
 

 غـزة –الجامعــة اإلسالميــة 

[[[[[ 

The  Islamic University –  Gaza  

 Research and Postgraduate Affairs شئون البحث العلمي والدراسات العليا

 Faculty         of          Education كليـــــة التربيـــــــة

  Master Curriculum and teaching Methods ماجستير مناهج وطرق التدريـس

 

 

  

 لمي والعصف الذهنياالستقصاء الع استراتيجية تدمجأثر استخدام 
 تنمية الوعي البيئي لدى طالبات الصف السادس األساسي بغزة في

 
The Impact a Strategy Integrating Scientific Inquiry 

 and Brainstorming on Developing  Environmental 

Awareness among sixth Graders in Gaza 

 

 إعداد الباحثة:
 أمان عبد الحي محمود المبحوح

 
 إشراف:

 األستاذ الدكتور/
 فتحية صبحي اللولو 

 
ُقدَمت َهذه الرسالة ِاسِتكَمااًل ِلُمَتطلباِت الُحصوِل على َدَرَجِة اْلَماِجسِتيِر ِفي الَمَناهِج وُطرق 

 اِمَعِة اإِلسالِميِة ِبغزة.الَتدريِس بُكليِة الَترِبيِة ِفي اْلجَ 
م 2016سبتمبر  /هـ  1437ذو الحجة 







  ث
 

 ملخص الدراسة

أثر استخدام استراتيجية تدمج االستقصاء العلمي والعصف  بيانهدفت الدراسة إلى 
 .الوعي البيئي لدى طالبات الصف السادس األساسي بغزةالذهني في تنمية 

( طالبة من طالبات الصف السادس األساسي بمدرسة 79وتكونت عينة الدراسة من )
م(، تم 2015/2016القاهرة األساسية "أ" للبنات التابعة لمديرية غرب غزة للعام الدراسي )

( طالبة 37ية، المجموعة الضابطة )توزيعهن على شعبتين دراسيتين تم اختيارهما بصورة عشوائ
 طالبة . (42والمجموعة التجريبية )

وتمثلت أدوات  ،التجريبيشبه ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج 
ومقياس الممارسات البيئية، وتم التأكد من صدق وثبات  الدراسة: اختبار المعرفة البيئية

وبعد التطبيق  تطبيقهما على عينة استطالعية.األدوات، من خالل عرضها على المحكمين و 
باستخدام عددا من   (SPSS)البعدي ألدوات الدراسة وإجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة 

 :التاليةتم التوصل الى نتائج الدراسة  األساليب
ي درجات متوسط بين ( (α ≤ 0,05مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  دوجو  .1

في اختبار المعرفة البيئية لصالح طالبات  والضابطة ريبيةطالبات المجموعة التج
 المجموعة التجريبية.

ي درجات متوسط ( بين (α ≤ 0,05مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  دوجو  .2
في مقياس الممارسات البيئية لصالح طالبات  الضابطةو  طالبات المجموعة التجريبية

 المجموعة التجريبية.
 حثة بعدة توصيات من أبرزها:وفي ضوء ذلك توصي البا

والعصف الذهني في  تدريس تبني استخدام استراتيجية تدمج االستقصاء العلمي  .1
 .العلوم

تدريب معلمي العلوم على تدريس مناهج العلوم بالطرق التدريسية الحديثة التي تعمل  .2
 على تنمية الوعي بالبيئة والمخاطر المحدقة بها وكيفية حمايتها.

العلمي، العصف الذهني، الوعي البيئي، الصف السادس  : )االستقصاءكلمات مفتاحية
 األساسي(.
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ABSTRACT 

The objective of this study is to examine the impact of using a strategy 

that integrates scientific inquiry and brainstorming in raising 

environmental awareness of the sixth grade students in Gaza. 

The sample consisted of (79) students of the sixth grade students in 

Alqahera Girls School 'A' in the western Gaza educational directorate in 

the academic year (2015/2016). The sample subjects were distributed on 

two classes selected randomly; a control group consisting of 37 students 

and an experimental group consisting 42 students. 

In order to achieve the objectives of the study, the researcher used the 

experimental approach. The study tools were: environmental knowledge 

test, and environmental practices scale. Both the validity and reliability 

of the tools were checked through presenting them to arbitrators and 

through applying them to a pilot sample. 

After the post application of the study tools and processing the statistical 

analysis by (SPSS) the study concluded a number of findings, the most 

important of which are the following: 

1. There are statistically significant differences at the level (0, 05 ≥ 

α) between the mean scores of the experimental and control 

groups in the environmental knowledge test in favor of the 

experimental group. 

2. There are statistically significant differences at the level (0, 05 ≥ 

α) between the mean scores of the experimental and control 

groups in the environmental practices scale in favor of the 

experimental group. 

The most important recommendations of the study: 

1. Adopting a strategy that integrates scientific inquiry and 

brainstorming to teach science courses as well as other educational 

materials. 

2. Training science teachers on teaching science curricula by modern 

teaching methods so as to raise the awareness of the environment 

to preserve it. 

Keywords: (scientific inquiry, brainstorming, environmental awareness, 

sixth grade). 
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يَرْف عِ اللَّهُ الَّذِينَ آ مَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا  ﴿
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   اإلهداء

)صلى هللا عليه  نبي الرحمة سيدنا محمدإلى من بلغ الرسالة، وأدى األمانة، ونصح األمة، إلى 
 وسلم(..

افتخار  بكل أسمه انتظار، وأحمل بدون  ءالعطا علمني من والوقار، إلى بالهيبة هللا كلله من إلى
 .. أبي الغالي حفظه هللا

أمي  جراحي بلسم وحنانها نجاحي، سر هادعاؤ  كان من الوجود، إلى وسر الحياة إلى بسمة
 الغالية حفظها هللا ..

 ..حياتي. رياحين إلى البريئة والنفوس الرقيقة الطاهرة القلوب إلى
 إخوتي وأخواتي ..
مسه في سماء حياتي، إلى رفيق دربي ونبض قلبي، أدامه هللا لي والذي إلى من أشرقت ش

 بصحبته من هللا على بهذا العلم المبارك..
 زوجي الغالي عالء حفظه هللا..

 إلى فلذة كبدي ومهجة قلبي ابنتي التي تحملت انشغالي عنها
 ورعاها.. هللا حفظها "تقى"

 لهم إلى من سعدت برفقتهم وصحبتهم واعتبروني ابنة
 األعزاء.. زوجي أهل

والذين لم يتح لي يد العون والمساعدة  لي  إإلى زميالتي في العمل وفي الدراسة الى كل من مد 
 ..المجال ذكرهم

 المعرفة..العلم و إلى المربين األفاضل الذين نهلت على أيديهم بواكير 
 .أمامي. الطريق يضيء برقه سنا أصبح حرفا   علمني من كل إلى وأخيرا  

 

 ..إليكم جميعا أهدي هذا العمل المتواضع
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 شكر وتقدير

الحمد هلل جليل  ،فيه مباركا   طيبا   كثيرا   الحمد هلل حمدا   ،الحمد هلل الذي تتم بنعمته الصالحات
خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد ، والصالة والسالم على باعث الهمم ذي الجود والكرم النعم 

  :بعدأما  ومن سار على دربه الى يوم الدين.آله  ى صحبه ومن وااله وعلىهللا، صلى هللا عل
ى وأن دَالِى وَل ي وعَل عَ تَمْعَنْي أ التِ كَتِعمَنِ رَكُشْن أ ي أ نِعْوزِأ  ربِ" سبحان القائل في محكم التنزيل 

لقول  ، وامتثاال  وباطنا   ، ظاهرا  وآخرا   (، فالحمد هلل والشكر هلل أوال  15)األحقاف: "اهرض ت  اًحَالِصَ ل مَعْأ 
رواه الترمذي، فإنه يطيب لي  ر هللا"كُ شْ اس ال يَ ر النَ كُ شْ ال يَ  نْ " مَ النبي محمد صلى هللا عليه وسلم: 

في هذا المقام أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للصرح العلمي العظيم الجامعة االسالمية منارة العلم 
 حفظها هللا األستاذة الدكتورة/ فتحية اللولوي وتقديري إلى كما أتقدم بخالص شكر  والعلماء.

هللا عني  ااإلشراف على رسالتي، وحسن توجيهي وتقديم النصح واإلرشاد لي فجزاهقبول ب التفضله
 صالح الناقة، الدكتور/وإنه لمن دواعي فخري واعتزازي أن يناقش هذه الرسالة  خير الجزاء.

وأتقدم لهما بأسمى آيات الشكر والعرفان لتفضلهما   حفظهما هللا عبد هللا عبد المنعموالدكتور/
بقبول مناقشة الرسالة، ليضعا مالحظاتهما المتميزة التي تثري هذا العمل فجزاهما هللا عني خير 

ص شكري وتقديري الى األساتذة الذين تفضلوا لبالجميل أتقدم بخا بالفضل واقرارا   واعترافا   الجزاء.
كما أتقدم بالشكر الجزيل  .هذه الدراسة وإخراجها بالشكل المطلوب فبارك هللا فيهم بتحكيم أدوات 

في موضوع الرسالة منذ  هلما بذل من جهد ووقت معي وتوجيهاتحفظه هللا  د. تيسير نشوان من
لتقديمه التوجيهات  أ. محمد أصالنوالشكر موصول أيضا إلى  البداية فجزاه هللا عني خير الجزاء.

على تنسيق  جبر أ. محمد بالمراجعة والتدقيق اللغوي و القيامه إيمان بركات أ.وكذلك ، ئحوالنصا
ومديرة  أ. بسمة حجازي والشكر موصول الى مديرة مدرسة القاهرة األساسية "أ" للبنات . الرسالة

ي في إجراء وتطبيق في تسهيل مهمت ماوذلك لتعاونه أ. حنان ميمةمدرسة الرافدين "ب" للبنات 
 لجهدها المتواصل معي وتقديم المساعدة. أ. عصمت العفيفي كما وأشكر، دوات الدراسةأ

الكريمين اللذين تعهداني بالتربية وكانا لي  والديمن  كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان
على دعمه  الغالي زوجي إلى بكل الحبأتقدم و كما  ،فكري بالنصح والتوجيه يضيئ نبراسا  

 والشكر موصول استي، وعلى ما قدمه لي من تشجيع ودعاء وصبر وعطاء.ومساعدته لي في در 
أتقدم بالشكر الى كل  وختاما   لي في دراستي. ساعدتهمالم إسالم وإيمانالى أخواتي وخاصة  أيضا  

  من مد لي يد العون والمساعدة فجزى هللا الجميع عني بخير في الدنيا واآلخرة.
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة

 ة:ــــالمقدم

والتكنولوجية ة في كل مجاالت الحياة العلمية، رعيشهد العالم اليوم حركة تغيير متسا
ما أدى إلى إنتاج كم هائل وكبير من المعرفة، فالشعوب المتقدمة تسعى بالدرجة  ،واالقتصادية

وترتيب المعرفة لتحقيق أقصى درجة من االستفادة في تطوير العملية ، األولى إلى تنظيم
م، فقد تزايد االهتمام بالعلم والبحث العلمي نتيجة التربوية والتعليمية لمواكبة طريق النجاح والتقد

الهتمام بالتعليم والعملية ا وذلك من خالل تزايد طموحات المجتمعات المختلفة في النمو والتقدم
لمشكالت التي والبحث عن األساليب العلمية الحديثة إليجاد الحلول ل بدرجة كبيرة، التعليمية
 .تواجهها

إن أول ما نزل من القرآن كان "اقرأ"،  بالغة للعلم والتعلم حتىوقد أولى اإلسالم أهمية 
قُلْ  المسلمين رجاال  ونساء ، يقول المولى عز وجل " فالتعلم والمعرفة من األمور المفروضة على

فللعلم تاريخ طويل جدا بدأ  .[9الزمر: ] "هَلْ يَسْت وِي ال َّذِينَ يَعْل مُونَ وَال َّذِينَ ال يَعْل مُونَ إِن َّمَا يَت ذ ك َّرُ أُوْلُوا األ لْبَاب 

نسان يعمل ويفكر، ولم تقف نشأته عند بيئة بذاتها أو شعب بعينه ، إنه تراث منذ بدأ اإل
نسانية كلها وسجل حافل باألعمال والمآثر التي قدمها البشر للسيطرة على البيئة وتسخيرها  اإل

 . (18 م، ص2012ألهدافه وغاياته .)الذنيبات، 

فالعلوم الدينية تشمل علوم  لوم أنواع عدة منها العلوم الدينية والعلوم الدنيوية،وللع
ألدب واللغة والرياضيات والعلوم تشمل علوم افالعلوم الدنيوية أما  الحديث والفقه والسيرة وغيرها،

ليمية تدرس عبر مراحل تعحيث  ) الفيزياء، والكيمياء، وعلم الحياة، والفلك (الطبيعية العلوم ، و 
متتالية إذ تقدم فيها ابتداء بعض المشاهدات العلمية للمتعلم المبتدئ ثم ينتقل التعلم تدريجيا إلى 

 . (5م، ص2001مبادئ العلوم ومن ثم الى مجاالت التخصص المختلفة .)المقرم، 
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ها أهمومن العلوم تدرس ضمن أهداف محددة أن  (15م، ص2001) المقرموقد ذكر 
تنمية قدرة المتعلمين  على ، و بقدر مناسب من الحقائق العلمية يد المتعلمينتزو أنها تعمل على 

استخدام األسلوب العلمي في التفكير حتى يصبح هذا األسلوب عادة تلقائية تساعدهم في 
تكوين بعض الميول على  وتعمل أيضا   ،المشكالت اليومية وفق أسس علميةمعالجة 

وتزويدهم بالخبرات التي تساعدهم على اكتساب ذلك واالتجاهات العلمية لدى المتعلمين 
تثمين وكذلك  ،تقبل الرأي المخالف والحوار باألسلوب العلميو  التفكير العلميتنمية والمتمثل في 

 .هاالحفاظ على الموارد الطبيعية فيو الل المصادر الطبيعية في البيئة أثر العلوم في استغ

ذي يولد التشوق للمعرفة ويجعل العملية التعليمية ن أفضل أنواع التعليم ذلك التعليم الإ
وكثير من المشاريع والقراءات  ،أكثر متعة وأكثر حيوية مع قليل من المحاضرات التقليدية

  (Strayer,2007,p.17)واالطالع في تعلم يتمركز حول الطالب ال المعلم.

ا بآفاق تعليمية نحن اليوم بحاجة أكثر من قبل إلى استراتيجيات تعليم وتعلم تمدنو 
تعمل على و  واإلبداعي لدى الطلبة، العلمي التفكير على تنميةواسعة ومتنوعة ومتقدمة تساعد 

 واألفكار اآلراء كل بظهور يسمح واألمان الحرية من جو لديهم في الكامنة الطاقات طالق إ
ستقصاء ية االالموقف، ومن هذه االستراتيجيات استراتيج مع التفاعل قمة الطالب في يكون  حيث

 العلمي واستراتيجية العصف الذهني وغيرها .

 لدى العلمي التفكير تنمية في فعالية التدريس أساليب أكثر ويعد االستقصاء العلمي من
 االستقصاء ومهارات وعملياته التعلم طرق  لممارسة الطلبة أمام الفرصة تيحي أنه حيث الطلبة

 النتائج . إلى وتوصله بحثه في الصغير مالعال سلوك المتعلم يسلك وهنا بأنفسهم،

عملية االستقصاء عملية ذاتية تتم من قبل الطالب في الفصول الدراسية وخارجها تعد و 
عندما يحفزون على دراسة ظاهرة أو موضوع معين، بغرض اكتشاف معلومات عنه أو حل 

 (.224م، ص 2001مشكالت أو طرح تساؤالت بشأنه. )زيتون، 
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 وبطرق  نشط بشكل التعلم في ينهمكون  الطلبة تجعل تفاعلية عملية لميالع االستقصاءو 
 األسئلة طرح على تركز وبأنشطة الطالب وبمحورية بالتفاعل تتميز عملية فهي انتاجية،

 للعالم أفضل فهم اكتساب على الطالب مساعدة منه والهدف التفسير، على والقدرة واالكتشاف
 الواقعية الحياة بتجارب أنشطة نم يتعلموه ما ربط خالل من المحيط

وهناك العديد من الدراسات السابقة والتي من خاللها أظهرت أهمية االستقصاء العلمي 
ومن هذه  عليمية مختلفة، في العملية التعليمية وأثره ومدى الرضا عن تطبيقه في مراحل ت

م(، 2011وري )م(، ودراسة الجه2014م(، ودراسة قباجة )2014الدراسات: دراسة الهاشم )
 م(.2006م(، ودراسة البلوشي والمقبالي )2010الزعبي )ودراسة 

العصف الذهني أحد األساليب الفاعلة التي تستخدم في تنمية التفكير وكذلك فإن 
نها في الوقت نفسه خطوة أساسية في أسلوب حل المشكالت أاالبتكاري لدى الطالب، كما 

 الذهني العصف كم من األفكار المختلفة، ويشير مفهومبطرق ابتكارية تعتمد على توليد أكبر 
 كما معين، موضوع حول جديدة أفكار توليد نحو اإلنسان دماغ لتحفيز تستخدم طريقة أنه إلى
 فترة خالل األشخاص من األفكار تلك من ممكن عدد كبرأ على للحصول وسيلة تعد أنها

 األمر يتطلب وبذلك وتنوعها األفكار عددت الى يهدف الجماعي التفكير من نوع فهي لذا قصيرة،
 حل الطالب على عندها يصعب التي الحاالت بعض في  الخصوص وعلى التفكير تضافر

    .(14 م، ص1988 مطالقة،)    . هلوحد المشكلة

 وبكفاءة وبفاعلية يمكن ما أسرع بوظائف للقيام للدماغ تشغيل هو الذهني والعصف
 قدر أكبر توليد المتعلم من يتطلب وهذا المواقف، لعالج التفكير اطوأنم األفكار وابتكار إلنتاج
 (.247 ص م،2009 والجيش، عفانة.) معين موقف أو موضوع في األفكار من ممكن

 بحثا   التفكير على يرتكز تعليمي أسلوب"أنه  (120 م، ص2007 كما أوضح البكري)
 بقية نقد دون  ليهاإ التوصل مث فكرة أفضل اختيار ثم الممكنة، الحلول من ممكن عدد أكبر عن

وهناك العديد من الدراسات السابقة القيمة، والتي من خاللها أظهرت أهمية  ،" ذمها أو األفكار
العصف الذهني في العملية التعليمية وأثره في مراحل تعليمية مختلفة، ومن هذه الدراسات: 
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م(، ودراسة 2014اسة القرارعة )م(، ودر 2014م(، ودراسة أبو شريخ )2016دراسة الزهراني)
 . م(2013الكساب )

على قضايا كثيرة هامة تخدم األفراد والمجتمعات منها القضايا  وقد ركز تدريس العلوم
تعني المحيط وتعرف بأنها اإلطار الذي يحيا فيه االنسان، والبيئة بمعناها الشامل  ،البيئية

) غيث  ه مع أقرانه من بني البشر.ويحصل فيه على مقومات حياته، ويمارس فيه عالقات
 (22م، ص2008ودهبية، 

تنبأ أهل االختصاص الى أهمية علوم البيئة، فتعددت فروعه واتسعت مجاالته  وقد
وانتشرت المعلومات البيئية في كل وسائل االتصال المعروض، فاختصرت المسافات و األزمات 

المؤسسات النظامية وغير النظامية، وانتشر الوعي بأهمية البيئة والحفاظ عليها من خالل 
في  آمنا   نسان الواعي بإبقاء البيئة  موطنا  عداد اإلإ من أجل  أساسيا   التربية البيئية ركنا   تواعتبر 

 (16م، ص2012الحاضر والمستقبل .)عطية وآخرون، 

كما عقدت األمم المتحدة العديد من المؤتمرات التي تتعلق بالبيئة وحمايتها والحفاظ 
ُعقد كما و  ،م1972ومؤتمر ستوكهولم عام  ،م1977ها مثل مؤتمر تبليسي المنعقد عام علي

م وغيرها 2015 عام مؤتمر األمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من أخطار الكوارث في
 من المؤتمرات .

زيادة الوعي  والمتمثلة في  أهداف التربية البيئية (24م، ص2008) غيث ودهبيةحدد وقد 
يجاد إلى إزيادة القدرة على السعي ، و وارتباطها بصحة االنسان وسالمته بالعوامل البيئية

، وكذلك لبيولوجية المتفاعلة في البيئةجتماعية واالقتصادية واالتوازن وتعزيزه بين العناصر اال
ر حول راتحسين اتخاذ القلاالقتصادية والطبيعية في البيئة زيادة المعرفة باألنظمة االجتماعية و 

تكمن أهمية ودور التوعية البيئية في ايجاد الوعي عند األفراد ، كما و قضايا المجتمع المستقبلية
تجاه والسلوك نحو البيئة، حيث يقومون بتحديد والجماعات، واكسابهم المعرفة وبالتالي تغيير اال

 .(61م، ص2009المشكلة ومنع األخطار البيئية .)ربيع، 
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العديد من الباحثين بمحاولة تناول العديد من المشكالت التي تواجه  هتما همية البيئة وأل
(، والتي هدفت إلى م2012دراسة نشوان والحرازين ): البيئة، ومن هذه البحوث والدراسات

التعرف على مستوى وعي طلبة الجامعات الفلسطينية بالمخاطر البيئية والصحية المترتبة على 
(، والتي هدفت م2012لحروب، ودراسة نشوان وعبد المنعم )بيض في ااستخدام الفوسفور األ

ائم على القضايا البيئية المعاصرة في تنمية الوعي بهذه قإلى قياس فاعلية برنامج محوسب 
القضايا ومهارة اتخاذ القرارات البيئية واالتجاه نحو استخدام الحاسوب في التعليم لدى طلبة 

 .ة األقصىالمستوى الرابع بكلية التربية بجامع

ومن الدراسات التي اهتمت بالبيئة وقياس مدى الوعي البيئي لدى األفراد دراسة السعدني  
حيث هدفت الدراسة لتوضيح مدى معالجة مقررات العلوم للظواهر الطبيعية م( 1994)

وتصورات الطالب وأكدت على ضرورة تضمين مقررات العلوم للظواهر الطبيعية والتركيز على 
 (222 م، ص2009الوقائية .) سالمة،  اإلجراءات

دور مهم في المجتمع ألنه ينشر المعرفة  ويزود المهارات الضرورية،  وللوعي البيئي
 .(63 م، ص2009المشاكل البيئية . )ربيع،  معويساعد في اكتساب اإليجابية للتعامل 

ات التربية على العناية بمستوييعمل تدريس العلوم  ( أن200م، ص2009وقد أشار سالمة )
 حساس بالبيئة ومعرفة الحل لقضاياها.البيئية  وتنمية النواحي الوجدانية والمعرفية، وتعميق اإل

المعلم هو المفتاح الرئيس لنجاح العملية التعليمية  ( أن111م، ص2009كما أكد ربيع )
ا من جهة وأهمية التعلمية كلها، ولهذا ينبغي توفر القناعة لديه بأهمية البرامج البيئية ومبرراته

البيئة ومكوناتها  ودورها في الحياة من جهة أخرى، كما ينبغي أن يكون هذا المعلم على مستوى 
 ، يؤهله للتعلم البيئي وتوظيفه في الحياة، وكذلك أن يكون قادرا  واالطالعمن األهلية والكفاءة 

لبيئية، والتي يتوقع من وأساليب التدريس المناسبة وتنوعها لبرامج التربية ا ق على تحديد طر 
 خاللها تحقيق األهداف البيئية المرجوة منها. 
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 :الدراسة مشكلة

على األدب التربوي  ة في التعليم كمعلمة ومن خالل االطالعومن خالل عمل الباحث
والدراسات السابقة والتي أكدت على أهمية البيئة وأهمية الوعي بالمخاطر والمشكالت البيئية، 

ا يختص بالقضايا فيمتوى الطالبات في التحصيل في مادة العلوم بشكل عام و الحظت تدني مس
يجابية نحوها بشكل خاص، لذا نحن بحاجة ماسة لقيم واالتجاهات اإلة واكتساب االمتعلقة بالبيئ

تدريسية خاصة نعمل من خاللها على تنمية الوعي بالمشكالت البيئية وكيفية الحفاظ  ق إلى طر 
ها، لهذا فقد وجدت الباحثة ضرورة لدراسة هذه المشكلة والمتمثلة في معرفة على البيئة وحمايت

 أثر االستراتيجية التي تدمج االستقصاء العلمي والعصف الذهني في تنمية الوعي البيئي.

