ عف التالميذ فضوؿ إثارة
المسئوؿ عف تخميص الجسـ مف الفضالت السائمة ؟ كيؼ تشترؾ أجزاء الجياز البولي مع 

 بعضيا البعض في تخميص الجسـ مف الفضالت السائمة .
 األىداف:

 البولي. أف  توضح مفيـو الجياز 

 أف تعدد أجزاء الجياز البولي . 

 أف تحدد أجزاء الجياز البولي عمى الرسـ .  

 أف تستنتج وظيفة كؿ جزء مف أجزاء الجياز البولي . 

 أف تشرح آلية عمؿ الجياز البولي. 

 أف توضح التآزر بيف الجياز البولي وجياز الدوراف. 

 أف تسمي بعض أمراض الجياز البولي . 

 اإلرشادات العامة لممحافظة عمى صحة وسالمة الجياز البولي؟أف توضح  
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 تعمميا المطموب المبادئ تحديد

 تقـو جميع الكائنات الحية بعممية اإلخراج . 
 الخطأ لمفيم الكاشفة األسئمة

 ما مفيـو الجياز البولي؟الدـ 

 ما أجزاء الجياز البولي؟ وما وظائفيا؟ 

 : لمتفكير المثيرة األسئمة

 ؟ ما أىمية وجود الكميتيف لإلنساف ماداـ يستطيع العيش بكمية واحدة   

 ؟ كيؼ يمكف أف يحمي الجياز البولي الجسـ مف اإلصابة باألمراض المختمفة 

 لماذا عمى اإلنساف أف يشرب كميات كافية مف الماء يوميا؟ 
 : فييا االنخراط المتوقع النشاطات

 لجياز البولي.التعرؼ عمى مكونات ا التالميذ محاولة 

 محاولة التالميذ التعرؼ عمى آلية عمؿ الجياز البولي . 

 :والمناقشة الحوار األسئمة
 .عرؼ الجياز البولي؟وما وظيفتو؟ 
 ما وظائؼ الكمية،المثانة،الحالب؟ 
 ما أىمية الشرياف الكموي؟  
 ؟وضح آلية عمؿ الجياز البولي 
 كيؼ يمكف المحافظة عمى الجياز البولي؟ 
 أمراض الجياز البولي؟عدد بعض  
 التمميذ بحياة العممية المعرفة ربط أوجو تحديد

ذىبت دعاء إلى الطبيب بسبب ارتفاع درجة حرارتيا وبعد إجراء التحاليؿ الطبية سمعت 
دعاء الطبيب يقوؿ الميا إف دعاء تعاني مف التياب حاد بالمسالؾ البولية وكتب ليا الطبيب 

نحف كثيرا ما نسمع في حياتنا اليومية عف أشخاص مصابيف بالفشؿ الكموي ، العالج المناسب
وفالف تبرع لفالف بكميتو لكي يعيش ،وباستطاعة اإلنساف العيش بكمية واحدة،فسبحاف اهلل ! 
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لذلؾ عمى اإلنساف المحافظة عمى جيازه البولي ألنو نعمة مف اهلل تعالي لذلؾ يجب عمينا شرب 
ة عمى نظافة أجسامنا،كذلؾ نالحظ أف جميع الكائنات الحية تقـو بعممية الماء يوميا والمحافظ

 اإلخراج.
 التنفيذ: الثالث المكون

 : المدخل 1-

ما الجياز : عرض لوحة لمجياز البولي وطرح األسئمة اآلتية طريؽ عف التالميذ فضوؿ إثارة
الجياز البولي مع المسئوؿ عف تخميص الجسـ مف الفضالت السائمة ؟ كيؼ تشترؾ أجزاء 

 بعضيا البعض في تخميص الجسـ مف الفضالت السائمة؟ .
 : الخطأ الفيم معالجة 2-

ما مفيوـ الجياز البولي؟ ما أجزاء  وىى الخطأ لمفيـ الكاشفة األسئمة التالميذ عمى المعمـ يطرح
 الكموي؟ الجياز البولي؟ وما وظائفيا؟ ما وظائؼ الكمية،المثانة،الحالب؟ ما أىمية الشرياف

 كيؼ يمكف المحافظة عمى الجياز البولي؟ ؟وضح آلية عمؿ الجياز البولي

 إستراتيجية  وفؽ خطأ فيـ مف التالميذ إجابات في يرد ما ويعدؿ التالميذ مف اإلجابات ويتمقى
 . الواقعي  النموذج مف المنبثقة الخطأ الفيـ تعديؿ
 : النشاطات 3-

 ويعيف، ( طالبات 6-5متجانسة مف ) غير متعاونة مجموعات في الصؼ تالميذ تنظيـ يتـ
 حيث، المجموعات عمى العمؿ أوراؽ المعمـ يوزع ثـ، كمقرر لممجموعة التالميذ أحد المعمـ
 . العمؿ ورقة في الواردة األسئمة عف جميعيا اإلجابة المجموعات مف المعمـ يطمب

 المجموعات مف المعمـ يطمب حيث، المجموعات عمى العمؿ أوراؽ المعمـ يوزع ثـ، لممجموعة
 . العمؿ ورقة في الواردة األسئمة عف جميعيا اإلجابة

 : الحوار جمسة 4-

 كؿ مقرر يقدـ ثـ ومف، الحوار في والمشاركة االنتباه جميعيـ التالميذ مف المعمـ يطمب
 بيف نقاش ليدور، جميعيـ الصؼ تالميذ مف مسمع عمى مجموعتو مجموعة إجابات

