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ممخػص الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف
في تنمية المفاىيـ العممية كعمميات العمـ لدل طالب الصؼ الخامس األساسي بغزة ،كاستخدـ
الباحث في دراستو المنيج التجريبي القائـ عمى تصميـ المجمكعتيف مع اختبار قبمي -بعدم؛
حيث َّ
تـ اختيار عينة مف طالب مدرسة شيداء الشيخ رضكاف األساسية (أ) لمبنيف لتككف ميدانان
لمدراسة ،كالبالغ عددىـ ( )68طالبان ،حيث يكِّزعت العينة إلى مجمكعتيف؛ مجمكعة تجريبية
عددىا ( )33طالبان درست كفؽ استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف ،ك مجمكعة ضابطة
عددىا ( )35طالبان درست كفؽ الطريقة العادية ،كشممت أدكات الدراسة
اختبار مكضكعيان
ان
اختبار مكضكعيان لعمميات العمـ مككف مف ( )25فقرة،
لممفاىيـ العممية مككف مف ( )32فقرة  ،ك
ان
كما قاـ الباحث بتطبيؽ كال االختباريف عمى عينة استطالعية قكاميا ( )35طالبان؛ كذلؾ

لحساب معامالت الصعكبة كالتمييز ،كالتأكد مف صدقيما كثباتيما ،كما قاـ الباحث بإعداد و
دليؿ
لممعمـ كفؽ خطكات االستراتيجية المستخدمة ،كتكصمت نتائج الدراسة إلى ما يمي:
 -1تكجد فركؽ دالة إحصائية عند مستكل  0.01بيف متكسط درجات طالب المجمكعة
التجريبية كمتكسط درجات طالب المجمكعة الضابطة في االختبار البعدم لممفاىيـ
العممية لصالح المجمكعة التجريبية.
 -2تكجد فركؽ دالة إحصائية عند مستكل  0.01بيف متكسط درجات طالب المجمكعة
التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في االختبار البعدم لعمميات العمـ
لصالح المجمكعة التجريبية.
كبناء عمى ذلؾ أكصت الدراسة بما يمي:
ن

 -1أىمية استخداـ استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف في تدريس العمكـ في المراحؿ
التعميمية المختمفة.
 -2االىتماـ بطرؽ تنمية المفاىيـ العممية كعمميات العمـ كخاصة في مرحمة التعميـ
األساسي.
الكممات المفتاحية  :استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف ,المفاىيـ العممية ,عمميات العمـ ,الصؼ الخامس
األساسي.


ب

Abstract
The study aimed at identifying the Impact of Using Two-side
Brain Learning Strategy on Developing Scientific Concepts and Science
Processes among Fifth Graders in Gaza. The researcher used the
experimental approach based on a two-group design with a pre and a
post test. Shohadaa Sheikh Radwan Basic boys school (A) was chosen to
be the field of the study with a sample composed of (68) male students.
Students were distributed into two groups: (33) students for the
experimental group in which the two-side brain learning strategy was
implemented, and (35) students for the control group following the
traditional method in their study. The instruments of the study
represented in an objective test consisting of (32) items of the Scientific
Concepts and an objective test composed of (25) items of the Science
Processes. The researcher implemented both tests on a pilot sample
composed of (35) students in order to calculate the coefficients of
difficulty and discernment to verify their validity and reliability. The
researcher also prepared a teacher guide based on the used strategies.
The Results of the Study:
1- There are statistically significant differences at 0.01 level between
the mean scores of the experimental group students and the control
group students in the post application test on scientific concepts in
favor of the experimental group.
2- There are statistically significant differences at 0.01 level between
the mean scores of the experimental group students and the control
group students in the post application test on science processes in
favor of the experimental group.
Study Recommendations:
1- The importance of applying the Two-side Brain Learning Strategy
while teaching science in different educational stages.
2- Attention to the methods of developing scientific concepts and
science processes specially in the elementary stage.
Key words: Two-side Brain Learning Strategy, Scientific Concepts, Science
Processes, Fifth Graders.
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اإلىداء
إلى معممي األكؿ كقدكتي
رسكؿ اهلل عميو أفضؿ الصالة كالسالـ.
***

إلى مف زرع في نفسي الطمكح كاإلصرار ,كعممني الصبر عمى عثرات الزماف ,أبي
رحمو اهلل كأسكنو فسيح جناتو.
***

إلى مف رأتني بقمبيا قبؿ عينييا ,كحممتني في أحشائيا قبؿ يدييا ,أمي
السر كالعمف ,حفظيا اهلل ,ك َّ
أمد في عمرىا.
مف دعت لي في ِّ
***

إلى مف مشت معي الطريؽ خطكة بخطكة كشاركتني حممي الجميؿ ,زكجتي
جعميا اهلل منبعان لمخير دكمان.
***

إلى أممي في الحياة أبنائي الكراـ( ,أحمد -خالد – آيات)
حفظيـ اهلل كجعميـ مف الصالحيف.
***
إلى مف يجرم حبيـ في عركقي ,كشارككني أسعد المحظات
إخكاني كأخكاتي كأقاربي كذكييـ
***

إلى ركاد الفكر ,كمنابع العطاء ,كحممة القرآف ,ككرثة األنبياء
أعضاء الييئة التدريسية الكراـ
***

إلى جميع الباحثيف كالباحثات كالعامميف في مختمؼ المجاالت
أىدم ىذا العمؿ المتكاضع,,,,


ج

شكر كتقدير

أشكر ا﵀ العظيـ ،رب العرش الكريـ ،الذم كفقني إلنجاز ىذا البحث المتكاضع ،إنو

نً ٍع ىـ المكلى كنً ٍع ىـ النصير ،كأصمي كأسمـ كأبارؾ عمى سيد األناـ ،سيد األكليف كاآلخريف ،محمد
ابف عبد ا﵀ عميو أفضؿ الصالة كالسالـ.
ض ِ
ش ُك َر ِن ْع َمتَ َؾ الَِّتي
اؿ َر ِّ
مصداقان لقكلو تعالى ﴿ فَتََب َّ
َف أَ ْ
اح نكا ِّمف قَ ْكلِ َيا َكقَ َ
ب أ َْك ِز ْع ِني أ ْ
س َـ َ
يف﴾
ضاهُ َكأ َْد ِخ ْم ِني ِب َر ْح َم ِت َؾ ِفي ِع َب ِاد َؾ َّ
ت َعمَ َّي َك َعمَ ٰى َكالِ َد َّ
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الصالِ ِح َ
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عمي أف أتقدـ بالشكر كالعرفاف إلى الجامعة اإلسالمية التي احتضنت طمكحي
[النمؿ ]91:فحقان ٌ
كرعت أفكارم .كما أتكجو بالشكر الجزيؿ لعمادة الدراسات العميا في الجامعة اإلسالمية ،كالى
أعضاء الييئة التدريسية في كمية التربية؛ لما بذلكه مف و
و
مخمص في سبيؿ إتاحة الفرصة لي
جيد
لنيؿ ىذه الدرجة.

كما كأتقدـ بخالص الشكر كالعرفاف إلى مشرفي الفاضؿ ،األستاذ الدكتكر :عزك إسماعيؿ

عفانة  ،الذم تكرـ بإشرافو عمى ىذا البحث المتكاضع ِّ
و
بكؿ
صدر رحب  ،فكاف لي أبان كأستاذان

عمى مف سعة صدره ،كسماحة
فاضالن ،كمنحني الثقة كالدعـ المعنكم قبؿ العممي ،كأفاض ٌ
خمقو؛ فأساؿ ا﵀ العظيـ أف يجزيو خير الجزاء في الدنيا كاآلخرة.
كما كأتقدـ بالشكر كاالمتناف إلى أعضاء لجنة المناقشة الكراـ:

الدكتكر/
الدكتكر/

حفظو ا﵀ (مناقشان داخميان)

حفظو ا﵀ (مناقشان خارجيان)

المذيف تكرما بمناقشة الرسالة ،كابداء مالحظاتيما كآرائيما فميما خالص التقدير كفائؽ االحتراـ.

كيطيب لي أف أتقدـ بخالص الشكر كفائؽ التقدير إلى أسرتي الحاضنة :معممي مدرسة شيداء

الشيخ رضكاف األساسية (أ) ،كالمتمثمة بمدير المدرسة الفاضؿ األستاذ :مجدم حالكة ،لما بذلكه
و
مف و
ككقت في سبيؿ مساعدتي عمى تطبيؽ ىذه الدراسة  ،فجزاىـ ا﵀ خير الجزاء ،كأجزؿ
جيد

ليـ المثكبة كالعطاء.

كأخي انر ؛ أتقدـ بجزيؿ الشكر كاالمتناف إلى ك ٌؿ مف ميدكا لي سبيؿ االرتقاء كالنجاح  ،كك ٌؿ
مػف قدـ لي العكف إلتماـ ىذا العمؿ المتكاضع.
كاهلل مف كراء القصد,,,,
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الفصؿ األكؿ

خمفية الدراسة كأىميتيا
مقدمة الدراسة

برضى اإلنساف أك سخطو فإف تطك انر سريعان كتغي انر مممكسان يحدث في شتى أعمدة الحياة

كفي كافة مناحييا ،كال عجب في ذلؾ ألف التطكر سنة ككنية كحقيقة ربانية مصداقان لقكلو تعالى
﴿ يك َّؿ ىي ٍكوـ يى ىك ًفي ىشأ و
ٍف﴾ [الرحمف ]21:األمر الذم انعكس تمامان عمى مجاؿ التربية كالتعميـ
الذم عانى كمازاؿ يعاني الكثير مف القصكر كعدـ االىتماـ؛ فالمدارس ىي المؤسسات التي

تشكؿ عصب العممية التربكية ،كىي منيؿ العمكـ كالمعارؼ ،كىي التي تستقبؿ ىذا التطكر

كتسايره ،كىي بما تمتمؾ مف طرائؽ كأساليب كأنظمة قادرة عمى النيكض كعمى الكقؼ أماـ
الزحؼ المعرفي كالتطكر اليائؿ في عممية التعميـ.

لذلؾ تغيرت نظرات الباحثيف إلى كافة أنظمة التعميـ بما فييا المعمـ كالمتعمـ كالبيئة

ك........الخ ،فمـ يعد دكر المعمـ الممقف ،كلـ يعد دكر الطالب المستمع ،كال مجاؿ لكجكد البيئة
الخاممة ،كمف بيف ىذه العناصر ناؿ المتعمـ الحظ األكبر مف صيحات الباحثيف الذيف أعطكه

اىتماميـ ،كجعمكه محك انر لمعممية التعميمة ،كجعمكا حؿ مشكالتو في مقدمة اىتماميـ كاعتبركىا

اإلنجاز األكبر في ىذا الميداف.

كلقد شيدت فترة الستينات كالسبعينات مف القرف العشريف بناء مناىج حديثة لمعمكـ
بيدؼ إرساء طرؽ كاتجاىات كاضحة في ميداف التدريس ،كالتي مف شأنيا النيكض بالجكانب

الفكرية كالقيمية كالتحصيمية لمطمبة في المراحؿ التعميمية الثالثة :االبتدائية ،كاإلعدادية،

كالثانكية؛ كالتي تحاكؿ جاىدة لحؿ المشكالت العديدة التي يعاني منيا الطالب مثؿ :ضعؼ

التفكير ،كضعؼ القدرة عمى استقصاء المكاقؼ العممية ،كسمبية البحث ،كعدـ اتساع األفؽ،
كقمة التفتح العقمي كغيرىا( .عطاا﵀2001 ،ـ ،ص)18

كلعؿ مف أىـ المشكالت التي يممسيا مف يعمؿ في ذلؾ الحقؿ؛ عدـ قدرة الطمبة عمى
تطكير ميارتيـ العممية ،كعدـ كصكليـ الى المعرفة العممية الصحيحة بطريقة سميمة ،كىذا ما

أكد عميو كالن مف شكاب  Schwabكجانييو  Gagneكتايمكر ،Tylorحيث نظركا إلى أف طريقة
الكصكؿ إلى المعرفة العممية ىي الجانب األكثر أىمية بالنسبة لمعمـ ،فالجانب األىـ لمعمـ ىك
كيؼ يتكصؿ العمماء إلى اكتشافاتيـ ،ككيؼ يصمكف الى المعرفة العممية( .خطابية2011،ـ،

ص)29
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ك يؤكد جانييو  Gagneأف عمميات العمـ ىي أساس التقصى ك االكتشاؼ العممي لما

تتميز بالعديد مف الخصائص اليامة ،أبرزىا :مساعدة المتعمـ عمى مكاجية المشكالت الحياتية
التي تكاجيو كاقتراح الحؿ األمثؿ ليا ،لذلؾ أصبحت عمميات العمـ ىدفان رئيسان مف أىداؼ

تدريس العمكـ ،كىذا ما أكدت عميو الرابطة القكمية لمعممي العمكـ في الكاليات المتحدة األمريكية
 )NSTA( National Sciene Teacher Associationالتي دعت بضركرة تضميف

عمميات العمـ في مناىج العمكـ ،بؿ تعدل األمر كاعتبرت أف عمميات العمـ أساس مف أسس

بناء المناىج( .خطابية2011،ـ ،ص)29

كال عجب في ذلؾ؛ فاىتماـ الباحثيف بعمميات العمـ ليس كليد الفترة الحالية كانما يرجع

إلى فترة زمنية بعيدة؛ بدليؿ كضعيا ضمف الثقافة العممية التي نادت بيا الكثير مف الجمعيات
التربكية في تدريس العمكـ( .سعيدم كالبمكشي2009 ،ـ ،ص)61
كيرل الباحث أف اإلىتماـ بعمميات العمـ المختمفة يحقؽ المفيكـ الشامؿ لمعمـ ،ألف العمـ
في حقيقتو تفاعؿ ديناميكي يشمؿ النظرية كالتطبيؽ عمى حد سكاء ،كتحقؽ عمميات العمـ

الجانب التطبيقي مف العمـ ككنو مادة كطريقة حيث يحتاج الطمبة إلى امتالؾ ميارات ك قدرات

عقمية خاصة لتنفيذ األنشطة ،كالتجارب التي تتضمنيا مناىج العمكـ في كافة المراحؿ التعميمية.
كعمى نفس الكتيرة السابقة يبرز مصطمح آخر مك واز لعمميات العمـ ،كمرتبط معو ،كىك
المفيكـ العممي الذم يشكؿ أىمية كبرل لممتعمـ ،كتعتبر المفاىيـ العممية أىـ نكاتج تعمـ العمكـ،
كىي السمـ األكؿ لمكصكؿ إلى المبادئ كالقكانيف كالنظريات ،كتبرز أىمية المفاىيـ بشكؿ كاضح

في أنيا تقمؿ مف التعقد المعرفي الذم يقؼ حاج انز أماـ حؿ المشكالت المختمفة اتي تكاجو

الطمبة.

حيث يعتبر تككيف المفاىيـ العممية كتنميتيا لدل الطمبة ،أحد أىداؼ تدريس العمكـ في

جميع مراحؿ التعميـ المختمفة ،كما يعتبر مف أساسيات العمـ كالمعرفة التي تفيد في فيـ ىيكمو

العاـ ،كليذا فإف تككيف المفاىيـ العممية كتيذيبيا لدل الطمبة ،عمى اختالؼ مستكياتيـ
التعميمية؛ يتطمب أسمكبان تدريسيان مناسبان يتضمف سالمة تككيف المفاىيـ العممية ،كبقاءىا،
كاالحتفاظ بيا( .النجدم كعبد اليادم2005 ،ـ ،ص)349

كعمى الرغـ مف أىمية المفاىيـ العممية في تعمـ العمكـ تشير نتائج الدراسات كالبحكث في

التربية العممية الى كجكد صعكبات في تعمـ المفاىيـ العممية لدل الطالب إما بسبب طبيعة
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المفيكـ كأف يككف مجرد أك معقد أك بسبب نقص الخمفية العممية المالئمة المسبقة عف المفيكـ
عند المتعمـ أك في طبيعة االستراتيجيات المتبعة أك في طبيعة المناىج التعميمية كغير ذلؾ مف

األسباب التي تقؼ أماـ التالميذ في تعمـ المفاىيـ كتنميتيا( .خطابية2011،ـ ،ص)40
مف أجؿ ذلؾ؛ يكضعت العديد مف النظريات كالفمسفات لمتغمب عمى الصعكبات التي
يكاجييا الطالب في تنمية المفاىيـ العممية ،كعمميات العمـ ،كمف ىذه النظريات البنائية

كالمعرفية كنظرية التعمـ المستند الى الدماغ ،فالدماغ في حد ذاتو كاف مكضكعان لمدراسة لقركف

مضت ،ككاف ليزلي ىارت  Leslie Hartمف أكائؿ مف كتب في الدماغ مف كجية نظر تربكية
حيث ابتكر مصطمح متناغـ مع الدماغ  Brain-Compatibleليدؿ عمى التعميـ المصمـ

لتكييؼ المكاقؼ المدرسية كالتدريس مع طبيعة الدماغ( .السمطي2009 ،ـ ،ص )26-25

كتؤكد العديد مف الدراسات التربكية بأف عمميتي التدريس كالتعمـ بالدماغ تؤثراف عمى

مجريات السمكؾ اإلنساني ،كخاصة عندما يقدـ لممتعمـ حقائؽ كمفاىيـ كمعمكمات معينة؛ تنسجـ
مع الخبرات المختزنة في بينة الدماغ .كلكي تنمى قدرات الدماغ ينبغي أف ندرس ما يقدـ لممتعمـ

مف معمكمات كمفاىيـ؛ بحيث يقكـ الدماغ بتنظيـ تمؾ المعمكمات حتى تصبح ذات معنى.

(عفانة كالجيش2009 ،ـ ،ص ص )19-18
كيرل الباحث أف نظرية التعمـ المستند الى الدماغ تساعد في تكسيع القدرة العقمية لدل
الطمبة ،األمر الذم يفيد في اكتسابيـ لميارات عمميات العمـ كالمفاىيـ العممية ،كينمييا بأسمكب
عممي صحيح.

كمف الدراسات التربكية التي أثبتت فاعمية التعمـ المستند الى الدماغ دراسات :القرني

( )2015كالتي تناكلت التعمـ المستند إلى الدماغ كأثره عمى تنمية ميارات التفكير عالي الرتبة،
كشارما  )2015( Sharmaكالتي تناكلت التعمـ المستند إلى الدماغ كأثره عمى التحصيؿ،
كعفانة ( )2013كالتي تناكلت التعمـ المستند إلى الدماغ كأثره عمى عادات العقؿ المنتج ،مما

دفع الباحث إلي اىتمامو بأبحاث الدماغ ،حيث يمعب التعمـ المستند إلى الدماغ دك انر ىامان في
العممية التربكية ،كككف أف الباحث يعمؿ في الميداف التربكم ،فقد كاف ذلؾ مصد انر إلحساسو
بالمشكمة مف خالؿ مالحظتو لممعمميف عند تقديميـ لممفاىيـ العممية بعدـ اتباعيـ لألسمكب

العممي الصحيح ،مما أدل الى صعكبة في قدرة الطالب عمى تككيف تصكر عقمي كاضح
لبعض المفاىيـ العممية ،كخمؿ في اكتساب عمميات العمـ التي تحتاج الى معمـ عمى دراية بكيفية

إكسابيا ،كتنميتيا ،فكانت مشكمة البحث عمى النحك التالي أثر استخداـ استراتيجية التعمـ
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بالدماغ ذم الجانبيف في تنمية المفاىيـ العممية كعمميات العمـ لدل طالب الصؼ الخامس

األساسي بغزة.

مشكمة الدراسة:

تتمثؿ مشكمة الدراسة في اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي:

"ما أثر استخداـ استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف في تنمية المفاىيـ العممية

كعمميات العمـ لدل طالب الصؼ الخامس األساسي بغزة ؟"
كيتفرع عف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 -1ما المفاىيـ العممية المراد تنميتيا لدل طالب الصؼ الخامس في كحدة المادة في كتاب
العمكـ؟
 -2ما عمميات العمـ المراد تنميتيا لدل طالب الصؼ الخامس في كحدة المادة في كتاب
العمكـ؟
 -3ما الصكرة المقترحة الستراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف المستخدمة لتنمية المفاىيـ
العممية كعمميات العمـ لدل طالب الصؼ الخامس في كحدة المادة في كتاب العمكـ؟
 -4ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( ) α ≥ 0.05بيف متكسطي درجات
طالب المجمكعة التجريبية كأقرانيـ في المجمكعة الضابطة في اختبار تنمية المفاىيـ البعدم؟

 -5ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( ) α ≥ 0.05بيف متكسطي درجات
طالب المجمكعة التجريبية كأقرانيـ في المجمكعة الضابطة في اختبار عمميات العمـ البعدم؟

فركض الدراسة:

لإلجابة عف أسئمة الدراسة تـ صياغة الفركض الصفرية التالية:

 -1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( ) α ≥ 0.05بيف متكسطي درجات
طالب المجمكعة التجريبية كأقرانيـ في المجمكعة الضابطة في اختبار تنمية المفاىيـ البعدم.

 -2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( ) α ≥ 0.05بيف متكسطي درجات
طالب المجمكعة التجريبية كأقرانيـ في المجمكعة الضابطة في اختبار عمميات العمـ البعدم.
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أىداؼ الدراسة:

تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية:

 -1تحديد المفاىيـ العممية الكاجب تنميتيا لدل طالب الصؼ الخامس األساسي في كحدة
المادة.

 -2تحديد عمميات العمـ األساسية الكاجب تنميتيا لدل طالب الصؼ الخامس األساسي في
كحدة المادة.
 -3التعرؼ عمى المالمح األساسية الستراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف المستخدمة في
تدريس كحدة المادة لطالب الصؼ الخامس األساسي.
 -4معرفة أثر استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف في تنمية المفاىيـ العممية لدل طالب
الصؼ الخامس األساسي.
 -5معرفة أثر استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف في تنمية عمميات العمـ لدل طالب
الصؼ الخامس األساسي.

أىمية الدراسة:

ترجع أىمية الدراسة إلى اإلعتبارات اآلتية:

 -1تعتبر الدراسة استجابة لالتجاىات الحديثة التي دعت بضركرة االىتماـ باستراتيجيات
الدماغ ذم الجانبيف كأىميتيا في تنمية المفاىيـ العممية كعمميات العمـ ،االمر الذم قد يفيد

المشرفيف التربكييف كالقائميف عمى إعداد دكرات لمعممي العمكـ.
 -2تكفر ىذه الدراسة دليؿ لممعمـ في كحدة المادة معدا كفؽ خطكات استراتيجية الدماغ ذم
الجانبيف كالذم يكدم الى تنمية المفاىيـ كعمميات العمـ بطريقة فعالة يمكف أف يفيد المعمميف في

إعداد دركسيـ بنفس نمط الدليؿ.

 -3تكفر ىذه الدراسة اختبا انر لممفاىيـ العممية قد يستفيد منو طمبة البحث العممي في إعداد
أدكاتيـ البحثية.

 -4تكفر ىذه الدراسة اختبا انر لعمميات العمـ قد يستفيد منو طمبة البحث العممي في إعداد أدكاتيـ
البحثية .
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حدكد الدراسة:

طيبقت ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ 2016-2015ـ عمى طالب

الصؼ الخامس األساسي في مدرسة شيداء الشيخ رضكاف األساسية (أ) لمبنيف ،كاقتصرت عمى
استخداـ استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف في تدريس الكحدة الخامسة "المادة " مف كتاب

العمكـ كالمقررة عمى طالب الصؼ الخامس األساسي كقياس أثرىا عمى تنمية المفاىيـ العممية

كبعض عمميات العمـ األساسية المتضمنة في ىذه الكحدة كالتي تضمنت الميارات اآلتية:

(المالحظة-التصنيؼ-االستنتاج).

مصطمحات الدراسة:

تـ تعريؼ مصطمحات الدراسة إجرائيان كما يمي:

استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف :

كيعرفيا الباحث إجرائيان  :بأنيا مجمكعة مف اإلجراءات كالممارسات كالمستندة الى

مبادئ نظرية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف كالتي استخدميا المعمـ في تنمية المفاىيـ كعمميات
العمـ لدل طالب الصؼ الخامس كالمككنة مف المراحؿ التالية (االستعداد لمتعمـ ،االندماج

المنظـ ،اليقظة اليادئة ،المعالجة النشطة ،تكسيع السعة الدماغية).
عمميات العمـ:

كيعرفيا الباحث إجرائيان :ىي مجمكعة العمميات العقمية التي يستخدميا طالب الصؼ

الخامس بيدؼ تنظيـ مالحظتيـ كاستنتاجاتيـ عند تطبيؽ استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف

كالتي تيقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في اختبار عمميات العمـ المعد خصيصان لذلؾ.
المفاىيـ العممية:

كيعرفيا الباحث إجرائيان :ىي التصكرات الذىنية التي تتككف لدل طالب الصؼ الخامس

مف خالؿ السمات المشتركة لمظكاىر العممية المتضمنة في كحدة المادة كالتي تيقاس بالدرجة
التي حصؿ عمييا الطالب في اختبار المفاىيـ المعد خصيصان لذلؾ.
الصؼ الخامس األساسي:

كيعرفو الباحث إجرائيان :ىك أحد صفكؼ المرحمة األساسية الدنيا مف مراحؿ التعميـ العاـ،

كالتي تبدأ مف الصؼ األكؿ حتى العاشر األساسي ،كتتراكح أعمار الطالب في ىذا الفصؿ ما

بيف ( )11-10سنة عادة.
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الفصؿ الثاني
اإلطار النظػرم
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الفصؿ الثػػػاني

اإلطار النظػػػرم
المحكر األكؿ :نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ :Brain Based Learning
مقدمة:

حػػاز ال ػػتعمـ بالػػدماغ عم ػػى اىتمػػاـ الب ػػاحثيف لع ػػدة قػ و
ػركف مض ػػت؛ حيػػث ظي ػػرت الب ػػدايات

األكلى لمحديث عف الدماغ منذ قرابة ألفي عاـ ،كفي بداية القرف العشريف تـ مقارنة عمؿ الػدماغ

بمدينػػة تحتػػكم عمػػى لكحػػات مفػػاتيح  City’s Switchboardكبػػدأ مفيػػكـ الػػدماغ يأخػػذ حي ػ انز

أكسع ،كفي عاـ1970ـ ظير مفيكـ نظرية جانبي الدماغ.

))Spears & Wilson, 2009, p.2

كفػػي العقػػديف األخي ػريف مػػف القػػرف العش ػريف بػػدأ االىتمػػاـ بجػػانبي الػػدماغ مػػف أجػػؿ الػػتعمـ

كالفيػػـ القػػائـ عمػػى المعنػػى ،كذلػػؾ مػػف خػػالؿ التعػػرؼ عمػػى آليػػات عمػػؿ الػػدماغ بجانبيػػو لػػدعـ
نشػػاطات المتعممػػيف ،كتنميػػة قػػدراتيـ العقميػػة فػػي جػػانبي الػػدماغ ،إذ ظيػػرت حػػديثان أصػكات تنػػادم
ببن ػػاء بػ ػرامج كمن ػػاىج د ارس ػػية تعتم ػػد عم ػػى ال ػػتعمـ بال ػػدماغ ،كذل ػػؾ لتنمي ػػة ق ػػدرات المتعمم ػػيف ف ػػي

مجػػاالت متعػػددة ،إال أف بعػػض البػػاحثيف درس ػكا أثػػر الػػدماغ البشػػرم كقد ارتػػو عمػػى الػػتعمـ؛ حيػػث
أكدكا بأف الدماغ البشرم ال يتضمف فقط جانبيف بؿ إنو يشػتمؿ عمػى ثالثػة أجػزاء كىػي :الجانػب
األيمف كالجانب األيسر كالخاليا العصبية الناقمػة لإلشػارات الكيربائيػة ،كبػذلؾ يكػكف الػدماغ لػيس

نظام ػان كاحػػدان كانمػػا يشػػتمؿ عمػػى أنظمػػة تعمػػؿ بصػػكرة متكاممػػة كشػػاممة مػػف أجػػؿ فيػػـ المكاقػػؼ

بكميتيا كليس بجزيئتيا(.السمطي2009 ،ـ ،ص)25

مفيكـ نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ:

تناكلػػت األدبيػػات التربكيػػة العديػػد مػػف التعريفػػات لنظريػػة الػػتعمـ المسػػتند إلػػى الػػدماغ ،حيػػث

عرفيا كؿ مف كيف ككيف ) ( Caine & Caine, 1998, p.25بأنيػا " نظريػة تتضػمف معرفػة
قكاعد الدماغ لمتعمـ ذم المعنى ،كتنظيـ التعميـ بتمؾ القكاعد في الدماغ".

فػي حػيف عرفيػا جنسػف ( )Jensen, 2000, p.32بأنيػا " نظريػة فػي الػتعمتـ تؤكػد عمػى
الػػتعمـ مػػع حضػػكر الػػذىف ،مػػع كجػػكد االسػػتثارة العاليػػة ،كالكاقعيػػة ،كالمتعػػة ،كالتشػػكيؽ ،كالمػػرح
كغيػػاب التيديػػد ،كتعػػدد كتػػداخؿ األنظمػػة فػػي العمميػػة التعميميػػة ،كغيػػر ذلػػؾ مػػف خصػػائص الػػتعمـ

المتناغـ مع الدماغ".
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عرفيػا بأنيػا " :نظريػة تعميػـ تتضػمف
أمػا إريكسػكف ( )Ericson, 2001, p.202فقػد ٌ
ٌ
تصميمان كتنسيقان لبيئػة تعمػـ نابضػة بالحيػاة  ،كثريػة بػالخبرات المالئمػة لممتعممػيف ،مػع التأكػد مػف
أف المتعمميف يعالجكف خبراتيـ بصكرة تساعدىـ عمى استخالص المعنى مف ىذه الخبرات".

كي ػػرل عفان ػػة كالج ػػيش (2009ـ ،ص )129أني ػػا " :نظري ػػة تس ػػيـ ف ػػي تحس ػػيف ق ػػدرات
المتعمـ التفكيرية مف خالؿ برامج أك مناىج معينة يتـ بناؤىا في ضكء آليات الدماغ".
بينما ترل السمطي (2009ـ ،ص )108أنيػا " :أسػمكب شػامؿ لمتعمػيـ كالػتعمـ ؛ يسػتند
إلى افتراضات عمػـ األعصػاب الحديثػة التػي تكضػح كيفيػة عمػؿ الػدماغ بشػكؿ طبيعػي ،كتسػتند

إل ػػى م ػػا يع ػػرؼ حاليػ ػان بالتركي ػػب التشػ ػريحي لم ػػدماغ البش ػػرم كأدائ ػػو ال ػػكظيفي ف ػػي م ارح ػػؿ تطكري ػػة
مختمفة".

كيػػرل عمػكاف (2012ـ ،ص )22أنيػػا ":نظريػػة تسػػتند إلػػى بنيػػة الػػدماغ ككظيفتػػو بحيػػث
تكفر إطا انر بيكلكجيان شامالن لمتعميـ كالتعمـ كتساعد في تكضيح سمككيات التعمـ".
فػػي ضػػكء مػػا سػػبؽ؛ يسػػتخمص الباحػػث مفيػػكـ نظريػػة الػػتعمـ المسػػتند إلػػى الػػدماغ بأنيػػا
"إط ػػار ش ػػامؿ لم ػػتعمـ يس ػػتند إل ػػى عم ػػـ األعص ػػاب الحديث ػػة بحي ػػث يكظٌ ػػؼ مب ػػادئ عم ػػؿ ال ػػدماغ
كتطك ارتػ ػػو المختمفػ ػػة فػ ػػي تحسػ ػػيف عمميػ ػػة الػ ػػتعمـ لألف ػ ػراد كزيػ ػػادة قػ ػػدرتيـ عمػ ػػى تكظيػ ػػؼ كتنشػ ػػيط

المعمكمات المكتسبة لدييـ".

مبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ:

تشكؿ مبادئ نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ إطا انر عامان لمتعمـ الفعػاؿ؛ حيػث تعمػؿ ىػذه

المب ػػادئ عم ػػى تكجي ػػو المػ ػربيف بص ػػكرة أفض ػػؿ نح ػػك العممي ػػة التعميمي ػػة كتص ػػميـ البيئ ػػة التعميمي ػػة
المناسبة.

كلقد حدد ك هؿ مف كيف ككيف اثني عشر مبػدأن تسػتند إلييػا نظريػة الػتعمـ المسػتند إلػى

الدماغ كىي عمى النحك التالي:

(أبك السميد كعبيدات2007 ،ـ ،ص ص 38-33؛ السمطي2009 ،ـ ،ص ص 126-110؛

عفانػػة كالجػػيش2009 ،ـ ،ص ص Caine & Caine, 2002, pp.2-6; 105-98
Jensen, 2013, pp.1-10; Kiedinger, 2011, p.18; Spears & Wilson, 2009,
)p.2
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 -1عممية التعمـ ترتبط مع الفيسيكلكجيا
physiology:

Learning engages the entire

يرل كيف ككيف أف التعمـ التقميدم ىك التعمـ الذم يعتقد أف الدماغ يعمؿ بشكؿ مستقؿ

عف الجسـ كىذا عمى خالؼ الكاقع حيث أف الدماغ كغيره مف األنظمة التي تعمؿ معان

بحيث تتفاعؿ جميع جكانبيا مع بعضيا البعض كبالتالي البد مف فيـ طبيعة دماغ المتعمـ
مف جميع الجكانب.
 -2الدماغ /العقؿ اجتماعيThe brain/mind is social :

يتأثر الدماغ بما يحيط الفرد كبما يتفاعؿ معو ،كاألفراد المحيطكف بنا ىـ جزء مف نظاـ

اجتماعي أكبر ،كأف جزءان كبي انر مف ذاتنا كىكيتنا يعتمد عمى ما نتأثر بو مػف مجتمعنػا ،كمػف
انتمائنا؛ حيث يبدأ دماغ اإلنساف منذ الكالدة بالتأثر كاالستقباؿ كاالستجابة لما يحيط بو.

 -3البحث عف المعنى ىك أمر فطرم The search for meaning is innate:
يرل كيف أف الحاجة لفيـ األشياء ىي التي تميز الفرد مف مرحمة الطفكلة كحتى البمكغ؛

حيث يكلد الفرد مزكدان بتجييزات بيكلكجية تسمح لػو بفيػـ العػالـ مػف حكلػو حيػث تتكػكف لديػو
رغبػػة أك حاجػػة إلػػى لمػػس األشػػياء كمالحظتيػػا .حيػػث يعمػػؿ الػػدماغ عمػػى تسػػجيؿ األشػػياء

المألكفة تمقائيان حكلو في نفس الكقت يستجيب فييا لممثيرات الجديدة.

-4البحث عف المعنى يتـ مف خالؿ التنميط The search for meaning occurs

through patterning:

إف الػػدماغ يعمػػؿ بصػػكرة أفضػػؿ بكثيػػر عنػػد تكػػكيف المعػػاني مػػف الحيػػاة بكاسػػطة إيجػػاد

أنم ػػاط م ػػف الترتي ػػب كالتص ػػنيؼ كالتنم ػػيط كيش ػػكؿ التص ػػنيؼ ج ػػكىر عممي ػػة التنم ػػيط ،كيك ػػكف
التصنيؼ بإيجاد التشابيات كاالختالفات كمقارنة كفرز المالمح.
-5العكاطؼ ميمة في تشكيؿ األنماط Emotions are critical to patterning:

تجاىؿ العمماء دكر العكاطؼ فػي عمميػة الػتعمـ بسػبب تجػاىميـ لمعمميػات الداخميػة غيػر

المحسكسػػة حيػػث ركػػز السػػمككيكف عمػػى مػػا يمكػػف قياسػػو مػػف ظ ػكاىر العكاطػػؼ  .كبعػػد ذلػػؾ

أصػبح االىتمػػاـ بػػالعكاطؼ كلكػػف بشػكؿ منفصػػؿ عػػف التفكيػػر  ،كلكػف األبحػػاث الحديثػػة تػػرل
أف العكاطؼ ميمة حتى لميارات التفكير العميا؛ كأف الدماغ كالجسـ بما فيو العاطفة يعمػالف
معا كيشكالف كحدة متينة.
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 -6يعػػالج الػػدماغ /العقػػؿ الجزئيػػات كالكميػػات فػػي كقػػت كاحػػد The brain/mind

processes parts and wholes simultaneously:

يسػػتطيع الػػدماغ التعامػػؿ مػػع كػ وػؿ مػػف الكػػؿ كالجػػزء؛ حيػػث يػػرل الػػدماغ الصػػكرة الكميػػة

لألشػػياء كفػػي نفػػس الكقػػت يمتفػػت إلػػى األجػزاء الفرديػة؛ حيػػث أكضػػحت نتػػائج األبحػػاث التػػي

أجريػػت عمػػى األدمغػػة السػػميمة أف كػػال جػػانبي الػػدماغ يعمػػالف معػان كيتكاصػػالف حتػػى تتكامػػؿ
الجزئيات مع الكميات .

 -7يتضػػمف الػػتعمـ كػالن مػػف االنتبػػاه المركػػز كاإلدراؾ الطرفػػي

Learning involves

both focused attention and peripheral perception:

إف الدماغ ميتـ كمنتبو دائمان في مجاؿ حسػي أك صػكرة أك مكضػكع ،كعميػو أف يختػار

مػػا يختػػار كيتجاىػػؿ مػػا يتجاىػػؿ ،فاالنتبػػاه لمكضػػكع مػػا ،يعتبػػر أم ػ انر طبيعي ػان ،كغالب ػان مػػا يػػتـ
انتباىن ػػا لمكض ػػكعات تػ ػرتبط بحاجتن ػػا كرغبتن ػػا ،إف الفكػ ػرة الجكىري ػػة ف ػػي ى ػػذا المب ػػدأ ى ػػي أف

الػػدماغ  /العقػػؿ منشػػغؿ طيمػػة الكقػػت باسػػتقباؿ أعػػداد ال تحصػػى مػػف اإلحساسػػات ،كالصػػكر
كالمدخالت بحيث يحدث االنتباه لألفراد بصكرة طبيعية.

 -8التعمـ يشػمؿ عمميػات الػكعي كالالكعػي Learning is both conscious and

unconscious:

يعالج المتعمـ المعرفة عف كعػي كد اريػة مػف خػالؿ التعامػؿ الػكاقعي معيػا كلكػف ىنػاؾ

عمميات عقمية يقػكـ بيػا الػدماغ بػدكف أف يعييػا المػتعمـ أك يػدركيا ،فػالالكعي يعػالج الخبػرات
كالم ػػدخالت الحس ػػية تح ػػت مس ػػتكيات معق ػػدة م ػػف ال ػػكعي ،كى ػػذا يعن ػػي أف ىن ػػاؾ الكثي ػػر م ػػف

المثيرات الحسية التي يتعرض ليا المتعمـ ال يستطيع أف يدرؾ معناىا إال بعد كقت قد يكػكف

سػػاعة أك يػػكـ أك أسػػبكع أك أكثػر ،كلػػذا فػػإف عمميػػات الفيػػـ قػد ال تحػػدث فػػي الفصػػؿ مباشػرة،
كانما بعد فترة معينة مف خالؿ المعالجات العقمية في الدماغ.
 -9لػػدينا عمػػى األقػػؿ طريقتػػاف لتنظػػيـ الػػذاكرة

approaches to memory:

There are at least two

تعػػد الػػذاكرة مخزنػان لمخبػرات كاألفكػػار التػػي يعييػػا الفػػرد مػػف البيئػػة المحيطػة ،كلكػػف تمػػؾ

الخب ػ ػرات أك األفكػ ػػار ال يمكػ ػػف اسػ ػػترجاعيا بسػ ػػيكلة أك تمقائي ػ ػان ،إذ ينبغػ ػػي أف يػ ػػتـ اسػ ػػترجاع
الخبػرات كاألفكػػار مػػف خػػالؿ مػػركر المػػتعمـ بمكاقػػؼ محػػددة ،كبالتػػالي يحػػدث عػػدة مسػػتكيات

معقػػدة فػػي الػػذاكرة الختيػػار المعمكمػػات كاخراجيػػا إلػػى الػػذاكرة قصػػيرة المػػدل؛ لتصػػبح جػػاىزة

12

لمتفاعؿ مع البيئة الخارجية ،كلقد أشار عمماء النفس المعرفيكف إلى أننا جميعان نمتمػؾ بعػض

األنظمة لمذاكرة مثؿ:

 الذاكرة الصريحةDeclarative memory . -ذاكرة المعاني.

Sematic memory

 الذاكرة اإلجرائيةProcedural memory . الذاكرة االنفعاليةEmotional memory . -10التعمـ لو صفة النماء كالتطكرLearning is developmental :
عمػػى الػػرغـ مػػف أف الػػدماغ شػػديد التعقيػػد ،كلػػو إمكانػػات ىائمػػة إال انػػو شػػديد المركنػػة
كشديد التغير فالدماغ ال ينمك بمجرد الغذاء كالحماية ،كلكف يحتػاج إلػى الخبػرات الحيػة التػي

تقكد إلى ركابط عصبية كاف ارزات كيمياكية ،كيالحظ أف في السنكات االكلى يككف معدؿ نمك
الدماغ مذىالن كىذا يعػكد إلػى أف الخاليػا العصػبية الدماغيػة مسػتمرة كدائمػة النمػك حيػث أنيػا
قادرة عمى إقامة عالقات ك ارتباطات جديدة مف حيف آلخر في ضكء ما يتعرض لػو المػتعمـ

مف خبرات معينة.

 -11يعػػزز الػػتعمـ المعقػػػد بالتحػػدم كيعػػاؽ بالتيديػػػد Complex learning is

enhanced by challenge and inhibited by threat:

تصؿ المعمكمات مػف الحػكاس إلػى الػدماغ ،كاذا حممػت تيديػدان أك مخػاكؼ فػإف الػدماغ

يصدر استجابة سػمبية أك عنػؼ كلكػف كجػكد بعػض التػكتر ال يكػكف سػيئان  ،فػالتعمـ المطمػكب
ينبغي أف يكاجو المتعمـ تحديان مف خالؿ تفاعمو مع البيئة .ممػا يػؤدم إلػى مجازفػات تحػدث

تحسنان كبي انر في عممية التعمـ.

 -12كؿ دماغ منظـ بطريقة فريدةEach brain is uniquely organized :
كؿ إنساف لو دماغ خاص بو؛ بحيث يميزه عف غيػره مػف البشػرية ،حيػث إف لكػؿ دمػاغ

طريقة معينة في التنظيـ ،بؿ إف لكؿ دماغ خرائط عقمية مختمفة عف غيره مف األدمغػة ،ىػذا
عمػػى الػػرغـ مػػف أف لنػػا نفػػس المجمكعػػة مػػف األنظمػػة العقميػػة ،إال أننػػا نختمػػؼ عػػف بعضػػنا

البعض ،كالسبب في ذلػؾ يعػكد إلػى كػؿ مػف نضػج الفػرد كخب ارتػو المكتسػبة ،كالعامػؿ الػكراثي
كمتغيرات البيئة كأساليب المذاكرة كالتعمـ كالشبكة العصبية المكصمة لمدماغ.
في ضكء ما سبؽ يػرل الباحػث أف مبػادئ الػتعمـ القػائـ عمػى الػدماغ تعػزز مػف الػتعمـ
ػر فػي
الفعاؿ الذم يحدث مف خالؿ ممارسة تجارب الحياة الحقيقية؛ بحيث يصػبح أكثػر تعبي ان
ٌ
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البحػػث عػػف المعنػػى كتمكػػيف المتعممػػيف مػػف اسػػتيعاب كخب ػرات الػػتعمـ الفػػردم .كبالتػػالي مػػف

الضركرم أف يتـ تشجيع المتعمميف عمى المشاركة في عممية التعمـ كالتعميـ بنشاط  ،كأف يتـ
اختي ػػار الم ػ ػكاد التعميمي ػػة كفق ػ ػان لتفضػ ػػيالت الم ػػتعمـ؛ ك ػػذلؾ م ػػف المي ػػـ اختيػ ػػار اسػ ػػتراتيجيات

التػػدريس المختمفػػة التػػي تمكػػف المتعممػػيف مػػف الشػػعكر باألمػػاف فػػي الػػتعمـ كاث ػراء بيئػػة الػػتعمـ
بحيث تساعد عمى االسػتفادة مػف عمميػة الػتعمـ .كعػالكةن عمػى ذلػؾ ،يجػب أف تكػكف األنشػطة

ػجعة كيجػػب القضػػاء عمػػى مخػػاكؼ المتعممػػيف ال ازئػػدة مػػف خػػالؿ إنشػػاء التكاصػػؿ
الصػػفية مشػ ٌ
الفعاؿ مع الطمبة .يكضح الشكؿ ( )1.2مبادئ التعمـ المستند غمى الدماغ:
ٌ

شكؿ ( :)1.2مبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ

(المصدر)Canie & Canie, 2007, p.37 :

التطبيقات التربكية لمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ:

ربطت األدبيات التربكية بيف مبػادئ الػتعمـ المسػتند إلػى الػدماغ كبػيف التطبيقػات التربكيػة،

كاستفاد عممػاء التربيػة مػف ىػذه المبػادئ فػي تحسػيف الممارسػات الصػفية ،كيكضػح جػدكؿ ()1.2

التطبيقات التربكية لمبادئ نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ.

(أب ػ ػػك الس ػ ػػميد كعبي ػ ػػدات2007،ـ ،ص ص 40-39؛ الس ػ ػػمتي2008 ،ـ ،ص ص42-40؛

عفانة ك الجيش2009 ،ـ ،ص ص 157-154؛ .)Kiedinger, 2011, pp.19-23
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جدكؿ ( :)1.2التطبيقات التربكية لمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ
ـ

مقترحات التعميـ

المبدأ

شجع الطمبة عمى شرب السكائؿ المختمفة كتناكؿ كجبات

1

عممية التعمـ ترتبط مع الفيسيكلكجيا.

2

الدماغ /العقؿ اجتماعي.

شجع المتعمميف عمى التحاكر كتبادؿ الخبرات فيما بينيـ.

3

البحث عف المعنى ىك أمر فطرم.

قدـ أنشطة مرتبطة بخبرات الطفؿ كحياتو العممية اليكمية.
ّ

4

البحث عف المعنى يتـ مف خالؿ التنميط.

5

العكاطؼ ميمة في تشكيؿ األنماط.

رحب بكؿ طالب عند دخكلو إلى الصؼ في بداية كؿ صباح.

يعالج الدماغ /العقؿ الجزئيات كالكميات

حاكؿ تجنب عزؿ المعمكمات عف سياقيا ,كصمـ نشاطات

في كقت كاحد.

تتطمب تفاعالت كاتصاالت كاممة لمدماغ.

يتضمف التعمـ كالن مف االنتباه المركز

ضع المكاد التعميمية (ممصقات -لكحات) خارج التركيز الحالي

كاإلدراؾ الطرفي.

لممتعمـ لتؤثر عمى التعمـ.

6

7

8

التعمـ يشمؿ عمميات الكعي كالالكعي.

9

لدينا عمى األقؿ طريقتاف لتنظيـ الذاكرة.

10

التعمـ لو صفة النماء كالتطكر.

11

12

خفيفة ,كاالستماع الجيد ليـ.

ار ِع لمراحؿ النضج المختمفة ,إدارة التكتر -التغذية -
التمرينات -الراحة -الحركة.

شجع المعالجة الفعالة مف خالؿ إظيار كادراؾ لتساعد الطالب
بشكؿ كاع عمى تنقيح كمراجعة المعمكمات.
حاكؿ تجنب التركيز عمى التعميـ الركتيني ألنو يتجاىؿ الجانب
الشخصي لممتعمـ.
استخدـ تقنيات تبنى عمى الخبرة العممية كالحسية ,كاعمؿ
عمى ترابط المعمكمات كتكامميا.

يعزز التعمـ المعقد بالتحدم كيعاؽ

ضع المتعمـ في مكاقؼ تثير التحدم ,كابتعد عف لغة التيديد

بالتيديد.

كالكعيد.

كؿ دماغ منظـ بطريقة فريدة.

شجع المتعمميف لمتعبير عف أنفسيـ بطرؽ مختمفة ,كاستخدـ
استراتيجيات مختمفة لجذب اىتماـ الطمبة.
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خصائص التعمـ المستند إلى الدماغ:

مػػف أىػػـ الخصػػائص كالمكاصػػفات لمػػتعمـ المسػػتند إلػػى الػػدماغ مػػا يمػػي( :السػػمطي،

2009ـ ،ص108؛ عفانة كالمكلك2013 ،ـ ،ص )68

 -1الدماغ ىك طريقة في التفكير تتعمؽ بتعمـ شيء ما أك إنجاز عمؿ معيف.
 -2فيـ عممية التعمـ؛ يتـ مف خالؿ االعتماد عمى تركيب الدماغ ككظيفتو.
 -3تعتمد عمى مكاصفات الدماغ مف أجؿ الق اررات كحدكث ال تعمـ.

 -4تمثػػؿ اتجػػاه متعػػدد األنظمػػة ،حي ػث اعتمػػدت عمػػى أنظمػػة متعػػددة مثػػؿ :الكيميػػاء ،كعمػػـ
األعصاب ،كاألحياء ،كاليندسة الكراثية ،كالحاسكب ،كعمـ النفس.

األسس البيكلكجية كالفيسيكلكجية لمتعمـ المستند إلى الدماغ:

لفيـ آلية التعمـ المستند إلى الدماغ البد مف اإلشارة إلى تركيب الدماغ ،كلقد ساعدت

المستحدثات التكنكلكجية كصكر الرنيف المغناطيسي الكظيفي(  (FMRIفي التعرؼ عمى

فيـ يمي يستعرض الباحث الخصائص العامة لمدماغ
البنية األساسية لمدماغ لمبشرم .ك ًّ

كالتركيب الداخمي لو( .السمطي2009 ،ـ ،ص ص43-33؛ المشاعمة2010 ،ـ ،ص ص

32-26؛ عفانة كالجيش2009 ،ـ ،ص ص66-50؛ عمكاف2012 ،ـ ،ص ص-17
21؛ Gaddes, & Edgell 2010, pp.37-40; Gluck, Mercado, and

)Myers,2013, pp.48-57

أكالن :الخصائص العامة لمدماغ:

يعتبر الدماغ أحد أكبر األعضاء المكجكدة في اإلنساف ،فيك عضك يماثؿ شكؿ

المستطيؿ كيزف حكالي ( 450غـ) عند الكالدة ،كيصؿ كزنو مف ( 1400-1300غـ) في

مرحمة الرشد ،كتقدر نسبة كزنو إلى كزف الجسـ حكالي ( )%2عمى الرغـ مف أنو يستيمؾ

مف ( )%25-20مف طاقة الجسـ ،كيمتاز بمزكجتو مثؿ الجيالتيف كعمى الرغـ مف أف

الطبقة الخارجية منو تسمى المادة الرمادية ( )Gay Matterإال أف لكنو الحقيقي بني/
قرنفمي ( )Pinkish-Brownكيشير ىذا المكف إلى أف أعصاب الدماغ غير مكسكة بطبقة
الميالنيف ( ،)Myelinأما المادة البيضاء في الدماغ فتتككف مف أعصاب مغمفة بالميالنيف.
كيتككف الدماغ البشرم مف ثالثة أجزاء رئيسة ىي :
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 -الدماغ الرئيسي ) :(Cerebrumىك الكتمة األكبر في الدماغ ك التي تنقسـ بدكرىا الى

مجمكعة مف أربعة فصكص ك يحيط بو الغشاء الدماغي.

 -الدماغ األصغر ( :)Cerebellumكييتـ بشكؿ أساسي بكظائؼ التكازف ك بتنظيـ

الكظائؼ الحركية .

 -الجذع الدماغي ( :)Brainstemكىك الجزء الذم يربط الدماغ بالنخاع الشككي.

كيكضح شكؿ ( )2.2المككنات الرئيسة لمدماغ

شكؿ ( :)2.2المككنات الرئيسة لمدماغ البشرم
(المصدر)Marieb & Hoehn, 2014, p.6 :

ثانيان :التركيب الداخمي لمدماغ:

يتككف الدماغ مف نكعيف مف الخاليا ىما :الخاليا الغركية ) ،)Glial Cellsكالخاليا

العصبية ( )Neuron Cellsكالتي يبمغ عددىا ( )100بميكف خمية ،كترتبط كؿ كاحدة منيا
باألخرل لتككف شبكة مسؤكلة عف السيطرة عمى كؿ الكظائؼ العقمية .كفيما يأتي شرح لكؿ نكع

منيا:

أ -الخاليػػا الغركيػػة :كتيعػػرؼ بالخاليػػا البينيػػة ،كلػػيس ليػػا جسػػـ خميػػة كيصػػؿ تركيزىػػا إلػػى عش ػرة
أضعاؼ الخاليا العصبية ،كتقكـ ىذه الخاليا بعدة كظائؼ منيا:
 -تغذم خاليا الدماغ.

 تساعد في نقؿ الرسائؿ -تعمؿ عمى إبقاء الخاليا العصبية في مكانيا.
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 -تكفر مادة الميالنيف ك تنظـ جياز المناعة.

كيكضح شكؿ ( )3.2الخاليا الغركية الدماغية

شكؿ ( :)3.2الخاليا الغركية الدماغية

(المصدر)Dhawan, 2015, p.4 :

ب -الخاليػػا العصػػبية :كىػػي الخاليػػا األساسػػية لمػػتعمـ ،كمػا كتمعػػب دك انر ىامػان فػػي إدخػػاؿ كتفسػػير
المعمكمػػات الحسػػية كت ػربط األعصػػاب الحسػػية باألعصػػاب الحركيػػة الخارجيػػة .كتتكػػكف الخاليػػا

العصبية مف المككنات التالية:

 -جسػ ػ ػ ػ ػػـ الخميػ ػ ػ ػ ػػة ( :)Cellbodyكالػ ػ ػ ػ ػػذم يحتػ ػ ػ ػ ػػكم عمػ ػ ػ ػ ػػى الن ػ ػ ػ ػ ػكاة ( )Nucleusكالنكيػ ػ ػ ػ ػػة

(.)Nucleolus

 -ش ػػجيرات الخالي ػػا العص ػػبية ( :)Dendritesكى ػػي زكائ ػػد قص ػػيرة تحم ػػؿ الس ػػياالت العص ػػبية

داخؿ الخمية  ،كتستقبؿ اإلشارات مف الخاليا األخرل.

 -المحكر ( :)Axonكىك امتداد رقيؽ يتشكؿ مف مادة دىنية يساعد عمى نقؿ المعمكمػات عمػى

طكؿ المحكر العصبي ،كما كيسرع مف عممية االنتقاؿ الكيربائي.

 نيايػػة التفريعػػات(  :)Terminal nodesكىػػي يعقػػد صػػغيرة تكجػػد فػػي نيايػػة فػػركع المحػػكرالعصػػبي تحتػػكل عمػػى مكاقػػع اسػػتقباؿ لمنكاقػػؿ العصػػبية .كيكضػػح شػػكؿ ( )4.2مككنػػات الخميػػة
العصبية.

شكؿ ( :)4.2تركيب الخمية العصبية
(المصدر(Neistadt, 2013, p.5 :
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آلية عمؿ الخاليا العصبية:

يستقبؿ جسـ الخاليا العصبية اإلشارات الكيربائية مف الخاليا العصبية األخرل عف طريؽ مكاد

حيكية كيميائية تسمى الناقالت العصبية ( ،) Neurotransmittersمثؿ اإلستيؿ ككليف
 Acetylcholineكاألدريناليف  Adrenalineكالنكر أدريناليف  ،Nor-adrenalineك يكضح

شكؿ ( )5.2ألية عمؿ الخاليا العصبية كدكرىا في استقباؿ المعمكمات.

شكؿ ( :)5.2آلية عمؿ الخاليا العصبية
(المصدر(Hines, 2013, p.6 :

كلتسييؿ معرفة التركيب الداخمي لمدماغ يمكف تقسيمو إلى ثالثة أقساـ رئيسة ىي:
 الدماغ األمامي. الدماغ األكسط. الدماغ الخمفي.أكالن :الدماغ األمامي:

يعتبر الدماغ األمامي ىك الجزء األكبر مف الدماغ كاألكثر تطك انر كيتككف مف:
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أ -الجياز الحشكم ( :)Limbic Systemكيشتمؿ عمى عدة تككينات دماغية مركزية متصمة

ببعضيا البعض ىي:

 األميجداال ( :)Amygdalaكىك الجزء المسؤكؿ عف ربط السمككيات االنفعالية غير الكاعية(لذاكرة اإلج ارئية .) Procedural memory

 الثيالمكس ( : )Thalamusكىك الجزء المسػؤكؿ عػف تصػنيؼ كنقػؿ المعمكمػات مػف جميػعالحكاس (عدا حاسة الشـ) إلى مستكيات أعمى في الدماغ.

 الييبكثالمكس ( :)Hypothalamusكىك الجزء المسػؤكؿ عػف تنظػيـ المعمكمػات مػف داخػؿالجسـ ،كيمعب دك انر ىامان في تنظيـ الدكافع البيكلكجية األساسية مثؿ الجكع ،كالعطش.

 -قريف آمكف ( :)Hippocampusكىذا الجزء مرتبط بالجياز الحشكم ،كلػو دك انر فػي الػذاكرة

المتعمقػػة بالحقػػائؽ (الػػذاكرة الصػريحة  )Declarative memoryكيسػػتطع قػريف آمػػكف تخػزيف
المعمكمات إما لفترات زمنية قصيرة أك طكيمة.
ب -المخ (  :)Cerebrumكىك مركز العمميات الرئيسة كيقع داخػؿ تجكيػؼ الجمجمػة كمحػاط
بسائؿ لحمايتو.
ثانيان :الدماغ المتكسط:

يتجػػو إلػػى األعمػػى مػػف منطقػػة القنط ػرة مػػف الػػدماغ الخمفػػي ،كيمتػػد مػػا بػػيف الػػدماغ الخمفػػي

كالدماغ األمامي ،كيساعد في التحكـ في حركة العيف كالتآزر (التكازف).
ثالثان :الدماغ الخمفي:

يقػع فػػي الجػػزء السػفمي مػػف الػػدماغ كىػػك امتػداد لمنخػػاع الشػػككي ،كيتكػكف مػػف مجمكعػػة مػػف

األجيزة ىي:

 -النخػػاع المسػػتطيؿ ( :)Medulla Oblongataكيقػػع ىػػذا التركيػػب المسػػتطيؿ أعمػػى النخػػاع

الشككي ،كيضبط عدة كظائؼ حيكية ،كيساعد عمػى البقػاء عمػى قيػد الحيػاة فيػك يػتحكـ فػي عػدة
كظائؼ منيا التنفس ،كنشاط القمب ،كضغط الدـ ،كدكرات النكـ كاليقظة.
 الكتم ػػة العص ػػبية الدماغي ػػة (القنطػ ػرة) ( :)Ponsتق ػػع ف ػػكؽ النخ ػػاع المس ػػتطيؿ ،كتػ ػربط من ػػاطؽالػػدماغ السػػفمي بالمنػػاطؽ العمي ػا منػػو ،كتسػػاعد أيض ػان عمػػى تنظػػيـ المعمكم ػات الحسػػية كتعبي ػرات

الكجو.
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 نظاـ التنشيط الشبكي السفمي ( :)Reticular Activating Systemكىك نظػاـ مسػؤكؿ عػفمراقبػػة مسػػتكل نشػػاط الػػدماغ الخمفػػي ،كيحػػافظ عمػػى حالػػة مػػف االسػػتثارة .كىػػك ىػػاـ لتنظػػيـ النػػكـ

كاالستيقاظ .
كيطمؽ عمػى ك وػؿ مػف النخػاع المسػتطيؿ ك الكتمػة العصػبية كجػزء مػف نظػاـ التنشػيط الشػبكي اسػـ
جذع الدماغ (.)Brainstem
 -المخ ػػيخ ( :(Cerebellumيق ػػع المخ ػػيخ عن ػػد م ػػؤخرة ال ػػدماغ ،كيمع ػػب دك انر ىامػ ػان ف ػػي الحرك ػػة

كالتنسيؽ ،كالتكازف ،كتعمـ الميارات المختمفة .كيكضح الشكؿ ( )6.2التركيب الداخمي لمدماغ:

شكؿ ( :)6.2التركيب الداخمي لمدماغ
(المصدر(Hines, 2013, p.2 :

مف خالؿ استعراض الشرح السابؽ يرل الباحث أف الدماغ مف األنظمة الفريػدة "المعقػدة"

كالمسػػؤكلة عػػف جميػػع العمميػػات العقميػػة كالمعرفيػػة ككػػذلؾ الحيكيػػة ،ممػػا يثبػػت دكر الػػدماغ فػػي
عممية التعمـ .حيث يعتبر الدماغ معالجان مكازيان يقكـ بعدة كظػائؼ فػي نفػس الكقػت ،ممػا يتكجػب
عمى المعمميف استخداـ جميع المصادر التعميمية المتكفرة لدييـ في العممية التعمـ.
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جانبا الدماغ كالتعمـ:

أشار العالماف ركجر سبرم ( )Roger Sperryك بكؿ ماكميف ( )Paul Macleanفي

عػػاـ 1960ـ بػػأف كػػال نصػػفي الػػدماغ األيمػػف كاأليسػػر ليمػػا خصكصػػيتيما كمياميمػػا الخاصػػة

التي يقكماف بيا ،كأثبتا بالبحث أف نصفي الدماغ متماثالف تقريبان بالشكؿ كفي الكظائؼ الحيكيػة

الخاص ػػة ب ػػالحكاس ،أم ػػا م ػػف ناحي ػػة الكظ ػػائؼ النفس ػػية كالتفكي ػػر فيم ػػا مختمف ػػاف ع ػػف بعض ػػيما.
(الطريحي ككاظـ2013 ،ـ ،ص)112
إال أف ىنػػاؾ العديػػد مػػف الد ارسػػات الحديثػػة تؤكػػد عمػػى أف الػػدماغ يعمػػؿ بكميتػػو ،كال يمكػػف
فصػػؿ الجانػػب األيمػػف عػػف الجانػػب األيسػػر فػػي التعامػػؿ مػػع المكاقػػؼ الحياتيػػة ،فاإلنسػػاف يمتمػػؾ

دماغ ػان كاحػػدان ،إال أنػػو يتكػػكف مػػف نصػػفي ك ػرة لمعالجػػة المعمكمػػات بأسػػمكبيف مختمفػػيف ،فالنصػػؼ
األيمف مف الدماغ يتخصص في إعادة بناء كتركيب األجزاء لتككيف كؿ متكامؿ ،كما أنو يتعرؼ

عمى العالقات بيف األجزاء المنفصمة ،كىك ال ينتقؿ بصكرة خطية كانما يعمؿ بشكؿ كمي متكافؽ

كمتػ ػك واز ،بينم ػػا يب ػػدم النص ػػؼ األيس ػػر لمكػ ػرة الدماغي ػػة فاعمي ػػة ف ػػي عممي ػػات المعالج ػػة البصػ ػرية

كالمكانيػة ،فػنحف ال نفكػر بنصػػؼ كاحػد دكف األخػر ،فكالىمػا يشػػترؾ فػي العمميػات العقميػة العميػا

(عبيػػد كعفانػػة2003 ،ـ ،ص  )117كيكضػػح الشػػكؿ ( )7.2جػػانبي الػػدماغ كالعمميػػات التػػي تػػتـ
في كؿ جانب.