 :اآلتي الرئيسي السؤال في الدراسة مشكلة تحددت

تنمية  فيي االستقصاء العلمي والعصف الذهن ة تدمجأثر استخدام استراتيجيما 
 ؟الوعي البيئي لدى طالبات الصف السادس األساسي بغزة

 : التالية الفرعية األسئلة الرئيسي السؤال هذا من ويتفرع

ما المالمح األساسية الستراتيجية االستقصاء العلمي المراد دراسة أثرها على تنمية  .1
 الوعي البيئي لدى طالبات الصف السادس األساسي بغزة ؟

األساسية الستراتيجية العصف الذهني المراد دراسة أثرها على تنمية الوعي ما المالمح  .2
 البيئي لدى طالبات الصف السادس األساسي بغزة ؟

 المراد  الذهني والعصف العلمي االستقصاء تدمج  الستراتيجية األساسية المالمح ما .3
 ؟ بغزة األساسي السادس الصف طالبات لدى البيئي الوعي تنمية على أثرها دراسة

ي درجات متوسط نبي (  ( α ≤ 0,05مستوى  عندة إحصائيداللة  ذات فروق  توجد هل .4
                                                                                                 المعرفة البيئية؟ اختبار في طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة
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ي درجات متوسطبين  (  ( α ≤ 0,05مستوى  عندة إحصائيداللة  ذات وق فر  توجد هل .5
          مقياس الممارسات البيئية؟ في والمجموعة الضابطةطالبات المجموعة التجريبية 

 : الدراسة فروض

 :لإلجابة على أسئلة الدراسة تم صياغة الفروض التالية

ي درجات متوسط بين ( (α ≤ 0,05مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد .1
 في اختبار المعرفة البيئية. والمجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

ي درجات متوسط ( بين (α ≤ 0,05مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد .2
 في مقياس الممارسات البيئية. والمجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 أهداف الدراسة :

 ي:تتمثل أهداف الدراسة فيما يل

التعرف على المالمح األساسية الستراتيجية االستقصاء العلمي المراد دراسة أثرها في  .1
 .تنمية الوعي البيئي لدى طالبات الصف السادس األساسي بغزة 

التعرف على المالمح األساسية الستراتيجية العصف الذهني المراد دراسة أثرها في  .2
 األساسي بغزة .تنمية الوعي البيئي لدى طالبات الصف السادس 

 الذهني العصفو  تدمج االستقصاء العلمي الستراتيجية األساسية المالمح على التعرف .3
 .بغزة األساسي السادس الصف طالبات لدى البيئي الوعي تنمية في أثرها دراسة المراد

 في استراتيجية تدمج االستقصاء العلمي والعصف الذهنيأثر استخدام  التعرف على .4
 .بيئي لدى طالبات الصف السادس األساسي بغزة تنمية الوعي ال
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 الدراسة:مية أه

 -تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها قد:

استراتيجية تدمج االستقصاء العلمي  باستخدام العلوم تدريس تتضمن لدروس نماذج تقدم .1
 .العلوم لمعلمي الدورات ومعدي التربويين المشرفين تفيد قد والعصف الذهني

استراتيجية تدمج االستقصاء العلمي والعصف  على التعرف في لومالع معلمي تفيد .2
 ها في تدريس العلوم.استخدام ضرورة وعلى الذهني

 العلوم. تدريس بطرائق المتصلة التربوية األدبيات إلى مهمة إضافة تكون  .3

لى عقد المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل الالزمة لنشر إتوجه نظر المسؤولين  .4
 بيئي بين أفراد المجتمع .الوعي ال

لى ضرورة االهتمام أثناء التدريس وتوظيف المعلومات المقررة إتوجه نظر المعلمين  .5
 لخدمة البيئة ومعالجة القضايا البيئية .

يمكن اإلفادة منه من باحثين آخرين في إجراء  مقياس للوعي البيئيتوفر هذه الدراسة  .6
 .دراسات مشابهة

 الدراسة : حدود

 :ائج الدراسة بالحدود التاليةتتحدد نت

الدراسة على طالبات الصف السادس األساسي في مدرسة القاهرة األساسية  اقتصرت .1
 )أ( التابعة لمديرية غرب غزة.

 م.2016_ 2015الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي   أجريت .2
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تاب العلوم الدراسة على الوحدة السابعة )الثروات والمصادر الطبيعية ( من ك طبقت .3
 العامة للصف السادس األساسي الجزء الثاني .

لذا فإن نتائج هذه  داد الباحثةة ومقياس الممارسات البيئية من إعاختبار المعرفة البيئي .4
 مرتبط بمدى صالحية االختبار والمقياس وصدقهما وثباتهما.الدراسة 

 الدراسة : مصطلحات 

 لتالي:كا اجرائيا تعرف الباحثة مصطلحات الدراسة

  : االستقصاء العلمي

أسلوب من أساليب التدريس حيث يتيح الفرصة للطلبة لممارسة طرق العلم وعملياته من خالل 
مجموعة من الخطوات المنظمة والمخطط لها للوصول الى حلول وتفسيرات ألسئلة محيرة 

 تواجههم.

 العصف الذهني:

األفكار والحلول التي يطرحها الطلبة  أسلوب تعليمي يعتمد على استمطار أكبر قدر ممكن من 
 حول مشكلة مطروحة ومن ثم اختيار أفضل هذه الحلول.

 الوعي البيئي:

مدى اكتساب الطالبات للمعارف البيئية و كذلك للممارسات المحافظة على البيئة  
 وتقاس بالدرجة التي تحصل عليها الطالبة في مقاييس الوعي البيئي المعدة في هذا البحث وهي

 اختبار المعرفة البيئية ومقياس الممارسات البيئية .
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  الصف السادس األساسي:

 الصف من تبدأ والتي ، العام التعليم مراحل من األساسية المرحلة صفوف أحد هو
 .عادة سنة ( 11-12) بين ما الفصل هذا في الطالب أعمار وتتراوح  ،رالعاش حتى األول



   
 

 

 

 

 الفصل الثاني

 ي إلطار النظر ا
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري 

 للمفاهيم األساسية في الدراسة وهي مقسمة كما يلي: مفصال   يتناول هذا الفصل عرضا  

دمج استراتيجيتي االستقصاء العلمي والعصف الذهني ويندرج : ويتناول المحور األول
 تحته:

 .االستقصاء العلمي  أوال :

 .: العصف الذهني ثانيا  

 .الذهني  والعصف العلمي ستقصاءاال دمج: ثالثا  

 .: الوعي البيئيالمحور الثاني

 .الذهني والعصف العلمي االستقصاء تدمج استراتيجية :األول المحور

 االستقصاء العلمي :أوالً  

 الطلبة لدى العلمي التفكير تنمية في فعالية التدريس أساليب أكثر من االستقصاء يعد
 بأنفسهم، االستقصاء ومهارات وعملياته التعلم طرق  لممارسة ةالطلب أمام الفرصة تتيح أنها حيث
 من النتائج، والعلوم الطبيعية إلى وتوصله بحثه في الصغير العالم سلوك المتعلم يسلك وهنا

 وجهات فيها وتتعدد اآلراء، فيها تختلف التي الموضوعات خاصة باالستقصاء الغنية المواد
 لدى تقييم وطريقة العلوم، في تدريس كأسلوب االستقصاء قةطري إدخال لزاما   كان لذلك النظر،
 .الطلبة أداء مستوى  رفع جلأ من المعلم

 أن جانيه يرى  بينما واحد، بمعنى واالكتشاف االستقصاء المختصين بعض ويستخدم
 في رئيس بشكل التدريس من الهدف هو فاالكتشاف واالستقصاء، االكتشاف بين فرق  ثمة
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 والجامعية، الثانوية األعلى المراحل في يبدأ أن فيمكن االستقصاء أما األولى األساسية المرحلة
في  . واحدة لعملة وجهان واالكتشاف االستقصاء أن( 23-20م، ص2008 غباين،) ويرى 
 وكذلك التأملي والتفكير االستكشاف مثل أخرى  لمصطلحات البعض مرادفا   يستخدمه حين

 وباقي االستقصاء لفظ بين يميز والبعض اآلخر المشكالت وحل االستقرائي التفكير
 .المصطلحات

 مفهوم االستقصاء العلمي:

  لالستقصاء منها: كثيرة تعريفات التربوي  األدب في ورد وقد

مبتدع برنامج التدريس باالستقصاء،   (Richard Suchman)ريتشارد سوخمان يقول
تركون لوحدهم، وهو طريقة طبيعية يبدأ أن االستقصاء هو الطريقة التي يتعلم بها الناس عندما ي

 (.393م، ص2011بها المتعلم التعلم عن البيئة.) خطايبة، 

على أنه عملية حل المشكلة ذات المحتويين  (Rachelson)كما ويعرفه راشيلسون 
  (Keneth George)وهما: توليد الفرضيات واختبار هذه الفرضيات، كما عرفه كينيث جورج 

نماط التعليم يستخدم فيه المتعلم مهارات واتجاهات من أجل توليد أنمط من وزمالؤه على أنه 
 (.186-185م، ص 1992وتنظيم المعلومات وتقويمها. )نشوان، 

كما في تحديد مشكلة وتصميم  متقدما   علميا   ويرى جانييه أن االستقصاء يتضمن سلوكا  
م، ص 2004حديثة.) زيتون، تجربة وعمل فرضيات وتقويم خطوات التجربة وتنمية اتجاهات 

138.) 

( بأنه مجموعة من الخطوات المنظمة  205-203 م، ص2002كما يعرفه الحيلة )
بعض من خصائصه منها  لحل المشكلة أو لتفسير موقف محير، ويوضح أيضا   ومنطقيا   علميا  

 لتعليم.ا عملية في وموجه مرشد الذاتي وكذلك كون المعلم التعلم للدرس و تشجيع التخطيط دقة
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م( االستقصاء بأنه عملية يتم من خاللها وضع المتعلم في 1988أبو حلو)ويعرف 
موقف تعليمي مثير يشككه في ظاهرة ما من ظواهر الدراسات االجتماعية فيدفعه الى استخدام 
خطوات حل المشكلة القائمة على األسلوب العلمي في التفكير للوصول الى تعميم أو فكرة أو 

م، ص 2002لى أساسه اتخاذ قرار ما وتطبيقه في مواقف حياتية جديدة. )الحيلة، مبدأ يمكن ع
204). 

فعملية االستقصاء عملية ذاتية تتم من قبل الطالب في الفصول الدراسية وخارجها 
عندما يحفزون على دراسة ظاهرة أو موضوع معين، بغرض اكتشاف معلومات عنه أو حل 

 (.224م، ص 2001)زيتون، مشكالت أو طرح تساؤالت بشأنه. 

 يدرس التي المتنوعة الطرق "  بأنه( NSTA) العلوم لمعلمي الوطنية الجمعية وتعرفه
 ويشير عملها من المستمدة األدلة لىإ استنادا   تفسيرات واقتراح الطبيعي العالم العلماء

 وفهم لديهم المعرفة تطوير على الطالب يعمل خاللها من التي األنشطة لىإ العلمي االستقصاء
 .(1P ،2004 ،NSTA" .)الطبيعي العالم العلماء يدرس كيف فهم وكذلك العلمية، األفكار

 أن التعريفات السابقة تشترك في عدة نقاط أهمها: يتضح للباحثةمما سبق 

 الذاتي. التعلم حدوث الى تهدف أن االستقصاء عملية 
 سه.بنف المعرفة إلى وصوال المستقل بالتفكير المتعلم يقوم 
 .الهدف النهائي من االستقصاء هو اكتشاف المعلومات وحل المشكالت 
 العلمي. األسلوب على القائمة المشكلة حل خطوات تستخدم فيه 

 :العلمي أنواع االستقصاء

 تضمنت األدبيات التربوية عدة أنواع من االستقصاء منها ما يلي:

الطالب الطريقة م( أنه يتضمن اختيار 2002: يعرفه علي )االستقصاء الحر .1
واألسئلة والمواد  واألدوات  الالزمة للوصول الى حل قضية ما، لفهم األحداث 
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واألشياء والظواهر حوله، وال يكون الهدف منه الحصول على المعرفة المباشرة عن 
 نما يهتم باكتشاف نواحي القصور في تلك المعرفة. إموضوع معين 

على استخدام عمليات عقلية  ن الطالب قادرا  وهذا النوع من االستقصاء يتطلب أن يكو 
 متقدمة تمكنه من وضع االستراتيجية المناسبة للوصول الى المعرفة .

م( أنه نوع من أنواع االستقصاء حيث 2003: يعرفه النجدي )االستقصاء الموجه .2
رشاداته أو ضمن خطة بحثية أعدت إشراف المعلم و إتجري عمليات التقصي تحت 

اء عمليتي التدريس هذا النوع أكثر مناسبة من الناحية التطبيقية أثن مقدما، حيث يعد
نه يتطلب قدرات عقلية وعمليات معرفية أقل من نظيره االستقصاء أ والتعليم، كما

 (.529-528م، ص 2014الحر.)الهاشم، 
م، 754) الكريم وعبد أحمد من كال تعرفهاالستقصاء التحكيمي )العادل(:  .3

 حل على ويقوم الصالحة، المواطنة بتربية يهتم تدريسي وذجنم"  :بأنه( 2001ص
 واالتفاق والمناظرة المناقشة إلى تقود استقصائية بطريقة والجدلية المعقدة القضايا

 الجدلية القضايا بشأن حكيم قرار إلى للتوصل بالعدل يتسم واحد رأي على
 ".المطروحة

 يتم مطروحة، جدلية قضية حول الرأي في مختلفين فريقين من المجتمع يتكون  حيث
 ثالث فريق تعيين ويتم والبراهين، بالحجج رأيه على منهما كل يدلل بحيث بينهما التناظر
 القضية. حول الخالف ليحل بالعدل يتسم رأي إلعطاء

 هنا أنها استخدمت االستقصاء من نوع الموجه والذي تجري فيه عمليات وتشير الباحثة
 من لمناسبته وذلك ،مقدما   أعدت بحثية خطة ضمن أو وارشاداته المعلم شرافإ تحت التقصي
والتعليم، حيث قامت بدمجه مع العصف الذهني  التدريس عمليتي أثناء التطبيقية الناحية

 للحصول على االستراتيجية الجديدة وهي استراتيجية تدمج االستقصاء العلمي والعصف الذهني.
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 خطوات استراتيجية االستقصاء:

أن التعلم باالستقصاء يمر بعدة خطوات  (211ص م، 2008واللولو)ألغا يوضح ا
 منظمة وهادفة يمكن تقسيمها الى مراحل على النحو التالي:

 : تقديم الموقف المحير أو القضية المطروحة.الخطوة األولى

ثارة لتوليد االهتمام وتحديد الهدف وتوزيع العمل من خالل طرح حيث تعتبر مرحلة اإل
المحير باستخدام عدة أسئلة متنوعة وتشمل جميع جوانب الموقف المحير إلثارة اهتمام  الموقف

 المتعلمين للبحث في عدة اتجاهات.

 : جمع المعلومات لتحديد جوانب القضية .الخطوة الثانية

حيث يتم التأكد مما هو مطروح والتقدير الكمي لحجم المشكلة والتنوع في جوانبها، 
 ومات عن العوامل المؤثرة عليها.وتفرعاتها، والمعل

 : اإلجابة عن األسئلة. الخطوة الثالثة

تهتم هذه المرحلة باإلجابة عن األسئلة وجالء الموقف المحير وقد يتضمن ذلك اجراء 
مقابالت مع متخصصين ومسؤولين وإجراء تجارب بسيطة أو االطالع على مصادر معرفية 

 ذات عالقة بالموضوع.

 التوصل الى النتائج والتفسيرات.: الخطوة الرابعة

والنتائج هي إجابات لألسئلة المطروحة، أما التفسيرات فهي بيان ما وراء النتائج من 
 .لى ظهورها بالشكل التي هي عليهإأسباب أدت 
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 : تحليل عمليات التفكير.الخطوة الخامسة

الي يلزم أن عمليات التفكير وعمليات العلم مهمة في أسلوب االستقصاء العلمي وبالت
يتعرف المعلم وحتى التالميذ ما تم من عمليات وسالمة استخدامها وتوظيفها في البحث عن 
المعرفة، وتحليل عمليات التفكير يكشف المهارات العلمية لدى التالميذ والتي يمكن توظيفها 

 خالل عملية االستقصاء العلمي .

ام االستقصاء على خطوات التعلم باستخد ( 23-20م، ص2008) ويوضح غباين
 النحو التالي:

: يبدأ االستقصاء عند الشعور بالحاجة لمعرفة شيء ما، إما عن الشعور بالمشكلة .1
طريق طرح سؤال يربك الطلبة معرفيا أو عن طريق اآلراء المتناقضة أو عرض 

 موقف مثير ومحير.
ليهم أن إثم يطلب  بهلى طالإ : وذلك بأن يقدم المعلم سؤاال عاما  تحديد المشكلة .2

 يضعوا أسئلة أكثر دقة أو من خالل تقديم المعلم المشكلة بشكل غير مباشر.
: وذلك بوضع الفرضيات أو أجوبة مؤقتة، فقد يتوصل وضع حل تجريبي للمشكلة .3

لى وضع الفرضيات التي تكون بمثابة حلول مؤقتة إالطلبة بتوجيه وإرشاد المعلم 
 عرفية.بنيت على اعتقادات الطلبة وخلفياتهم الم

: بعد صياغة الفرضيات يكون الطلبة مستعدين فحص واختبار الحل التجريبي .4
 لجمع البيانات التي سوف تؤيد الفرضية أو ترفضها.

: بعد كتابة المشكلة والفرضيات على السبورة تقرأ كل فرضية الوصول الى قرار .5
يقوم الطلبة  شراف المعلم، ثمإتتعلق بتلك المشكلة والبراهين واألدلة الداعمة تحت 

 بوضع النتائج والفرضيات في صيغة واحدة بعد أن يتم فحصها بصورة منفردة .
: بعد أن يتأكد الطلبة من صحة أو صدق الفرضية تطبيق القرار في مواقف جديدة .6

 يحق لهم أن يعمموا النتائج على حاالت مشابهة.
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األغا  ليتم دمجها مع خطوات االستقصاء العلمي التابعة للولو و  تبنت الباحثةوقد     
 االثنتين معا .للتقارب الكبير بين خطوات  لسهولة دمجهما بسبب وذلك العصف الذهني

 أهمية االستقصاء العلمي في التدريس:

االستقصاء العلمي عملية تفاعلية تجعل الطلبة ينهمكون في التعلم بشكل نشط وبطرق 
لب وبأنشطة تركز على طرح األسئلة انتاجية، فهي عملية تتميز بالتفاعل وبمحورية الطا

واالكتشاف والقدرة على التفسير، والهدف منه مساعدة الطالب على اكتساب فهم أفضل للعالم 
 & Hauser)بط ما يتعلموه من أنشطة بتجارب الحياة الواقعية.ر المحيط من خالل 
Jane,2005, P2)  

لعلمي في النقاط ( أهمية االستقصاء ا 137 -136م، ص2008) حدد زيتون  وقد
 التالية:

   معلوماته في  طريقة التقصي واالكتشاف تجعل المتعلم يفكر ويستنتج مستخدما
 عمليات تفكيرية )عقلية وعملية( تنتهي بالوصول الى النتائج.

  طريقة االستقصاء واالكتشاف من أكثر طرق تدريس العلوم فاعلية في تنمية التفكير
تتيح الفرصة أمام الطلبة لممارسة طرق العلم  العلمي لدى الطلبة، وذلك ألنها

 وعملياته ومهارات التقصي واالكتشاف بأنفسهم.
  في المنحى االستقصائي يقوم المتعلم بتحديد المشكلة، ويكون الفرضيات، ويجمع

 لى النتائج.إالمعلومات، ويالحظ ويقيس، ويختبر، ويصمم التجارب ويتوصل 
 مرارية التعلم الذاتي، وبناء الفرد من حيث ثقته التعليم باالستقصاء يؤكد على است

واعتماده على نفسه، واحترامه لذاته، وزيادة طموحاته وتطوير اتجاهاته واهتماماته 
 بداعية .العلمية ومواهبه اإل

  يكون المعلم ملهم ومثير لطلبته، من خالل تقديمه لمشكلة تتحدى تفكيرهم وتحثهم
لطبيعة العلم  وفهما   علم والمتعلم أكثر وعيا  على البحث، بهذا يصبح كال من الم
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وبنيته، فيقود طلبته لتعديل سلوكهم العلمي لمواجهة المشكالت التي تواجههم 
 بطريقة علمية.

أن لالستقصاء العلمي أهمية كبيرة وواضحة تتمثل في  ترى الباحثةفي ضوء ما سبق 
اعتماده على نفسه وكذلك تجعله يفكر أنه يؤكد على التعلم الذاتي، وبناء الفرد من حيث ثقته و 

 لى النتائج.إمعلوماته التي حصل عليها للوصول  ويستنتج مستخدما  

 : االستقصاء العلميمميزات 

يقول أحد المختصين في التربية أنه إذا أردنا أن نختار كلمة واحدة لوصف أهداف 
تقصاء ويمكن عرض أهم م ولغاية اآلن، فإننا نختار كلمة االس1950تدريس العلوم منذ عام 

 ((Moore & Huber, 2001مميزات التدريس باالستقصاء على النحو التالي  

 .إيجاد أدوار جديدة للمعلم ليعمل كمرشد وموجه وليس ناقل للمعرفة 
 بتكارية، حيث أنه يركز على إثارة األسئلة المفتوحة التي تنمية قدرات الطالب اال

 تتطلب أكثر من إجابة صحيحة.
 على استبقاء المعلومات التي يكتسبها الطالب مدة أطول ) ديمومة التعلم(. العمل 
 لى حوافز إنتقال بأساليب الحوافز الخارجية يزيد من دافعية الطالب للتعلم واال

 داخلية.
  ،ينمي المهارات العقلية والتفكير العلمي واالتجاهات ومفهوم الذات لدى المتعلم

م والتعلم واكتساب المهارات وحل المشكالت، ويزيد من ثقته بنفسه في التعلي
هتمامهم وجذب انتباههم.  ا لى توليد حب االستطالع لدى الطالب وإثارة إباإلضافة 

 (. 531-530م، ص2014الهاشم، )
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 ( مزايا التعلم بطريقة االستقصاء بما يلي:212م، ص 2008كما ويحدد األغا واللولو) 

 تدريس العلوم في المجال المعرفي والفكري، : تحقق الطريقة أهداف تحقيق األهداف
نها تحقق األهداف االجتماعية من خالل العمل أوالمهاري، والوجداني، كما 

الجماعي والعمل بروح الفريق كذلك توزيع األدوار واعتبار أن نجاح الفرد يتحقق من 
 لى النتائج.إخالل نجاح الجماعة بالوصول 

 الطالب من خالل البحث والتجريب وتزيد قدرته  : حيث يتعلمزيادة القدرات العقلية
 على معالجة الموضوعات المختلفة.

 حيث تثار الحوافز الداخلية والخارجية لدى المتعلم وذلك زيادة الحوافز والدوافع :
 لزيادة فهم وتطبيق وحل المشكالت العلمية.