 . الفائزة المجموعة ذلؾ عمى     ً بناء   المعمـ يحدد ثـ ومف، اإلجابات ىذه حوؿ المجموعات
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 : التنظيم 5-

أجزاءه  ووظيفة  مفيوـ الجياز البولي  مف خالؿ عرض لوحة لمجياز البولي مبينا المعمـ يذكر
 .كؿ منيا

 التطبيق: 6-

الطبية سمعت دعاء ذىبت دعاء إلى الطبيب بسبب ارتفاع درجة حرارتيا وبعد إجراء التحاليؿ 
الطبيب يقوؿ الميا إف دعاء تعاني مف التياب حاد بالمسالؾ البولية وكتب ليا الطبيب العالج 

نحف كثيرا ما نسمع في حياتنا اليومية عف أشخاص مصابيف بالفشؿ الكموي وفالف تبرع ، المناسب
هلل ! لذلؾ عمى لفالف بكميتو لكي يعيش ،وباستطاعة اإلنساف العيش بكمية واحدة،فسبحاف ا

اإلنساف المحافظة عمى جيازه البولي ألنو نعمة مف اهلل تعالي لذلؾ يجب عمينا شرب الماء يوميا 
 والمحافظة عمى نظافة أجسامنا،كذلؾ نالحظ أف جميع الكائنات الحية تقوـ بعممية اإلخراج.

 : الغمق 7-

 عرض ثـ ومف الدرس في الرئيسية النقاط بذكر الدرس في عممو تـ ما المعمـ يمخص بالدرس
 : ىي الدرس في الرئيسية والنقاط المفاىيـ الخاصة خريطة

يقـو الكائف الحي بالعمميات الحيوية المختمفة كالتنفس واليضـ واإلخراج وينتج عنيا العديد  -
كالبوؿ  والسائمة: وبخار الماء، مف الفضالت كالفضالت الغازية مثؿ: ثاني أكسيد الكربوف،

 والصمبة كالبراز. ؽ،والعر 
 يتكوف الجياز البولي مف الكميتيف والحالبيف والمثانة وقناة مجرى البوؿ .  -
تقع الكميتاف عمى جانبي العمود الفقاري أسفؿ الحجاب الحاجز شكميا يشبو حبة الفاصولياء  -

 ولونيما احمر قاتـ.
ثبات تركيز الماء تقوـ الكميتاف بالعمؿ عمى تنقية الدـ مف الفضالت والمحافظة عمى  -

 واألمالح في أنسجة الجسـ وتنظيـ ضغط الدـ.
سـ ويقوماف بوظيفة نقؿ الفضالت 25الحالبيف ىما أنبوباف ضيقاف طوؿ كؿ منيما حوالي  -

 السائمة )البوؿ( مف الكميتيف إلى المثانة.
 المثانة :كيس عضمي مرف يتجمع فيو البوؿ القادـ مف الحالبيف . -
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في نياية المثانة وتقوـ بتوصيؿ البوؿ مف المثانة إلى الخارج عف  قناة مجرى البوؿ توجد -
طريؽ الفتحة البولية وتوجد عضمة إرادية عند نياية مجرى البوؿ تساعد عمى التحكـ 

 اإلرادي في عممية التبوؿ.

 والفشؿ الكموي والتياب المجاري البولية. الالإراديمف أمراض الجياز البولي :التبوؿ  -

أمراض الجياز البولي عمينا اإلكثار مف تناوؿ السوائؿ عند النوـ ومراجعة لموقاية مف  -
الطبيب عند الحاجة وتناوؿ الغذاء الصحي المتوازف واالىتماـ بالنظافة الشخصية والمرافؽ 

 الصحية.

يدخؿ الدـ إلى الكميتيف عف طريؽ الشرياف الكموي محمال بالفضالت السائمة وبعض  -
 .األمالح الزائدة والماء

 .)تقـو الكميتاف بتنقية الدـ وتخميصو مف الفضالت السائمة )البوؿ -

تنتقؿ الفضالت السائمة )البوؿ( عبر الحالباف الذي يحدث جدارىا العضمي حركة دودية  -
 تدفع ىذه المواد نحو المثانة.

تتجمع ىذه الفضالت في المثانة عمى شكؿ بوؿ،يتـ تخزينو لحيف التخمص منو عف طريؽ  -
 بولية.القناة ال

يستطيع اإلنساف العيش بكمية واحدة،ويمكف استبداؿ الكمية المصابة بكمية سميمة مف متبرع  -
 مناسب.

 
  

 الجياز البولي

 قناة مجرى البوؿ المثانة الحالبيف الكميتيف

.تنقية الدـ مف الفضالت 
.تنظيـ ضغط الدـ 
 الحفاظ عمى نسبة الماء

 .واألمالح في الجسـ 

نقؿ البوؿ مف 
 إلىالكمية 
 .المثانة 

يتجمع فييا 
 البوؿ.