شكؿ ( :)7.2جانبي الدماغ كالعمميات العقمية التي تتـ في كؿ جانب
)المصدر(Martini, Timmons, and Tallitsch, 2012, p.55 :
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أنماط التعمـ في جانبي الدماغ:

لكؿ جانب مف جانبي الدماغ كظائؼ محددة؛ فالجانب األيسر مسؤكؿ عف الكالـ،

كالمنطؽ  ،Logicأما الجانب األيمف فييتـ بعمميات معينة مثؿ :االستعداد ،كالمكسيقى ،كتذكر

النماذج المصكرة ،كالفف ،كالحدس(Gotts et al., 2013( .

كيكضح جدكؿ ( )2.2انماط التعمـ في جانبي الدماغ( .عفانة كالجيش2009 ،ـ ،ص)28
جدكؿ ( :)2.2أنماط التعمـ في جانبي الدماغ
الجانب األيمف مف الدماغ
مكسيقي

الجانب األيسر مف الدماغ
تخطيطي

تخيمي

رياضي

)(Musical

)(Imaginative

)(Planned

)(Mathematical

تخاطبي

بنائي

تقني

تحميمي

))Talking

)(Synthetic

))Technical

))Analytical

فني

ركحي

إدارم

تحكمي

)(Artistic

)(Spiritual

)(Administrated

)(Control

عاطفي

مفاىيمي

حؿ المشكالت

منظكمي

)(Emotional

)(Conceptual

)(Problem Solving

)(Systemic

داخمي

كمي

احتفاظي

استداللي

)(Internal

)(Conservated

)(Holistic

)(Deductive

كيسػػتخمص الباحػػث أف لكػػؿ جانػػب مػػف جػػانبي الػػدماغ لػػو كظػػائؼ محػػددة ،كأف كػػال الجػػانبيف
يعمالف معان باتساؽ مف أجؿ حيػاة مثاليػة ،كىػذا يتفػؽ مػع الدرسػات الحديثػة التػي أكػدت عمػى أف

الدماغ يعمؿ ككتمة كاحدة .

كذلؾ يرتبط عمؿ الدماغ بالجسد ارتباطان كثيقان حيث شيدت العشرية األخيػرة العديػد مػف

األبحػػاث كالد ارسػػات التػػي دعمػػت مصػػطمح عقمجسػػد(  ) Bodymindككممػػة كاحػػدة مثػػؿ د ارس ػة:

ديامكنػػ ػػد  ،Diamondكلػ ػ ػػؼ  ،Wolfeجػػ ػػكلي  ،Julyكػ ػ ػػاثفKathin؛ حي ػ ػػث اسػ ػ ػػتخدمت ىػ ػ ػػذه

الد ارسػػات كممػػة دمػػاغ ( ) Brainككممػػة عقػػؿ ( )Mindكمت ػرادفيف ،مػػع التركيػػز عمػػى أف الػػدماغ
يشػػير إلػػى العضػػك الجسػػدم ،بينمػػا العقػػؿ يشػػير إلػػى الكظػػائؼ المتناسػػقة( .السػػمطي2009 ،ـ،

ص)58
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ىذا كيشير شكارتز ) (Schwartz, 2015, p. 69إلى أف األشخاص ذكم الدماغ األيمػف

يأخذكف الق اررات مف خالؿ العاطفة كاإلدراؾ كاألشػياء البديييػة المكجػكدة أمػاميـ ،أمػا األشػخاص
ذكك الػػدماغ األيسػػر يأخػػذكف القػ اررات اليكميػػة مػػف خػػالؿ متابعػػة كتعاقػػب الحػدث ككيفيػػة تفكيػػرىـ

كاعتقػػادىـ فيػػو ،كلكػػف األشػػخاص ذكم الػػدماغ األكسػػط يتصػػفكف بالمركنػػة كيتػػأرجحكف مػػا بػػيف

الجانب األيمف كاأليسر عند اتخاذ الق اررات المناسبة.

كيكضح جدكؿ ( )3.2التحركات التدريسػية المسػيطرة عمػى جػانبي الػدماغ عنػد المعممػيف.

(عفانة كالجيش2009 ،ـ ،ص)142

جدكؿ ( :)3.2التحركات التدريسية المسيطرة عمى جانبي الدماغ عند المعمميف
الرقـ
1

التحركات المسيطرة عمى الجانب األيمف

التحركات المسيطرة عمى الجانب األيسر

يسػػػػػػتخدـ المعمػػػػػػـ فػػػػػػي تدريسػػػػػػو المحاضػػػػػػرة يسػػتخدـ المعمػػـ فػػي تدريسػػو المجمكعػػات التعاكنيػػة
كالمناقشة.

2

كال يفضؿ طريقة المحاضرة

يضػػػع أىػػػداؼ الػػػدرس عمػػػى السػػػبكرة أك عمػػػى يضػػع أىػػداؼ الػػدرس عمػػى شػػكؿ رسػػمة أك صػػكرة
العاكس الضكئي.

3

تشمؿ كؿ عناصر المكضكع.

يمتػزـ دائمػان بجػػدكؿ كتكقيػت معػػيف عنػػد تكزيػػع يمتػػزـ بجػػدكؿ كتكقيػػت معػػيف كلكػػف مػػف الممكػػف لػػو
فصكؿ المادة كالقائيا.

4

االنتقاؿ مف مكضكع إلى آخر حسب الحاجة لو.

يعطي المتعمميف بعض األسئمة لإلجابػة عمييػا يدمج دائمان الفػف كالمرئيػات خػالؿ عمميػة التػدريس,
بطريقة مستقمة.

5

كيشجع عمى إجابة األسئمة بصكرة جماعية.

يعطػػي المتعممػػيف بعػػض الكاجبػػات البيتيػػة مثػػؿ يعطػػػي المتعممػػػيف بعػػػض األنشػػػطة الجماعيػػػة مثػػػؿ
الكتابة ,كعمؿ بعض األبحاث.

6

عمؿ مشركعات مرتبطة بمكضكع الدرس.

طبيعة المعمـ ىادئ كيحافظ عمى ترتيب جميػع طبيعػػة المعمػػـ ال يميػػؿ إلػػى اليػػدكء أثنػػاء الػػدرس
حيث يستمر في الحركة كاالنشغاؿ.

األدكات قبؿ البدء في مكضكع الدرس.

كفػ ػػي ضػ ػػكء مػ ػػا سػ ػػبؽ يسػ ػػتنتج الباحػػػػث أف عمػ ػػى المعمػ ػػـ م ارعػ ػػاة خصػ ػػائص أدمغػ ػػة
المتعمميف ،كمستكيات تفكيرىـ ،كتييئػة البيئػة الصػفية المالئمػة لعمميػة الػتعمـ ،كالمتابعػة المسػتمرة
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لممتعممػػيف أثنػػاء الػػدرس ،كػػذلؾ يجػػب عمػػى المعمػػـ تنكيػػع طػػرؽ كاسػػتراتيجيات التػػدريس المختمفػػة
كذلؾ لتنبيو أدمغة المتعمميف عمى الفيـ كاالستيعاب كتبادؿ الخبرات فيما بينيـ.

خصائص التعمـ المتناغـ مع الدماغ ذم الجانبيف:

مي ػػزت األدبي ػػات التربكي ػػة ب ػػيف خص ػػائص ال ػػتعمـ المتن ػػاغـ م ػػع ال ػػدماغ كخص ػػائص ال ػػتعمـ
ٌ
المتع ػارض مػػع الػػدماغ :كيكضػػح جػػدكؿ ( )4.2أىػػـ ىػػذه الخصػػائص( :السػػمطي2009،ـ ،ص
ص134-133؛ عفانة كالجيش2009،ـ ،ص )148
جدكؿ ( :)4.2خصائص التعمـ المتناغـ كالمتعارض مع الدماغ ذم الجانبيف

التعمـ المتناغـ مع الدماغ



التعمـ المتعارض مع الدماغ

غياب التيديد.



التعاكف.



ييدد المعمـ الطمبة كيستخدـ العقاب.

التعمـ فردم.



استثارة عالية كبشكؿ مالئـ لالنفعاالت.



لو تأثير انفعالي منخفض.



شمكلي ككاقعي.



مجزأ ,متتاؿ فقط.




تكظيؼ أنكاع الذكاء المتعدد.



يؤكد عمى السياؽ كالمعنى القيمة.



استخداـ المحاضرات بشكؿ كبير.

يؤكد عمى المحتكل.



تعمـ المكاضيع مف خالؿ تعدد األنظمة.



تدريس المكاضيع بشكؿ منفصؿ.



غالبان ما يككف غنيان بالحركة كالنشاط.



يؤكد عمى التعمـ في بيئة ىادئة.




الدافعية لمتعمـ داخمية.



يكجد تغذية راجعة مباشرة كدراماتيكية.



يتـ دفع التعمـ بالدرجات.

تغذية راجعة سمبية أك متأخرة.



التعمـ األمثؿ يعصب قياسو مباشرة.



يعتمد التعمـ عمى نتائجو.



المعمـ مسيؿ كمرح كابداعي.



يستخدـ عبارات النيي كاألمر.





المعمـ يقترح كيسأؿ كيخبر.



التعمـ غرضي (ذك ىدؼ).



يكفر إمكانية الحركة كالجمسة كجيان لكجو.



بداية أطكؿ كنياية ككسط قصيراف

يطمب المعمـ إجابة كاحدة.

يعطي المدرس مكضكعان حسب اختياره.
يعمـ مف أجؿ اإلختبار.

ينتيي التعمـ عندما ينتيي الكقت

يتضح لػدل الباحػث؛ أف خصػائص الػتعمـ المتنػاغـ مػع الػدماغ تنسػجـ مػع مبػادئ الػدماغ
التي تـ عرضيا مسبقان ،كترتبط ىذه الخصائص مع العديد مف المتغيرات مثؿ التحصيؿ الدراسي

كالدافعية لمتعمـ ،كانجاز الميمات ،بحيث يبقى المتعمـ مكاظبان عمى الميمة التعميمية حتى يحققيػا
بدرج ػػة عالي ػػة م ػػف اإلتق ػػاف ،كيتكج ػػب عم ػػى المعمم ػػيف اختي ػػار اس ػػتراتيجيات مالئم ػػة تنس ػػجـ م ػػع
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خص ػػائص ال ػػتعمـ المتن ػػاغـ م ػػع ال ػػدماغ ،مم ػػا يع ػػزز م ػػف ق ػػدرة الم ػػتعمـ عم ػػى تنظ ػػيـ المعمكم ػػات
كتكظيفيا في حياتيـ اليكمية.

العكامؿ التي تؤثر في التعمـ المستند إلى الدماغ:

تعتمػػد نظريػػة الػػتعمـ المسػػتند إلػػى الػػدماغ عمػػى عػػدة عكامػػؿ ىامػػة ،كفيمػػا يمػػي أبػػرز ىػػذه

العكام ػ ػ ػػؿ( :الس ػ ػ ػػمطي2009 ،ـ ،ص ص105- 101؛ عفان ػ ػ ػػة ك الج ػ ػ ػػيش2009 ،ـ ،ص ص
111-105؛ المكصمي2012 ،ـ ،ص ص.)102-100
 -1العامؿ البيكلكجي :Biological Factor
ي ػرتبط الػػتعمـ المسػػتند إلػػى الػػدماغ بالعامػػؿ البيكلػػكجي ،فالعديػػد مػػف األبحػػاث أشػػارت إلػػى
عالق ػػة ال ػػدماغ ب ػػالتعمـ ،كالتفكي ػػر ،كاإلب ػػداع ،كال ػػذكاء فضػ ػالن ع ػػف ح ػػديثيا ع ػػف دكر الحػ ػكاس ف ػػي

الكظائؼ العقمية؛ لذلؾ يجب عمػى المعمػـ تػكفير جػك صػفي يسػمح بم ارعػاة ىػذا النػكع مػف الػتعمـ،
كأف يككف عمى دراية بتركيب الدماغ ككظائفو ،ككيفية تخزينو لممعمكمات كاستدعائيا ،حتى يعمؿ

عمى إفادة المتعمميف بأقصى درجة.
 -2العامؿ الكراثي :Heredity Factor
يمعب عامؿ الكراثة دك انر ىامػان فػي عمميػة الػتعمـ المسػتند إلػى الػدماغ؛ حيػث تػؤثر الجينػات

 Geneticsعمػػى قػػدرات الػػدماغ مػػف حيػػث التػػذكر كالػػذكاء كالتفكيػػر ،إذ تتحمػػؿ الجينػػات جميػػع
الصػػفات الكراثيػػة التػػي تحػػدد خصػػائص الفػػرد .األمػػر الػػذم يػػؤثر عمػػى الفػػرد باإليجػػاب أك السػػمب

أثناء تفاعمو مع المكقؼ التعميمي.
 -3العامؿ االنفعالي :Effective Factor

تتككف االنفعػاالت نتيجػة عمػؿ عػدة أنظمػة (أجيػزة ) دماغيػة جسػدية ،إذ أشػار ديكاتػانزارك

( ) Dectatanazaroإلػى أف الجيػاز العصػبي الػدماغي ىػك األكثػر صػمة باالنفعػاالت ،كتعتبػر

االنفعاالت عامالن ىامان في التخطيط لخبػرات تعميميػة ؛ حيػث تقػكد إلػى االنتبػاه كالػتعمـ ،كالػذاكرة،
ككممػػا قػػكم ارتبػػاط الخبػرة باالنفعػػاالت الحػػادة سػكاء اإليجابيػػة أك السػػمبية كممػػا قكيػػت الػػذاكرة لتمػػؾ

الخبرات.

 -4العامؿ البيئي :Environmental Factor
عمػا يحػيط بػالفرد مػف مػؤثرات بيئيػة ،كقػد أثبتػت نتػائج
تؤثر البيئة عمى الجينػات ،كتخبرىػا ٌ
البح ػػكث الحديث ػػة أف الػػػدماغ يغي ػػر م ػػف بنيتػ ػػو ككظيفت ػػو كاس ػػتجابة لمم ػػؤثرات البيئي ػػة كالخب ػ ػرات
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الخارجيػػة ،كأشػػارت ديامكنػػد ك ىكبسػػكف  Diamond & Hopsonأف أدمغػػة األطفػػاؿ تتغيػػر
نتيجػػة العكامػػؿ البيئيػػة؛ لػػذا يجػػب عمػػى المعممػػيف العمػػؿ عمػػى تػػكفير بيئػػة تعميميػػة خصػػبة تعمػػؿ
عمى تنمية عقؿ المتعمميف مف خالؿ المشاركة كالتعاكف كالتفاعؿ مع اآلخريف.
 -5العامؿ الحسي الحركي :Movement and Feeling Factor
يسػػتقبؿ الػػدماغ المعمكمػػات مػػف مػػداخؿ مختمفػػة لمحػكاس  ،حيػػث تقػػكـ المسػػتقبالت بترجمػػة
كتنظػػيـ العمميػػات الحسػػية المختمفػػة كترسػػميا إلػػى الػػدماغ؛ إذ تعػػد تمػػؾ المسػػتقبالت مصػػادرنا عػػف
المعمكمػػات حػػكؿ ىػػذا العػػالـ ،كعنػػدما ترسػػؿ ىػػذه المسػػتقبالت المعمكمػػات إلػػى الػػدماغ فإنػػو يعمػػؿ
عمػػى تصػػفيتيا كتخزينيػػا كربطيػػا بحػكادث أك مثيػرات أخػػرل تحػػدث فػػي نفػػس الكقػػت ،كعمػػى ذلػػؾ

فإف أم تشكيو في الحكاس مثؿ اإلعاقات الجسدية المختمفة سيؤدم ذلػؾ إلػى إعاقػة التفكيػر عنػد
المتعمـ ،كيصبح غير قادر عمى التكيؼ كاالندماج في مجتمع العادييف.

 -6العامؿ الغذائي :Nutritional Factor
الشػػؾ فػػي أف الػػدماغ يتػػأثر بالتغذيػػة  ،فالنظػػاـ الغػػذائي القػػائـ عمػػى أسػػس عمميػػة كيعتمػػد

بصػػكرة مباش ػرة عمػػى الفيتامينػػات  ،Vitaminsيجعػػؿ الػػدماغ ينشػػط كينمػػك كيتحسػػف فػػي قد ارتػػو
كانجازاتو  ،كأف سكء التغذية يعمؿ عمى تدني قدرات المتعمـ التفكيرية ،كيضاؼ إلى ما سبؽ إلػى
أف النػػكـ ،كاألكسػػجيف ،كاألطعمػػة المختمطػػة غيػػر المتكازنػػة ،كاإلجيػػاد النفسػػي كالعضػػمي جميعيػػا
تؤثر عمى عمؿ الدماغ كبالتالي عمى قدرة المتعمـ عمى التعمـ كالذاكرة.
كيكضح شكؿ ( )8.2العكامؿ المؤثرة في التعمـ المستند إلى الدماغ

شكؿ ( :)8.2العكامؿ المؤثرة في التعمـ المستند إلى الدماغ
(المصدر :تصميـ الباحث)
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في ضكء ما سبؽ يستنتج الباحث ما يمي:
 -يجب عمى األنظمة التعممية بما فييا مف مدارس كمعمميف أف يككف لدييـ خبرات كافية حػكؿ

العكامػؿ التػي تػؤثر عمػى متطمبػات الػتعمـ المسػتند إلػى الػدماغ  ،بحيػث يسػتطيع كػؿ معمػـ تطبيػؽ
ىػذا النػػكع مػػف الػػتعمـ بصػػكرة تتفػػؽ مػع الػػدماغ البشػػرم كعممياتػػو اإلدراكيػػة كمحاكلػػة تنظػػيـ دركس

في ضكء خصائص ككظائؼ أدمغة المتعمميف المختمفة.

 -ضػركرة إ ازلػة مخػاكؼ المتعممػيف كتػكترىـ ال ازئػػد كعػدـ اسػتفزازىـ؛ ألف ذلػؾ يػؤثر عمػى المكقػػؼ

التعميمػػي ،كبالتػػالي يفقػػد المػػتعمـ قدرتػػو عمػػى الػػتعمـ ،كأف ي ارعػػي المعمػػـ انفعػػاالت المػػتعمـ؛ فكػػؿ
متعمـ بحاجة إلى إدخاؿ الفرح كالسركر ،كتقميؿ الممؿ مف كقت آلخر.

 -لمبيئة دكر ىاـ في تطبيؽ التعمـ المسػتند إلػى الػدماغ حيػث ينمػك كيتطػكر الػدماغ مػف خػالؿ

البيئة التعميمية الخصبة التي تكسب المتعمـ المعمكمات ذات المعنى.

 -يجػػب عمػػى المعممػػيف د ارسػػة الجكانػػب الحسػػية كالحركيػػة لممتعممػػيف ،كادراؾ أف أم تشػػكه فػػي

حكاس المتعمـ سيؤثر سمبان عمى تعممػو ،كيػتـ ذلػؾ مػف خػالؿ تغييػر أمػاكف الطػالب كفقػان لقػدراتيـ
السمعية كالبصرية ،استخداـ لغة مفيكمة كصكت مناسب ،تييئة المناخ الصفي المالئـ حتػى ال

يحدث تشكيو في الفيـ عف طريؽ المدركات أك الحكاس.

 تشجيع المتعمميف عمى إتباع نظاـ التغذية السميمة ،كتكعيتيـ بضركرة تنػاكؿ السػكائؿ المختمفػةخاصة عند النكـ ،كتنكع الكاجبات الغذائية المتكازنة مف األمالح المعدنية كالفيتامينات ،كالتقميػؿ
مػػف الػػدىكف كالنشػػكيات .فالتغذيػػة السػػميمة تمعػػب دك انر ىامػان فػػي تطػػكر الػػدماغ كتحسػػف مػػف قد ارتػػو
العقمية.

انعكاسات التعمـ المستند إلى الدماغ عمى تعمـ كتعميـ العمكـ:

انعكست مبادئ نظرية التعمـ المستند إلػى الػدماغ عمػى المجػاالت التربكيػة بمػا فييػا منػاىج

تعمػػيـ كتعمػػـ العمػػكـ ،حيػػث أشػػار كػػؿ مػف ككنػػؾ كسشػػمر (Koneck & Schiller, 2003,
) pp.3-5إلى أف التعمـ المستند إلى الدماغ كثيؽ الصمة بتدريس العمكـ ،كأف ىناؾ عالقة بيف

معايير تعميـ العمكـ كبيف ىذا النكع مف التعمـ كىذه العالقة ليست مباشرة كلكنيا مكجبػة دائمػا ،ك

يػرل ىػكلي (  )Holloway, 2007, p.64أف مجػاالت العمػكـ المختمفػة يمكػف ربطيػا ببحػكث
الػػدماغ ،حيػػث أشػػار إلػػى أف تك ػرار المعمكمػػات بصػػكرة منتظمػػة؛ يحسػػف مػػف عمميػػة تخزينيػػا فػػي

الدماغ كخصكصان في األنشطة المعممية.
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كفػػي ىػػذا السػػياؽ تػػـ تعريػػؼ الػػتعمـ حػػديثان اسػػتنادان إلػػى نتػػائج أبحػػاث الػػدماغ؛ أنػػو العمميػػة

التي بكاسطتيا يستقبؿ الفرد كيعالج البيانات الحسية ،كيعطي ليا رمك انز داخؿ األنظمػة العصػبية
لمدماغ ،كيحتفظ بيا لحيف إستخداميا في و
كقت الحؽ ( .السمطي2009 ،ـ ،ص)139
كقد أشػارت األدبيػات التربكيػة إلػى مجمكعػة مػف المجػاالت المتعمقػة بتعمػيـ العمػكـ ،كالتػي
تطبؽ فييا نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ ،كذلؾ عمى النحك التالي ( :السمتي2008 ،ـ ،ص

ص149-167؛ السمطي2009 ،ـ ،ص ص 144-141؛سكسا2009 ،ـ ،ص235؛ عفانة
كالجيش2009 ،ـ ،ص ص)131-129

أ -محتكل المنياج:
يج ػػب أف يص ػػمـ محت ػػكل المني ػػاج المس ػػتند إل ػػى ال ػػتعمـ بال ػػدماغ ف ػػي ض ػػكء الخص ػػائص
البيئية المحيطة بالمتعمـ؛ بحيث يجد المتعمـ معنى لمخبرات التعميمية التي يكتسبيا ،كأف يسػتطيع

دمجيا في بنيتو المعرفية ،كربطيا بالخبرات الجديدة.
ب -طرائؽ التدريس كاستراتيجياتو:

يمكػ ػػف لط ارئػ ػػؽ كاسػ ػػتراتيجيات التػ ػػدريس المسػ ػػتندة إلػ ػػى الػ ػػتعمـ بالػ ػػدماغ أف تػ ػػتحكـ فػ ػػي كػ ػػـ

المعمكم ػػات المتدفق ػػة إلي ػػو ،كبالت ػػالي تعم ػػؿ ى ػػذه االس ػػتراتيجيات عم ػػى تكس ػػعة أدمغ ػػة المتعمم ػػيف،
كتسػاعدىا عمػى تكظيػػؼ المعمكمػات بصػكرة كظيفيػػة ،مػف خػػالؿ طػرح مشػكالت ليػػا عالقػة بكاقػػع

المتعمـ .كفي ىذا المجاؿ يستطيع المعمـ أف يستخدـ العديد مف االستراتيجيات مف أىميا مايمي:
 استراتيجية التعمـ التعاكنيCooperative strategy . استراتيجية المتناقضات. -استراتيجية المتشابيات.

Discrepancies strategy
Analogy strategy

 -استراتيجية التحميؿ الشبكيWeb-analysisi strategy .

 استراتيجية التسريع المعرفيCognitive acceleration strategy .ج -الدافعية:
تمعػػب الدافعيػػة دك انر ىام ػان فػػي عمميػػة الػػتعمـ ،حيػػث تجعػػؿ الطػػالب ينيمكػػكف فػػي نشػػاطات

تسػػيؿ عمميػػات الػػتعمـ ،كيكمػػف زيػػادة مسػػتكل الدافعيػػة الداخميػػة لممتعممػػيف باتبػػاع أنش ػطة تعميميػػة
مستندة إلى جانبي الدماغ ،حيث أثبتػت الد ارسػات الحديثػة أنػو ال يحػدث تغيػر فػي سػمكؾ المػتعمـ
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بدكف تغيير مماثؿ في الدماغ ،فانعداـ الدافعية خاصية غير كاقعية حيث تكمف ىذه المشكمة فػي

ظركؼ التعمـ كليس في المتعمـ.
د -الفركؽ الفردية:

تكجػػب بحػػكث الػػدماغ المتعممػػيف أخػػذ احتياطػػات لمفػػركؽ الفرديػػة فػػي أسػػاليب الػػتعمـ ،عػػف

طري ػػؽ تن ػػكع المػ ػكاد التعميمي ػػة ،كتن ػػكع األنش ػػطة كبيئ ػػات ال ػػتعمـ؛ بحي ػػث ت ارع ػػي أدمغ ػػة المتعمم ػػيف
المختمفة.
ق-تقنيات التعميـ:
يمكػػف االسػػتفادة مػػف بحػػكث الػػتعمـ المسػػتند إلػػى الػػدماغ فػػي إث ػراء ثقافػػة المتعممػػيف ،كزيػػادة
قدراتيـ العممية في الدراسة كالبحث ،كاستخداـ التقنية الحديثة كذلؾ مف خالؿ:
 االسػػتفادة مػػف التكنكلكجيػػا الحديثػػة :مثػػؿ الحاسػػكب كاإلنترنػػت فػػي تطػػكير األبنيػػة المعرفيػػةالمتكاجػػدة ف ػػي دم ػػاغ الم ػػتعمـ مػػف خ ػػالؿ البػ ػرامج كالمكض ػػكعات التػػي تنم ػػي ج ػػانبي ال ػػدماغ عن ػػد

المتعمميف.

 -االستعانة بالمعامؿ المدرسية في تنمية قدرات الدماغ مف خالؿ المشكالت ،كاجراء التجػارب

العممية كتعديؿ المفاىيـ كتغييرىا.

 -عمػػؿ المتػػاحؼ ،كأيػػاـ د ارسػػية التػػي تزيػػد مػػف السػػعة العقميػػة لػػدل المتعممػػيف كتنمػػي م ػكاىبيـ

كاتجاىاتيـ.
ك -انتقاؿ أثر التعمـ:
لمتعمـ المستند إلى الدماغ دكر ىاـ في انتقاؿ أثر التعمـ  ،حيث تعتمػد سػرعة انتقػاؿ الػتعمـ

عمى معدؿ اسػترجاع المعمكمػات المخزنػة فػي الػذاكرة طكيمػة المػدل فػي الػدماغ  ،كىػي ميػارة يػتـ

اكتسػػابيا مػػف خػػالؿ الػػتعمـ ،كمػػا أف الػػدماغ يعمػػؿ عمػػى تحكيػػؿ المعمكمػػات غيػػر المرتبطػػة إلػػى
سالسؿ مف الشبكات المنظمػة إلػى حػد كبيػر؛ ممػا يكجػب عمػى المعممػيف اسػتخداـ ىػذا النػكع مػف

التعمـ.

في ضكء ما سبؽ يستنتج الباحث أف التعمـ المستند إلػى الػدماغ أحػدث تغييػ انر فػي المفػاىيـ

التربكية ،كفي الممارسات الصفية ،حيث يشكؿ ىذا التعمـ بيئة ثرية كخصبة الكتساب المعمكمات
كالمعػاني ،كيسػػاعد عمػى ربػػط خبػرات المػتعمـ السػػابقة بػالخبرات الالحقػػة .كبشػ و
ػكؿ عػاـ فػػإف بيئػػات
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ال ػػتعمـ المس ػػتندة إل ػػى ال ػػدماغ ت ػػكفر الدافعي ػػة لم ػػتعمـ كتح ػػدث تغييػ ػ انر ج ػػذريان ف ػػي أدكار المعمم ػػيف
كالمتعمميف ،ككذلؾ في محتكيات المناىج؛ بحيث تجعميا تكاكب احتياجات الطمبة المختمفة.

المحكر الثاني :استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف:
مراحؿ التعمـ الدماغي :Brain of Learning Stages

انبثقت مف نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ العديد مف النماذج كاستراتيجيات التدريس؛

حيث تحدث جنسف عف المراحؿ الخمس لمتعمـ الدماغي ،كالذم طكركه بعد ذلؾ ليصؿ إلى سبع
مراحؿ مكضحة في النقاط التالية)Jensen, 2008, pp.210-223( :
 التييئة :Pre-exposureتيدؼ ىذه المرحمة إلػى إثػارة انتبػاه المتعممػيف ،كتييئػة البيئػة الصػفية ،كخمػؽ اتجػاه ايجػابي

نحك مكضكع الدراسة ،كالكشؼ عف الخبرات السابقة لدييـ.
 -اإلعداد :Preparation

ػار عامػ ػان لم ػػتعمـ الجدي ػػد ،بحي ػػث يجي ػػز دم ػػاغ الم ػػتعمـ
تي ػػدؼ ى ػػذه المرحم ػػة إل ػػى ت ػػكفير إط ػ ان

بالترابطػ ػػات الممكنػ ػػة؛ عػػػف طريػ ػػؽ إعطػ ػػاء فك ػ ػرة عامػ ػػة عػ ػػف مكضػ ػػكع الد ارسػػػة ،كتصػ ػػكر ذىنػ ػػي
لممكاضيع ذات الصمة.
 -عرض المعمكمات كاكتسابيا :Acquisition

تي ػػدؼ ى ػػذه المرحم ػػة إل ػػى تش ػػكيؿ ترابط ػػات عص ػػبية ب ػػيف الخبػ ػرات المكج ػػكدة مس ػػبقان كب ػػيف

الخبرات الجديدة ،ككمما كانت المدخالت مألكفة كمترابطة كانػت الترابطػات العصػبية أقػكل كأكثػر

نفعان ،بحيث يتاح فرصة لممتعمميف اكتشاؼ المعمكمات كالحقائؽ بأنفسيـ.
 -التفصيؿ (الشرح) :Elaboration

تيدؼ ىذه المرحمة إلػى الكشػؼ عػف تػرابط المكاضػيع مػع بعضػيا ،كتػدعيـ الفيػـ ،كنحتػاج

في ىذه المرحمة إلى أنشطة تعميمية متنكعة لمتأكد مف محافظة الدماغ عمى الترابطػات التشػابكية
التي تككنت نتيجة التعمـ الجديد.
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 تككيف الذاكرة :Memory Formationتيػدؼ ىػػذه المرحمػػة إلػػى تقكيػػة الػػتعمـ كاسػترجاع المعمكمػػات بشػػكؿ أفضػػؿ مػػف خػػالؿ ال ارحػػة

الكافي ػػة ،كالتأم ػػؿ ف ػػي األفك ػػار ،كالتغذي ػػة الراجع ػػة الت ػػي تس ػػاعد عم ػػى عم ػػؽ المعالج ػػة الدماغي ػػة
لممعمكمات ؛ كذلؾ ألف الدماغ يتعمـ بأعمى درجات الكفاءة عبر الكقت كليس دفعة كاحدة.
 تأكيد التعمـ (الثقة) :Confidence Checkكىذه المرحمة ال تفيد المعمـ فقط ،بؿ يحتاج إلييا المتعممػكف لتأكيػد الػتعمـ لػدييـ ،حيػث يػتـ تػذكر
التعمـ بأفضؿ طريقة؛ عنػدما يمتمػؾ المػتعمـ نمكذجػان ،أك صػكرة مجازيػة تجػاه المفػاىيـ الجديػدة أك
مادة التعمـ الجديدة.

 التكامؿ الكظيفي :Functional Integrationيتـ فػي ىػذه المرحمػة اسػتخداـ الػتعمـ الجديػد بيػدؼ تعزيػزه الحقػان كالتكسػع فيػو ،بحيػث يػتـ تطػكير
الشػػبكات العصػػبية المكسػػعة أك الممتػػدة مػػف خػػالؿ تكظيػػؼ المػػتعمـ لممعمكمػػات التػػي اكتسػػبيا فػػي

مكاقؼ جديدة .كيكضح الشكؿ ( )9.2مراحؿ التعمـ الدماغي التي اقترحيا جنسف.

شكؿ ( :)9.2مراحؿ التعمـ الدماغي
(المصدر :تصميـ الباحث)
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الفعػػاؿ؛ حيػػث
كيػػرل الباحػػث أف م ارحػػؿ الػػتعمـ الػػدماغي م ارحػػؿ متكاممػػة تعػػزز مػػف الػػتعمـ ن
تزيػػد مػػف قػػدرة المػػتعمـ عمػػى تكظيػػؼ المعمكمػػات المكتسػػبة بصػػكرة كظيفيػػة؛ مػػف خػػالؿ مجمكعػػة

األنشطة التي تيصمـ لزيادة السعة الدماغية لممتعمميف ،كتفاعميـ مع الخبرات المكتسبة ،كقياميـ
بأنشطة فردية كجماعية لمكصكؿ إلى حمكؿ لتسػاؤالتيـ؛ مػف خػالؿ التحػدم اليػادؼ الػذم يػدفعيـ
إلى استكشاؼ المفاىيـ كالمعمكمات إلحداث التكازف كاالستقرار في تفكيرىـ.

مفيكـ استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف:

أكردت األدبيػػات التربكيػػة تعريفػػات متعػػددة السػػتراتيجية الػػتعمـ المسػػتند إلػػى الػػدماغ ؛حيػػث

عرفيا زيتكف (2001ـ ،ص )17بأنيا " :إحدل طرؽ التعمـ القائمة عمى المخ كالتػي تتطمػب مػف

المعممػ ػيف تغيي ػػر ب ػػؤرة االىتم ػػاـ إليي ػػا لالرتق ػػاء ب ػػالتعميـ إل ػػى ال ػػذركة ،كتتض ػػمف ى ػػذه االس ػػتراتيجية
مجمكعة مف التقنيات التدريسية المرتبطة بيذه النظرية كالتي أجمميا فيما يمػي(:االسػتعداد لمػتعمـ،

اليقظة المسترخاة ،القمؽ المتكسط ،االنغماس في عممية التدريس ،التعامؿ النشط)".

كيػػرل كػػؿ مػػف عفانػػة كالجػػيش (2009ـ ،ص )111بأنيػػا " :إحػػدل اسػػتراتيجيات الػػتعمـ

القػػائـ عمػػى الػػدماغ ذم الجػػانبيف ،كالتػػي تتضػػمف خمػػس م ارحػػؿ رئيسػػة ىػػي (االسػػتعداد لمػػتعمـ،
االندماج المنظـ ،اليقظة اليادئة ،المعالجة النشطة ،تكسيع السعة الدماغية)".
بينمػػا تػػرل ىارديمػػاف ( )Hardiman, 2012بأنيػػا " :نمػػكذج تدريسػػي مكجػػو لمػػدماغ،
يتناكؿ كيفيػة تطبيػؽ مبػادئ عمػـ األعصػاب المعرفيػة كالتعميميػة فػي الفصػكؿ الد ارسػية ،كيتضػمف

سػػت م ارحػػؿ لعمميػػة الػػتعمـ ىػػي (إعػػداد منػػاخ انفعػػالي لمػػتعمـ ،تطػػكير بيئػػة الػػتعمـ الماديػػة ،تصػػميـ
خبرات التعمـ ،التمكف مف المحتكل كالميارات ،التمدد كتطبيؽ المعرفة ،تقييـ التعمـ)".
كفي ضكء التعريفات السابقة يتبنى الباحث تعريؼ عفانة كالجيش (2009ـ) ألنو متفؽ
مػع خطػكات االسػتراتيجية المتبعػة فػي ىػذه الد ارسػة ،كتعتبػر ىػذه االسػتراتيجية مػف االسػتراتيجيات
التي تعمؿ عمى تنشيط جانبي الدماغ؛ مف خالؿ رفع مستكيات النمك العقمي لممتعمميف ،كتفعيؿ

عم ػػؿ ال ػػدماغ ف ػػي بيئ ػػة تعميمي ػػة يس ػػكدىا التح ػػدم الي ػػادؼ ،م ػػف خ ػػالؿ ط ػػرح مش ػػكالت كاقعي ػػة
كاجتماعية مف بيئة المتعمـ تحثو كتدفعو إلى البحث في كافة المصادر التعميمية عػف حمػكؿ ليػذه

المشكالت كتكظيفيا في مكاقؼ جديدة.
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خطكات استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف:

تتضمف استراتيجية التعمـ بالػدماغ ذم الجػانبيف الخطػكات التاليػة:

2009ـ ،ص ص)114-111

(عفانػة كالجػيش،

الخطكة األكلى :االستعداد لمتعمـ :Predisposition of Learning
يقػػكـ المعمػػـ فػػي ىػػذه الخطػػكة بتطبيػػؽ اسػػتراتيجية الػػتعمـ بالػػدماع ذم الجػػانبيف كالتػػي تختمػػؼ

عػف اسػػتراتيجية التػػدريس التقميػػدم ،إذ ينبغػػي عمػػى المعمػـ أف يتحػػكؿ فػػي تحركاتػػو التدريسػػية نحػػك

ضػػركرة تكظيػػؼ الػػدماغ فػػي التعمػػيـ الصػػفي (معرفػػة شػػاممة لعمػػـ األعصػػاب كاألحيػػاء) ،كبالتػػالي
يكػكف المعمػػـ بحاجػػة ماسػة إلػػى تغييػػر النمػاذج الدماغيػػة لممتعممػػيف ،كتجييػز أدمغػػتيـ بالترابطػػات

الشػػبكية بػػيف الخبػرات السػػابقة لػػدل المتعممػػيف كالمعمكمػػات الجديػػدة ،كأف يكػػكف المعمػػـ قػػاد انر عمػػى

التعامػػؿ مػػع عقػػكؿ المتعممػػيف ككيفيػػة عمميػػا ،كمقتنع ػان باألفكػػار الجديػػدة ،كفيمػػا يمػػي أىػػـ الميػػاـ
التدريسية التي ينبغي أف يقكـ بيا المعمـ في ىذه الخطكة:

 -1تييئػة عقػػكؿ المتعممػػيف لممكضػػكع الجديػػد مػػف خػالؿ التعػػرؼ عمػػى االرتباطػػات الشػػبكية بػػيف

الخبرات السابقة كخصائص المكضكع الجديد.

 -2االستعانة ببنكد اختبارية لكشؼ خيكط التكامؿ فػي الخبػرات المكجػكدة فػي أدمغػة المتعممػيف
كالخبرات المراد اكتسابيا.

 -3تجييػػز البيئػػة الصػػفية بمػػا يتفػػؽ مػػع ىػػذا النػػكع مػػف الػػتعمـ ،بحيػػث تكػػكف مصػػممة كمػػزكدة
بخبرات إثرائية تيمكف المتعمميف مف فيـ كاستيعاب الترابطات الشبكية الجديدة.
 -4يسػػتفيد المعمػػـ مػػف القػػدرة الديناميكيػػة لمػػدماغ مػػف خػػالؿ فيػػـ آليػػة عممػػو؛ بحيػػث يحػػدث الػػتعمـ

المطمػػكب كذلػػؾ مػػف خػػالؿ كضػػع المعمػػـ فػػي بيئػػة حقيقيػػة كثيقػػة الصػػمة بالمشػػكمة المطركحػػة أك
المكضكع المراد تعممو.

 -5تػػكفير منػػاخ صػػفي خػ و
ػاؿ مػػف التيديػػد كالكعيػػد لممتعممػػيف ،كتخميصػػيـ مػػف مشػػاعر الخػػكؼ
بحيث يسكد الصؼ بيئة تعميمية فييا و
تحد كمنافسة منتجة.

الخطكة الثانية :االندماج المنظـ:Orchestrated Immersion
تتطمػػب ىػػذه الخطػػكة ابتكػػار بيئػػات تعميميػػة تسػػاعد المتعممػػيف عمػػى االنغمػػاس الكامػػؿ فػػي
الخب ػرات التربكي ػػة كاالن ػػدماج كالتكيي ػػؼ معي ػػا؛ بحي ػػث ي ػػكفر المعم ػػـ الفرص ػػة لممتعمم ػػيف م ػػف أج ػػؿ
التفاعػػؿ مػػع المكضػػكع المطػػركح بشػػكؿ مػػنظـ كسػػمس ،كىػػذا يتطمػػب مػػف المػػتعمـ كفػػؽ اسػػتراتيجية

التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف التحمي بالسمات التالية:

 -1إدراؾ الترابط بيف الجسـ كالعقؿ Mind/ body connection
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 -2تركيب كبناء المعنى Construction of meaning

 -3تفرد المتعمـ في صفاتو كتككينو Unique to the Individual
 -4ممارسة التعمـ التعاكني Impact of Co- operative Learning
الخطكة الثالثة :اليقظة اليادئة :Relaxed Alertness
يحاكؿ المعمـ في ىذه الخطػكة أف يزيػؿ مخػاكؼ المتعممػيف مػف خػالؿ ترسػيخ مبػدأ التحػدم

لممكاقػػؼ التعميميػػة المطركحػػة؛ حيػػث ينبغػػي عمػػى المعمػػـ أف يػػكفر مكاقػػؼ تعميميػػة تثيػػر التحػػدم
لممشػػكالت الصػػفية كيزيػػؿ االضػػطرابات أك االرتبػػاؾ خشػػية الفشػػؿ؛ بػػؿ ينبغػػي عميػػو أف يشػػجع
المتعممػ ػػيف عمػ ػػى القيػ ػػاـ بػ ػػبعض المخػ ػػاطر كالمجازفػ ػػات بالتعػ ػػاكف مػ ػػع اآلخ ػ ػريف؛ بحيػ ػػث تكػ ػػكف

المشػكالت المطركحػػة حقيقيػػة كمرتبطػة بػػالكاقع ،كأف يييػ المػػتعمـ لتحمػؿ مسػػؤكلية تعممػػو؛ كذلػػؾ
باسػػتخداـ ال ػػتعمـ المحيط ػػي Learning

 Peripheralأم الػػتعمـ ال ػػذم يػػرتبط بك ػػؿ م ػػا يح ػػيط

بالمتعمـ مف مكسيقى ،صكرة ،ممصقات ...إلخ ،سكاء أكانت داخؿ البيئة الصفية أك خارجيا.
الخطكة الرابعة :المعالجة النشطة :Active Processing

يسعى المعمـ في ىذه الخطكة إلى حث المتعمميف عمى ترسيخ كتعميـ المعمكمات كالخبػرات
التعميمية المكتسبة نتيجة التفاعؿ النشط لممتعمميف مف خػالؿ المشػاركة مػع أقػرانيـ ،فػي تح وػد ذم
معنى لممكاقؼ التعميمية ،كفي ىذه الخطكة يسػمح المعمػـ لممػتعمـ بػأف يستبصػر المشػكمة كأسػاليب

د ارسػػتيا ،كأف يسػػتنبط المعمكمػػات المرتبطػػة بالمشػػكمة ،كىنػػاؾ ثالثػػة عناصػػر ضػػركرية لحػػدكث
المعالجة النشطة كىي:

 -1ينبغي عمى المعمـ أف يضع المتعمميف في مكاقؼ تعميمية معقدة ،بحيث تككف تمؾ المكاقؼ

أك الخبػرات غنيػػة كحقيقيػػة ،فمػػثالن عنػػدما يػراد ترسػػيخ أك دمػػج طػػالب فػػي ثقافػػة أجنبيػػة بتدريسػػيـ
المغػة اإلنجميزيػة فيجػب عمػى المعممػيف أف يأخػذكا بعػيف االعتبػػار المعالجػة المتكازنػة Parallel
 Processلمزايا كخصائص القدرات الدماغية في اكتساب ميارات المغة.

 -2ينبغي أف يككف لدل المتعمميف تح ٌػد ذاتػي ذم معنػى ،فكػؿ التحػديات  Challengesتثيػر
عقكؿ المتعمميف كتجعميـ في حالة مف اليقظة المرغكبة في التعمـ.
 -3ينبغي عمى المتعممػيف استبصػار المشػكمة  Insight of Problemمػف خػالؿ إجػراء تحميػؿ
عميؽ لطرؽ مختمفة لمدخكؿ ليا ،كىذا ما يعرؼ بالمعالجة النشطة لمخبرة.
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الخطكة الخامسة :تكسيع السعة الدماغية :Expanding of brain Capacity
يعطى المعمـ في ىذه الخطكة مسائؿ إضافية ترتبط بكاقع المكضكع المطركح؛ بحيث يعزز

مػػف اكتسػػاب الخبػرات فػػي السػػعة الدماغيػػة مػػف خػػالؿ دمػػج حمػػكؿ مختمفػػة لممشػػكالت أك المسػػائؿ
االضػػافية فػػي بنيػػة الػػدماغ ،كمػػا أف المتعممػػيف يككنػػكف قػػادريف عمػػى الػػتعمـ بصػػكرة أفضػػؿ عنػػدما
يحمكف مسائؿ أك مشػكالت كاقعيػة ،كبالتػالي يكػكف التعزيػز حقيقػان ،كمػا ينبغػي أف يعػي المعمػـ أف

الصكرة الكمية ال يمكف فصميا عف تفاصيميا ،كبالتالي فإف السعة الدماغية ليذه الصكرة لممكاقؼ

ممػا يحسػف مػف قػػدرة الخاليػا العصػبية مػف تكػكيف شػبكات متالقيػة تسػػمح
تتكامػؿ كتػزداد اتسػاعانٌ ،
بتطػػكر كنمػػك القػػدرات الدماغيػػة لممتعممػػيف .كيكضػػح شػػكؿ ( )10.2خط ػكات اسػػتراتيجية ال ػػتعمـ
بالدماغ ذم الجانبيف:

شكؿ ( :)10.2خطكات استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف
(المصدر :تصميـ الباحث)

كيشير الباحث بأف خطكات تنفيذ استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف مكجكدة في إعداد
دليؿ المعمـ ممحؽ (.)13
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دكر المعمـ كالمتعمـ في استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف:
دكر المعمـ:

أحػػدث الػػتعمـ المسػػتند إلػػى الػػدماغ تغييػ انر فػػي دكر المعمػػـ ،كيمكػػف إجمػػاؿ دكر المعمػػـ فػػي

اس ػ ػػتراتيجية ال ػ ػػتعمـ بال ػ ػػدماغ ذم الج ػ ػػانبيف ف ػ ػػي النق ػ ػػاط التالي ػ ػػة( :عفان ػ ػػة كعبي ػ ػػد2003 ،ـ ،ص

ص)126-125

 -يكتشػػؼ أنمػػاط الػػتعمـ أسػػاليبو الخاصػػة بكػػؿ مػػتعمـ كالتعػػرؼ عمػػى مػػا يتمتػػع بػػو الم ػتعمـ مػػف

قدرات في جانبي الدماغ.

 -يييػ ػ العم ػػؿ التع ػػاكني م ػػف أج ػػؿ اكتس ػػاب أس ػػاليب التفاع ػػؿ االجتم ػػاعي كت ػػكفير بيئ ػػة غني ػػة

كخصبة خالية مف التيديد.

 -إتاح ػػة الفرص ػػة لممتعمم ػػيف لتحمي ػػؿ كتركي ػػب األش ػػياء؛ بحي ػػث يكتس ػػب الم ػػتعمـ مي ػػارات حركي ػػة

كتكافقان جسميان عف طريؽ الحكار كالمناقشة كالعمؿ الفردم كالجماعي.

 -أف يعط ػػي فرص ػػة لميقظ ػػة العقمي ػػة ،كالعص ػػؼ ال ػػذىني بحي ػػث يس ػػتطيع المتعمم ػػكف االس ػػتعانة

بأدمغتيـ في اكتشاؼ البيئة الخارجية ،كاثارة التعمـ المرغكب.

 -اسػػتخداـ أسػػاليب مريحػػة كممتعػػة تبعػػد المتعممػػيف عػػف اإلربػػاؾ ،كالخػػكؼ ،كاالضػػطراب مثػػؿ

األلعاب التعميمية ،ك تمثيؿ األدكار ،كالمسرحيات.

 ت ػػكفير مرتكػ ػزات فكري ػػة تمك ػػف المتعمم ػػيف م ػػف التعام ػػؿ م ػػع المش ػػكالت العممي ػػة ،كاالجتماعي ػػة؛بحيػػث يسػػكد عمميػػة الػػتعمـ التحػػدم اليػػادؼ ،كمػػا تعمػػؿ ىػػذه المشػػكالت عمػػى تكػػكيف اىتمامػػات

كاتجاى ػػات مرغكب ػػة نح ػػك المكض ػػكعات الد ارس ػػية ،كتزي ػػد م ػػف إقب ػػاليـ عم ػػى ح ػػؿ المش ػػكالت الت ػػي
تتحدل قدراتيـ الدماغية.
دكر المتعمـ:
تعددت أدكار المتعمـ في استراتيجية التعمـ بالػدماغ ذم الجػانبيف؛ بحيػث يكػكف قػاد انر عمػى:

(عفانة كعبيد2003 ،ـ ،ص ص)127-126

 مشاركة اآلخريف في صنع الق اررات التي تخصيـ ،كتكجيو قدراتو الدماغية. -التعامؿ مع أساليب حؿ المشكالت بأنكاعيا المختمفة كالتي تنمي قدرات المتعمـ الذكائية.

 -التعامؿ مع المفاىيـ العممية ،كالرمكز ،كالمصطمحات الرياضية كالعممية كغيرىا.

 -مشػػاركة المتعممػػيف فػػي التفاعػػؿ مػػع المؤسسػػات التعميميػػة الخارجيػػة؛ بحيػػث يسػػتطيع كػػؿ مػػنيـ

التعامؿ مباشرة مع المشاكؿ الكاقعية كاالجتماعية التي تكاجييـ.
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 -فيـ كادراؾ عمميات التقكيـ المختمفة التي يقكـ بيا المعمـ ،بحيث يستطيع المتعمـ التعرؼ عمى

قد ارت ػػو كشخص ػػيتو م ػػف أج ػػؿ تنمي ػػة قد ارت ػػو الدماغي ػػة الض ػػعيفة؛ كالت ػػي بحاج ػػة إل ػػى تط ػػكر كنم ػػك
مستمريف.

 -اسػػتخداـ الجكانػػب الجسػػمية فػػي خدمػػة النمػػك المعرفػػي فػػي الػػدماغ؛ بحيػػث يقػػكـ ببنػػاء كتركيػػب

األشػػياء بطػػرؽ معينػػة تعطػػي لألفكػػار المتعممػػة معنػػى ،حيػػث لكػػؿ مػػتعمـ سػػماتو الخاصػػة كيػػتعمـ
طبقان ليا.

أىمية استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف:

إف تطبيػػؽ اسػػتراتيجية الػػتعمـ بالػػدماغ ذم الجػػانبيف يتطمػػب خمػػؽ أنمػػاط معينػػة كسػػياقات

كمحتكيػػات ذات أىميػػة لمػػا يػػتـ تعميمػػو ،كمػػا يتطمػػب ربػػط المعمكمػػات بكحػػدات مفيكمػػة ،كالسػػماح
لمطػػالب بالمشػػاركة فػػي اكتسػػاب خب ػرات المكقػػؼ التعميمػػي مػػف خػػالؿ العمػػؿ الفػػردم كالجمػػاعي،
كادراؾ أنماط التعمـ المفضمة لجميع الطػالب سػكاء داخػؿ الفصػؿ أك خارجػو ،بحيػث يكػكف الػتعمـ

متمرك انز حكؿ المتعمـ كليس حكؿ المعمـ)Kaufiman et al., 2008, pp. 52-53( .

كفيمػػا يمػػي أىػػـ مػػا تتميػػز بػػو اسػػتراتيجية الػػتعمـ بالػػدماغ ذم الجػػانبيف( :زيتػػكف2001 ،ـ،
ص)16
 -تصػمـ كفقػان الىتمامػات الطػػالب ،كمػا كتػكفر فرصػػة البحػث عػف المعنػػى ،كالتأكيػد عمػى الػػتعمـ

التعاكني ،كما تصمـ بشكؿ نسقي مترابط ال تنفصؿ فيو الجزئيات عف الكميات.

 -تس ػػاىـ ف ػػي إثػ ػراء بيئ ػػة ال ػػتعمـ ،كتخم ػػؽ جػ ػكان تعميميػ ػان خاليػ ػان م ػػف التيدي ػػد ،كم ػػا كتش ػػبع ال ػػدركس

بالمناقشة كالحكار ،كتسمح لمطالب بالحركة كالمشاركة في صنع القرار.

 -ترش ػػد الم ػػتعمـ كتف ػػرض عمي ػػو أف يش ػػترؾ ف ػػي تح ػػديات ذات معن ػػى ،مم ػػا يجع ػػؿ عممي ػػة ال ػػتعمـ

مرتبطة بكاقع الطالب االجتماعي كالثقافي.

كي ػػرل الباحػػػػث أف اس ػػتراتيجية ال ػػتعمـ بال ػػدماغ ذم الج ػػانبيف لي ػػا دكر حي ػػكم ف ػػي طريق ػػة
اكتساب العمكـ كالخبرات ،حيث تخمؽ بيئة تعميمية غنية كثرية لمتعمـ؛ مف خالؿ تكظيؼ القػدرات
الكامنة كالكاسعة لمدماغ البشرم ،بحيث يؤدم ذلؾ إلى تحسيف عممية التعمـ.
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المحكر الثالث :المفاىيـ العممية كعمميات العمـ:
أكالن :المفاىيـ العممية:

تعريؼ المفيكـ:
النقاط

لقد زخر األدب التربكم بتعريفات عديدة لممفيكـ ،كسكؼ يعرض الباحػث بعضػان منيػا فػي

التالية :

عرؼ جابر(2003ـ ،ص )322المفيكـ العممي بأنو " :تصكر عقمي مجرد في شػكؿ أك
يي ِّ
رمػػز أك كممػػة أك شػػبو جممػػة يسػػتخدـ لمداللػػة عمػػى شػػيء أك مكضػػكع أك ظػػاىرة عمميػػة معينػػة،

كيتككف نتيجة ربط الحقائؽ بعضيا ببعض كايجاد العالقات القائمة بينيا ".

كعرفو سالمة (2004ـ ،ص )35بأنو ":فكرة تخػتص بظػاىرة معينػة أك عالقػة أك اسػتنتاج
َّ

عقمي يعبر عنيا عادة بكاسطة كممة مف الكممات أك مصطمح معيف".

كيرل زيتكف (2008ـ ،ص )78بأنو " :ما يتككف لدل الفػرد مػف معنػى كفيػـ يػرتبط بكممػة

أك عبارة أك عممية معينة".

بينما يرل خطابية (2011ـ ،ص )39بأنػو ":مجمكعػة أك صػنؼ مػف األشػياء كالحػكادث أك
الرمكز الخاصة التي تجمػع معػان عمػى أسػاس خصائصػيا المشػتركة كالتػي تميزىػا عػف غيرىػا مػف
المجمكعات كاألصناؼ األخرل".

كفي ضكء ما سبؽ يرل الباحث أنو عمى الرغـ مف كجكد تعريفػات كثيػرة لممفيػكـ؛ إال أنيػا

تػػدكر حػػكؿ الػػنفس المعنػػى حيػػث يمكػػف تعريفػػو بأنػػو "تصػػكر ذىنػػي يتكػػكف لػػدل الفػػرد مػػف خػػالؿ

الس ػػمات أك الخص ػػائص المش ػػتركة لع ػػدة مكاق ػػؼ أك مجمكع ػػة أش ػػياء ،كيتك ػػكف المفي ػػكـ م ػػف اس ػػـ
كداللة لفظية يدؿ عميو".

خصائص المفاىيـ العممية:

حدد األغا كالمكلك(2009ـ ،ص ص )39-38مجمكعة الخصائص اآلتية لممفاىيـ ىي:
 يتككف المفيكـ العممي مف جزأيف ىما االسـ ،كالداللة المفظية. -يتضػػمف المفيػػكـ العممػػي التعمػػيـ؛ بحيػػث يكػػكف لكػػؿ مفيػػكـ مجمكعػػة مميػزة مػػف الخصػػائص

المشتركة.
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 -تت ػػدرج المف ػػاىيـ بص ػػعكبتيا بطريق ػػة ىرمي ػػة م ػػف ص ػػؼ إل ػػى الص ػػؼ ال ػػذم يمي ػػو ،بحي ػػث تنم ػػك

المفاىيـ حسب نمك المعرفة العممية نفسيا ،كنضج الفرد عقميان كبيكلكجيان.

تصنيؼ المفاىيـ:

أكردت األدبيات التربكية العديد مف تصنيفات المفاىيـ ،كمػف ىػذه التصػنيفات تصػنيؼ

نشكاف (2001ـ ،ص )41حيث صنؼ المفاىيـ إلى:

 -مفػػاىيـ بسػػيطة :كىػػي المفػػاىيـ التػػي تشػػتؽ مػػف المػػدركات الحسػػية مثػػؿ مفػػاىيـ النبػػات ،ك

الحمض ،كالخمية.

 -مفػػاىيـ مركبػػة :كىػػي مفػػاىيـ مشػػتقة مػػف المفػػاىيـ البسػػيطة ،مثػػؿ مفيػػكـ الكثافػػة مشػػتؽ مػػف

مفيكـ الكتمة ك مفيكـ الحجـ.

 -مفػػاىيـ تصػػنيفية :كىػػي مفػػاىيـ مشػػتقة مػػف خصػػائص تصػػنيفية مثػػؿ الفقاريػػات كالالفقاريػػات،

المخمكط كالمركب ،الكائنات البحرية كالكائنات البرية.

 -مفاىيـ عمميات :كىي مفاىيـ مشتقة مف العمميات مثؿ مفاىيـ النمك ،كالتيجيف ،كالتكاثر.