 وفيه تعزيز : التعلم في ظل هذه الطريقة نشط وللمتعلم دور كبير فيه التعلم النشط
بأول، واالفتراض والتحقق والتأكد من النتائج، وكذلك يتم التعلم  بعاد لألخطاء أوال  إو 

 من خالل عدة حواس السمع والبصر واللمس .
 :يسهل االحتفاظ بالتعلم من خالل هذه الطريقة. االحتفاظ بالتعلم 
 :قف أخرى تواجه يسهل انتقال أثر التعلم واالستفادة منه في موا انتقال أثر التعلم

 المتعلم.

 ( المزايا التالية للتعلم باالستقصاء:206 -205م، ص 1992و يذكر نشوان)

   للمعلومات. وليس ملقنا   التدريس باالستقصاء يصبح فيه التلميذ مشاركا 
  لى تطوير إيحاول التعلم باالستقصاء تعليم األطفال كيف يتعلمون فهو يميل

 لمهارات العلمية.كفايات التالميذ في استخدامهم ا
  تتفق طرائق االستقصاء مع نظرية بياجيه حول كيفية حدوث التعلم وكيفية نمو

و ذلك بأن االستقصاء موجه بالنشاط بدرجة كبيرة وكذلك باألسئلة،  التالميذ عقليا  
 كما ويتضمن استخدام الخبرات الحسية .

 ذ.يعمل التدريس باالستقصاء على زيادة القدرة العقلية للتالمي 
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  اكتساب طرق التعلم باالكتشاف فعندما يتعلم التالميذ كيف يكتشفون الحقائق
 بأنفسهم يصبح لديهم القدرة على استخدام هذه الطريقة في مواقف جديدة.

نه يعمل على أأن لالستقصاء العلمي مميزات عدة يعد أبرزها  ترى الباحثةمما سبق 
اكساب رات االبتكارية وزيادة دافعية التعلم كذلك زيادة القدرات العقلية للتالميذ وتنمية القد

 والبصر السمع حواس منها عدة خالل استخدام من التعلم التالميذ التعلم باالكتشاف، حيث يتم
 واللمس.

 :االستقصاء العلميعيوب 

 تتحدد أوجه القصور في استخدام طريقة االستقصاء العلمي فيما يلي :

 قت لتحقيق أهداف التعلم باستخدامها، لذلك فهي : تحتاج هذه الطريقة الى و الوقت
 ال يمكن استخدامها وحدها في تغطية المقرر في مدارسنا.

 تحتاج في بعض األحيان الى تكلفة والسيما عند إجراء تجارب للتحقق من التكلفة :
 الفروض أو القيام بفحوص عملية خارج أسوار المدرسة.

 :ولكن المعلمون لن يجدوا صعوبة في  الطريقة غير مألوفة في مدارسنا األلفة
استخدامها والتدرب عليها ألنها تتسق مع طبيعة العلم، بينما التالميذ لألسف ال 

لى نفوسهم وتسبب بعض اإلحباط إيألفون الطريقة ومما قد يساعد في تسرب اليأس 
 األغا)للمعلم إذا اعتقد أن جميع التالميذ لديهم القدرة على االستقصاء العلمي.  

 .(213م، ص2008 واللولو،

 ( عيوب االستقصاء في النقاط التالية: 408 - 407م، ص 2011) ووضح خطايبة

  هذه الطريقة تجعل الطالب في دور العالم، والطالب ال يملك القدرات والمعارف التي
 تجاه أي موضوع.ايمتلكها العالم 

 د في التعلم، ألن تعد هذه الطريقة غير فعالة للطالب الذين يعانون من بطء شدي
، فالطالب الذين يعانون من بطء في التعلم قد طويال   االستقصاء يتطلب وقتا  
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يواجهون مشاكل عديدة أثناء تحديد المشكلة، أو فرض الفروض،.... وغيرها من 
 العمليات األخرى.

 .غير مناسبة لجميع المواقف التعليمية 
 ليمة أثناء القيام بعملية تحديد المشكلة قد ال يعمل المعلم على قيادة طالبه القيادة الس

 أو صياغة الفروض أو أثناء تنفيذ التجربة وهذا يحد من فعالية هذه الطريقة.

 دور المعلم والمتعلم في االستقصاء:

 م، ص2008 واللولو) أما دور المعلم والمتعلم في طريقة االستقصاء فيحددها األغا
 فيما يلي: (214

 دور المتعلم :

وهو يشترك في  ،للمعلومات من مصادرها جامعا   متحاورا   متفاعال   تعلم نشطا  يكون الم
التخطيط والتنفيذ، يبني معرفته ويتوصل الى النتائج بنفسه ويكتشف بعض الحقائق والعالقات 

 المعرفية.

 دور المعلم في االستقصاء: 

 .يهيئ الفرصة أمام الطلبة للتقصي واالكتشاف لحل المشكالت 
 طات مفتوحة النهاية يقترحها المعلم أو التلميذ.اختيار نشا 
 . يهيئ نفسه كون هذه الطريقة تحتاج لوقت أطول 
  يأخذ المعلم اطار البحث في داخل وخارج غرفة الصف والمناقشات الصفية

 واألسئلة والمالحظة والتجريب.
 .يكون لدى المعلم فن طرح األسئلة المتنوعة بحيث تساعد على نجاح االستقصاء 
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أن االستقصاء العلمي يعد من أساليب التدريس التي  ترى الباحثة من خالل ما سبقو 
تساعد المعلم في إثارة طالبه ومساعدتهم في تحدي المشكالت بطريقة وأسلوب علمي منظم 

لى الحلول واإلجابات عن األسئلة المحيرة التي قد تواجههم، كذلك يكون للمتعلم دور إللتوصل 
وذلك من خالل تفاعله مع المواقف والمشكالت  ،لعملية التعليمية التعلميةيجابي وفعال في اإ

 التي تواجهه بطريقة واعية بعيدة عن العشوائية والتخبط. 

 العصف الذهني ثانيًا:

 اإلبداعي التفكير تشجع التي الحديثة الطرق  من التدريب في الذهني العصف طريقة تعد
 اآلراء كل بظهور يسمح ،واألمان الحرية من جو في المتدربين عند الكامنة الطاقات وتطلق

 القضايا في الطريقة هذه وتصلح الموقف، مع التفاعل قمة في المتدرب يكون  حيث واألفكار
 صحيحة. واحدة إجابة لها ليس التي المفتوحة والموضوعات

عصف الذهني للطالع على العديد من الدراسات وتوصلت الى أن وقد قامت الباحثة باال
العديد من الترجمات األخرى منها: العصف الذهني، التفاكر، المفاكرة، إمطار الدماغ، تدفق 
األفكار، توليد األفكار، عصف الدماغ، استمطار األفكار، تهييج األفكار، عصف التفكير، 
تنشيط التفكير، إعمال التفكير، إثارة التفكير، وأيضا التحريك الحر لألفكار، أو إطالق األفكار، 

 وحل المشكالت االبداعي، وتجاذب األفكار.

 مفهوم العصف الذهني

ومن الطبيعي أن تتعدد تعريفات العصف الذهني وذلك ألهميته في عملية التعليم، وذلك 
من مسلمة مهمة أنه كلما زادت مشاركة الطالب في الدرس وكلما أتيحت لهم الفرصة  انطالقا  

 سهام اإليجابي كلما كان التعلم أفضل.هم على اإلوهيئت لهم البيئة التعليمية التي تساعد



25 

 والتعليم التربية ميدان الى انتقل أنه إال العمل، سوق  في الذهني العصف أسلوب وظهر
  اإلبداعي بالتفكير المهتمين والدارسين الباحثين هتماماب حظيت التي األساليب أكثر من وأصبح

 (.115م، ص 2002جروان، )

اسات واألدبيات التربوية والتي تناولت العصف الذهني بالتعريف وهناك العديد من الدر 
رغم اختالف مترادفات مسمياته العربية إال أنها تتفق مع المصطلح األجنبي 

(Brainstorming)  . 

 اإلنسان دماغ لتحفيز تستخدم طريقة أنه إلى الذهني العصف مفهوم يشير حيث    
 ممكن عدد كبرأ على للحصول وسيلة تعد أنها كما ،معين موضوع حول جديدة أفكار توليد نحو
 لىإ يهدف الجماعي التفكير من نوع فهي لذا قصيرة، فترة خالل األشخاص من األفكار تلك من

 الحاالت بعض في  الخصوص وعلى التفكير تضافر األمر يتطلب وبذلك وتنوعها األفكار تعدد
 .(14 م، ص1988 مطالقة،)  هلوحد المشكلة حل الطالب على عندها يصعب التي

والعصف الذهني هو تشغيل للدماغ للقيام بوظائف أسرع ما يمكن وبفاعلية وبكفاءة 
وهذا يتطلب من المتعلم توليد أكبر قدر  ،إلنتاج وابتكار األفكار وأنماط التفكير لعالج المواقف

 (.247م، ص 2009ممكن من األفكار في موضوع أو موقف معين .)عفانة والجيش، 

بأنه مؤتمر تعليمي يقوم على  (Osborn,2001, PP. 151 -152 ) يعرفه اوزبورن و 
أساس تقديم المادة التعليمية في صورة مشكالت تسمح للمتعلمين بالتفكير الجماعي إلنتاج 

لى إوتوليد أكبر عدد ممكن من األفكار أو الحلول التي تدور بأذهانهم مع إرجاء النقد أو التقييم 
 المحدد للمشكلة.ما بعد الوقت 

 بحثا   التفكير على يرتكز تعليمي أسلوب"أنه  (120 م، ص2007 كما أوضح البكري)
 بقية نقد دون  ليهاإ التوصل مث فكرة أفضل اختيار ثم الممكنة، الحلول من ممكن عدد أكبر عن

 ".  ذمها أو األفكار
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شط للمشكلة، ويعني تعبير العصف الذهني استخدام الدماغ أو العقل في التصدي الن
لى توليد قائمة من األفكار التي يمكن أن تؤدي الى حل إوتهدف جلسة العصف الذهني أساسا 

 (.101م، ص 2005المشكلة مدار البحث )جروان، 

 أن التعريفات السابقة للعصف الذهني تتفق فيما يلي: ويتضح للباحثة

 ة كبيرة.وبفاعلي أسرع بوظائف للقيام للدماغ  أنه عملية تشغيل وتحفيز 
 .يركز على ايجاد أكبر عدد من الحلول واألفكار 
 . نوع من التفكير الجماعي 

 : الذهني العصف فوائد  

 والوجدانية والمهارية المعرفية الطالب قدرات لتنمية مهمة الذهني العصف طريقة إن
 :  ( فوائد العصف الذهني فيما يلي20م، ص2004ويحدد صالح)

 الذهني للعصف المؤجل الحكم إن إذ (:حدسية)  بديهية جاذبية الذهني للعصف -1
 للجاذبية حرا   مناخا   يخلق مما تدخل أو نقد ال يوجد عندما األساسي اإلبداعي المناخ ينتج

 . كبيرة بدرجة البديهية

 وال الفكرة، إنتاج تقيد خاصة قواعد ال توجد ألنه: بسيطة عملية الذهني العصف -2
 . التقويم أو النقد من نوع أي يوجد

 أو الجماعة مناقشة في يشارك أن فرد كل فعلى :مسلية عملية الذهني العصف -3
 . وتركيبها الغريبة األفكار بين المزج أو الرأي في االشتراك هي هنا والفكرة جماعيا   المشكلة حل

 تكون  المناقشة في المشاركين األفراد من فرد كل: عالجية عملية الذهني العصف -4
 . للمشكلة حله أو فكرته أو رأيه فرد أي يقوم أن دون  الكالم حرية له
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 والمرونة الخيال الستثارة مهمة طريقة فهي: تدريبية عملية الذهني العصف -5 
 . اإلبداعي التفكير على والتدريب

 : الذهني للعصف األساسية المبادئ

 يرتكز التي األساسية المبادئ بعض (256م، ص2011)سليم، وبارنز اوزبورن  اقترح 
 : وهي الذهني العصف عليها

 في األولى المرحلة في المتولدة األفكار من أي تقييم يجوز ال: التقييم إرجاء -1
 فشل إلى يؤدي قد نهايته إلى به والوصول العمل نضج قبل وتقييمها فكرة أي نقد ن،أل الجلسة
 األفراد من فكثير أيضا، ردالف لدى يكون  قد بل الجماعة لدى ليس وتنشيطه اإلبداعي الجانب
 . بأنفسهم أنفسهم يكفون 

 انطالق يزيد بما اإلبداعي التفكير يعيق قد مما التحرر أي:  التفكير حرية إطالق -2
 ويستند والتقييم، النقد من الحرج يشوبه ال جو في األفكار وتوليد التخيل على اإلبداعية القدرات

 األشخاص عند أفضل أفكارا تثير قد الغريبة أو ةالواقعي غير األفكار أن إلى المبدأ هذا
 . اآلخرين

 كانت مهما األفكار من ممكن قدر أكبر توليد على التركيز أي:  الكيف يولد الكم -3
 بأن االفتراض على المبدأ هذا ويستند مقبولة، هي والغربية المنطقية فاألفكار غير جودتها
 .أصالة األقل واألفكار المألوفة الحلول من عدد عدب تأتي وحلولها للمشكالت المبدعة  األفكار

 جديدة بأفكار والخروج اآلخرين أفكار تطوير جواز أي: اآلخرين أفكار على البناء -4
 مما أكثر ومعارف معلومات تمتلك الجماعة أن بحجة، منها أخرى  أفكار وتوليد وتحويرها،

 . مستقل بشكل أفرادها يملكه
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لمبادئ األربعة هي األساس الذي يسير عليه العصف الذهني أن هذه ا وتالحظ الباحثة
وهو ما يركز عطائها يذ بإزيادة كم األفكار التي يقوم التالم ارجاء التقييم يساعد علىحيث أن 

 جودتها. كانت مهما األفكار من ممكن قدر أكبر توليد حيث يعتمد على ،عليه العصف الذهني

 خطوات العصف الذهني:

 ( خطوات العصف الذهني كاآلتي: 249-248م، ص 2009جيش)حدد عفانة وال

   معينا واطلب من المتعلمين اإلجابة عن مجموعة من األسئلة  تعليميا   حدد موضوعا
 المتعلقة بالموضوع المطروح.

  اطلب من المتعلمين اإلتيان بأكبر عدد ممكن من اإلجابات عن األسئلة المطروحة
 تعديل أو تغيير . ثم سجل اإلجابات على السبورة دون 

  اطلب من المتعلمين تصنيف األفكار المطروحة أو اإلجابات المدونة على السبورة
 بحيث تصبح أفكار المتعلمين واضحة.

  عدل ونقح األفكار واإلجابات المدونة على السبورة، وعدل معيار التصنيف اذا كان
 غير مالئم .

  السبورة كأساس لطرح األسئلة استخدم أفكار المتعلمين واجاباتهم المدونة على
 واالستفسار عن مدى معرفتهم عن الموضوع وعمق تفكيرهم فيه.

 .ضع التعميمات أو الحلول اإلبداعية المتعلقة بالموضوع أو المشكلة المطروحة 
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م( أنه يمكن تنفيذ التدريس بطريقة العصف الذهني من خالل 2001وأوضح دياب)
 اآلتية:  الخطوات

 لتهيئة لجلسة عصف الدماغ )إمطار الدماغ(: االخطوة األولى

( مجموعات، ويطرح عليهم 6-4لى أكثر من مجموعة)إيقوم المعلم بتقسيم الطالب 
مشكلة من داخل الموضوع المعالج، وتحدد المشكلة بدقة، وفي هذه الخطوة يبين المعلم للمتعلم 

 أهمية الموضوع الذي ستناقشه المجموعة.

 ت تنفيذ جلسة إمطار الدماغ) توليد األفكار(: إجراءاالخطوة الثانية

 يمكن انجازها على النحو التالي:

  .تذكير المتعلمين بالمشكلة من خالل قراءة السؤال الذي يحدد المشكلة 
 .تكليف المتعلمين بطرح أسئلتهم المتعلقة بالمشكلة 
  وحة قيام المتعلمين بطرح حلول للمشكلة مع األخذ بجميع األفكار والحلول المطر

 دون االستهتار بتلك اآلراء.
 .يصنف المعلم وبمشاركة المتعلمين األفكار المطروحة، بعد مناقشتها مع المتعلمين 
   صياغة التعميمات واقتراح الحلول للمشكلة التي من المفروض أن تكون حلوال 

 إبداعية وجديدة.

 : ختام جلسة إمطار الدماغ )تقييم األفكار (الخطوة الثالثة

 حل للمشكلة.كلتعميمات والحلول التي تم التوصل إليها كتابة ا
 كما يلي:  (Ben B Graham,2003,P 3)ويوضحها 

 حيث يتم تقسيم الطالب  اإلعداد لجلسة العصف الذهني وتقديم الموقف المحير :
( يجلسون على شكل دائرة ثم يتم بعد ذلك طرح 6 -4لى مجموعات تتكون من ) إ

 المشكلة موضوع النقاش.
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 يقوم الطالب بطرح حلول للمشكلة أو األفكار المتعلقة يجاد وتوليد األفكارا :
بموضوع النقاش، وعندما تبدأ األفكار تتناقص يقوم األستاذ بطرح فكرة مساعدة 

 لطرح أفكار جديدة أو بناء أفكار على أفكار سابقة.
 لطالب بنقد : بعد انقضاء زمن الجلسة وجمع األفكار يقوم األستاذ واتقييم األفكار

 األفكار وتصنيفها في ثالثة مستويات هي: 
 .أفكار جديدة ومرتبطة بدرجة كبيرة بموضوع النقاش 
 .أفكار تحتاج الى تطوير 
 .أفكار غير مرتبطة بالمشكلة أو بموضوع النقاش 

 لعصف الذهني في اآلتي:لأنه يمكن تلخيص الخطوات  ترى الباحثةفي ضوء ما سبق 

 المحير الموقف تقديم. 
 وتوليدها األفكار ايجاد . 
 والحلول النتائج لىإ التوصل. 

 دور المعلم:

 ( على دور المعلم في هذه االستراتيجية: 249م، ص 2009ويؤكد عفانة والجيش )

 .يصيغ أسئلة سابرة تتعلق بموضوع تعليمي ما أو بموقف مشكل معين 
 جابات.منظم للبيئة الصفية ويدير المناقشات ويدون اإل 
 ركات المتعلمين الصفية ولنتاجات الدماغ.معدل لتح 
 .يحاكم األفكار ويقيس مستوى عمقها وإحاطتها بالموضوع 
 .يعمم النتائج والحلول المتعلقة بالموضوع أو المشكلة 
  يستعين باألفكار المتوالدة من أدمغة المتعلمين كمنطق إلمطار الدماغ في موضوع

 آخر.
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 مميزات العصف الذهني

ة على بعض الدراسات المتعلقة باستراتيجية العصف الذهني فقد طالع الباحثابعد 
 أن تلخص مميزاتها في نقاط أهمها:  للباحثة  تارتأ

 . تكسب الطالب الثقة بأنفسهم 
 اإلبداعي . لديهم خاصة التفكير والتفكير البحث مهارة تولد األفكار و تنمي 
 أفكارهم. وطرح آرائهم عن للتعبير الفرصة الطلبة تمنح 
 المناقشة. في العلمي األسلوب الطلبة على عودت 
 الطلبة. لدى الجماعي العمل وحب التعاون  روح تنمي 

 :الذهني العصف جلسة نجاح في تساعد التي العوامل

 أنمن خالل اطالعها على بعض الدراسات واألدبيات التربوية  الحظت الباحثةوقد 
 :من أبرزها الذهني صفالع جلسة إنجاح في تسهم أن يمكنها عوامل عدة هناك

 الجلسة بدء قبل النشاط قائد و المشاركين لدى البحث موضوع المشكلة وضوح. 
 نإو  حتى وتشجيعها الذهني العصف جلسة أثناء في المألوفة غير األفكار قبول 

 .مغزى  ذات غير كانت
 التفكير، حرية إطالق النقد، تجنب ضرورة: وهي الذهني العصف بمبادئ التمسك 

 على البناء مطلوب، األفكار كم وكذلك نوعها يكن مهما األفكار بكل يبوالترح
 .وتطويرها اآلخرين أفكار

 دوره مشارك كل يأخذ بحيث الجميع، من بها والتقيد العمل وقواعد مبادئ وضوح 
 .أحد من تجريح دون  األفكار طرح في

 كأحد هنيالذ العصف أسلوب بقيمة وقناعته وجديته النشاط قائد أو المعلم خبرة 
 .اإلبداع تحفيز في المعرفية االتجاهات

 الجماعي للعمل حماسهم وإثارة نفسيا   الطلبة تهيئة. 
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 الطلبة على آراءه المعلم فرض وعدم الصحيح بالحل التلميح عدم. 

 العصف الذهني: استراتيجية عيوب

 ن له عدة عيوب أهمها:ألى إبالرغم من االيجابيات الكثيرة للعصف الذهني 

  لى طرح حلول تقليدية مألوفة إلى الوصول لحلول سريعة إيؤثر سعي الطالب قد
 تفتقد الى الجدة واألصالة.

 لتزام بقواعد العصف الذهني .صعوبة اال 
  قد تؤثر الصفات الشخصية لبعض الطالب على نجاح الحوار الصفي ومن هذه

 لخ.اوادعاء المعرفة، وحب الظهور ... الصفات: حب التدخل، والمقاطعة،
 (.فأكثر طالبا   40لعدد من الطالب )ال تناسب عادة الصفوف الدراسية كثيرة ا 
  لى ثالث إقد يحتاج تطبيقها الى وقت كبير ربما أكثر من حصة دراسية وقد يصل

-287م، ص2002حصص دراسية لحل المشكلة الواحدة بتلك الطريقة )البكر، 
289.) 

 أفكار لتوليد اإلنسان دماغ لتحفيز تستخدم أن العصف الذهني هو طريقةوتؤكد الباحثة 
 خالل األفكار تلك من ممكن عدد أكبر على للحصول معين، وهو وسيلة موضوع حول جديدة

 مشجع ومساعد موضع البحث بأسلوب المشكلة زمنية قصيرة وذلك بعد قيام المعلم بإثارة فترة
 للطالب.

 الذهني االستقصاء العلمي والعصف دمجت استراتيجية :ثالثاً 

 جرائيا كالتالي:إقامت الباحثة بتعريف االستقصاء العلمي والعصف الذهني 

 للطلبة الفرصة يتيح حيث التدريس أساليب من أسلوب هو :االستقصاء العلمي
 للوصول لها والمخطط المنظمة الخطوات من مجموعة خالل من وعملياته العلم طرق  لممارسة

 .واجههمت محيرة ألسئلة وتفسيرات حلول لىإ
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 األفكار من ممكن قدر أكبر استمطار على يعتمد تعليمي : هو أسلوبوالعصف الذهني
 . الحلول هذه أفضل اختيار ثم ومن مطروحة مشكلة حول  الطلبة يطرحها التي والحلول

 مفهوم االستراتيجية

حثة نظرا ألهمية هاتين االستراتيجيتين في تدريس العلوم ولدورهما الفعال فقد قامت البا
بدمجهما معا في استراتيجية جديدة أسمتها استراتيجية تدمج االستقصاء العلمي والعصف 

 الذهني.