نقؿ البوؿ مف 
المثانة إلى 
 خارج الجسـ.
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 ( 3الجمد                                                 عدد الحصص) الرابع: الموضوع

 الواقع. تحميؿ: لمنموذج األول المكون

 
 ،تجريبي ،حياتي .نظري : الدرس طبيعة

     ً مؤىال   ويحمؿ، والفيزياء الكيمياء في األحياء و متخصص: المعمم واقع
 . الموضوع عف كافية معمومات ولديو،       ً تربويا  
 الجمد.  عف خطأ فيـ لدييـ يكوف أف يتوقع: التالميذ واقع

 .تقميدي معمؿ فييا يوجد، ابتدائية مدرسة: المدرسة واقع

 .ريفية زراعية مدينة في مدرسة: البيئة نوع

 

 لمتدريس. التخطيط: لمنموذج الثاني المكون

 : المدخل

يدعو المعمـ الطمبة إلى تفحص كتاب العموـ مف حيث الغالؼ ومحتوياتو ويطرح أسئمة مـ 
يتكوف الكتاب؟ ىؿ يوجد لإلنساف غالؼ خارجي ؟ ماذا نسميو؟ما أىمية وجود ذلؾ الغالؼ 

 لمكتاب واإلنساف؟

 .CDألمراض جمدية مرفقة بعرض صور 
 األىداف:

 أف تعرؼ مفيـو الجمد  . 

 أف تستنتج صفات الجمد . 

 أف تستنتج وظائؼ الجمد. 

 أف توضح مفيـو البصمة. 

 أف تقارف بيف البصمات باستخداـ عدسة مكبرة. 

 أف تفسر سبب االختالؼ في لوف الجمد عند اإلنساف. 
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 بسالمة الجمد ووقايتو مف األمراض.أف تستنتج السموكيات االيجابية لمعناية  

 أف تذكر بعض األمراض التي تصيب الجمد . 

 أف تعدد مكونات طبقتي الجمد الرئيسة . 
 تعمميا: المطموب المبادئ تحديد

 تتغطى أجساـ جميع الكائنات الحية بالجمود. 

 تحمى الجمود الكائنات الحية مف الجراثيـ. 

 . تساعد جمود الكائنات الحية عمى اإلحساس 

 

 الخطأ: لمفيم الكاشفة األسئمة

 كـ طبقة في الجمد تراىا؟ 

 ما أىمية الجمد لإلنساف ؟ 
 ما أىمية خروج العرؽ مف الجسـ ؟ 

 ىؿ البصمات متشابية بيف األشخاص؟ 

 ما أسباب رائحة القدـ الكريية لألطفاؿ أثناء خمعيـ الحذاء مف عودتيـ مف المدرسة ؟ 

 

 : لمتفكير المثيرة األسئمة

 ؟ ىؿ الجمد يتكوف مف الطبقة التي نراىا فقط  

 ؟ ما الذي يساعد اإلنساف عمى اإلحساس بالحرارة  

 ما وجو الشبو بيف الجمد وقشرة البذرة مف حيث الوظيفة  ؟ 

 ما مصدر الحرارة التي تسبب في التبخر لمعرؽ؟ 

 ىؿ تتغير بصمة اإلنساف في حياتو ؟ 

 في فصؿ الصيؼ؟لماذا ينصح بشرب كمية كافية مف الماء  

 ما أىمية البصمات؟ 
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 ىؿ يصاب الجمد باألمراض؟ 

 كيؼ يمكف المحافظ عمة سالمتنا مف األمراض الجمدية؟ 

 
 : فييا االنخراط المتوقع النشاطات

 . صفات الجمد الستنتاج التالميذ محاولة 

:عدسة محدبة  المواـز

 خطوات العمؿ:

 اقبض يدي، وانظر إلى الجمد بواسطة العدسة. .1

جزء مف جمدي الموجود عمى ظير يدي،ثـ أشدىا قميال واتركيا..اكتب امسؾ  .2
 مالحظاتي في الحالتيف.

 

 :والمناقشة الحوار األسئمة

  ؟ عرؼ الجمد  

 طبقات الجمد الرئيسة ؟  ما 

  ؟ ما أىمية كاؿ مكوف مف مكونات الجمد 

 عددي وظائؼ الجمد؟ 

 ما البصمة ؟ وما أىميتيا؟ 

 يقترب مف الميب ؟بماذا يشعر اإلنساف عندما  

 كيؼ يمكف خفض درجة حرارة الطفؿ المريض؟ 

 كيؼ يمكف المحافظة عمى سالمة الجمد؟ 

 كيؼ يتـ الوقاية مف األمراض الجمدية ؟ 

 اذكر أمثمة عمى بعض األمراض الجمدية ؟ 
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 التمميذ: بحياة العممية المعرفة ربط أوجو تحديد

نشاىد في حياتنا اليومية فما أعظـ تتغطى معظـ أجساـ الكائنات الحية بالجمود كما 
الخالؽ! ونجد أيضا أف ىذه الجمود تحمينا مف الجراثيـ ومف األمراض المختمفة ويخرج العرؽ 
منو في فصؿ الصيؼ مما يمطؼ درجة الحرارة  كذلؾ نشعر بأي خطر خاصة عند اقتراب 

ايتو مف األمراض ألنو الميب مف أجسامنا فسبحاف اهلل! لذلؾ يجب عمينا الحفاظ عمى جمدنا وحم
 نعمة مف اهلل عز وجؿ وجب عمينا الحفاظ عميو والعناية بو وبنظافتو والحرص عميو.