كيشػػير الباحػػث أف التصػػنيؼ السػػابؽ ىػػك األقػػرب – عمػػى حػػد عممػػو -ألصػػناؼ المفػػاىيـ

الكاردة في الدراسة ممحؽ رقـ (  .) 3كالتي تتضمف:
مفاىيـ بسيطة :مثؿ مفاىيـ الذرة ،كالعنصر.

مفاىيـ مركبة :مثؿ مفيكـ التقطير.

مفاىيـ تصنيفية :مثؿ مفاىيـ المخمكط كالمركب ،المحمكؿ المائي كغير المائي.

مفاىيـ عمميات :مثؿ مفاىيـ التركيؽ ،كالتبخير ،كالتحميؿ الكيربائي.

صعكبات تعمـ المفاىيـ العممية:

تشير نتائج الدرسات كاألبحاث التربكية في تدريس العمكـ إلى كجكد بعض الصػعكبات فػي

تعمـ المفاىيـ العممية كاكتسابيا ،كذلػؾ نظػ انر لتفػاكت ىػذه المفػاىيـ مػف حيػث أنكاعيػا ،كبسػطاتيا،

كتعقيدىا أك تجريدىا( .زيتكف2008 ،ـ ،ص)81

كيمكف تمخيص ىذه الصعكبات في النقاط التالية( :خطابية2011 ،ـ ،ص)40
 طبيعة المفيكـ العممي مف حيث فيـ المتعمـ لممفاىيـ العممية المجردة أك المعقدة. -الخمط في معنى المفيكـ أك الداللة المفظية لبعض المفاىيـ العممية.

 -نقص الخمفية العممية المالئمة عند المتعمـ كالالزمة لتعمـ مفاىيـ عممية جديدة.
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 -استراتيجيات التدريس المتبعة في تعميـ العمكـ.

 معممك العمكـ أنفسيـ  ،مف حيث طرؽ تدريسيـ ،ككفاءتيـ ،كمدل فيميـ لممفاىيـ العممية. العكام ػػؿ الداخمي ػػة ل ػػدل الم ػػتعمـ ،كالمتمثم ػػة ف ػػي اس ػػتعداد الطال ػػب ،كدافعيت ػػو لم ػػتعمـ ،كاىتمام ػػو،كميكلو لممادة العممية ،ككذلؾ البيئة التي يعيش بيا.

 المناىج العممية غير المالئمة ،ككذلؾ المغة المتبعة بالتعميـ.كبنانء عمى ما تقدـ ،يتضح مدل أىمية تعمـ المفاىيـ العممية لمطمبة ،كمدل الصعكبة

التػػي تكاجػػو المعممػػيف أثنػػاء تدريسػػيـ ليػػذه المفػػاىيـ ،لػػذلؾ تعتبػػر عمميػػة تكػػكيف المفػػاىيـ العمميػػة
كتنميتيا لدل الطمبة؛ أحد أىداؼ تدريس العمكـ في جميع مراحؿ التعميـ المختمفة .كما تعتبر مف

أساسيات العمـ كالمعرفة العممية التي تفيد في فيـ ىيكمو العاـ ،كفي انتقاؿ أثر التعمـ .كليػذا فػإف

تكػػكيف المفػػاىيـ العمميػػة كتنميتيػػا لػػدل الطمبػػة ،عمػػى اخػػتالؼ مسػػتكياتيـ التعميميػػة تتطمػػب أسػػمكبان

تدريسيان مناسبان يتضمف سالمة تككينيا كبقائيا كاالحتفاظ بيا (.زيتكف2008 ،ـ ،ص)80

كيرل نشػكاف (2001ـ ،ص )112أف تكظيػؼ المفيػكـ ىػك السػبيؿ إلػى إنمائػو كتطػكير
مسػتكياتو  ،فػالمفيكـ إذا بقػى كفكػرة مجػردة فػي ذىػػف المػتعمـ يظػؿ محصػػك انر كغيػر قابػؿ لمتطػػكر،
كلكػػف إذا تػػكفرت الظػػركؼ السػػتخدامو فػػي مكاقػػؼ حياتيػػة يصػػبح جػػزءان مػػف خبػرة المػػتعمـ كيػػؤدم

إلى تعميؽ الفيـ لديو.

كفػػي ضػػكء مػػا سػػبؽ يقتػػرح الباحػػث بعػػض األسػػاليب التػػي يجػػب عمػػى المعممػػيف اتباعيػػا
لتنمية المفاىيـ العممية لمطمبة كىي:

 -التنكع في استراتيجيات كطرائؽ التدريس ،كاستخداـ مداخؿ حديثة في تدريس المفاىيـ.

 -التنكع في استخداـ الكسائؿ كمصادر التعمـ كتكنكلكجيا التعميـ .

 مراعاة التسمسؿ المنطقي كالسيككلكجي في تعميـ المفاىيـ العممية -التأكيد عمى الخبرات الحسية في تدريس المفاىيـ .

 -الربط بيف المفاىيـ كابراز العالقات فيما بينيا كبيف العمكـ األخرل.

 -التأكيد عمى أىمية تكظيؼ المفاىيـ في مكاقؼ حياتية تمس بيئة الطالب.

المفاىيـ العممية كاستراتيجيات التعمـ المستند إلى الدماغ.

بعػػد اسػػتعراض األدب التربػػكم الخػػاص بالمفػػاىيـ العمميػػة ،تبػػيف لمباحػػث ضػػركرة اسػػتخداـ

المعممػػيف اسػػتراتيجيات خاصػػة لتعمػػيـ المفػػاىيـ العمميػػة كتنميتيػػا ،حيػػث تعمػػؿ ىػػذه االسػػتراتيجيات
عمى التغمب عمى الصعكبات التي تكاجو المتعمميف أثنػاء د ارسػتيـ ليػذه المفػاىيـ ،كيعتقػد الباحػث
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أف الستراتيجيات التعمـ المستندة إلى الدماغ بشػكؿ عػاـ كاسػتراتيجية الػتعمـ بالػدماغ ذم الجػانبيف

بشكؿ خاص دك انر ىامان في تككيف المفاىيـ العممية ،كتنميتيا مف خالؿ ربط الصكرة الذىنية ليػذه
المفاىيـ باألشياء المممكسة التي تمس بيئة المتعمـ ،كذلػؾ مػف خػالؿ تكظيفيػا فػي مكاقػؼ حياتيػة

جديدة.

ثانيان :عمميات العمـ:

تعريؼ عمميات العمـ:

لقػػد اجتيػػد التربكيػػكف فػػي تحديػػد مفيػػكـ عمميػػات العمػػـ فيػػي لػػـ تعػػد مصػػطمح غػػامض بػػؿ

أمكػػف ترجمتػػو إلػػى ميػػارات سػػمككية يمكػػف تػػدريب التالميػػذ عمييػػا كقيػػاس مسػػتكاىـ فييػػا كنتػػائج

لدراسة العمكـ  ،كفيما يمي أبرز تعريفات عمميات العمـ:

عرفيػػا الخميمػػي ،كحيػػدر ،كيػػكنس (1997ـ ،ص )67بأنيػػا " :مجمكعػػة النشػػاطات العقميػػة

التػػي يسػػتخدميا العػػالـ لكصػػكلو إلػػى المعرفػػة مثػػؿ المالحظػػة كصػػياغة الفػػركض كالتفسػػير كالتنبػػؤ
كصياغة التعميمات كغيرىا ".
كعرفيػ ػػا زيتػ ػػكف (1999ـ ،ص )151بأنيػ ػػا" :مجمكعػ ػػة مػ ػػف القػ ػػدرات كالعمميػ ػػات الخاصػ ػػة
و
بشكؿ صحيح".
الالزمة لتطبيؽ طرؽ العمـ كالتفكير العممي

في حيف عرفيا عمميات كأبك جاللة (2001ـ ،ص )209بأنيا ":تمؾ العمميات التي ييجرييا

الباحثكف بغرض الكصكؿ إلى معرفة عممية جديدة".

بينما عرفيػا األغػا كالمكلػك (2009ـ ،ص )46بأنيػا " :قػدرات عقميػة خاصػة يسػتخدميا الفػرد

فػػي كص ػػؼ كتفسػػير الظػ ػكاىر العمميػػة ،كح ػػؿ المشػػكالت الت ػػي تكاجيػػو ف ػػي حياتػػو ،كال ػػتحكـ ف ػػي

الظكاىر العممية المختمفة".

كيرل الباحث أنو عمى الرغـ مف تعدد تعريفات عمميات العمـ ككنيا (ميارات أك عمميات
أك قػػدرات أك أنشػػطة)؛ إال أنيػػا مرتبطػػة بالجانػػب العقمػػي لممػػتعمـ ،كالػػذم يػػنعكس عمػػى الجانػػب
الميارم لو ،بحيث يستخدمو في حؿ ما يقابمو مف مشكالت حياتية متعددة.
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خصائص عمميات العمـ:

حددىا سعيدم كالبمكشي (2009ـ ،ص )61فيما يمي:

 -1تتضمف ميارات عقمية محددة ،يستخدميا العمماء كاألفراد كالتالميذ لفيـ الظكاىر الككنية
المحيطة بيـ.

 -2سمكؾ مكتسب ،أم :يمكف تعمٌميا ،كالتدريب عمييا.

 -3يمكف تعميميا كنقميا إلى الجكانب الحياتية األخرل ،فالعديد مف المشكالت الحياتية
يمكف تحميميا ،كاقتراح الحمكؿ المناسبة ليا عند تطبيؽ عمميات العمـ.

 -4يعتمد اكتسابيا عمى األنشطة العممية.
 -5يمكف أف يظير تأثيرىا عمى فتر و
ات طكيمة.

تصنيؼ عمميات العمـ:

أكردت األدبيات التربكية العديد مف التصنيفات لعمميات العمـ ،كمف أشير تصنيفات

عمميات العمـ تقسيميا إلى :عمميات العمـ األساسية ،كعمميات العمـ المتكاممة عمى النحك
التالي( :األغا كالمكلك2009 ،ـ ،ص ص55-46؛ خطابية2011 ،ـ ،ص ص35-30؛
كزيتكف2004 ،ـ ،ص ص106-102؛ كاليكيدم2005 ،ـ ،ص ص .)39-31النحك التالي:

أكالن :عمميات العمـ األساسية:

كيؤكد األدب التربكم أنيا ميارات أساسية يجب أف يتـ تدريسييا في المرحمة األساسية

الدنيا؛ بحيث يكظفيا الطالب في حياتيـ العممية كالعممية ،كتأتي عمميات العمـ األساسية في
قاعدة ىرـ تعمـ العمميات العممية ،كتضـ عشر عمميات عممية ىي:
 -1المالحظة :Observation
الفعاؿ في معالجة األشياء كاستخداـ الحكاس بشكؿ مباشر أك غير مباشر،
كىي االنخراط ٌ
حيث تستمزـ مف الفرد استخداـ حكاسو المختمفة مع االستعانة بأدكات كأجيزة عممية .كيشترط في

المالحظة العممية ما يمي:

 -أف تككف كمية ما أمكف؛ كذلؾ باستخداـ أدكات قياس أك أجيزة عممية ،كتكضيح الكصؼ

الكيفي لألشياء بمقارنتيا بأشياء أخرل مثميا.
 أف تككف بعيدة عف األىكاء الذاتية. -أف تككف قابمة لمتكرار.
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كيرل الباحث أف ميارة المالحظة ىي أساس جميع ميارات عمميات العمـ األخرل ،إلنيا
أكلى الميارات التي تتعامؿ مع حكاس المتعمـ ،بحيث تعتبر المالحظة نافذة المتعمـ إلى البيئة

الخارجية المحيطة بو.

كيعرؼ الباحث المالحظة بأنيا :العممية التي يستخدـ بيا المتعمـ حكاسو المختمفة؛
ي
جميعيا أك بعضان منيا ،ليتكصؿ مف خالليا إلى معمكمات أكلية يستخدميا لفيـ الظكاىر العممية
المحيطة بو .كمف األمثمة التي استخدميا الباحث لميارة المالحظة في دراستو ما يمي:
 يالحظ ماذا يحدث عند خمط الزيت مع الماء. يالحظ ماذا يحدث عند تسخيف قطعة الزبدة. -2التصنيؼ :Classification
القدرة عمى جمع األشياء في مجمكعات عمى أساس الخصائص التي تميزىا  ،كتتضمف ميارة
التصنيؼ القدرة عمى التمييز كالمقارنة كتحديد أكجو الشبو كالخالؼ .كيشترط في ميارة
التصنيؼ ما يمي:

 الكقكؼ عمى الخصائص العامة لألشياء كالظكاىر. -تحديد الخكاص المشتركة بيف األشياء.

 -تقسيـ األشياء طبقان ألكثر مف خاصية في مجمكعات.

 -التأكد مف صدؽ التقسيـ كذلؾ بإجراء مالحظات جديدة.

كيعرؼ الباحث التصنيؼ بأنو :العممية التي يقكـ بيا الطالب بتقسيـ األشياء كاألحداث إلى
ي
مجمكعات  ،طبقان لخصائصيا المشتركة .كمف األمثمة التي استخدميا الباحث لميارة التصنيؼ

في دراستو ما يمي:

 تصنيؼ المخاليط إلى مخاليط متجانسة كغير متجانسة. -تصنيؼ المحاليؿ إلى محاليؿ مائية كغير مائية.

 -3االستنتاج :Conclusion
كىي عممية عقمية يتـ فييا االنتقاؿ مف العاـ إلى الخاص ،كمف الكميات إلى الجزئيات ،بحيث

يستخدـ المتعمـ ما يعرفو مف معمكمات لمكصكؿ إلى استنتاجات معينة.

كيرل الباحث أف ميارة االستنتاج تساعد المتعمـ عمى تحديد األسباب الكامنة لمظكاىر
المحيطة كاعطاء تفسيرات مقنعة ليا.

44

كيعرؼ الباحث االستنتاج بأنو :العممية التي يقكـ بيا المتعمـ لتحديد األسباب ،كتقديـ
ي
بناء عمى خبراتيـ كمعمكماتيـ السابقة .كمف األمثمة التي
التفسيرات لما يالحظو الطالب،
ن

استخدميا الباحث لميارة االستنتاج في دراستو ما يمي:
 -يستنتج خكاص المخاليط.

 يستنتج شركط تككف الصدأ.-4االستدالؿ :Inferring
ىك عممية تيدؼ إلى تقديـ الشركحات كالمسببات أك أسباب األحداث عمى أساس حقائؽ
محدكدة ،كتعتبر مصداقية االستدالالت مكضع تساؤؿ ألنيا تعتمد عمى الحكـ الشخصي بدجة

كبيرة.

 -5التكاصؿ :Communicating
استخداـ المغة (منطكقة ،مكتكبة ،رمزية) لمتعبير عف أفكار الطالب؛ بحيث يستطيع اآلخركف

فيميا ،كيكجد أشكاؿ مختمفة لنقؿ األفكار (التكاصؿ) مثؿ المعادالت ،كالرسكـ البيانية،
كالجداكؿ ،كالرسكـ التكضيحية ،كاستخداـ التحميؿ الرياضي لكصؼ كتفسير النتائج.

 -6القياس :Measurement
ىك كصؼ الحدث باستخداـ األدكات لتعييف المالحظات كميان ،كتيدؼ عممية القياس إلى تدريب

الطمبة عمى استخداـ أدكات ككسائؿ القياس المختمفة كما في قياس األطكاؿ ،كالحجكـ ،كاألكزاف،

كالحمكضة ،كدرجات الح اررة كغيرىا.
 -7التنبؤ :Prediction

ىك نمط مف أنماط التفكير يتطمب إعطاء أفضؿ تقدير مبني عمى المعمكمات المتكافرة لدل

الفرد؛ بحيث ييدؼ إلى التعرؼ عمى النتيجة المتكقعة أك الحدث التكقع.
 -8استخداـ األرقاـ :Using Numbers

ىي عممية عقمية تيدؼ إلى قياـ الطالب باستخداـ األرقاـ الرياضية بطريقة صحيحة عمى

القياسات كالبيانات العممية التي يتـ الحصكؿ عمييا عف طريؽ المالحظات أك األدكات كاألجيزة
العممية األخرل ،كما تتضمف ىذه الميارة استخداـ الرمكز الرياضية كالعالقات العددية بيف

المفاىيـ العممية المختمفة.
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 -9استخداـ العالقات المكانية كالزمانية :Using Space-Time Relation
كىي عممية مكممة لميارة استخداـ األرقاـ؛ بحيث تتطمب إدراؾ العالقات الرياضية كالقكانيف

كالقكاعد العممية التي تعبر عف عالقات مكانية أك زمانية بيف المفاىيـ العممية ذات العالقة.
 -10تكجيو األسئمة :Questioning

كىي عممية إثارة األمكر غير المؤكدة ،بحيث تركز عمى صفات األشياء كاألحداث المستكحاة

مف التجربة.

ثانيان :عمميات العمـ المتكاممة:

كىي عمميات عقمية متقدمة تعبر عف قدرة الطالب عمى التفكير بمستكل و
عاؿ ،كتعتمد عمى
عمميات العمـ األساسية؛ كتضـ ست عمميات كىي:

 -1تفسير البيانات :Interpreting Data
كتيدؼ إلى قدرة الطالب عمى تفسير المعمكمات كالبيانات التي جمعيا كالحظيا كصنفيا ،ككذلؾ

تفسير البيانات كالنتائج التي تكصؿ إلييا في ضكء المعمكمات التي يمتمكيا ،أك الخمفية العممية

التي رجع إلييا.
 -2التعريفات اإلجرائية :Defining Operationally
كتيدؼ ىذه الميارة إلى تعريؼ المفاىيـ كالمصطمحات العممية تعريفان غير قامكسي ،بؿ يتـ

تعريفيا إجرائيان بتحديد المفيكـ أك المصطمح بسمسمة مف اإلجراءات العممياتية ،أك بياف كيفية

قياسو.

 -3ضبط المتغيرات :Controlling Variables
كتيدؼ ىذه الميارة إلى قدرة الطالب عمى تحديد العكامؿ التي يمكف أف تؤثر في نتيجة تجربة

ما ،كابقائيا ثابتة ،بينما يسمح لعامؿ أك متغير آخر بالتحكؿ أك التغير.
 -4صياغة الفركض :Formulating Hypotheses

كتتضمف قدرة الطالب عمى اقتراح حمكؿ مؤقتة لعالقة محتممة بيف متغيريف ،كيشترط في

صياغة الفركض أف تككف قابمة لالختبار كالمعالجة كالبحث.

46

 -5صياغة النماذج :Formulating Models
كتيدؼ ىذه الميارة إلى كصؼ كبناء التفسيرات الفيزيائية أك الكالمية أك الرياضية لألنظمة

كالظكاىر التي ال يمكف مالحظتيا بشكؿ مباشر ،بحيث تيستخدـ ىذه النماذج مف أجؿ التنبؤ
بالنتاجات كاالستقصاءات المخططة ليا.
 -6التجريب :Experimenting
يعتبر التجريب أعمى العمميات العممية كأكثرىا تقدمان؛ ألنو يتضمف عمميات العمـ األساسية

كالمتكاممة ،كييدؼ التجريب إلى قدرة الطالب عمى إجراء التجارب العممية المختمفة بنجاح؛
بحيث تتكامؿ فييا طرؽ العمـ كعممياتو.

أىمية عمميات العمـ في تدريس العمكـ:

تساعد عمميات العمـ عمى تطكير المعرفة لدل المتعمميف؛ حيث تيدؼ إلى إجراء تجارب

تتضمف اختبار أفكارىـ كفركضيـ ،فعمميات العمـ ليست مجرد جمع لمحقائؽ كالمفاىيـ؛ كلكنيا

أسمكب شامؿ لمتفكير يستخدميا المتعممكف لحمكؿ مشكالتيـ؛ بيدؼ الكصكؿ إلى تفسيرات دقيقة

كصادقة ،كما أف يصؿ المتعممكف إلى حمكؿ ليذه المشكالت؛ إلى أف تبدأ مشكالت جديدة،
كىكذا تصبح عمميات العمـ بمثابة عمميات اإلثمار( .زيتكف2002 ،ـ ،ص)84

كيمكف إيجاز أىمية ميارات عمميات العمـ في النقاط التالية( :اليكيدم2005 ،ـ ،ص
ص)41-40

 -1تساعد الطالب عمى تكسيع تعمميـ مف خالؿ الخبرة المباشرة ،بدالن مف أف تعطى ليـ جاىزة
مف قبؿ المعمـ.

 -2تساعد عمى اكتشاؼ معمكمات جديدة ،كتجميع كتصنيؼ المعرفة مف خالؿ الفيـ في داخؿ
غرفة الصؼ كخارجيا ،كليس عف طريؽ التمقيف.

 -3تنمى االتجاىات العممية عند التالميذ ،مثؿ :حب االستطالع ،كالمكضكعية كالتأني عف
إصدار األحكاـ كغيرىا مف االتجاىات العممية التي تيدؼ إلييا مادة العمكـ.

 -4تنمي لدل الطالب التفكير الناقد كالتفكير اإلبداعي كذلؾ ألنيا؛ تعتمد باألساس عمى

المالحظة كتنظيـ المعمكمات كاجراء التجارب كفرض الفركض كاختيار الحؿ األنسب كالكصكؿ

إلى التعميـ المناسب.
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في ضكء ما سبؽ يستخمص الباحث أف عمميات العمـ تعمؿ عمى تكسعة دائرة التعمـ؛ مف
خالؿ الخبرة المباشرة  ،حيث يبدأ الطالب بتدكيف أفكارىـ البسيطة؛ كمف ثـ تتجمع ىذه األفكار

لتشكؿ أفكا انر جديدة أكثر تعقيدان ،مما يساعدىـ عمى حؿ ما يكاجيكف مف مشكالت عممية
باالعتماد عمى أنفسيـ ،كما كتساعد ميارات عمميات العمـ عمى تجميع المعرفة مف خالؿ بناء

الفيـ داخؿ الصؼ كخارجيا.

التعمـ المستند إلى الدماغ كعمميات العمـ مكضع الدراسة:

مف خالؿ استعراض األدب التربكم الخاص بعمميات العمـ ،يتضح لدل الباحث أىمية

ىذه الميارات ،كضركرة تنميتيا لدل الطالب في مرحمة التعميـ األساس ،كبصفة عامة فإف

عمميات العمـ عبارة عف قدرات عقمية يستخدميا المتعمـ لتفسير كحؿ المشكالت التي تكاجيو،

كما كتساعد عمميات العمـ المتعمميف عمى تكسيع خبرتيـ ،كتكظيفيا في مكاقؼ جديدة ،كيمتقي

ىذا الجانب مع التعمـ المستند إلى الدماغ ؛ عمى اعتباره نكعان مف التعمـ الذم يستند إلى القدرات

الدماغية" العقمية" ،حيث يعتقد الباحث بكجكد عالقة بيف ىذيف المتغيريف ،كما كيعتقد الباحث أف

التعمـ المستند إلى الدماغ لو دك انر ىامان في تنمية القدرات العقمية عمى اعتبار أف مركز ىذه
القدرات داخؿ الدماغ ،كتعتبر استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف مف االستراتيجيات المنبثقة

مف التعمـ المستند إلى الدماغ ،كالتي يعتقد الباحث أف تنمي ميارات العمـ مكضع الدراسة

(مالحظة – استنتاج -تصنيؼ) ،حيث اقتصرت الدراسة عمى ىذه الميارات لكجكدىا بصكرة
أساسية في محتكل مادة الدراسة.
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الفصؿ الثالث
الدراسات السابقة
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الفصؿ الثالث

الدراسات السابقة

يتضمف ىذا الفصؿ استعراضان لبعض الدراسات التي ليا عالقة بمكضكع الدراسة الحالية،

كتسييالن لعرض نتائج ىذه الدراسة جرل تقسيميا حسب عالقتيا بمكضكع الدراسة إلى قسميف:

المحكر األكؿ :دراسات تناكلت التعمـ المستند إلى الدماغ.
المحكر الثاني :دراسات تناكلت المفاىيـ العممية كعمميات العمـ.
كما كيتناكؿ الفصؿ تعقيبان لكؿ مف المحكريف  ،كتعقيبان عامان لمدراسات السابقة.

المحكر األكؿ :دراسات تناكلت التعمـ المستند إلى الدماغ:
 -1دراسة القرني (2015ـ):
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر التعمـ المستند إلى الدماغ في تدريس العمكـ في

تنمية التفكير عالي الرتبة كبعض عادات العقؿ المنتج لدل طالب الصؼ الثاني المتكسط ذكم
أنماط السيطرة الدماغية المختمفة بالسعكدية ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )70طالبان مف طالب
الصؼ الثاني المتكسط بإحدل مدارس الطائؼ ،كاتبع الباحث في دراستو المنيج التجريبي القائـ

عمى مجمكعتيف؛ مجمكعة تجريبية كعددىا ( )34طالبان كمجمكعة ضابطة كعددىا ( )36طالبا،
كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار لميارات التفكير عالي الرتبة ،كمقياس عادات العقؿ ،كمقياس

السيطرة الدماغية ،كأسفرت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطي درجات
طالب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم لكؿ مف اختبار ميارات التفكير

عالي الرتبة ،كمقياس عادات العقؿ المنتج لصالح المجمكعة التجريبية ،كما أثبتت الدراسة عدـ
كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات درجات طالب المجمكعة التجريبية في التطبيؽ

البعدم لكؿ مف اختبار ميارات التفكير عالي الرتبة ،كمقياس عادات العقؿ تعزل إلى متغير

السيطرة الدماغية (أيمف-أيسر-متكامؿ) ،كما أشارت النتائج أيضا عمى كجكد عالقة ارتباطية
مكجبة دالة إحصائيان بيف درجات طالب المجمكعة التجريبية في التطبيؽ البعدم الختبار
ميارات التفكير عالي الرتبة كمقياس عادات العقؿ.
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 -2دراسة رمضاف (2015ـ):
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية استراتيجية تدريس مستندة إلى نظرية التعمـ القائـ

عمى الدماغ في تنمية ميارات التفكير الناقد كاإلبداعي في العمكـ لدل طالب المرحمة اإلعدادية
بمصر ،تككنت عينة الدراسة مف ( )72طالبان مف طالب الصؼ الثاني اإلعدادم بمدرستيف
تابعتيف إلدارة غرب المنصكرة التعميمية ،كاتبع الباحث المنيج التجريبي القائـ عمى مجمكعتيف

مجمكعة تجريبية عددىا ( )40طالبان درست باستخداـ االستراتيجية المقترحة كمجمكعة ضابطة
عددىا ( )32طالبان درست بالطريقة العادية ،كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار لمتفكير الناقد
كاختبار لمتفكير اإلبداعي كاختبار التحصيؿ ،كأسفرت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ دالة

احصائيا بيف متكسط درجات طالب المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة

في التطبيؽ البعدم في كؿ مف اختبار التفكير الناقد كاختبار التفكير االبداعي كاختبار

التحصيؿ لصالح المجمكعة التجريبية ،ككذلؾ كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف متكسط درجات
طالب المجمكعة التجريبية في االختبار القبمي -البعدم في كؿ مف اختبار التفكير الناقد
كاختبار التفكير اإلبداعي كاختبار التحصيؿ لصالح التطبيؽ البعدم.

 -3دراسة عمي (2015ـ):
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية نمكذج تدريسي قائـ عمى التعمـ المستند إلى

الدماغ في اكتساب المفاىيـ الفيزيائية كتنمية بعض ميارات التفكير اإلبداعي لدل طالب

الصؼ األكؿ الثانكم بمدينة المنيا الجديدة ،كاتبع الباحث في دراستو المنيج التجريبي ،كتككنت
عينة الدراسة مف ( )63طالبان منيا ( )30تجريبية ك( )33ضابطة ،كاستخدـ الباحث أدكات

القياس التي تمثمت في اختبار مكضكعي لممفاىيـ الفيزيائية كمقياس لميارات التفكير اإلبداعي،
كقد أسفرت الدراسة عف فاعمية النمكذج التدريسي في اكتساب الطالب المفاىيـ الفيزيائية كفي

تنمية ميارات التفكير اإلبداعي ككجكد عالقة ارتباطية دالة مكجبة بيف درجات طالب المجمكعة

التجريبية في التطبيؽ البعدم الختبار المفاىيـ الفيزيائية ك مقياس التفكير اإلبداعي.
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 -4دراسة الطمحي (2015ـ):
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى متطمبات استخداـ التعمـ المستند إلى الدماغ الالزمة

لتدريس العمكـ الطبيعية بالمرحمة الثانكية ،تككنت عينة الدراسة مف ( )180معممان مف معممي

العمكـ الطبيعية بالمرحمة الثانكية بمدينة الطائؼ ،منيـ ( )106معممان مف مدارس النظاـ العاـ
ك( )74معممان مف مدراس نظاـ المقررات ،كاتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي المناسب مع
مشكمة الدراسة ،كاستخدـ الباحث أداة االستبانة لجمع البيانات ،كمف النتائج التي تكصؿ ليا أف

ج ميع مطالب استخداـ التعمـ المستند إلى نظرية الدماغ الالزـ تكفرىا في كؿ مف (المنيج-

المعمـ -المتعمـ -البيئة) لتدريس العمكـ الطبيعية كالكاردة في أداة الدراسة مطالب الزمة بدرجة

كبيرة ،ككذلؾ أسفرت النتائج عف عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات استجابات

العينة في تحديد مطالب استخداـ التعمـ المستند إلى نظرية الدماغ تبعان لمتغير (التخصص)،
كفي التعرؼ عمى درجة تكافرىا تبعان لمتغير (التخصص).

 -5دراسة شارما 2015( Sharmaـ):
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استراتيجيات تعميمية مستندة إلى الدماغ عمى

تحصيؿ طمبة المرحمة االبتدائية في العمكـ ذكم أنماط التعمـ المختمفة باليند ،كتككنت عينة
الدراسة مف ( )90طالبا مف طالب يكزعت العينة بالتساكم عمى المجمكعتيف مجمكعة تجريبية
عددىا ( )45درست بعدة استراتيجيات " أربعة أنماط مختمفة " مستندة إلى الدماغ كمجمكعة
ضابطة عددىا ( )45درست بالطريقة العادية كاتبعت الباحثة أسمكب العينة العشكائية متعددة

المراحؿ حيث تـ تقسيـ المجمكعة التجريبية إلى أربع مجمكعات عددىا ()12-11-11-11

كفقان لعدد أنماط التعمـ ،كاتبعت الباحثة المنيج التجريبي القائـ عمى مجمكعتيف مع اختبار قبمي

بعدم ،كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار لمتحصيؿ ،كتـ استخداـ تحميؿ التبايف األحادم

لتحميؿ بيانات الدراسة كايجاد الفركؽ بيف المجمكعات األربع المختمفة داخؿ المجمكعة

التجريبية ،كأسفرت النتائج عمى أف ىناؾ تحسنا عاما في تحصيؿ الطالب في األربعة أنماط
التعمـ المستندة إلى الدماغ.
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 -6دراسة المطرفي (2014ـ):
ىدفت ىذه الدراسة إ لى الكشؼ عف فاعمية استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ كنمط

السيطرة الدماغية في تنمية التفكير الناقد كاالتجاه نحك مادة العمكـ بالسعكدية ،كتككنت عينة
الدراسة مف ( )96طالبا مف طالب جامعة أـ القرل الذيف يدرسكف مساؽ العمكـ ( )1قيسمت
بالتساكم عمى مجمكعتيف مجمكعة تجريبية كمجمكعة ضابطة ،كتمثمت أداتا الدراسة في اختبار
التفكير الناقد ،كمقياس االتجاه نحك مادة العمكـ ،كأسفرت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ دالة

إحصائيان بيف متكسط درجات طالب المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة

في االختبار البعدم لمتفكير الناقد لصالح المجمكعة التجريبية ككذلؾ كجكد فركؽ دالة إحصائيان
بيف متكسط درجات طالب المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في

التطبيؽ البعدم لمقياس االتجاه لصالح المجمكعة التجريبية كذلؾ كاف حجـ تأثير استراتيجية

التعمـ المستند إلى الدماغ كبي انر في تنمية التفكير الناقد كاالتجاه نحك مادة العمكـ حيث بمغت
قيمة مربع ايتا ليما ( ،)0.96كذلؾ أشارت النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا في
متكسط درجات الطالب في اختبار التفكير الناقد ككذلؾ في مقياس االتجاه نحك مادة العمكـ

تعزل إلى متغير السيطرة الدماغية.

 -7دراسة دميراف كآخركف 2014( Demyrhan et al.ـ):
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر التعمـ المستند إلى الدماغ في تدريس األحياء

كأثره عمى بعض المتغيرات المعرفية كالكجدانية " التحصيؿ -التفكير الناقد -االتجاه -فاعمية
الذات" مف كجية نظر معممي العمكـ المتدربيف بتركيا ،كتككنت عينة الدراسة مف( )65معمـ

لمادة العمكـ لممرحمة االبتدائية المتدربيف في جامعة ساريكايا بتركيا ،اتبع الباحث المنيجيف شبو
تجريبي كالكصفي كذلؾ لطبيعة مشكمة الدراسة ،حيث يكزعت العينة عمى مجمكعة تجريبية
عددىا(  )30درست باستخداـ التعمـ المستند إلى الدماغ كمجمكعة ضابطة عددىا( )35درست
بالطريقة العادية ،كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار لقياس التحصيؿ كمقاييس لقياس االتجاه
كالتفكير الناقد كفعالية الذات كما تـ استخداـ المقابمة لتسعة معمميف مف المجمكعة التجريبية،

كأسفرت نتائج الدراسة عف عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا في أم مف المتغيرات السابقة "

التحصيؿ -التفكير الناقد -االتجاه -فاعمية الذات " عمى الرغـ أف آ ارء الطمبة كانت تدعـ التعمـ
المستند إلى الدماغ.
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 -8دراسة جكشيال ك ديكي 2014( Gozuyesil & Dikiciـ):
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى حجـ التأثير لدراسات كمية التي درست فعالية التعمـ

المستند إلى الدماغ كأثره عمى التحصيؿ ،كاتبع الباحثاف منيج التحميؿ البعدم في دراستيما عمى
حيث تـ إجراء الدراسة عمى ( )42دراسة مف الدراسات التجريبية التي أجريت في تركيا كالكاليات

المتحدة األمريكية ما بيف األعكاـ ( 2011-1999ـ) حيث بمغ عدد الطالب في ىذه الدراسات

( )3194منيـ ( )1473في المجمكعات التجريبية ك( )1721في المجمكعات الضابطة ككانت
غالبية الدراسات في مكاد عممية كالفيزياء كالرياضيات ،كأسفرت نتائج الدراسة عمى أف ()35

دراسة مف الدراسات مكضع البحث كاف حجـ التأثير إيجابي ،ككاف ىناؾ فرؽ بيف المجمكعتيف
التجريبية كالضابطة ،بينما لـ يكف ىناؾ فركؽ في حجـ التأثير فيما يتعمؽ بالمرحمة التعميمية أك

المادة الدراسية أك جنس العينة.

 -10دراسة أحمد كآخركف (2013ـ):
ىدفت ىذه الدراسة إ لى التعرؼ عمى فعالية برنامج قائـ عمى التكامؿ بيف البنائية كالتعمـ
المستند إلى الدماغ في تنمية ميارات ما كراء المعرفة في االستقصاء المعممي في العمكـ لدل

طمبة الشعب العممية بكمية التربية في جامعة بنيا بمصر ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )19طالبا
كطالبة مف طالب الشعب العممية بالمستكل الثالث تخصص (طبيعة – كيمياء  -عمكـ بيكلكجيا

كجيكلكجية) ،كاستخداـ الباحثكف المنيج شبو التجريبي القائـ عمى مجمكعة كاحدة مع اختبار

قبمي –بعدم ،كتمثمت أدكات الدراسة في مقياس ميارات ما كراء المعرفة في االستقصاء
المعممي في العمكـ ،كاختبار تحميؿ ميارات ما كراء المعرفة في االستقصاء المعممي في العمكـ
،كالمقابمة الشخصية لمتعرؼ عمى مدل تكافر ميارات ما كراء المعرفة في االستقصاء المعممي

لدل الطمبة ،كأسفرت نتائج الدراسة عف فعالية البرنامج المقترح في تنمية ميارات ما كراء

المعرفة في االستقصاء المعممي في العمكـ حيث أكضحت النتائج عف كجكد فركؽ دالة إحصائيا
عند مستكل ( )0.01بيف متكسط درجات الطمبة في التطبيؽ القبمي كمتكسط درجاتيـ في

التطبيؽ البعدم لصالح التطبيؽ البعدم كذلؾ في المقياس كاالختبار المعداف لقياس ميارات ما

كراء المعرفة ،كتكافقت كذلؾ نتائج التحميؿ الكيفي لممقابمة مع التحميؿ الكمي حكؿ فعالية
البرنامج المقترح لتنمية ميارات ما كراء المعرفة في االستقصاء المعممي في العمكـ.
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 -11دراسة الجاجي (2013ـ):
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فعالية كحدة مطكرة في العمكـ كفؽ التعمـ المستند إلى الدماغ

في تنمية تقدير الذات ،كاالتجاه نحك اإلبداع لدل طالبات الصؼ الثالث األساسي باليمف،
كتككنت عينة الدراسة مف ( )28طالبة مف طالبات مدارس الرشيد الحديثة بصنعاء ،كاتبعت

الباحثة المنيج شبو التجريبي القائـ عمى مجمكعة كاحدة مع اختبار قبمي بعدم ،حيث تـ اختيار

كحدة " صحتي كسالمتي " المتضمنة بمنيج العمكـ المطكر ،كتمثمت أدكات الدراسة في مقياس
تقدير الذات كمقياس االتجاه نحك اإلبداع ،كأسفرت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ دالة إحصائيا

في متكسطات درجات الطالبات في مقياس تقدير الذات كمقياس االتجاه نحك اإلبداع لصالح
التطبيؽ البعدم مما يدلؿ عمى فعالية الكحدة المطكرة كفؽ التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية
تقدير الذات كاالتجاه نحك اإلبداع.

 -9دراسة الطيطي (2013ـ):

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر برنامج تعميمي مستند إلى التعمـ بالدماغ عمى

الدافعية لمتعمـ كالتحصيؿ كالتفكير العممي لدل طمبة الصؼ الخامس األساسي باألردف ،كتككنت
عينة الدراسة مف ( )150طالبان كطالبة مف مدرستيف تابعتيف لمديرية التعميـ /قصبة أربد ،كاتبع

الباحث المنيج التجريبي القائـ عمى مجمكعتيف األكلى تجريبية عددىا ( )76طالبان كطالبة

،كاألخرل ضابطة كعددىا ( ،)74تمثمت أدكات الدراسة في مقياس لدافعية التعمـ ،كاختبار

التحصيؿ ،كاختبار ميارات التفكير العممي كقاـ الباحث بتطبيؽ األدكات قبميان كبعديان حيث
استخدـ الباحث تحميؿ التبايف الثنائي لجمع البيانات ،كقد أسفرت نتائج الدراسة الى تفكؽ دافعية

التعمـ كالتحصيؿ كالتفكير العممي لدل طمبة المجمكعة التجريبية ،ككجكد فركؽ في مستكل
الدافعية لمتعمـ كأثر لمتفاعؿ بيف الطريقة كالجنس ،كعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف مستكيات

دافعية التعمـ كالتحصيؿ كالتفكير العممي كأثر لمجنس.
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 -12دراسة عفانة (2013ـ):
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف في

تدريس العمكـ لتنمية عادات العقؿ المنتج لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي بغزة ،كتككنت
عينة الدراسة مف ( )80طالبة مف طالبات مدرسة بنات المغازم "ب" بغزة ،كاتبعت الباحثة

المنيج التجريبي القائـ عمى مجمكعتيف مع اختبار قبمي– بعدم حيث يكزعت العينة بالتساكم
عمى مجمكعتيف؛ مجمكعة تجريبية درست باستراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف كمجمكعة
ضابطة درست بالطريقة العادية ،كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار السيطرة الدماغية كاختبار
لقياس عادات العقؿ المنتج كأسفرت الدراسة عف فاعمية استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف

في تدريس العمكـ لتنمية عادات العقؿ المنتج.
 -13دراسة سالـ (2013ـ):
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر برنامج مقترح قائـ عمى التعمـ المستند إلى الدماغ
في تنمية التحصيؿ المعرفي كميارات حؿ المشكالت كاالتجاه نحك مادة العمكـ لدل التالميذ
منخفضي التحصيؿ بالمرحمة االبتدائية بمصر ،كتككنت عينة الدراسة مف ثالثة صفكؼ مف

المرحمة االبتدائية (ثالث -رابع -خامس) مف مدرسة األرمنت التابعة لمحافظة األقصر ،كاتبع
الباحث المنيج شبو التجريبي القائـ عمى مجمكعة كاحدة مع اختبار قبمي بعدم ،كتمثمت أدكات

الدراسة في اختبار التحصيؿ المعرفي كاختبار ميارات حؿ المشكالت كمقياس االتجاه نحك مادة
العمكـ ،كأسفرت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ دلة إحصائيا عند مستكل  0.01بيف متكسط
درجات طالب المجمكعة التجريبية في التطبيؽ القبمي كالبعدم لصالح التطبيؽ البعدم كذلؾ في

اختبار التحصيؿ المعرفي كاختبار ميارت حؿ المشكالت كمقياس االتجاه نحك مادة العمكـ.
 -14دراسة أكيكرؾ كأفكاف 2013( Akyurek & Afacanـ):

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر التعمـ المستند إلى الدماغ عمى اتجاىات الطالب
نحك طرؽ التدريس المختمفة كمستكيات الدافعية لدييـ نحك مادة العمكـ ،كتككنت عينة الدراسة

مف ( )57طالبا مف طالب الصؼ الثامف األساسي بإحدل المدارس األساسية في تركيا في
كحدة انقساـ الخمية كالكراثة ،كاتبع الباحثاف التصميـ التجريبي القائـ عمى ثالث مجمكعات

مجمكعتيف ضابطة كمجمكعة تجريبية حيث كزعت العينة بالتساكم عمى المجمكعات الثالثة

( )19طالب لكؿ مجمكعة ،كتمثمت أداتا الدراسة في مقياس ثالثي لقياس االتجاه نحك مادة

العمكـ كالتكنكلكجيا كمقياس خماسي لقياس دافعية الطالب نحك تعمـ العمكـ ،كأسفرت نتائج

الدراسة عف فاعمية التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية االتجاىات كالدافعية نحك تعمـ العمكـ.
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 -15دراسة سيال 2011( Salehـ):
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية برامج التعمـ المعتمدة عمى مبادئ التعمـ

المستند إلى الدماغ في التعامؿ مع المشاكؿ اإلدراكية كالكشؼ عف أثرىا في الفيـ كالدافعية

لتعمـ مادة الفيزياء لدل طالب المرحمة الثانكية في ماليزيا ،كتككنت عينة الدراسة مف ()100

طالب حيث يكزعت إلى مجمكعتيف مجمكعة تجريبية درست باستخداـ برنامج () BBTAالمعتمد
عمى برنامج التعمـ المستند إلى الدماغ كمجمكعة ضابطة درست مف خالؿ نفس البرنامج

بالطريقة العادية ،كاتبع الباحث المنيج شبو التجريبي القائـ عمى مجمكعتيف ،كتمثمت أدكات

الدراسة في اختبار خاص لمفيـ اإلدراكي لمادة الفيزياء كمقياس الدافعية لتعمـ الفيزياء ،كقد

أسفرت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسط درجات طالب المجمكعة
التجريبية كمتكسط درجات طالب المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار الفيـ

اإلدراكي لصالح المجمكعة التجريبية ،ككذلؾ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات درجات
طالب المجمكعة التجريبية كمتكسطات درجات طالب المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم

لمقياس الدافعية لمتعمـ لصالح المجمكعة التجريبية.
 -16دراسة حسنيف (2011ـ):

ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء فاعمية برنامج تعميمي مستند إلى التعمـ بالدماغ في

تحسيف التحصيؿ ،كاكتساب المفاىيـ العممية ،كزيادة الدافعية لمتعمـ لدل طالبات الصؼ الرابع

األساسي في العمكـ ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )58طالبة مف طالبات الصؼ الرابع األساسي
بمدرسة إناث الزىكر االبتدائية التابعة لككالة الغكث الدكلية باألردف ،كاتبع الباحث المنيج

التجريبي القائـ عمى مجمكعتيف مجمكعة تجريبية كعددىا ( )30طالبة كمجمكعة ضابطة عددىا
( )28طالبة ،كقاـ الباحث بإعداد أدكات الدراسة المتمثمة في اختبار التحصيؿ كاختبار اكتساب
المفاىيـ كمقياس الدافعية لمتعمـ ،كأسفرت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف

متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية في االختبار البعدم لمتحصيؿ كمتكسط درجات

قريناتيف في المجمكعة الضابطة لصالح المجمكعة التجريبية ككذلؾ كجكد فركؽ دالة إحصائيا
بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية في االختبار البعدم الكتساب المفاىيـ كمتكسط

درجات قريناتيف في المجمكعة الضابطة لصالح المجمكعة التجريبية ،كما أظيرت النتائج كجكد
فركؽ دالة إحصائيا في متكسط درجات مقياس الدافعية لمتعمـ الكمي لصالح المجمكعة التجريبية

عمى مجاالت المقياس جميعيا عدا مجاؿ الدافعية الداخمية.
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 -17دراسة كسناكم (2011ـ):
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فعالية تدريس العمكـ كفقا لمتعمـ المستند الى الدماغ

في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي ،كالدافعية لمتعمـ لدل طالبات الصؼ األكؿ المتكسط بمدينة
الرياض ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )60طالبة يكزعت بالتساكم عمى مجمكعتيف ضابطة
كتجريبية ،حيث اتبع الباحث المنيج التجريبي ،كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار لميارات
التفكير اإلبداعي كمقياس الدافعية لمتعمـ ،كأسفرت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ دالة إحصائيا
بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في االختبار

البعدم لميارات التفكير اإلبداعي لصالح المجمكعة التجريبية ككذلؾ كجكد فركؽ دالة إحصائيا
بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في التطبيؽ

البعدم لمقياس الدافعية لمتعمـ لصالح المجمكعة التجريبية.
 -18دراسة رييماف 2011( Rehmanـ):

ىدفت ىذه الدراسة إ لى الكشؼ عف فعالية طريقة التعمـ المستند إلى الدماغ في تدريس

الرياضيات عمى تحصيؿ طمبة المرحمة اإلعدادية بباكستاف ،تككنت عينة الدراسة مف ()120
طالبا مف طالب الصؼ التاسع بمدرستيف تابعتيف إحداىما في منطقة ريفية كاألخرل بمنطقة

حضارية في إسالما آباد حيث يكزعت العينة بالتساكم إلى مجمكعة تجريبية درست بطريقة التعمـ
المستند إلى الدماغ ،كمجمكعة ضابطة درست بكاسطة الطريقة العادية ،كاتبع الباحث المنيج
التجريبي القائـ عمى تصميـ ( )3*2كذلؾ لكجكد طريقتيف لمتدريس كما تـ تقسيـ الطالب

بالتساكم حسب تحصيميـ إلى مرتفعي كمتكسطي كمتدنيي التحصيؿ ،كتمثمت أداة الدراسة في

اختبار لقياس التحصيؿ ،كأسفرت نتائج الدراسة عف فاعمية طريقة التعمـ المستند إلى الدماغ في

التدريس سكاء في المدارس الريفية أك الحضرية ككذلؾ لطالب مرتفعي كمتكسطي كمتدنيي

التحصيؿ.

 -19دراسة أكلكال 2011) Awololaـ):
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ عمى

تحصيؿ طمبة الثانكية العميا في الرياضيات بنيجيريا ،تككنت عينة الدراسة مف ( )522طالبان ك
طالبة مف تسعة مدارس مختمفة في كالية أكيك بنيجيريا ،استخدـ الباحث المنيج الشبو تجريبي

القائـ عمى مجمكعة تجريبية كعدة مجمكعات ضابطة " غير متكافئة " كتمثمت أدكات الدراسة
في اختبار التحصيمي لمرياضيات مككف مف( )20سؤاؿ مقالي في الثالثة مستكيات (تذكر-

فيـ-تفكير) ،كاختبار معرفي لقياس قدرة الطالب عمى تحميؿ بعض الصكر ،كاستخدـ الباحث
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تحميؿ التبايف المشترؾ  ،ANCOVAكأسفرت نتائج الدراسة عف فعالية استراتيجية التعمـ المستند

إلى الدماغ في تحسيف قدرة الطالب عمى التحصيؿ كالمعرفة.
 -20دراسة اينسي كارتيف 2011( Inci & Ertenـ):

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر التعمـ المستند إلى الدماغ في التحصيؿ

كاالحتفاظ بالتعمـ لدل طالب الصؼ الثامف كاالتجاه نحك مادة العمكـ كالتكنكلكجيا بتركيا،
كتككنت عينة الدراسة مف ( )30طالب مف طالب الصؼ الثامف بإحدل المدارس األساسية في

محافظة اإلزغ الكاقعة شرؽ األناضكؿ ،اتبع الباحث المنيج التجريبي القائـ عمى مجمكعتيف مع

اختبار قبمي -بعدم حيث يكزعت العينة بالتساكم عمى مجمكعة تجريبية درست بالتعمـ المستند
إلى الدماغ كمجمكعة ضابطة درست بالطريقة العادية ،حيث تـ تدريس كحدة "حالة المادة
كالح اررة" في العمكـ كالتكنكلكجيا ،كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار السيطرة الدماغية كاختبار
لمتحصيؿ ككذلؾ اختبار لالحتفاظ بالتعمـ كاختبار لقياس االتجاه كتـ استخداـ اختبار ماف كيتني
إليجاد متكسط الفركؽ بيف درجات المجمكعتيف ،كأسفرت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ دالة

إحصائيا بيف متكسط درجات طالب المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة
في االختبار البعدم لكؿ مف التحصيؿ كاالحتفاظ كاالتجاه لصالح المجمكعة التجريبية.
 -21دراسة آؿ رشكد (2011ـ):
ىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى فعالية استراتيجية مستندة إلى نظرية ىرماف كنظرية

التعمـ المستند إلى الدماع في تنمية االستيعاب المفاىيمي في الكيمياء كأنماط التفكير لدل

طالبات المرحمة الثانكية بالسعكدية ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )110طالبة مف طالبات الصؼ

األكؿ الثانكم مف أحدل مدارس الرياض ،كاتبعت الباحثة المنيج التجريبي القائـ عمى

مجمكعتيف مجمكعة تجريبية التي درست كفؽ استراتيجية " التعميـ طكؿ العجمة " القائمة عمى
نظرية ىيرماف كنظرية التعمـ المستند إلى الدماغ كمجمكعة ضابطة درست بالطريقة العادية،
كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار االستيعاب المفاىيمي لقياس مدل استيعاب طالبات المجمكعة

التجريبية كالضابطة لممحتكل العممي ،كأداة تحميؿ محتكل ،كمقياس أنماط التفكير كىك نمكذجان
مف مقاييس ىيرماف ألنماط التفكير ،كقد أسفرت النتائج الى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية

بيف درجات طالبات المجمكعة التجريبية ،كمتكسط درجات قريناتيف في المجمكعة الضابطة في
التطبيؽ البعدم الختبار أنماط التفكير لصالح المجمكعة التجريبية.
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 -22دراسة العباسي (2010ـ):
ىدفت ىذه الدراسة إلى تصميـ نمكذج تعميمي كفقان لنظرية التعمـ المستند إلى الدماغ كأثره

في تحصيؿ طالب الصؼ الثاني المتكسط في مادة الكيمياء بالعراؽ ،كتككنت عينة الدراسة
مف( )60طالبان مف طالب ثانكية النجؼ التابعة إلى قضاء بعقكبة  /محافظة ديالي بالعراؽ،
كاتبع الباحث التصميـ التجريبي القائـ عمى مجمكعتيف مجمكعة تجريبية درست باستخداـ

التصميـ التعميمي كفقان لنظرية التعمـ المستند إلى الدماغ كمجمكعة ضابطة درست بالطريقة

العادية حيث يكزعت العينة بالتساكم عمى مجمكعتي الدراسة ،كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار
تحصيمي مككف مف( )30فقرة اختيار مف متعدد كأداة تحميؿ المحتكل لتحميؿ الثالثة فصكؿ
األكلى مف كتاب الكيمياء ،كأسفرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسط درجات
المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في اختبار التحصيؿ البعدم لصالح

المجمكعة التجريبية.

 -23دراسة الفارسي (2010ـ):
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقصي معتقدات معممات العمكـ في مدارس الحمقة الثانية مف

التعميـ األساسي نحك االستراتيجيات المتناغمة مع مبادئ التعمـ المستند الى الدماغ كعالقتيا
بالممارسات الصفية ،تككنت عينة الدراسة مف ( )30معممة لمعمكـ بمدارس الحمقة الثانية مف

بعماف ،استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي لطبيعة
التعميـ األساسي بمنطقة الباطنة ي
المشكمة البحثية ،كتمثمت أدكات الدراسة في بطاقة مالحظة مككنة مف ( )24بندان (ممارسة)،
مكزعة عمى ( )12مبدأ مف مبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ ،كما تـ إعداد استبانة لقياس
معتقدات المعممات تككنت مف( )36فقرة مكزعة عمى ( )12مبدأ مف مبادئ التعمـ المستند إلى

الدماغ ،كأسفرت نتائج الدراسة إلى أف متكسط معتقدات معممات العمكـ نحك االستراتيجيات
المتناغمة مع مبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ بمغ ( )4.24مما يعبر عف اعتقاد قكم لدل

المعممات  -عينة الدراسة  -نحك االستراتيجية المتناغمة مع مبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ،

بينما لـ تكف ىناؾ فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات معتقدات معممات العمكـ نحك
االستراتيجيات المتناغمة مع مبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ يعزل لمتغير مؤسسة اإلعداد

كمتغير الخبرة.
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 -24دراسة افسي كيجبساف 2009( Avci & Yagbasanـ):
ىدفت ىذه الدراسة تقصي أثر التعمـ المستند إلى الدماغ عمى التحصيؿ كمكاقؼ طالب

الصؼ السابع تجاه مادة العمكـ بتركيا ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )91طالبا مف طالب

الصؼ السابع في ثالث مدارس في أنقرة ،كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي القائـ عمى ثالث

مجمكعات مجمكعة تجريبية تككنت مف ( )30طالبان ،كمجمكعة ضابطة أكلى ( )30طالبان،

كمجمكعة ضابطة ثانية ( )31طالبان ،كتمثمت أدكات الدراسة في استبياف الستطالع مكاقؼ
الطالب تجاه العمكـ ،كاختبار األداء لكحدة " العمؿ كالطاقة " لقياس المعرفة كالفيـ ،كاختبار
مقدرة التفكير المنطقي لحؿ المشكالت العممية ككذلؾ مقياس السيطرة الدماغية ،ك أسفرت نتائج

الدراسة عف فاعمية التعمـ المستند إلى الدماغ في تطكير مكاقؼ إيجابية نحك العمكـ لدل الطالب
،ككذلؾ أظيرت ىذه الدراسة أف أنشطة التعمـ التي تقكـ عمى التعمـ المستند إلى الدماغ ليا اثر

كبير عمى تحصيؿ المجمكعة التجريبية ،كاالحتفاظ بالمعارؼ المتعمقة بالكحدة المختارة.
 -25دراسة بكنيما 2009( Bonnemaـ):

ىدفت ىذه الدراسة إلى تعزيز تعمـ الطالب في ضكء آليات التعمـ المستند إلى الدماغ

في الكاليات المتحدة االمريكية؛ كذلؾ مف خالؿ عركض تكضيحية أعطيت لممعمميف لتحسيف
ممارستيـ الصفية ،كاختار الباحث عينة الدراسة مف معممي المرحمة االبتدائية كالثانكية في جميع

المكاد ،كاتبع الباحث المنيج الكصفي لدراسة عالقة التعمـ المستند إلى الدماغ كتحسيف
الممارسات الصفية ،كتمثمت أدكات الدراسة في استبانة مكجية لممعمميف ،كأسفرت الدراسة عف

تحسيف ممارسات المعمميف الصفية بعد إعطائيـ فكرة عف استراتيجيات التعمـ المستند إلى

الدماغ.

 -26دراسة أكزدف كجكلتكف 2008( Ozden & Gultekinـ):
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر التعمـ المستند إلي الدماغ عمى التحصيؿ الدراسي
كاالحتفاظ بالمعرفة المكتسبة لدل طمبة الصؼ الخامس في مادة العمكـ ،كتككنت عينة الدراسة

مف ( )44طالبان كطالبة مف مدرسة عبد الرحمف باشا بمدينة ككتا عيا غرب تركيا منيـ ()20
مف الذككر ،ك( )24مف اإلناث ،كاتبع الباحث المنيج التجريبي القائـ عمى مجمكعتيف مجمكعة

تجريبية التي استخدمت مبادئ التعمـ القائـ عمى الدماغ ،كمجكعة ضابطة درست باستخداـ

الطريقة العادية حيث يكزعت العينة بالتساكم عمى المجمكعتيف ككذلؾ تساكم بيف عدد الطالب
كالطالبات ،كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار التحصيؿ كاختبار االحتفاظ بالمعرفة ،كأسفرت
نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ دالة إحصائيا في متكسط درجات طمبة المجمكعة التجريبية
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كمتكسط درجات طمبة المجمكعة الضابطة في االختبار البعدم لمتحصيؿ ككذلؾ في االختبار

البعدم لالحتفاظ بالمعرفة لصالح المجمكعة التجريبية.

تعقيب عمى دراسات المحكر األكؿ:
أكالن  :اليدؼ:

 -ىدفت بعض الدراسات إلى دراسة أثر التعمـ المستند إلى الدماغ مثؿ أغمب دراسات ىذا

المحكر سكاء أكانت استراتيجية مثؿ دراسة :رمضاف (2015ـ) ،شارما2015( Sharmaـ)،

المطرفي (2014ـ) ،عفانة (2013ـ) ،أكلكال 2011( Awololaـ) ،آؿ رشكد (2011ـ) ،أك

كنمكذج تعميمي مثؿ دراسة :عمي (2015ـ) ،العباسي (2010ـ) ،أك كطريقة تدريس مثؿ

دراسة رييماف2011( Rehmanـ).

 -كىدفت بعض الدراسات إلى بناء برنامج في ضكء التعمـ المستند إلى الدماغ مثؿ دراسة:

الطيطي (2013ـ) ،أحمد كآخركف (2013ـ) ،سالـ (2013ـ) ،سيال 2012( Salehـ)،
حسنيف (2011ـ).

 -كىناؾ دراسات ىدفت إلى التعرؼ عمى متطمبات التعمـ المستند إلى الدماغ مثؿ دراسة:

الطمحي (2015ـ)،الفارسي (2009ـ) ،بينما ىدفت دراسة بكنيما2009( Bonnemaـ) إلى
تعزيز التعمـ باستخداـ أبحاث الدماغ.

 -في حيف ىدفت دراسة الجاجي (2013ـ) إلى تطكير كحدة مف المحتكل كفقان لمتعمـ المستند

إلى الدماغ.

 -بينما ىدفت دراسة جكشيال كديكي 2014( Gozuyesil & Dikiciـ) إلى إيجاد حجـ

التأثير لعدة دراسات أجريت لمكشؼ عف فعالية التعمـ المستند إلى الدماغ كأثره عمى التحصيؿ.
ثانيان :عينة الدراسة:

 مف حيث حجـ العينة:الدرسات السابقة حسب طبيعة الدراسة فقد كانت أقميا في دراسة
تفاكتت حجكـ عينات ا

المجدالكم (2012ـ) حيث بمغ عدد العينة ( ،)18ككاف أكبرىا في دراسة أكلكالAwolola

(2011ـ) حيث بمغ عدد العينة ( ،)522بينما معظـ الدراسات األخرل فقد تراكحت عدد العينة
فييا مف (.)90-30

 مف حيث الجنس:تنكعت الدراسات السابقة مف حيث جنس العينة كما يمي:
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 -دراسات تناكلت الذككر مثؿ دراسة :القرني (2015ـ)،

رمضاف (2015ـ) ،عمي

(2015ـ) ،شارما 2015( Sharmaـ) ،المطرفي (2014ـ) ،ديمراف كآخركف Demyrhan

2014( & et al.ـ) ،سالـ (2013ـ) ،أكيكرؾ كأفكاف 2013( Akyurek& Afacanـ)،

سيال 2012( Salehـ) ،انسي كارتف 2011( Inci & Ertenـ) ،رييمافRehman

(2011ـ) ،العباسي (2010ـ) ،افسي كيجبساف2009( Avci & Yagbasanـ).