بأنها: أسلوب تدريسي جديد يقوم على وضع الطلبة في موقف محير  وتعرفها الباحثة
كبر عدد من أليتمكنوا من إعطاء  ،يجعلهم يمارسون طرق العلم من خالل خطوات منظمة

 التي تمثل إجابات لهذا الموقف المحير ومن ثم يتم اختيار أفضلها. الحلول واألفكار

 مبررات عملية الدمج بين االستراتيجيتين:

قامت الباحثة بالدمج بين استراتيجية االستقصاء العلمي والعصف الذهني وذلك 
 لألسباب اآلتية:

 .خطوات االستراتيجيتين قريبة من بعضها البعض نوعا ما 
   وتركزان على المتعلم كونه محور العملية التعليمية. نشطا   تحققان معا تعلما 
   لى تنمية بعض أنواع من التفكير.إمن المستوى العام للتحصيل باإلضافة  تحسنا 
 الطالب . يكتسبها التي والنظرية العملية الخبرات تنوع في تسهمان 

 (.211م، ص2008)األغاواللولو، خطوات استراتيجية االستقصاء العلمي:

 قديم الموقف المحير أو القضية المطروحة.ت 
 .جمع المعلومات لتحديد جوانب القضية 
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 جراء مقابالت او تجارب ة وجالء الموقف المحير قد تتضمن إلإلجابة عن األسئل
 بسيطة.

 .التوصل الى النتائج والتفسيرات 
 .تحليل عمليات التفكير 

 (Ben B. Graham,2003,P.3) :خطوات استراتيجية العصف الذهني

 عداد لجلسة العصف الذهني وتقديم الموقف المحير.اإل 
 . ايجاد األفكار وتوليدها 
  لى النتائج والحلول.إتقييم األفكار والتوصل 

 خطوات استراتيجية تدمج االستقصاء العلمي والعصف الذهني :

 ذهني عصف أسئلة مع المطروحة القضية أو المحير الموقف تقديم. 
 القضية جوانب لتحديد وتوليدها األفكار ايجاد خالل من المعلومات جمع. 
 الحلول وايجاد والتفسيرات النتائج لىإ التوصل. 
 التفكير عمليات تحليل. 

 مميزات االستراتيجية:

 أن لهذه االستراتيجية مميزات عدة أهمها: وترى الباحثة

 يد من المتعلم وكذلك يز  لدى الذات ومفهوم العلمي والتفكير العقلية المهارات تنمي
 ثقته بنفسه حيث سيسلك الطالب دور العالم الصغير.

 باالكتشاف. التعلم طرق  اكتساب 
 بالتعلم وتبقي أثره لفترات طويلة. االحتفاظ تسهل 
 لديهم والتفكير البحث مهارة تنمي . 
 كبيرا   يكون  فيها األفكار تولد. 



35 

 الطلبة لدى الجماعي العمل وحب التعاون  روح تنمي. 

 ية: عيوب االستراتيج

ال أن هناك بعض الصعوبات التي واجهت الباحثة إبالرغم من مميزات االستراتيجية 
 أثناء تنفيذ االستراتيجية منها:

  تحتاج لوقت طويل ليتم تنفيذها على الوجه المطلوب والذي يحقق األهداف
 المرجوة.

 المرحلة األساسية.في  تتصف بصعوبتها نوعا ما وخاصة 
  التعليمية.ال تناسب جميع المواقف 

 :دور المعلم

 الطالب على البحث عن حلول  يشجع ويساعد موضع البحث بأسلوب المشكلة يثير
 من خالل ايجاد عدد كبير من األفكار. لها وإلجابات عن أسئلتها

 لوقت طويل تحتاج الطريقة هذه كون  نفسه يهيئ . 
 فيةالص والمناقشات الصف غرفة وخارج داخل في البحث اطار المعلم يأخذ 

 .والتجريب والمالحظة واألسئلة
 والحلول من خالل عدم النقد ألي فكرة يتم  األفكار طرح على الطالب يشجع

 طرحها.

 دور المتعلم:

  متفاعال   نشطا   المتعلم يكون . 
 للمشكلة من خالل القيام بالبحث بنفسه عن إجابات لألسئلة أو حلول  حلوال   يقترح

 للمشكلة التي تواجهه.
 جديدة وأفكارا   حلوال   يطرح . 
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 التفكير) العمل الجماعي(. في زمالءه يشارك 

 المحور الثاني: الوعي البيئي

 مفهوم البيئة:

يعيش اإلنسان منذ بدء الخليقة في بيئة يستمد منها كل مقومات حياته المادية، والفكرية 
الكبير الذي أحرزه على أحد بأن التقدم  واألخالقية، واالجتماعية وكذا الروحية، ولم يعد خافيا  

خالل في مكونات البيئة بقصد أو بغير قصد إلى إاإلنسان في مجاالت العلم والتكنولوجيا أدى 
لى ظهور مشكالت بيئية متنوعة األسباب والنتائج، وباتت تقلق المختصين على مر إمما أدى 

 العصور المتالحقة .

ج بين مفهومي علم يجري المز وعند التحدث عن البيئة في كثير من األحايين، 
يبحث عن عالقات الكائنات الحية مع  (Ecology)ولوجيا وعلم البيئة، فعلم اإليكيولوجيا اإليك

بعضها البعض ومع المحيط أو الوسط الذي يعيش فيه، بينما علم البيئة يبحث في المحيط الذي 
 تعيش فيه الكائنات الحية في كافة أبعاده الطبيعية والبشرية. 

معاجم اللغة العربية تبين أصل  ( أن17ــــ 16 ص م،2012) وآخرون  يةعط وقد ذكر
، بوئااشتقت من الفعل الماضي الثالثي: باء بوأ، ومضارعه يبوء، فهي مباءة حيث كلمة بيئة 

حيث استخدم هذا المفهوم في أكثر معنى وعلى مستويات مختلفة منها ما ورد في القرآن الكريم 
 ة ذلك :والسنة النبوية، ومن أمثل

 دِعْن بَاء مِف ل م خُكُل عَجَ ذْوا إِرُكُواذْقوم ثمود: "  قوله جل وعال  في محكم التنزيل مخاطبا  

 رضِوا يف األ ث عْوا آالء اهلل وال ت رُكُاذْوتا ف يُال بُبَاجلِ ونَتُحِنْت وَ وراًصُها قُولِهُن سُمِ ونَذُخِت ت  ضِرْم يف األ كُوأ وبَ  ادٍعَ

 [74األعراف :] ".دينسِفْمُ
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 ةِنَاجل  نَم مِهُنَوئ بَنُل  اتِحَالِوا الصّلُمِعَوا وَنُمَآ  ينَذَّوالوقوله تعالى في سورة العنكبوت: " 

 [58العنكبوت :]".اف رَغُ

م تعريفا للبيئة أنها "محاولة لفهم 1970عام  Billingsوقد اقترح العالم االنجليزي بلنجز 
ات والمحيط الذي تعيش فيه"، ومن ضمن هذه األحياء اإلنسان العالقات بين النباتات والحيوان

لذلك فالبيئة بالنسبة لإلنسان هي الوسط أو المجال المكاني الذي يعيش فيه ويتأثر به ويؤثر 
 (.16م، ص 2015) بركات، فيه.

م أن 1972عالن مؤتمر استوكهولم عن البيئة البشرية ا وبعبارة موجزة كما جاء في 
 (.15م، ص2000شيء يحيط باإلنسان سواء كان طبيعيا أو بشريا". )غنيمي،  البيئة هي " كل

م 1972كما أشار مؤتمر األمم المتحدة للبيئة البشرية الذي انعقد في استوكهولم عام 
بأنها: " رصيد الموارد المادية واالجتماعية المتاحة في وقت ما وفي مكان ما إلشباع حاجات 

 (.29م، ص 2008اوي، اإلنسان وتطلعاته" . )الطنط

أنها  اإلطار الذي يعيش فيه اإلنسان والذي يحتوي  (13م، ص2007فراج ) وعرفها 
على التربة والماء والهواء، وما يتضمنه كل عنصر من هذه العناصر الثالثة من مكونات 

طار من مظاهر شتى من طقس ومناخ جمادية، وكائنات تنبض بالحياة، وما يسود هذا اإل
 طار وجاذبية ومغناطيسية وعالقات متبادلة بين هذه العناصر.ورياح وأم

العديد من العوامل عبارة عن مفهوم شمولي يشمل لى أن البيئة إ وتخلص الباحثة
 االجتماعية والثقافية التي تتفاعل مع بعضها البعض فتؤثر على اإلنسان ويتأثر بها.و الطبيعية 

 مكونات البيئة:

 لمكونات البيئة يتمثل فيما يلي: ( تصنيفا  21ص م، 2012أوضح عطية وآخرون )
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 Abiotic)غير حية ومكونات  (Biotic components)مكونات حية 
components)  .تتأثر وتؤثر ببعضها البعض 

: وتشمل جميع الكائنات الحية الموجودة ضمن النظام البيئي من المكونات الحية أوال:
وتقسم  ،بوجود مظاهر الحياة كالغذاء والنمو والتكاثرحيوان ونبات وكائنات حية دقيقة، وتتميز 

 لى المنتجات والمستهلكات والمحلالت التي تشمل البكتيريا والفيروسات والديدان والحشرات.إ

: وتتميز هذه المكونات بخلوها من مظاهر الحياة كالحصول المكونات غير الحية ثانيا:
 تية:على الغذاء والنمو والتكاثر وتشمل العناصر اآل

 عضوية، مثل الكربون واألكسجين والنيتروجين وباقي  : كالمواد الال العناصر الكيماوية
 العناصر الطبيعية.

 كالمواد العضوية، والبروتينات، والكربوهيدرات، والدهون العناصر الغذائية :
 والفيتامينات.

 كالحرارة والرطوبة والرياح والضوء.العناصر المناخية : 
 كالجاذبية واالشعاع.ئيةالعناصر الفيزيا : 
 وخصائصها الكيميائية والفيزيائية والحيوية.عناصر المياه والتربة : 

أن أهم ما يميز البيئة الطبيعية هو توازنها  (30 م، ص2008 (ويذكر الطنطاوي 
واستقرارها، فإذا حدث تغير ما في أحد عناصر)مكونات( البيئة الطبيعية، فإنها تعمل بصورة ما 

دة هذا التغير وتوازنه مرة ثانية، ويرى العلماء والمهتمون بالبيئة أن هذا التوازن شيئا على استفا
 Ecosystemحقيقيا وقائما بالفعل بين العناصر المكونة، وهم يعبرون عنه باسم النظام البيئي 

ر وهو ما يمكن تعريفه بأنه وحدة طبيعية متكاملة تشمل األحياء الموجودة والعوامل الطبيعية غي
تتبادل فيه المواد الحية  مستقرا   ثابتا   الحية والتي تتفاعل مع بعضها حتى تنتج في النهاية نظاما  

وغير الحية المنفعة في نظام دقيق ومتوازن لتستمر الحياة، ومن أمثلة النظم البيئية ) الغابة، 
 النهر، البحر، البحيرة(. 
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 التربية البيئية:

حداث إلى إإلنسان في مجاالت العلم والتكنولوجيا أدت إن التقدم الكبير الذي أحرزه ا
خلل وتدهور في مكونات البيئة، وبدأ هنا الخوف والقلق بالنسبة لإلنسان على نوعية حياته 

لى الحصول على الهواء النقي والماء النظيف، والطعام غير إوبقائه واستمرار وجوده، والحاجة 
 فوق البنفسجية.الملوث وأشعة الشمس الخالية من األشعة 

للمشكالت البيئية على  سريعا   وتصاعدا   ولقد شهدت العقود القالئل المنصرمة اهتماما  
راتها على موارد المستوى العالمي والمحلي وذلك بسبب حدة وجسامة المشكالت البيئية، وتأثي

هذا نسان والكائنات الحية األخرى ونضوب الموارد غير الحية، وقد شكل البيئة وحياة اإل
التصعيد الخطير مصادر للقلق الشديد والواسع في المؤسسات العالمية والدولية، وبخاصة لدى 
المخططين التربويين ومطوري المناهج، وقد اتضح أن االهتمام المتزايد بالتربية البيئية كمجال 

سية تعليمي وتربوي والتي تحظى باألولوية في كثير من دول العالم ترتكز على الجوانب األسا
 (17م، ص 2008التالية : )الطنطاوي، 

 السليمة في بقاء اإلنسان  أن هناك وعي متزايد بالدور الحاسم الذي تلعبه البيئة
 وتطوره. 

   إعادة بناء البحث العلمي بشكل يؤيد الرؤية الشاملة عند تقصي وضع معين بعيدا 
 عن التخصصات الفرعية التي ال تعطي  رؤية أوسع وأعمق لموضوع ما.

  االتجاه نحو تحديث المناهج الدراسية في كل من التعليم النظامي وغير النظامي
 لجعلها أكثر ارتباطا بالمشكالت والقضايا المجتمعية الراهنة والمستقبلية.

م غير أن 1972ال بعد مؤتمر ستوكهولم عام إوالتربية البيئية كمفهوم جديد لم تتبلور 
لى إصحابي أبو بكر الصديق ألسامة بن زيد حين وجهه جذورها الفكرية قديمة، ففي وصية ال

ال إ الشام وردت فقرة في الوصية تقول " ال تقطعوا شجرة مثمرة وال تذبحوا شاه وال بقرة وال بعيرا  
لألكل" ففي هذه الفقرة يكمن وعي بيئي عميق، وهي بمثابة درس في التربية البيئية كان في زمن 

 (27م، ص 2015. )بركات، جائرا   ثيرا  نسان في البيئة تألم يؤثر اإل
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( أنها تعلم كيفية إدارة وتحسين العالقات بين 12م، ص2009وعرفها عربيات ومزاهرة )
 ،اإلنسان وبيئته بشمولية وتعزيز، وهي تعلم كيفية استخدام التقنيات الحديثة وزيادة انتاجيتها

 اتخاذ القرارات البيئية العقالنية.وتجنب المخاطر البيئية وكذلك إزالة العطب البيئي القائم و 

( التربية البيئية 71م، ص1987وقد عرفت )"المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم"،
لى تنمية المهارات الالزمة لفهم إبأنها "نهج إلكساب القيم، وتوضيح المفاهيم، التي تهدف 

يعية الحيوية، وتعنى بالتمرس في نسان وثقافته وبيئته الطبوتقدير العالقات التي تربط بين اإل
 عملية اتخاذ القرارات، ووضع قانون للسلوك بشأن المسائل المتعلقة بنوعية البيئة".

 كما ناقشت المؤتمرات الدولية للبيئة مفهوم التربية البيئية وتوصلت الى التعريف اآلتي:

لمدركات الالزمة لفهم "أن التربية البيئية هي عملية تكوين القيم واالتجاهات والمهارات وا
والتدليل على  ،التي تربط اإلنسان وحضارته بمحيطه الحيوي الفيزيائي ،وتقدير العالقات المعقدة

وضرورة استغاللها الرشيد لصالح اإلنسان  ،حتمية المحافظة على المصادر البيئية الطبيعية
 لمستوى معيشته". على حياته الكريمة ورفعا   حفاظا  

هوم التربية البيئية انتقل من النظرة التي تحصره في دراسة الجوانب وهذا يعني أن مف
لى أشمل وأعمق يضم الجوانب الطبيعية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية إالبيولوجية للبيئة 

م، 2005لكل موضوع بيئي في أسلوب تكاملي مترابط يبرز الصلة بين هذه الجوانب. )مطاوع، 
 (15ص 

 أن: ترى الباحثةت السابقة للتربية البيئية ومن خالل التعريفا

 وتقدير لفهم الالزمة لى تنمية المهاراتإالتربية البيئية جهد تعليمي موجه يهدف 
 بمشكالت بيئته وقادرا   وبيئته، وكذلك ايجاد مواطن واع   وثقافته نساناإل بين تربط التي العالقات

 ة عليها في الوقت الحالي والمستقبلي. على اتخاذ القرار نحو صيانتها وحمايتها والمحافظ
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هناك العديد من المحطات الرئيسية التي مرت بها التربية البيئية في تاريخها المعاصر 
 وهي كاآلتي: (13 م، ص2009 ومزاهرة) كما أوردها عربيات

   م، اعترف بدور التربية البيئية في حماية البيئة.1972مؤتمر ستوكهولم 
   وضع إطارا شامال للتربية البيئية وحدد أسس العمل في م 1975ميثاق بلغراد ،

 مجالها.
  م، وضع مبادئ وتوجهات للتربية البيئية.1977مؤتمر تبليسي 
  م، وضع استراتيجية عالمية للتربية البيئية.1987مؤتمر موسكو 
  م، أكد على إعادة تكييف التربية البيئية ناحية التنمية 1992مؤتمر ريو دو جانيرو

 امة وزيادة الوعي البيئي العام، وتعزيز برامج التدريب البيئي.المستد

 أهداف التربية البيئية:

لى إعداد مواطنين مدركين ومهتمين ببيئتهم وبمشكالتها، إإن التربية البيئية تهدف 
 ،مزودين بالمعرفة والمهارات و االتجاهات والدوافع نحو العمل على مستوى الفرد والمجتمع

 لمشكالت البيئية الراهنة وتجنب وجود مشكالت أخرى قد تطرأ في المستقبل.إليجاد حلول ل

لى بعض األهداف والغايات التي ترمي التربية إ (19م، ص2008وقد أشار الطنطاوي)
 لى تحقيقها وهي:إالبيئية 

 :تسعى لمساعدة األفراد والجماعات على اكتساب الوعي والحساسية نحو  الوعي
 البيئة ومشكالتها.

 مساعدة األفراد الجماعات على اكتساب فهم أساسي للبيئة الكاملة  عرفة:الم
 ومشكالتها والمسؤولية المتكاملة تجاهها والحفاظ عليها.

 :ي االهتمام المساعدة في اكتساب القيم االجتماعية والمشاعر القوية ف المواقف
 يجابية في حمايتها.بالبيئة والمشاركة اإل

 :كتساب المهارات لحل المشكالت البيئية.المساعدة على ا المهارات 
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 :المساعدة على تقييم التدابير البيئية والبرامج التعليمية فيما يخص  تقييم القدرات
 العوامل البيئية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها.

 :المساعدة على تطوير الشعور بالمسؤولية إزاء مشكالت البيئة لضمان  المشاركة
 ئم لحل تلك المشكالت.العمل المال

ن األهداف أو األسس أو المنطلقات أ (19 م، ص2009ومزاهرة) كما أوضح عربيات
 للتربية البيئية تشمل ما يلي:

  تتسم المشكالت البيئية بالتعقيد، لذا يجب مواجهتها وهذا يتطلب تضافر مختلف
 مجاالت المعرفة.

  المحلي وبعد ذلك في سياقها لى المشكالت البيئية بداية في سياقها إيجب النظر
 العالمي ليدرك الفرد حجم المشكالت ويقتنع بها وبخطورتها.

 .الجنس البشري مسؤول عن إصالح ما أعطبه في البيئة 
  يعتمد رفاه الجنس البشري واستمرار وجوده على كوكب األرض على القيم التي

 يمتلكها الناس عما حولهم.
 بيئة والطبيعة على المعارف والقيم التي يعتمد السلوك الظاهر للناس تجاه ال

 يمتلكونها .
 .إيجاد أخالقية بيئية لالنسجام بين  اإلنسان والبيئة 

أن التربية البيئية تتيح الفرصة لكل فرد في المجتمع  ترى الباحثةفي ضوء ما سبق 
على تحسينها الكتساب المعرفة والقيم والمهارات األساسية لحماية البيئة والمحافظة عليها والعمل 

 من خالل مواجهة مشكالتها والتوصل الى أنسب الحلول لها.

 الوعي البيئي:

تنشأ المشاكل والقضايا البيئية نتيجة لعدم فهم البيئة أو االستخدام غير المالئم للموارد 
عصرية ترتبط باحترام البيئة، والمحافظة  اجتماعيةلى أخالق إن البشرية بحاجة إالطبيعية، 
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ال بعد توعية توضح لإلنسان مدى ارتباطه بالبيئة وتعلمه حقوقه إ يمكن أن نصل لذلك عليها وال
 منها وواجباته عليها.

ولقد أصبح من الضروري تنمية الوعي البيئي لدى المواطنين للمحافظة على البيئة 
علي  لى ترشيد النفقات التي تتحملها الدولة للمحافظةإوصيانتها، حيث يؤدي نشر الوعي البيئي 

ويقصد بالوعي أنه نتاج التفرد، ألن  البيئة، والمساهمة في تنمية السلوك الحضاري للمواطنين.
الوعي ذاتي، وصحته مرتبطة بتمام تميز الذاتية، كما أنه نتاج التفتح، إذ ال وعي مع وجود 

 نتاج اإليجابية. يمغلق، وحس مقفل، وعقل محصور، والوع

رد في البيئة يعرف الوعي" بأنه إدراك الفرد لدوره في ومن زاوية التركيز على دور الف
مواجهة البيئة وضرورة حسن استغالل الموارد الطبيعية في البيئة، مع إدراك المشكالت البيئية 

 (576م، ص 2006واقتراح أنسب األساليب لمواجهة هذه المشكالت. )برعي، 

كتساب ممارسات ( " توعية المواطن ال21م، ص 2005ويعرفه بن حفيظ وآخرون )
وتدور هذه الممارسات حول التنقالت  ،يومية من منطلق موقعه بهدف المحافظة على البيئة

واالستهالك اليومي ورمي الفضالت واستعمال الموارد غير المتجددة كالماء والكهرباء والنفط 
 والغاز".

ات بيئية وسلوكي ويقصد بالتوعية البيئية " عملية بناء وتنمية اتجاهات ومفاهيم وقيمكما 
على حماية البيئة والمحافظة عليها"، وبعبارة أخرى هي " فن  يجابا  لدى األفراد بما ينعكس إ

تنمية الشعور والقدرة الحسية والسلوكية بأهمية المحافظة على البيئة وحمايتها من خالل الوعي 
الضارة ألي نشاط  المستنير المدعم باألسس العلمية، بمخاطر المردودات أو اآلثار السلبية

 (100م، ص 2000بشري على مصفوفة المنظومة البيئية". )غنيمي، 

أن الوعي البيئي ما هو إال إحساس بالمسؤولية الكاملة تجاه تحسين البيئة  وترى الباحثة
 الواعية المعرفة قائم على ومقاومة كل ما من شأنه أن يهدد أمنها وسالمتها، وأن هذا االحساس
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نه عملية عقلية يمارسها اإلنسان في حياته اليومية، حيث تتفاعل فيها الجوانب كما أ والفهم،
 الشخصية واالجتماعية له.

 المحافظة على البيئة:

شهدت السنوات العشر األخيرة زيادة كبيرة في اهتمام المجموعة الدولية من علماء 
ية وغير حكومية، ومخططين وكتاب وسياسيين، ورجال اقتصاد وعلماء اجتماع ومنظمات حكوم

بمشكالت البيئة والتغيرات التي تطرأ عليها وأساليب التعامل معها، واألضرار التي تلحق بالبيئة 
 نتيجة لمبالغة اإلنسان في استغالل مواردها الطبيعية.

 دور األسرة في المحافظة على البيئة:

ي يعيش معها تمثل األسرة الجماعة اإلنسانية األولى التي يتعامل معها الطفل والت
السنوات التشكيلية األولى من عمره، فاألسرة تعد من أهم مؤسسات المجتمع في تهيئة األفراد 

 للحفاظ على البيئة، كما أن لها دور في حمايتها .

م( أن موارد البيئة بأنواعها تمثل ينابيع خير أوجدها هللا سبحانه 2012ذكر السعود )
ياته، غير أن التعامل غير العقالني من قبل اإلنسان وتعالى ليحصل اإلنسان على مقومات ح

مع هذه الموارد البيئية قد أفسد بعضها، ولوث مجموعة أخرى، وتسبب في انقراض بعض أنواع 
 الكائنات الحية، وقلل من العمر االفتراضي لكثير من مصادر الطاقة والمعادن.