 
 التنفيذ: الثالث المكون

 : المدخل -1

يدعو المعمـ الطمبة إلى تفحص كتاب العموـ ومف حيث الغالؼ ومحتوياتو ويطرح أسئمة مـ 
ماذا نسميو؟ما أىمية وجود ذلؾ الغالؼ يتكوف الكتاب؟ىؿ يوجد لإلنساف غالؼ خارجي ؟ 

 لمكتاب واإلنساف؟

 .CDعرض صور ألمراض جمدية مرفقة ب

 
 : الخطأ الفيم معالجة -2

كـ طبقة في الجمد تراىا في الصورة  الخطأ لمفيـ الكاشفة األسئمة التالميذ عمى المعمـ يطرح
 المعروضة أمامؾ؟

مف الجسـ ؟ ىؿ البصمات متشابية بيف  ما أىمية الجمد لإلنساف ؟ ما أىمية خروج العرؽ
 األشخاص؟

 ما أسباب رائحة القدـ الكريية لألطفاؿ أثناء خمعيـ الحذاء مف عودتيـ مف المدرسة ؟

 إستراتيجية  وفؽ خطأ فيـ مف التالميذ إجابات في يرد ما ويعدؿ التالميذ مف اإلجابات ويتمقى
 تعديؿ

 . الواقعي  النموذج مف المنبثقة الخطأ الفيـ
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 : لنشاطات -3

 التالميذ أحد المعمـ ويعيف، متجانسة غير متعاونة مجموعات في الصؼ تالميذ تنظيـ يتـ
 مف المعمـ يطمب حيث، المجموعات عمى العمؿ أوراؽ المعمـ يوزع ثـ، لممجموعة كمقرر

 . العمؿ ورقة في الواردة األسئمة عف جميعيا اإلجابة المجموعات
 : الحوار مسةج -4

 كؿ مقرر يقدـ ثـ ومف، الحوار في والمشاركة االنتباه جميعيـ التالميذ مف المعمـ يطمب
 بيف نقاش ليدور، جميعيـ الصؼ تالميذ مف مسمع عمى مجموعتو إجابات مجموعة

 . الفائزة المجموعة ذلؾ عمى     ً بناء   المعمـ يحدد ثـ ومف، اإلجابات ىذه حوؿ المجموعات
 : التنظيم -5

المقصود بالبصمة  أىـ إمراض الجمد، وظائفو، أجزائو، صفاتو، الجمد، مفيوـ المعمـ يذكر
 . وأىميتيا

 : التطبيق 6-

تتغطى معظـ أجساـ الكائنات الحية بالجمود كما نشاىد في حياتنا اليومية فما أعظـ 
الخالؽ!ونجد أيضا أف ىذه الجمود تحمينا مف الجراثيـ ومف األمراض المختمفة ويخرج العرؽ منو 

صؿ الصيؼ مما يمطؼ درجة الحرارة  كذلؾ نشعر بأي خطر خاصة عند اقتراب الميب في ف
مف أجسامنا فسبحاف اهلل! لذلؾ يجب عمينا الحفاظ عمى جمدنا وحمايتو مف األمراض ألنو نعمة 

 مف اهلل عز وجؿ وجب عمينا الحفاظ عميو والعناية بو وبنظافتو والحرص عميو.

 : الغمق 7-

 خريطة عرض ثـ ومف الدرس في الرئيسية النقاط بذكر الدرس في عممو تـ ما المعمـ يمخص
 : ىي الدرس في الرئيسية والنقاط المفاىيـ الخاصة

  الجمد غطاء خارجي يكسو جسـ اإلنساف جميعو وىو مكوف مف طبقات تسمى النسيج
 ،يتكوف مف خاليا صغيرة متراصة.

  واألدمة .يتكوف الجمد مف طبقتيف رئيسيتيف ىما البشرة 

 (وىي تقسـ 2البشرة ىي الطبقة الخارجية التي تحيط بأنسجة الجسـ سمكيا حوالي)مـ
 إلى طبقتيف ىما البشرة السطحية والبشرة الداخمية.



202 

  البشرة السطحية تتكوف مف خاليا غير منفذة لمماء أما البشرة الداخمية ىي خاليا حية
السطح الخارجي التي تموت  تعمؿ عمى تكويف خاليا جمدية جديدة لتعويض خاليا

 باستمرار.

  تحتوى البشرة الداخمية عمى صبغة الميالنيف التي تكسب الجمد الموف وكمما ازدادت
 الصبغة أصبح لوف البشرة أغمؽ والمسامات التي يخرج منيا العرؽ.

 ( تحتوي عمى أوعية دموية 3األدمة ىي الطبقة الداخمية لمجمد ويبمغ سمكيا حوالي )مـ
 وغدد عرقية و دىنية وتجاويؼ الشعر.وأعصاب 

  الغدد الدىنية تكسب الجمد المرونة والميونة وتكثر في جمد الرأس والوجو وتقؿ في مواقع
 أخرى.

 .تجاويؼ الشعر ىي أنابيب دقيقة تحوى في داخميا جذور الشعر 

  لمجمد وظائؼ مختمفة أىميا الحماية واإلحساس واإلخراج وتنظيـ درجة حرارة الجسـ في
 األجواء المختمفة .