 -دراسات تناكلت اإلناث مثؿ دراسة :الجاجي (2013ـ) ،عفانة (2013ـ) ،حسنيف

(2011ـ) ،كسناكم (2011ـ) ،آؿ رشكد (2011ـ) ،الفارسي (2009ـ).

 -دراسات تناكلت الذككر كاإلناث معان مثؿ دراسة :الطيطي(2013ـ) ،أحمد كآخركف

(2013ـ) ،أكلكال 2011( Awololaـ) ،أكزدف كجكلتكف 2008( Ozden &Gultekinـ).
 -مف حيث المرحمة التعميمية:

تنكعت الدراسات السابقة مف حيث المرحمة التعميمية كما يمي:
 -دراسات تناكلت طمبة المرحمة االبتدائية مثؿ دراسة :شارما 2015( Sharmaـ) ،الطيطي

(2013ـ) ،الجاجي (2013ـ) ،سالـ (2013ـ) ،حسنيف (2011ـ) ،الفارسي (2009ـ)،
أكزدف كجكلتكف 2008( Ozden & Gultekinـ).

 دراسات تناكلت طمبة المرحمة اإلعدادية مثؿ دراسة :القرني )2015ـ) ،رمضاف (2015ـ)،عفانة (2013ـ) ،أكيكرؾ كأفكاف2013( Akyurek & Afacanـ) ،رييمافRehman

(2011ـ) ،كسناكم (2011ـ) ،اينسي كارتف 2011) Inci & Ertenـ) ،افسي كيجبساف
2009( Avci & Yagbasanـ).

 -دراسات تناكلت طمبة المرحمة الثانكية مثؿ دراسة :عمي (2015ـ) ،الطمحي (2015ـ)،

سيال Saleh

(2010ـ).

(2012ـ) ،أكلكال 2011( Awololaـ) ،آؿ رشكد (2011ـ)،

العباسي

 -دراسات تناكلت طمبة المرحمة الجامعية مثؿ دراسة :المطرفي(2014ـ) ،أحمد كآخركف

(2013ـ).

 -دراسات تناكلت المعمميف مثؿ دراسة :ديمراف كآخركف 2014( Demyrhan & et al.ـ)،

الفارسي(2009ـ).

ثالثان :بيئات كزمف الدراسة :

تنكعت الدراسات السابقة التي تحدثت عف التعمـ المستند إلى الدماغ لتشمؿ بيئات مختمفة

عمى النحك التالي:
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 دراسات أجريت في بمداف أجنبية مثؿ دراسة :شارما 2015( Sharmaـ) ،بكنيما2009( Bonnemaـ).

 -دراسات أجريت في دكؿ إسالمية ليست عربية مثؿ دراسة :ديمراف كآخركف & Demyrhan

2014( et al.ـ) ،أكيكرؾ كأفكاف & Afacan

2013( Akyurekـ) ،سيال Saleh

(2012ـ) ،اينسي كارتيف 2011( Inci & Ertenـ) ،رييماف2011( Rehmanـ) ،افسي
كيجبساف 2009( Avci & Yagbasanـ).

 دراسات أجريت في دكؿ عربية كىي أغمب دراسات المحكر مثؿ دراسة :عفانة (2013ـ)،الطيطي (2013ـ) ،الجاجي (2013ـ) ،سالـ (2013ـ) ،حسنيف (2011ـ).

كذلؾ تنكعت الدراسات السابقة لتشمؿ أزمنة مختمفة كلكف الباحث رٌكز عمى السنكات القميمة
الماضية بدءان مف العاـ 2008ـ مثؿ دراسة :أكزدف كجكلتكف  Ozden & Gultekinإلى

العاـ الماضي 2015ـ مثؿ دراسة :القرني ،الطمحي ،رمضاف ،عمى ،شارما .Sharma

رابعان :منيجية الدراسة:

تنكعت الدراسات السابقة في استخداـ المناىج المختمفة حسب طبيعة المشكمة المدركسة

عف التعمـ المستند إلى الدماغ حيث:

 -دراسات تناكلت المنيج شبو التجريبي القائـ عمى مجمكعة كاحدة مثؿ دراسة :الجاجي

(2013ـ) ،أحمد كآخركف (2013ـ) ،سالـ (2013ـ) ،أك القائـ عمى مجمكعتيف مثؿ دراسة :
سيال 2012( Salehـ) ،أكلكال 2011( Awololaـ).

 -دراسات تناكلت المنيج التجريبي بتصميماتو المتعددة كأغمب دراسات ىذا المحكر؛ حيث

استخدمت بعض الدراسات المنيج التجريبي القائـ عمى مجمكعتيف مثؿ دراسة :القرني
(2015ـ) ،رمضاف (2015ـ) ،عمي (2015ـ) ،شارما 2015( Sharmaـ) ،المطرفي

(2014ـ) ،الطيطي (2013ـ) ،عفانة (2013ـ) ،حسنيف (2011ـ) ،كسناكم (2011ـ)،
رييماف 2011( Rehmanـ) ،آؿ رشكد (2011ـ) ،العباسي (2010ـ) ،كأكزدف كجكلتكف
Ozden &Gultekin

(2008ـ) ،أك القائـ عمى ثالث مجمكعات مثؿ دراسة :أكيكرؾ

كأفكاف 2013( Akyurek & Afacanـ) ،افسي كيجبساف 2009( Avci & Yagbasanـ).

 -دراسات تناكلت المنيج الكصفي التحميمي مثؿ دراسة :الطمحي (2015ـ) ،الفارسي

(2009ـ) ،بكنيما 2009( Bonnemaـ).
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 في حيف استخدمت دراسة جكشيال كديكي  )2014( Gozuyesil & Dikiciمنيج التحميؿالبعدم كذلؾ إليجاد حجـ التأثير لدراسات أخرل.

 -دراسات تناكلت المناىج المختمطة مثؿ دراسة :ديمراف كآخركف Demyrhan & et al.

(2014ـ).

خامسان :أدكات الدراسة :

تنكعت أدكات الدراسة في الدارسات السابقة تبعان لتنكع المتغيرات المدركسة ،حيث:

 استيخدمت االختبارات عمى نطاؽ كاسع كما في أغمب الدراسات السابقة سكاء لقياسالتحصيؿ مثؿ دراسة :أكلكال 2011( Awololaـ) ،اينسي كارتيف2011( Inci & Ertenـ) ،أك
لقياس التفكير مثؿ دراسة :القرني (2015ـ) ،رمضاف (2015ـ) ،أك لقياس ميارت حؿ

المشكالت مثؿ دراسة :سالـ (2013ـ) ،أك لقياس ميارات ما كراء المعرفة مثؿ دراسة :أحمد
كآخركف (2013ـ) ،أك لقياس االحتفاظ بالتعمـ مثؿ دراسة :اينسي كارتيف Inci & Erten

(2011ـ) ،أكزدف كجكلتكف 2008( Ozden & Gultekinـ) ،أك لقياس عادات العقؿ المنتج
مثؿ دراسة :عفانة (2013ـ) ،أك لقياس المفاىيـ العممية مثؿ دراسة :عمي (2015ـ) ،حسنيف

(2011ـ) ،آؿ رشكد (2011ـ).

 -كما استخدمت دراسات اختبار السيطرة الدماغية مثؿ دراسة :عفانة (2013ـ) ،اينسي كارتيف

2011( Inci & Ertenـ).

 دراسات استخدمت المقاييس ،سكاء لقياس االتجاه مثؿ دراسة :المطرفي (2014ـ) ،اينسيكارتيف 2011( Inci & Ertenـ) ،أك لقياس تقدير الذات مثؿ دراسة :الجاجي (2013ـ)،

ديمراف كآخركف 2014( Demyrhan & et al.ـ) ،اك لقياس الدافعية مثؿ دراسة :حسنيف

(2013ـ) ،أكيكرؾ كأفكاف 2013( Akyurek & Afacanـ) ،كسناكم (2011ـ) ،أك لقياس
عادات العقؿ مثؿ دراسة :القرني (2015ـ) ،أك لقياس ميارات ماكراء المعرفة مثؿ دراسة :أحمد

كآخركف (2013ـ) ،أك لقياس التفكير مثؿ دراسة :عمي (2015ـ) ،آؿ رشكد (2011ـ) ،أك
لقياس السيطرة الدماغية مثؿ دراسة :القرني (2015ـ).
 دراسات استخدمت المقابمة مثؿ دراسة :ديمراف كآخركف Demyrhan & et al.(2014ـ) ،أحمد كآخركف (2013ـ).

 -دراسات استخدمت االستبياف مثؿ دراسة :الطمحي(2015ـ) ،بكنيما Bonnema

(2009ـ) ،افسي كيجبساف2009( Avci & Yagbasanـ).
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 دراسات استخدمت أداة تحميؿ المحتكل مثؿ دراسة :العباسي (2010ـ).سادسان :نتائج الدراسة:

تنكعت نتائج الدراسة السابقة حسب تنكع أىدافيا كفيما يمي أبرز ىذه النتائج:

 -دراسات أظيرت فاعمية التعمـ المستند إلى الدماغ في زيادة التحصيؿ مثؿ دراسة:

شارما 2015( Sharmaـ) ،رييماف 2011( Rehmanـ) ،أكلكال 2011( Awololaـ)،
العباسي (2010ـ).

 -دراسات أظيرت فاعمية التعمـ المستند إلى الدماغ في زيادة االتجاه نحك المادة الدراسية مثؿ

دراسة :سالـ(2013ـ) ،افسي كيجبساف 2009( Avci & Yagbasanـ).

 -دراسات أظيرت فاعمية التعمـ المستند إلى الدماغ في زيادة االحتفاظ بالتعمـ كالمعرفة

المكتسبة مثؿ دراسة :اينسي كارتيف 2011( Inci & Ertenـ) ،أكزدف كجكلتكف & Ozden

2008( Gultekinـ).

 -دراسات أظيرت فاعمية التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية التفكير مثؿ دراسة :رمضاف

(2015ـ) ،عمي (2015ـ) ،المطرفي (2014ـ) ،كسناكم (2011ـ).

 -دراسات أظيرت فاعمية التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية الدافعية مثؿ دراسة :الطيطي

(2013ـ) ،أكيكرؾ كأفكاف 2013( Akyurek & Afacanـ) ،سيال 2011( Salehـ).

 -دراسات أظيرت فاعمية التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية ميارات ما كراء المعرفة مثؿ

دراسة :أحمد كآخركف (2013ـ).

 -دراسات أظيرت فعالية التعمـ المستف إلى الدماغ في تنمية ميارات حؿ المشكالت مثؿ

دراسة :سالـ (2013ـ).

 -دراسات أظيرت فاعمية التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية كاكتساب المفاىيـ مثؿ دراسة:

عمي (2015ـ) ،حسنيف (2011ـ) ،آؿ رشكد (2011ـ).

 -دراسات أظيرت فعالية التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية عادات العقؿ المنتج مثؿ دراسة:

القرني (2015ـ) ،عفانة (2013ـ).

 -دراسات أظيرت فاعمية التعمـ المستند إلى الدماغ في تحسيف الممارسات الصفية مثؿ دراسة:

الفارسي (2010ـ) ،بكنيما 2009( Bonnemaـ).
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أكجو الشبو كاالختالؼ بيف الدراسة الحالية كالدراسات السابقة ليذا المحكر:

أكالن :أكجو الشبو:

 -ىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة أثر استخداـ استراتيجية مستندة إلى التعمـ بالدماغ " استراتيجية

التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف"؛ كبالتالي تتفؽ مع دراسة :رمضاف (2015ـ) ،شارماSharma

(2015ـ) ،المطرفي (2014ـ) ،عفانة (2013ـ) ،أكلكال 2011( Awololaـ) ،آؿ رشكد
(2011ـ).

 -تناكلت ىذه الدراسة عينة مف ذككر المرحمة االبتدائية؛ كبالتالي تتفؽ مع دراسة :شارما

2015( Sharmaـ) ،سالـ (2013ـ).

 -اجريت ىذه الدراسة في البيئة الفمسطينية تحديدان في غزة؛ كبالتالي تتفؽ مع دراسة :عفانة

(2013ـ).

 -استخدمت ىذه الدراسة المنيج التجريبي القائـ عمى تصميـ المجمكعتيف؛ كبالتالي تتفؽ مع

أغمب دراسات ىذا المحكر مثؿ دراسة :القرني (2015ـ) ،رمضاف (2015ـ) ،عمي
(2015ـ)،

شارما 2015( Sharmaـ) ،المطرفي ( ،)2014الطيطي (2013ـ) ،عفانة

(2013ـ) ،حسنيف (2011ـ) ،كسناكم (2011ـ) ،رييماف 2011( Rehmanـ) ،آؿ رشكد
(2011ـ) ،العباسي(2010ـ) ،كأكزدف كجكلتكف 2008( Ozden & Gultekinـ).

 -استخدمت ىذه الدراسة أداة االختبار لقياس المفاىيـ العممية؛ كبالتالي تتفؽ مع دراسات عبد

الفتاح (2015ـ) ،حسنيف(2011ـ) ،آؿ رشكد(2011ـ).
ثانيان :أكجو االختالؼ:

 اختمفت ىذه الدراسة عف دراسة :القرني (2015ـ) ،عفانة (2013ـ) ،اينسي كارتيف & Inci2011( Ertenـ) ،افسي كيجبساف 2009( Avci & Yagbasanـ) في عدـ استخداـ
اختبار أك مقياس السيطرة الدماغية؛ حيث قاـ الباحث بدراسة استراتيجية التعمـ بالدماغ
ا
الباحث

ذم الجانبيف بغض النظر عف نمط السيطرة الدماغية "أيمف-أيسر-متكامؿ" كذلؾ لككف ىذه

االستراتيجية تصمح مع أم نمط مف السيطرة الدماغية.

 قاـ الباحث بدراسة أثر استخداـ استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف في تنمية عمميات العمـكلـ يجد الباحث دراسة – عمى حد عممو – ربطت بيف ىذيف المتغيريف.
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ماذا أفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة ليذا المحكر :

استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة ليذا المحكر في النقاط التالية:

 -تنظيـ اإلطار النظرم الخاص بنظرية التعمـ المستند إلى الدماغ  ،كاستراتيجية التعمـ بالدماغ

ذم الجانبيف.

 استخداـ المنيجية كعينة البحث المناسبة. -التعرؼ عمى النتائج المختمفة كمقارنتيا بما تتكصؿ اليو الدراسة الحالية مف نتائج.

 -التعرؼ عمى العديد مف المجالت العممية العربية كاجنبية كالمراجع التي تثرم الدراسة.

المحكر الثاني :دراسات تناكلت المفاىيـ العممية كعمميات العمـ:
 -1دراسة سيؼ (2015ـ):
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ برنامج قائـ عمى المحاكاة اإللكتركنية

لتنمية المفاىيـ الكيميائية بمستكياتيا الستة (تذكر -فيـ  -تطبيؽ -تحميؿ -تركيب -تقكيـ)
كعمميات العمـ األساسية كالمتكاممة لدل طالب المرحمة الثانكية ،كتككنت عينة الدراسة مف

( )80طالبان مف طالب مدرسة البتانكف الثانكية المطكرة التابعة لمحافظة الفيكـ المصرية،

كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي القائـ عمى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية ،كقاـ الباحث ببناء

أدكات الدراسة حيث استخدـ اختبا انر لممفاىيـ الكيميائية كاختبا انر لعمميات العمـ ،كأسفرت نتائج
الدراسة عف كجكد فركؽ دالة في االختبار البعدم لعمميات العمـ لصالح المجمكعة التجريبية،

ككذلؾ كجكد فركؽ دالة إحصائيا في االختبار البعدم لممفاىيـ العممية لصالح المجمكعة

التجريبية.

 -2دراسة عبداهلل (2014ـ):
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية تكظيؼ نمكذج ميرؿ كتينسكف في تنمية

المفاىيـ العممية كعمميات العمـ في العمكـ لدل طالب الصؼ الرابع األساسي بغزة ،كتككنت
عينة الدراسة ( )62طالبان مف طالب مدرسة دار األرقـ التعميمية لمبنيف ،كاستخدـ الباحث

المنيج التجريبي القائـ عمى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية ،كقاـ الباحث ببناء أدكات الدراسة

حيث اس تخدـ اختبار المفاىيـ العممية كاختبار عمميات العمـ ،كأسفرت نتائج الدراسة عف كجكد

فركؽ دالة إحصائيا في االختبار البعدم لعمميات العمـ لصالح المجمكعة التجريبية ،ككذلؾ

كجكد فركؽ دالة إحصائيان في االختبار البعدم لممفاىيـ العممية لصالح المجمكعة التجريبية.
68

 -3دراسة سطكحي (2013ـ):
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ المدخؿ المنظكمي في تنمية المفاىيـ

العممية كعمميات العمـ لدل طمبة الصؼ األكؿ الثانكم بمصر ،تككنت عينة الدراسة مف ()100

و
طالب كطالبة مف مدرسة صفط الخمار الثانكية المشتركة ،كاتبعت الباحثة المنيج شبو التجريبي
القائـ عمى مجمكعتيف مجمكعة تجريبية كمجمكعة ضابطة مع اختبار قبمي – بعدم ،تمثمت

أدكات الدراسة في اختبار لممفاىيـ العممية كاختبار عمميات العمـ ،كأسفرت نتائج الدراسة عف

كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل ( )0.01بيف متكسط درجات طمبة المجمكعة التجريبية
كمتكسط درجات طمبة المجمكعة الضابطة في االختبار البعدم لكؿ مف المفاىيـ العممية ك

عمميات العمـ لصالح المجمكعة التجريبية ،ككذلؾ كجكد عالقة ارتباطية مكجبة دالة إحصائيا

عند مستكل ( )0.01بيف درجات طمبة المجمكعة التجريبية في اختبار المفاىيـ العممية

كدرجاتيـ في اختبار عمميات العمـ في القياس البعدم.
 -4دراسة شاىيف (2013ـ):

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية استراتيجية شكؿ البيت الدائرم في تدريس

العمكـ عمى اكتساب المفاىيـ العممية كتنمية ميارات عمميات العمـ لدل طمبة المرحمة اإلبتدائية
بمصر ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )80طالبا كطالبة مف طمبة الصؼ الخامس االساسي

يكزعت العينة بالتساكم إلى مجمكعة تجريبية مف مدرسة ىدل شعراكم االبتدائية ،كمجمكعة
ضابطة مف مدرسة بنيا الحديثة التابعتيف لمديرية التربية كالتعميـ بالقميكبية ،كاتبع الباحث المنيج

التجريبي القائـ عمى مجمكعتيف مع اختبار قبمي -بعدم ،كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار
المفاىيـ العممية كاختبار عمميات العمـ ،كأسفرت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ دالة احصائيا

عند مستكل ( )0.01بيف متكسط درجات طمبة المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طمبة

المجمكعة الضابطة في االختبار البعدم لممفاىيـ العممية ككذلؾ االختبار البعدم لعمميات العمـ
لصالح المجمكعة التجريبية.
 -5دارسة عكض اهلل (2012ـ):
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجية الياءات الخمسة في تنمية
المفاىيـ كعمميات العمـ لدل طالبات الصؼ السابع األساسي بغزة ،كتككنت عينة الدراسة ()76

طالبة مف طالبات مدرسة بنات خانيكنس اإلعدادية لالجئات ،كاستخدمت الباحثة المنيج شبو
التجريبي مع مجمكعتيف ضابطة كتجريبية ككذلؾ المنيج الكصفي لتحميؿ المحتكل كاستخالص

المفاىيـ العممية ،كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار المفاىيـ العممية كاختبار عمميات العمـ،
69

كأسفرت الدراسة عف كجكد فركؽ دالة إحصائيا في االختبار البعدم لعمميات العمـ لصالح

المجمكعة التجريبية ،ككذلؾ كجكد فركؽ دالة إحصائيان في االختبار البعدم لممفاىيـ العممية
لصالح المجمكعة التجريبية.

 -6دراسة السيد (2012ـ):
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر تطكير منيجي العمكـ لطالب المرحمة االبتدائية
العادييف ككذلؾ المعكقيف بصريان في ضكء أبعاد المنيج التكعيبي لعالج صعكبات التعمـ كتنمية

االستيعاب المفاىيمي كبعض ميارات عمميات العمـ بمصر ،تككنت عينة الدراسة مف طالب

الصؼ الرابع االساسي ،كاتبع الباحث المنيج شبو التجريبي القائـ عمى أربع مجمكعات مع
اختبار قبمي – بعدم مجمكعتيف لمتالميذ العادييف ضابطة كتجريبية كمجمكعتيف لمتالميذ
المعكقيف بصريا ضابطة كتجريبية ،كتمثمت أدكات الدراسة في استبانة لتحديد أسباب صعكبات

التعمـ ك اختبار صعكبات التعمـ كاختبار تنمية االستيعاب المفاىيمي كاختبار عمميات العمـ،

كأسفرت الدراسة عف كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسط درجات طالب المجمكعة التجريبية
كمتكسط درجات طالب المجمكعة الضابطة في االختبار البعدم لصعكبات التعمـ كتنمية

االستيعاب المفاىيمي كبعض عمميات العمـ لصالح المجمكعة التجريبية.
 -7دراسة الحراحشة (2012ـ):
ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء أثر استراتيجية المماثمة في اكتساب المفاىيـ العممية

كمستكل أداء عمميات العمـ األساسية لدل طالبات الصؼ الخامس األساسي باألردف ،تككنت

عينة الدراسة مف ( )64طالبة مف طالبات الصؼ الخامس االساسي بمدرسة بمعما األساسية
المختمطة التابعة لمديرية المفرؽ ،كاتبعت الباحثة المنيج شبو التجريبي القائـ عمى مجمكعتيف

مجمكعة تجريبية درست باستراتيجية المماثمة كمجمكعة ضابطة درست بالطريقة العادية حيث
يكزعت العينة بالتساكم عمى المجمكعتيف ،كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار اكتساب المفاىيـ
العممية كاختبار عمميات العمـ األساسية ،كأسفرت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ دالة إحصائيا
بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات قريناتيف في المجمكعة

الضابطة في كؿ مف االختبار البعدم الكتساب المفاىيـ كاالختبار البعدم لعمميات العمـ

األساسية لصالح المجمكعة التجريبية.
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 -8دراسة أبك جحجكح (2012ـ):
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فعالية دكرة التعمـ الخماسية في تنمية المفاىيـ

العممية كعمميات العمـ كحب االستطالع لدل طالب الصؼ الثامف األساسي بغزة ،كتككنت عينة

الدراسة مف ( )53طالبان مف طالب مدرسة ذككر النصيرات اإلعدادية التابعة لككالة الغكث
الدكلية "األكنركا" ،كاتبع الباحث المنيج التجريبي القائـ عمى مجمكعتيف مجمكعة تجريبية عددىا

( )28طالبان كمجمكعة ضابطة عددىا ( )25طالبان ،كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار المفاىيـ
العممية كاختبار عمميات العمـ كمقياس حب االستطالع العممي ،كأسفرت الدراسة عف كجكد

فركؽ دالة إحصائيا في متكسط درجات طالب المجمكعة التجريبية في اختبار المفاىيـ كاختبار
عمميات العمـ كمقياس حب االستطالع كمتكسط درجات طالب المجمكعة الضابطة في التطبيؽ
البعدم لصالح المجمكعة التجريبية لكؿ مف اختبار المفاىيـ كاختبار عمميات العمـ كمقياس حب

االستطالع العممي.

 -9دراسة القيسي (2011ـ):
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة في اكتساب

المفاىيـ الفيزيائية كعمميات العمـ األساسية لدل طالبات الصؼ الثاني المتكسط بالعراؽ ،حيث
تككنت عينة الدراسة مف( )60طالبة مف طالبات الصؼ الثاني المتكسط في مدرسة الخالدية

التابعة لممديرية األنبار التعميمية ،كاستخدمت الباحثة المنيج التجريبي القائـ عمى مجمكعتيف
مجمكعة تجريبية درست كفؽ استراتيجية التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة ،كمجمكعة ضابطة

درست بالطريقة العادية حيث يكزعت العينة بالتساكم عمى مجمكعتي الدراسة ،كتمثمت أدكات
الدراسة في اختبا انر لممفاىيـ الفيزيائية كاختبا انر لعمميات العمـ ،كأسفرت نتائج الدراسة عف فعالية
التعمـ المتركز حكؿ المشكمة في اكتساب المفاىيـ الفيزيائية كعمميات العمـ األساسية.

 -10دراسة الطكيؿ (2011ـ):
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر تكظيؼ أسمكب الدراما في تنمية المفاىيـ كعمميات

العمـ بمادة العمكـ لدل طالبات الصؼ الرابع األساسي بغزة ،كتككنت عينة الدراسة مف ()80

طالبة مف طالبات مدرسة عمكاس األساسية لمبنات بمحافظة شماؿ غزة ،كاستخدمت الباحثة
المنيج شبو التجريبي القائـ عمى مجمكعتيف ضابطة كتجريبية بالتساكم ،كقامت الباحثة ببناء

أدكات حيث استخدمت أداة تحميؿ المحتكل لتحميؿ كحدة (التصنيؼ) مف كتاب الرابع كاختبار
المفاىيـ العممية كاختبار لعمميات العمـ ،كقد أسفرت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ دالة إحصائيان
بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات قريناتيف في المجمكعة
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الضابطة في االختبار البعدم لممفاىيـ لصالح المجمكعة التجريبية ،ككذلؾ كجكد فركؽ دالة

إحصائيان بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات قريناتيف في
المجمكعة الضابطة في االختبار البعدم لعمميات العمـ لصالح المجمكعة التجريبية.

 -11دراسة البركات كالنصر (2011ـ):
ىدفت ىذه الدراسة إلى تقصي أثر مادة تعميمية محكسبة في اكتساب المفاىيـ العممية،
كأداء عمميات العمـ األساسية لدل طالب المرحمة األساسية الدنيا بأحد مدارس دكلة اإلمارات

العربية المتحدة ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )79طالبان مكزعيف عمى مجمكعتيف تجريبية
كضابطة ،كاتبع الباحث المنيج التجريبي القائـ عمى تصميـ مجمكعتيف ،مجمكعة تجريبية

درست باستخداـ المادة التعميمية المحكسبة ،كمجمكعة ضابطة درست باستخداـ الطريقة العادية،

كتمثمت أدكات الدراسة في اختبار لقياس اكتساب المفاىيـ العممية ،كاختبار لقياس أداء عمميات
العمـ ،كأسفرت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسط درجات طالب

المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات أقرانيـ في المجمكعة الضابطة في كؿ مف االختباريف

البعدييف لممفاىيـ العممية كعمميات العمـ ،ككذلؾ كجكد عالقة ارتباطية مكجبة بيف اكتساب
المفاىيـ العممية كأداء ميارات عمميات العمـ لدل أفراد المجمكعة التجريبية.
 -12دراسة الخالدم (2008ـ):
ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء أثر التدريس بخرائط المفاىيـ في اكتساب لممفاىيـ

العممية كعمميات العمـ األساسية لدل طمبة الصؼ الرابع األساسي باألردف ،كتككنت عينة

الدراسة مف ( )160طالب كطالبة مف مدرستيف تابعتيف لمديرية إربد حيث تـ اختيار المدرستيف

عشكائيان ،كاتبع الباحث المنيج التجريبي حيث كزعت العينة عمى أربع مجمكعات اثنتيف تجريبية

يدرست بطريقة خرائط المفاىيـ كاثنتيف ضابطة يدرست بالطريقة العادية ،كتمثمت أدكات الدراسة
في اختبار اكتساب المفاىيـ العممية المككف مف ( )22فقرة اختيار مف متعدد ،كاختبار عمميات
العمـ المككف مف ( )10فقرات اختيار مف متعدد ،كمف األساليب اإلحصائية التي استخدمت في
معاجمة البيانات تحميؿ التبايف الثنائي ،كحساب معامؿ االرتباط بيرسكف ،كأسفرت نتائج الدراسة
إلى أف مستكل اكتساب المفاىيـ العممية كمستكل ميارات عمميات العمـ لطمبة الدراسة بخرائط

المفاىيـ أعمى بداللة إحصائية منو لدل طمبة الدراسة بالطريقة العادية ،كذلؾ أشارت نتائج
الدراسة عف عدـ اختالؼ مستكل اكتساب المفاىيـ كمستكل ميارات العمـ لمطمبة باختالؼ
الجنس أك باختالؼ بالتفاعؿ بيف الجنس كطريقة التدريس ،كأشارت النتائج إلى كجكد عالقة
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ارتباطية بيف مستكل اكتساب المفاىيـ العممية لطمبة عينة الدراسة كبيف مستكل ميارت عممياتيـ

العممية.

تعقيب دراسات المحكر الثاني :دراسات تناكلت المفاىيـ العممية كعمميات العمـ:
أكالن :مف حيث اليدؼ:

عمى الرغـ أف جميع الدرسات السابقة تحدثت عف المفاىيـ العممية كعمميات العمـ ،إال أنيا

اختمفت في أىدافيا كما يمي:

 دراسات ىدفت إلى تنمية المفاىيـ العممية كعمميات العمـ بكاسطة استراتيجية مثؿ دراسة:شاىيف (2013ـ) ،كعكض ا﵀ (2012ـ) ،كالحراحشة (2012ـ) ،أك نمكذج تعميمي مثؿ

دراسة :عبدا﵀ ( ،)2014أك مدخؿ تعميمي مثؿ دراسة :سطكحي (2013ـ) ،أك أسمكب تعميـ
مثؿ دراسة الطكيؿ (2011ـ) ،أك برنامج مثؿ دراسة سيؼ (2015ـ).

 في حيف ىدفت دراسة السيد (2012ـ) إلى تنمية المفاىيـ كعمميات العمـ مف خالؿ تطكيرمنيج العمكـ في ضكء أبعاد المنيج التكعيبي.

ثانيان :مف حيث عينة الدراسة:
 مف حيث حجـ العينة:تفاكتت حجكـ عينات الدرسات السابقة حسب طبيعة الدراسة ،فقد كاف أقميا في دراسة أبك

جحجكح (2012ـ)؛ حيث بمغ عدد العينة ( ،)53بينما كاف أكبرىا في دراسة الخالدم

(2008ـ)؛ حيث بمغ عدد العينة ( ،)160أما معظـ الدراسات األخرل فقد تراكحت عدد العينة
فييا مف (.)80-60

 مف حيث الجنس:تنكعت الدراسات السابقة مف حيث جنس العينة

 -دراسات تناكلت الذككر مثؿ دراسة :سيؼ (2015ـ) ،عبدا﵀ (2014ـ) ،السيد

(2012ـ) ،أبك جحجكح (2012ـ).

 -دراسات تناكلت اإلناث مثؿ دراسة :الحراحشة (2012ـ) ،عكض ا﵀ (2012ـ) ،القيسي

(2011ـ) ،الطكيؿ (2011ـ) ،البركات كالنصر (2011ـ).

 -دراسات تناكلت الذككر كاإلناث معان مثؿ دراسة :سطكحي (2013ـ) ،شاىيف (2013ـ)،

الخالدم (2008ـ).
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 مف حيث المرحمة التعميمية: -دراسات تناكلت طمبة المرحمة االبتدائية مثؿ دراسة :عبدا﵀ (2014ـ) ،شاىيف (2013ـ)،

الحراحشة (2012ـ) ،السيد (2012ـ) ،الطكيؿ (2011ـ) ،البركات كالنصر (2011ـ)،
الخالدم (2008ـ).

 -دراسات تناكلت طمبة المرحمة اإلعدادية مثؿ دراسة :عكض ا﵀ (2012ـ) ،أبك جحجكح

(2012ـ) ،القيسي (2011ـ).

 دراسات تناكلت طمبة المرحمة الثانكية مثؿ دراسة :سيؼ (2015ـ) ،سطكحي (2013ـ).ثالثان :مف حيث بيئات كزمف الدراسة:

تنكعت الدراسات السابقة التي شممت المفاىيـ العممية كعمميات العمـ مف حيث بيئة

كزمف الدراسة:

 -معظـ الدراسات السابقة اجريت في دكؿ عربية؛ فبعض الدراسات اجريت في مصر مثؿ

دراسة :سيؼ (2015ـ) ،سطكحي (2013ـ) ،شاىيف (2013ـ) ،السيد (2012ـ) ،كبعضيا
في األردف مثؿ دراسة :الحراحشة (2012ـ) ،الخالدم (2008ـ) ،كبعضيا في العراؽ مثؿ

دراسة :القيسي (2011ـ) ،كبعضيا في فمسطيف مثؿ دراسة :عبدا﵀ (2014ـ) ،عكض ا﵀

(2012ـ) ،أبك جحجكح (2012ـ) ،الطكيؿ (2011ـ) ،كاالمارات مثؿ دراسة :البركات كالنصر
(2011ـ).

كذلؾ تنكعت الدراسات السابقة لتشمؿ أزمنة مختمفة حيث ركز الباحث عمى السنكات القميمة

الماضية بدءان مف العاـ 2008ـ مثؿ دراسة :الخالدم إلى العاـ 2015ـ مثؿ دراسة :سيؼ.
رابعان :مف حيث منيجية الدراسة :

 -دراسات تناكلت المنيج الشبو تجريبي القائـ عمى تصميـ المجمكعتيف مثؿ دراسة :سطكحي

(2013ـ) ،الحراحشة (2012ـ) ،الطكيؿ (2011ـ) ،أك القائـ عمى تصميـ األربع مجمكعات
مثؿ دراسة :السيد (2012ـ).

 -دراسات تناكلت المنيج التجريبي القائـ عمى تصميـ المجمكعتيف مثؿ دراسة :سيؼ

(2015ـ) ،عبدا﵀ (2014ـ) ،شاىيف (2013ـ) ،أبك جحجكح (2012ـ) ،القيسي (2011ـ)،
البركات كالنصر(2011ـ) ،أك القائـ عمى تصميـ األربع مجمكعات مثؿ دراسة :خالدم

(2008ـ).
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 دراسات تناكلت المناىج المختمطة مثؿ دراسة :عكض ا﵀ (2012ـ)؛ حيث تناكلت المنيجيفشبو التجريبي القائـ عمى تصميـ المجمكعتيف ،ككذلؾ المنيج الكصفي التحميمي لتحميؿ

المحتكل.

خامسان :أدكات الدراسة :

 استيخدمت االختبارات في جميع الدراسات السابقة باعتبارىا األداة المناسبة لقياس المفاىيـالعممية كعمميات العمـ.
سادسا :بالنسبة لمنتائج:
تنكعت نتائج الدراسة السابقة حسب تنكع أىدافيا كمف الجدير بالذكر النقاط التالي:

 أظيػػرت بعػػض الد ارسػػات السػػابقة أثػػر االسػػتراتيجيات المسػػتخدمة فػػي تنميػػة المفػػاىيـ كعمميػػاتالعمـ مثؿ دراسة :شاىيف (2013ـ) ،عكض ا﵀ (2012ـ) ،الحراحشة (2012ـ).

 -أظيػػرت د ارسػػة سػػيؼ (2015ـ) فعاليػػة البرنػػامج القػػائـ عمػػى المحاكػػاة اإللكتركنيػػة فػػي تنميػػة

المفاىيـ العممية كعمميات العمـ.

 -أظي ػػرت د ارس ػػة عبػػػدا﵀ (2014ـ) فعالي ػػة النمػػػكذج التعميم ػػي المس ػػتخدـ فػػػي تنمي ػػة المفػػػاىيـ

كعمميات العمـ.

 -أظي ػػرت د ارس ػػة الطكي ػػؿ (2011ـ) فعالي ػػة تكظي ػػؼ االس ػػمكب التعميم ػػي المس ػػتخدـ ف ػػي تنمي ػػة

المفاىيـ كعمميات العمـ.

 -أظيرت دراسة البركات كالنصر (2011ـ) فعالية تػدريس مػادة تعميميػة محكسػبة فػي اكتسػاب

المفاىيـ العممية ،كأداء عمميات العمـ.

 -أظيػػرت د ارسػػة السػػيد (2012ـ) فعاليػػة مػػنيج العمػػكـ المطػػكر فػػي تنميػػة المفػػاىيـ كعمميػػات

العمـ.

 أظيرت دراسة سطكحي (2013ـ)كجػكد عالقػة ارتباطيػة مكجبػة دالػة احصػائيا بػيف درجػاتطمبػػة المجمكعػػة التجريبيػػة فػػي اختبػػار المفػػاىيـ كدرجػػاتيـ فػػي اختبػػار عمميػػات العمػػـ فػػي التطبيػػؽ

البعدم.

 أظيرت دراسة الخالدم (2008ـ) كجكد عالقة ارتباطية مكجبة دالة احصائيا بيف مستكلاكتساب المفاىيـ لطمبة عينة الدراسة كبيف مستكل امتالكيـ لميارات عمميات العممية ،ككذلؾ
عدـ اختالؼ في اكتساب المفاىيـ كمستكل عمميات العمـ باختالؼ الجنس أك بالتفاعؿ بيف

الجنس كطريقة التدريس المستخدمة.
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أكجو الشبو كاالختالؼ بيف الدراسة الحالية كالدراسات السابقة ليذا المحكر:

أكالن :أكجو الشبو:

 -ىدفت ىذه الدراسة إلى تنمية المفاىيـ العممية كعمميات العمـ بكاسطة االستراتيجية

المستخدمة؛ كبالتالي تتفؽ مع دراسة :شاىيف (2013ـ) ،عكض ا﵀ (2012ـ) ،الحراحشة

(2012ـ).

 -تناكلت ىذه الدراسة عينة مف ذككر المرحمة االبتدائية؛ كبالتالي تتفؽ مع دراسة :عبدا﵀

(2014ـ) ،السيد (2012ـ).

 -أجريت ىذه الدراسة في البيئة الفمسطينية تحديدان في غزة؛ كبالتالي تتفؽ مع دراسة :عبدا﵀

(2014ـ) ،عكض ا﵀ (2012ـ) ،أبك جحجكح (2012ـ) ،الطكيؿ (2011ـ).

 -استخدمت ىذه الدراسة المنيج التجريبي القائـ عمى تصميـ المجمكعتيف؛ كبالتالي تتفؽ مع

أغمب دراسات ىذا المحكر مثؿ دراسة :سيؼ (2015ـ) ،عبدا﵀ (2014ـ) ،شاىيف

(2013ـ) ،أبك جحجكح (2012ـ) ،القيسي (2011ـ) ،البركات كالنصر (2011ـ).

 -استخدمت ىذه الدراسة أداة االختبار لقياس المفاىيـ العممية كعمميات العمـ؛ كبالتالي تتفؽ

مع جميع دراسات ىذا المحكر.
ثانيان :أكجو االختالؼ:

اختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في تنميتيا لممفاىيـ العممية كعمميات العمـ

بكاسطة إحدل االستراتيجيات المستندة إلى التعمـ بالدماغ ،كذلؾ عمى عينة قكاميا ( )68مف

ذككر طالب الصؼ الخامس األساسي بغزة.

ماذا أفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة ليذا المحكر :

استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة ليذا المحكر في النقاط التالية:

 -تنظيـ اإلطار النظرم الخاص بالمفاىيـ العممية كعمميات العمـ.

 المساعدة في تحديد التعريفات اإلجرائية الخاصة بالمفيكـ العممي ،كعمميات العمـ مكضعالدراسة (مالحظة – استنتاج -تصنيؼ).

 التعرؼ عمى العديد مف الكتب كالمراجع التي تخدـ البحث كتثرم الدراسة الحالية. معرفة أداة القياس المناسبة لقياس المفاىيـ العممية ،كعمميات العمـ كىي االختبار ،ككيفيةإعداده ،كاختيار فقراتو.

 -تحديد المعالجات اإلحصائية المناسبة التي استيخدمت في تحميؿ البيانات.
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 -المساعدة في تفسير النتائج.

تعقيب عاـ عمى الدراسات السابقة:

 -1حاز التعمـ المستند إلى الدماغ عمى اىتماـ الباحثيف ،خاصةن في السنكات القميمة الماضية،
مما يبرز لدل الباحث أىمية ىذه الدراسة.

 -2غالبية الدراسات السابقة؛ اتبعت المنيج التجريبي لمالئمتو مع طبيعة مشكمة البحث.

 -3كذلؾ األمر حازت المفاىيـ العممية كعمميات العمـ عمى اىتماـ الباحثيف ،عمى اعتبارىما
مف المتغيرات اليامة التي يجب أف تينمى لدل الطالب في مرحمة التعميـ األساسي ،كتعتبر
االختبارات أكثر أدكات القياس استخدامان لقياس ىذيف المتغيريف.

بما تميزت بو الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة:

تميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في النقاط التالية:

 -1تحدثت ىذه الدراسة عف نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ بشكؿ عاـ كلكنيا رٌكزت عمى

استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف بخطكاتيا الخمس( االستعداد لمتعمـ -االندماج المنظـ –

اليقظة اليادئة -المعالجة النشطة  -تكسيع السعة الدماغية).

 -2تناكلت الدراسة الحالية متغيريف تابعيف كىما المفاىيـ العممية كعمميات العمـ لمتعرؼ عمى
أثر االستراتيجية عمى تنميتيما لدل الطالب.

 -3جميع دراسات المحكر الثاني شممت المتغيريف " المفاىيـ العممية" ك"عمميات العمـ" كبالتالي
كانت ىذه الدراسات أقرب إلى دراسة الباحث األمر ،الذم لـ يجده الباحث -عمى حد عممو -

في الرسائؿ األخرل.

 -4بناء دليؿ لممعمـ شامالن لدركس كحدة " المادة " لمصؼ الخامس مبني عمى استراتيجية التعمـ
بالدماغ ذم الجانبيف ،ككذلؾ اختبار لممفاىيـ العممية كأخر لعمميات العمـ.
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الفصؿ الرابع
الطريقة ك اإلجػػػػػػػراءات
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الفصؿ الرابع

الطريقة كاإلجراءات

يتناكؿ الباحث في ىذا الفصؿ عرضان إلجراءات الدراسة التي تـ اتباعيا كالتي ىدفت

إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف في تنمية المفاىيـ العممية

كعمميات العمـ لدل طالب الصؼ الخامس األساسي بغزة ،حيث يستعرض الباحث في ىذا

الفصؿ منيجية الدراسة كطريقة اختيار عينتيا كما كيتناكؿ األدكات كالمكاد الدراسية التي تـ
إعدادىا كطريقة تقنينيا ،باإلضافة إلى خطكات الدراسة كاألساليب اإلحصائية التي تـ

استخداميا.

منيج الدراسة:

استخدـ الباحث في دراستو المنيج التجريبي كذلؾ لمالءمتو لطبيعة اليدؼ مف الدراسة

كيعرؼ المنيج التجريبي بأنو " المنيج الذم يتـ فيو التحكـ في المتغيرات المؤثرة في
كمشكمتيا ي
ظاىرة ما باستثناء متغير كاحد يقػكـ الباحث بتطكيعػو كتغييره بيدؼ تحديد كقياس تأثيره عمى
الظاىرة مكضع الدراسة " (زيتكف2004 ،ـ ،ص.)164
حيث أخضع الباحث المتغير المستقؿ في ىذه الدراسة كىػك اسػتخداـ " استراتيجية التعمـ

بالدماغ ذم الجانبيف " باإلضافة لمطريقة العادية لمتجربة لقياس أثرىما عمى المتغيػر التػابع

األكؿ كىك " المفاىيـ العممية" ك كذلؾ المتغير التابع الثاني كىك " عمميات العمـ " حيػث أف
المنيج التجريبي ىك أكثر المناىج مالءمة لمكضكع ىذه الدراسة.

التصميـ التجريبي المقترح:

اتبع الباحث التصميـ التجريبي الثنائي القائـ عمى مجمكعتيف؛ مجمكعة تجريبية درست

باستراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف كمجمكعة ضابطة درست بالطريقة العادية كىك أحد

التصميمات المشيكرة كما يعبر عنو بالشكؿ ( )1-4التالي:
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شكؿ ( :)1.4التصميـ التجريبي لمدراسة
(المصدر :تصميـ الباحث)

عينة الدراسة:

تككنت عينة الدراسة مف ( )68طالبان مف طالب الصؼ الخامس األساسي بمدرسة شيداء

الشيخ رضكاف األساسية (أ) لمبنيف بغزة ،حيث تـ اختيار المدرسة قصديان كذلؾ لعمؿ الباحث
بيذه المدرسة منذ أكثر مف خمس سنكات مما يسيؿ تعامؿ الباحث مع عينة الدراسة ،حيث

كتـ
يكجد بالمدرسة ثالثة صفكؼ مف الصؼ الخامس ،يجرم اختيار صفيف منيما عشكائيانَّ ،
تعييف أحداىما كمجمكعة تجريبية كعددىا ( )33درست باستخداـ استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم
الجانبيف ،كاألخرل مجمكعة ضابطة كعددىا ( )35درست بالطريقة العادية .كيكضح جدكؿ

( )1.4عدد أفراد العينة لممجمكعتيف الضابطة كالتجريبية.
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جدكؿ ( :)1.4عدد أفراد عينة الدراسة لممجمكعتيف الضابطة كالتجريبية
المدرسة

الصؼ

المجمكعة

العدد

النسبة المئكية

شيداء الشيخ رضكاف

الخامس ((1

مجمكعة ضابطة

35

%51.5

الخامس ()2

مجمكعة تجريبية

33

%48.5

68

%100

األساسية(أ) لمبنيف

المجمكع

أدكات كمكاد الدراسة:

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخداـ الباحث األدكات كالمكاد التالية:
 -1أداة تحميؿ المحتكل.

 -2اختبار المفاىيـ العممية.
 -3اختبار عمميات العمـ.
 -4دليؿ المعمـ.

أكالن :أداة تحميؿ المحتكل:

ييعرؼ تحميؿ المحتكل بأنو "أسمكب في البحث يصؼ بشكؿ مكضكعي منظـ ككمي
المحتكل الدراسي)Berelson, 1952, p.18( ".
استخدـ الباحث أداة تحميؿ المحتكل لتحديد المفاىيـ العممية كعمميات العمـ المتضمنة في
كحدة "المادة" مف كتاب العمكـ لمصؼ الخامس األساسي الجزء "الثاني"؛ حيث قاـ الباحث

بخطكات تحميؿ المحتكل كىي:
اليدؼ مف التحميؿ:

تيدؼ عممية تحميؿ المحتكل إلى تحديد المفاىيـ العممية ،كعمميات العمػـ ،المتضمنة بكتاب

العمكـ لمصؼ الخامس األساسي الجزء الثاني.
عينة التحميؿ:

شممت عينة التحميؿ الكحدة الخامسة (المادة) بكتاب العمكـ لمصؼ الخامس – الجزء

الثاني -كالجدكؿ ( )2.4يكضح الدركس الكحدة.

81

جدكؿ ( :)2.4الدركس المتضمنة في الكحدة الدراسية
الدرس

اسـ الدرس

عدد الصفحات

النسبة

الدرس األكؿ

المادة

11

%37

الدرس الثاني

المخاليط

6

%20

الدرس الثالث

التغيرات التي تحدث عمى المكاد

6

%20

الدرس الرابع

طرؽ فصؿ المجمكعات

7

%23

30

%100

المجمكع

فئات التحميؿ:
كيقصد بفئة التحميؿ  " :العناصر الرئيسة أك الثانكية التي يتـ كضع كحدات التحميؿ فييػا

سكاء كانت كممة أك مكضكع أك قيـ أك غيرىا كالتي يمكف كضع كؿ صفة مف صفات المحتػكل

فييا كتصنؼ عمى أساسيا" (طعيمة1987 ،ـ ،ص )62كحدد الباحث فئات التحميؿ في ىذه
الدراسة في المفاىيـ العممية كعمميات العمـ كتعريفاتيما اإلجرائية ممحؽ رقـ ( )3ك( )4عمى

التكالي الذم تػـ إعدادىما مف خالؿ تحميؿ المحتكل.
كحدة التحميؿ:

كيقصد بكحدة التحميؿ  " :أصغر جزء في المحتكل يختاره الباحػث كيخػضعو لمعػد كالقياس

حيث يعتبر ظيكره أك غيابو أك تك ارره ذك داللة معينة في رسـ نتائج التحميؿ كقد تككف كحدة
التحميؿ كممة أك المكضكع أك الشخصية المفردة أك مقياس المػساحة كالػزمف "(طعيمة1987 ،ـ،

ص ص . )104-103كاختار الباحث الفقرة ككحدة تحميؿ تعتمد عمييا فئات التحميؿ.
ضكابط التحميؿ:
تـ التحميؿ في ضكء إطار محتكل كتاب العمكـ.
َّ -

 اقتصر التحميؿ عمى الكحدة الخامسة مف كتاب العمػكـ لمصػؼ الخامس األساسػي ( الجزءالثاني).

 -اشتمؿ التحميؿ األنشطة ،كالصكر ،كأسئمة التقكيـ ،كالفقرات الكاممة.

تـ التحميؿ في ضكء التعريفات اإلجرائية لممفاىيـ العممية  ،كعمميات العمـ..
َّ -
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صدؽ التحميؿ:
ييقصد بصدؽ األداة ىك " أف تقيس األداة ما
كضعت لقياسو ،بحيث تعطي صكرةن كاممةن
ٍ
ككاضحةن لمقدرة األداة عمى قياس الخاصية المراد قياسيا "( .العبسي2010 ،ـ ،ص)201
عرضت األداة في
كقد تـ تقػدير صدؽ األداة باالعتماد عمى صدؽ المح ٌكميف ،حيث
ٍ
صكرتيا األكلية عمػى مجمكعة مف المختصيف ممحؽ رقـ ( ،)1كذلؾ لمتأكد مػف الصدؽ

الظػاىرم لألداة  ،كمراجعة فئات التحميؿ  .كفي ضكء ذلؾ؛ قاـ الباحث بتعديؿ ما طيمب تعديمو

بحسب اتفػاؽ المح ٌكميف.
ثبات التحميؿ:

ييقصد بالثبات ىك اتساؽ القياس ،أم االتساؽ في قياس الشيء الذم تقيسو أداة القياس
(ممحـ2005 ،ـ ،ص.)249
كتعتبر طريقة إعادة التحميؿ مف أكثر الطرؽ المناسبة لتقدير ثبات التحميؿ ،كيأخذ إعادة

المحتكل أحد الشكميف التالييف:

 -أف يقكـ الباحث بالتحميؿ مرتيف ،بحيث يفصؿ بينيما فترة زمنية.

 أف يقكـ بالتحميؿ باحثاف ،بحيث يتفقاف مف البداية عمى معايير التحميؿ كشركطو ،ثـ يقكـ كؿمنيما بتحميؿ المحتكل بشكؿ منفرد.
كلتقدير معامؿ الثبات:
 -1قاـ الباحث بتحميؿ المحتكل كحدة "المادة" في بداية شير يناير لمعاـ 2016ـ ،ثـ أيعيد

التحميؿ بعد أربعة أسابيع كذلؾ لممفاىيـ العممية مرة ،كعمميات العمـ مرةن ايخرل.
 -2كذلؾ اتفؽ الباحث مع و
معمـ آخر لنفس المادة عمى تحميؿ المحتكل كفقان لممفاىيـ العممية
كعمميات العمـ

 -3قاـ الباحث بحساب معامؿ الثبات في األربع حاالت السابقة مستخدمان معادلة ىكلستي
لتحميؿ المحتكل كالتي يعبر عنيا بالصيغة الرياضية التالية( :طعيمة1987 ،ـ،

ص)178

حيث أف:

) :)Mالنقاط التي تـ االتفاؽ عمييا.

( :)CRمعامؿ الثبات.
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) :)N2نقاط التحميؿ الثاني.

) :(N1نقاط التحميؿ األكؿ.

نتائج معامالت الثبات:

أكالن :الثبات عبر الزمف :يكضح جدكؿ ( )3.4نتائج التحميؿ لممفاىيـ العممية ،كما يكضح

جدكؿ ( )4.4نتائج التحميؿ لعمميات العمـ.

جدكؿ ( :)3.4نتائج التحميؿ لممفاىيـ العممية عبر الزمف مف ًقبؿ الباحث

المفاىيـ الناتجة

التحميؿ

التحميؿ األكؿ

الثاني
27

30

نقاط

االتفاؽ
27

نقاط االختالؼ
3

معامؿ

الثبات

0.95

يتضح مف الجدكؿ ( )3.4السابؽ أف معامؿ الثبات يبمغ قيمتو (  ،) 0.95كىذا يدؿ
بقدر و
عمى أف أداة التحميؿ تتمتع و
عاؿ مف الثبات ،مما يجعؿ الباحث يطمئف الى استخداـ أداة

التحميؿ.

جدكؿ ( :)4.4نتائج التحميؿ لعمميات العمـ عبر الزمف مف ًقبؿ الباحث
التحميؿ

عمميات العمـ

المجمكع

المالحظة

االستنتاج

التصنيؼ

التحميؿ األكؿ

8

6

7

21

التحميؿ الثاني

8

8

9

25

نقاط االتفاؽ

8

6

7

21

نقاط االختالؼ

0

2

2

4

معامؿ
الثبات
0.91

 
كذلؾ يتضح مف الجدكؿ ( )4.4السابؽ أف معامؿ الثبات يبمغ قيمتو ( ،) 0.91كىذا يدؿ

و
أف أداة التحميؿ تتمتع و
مناسب مف الثبات ،مما يجعؿ الباحث يطمئف الى استخداـ أداة
بقدر
التحميؿ.
ثانيان :الثبات عبر األفراد :يكضح الجدكؿ ( )5.4نتائج التحميؿ لممفاىيـ العممية ،كما يكضح

الجدكؿ ( )6.4نتائج التحميؿ لعمميات العمـ.
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جدكؿ ( :)5.4نتائج التحميؿ لممفاىيـ العممية عبر األفراد مف ًقبؿ الباحث كمعمـ آخر
التحميؿ األكؿ

التحميؿ الثاني

(الباحث)

(معمـ آخر)

27

25

المفاىيـ الناتجة

نقاط االتفاؽ
25

نقاط

معامؿ

االختالؼ

الثبات

2

0.96

يتضح مف الجدكؿ ( )5.4السابؽ أف معامؿ الثبات يبمغ قيمتو ( ،) 0.96كىذا يدؿ
بقدر و
أف أداة التحميؿ تتمتع و
عاؿ مف الثبات ،مما يجعؿ الباحث يطمئف الى استخداـ أداة

التحميؿ.

جدكؿ ( :)6.4نتائج التحميؿ لعمميات العمـ عبر األفراد مف ًقبؿ الباحث كمعمـ آخر
التحميؿ

عمميات العمـ

المجمكع

المالحظة

االستنتاج

التصنيؼ

التحميؿ األكؿ (الباحث)

8

8

9

25

التحميؿ الثاني(معمـ آخر)

7

7

6

20

نقاط االتفاؽ

7

7

6

20

نقاط االختالؼ

1

1

3

5

معامؿ
الثبات
0.88

كذلؾ يتضح مف الجدكؿ ( )6.4السابؽ أف معامؿ الثبات يبمغ قيمتو ( ،)0.88كىذا يدؿ

و
أف أداة التحميؿ تتمتع و
مناسب مف الثبات ،مما يجعؿ الباحث يطمئف الى استخداـ أداة
بقدر

التحميؿ.

ثانيان :اختبار المفاىيـ العممية:

اختبار مكضكعيان لممفاىيـ العممية تككنت صكرتو األكلية مف ( )39فقرة
قاـ الباحث ببناء
ان
و
درجة كاحدة ،لتصبح الدرجة الكمية ( )39درجة  ،كاختار
ممحؽ رقـ ( ،)7يخصصت لك ٌؿ مفردة
الباحث األسئمة المكضكعية لمناسبتيا لمصؼ الدراسي الخامس األساسي ك سيكلة تصحيحيا

استخدـ االختبار قبؿ التجربة
كسيكلة تغطيتيا لممحتكل المعرفي  ،ك ي
المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة.

لتحقيؽ التكافؤ بيف

خطكات بناء اختبار المفاىيـ:
قاـ الباحث ببناء اختبار المفاىيـ العممية كفقان لمخطكات التالية:

 -1تحديد المادة الدراسية:

كىي الكحدة الدراسية الخامسة "المادة" مف كتاب العمكـ لمصؼ الخامس األساسي الجزء

الثاني كيكضح الجدكؿ( )7.4الدركس المتضمنة في الكحدة.
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جدكؿ ( :)7.4تكزيع الدركس المتضمنة في الكحدة الدراسية كفقان لعدد الحصص
الدرس

اسـ الدرس

عدد الحصص

النسبة

الدرس األكؿ

المادة

5

%33

الدرس الثاني

المخاليط

3

%20

الدرس الثالث

التغيرات التي تحدث عمى المكاد

3

%20

الدرس الرابع

طرؽ فصؿ المكاد

4

%27

15

%100

المجمكع

 -2تحديد اليدؼ مف االختبار:
ييدؼ االختبار إلى قياس المفاىيـ الكاردة في الكحدة الخامسة " المادة" مف كتاب العمكـ
"الجزء الثاني" لدل طالب الصؼ الخامس األساسي.
 -3تحديد أبعاد االختبار:

شممت فقرات اختبار المفاىيـ األربعة أبعاد األكلى مف تصنيؼ بمكـ لممجاؿ المعرفي

(تذكر -فيـ -تطبيؽ -تحميؿ)؛ كذلؾ كفقان لمحتكل الكحدة المدركسة؛ حيث تـ إعداد جدكؿ
لممكاصفات في صكرتو األكلية ممحؽ رقـ( ،)6كبعد حساب معامالت االرتباط تـ حذؼ الفقرات

الغير الدالة إحصائيان ،كالبالغ عددىا سبع فقرات ليظير جدكؿ المكاصفات في صكرتو النيائية
كما ىك مكضح في جدكؿ (.)8.4

جدكؿ ( :)8.4جدكؿ مكاصفات اختبار المفاىيـ العممية
التذكر

المستكل

التطبيؽ

الفيـ

المجمكع

التحميؿ

الثقؿ

عدد

الثقؿ

عدد

الثقؿ

عدد

الثقؿ

عدد

الثقؿ

عدد

النسبي

البنكد

النسبي

البنكد

النسبي

البنكد

النسبي

البنكد

النسبي

البنكد

المادة

%6

2

%13

4

%4

1

%13

4

%36

11

المخاليط

%13

4

%0

0

%9

3

%9

3

%31

10

%0

0

%3

1

%6

2

%6

2

%15

5

فصؿ المكاد

%6

2

%3

1

%6

2

%3

1

%18

6

المجمكع

%25

8

%19

6

%25

8

%31

10

100

32

المكضكع

التغيرات التي
تحدث عمى المكاد
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 -4إعداد البنكد االختبارية:
قاـ الباحث بإعداد فقرات االختبار المكضكعي مستعينان بقائمة المفاىيـ التي حصؿ عمييا

بتحميؿ المحتكل ممحؽ رقـ (  ) 3ككذلؾ عمى خبرتو العممية حيث يعمؿ مدرسان لممادة ،ككذلؾ

استعاف بمعممي العمكـ ذكم الخبرة ،حيث أعد الباحث ( )32سؤاالن مف نكع االختيار مف متعدد

 ،كقد راعى الباحث عند صياغة البنكد االختبارية ما يمي:
 -أف تككف سميمةن عمميان كلغكيان.

 -أف تككف شاممة لمكحدة الدراسية التي اختارىا الباحث.

 أف تككف محددة ككاضحة  ،كخالية مف المبس كالغمكض. أف تكظؼ األسئمة المستكيات المعرفية المطمكب قياسيا (تذكر -فيـ  -تطبيؽ  -تحميؿ)،كيكضح جدكؿ ( )9.4كيفية تكزيع البنكد االختبارية عمى أبعاد اختبار المفاىيـ:

جدكؿ ( :)9.4تكزيع البنكد االختبارية عمى أبعاد اختبار المفاىيـ
الميارة

أرقاـ الفقرات

عدد األسئمة

الكزف النسبي

تذكر

8-1

8

%25

فيـ

14-9

6

%19

تطبيؽ

22-15

8

%25

تحميؿ

32-23

10

%31

32

%100

المجمكع

 -5إعداد تعميمات االختبار:
قاـ الباحث بتقديـ عدة تعميمات في الصفحة األكلى مف االختبار حيث شممت ما يمي:

 -البيانات األكلية لمطالب :كتتمثؿ باالسـ ،كالصؼ ،كالشعبة.

 -تعميمات االختبار :تـ إعطاء فكرة مبسطة عف كيفية الحؿ كنقمو إلى صفحة اإلجابة

المخصصة في آخر االختبار.