استنزاف موارد البيئة بكافة في التصدي لمشكلة  كبيرا   وليس من الشك أن لألسرة دورا  
يجابية عند أطفالها نحو ، فاألسرة تسهم في بناء اتجاهات إأشكالها المتجددة وغير المتجددة

لى ذلك. إالبيئة ومكوناتها، وتدعم قيم النظافة والمشاركة و التعاون وترشيد االستهالك وما 
 (66 م، ص2009ومزاهرة،  )عربيات
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ليب التي يمكن لألسرة استخدامها لبث الوعي البيئي إلى  بعض األسا وتخلص الباحثة
 ساليب:لدى األطفال حيال قضايا المياه والتصدي لمشكلة تلوث المياه ومن هذه األ

 سراف وتلويث المياه.عدم اإل 
 رشاد التذكير ألبنائهم بأهمية الماء وقيمته.استمرار الوالدين بالنصح واإل 
 .غرس قيمة النظافة وخاصة نظافة الماء 
   أو  مشاركة اآلباء ألبنائهم في عمليات التنظيف لخزانات الشرب وتعقيم المياه فعليا

 عن طريق المشاهدة.
  تعليمهم االقتصاد في المياه أثناء االستخدامات المختلفة، كغسيل السيارة وري

 الحديقة واألشجار واالستحمام وغيرها.

 دور المدرسة في المحافظة على البيئة:

 األمثل باألسلوب الحياة مع التكيف حسن وتعليمهم طفالاأل توعية في يركب دور لألسرة
 البيئة مثل إقليمية قضايا تجاه بالمسؤولية الشعور يمتلك واعي نافع جيل يحقق الذي والصحيح،
 الكاملة المسؤولية تحمل على قادر جيل تنشئة يمكننا كيف السؤال ويبقى القائمة، ومشاكلها
 بمعزل لألطفال البيئية التوعية في العبء كامل سرةاأل تتحمل وهل ؟ ةالبيئ مخاطر لمواجهة

 ؟المدرسة دور عن

 كمؤسسة كبير دور لها أصبح فقط ، لكن تعليمية كمؤسسة يقتصر المدرسة دور يعد لم
 في عليها والمحافظة البيئة أهمية وتعليمه الجيل وتربية اإليجابية السلوكيات خلق في تربوية

 يمتلك الذي المنشود، الجيل لبناء ثماره يعطي البيت مع لجنب جنبا المدرسة ملع إن حياتنا،
 التصدي في اإليجابية القرارات صنع وأيضا   البيئة، مع التعامل في اإلنسانية والقيم العادات
 . النشأ منذ المدرسة فيهم غرسته الذي البيئي ووعيهم حسهم حساسة، نتيجة بيئية لقضايا

 ننسى وال البيئي، التوجه ذات القصص لقراءة التالميذ بتشجيع علقيت دور وللمدرسة
 حول القصص كتابة فيهم تحبذ للتالميذ واجبات إعطاء أجل من والتعبير اإلنشاء مادة استغالل
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 وعدم بالبيئة الرفق خالل من الملوثات نسبة تقليل أو بالبيئة اإلنسان اهتمام األرض، ومدى
 لها. اإلساءة

من واجب المدرسة أن تعمل على توثيق عالقة المناهج الدراسية بالبيئة،  وعلى هذا فإن
 حتى تهيئ ظروف التفاعل الناجح وكسب الخبرة المباشرة والمناسبة أمام التالميذ.

ولكي تقوم المدرسة بدورها المنتظر نحو البيئة، يجب أن تتضافر جهودها مع العديد 
المحيطة مثل الوحدات المحلية واألحياء، والمجتمعات من األجهزة والمؤسسات الموجودة بالبيئة 

لى تعاون المدرسة مع بعض األجهزة إاألهلية والوحدات الصحية ودور العبادة، باإلضافة 
 ومزاهرة، عربيات)المعنية بشئون البيئة على المستوى القومي مثل "جهاز شئون البيئة". 

 (59 م، ص2009

 ة:دور اإلعالم في المحافظة على البيئ

 في كبيرا   دورا   الخصوص وجه على والمجالت الصحف ومنها اإلعالم وسائل تلعب
 البيئية بالمضامين والوعي الثقافة دائرة توسيع أجل من المواطنين، بين البيئية التوعية نشر

 أهمية التلوث، وتكمن عوامل من خالية وسليمة نظيفة بيئة وتأسيس بخلق الكفيلة والوسائل
 حصانة لديه تتكون  حتى ومستقبله، اليومية حياته تمس كونها الجوانب بهذه المواطن معرفة

 أجل من اليومية وأنشطته فعالياته عبر معها اليومي التعامل وكيفية البيئة حول ناضج وتصور
 البيئة. هذه على المحافظة

، فإن لإلعالم دور كبير في حماية البيئة وفي التربية البيئية وجهة نظر الباحثةومن 
 تتمثل باألساليب التالية، والتي منها:

 .تنفيذ محاضرات وندوات وحلقات بحث لنشر التوعية في قضايا البيئة 
 .تنفيذ البرامج اإلذاعية والتلفازية التي تكشف الحقائق البيئية للمواطن 
 .تسخير الصحافة لنشر الوعي البيئي عبر مقاالتها وتحقيقاتها ورسومها 
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 رة المتاحف والمعارض وحدائق الحيوانات المحميات تشجيع األفراد على زيا
 الطبيعية.

 .تشجيع األفراد على تشكيل النوادي والجمعيات المهتمة بالبيئة 
 .إنجاح برامج التوعية الصحية التي تنفذها المؤسسات الحكومية 

 

 



   
 

 

 

 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

ل الدراسات السابقة المتعلقة بمتغيرات الدراسة لتكون أرضية تنطلق يتناول هذا الفص
 منها الباحثة، لذا قامت الباحثة بتقسيم الدراسات السابقة إلى ثالثة محاور هي:

 المحور األول : دراسات تناولت االستقصاء العلمي .

 المحور الثاني : دراسات تناولت العصف الذهني .

 اولت الوعي البيئي .المحور الثالث : دراسات تن

 وقد قامت الباحثة بالتعليق على كل محور من هذه المحاور بحيث تتناول فيه تحليال  
للدراسات المتضمنة فيه من حيث هدف الدراسة، ومنهجها، وأدواتها، وعينتها، ونتائجها، وقد 

ات أعقب كل محور من المحاور السابقة توضيح مدى استفادة الدراسة الحالية من الدراس
 السابقة.

 المحور األول : دراسات تناولت االستقصاء العلمي .

 م(2015دراسة حج عمر وآخرون ) .1

لى التعرف على مستوى تضمين سمات االستقصاء األساسية في إهدفت الدراسة 
األنشطة العملية لمقرر الكيمياء بالمرحلة الثانوية بالمملكة السعودية، تم استخدام المنهج 

 عمليا   ( نشاطا  128، تمثلت عينة الدراسة من جميع األنشطة العملية بواقع )الوصفي التحليلي
على كتب الطالب وكتب دليل التجارب العملية لمقرر الكيمياء، تم استخدام تحليل  موزعا  

م( باالعتماد على تصنيف المجلس 2012المحتوى وتم تبني األداة التي طورها الشمراني)
االستقصاء األساسية ومستوياتها، أظهرت النتائج أنه تم تضمين الوطني للبحث العلمي لسمات 

السمتين مشاركة المتعلم في طرح أسئلة علمية التوجه، وتمكن المتعلم من صياغة تفسيرات من 



50 

األدلة وسمة تمكن المتعلم من اعطاء أولوية لألدلة عند الرد على األسئلة ، وسمة تمكن المتعلم 
 .، وسمة تمكن المتعلم من التواصل وتبرير التفسيرات العلمية ربط التفسيرات بالمعرفة من

 م(2014دراسة الهاشم ) .2

لى الكشف عن أثر التدريس بالنموذج االستقصائي في تنمية التفكير إهدفت الدراسة 
يجابي نحو بعض القضايا البيئية لدى طلبة المرحلة الثانوية بدولة الكويت، العلمي واالتجاه اإل

ن قسمها أوطالبة بعد  ( طالبا  108المنهج التجريبي، تكونت عينة الدراسة من ) استخدم الباحث
(، لتحقيق 55نة من )( وضابطة مكو 53لى أربع مجموعات: مجموعة تجريبية مكونة من )إ

واستبانة تنمية  ( بندا  28عد الباحث اختبار تنمية التفكير العلمي مكونا من )هدف الدراسة أ 
( عبارة، أظهرت النتائج وجود 27حو بعض القضايا البيئية مكونة من )االتجاهات االيجابية ن

تأثير دال احصائيا للتدريس بالنموذج االستقصائي على تنمية التفكير وعلى تنمية االتجاهات 
 .االيجابية نحو بعض القضايا البيئية وكان لصالح طالب وطالبات المجموعة التجريبية 

 م(2014دراسة قباجة ) .3

لى التعرف على أثر استخدام استراتيجية االستقصاء التأملي في إاسة هدفت الدر 
اكتساب طلبة الصف السادس األساسي للمفاهيم الفيزيائية وتنمية االتجاهات العلمية، استخدم 

( 66و ) ( طالبا  80وطالبة ) ( طالبا  146الباحث المنهج التجريبي، تكونت عينة الدراسة من )
اسة من اختبار اكتساب المفاهيم الفيزيائية واستبانة االتجاهات العلمية، طالبة، تكونت أدوات الدر 

أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية في اكتساب المفاهيم الفيزيائية تعزى لطريقة 
التدريس وعدم وجود فروق ذات داللة تعزى للجنس كذلك أظهرت وجود فروق ذات داللة 

لعلمية تعزى لطريقة التدريس وعدم وجود فروق تعزى لمتغير احصائية في تنمية االتجاهات ا
 الجنس.
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 م(2013دراسة دلول ) .4

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى فهم معلمي العلوم في مدارس غزة لطبيعة 
العلم واالستقصاء العلمي، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي حيث قام الباحث بترجمة 

( مؤشر موزعة على 23عداد قائمة من المؤشرات لطبيعة العلم ضمت )إ ( و NSTAمعايير )
( مؤشر موزعة على 15ثالثة معايير وقائمة من المؤشرات لالستقصاء العلمي ضمت )

( معلم ومعلمة، أعد 74معيارين، تم اختيار عينة عشوائية طبقية من المعلمين تمثلت ب )
ار مهارات االستقصاء العلمي، حيث كان من نتائج الباحث أداتين هما اختبار طبيعة العلم واختب

هذه الدراسة أن نسبة أداء معلمي ومعلمات العلوم في درجة اختبار طبيعة العلم واختبار 
 .االستقصاء العلمي أقل من المعدل المقبول تربويا  

 م(2011دراسة الجهوري ) .5

تحصيل طالب هدفت الدراسة للكشف عن أثر استخدام طريقة االستقصاء الموجه في 
الصف العاشر للمفاهيم العلمية في مادة العلوم، استخدم الباحث المنهج التجريبي، تكونت عينة 

(، 57( وضابطة )57موزعين على مجموعتين تجريبية عددها ) ( طالبا  114الدراسة من )
( 30ولتحقيق غرض الدراسة تم اعداد اختبار تحصيلي من نوع اختيار من متعدد مكون من ) 

رة، أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات المجموعتين فق
 التجريبية والضابطة في االختبار البعدي للتحصيل وكان لصالح المجموعة التجريبية.

 م(2010دراسة الزعبي ) .6

لى استقصاء أثر استخدام برنامج قائم على النشاط االستقصائي في إهدفت الدراسة 
مباشر والمؤجل وتنمية مهارات التفكير العلمي واالتجاهات العلمية وفهم طبيعة العلم التحصيل ال

لدى طالبات تخصص معلم صف في جامعة الحسين بن طالل، استخدم الباحث المنهج 
( طالبة من طالبات تخصص معلم صف، قام الباحث 101التجريبي، تكونت عينة الدراسة من )

ة في اختبار مهارات التفكير العلمي، واختبار االتجاهات العلمية، ببناء أربع أدوات بحثية متمثل
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اظهرت  هاواختبار طبيعة العلم، واختبار التحصيل المباشر والمؤجل، كان من نتائج الدراسة أن
وجود فرق ذي داللة احصائية لصالح طالبات المجموعة التجريبية في مهارات التفكير العلمي 

وفي االتجاهات العلمية وعدم وجود فرق ذي داللة في اختبار والتحصيل المباشر والمؤجل 
 طبيعة العلم .

 م(2009دراسة البلوشي و أمبوسعدي ) .7

هدفت الدراسة الى استكشاف مستوى قدرة تصميم التجارب االستقصائية لدى الطلبة 
المعلمين في تخصص العلوم بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس، تكونت عينة الدراسة 

في برنامجي البكالوريوس ودبلوم التأهيل التربوي، حيث طلب منهم  معلما   ( طالبا   82)من
يتعلق كل  ( بندا   14تصميم ستة أنشطة استقصائية باستخدام بطاقة للتصميم اشتملت على )

واحد منها بعنصر من عناصر االستقصاء وهي: التساؤل، وتحديد المتغيرات، وضبطها، 
مواد، واحتياطات السالمة، والمالحظات، والقياسات، واالجراءات، والتنبؤ، والتخطيط لل

ومحاوالت القياس، وجمع البيانات، وتمثيلها، واالستدالل، والتفسير، تمثلت أداة الدراسة في 
االختبار العادل، وكان من نتائج الدراسة ضعف مستوى العينة في التصميم االستقصائي كما 

البكالوريوس على دبلوم التأهيل وتفوق تخصص األحياء على لى تفوق طلبة إأشارت النتائج 
 تخصصي الكيمياء والفيزياء .

 م(2009دراسة القحطاني ) .8

لى التعرف على أثر التدريس باستراتيجية االستقصاء في مستوى التفكير إهدفت الدراسة 
لكة العربية الناقد والتحصيل العلمي لدى طلبة الصف األول المتوسط في محافظة القريات بالمم

السعودية، استخدم الباحث المنهج التجريبي، تكونت عينة الدراسة من فصلين من فصول 
( 20والصف الضابطة من ) ( طالبا  22الصف االول المتوسط المجموعة التجريبية تكونت من )

وجليسر  -، ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث اختبار تحصيلي واختبار واطسنطالبا  
الناقد المكيف للبيئة السعودية، أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية في للتفكير 
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مستوى مهارات التفكير الناقد لصالح التجريبية وكذلك وجود فروق لصالح الطلبة الذين درسوا 
 باالستقصاء.

 م(2006دراسة البشتاوي ) .9

اء العلمي والعالقة بين لى الكشف عن فهم وممارسة معلمي الفيزياء لالستقصإهدفت الدراسة 
ومعلمة ممن  ( معلما  61فهم المعلم وممارسته لالستقصاء العلمي، تكونت عينة الدراسة من )

لقياس  يدرسون الفيزياء للصف العاشر األساسي، لتحقيق هدف الدراسة أعدت الباحثة اختبارا  
ن لالستقصاء العلمي فهم المعلمين لالستقصاء وبطاقة مالحظة، أظهرت النتائج أن فهم المعلمي

 وكذلك وجود عالقة ارتباطية ايجابية بين فهم المعلم الستقصاء العلمي وممارسته له. كان متدنيا  

 م( 2006دراسة البلوشي والمقبالي ) .10

لى بحث أثر التدريب على تصميم جدول االستقصاء في تدريس العلوم إهدفت الدراسة 
ف التاسع من التعليم العام بسلطنة عمان، على عمليات العلم والتحصيل لدى تالميذ الص

( طالبة في الصف 130اعتمدت الدراسة على المنهج شبه التجريبي، تكونت عينة الدراسة من )
( 64( طالبة والضابطة عددها )66التاسع قسمت العينة في مجموعتين التجريبية وعددها )

مقياس بعدي، أظهرت النتائج وجود طالبة، لتحقيق هدف الدراسة تم بناء اختبار لعمليات العلم ك
فروق ذات داللة احصائية لصالح المجموعة التجريبية في اختبار عمليات العلم وعدم وجود 

 فروق ذات داللة في التحصيل الدراسي في مادة العلوم.

 التعقيب على دراسات المحور األول:

 ناولت االستقصاء العلميالتعليق على الدراسات السابقة المتعلقة بالمحور األول: دراسات ت

 بالنسبة لألهداف: .1
لى استخدام االستقصاء العلمي وقياس مدى فاعليته على إهدفت الدراسات السابقة 

 متغيرات تابعة مختلفة كما يلي:
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  م(، 2014لى تنمية التفكير العلمي مثل دراسة الهاشم )إهدفت معظم الدراسات
 م( .2010ودراسة الزعبي )

  م(، 2011لى تنمية التحصيل مثل دراسة الجهوري )إهدفت بعض الدراسات
 م( .2006م(، ودراسة البلوشي والمقبالي )2010ودراسة الزعبي )

  لى تنمية االتجاهات العلمية وغيرها مثل دراسة قباجة إهدفت بعض الدراسات
 م( .2010م(، ودراسة الزعبي )2014م(، ودراسة الهاشم )2014)

قياس أثر استراتيجية تدمج االستقصاء  لىإقد هدفت أما بالنسبة للدراسة الحالية ف
 . لدى طالبات الصف السادس األساسي بغزةالعلمي والعصف الذهني في تنمية الوعي البيئي 

 بالنسبة للمنهج: .2
  استخدمت بعض الدراسات المنهج شبه التجريبي مثل دراسة البوشي والمقبالي

 م(.2006)
 م(، 2014ي مثل دراسة الهاشم )استخدمت بعض الدراسات المنهج التجريب

م(، ودراسة الزعبي 2011) م(، ودراسة الجهوري 2014ودراسة قباجة )
 م(.2009م(، ودراسة القحطاني )2010)

  المنهج الوصفي التحليلي تم استخدامه في دراسة حج عمر وبوقس والمفتي
 م( .2013م(، وكذلك في دراسة دلول )2015)

 البوشي دراسةوهي بهذا تتفق مع التجريبي  شبه المنهجأما الدراسة الحالية فقد اتبعت 
 (.م2006) والمقبالي

 بالنسبة للعينة: .3
 لمتغيرات الدراسة وهي كالتالي: تنوعت الدراسات في اختيار العينة طبقا  

  معظم الدراسات اختارت عينتها من طالب المدارس مثل دراسة الهاشم
م(، ودراسة 2011وري )م(، ودراسة الجه2014م(، ودراسة قباجة )2014)

 .م(2006البلوشي والمقبالي )



55 

  بعض الدراسات اختارت عينتها من طالب الجامعات مثل دراسة الزعبي
 م(.2009م( ، ودراسة البلوشي وأمبوسعدي )2010)

  بعض الدراسات اختارت عينتها من المعلمين والمعلمات مثل دراسة دلول
 م(.2006، ودراسة البشتاوي)م(2013)

 دراسات تمثلت عينتها ببعض األنشطة العملية المتواجدة في كتب وبعض ال
 . (م2015حج عمر وبوقس والمفتي ) الطلبة مثل دراسة

من طالبات الصف السادس  أما بالنسبة للدراسة الحالية فقد اختارت عينتها
 األساسي بمدرسة القاهرة األساسية "أ" التابعة لمديرية غرب غزة.

 بالنسبة لألدوات : .4
 لمتغيراتها وذلك كما يلي: دت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة تبعا  تعد

  معظم الدراسات استخدمت االختبارات كأداة قياس، حيث تنوعت هذه
االختبارات بين اختبارات تفكير علمي واختبارات اكتساب مفاهيم فيزيائية 

ك اختبارات واختبارات طبيعة العلم واختبارات مهارات استقصاء علمي، وكذل
م(، ودراسة )قباجة 2014تحصيلية، ومن هذه الدراسات دراسة الهاشم )

م(، ودراسة 2011م(، ودراسة الجهوري )2013م(، ودراسة دلول )2014)
ي دراسة البلوشم(، و 2009م(، ودراسة البلوشي وأمبوسعدي )2010الزعبي )

 م(.2006والمقبالي )
 االتجاهات العلمية والبيئية مثل  بعض الدراسات استخدمت االستبانات لتنمية

 م( .2014م(، ودراسة قباجة )2014دراسة الهاشم )
اختبار معرفة بيئية،  أما بالنسبة للدراسة الحالية فقد استخدمت األدوات:

 .ومقياس ممارسات بيئية 
 بالنسبة للنتائج: .1

س، حيث أكدت جميع الدراسات السابقة فاعلية استخدام النموذج االستقصائي في التدري
أثبتت فاعليته في تنمية التحصيل وتنمية التفكير العلمي واالتجاهات العلمية، وكذلك 

 في اكتساب المفاهيم .
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 وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في هذا المحور فيما يلي:
 . بناء االطار النظري الخاص باستراتيجية االستقصاء العلمي 
  مالئمة للدراسة وهو المنهج التجريبي.تحديد المنهج األكثر 
 .تحديد األسلوب االحصائي األكثر مالئمة لتحليل النتائج 
 .مقارنة النتائج التي توصلت اليها الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة 
 .المساهمة في تفسير النتائج وتحليلها 

 المحور الثاني : دراسات تناولت العصف الذهني .

 م( 2016دراسة الزهراني ) .2

لى تحديد فاعلية توظيف استراتيجية العصف الذهني االلكتروني في إهدفت الدراسة 
اكساب معلمات العلوم مهارة التخطيط للتعلم النشط، استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي، 

( معلمة من معلمات التعليم العام والخاص في مدارس شرق 20تكونت عينة الدراسة من )
( 10( ضمت )1تقسيم العينة الى مجموعتين تجريبيتين المجموعة التجريبية ) الرياض وقد تم

( 2معلمات تم تدريبهن الكترونيا باستخدام العصف الذهني االلكتروني، والمجموعة التجريبية )
( معلمات تم تدريبهن الكترونيا دون استخدام العصف الذهني االلكتروني، تكونت 10ضمت )

ار تحصيلي وبطاقة فحص للجوانب األدائية والمهارية لخطة التعلم أدوات الدراسة من اختب
النشط، أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية في اختبار الجوانب المعرفية وكذلك في 

 .بطاقة الفحص للجوانب األدائية والمهارية في المجموعة التجريبية 

 م( 2014دراسة أبو شريخ ) .3

الى أثر استخدام استراتيجيات العصف الذهني والخرائط  لى التعرفإهدفت الدراسة 
الذهنية والتعلم التوليدي في تحصيل طالب الصف التاسع األساسي وتنمية مهارات التفكير فوق 
المعرفي واتجاهات الطالب نحو تعلم مفاهيم العقيدة االسالمية، استخدم الباحث المنهج 

وزعوا على ثالث شعب صفية، تكونت أدوات  لبا  (  طا99التجريبي، تكونت عينة الدراسة من )
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الدراسة من اختبار تحصيلي واختبار لقياس مهارات التفكير فوق المعرفي ومقياس اتجاهات، 
أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية في اختبار التحصيل البعدي لصالح العصف 

ظ ووجود فروق على مقياس مهارات الذهني ولصالح الخرائط الذهنية في اختبار تحصيل االحتفا
التفكير فوق المعرفي، ولصالح التعلم التوليدي والعصف الذهني على مقياس اتجاهات الطلبة 

 نحو تعلم وحدة العقيدة االسالمية.

 م(2014دراسة القرارعة ) .4

هدفت الدراسة لمعرفة أثر طريقة العصف الذهني في تدريس العلوم في تنمية التفكير 
ى طلبة الصف السابع األساسي في األردن، استخدم الباحث المنهج التجريبي، االبداعي لد

لى مجموعتين تجريبية وضابطة، إ تم تقسيمهم عشوائيا   ( طالبا  76تكونت عينة الدراسة من) 
 كانت أداة الدراسة عبارة عن مقياس تورانس للتفكير االبداعي، أظهرت النتائج أن هناك أثرا  

ي في تنمية التفكير االبداعي بشكل عام وتنمية مهارات الطالقة والمرونة لطريقة العصف الذهن
 واألصالة لدى طلبة الصف السابع األساسي.