 . يتعرض جمد اإلنساف لعديد مف األمراض أىميا حب الشباب والفطريات والصدفية 

 .)يخمص الجمد جسـ اإلنساف مف الفضالت السائمة )العرؽ 

  البصمات عبارة عف مجموعة مف الخطوط الموجودة في أطراؼ األصابع وىي تختمؼ
 بيف األشخاص.
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 تتكوف مف                                      

 تقسـ إلى 

 

 تقسـ إلى                                                                              تحتوي عمى      

 

 

 تحتوي عمى                        

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أجزاء الجل 

 األ مة البش ة

البش ة 

 ال طح ة 
البش ة 

 ال اخل ة 

تتك ن من 

خال   

غ   

م فذة 

 للم ء

صبغة 

الم ال  ن 

تك ب 

الجل  

م  م 

ت 

 خ ج 

م    

أ ع ة 

 م  ة 

  أعص ب

غ   

 ع ق ة 

غ   

 ه  

 ة 

تج   

ف 

 الشع 

            

                 

         
              



204 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 العمل أوراق
 
 
 

 

 

 

 



205 

 (1ورقة عمل رقم )

 الخمية: الدرس األول

 أوال: اقرأ الفقرة التالية ثم اجب عن األسئمة التالية :

رؤيتيا بالعيف المجردة يتكوف جسـ الكائف الحي مف أجزاء متناىية في الصغر وال يمكف  -
 تسمى الخمية وىي عبارة عف الوحدة األساسية لمجسـ.

 والوحدة البنائية في النبات الخمية النباتية. وتسمى الوحدة البنائية في الحيواف خمية حيوانية، -

 *اكتب المصطمح العممي:

 ( وحدة بناء جسـ الحيواف .-----------------) -1

 ة البناء األساسية في الكائف الحي .( وحد-----------------) -2

 ( الوحدة البنائية في النبات .-----------------) -3

وتشترؾ ، : تتجمع عدة خاليا متشابية لتكوف ما يسمى بالنسيج والذي يقوـ بوظيفة معينةثانيا
وتشترؾ عدة ، عدة أنسجة مختمفة معا لتشكؿ ما يسمى بالعضو الذي يقوـ بوظيفة معينة

مختمفة لتكوف الجياز ولكؿ جياز وظيفة معينة، ويتكوف الجسـ مف مجموعة مختمفة مف أعضاء 
 األجيزة .

 تأمل الرسم التالي ثم أكمل الفراغات : -

                    

 ------- ------- النسيج             ----------                الخمية    

 ما المقصود بكل من :: شاط بيتي

 الجياز  -العضو    د -النسيج          ج -الخمية     ب - أ
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 (2ورقة عمل رقم )

 الدرس الثاني :الخاليا النباتية والخاليا الحيوانية

 أوال: انظر الشكل المجاور الذي يمثل مكونات الخمية النباتية وىي عمى النحو التالي :

يدات الخضراء والبالست --------------الجدار الخموي والغشاء البالزمي و -1
 والفجوة العصارية .

 

 في الخمية الحيوانية األجزاء المبينة عمى الرسم ىي : -2

 النواة والغشاء البالزمي والسيتوبالزم.           

 نجد أن األجزاء الموجودة في الخمية النباتية والحيوانية ىي :

1- ------------------ 

2- ------------------ 

3- ------------------ 

 

 بيتي : نشاط 

( ثم حدد المكونات الموجودة في الخمية النباتية وغير الموجودة في الخمية 6استعن بكتابك صفحة)
 الحيوانية وىي:

 ---------------- -3 --------- -2الفجوة العصارية   -1
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 (3ورقة عمل رقم )

 جياز الدوران الدرس الثالث:

 أوال: أكمل الجدول التالي ثم اجب عما يميو 

 الوظيفة الجزء

 ضخ الدـ لجميع أجزاء الجسـ  القمب 

 يسمح بمرور الدـ باتجاه واحد مف األذيف إلى البطيف  الصماـ 

 

 يوجد صمام بين األذين والبطين في القمب ؟ فسر:

--------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------- 

يتركب جياز الدوراف مف القمب والدـ واألوعية : ثانيا 
 ،ر الشكؿ المجاور الذي يمثؿ القمبالدموية .انظ

نالحظ إف القمب يتكوف مف قسميف أيمف وأيسر 
ويتكوف كؿ قسـ مف جزأيف :أذيف وبطيف ويوجد بيف 
كؿ أذيف وبطيف صماـ يسمح بمرور الدـ مف األذيف 

  وال يسمح بعودتو. إلى البطيف

 

  في الشكل المقابلأكمل المخطط المفاىيمي : 

 

  

نشاط بيتي_ : 
 ارسـ القمب موضحا عميو األجزاء -1
 ( في الكتاب المدرسي .17( صفحة )5اجب عف سؤاؿ رقـ )-2
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 (4ورقة عمل رقم )

 األوعية الدموية الدرس الرابع:

تشبو األنابيب وتنتشر بأشكاؿ وأحجاـ مختمفة األوعية الدموية ىي عضالت اسطوانية مجوفة : أوال
 الشعيرات الدموية . –األوردة  -الشراييف: في كافة أنحاء الجسـ وىي ثالثة أنواع

 : تأمؿ الجدوؿ األتي الذي يبيف أنواع األوعية الدموية ووظيفة كؿ منيا 

 الوظيفة الجزء

 تحمؿ الدـ مف القمب إلى جميع أنحاء الجسـ  الشراييف 

 تعيد الدـ مف جميع أنحاء الجسـ إلى القمب. األوردة 

يتـ مف خالليا تبادؿ الغازات والمواد الغذائية  الشعيرات الدموية 
 والفضالت بيف الدـ وخاليا الجسـ .