87

 -6تجريب اإلختبار:
قاـ الباحث بتطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية قكاميا ( )35طالبان مف طالب الصؼ

السادس األساسي مف نفس المدرسة حيث يعمؿ الباحث أيضان معمما لمصؼ السادس حيث تـ
تدريسييـ نفس الكحدة العاـ الماضي ،كقد ىدفت العينة االستطالعية إلى:

 -حساب زمف االختبار.

 حساب معامالت االتساؽ الداخمي. حساب معامالت الصعكبة كالتمييز. -حساب ثبات االختبار.

 -1تحدید زمن االختبار:
قاـ الباحث بتحديد الزمف المناسب لإلجابة عمى البنكد االختبارية عف طريؽ حساب
متكسط المػدة التػي استغرقيا الفرد األكؿ كاألخير مف أفراد العينة االستطالعية في اإلجابة عمى
االختبار كاستعاف الباحث بالمعادلة التالية لمعرفة زمف االختبار:

حيث أف:
( ( :زمف االختبار.
(

) :الزمف الذم استغرقو الطالب األكؿ في اإلجابة.

( ) :الزمف الذم استغرقو الطالب األخير في اإلجابة.
ىذا كقد تـ إضافة ( )5دقائؽ لقراءة تعميمات االختبار ،كاالستعداد لإلجابة ،كالرد عمى
استفسارات الطمبة ،كبذلؾ يحدد الزمف الكمي لتطبيؽ االختبار ،كىك ( )45دقيقة.
-8تصحيح االختبار:
ػت
تـ تصحيح االختبار بكضع عالمة كاحدة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار في حػاؿ كان ٍ
اإلجابة صحيحة ،حيث تكػكف الدرجػة التػي حصػؿ عمييػا الطالػب محصػكرةن بػيف )صفر )32 ،

درجة.

-9صدؽ االختبار:
ييعرؼ الصدؽ عمى أنو " مدل فائدة أداة القياس في اتخاذ ق اررات تتعمؽ بغرض أك
أغراض معينة( ".عالٌـ2000 ،ـ ،ص )187لذلؾ فالصدؽ يبيف مدل صالحية المقياس
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المستخدـ "االختبار" في القياـ بتفسيرات معينة  ،كقد تأكد الباحث مف صدؽ االختبار بالطرؽ

التالية:

أ -صدؽ المحتكل:
كيقصد بصدؽ المحتكل" :مدل تمثيؿ محتكل االختبار لمسمة المراد االستدالؿ عمييا"

(عالٌـ2000،ـ ،ص ،)190كيتـ تقدير صدؽ المحتكل عف طريؽ عرض الصكرة األكلية
الختبار المفاىيـ عمى مجمكعة المحكميف ممحؽ رقـ ذكم االختصاص ممحؽ رقـ (  ) 1كقد تـ

أخذ آرائيـ ،كمالحظاتيـ ،كاجراء التعديالت الالزمة ،مف حيث:
 -مدل انتماء الفقرات لمستكيات األىداؼ.

 -مدل شمكلية المفاىيـ المحددة لمكحدة.

 -مناسبة البدائؿ لكؿ سؤاؿ في االختبار.

 -الصحة العممية كالسالمة المغكية.

كقد أبدل المحكمكف بعض المالحظات كاآلراء في االختبار منيا:
 -إعادة الصياغة لبعض األسئمة.

 -تبسيط المغة بحيث تتناسب لمستكيات الطالب.

في ضكء تمؾ اآلراء تـ األخذ بمالحظات المحكميف حيث أجرل الباحث التعديالت التي
أجمع عمييا معظـ المحكميف.

ب -صدؽ االتساؽ الداخمي:
قاـ الباحث بإيجاد صدؽ االتساؽ الداخمي لالختبار بحسػاب معػامالت ارتبػاط بيرسكف

بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات االختبار كالدرجة الكمية لالختبار ،ككذلؾ بيف أبعاد االختبار

كالدرجة الكمية لالختبار كيكضح جدكؿ ( )10.4نتائج تحميؿ معامالت االرتباط بيف درجة كؿ
فقرة مف فقرات االختبار كالدرجة الكمية لو ،كما كيكضح جدكؿ ( )11.4معامالت االرتباط بيف

درجة كؿ بعد مف أبعاد االختبار كالدرجة الكمية لو باستخداـ البرنامج ( )SPSSكمف خالؿ

معادلة االرتباط التالية( :عفانة1998 ،ـ ،ص)215

) ∑() ∑(
] ) ∑(

∑ [] ) ∑(

حيثأن :
(:)rمعاملارتباطبيرسونبينالمتغير()xوالمتغير( .)y
(:)nحجمالعينة .

89

)

∑(
∑ [√

جدكؿ ( :)10.4معامالت ارتباط فقرات االختبار مع الدرجة الكمية الختبار المفاىيـ
ابعاد

االختبار

معامؿ

االرتباط

Sig.(2-

ابعاد

معامؿ

االرتباط

Sig.(2-

تذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

A2

0.485

0.003

A3

0.353

0.038

A4

0.437

0.009

A5

0.489

0.003

A6

0.614

0.000

A7

0.353

0.038

A27

A8

0.225

0.193

A28

0.428

A9

0.497

0.002

A29

0.485

0.003

A10

0.483

0.003

A30

0.470

0.004

A11

0.482

0.003

A31

0.341

0.045

A12

0.546

0.001

A32

0.421

0.012

A13

0.354

0.037

A33

0.293

0.088

A14

0.317

0.064

0.576

0.000

A15

0.334

0.050

A35

0.421

0.012

A16

0.505

0.002

A36

0.229

0.186

A17

0.561

0.000

A37

0.517

0.001

A18

0.346

0.042

A38

0.417

0.013

A19

0.371

0.028

A39

0.453

0.006

A20

0.529

0.001

تطبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؽ

فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

A1

0.324

0.058

correlation

)tailed

تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميؿ

تطبيػػػػػػؽ

الفقرة

Pearson

االختبار

الفقرة

Pearson

A21

0.475

0.004

A22

0.160

0.359

A23

0.353

0.038

A24

0.414

0.013

A25

0.514

0.002

A26

0.629

0.000

0.300

0.080
0.010

A34

correlation

)tailed

قيمة ( )rالجدكلية عند درجة حرية( )33كعند مستكل داللة (0.325 = )0.05

يتضح مف الجدكؿ ( )10.4أف الفقرات السابقة دالة إحصائيان عند مستكل داللة

()0.05عدا الفقرات المظممة التي ليا معامالت ارتباط أقؿ مف القيمة الجدكلية كبالتالي تـ حذؼ

الفقرات غير الدالة إحصائيا كالبالغ عددىا ( )7فقرات ليظير االختبار في صكرتو النيائية مف

( )32فقرة ممحؽ رقـ (.)8
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كلمتأكد مف تناسؽ مجاالت االختبار قاـ الباحث بحساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ مجاؿ

مف مجاالت االختبار كالدرجة الكمية لالختبار ،كذلؾ بعد حذؼ الفقرات السبع.

جدكؿ ( :)11.4معامالت االرتباط بيف أبعاد االختبار كالدرجة الكمية الختبار المفاىيـ
أبعاد االختبار

معامؿ االرتباط

مستكل الداللة

تذكر

0.562

دالة عند 0.01

فيـ

0.708

دالة عند 0.01

تطبيؽ

0.597

دالة عند 0.01

تحميؿ

0.606

دالة عند 0.01

 
يتضح مف الجدكؿ ( )11.4أف جميع معامالت االرتباط بيف درجة كؿ بعد مف أبعاد

اختبار المفاىيـ كالدرجة الكمية لالختبار دالة إحصائيان عند مستكل داللة  ،0.01مما يدؿ عمى
اتساؽ مجاالت االختبار مع الدرجة الكمية.

 -10تحميؿ إجابات أسئمة االختبار:
معامؿ صعكبة فق ار ت االختبار:

ييعد معامؿ الصعكبة ذك أىمية كبيرة في الحكـ عمى صالحية فقرات االختبار كييقصد
بمعامؿ الصعكبة " عدد الطمبة الذيف أجابكا إجابة خاطئة إلى عدد الطمبة الذيف حاكلكا اإلجابة".
(عبد اليادم2001 ،ـ ،ص)407

حيث قاـ الباحث بحساب معامؿ الصعكبة كفؽ المعادلة التالية( :عفانة2014 ،ـ ،ص)1
حيث أف:
( :)Pمعامؿ الصعكبة لمفقرة

( :)nfعدد الطالب الذيف أجابكا إجابة خاطئة عمى الفقرة
( :)Nعدد الطالب الذيف حاكلكا اإلجابة عمى الفقرة

كذلؾ قاـ الباحث بحساب معامؿ صعكبة االختبار ككؿ مستعينان بالمعادالت التالية:

( عفانة2014 ،ـ ،ص)3
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حيث أف:
( :) Ptمعامؿ صعكبة االختبار ككؿ.
( :)Etمعامؿ سيكلة االختبار ككؿ.
( :)Saالمجمكع الكمي لدرجات الطمبة.

( :)Sbالمجمكع الكمي لدرجات االختبار.
( :)Mالنياية العظمى لدرجة االختبار.
(:)Nعدد الطمبة.

معامؿ تمييز فقرات االختبار:
ييقصد بمعامؿ تمييز فقرات االختبار ىي قدرة الفقرة عمى التمييز بيف الطالب
الذيف يتمتعكف بقدر أكبر مف المعارؼ كالطالب األقؿ قدرة في مجاؿ معيف مف المعارؼ
(ممحـ2005 ،ـ ،ص ،)239حيث قاـ الباحث بحساب معامؿ التمييز مف خالؿ المعادلة
التالية( :الدرابيع كالصمادم2004 ،ـ ،ص)156

حيث أف:
(:)Dمعامؿ التمييز.

(:)Nuعدد اإلجابات الصحيحة عف الفقرة في المجمكعة العميا.
(:)Nlعدد اإلجابات الصحيحة عف الفقرة في المجمكعة الدنيا.
(:)nعدد أفراد إحدل المجمكعتيف.

جدكؿ ( :)12.4معامالت الصعكبة كمعامالت التمييز لكؿ فقرة مف فقرات اختبار المفاىيـ
الفقرة

معامالت

معامالت

الفقرة

معامالت

معامالت

الصعكبة

التمييز

1

0.288

0.333

17

2

0.342

0.556

18

0.642

3

0.239

0.333

19

0.343

0.444

4

0.343

0.333

20

0.428

0.333

5

0.433

0.444

21

0.456

0.444

6

0.314

0.222

22

0.342

0.222
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الصعكبة

التمييز

0.721

0.333
0.444

معامالت

معامالت

الصعكبة

التمييز

7

0.384

0.877

23

8

0.314

0.333

24

0.321

9

0.289

0.444

25

0.452

0.444

10

0.429

0.333

26

0.421

0.444

11

0.314

0.333

27

0.513

0.444

12

0.239

0.556

28

0.736

0.333

13

0.429

0.877

29

0.576

0.556

14

0.314

0.556

30

0.671

0.333

15

0.523

0.222

31

0.663

0.444

16

0.425

0.444

32

0.771

0.444

الفقرة

الفقرة

معامالت

معامالت

الصعكبة

التمييز

0.522

0.444
0.333


مف خالؿ قراءة جدكؿ ( )12.4يتضح لمباحث أف:

 معامالت الصعكبة تراكحت ما بيف ( ،)0.771-0.239ككاف متكسط معامؿ الصعكبةالكمي لالختبار ( ،)0.34كحسب ما يراه المختصكف في القياس كالتقكيـ أف فقرات االختبار
يجب أف تككف متدرجة في صعكبتيا بحيث تبدأ بالفقرات السيمة كتنتيي بالفقرات الصعبة أم
تتراكح قيمة صعكبتيا بيف ( )%80-%20كمعامؿ الصعكبة لالختبار ككؿ يككف في حدكد(

كبناء عمى ذلؾ يبقي الباحث عمى جميع فقرات
( )% 50أبك لبدة1982 ،ـ ،ص،)339
ن
االختبار ،كذلؾ لمناسبة مستكل درجة صعكبة الفقرات ،حيث كانت معامالت الصعكبة أكثر
مف( )0.20كأقؿ مف( (0.80لجميع الفقرات.

 تراكحت جميع معامالت التمييز لفقرات االختبار ما بيف ( )0.877-0.222بيف إجاباتالفئتيف العميا كالدنيا ،كقد بمغ متكسط معامؿ التمييز الكمي ( ،)0.426كحسب ما يراه

المختصكف في القياس كالتقكيـ أف متكسط معامؿ التمييز الجيد يتجاكز قيمة ( )0.4بينما اذا

كبناء عمى ما
تراكحت بيف ( )0.4-0.2فإف التمييز يككف ال بأس بو (عالٌـ،)289:2000،
ن
سبؽ يبقى الباحث عمى جميع فقرات االختبار .
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 -11ثبات االختبار:

أ -طريقة التجزئة النصفية :كتعتمد ىذه الطريقة عمى تقسيـ فقرات االختبار إلى
قسميف متساكييف بحيث يحتكم القسـ األكؿ منو عمى الفقرات الفردية لو

(...،1,3,5إلخ)

كيحتكم القسـ الثاني عمى الفقرات الزكجية لالختبار(...........6,4,2إلخ) كنستخرج
معامؿ االرتباط بيف الدرجات الفردية كالدرجات الزكجية لالختبار ،كتستخدـ معادلة

سبيرماف -براكف ليذا الغرض لنصؿ إلى معامؿ الثبات المعدؿ( .ممحـ2005 ،ـ،
ص)263
حيث أف:
( :)Rمعامؿ ثبات االختبار المعدؿ.

( :)rمعامؿ الثبات لالختبار األصمي.
كيكضح الجدكؿ ( )13.4نتائج معامالت الثبات لالختبار قبؿ كبعد التعديؿ.
جدكؿ ( :)13.4معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية الختبار المفاىيـ
عدد الفقرات

الدرجة الكمية لالختبار

االرتباط قبؿ التعديؿ

معامؿ الثبات المعدؿ

32

32

0.72

0.84

ب -طريقة ككدر ريتشاردسكف :Kuder-Richardson 20
كىي إحدل الطرؽ المستخدمة لتقدير الثبات في حالة االختبارات مف نكع اإلجابة المنتقاة

(المكضكعية) (عكدة2011 ،ـ ،ص ،)442حيث قاـ الباحث بحساب معامؿ ثبات ككدر
ريتشاردسكف  20لالختبار ككؿ باستخداـ المعادلة التالية( :ممحـ2005،ـ ،ص)264
+
حيث أف:
( :)nعدد الفقرات.
( ) :نسبة اإلجابة الصحيحة عف الفقرة.
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∑

*

( ) :نسبة اإلجابة الخاطئة عف الفقرة.
( :)S2التبايف لجميع اإلجابات.

جدكؿ ( :)14.4معامؿ الثبات بطريقة ككدر ريتشاردسكف  20الختبار المفاىيـ

N

∑

32

5.787

S2
19.550

K-R20
1.032

0.727

يتضح مف الجدكؿ السابؽ( )14.4أف قيمة معامؿ ثبات ككدر ريتشاردسكف  20كانت
( )0.727كىذه قيمة مقبكلة تطمئف الباحث إلى ثبات االختبار.

كبذلؾ يككف الباحث قد تأكد مف صدؽ كثبات االختبار المعد لقياس تنمية المفاىيـ ليككف

االختبار في شكمو النيائي مف ( )32ممحؽ رقـ (.)8
ثانيان :اختبار عمميات العمـ:

قاـ الباحث ببناء اختبار مكضكعي لعمميات العمـ تككنت صكرتو األكلية مف ( )25فقرة
و
درجة كاحدة ،لتصبح الدرجة الكمية ( )25درجة ،كاختار
ممحؽ رقـ ( ،)11يخصصت لك ٌؿ مفردة
الباحث األسئمة المكضكعية لمناسبتيا لمصؼ الدراسي الخامس األساسي كسيكلة تصحيحيا

استخدـ االختبار قبؿ التجربة لتحقيؽ التكافؤ بيف المجمكعة
كسيكلة تغطيتيا لممحتكل المعرفي ،ك ي
التجريبية كالمجمكعة الضابطة.
خطكات بناء اختبار عمميات العمـ
اتبع الباحث في بناء اختبار عمميات العمـ نفس الخطكات التي اتبعيا في بناء اختبار

المفاىيـ كالمتمثمة في:

 -0تحدید المادة الدراسة:
كىي الكحدة الدراسية الخامسة " المادة " مف كتاب العمكـ لمصؼ الخامس األساسي الجزء
الثاني.

 -2تحديد اليدؼ مف االختبار:
ييدؼ االختبار إلى تنمية عمميات العمـ الكاردة في الكحدة الخامسة " المادة" مف كتاب

العمكـ " الجزء الثاني" لدل طالب الصؼ الخامس األساسي ،كالمتمثمة في ثالث ميارات مف
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ميارات عمميات العمـ األساسية " مالحظة  -تصنيؼ  -استنتاج" حيث حصؿ الباحث عمى
ىذه الميارات مف خالؿ تحميؿ المحتكل لمكحدة المدركسة ممحؽ رقـ (.)4

 -3تحديد أبعاد االختبار:
شمؿ اختبار عمميات العمـ ثالثة أبعاد كالتي ىي عبارة عف الميارات التي حصؿ عمييا

الباحث كذلؾ كفقان لمحتكل الكحدة المدركسة ؛ حيث تـ إعداد جدكؿ لممكاصفات يتضمف األبعاد

الثالثة مع الكزف النسبي لكؿ بعد كيكضح جدكؿ ( )15.4نتائج جدكؿ المكاصفات الختبار
عمميات العمـ.

جدكؿ ( :)15.4جدكؿ مكاصفات اختبار عمميات العمـ
المستكل

المالحظة
الثقؿ

االستنتاج

عدد

الثقؿ

التصنيؼ

عدد

الثقؿ

المجمكع
عدد

الثقؿ

عدد

النسبي

البنكد

النسبي

البنكد

النسبي

البنكد

النسبي

البنكد

المادة

%8

2

%8

2

%12

3

%28

7

المخاليط

%4

1

%8

2

%8

2

%20

5

%8

2

%12

3

%8

2

%28

7

فصؿ المكاد

%12

3

%4

1

%8

2

%24

6

المجمكع

%32

8

%32

8

%36

9

%100

25

المكضكع

التغيرات التي

تحدث عمى المكاد

 -4إعداد البنكد االختبارية:
قاـ الباحث بإعداد فقرات االختبار المكضكعي مستعينان بقائمة عمميات العمـ التي حصؿ

عمييا مف تحميؿ المحتكل كفقان لعمميات العمـ ممحؽ (  ،) 9ككذلؾ عمى خبرتو العممية حيث

يعمؿ مدرسان لممادة  ،ككذلؾ استعاف بمعممي العمكـ ذكم الخبرة ،حيث أعد الباحث ( )25سؤاالن
مف نكع االختيار مف متعدد  ،كقد راعى الباحث عند صياغة البنكد االختبارية ما يمي:
 -أف تككف سميمةن عمميان كلغكيان.

 أف تككف شاممة لمكحدة الدراسية التي اختارىا الباحث. -أف تككف محددة ككاضحة  ،كخالية مف المبس كالغمكض.

 -أف تكظؼ األسئمة الميارات العقمية الثالثة المطمكب قياسيا (مالحظة -استنتاج-

تصنيؼ) .كيكضح جدكؿ( )16.4كيفية تكزيع البنكد االختبارية عمى أبعاد االختبار.
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جدكؿ ( :)16.4تكزيع البنكد االختبارية عمى أبعاد اختبار عمميات العمـ
الميارة

أرقاـ الفقرات

عدد األسئمة

الكزف النسبي

المالحظة

8-1

8

%32

االستنتاج

16-9

8

%32

التصنيؼ

25-17

9

%36

25

%100

المجمكع

 -5إعداد تعميمات االختبار:
قاـ الباحث بتقديـ عدة تعميمات في الصفحة األكلى مف االختبار حيث شممت ما يمي:
 -البيانات األكلية لمطالب :كتتمثؿ باالسـ ،كالصؼ ،كالشعبة.

 -تعميمات االختبار :تـ إعطاء فكرة مبسطة عف كيفية الحؿ كنقمو إلى صفحة اإلجابة

المخصصة في آخر االختبار.
 -6تجريب االختبار:

قاـ الباحث بتطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية قكاميا ( )35طالبان مف طالب الصؼ

السادس األساسي مف نفس المدرسة حيث يعمؿ الباحث أيضان معمما لمصؼ السادس حيث تـ
تدريسييـ نفس الكحدة العاـ الماضي ،كقد ىدفت العينة االستطالعية إلى تحديد كالن مف:
 -زمف االختبار.

 -معامالت االتساؽ الداخمي.

 معامالت الصعكبة كالتمييز. ثبات االختبار. -7تحديد زمف االختبار:
قاـ الباحث بتحديد الزمف المناسب لإلجابة عمى البنكد االختبارية عف طريؽ حساب
متكسط المػدة التػي استغرقيا الفرد األكؿ كاألخير مف أفراد العينة االستطالعية في اإلجابة عمى

كتـ إضافة ( )5دقائؽ لقراءة تعميمات االختبار ،كاالستعداد لإلجابة ،كالرد عمى
االختبارَّ ،

استفسارات الطمبة ،كبذلؾ يحدد الزمف الكمي لتطبيؽ االختبار ،كىك ( )40دقيقة.
 -8تصحيح االختبار:
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ػت
تـ تصحيح االختبار بكضع عالمة كاحدة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار في حػاؿ كان ٍ
اإلجابة صحيحة ،حيث تكػكف الدرجػة التػي حصػؿ عمييػا الطالػب محصػكرةن بػيف )صفر)25 ،

درجة.

 -9صدؽ االختبار:
تأكد الباحث مف صدؽ االختبار بالطرؽ التالية:
أ -صدؽ المحتكل:
حيث قاـ الباحث بعرض االختبار في صكرتو األكلية عمى مجمكعة المحكميف ذكم

االختصاص ممحؽ(  )1كقد تـ أخذ آرائيـ ،كمالحظاتيـ ،كاجراء التعديالت الالزمة ،مف حيث:
 -مدل انتماء الفقرات لمستكيات األىداؼ.

 مدل شمكلية عمميات العمـ المحددة لمكحدة مناسبة البدائؿ لكؿ سؤاؿ في االختبار.-

مناسبة الصكر المستخدمة في أسئمة االختبار
الصحة العممية كالسالمة المغكية.

كقد أبدل المحكمكف بعض المالحظات كاآلراء في االختبار منيا:
 -إعادة الصياغة لبعض األسئمة.

 إعادة رسـ بعض الصكر المرفقة مع األسئمة.-

تبسيط المغة بحيث تتناسب لمستكيات الطمبة.

في ضوء تلك اآلراء تم األخذ بمالحظات المحكمين حيث أجرل الباحث التعديالت التي
أجمع عمييا معظـ المحكميف ليخرج االختبار في صكرتو النيائية ممحؽ ( .) 11
ب -صدؽ االتساؽ الداخمي:
قاـ الباحث بإيجاد صدؽ االتساؽ الداخمي لالختبار بحسػاب معػامالت ارتبػاط بيرسكف

بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات االختبار كالدرجة الكمية لالختبار ،ككذلؾ بيف أبعاد االختبار

كالدرجة الكمية لالختبار كيكضح جدكؿ ( )17.4نتائج تحميؿ معامالت االرتباط بيف درجة كؿ
فقرة مف فقرات االختبار كالدرجة الكمية لو  ،كما كيكضح جدكؿ ( )18.4معامالت االرتباط بيف

درجة كؿ بعد مف أبعاد االختبار كالدرجة الكمية لو باستخداـ البرنامج (.)SPSS
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جدكؿ ( :)17.4معامالت ارتباط فقرات االختبار مع الدرجة الكمية الختبار عمميات العمـ
أبعاد
االختبار

الفقرة

مـــــــــــــــــــالحظة
استنتاج

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13

15140
15143
15100
15113
15112
15112
15111
15146
15110
15106
15130
15110
15110

تنصـــــــــــــــــــــیف

معامل االرتباط
Pearson
correlation
154.4
154.0
15400
15314
153.0
153.0
15.20
15424
15.46
15300
15444
15.01
15.31

Sig.(2)tailed

أبعاد
االختبار

الفقرة
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25

معامل االرتباط
Pearson
correlation
15424
15332
15403
15340
1540.
15310
15461
15312
15430
0.348
15316
153.0

Sig.(2)tailed
15146
15111
15164
15110
15166
15113
151..
15102
15131
0.041
15113
15111

قيمة ( )rالجدكلية عند درجة حرية ( )33كعند مستكل داللة ()0.325( = )0.05

يتضح مف الجدكؿ ( )17.4أف جميع الفقرات السابقة دالة إحصائيان عند مستكل داللة ()0.05

كىذا يدؿ عمى مدل اتساؽ الفقرات جميعيا ليظير االختبار في صكرتو النيائية مف ( )25فقرة

ممحؽ رقـ ( .) 11
كلمتأكد مف تناسؽ مجاالت االختبار قاـ الباحث بحساب معامالت االرتباط بيف درجة

كؿ مجاؿ مف مجاالت االختبار كالدرجة الكمية لالختبار.

جدكؿ ( :)18.4معامالت االرتباط بيف أبعاد االختبار كالدرجة الكمية الختبار عمميات العمـ
أبعاد االختبار

معامؿ االرتباط

مستكل الداللة

مالحظة

**0.897

دالة عند 0.01

استنتاج

**0.822

دالة عند 0.01

تصنيؼ

**0.797

دالة عند 0.01


يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )18.4أف جميع معامالت االرتباط بيف درجة كؿ بعد مف أبعاد

اختبار المفاىيـ كالدرجة الكمية لالختبار دالة إحصائيان عند مستكل داللة  ،0.01مما يدؿ عمى
اتساؽ مجاالت االختبار مع الدرجة الكمية

99

 -10تحميؿ إجابات أسئمة االختبار:
معامؿ صعكبة فق ار ت االختبار:

ييعد معامؿ الصعكبة ذك أىمية كبيرة في الحكـ عمى صالحية فقرات االختبار ك ييقصد
بمعامؿ الصعكبة "عدد الطمبة الذيف أجابكا إجابة خاطئة إلى عدد الطمبة الذيف حاكلكا اإلجابة".

(عبد اليادم2001 ،ـ ،ص)407

حيث قاـ الباحث بحساب معامؿ الصعكبة كفؽ المعادلة التالية( :عفانة2014 ،ـ ،ص)1
حيث أف :
( :)Pمعامؿ الصعكبة لمفقرة.

( :)nfعدد الطالب الذيف أجابكا إجابة خاطئة عمى الفقرة.
(:)Nعدد الطالب الذيف حاكلكا اإلجابة عمى الفقرة.
معامؿ تمييز فقرات االختبار:
ييقصد بمعامؿ تمييز فقرات االختبار ىي قدرة الفقرة عمى التمييز بيف الطالب الذيف
يتمتعكف بقدر أكبر مف المعارؼ كالطالب األقؿ قدرة في مجاؿ معيف مف المعارؼ
(ممحـ2005،ـ ،ص ،)239حيث قاـ الباحث بحساب معامؿ التمييز مف خالؿ المعادلة
التالية( :الدرابيع كالصمادم2004،ـ ،ص)156

حيث أف:
( :)Dمعامؿ التمييز.

( :)Nuعدد اإلجابات الصحيحة عف الفقرة في المجمكعة العميا.
( :)Nlعدد اإلجابات الصحيحة عف الفقرة في المجمكعة الدنيا.
( :)nعدد أفراد إحدل المجمكعتيف.

جدكؿ ( :)19.4معامالت الصعكبة كمعامالت التمييز لكؿ فقرة مف فقرات اختبار عمميات العمـ
الفقرة

معامالت الصعكبة

معامالت التمييز

الفقرة

معامالت الصعكبة

معامالت التمييز

1

0.229

0.333

14

0.457

0.333

2

0.229

0.333

15

0.317

0.556
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الفقرة

معامالت الصعكبة

معامالت التمييز

الفقرة

معامالت الصعكبة

معامالت التمييز

3

0.314

0.333

16

0.600

0.333

4

0.486

0.556

17

0.486

0.667

5

0.257

0.556

18

0.343

0.556

6

0.371

0.667

19

0.400

0.667

7

0.514

0.778

20

0.371

0.444

8

0.371

0.556

21

0.257

0.333

9

0.429

0.667

22

0.343

0.444

10

0.257

0.444

23

0.486

0.333

11

0.343

0.333

24

0.314

0.556

12

0.371

0.667

25

0.429

0.556

13

0.314

0.667

مف خالؿ قراءة جدكؿ ( )19.4يتضح لمباحث أف:

 -معامالت الصعكبة تراكحت ما بيف ( )0.600-0.229بينما بمغ متكسط معامؿ الصعكبة

الكمي لالختبار(  ،)0.374كحسب ما يراه المختصكف في القياس كالتقكيـ أف فقرات االختبار

يجب أف تككف متدرجة في صعكبتيا بحيث تبدأ بالفقرات السيمة كتنتيي بالفقرات الصعبة أم

تتراكح قيمة صعكبتيا بيف ( )%80-%20كمعامؿ الصعكبة لالختبار ككؿ يككف في حدكد(

كبناء عمى ذلؾ يبقي الباحث عمى جميع فقرات
( )%50أبك لبدة1982 ،ـ ،ص)339
ن
االختبار ،كذلؾ لمناسبة مستكل درجة صعكبة الفقرات ،حيث كانت معامالت الصعكبة أكثر
مف( )0.20كأقؿ مف( (0.80لجميع الفقرات.

 -تراكحت جميع معامالت التمييز لفقرات االختبار ما بيف ( )0.778-0.229بيف إجابات

الفئتيف العميا كالدنيا ،كقد بمغ متكسط معامؿ التمييز الكمي ( ،)0.416كحسب ما يراه

المختصكف في القياس كالتقكيـ أف معامؿ التميز الجيد يتجاكز قيمة ( )0.4بينما إذا تراكحت

كبناء عمى ما سبؽ
بيف ( )0.4-0.2فإف التمييز يككف ال بأس بو (عالٌـ ،2000 ،ص،)289
ن
يبقى الباحث عمى جميع فقرات االختبار .
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 -11ثبات االختبار:

أ -معادلة جتماف لمتجزئة النصفية:
كىي إحدل طرؽ الثبات التي تستخدـ في حالة عدـ تساكم نصفي االختبار حيث تستخدـ

في حالة اختالؼ التبايف اختالفا جكىريا بيف نصفي االختبار (عفانة2012 ،ـ ،ص ،)6كيمكف

حساب معامؿ ثبات االختبار بطريقة جتماف مف خالؿ المعادلة التاليةGuttman, 1945, ( :

)p.260

(

)
حيث أف:
(  :) Lمعامؿ ثبات االختبار بطريقة جتماف.
(
(
(

) :تبايف درجات المتعمميف عمى النصؼ األكؿ مف االختبار.

) :تبايف درجات المتعمميف عمى النصؼ الثاني مف االختبار.
) :التبايف الكمي لدرجات االختبار.

جدكؿ ( :)20.4معامؿ الثبات بطريقة جتماف الختبار عمميات العمـ
معامؿ ثبات جتماف
8.558

25.526

6.728

0.802

يتضح مف الجدكؿ ( )20.4أف معامؿ الثبات بطريقة جتماف ( )0.802كىي قيمة جيدة

لمعامؿ الثبات مما يطمئف الباحث إلى اتساؽ درجات االختبار.

ب -طريقة ككدر ريتشاردسكف :Kuder-Richardson 20
كىي إحدل الطرؽ المستخدمة لتقدير الثبات في حالة االختبارات مف نكع اإلجابة المنتقاة

(المكضكعية) (عكدة2011 ،ـ ،ص ،)442حيث قاـ الباحث بحساب معامؿ ثبات ككدر
ريتشاردسكف  20لالختبار ككؿ باستخداـ المعادلة التالية( :ممحـ2005 ،ـ ،ص)264
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]

∑

[

حيث أف:

( :)nعدد الفقرات.
( ) :نسبة اإلجابة الصحيحة عف الفقرة.
( ) :نسبة اإلجابة الخاطئة عف الفقرة.
( :)S2التبايف لجميع اإلجابات.

جدكؿ ( :)21.4معامؿ الثبات بطريقة ككدر ريتشاردسكف  20الختبار عمميات العمـ

N

∑

25

3.417

S2
25.526

K-R20
1.042

0.902

يتضح مف الجدكؿ السابؽ ( )21.4أف قيمة معامؿ ثبات ككدر ريتشاردسكف  20كانت
( )0.902كىذه قيمة عالية تطمئف الباحث إلى ثبات االختبار.

كبذلؾ يككف الباحث قد تأكد مف صدؽ كثبات االختبار المعد لقياس عمميات العمـ ليظير في

صكرتو النيائية ( )25ممحؽ (.)11

ضبط المتغيرات الدخيمة:

يعتبر صدؽ التجربة دالة مباشرة لمدرجة التي يتـ بيا ضبط المتغيرات الدخيمة ،كاذا لـ

يتـ ضبط مثؿ ىذه المتغيرات ،فإنو مف الصعب تقييـ آثار المتغير المستقؿ (عدس1999 ،ـ،

ص ،)205كمف ىذا المنطمؽ حرص الباحث عمى سالمة النتائج عف طريؽ ضبطو لمعكامؿ
الدخيمة؛ حيث استخدـ الباحث التصميـ التجريبي ذم المجمكعتيف ضابطة كتجريبية مع
اختباريف قبمي ألفراد العينة لضماف التكافؤ بيف المجمكعتيف ،كفيما يمي مجمكعة المتغيرات التي

ضبطيا الباحث:

 -1الجنس.
 -2العمر.

 -3التحصيؿ الدراسي العاـ.

 -4التحصيؿ في مادة العمكـ.
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 -5المستكل الثقافي كاالجتماعي كاالقتصادم.

 - 6المفاىيـ العممية.
 -7عمميات العمـ.
أكالن :الجنس:

قاـ الباحث بدراسة مستكل كاحد مف المتغير حيث أجرل دراستو عمى عينة مف الطالب

(الذككر) لتنفيذ الدراسة.
ثانيان :العمر:

تراكحت أعمار عينة الدراسة في كمتا المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية ما بيف ()11-9

سنة كبمغ متكسط أعمار الطالب في المجمكعة الضابطة ( )10.34سنة بينما بمغ متكسط

أعمار الطالب في المجمكعة التجريبية ( )10.42سنة حيث قاـ الباحث بدراسة الفركؽ في
المتكسطات باستخداـ اختبار ( )t-testلعينتيف مستقمتيف غير متساكيتيف

يكضح نتائج اختبار ( )t-testلمعينتيف المستمقتيف(:عفانة2010 ،ـ ،ص)81
| ̅

[+

]

)

كالجدكؿ التالي

|

(

)

(

*√

حيث أف:
( ̅

( الفرؽ في المتكسطات بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة.

( ) :تبايف درجات العينة الثانية.
(:)n2حجم العينة الثانية.

( ) :تبايف درجات العينة األكلى.
( :)n1حجم العينة األولى.

ويوضحجدول()22.4نتائجاختبار()tلمتوسطالعمربينالمجموعتينالضابطةوالتجريبية .
جدكؿ ( :)22.4نتائج اختبار ( )tلمتكسط العمر بيف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية
المجمكعة

العدد

متكسط العمر

الضابطة

35

10.34

التجريبية

33

10.42

قيمة " "tالجدكلية عند درجة حرية( (df=66كمستكل داللة 1.99=0.05

قيمة " "tالجدكلية عند درجة حرية( (df=66كمستكل داللة 2.652=0.01
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قيمة t
0.740

الداللة اإلحصائية
غير دالة
إحصائيا

يتضح مف الجدكؿ ( )22.4السابؽ أف قيمة ( )tالمحسكبة أقؿ مف قيمة ( )tالجدكلية ،مما

يدلؿ عدـ كجكد فركؽ في متكسط أعمار الطالب بيف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية.
ثالثان :التحصيؿ الدراسي العاـ:

قاـ الباحث بضبط متغير التحصيؿ الدراسي العاـ لمطالب في جميع المكاد لمتأكد مف

عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا في متكسطات درجات التحصيؿ بيف طالب المجمكعة الضابطة

كأقرانيـ في المجمكعة التجريبية كيكضح الجدكؿ ( )23.4نتائج اختبار ( )tلمعينتيف المستقمتيف:
جدكؿ ( :)23.4نتائج اختبار( )tلمتكسط التحصيؿ العاـ بيف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية
متكسط التحصيؿ

المجمكعة

العدد

الضابطة

35

69.63

التجريبية

33

70.54

العاـ

قيمة t
0.234

الداللة اإلحصائية
غير دالة
إحصائيان

ييالحظ مف الجدكؿ السابؽ ( )23.4أف قيمة ( )tالمحسكبة أقؿ مف قيمة ( (tالجدكلية
مما يدلؿ عمى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا تعزل لمتغير التحصيؿ الدراسي العاـ بيف

مجمكعتي الدراسة.

رابعان :التحصيؿ في مادة العمكـ:

قاـ الباحث أيضا بضبط التحصيؿ في مادة العمكـ باعتبارىا المادة التي تناكليا الباحث

في دراستو كيكضح جدكؿ ( )24.4متكسطات درجات التحصيؿ في مادة العمكـ بيف طالب
المجمكعة الضابطة كأقرانيـ في المجمكعة التجريبية.
جدكؿ ( :)24.4نتائج اختبار( )tلمتكسط تحصيؿ العمكـ بيف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية
متكسط

المجمكعة

العدد

الضابطة

35

70.69

التجريبية

33

72.70

التحصيؿ
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قيمة(  )tالمحسكبة الداللة اإلحصائية
0.431

غير دالة
إحصائيان

ييالحظ مف الجدكؿ السابؽ ( )24.4أف قيمة ( )tالمحسكبة أقؿ مف قيمة ( (tالجدكلية مما
يدلؿ عمى عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا تعزل لمتغير التحصيؿ الدراسي في مادة العمكـ بيف
مجمكعتي الدراسة.
خامسان :المستكل الثقافي كاالجتماعي كاالقتصادم:

جميع افراد عينة الدراسة مف سكاف منطقة الشيخ رضكاف التابعة لمحافظة شماؿ غزة ،

كقد درس الباحث أكضاعيـ االقتصادية كالثقافية كلـ يجد فركؽ ممفتو لالنتباه في المستكل
االجتماعي كاالقتصادم كالثقافي أيضا.
سادسان :ضبط متغير المفاىيـ:

قاـ الباحث بضبط متغير المفاىيـ العممية لعينة الدراسة حيث استخدـ الباحث اختبار قبمي

لممفاىيـ ،كلمتحقؽ مف ذلؾ تـ استخداـ اختبار( )t-testلمتعرؼ عمى داللة الفركؽ في
متكسطات درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في جميع أبعاد اختبار ككذلؾ مجمكع

األبعاد ككؿ ك يكضح جدكؿ ( )25.4أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث.

جدكؿ ( :)25.4نتائج اختبار( )tلمتكسط درجات االختبار القبمي لممفاىيـ بيف مجمكعتي الدراسة
أبعاد االختبار
تذكر
فيـ
تطبيؽ
تحميؿ
جميع األبعاد

المتكسط

االنحراؼ

المجمكعة

العدد

الضابطة

35

2.543

التجريبية

33

2.576

1.696

الضابطة

35

1.400

1.418

التجريبية

33

1.455

1.438

الضابطة

35

1.971

1.445

التجريبية

33

1.970

1.468

الضابطة

35

2.200

1.511

التجريبية

33

2.212

1.453

الضابطة

35

8.114

3.270

التجريبية

33

8.212

3.352

الحسابي

المعيارم
1.669

قيمة " "tالجدكلية عند درجة حرية ( (df=66كمستكل داللة 1.997=0.05
قيمة " "tالجدكلية عند درجة حرية ( (df=66كمستكل داللة 2.652=0.01
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قيمة()t

المحسكبة
0.081
0.157
0.005
0.034
0.122

الداللة

اإلحصائية
غير دالة

عند 0.01
غير دالة

عند 0.01
غير دالة

عند 0.01
غير دالة

عند 0.01
غير دالة

عند 0.01

يتضح مف الجدكؿ السابؽ ( )25.4أف قيمة ( )tالمحسكبة أقؿ مف قيمة ( )tالجدكلية،
كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة ،كىذا
يعني تكافؤ المجمكعتيف في متغير المفاىيـ في االختبار القبمي المعد ليذه الدراسة.
سابعان :ضبط متغير عمميات العمـ:

قاـ الباحث بضبط متغير عمميات العمـ لعينة الدراسة حيث استخدـ الباحث اختبار قبمي

لعمميات العمـ ،كلمتحقؽ مف ذلؾ تـ استخداـ اختبار( )t-testلمتعرؼ عمى داللة الفركؽ في
متكسطات درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في جميع أبعاد اختبار عمميات العمـ ككذلؾ

مجمكع األبعاد ككؿ ك يكضح جدكؿ ( )26.4أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث.

جدكؿ ( :)26.4نتائج اختبار( )tلمتكسط درجات االختبار القبمي لعمميات العمـ بيف مجمكعتي الدراسة
أبعاد االختبار
مالحظة
استنتاج
تصنيؼ
جميع األبعاد

المتكسط

االنحراؼ

قيمة()t

الداللة

الحسابي

المعيارم

المحسكبة

اإلحصائية

1.170

المجمكعة

العدد

الضابطة

35

2.249

التجريبية

33

2.303

1.212

الضابطة

35

2.286

1.363

التجريبية

33

2.424

1.562

الضابطة

35

2.343

1.235

التجريبية

33

2.364

1.365

الضابطة

35

7.057

2.155

التجريبية

33

7.091

2.337

0.435
0.390
0.066
0.062

غير دالة
عند 0.01
غير دالة
عند 0.01
غير دالة
عند 0.01
غير دالة
عند 0.01

قيمة " "tالجدكلية عند درجة حرية( (df=66كمستكل داللة 1.997=0.05
قيمة " "tالجدكلية عند درجة حرية( (df=66كمستكل داللة 2.652=0.01

يتضح مف الجدكؿ السابؽ ( )26-4أف قيمة ( )tالمحسكبة أقؿ مف قيمة ( )tالجدكلية،
في جميع أبعاد اختبار عمميات العمـ ككذلؾ لالختبار ككؿ كىذا يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات
داللة إحصائية بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة ،مما يؤكد تكافؤ المجمكعتيف في عمميات

العمـ في االختبار القبمي المعد ليذه الدراسة.
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رابعان :إعداد دليؿ المعمـ:

قاـ الباحث بإعداد دليؿ مرشد لممعمـ يستعيف بو معمـ العمكـ في تدريس الكحدة الخامسة

مف كتاب العمكـ "المادة" ،كذلؾ في ضكء استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف حيث تـ
شيؽ كدافع لمتعمـ ،كمما ساعد الباحث في إعداد دليؿ المعمـ ما يمي:
تصميـ الكحدة بأسمكب ٌ
 -1االطالع عمى األدبيات التربكية ك الدراسات السابقة في ىذا المجاؿ

-2االطالع عمى مناىج العمكـ المختمفة بصكرة عامة كمكضكعات عمكـ الصؼ الخامس
بصكرة خاصة

-3االطالع عمى كراسات األنشطة كالمكاد التدريبية ك اإلثرائية في ىذا المجاؿ.
حيث عرض الدليؿ عمى معممي العمكـ كالمتخصصيف إلبداء أرائيمػا حكلػو كحػكؿ

إمكانية التعديؿ ،كتـ األخذ برأييـ كاجراء التعديالت المناسبة ،بحيث احتكل عمى األىداؼ المراد
تعمميا ،كالتكزيع الزمني لمدركس ،كالخبرات السابقة ،كخطكات التنفيذ مع الطالب ،كالتقػكيـ

بأنكاعو ،كما أعد الباحث بطاقات صفية في نياية الدركس ،كخرج الدليؿ في صكرتو النيائية
ممحؽ ( .) 13

كأخي انر تـ تنفيذ دركس كحدة " المادة" باستخداـ اسػتراتيجية الػتعمـ بالدماغ ذم الجانبيف

بحسب تسمسؿ خطكاتيا ابتداء بخطكة االستعداد لمتعمـ مف بداية العرض ثـ تتبعيا االندماج
المنظـ ثـ تتبعيا اليقظة اليادئة ثـ تتبعيا مرحمة المعالجة النشطة ثـ تتبعيا مرحمة تكسيع السعة

الدماغية.

خطكات إجراء الدراسية:

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كالتحقؽ مف فركضيا اتبع الباحث اإلجراءات التالية:

 -1االطالع عمى البحكث السابقة كدراسة األدبيات في مجاؿ تربكيات العمكـ ،كدراسة
البحػكث التي تناكلت متغيرات الدراسة (الدماغ-المفاىيـ العممية –عمميات العمـ).

 -2قاـ الباحث بإعداد أدكات الدراسة الالزمة كالمتمثمة في اختبار المفاىيـ العممية كاختبار
عمميات العمـ.

 -3إعداد دليؿ المعمـ كفقان الستراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف ككذلؾ البطاقات الصفية
لمطالب.

 -4قاـ الباحث بتحكيـ أدكات الدراسة كدليؿ المعمـ لدل المتخصصيف (متخصصيف في عمـ
المناىج –مشرفيف – معمميف) ألخذ مالحظاتيـ كالتعديؿ عمى أدكات الدراسة بما يمزـ.
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 -5تجريب أداتي الدراسة المتمثمة في اختبار لممفاىيـ العممية كاختبار عمميات العمـ عمى العينة
االستطالعية غير عينة الدراسة.

 -6تحميؿ نتائج االختباريف كعمؿ اإلحصائيات الالزمة كاخراجيما في صكرتيما النيائية.

 -7ضبط بعض المتغيرات المتكقع تأثيرىا عمى التجربة مثؿ الجنس ،العمر ،التحصيؿ العاـ،
كالتحصيؿ في مادة العمكـ ك المستكل الثقافي كاالجتماعي كاالقتصادم.

 -8إعطاء االختبار القبمي لمجمكعتي الدارسة لمتأكد مف تكافؤ المجمكعتيف في متغيرم
المفاىيـ العممية كعمميات العمـ.

 -9البدء بتنفيذ التجربة حيث تـ تدريس المجمكعة التجريبية كحدة "المادة " باستخداـ استراتيجية
التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف ،بينما تدرس المجمكعة الضابطة بالطريقة العادية لمكحدة المتعارؼ

عمييا كتتمثؿ بالشرح كاإللقاء كاعطاء بعض التػدريبات ،كقػد بدأ الباحث بإجراءات تنفيذ التجربة

مف يػكـ 1/2/2016إلػى تػاريخ  1/3/3013كفؽ الخطة الدراسية التي كضعيا لتدريس الكحدة
بكاقع أربع حصص لكؿ أسبكع.

 -10تطبيؽ االختبار البعدم (اختبار المفاىيـ العممية كاختبار عمميات العمـ )عمى الطالب بعد
االنتياء مػف تدريس الكحدة ،كرصد نتائج االختبار لمعرفة أثر استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم

الجػانبيف لممجمكعة التجريبية مقابؿ المجمكعة الضابطة .

 - 11تحميؿ النتائج إحصائيان كتفسيرىا.

 -12كضع التكصيات كالمقترحات في ضكء نتائج الدراسة.

األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة :

لمتحقؽ مف صحة فركض الدراسة استخدـ الباحث األساليب اإلحصائية التالية:

 - 1اختبار ( )t-testلعينتيف مستقمتيف الختبار صحة الفرض األكؿ كالثاني المتعمؽ بمقارنة

متكسط الفركؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة بعد تطبيؽ الستراتيجية المستخدمة في

االختبار البعدم لممفاىيـ العممية ككذلؾ االختبار البعدم لعمميات العمـ.

 -2معامؿ مربع إيتا ( )ɳ2لمكشؼ عف حجـ التأثير لمفركؽ الدالة إحصائيان (تأثير المتغير

المستقؿ عمى المتغير التابع).
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الفصؿ الخامػس
نػتػائج الػػدراسػػة كمناقشتػيا
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الفصؿ الخامس

نتائج الدراسة كمناقشتيا

يتناكؿ ىذا الفصؿ نتائج أسئمة الدراسة كمناقشتيا حيث استيدفت ىذه الدراسة إلى
التعرؼ عمى أثر استخداـ اسػتراتيجية الػتعمـ بالػدماغ ذم الجانبيف في تنمية المفاىيـ العممية
كعمميات العمـ لدل طالب الصؼ الخامس األساسي بغزة  ،كلتحقيؽ ىذه أىداؼ الدراسة تـ

تطبيؽ أدكات الدراسة التي تـ تكضيحيا فػي الفصػؿ ال اربػع ،كيتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان لمنتائج
التي تـ التكصؿ إلييا حيث تـ استخداـ البرنػامج اإلحصػائي( )SPSSلمعالجة بيانات الدراسة

كسيتـ عرض لنتائج التي تـ التكصؿ إلييا لكػؿ فػرض مػف فرضيات الدراسة عمى حدة كتفسيرىا .

نتائج السؤاؿ األكؿ كتفسيره:
ينصالسؤالاألولعلىمايلي :
"ما المفاىيـ العممية المراد تنميتيا لدل طالب الصؼ الخامس في كحدة المادة في كتاب
العمكـ؟"
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث باالطالع عمى الدراسات السابقة مثؿ دراسة :أبك

جحجكح (2012ـ) ،عكض ا﵀ (2012ـ) ،الطكيؿ (2011ـ) ،كاالستفادة مف ىذه الدراسات؛
حيث قاـ الباحث بتحميؿ الكحدة الخامسة مف كتاب العمكـ لتحديد المفاىيـ الكاجب تنميتيا لدل

طالب الصؼ الخامس األساسي حيث حصر الباحث ىذه المفاىيـ كعرضيا عمى مجمكعة مف
المحكميف ذكم االختصاص لمتأكد مف صحتيا كشمكليتيا ،كبعد التعديؿ كالحذؼ كاإلضافة

تكصؿ الباحث إلى قائمة المفاىيـ المتضمنة في الكحدة كتعريفاتيا اإلجرائية ممحؽ ( .) 3

نتائج السؤاؿ الثاني كتفسيره
ينصالسؤالالثانيعلىمايلي :
" ما عمميات العمـ المراد تنميتيا لدل طالب الصؼ الخامس في كحدة المادة في كتاب
العمكـ؟"
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث باالطالع عمى الدراسات السابقة  ،كاالستفادة منيا

كقاـ الباحث بتحميؿ محتكل الكحدة الخامسة في كتاب العمكـ لتحديد ميارات عمميات العمـ
الكاجب تنميتيا لدل طالب الصؼ الخامس األساسي كأسفر تحميؿ المحتكل عف كجكد عمميات

العمـ اآلتية (مالحظة –استنتاج-تصنيؼ) حيث عرض الباحث ىذه العمميات عمى مجمكعة مف
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الخبراء في مجاؿ المناىج كطرؽ التدريس لمتأكد مف مدل صحتيا كشمكليتيا لمكحدة المختارة

حيث تـ تحديدىا كتعريفيا إجرائيا ممحؽ (.)4

نتائج السؤاؿ الثالث كتفسيره:
ينصالسؤالالثالثعلىمايلي :
"ما الصكرة المقترحة الستراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف المستخدمة لتنمية المفاىيـ
العممية كعمميات العمـ لدل طالب الصؼ الخامس في كحدة المادة في كتاب العمكـ ؟"
تـ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ في اإلطار النظرم حيث تحدث الباحث عف ىذه االستراتيجية
كمراحميا  ،كذلؾ قاـ الباحث بذكر الصكرة المقترحة الستراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف
كخطكاتيا عند إعداده لدركس الكحدة الخامسة "المادة" مف كتاب العمكـ لمصؼ الخامس حيث

اعد الباحث دليالن لممعمـ كفؽ مراحؿ ىذه االستراتيجية ممحؽ (.)13
ٌ

نتائج السؤاؿ الرابع كتفسيره:

ينص السؤاؿ الرابع عمى ما يمي:

"ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( ) α ≥ 0.05بيف متكسطي درجات
طالب المجمكعة التجريبية كأقرانيـ في المجمكعة الضابطة في اختبار تنمية المفاىيـ

البعدم؟"
كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ ؛ قاـ الباحث بكضع الفرض الصفرم التالي:
" ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( ) α ≥ 0.05بيف متكسطي درجات طالب
المجمكعة التجريبية كأقرانيـ في المجمكعة الضابطة في اختبار تنمية المفاىيـ البعدم"

كلإلجابة عمى ىذه الفرضية كاختبار مدل صحتيا قاـ الباحث بمقارنة الفركؽ في متكسطات
درجات طالب المجمكعة التجريبية كأقرانيـ في المجمكعة الضابطة في االختبار البعدم

لممفاىيـ العممية مستخدما اختبار( )t-testلمعينتيف المستقمتيف غير المتساكيتيف في العدد
باعتباره االختبار المناسب كيكضح جدكؿ ( )1.5النتائج التي تكصؿ الييا الباحث.

112

جدكؿ ( :)1.5نتائج اختبار( )tلمتكسط درجات االختبار البعدم لممفاىيـ بيف مجمكعتي الدراسة
أبعاد االختبار
تذكر
فيـ
تطبيؽ
تحميؿ
جميع األبعاد

المتكسط

االنحراؼ

المجمكعة

العدد

الضابطة

35

4.200

التجريبية

33

5.424

1.985

الضابطة

35

3.143

1.309

التجريبية

33

4.061

1.413

الضابطة

35

3.857

1.768

التجريبية

33

5.364

1.817

الضابطة

35

4.771

2.102

التجريبية

33

7.000

2.062

الضابطة

35

15.971

5.539

التجريبية

33

21.849

6.190

الحسابي

المعيارم
1.568

قيمة()t

المحسكبة
**2.831
**2.780
**3.465
**4.411
**4.131

قيمة " "tالجدكلية عند درجة حرية( (df=66كمستكل داللة 1.997=0.05

قيمة " "tالجدكلية عند درجة حرية ( (df=66كمستكل داللة 2.652=0.01

يتضح مف الجدكؿ ( )1.5كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل  0.01بيف متكسط

درجات طالب المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات أقرانيـ في المجمكعة الضابطة في االختبار
البعدم لممفاىيـ العممية كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية ،في جميع أبعاد اختبار المفاىيـ

البعدم ككذلؾ في االختبار ككؿ ،كذلؾ قاـ الباحث بحساب حجـ التأثير عمى اعتبار أنو مف
األساليب اإلحصائية اليامة حيث يركز حجـ التأثير عمى حجـ الفركؽ أك قكة العالقة بيف

المتغيرات بغض النظر عف مستكل الداللة اإلحصائية (عفانة2000 ،ـ ،ص)36

كيكضح جدكؿ ( )2.5قيـ حجـ التأثير الخاصة بمقياس مربع ايتا (( .)2عفانة2000 ،ـ،

ص)38

جدكؿ ( :)2.5مستكل حجـ التأثير الخاص بمربع إيتا((2
المقياس المستخدـ

حجـ التأثير
صغير

متكسط

كبير

0.01

0.06

0.14
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كفي ضكء ما سبؽ قاـ الباحث بحساب حجـ تأثير المتغير المستقؿ كىك استراتيجية

التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف عمى المتغير التابع المفاىيـ العممية كفقان لممعادلة التالية:
(عفانة2000 ،ـ ،ص )42

ككانت قيـ حجـ التأثير الختبار المفاىيـ العممية عمى النحك التالي:
جدكؿ ( :)3.5قيـ حجـ التأثير الختبار المفاىيـ العممية
أبعاد االختبار

()t2

(

)

مقدار حجـ التأثير

تذكر

8.015

0.108

متكسط

فيـ

7.728

0.105

متكسط

تطبيؽ

12.006

0.154

كبير

تحميؿ

19.457

0.228

كبير

مجمكع األبعاد

17.065

0.205

كبير

يتبيف مف النتائج السابقة مدل أىمية استخداـ استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف في
تنمية المفاىيـ العممية ،حيث أسفرت الدراسة عف كجكد فركؽ دالة إحصائيان في جميع أبعاد
اختبار المفاىيـ كما ىك مكضح بالجدكؿ أعاله ،ككذلؾ كانت قيـ حجـ التأثير لبعدم التذكر
كالفيـ متكسطة  ،بينما كانت لبعدم التطبيؽ كالتحميؿ كبيرة ،حيث يمثؿ التطبيؽ قدرة المتعمـ

عمى تكظيؼ ما تعممو في مكاقؼ جديدة كاالستفادة مف الخبرات السابقة في حمكؿ المشكالت

الحياتية التي تكاجو المتعمـ ،كيقابؿ التطبيؽ الخطكة األخيرة مف خطكات استراتيجية التعمـ
بالدماغ ذم الجانبيف ،كىي" تكسيع السعة الدماغية" حيث تعمؿ ىذه الخطكات عمى تعزيز

الخبرات التي اكتسبيا المتعمـ مف خالؿ تطبيقيا في مكاقؼ جديدة ،كذلؾ األمر لمتحميؿ حيث
تمعب استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف دك انر ىامان في تنمية الميارات العميا كميارة التحميؿ،
التي تتضمف تحديد العناصر المشتركة كالتمييز بيف المفاىيـ المختمفة كىذا ما أكدت عميو

الدراسات بأف الدماغ لو نشاط تحميمي.
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نتائج السؤاؿ الخامس كتفسيره:

ينص السؤاؿ الخامس عمى ما يمي:

"ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( ) α ≥ 0.05بيف متكسطي درجات
طالب المجمكعة التجريبية كأقرانيـ في المجمكعة الضابطة في اختبار عمميات العمـ البعدم؟"
كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ ؛ قاـ الباحث بكضع الفرض الصفرم التالي:
" ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( ) α ≥ 0.05بيف متكسطي درجات طالب
المجمكعة التجريبية كأقرانيـ في المجمكعة الضابطة في اختبار عمميات العمـ البعدم"
كلإلجابة عمى ىذه الفرضية كاختبار مدل صحتيا قاـ الباحث بمقارنة الفركؽ في متكسطات
درجات طالب المجمكعة التجريبية كأقرانيـ في المجمكعة الضابطة في االختبار البعدم

لعمميات العمـ مستخدما اختبار( )t-testلمعينتيف المستقمتيف غير المتساكيتيف باعتباره االختبار
المناسب كيكضح جدكؿ ( )4.5النتائج التي تكصؿ الييا الباحث.
جدكؿ ( :)4.5نتائج اختبار( )tلمتكسط درجات االختبار البعدم لعمميات العمـ بيف مجمكعتي الدراسة
أبعاد االختبار
المالحظة
االستنتاج
التصنيؼ
جميع األبعاد

المتكسط

االنحراؼ

المجمكعة

العدد

الضابطة

35

3.857

التجريبية

33

5.364

1.674

الضابطة

35

3.829

1.822

التجريبية

33

4.970

1.862

الضابطة

35

4.257

1.853

التجريبية

33

5.818

1.845

الضابطة

35

11.943

4.452

التجريبية

33

16.152

4.556

الحسابي

المعيارم
1.942

قيمة()t

المحسكبة
**3.417
*2.553
**3.480
**3.852

قيمة " "tالجدكلية عند درجة حرية ( (df=66كمستكل داللة 1.997=0.05
قيمة " "tالجدكلية عند درجة حرية ( (df=66كمستكل داللة 2.652=0.01

يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل  0.01بيف متكسط

درجات طالب المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات أقرانيـ في المجمكعة الضابطة في االختبار

البعدم لعمميات العمـ كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية في أبعاد اختبار عمميات العمـ ككذلؾ
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في االختبار ككؿ ،عدا بعد االستنتاج فيك داؿ عند مستكل  ،0.05كما يكضح جدكؿ ()5.5
قيـ حجـ تأثير الختبار عمميات العمـ.