 م(2013دراسة الجوالدة وآخرون ) .5

لى العصف الذهني في إلى الكشف عن فاعلية برنامج تدريبي مستند إهدفت الدراسة 
لمدارس الحكومية، استخدم في هذه الدراسة تنمية التفكير الناقد لدى طلبة الصف السابع في ا

موزعين على مجموعتين: تجريبية  ( طالبا  60المنهج التجريبي، تكونت عينة الدراسة من )
تعلموا  ( طالبا  30تعلموا باستخدام العصف الذهني وضابطة تكونت من ) ( طالبا  30ضمت )

ر التفكير الناقد لقياس درجة تنمية بالطريقة االعتيادية، ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام اختبا
الدقة في فحص الوقائع واالستدالل، وتقويم الحجج، وهي  مجاالت التفكير الناقد بأبعاده السبعة

واالستنتاج، والتفريق بين الرأي والحقيقة والتصنيف، واستطالع بعض جوانب الشخصية، 
دراسة في تنمية التفكير الناقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية بين مجموعتي ال

 لصالح المجموعة التجريبية التي تعلمت باستخدام العصف الذهني .
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 م(2013دراسة الكساب ) .6

لى أثر استخدام استراتيجية العصف الذهني في تحصيل طلبة إهدفت الدراسة للتعرف 
حوها، استخدم كليات التربية في الجامعات األردنية في مساق التربية الوطنية واتجاهاتهم ن

لى مجموعتين إ( طالبة وطالبة قسموا 266الباحث المنهج التجريبي، تكونت عينة الدراسة من)
( فقرة وكذلك استبانة مكونة 50تجريبية وضابطة، قام الباحث ببناء اختبار تحصيلي تكون من )

 ( فقرة موزعة على ثالثة مجاالت، أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة32من)
احصائية وتحصيل الطلبة واتجاهاتهم كذلك وجود فروق تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور 
ولمتغير السنة الدراسية لصالح السنة الثالثة والرابعة ولمتغير التخصص لصالح التخصصات 

 العلمية.

 م(2012دراسة عمر ) .7

التفكير لى التعرف على أثر استخدام مدخل العصف الذهني في تنمية إهدفت الدراسة 
االبداعي والتحصيل في مادة الجغرافيا لدى طالبات الصف السابع األساسي في محافظة شمال 

( طالبة تم 84قطاع غزة، استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي، تكونت عينة الدراسة من )
 اختيارهن من مدرسة بنات بيت الهيا االعدادية لالجئات، لتحقيق غرض الدراسة قامت الباحثة

ببناء اختبار تفكير ابداعي في الجغرافيا واختبار تحصيلي في مادة الجغرافيا، أظهرت النتائج 
وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في 
اختبار التفكير االبداعي البعدي وكذلك في التحصيل في مادة الجغرافيا لصالح المجموعة 

 .التجريبية

 م(2012دراسة فنونة ) .8

هدفت الدراسة للتعرف على أثر استخدام نموذج التعلم التوليدي واستراتيجية العصف 
الذهني في تنمية المفاهيم واالتجاه نحو مادة األحياء لدى طالب الصف الحادي عشر بمدينة 

ب غزة، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي من خالل تحليل محتوى وحدة من الكتا
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( طالبا منهم 90الستخراج المفاهيم وكذلك استخدم المنهج التجريبي، تكونت عيمة الدراسة من)
طالب باستخدام العصف الذهني  30( طالب درسوا باستخدام نموذج التعلم التوليدي و30)

( طالب درسوا بالطريقة العادية، قام الباحث ببناء ثالث أدوات بحثية هي أداة تحليل  30و)
اختبار للمفاهيم العلمية، ومقياس لالتجاه نحو مادة األحياء، أظهرت نتائج الدراسة محتوى، 

فروق ذات داللة احصائية في مستوى تحصيل المفاهيم العلمية ترجع الستراتيجية التدريس 
 المستخدمة مقارنة بالطريقة العادية.

 م( 2011دراسة الحربي ) .9

يجية العصف الذهني في تنمية التفكير لى معرفة أثر استخدام استراتإهدفت الدراسة 
الناقد لدى تالميذ المرحلة الثانوية، اتبع الباحث المنهج التجريبي القائم على تصميم مجموعتين 
مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة، اعتمد الباحث العينة العشوائية متعددة المراحل حيث اقتصر 

( فصول في كل مدرسة  5انوي فكان ) في النهاية على مدرستين ثم حدد عدد فصول األول الث
بية أحدهما يمثل المجموعة التجري بسيطا   تم اختيار فصلين من فصول كل مدرسة عشوائيا  

لضابطة، لتحقيق غرض الدراسة أعد الباحث اختبار للتحصيل لبعض مهارات التفكير ل واألخرى 
وعتين مالبعدي بين المجالناقد، أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية في التحصيل 

التجريبية والضابطة لصالح التجريبية في كل من تنمية معرفة االفتراضات وتنمية التفسير 
 وتنمية تقويم المناقشات وكذلك تنمية االستنتاج.

 مGold  &Hunton (2010) دراسة هنتون وقولد .10

عات وهي المجمو  للعصف الذهنيجراءات إنتائج ثالثة  لى بحثإالدراسة  هدفت
 ، شملت العينةشوائية بين المشاركينمن خالل العالدائرية، والمناقشة المفتوحة و ، سميةاإل

مراجعة الحسابات الهرمى  فرق  يشارك ف (2613و)مراجعة لحسابات العمالء  (150)
 في تعادلللدى أ للعصف الذهنيالدائرية و سمية وتشير النتائج الى ان المجموعة اإل ،الطبيعية

من االفكار  ممكن ل عددأق عن فكارمفتوحة لتبادل األالمناقشة السفرت أبينما ر، األفكاعدد 
 .الفريدة 
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 م(2010دراسة نصار ) .11

لى التعرف على بناء برنامج تعليمي باستخدام أسلوب العصف الذهني إهدفت الدراسة 
ة الرياضية وتأثيره في اكتساب المهارات التدريسية للطالب المعلم بشعبة التدريس بكلية التربي

بجامعة طنطا، استخدم الباحث المنهج التجريبي، تم اختيار العينة بالطريقة العمدية من طلبة 
(% من  23.36( طالب بنسبة) 50الفرقة الثالثة شعبة التدريس حيث تكونت العينة من )

( طالب لكل 25لى مجموعتين بواقع )إ اجمالي مجتمع الدراسة حي تم تقسيمهم عشوائيا  
 والنواحيمستوى أداء المهارات التدريسية  فينسبة التحسن ة، أظهرت النتائج أن مجموع

كان  الذهنياستخدم معها أسلوب العصف  التيالمعرفية لمهارات التدريس للمجموعة التجريبية 
المعرفية لمهارات التدريس  والنواحيمستوى أداء المهارات التدريسية  فيأفضل من نسبة التحسن 

 التقليدي .استخدم معها األسلوب  التيضابطة للمجموعة ال

 م(2009دراسة األغا ) .12

لى التعرف على أثر استخدام استراتيجية العصف الذهني في تنمية إهدفت الدراسة 
بعض مهارات التفكير الرياضي في جانبي الدماغ لدى طالب الصف الحادي عشر للفرع 

( 30حيث تم تعيين ) ( طالبا  60ة الدراسة )العلمي، استخدم الباحث المنهج التجريبي، بلغت عين
( ضابطة، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام اختبار 30منهم كمجموعة تجريبية و)

السيطرة الدماغية وذلك لتصنيف الطالب من حيث الجانب المسيطر من الدماغ، واختبار 
أنه ال توجد فروق ذات داللة ( فقرة، أظهرت النتائج 24مهارات التفكير الرياضي مكون من )

احصائية في التطبيق البعدي الختبار تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي لدى طالب الجانب 
األيمن المسيطر للدماغ وكذلك لدى طالب الجانب األيسر المسيطر للدماغ، بينما توجد فروق 

 ..ماغ() األيمن واأليسر للد ذات داللة لدى طالب الجانبين المسيطرين معا  

 م(2006دراسة العتري) .13
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هدفت الدراسة للتعرف على أثر استخدام طريقة العصف الذهني في تدريس العلوم على 
تنمية التفكير االبتكاري لدى تالميذ الصف الثاني المتوسط بمدينة عرعر، استخدم الباحث 

االختبارين المنهج شبه التجريبي القائم على تصميم المجموعة الضابطة غير المتكافئة ذات 
موزعين على المجموعة التجريبية  ( طالبا  60القبلي والبعدي، بلغت عينة الدراسة حوالي) 

والضابطة، كانت أداة الدراسة عبارة عن اختبار تورانس للتفكير االبتكاري، أظهرت نتائج الدراسة 
في قدرات  وجود فروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار البعدي

 التفكير االبتكاري لصالح المجموعة التجريبية.

 :الثانيالتعقيب على دراسات المحور 

 التعليق على الدراسات السابقة المتعلقة بالمحور الثاني: دراسات تناولت العصف الذهني :

 بالنسبة لألهداف: .1
فاعلية لى استخدام استراتيجية العصف الذهني وقياس مدى إهدفت الدراسات السابقة 

 هذه االستراتيجية على متغيرات تابعة مختلفة كما يلي:
 بداعي مثل دراسة القرارعة إلهدفت بعض الدراسات الى تنمية التفكير ا

 م( .2012م(، ودراسة عمر )2014)
  م(، 2014لى تنمية التحصيل مثل دراسة أبو شريخ )إهدفت بعض الدراسات

 ( .م2012م(، ودراسة عمر )2013ودراسة الكساب )
  لى تنمية أنواع مختلفة من التفكير، التفكير الناقد مثل إهدفت بعض الدراسات

م(، والتفكير 2011م(، ودراسة الحربي )2013دراسة الجوالدة والقمش والتل )
م(، ومهارات التفكير فوق المعرفي مثل 2006االبتكاري مثل دراسة العتري )

ياضي مثل دراسة األغا م(، ومهارات التفكير الر 2014دراسة أبو شريخ )
 م( .2009)
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  هدفت بعض الدراسات الكتساب وتنمية بعض المهارات كالمهارات التدريسية و
م(، ودراسة نصار 2016ومهارة التخطيط للتعلم النشط مثل دراسة الزهراني )

 م( .2010)
 ( ودراسة 2012هدفت بعض الدراسات لتنمية االتجاهات مثل دراسة فنونة ،)م

 م( .2013م(، ودراسة الكساب )2014أبو شريخ )

قياس أثر استراتيجية تدمج االستقصاء  : لىإأما بالنسبة للدراسة الحالية فقد هدفت 
 العلمي والعصف الذهني في تنمية الوعي البيئي لدى طالبات الصف السادس األساسي بغزة .

 بالنسبة للمنهج:  .2
 الزهراني  استخدمت بعض الدراسات المنهج شبه التجريبي مثل دراسة

 م( .2006م(، ودراسة العتري )2012م(، ودراسة عمر )2016)
 ( 2014استخدمت بعض الدراسات المنهج التجريبي مثل دراسة أبو شريخ ،)م

م(، ودراسة الحربي 2013م(، ودراسة الكساب )2014ودراسة القرارعة )
 م( .2009م(، ودراسة األغا )2010م(، ودراسة نصار )2011)

 م( المنهج الوصفي التحليلي باإلضافة الى 2012فنونة ) استخدمت دراسة
 المنهج التجريبي .

 الزهراني دراسةوهي بهذا تتفق مع التجريبي  شبه أما الدراسة الحالية فقد اتبعت المنهج
 .(م2006) العتري  ودراسة ،(م2012) عمر ودراسة ،(م2016)

 بالنسبة للعينة:  .3
 لمتغيرات الدراسة ومكانها، وهي كالتالي:  ا  تنوعت الدراسات في اختيار العينة طبق

  معظم الدراسات اختارت عينتها من طالب المدارس مثل دراسة أبو شريخ
م(، ودراسة فنونة 2012م(، ودراسة عمر )2014م(، ودراسة القرارعة )2014)
م(، ودراسة 2009م(، ودراسة األغا )2011م(، ودراسة الحربي )2012)

 م( .2006العتري )
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 لدراسات اختارت عينتها من طالب الجامعات مثل دراسة الكساب بعض ا
 م( .2010م(، ودراسة نصار )2013)

 ( 2016بعض الدراسات اختارت عينتها من المعلمات مثل دراسة الزهراني. )م 

من طالبات الصف السادس األساسي  أما بالنسبة للدراسة الحالية فقد اختارت عينتها
 أ" التابعة لمديرية غرب غزة.بمدرسة القاهرة األساسية "

 بالنسبة لألدوات: .4
 لمتغيراتها، ويتضح ذلك فيما يلي: تعددت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة تبعا  

  معظم الدراسات استخدمت االختبارات كأداة قياس، وتنوعت هذه االختبارات
عي، ومن بدا إبين اختبارات تحصيلية واختبارات تفكير ناقد واختبارات تفكير 

م(، ودراسة 2014م(، ودراسة أبو شريخ )2016هذه الدراسات دراسة الزهراني )
م(، ودراسة 2012م(، ودراسة فنونة )2012م(، ودراسة عمر )2013الكساب )

 م( .2009األغا )
  بعض الدراسات استخدمت المقاييس كأداة قياس وقد تنوعت هذه المقاييس من

م(، 2014م(، ودراسة أبو شريخ )2012مقياس اتجاهات مثل دراسة فنونة )
 م( .2014ومقياس تورانس للتفكير االبداعي مثل دراسة القرارعة )

اختبار معرفة بيئية،  أما بالنسبة للدراسة الحالية فقد استخدمت األدوات:

 .ومقياس ممارسات بيئية 

 بالنسبة للنتائج : .5

العصف الذهني، حيث أثبتت أكدت جميع الدراسات السابقة فاعلية استخدام استراتيجية 

بداعي والتفكير الناقد إلفاعليتها في تنمية التحصيل وتنمية مهارات التفكير المختلفة كالتفكير ا

 والتفكير االبتكاري وكذلك تنمية االتجاهات والمفاهيم العلمية .
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 وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في هذا المحور فيما يلي:
 طار النظري الخاص باستراتيجية العصف الذهني .بناء اإل 
 .تحديد المنهج األكثر مالئمة للدراسة وهو المنهج التجريبي 
 .تحديد األسلوب االحصائي األكثر مالئمة لتحليل النتائج 
  ليها الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة.إمقارنة النتائج التي توصلت 
 المساهمة في تفسير النتائج وتحليلها. 

 المحور الثالث : دراسات تناولت الوعي البيئي .

 م(2016دراسة الفويهي ) .1

لى التعرف على المدراس البيئية ومعرفة مدى فاعلية برنامج تدريبي إهدفت الدراسة 
لتنمية الوعي البيئي لدى طالب المرحلة الثانوية، استخدم الباحث المنهج التجريبي،  تكونت 

من المرحلة الثانوية بمدينة سكاكا منطقة الجوف، حيث تم  ( طالبا  62عينة الدراسة من )
لى مجموعتين بالتساوي، ولتحقيق غرض الدراسة استخدم الباحث مقياس الوعي البيئي إتقسيمهم 

والبرنامج التدريبي) من إعداد الباحث(، أظهرت النتائج وجود فروق في القياس البعدي لصالح 
 لية للمقياس وفي المجاالت الفرعية للمقياس .المجموعة التجريبية في الدرجة الك

 مKumar (2016)دراسة كيومار  .2

وساط أ فيونشر الوعى  البيئيمستوى التعليم  لتعرف علىالدراسة الحالية ل هدفت
(  803 )ي، تكونت عينة الدراسة منكليات مختلفة من مدينة جهانس ي فيالعال ي طالب الثانو 

مختلف  لىإ االستبيان هذا ويستند لتحقيق غرض الدراسة ، تم استخدام االستبيانمن الطلبة
أظهرت النتائج أن مستوى التعليم البيئي بين مجموعات الطالب كانت غير  ،عناصر البيئة

 ج التوعية للطالب والمدرسين.براملى بدء إوجود حاجة عاجلة فرض  مرضية ذلك
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 م(2015دراسة الزعبي ) .3

البيئي لدى طلبة كلية العلوم التربوية في  لى معرفة مستوى الوعيإهدفت الدراسة 
جامعة العلوم اإلسالمية العالمية، وعالقته بمتغيري الجنس والتخصص، تكونت عينة الدراسة 

وطالبة وقد تم اختيارها بالطريقة العشوائية البسيطة، ولتحقيق أهداف الدراسة  ( طالبا  80من )
لدراسة أن مستوى الوعي البيئي لدى الطلبة أعد الباحث استبانة تفي بالغرض، أظهرت نتائج ا

(%، كما بينت عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في 77.5مرتفع وبنسبة مئوية بلغت )
 .رت فروق تعزى لمتغير التخصصمستوى الوعي البيئي تعزى لمتغير الجنس بينما أظه

 م(2015دراسة بركات ) .4

صحة والبيئة في تنمية الوعي لى التعرف على دور منهاج علوم الإهدفت الدراسة 
لى إالبيئي لدى طلبة الصف التاسع األساسي من وجهة نظر المعلمين والطلبة، وهدفت أيضا 
من التعرف على دور منهاج علوم الصحة والبيئة في تنمية الوعي البيئي لطلبة الصف التاسع 

ت عينة الدراسة من ، استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي، تكونخالل عدد من المتغيرات
من معلمي ومعلمات منهاج علوم الصحة والبيئة،  ومعلمة من جميع أفراد مجتمعا   ( معلما  48)

حقيق غرض الدراسة قامت الباحثة ببناء استبانة ت، ولوطالبة ( طالبا  335اشتملت على ) كما
داني( وقد تم موزعة على ثالثة أبعاد وهي: ) البعد المعرفي، والبعد السلوكي، والبعد الوج

توزيعها على المعلمين والمعلمات، كما تم إعداد مقياس)اختبار( لقياس الوعي البيئي للطلبة 
، أظهرت الوجداني( لمجالالسلوكي، وا لمجالالمعرفي، وا مجال) الموزع على ثالثة مجاالت 

أظهرت  نتائج الدراسة أن دور منهاج علوم الصحة والبيئة في تنمية الوعي البيئي عال، كما
عدم وجود فروق في دور المنهاج في تنمية الوعي البيئي لدى طلبة الصف التاسع باختالف 

 جنس وعمر المعلم .

 مSharma  &Kant (2013)دراسة كانت وشارما  .5
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، الوعى البيئى لدى طالب المدارس الثانوية على مستوى  للتعرفهذه الدراسة  هدفت
من طالب المدارس الثانوية من ( 100)دراسة منعينة ال تكونتاستخدم المنهج التجريبي، 
دراك اإلارتفاع وانخفاض  حسبلى مجموعتين إ الطلبة ، قسماباد مختلف مدارس منطقة فريد
ن هناك فارقا كبيرا بين الوعى البيئى لدى الطالب أظهرت النتائج أ لديهم لقياس الوعي البيئي، 

 . يرة وايجابية العالقة بين الذكاء والتوعية البيئيةلى المناطق الريفية والحضرية، كما كبإالمنتمين 

 م(2012دراسة نشوان والحرازين ) .6

لى معرفة مستوى وعي طلبة الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة إهدفت الدراسة 
بالمخاطر البيئية والصحية المترتبة على استخدام الفسفور األبيض في الحروب، تكونت عينة 

وطالبة من طلبة كلية العلوم والتربية واآلداب في كل من جامعة  ( طالبا  510الدراسة من )
األقصى، واألزهر، واالسالمية بقطاع غزة، صمم الباحثان مقياسا للوعي بالمخاطر البيئية 
والصحية وفق" طريقة كراتول"، أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى وعي الطلبة بالمخاطر البيئية 

( % كما 31.24ض في الحروب منخفض، وجاء بنسبة )والصحية الستخدام الفسفور األبي
لى كل من متغير التخصص، والمعدل إبينت النتائج وجود فروق في وعي الطلبة تعزى 

 التراكمي، بينما لم توجد فروق تعزى الى كل من متغير الجنس، الجامعة، والمستوى الدراسي.

 م(2012دراسة الربيعي وفالح ) .7

ر التربية الفنية في تطوير الوعي البيئي لدى طلبة لى معرفة  دو إهدفت الدراسة 
الجامعات، تكونت عينة الدراسة من جميع طالب وطالبات المرحلة الرابعة لألقسام العلمية لكلية 

وطالبة، تم استخدام االستبانة  ( طالبا  100التربية األساسية في جامعة ميسان حيث بلغ عددهم )
اسة، وكان من النتائج أن مستوى وعي بعض األفراد كان كأداة لجمع المعلومات في هذه الدر 

يعتريه الشعور بأهمية االهتمام بالنواحي الجمالية والذوقية تجاه البيئة وكذلك قلة وعي العينة 
 .بالجانب الجمالي والذوقي للبيئة
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 م( 2011دراسة األستاذ )  .8

لدى الطلبة ودور لى التعرف الى مستوى الوعي بالتشريعات البيئية إهدفت الدراسة 
الجامعات الفلسطينية في تنميتها، استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، تكونت عينة 

( طالب وطالبة، ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث اختبار الوعي 600الدراسة من )
 بالتشريعات البيئية وكذلك استبانة لدور الجامعات في تنميته، أظهرت الدراسة أن هناك ضعف

في معرفة طلبة الجامعات الفلسطينية بالمواثيق والتشريعات البيئية سواء على الصعيد الدولي أو 
(% بينما معرفتهم 7المحلي، حيث احتلت معرفة الطلبة بالمواثيق الدولية البيئية نسبة )

(% ، كذلك أظهرت فروق ذات داللة احصائية 3.3بالتشريعات البيئية الفلسطينية كانت بنسبة )
 عزى لمتغير الجنس ونوع الجامعة .ت

 م( 2010دراسة عبد الرازق ) .9

لى معرفة مدى فاعلية نموذج بايبي في تحصيل األحياء وتنمية الوعي إهدفت الدراسة 
بالمشكالت البيئية والقدرة على اتخاذ القرار تجاهها لدى طالب المرحلة الثانوية، استخدم الباحث 

سة على عينة من طالبات الصف األول الثانوي بمدرسة المنهج التجريبي، تم تطبيق الدرا
المنصورة الثانوية الجديدة بمحافظة الدقهلية، لتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بإعداد اختبار 
تحصيلي كما وأعد مقياس لقياس وعي الطالب بالمشكالت البيئية ومقياس ليقيس قدرة الطالب 

، أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة بين متوسطي على اتخاذ القرار تجاه المشكالت البيئية
درجات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي ومقياس الوعي 

 وكان لصالح المجموعة التجريبية. بالمشكالت البيئية ومقياس القدرة على اتخاذ القرار البيئي

 مLarijani (2010 )دراسة الريجاني  .10

المدارس االبتدائية  معلمي لدى البيئيالوعى  لى التعرف على مستوى إلدراسة هدفت ا
من ( 164)من الذكور و( 136مدرس )( 300) بلغت عينة الدراسة ،الهند فيمدينة ميسور  في
اختبار الوعى ، ولتحقيق غرض الدراسة استخدمت الباحثة السادس والسابع  من مدرسي ناثاإل
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 ن غالبية المعلمينأظهرت النتائج أو  ،( بين المعلمينEAWى البيئى )البيئى لتقييم مستوى الوع
على بكثير أ المعلمات  ، وأن مستوى الوعي البيئي لدى مستويات معقولة من الوعى البيئى لديهم

 .نظرائهن من الرجال لدىمن الوعى البيئى 

 م(2009دراسة الخفاف ) .11

والرسوم التوضيحية في تنمية  لى التعرف على أثر أسلوبي المحاكاةإهدفت الدراسة 
الوعي البيئي لدى طفل الروضة، استخدمت الباحثة المنهج التجريبي ذا االختبار القبلي والبعدي 

( طفلة وطفلة في روضة 152لمجموعتين تجريبيتين ومجموعة ضابطة، بلغت عينة الدراسة )
وطفلة، قامت  ( طفال  38( شعب في كل شعبة )4األريج في محافظة بغداد موزعين على )

الباحثة ببناء أداة لقياس الوعي البيئي وكذلك إجراء مقابالت مفتوحة مع المعلمات ومديرات 
الرياض، وكان من نتائج الدراسة تفوق المجموعتين التجريبيتين على المجموعة الضابطة في 

 درجات الوعي البيئي .