 

  أكمل المخطط التالي:: ثانيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 فييما قارن بين الشريان والوريد من حيث لون الدم واتجاه حركة الدم: * نشاط بيتي
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 (5ورقة عمل رقم )

 الدرس الخامس :مكونات الدم

يتكوف الدـ مف خاليا حمراء وىي غنية بصبغة الييموغموبيف الذي يكسبيا الموف األحمر ويتكوف  -
 الدـ كذلؾ مف خاليا دـ بيضاء وصفائح دموية والبالزما .

 تأمل الجدول التالي الذي يبين وظيفة كل مكون من مكونات الدم :

 الوظيفة الدم مكونات
نقؿ األكسجيف مف الرئتيف إلى خاليا الجسـ ونقؿ ثاني أكسيد الكربوف مف  خاليا الدـ الحمراء

 الخاليا إلى الرئتيف 
 حماية الجسـ والدفاع عنو ضد مسببات األمراض  خاليا الدـ البيضاء
 المساعدة عمى تجمط الدـ ووقؼ النزيؼ أثناء حدوث الجروح  الصفائح الدموية

نقؿ الغذاء الميضـو إلى خاليا الجسـ ونقؿ الفضالت مف الخاليا إلى  البالزما
 مراكز اإلخراج 

 أكمل الجدول التالي:

 مكونات الدم الوظيفة
 البالزما -1 

 (         )      -2 يكسب خاليا الدـ الموف األحمر
 (            )   -3 حماية الجسـ والدفاع عنو ضد األمراض 

 الصفائح الدموية  -4 
 

 -----------------------------------------لون الدم األحمر  -فسر :أ

 -----------------------------ارتفاع عدد خاليا الدم عند المرض  -ب       

 اذكر وظيفة كل من :: نشاط بيتي

 خاليا الدم الحمراء  -بالزما الدم                  ب - أ
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 (6ورقة عمل رقم )

 الدرس السادس: الدورة الدموية الصغرى والكبرى

ولمدـ ، تعرفت سابقا عمى مكونات جياز الدوراف الذي سمي بيذا االسـ  نتيجة دوراف الدـ فيو
 دورتاف ىما:الدورة الدموية الصغرى والدورة الدموية الكبرى 

حيث يندفع الدـ الغير نقي : انظر إلى الرسـ المقابؿ المجاور الذي يمثؿ الدورة الدموية الصغرى أوال
)المحمؿ بثاني أكسيد الكربوف( مف البطيف األيمف إلى الرئتيف عبر الشرياف الرئوي حيث تتـ تنقية الدـ، 

 ثـ يعود الدـ نقيا عبر األوردة الرئوية األربعة إلى األذيف األيسر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : من خالل الرسم أمامك اجب عن التالي 

 خالؿ الدورة الدموية الصغرى حسب األرقاـ المبينة عمى الرسـ وىي كما يمي :لو تتبعنا مسار الدـ 
 ---------------- -3        الشرياف الرئوي  -2     ------------- -1

 ---------------- -5    األوردة الرئوية األربعة  -4 
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 اختر اإلجابة الصحيحة من بين األقواس :: ثانيا

 إلى الرئتيف بواسطة :يتـ حمؿ الدـ مف القمب  -

 الحويصالت اليوائية ( -الشعيرات الدموية    د -الشراييف     ج -األوردة    ب - أ)

  - ب)

 صحح ما تحتو خط في الجمل التالية :: نشاط بيتي 

 . الشرياف الرئوييندفع الدـ مف الرئتيف إلى األذيف األيسر بواسطة  -1

 . القمبتتـ تنقية الدـ في  -2

 . لقمة األعضاءتسمى الدورة الدموية الصغرى بيذا االسـ  -3
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 (7ورقة عمل رقم )
 الدرس السابع: الدورة الدموية الصغرى والكبرى

والدورة الدموية الصغرى ،تعرفنا عمى  ذكرنا سابقا أف لمدـ دورتاف ىما الدورة الدموية الكبرى،
 سنتعرؼ عمى مسار الدـ في الدورة الدموية الكبرى . مسار الدـ في الدورة الدموية الصغرى وأالف

: انظر إلى الشكؿ المقابؿ الذي يمثؿ الدورة الدموية الكبرى وىي عبارة عف دورات الدـ النقي أوال
المحمؿ باألكسجيف والمواد الغذائية مف القمب إلى جميع أنحاء الجسـ وعودة الدـ غير النقي المحمؿ 

 الكربوف مف خاليا الجسـ إلى القمب . بالفضالت وغاز ثاني أكسيد

 

 )الدورة الدموية الكبرى (

شارة )خطأ  (أمام العبارة الغير صحيحة فيما يمي :                                                                                         ضع إشارة ) صح ( أمام العبارة الصحيحة وا 

 لمدـ دورتاف دورة دموية صغرى ودورة دموية كبرى )   ( .1

 الدورة الدموية الصغرى )   (يتـ دفع الدـ الغني باألكسجيف إلى جميع أنحاء الجسـ خالؿ  .2

 يعود الدـ المحمؿ بالفضالت وغاز ثاني أكسيد الكربوف مف خاليا الجسـ إلى القمب )   ( .3

 

 ( اجب عن التالي :15بالرجوع إلى كتابك صفحة ): نشاط بيتي

 قارف بيف الدورة الدموية الكبرى والصغرى مف حيث :