جدكؿ ( :)5.5قيـ حجـ التأثير الختبار عمميات العمـ
أبعاد االختبار

()t2

(

)

مقدار حجـ التأثير

مالحظة

11.676

0.150

كبير

استنتاج

6.518

0.090

متكسط

تصنيؼ

12.110

0.155

كبير

مجمكع األبعاد

14.838

0.184

كبير

يتضح مف الجدكؿ ( )5.5أف مقدار حجـ التأثير الخاص بمربع إيتا كاف متكسط القيمة
في بعد االستنتاج ككاف كبير القيمة في يبعدم المالحظة كالتصنيؼ ،كلعؿ ىذا يؤكد فعالية
استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف في تنمية ىذه الميارات مف عمميات العمـ األساسية
كيفسر الباحث ىذه النتائج عمى النحك التالي:

المالحظة :تعتبر ميارة المالحظة القاعدة األساسية لجميع ميارات عمميات العمـ األخرل،
كتشمؿ المالحظة استخداـ المتعمـ لحكاسو أك بعضان منيا؛ ليتكصؿ مف خالليا إلى معمكمات

أكلية يستخدميا لفيـ الظكاىر العممية المحيطة بو  ،كتستند استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم
الجانبيف باألساس إلى تركيب الدماغ كظائفو ،حيث يحتكم جانبي الدماغ عمى مراكز جميع

الحكاس التي يستخدميا المتعمـ؛ كمف جية أخرل فإف محتكل مادة الدراسة التي أجرل الباحث
عمييا دراستو " المادة" تعتمد بشكؿ أساسي عمى ىذه الميارة في جميع دركسيا ،مما يدلؿ لدل

الباحث أىمية استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف في تنمية ميارة المالحظة.

االستنتاج :تعتبر ميارة االستنتاج مف الميارات األساسية لعمميات العمـ ،كىي العممية التي يقكـ
بناء عمى خبراتيـ
بيا المتعمـ لتحديد األسباب  ،كتقديـ التفسيرات لما يالحظو الطالب ،ن
كمعمكماتيـ السابقة ،كقد كاف الستراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف دكر ىاـ في تنمية ىذه
الميارة حيث كانت قيـ حجـ التأثير متكسطة  ،كلعؿ ىذا يرجع إلى أف ميارة االستنتاج تعتمد

بشكؿ أساسي عمى ركيزتيف ،األكلى ميارة المالحظة  ،مثؿ جميع الميارات األخرل لعمميات

العمـ كقد كانت النتائج دالة في ميارة المالحظة كحجـ التأثير كبير  ،كالركيزة األخرل كىي
الخبرات السابقة لممتعمميف التي تعتمد بدكرىا عمى طرؽ كاستراتيجيات التدريس المتبعة مف قبؿ
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في تدريس الطمبة ،كغالبية طرؽ التدريس المتبعة لمطمبة تعتمد بشكؿ أساسي عمى األلقاء ،بينما

عممت استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف عمى تنمية ىذه الميارة .

التصنيؼ :حيث كاف حجـ التأثير ليذا البعد كبي انر ،كتعتبر ميارة التصنيؼ مف الميارات
األساسية لعمميات العمـ ،كىي العممية التي يقكـ بيا الطالب بتقسيـ األشياء كاألحداث إلى

مجمكعات ،طبقان لخصائصيا المشتركة .كتنبثؽ استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف مف
نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ كالتي مف أىـ مبادئيا المبدأ الرابع كىك ما ينص عمى" البحث

عف المعنى يتـ مف خالؿ التنميط" حيث يتضمف التنميط التصنيؼ كالترتيب ،كما كيشكؿ

التصنيؼ جكى انر لعممية التنميط ،كالذم يجعؿ الدماغ يعمؿ بصكروة أفضؿ  ،كلقد حاز التصنيؼ
عمى أعمى نسبة ( )%36مف الكزف النسبي ألسئمة اختبار عمميات العمـ نتيجة تضمنو في
األىداؼ بصكرة أكبر  ،مما يدلؿ لدل الباحث أىمية استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف في

تنمية ىذه الميارة.

ممخص نتائج الدراسة

تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

 -1تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( ) α = 0.01بيف متكسطي درجات طالب

المجمكعة التجريبية كأقرانيـ في المجمكعة الضابطة في اختبار تنمية المفاىيـ البعدم لصالح

المجمكعة التجريبية.
 -2تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( ) α = 0.01بيف متكسطي درجات طالب
المجمكعة التجريبية كأقرانيـ في المجمكعة الضابطة في اختبار عمميات العمـ البعدم لصالح
المجمكعة التجريبية.

كعميو يستنتج الباحث أف الفركؽ بيف مجمكعتي الدراسة تعزل الستخداـ استراتيجية التعمـ

بالدماغ ذم الجانبيف ،مما يدفع الباحث إلى تعميـ النتائج عمى عينة الدراسة ،حيث يعطي
البحث مؤشرات نحك التعميـ خارج عينة الدراسة.
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تكصيات الدراسة:

التكصؿ إلييا ُيكصي الباحث بما يمي:
تـ
ّ
في ضكء نتائج الدراسة التي ّ

 -1تكعية معممي العمكـ باستراتيجيات التعمـ المستندة إلى الدماغ بشكؿ عاـ ،كاستراتيجية التعمـ
بالدماغ ذم الجانبيف بشكؿ خاص كتدريبيـ عمى استخداميا في البيئة الصفية؛ حسب حاجة

المكقؼ التعميمي ،كذلؾ مف خالؿ إعداد كرش العمؿ ،كتكزيع النشرات التعميمية ،كعقد الدكرات

التدريبية ليـ.

 -2االىتماـ بتنمية المفاىيـ العممية كعمميات العمـ كتكفير ما يمزـ لتدريسيا مثؿ :الكسائؿ
التعميمية كاألجيزة الالزمة لتدريسيا بشكؿ صحيح ،كذلؾ تفعيؿ دكر مختبرات العمكـ في عممية

التدريس.
 -3االىتماـ بالقدرات العقمية لممتعمميف كمحاكلة تنميتيا؛ عف طريؽ إثراء مناىج العمكـ بأنشطة
تعميمية في ضكء جانبي الدماغ  ،بحيث تراعي أدمغة المتعمميف المختمفة.

مقترحات الدراسة

امتدادان لمدراسة الحالية يقترح الباحث بعض الدراسات المستقبمية عمى النحك التالي:

 -1إجراء دراسات يمماثمة ،كذلؾ لمتعرؼ عمى أثر استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف في
و
كؿ مف المرحمة اإلعدادية كالثانكية.
 -2إجراء دراسات تستيدؼ الكشؼ عف أثر استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف عمى تنمية
متغيرات تابعة أيخرل ،مثؿ :الدافعية لمتعمـ ،الخياؿ العممي ،كميارات الذات األكاديمي ،كميارات

اتخاذ الق اررات ،كتعديؿ التصكرات البديمة (الخطأ) لممفاىيـ العممية ،ككذلؾ عمميات العمـ

األساسية األيخرل – التي لـ يتناكليا الباحث – كالمتكاممة.

 -3إجراء دراسات كصفية؛ بحيث تتضمف عينات عشكائية أكبر مف مختمؼ المناطؽ السكنية،
كالمراحؿ التعميمية ،ألجؿ تعميـ النتائج.

 -4إجراء دراسات تتضمف استراتيجيات ايخرل مستندة إلى عمـ الدماغ  ،كدراسة أثرىا عمى
المفاىيـ العممية كعمميات العمـ  ،أك غيرىما مف المتغيرات التابعة.
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 -5إجراء دراسات تستيدؼ الكشؼ عف مدل تضميف مناىج العمكـ ،في الم ارحؿ التعميمية
المختمفة ألسس كمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ.

 -6إجراء دراسات كصفية؛ تستيدؼ الكقكؼ عمى الكفايات التدريبية الالزمة لمعممي العمكـ في
ضكء التعمـ المستند إلى الدماغ.
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المصادر كالمراجع
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أكالن :المصادر

المصادر كالمراجع

القرآف الكريـ.

ثانيان :المراجع العربية:

أبك السميد ،سييمة ،كعبيدات ،ذكقاف2007( .ـ) .الدماغ كالتعميـ كالتفكير .عماف :دار الفكر
لمنشر كالتكزيع.

أبك جحجكح ،يحيى محمد2012( .ـ) .فاعمية دكرة التعمـ الخماسية في تنمية المفاىيـ العممية

كعمميات العمـ كحب االستطالع لدل تالميذ الصؼ الثامف األساسي بغزة في مادة العمكـ.

مجمة العمكـ التربكية كالنفسية.544-513 ،)2(13 ،

أبك لبدة ،سبع محمد1982( .ـ) .مبادئ القياس النفسي كالتقييـ التربكم .عماف :دار الفكر
لمنشر كالتكزيع.

أحمد ،أبك السعكد؛ كالعطار ،محمد؛ كعز الديف ،سحر2013( .ـ) .فاعمية برنامج قائـ عمى
التكامؿ بيف البنائية كالتعمـ المستند لمدماغ لتنمية ميارات ما كراء المعرفة في االستقصاء

المعممي في العمكـ لدل طالب الشعب المعممية بكمية التربية .مجمة كمية التربية  -جامعة

بنيا.494-459 ،)95(24 ،

األغا ،إحساف ،كالمكلك ،فتحية2009( .ـ) .تدريس العمكـ في التعميـ العاـ .ط .2كمية التربية.
الجامعة االسالمية .غزة.

آؿ رشكد ،جكاىر بنت سعكد ( .)2011فعالية استراتيجية التعميـ حكؿ العجمة القائمة عمى
نظرية ىرماف كنظرية التعمـ المستند إلى الدماع في تنمية االستيعاب المفاىيمي في الكيمياء

كأنماط التفكير لدل طالبات المرحمة الثانكية بمدينة الرياض .مجمة رسالة الخميج العربي،

ع(.234-171 ،)119

البركات ،عمي ،كالنصر ،كصفي2011( .ـ) .أثر تدريس مادة تعميمية محكسبة في اكتساب

تالميذ المرحمة االبتدائية الدنيا لمفاىيـ العمكـ كعمميات العمـ االساسية .مجمة كمية التربية

بجامعة الككيت.276-243 ،)101(26 ،

جابر ،كليد2003( .ـ) .طرؽ التدريس العامة تخطيطيا كتطبيقاتيا التربكية .عماف :دار الفكر.
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الجاجي ،رجاء محمد2013( .ـ 17-16 ،نكفمبر) .كحدة مطكرة كفؽ التعمـ المستند إلى
الدماغ في تنمية تقدير الذات كاالتجاه نحك اإلبداع لدل تمميذات الصؼ الثالث األساسي.
كرقة مقدمة إلى المؤتمر العممي العربي العاشر لرعاية المكىكبيف كالمتفكقيف" معايير

التميز :اإلصالح التربكم كرعاية المكىكبيف كالمتفكقيف" ،عماف ،األردف.
كمؤشرات ٌ

الحراحشة ،ككثر2012( .ـ) .أثر استراتيجية المماثمة في تدريس العمكـ في اكتساب المفاىيـ
العممية كمستكل أداء عمميات العمـ األساسية .مجمة جامعة دمشؽ.541-411 ،)2(28 ،

حسنيف ،خكلة يكسؼ2011( .ـ) .فاعمية برنامج تعميمي قائـ عمى التعمـ المستند إلى الدماغ

في الدماغ في تحسيف التحصيؿ كاكتساب المفاىيـ العممية كزيادة الدافعية لمتعمـ لدل طمبة

المرحمة األساسية في العمكـ (رسالة دكتكراه غير منشكرة) .الجامعة األردنية.

الخالدم ،عمي ناريماف2008( .ـ) .أثر التدريس بخرائط المفاىيـ في اكتساب المفاىيـ العممية

كميارات عمميات العمـ األساسية لدل طمبة الصؼ الرابع األساسي (رسالة ماجستير غير

منشكرة) .جامعة اليرمكؾ ،األردف.

خطابية ،عبدا﵀2011( .ـ) .تعميـ العمكـ لمجميع .ط .3عماف :دار المسيرة لمنشر كالتكزيع
كالطباعة.

الخميمي ،خميؿ؛ كحيدر ،عبدالمطيؼ؛ كيكنس ،محمد جماؿ الديف1997( .ـ) .تدريس العمكـ
في مراحؿ التعميـ العالي .دبي :دار العمـ.

الدرابيع ،ماىر ،كالصمادم ،عبدا﵀2004( .ـ) .القياس كالتقكيـ الصفي كالتربكم بيف النظرية
كالتطبيؽ .عماف :كائؿ لمنشر كالتكزيع.

رمضاف ،أحمد صالح2015( .ـ) .فعالية استراتيجية تدريس مستندة إلى نظرية التعمـ القائـ
عمى الدماغ في تنمية ميارات التفكير الناقد كاإلبداعي في العمكـ لدل تالميذ المرحمة

اإلعدادية ( رسالة ماجستير غير منشكرة ) .جامعة المنصكرة ،مصر.

زيتكف ،عايش محمكد1999( .ـ) .أساليب تدريس العمكـ .عماف :دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع.
زيتكف ،عايش محمكد2004( .ـ) .أساليب تدريس العمكـ .عماف :دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع.
زيتكف ،عايش محمكد2008( .ـ) .أساليب تدريس العمكـ .عماف :دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع.
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زيتكف ،كماؿ عبد الحميد2001( .ـ 29 ،يكيك 1-أغسطس) .تحميؿ ناقد لنظرية التعميـ القائـ
عمى المخ .الجمعية المصرية لمتربية العممية .كرقة مقدمة إلى المؤتمر العممي الخامس
بعنكاف :التربية العممية ،أبك قير ،االسكندرية.

زيتكف ،كماؿ عبد الحميد2002( .ـ) .تدريس العمكـ لمفيـ رؤية بنائية .القاىرة :عالـ الكتب
لمنشر كالتكزيع.

زيتكف ،كماؿ عبد الحميد2004( .ـ) .منيجية البحث التربكم كالنفسي مف المنظكر الكمي
كالكيفي .القاىرة :عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع.

سالـ ،حمادة عكض ا﵀2013( .ـ) .برنامج مقترح قائـ عمى التعمـ المستند إلى الدماغ في
تنمية التحصيؿ المعرفي كميارات حؿ المشكالت كاالتجاه نحك العمكـ لدل التالميذ
منخفضي التحصيؿ بالمرحمة االبتدائية (رسالة دكتكراه غير منشكرة) .جامعة عيف شمس،

مصر.

سطكحي ،يس ار عدلي2013( .ـ) .أثر استخداـ المدخؿ المنظكمي في تنمية المفاىيـ العممية

كعمميات العمـ لدل تالميذ الصؼ األكؿ الثانكم ( رسالة ماجستير غير منشكرة) .جامعة

المنيا ،مصر.

سعيدم ،عبدا﵀ ،كالبمكشي ،سميماف2009( .ـ) .طرائؽ تدريس العمكـ :مفاىيـ كتطبيقات
عممية .عماف :دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.

سالمة ،عادؿ2004( .ـ) .تنمية المفاىيـ كالميارات العممية كطرؽ تدريسيا .عماف :دار الفكر
لمنشر كالتكزيع.
السمتي ،فراس2008( .ـ) .التعمـ المبني عمى الدماغ رؤل جديدة  ...تطكرات مبتكرة .إربد،
األردف :عالـ الكتب الحديثة.

السمطي ،ناديا سميح2009( .ـ) .التعمـ المستند إلى الدماغ .عماف :دار الصفا لمنشر
كالتكزيع.

سكسا ،د2009( .ـ) .العقؿ البشرم كظاىرة التعمـ( ,ترجمة خالد العامرم) .الجيزة  ،مصر:
دار الفارؽ لمنشر كالتكزيع( .العمؿ األصمي نشر في عاـ 2006ـ)
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السيد ،تامر شعباف2012( .ـ) .تطكير منيجي العمكـ لتالميذ المرحمة اإلبتدائية العادييف
كالمعكقيف بصريا في ضكء أبعاد المنيج التكعيبي لعالج صعكبات التعمـ كتنمية االستيعاب

المفاىيمي كبعض ميارات عمميات العمـ (رسالة دكتكراه غير منشكرة) .جامعة الفيكـ،

مصر.

سيؼ ،سمر صالح .)2015( .برنامج قائـ عمى المحاكاة اإللكتركنية لتنمية المفاىيـ
الكيميائية كعمميات العمـ لطمبة المرحمة الثانكية ( رسالة ماجستير غير منشكرة) .جامعة

المنكفية ،مصر.

شاىيف ،شيماء فيمي2013( .ـ) .فاعمية استراتيجية شكؿ البيت الدائرم في تدريس العمكـ
عمى اكتساب المفاىيـ كتنمية بعض ميارات عمميات العمـ لدل تالميذ المرحمة

االبتدائية(.رسالة ماجستير غير منشكرة) .جامعة بنيا ،مصر.

الطريحي ،فاىـ ،ككاظـ ،حيدر2013(.ـ) .السمككيات الذكية المستندة إلى نصفي الدماغ
"عادات العقؿ كالسيادة الدماغية" .جامعة بابؿ ،العراؽ :دار صفاء لمنشر كالتكزيع.

طعيمة ،رشدم1987( .ـ) .تحميؿ المحتكل في العمكـ اإلنسانية -مفيكمو ،أسسو ،استخدامو.
القاىرة ،مصر :دار الفكر العربي لمطباعة كالنشر.

الطمحي ،عبد الرحيـ عبد الرحمف2015( .ـ) .مطالب استخداـ التعمـ المستند إلى نظرية
الدماغ الالزمة لتدريس العمكـ الطبيعية بالمرحمة الثانكية (رسالة ماجستير غير منشكرة).

التربية ،جامعة أـ القرل ،السعكدية.

الطكيؿ ،رىاـ نعيـ2011( .ـ) .أثر تكظيؼ أسمكب الدراما في تنمية المفاىيـ كبعض عمميات
العمـ بمادة العمكـ لدل طالبات الصؼ الرابع األساسي ( رسالة ماجستير غير منشكرة).

الجامعة االسالمية ،غزة.

الطيطي ،مسمـ .)2013( .أثر برنامج تعميمي قائـ عمى التعمـ المستند إلى الدماغ في الدافعية

لمتعمـ كالتحصيؿ كالتفكير العممي لدل طمبة الصؼ الخامس األساسي باألردف .مجمة

الدراسات العربية في التربية كعمـ النفس.39 -13 ،)44(3 ،
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العباسي ،منذر مبدر2010( .ـ) .تصميـ تعميمي كفقان لنظرية التعمـ المستند إلى الدماغ كأثره

في تحصيؿ طالب الصؼ الثاني المتكسط في مادة الكيمياء .مجمة الفتح ،كمية التربية-

جامعة ديالي.71-62 ،)44( 6 ،

عبد اليادم ،نبيؿ2011( .ـ) .القياس كالتقكيـ التربكم كاستخدامو في مجاؿ التدريس الصفي.
عماف :دار كائؿ لمنشر.

عبدا﵀ ،معتصـ محمد2014( .ـ) .أثر تكظيؼ نمكذج ميرؿ كتينسكف في تنمية المفاىيـ

العممية كعمميات العمـ في العمكـ لدل طالب الصؼ الرابع االساسي ( رسالة ماجستير غير

منشكرة) .الجامعة االسالمية ،غزة.

العبسي ،محمد مصطفى2010( .ـ) .التقكيـ الكاقعي في العممية التدريسية .عماف :دار
المسيرة لمنشر كالتكزيع.

عدس ،عبد الرحمف1999( .ـ) .أساسيات البحث التربكم .عماف :دار الفرقاف.
عطاا﵀ ،ميشيؿ كامؿ2001( .ـ) .طرؽ كأساليب تدريس العمكـ .عماف :دار المسيرة لمنشر
كالتكزيع.

عفانة ،عزك إسماعيؿ1997( .ـ) .اإلحصاء التربكم :اإلحصاء الكصفي( ،ج .)1الجامعة
اإلسالمية ،غزة :مكتبة المقداد.

عفانة ،عزك إسماعيؿ2000( .ـ) .حجـ التأثير كاستخداماتو في الكشؼ عف مصداقية النتائج

في البحكث التربكية كالنفسية .مجمة البحكث كالدراسات التربكية الفمسطينية-29 ،)3(4 ،
.58

عفانة ،عزك إسماعيؿ2010( .ـ) .اإلحصاء التربكم :اإلحصاء االستداللي( ،ج .)2الجامعة
اإلسالمية ،غزة :مكتبة آفاؽ.

عفانة ،عزك إسماعيؿ2012(.ـ) .إعداد المعمـ الفمسطيني لتكظيؼ اإلحصاء .الجامعة
اإلسالمية ،غزة.

عفانة ،عزك إسماعيؿ2014( .ـ) .تحميؿ فقرات االختبار .الجامعة االسالمية ،غزة.
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عفانة ،عزك ،ك المكلك ،فتحية2013( .ـ) .المنياج المدرسي " أساسياتو  -كاقعو  -تنظيماتو
 -تطكيره" .ط .3الجامعة اإلسالمية ،غزة :مكتبة الجزيرة.

عفانة ،عزك ،كعبيد ،كليـ2003( .ـ) .التفكير كالمناىج المدرسي .الككيت :مكتبة الفالح.
عفانة ،عزك ،كالجيش ،يكسؼ2009( .ـ) .التدريس كالتعمـ بالدماغ ذم الجانبيف .عماف-
األردف :دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.
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ممحؽ ()1

أسماء السادة المحكميف الختبار المفاىيـ كاختبار عمميات العمـ كدليؿ المعمـ
الرقـ

االسـ

1

أ.د .فتحية صبحي المكلك*

2

أ.د .عطا حسف دركيش

3

أ.د .إبراىيـ حامد األسطؿ

4

أ.د .محمد سميماف أبك شقير

5

أ.د .محمد محمكد عسقكؿ

6

د .صالح أحمد الناقة

7

د .عبد اهلل محمد عبد المنعـ

8

د .جابر حسف األشقر

9

أ .سميـ أحمد زيف الديف

10

أ .عماد محمد محجز

11

أ .مراـ عمر األسطؿ

12

أ .رائد محمد أبك صالح

الدرجة العممية
استاذ دكتكر في المناىج
كطرؽ التدريس العمكـ
استاذ دكتكر في المناىج
كطرؽ التدريس العمكـ

استاذ دكتكر في المناىج
كطرؽ تدريس الرياضيات
استاذ دكتكر في المناىج

كطرؽ تدريس التكنكلكجيا
استاذ دكتكر في المناىج

كطرؽ تدريس التكنكلكجيا
دكتكراه في المناىج كطرؽ
تدريس العمكـ
دكتكراه في المناىج كطرؽ
البحث العممي

دكتكر في المناىج كطرؽ
تدريس العمكـ
ماجستير مناىج كطرؽ تدريس
العمكـ

ماجستير مناىج كطرؽ تدريس
العمكـ
ماجستير مناىج كطرؽ تدريس
العمكـ

مكاف العمؿ
الجامعة اإلسالمية
جامعة األزىر
الجامعة االسالمية
الجامعة االسالمية
الجامعة االسالمية
الجامعة االسالمية
جامعة القدس المفتكحة
جامعة االقصى
التربية كالتعميـ -غرب غزة
التربية كالتعميـ -غرب غزة
التربية كالتعميـ -غرب غزة

ماجستير مناىج كطرؽ تدريس

مدرس -مدرسة دير البمح

العمكـ

االساسية لمبنيف

13

أ .ىدل خالد النجار

بكالكريكس-تربية عمكـ

معمـ-ككالة الغكث الدكلية

14

أ .خالد حسيف أحمد

بكالكريكس-تربية عمكـ

15

أ .مجدم أحمد حالكة

بكالكريكس تربية رياضيات

* محكم الختبار المفاهیم واختبار عملیات العلم.
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مدرس-مدرسة شيداء
الشيخ رضكاف لمبنيف
مدير -مدرسة شيداء

الشيخ رضكاف (أ) لمبنيف

ممحؽ ()2
نمكذج تحكيـ أدكات الدراسة

المكضكع :تحكيـ اختبار المفاىيـ العممية.

السيد الدكتكر /األستاذ  ................................ :حفظؾ اهلل
السالـ عميكـ كرحمة ا﵀ كبركاتو:

يقكـ الباحث بإجراء دارسة بعنكاف  " :أثر استخداـ استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم

الجانبيف في تنمية المفاىيـ العممية كعمميات العمـ لدل طالب الصؼ الخامس األساسي بغزة

"

كذلؾ لمحصكؿ عمى درجة الماجستير مف كمية التربية بالجامعة اإلسالمية – غزة.
كلذا أرجك مف سيادتكـ التكرـ بتحكيـ ىذا االختبار ثـ إبداء رأيكـ كمالحظاتكـ في ضكء
خبرتكـ في ىذا المجاؿ مف حيث:

 مدل انتماء الفقرات لمستكيات األىداؼ.
 مدل شمكلية المفاىيـ المحددة لمكحدة.

 مناسبة البدائؿ لكؿ سؤاؿ في االختبار.
 الصحة العممية كالسالمة المغكية .
 إمكانية الحذؼ كاإلضافة.
شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ كأدعك المكلى عز كجؿ أف يجعمو في ميزاف حسناتكـ.
البيانات الشخصية لممحكـ
االسـ

الدرجة العممية

التخصص

جية العمؿ

الباحث
محمكد محمد عمر عساؼ
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المكضكع :تحكيـ اختبار عمميات العمـ.
السيد الدكتكر /األستاذ  ................................ :حفظؾ اهلل
السالـ عميكـ كرحمة ا﵀ كبركاتو:

يقكـ الباحث بإجراء دارسة بعنكاف  " :أثر استخداـ استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم

الجانبيف في تنمية المفاىيـ العممية كعمميات العمـ لدل طالب الصؼ الخامس األساسي بغزة

"

كذلؾ لمحصكؿ عمى درجة الماجستير مف كمية التربية بالجامعة اإلسالمية – غزة.
كلذا أرجك مف سيادتكـ التكرـ بتحكيـ ىذا االختبار ثـ إبداء رأيكـ كمالحظاتكـ في ضكء
خبرتكـ في ىذا المجاؿ مف حيث:
 مدل انتماء الفقرات لمستكيات األىداؼ.
 مدل شمكلية المفاىيـ المحددة لمكحدة.

 مناسبة البدائؿ لكؿ سؤاؿ في االختبار.
 الصحة العممية كالسالمة المغكية .
 إمكانية الحذؼ كاإلضافة.

شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ كأدعك المكلى عز كجؿ أف يجعمو في ميزاف حسناتكـ.
البيانات الشخصية لممحكـ
االسـ

الدرجة العممية

التخصص

جية العمؿ

الباحث
محمكد محمد عمر عساؼ
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ممحؽ ()3
فئات التحميؿ(المفاىيـ العممية كتعريفاتيا اإلجرائية)
الدرس

المفيكـ
 -1المادة

الداللة المفظية
كؿ شيء يدرؾ بالحكاس كلو ثقؿ كيشغؿ حي ازن مف الفراغ.

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة

 -2المادة الصمبة

مادة ليا شكؿ ثابت كحجـ ثابت كتبقى في مكانيا.

 -3المادة السائمة

مادة ليا صفة الجرياف كتأخذ شكؿ الكعاء الحاكم ليا.

 -4المادة الغازية

مادة جزيئاتيا متباعدة كليس ليا شكؿ ثابت كليا صفة االنتشار.

 -5الذرة

ىي كحدة بناء المادة كال يمكف أف تتكاجد منفردة.

 -6الجزمء

ىي دقائؽ مبنية مف عدد مف الذرات المترابطة.

 -7المادة النقية

ىي المادة التي تتككف مف نفس النكع مف الدقائؽ.

 -8العنصر

مادة نقية تتككف مف نفس النكع مف الذرات.

 -9المركب

مادة تتككف مف اتحاد عنصريف أك أكثر بنسب ثابتة كيمكف فصمو

بطرؽ خاصة.

المخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليط

 -10المخمكط

مزج المكاد بأم نسبة كانت.

 -11المخمكط الطبيعي

مخاليط تتكاجد في الطبيعة كالدـ كالنفط.

 -12المخمكط الصناعي

مخاليط يصنعيا اإلنساف بنفسو حسب حاجتو.

 -13المخمكط المتجانس

مخمكط يتككف مف مادتيف أك أكثر كيظير كمادة كاحدة.

 -14المخمكط غير
المتجانس

مخمكط يتككف مف مادتيف أك أكثر كال يظير كمادة كاحدة.

 -15المحمكؿ

مادة تتككف مف مذيب كمذاب.

 -16المحمكؿ المائي

المحمكؿ الذم يككف بو المذيب ىك الماء.

 -17المحمكؿ غير المائي

المحمكؿ الذم يككف بو المذيب غير الماء.

 -18السبائؾ

المكاد

التغيرات التي تحدث عمى

 -19التغير الطبيعي
 -20التغير الكيميائي
 -21االحتراؽ

محاليؿ صمبة لمخاليط متجانسة تتككف مف عنصريف أك أكثر أحد

ىذه العناصر فمز بنسب معينة إلكسابو خكاص محسنة.

تغير في شكؿ المادة أك حجميا كال يؤدم إلى تغير في
صفات المادة كخكاصيا األصمية.
تغير يؤدم إلى تككف مادة جديدة تختمؼ في صفاتيا كخكاصيا

عف المادة األصمية.

تغير كيميائي يحدث عند اشتعاؿ المكاد في كجكد األكسجيف.
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 -22الصدأ

فصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاد

 -23التركيؽ
 -24الترشيح
 -25التبخير
 -26التقطير
 -27التحميؿ الكيربائي

تغير كيميائي يحدث عند تعرض المعادف إلى اليكاء الرطب.
طريقة بسيطة تستخدـ لفصؿ المكاد الصمبة غير الذائبة في المكاد
السائمة كتعتمد عمى ترؾ المخمكط فترة مف الزمف لكي يركؽ.

طريقة تستخدـ لفصؿ المكاد الصمبة غير الذائبة في المكاد

السائمة باستخداـ كرؽ الترشيح.

طريقة تستخدـ لفصؿ المكاد الصمبة الذائبة في المكاد السائمة
باستخداـ الحرارة.
طريقة تستخدـ لفصؿ المكاد الذائبة بحيث نحصؿ عمى كؿ مف

المذاب كالمذيب كتتـ بالتبخير كالتكثيؼ معان.

طريقة تستخدـ لفصؿ المركبات الكيميائية باستخداـ الكيرباء.

137

ممحؽ ( ) 4
فئات التحميؿ (عمميات العمـ كتعريفاتيا اإلجرائية)
عمميات العمـ
المالحظة

االستنتاج
التصنيؼ

تعريفاتيا اإلجرائية
العممية التي يستخدـ بيا المتعمـ حكاسو المختمفة جميعيا أك بعضان منيا

يتكصؿ مف خالليا إلى معمكمات أكلية يستخدميا لفيـ الظكاىر العممية
المحيطة بو.

العممية التي يقكـ بيا المتعمـ لتحديد األسباب  ,كتقديـ التفسيرات لما يالحظو

بناء عمى خبراتيـ كمعمكماتيـ السابقة.
الطالب ,ن
العممية التي يقكـ بيا الطالب بتقسيـ األشياء كاألحداث إلى مجمكعات طبقان

لخصائصيا المشتركة.
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ممحؽ ( ) 5
تحميؿ المحتكل إلى مستكيات األىداؼ (تذكر -فيـ -تطبيؽ -تحميؿ)
التسمسؿ

األىداؼ السمككية

المستكل

-1

ُيعرؼ مفيكـ كؿ مف :التجمد ,االنصيار ,التبخر.
يميز بيف المادة الصمبة كالسائمة كالغازية مف حيث حجـ الجزيئات ,كالمسافة

تذكر

-3

ُيعرؼ مفيكـ الذرة.
يميز بيف مفيكـ الذرة كالجزمء.

-5

يستنتج مفيكـ العنصر.

-6

يصنؼ بعض العناصر حسب حالتيا الطبيعية.

-7

يتعرؼ عمى رمكز العناصر.

فيـ

-8

يتعرؼ عمى استخدامات بعض العناصر.

فيـ

-9
-10

ُيعرؼ مفيكـ المركب.
يستنتج خكاص المركبات.

تذكر

-11

يحضر مركبات بطرؽ متعدد( اتحاد عنصر مع عنصر كاتحاد مركب مع مركب).

-12

يفسر صعكبة فصؿ خميط الكبريت كبرادة الحديد بعد التسخيف.

فيـ

-13

ُيعرؼ مفيكـ المخمكط.
يميز بيف المخاليط الطبيعية كالصناعية.

تذكر
تحميؿ

-15

يميز بيف المخاليط المتجانسة كغير المتجانسة.

تحميؿ

-16

يككف مخاليط متجانسة كغير متجانسة.

تطبيؽ

-17

ُيعرؼ مفيكـ المحمكؿ.
يميز بيف المحمكؿ المائي كغير المائي.

تذكر
تحميؿ

-19

يككف محاليؿ مائية كغير مائية.

تطبيؽ

-20

ُيعرؼ مفيكـ السبائؾ.
يتعرؼ عمى استخدامات السبائؾ في الصناعة.

تذكر
تطبيؽ

-22

يذكر أمثمة عمى السبائؾ.

تذكر

-23

يكتشؼ أثر التغير الطبيعي عمى خكاص المادة.

تطبيؽ

-24

يكتشؼ أثر التغير الكيميائي عمى خكاص المادة.

تطبيؽ

-25

يميز بيف التغير الفيزيائي كالكيميائي.

تحميؿ

-26

يكتشؼ العكامؿ التي تؤثر عمى الصدأ.

تطبيؽ

-2

-4

-14

-18

-21

بينيما.

تحميؿ
تذكر
تحميؿ
فيـ
تحميؿ

فيـ
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تطبيؽ

-27

يفسر سبب استخداـ أكاني الستانمس ستيؿ في طيي الطعاـ.

فيـ

-28

يعدد طرؽ فصؿ المكاد في حالة حدكث تغيرات فيزيائية.

تذكر

-29

يستخدـ طريقة اليد كالتركيؽ كالغرباؿ كالترشيح لفصؿ بعض المكاد في بيتو.

تطبيؽ

-30

يستخدـ طريقة التبخير ك التقطير لفصؿ محاليؿ مائية.

تطبيؽ

-31

يميز بيف التطبيقات العممية عمى طريقة التبخير كالتقطير.

تحميؿ

-32

يفسر عدـ استخداـ التقطير لفصؿ مككنات الماء.

فيـ

-33

يستخدـ طريقة التحميؿ الكيربائي في تحميؿ الماء.

تطبيؽ
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ممحؽ () 6
الصكرة األكلية لجدكؿ مكاصفات اختبار المفاىيـ العممية كتكزيع الفقرات
جدكؿ مكاصفات اختبار المفاىيـ العممية
التذكر

المستكل
الثقؿ

المكضكع

الفيـ

عدد

النسبي

البنكد

الثقؿ

التطبيؽ

عدد

النسبي

الثقؿ

التحميؿ
الثقؿ

عدد

المجمكع

عدد

البنكد

النسبي

البنكد

النسبي

البنكد

الثقؿ

النسبي

عدد

البنكد

المادة

%7

3

%13

5

%3

1

%10

4

%33

13

المخاليط

%13

5

%0

0

%7

3

%13

5

%33

13

%0

0

%3

1

%8

3

%5

2

%16

6

فصؿ المكاد

%6

2

%2

1

%8

3

%2

1

%18

7

المجمكع

%26

10

%18

7

%26

10

%30

12

%100

39

التغيرات التي
تحدث عمى المكاد

جدول توزیع الفقرات
الميارة

أرقاـ الفقرات

عدد األسئمة

الكزف النسبي

تذكر

10-1

10

%26

فيـ

17-11

7

%18

تطبيؽ

27-18

10

%26

تحميؿ

39-28

12

%30

39

%100

المجمكع
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ممحؽ ( ) 7
الصكرة األكلية الختبار المفاىيـ العممية

اختبار المفاىيـ العممية لمصؼ الخامس في كحدة المادة
اسـ الطالب  ................................الصؼ ..............الشعبة ..............
تعميمات االختبار :عزيزم الطالب يرجى اتباع التعميمات اآلتية:
قـ بتعبئة البيانات األكلية الخاصة بؾ  :اسـ الطالب -الصؼ -الشعبة في المكاف
المخصص.
تأكد مف حصكلؾ عمى نسخة كاممة مف االختبار كالمككف مف ( )39فقرة مف فقرات االختيار
مف متعدد مكزعة عمى (  ) 8صفحات.
أجب عف أسئمة االختبار بكضع عالمة نجمة (*) حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة في صحيفة

اإلجابة المرفقة.

ال تضع أكثر مف إشارة عمى السؤاؿ الكاحد.
مثاؿ:
-1تحكؿ المادة مف الحالة الغازية إلى الحالة السائمة ىك:
أ -التكاثؼ

ب -التجمد

د -التبمكر

ج -التبخر

فإنؾ تضع عالمة نجمة(*) تحت الفقرة (أ) في صحيفة اإلجابة
اإلجابة الصحيحة رقـ (أ) لذلؾ ٌ
المرفقة.
رقـ السؤاؿ

أ

-1

*

ب

ك اآلف اقمب الصفحة لإلجابة عف أسئمة االختبار
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ج

د

عزيزم الطالب :اختر اإلجابة الصحيحة فيما يمي:
أكالن :ميارة التذكر:
 -1تحكؿ المادة مف الحالة السائمة إلى الحالة الغازية ىك:
أ -التجمد

ج -االنصيار

ب -التبخر

د -التبمكر

 -2أصغر كحدة بنائية في المادة ك ال تتكاجد بحالة منفردة ىي:
أ  -المركب

ج -الذرة

ب -العنصر

 -3مادة تتككف مف اتحاد عنصريف أك أكثر بنسبة ثابتة ىي :
أ -المركب

ج -المخمكط

ب -المحمكؿ

 -4مزج المكاد بأم نسبة كانت ىك:
أ -العنصر

ج -المحمكؿ

ب -المخمكط

د -الجزمء
د -العنصر

د -المركب

 -5مادة تتككف مف مذاب كمذيب ىي :
أ -المخمكط

ج -المركبات

ب -العنصر

د -المحمكؿ

 -6محاليؿ صمبة لمخاليط متجانسة ىي:
أ -السبائؾ

ج -المحاليؿ

ب -المركبات

د -المخاليط

 -7سبيكة تتككف مف الحديد كالكربكف ىي:
أ -مممغـ الفضة

ج -النحاس األصفر

ب -الفكالذ

د -البركنز

-8تدخؿ السبائؾ في صناعة :
أ -السفف

ب -النقكد المعدنية

ج -أدكات المطبخ

د-جميع ما سبؽ

 -9إحدل الطرؽ التالية تستخدـ لفصؿ المخاليط ىي :
أ -التركيؽ

ب -التبخير

ج – أ كب معان
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د -التحميؿ الكيربائي

 -10طريقة تستخدـ لفصؿ المركبات ىي:
أ -الترشيح

التجزيئي

ب -التبخير

د -التقطير

ج -التحميؿ الكيربائي

ثانيان :ميارة الفيـ:
 -11أحد األشكاؿ التالية يمثؿ العنصر ىك :

 -12إذا عممت أف رمز كبريتيد الحديدكز  FeSفإف رمز الحديد ىك :
أS-

بNa -

دFe -

جAu -

 -13يضاؼ الكمكر إلى مياه الشرب بيدؼ:
أ -تعقيـ المياه

ب -تنقية المياه

د -زيادة المياه

ج -تحمية المياه

 -14عند اتحاد عنصرم الصكديكـ كالكمكر فإف المركب األبيض الناتج ىك:
أ -النشا

ج -السكر

ب -ممح الطعاـ

د -أكسيد المغنيسيكـ

 -15يصعب فصؿ مخمكط الحديد مع الكبريت بعد تسخينو بسبب:
أ -اختفاء ذرات الحديد داخؿ ذرات الكبريت تمامان.

ب -تباعد جزيئات الحديد عف جزيئات الكبريت.
ج -انجذاب ذرات الحديد لذرات الكبريت.

د -تككف مادة جديدة مف اتحاد ذرات الكبريت مع ذرات الحديد.
 -16نستخدـ أكاني مصنكعة مف الستانمس ستيؿ في طيي الطعاـ ألنيا:
أ -ال تصدأ ب -رديئة التكصيؿ لمح اررة
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ج -رخيصة الثمف

د -سيمة الكسر

 -17ال تصمح طريقة التقطير لفصؿ مككنات الماء ألف الماء :
أ -مخمكط

ب -مركب

د -محمكؿ

ج -عنصر

ثالثان :ميارة التطبيؽ :
 -18بعد إضافة قطعة الخارصيف إلى حمض الييدرككمكريؾ المخفؼ يتككف مركب:
أ – كبريتيد الحديدكز .
ب -كمكريد الخارصيف.
ج -أكسيد المغنيسيكـ.
د -كمكريد الصكديكـ.
 -19عند إضافة محتكيات الكأس ( )1إلى الكأس ( )2سيؤدم إلى تككيف :
ب -محمكؿ غير مائي.

أ -مركب جديد.

د -مخمكط غير متجانس.

ج -مخمكط متجانس.

-20عند إضافة محتكيات الكأس ( )1مع الكأس ( )2كتحريكيو جيدان سيؤدم إلى تككيف:
ب -محمكؿ مائي

أ -مخمكط غير متجانس

د -مركب جديد

ج -محمكؿ غير مائي

 -21إذا أردت صناعة سيارة قكية فإنؾ تستخدـ سبيكة :
أ -مممغـ الفضة

ج -الفكالذ

ب -البركنز

د -النحاس األصفر

-22أحد التطبيقات التالية يمثؿ التغير الفيزيائي ىك:
أ -احتراؽ المغنيسيكـ

ب -تبخر الماء
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ج -ىضـ الطعاـ

د -صدأ األلمنيكـ

 -23أحد التطبيقات التالية يمثؿ التغير الكيميائي ىك :
أ-طحف السكر

ب-سحؽ الفمفؿ

د-ذكباف ممح الطعاـ

ج-صدأ الحديد

 -24في األشكاؿ التالية سكؼ تصدأ المسامير في األنبكب رقـ :
أ)1( -

ب)2(-

ج)3( -
د)4( -
 -25إذا كجدت حصى في الطحيف فإنو يمكف فصمو بكاسطة:
أ -الترشيح

ب -اليد

د -التبخير

ج -الغرباؿ

 - 26يمكف فصؿ مخمكط مف المكسرات بكاسطة:
أ -اليد

ب -الغرباؿ

د -التركيؽ

ج -المغناطيس

 -27إذا أردت فصؿ مخمكط المبنة عف الجبف فإنؾ تستخدـ طريقة:
أ -التبخير

رابعان :ميارة التحميؿ:

ج -الغرباؿ

ب -الترشيح

د -التقطير

 -28تتميز المكاد الصمبة بما يمي :
ب -مسافاتيا البينية كبيرة

أ – ليا شكؿ ثابت

د -ليا صفة االنتشار

ج -تأخذ شكؿ الكعاء الحاكم ليا
 -29الشكؿ الذم يمثؿ جزمء الماء ىك:
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 -30المختمؼ في العناصر التالية حسب الحالة الطبيعية ىك:
الحديد

ج -النحاس

ب -الكبريت

د -الزئبؽ

-31الشكؿ الذم يمثؿ مركب ىك:

-32تتميز المخاليط بما يمي:
أ-تكتسب خكاص جديدة عف المكاد الداخمة في تركيبيا.
ب-تتككف مف اتحاد العناصر بنسب ثابتة.
ج -تؤخذ جميعيا مف مصادر طبيعية.
د -يسيؿ فصميا إلى المكاد الداخمة في تركيبيا.
-33عند إعدادؾ لسمطة الخضار فإنؾ تعد:
ب-محمكؿ مائي

أ-مخمكط غير متجانس

د-مخمكط متجانس

ج-محمكؿ غير مائي

-34تتميز المخاليط المتجانسة بما يمي:
ب-ليا مظير كاحد

أ-ليا أكثر مف مظير

د -تحمؿ خكاص مختمفة

ج-يصعب فصميا إلى مككناتيا
-35تتميز المحاليؿ المائية عف غير المائية بما يمي:

ب-المذيب ىك الماء

أ-المذاب ىك الماء

د-المذيب غير الماء

ج-المذاب غير الماء
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-36أحد األشكاؿ التالية يمثؿ المحمكؿ المائي :

 -37يتميز التغير الطبيعي بأنو يؤدم إلى و
تغير في :
أ -المكف كالطعـ

ج -الشكؿ كالحجـ

ب -الرائحة كالمكف

د -المظير كالطعـ

 – 38يتميز التغير الكيميائي بأنو يؤدم إلى:
أ -ظيكر مركب جديد

ب -ظيكر مخمكط جديد

ج -اختفاء المكاد الداخمة

د -أ ك ج معان

-39جميع ما يمي مف التطبيقات عمى الفصؿ بالتقطير عدا:
ب -فصؿ مشتقات النفط

أ-تحمية مياه البحار

د-فصؿ مككنات الماء

ج-استخالص العطكر
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مفتاح اإلجابة الصحيحة الختبار المفاىيـ العممية في صكرتو األكلية
رقـ

السؤاؿ

أ

-1

ب

السؤاؿ
-21

*

*

-23
*

-24
*

-5

*
*

-25

*

-7

*

-22

*

-4
-6

د

*

-2
-3

ج

رقـ

أ

ب

-26
*

*
*

-27

-8

-28

*

ج

د

*
*

-9

*

-29

-10

*

-30

*

-31

*

-32

*

-11

*

-12
-13

*
*

-14

-33
*

-15
-16

*
*

*

*
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*
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*
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*

-17

*
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*
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*
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*

-39

*

-19
-20

*
*
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ممحؽ () 8
الصكرة النيائية الختبار المفاىيـ

عزيزم الطالب :اختر اإلجابة الصحيحة فيما يمي:
أكالن :ميارة التذكر:

 -1أصغر كحدة بنائية في المادة ك ال تتكاجد بحالة منفردة ىي:
أ  -المركب

ج -الذرة

ب -العنصر

د -الجزمء

 -2مادة تتككف مف اتحاد عنصريف أك أكثر بنسبة ثابتة ىي:
أ -المركب

ج -المخمكط

ب -المحمكؿ

د -العنصر

 -3مزج المكاد بأم نسبة كانت ىك:
أ -العنصر

ج -المحمكؿ

ب -المخمكط

د -المركب

 -4مادة تتككف مف مذاب كمذيب ىي:
أ -المخمكط

ج -المركبات

ب -العنصر

د -المحمكؿ

 -5محاليؿ صمبة لمخاليط متجانسة ىي:
أ -السبائؾ

ج -المحاليؿ

ب -المركبات

د -المخاليط

 -6سبيكة تتككف مف الحديد كالكربكف ىي:
أ -مممغـ الفضة

ج -النحاس األصفر

ب -الفكالذ

د -البركنز

 -7إحدل الطرؽ التالية تستخدـ لفصؿ المخاليط ىي :
أ -التركيؽ

ج – أ كب معان

ب -التبخير

د -التحميؿ الكيربائي

 -8طريقة تستخدـ لفصؿ المركبات ىي:
أ -الترشيح

ب -التبخير

ج -التحميؿ الكيربائي
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د -التقطير التجزيئي

ثانيان :ميارة الفيـ:
 -9أحد األشكاؿ التالية يمثؿ العنصر ىك :

 -10إذا عممت أف رمز كبريتيد الحديدكز  FeSفإف رمز الحديد ىك :
أS-

جAu -

بNa -

دFe -

 -11يضاؼ الكمكر إلى مياه الشرب بيدؼ:
أ -تعقيـ المياه

ج -تحمية المياه

ب -تنقية المياه

د -زيادة المياه

 -12يصعب فصؿ مخمكط الحديد مع الكبريت بعد تسخينو بسبب:
أ -اختفاء ذرات الحديد داخؿ ذرات الكبريت تمامان.
ب -تباعد جزيئات الحديد عف جزيئات الكبريت.
ج -انجذاب ذرات الحديد لذرات الكبريت.
د -تككف مادة جديدة مف اتحاد ذرات الكبريت مع ذرات الحديد.
 -13نستخدـ أكاني مصنكعة مف الستانمس ستيؿ في طيي الطعاـ ألنيا:
أ -ال تصدأ

ب -رديئة التكصيؿ لمح اررة

ج -رخيصة الثمف

د -سيمة الكسر

 -14ال تصمح طريقة التقطير لفصؿ مككنات الماء ألف الماء:
أ -مخمكط

ج -عنصر

ب -مركب

د -محمكؿ

ثالثان :ميارة التطبيؽ :
 -15بعد إضافة قطعة الخارصيف إلى حمض الييدرككمكريؾ المخفؼ يتككف مركب:
أ – كبريتيد الحديدكز.

ج -أكسيد المغنيسيكـ.

ب -كمكريد الخارصيف.
د -كمكريد الصكديكـ.
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-16عند إضافة محتكيات الكأس ( )1إلى الكأس ( )2سيؤدم إلى تككيف :
ب -محمكؿ غير مائي.

ب-مركب جديد.

د -مخمكط غير متجانس.

ج -مخمكط متجانس.

 -17عند إضافة محتكيات الكأس ( )1مع الكأس ( )2كتحريكيو جيدان سيؤدم إلى تككيف:
ب -محمكؿ مائي.

ب-مخمكط غير متجانس.

د -مركب جديد.

ج -محمكؿ غير مائي.

 -18إذا أردت صناعة سيارة قكية فإنؾ تستخدـ سبيكة :
أ -مممغـ الفضة

ج -الفكالذ

ب -البركنز

د -النحاس األصفر

 -19أحد التطبيقات التالية يمثؿ التغير الكيميائي ىك :
أ-طحف السكر

ج-صدأ الحديد

ب-سحؽ الفمفؿ

د-ذكباف ممح الطعاـ

 -20في األشكاؿ التالية سكؼ تصدأ المسامير في األنبكب رقـ :
أ)1(-
ب)2(-
ج)3(-
د)4(-
 -21إذا كجدت حصى في الطحيف فإنو يمكف فصمو بكاسطة:
أ -الترشيح

ج -الغرباؿ

ب -اليد

د -التبخير

 - 22يمكف فصؿ مخمكط مف المكسرات بكاسطة:
أ -اليد

ج -المغناطيس

ب -الغرباؿ
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د -التركيؽ

رابعان :ميارة التحميؿ:
 -23تتميز المكاد الصمبة بما يمي :
ب -مسافاتيا البينية كبيرة .

أ – ليا شكؿ ثابت.

د -ليا صفة االنتشار.

ج -تأخذ شكؿ الكعاء الحاكم ليا.
 -24الشكؿ الذم يمثؿ جزمء الماء ىك:

 -25المختمؼ في العناصر التالية حسب الحالة الطبيعية ىك:
الحديد

ج -النحاس

ب -الكبريت

د -الزئبؽ

 -26الشكؿ الذم يمثؿ مركب ىك:

 -27تتميز المخاليط بما يمي:
أ -تكتسب خكاص جديدة عف المكاد الداخمة في تركيبيا.
ب -تتككف مف اتحاد العناصر بنسب ثابتة.
ج -يسيؿ فصميا إلى المكاد الداخمة في تركيبيا.
د -تؤخذ جميعيا مف مصادر طبيعية.
 -28تتميز المخاليط المتجانسة بما يمي:
ب -ليا مظير كاحد.

أ -ليا أكثر مف مظير.

د -تحمؿ خكاص مختمفة.

ج -يصعب فصميا إلى مككناتيا.
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 -29تتميز المحاليؿ المائية عف غير المائية بما يمي:
أ -المذاب ىك الماء.

ب -المذيب ىك الماء.

ج -المذاب غير الماء.

د -المذيب غير الماء.

 -30يتميز التغير الطبيعي بأنو يؤدم إلى تغ و
ير في :
أ -المكف كالطعـ

ج -الشكؿ كالحجـ

ب -الرائحة كالمكف

د -المظير كالطعـ

 – 31يتميز التغير الكيميائي بأنو يؤدم إلى:
ب -ظيكر مخمكط جديد.

أ -ظيكر مركب جديد.

د -أ ك ج معان.

ج -اختفاء المكاد الداخمة.
 -32جميع ما يمي مف التطبيقات عمى الفصؿ بالتقطير عدا:

ب -فصؿ مشتقات النفط.

أ -تحمية مياه البحار.

د -فصؿ مككنات الماء.

ج -استخالص العطكر.
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ممحؽ ( )9
تحميؿ المحتكل إلى عمميات العمـ (مالحظة  -استنتاج  -تصنيؼ)
األىداؼ السمككية

التسمسؿ

الميارة

-1

يالحظ خكاص المكاد الصمبة كالسائمة كالغازية.

مالحظة

-2

يصنؼ العناصر حسب حالتيا في الطبيعة.

تصنيؼ

-3

يستنتج سبب اشتماـ رائحة العطر عف بعد.

استنتاج

-4

يستنتج خكاص مركب كبريتيد الحديدكز.

استنتاج

-5

يالحظ ما يحدث عند إضافة الخارصيف لحمض الييدرككمكريؾ المخفؼ.

مالحظة

-6

يصنؼ المكاد إلى عناصر كمركبات.

تصنيؼ

-7

يالحظ ماذا يحدث عند خمط الزيت مع الماء.

مالحظة

-8

يستنتج خكاص المخمكط.

استنتاج

-9

يصنؼ المخاليط الى متجانسة كغير متجانسة.

تصنيؼ

-10

يصنؼ المحاليؿ إلى مائية كغير مائية.

تصنيؼ

-11

يستنتج خكاص المحاليؿ.

استنتاج

-12

يستنتج خكاص السبائؾ.

استنتاج

-13

يصنؼ المكاد الى عناصر كمركبات كمخاليط.

تصنيؼ

-14

يالحظ ماذا يحدث عند تسخيف قطعة الزبدة.

مالحظة

-15

يستنتج مفيكـ التغير الفيزيائي.

استنتاج

-16

يالحظ ماذا يحدث عند حرؽ شريط المغنيسيكـ في اليكاء.

مالحظة

-17

يستنتج مفيكـ التغير الكيميائي.

استنتاج

-18

يصنؼ التغيرات التي تحدث عمى المكاد إلى تغيرات كيميائية كفيزيائية.

تصنيؼ

-19

يستنتج شركط تككف الصدأ.

استنتاج

-20

يصنؼ المخاليط حسب الطريقة المناسبة لفصميا (يد-غرباؿ-تركيؽ –ترشيح) .تصنيؼ

-21

يالحظ ماذا يحدث عند فصؿ مخمكط الرمؿ كالماء.

مالحظة

-22

يالحظ ماذا يحدث عند فصؿ محمكؿ الممح بالتبخير.

مالحظة

-23

يستنتج طريقة لفصؿ المركبات.

استنتاج

-24

يالحظ ماذا يحدث في تجربة التحميؿ الكيربائي لمماء.

مالحظة
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ممحؽ ( ) 10
جدكؿ مكاصفات اختبار عمميات العمـ كجدكؿ تكزيع الفقرات
جدكؿ مكاصفات اختبار عمميات العمـ
المستكل

المالحظة
الثقؿ

االستنتاج

عدد

الثقؿ

التصنيؼ

عدد

الثقؿ

المجمكع
عدد

الثقؿ

عدد

النسبي

البنكد

النسبي

البنكد

النسبي

البنكد

النسبي

البنكد

المادة

%8

2

%8

2

%12

3

%28

7

المخاليط

%4

1

%8

2

%8

2

%20

5

%8

2

%12

3

%8

2

%28

7

فصؿ المكاد

%12

3

%4

1

%8

2

%24

6

المجمكع

%32

8

%32

8

%36

9

%100

25

المكضكع

التغيرات التي

تحدث عمى المكاد

جدكؿ تكزيع الفقرات
الميارة

أرقاـ الفقرات

عدد األسئمة

الكزف النسبي

المالحظة

8-1

8

%32

االستنتاج

16-9

8

%32

التصنيؼ

25-17

9

%36

25

%100

المجمكع
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ممحؽ ( ) 11
الصكرة النيائية الختبار عمميات العمـ

اختبار عمميات العمـ لمصؼ الخامس في كحدة المادة

اسـ الطالب  ................................الصؼ ..............الشعبة ..............
تعميمات االختبار :عزيزم الطالب يرجى اتباع التعميمات اآلتية:
قـ بتعبئة البيانات األكلية الخاصة بؾ :اسـ الطالب-الصؼ-الشعبة في المكاف
المخصص.
تأكد مف حصكلؾ عمى نسخة كاممة مف االختبار كالمككف مف ()39فقرة مف فقرات االختيار مف
متعدد مكزعة عمى ( ) 6صفحات.
أجب عف أسئمة االختبار بكضع عالمة نجمة (*) حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة في صحيفة

اإلجابة المرفقة.

التضع أكثر مف إشارة عمى السؤاؿ الكاحد.
مثال:
 -9تحول المادة من الحالت الغازيت إلى الحالت السائلت هو:
ب -التجمذ

أ -التكاثف

د -التبلور

ج -التبخر

فإنؾ تضع عالمة نجمة(*) تحت الفقرة (أ) في صحيفة اإلجابة
اإلجابة الصحيحة رقـ (أ) لذلؾ ٌ

المرفقة.

رقـ السؤاؿ

أ

-1

*

ب

ك اآلف اقمب الصفحة لإلجابة عف أسئمة االختبار
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ج

د

عزيزم الطالب :اختر اإلجابة الصحيحة فيما يمي:
اكال :ميارة المالحظة:
 -1الشكؿ الذم يمثؿ حالة جزيئات المادة الصمبة ىك:

 -2بعد إضافة محتكيات الكأس ( )2إلى الكأس ( )1فإنؾ تالحظ تصاعد غاز :
أ -النيتركجيف.

ج -األكسجيف.

ب -الييدركجيف.

د -ثاني أكسيد الكربكف.

 -3عند إضافة زيت الزيتكف إلى الماء فإنؾ تالحظ:
أ -يذكب الزيت في الماء.
ب -يترسب الزيت في قاع الكأس.
ج -يطفك الزيت عمى سطح الماء.
د -تتككف مادة جديدة.
-4عند تعريض قطعة مف الزبدة إلى الح اررة فإنؾ تالحظ:
أ -تغي انر في لكف الزبدة

ب -تغي انر في طعـ الزبدة.

ج -تغي انر في رائحة الزبدة.
د -تغي انر في شكؿ الزبدة.
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 -5عند حرؽ شريط المغنيسيكـ في اليكاء فإنؾ تالحظ:
أ -اضاءة قكية كتككف مادة بيضاء المكف.
ب -إضاءة ضعيفة كتككف مادة بيضاء المكف.
ج -إضاءة قكية كيبقى لكف المغنيسيكـ.
د -إضاءة ضعيفة كتتككف مادة سكداء المكف.
 -6عند سكب خميط الرمؿ كالماء في دكرؽ الترشيح فإنؾ تالحظ:
أ -يبقى الرمؿ كالماء.
ب -يبقى الرمؿ كيترسب الماء.
ج -يترسب الماء كالرمؿ.
د -يبقى الماء كيترسب الرمؿ.
 -7عند استمرار تسخيف محمكؿ الممح كالماء فإنؾ تالحظ :
أ -يتبخر الماء كيبقى الممح.
ب -يتبخر الممح كالماء.
ج -تتككف مادة جديدة.
د -يبقى الممح كالماء.
 -8يكضح الشكؿ التالي التحميؿ الكيربائي لمماء فعند كصؿ
االسالؾ فإنؾ تالحظ:

أ -ترسب مادة بيضاء المكف.

ب -تغير لكف الماء.

ج -غمياف الماء.

د -خركج فقاعات غازية.
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ثانيان :ميارة االستنتاج:
 -9نستنتج مف سرعة اشتماـ رائحة العطر بعد فتح زجاجاتيا أف:
أ -جزيئيات العطر قميمة الحركة.

ب -الفراغات البينية بيف جزيئات العطر قميمة.

ج -الفراغات البينية بيف جزيئات العطر متكسطة.

د -قدرة جزيئات العطر عمى االنتشار.

 -10نستنتج مف عدـ فصؿ مخمكط برادة الحديد كالكبريت بعد التسخيف أنو:
أ -تككف مخمكط جديد.
ب -تككف مركب جديد.
ج -تحمؿ برادة الحديد.
د -تككف عنصر جديد.
 -11نستنتج مف اعتبار كؿ محمكؿ مخمكط كليس كؿ مخمكط محمكؿ أف:
ب -جميع المحاليؿ مخاليط غير

أ -المخاليط المتجانسة ال تعتبر محاليؿ.
متجانسة.

د -المخاليط الغير متجانسة ال تعتبر

ج -جميع المخاليط محاليؿ متجانسة.
محاليؿ.

 -12نستنتج مف خمط السبائؾ بأحد الفمزات بنسبة معينة أنو:
أ -تحسنت صفاتيا الناتجة.

ب -تككنت مادة جديدة.

ج -اختفت خكاص مككناتيا.

د -قممنا ثمف تكمفتيا.

-13نستنتج مف عدـ اعادة الكرقة بعد حرقيا لحالتيا األصمية أنو:
أ -تغيرت حالتيا الطبيعية.

ب -تككف مركب جديد.

ج -تككف مخمكط جديد.