 م(2009دراسة المولى ) .12

لبيئي لدى طلبة كلية التربية ولجميع األقسام هدفت الدراسة لقياس مستوى الوعي ا
( طالبا وطالبة من مجتمع كلية 456(، بلغت عينة الدراسة )ناثا  إو  )علمي وإنساني( )ذكورا  

التربية ، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث مقياس الوعي البيئي ، وكان من نتائج الدراسة 
 ا  (% قياس63.5النسبة المئوية للمعدل العام ) تدني المستوى العام للوعي البيئي حيث بلغت

(% مع حصول تباين من قسم آلخر كذلك لم يظهر فروق ذات داللة 70بالمحك الفرضي )
 لمتغير الجنس )ذكورا واناثا( وال وفق التخصص )علمي إنساني( . احصائية تبعا  

 م(2008دراسة الشعراوي ) .13

الوطني  االنتماءالمتعددة على تعزيز قيم  لى معرفة أثر برنامج بالوسائطإهدفت الدراسة 
والوعي البيئي لدى طالب الصف التاسع في محافظات غزة، وقد استخدم الباحث المنهج 

حداهما تجريبية إلى مجموعتين إتم تقسيمهم  ( طالبا  50التجريبي، تكونت عينة الدراسة من )
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ما اختبار تحصيلي ومقياس واألخرى ضابطة، ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث أداتين ه
اتجاه لقياس االنتماء الوطني، وقد أسفرت الدراسة عن وجود فروق بين المجموعة التجريبية 
والضابطة لصالح البرنامج المقترح كذلك وجود عالقة ارتباطية بين درجات طلبة الصف التاسع 

 في اختبار الوعي البيئي ودرجاتهم في مقياس االنتماء الوطني .

 م(2007عياد )دراسة  .14

هدفت الدراسة للكشف عن مدى وعي طالب شعبة التعليم األساسي ببعض التوجيهات 
سالمية في مجال المحافظة على البيئة وحمايتها ومدى اختالف درجة هذا الوعي باختالف اإل

(  521النوع والتخصص، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، بلغت عينة الدراسة ) 
وطالبة من طالب الفرقة الرابعة شعبة التعليم األساسي، ولتحقيق أهداف الدراسة أعد  طالبا  

الباحث استبانة كأداة لجمع البيانات ومعرفة االتجاهات نحو التوجيهات االسالمية في مجال 
سالمية التي أكدت ضرورة المحافظة على البيئة، أظهرت نتائج الدراسة الكثير من التوجيهات اإل

ة على البيئة واصالح األرض وعمارتها كما أظهرت أن طالب شعبة التعليم األساسي المحافظ
 عليها.على دراية ووعي بمعظم جوانب التوجيهات االسالمية في مجال البيئة والمحافظة 

 مPalmberg & Kuru  (2005)دراسة بالمبيرج وكيورو .15

من طلبة  لى التعرف على مستوى الوعي البيئي لدى مجموعةإهدفت الدراسة 

وطالبة تم اختيارهم بطريقة قصدية من الطلبة  ( طالبا  175الجامعات، بلغ عدد أفراد العينة) 

المبتدئين والمتقدمين ومن تخصصات مختلفة، كانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة لقياس 

فة مستوى الوعي البيئي، أظهرت النتائج أن افراد العينة لم يتعرضوا لمقدار كاف من المعر 

البيئية كما أظهرت أن طلبة التخصصات العلمية كان مستوى معرفتهم أفضل من طلبة 

 التخصصات االنسانية.
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 التعقيب على دراسات المحور الثالث:

التعليق على الدراسات السابقة المتعلقة بالمحور الثالث: دراسات متعلقة بتنمية الوعي 
 :البيئي

 بالنسبة لألهداف : .1

ابقة في هذا المحور إلى تنمية الوعي البيئي، ولكنها اختلفت في هدفت الدراسات الس

 طرق تنميته وكانت كالتالي :

  لى قياس مستوى الوعي البيئي لدى شرائح مختلفة من إهدفت بعض الدراسات

م(، 2011م(، ودراسة األستاذ )2012المجتمع مثل دراسة نشوان والحرازين )

م(، ودراسة بالمبيرج 2007م(، ودراسة عياد )2009ودراسة المولى )

 مPalmberg & Kuru (2005.)وكيورو

  استخدمت بعض الدراسات البرامج لتنمية الوعي البيئي مثل دراسة الشعراوي
 م( .2008)

  استخدمت بعض الدراسات االستراتيجيات واألساليب المختلفة لتنمية الوعي
م(، 2010) م(، دراسة عبد الرزاق2012البيئي مثل دراسة الربيعي وفالح )

 م( .2009ودراسة الخفاف )

قياس أثر استراتيجية تدمج االستقصاء  : أما بالنسبة للدراسة الحالية فقد هدفت الى
 العلمي والعصف الذهني في تنمية الوعي البيئي لدى طالبات الصف السادس األساسي بغزة .

 بالنسبة للمنهج: .2
 م(، 2010عبد الرازق ) بعض الدراسات استخدمت المنهج التجريبي مثل دراسة

الفويهي م(، ودراسة 2008م(، ودراسة الشعراوي )2009ودراسة الخفاف )
 .(م2016)
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 ج الوصفي التحليلي مثل دراسة األستاذ هبعض الدراسات استخدمت المن
م(، ودراسة 2007م(، ودراسة عياد )2009م(، ودراسة المولى )2001)

 مPalmberg & Kuru (2005.)بالمبيرج وكيورو 

مع دراسة  تختلفهي ف التجريبي شبه أما بالنسبة للدراسة الحالية فقد اتبعت المنهج
والتي  م(2008م(، ودراسة الشعراوي )2009م(، ودراسة الخفاف )2010عبد الرازق )

مع الدراسات التي استخدمت المنهج الوصفي  أيضا   ، وتختلفاستخدمت المنهج التجريبي
 م(.2009م(، ودراسة المولى )2011التحليلي مثل دراسة األستاذ )

 بالنسبة للعينة: .3

 تنوعت العينات المستخدمة في الدراسات السابقة طبقا لمتغيرات الدراسة وكانت كالتالي:

  بعض الدراسات اختارت عينتها من طالب المدارس مثل دراسة عبد الرازق
مKumar (2016 )م(، ودراسة كيومار 2008م(، ودراسة الشعراوي )2010)

الفويهي م( ، ودراسة 2013) Sharma & Kantودراسة كانت وشارما ، 
 .(م2016)

  معظم الدراسات اختارت عينتها من طلبة الجامعات مثل دراسة نشوان
م(، ودراسة األستاذ 2012م(، ودراسة الربيعي وفالح )2012والحرازين )

 م(.2007م(، ودراسة عياد )2009م(، ودراسة المولى )2011)
 م( عينتها من أطفال الروضة .2009ة الخفاف )اختارت دراس 
  اختارت دراسة الريجانيLarijani   (2010 عينتها من المعلمين )م

 والمعلمات.

من طالبات الصف السادس األساسي  أما بالنسبة للدراسة الحالية فقد اختارت عينتها
 بمدرسة القاهرة األساسية "أ" التابعة لمديرية غرب غزة.
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 بالنسبة لألدوات: .4
  استخدمت بعض الدراسات االختبارات كأداة لقياس الوعي البيئي مثل دراسة األستاذ

 م( .2008م(، ودراسة الشعراوي )2010م(، ودراسة عبد الرازق )2011)
  استخدمت بعض الدراسات المقاييس المختلفة لقياس الوعي بالمخاطر والمشكالت

م(، ودراسة عبد 2012ثل دراسة نشوان والحرازين )البيئية والوعي البيئي بشكل عام م
 م( .2009م(، ودراسة المولى )2010الرازق )

  بعض الدراسات استخدمت االستبانات كأداة لقياس الوعي البيئي مثل دراسة الربيعي
دراسة الزعبي  م(، و2007م(، ودراسة عياد )2011م(، ودراسة األستاذ )2012وفالح )

 .(م2015)

اختبار معرفة بيئية، ومقياس  للدراسة الحالية فقد استخدمت األدوات:أما بالنسبة 
 .ممارسات بيئية 

 بالنسبة للنتائج: .5
  أظهرت معظم الدراسات أن الوعي بالمخاطر والمشكالت البيئية عند شرائح مختلفة

م(، ودراسة 2012من المجتمع ليس بالقدر المطلوب مثل دراسة الربيعي وفالح )
 م( .2007(، بينما اختلفت مع  دراسة عياد )م2011األستاذ )

  لى تقصي فاعلية برامج مختلفة واستراتيجيات متنوعة أثبتت إالدراسات التي هدفت
م(، ودراسة الخفاف 2010فاعليتها في تنمية الوعي البيئي مثل دراسة عبد الرازق )

 م( .2008م(، ودراسة الشعراوي )2009)
 

 الدراسات السابقة في هذا المحور فيما يلي: وقد استفادت الدراسة الحالية من
 طار النظري الخاص بالوعي البيئي .بناء اإل 
  بناء مقياس الممارسات البيئية من خالل االطالع على الخطوات التي اتبعتها

 الدراسات السابقة في اعداد مثل هذا المقياس .
 .تحديد المنهج األكثر مالئمة للدراسة وهو المنهج التجريبي 
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 يد األسلوب االحصائي األكثر مالئمة لتحليل النتائج.تحد 
  ليها الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة.إمقارنة النتائج التي توصلت 
 .المساهمة في تفسير النتائج وتحليلها 

 التعليق العام على الدراسات السابقة:

:أوجه االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة  

  الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في أهمية توظيف العصف اتفقت بعض
   .في التدريس واالستقصاء العلمي الذهني

  شبه في المنهج المتبع )اتفقت بعض الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية
  التجريبي(.

 أوجه التميز في الدراسة الحالية:

  اختبار المعرفة البيئية ومقياس تميزت الدراسة بأنها تشمل أداتين وهما
 الممارسات البيئية.

  بوحدة المعادن طبقت الدراسة الحالية على عينة من طالبات الصف السادس
 والمصادر الطبيعية من كتاب العلوم للصف السادس.

 ختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها تناولت وحدة المعادن ا
عية للصف السادس الفصل الثاني، ووظفت استراتيجية جديدة والمصادر الطبي

في تنمية الوعي تدمج استراتيجيتي االستقصاء العلمي والعصف الذهني معا  
 البيئي.

  تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في حجم العينة ومجتمعها بحيث
س في المدارس البيئة الفلسطينية وهي طالبات الصف السادشملت عينة من 

 غزة.الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية في محافظة 

 



   
 

 

 

 

 الفصل الرابع

 إجراءات ومنهجية الدراسة
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 الفصل الرابع

 إجراءات ومنهجية الدراسة

ا الفصل هذا يتضمن  اإلجابة أجل من الباحثة بها قامت التي واإلجراءات للطريقة عرض 
 ومواد وأدوات وعينة الدراسة، الدراسة، مجتمع على منهج اشتمل وقد الدراسة، ساؤالتعن ت

 وذلك اإلحصائية، وأخيرا  المعالجة والثبات، وضبط المتغيرات والصدق الدراسة وكيفية إعدادها،
 : التالي النحو على

 منهج الدراسة:

ر مجمـوعتين متكـافئتين التجريبي: والذي يقـوم علـى اختيـاشبه الباحثة المنهج  استخدمت
)تجريبيــة وضــابطة( مــن طالبــات الصــف الســادس األساســي بغــزة، حيــث يــتم إخضــاع المجموعــة 

اســـتراتيجية تـــدمج االستقصـــاء العلمـــي والعصـــف الـــذهني، فـــي حـــين  باســـتخدامالتجريبيـــة لتـــدرس 
 تدرس المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية. 

البعــدي لمجمــوعتين تجريبيــة وضــابطة ( مــن فــي حــين تــم اســتخدام التصــميم) القبلــي _ 
طالبــات الصــف الســادس لبيــان أثــر المتغيــر المســتقل وهــو اســتراتيجية تــدمج االستقصــاء العلمــي 

 والعصف الذهني على المتغير التابع المتمثل في الوعي البيئي . 

و المـــنهج التجريبـــي والتجربـــة وفقـــا  للبحـــث العلمـــي هـــي إجـــراء يهـــدف إلـــي التحقـــق مـــن 
قات العلة والمعلول وذلك بتقسيم عدد من األفـراد عشـوائيا  فـي مجموعـات ويعـالج فيهـا متغيـر عال

مســـتقبل أو أكثــــر والعنصــــر األساســــي فــــي البحــــث التجريبـــي هــــو أن الباحــــث يضــــع عــــن قصــــد 
 (.197م، ص1998الظروف التي تعرض فيها مجموعات مختلفة خبرات مختلفة .) أبو عالم ،
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 لتصميم التجريبي للدراسة.يوضح ا :(4.1الشكل )

                          

 

 

 

 

 مجتمع الدراسة:

( المجتمع بأنه "جميع األفراد أو العناصر الذين 481م، ص 2010يعرف أبو عالم)
لهم خصائص واحدة يمكن مالحظتها"، يتكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الصف 

غزة والمسجلين في المدارس الحكومية  للعام الدراسي السادس األساسي بمديرية غرب 
 .م  2016_2015

 عينة الدراسة:

تمثلت في عينة قصدية من طالبات الصف السادس األساسي بمدرسة القاهرة األساسية 
)أ( التابعة لمديرية غرب غزة، وذلك لكون الباحثة تعمل بهذه المدرسة وقد تم اختيار شعبتين 

المجموعة األولى)الضابطة( تم تدريسها بالطريقة التقليدية، أحدهما ائية بطريقة عشو  منها فقط
تم تدريسها باستخدام استراتيجية تدمج االستقصاء العلمي والمجموعة الثانية )التجريبية( 

 م. 2016-2015في الفصل الثاني من العام والعصف الذهني، 

 

 

 المجموعة التجريبية

 البعدي المعالجة القبلي

 المجموعة الضابطة

اختبار المعرفة 

 البيئية

مقياس 

الممارسات 

 البيئية

استراتيجية تدمج 

االستقصاء العلمي 

 والعصف الذهني

اختبار المعرفة 

 البيئية

مقياس 

 الممارسات

 البيئية

 يتعلم تقليد
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 ( يوضح أفراد العينة:4.1والجدول رقم )

 دد أفراد عينة الدراسة للمجموعة التجريبية والضابطةع: (4.1جدول )

 المدرسة
 العدد المجموعة الصف

 مدرسة القاهرة األساسية )أ(
 37 ضابطة  "1السادس"
 42 تجريبية "2السادس"

 79 المجموع

 :متغيرات الدراسة

 يتمثل في استراتيجية تدمج االستقصاء العلمي والعصف الذهني .المتغير المستقل: 

 يتمثل في الوعي البيئي .المتغير التابع: 

 أدوات ومواد الدراسة:

ـــدمج  لتحقـــق أهـــداف الدراســـة التـــي تتمثـــل فـــي التعـــرف علـــى أثـــر اســـتخدام اســـتراتيجية ت
االستقصـــاء العلمـــي والعصـــف الـــذهني فـــي تنميـــة الـــوعي البيئـــي لـــدى طالبـــات الصـــف الســـادس 

 د: األساسي بغزة قامت الباحثة بإعدا

 ت الدراسة: وتشتمل على :أوال : أدوا

 .أداة تحليل المحتوى 
 اختبار المعرفة البيئية . 
 .مقياس الممارسات البيئية 

 ثانيا : مواد الدراسة وتشتمل على:       

  لمعلم.ادليل 
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 أواًل : تحليل المحتوى.

عـــرف علـــى العناصـــر األساســـية للمـــواد :" أســـلوب بحثـــي يهـــدف إلـــى التويقصـــد بتحليـــل المحتـــوى 
 ية في العلوم الطبيعية بطريقة كمية موضوعية منظمة وفقا لمعايير محددة مسبقا .التعليم

 وفقًا للخطوات التالية:وقامت الباحثة بتحليل المحتوى 

 من التحليل:الهدف  .1
تهـــدف عمليـــة تحليـــل المحتـــوى إلـــى تحديـــد المفـــاهيم البيئيـــة وداللتهـــا اللفظيـــة اإلجرائيـــة  

للصـف السـادس االساسـي لوحـدة الثـروات والمصــادر المتضـمنة فـي كتـاب العلـوم العامـة 
 الطبيعية.

  عينة التحليل: .2
تم تحديد الوحدة السابعة ) الثروات والمصادر الطبيعية( من كتاب العلوم العامة للصـف 

ــــى موضــــوعات  ــــاني واحتــــوت هــــذه الوحــــدة عل الصــــخور الســــادس األساســــي الفصــــل الث
 والمعادن والمياه والنفط .

 وحدة التحليل: .3
قصــــد بوحــــدة التحليــــل "أصــــغر جــــزء فــــي المحتــــوى ويختــــاره الباحــــث ويخضــــعه للعــــد وي 

حيــث يعتبــر ظهــوره أو غيابــه أو تكــراره ذو داللــة معينــة فــي رســم نتــائج التحليــل والقيــاس 
وقــد تكــون وحــدة التحليــل الكلمــة أو الموضــوع أو الشخصــية المفــردة أو مقــاييس المســافة 

احثـة الكلمـة كوحـدة تحليـل تعتمـد عليهـا فـي ، واختـارت الب(103م، ص1987)طعيمة، "
 رصد فئات التحليل.

 التحليل:فئة  .4
العناصر الرئيسية أو الثانوية التي يتم وضع وحدات التحليـل فيهـا ويقصد بفئة التحليل:" 

والتـي يمكـن وضـع كـل صـفة مـن صـفات سواء كانت كلمة أو موضوع أو قيم أو غيرهـا 
وحددت الباحثـة فئـات  (62ص م،1987 عيمة،ط)المحتوى فيها وتصنف على أساسها" 
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التحليل في هذه الدراسة المفاهيم البيئية وتعريفاتهـا اإلجرائيـة التـي تـم إعـدادها مـن خـالل 
 .محتوى التحليل 

 وحدة التسجيل: .5
ويقصــد بهــا أصــغر جــزء فــي المحتــوى يختــاره الباحــث ويخضــعه للعــد والقيــاس، ويعتبــر 

عينة في رصد نتـائج التحليـل مثـل الكلمـة أو الجملـة أو ظهوره أو غيابه أو تكراره داللة م
، وحـــددت الباحثــــة الصـــفحة التــــي تظهـــر فيهــــا  (120م، ص 2002)مصــــالحة، الفقـــرة 

 .فئات التحليل كوحدة للتسجيل 
 ضوابط عملية التحليل: .6
 :للوصول الى تحليل دقيق تم وضع ضوابط لعملية التحليل تتمثل في التالي 

لعلــــوم العامــــة للصــــف الســــادس األساســــي" الوحــــدة الســــابعة التحليــــل فــــي ضــــوء كتــــاب ا
 )الثروات المصادر الطبيعية(".

 .التحليل في إطار المحتوى والتعرف اإلجرائي للمفهوم البيئي 
  أن يشــــمل التحليــــل أيضــــا الرســــوم التوضــــيحية والصــــور واألشــــكال والتجــــارب والفقــــرات

 الكاملة .
 اية كل درس وفي نهاية الوحدة موضع الدراسة.يتم استبعاد أسئلة التقويم الواردة في نه 
 صدق تحليل المحتوى : .7

يعتمـــد صـــدق التحليـــل علـــى صـــدق أداة التحليـــل بحيـــث تقـــيس األداة مـــا وضـــعت لقياســـه 
لتحليل محتوى الكتاب المستهدف، حيـث  وللتأكد من موضوعية أداة التحليل وصالحيتها

كمـين مـن ذوي االختصـاص عرض التحليـل فـي صـورته األوليـة علـى مجموعـة مـن المح
( وذلــك للتأكــد مــن الصــدق الظــاهري لــألداة ومراجعــة فئــات التحليــل وفــي 1ملحــق رقــم )

 ضوء ذلك قامت الباحثة بتعديل ما طلب تعديله حسب ما أجمع عليه المحكمون.
 ثبات تحليل المحتوى : .8

بات التحليل التحليل قامت الباحثة باستخدام نوع واحد من الثبات وهو ثلتحديد ثبات أداة 
حيـــث قامـــت الباحثـــة بتحليـــل محتـــوى الوحـــدة الســـابعة )الثـــروات والمصـــادر عبـــر الـــزمن 

مـارس مـن العـام الطبيعية( من كتاب العلـوم العامـة للصـف السـادس األساسـي فـي شـهر 
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العام، م ومن ثم أعيد التحليل مرة أخرى من قبل الباحثة في شهر أبريل من نفس 2016
( التاليــة:) Holistiمعامــل الثبــات باســتخدام معادلــة هولســتي ) ثــم قامــت الباحثــة بحســاب

 يوضح التحليل عبر الزمن . (4. 2) والجدول (226م، ص 2004طعيمة،
 

معامل الثبات= 
 𝟐ت

ن𝟏+ن𝟐
 

 =عدد فئات التحليل الثاني2=عدد فئات التحليل األول، ن1عدد فئات االتفاق بين التحليلين، نت=

 توى عبر الزمن( تحليل المح4.2جدول )

 المفاهيم

 التحليل الثاني التحليل األول
29 32 

 عدد نقاط االختالف عدد نقاط االتفاق
29 3 

 0.95 معامل الثبات

( وهذه النسبة تدل على أن معدل 0.95يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات كان )
تائج التحليل تم تحديد قائمة . وبناء على نالثبات عال، ما يجعل الباحثة تطمئن للتحليل 

 المفاهيم البيئية المتضمنة في الوحدة الثروات والمصادر الطبيعية.

 . بناء اختبار المعرفة البيئيةثانيًا: 

 اتبعت الباحثة الخطوات التالية في إعداد اختبار المعرفة البيئية:

 تحديد الهدف من االختبار:  .1
طالبــات الصــف الســادس لــبعض المعــارف يهــدف االختبــار إلــى قيــاس مــدى امــتالك 

 والمعلومات التي تختص بالبيئة في وحدة الثروات والمصادر الطبيعية .
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 تحديد جدول المواصفات: .2
حيث تم توزيع األوزان النسبية لألهداف المراد قياسها، كذلك إعطاء أوزان نسبية 

 للموضوعات حيث تعكس االهتمام الذي تحظى به في عملية التدريس.
 ( يوضح جدول المواصفات المحكم الختبار المعرفة البيئية.4. 3جدول رقم )وال

 جدول مواصفات اختبار المعرفة البيئية :(4.3جدول )

 اعداد البنود االختيارية : .3

بعد قيام الباحثة باالطالع على الدراسات واالختبارات السابقة وغيرها، تم اختيار نمط 
( بندا  من نوع االختيار من متعدد ذي أربعة بدائل، بديل واحد 40االختيار من متعدد في بناء )

على هذا النمط من األسئلة لما يتميز به هذا منها فقط هو الصحيح، وقد وقع اختيار الباحثة 
النمط من تغطيته لعينة كبيرة من محتوى المادة الدراسية، وسهولة تصحيحه، وخلوه من ذاتية 

 المصحح.