 الوظيفة  -المسافة         ب - أ
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 (8ورقة عمل رقم )
 الدرس الثامن:الجياز البولي

يقوـ الكائف الحي بالعمميات الحيوية كالتنفس واليضـ واإلخراج وينتج عنيا العديد 
مف البوؿ ىو الجياز  والجياز الذي يساعدنا  عمى التخمص، مف الفضالت مثؿ البوؿ

 :البولي

 التالية:أوال: تأمل الشكل المقابل والذي يمثل الجياز البولي ثم أكمل الفراغات 

 

 

 

 يتكون الجياز البولي من :

 .------------ومثانة بولية وقناة  ----------وحالب أيسر و  -------كمية يمنى و 

 

كيف يعمل الجياز البولي :: ثانيا  

 الكميتيف عف طريؽ الشرياف الكموي محمال بالفضالت السائمة تسمى البوؿ .يدخؿ الدـ إلى  -1

 تقـو الكميتاف بتنقية الدـ وتخميصو مف ىذه المواد . -2

 تنتقؿ ىذه المواد عبر الحالب وتتجمع في المثانة. -3

تتجمع ىذه المواد عمى شكؿ بوؿ في المثانة ويتـ تخزينو لحيف التخمص منو عف طريؽ القناة  -4
 .البولية 

 
 

 كل ة    ي

 ح لب أ من

 ق  ة مج ى الب ل

 كل ة  م ى

 مث  ة ب ل ة

 ح لب أ   
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 رتب خطوات عمل الجياز البولي التالية بالتسمسل :

( تتجمع ىذه المواد عمى شكؿ بوؿ في المثانة ويتـ تخزينو لحيف التخمص منو عف ------) -
 طريؽ القناة البولية.

 (  تنتقؿ ىذه المواد عبر الحالب وتتجمع في المثانة.------) -
الكموي محمال بالفضالت السائمة (يدخؿ الدـ إلى الكميتيف عف طريؽ الشرياف ------) -

 تسمى البوؿ .
 (تقـو الكميتاف بتنقية الدـ وتخميصو مف ىذه المواد .------) -

  

 (.3( اجب عن سؤال رقم )21بالرجوع إلى كتابك صفحة ): نشاط بيتي 
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 (9ورقة عمل رقم )

 آلية عمل الجياز البولي الدرس التاسع:

الحجاب الحاجز  أسفللجياز البولي  وتقعان عمى جانبي العمود الفقري الكميتان من أىم أجزاء ا
 وشكل  الكمية يشبو حبة الفاصولياء ولونيا احمر قاتم .

 الفراغات التالية : أكمل: أوال

 .--------------وشكميا يشبو  حبة  ----------------لوف الكمية -

 أسفؿ الحجاب الحاجز . -------------------------تقع الكمية عمى جانبي  -

 
 ثانيا: وظائف الكمية متعددة منيا :

 التخمص مف الماء الزائد والفضالت . -1

   الجسـ . أنسجةفي  واألمالحالمحافظة عمى ثبات تركيز الدـ  -2

 تنظيـ ضغط الدـ. -3

 ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة:

 -من وظائف الكمية :

 تنظيـ ضغط الدـ   -أ

 التخمص مف الماء الزائد       -ب

 ثبات تركيز الدـ في انسجة الجسـ             -ج

 جميع ما سبؽ.-د
 

 ماذا يحدث إذا تمفت إحدى الكميتيف لشخص ما ؟: فكر

 

 لمكمية عدة وظائؼ لمجسـ عدد وظيفتيف مف ىذه الوظائؼ .: نشاط بيتي
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 (10ورقة عمل رقم )
 الجمد الدرس العاشر:

عبارة عف غطاء خارجي يكسو جسـ اإلنساف وىو مكوف مف طبقات تسمى النسيج ويتكوف مف  الجمد
 .طبقتيف ىما: البشرة واألدمة

البشرة تحتوي عمى الطبقة السطحية  أفالجمد نالحظ  أجزاء: تأمؿ الشكؿ المجاور الذي يبيف أوال
 والطبقة الداخمية وبيا مسامات العرؽ وصبغة الميالنيف .

 األدمة فتحتوي عمى :أما 

 غدد عرقية -2أوعية دموية وأعصاب   -1

 تجاويؼ الشعر  -4        غدد دىنية -3

 

 ثانيا :أكمل المخطط المفاىيمي التالي :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عرف مفيوم الجمد  -1: نشاط بيتي

 والبشرة -األدمة   ب  -اذكر أجزاء كل من: أ -2             
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 (11ورقة عمل رقم )

 وظائف الجمد والحفاظ عمى سالمة الجمد الحدي عشر: الدرس

 أوال: تأمل المخطط المفاىيمي التالي الذي يوضح وظائف الجمد:

 

 : ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة 

 جميع ما يمي من وظائف الجمد ما عدا : -
 اإلحساس ( -التنفس  د -اإلخراج  ج -الحماية  ب - أ)

 :نااألمراض مثؿ حب الشباب والصدفية والفطريات ولذلؾ يجب عمي يتعرض جمد اإلنساف لعدد مف: ثانيا

 .تيوية القدميف  - أ

 .تناوؿ طعاـ متوازف واخذ قسط مف الراحة  - ب

  .ممارسة األلعاب الرياضية - ت

 .التعرض ألشعة الشمس فترة طويمة  - ث

 .التخمص مف التوتر والقمؽ  - ج

 .المحافظة عمى النظافة  - ح

  صحح ما تحتو خط في العبارات التالية: 