د -تحممت الى عناصرىا.
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-14نستنتج مف غمياف الماء كطحف السكر أف التغير الطبيعي يؤدل إلى :
ب -تككف مادة جديدة.

أ -تغير في المكف.

د -تغير في الشكؿ.

ج -تغير في الرائحة.

-15نستنتج أف مسمار الحديد يصدأ عند تعرضو إلى:
ب -الماء المغمي.

أ -الماء كاألكسجيف.
ج-الماء كثاني أكسيد الكربكف.

د -الماء كالنيتركجيف.

-16نستنتج مف عدـ فصؿ الماء بالتقطير أنو:
أ -يصعب فصؿ المخاليط.

ب -يسيؿ فصؿ المركبات.

ج -يصعب فصؿ المركبات.

د -أ ك ج معان.

ثالثان :ميارة التصنيؼ:
 -17المختمؼ في العناصر اآلتية حسب الحالة الطبيعية ىك:
ب -الزئبؽ

أ -الحديد

د -الكبريت

ج -األلكمنيكـ

-18يصنؼ ممح الطعاـ عمى أنو:
أ -مركب

ب -مخمكط

د -عنصر

ج -محمكؿ

-19أحد المجمكعات اآلتية تحتكل عمى مكاد مختمفة ىي :
أ -سكر -ممح – ماء.

ب -حديد -زئبؽ -كمكر.

ج -ممح -حديد -سكر.

د-أكسجيف -حديد – كبريت.

 -20عند إضافة قميالن مف الحصى كالرمؿ إلى الماء فإنؾ تحصؿ عمى :
ب -محمكؿ غير مائي.

أ -محمكؿ مائي.

د -مخمكط غير متجانس.

ج -مخمكط متجانس.
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-21عند إضافة قميالن مف السكر الى الماء كتحريكو جيدان فإنؾ تحصؿ عمى:
أ -مادة جديدة.

ب -محمكؿ مائي.

ج -مخمكط غير متجانس.

د -محمكؿ غير مائي.

 -22الشكؿ الذم يعبر عف التغير الطبيعي ىك :

 -23أحد األشكاؿ التالية يعبر عف تغير كيميائي :
ب -تبريد كأس مف العصير.

أ -انصيار الحديد.

د -حرؽ كرقة.

ج-تكسير عصا.

 -24اذا كجدت بعض القش في القمح فإف أنسب طريقة لفصمو:
أ -اليد

ج -الغرباؿ

ب -الذكباف

د -التركيؽ

 -25لفصؿ مخمكط الممح كالرمؿ كالماء فإننا نتبع الترتيب التالي :
أ -ذكباف -ترشيح -تبخير.

ب -تبخير -ترشيح -ذكباف.

ج -ذكباف -تبخير -ترشيح.

د -تبخير -ذكباف -ترشيح.
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مفتاح اإلجابة الصحيحة الختبار عمميات العمـ
رقـ

السؤاؿ

أ

ب

-1

السؤاؿ
-14

*

-3

-15
*

-4

-18
*

*
*

*

*

-20

-8

*

-9

*

-22

*

-11
-13

*

-19
-21

-12

*

-17

*

-10

*

-16
*

-6
-7

د

*

-2

-5

ج

رقـ

أ

ب

ج

*
*
*

-23
*

*

-24
-25

*
*
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د

*
*

ممحؽ ()12
نمكذج تحكيـ دليؿ المعمـ
السيد الدكتكر /األستاذ  ................................ :حفظؾ اهلل
السالـ عميكـ كرحمة ا﵀ كبركاتو:

يقكـ الباحث بإجراء دارسة بعنكاف  " :أثر استخداـ استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف

في تنمية المفاىيـ العممية كعمميات العمـ لدل طالب الصؼ الخامس األساسي بغزة" .
كذلؾ لمحصكؿ عمى درجة الماجستير مف كمية التربية بالجامعة اإلسالمية – غزة.

كتتطمب الدراسة في بعض إجراءاتيا إعداد دليؿ المعمـ كفقان الستراتيجية التعمـ القائـ
بالدماغ ذم الجانبيف؛ لذا أرجك مف سيادتكـ التكرـ بقراءة نمكذجي مف ىذا الدليؿ

كابداء كجية نظركـ فيو مف حيث:
 السالمة العممية كالمغكية.

 مدل صحة التحضير ،كمدل ارتباط أىداؼ كؿ درس بالمكضكع .
 مناسبة أسئمة التقكيـ.

 حذؼ أك إضافة أك إبداء أم ممحكظات أخرل.

شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ كأدعك المكلى عز كجؿ أف يجعمو في ميزاف حسناتكـ.
البيانات الشخصية لممحكـ
االسـ

الدرجة العممية

التخصص

جية العمؿ

الباحث

محمكد محمد عمر عساؼ
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ممحؽ ()13
دليؿ المعمـ لتدريس الكحدة الخامسة "المادة" مف كتاب العمكـ الجزء الثاني لمصؼ
الخامس األساسي كفقان الستراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف.

مقدمة :

الحمد ﵀ رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ المرسميف محمد صمى ا﵀ عميو
كسمـ أما بعد  ،،،أخي المعمـ  /أختي المعممة:
أضع بيف ايديكـ دليؿ المعمـ الخاص بالكحدة الخامسة (المادة )كالمقررة عمى طمبة
الصؼ الخامس األساسي في كتاب العمكـ الجزء الثاني ،حيث يقدـ ىذا الدليؿ بعض اإلرشادات
التي نأمؿ أف تساعد المعمـ عمى تحقيؽ اىداؼ الكحدة بدرجة عالية مف اإلتقاف كقد صممت

دركس الدليؿ كفؽ استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف حيث نامؿ أف تككف ليا دكر ىاـ في

تنمية المفاىيـ كعمميات العمـ المتضمنة في الكحدة كيتضمف الدليؿ ما يمي:
 -1إرشادات لتنفيذ الدليؿ.
 -2نبذة مختصرة عف استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف.
 -3خطكات التدريس بكاسطة استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف.
 -4األىداؼ العامة لتدريس الكحدة.
 -5الخطة الزمنية لمكحدة.

 -6تحضير الدركس بكاسطة استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف؛ حيث تضمنت كؿ خطة
ما يمي:
أ -األىداؼ السمككية لكؿ درس.
ب -األدكات كالكسائؿ المطمكبة لتنفيذ االنشطة.
ج -إجراءات تنفيذ الدرس.

د -تحديد أساليب التقكيـ كقد تضمف:
-

التقكيـ القبمي :كذلؾ لتحديد الخبرات السابقة في  . -التقكيـ التككيني.

-

التقكيـ الختامي :مدل تحقؽ األىداؼ المرجكة - .تحديد الكاجبات البيتية  -بطاقة

عمؿ صفية.
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مالحظة :يعتبر ىذا الدليؿ مرشدان لممعمـ كليس ممزمان بتطبيقو حرفيان ،بؿ لو أف يضيؼ ما

يراه مناسبان لممكقؼ التعميمي داخؿ الفصؿ الدراسي بعد أف تتـ دراستو دراسة متأنية قبؿ البدء

في عممية التدريس.

اكالن :إرشادات لتنفيذ الدليؿ :

 -التحضير الجيد كالمسبؽ مف قبؿ المعمـ.

 تييئة البيئة الصفية التي تساعد الطمبة عمى تنفيذ األنشطة. -تكفير المكاد الضركرية الخاصة بتنفيذ األنشطة كالتجارب المعممية.

 -استخداـ المغة العممية المبسطة في تكضيح مضمكف أكراؽ العمؿ ،كالحرص عمى أف يفيميا

جميع الطالب.

 -المركنة في تنفيذ أنشطة الدليؿ حسب حاجة المكقؼ التعميمي كالظركؼ التي قد تط أر عميو.

 االطالع المسبؽ عمى محتكيات الدرس ،كالتفكير المعمؽ في كيفية تنفيذ الدركس مع الطمبة؛بحيث تحقؽ المادة المطركحة أىداؼ الكحدة.
ثانيان :نبذة مختصرة عف استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف:

تتأثر عممية التعمـ بمستكيات تجييز كمعالجة المعمكمات داخؿ الدماغ البشرم ،حيث إننا

ال نقكـ بتخزيف المعمكمات بنفس الطريقة المرسمة إلينا ،كانما نقكـ بتركيبيا أك إعادة صياغتيا أك

تكليد عالقات بينية أك تنظيـ ليذه المعمكمات.

كتعتبر استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف ىي االستراتيجية األكلى المنبثقة مف نظرية

التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف ،كالتي تعتمد عمى الدماغ كالذم يمتمؾ قدرات كميارات متعددة
كمتنكعة تختمؼ مف فرد إلى أخر ،كتتضمف ىذه االستراتيجية خمس خطكات إلحداث عممية

التعمـ.

ثالثان :خطكات التدريس بكاسطة استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف:

الخطكة األكلى :االستعداد لمتعمـ:

في ىذه الخطكة يقكـ المعمـ بتييئة عقكؿ المتعمميف لممكضكع الجديد مف خالؿ التعرؼ

عمى االرتباطات الشبكية بيف الخبرات السابقة كالخبرات الجديدة كذلؾ باالستعانة ببنكد اختبارية
لمكشؼ عف خيكط التكامؿ في الخبرات المكجكدة في أدمغة المتعمميف كالخبرات المراد اكتسابيا.
ك فيما يمي أىـ المياـ التدريسية التي ينبغي أف يقكـ بيا المعمـ في ىذه الخطكة:
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 -1تييئة عقكؿ المتعمميف لممكضكع الجديد مف خالؿ التعرؼ عمى االرتباطات الشبكية بيف
الخبرات السابقة كخبرات المكضكع الجديد.

 -2االستعانة ببنكد اختبارية لكشؼ خيكط التكامؿ في الخبرات المكجكدة في أدمغة المتعمميف

كالخبرات المراد اكتسابيا.

 -3تجييز البيئة الصفية بما يتفؽ مع ىذا النكع مف التعمـ؛ بحيث تككف مصممة كمزكدة
بخبرات إثرائية تمكف المتعمميف مف فيـ كاستيعاب الترابطات الشبكية الجديدة ،كبالتالي جعؿ

الدخالت لممكضكع الجديد قابمة إلحداث التفكير العميؽ.

 -4يستفيد المعمـ مف القدرة الديناميكية لمدماغ مف خالؿ فيـ آلية عممو؛ بحيث يحدث التعمـ
المطمكب كذلؾ مف خالؿ كضع المتعمـ في بيئة حقيقية كثيقة الصمة بالمشكمة المطركحة أك

المكضكع المراد تعممو.

-5تكفير مناخ صفي خاؿ مف التيديد كالكعيد لممتعمميف كتخميصيـ مف مشاعر الخكؼ؛ بحيث
يسكد الصؼ بيئة تعممية فييا تحد كمنافسة منتجة.

الخطكة الثانية :اال ندماج المنظـ:
في ىذه الخطكة يساعد المعمـ المتعمميف عمى االنغماس الكامؿ في الخبرات التربكية

كاالندماج كالتكييؼ معيا ،بحيث يكفر المعمـ لممتعمميف الفرصة مف أجؿ التفاعؿ مع المكضكع
المطركح بشكؿ منظـ.
الخطكة الثالثة :اليقظة اليادئة:
في ىذه الخطكة يحاكؿ المعمـ أف يزيؿ مخاكؼ المتعمميف مف خالؿ ترسيخ مبدأ التحدم
لممكاقؼ التعميمية المطركحة ،حيث ينبغي عمى المعمـ أف يكفر مكاقؼ تعميمية تثير المشكالت
الصفية كيزيؿ االضطراب أك االرتباؾ خشية الفشؿ ،كما يجب عمى المعمـ أف يختار مشكالت
حقيقية كمرتبطة بكاقع المتعمـ كيشجع المتعمميف عمى التفاعؿ كالتعاكف مع اآلخريف مف أجؿ حؿ

ىذه المشكالت.

الخطكة الرابعة :المعالجة النشطة:
يسعى المعمـ في ىذه الخطكة إلى حث المتعمميف عمى ترسيخ كتعميـ المعمكمات كالخبرات

التعميمية المكتسبة نتيجة التفاعؿ النشط لممتعمميف مف خالؿ المشاركة مع أقرانيـ في المكاقؼ
التعميمية ،كفي ىذه الخطكة يسمح المعمـ لممتعمـ بأف يستبصر المشكمة كأساليب دراستيا كأف

يستنبط المعمكمات المرتبطة بالمشكمة.

167

الخطكة الخامسة :تكسيع السعة الدماغية:
يقكـ المعمـ في ىذه الخطكة بإعطاء مسائؿ إضافية ترتبط بكاقع المكضكع المطركح؛

بحيث يعزز مف إكساب الخبرات في السعة الدماغية مف خالؿ دمج حمكؿ مختمفة لممشكالت أك
المسائؿ اإلضافية في بنية الدماغ ،كما أف المتعمميف يككنكف قادريف عمى التعمـ بصكرة أفضؿ

عندما يحمكف مسائؿ أك مشكالت كاقعية كأف يككف التعزيز حقيقيان.
رابعان :األىداؼ العامة لتدريس الكحدة:

 -1التعرؼ عمى حاالت المادة كأىـ صفاتيا.
 -2التعرؼ عمى مككنات المادة.

 -3تكضيح المقصكد بكؿ مف :المادة ،الذرة ،الجزمء ،المادة النقية ،العنصر ،المركب،
المخمكط ،المحمكؿ.

 -4يسمي بعض رمكز العناصر.
 -5يعدد بعض استخدامات العناصر.
 -6يحضر مركبات بطرؽ مختمفة.
 -7يميز بيف المركب كالعنصر.

 -8يميز بيف المركب كالمخمكط.
 -9يعدد أنكاع المخاليط.

 -10يميز بيف المحاليؿ المائية كغير المائية.

 -11يتعرؼ عمى طرؽ متعددة لفصؿ المخاليط عمميان.

خامسان :الخطة الزمنية لمكحدة :كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي:
الدرس

اسـ الدرس

عدد الحصص

الدرس األكؿ

المادة

5

الدرس الثاني

المخاليط

3

الدرس الثالث

التغيرات التي تحدث عمى المكاد

3

الدرس الرابع

طرؽ فصؿ المجمكعات

4
15

المجمكع

فيـ يمي دركس الكحدة
سادسان :تحضير الدركس كفقان الستراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيفَّ :
كفقان لخطكات استراتيجية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف:
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الفصؿ األكؿ
المادة
الدرس األكؿ :حاالت المادة
األىداؼ العامة:
 -1التعرؼ عمى حاالت المادة كأىـ صفاتيا.
 -2التعرؼ عمى مككنات المادة.

المفاىيـ األساسية

المادة  -الذرة –
الجزمء.

المتطمبات السابقة
ييعرؼ مفيكـ الكتمة.
ييعرؼ مفيكـ الحجـ.

قياس المتطمبات السابقة
عرؼ بالكتمة.
عرؼ الحجـ.

األدكات كالمكاد المستخدمة كؤكس زجاجية  -عينات مف مكاد (سكر -ممح -ماء  -كاز)
األىداؼ

اإلجراءات التعميمية التعممية

السمككية

يستنتج مفيكـ الخطكة األكلى :االستعداد لمتعمـ:

المادة.

التقكيـ
مناقشة

يقكـ المعمـ بتييئة أذىاف الطالب لممكضكع الجديد مف خالؿ الطالب.
التعرؼ عمى االرتباطات الشبكية بيف الخبرات السابقة

كالجديدة كاالستعانة ببعض البنكد اإلخبارية لمكشؼ عف

الخبرات السابقة.
دكر المعمـ:

يقكـ المعمـ بمناقشة الطالب لمكشؼ عف خبرتيـ السابقة
حيث؛ يستذكر الطالب مفيكـ الكتمة كالحجـ كيربطيا بمفيكـ

المادة يحضر المعمـ عينات مف مكاد مختمفة (سكر – ممح-
ماء) كيقكـ بطرح األسئمة التالية :تأمؿ المكاد التي أمامؾ؟ ما

مفيكمؾ لممادة؟ اقترح مكاد أخرل تستخدميا في المنزؿ؟
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دكر المتعمـ:
مف خالؿ التػأمؿ كالمالحظة يستنتج المتعمـ :أف المادة كؿ

شيء لو كتمة كيشغؿ حي انز مف الفراغ  ،كما يذكر مكاد أخرل
يستخدماىا مثؿ النشا ،الطحيف ،الزيت ....إلخ

يصنؼ المكاد الخطكة الثانية :االندماج المنظـ:

متابعة

حسب الحالة

يقكـ المعمـ بمساعدة المتعمميف عمى االنغماس الكامؿ في تفاعؿ

لمعنصر إلى

المعمـ لممتعمميف الفرصة مف أجؿ التفاعؿ مع المكضكع

الطبيعية

مكاد صمبة

كمكاد سائمة

كمكاد غازية.

الخبرات التربكية ك اإلندماج كالتكيؼ معيا ،بحيث يكفر الطالب.

المطركح بشكؿ منظـ كسمس.
دكر المعمـ:

يقكـ المعمـ بمناقشة الطالب في مفيكـ المادة كيحضر ككؤس

تحتكم عمى مكاد مختمفة كيطرح األسئمة التالية:

ماذا تالحظ في كؿ كأس؟ كيؼ لؾ أف تصنؼ ىذه المكاد؟

دكر المتعمـ:
يقكـ الطالب بمالحظة المكاد المكجكدة في الكؤكس
كيتكصمكف مف خالؿ المناقشة كالتعاكف فيما بينيـ إلى أف

المكاد تصنؼ إلى مكاد صمبة كمكاد سائمة كمكاد غازية.
يفسر سبب

اختالؼ
خكاص

الخطكة الثالثة :اليقظة اليادئة:
في ىذه الخطكة يحاكؿ المعمـ أف يزيؿ مخاكؼ المتعمميف مف

خالؿ ترسيخ مبدأ التحدم لممكاقؼ التعميمية ،حيث ينبغي
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طرح أسئمة.

المكاد
المتشابية في

الحالة

الطبيعية.

عمى المعمـ أف يكفر مكاقؼ تعميمية تثير المشكالت الصفية

كيزيؿ االضطراب أك االرتباؾ خشية الفشؿ.

دكر المعمـ:

يقكـ المعمـ بمناقشة المتعمميف في حاالت المادة ،كما يقكـ

المعمـ بطرح المكقؼ المشكؿ التالي:

ىؿ المكاد المتشابية في الحالة الطبيعية تحمؿ نفس الخكاص؟
ما سبب

اختالؼ خكاص المكاد المتشابية في الحالة

الطبيعية (كمثاؿ ىؿ يحمؿ الكاز نفس خكاص الماء؟.

يستمع المعمـ إلى إجابات المتعمميف كيكجييا إلى أف المكاد
تتككف مف دقائؽ مختمفة.

دكر المتعمـ:

يتكصؿ المتعمـ عف طريؽ فحص خكاص المركبات المكجكدة

كمالحظة اختالفيا في المكف (كاز-ماء) أك الطعـ (سكر-

ممح) إلى أف المكاد التي ليا نفس الحالة الطبيعية تحمؿ
خصائص مختمفة نتيجة أنيا تتككف مف دقائؽ مختمفة.
يستنتج مفيكـ الخطكة الرابعة :المعالجة النشطة:
الذرة

كالجزمء.

مناقشة

في ىذه الخطكة يسعى المعمـ إلى حث المتعمميف عمى ترسيخ الطالب.
كتعميـ المعمكمات كالخبرات التعميمية المكتسبة نتيجة التفاعؿ
النشط لممتعمميف مف خالؿ المشاركة مع أقرانيـ في المكاقؼ

التعميمية ،كفي ىذه الخطكة يسمح المعمـ لممتعمـ بأف يستبصر

المشكمة كأساليب دراستيا كأف يستنبط المعمكمات المرتبطة

بالمشكمة.

دكر المعمـ:
يقكـ المعمـ بتذكير المتعمميف بأف المكاد المختمفة تتككف مف
دقائؽ مختمفة كيقكـ بطرح األسئمة التالية:

ىؿ يمكف تجزئة المادة إلى كحدات أصغر؟ ماىي الكحدة

األساسية لبناء المادة؟ كيؼ ترتبط دقائؽ المكاد مع بعضيا

البعض؟
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يكجو المعمـ الطالب إلى كتابة عدة كممات مفيدة مف أربعة

حركؼ كيربط بينيا كبيف مفيكـ الذرة كالجزمء.
دكر المتعمـ:

ينفذ المتعمـ نشاط كتابة كممات مختمفة مف نفس الحركؼ،

كيستنتج أف الذرة عبارة عف كحدة بناء المادة كأف الجزمء ىك

دقائؽ مبنية مف عدد مف الذرات المترابطة.
يطبؽ ما

تعممو في
السابؽ في
مكاقؼ

جديدة.

الخطكة الخامسة :تكسيع السعة الدماغية:

متابعة

يعطى المعمـ في ىذه الخطكة مسائؿ إضافية ترتبط بكاقع إجابة

المكضكع المطركح ،بحيث يعزز مف إكساب الخبرات في الطالب.
السعة الدماغية مف خالؿ دمج حمكؿ مختمفة لممشكالت أك

المسائؿ االضافية في بنية الدماغ ،كما أف المتعمميف يككنكف

قادريف عمى التعمـ بصكرة أفضؿ عندما يحمكف مسائؿ أك

مشكالت كاقعية.
دكر المعمـ:

يعطي المعمـ مسائؿ إضافية كيساعد المتعمـ عمى تطبيؽ ما
تعممو في مسائؿ جديدة.

س )1صنؼ المكاد اآلتية إلى :مكاد صمبة كمكاد سائمة كمكاد
غازية.

حديد-رمؿ-زيت-اكسجيف-نشا

مكاد صمبة

مكاد سائمة

مكاد غازية

س)2ارسـ شكالن تعبر بو عف الذرة كعف الجزمء؟

دكر المتعمـ:

يقكـ المتعمـ باإلجابة عف األسئمة السابقة كيزداد قدرتو عمى

التعميـ في مكاقؼ جديدة.
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التقكيـ الختامي:
س )1أكمؿ الفراغ:
أ-حاالت المادة ثالث ىي .................. :ك..................ك. ...............
ب-مف أمثمة المكاد الصمبة ................... :كمف أمثمة المكاد السائمة. .............. :
كمف أمثمة المكاد الغازية. ........................ :
س )2بما تفسر :تختمؼ خكاص المكاد المتشابية في الحالة الطبيعية؟
نشاط بيتي:
س)1اكتب المصطمح العممي اآلتي:
أ( -

) أصغر جزء في المادة.

ب(-

) دقائؽ مبنية مف ذرتيف أك أكثر.

س )2ضع دائرة حكؿ الشكؿ الذم يمثؿ جزمء الماء :
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بطاقة صفية رقـ ( )1حاالت المادة
س )1اكتب المصطمح العممي التالي:
) كؿ شيء يدرؾ بالحكاس كلو ثقؿ كيشغؿ حي انز مف الفراغ.

أ( -

س )2صنؼ المكاد التالية حسب الجدكؿ التالي:
(ثاني أكسيد الكربكف-خشب-زيت—ثمج-أكسجيف-كاز)
مكاد صمبة

مكاد غازية

مكاد سائمة

س )3تأمؿ الشكؿ التالي:
أ -ما أكجو الشبو بيف الكأسيف؟
...........................................
ب -ما أكجو الخالؼ بيف الكأسيف؟
...........................................
ج -ماذا تستنتج :
...........................................

س )4ضع عالمة (√) أماـ العبارة الصحيحة كعالمة (×) أماـ العبارة الخاطئة فيما يمي:
(

)

أ -تعتبر الذرة الكحدة األساسية لبناء المادة.

ب -تأخذ المكاد الصمبة شكؿ اإلناء الحاكم ليا( .

)
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الفصؿ األكؿ
المادة
الدرس الثاني :العناصر
األىداؼ العامة:
-1التعرؼ عمى مفيكـ العناصر.
-2التعرؼ عمى خكاص العناصر.

المفاىيـ األساسية
المادة النقية  -العنصر.

المتطمبات السابقة
ييعرؼ مفيكـ المادة.
يعدد حاالت المادة.

قياس المتطمبات السابقة
عرؼ المادة .
عدد حاالت المادة.

األدكات كالمكاد المستخدمة عينات مف عناصر مختمفة (كبريت -المنيكـ-برادة حديد-زئبؽ).
األىداؼ

اإلجراءات التعميمية التعممية

السمككية
يستنتج

المقصكد
بالمادة

النقية.

الخطكة األكلى :االستعداد لمتعمـ:

األىداؼ

السمككية
يستنتج

يقكـ المعمـ بتييئة أذىاف الطالب لممكضكع الجديد مف خالؿ المقصكد
التعرؼ عمى االرتباطات الشبكية بيف الخبرات السابقة كالجديدة بالمادة
كاالستعانة ببعض البنكد اإلخبارية لمكشؼ عف الخبرات السابقة.

دكر المعمـ:

يقكـ المعمـ بمناقشة الطالب لمكشؼ عف خبرتيـ السابقة ،حيث
يستذكر الطالب مفيكـ المادة كيربطيا بمفيكـ المادة النقية.

يعرض المعمـ المخطط المفاىيمي التالي كيقكـ بطرح السؤاؿ

التالي:

كيؼ نحكـ عمى المادة أنيا نقية؟
تأمؿ في األشكاؿ التالية:
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النقية.

أم منيا يمثؿ المادة النقية؟

دكر المتعمـ:
مف خالؿ التأمؿ كالمالحظة يصنؼ المتعمـ المكاد إلى مكاد نقية
كمكاد غير نقية ،كما يستنتج أف المادة النقية ىي المادة التي

تتككف مف نكع كاحد مف الذرات.
يستنتج

الخطكة الثانية :االندماج المنظـ:

العنصر.

التربكية ك اإلندماج كالتكيؼ معيا ،بحيث يكفر المعمـ لممتعمميف العنصر.

مفيكـ

يستنتج

يقكـ المعمـ بمساعدة المتعمميف عمى االنغماس الكامؿ في الخبرات مفيكـ
الفرصة مف أجؿ التفاعؿ مع المكضكع المطركح بشكؿ منظـ

كسمس

دكر المعمـ:
يعرض المعمـ مجمكعة مف العناصر المختمفة:

يطرح المعمـ األسئمة التالية:
بما تتميز العناصر السابقة ؟ما عالقة الحديد ببرادة الحديد؟ ما

مفيكمؾ لمعنصر؟

يتيح المعمـ فرصة لممتعمميف لمتفاعؿ كالتحاكر كيعزز اإلجابات
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الصحيحة.

دكر المتعمـ :
مف خالؿ التأمؿ كالمالحظ يستنتج المتعمـ أف العناصر مكاد نقية

تتككف مف نكع كاحد مف الذرات.
يستنتج أف

الخطكة الثالثة :اليقظة اليادئة:

العنصر

خالؿ ترسيخ مبدأ التحدم لممكاقؼ التعميمية ،حيث ينبغي عمى العنصر

متشابية

متشابية

ذرات

الكاحد

كلكنيا

تختمؼ عف

ذرات

عنصر

آخر.

يستنتج أف

في ىذه الخطكة يحاكؿ المعمـ أف يزيؿ مخاكؼ المتعمميف مف ذرات

المعمـ أف يكفر مكاقؼ تعميمية تثير المشكالت الصفية كيزيؿ الكاحد
االضطراب أك االرتباؾ خشية الفشؿ
دكر المعمـ:

يقكـ المعمـ بطرح المكقؼ المشكؿ التالي:

كلكنيا

تختمؼ عف

ىؿ تتككف العناصر مف نكع كاحد مف الذرات ؟ كيقكـ المعمـ برسـ ذرات

عنصر

األشكاؿ التالية:

آخر.

ماذا تالحظ؟ . ................................................
ماذا تستنتج؟ . ...............................................

دكر المتعمـ:

مف خالؿ التأمؿ كالمالحظة يستنتج الطالب أف ذرات العنصر

الكاحد متشابية كلكنيا تختمؼ عف ذرات عنصر آخر.
يكتب رمكز

الخطكة الرابعة :المعالجة النشطة:

العناصر.

كتعميـ المعمكمات كالخبرات التعميمية المكتسبة نتيجة التفاعؿ العناصر.

بعض

يكتب رمكز

في ىذه الخطكة يسعى المعمـ إلى حث المتعمميف عمى ترسيخ بعض

النشط لممتعمميف مف خالؿ المشاركة مع أقرانيـ في المكاقؼ
التعميمية ،كفي ىذه الخطكة يسمح المعمـ لممتعمـ بأف يستبصر
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المشكمة كأساليب دراستيا ،كأف يستنبط المعمكمات المرتبطة
بالمشكمة.

دكر المعمـ :يقكـ المعمـ بتذكير المتعمميف بمفيكـ العنصر كمفيكـ
المادة النقية كيتيح فرصة لمتفاعؿ الطالب ،كيكضح طريقة كتابة

رمكز العناصر.
العنصر

العنصر

رمزه

حديد

صكديكـ

كبريت

ذىب

رمزه

دكر المتعمـ:
يقكـ المتعمـ بالنقاش كالتحاكر مع زمالئو كيضع رمك انز لمعناصر

السابقة.
يطبؽ ما

تعممو في

الخطكة الخامسة :تكسيع السعة الدماغية:

يطبؽ ما

يعطى المعمـ في ىذه الخطكة مسائؿ إضافية ترتبط بكاقع المكضكع تعممو في

السابؽ في

المطركح؛ بحيث يعزز مف إكساب الخبرات في السعة الدماغية مف السابؽ في

جديدة.

الدماغ ،كما أف المتعمميف يككنكف قادريف عمى التعمـ بصكرة أفضؿ جديدة.

مكاقؼ

خالؿ دمج حمكؿ مختمفة لممشكالت أك المسائؿ اإلضافية في بنية مكاقؼ

عندما يحمكف مسائؿ أك مشكالت كاقعية.

دكر المعمـ:

يعطي المعمـ مسائؿ إضافية كيساعد المتعمـ عمى تطبيؽ ما تعممو

في مسائؿ جديدة.

س )1ضع خطان تحت العنصر فيما يمي:

نحاس -ماء -المنيكـ -ثاني أكسيد الكربكف -ذىب -ممح

س )2ارسـ شكالن مبسطان لذرات عنصر:
دكر المتعمـ:

يقكـ المتعمـ باإلجابة عف األسئمة السابقة
التعميـ في مكاقؼ جديدة.
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كيزداد قدرتو عمى

التقكيـ الختامي :
س )1أكمؿ الفراغ :
أ -عنصر النحاس يتككف مف ػ ػ ػ ػ ػ ػ نحاس فقط.

ب-عنصر الكمكر يتككف مف ػ ػ ػ ػ ػ ػ كمكر فقط.

ج -ذرات العنصر الكاحد ػ ػ ػ ػ ػ ػ كلكنيا تختمؼ عف ذرات عنصر آخر.
س )2اكتب أسماء العناصر ذات الرمكز التالية:
أ :S -ػ ػ ػ ػ ػ ػ

ب :Fe -ػ.........

 :Naػ ػ ػ ػ ػ ػ

 :Auػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

نشاط بيتي :ابحث عف رمكز لعناصر أخرل:

........
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ك . .........

الفصؿ األكؿ
المادة
الدرس الثالث :استخدامات العناصر
اليدؼ العاـ:
 -1التعرؼ عمى االستخدامات المختمفة لمعناصر.
المتطمبات السابقة
ييعرؼ مفيكـ العنصر.
يكتب رمكز بعض العناصر.

األدكات كالمكاد المستخدمة
األىداؼ

قياس المتطمبات السابقة
عرؼ العنصر.
اكتب رمز الحديد-الكبريت.

عينات مف عناصر مختمفة (حديد -نحاس-كبريت -زئبؽ-
فضة-بركـ)
اإلجراءات التعميمية التعممية

السمككية

يحدد أماكف الخطكة األكلى :االستعداد لمتعمـ:

تكاجد

العناصر.

دكر المعمـ:

يقكـ المعمـ بمناقشة الطالب لمكشؼ عف خبرتيـ السابقة حيث

يستذكر الطالب مفيكـ المادة النقية كمفيكـ العنصر كيطرح

المعمـ السؤاؿ التالي:

أيف تتكاجد العناصر؟ كيؼ نحصؿ عمييا ؟ تأمؿ الشكؿ

التالي :اكتب مالحظاتؾ.
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التقكيـ
مناقشة

الطالب.

دكر المتعمـ:
مف خالؿ التأمؿ كالمالحظة يستنتج الطالب أف معظـ
العناصر تتكاجد في القشرة األرضية كلكف بنسب متفاكتة.
يصنؼ

الخطكة الثانية  :االندماج المنظـ:

العناصر

دكر المعمـ:

حالتيا

يحضر عينات مف العناصر المختمفة (أك صكر في حالة عدـ

حسب

الطبيعية

إلى عناصر

متابعة
تفاعؿ

يقكـ المعمـ بتذكير المتعمميف بأماكف كجكد العناصر كما الطالب.

تكفر العنصر).

صمبة

كعناصر

سائمة

كعناصر

غازية.

يطمب المعمـ مف الطالب تأمؿ العناصر كيطرح األسئمة
التالية :كيؼ لؾ أف تصنؼ العناصر السابقة حسب الحالة

الطبيعية ؟

يتيح المعمـ فرصة الحكار كالمناقشة لممتعمـ.

دكر المتعمـ :

مف خالؿ التأمؿ كالمالحظة يقكـ المتعمـ بتصنيؼ العناصر

كفقان لمحالة الطبيعية إلى المجمكعات التالية:

مجمكعة  1عناصر صمبة كتشمؿ :حديد -كبريت -فضة –
نحاس.

مجمكعة  2عناصر سائمة كتشمؿ :بركـ -زئبؽ.
مجمكعة 3عناصر غازية كتشمؿ :األكسجيف.
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يحدد
استخدامات

العناصر.

الخطكة الثالثة :اليقظة اليادئة

طرح أسئمة.

دكر المعمـ:

يقكـ المعمـ بمناقشة التالميذ في الحالة الطبيعية لمعناصر

كما يقكـ بطرح المكقؼ المشكؿ

فيما تستخدـ العناصر السابقة؟ ىؿ تجدىا في منزلؾ؟
تأمؿ األشكاؿ التالية كاقترح العنصر المستخدـ :

دكر المتعمـ :مف خالؿ التأمؿ كالمالحظة كمشاركة التالميذ
يكتب المتعمـ أسماء العناصر كاستخداماتيا.
يميز بيف

استخدامات
العناصر.

الخطكة الرابعة  :المعالجة النشطة

طرح اسئمة.

دكر المعمـ:

يقكـ المعمـ بتذكير المتعمميف باالستخدامات المختمفة لمعناصر

كيتيح فرصة لتفاعؿ الطالب مف خالؿ مشاركتيـ في إعداد

قائمة بأسماء العناصر التي يجدىا في المنزؿ كاىـ استخداميا

دكر المتعمـ:

يضع المتعمـ قائمة خاصة بالعناصر كاستخداماتيا المختمفة.
العنصر

اسمو

أ
ب
ج
د
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استخدامو

الخطكة الخامسة :تكسيع السعة الدماغية:

يطبؽ ما
تعممو في

السابؽ في
مكاقؼ

متابعة

دكر المعمـ:

إجابات

الطالب.

ضع العنصر المناسب لصناعة المكاد التالية:
أ -أسالؾ كيرباء . ....................

جديدة.

ب -مكازيف ح اررة . ....................

ج -شبابيؾ . .........................

د -جسكر .........................

.

ق -مبيدات حشرية . ..................

ك -مكاد تنظيؼ. ......................

دكر المتعمـ:

يقكـ المتعمـ باإلجابة عف السؤاؿ السابؽ كيزداد قدرتو عمى

التعميـ في مكاقؼ جديدة.
التقكيـ الختامي:
س )9أكمؿ الجدكؿ التالي :
اسـ العنصر

الحالة الطبيعية

رمزه

أىـ استخداماتو

صكديكـ
ذىب

نشاط بيتي :اكتب تقري انر عف أحد العناصر التي تجدىا في منزلؾ مبينان أىـ استخداماتو.
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بطاقة صفية رقـ ( )2استخدامات العناصر
س )1أكمؿ الفراغ التالي :
أ-يبمغ عدد العناصر المتكاجدة في القشرة األرضية . ....................
ب-مف العناصر المتكاجدة بكثرة في القشرة األرضية  .................ك. ............
ج-يحتكم جسـ اإلنساف عمى العديد مف العناصر منيا  ...............ك. .............

س )2أكمؿ الجدكؿ التالي :

العنصر

الحالة الطبيعية

االستخداـ

حديد

صمب

أعماؿ البناء

كبريت
اكسجيف
نحاس
كمكر

س )3تأمؿ الشكؿ :ثـ أجب عف األسئمة التالية:
أ -اسـ العنصر ............................... :

.

ب -الحالة الطبيعية . ............................ :
ج -رمزه .................................... :

.

د -أىـ استخداماتو ....................... :ك . .................
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الفصؿ األكؿ
المادة
الدرس الرابع :المركبات
األىداؼ العامة:
-1التعرؼ عمى خكاص المركبات.
-2التعرؼ عمى آلية تككف المركبات.
المفاىيـ األساسية
المركب.

قياس المتطمبات السابقة

المتطمبات السابقة
ييعرؼ مفيكـ العنصر.

عرؼ العنصر.

يفسر سبب اعتبار العنصر مادة

عمؿ يعتبر العنصر مادة نقية.

نقية.

برادة حديد-كبريت  -مغناطيس-مصدر حرارم-جفنة-ممقط –

األدكات كالمكاد المستخدمة عينات مف مركبات مختمفة  :كمكريد الصكديكـ (ممح الطعاـ)-
حمض ىيدرككمكريؾ –ىيدرككسيد صكديكـ.

األىداؼ

اإلجراءات التعميمية التعممية

السمككية
يتعرؼ

الخطكة األكلى :االستعداد لمتعمـ:

الطالب عمى

دكر المعمـ:

المركبات

يستذكر الطالب مفيكـ العناصر كسبب اعتبارىا مادة نقية

بعض

كمككناتيا.

التقكيـ
متابعة
تفاعؿ

يقكـ المعمـ بمناقشة الطالب لمكشؼ عف خبرتيـ السابقة حيث الطالب.

يقكـ المعمـ بعرض عينات مف المكاد التالية:
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يطرح المعمـ األسئمة التالية :تأمؿ المكاد السابقة؟ ىؿ تنتمي ىذه
مـ تتككف المكاد السابقة؟ ماذا يمكف أف
المكاد لمعناصر؟ لماذا؟ َّ
نسمييا؟

دكر المتعمـ:
يتكصؿ المتعمميف مف خالؿ التػأمؿ كالمالحظة أف المكاد السابقة
ليست عناصر لعدـ تككنيا مف نفس النكع مف الذرات كيطمؽ عمييا

مركبات.

الخطكة الثانية :االندماج المنظـ:

متابعة

مخمكط برادة

يقكـ المعمـ بعرض برادة الحديد في جفنة كيطرح األسئمة التالية:

الطالب.

كمسحكؽ

كما يقكـ المعمـ بعرض مسحكؽ الكبريت كيكرر األسئمة السابقة:

يستنتج

خكاص
الحديد

الكبريت.

دكر المعمـ:

ما لكف برادة الحديد؟ ىؿ تنجذب لممغناطيس؟

ما لكف مسحكؽ الكبريت؟ ىؿ تنجذب لممغناطيس؟

يخمط المعمـ برادة الحديد مع الكبريت في جفنة كما بالشكؿ كيطرح

السؤاؿ التالي :كيؼ يمكف فصؿ برادة الحديد عف الكبريت ؟

دكر المتعمـ :
مف خالؿ تأمؿ كمالحظة المتعمـ لخكاص برادة الحديد كمسحكؽ
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تفاعؿ

الكبريت يستنتج أنو يمكف فصؿ مخمكطيما بكاسطة المغناطيس.
يحضر مركب الخطكة الثالثة :اليقظة اليادئة:
كبريتيد

الحديدكز مف

دكر المعمـ :يقكـ المعمـ بطرح المكقؼ

المشكؿ التالي:

تفاعؿ برادة

ماذا يحدث عند تعريض خميط مسحكؽ

الكبريت.

يضع المعمـ قميالن مف الخميط في أنبكب

الحديد مع

الكبريت كبرادة الحديد لمح اررة؟

متابعة
تفاعؿ

الطالب
مع

التجربة.

كيسخنو لمدة قصيرة .يستمع المعمـ إلى أسئمة

المتعمميف أثناء التجربة كيحاكؿ أف يكجييا إلى أنو يتككف مركب

جديد.

دكر المتعمـ :
مف خالؿ التأمؿ كالمالحظة يالحظ المتعمـ تككف مركب جديد ناتج
عف اتحاد ذرات الحديد مع ذرات الكبريت.
يستنتج
خكاص
كبريتيد

الحديدكز.

الخطكة ال اربعة :المعالجة النشطة
دكر المعمـ :يقكـ المعمـ

طرح
أسئمة.

بتذكير المتعمميف بأنو
يتككف مركب جديد مف
تفاعؿ برادة الحديد مع

مسحكؽ الكبريت كيطرح

األسئمة التالية:

ماذا نسمي المركب الناتج؟ ىؿ يمكف فصمو بالمغناطيس؟ لماذا؟

دكر المتعمـ:

يستنتج المتعمـ أف المركب الناتج يسمى كبريتيد الحديدكز كال يمكف

فصؿ بكاسطة المغناطيس بسبب اختالؼ خكاصو بعد التسخيف عف

خكاصو قبؿ التسخيف.
يطبؽ ما
تعممو في

الخطكة الخامسة :تكسيع السعة الدماغية

متابعة

دكر المعمـ :يعطي المعمـ مسائؿ اضافية كيساعد المتعمـ عمى إجابة
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السابؽ في

تطبيؽ ما تعممو في مسائؿ جديدة.

مكاقؼ جديدة

س )1صنؼ المكاد التالية إلى عناصر أك مركبات :

الطالب

كبريتيد الحديدكز -مسحكؽ الكبريت -المنيكـ -أكسيد النيكؿ –

ىيدركجيف-كمكريد الصكديكـ.

مركبات

عناصر

دكر المتعمـ
يقكـ المتعمـ باإلجابة عف السؤاؿ السابؽ كيزداد قدرتو عمى التعميـ

في مكاقؼ جديدة.
التقكيـ الختامي:
س )1أكمؿ الفراغ:

أ -مف أمثمة المركبات التي تستخدميا في المنزؿ .............. :ك . ................
ب-يتككف مركب كبريتيد الحديدكز مف عنصريف ىما ............. :ك . .............
بـ تفسر؟
سَّ )2
أ -تفقد العناصر خكاصيا عند اتحادىا بعضيا مع بعض.
نشاط بيتي :ابحث عف طرؽ أخرل لتككيف المركبات.

188

بطاقة صفية رقـ ( )3المركبات
س )1تأمؿ األشكاؿ التالية :كضع خطأ تحت المركب منيا:

س )2أكمؿ الجدكؿ التالي بكضع إشارة (√) أماـ ما يناسب المكاد التالية :
العنصر

عنصر

حديد

√

مركب

أكسيد المغنيسيكـ
كركمات البكتاسيكـ
نحاس
الماء
ىيدركجيف

س )3اكتب مككنات المركبات التالية:
أ -ثاني أكسيد الكربكف يتككف مف عنصريف ىما ................ :ك. ..............
ب -حمض الييدرككمكريؾ يتككف مف عنصريف ىما .............. :ك . ..............

س ) 4كضح كيؼ لؾ أف تميز بيف مخمكط مسحكؽ الكبريت كبرادة الحديد قبؿ كبعد
التسخيف.
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الفصؿ األكؿ
المادة
الدرس الخامس :تحضير المركبات
األىداؼ العامة:
 -1التعرؼ عمى مفيكـ المركب.
 -2التعرؼ عمى مصادر المركبات.
قياس المتطمبات السابقة

المتطمبات السابقة

يذكر بعض المركبات التي يستخدميا في اذكر بعض المركبات التي تستخدميا في
المنزؿ.

المنزؿ.

يفسر عدـ فصؿ مخمكط الكبريت ك الحديد عمؿ :ال يمكف فصؿ مخمكط الكبريت

بعد التسخيف بكاسطة المغناطيس.

األدكات كالمكاد المستخدمة
األىداؼ

مركب مف

خالؿ اتحاد
مركب مع
عنصر.

حمض الييدرككمكريؾ  -خارصيف -ىيدرككسيد الصكديكـ-
ممح طعاـ – سكر
اإلجراءات التعميمية التعممية

السمككية
يحضر

كالحديد بعد التسخيف بالمغناطيس.

الخطكة األكلى :االستعداد لمتعمـ:
دكر المعمـ:

التقكيـ
متابعة
تفاعؿ

يقكـ المعمـ بمناقشة الطالب لمكشؼ عف خبرتيـ السابقة حيث الطالب
يستذكر الطالب بعض المركبات المألكفة لدييـ ككيفية تحضير مع

كبريتيد الحديد كيقكـ المعمـ بطرح األسئمة التالية:
مـ يتككف مركب كبريتيد الحديدكز؟
َّ

ىؿ يمكف تحضير مركبات بطرؽ أخرل؟

يقكـ المعمـ بإضافة كمية مف عنصر الخارصيف إلى حمض
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التجربة.

الييدرككمكريؾ المخفؼ.

دكر المتعمـ:
يالحظ المتعمـ ترسب مادة بيضاء تعرؼ باسـ كمكريد الخارصيف،

كما يالحظ تصاعد غاز الييدركجيف ،كما يستنتج المتعمـ أنو
يمكف تحضير المركبات عند تفاعؿ المركبات مع العناصر.
يحضر

مركب مف

خالؿ اتحاد
مركب مع
مركب.

الخطكة الثانية :االندماج المنظـ

متابعة

يربط المعمـ النشاط السابؽ بالسؤاؿ التالي :

الطالب

دكر المعمـ:

ماذا يحدث عند اتحاد مركب مع مركب آخر؟

تفاعؿ

مع

تأمؿ المركبات التالية :ماذا يحدث عند إضافة حمض التجربة.

الييدرككمكريؾ المخفؼ إلى محمكؿ ىيدرككسيد صكديكـ؟

دكر المتعمـ :
يالحظ المتعمـ تككف مادة بيضاء كيستنتج

أنو يمكف تحضير المركبات مف خالؿ

اتحاد المركبات مع بعضيا.
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يستنتج
مفيكـ

المركب.

الخطكة الثالثة اليقظة اليادئة:

دكر المعمـ  :يقكـ المعمـ بطرح المكقؼ المشكؿ التالي:

مناقشة
الطالب.

مف خالؿ األنشطة السابقة ما مفيكمؾ لممركب؟
ىؿ تحمؿ المركبات نفس خكاص العناصر الداخمة في تركيبيا ؟

مـ يتككف كؿ مركب
يعرض المعمـ مركبيف ممح الطعاـ كالسكر ؟ َّ

منيما؟

دكر المتعمـ :
يتكصؿ المتعمـ مف خالؿ المناقشة كالتحاكر أف المركب مادة

تتككف مف عنصريف أك أكثر بنسب ثابتة  ،كيمكف تحميؿ المركب

إلى العناصر المككنة لو بطرؽ خاصة.
يعدد طرؽ
الحصكؿ
عمى

المركبات.

الخطكة الرابعة  :المعالجة النشطة

مناقشة

دكر المعمـ :يقكـ المعمـ بتذكير المتعمميف بطرؽ تحضير الطالب.

المركبات كيطرح األسئمة اآلتية:

ماىي مصادر الحصكؿ عمى المركبات؟ كيؼ نحصؿ عمى ممح
الطعاـ؟

دكر المتعمـ :يستنتج المتعمـ أف المركبات يتـ الحصكؿ عمييا
بطريقتيف ىما:

أ -مف مصادر طبيعية مثؿ :الممح مف مياه البحار كالسكر مف
القصب.

ب -مف خالؿ التفاعالت الكيميائية.
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يطبؽ ما
تعممو في

السابؽ في
مكاقؼ

جديدة.

الخطكة الخامسة :تكسيع السعة الدماغية

متابعة

دكر المعمـ:

دقة

تعممو في مسائؿ جديدة.

الطالب.

يعطي المعمـ مسائؿ إضافية كيساعد المتعمـ عمى تطبيؽ ما إجابات

س )1اكتب اسـ المركب الناتج مف اتحاد المكاد التالية:
مغنيسيكـ  +أكسجيف

ىيدرككسيد الصكديكـ +حمض الييدرككمكريؾ
ىيدركجيف  +أكسجيف

س)2اكمؿ الجدكؿ التالي:
المركب

مككناتو

خكاصو

خكاص كؿ
مككف

الصكديكـ

ممح الطعاـ

الكمكر

دكر المتعمـ:
يقكـ المتعمـ باإلجابة عف السؤاؿ السابؽ كيزداد قدرتو عمى

التعميـ في مكاقؼ جديدة.
التقكيـ الختامي:
س )9ما المقصكد بالمركب؟
س )2عدد طرؽ تحضير المركبات؟

نشاط بيتي :اكتب تقري انر عف أحد المركبات التي تستخدـ في المنزؿ كبيف ثالثة مف استخداماتو.
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بطاقة صفية رقـ ( )4تحضير المركبات
س )1اكتب المصطمح العممي التالي:
) مادة تتككف مف اتحاد عنصريف أك أكثر بنسب ثابتة كيمكف

أ( -

تحميمو إلى العناصر المككنة لو بطرؽ خاصة.

س )2تأمؿ الشكؿ التالي  :عند احتراؽ شريط المغنيسيكـ :
أ-ماذا تالحظ ؟ .......................................

.

ب-ماذا تستنتج ؟ . ......................................
ج-ما اسـ المركب الناتج ؟ ............................

.

س )3كيؼ تميز بيف خكاص السكر كخكاص العناصر المككنة لو ؟
المركب

مككناتو

خكاصو

خكاص كؿ مككف

ىيدركجيف
اكسجيف

السكر

كربكف

س )4ضع عالمة(√)أماـ العبارة الصحيحة كعالمة (×)أماـ العبارة الخاطئة فيما يمي:
أ -تحمؿ المركبات نفس خكاص العناصر الداخمة في تركيبيا) ( .
ب -نحصؿ عمى المركبات مف خالؿ التفاعالت الكيميائية فقط) ( .
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الفصؿ الثاني
المخاليط
الدرس األكؿ :المخمكط
األىداؼ العامة:
-1التعرؼ عمى مفيكـ المخاليط.
-2التعرؼ عمى خكاص المخاليط .
المفاىيـ األساسية
المخمكط – المخمكط
الطبيعي – المخمكط

المتطمبات السابقة

قياس المتطمبات السابقة
عرؼ المركب.

ييعرؼ مفيكـ المركب.
يعدد مصادر الحصكؿ عمى عدد مصادر الحصكؿ عمى

الصناعي.

المركبات.

األدكات كالمكاد المستخدمة

مكسرات -زيت -ماء -رمؿ -برادة حديد

األىداؼ

المركبات.

اإلجراءات التعميمية التعممية

السمككية

يستنتج مفيكـ الخطكة األكلى :االستعداد لمتعمـ:

المخمكط.

دكر المعمـ:

يقكـ المعمـ بمناقشة الطالب لمكشؼ عف خبرتيـ السابقة

حيث يستذكر الطالب مفيكـ
المركب الذم يتطمب تككينو نسب

ثابتة ثـ يقكـ المعمـ بمزج خميط

مف المكسرات (لكز-بزر -فستؽ
).....

يقكـ المعمـ بطرح األسئمة:

ماذا تالحظ؟ ماذا نسمي المادة الناتجة؟ ىؿ يشترط أخذ

نسبة محددة لتككيف مخمكط المكسرات؟
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األىداؼ

السمككية
يستنتج مفيكـ

المخمكط.

دكر المتعمـ:
يستنتج المتعمـ مف خالؿ التػأمؿ كالمالحظة أف المخمكط ىك

مزج المكاد بأم نسبة كانت.
يميز بيف

الخطكة الثانية :االندماج المنظـ:

الطبيعية

يقكـ المعمـ بمناقشة الطالب في مفيكـ المخمكط كيطرح الطبيعية

المخاليط

كالصناعية.

دكر المعمـ:

يميز بيف

المخاليط

كالصناعية.

األسئمة التالية:

ىؿ تتكاجد المخاليط في الطبيعة؟ أعط مثاالن ليا.
اذكر أمثمة لمخاليط يتـ صناعتيا بالمنزؿ.

دكر المتعمـ:

يصنؼ المتعمـ المخاليط إلى:
مخاليط طبيعية :مثؿ الدـ كاليكاء.

مخاليط صناعية :مثؿ سمطة الخضار كالمكسرات.
يميز بيف

الخطكة الثالثة اليقظة اليادئة:

كالمركب.

كيؼ تميز بيف المخمكط كالمركب ؟ لماذا لـ يتـ دمجيما في كالمركب.

المخمكط

دكر المعمـ :يقكـ المعمـ بطرح المكقؼ المشكؿ التالي:

مجمكعة كاحدة؟ تأمؿ الشكؿ التالي :كيؼ لؾ أف تفصؿ

المكاد التالية إلى عناصرىا الداخمة في تككينيا ؟

دكر المتعمـ:
مف خالؿ التأمؿ كالمالحظة يستنتج المتعمـ أف المركب

يصعب فصمو إلى عناصره عمى خالؼ المخمكط الذم
يسيؿ فصمو إلى مككناتو.
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يميز بيف

المخمكط

يستنتج خكاص الخطكة الرابعة :المعالجة النشطة:

يستنتج خكاص

المخاليط.

المخاليط.

دكر المعمـ:

يقكـ المعمـ بتذكير المتعمميف بأف المخاليط تعبر عف مزج
المكاد بأم نسبة كانت ،كيمكف فصميا بسيكلة .كيقكـ المعمـ
بخمط الرمؿ مع برادة الحديد مرتيف مختمفتيف (ممعقتيف رمؿ

مع ممعقة برادة حديد) ثـ (ممعقتيف برادة حديد مع ممعقة
رمؿ ) يطرح المعمـ األسئمة التالية:

ما ىي مككنات كؿ مخمكط؟ ما المككف األكثر كجكدان في

كمتا الحالتيف؟ كيؼ لؾ أف تفصميما؟

دكر المتعمـ :
مف خالؿ التأمؿ كمالحظة المخاليط المتككنة يستنتج

المتعمـ أف المخمكط لو عدة خصائص منيا:

 -1يحتفظ المخمكط بنفس خكاص مككناتو الداخمة في
تككينو .

 -2يظير المككف األكبر بصكرة أكضح مف غيره في
المخمكط.

 -3يمكف فصؿ مككنات المخمكط بسيكلة.
يطبؽ ما تعممو الخطكة الخامسة :تكسيع السعة الدماغية

في السابؽ في
مكاقؼ جديدة.

دكر المعمـ:

يطبؽ ما تعممو

في السابؽ في

يعطي المعمـ مسائؿ إضافية كيساعد المتعمـ عمى تطبيؽ ما مكاقؼ جديدة.

تعممو في مسائؿ جديدة.

س )1صنؼ المكاد التالية إلى عناصر ،أك مركبات ،أك
مخاليط:
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سمطة الخضار – أكسيد المغنسيكـ -ماء البحر -النفط-
نحاس -ماء -فضة.
عناصر

مركبات

مخاليط

دكر المتعمـ:
يقكـ المتعمـ باإلجابة عف السؤاؿ السابؽ كيزداد قدرتو عمى
التعميـ في مكاقؼ جديدة.

التقكيـ الختامي:
س )1أكمؿ الفراغ:
أ -مف أمثمة المخاليط الطبيعية  ..............ك .................
ب -مف أمثمة المخاليط الصناعية  ...................ك...........
بـ تفسر :تحتفظ المخاليط بنفس خكاص مككناتيا.
سَّ )2

نشاط بيتي  :قارف بيف المركب كالمخمكط مبينا أىـ خصائص كال منيما.
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.
.

بطاقة صفية رقـ ( )5المخاليط

س )1اكتب المصطمح العممي التالي:
) مزج المكاد بأم نسبة كانت.

أ( -

س )2صنؼ المخاليط اآلتية إلى طبيعية كصناعية:

المخمكط

طبيعي

الدـ

√

صناعي

النفط
شكربة الخضار
ماء البحر
مكسرات

س )3ضع عالمة ( √ )أماـ العبارة الصحيحة كعالمة ( × )أماـ العبارة الخاطئة:
أ -تحمؿ المخاليط نفس خكاص العناصر الداخمة في تككينيا.

(

)

ب -يصعب فصؿ مككنات المخمكط بسبب تككف مادة الجديدة.

(

)
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الفصؿ الثاني
المخاليط
الدرس الثاني :المخاليط المتجانسة كغير المتجانسة
األىداؼ العامة:
 -1التعرؼ عمى المخاليط المتجانسة كغير المتجانسة.
 -2التعرؼ عمى المحاليؿ المائية كغير المائية.
المفاىيـ األساسية
المخمكط

المتجانس-المخمكط

غير المتجانس –المحمكؿ.

األدكات كالمكاد المستخدمة
األىداؼ

المتطمبات السابقة

قياس المتطمبات السابقة

ييعرؼ مفيكـ المخمكط.

عرؼ المخمكط.

يعدد خكاص المخاليط.

عدد خكاص المخاليط.

ماء -سكر -ممح -كيركسيف -رمؿ -زيت -نشا -كؤكس
زجاجية.
اإلجراءات التعميمية التعممية

السمككية

التقكيـ

يككف مخاليط

الخطكة األكلى :االستعداد لمتعمـ:

مختمفة.

يقكـ المعمـ بمناقشة الطالب لمكشؼ عف خبرتيـ السابقة ،الطالب.

مف مكاد

دكر المعمـ:

حيث يستذكر الطالب مفيكـ المخمكط كما يذكر صفات

المخاليط كأمثمة عمييا ،كما يقكـ المعمـ بتقسيـ الطالب إلى
مجمكعات كيكفر ليـ عينات مف الرمؿ كالماء كالزيت كالممح ،

يطمب المعمـ مف الطالب تككيف مخاليط كتحريكيا جيدان

كمالحظة الناتج.

دكر المتعمـ:

يقكـ المتعمـ بتككيف مخاليط

مختمفة كيالحظ نكاتج المخاليط
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مالحظة
أداء

المتككنة.
يميز بيف

الخطكة الثانية :االندماج المنظـ:

المتجانسة

يقكـ المعمـ بمناقشة الطالب فيما تكصمكا إليو مف تككيف

المتجانسة.

ما أسماء المخاليط المتككنة؟ ىؿ استطعت تمييز الممح مف

المخاليط
كغير

دكر المعمـ:

مناقشة

الطالب.

المخاليط كيطرح األسئمة التالية:
الماء؟ لماذا ؟
دكر المتعمـ:

مف خالؿ مالحظة المخاليط المتككنة يصنؼ المتعمـ
المخاليط إلى مخاليط ليا مظير كاحد كتعرؼ بالمتجانسة

كمخاليط ليا أكثر مف مظير تعرؼ بمخاليط غير المتجانسة.
يكضح

المقصكد
بالمحمكؿ.

الخطكة الثالثة :اليقظة اليادئة:
دكر المعمـ:

يقكـ المعمـ بطرح المكقؼ المشكؿ التالي

مالحظة
أداء

الطالب.

ىؿ تختمؼ قابمية ذكباف المكاد في الماء ؟

يحضر المعمـ عينات مف النشا كالماء كالممح  ،كيطمب مف

المتعمـ خمط النشا بالماء كالممح بالماء ،كيدكف مالحظاتو

دكر المتعمـ:
يقكـ المتعمـ بخمط مكاد مختمفة بالماء كمف خالؿ التأمؿ
كالمالحظة يستنتج أف المكاد تختمؼ في قابمية ذكبانيا في

الماء.
يفسر سبب

الخطكة الرابعة  :المعالجة النشطة

محمكؿ

يقكـ المعمـ بتذكير المتعمميف بأف المخاليط يمكف أف تصنؼ الطالب.

اعتبار كؿ

دكر المعمـ:
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متابعة دقة
إجابة

مخمكط كليس

إلى مخاليط متجانسة ك غير متجانسة أف المكاد تختمؼ في

كؿ مخمكط

قابمية ذكبانيا كأف المحاليؿ عبارة عف مكاد تذكب في مكاد

محمكؿ.

أخرل  ،يقكـ المعمـ بطرح السؤاؿ التالي:

كيؼ تميز بيف المحمكؿ كالمخمكط ؟ تأمؿ مخمكط الممح

كالماء ،تأمؿ مخمكط الزيت كالماء.