 (--------------. )ارتفاع ضغط الدـ مف أمراض الجمد  -1

 (-----------.)لبس األحذية والجوارب باستمرار لممحافظة عمى سالمة الجمد يجب  -2

 

 26من الكتاب المدرسي ص 2:أجب عن سؤال رقم  نشاط بيتي  
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 (7ممحق )
وأجيزتو في الوحدة األولى قائمة التصورات البديمة لممفاىيم العممية في وحدة  جسم اإلنسان 
 من كتاب العموم العامة الجزء األول

 التصورات البديمة ـ
خاليا الدـ البيضاء خاليا عديمة األنوية كبيرة الحجـ وىي عدة أنواع وتشكؿ جزءا مف الجياز المناعي  1

 في جسـ اإلنساف ويقؿ عددىا أثناء مرض اإلنساف
 عديمة األنوية ومقعرة الوجييف تحتوي عمى جزئ الييموغموبيف.الصفائح الدموية خاليا قرصية الشكؿ  2
 نقص خاليا الدـ الحمراء ىو الذي يؤدي إلى عدـ وقؼ النزيؼ. 3
 الدـ سائؿ يجري داخؿ األوعية الدموية حيث انو يتكوف مف خاليا الدـ الحمراء فقط 4
ف إلى خاليا الجسـ باإلضافة إلى الجياز اليضمي جياز يقـو بنقؿ نواتج الغذاء الميضـو واألكسجي 5

 المساعدة مف التخمص مف الفضالت.
اليسار حيث  إلىالقمب عبارة عف عضمة قوية حجميا كقبضة اليد تقريبا ويقع في القفص الصدري مائال  6

 نبضة في الدقيقة دائما75%انو ينبض لضخ الدـ بمعدؿ 
الشراييف وأدؽ األوردة وىي تقـو بنقؿ الغذاء الميضـو الشعيرات الدموية ىي أوعية دقيقة تصؿ بيف أدؽ  7

 إلى خاليا الجسـ.
 الشراييف تقـو بإعادة الدـ إلى القمب مف جميع أنحاء الجسـ 8
 األوردة تقـو بنقؿ الدـ مف القمب إلى جميع أنحاء الجسـ 9
 يف إلى األذيفيتصؿ كؿ أذيف بالبطيف الواقع أسفؿ منو في القمب بصماـ ينقؿ الدـ مف البط 15
 % مف حجـ الدـ45تشكؿ البالزما نسبة  11
 الدورة الدموية الصغرى ىي تدفؽ الدـ مف القمب إلى سائر الجسـ. 12
 لبيضاءمرض األنيميا يصيب خاليا الدـ ا 13
 وحدة البناء والوظيفة في جسـ الكائف الحي. ىيالمادة  14
 الحجـ والشكؿ والتركيب والوظيفة مثؿ الرئة .العضو مجموعة مف الخاليا المتشابية في  15
 النسيج مجموعة مف األعضاء المختمفة التي تقـو بوظائؼ محددة مثؿ النسيج العصبي 16
 الجياز مجموعة مف األنسجة المختمفة التي تشترؾ في القياـ بوظيفة محددة مثؿ الجياز التنفسي . 17
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 التصورات البديمة ـ
 النواة و الغشاء البالزمي وذلؾ ألنيا أىـ جزء في الخمية.السيتوبالـز سائؿ ىالمي يفصؿ بيف  18
البالستيدات الخضراء تتواجد في الخاليا النباتية والحيوانية حيث أنيا تكسب الخمية الموف األخضر  19

 وتمكنيا مف القياـ بعممية البناء الضوئي .
 الجياز التنفسي ىو المسئوؿ عف تخميص الجسـ مف الفضالت السائمة  25
 الكمية شكميا يشبو حبة الفاصولياء ولونيا أحمر حيث إنيا تقـو نقؿ الفضالت السائمة إلى المثانة 21
 تموت الخمية بإزالة الغشاء البالزمي ألنو يحيط بالخمية 22
 المثانة ىي كيس عضمي مرف ينظـ ضغط الدـ  23
 غشاء التامور ىو غشاء رقيؽ يحيط بالقمب مف الخارج يقـو بضخ الدـ إلى جميع أنحاء الجسـ   24
 الجمد عبارة عف غطاء خارجي يكسو جسـ اإلنساف جميعو يتكوف مف خاليا صغيرة غير متراصة 25
 البصمة عبارة عف مجموعة مف الخطوط الموجودة في أطراؼ األصابع تتشابو عند الجميع. 26
 البشرة ىي الطبقة الداخمية لمجمد. 27
 الدورة الدموية الكبرى ىي تدفؽ الدـ مف القمب إلى الرئتيف وعودتو إلى القمب مرة أخرى. 28
 الحالب أنبوبة رفيعة تصؿ بيف الكمية والمثانة حيث انو يقـو بتجميع البوؿ. 29
 األدمة ىي الطبقة الخارجية لمجمد 35
 أنابيب دقيقة موجودة في البشرة .تجاويؼ الشعر ىي  31
 صبغة الميالنيف ىي التي تكسب الدـ الموف 32
 أمالح والباقي ماء.%99العرؽ ىو سائؿ يخرج مف الجمد حيث انو يتكوف مف  33
 العدسة تستخدـ لرؤية األشياء الدقيقة لمخاليا. 34

 

 

 