ىؿ يمكف اعتبار المخاليط السابقة محاليؿ ؟

دكر المتعمـ:

مف خالؿ تأمؿ المخمكطيف السابقيف يفسر المتعمـ أف مخمكط

الممح كالماء يعتبر محمكالن ايضان في حيف أف مخمكط الزيت
كالماء ال يعتبر محمكؿ لعدـ ذكبانو في الماء.

يطبؽ ما

تعممو في
السابؽ في
مكاقؼ

جديدة.

الخطكة الخامسة :تكسيع السعة الدماغ:
دكر المعمـ:

متابعة
إجابة

يعطي المعمـ مسائؿ إضافية كيساعد المتعمـ عمى تطبيؽ ما الطالب.

تعممو في مسائؿ جديدة

س )1صنؼ المكاد التالية إلى مادة كاحدة أك مخمكط متجانس
أك غير متجانس.

ماء الشرب-كحكؿ كماء-حميب -زيت ككاز -زيت كماء-

نشا كماء-حديد-سكر -سكر كماء -نفط
مادة كاحدة

مخمكط متجانس

مخمكط غير متجانس

دكر المتعمـ:
يقكـ المتعمـ باإلجابة عف السؤاؿ السابؽ كيزداد قدرتو عمى

التعميـ في مكاقؼ جديدة.
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التقكيـ الختامي:
س )1أكمؿ الفراغ:
أ -مف أمثمة المخاليط المتجانسة  .................ك ..................

.

ب -مف أمثمة المخاليط الغير متجانسة  ...................ك. ...............
بـ تفسر:
سَّ )2
يعتبر كؿ محمكؿ مخمكط كليس كؿ مخمكط محمكؿ.

نشاط بيتي  :قارف بيف العنصر كالمركب كالمخمكط كالمحمكؿ مف حيث التعريؼ كمثاالن لكؿ

نكع.
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بطاقة صفية رقـ ( )6المخاليط المتجانسة كغير المتجانسة
س )1اكتب المصطمح العممي التالي:
أ( -

) مخمكط مف مادتيف أك أكثر كال يظير كمادة كاحد.

ب(-

) مادة تتككف مف مذاب كمذيب.

س )2تأمؿ الشكؿ التالي:
عند إضافة محتكيات الكأس ( )2إلى محتكيات الكأس

( )1فإنؾ:

تالحظ . .............................
تسمى المادة الناتجة . ..................
تستنتج . .............................

س )3ضع خطان تحت المختمؼ في المكاد التالية :
أ -نشا

أ -سمطة خضار

ج -سكر

ب -ممح

ج -شكربة الخضار

ب -مكسرات

بـ تفسر:
سَّ )4
أ-يستخدـ البنزيف في إزالة البقع الدىنية .
ب-يطفك الزيت عمى سطح الماء عند خمطيما.
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د -الدـ

د -ماء البحر

الفصؿ الثاني
المخاليط
الدرس الثالث :السبائؾ
األىداؼ العامة:
 -1التعرؼ عمى مفيكـ السبائؾ.
 -2التعرؼ عمى استخدامات السبائؾ.
المفاىيـ األساسية
المحمكؿ المائي-

المحمكؿ غير

المائي – السبائؾ.

المتطمبات السابقة

قياس المتطمبات السابقة

ييعرؼ مفيكـ المحمكؿ.
يفسر سبب اعتبار كؿ

عمؿ :كؿ محمكؿ مخمكط

محمكؿ مخمكط كليس كؿ

كليس كؿ مخمكط محمكؿ.

مخمكط محمكؿ.

عرؼ المحمكؿ.

األدكات كالمكاد المستخدمة ماء-سكر -زيت-كيركسيف -ممح -كؤكس شفافة – قفؿ-
أدكات مطبخ (سكينة-شككة -ممعقة ) -يد باب  -صكر

لمسبائؾ –مسامير فكالذية.
األىداؼ

اإلجراءات التعميمية التعممية

السمككية
يصنؼ

المحاليؿ

إلى محاليؿ

الخطكة األكلى :االستعداد لمتعمـ
دكر المعمـ:

التقكيـ
مالحظة
أداء

يقكـ المعمـ بمناقشة الطالب لمكشؼ عف خبرتيـ السابقة حيث الطالب.

مائية ك

يستذكر الطالب مفيكـ المحمكؿ كخصائصو كسبب اعتبار كؿ

المائية.

يقكـ المعمـ بتقسيـ الطالب إلى مجمكعات كيكفر المكاد التالية :

محاليؿ غير محمكؿ مخمكط كليس كؿ مخمكط محمكؿ

ماء-سكر-ممح – زيت –كيركسيف-كؤكس شفافة.
يطرح المعمـ األسئمة التالية:
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أم مف المكاد السابقة ذابت في
الماء؟ أم مف المكاد السابقة

ذابت في الكيركسيف؟ كيؼ لؾ
أف تصنؼ المحاليؿ السابقة ؟
المعمـ

يرسـ

الجدكؿ

كيطمب مف الطمبة تعبئتو:

التالي
ذاب

المكاد

لـ يذب

سكر  +ماء
ممح  +ماء
زيت  +ماء
سكر  +كاز
ممح  +كاز
زيت  +كاز

دكر المتعمـ :
مف خالؿ التأمؿ كالمالحظة يقكـ المتعمـ بتعبئة الجدكؿ السابؽ
كما كيصنؼ المحاليؿ إلى محاليؿ مائية يككف المذيب فييا

الماء ،كمحاليؿ غير مائية يككف المذيب غير الماء.
يستنتج
مفيكـ

السبائؾ.

الخطكة الثانية  :االندماج المنظـ
دكر المعمـ:

الطالب.

يقكـ المعمـ بمناقشة الطالب في مفيكـ المحمكؿ كأنكاع المحاليؿ

المائية كغير المائية
يعرض المعمـ

التالية :

مناقشة

صكر عف السبائؾ ثـ يطرح المعمـ األسئمة

ىؿ جميع المحاليؿ سائمة ؟ كضح إجاباتؾ .كـ مظير لألشكاؿ

التالية؟ ما مفيكمؾ لمسبائؾ؟
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دكر المتعمـ:
يصنؼ المتعمـ المحاليؿ حسب حالتيا إلى محاليؿ صمبة
كسائمة كغازية .

كيستنتج أف السبائؾ ىي محاليؿ صمبة لمخاليط متجانسة أحد

مككناتيا فمز لكي يعمؿ عمى تحسيف صفاتيا.
يعدد أمثمة

لمسبائؾ.

الخطكة الثالثة :اليقظة اليادئة
دكر المعمـ :

طرح

األسئمة.

يقكـ المعمـ بطرح المكقؼ المشكؿ التالي
تأمؿ األشكاؿ التالية :ما ىي أنكاع السبائؾ؟ ماىي مككناتيا؟

دكر المتعمـ:
يتأمؿ المتعمـ األشكاؿ السابقة كيعدد أمثمة عمى السبائؾ
كمككناتيا مثؿ:

 )1سبيكة الفكالذ كتتككف مف عنصريف ىما :الحديد كالكربكف.
 )2سبيكة البركنز كتتككف مف عنصريف ىما :النحاس
كالقصدير.

 )3سبيكة النحاس األصفر كتتككف مف عنصريف ىما :النحاس
كالخارصيف.
يعدد
استخدامات

السبائؾ.

الخطكة الرابعة  :المعالجة النشطة

دكر المعمـ:

مناقشة
الطالب.

يقكـ المعمـ بتذكير المتعمميف بأف السبائؾ ىي محاليؿ صمبة
لمخاليط متجانسة ،كيقكـ المعمـ بعرض بعض أدكات المطبخ

(ممعقة  -شككة -سكينة) – قفؿ -يد باب -نقكد معدنية.
فيـ تستخدـ؟
كيطرح السؤاؿ التالي  :أيف تجد السبائؾ؟ َّ
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دكر المتعمـ:
مف خالؿ التأمؿ كالمالحظة يعدد المتعمـ استخدامات السبائؾ
كالتي منيا:

-1النقكد المعدنية.
-2صناعة السفف كالسيارات.
-3أدكات المطبخ المختمفة.

يطبؽ ما
تعممو في

السابؽ في
مكاقؼ

جديدة.

الخطكة الخامسة :تكسيع السعة الدماغية:

متابعة إجابة

دكر المعمـ:

الطالب.

يعطي المعمـ مسائؿ إضافية كيساعد المتعمـ عمى تطبيؽ ما
تعممو في مسائؿ جديدة

س )1صنؼ المحاليؿ اآلتية إلى محاليؿ مائية كمحاليؿ غير
مائية.

المحمكؿ

مائي

غير مائي

زيت كبنزيف
عصير الميمكف
بكية كبنزيف
ماء البحر

مـ يأتي:
س )2اكتب السبيكة المناسبة لصناعة كؿ َّ
السبيكة المناسبة

التطبيؽ العممي
حشكة األسناف
سكاكيف حادة
مقادح كمطارؽ
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دكر المتعمـ:
يقكـ المتعمـ باإلجابة عف السؤاؿ السابؽ كتزداد قدرتو عمى
التعميـ في مكاقؼ جديدة.

التقكيـ الختامي:
س )1أكمؿ الفراغ:
أ -تصنؼ المحاليؿ حسب المادة المذيبة إلى :محاليؿ  ..........ك محاليؿ . .........
ب -مف أمثمة السبائؾ ............... :ك................ك.......................

بـ تفسر :
سَّ )2
أ -يضاؼ أحد الفمزات لمسبائؾ بنسب معينة .

ب -تستخدـ السبائؾ عمى نطاؽ كاسع في صناعة السيارات كالطائرات .

نشاط بيتي  :اكتب تقري انر عف أحد انكاع السبائؾ مكضحان مما يتككف كحدد اىـ استخداماتو.
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.

بطاقة صفية ( )7السبائؾ
س )1اكتب المصطمح العممي التالي:
أ (-

) محمكؿ يككف فيو المذيب غير الماء.

ب( -

) محاليؿ صمبة لمخاليط متجانسة تتككف مف عنصريف أك

أكثر أحدىما فمز بنسب معينة.

بـ تفسر :تسمية العصر البركنزم بيذا االسـ.
سَّ )2

س )3صنؼ المكاد التالية كما ىي في الجدكؿ مسترشدان بحؿ المثاؿ األكؿ:
المادة
ممح كماء

عنصر

مركب

مخمكط

متجانس
√

الفضة
أكسيد المغنيسيكـ
صدأ الحديد
مسحكؽ الكبريت
كحكؿ كبنزيف
عصير ليمكف
رمؿ كماء
النحاس
كاز كزيت
مكسرات
النفط
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مخمكط غير
متجانس

محمكؿ مائي
√

محمكؿ غير
مائي

الفصؿ الثالث
التغيرات التي تحدث عمى المكاد
الدرس األكؿ :التغيرات التي تحدث عمى المادة
اليدؼ العاـ:
 -1التعرؼ عمى التغيرات المختمفة التي تحدث عمى المكاد.
 -2تكضيح أسباب حدكث التغيرات عمى المكاد.
المتطمبات السابقة
ييعرؼ مفيكـ المخمكط.

قياس المتطمبات السابقة
عرؼ المخمكط.

يفسر سبب احتفاظ المخاليط ببعض خكاص عمؿ تحتفظ المخاليط ببعض خكاص
مككناتيا.

مككناتيا.

األدكات كالمكاد
المستخدمة

عكد ثقاب – طباشير – ميزاف حساس -صكر لبعض التغيرات.

األىداؼ

اإلجراءات التعميمية التعممية

السمككية
يالحظ

التغيرات التي
تحدث عمى

المكاد.

التقكيـ

الخطكة األكلى :االستعداد لمتعمـ:

متابعة

يقكـ المعمـ بمناقشة الطالب

الطالب.

دكر المعمـ:

لمكشؼ عف خبرتيـ السابقة؛
حيث يستذكر الطالب مفيكـ

المخمكط كسبب احتفاظو ببعض

خكاص مككناتو .

يقكـ المعمـ بإشعاؿ عكد ثقاب الماء كيطرح األسئمة التالية:

ماذا حدث لعكد الثقاب ؟ ىؿ حدث ىذا بسرعة ؟ ىؿ يمكف
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تفاعؿ

إعادتو غمى صكرتو السابقة؟

دكر المتعمـ:

يالحظ المتعمـ حدكث تغير سريع عمى عكد الثقاب كمف

الصعب إعادتو إلى الحالة السابقة.
يصؼ

التغيرات

المختمفة التي
تحدث عمى

المكاد.

الخطكة الثانية :االندماج المنظـ:
دكر المعمـ:

مناقشة

الطالب.

يقكـ المعمـ بمناقشة الطالب في النشاط السابؽ كيستمع إلى

إجاباتيـ كما كيعرض المعمـ الصكر التالية :

يطرح المعمـ األسئمة التالية :صؼ ماذا حدث لكؿ مادة ؟ ما
األسباب التي أدت إلى حدكث ىذا التغير ؟ أم مف ىذه المكاد

يمكف إرجاعيا كما كانت ؟

دكر المتعمـ:

مف خالؿ التأمؿ كالمالحظة يصؼ المتعمـ التغيرات التي حدثت

عمى المكاد مكضحان أىـ األسباب التي ٌأدت إلى حدكث ىذه

التغيرات .
يصنؼ

الخطكة الثالثة اليقظة اليادئة:

التغيرات التي

دكر المعمـ:

المكاد إلى

حدكث التغيرات عمى المكاد كما يقكـ المعمـ بطرح المكقؼ

تحدث عمى

إجابات

يقكـ المعمـ بمناقشة التالميذ عف األسباب التي تؤدم إلى الطالب.

تغيرات سريعة المشكؿ التالي:

كتغيرات

متابعة دقة

ىؿ حدثت التغيرات السابقة بنفس السرعة عمى المكاد ؟
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بطيئة.

صنؼ التغيرات حسب سرعتيا .أم مف التغيرات السابقة يعتبر
تغي انر طبيعيان؟

دكر المتعمـ:
مف خالؿ التأمؿ كالمالحظة يصنؼ المتعمـ التغيرات إلى :

تغيرات سريعة :مثؿ احتراؽ الكرقة كاضاءة المصباح
تغيرات بطيئة :مثؿ صدأ الحديد كنحت الصخكر.
يستنتج أثر
التغير

الطبيعي
عمى شكؿ

المادة.

الخطكة الرابعة :المعالجة النشطة:

دكر المعمـ:

طرح أسئمة.

يقكـ المعمـ بتذكير المتعمميف بأف المكاد تتعرض إلى تغيرات
مختمفة ،كأف التغيرات قد تككف سريعة أك بطيئة

يقكـ المعمـ بإحضار قطعة مف الطباشير كيزنيا عمى الميزاف ثـ

يقكـ بطحنيا كيزنيا مرة أخرل

يطمب المعمـ مف الطالب تدكيف مالحظتيـ كيطرح األسئمة

التالية :ما الفرؽ بيف الحالتيف؟ أيف حدث التغير ؟ ىؿ تختمؼ
قراءة الميزاف لقطعة الطباشير قبؿ طحنيا عف قراءتو بعد

طحنيا؟

دكر المتعمـ :
مف خالؿ التأمؿ كمالحظة يستنتج المتعمـ أف التغير الطبيعي

يؤثر عمى شكؿ المادة كلـ يؤثر عمى كتمتيا.
يطبؽ ما

تعممو في

السابؽ في

الخطكة الخامسة :تكسيع السعة الدماغية:
دكر المعمـ:

متابعة
إجابة

يعطي المعمـ مسائؿ إضافية كيساعد المتعمـ عمى تطبيؽ ما الطالب.

مكاقؼ جديدة .تعممو في مسائؿ جديدة.
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س )1صنؼ التغيرات اآلتية إلى تغيرات سريعة كتغيرات بطيئة.

التغير

سريع

بطيء

تبخر الماء
تكىج مصباح
نحت الصخكر

دكر المتعمـ:
يقكـ المتعمـ باإلجابة عف السؤاؿ السابؽ كيزداد قدرتو عمى

التعميـ في مكاقؼ جديدة.

التقكيـ الختامي:
س )1أكمؿ الفراغ:
أ-مف أمثمة التغيرات التي تحدث عمى المكاد ............ :ك  ...............ك . .........
ب-مف التغيرات السريعة التي تحدث عمى المكاد ................. :ك . .................
ج-مف التغيرات البطيئة التي تحدث عمى المكاد ................. :ك . .................
بـ تفسر :
سَّ )2
أ -صعكبة إرجاع عكد الثقاب إلى حالتو بعد الحرؽ.
نشاط بيتي :ابحث عف تغيرات أخرل تحدث في الطبيعة  ،كقـ بتحديد أسباب التغير مبينان فيما

إذا كانت سريعة أـ بطيئة.
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الفصؿ الثالث
التغيرات التي تحدث عمى المكاد
الدرس الثاني :التغير الطبيعي (الفيزيائي)
اليدؼ العاـ:
-1دراسة أثر التغير الطبيعي عمى المكاد.
-2التعرؼ عمى مفيكـ التغير الطبيعي (الفيزيائي).
المتطمبات السابقة

المفاىيـ األساسية
التغير الطبيعي (التغير
الفيزيائي).

يعدد بعض التغيرات التي تحدث عدد بعض التغيرات التي
عمى المكاد.

تحدث عمى المكاد.

يميز بيف التغيرات البطيئة

ميز بيف التغيرات البطيئة

كالسريعة التي تحدث عمى

المكاد.

األدكات كالمكاد المستخدمة

قياس المتطمبات السابقة

كالسريعة التي تحدث عمى

المكاد.

جياز الكرة كالحمقة – قطع ثمج -إبريؽ -صحف -مصدر
حرارم -قطع زبدة.
اإلجراءات التعميمية التعممية

األىداؼ السمككية
يستنتج أثر التغير

الخطكة األكلى :االستعداد لمتعمـ:

حجـ المادة.

يقكـ المعمـ بمناقشة الطالب لمكشؼ عف خبرتيـ السابقة

الطبيعي عمى

دكر المعمـ:

حيث يستذكر الطالب أمثمة عمى تغيرات تحدث عمى المكاد
كيميزكف بيف التغيرات البطيئة كالسريعة ،كما كيستذكر

الطالب أثر التغير الطبيعي عمى شكؿ المادة ،يقكـ المعمـ

بإحضار جياز الكرة كالحمقة.
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التقكيـ
مناقشة

الطالب.

كيقكـ بالنشاط التالي :

يطرح المعمـ األسئمة التالية :ما سبب تغير الكرة؟ أيف حدث

التغير؟ ىؿ يعبر عف تغير طبيعي؟

دكر المتعمـ:

مف خالؿ التأمؿ كالمالحظة يستنتج المتعمـ أف سبب التغير
ىك الح اررة أف التغير حدث في حجـ الكرة دكف أف تتغير

الخكاص األساسية ليا.
يستنتج أثر التغير

الخطكة الثانية  :االندماج المنظـ

متابعة

حاالت المادة.

يقكـ المعمـ بمناقشة

الطالب.

الطبيعي عمى

دكر المعمـ:

تفاعؿ

الطالب في النشاط
السابؽ كيستمع إلى
إجاباتيـ،

يقكـ

المعمـ بكضع ماء
في إبريؽ كتسخينيو كتعريض الثمج لمبخار كما بالشكؿ :

يطرح المعمـ األسئمة التالية :ما سبب تغير الماء؟ أيف حدث

التغير ؟ اقترح كيؼ يمكف إرجاع الماء إلى حالتو السائمة

دكر المتعمـ:

مف خالؿ التأمؿ كالمالحظة أف التغير حدث في حاالت

المادة ،حيث تحكؿ الماء مف السائؿ إلى البخار (تبخر)
كمف صمب إلى سائؿ (انصيار).
يستنتج أف
التغيرات الطبيعية
ال تكثر عمى

الخطكة الثالثة اليقظة اليادئة:

دكر المعمـ :يقكـ بمناقشة التالميذ في النشاط السابؽ كما
يقكـ المعمـ بطرح المكقؼ المشكؿ التالي:
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مناقشة
الطالب

خكاص المادة

ىؿ تؤثر التغيرات الطبيعية عمى طعـ المادة كلكنيا

األساسية (طعـ-

كرائحتيا؟

لكف -رائحة)

يقكـ المعمـ بإحضار قطعة مف الزبدة كيضعيا عمى مصدر

حرارم كما بالشكؿ :

يطرح المعمـ األسئمة

التالية :

ماذا حدث لقطعة الزبدة
؟ ما سبب التغير؟ أيف

حدث ؟ ىؿ تغيرت رائحة الزبدة أكلكنيا أك طعميا بعد

التسخيف ؟

دكر المتعمـ:
يالحظ المتعمـ تحكؿ قطعة الزبدة مف حالتيا الصمبة إلى
سائمة كيستنتج أف التغير حدث في الحالة الطبيعية لمزبدة .
يستنتج اثر مفيكـ الخطكة الرابعة :المعالجة النشطة:

مناقشة

التغير الطبيعي.

الطالب.

دكر المعمـ:

يقكـ المعمـ بتذكير المتعمميف أف التغير الطبيعي قد يككف
في شكؿ المادة أك حجميا أك حالتيا الطبيعية كما حدث في

االنشطة السابقة ،يطرح المعمـ ما مفيكـ لمتغير الطبيعي ؟
ىؿ يؤثر التغير الطبيعي عمى صفات المادة كخكاصيا

األساسية؟

دكر المتعمـ:
مف خالؿ األنشطة السابقة يستنتج المتعمـ أف التغير
الطبيعي ىك تغير في شكؿ المادة أك حجميا أك حالتيا

الطبيعية دكف أف يحدث تغير في صفات المادة كخكاصيا

األساسية.

يطبؽ ما تعممو في الخطكة الخامسة :تكسيع السعة الدماغية

السابؽ في مكاقؼ دكر المعمـ:

جديدة.

متابعة

إجابات

يعطي المعمـ مسائؿ إضافية كيساعد المتعمـ عمى تطبيؽ ما الطالب.
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تعممو في مسائؿ جديدة
س )1اكتب مثاالن لكؿ نكع مف التغيرات الطبيعة اآلتية:
المثاؿ

التغير
شكؿ المادة
حجـ المادة
الحالة الطبيعية لممادة

بـ تفسر :ال يتغير طعـ الممح بعد إذابتو في الماء؟
سَّ )2

دكر المتعمـ:

يقكـ المتعمـ باإلجابة عف األسئمة السابقة كيزداد قدرتو عمى
التعميـ في مكاقؼ جديدة.
التقكيـ الختامي:
س )1اكتب المصطمح العممي اآلتي:
) تغير في شكؿ المادة أك حجميا أك حالتيا كال يؤدم إلى

أ(  -

تغير في صفات المادة أك خكاصيا مثؿ المكف كالطعـ كالرائحة .

بـ تفسر :
سَّ )2

أ -يعتبر انصيار الزبدة تغي انر طبيعيان.

ب-صعكبة إمرار الكرة في جياز الكرة كالحمقة بعد تسخينيا.
نشاط بيتي :اكتب مثاالن لكؿ نكع مف التغيرات اآلتية :
-1تغير يحدث في شكؿ المادة.

ب-تغير يحدث في حجـ المادة.

ج-تغير يحدث في الحالة الطبيعية لممادة.
بطاقة صفية ( )8التغيرات الطبيعية

س )1اكتب المصطمح العممي اآلتي :
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أ( -

) ىك تحكؿ المادة مف الحالة السائمة إلى الحالة الغازية.

ب (-

) ىك تحكؿ المادة مف الحالة الصمبة إلى الحالة السائمة.

س )2تأمؿ الشكؿ التالي :عند نفخؾ لمبالكف فإنؾ:
تالحظ. ......................................... :
نكع التغير. ..................................... :
تستنتج. ........................................ :

س )3أكمؿ الفراغات اآلتية :
أ-تعتبر دكرة الماء في الطبيعة أحد التطبيقات عمى التغير  ،................حيث تتحكؿ مياه
البحار مف الحالة

 ........................إلى الحالة  ...........................كتعرؼ

ىذه العممية بػ ػ ػ . ..........................

ب-عند تعريض قطع الجميد لبخار الماء فإنو يتحكؿ مف الحالة  .................إلى الحالة
......................كتعرؼ ىذه العممية ب ػ ػ ػ ػ . ...........................

بـ تفسر :تعتبر عممية طحف السكر مثاالن لمتغير طبيعي.
سَّ )3
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الفصؿ الثالث
التغيرات التي تحدث عمى المكاد
الدرس الثالث :التغير الكيميائي
األىداؼ العامة:
 -1دراسة أثر التغير الكيميائي عمى المكاد.
 -2التعرؼ عمى مفيكـ التغير الكيميائي.
المفاىيـ األساسية
االحتراؽ -التغير الكيميائي-
الصدأ.

المتطمبات السابقة

قياس المتطمبات السابقة

ييعرؼ التغير الطبيعي.

عرؼ التغير الطبيعي.

يذكر أمثمة عمى تغيرات

طبيعية.

عدد بعض األمثمة عمى

تغيرات طبيعية.

األدكات كالمكاد المستخدمة كرقة -عمبة ثقاب -مسامير قديمة – صكر.
األىداؼ

اإلجراءات التعميمية التعممية

السمككية
يستنتج مفيكـ

االحتراؽ.

الخطكة األكلى :االستعداد لمتعمـ:
دكر المعمـ:

يقكـ المعمـ بمناقشة الطالب لمكشؼ عف خبرتيـ السابقة

حيث يستذكر الطالب مفيكـ التغير الطبيعي كأسباب

حدكث ىذا التغير  ،يقكـ المعمـ بحرؽ كرقة كما بالشكؿ:
كيطرح األسئمة التالية:

ماذا حدث لمكرقة؟ ما ىك

سبب التغير؟ ىؿ يعتبر تغير

طبيعي؟ لماذا؟ ما مفيكمؾ

لالحتراؽ؟
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التقكيـ
متابعة تفاعؿ

الطالب.

دكر المتعمـ:
مف خالؿ التأمؿ كالمالحظة يستنتج المتعمـ أف سبب
التغير ىك االحتراؽ  ،كأف االحتراؽ ىك تغير كيميائي

يحدث عند اشتعاؿ المكاد في كجكد األكسجيف.
يستنتج مفيكـ

التغير الكيميائي.

الخطكة الثانية :االندماج المنظـ:
دكر المعمـ:

مناقشة الطالب.

يقكـ المعمـ بمناقشة الطالب في النشاط السابؽ كيستمع

إلى إجاباتيـ ،كيطرح األسئمة التالية :ىؿ احتفظت الكرقة
بنفس خصائصيا بعد حرقيا؟ ىؿ تعتبر عممية االحتراؽ

تغي انر طبيعيان؟ لماذا؟ ما مفيكمؾ لمتغير الكيميائي؟

دكر المتعمـ:

مف خالؿ التأمؿ كالمالحظة يستنتج المتعمـ أف الكرقة لـ
تحتفظ بخكاصيا األصمية كال تعتبر عممية االحتراؽ تغي انر

طبيعيان  ،كما يستنتج أف التغير الكيميائي ىك تغير
يؤدم إلى ظيكر مادة جديدة تختمؼ في خكاصيا عف

المادة األصمية.
يستنتج مفيكـ
الصدأ.

الخطكة الثالثة :اليقظة اليادئة:

متابعة تفاعؿ

دكر المعمـ :يقكـ المعمـ بمناقشة الطالب في مفيكـ الطالب.

التغير الكيميائي كما يقكـ المعمـ بطرح المكقؼ المشكؿ

التالي :

أيف تجد التغيرات الكيميائية
؟ ما مفيكمؾ لمصدأ ؟ تأمؿ

المسامير التالية:

يقكـ المعمـ بإحضار مجمكعة مف مسامير قديمة؟ ماذا

حدث ليا؟ ىؿ يعتبر تغي انر كيميائيان؟

دكر المتعمـ:

يالحظ المتعمـ طبقة بنية ىشة تعرؼ بصدأ الحديد ،
كيعتبر الصدأ تغير كيمائي يغير مف خصائص الحديد
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كصفاتو األصمية.
يعدد شركط تككف الخطكة الرابعة :المعالجة النشطة:

صدأ الحديد.

دكر المعمـ :يقكـ المعمـ بتذكير المتعمميف أف صدأ

مناقشة الطالب.

الحديد ىك أحد التغيرات الكيمائية التي تحدث لمحديد ،

كما كيقكـ المتعمـ بطرح األسئمة التالية:

ما ىي أسباب صدأ الحديد ؟ ىؿ يمكف منع الصدأ أك

التقمقؿ مف حدكثو؟

تأمؿ األشكاؿ التالية :أم األنابيب سكؼ تصدأ

المسامير بيا؟
دكر المتعمـ:

مف خالؿ التأمؿ كالمالحظة يستنتج الطالب أف أسباب
تككف الصدأ كجكد الماء (الرطكبة) كاليكاء (األكسجيف)

 ،كما يستنتج الطالب أف منع الماء أك اليكاء مف
كصكؿ الحديد يقمؿ ذلؾ مف الصدأ.
يطبؽ ما تعممو الخطكة الخامسة :تكسيع السعة الدماغية:

في السابؽ في دكر المعمـ:
مكاقؼ جديدة.

متابعة إجابة
الطالب.

يعطي المعمـ مسائؿ إضافية كيساعد المتعمـ عمى تطبيؽ
ما تعممو في مسائؿ جديدة.

بـ تفسر :
سَّ )1

أ-يطالء الحديد بطالء زيتي عازؿ عند استخدامو في
صناعة الشبابيؾ كاألبكاب.

ب-تستخدـ أدكات مف الستانمس ستيؿ في لطيي
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الطعاـ.
س )2أكمؿ الجدكؿ التالي كفقان لحؿ المثاؿ األكؿ:
التغير

طبيعي

حرؽ كرقة

كيميائي
√

سحؽ فمفؿ
صب حامض عمى
خارصيف
تبريد كأس مف
العصير

تككف اكسيد
المغنيسيكـ

دكر المتعمـ
يقكـ المتعمـ باإلجابة عف األسئمة السابقة كيزداد قدرتو

عمى التعميـ في مكاقؼ جديدة.
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التقكيـ الختامي:
س )1اكتب المصطمح العممي اآلتي
أ( -

) تغير كيميائي يحدث عند اشتعاؿ المكاد في كجكد األكسجيف.

ب(-

) تغير يؤدم الى تككف مادة جديدة تختمؼ في صفاتيا كخكاصيا

عف المادة األصمية.

س )2قارف بيف التغير الطبيعي كالتغير الكيميائي مف حيث:
نكع التغير
كجو المقارنة

التغير الطبيعي

التغير الكيميائي

صفات المكاد الناتجة
إمكانية فصؿ المكاد

نشاط بيتي :اكتب تقري انر عف صدأ الحديد مبينان أحدل الطرؽ المستخدمة في حمايتو مف الصدأ.
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بطاقة صفية ( )9التغير الكيميائي
س)1اكتب المصطمح العممي اآلتي :
أ( -

) طبقة بنية ىشة تتككف عمى سطح الحديد عند تعرضو لميكاء الرطب.

س )2تأمؿ الشكؿ التالي:
عند ترؾ المسمار في الماء فإنؾ:
.

تالحظ.................................. :

نكع التغير. ................................. :
.

تستنتج.................................. :

س )3ضع خطان تحت التغير المختمؼ في ٍّ
كؿ مف التغيرات اآلتية مكضحان السبب:
أ -طحف سكر

ج -انصيار الجميد

ب -تبخر الماء

د -إشعاؿ شمعة

السبب................................................................. :

أ -تجمد الماء

ج -حرؽ الخشب

ب -سحؽ البيارات

د -انصيار الزبدة

السبب.................................................................... :
)بـ تفسر:
سَّ 4
أ -تعتبر عممية ىضـ الطعاـ تغير كيميائي.
ب -تفقد المكاد خكاصيا عند تعرضيا لتغيرات كيميائية.
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.

.

الفصؿ الرابع
طرؽ فصؿ المكاد
الدرس األكؿ :طرؽ فصؿ المخاليط ()1
اليدؼ العاـ:
 -1التعرؼ عمى طرؽ فصؿ المخاليط (يد – غرباؿ – تركيؽ).
المتطمبات السابقة

المفاىيـ األساسية

قياس المتطمبات السابقة

ميز بيف المخمكط كالمركب.
يميز بيف المخمكط كالمركبٌ .

التركيؽ.

بـ
يفسر سبب احتفاظ المخاليط َّ

ببعض خكاص مككناتيا.

األدكات كالمكاد المستخدمة
األىداؼ

تفسر

المخاليط

مككناتيا.

سبب

احتفاظ

ببعض

خكاص

مخاليط متعددة (مكسرات -بذكر مختمفة -دقيؽ كاتربة -رمؿ
كماء -زيت كماء) -صكر لمخاليط -غرباؿ.
اإلجراءات التعميمية التعممية

السمككية
يعدد طرؽ

الخطكة األكلى :االستعداد لمتعمـ:

المخاليط.

يقكـ المعمـ بمناقشة الطالب لمكشؼ عف خبرتيـ السابقة،

فصؿ

دكر المعمـ:

حيث يستذكر الطالب الفرؽ بيف المركبات كالمخاليط كما

يستذكر سبب احتفاظ المخاليط ببعض خكاص مككناتيا
يقكـ المعمـ بطرح األسئمة التالية :كيؼ يمكف فصؿ

المخاليط ؟ تأمؿ األشكاؿ التالية:
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التقكيـ
متابعة تفاعؿ

الطالب.

ىؿ تفصؿ المخاليط السابقة بنفس الطريقة؟ ىؿ تجد

صعكبة في فصميا؟

دكر المتعمـ:

مف خالؿ التأمؿ كالمالحظة يعدد المتعمـ طرؽ عديدة

لفصؿ المخاليط اليد كالغرباؿ كالتركيؽ.
يستخدـ

الفصؿ باليد
لفصؿ

مخاليط

المناسبة

الخطكة الثانية :االندماج المنظـ:

مالحظة
الطالب

دكر المعمـ:

يقكـ المعمـ بتكزيع الطالب في مجمكعات كيناقش طرؽ

فصؿ المخاليط  ،كما كيكزع المعمـ عينات مف مخاليط
مناسبة (مكسرات –بذكر مختمفة  )......كيطرح األسئمة
التالية :تأمؿ المخاليط التالية :كيؼ يمكف فصميا ؟ ىؿ

كجدت صعكبة في فصميا؟




دكر المتعمـ:

مف خالؿ التأمؿ كالمالحظة يستنتج المتعمـ أف المخاليط

السابقة تفصؿ بسيكلة بكاسطة اليد.
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يستخدـ
الفصؿ

بالغرباؿ

لفصؿ

مخاليط

مناسبة.

الخطكة الثالثة :اليقظة اليادئة:

مناقشة

دكر المعمـ:

الطالب.

يقكـ المعمـ بتكزيع مخمكط
الدقيؽ بالقش كالشكائب عمى

المجمكعات  ،كما يقكـ

المعمـ

بطرح

المكقؼ

المشكؿ التالي :ىؿ يمكف
فصؿ مخمكط الدقيؽ عف
الشكائب بكاسطة اليد ؟ لماذا؟

اقترح طريقة مناسبة لفصؿ

الدقيؽ ؟

دكر المتعمـ:
مف خالؿ التأمؿ كالمالحظة يستنتج المتعمـ أنو يصعب
فصؿ مخمكط الدقيؽ عف الشكائب باليد كلكف يمكف فصمو

بالغرباؿ.
يستخدـ
الفصؿ

بالتركيؽ

لفصؿ

مخاليط

مناسبة.

الخطكة الرابعة :المعالجة النشطة:

مناقشة

دكر المعمـ :يقكـ المعمـ بتذكير المتعمميف أنو يكجد العديد الطالب.
مف الطرؽ لفصؿ المخاليط

منيا اليد كالغرباؿ  ،يقكـ

المعمـ بعرض مخمكط الرمؿ كالماء كيطرح األسئمة التالية:

ماذا

مخمكط

يسمى
الرمؿ

كالماء؟ ىؿ يمكف

أف يفصؿ باليد ؟
كيؼ يمكف فصمو

؟ ماذا لك تيرؾ
المخمكط فترة مف الزمف ؟ ماذا تسمى طريقة الفصؿ في

ىذه الحالة؟

228

دكر المتعمـ:
مف خالؿ التأمؿ كالمالحظة يستنتج المتعمـ أنو يمكف
فصؿ مخمكط الرمؿ كالماء بتركو فترة مف الزمف؛ حيث

يترسب الرمؿ في قاع الكأس مما يسيؿ الحصكؿ عميو

بسكب الماء في كأس آخر ،كتعرؼ طريقة الفصؿ في ىذه
الحالة التركيؽ.
يطبؽ ما
تعممو في

السابؽ في
مكاقؼ

جديدة.

الخطكة الخامسة :تكسيع السعة الدماغية:
دكر المعمـ:

متابعة إجابة
الطالب.

يعطي المعمـ مسائؿ إضافية كيساعد المتعمـ عمى تطبيؽ
ما تعممو في مسائؿ جديدة

س )1اكتب طريقة الفصؿ المناسبة ِّ
لكؿ مف المخاليط
اآلتية:
طريقة الفصؿ المناسبة

المخمكط
خميط مف الفستؽ كالمكز
التراب كالحصى
الدقيؽ كالماء
خميط مف العدس كالرز
القش كالقمح

دكر المتعمـ:
يقكـ المتعمـ باإلجابة عف السؤاؿ السابؽ كيزداد قدرتو عمى

التعميـ في مكاقؼ جديدة.
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التقكيـ الختامي:
س )1اكتب المصطمح العممي اآلتي
أ( -

) طريقة لفصؿ المخاليط غير المتجانسة تعتمد عمى بقاء

المخمكط فترة مف الزمف.
س )2أكمؿ الفراغات اآلتية:
أ -يمكف فصؿ المخاليط بطرؽ .......................بسيطة  ،بينما تفصؿ المركبات
بكاسطة طرؽ ........................خاصة.

ب -يفصؿ مخمكط  .....................بكاسطة اليد  ،بينما يفصؿ مخمكط
.................بكاسطة الغرباؿ.

ج-يمكف فصؿ مخمكط .................بكاسطة التركيؽ.
نشاط بيتي :ابحث عف طرؽ أخرل تستخدـ لفصؿ المخاليط مكضحان أمثمة لمخاليط تفصؿ

بيذه الطرؽ.
.
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بطاقة صفية ( )10فصؿ المخاليط (اليد –الغرباؿ – التركيؽ)

س )1تأمؿ الشكؿ التالي :عند ترؾ مخمكط قطع الزيت كالماء فترة مف الزمف فانؾ:
تالحظ ...........................................

.

طريقة الفصؿ المناسبة ىي
.

........................................

تستنتج . ..........................................

س )2اكتب طريقة الفصؿ المناسبة لكالن مف المخاليط التالية :
المخمكط

اليد

الغرباؿ

العدس كالرمؿ
قمح كشعير
كاز كماء
بذكر الكمكف كالفمفؿ األسكد
المفتكؿ كالدقيؽ

بـ تفسر:
سَّ )3
أ -ال يمكف فصؿ محمكؿ الممح كالماء بالتركيؽ.
ب  -تستخدـ طريقة الفصؿ بالغرباؿ عمى نطاؽ كاسع في الصناعة.
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التركيؽ

الفصؿ الرابع
طرؽ فصؿ المكاد
الدرس الثاني :طرؽ فصؿ المخاليط (( )2الترشيح)

األىداؼ العامة:
 -1التعرؼ عمى طريقة الفصؿ بالترشيح.
 -2التعرؼ عمى كيفية فصؿ مخاليط مككنة مف أكثر مف مادتيف.
المفاىيـ األساسية

المتطمبات السابقة

الترشيح.

ييعرؼ التركيؽ.

قياس المتطمبات السابقة
عرؼ التركيؽ.

يعدد أمثمة لمخاليط تيفصؿ عدد أمثمة لمخاليط تيفصؿ باليد
كالغرباؿ كالتركيؽ.
باليد كالغرباؿ كالتركيؽ.

األدكات كالمكاد المستخدمة

مخمكط الرمؿ كالماء– كرؽ ترشيح -دكرؽ -كأس -قمع.

األىداؼ السمككية
يفسر سبب

استخداـ الترشيح

لفصؿ المخاليط.

اإلجراءات التعميمية التعممية
الخطكة األكلى :االستعداد لمتعمـ:
دكر المعمـ:

يقكـ المعمـ بمناقشة الطالب لمكشؼ عف خبرتيـ السابقة؛

حيث يستذكر الطالب طرؽ
المخاليط

(اليد-

فصؿ

الغرباؿ-التركيؽ)

كيقكـ

المعمـ بطرح األسئمة التالية:
ىؿ يعمؿ الفصؿ بالتركيؽ عمى فصؿ الرمؿ عف الماء

فصالن تامان؟ تػأمؿ بقايا الرمؿ داخؿ الماء ؟ اقترح طريقة
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التقكيـ
مناقشة

الطالب.

أخرل لفصمو بشكؿ أدؽ؟

دكر المتعمـ:

مف خالؿ التأمؿ كالمالحظة يستنتج المتعمـ أف الفصؿ

بالتركيؽ ال يفصؿ الرمؿ عـ الماء فصالن تامان ،كأف ىناؾ
طريقة تعرؼ بالترشيح تستخدـ لفصؿ المكاد الصمبة غير

الذائبة عندما تككف طريقة التركيؽ صعبة.
يستخدـ الفصؿ
بالترشيح لفصؿ

مخاليط المناسبة.

الخطكة الثانية  :االندماج المنظـ
دكر المعمـ:

متابعة

تفاعؿ

الطالب.

يقكـ المعمـ بمناقشة الطالب كيكضح ليـ أسباب استخداـ
طريقة

الترشيح:

يحضر

المعمـ مخمكط الرمؿ كالماء
كيستخدـ كرؽ ترشيح لفصؿ

الرمؿ عف الماء يطرح

المعمـ األسئمة التالية ؟ ماذا
تالحظ ؟ ىؿ يمكف تجفيؼ

الرمؿ المبمؿ؟ كيؼ ذلؾ.

دكر المتعمـ:

يالحظ المتعمـ نزكؿ الماء مف خالؿ كرؽ الترشيح إلى

أسفؿ بينما يبقى الرمؿ أعمى الكرقة  ،كما يستنتج المتعمـ

أنو يمكف تجفيؼ الرمؿ بالح اررة.
يستخدـ الترشيح

الخطكة الثالثة اليقظة اليادئة:

مادتيف في نفس

يقكـ المعمـ بمناقشة التالميذ في طرؽ فصؿ المخاليط

لفصؿ أكثر مف
المخمكط.

دكر المعمـ:

التي مرت سابقان كما يقكـ المعمـ بطرح المكقؼ المشكؿ

التالي :ىؿ يمكف فصؿ مخمكط يحتكل عمى أكثر مف
مادتيف؟ يقكـ المعمـ بخمط الماء مع الرمؿ مع الممح
كيناقش المتعمميف في كيفية الحصكؿ عمى الرمؿ بمفرده
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طرح أسئمة.

دكر المتعمـ :
مف خالؿ التأمؿ كالمالحظة
يستنتج المتعمـ أنو يمكف

فصؿ مخاليط تتككف مف
العديد مف المكاد باستخداـ

طريقة الترشيح ،حيث يتـ
فصؿ المادة غير الذائبة.

يستنتج مفيكـ

الترشيح.

الخطكة الرابعة  :المعالجة النشطة

دكر المعمـ:

مناقشة

الطالب.

يقكـ المعمـ بتذكير المتعمميف أنو يمكف فصؿ مخاليط
تتككف مف مادتيف أك اكثر؛ بحيث يتـ فصؿ المكاد غير

الذائبة بكاسطة الترشيح إف أمكف ذلؾ ،يقكـ المعمـ بطرح

األسئمة التالية :ما مفيكمؾ لمترشيح ؟ كماىي التطبيقات
العممية التي تستخدـ فييا الترشيح؟ ىؿ يمكف استبداؿ

كرؽ الترشيح بمكاد أخرل؟

دكر المتعمـ:

مف خالؿ األنشطة
السابقة

المتعمـ

يستنتج
مفيكـ

الترشيح ،حيث أنو طريقة تستخدـ لفصؿ مكاد صمبة غير
ذائبة باستخداـ كرؽ ترشيح مثؿ فصؿ مخمكط المبف عف

الجبف كما يمكف استخداـ قطع القماش بدالن مف كرؽ

الترشيح .
يطبؽ ما تعممو
في السابؽ في
مكاقؼ جديدة.

الخطكة الخامسة :تكسيع السعة الدماغية:
دكر المعمـ:

متابعة إجابة
الطالب.

يعطي المعمـ مسائؿ إضافية كيساعد المتعمـ عمى تطبيؽ
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ما تعممو في مسائؿ جديدة
س )1أعط أمثمة أخرل عمى الفصؿ بالترشيح مف
حياتؾ.

بـ تفسر :احتكاء العديد مف األجيزة الكيربائية
سَّ )2
عمى مرشحات؟

دكر المتعمـ:

يقكـ المتعمـ باإلجابة عف السؤاؿ السابؽ كيزداد قدرتو
عمى التعميـ في مكاقؼ جديدة.
التقكيـ الختامي:
س )1اكتب المصطمح العممي اآلتي
أ( -

) طريقة لفصؿ المخاليط غير المتجانسة تستخدـ لفصؿ

المكاد غير الذائبة عندما يككف يصعب فصميا بالتركيؽ.

س )2أكمؿ الفراغات اآلتية:
أ  -يفصؿ مخمكط  .....................بكاسطة الترشيح.
ب -مف التطبيقات العممية عمى الفصؿ بالترشيح فصؿ مخمكط . ...................
نشاط بيتي  :ابحث عف تطبيقات عممية أخرل تستخدـ فييا طريقة الفصؿ بالترشيح.
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بطاقة صفية ( )11الفصؿ بالترشيح

س )1تأمؿ الشكؿ التالي :
أ-الطريقة المناسبة لفصؿ الشكائب العالقة بالماء ىي:
. ..................

س)2تأمؿ الشكؿ التالي :
يمكف فصؿ مخمكط الرمؿ كالماء بكاسطة ، ..................
حيث ينزؿ الماء مف خالؿ ، ...............................
بينما ال تسمح  ........................بنزكؿ الرمؿ مف

خالليا.

س )3اذكر ثالثة أمثمة لمخاليط يمكف فصميا بالترشيح:
أ-
ب-
ج-
بـ تفسر :استخداـ طريقة الفصؿ بالترشيح في فصؿ مخمكط الجبنة عف المبف؟
سَّ )4
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الفصؿ الرابع
طرؽ فصؿ المكاد
الدرس الثالث :طرؽ فصؿ المخاليط (( )3التبخير -التقطير)
األىداؼ العامة:
 -1التعرؼ عمى طريقة الفصؿ بالتبخير.
 -2التعرؼ عمى طريقة الفصؿ بالتقطير.

المفاىيـ األساسية
التبخير -التقطير.

المتطمبات السابقة
ييعرؼ الترشيح.

عرؼ الترشيح.

يعدد أمثمة لمخاليط

عدد أمثمة لمخاليط تيفصؿ
بالترشيح.

تيفصؿ بالترشيح.
األدكات كالمكاد المستخدمة
األىداؼ

قياس المتطمبات السابقة

محمكؿ ممح الطعاـ -كأس – ليب -جياز التقطير.
اإلجراءات التعميمية التعممية

السمككية
يفسر سبب

الخطكة األكلى :االستعداد لمتعمـ:

الترشيح لفصؿ

يقكـ المعمـ بمناقشة الطالب لمكشؼ عف خبرتيـ السابقة،

استخداـ

المخاليط.

دكر المعمـ:

حيث يستذكر الطالب طريقة الفصؿ بالترشيح كيذكركف
مخاليط مناسبة لفصميا بيذه الطريقة  ،يقكـ المعمـ بإحضار

محمكؿ ممح الطعاـ كما يقكـ بطرح األسئمة التالية:

ىؿ يمكف فصؿ الممح عف الماء بالترشيح؟ لماذا؟ اقترح

طريقة لفصمو؟ ما مفيكمؾ لمتبخير؟
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التقكيـ
مناقشة

الطالب.

دكر المتعمـ:
مف خالؿ التأمؿ كالمالحظة يستنتج
المتعمـ أنو ال يمكف فصؿ الممح
بكاسطة الترشيح ألنو ذائب في الماء

،كيمكف فصمو بكاسطة التبخير

كالذم يعبر عف طريقة فصؿ تستخدـ

لفصؿ المكاد الصمبة الذائبة في مادة

سائمة أك المكاد السائمة الذائبة في مكاد سائمة أخرل؛ حيث

نحصؿ عمى المذاب كيتـ التخمص مف المذيب.
يستخدـ الفصؿ الخطكة الثانية :االندماج المنظـ:
بالتبخير لفصؿ دكر المعمـ:

الممح عف

الماء.

يقكـ المعمـ بمناقشة الطالب في

متابعة
تفاعؿ

الطالب.

مفيكـ التبخير كمتى يستخدـ
لفصؿ المحاليؿ  ،كما يقكـ المعمـ

بتعريض محمكؿ ممح الطعاـ إلى

الميب كيطرح األسئمة التالية :

ماذا تالحظ عند استمرار التسخيف
؟ىؿ يمكف الحصكؿ عمى الماء؟

لماذا؟

دكر المتعمـ
يالحظ المتعمـ تككف ممح الطعاـ عمى الكأس ،بينما يتصاعد
بخار الماء ،كما يستنتج المتعمـ أف الفصؿ بالتبخير يتـ

الحصكؿ عمى المذاب كالتخمص مف المذيب.
يستخدـ الفصؿ الخطكة الثالثة اليقظة اليادئة:
بالتقطير لفصؿ دكر المعمـ:

الممح كالماء

يقكـ المعمـ بمناقشة التالميذ في طريقة التبخير كأم

كالحصكؿ عمى المحاليؿ التي تصمح لفصميا بالتبخير كما يقكـ المعمـ
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طرح أسئمة.

كؿ منيما.

بطرح المكقؼ المشكؿ التالي:
كيؼ يمكنؾ الحصكؿ عمى الماء؟ اقترح طريقة لفصمو عف
ممح الطعاـ ؟ يقكـ المعمـ بتركيب جياز التقطير كيطمب مف

الطالب تدكيف مالحظاتيـ.

دكر المتعمـ:

يالحظ المتعمـ تبخير الماء
كتجميعو في الدكرؽ اآلخر(ب)

بينما يبقى الممح في الدكرؽ (أ)
يستنتج مفيكـ

التقطير.

الخطكة الرابعة :المعالجة النشطة:

دكر المعمـ:

مناقشة

الطالب.

يقكـ المعمـ بتذكير المتعمميف بطريقة التبخير التي تستخدـ

لمحصكؿ عمى المذاب بينما طريقة التقطير يتـ الحصكؿ
عمى و
كؿ مف المذاب كالمذيب ،يقكـ المعمـ بطرح األسئمة

التالية  :ما مفيكمؾ لمتقطير ؟ما عالقة التقطير بالتبخير ؟

دكر المتعمـ:

يستنتج المتعمـ أف التقطير يعتمد عمى التبخير حيث يتضمف
عمميتي التبخير كالتكثيؼ معان كيتـ الحصكؿ عمى المذاب

كالمذيب.
يعدد تطبيقات

الخطكة الخامسة :تكسيع السعة الدماغية.

بالتبخير

يعطي المعمـ مسائؿ إضافية كيساعد المتعمـ عمى تطبيؽ ما الطالب.

عممية لمفصؿ
كالتقطير.

دكر المعمـ:

تعممو في مسائؿ جديدة.

ميز بيف مفيكمي التبخير كالتقطير.
سٌ )1
س )2اذكر ثالثة مف التطبيقات العممية عمى الفصؿ
بالتقطير.

دكر المتعمـ:
يقكـ المتعمـ باإلجابة عف األسئمة السابقة كتزداد قدرتو عمى
التعميـ في مكاقؼ جديدة.
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متابعة
إجابة

التقكيـ الختامي:
س )1اكتب المصطمح العممي اآلتي:
أ( -

) طريقة تستخدـ لفصؿ المكاد الصمبة الذائبة في المكاد

السائمة باستخداـ الح اررة حيث نحصؿ بيا عمى المذاب فقط.
)طريقة تستخدـ لفصؿ المكاد الذائبة بحيث نحصؿ عمى

ب( -
و
كؿ مف المذاب كالمذيب كتتـ بالتبخير كالتكثيؼ معان.

س )2أكمؿ الفراغات اآلتية:
أ -تعتمد طريقة التقطير عمى عمميتيف ىما ..................... :ك . ...............

س )3بما تفسر :عدـ الحصكؿ عمى المادة المذيبة في حالة الفصؿ بالتبخير.
نشاط بيتي  :اكتب تقري انر عف كيفية استخداـ الفصؿ بالتقطير في عممية تكرير النفط.
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بطاقة صفية ( )12الفصؿ بالتبخير كالتقطير

س )1ضع دائرة حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة فيما يمي:
 يقصد بالتقطير:

ب -عممية تبخر ثـ تكاثؼ.

أ -عممية تبخر.

د -عممية تكاثؼ.

ج -عممية تكاثؼ ثـ تبخر.

 أحد التطبيقات التالية يمثؿ الفصؿ بالتبخير:
ب-فصؿ مشتقات العطكر.

أ-تحمية المياه.

د-تكرير النفط.

ج-استخالص ممح الطعاـ.

س )2أكمؿ الجدكؿ التالي بكضع إشارة (√)أماـ طريقة الفصؿ المناسبة في كؿ مما
يأتي:
المػػػػػادة

طريقة الفصؿ

الغرباؿ

اليد

الترشيح

التبخير

التقطير

المكسرات
تحمية المياه
كحكؿ كماء
الدقيؽ كالسكس
الشكائب العالقة بالماء
استخالص الممح مف مياه البحار

بـ تفسر :تستخدـ طريقة الفصؿ بالتقطير في صناعة كاستخالص العطكر مف النبات.
سَّ )3
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الفصؿ الرابع
طرؽ فصؿ المكاد
الدرس الثالث :فصؿ المركبات
األىداؼ العامة:
 -1التعرؼ عمى طريقة الفصؿ بالمغناطيس.
 -2التعرؼ عمى طريقة الفصؿ بالتحميؿ الكيربائي.

المتطمبات السابقة

المفاىيـ األساسية
التحميؿ الكيربائي.

ييعرؼ التقطير.

عرؼ التقطير.

يعدد التطبيقات العممية

عدد بعض التطبيقات العممية
ٌ
عمى الفصؿ بالتقطير.

عمى الفصؿ بالتقطير.

األدكات كالمكاد المستخدمة
األىداؼ

لمغناطيس

لفصؿ برادة

الحديد عف
الرمؿ.

رمؿ -حديد -مغناطيس -ماء -قضباف كربكف -أسالؾ –
بطارية  -كأس زجاجي.

اإلجراءات التعميمية التعممية

السمككية
يستخدـ

قياس المتطمبات السابقة

الخطكة األكلى :االستعداد لمتعمـ:
دكر المعمـ:

التقكيـ
مالحظة
الطالب.

يقكـ المعمـ بمناقشة الطالب لمكشؼ عف خبرتيـ السابقة حيث
يستذكر الطالب مفيكـ التقطير كبعض التطبيقات العممية

عمى التقطير يقكـ المعمـ بتكزيع الطالب إلى مجمكعات كيكزع
عمى كؿ مجمكعة مخمكط برادة الحديد مع الرمؿ ،كما يقكـ

بطرح األسئمة التالية :

ىؿ يمكف فصؿ برادة الحديد باليد أك الغرباؿ ؟ لماذا؟ اقترح
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طريقة لفصؿ برادة الحديد؟ يقكـ المعمـ بتزكيد المجمكعات
بقطع مغناطيس كيطمب تدكيف مالحظاتيـ.

دكر المتعمـ:

مف خالؿ التأمؿ كالمالحظة:

يستنتج المتعمـ أنو ال يمكف

فصؿ مخمكط الرمؿ عف برادة

الحديد باليد أك الغرباؿ كانما يمكف فصمو بالمغناطيس ،حيث
يجدب المغناطيس برادة الحديد كال يجذب الرمؿ.
يفسر سبب
عدـ فصؿ

المركبات
بالطرؽ

الخطكة الثانية :االندماج المنظـ:
دكر المعمـ:

االستماع إلى
إجابات

يقكـ المعمـ بمناقشة الطالب في طرؽ فصؿ المخاليط كيقكـ الطالب.

المعمـ بإحضار عينات مف مركبات مثؿ ممح الطعاـ –ماء –

الفيزيائية

سكر  ،يطرح المعمـ األسئمة التالية :ىؿ يمكف فصؿ المركبات

...إلخ).

دكر المتعمـ:

(يد -ترشيح السابقة إلى مككناتيا بطرؽ الفصؿ السابقة ؟ لماذا؟

يستنتج المتعمـ أف المركبات ال يمكف فصميا بكاسطة الطرؽ

الفيزيائية ألنيا ناتجة عف تغيرات كيميائية.
يستخدـ

التحميؿ

الكيربائي
لفصؿ

الخطكة الثالثة :اليقظة اليادئة:
دكر المعمـ:

يقكـ المعمـ بمناقشة التالميذ في طرؽ فصؿ المركبات كعدـ

تشابيا مع طرؽ فصؿ المخاليط ،كما يقكـ المعمـ بطرح

مركب الماء المكقؼ المشكؿ التالي:

إلى

عناصره.

كيؼ يمكف فصؿ مركب الماء إلى
عناصره؟ يقكـ المعمـ بتكصيؿ

الدائرة التالية كيطمب مف المتعمـ
تدكيف مالحظاتو..
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متابعة تفاعؿ

الطالب.

دكر المتعمـ:
يالحظ المتعمـ ظيكر فقاعات عند أقطاب الكربكف دليؿ عمى
تفكؾ الماء إلى مككناتو ،كما يستنتج المتعمـ أنو ال يمكف

فصؿ مككنات الماء بالطرؽ الفيزيائية البسيطة ألنو مركب.
يستنتج

الخطكة الرابعة :المعالجة النشطة:

التحميؿ

يقكـ المعمـ بتذكير المتعمميف بأف المركبات تحتاج إلى طرؽ

مفيكـ

الكيربائي.

مناقشة

الطالب.

دكر المعمـ:

خاصة لفصميا ألنيا ناتجة عف تغيرات كيمائية ،كما يقكـ

بمناقشة الطالب في كيفية فصؿ الماء إلى عناصره .يقكـ
المعمـ بطرح السؤاؿ التالي :ما مفيكمؾ لمتحميؿ الكيربائي؟

كماىي تطبيقاتيا العممية؟

دكر المتعمـ:

يستنتج المتعمـ أف التحميؿ الكيربائي طريقة تستخدـ لفصؿ

المركبات ،مثؿ الماء بكاسطة الكيرباء  ،كتستخدـ ىذه الطريقة

في الصناعة عمى نطاؽ كاسع في التحميؿ الكيربائي.
يعدد

تطبيقات

عممية

لمفصؿ
بالتبخير

كالتقطير.

الخطكة الخامسة :تكسيع السعة الدماغية:
دكر المعمـ:

يعطي المعمـ مسائؿ إضافية كيساعد المتعمـ عمى تطبيؽ ما

تعممو في مسائؿ جديدة.

بـ تفسر :ال يمكف فصؿ مككنات الماء بكاسطة
سَّ )1

التقطير؟

س )2اذكر ثالثة مف التطبيقات
بالتقطير.

العممية عمى الفصؿ

دكر المتعمـ:
يقكـ المتعمـ باإلجابة عف األسئمة السابقة كيزداد قدرتو عمى
التعميـ في مكاقؼ جديدة.
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متابعة إجابة

الطالب.

التقكيـ الختامي:
س )1اكتب المصطمح العممي اآلتي:
أ( -

) طريقة تستخدـ لفصؿ برادة الحديد عف الرمؿ.

ب( -

)طريقة تستخدـ لفصؿ المركبات باستخداـ الكيرباء.

س )2أكمؿ الفراغات اآلتية:
أ-يمكف فصؿ برادة الحديد عف الرمؿ بكاسطة . ................................
ب-يتفكؾ مركب الماء بكاسطة التحميؿ الكيربائي إلى غاز  .........كغاز . .........

نشاط بيتي  :اكتب تقري انر عف كيفية استخداـ طريقة التحميؿ الكيربائي في عمميات
الطالء الكيربائي.
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بطاقة صفية ( )13التمييز بيف طرؽ الفصؿ المختمفة
س )1تأمؿ األشكاؿ التالية :اكتب اسـ طريقة الفصؿ المناسبة كمثاالن لكؿ طريقة كفقان لممثاؿ

األكؿ:
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ممحؽ ( ) 14
تسييؿ ميمة البحث
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