 المحتوى 

 توزيع أسئلة االختبار وثقلها النسبي 
 المجموع

 %12التحليل  %24التطبيق  %28الفهم  %36التذكر 

عدد 
 األسئلة

% 
 للتكرار

عدد 
 األسئلة

% 
 تكرارلل

عدد 
 األسئلة

% 
 للتكرار

عدد 
 األسئلة

% 
 للتكرار

عدد 
 األسئلة

% 
 للتكرار

 الفصل  األول
 الصخور والمعادن

5 12% 1 3% 5 12% 3 6% 14 33% 

 الفصل  الثاني
 المياه

7 18% 6 16% 2 6% 3 6% 18 46% 

 الفصل  الثالث 
 النفط

2 6% 4 9% 2 6% . 0% 8 21% 

 %100 40 %12 6 %24 9 %28 11 %36 14 المجموع
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 وقد راعت الباحثة عند صياغة البنود االختيارية بعض األمور:

 سالمة البنود من الناحية العلمية واللغوية وخلوها من الغموض. .1
 كل بند للمستوى الذي يقيسه) تذكر، فهم، تطبيق، تحليل(. انتماء .2
 مناسبة البنود االختيارية للمستوى العقلي والزمني للطالبات. .3
 وضوح البدائل بحيث يكون بديل واحد فيها صحيح. .4

 صياغة تعليمات االختبار:

تم صياغة تعليمات االختبار وإعدادها على ورقة منفصلة في كراس االختبار، وقد تم 
توضيح الهدف من االختبار، وإرشادات كيفية اإلجابة عن فقراته، وتحديد المكان المخصص 
لإلجابة، وقد راعت الباحثة السهولة والوضوح عند صياغة هذه التعليمات، واخيرا  طبق االختبار 

 طالبة. 40على عينة استطالعية قوامها 

 الصورة األولية لالختبار

( فقرة لكل فقرة أربعة 40ألولية بحيث اشتمل على )تم إعداد االختبار في صورته ا
بدائل واحد فقط منها صحيح، وبعد كتابة فقرات االختبار تم عرضها في صورتها األولية على 

 مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص وذلك الستطالع آرائهم حول مدى:

 .الصحة العلمية والسالمة اللغوية لبنود االختبار 
 وزان النسبية لمستويات المعرفة.مدى مالئمة األ 
 .مدى ارتباط السؤال بالمستوى الذي يمثله 
 .مناسبة البدائل لكل سؤال 
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 معيار تصحيح االختبار:

تم توزيع درجات االختبار على المهارات المستهدفة في الدراسة، حيث حددت درجة 
( 40لالختبار ) واحدة لكل مفردة صحيحة من مفردات االختبار، وبذلك تكون الدرجة الكلية

( بندا  اختباريا ، ويتضح من خالل حساب الصدق والثبات 40درجة، حيث أنه يتكون من )
لالختبار أنه يتمتع بدرجة مناسبة من الصدق والثبات تطمئن الباحثة لتطبيقه على عينة الدراسة 

 قبليا  وبعديا .

 الصورة النهائية الختبار المعرفة البيئية

ر: وذلك للتعرف على مدى فعالية فقرات االختبار، ومدى اسهامها تحليل فقرات االختبا
في الحصول على خصائص سيكومترية )صدق وثبات( تتفق مع خصائص االختبار الجيد 

 (45م، ص 1999)الدوسري، 

 ولتحليل فقرات االختبار قامت الباحثة بعدد من الخطوات اإلحصائية كما يلي:

 صدق االختبار

س االختبار ما وضع لقياسه فعال ، واقتصرت الباحثة على صدق ويقصد به أن يقي    
 المحكمين كأحد أنواع الصدق وهو يفي بالغرض.

 صدق المحكمين: 

بعد إعداد االختبار في صورته األولية تم عرضه في صورته األولية على مجموعة من 
سادس المحكمين ذوي االختصاص في المناهج وطرق التدريس، ومشرفي ومعلمي الصف ال

( ومن ثم خرج االختبار بصورته 1( ملحق رقم )15األساسي من ذوي الخبرة وقد بلغ عددهم )
 (. 3النهائية، أنظر الملحق رقم )
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 تجريب اختبار المعرفة البيئية:

( طالبة من نفس مجتمع الدراسة 40تم تجريب االختبار على عينة استطالعية قوامها )
دة، بهدف حساب معامالت الصعوبة والتمييز والثبات وبالتحديد ممن سبق لهم دراسة الوح

 لفقرات االختبار.

 حساب معامل الصعوبة والتمييز للفقرات:

 معامل الصعوبة: -1

يقصد بمعامل الصعوبة " النسبة المئوية لعدد األفراد الذين أجابوا عن كل سؤال من 
الكيالني وآخرون، االختبار إجابة صحيحة من المجموعتين المحكيتين العليا والدنيا" ) 

 (، ويحسب بالمعادلة اآلتية:447م، ص2008

ع(ص) +  د(ص)  =  معامل الصعوبة         
ن

 

 حيث أن:

 ع )ص( = عدد الذين أجابوا عن الفقرة من المجموعة العليا إجابة صحيحة.
 د )ص( = عدد الذين أجابوا عن الفقرة من المجموعة الدنيا إجابة صحيحة.

 مجموعتين العليا والدنيا.ن= عدد أفراد ال

وبذلك فإن معامل الصعوبة يفسر على كل فقرة بأنه كلما زادت نسبة الصعوبة تكون 
 الفقرة أسهل، والعكس صحيح.

 معامل التمييز: -2

 ويقصد به : قدرة االختبار على التمييز بين الطلبة الممتازين و الطلبة الضعاف، ولقد
 %(27االختبار، وأخذ ) في عالماتهم سببح تنازلي ا الطالبات درجات ترتيب تم
 طالبة كمجموعة دنيا.  11طالبة كمجموعة عليا، و 11=  (40% × 27من عدد الطالبات، ) 
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 تم حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار وفق المعادلة التالية:  

ع(ص) − د(ص)  معامل التمييز =            
ن

 

 ا عن الفقرة من المجموعة العليا إجابة صحيحة.ع )ص( = عدد الذين أجابو 
 د )ص( = عدد الذين أجابوا عن الفقرة من المجموعة الدنيا إجابة صحيحة.

 ن= عدد التالميذ في إحدى الفئتين.

وبتطبيق المعادالت السابقة تم حساب معامل الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات 
 ( يوضح ذلك.4.4االختبار، والجدول )

  



86 

 معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية لالختبار: (4.4دول )

( 0.80و 0.23) يتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت الصعوبة تتراوح بين
(، وبهذه النتائج تبقى الباحثة على جميع فقرات 0.53وكان متوسط معامل الصعوبة الكلي )

 م.
 معامل التمييز معامل الصعوبة م. معامل التمييز معامل الصعوبة

1 0.64 0.36 21 0.59 0.45 

2 0.41 0.45 22 0.41 0.45 

3 0.73 0.55 23 0.41 0.45 

4 0.80 0.27 24 0.41 0.27 

5 0.50 0.45 25 0.36 0.20 

6 0.55 0.20 26 0.45 0.36 

7 0.50 0.64 27 0.41 0.45 

8 0.50 0.45 28 0.73 0.55 

9 0.73 0.55 29 0.23 0.27 

10 0.36 0.20 30 0.32 0.27 

11 0.68 0.45 31 0.68 0.64 

12 0.80 0.36 32 0.23 0.27 

13 0.77 0.45 33 0.50 0.64 

14 0.59 0.64 34 0.80 0.36 

15 0.59 0.27 35 0.68 0.45 

16 0.27 0.20 36 0.36 0.20 

17 0.36 0.20 37 0.59 0.64 

18 0.80 0.36 38 0.32 0.27 

19 0.73 0.55 39 0.32 0.45 

20 0.41 0.45 40 0.55 0.36 

الدرجة الكليةمتوسط   0.53 0.40 
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 0.20االختبار، وذلك لمناسبة مستوى درجة صعوبة الفقرات، حيث كانت معامالت الصعوبة 
 (139م، ص1998فأقل . )أبو ناهية ، 0.80فأكثر و 

(، 0.64و 0.20رات االختبار تتراوح بين )كذلك يتضح أن جميع معامالت التمييز لفق
( ويقبل علم القياس معامل التمييز إذا بلغ أكثر من 0.40وقد بلغ متوسط التمييز الكلي )

(، وبذلك أبقت الباحثة على جميع فقرات 448م، ص2008( )الكيالني وآخرون، 0.20)
 االختبار.

 ثبات االختبار:

رار القياس باستخدام نفس األداة في نفس ويقصد به الحصول على نفس النتائج عند تك
الظروف ويحسب معامل الثبات بطرق عديدة، وقد قامت الباحثة بإيجاد معامل الثبات بطريقتي 

 وذلك على النحو التالي: 20التجزئة النصفية وكودر ريتشاردسون 

 أوال: طريقة التجزئة النصفية:

ت االختبار بطريقة التجزئة تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبا  
النصفية، حيث قامت الباحثة بتجزئة االختبار إلى نصفين، الفقرات الفردية مقابل الفقرات 
الزوجية لالختبار، وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين، ثم جرى تعديل الطول باستخدام 

 :( يوضح معامالت ثبات االختبار4.5معادلة سبيرمان براون، والجدول )

 يوضح معامالت ثبات االختبار: (4.5جدول )

 معامل الثبات بعد التعديل االرتباط قبل التعديل عدد األسئلة 

 0.773 0.630 40 االختبار الكلي

(، وهذا يدل على أن 0.773يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي )
 طبيقها على عينة الدراسة.االختبار يتمتع بدرجة جيدة من الثبات تطمئن الباحثة إلى ت
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 Richardson and kuder: 20ريتشاردسون  –ثانيا: طريقة كودر 

استخدمت الباحثة طريقة ثانية من طرق حساب الثبات، وذلك إليجاد ثبات االختبار،   
للدرجة الكلية لالختبار ككل طبقا   20حيث حصلت على قيمة معامل كودر ريتشاردسون 

 ( يوضح ذلك: 4.6دول )للمعادلة التالية: والج

 و( -و)ك – 2ك عر= 
 (1-)ك 2ع

 : التباين2حيث أن : و: المتوسط          ك: عدد الفقرات          ع

  20يوضح عدد الفقرات والتباين والمتوسط ومعامل كودر ريتشاردسون : (4.6جدول )

 20معامل كودر ريتشاردسون  و 2ع ك 

 0.677 21.93 29.10 40 الكلياالختبار 

لالختبار ككل كانت  20يتضح من الجدول السابق أن معامل كودر ريتشاردسون 
 ( وهي قيمة مقبولة تطمئن الباحثة إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسة.0.677)

وبذلك تأكدت الباحثة من صدق وثبات االختبار، وأصبح االختبار في صورته النهائية 
 (.  3. انظر ملحق رقم )( فقرة40)

 مقياس الممارسات البيئية. : اً ثالث

بعد االطالع على عدد من الدراسات السابقة المختصة بالبيئة والوعي البيئي قامت 
الباحثة ببناء مقياس الممارسات البيئية حول كيفية تصرف الطالبات في مواقف بيئية مختلفة، 

بات خاصة في المواقف المتعلقة بالبيئة، وذلك ونظرا  لصعوبة  مالحظة و قياس سلوك الطال
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ألن الطالبات قد يقمن بتغيير سلوكهن وتصرفهن في المواقف البيئية اذا علمن أنهن مراقبات 
 وبذلك تم بناء المقياس عوضا  عن مراقبة سلوك الطالبات.

 تحديد الهدف من المقياس

والسلوكيات في  يهدف المقياس إلى قياس مدى وعي الطالبات ببعض الممارسات
المواقف البيئية المختلفة، وكذلك تعليم الطالبات كيفية التصرف بشكل صحيح مع المواقف 

 البيئية المختلفة من أجل المحافظة على سالمة البيئة . 

 صياغة فقرات مقياس الممارسات البيئية

بيئية، تم بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة حول مقاييس الممارسات ال
 المقياس بحيث تناسب أهداف وموضوعات الوحدة الدراسية. فقراتإعداد 

 وعند صياغة فقرات المقياس أخذت الباحثة في االعتبار توفر الشروط التالية:

 .السالمة اللغوية والصحة العلمية 
 .الوضوح والخلو من الغموض 
 .مالئمة المقياس لمستوى الطالبات 

 صياغة تعليمات المقياس 

تم صياغة تعليمات المقياس وإعدادها على ورقة منفصلة في كراس المقياس، وقد تم 
توضيح الهدف من المقياس، وإرشادات كيفية االجابة عن فقراته، وتحديد المكان المخصص 
لإلجابة، وقد راعت الباحثة السهولة والوضوح عند صياغة هذه التعليمات، وأخيرا  طبق المقياس 

 ( طالبة.40ية قوامها )على عينة استطالع
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 الصورة األولية للمقياس 

( فقرة لكل فقرة أربعة بدائل 32تم إعداد المقياس في صورته األولية بحيث اشتمل على )
واحد فقط منها صحيح، وبعد كتابة فقرات المقياس تم عرضها في صورتها األولية على 

 م حول مدى:مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص وذلك الستطالع آرائه

 .الصحة العلمية والسالمة اللغوية لفقرات المقياس 
 .وضوح تعليمات المقياس 
 .مناسبة البدائل لكل فقرة 

 معيار تصحيح المقياس

بعد استجابة طالبات العينة االستطالعية على فقرات وبنود المقياس قامت الباحثة   
ة لكل فقرة من فقرات المقياس، بتصحيحها حيث وزعت الدرجات على الفقرات بإعطاء درجة واحد

 ( درجة.32إلى  0بذلك تكون الدرجة التي حصلت عليها الطالبات محصورة بين )

 الصورة النهائية للمقياس

تحليل فقرات المقياس: وذلك للتعرف على مدى فعالية فقرات المقياس، ومدى اسهامها 
 لمقاييس الجيدة .في الحصول على خصائص سيكومترية )صدق وثبات( تتفق مع خصائص ا

 صدق المقياس: 

ويقصد به أن يقيس ما وضع لقياسه فعال ، واقتصرت الباحثة على صدق المحكمين     
 كأحد أنواع الصدق وهو يفي بالغرض.
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 صدق المحكمين: 

بعد إعداد المقياس في صورته األولية تم عرضه في صورته األولية على مجموعة من 
ناهج وطرق التدريس، ومشرفي ومعلمي الصف السادس المحكمين ذوي االختصاص في الم

( ، حيث قاموا بإبداء آرائهم 1( ملحق رقم )15األساسي من ذوي الخبرة وقد بلغ عددهم )
ومالحظاتهم حول مناسبة الفقرات ومدى انتمائها للوحدة الدراسية وكذلك وضوح صياغتها، ومن 

 (.5) ثم خرج المقياس بصورته النهائية، أنظر الملحق رقم

 تجريب المقياس:

( طالبة من نفس مجتمع 40تم تجريب المقياس على عينة استطالعية عشوائية قوامها )
 الدراسة، وذلك بهدف حساب معامالت الصعوبة والتمييز والثبات لفقرات المقياس.

 حساب معامالت الصعوبة والتمييز للفقرات:

 معامل الصعوبة: -1

وية لعدد األفراد الذين أجابوا عن كل سؤال من يقصد بمعامل الصعوبة " النسبة المئ
المقياس إجابة صحيحة من المجموعتين المحكيتين العليا والدنيا" ) الكيالني وآخرون، 

 (، ويحسب بالمعادلة اآلتية:447م، ص2008

ع(ص) +  د(ص)  =  معامل الصعوبة         
ن

 

 حيث أن:

 وعة العليا إجابة صحيحة.ع )ص( = عدد الذين أجابوا عن الفقرة من المجم
 د )ص( = عدد الذين أجابوا عن الفقرة من المجموعة الدنيا إجابة صحيحة.

 ن= عدد أفراد المجموعتين العليا والدنيا.
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وبذلك فإن معامل الصعوبة يفسر على كل فقرة بأنه كلما زادت نسبة الصعوبة تكون 
 الفقرة أسهل، والعكس صحيح.

 معامل التمييز: -2

 تم قدرة المقياس على التمييز بين الطلبة الممتازين والطلبة الضعاف، ولقد ويقصد به :
%( من عدد 27المقياس، وأخذ ) في عالماتهم بحسب تنازلي ا الطالبات درجات ترتيب

 طالبة كمجموعة دنيا.  11طالبة كمجموعة عليا، و 11=  (40% × 27الطالبات، )

 ت المقياس وفق المعادلة التالية:تم حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرا  

ع(ص) − د(ص)  معامل التمييز =            
ن

 

 ع )ص( = عدد الذين أجابوا عن الفقرة من المجموعة العليا إجابة صحيحة.
 د )ص( = عدد الذين أجابوا عن الفقرة من المجموعة الدنيا إجابة صحيحة.

 ن= عدد التالميذ في إحدى الفئتين.

ادالت السابقة تم حساب معامل الصوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات المقياس، وبتطبيق المع
 ( يوضح ذلك.4.7والجدول )
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 معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس: (4.7جدول )

( 0.80و 0.45يتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت الصعوبة تتراوح بين )
(، وبهذه النتائج تبقى الباحثة على جميع فقرات 0.66وكان متوسط معامل الصعوبة الكلي )

 0.20المقياس، وذلك لمناسبة مستوى درجة صعوبة الفقرات، حيث كانت معامالت الصعوبة 
 (139م، ص 1998فأقل. )أبو ناهية ، 0.80فأكثر و 

 م.
 معامل التمييز معامل الصعوبة م. معامل التمييز معامل الصعوبة

1 0.64 0.73 17 0.80 0.36 

2 0.73 0.36 18 0.55 0.36 

3 0.50 0.64 19 0.64 0.73 

4 0.55 0.36 20 0.55 0.73 

5 0.59 0.64 21 0.77 0.45 

6 0.82 0.36 22 0.73 0.55 

7 0.77 0.45 23 0.77 0.27 

8 0.77 0.45 24 0.80 0.36 

9 0.64 0.20 25 0.77 0.27 

10 0.45 0.55 26 0.50 0.64 

11 0.50 0.27 27 0.64 0.20 

12 0.50 0.64 28 0.80 0.36 

13 0.55 0.36 29 0.80 0.36 

14 0.50 0.64 30 0.68 0.27 

15 0.73 0.55 31 0.64 0.36 

16 0.77 0.27 32 0.68 0.27 

الدرجة الكليةمتوسط   0.66 0.44 
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(، 0.73و 0.20تراوح بين )كذلك يتضح أن جميع معامالت التمييز لفقرات المقياس ت
( ويقبل علم القياس معامل التمييز إذا بلغ أكثر من 0.44وقد بلغ متوسط التمييز الكلي )

(، وبذلك أبقت الباحثة على جميع فقرات 448م، ص2008( )الكيالني وآخرون، 0.20)
 المقياس.

 ثبات المقياس:

دام نفس األداة في نفس ويقصد به الحصول على نفس النتائج عند تكرار القياس باستخ
الظروف ويحسب معامل الثبات بطرق عديدة، وقد قامت الباحثة بإيجاد معامل الثبات بطريقتي 

 على النحو التالي: 20التجزئة النصفية وكودر ريتشاردسون 

 أوال: طريقة التجزئة النصفية:

جزئة تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات المقياس بطريقة الت   
النصفية، حيث قامت الباحثة بتجزئة المقياس إلى نصفين، الفقرات الفردية مقابل الفقرات 
الزوجية، وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين، ثم جرى تعديل الطول باستخدام معادلة 

 يوضح معامالت ثبات المقياس: (4.8سبيرمان براون، والجدول )

 المقياسيوضح معامالت ثبات : (4.8جدول )

 معامل الثبات بعد التعديل االرتباط قبل التعديل عدد األسئلة 

 0.746 0.595 32 الدرجة الكلية للمقياس

(، وهذا يدل على أن 0.746يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي )
 المقياس يتمتع بدرجة جيدة من الثبات تطمئن الباحثة إلى تطبيقه على عينة الدراسة.
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 Richardson and kuder: 20ريتشاردسون  –نيا: طريقة كودر ثا

استخدمت الباحثة طريقة ثانية من طرق حساب الثبات، وذلك إليجاد ثبات المقياس،    
للدرجة الكلية للمقياس ككل طبقا   20حيث حصلت على قيمة معامل كودر ريتشاردسون 

 ( يوضح ذلك: 4.9للمعادلة التالية: والجدول )

 و( -و)ك – 2ك عر= 
 (1-)ك 2ع

 : التباين2حيث أن : و: المتوسط          ك: عدد الفقرات          ع

  20يوضح عدد الفقرات والتباين والمتوسط ومعامل كودر ريتشاردسون : (4.9جدول )

 20معامل كودر ريتشاردسون  و  2ع ك 

 0.743 23.83 21.69 32 الدرجة الكلية للمقياس

للمقياس ككل كانت  20يتضح من الجدول السابق أن معامل كودر ريتشاردسون 
 ( وهي قيمة جيدة تطمئن الباحثة إلى تطبيق المقياس على عينة الدراسة.0.743)

وبذلك تأكدت الباحثة من صدق وثبات المقياس، وأصبح المقياس في صورته النهائية 
 (.  7( فقرة. انظر ملحق رقم )32)

 المتغيرات قبل بدء التجريب: ضبط

انطالقا  من الحرص على سالمة النتائج، وتجنبا  آلثار العوامل الدخيلة التي يتوجب 
ضبطها والحد من آثارها للوصول إلى نتائج صالحة قابلة لالستعمال والتعميم، تبنت الباحثة 

وعتين من خالل طريقة المجموعتين التجريبية والضابطة، ويعتمد على تكافؤ وتطابق المجم
االعتماد على االختبار العشوائي ألفراد العينة، ومقارنة المتوسطات الحسابية لذا قامت الباحثة 

 :بعمل التالي
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 تكافؤ مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية حسب الدرجة في العلوم العامة

قيمة الداللة ومستوى يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" و : (4.10جدول )
 المجموعتين التجريبية والضابطة حسب الدرجة في العلوم العامةمتوسطي الداللة للتعرف إلى الفرق بين 

 المتوسط العدد المجموعة المتغير
االنحراف 
 المعياري 

 قيمة اختبار
 "ت"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

الدرجة في العلوم 
 العامة

 10.96 85.61 37 ضابطة 
0.562 0.576 

غير داللة 
 15.22 83.98 42 تجريبية إحصائيا

 2.641( ± 0.01( وعند مستوى داللة )77قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
(0.05 ≥ αبين المجموعتين التجريبية والضابطة وهذا يعني أن الم ) جموعتين متكافئتين حسب

 الدرجة في العلوم العامة. 

 تكافؤ مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية حسب المجموع الكلي للدرجات

يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" وقيمة الداللة ومستوى : (4.11جدول )
 ريبية والضابطة حسب المجموع الكلي للدرجاتالمجموعتين التجمتوسطي الداللة للتعرف إلى الفرق بين 

 المتوسط العدد المجموعة المتغير
االنحراف 
 المعياري 

 قيمة اختبار
 "ت"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

المجموع الكلي 
 للدرجات

 90.16 881.56 37 ضابطة 
0.730 0.467 

غير داللة 
 126.63 863.98 42 تجريبية إحصائيا

 2.641( ± 0.01( وعند مستوى داللة )77ة عند درجة حرية )قيمة "ت" الجدولي
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يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
(0.05 ≥ α بين المجموعتين التجريبية والضابطة وهذا يعني أن المجموعتين متكافئتين حسب )

 المجموع الكلي للدرجات.

 خطوات وإجراءات الدراسة : 

 تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها، تم إتباع الخطوات واإلجراءات التالية : ل

االطالع على البحوث السابقة الكتب و الجهـود السـابقة التـي تناولـت هـذا المجـال سـواء كـان  .1
 من جانب أو من عدة جوانب.

 . إعداد دليل المعلم وفق استراتيجية تدمج االستقصاء العلمي و العصف الذهني .2

 إعداد اختبار يقيس المعرفة البيئية . .3

 إعداد مقياس للممارسات والمواقف البيئية . .4

 تحكيم أدوات الدراسة من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين. .5

الحصـول علــى موافقــة المشــرف والجامعــة ووزارة التربيــة والتعلــيم لتطبيــق الدراســة علــى العينــة  .6
 االستطالعية و عينة الدراسة.

( طالبـة مـن مجتمـع الدراسـة وذلــك 40أدوات الدراسـة علـى عينـة اسـتطالعية قوامهـا )تطبيـق  .7
 م .2016-4-2يوم السبت بتاريخ 

تطبيق االختبار والمقياس على مجموعات الدراسة قبل التجربة للتأكـد مـن تكافؤهـا وذلـك يـوم  .8
 م .2016-4-6األربعاء الموافق

قـة التقليديـة للمجموعـة الضـابطة و تدريسـها تدريس وحدة الثروات والمصـادر الطبيعيـة بالطري .9
 باستخدام استراتيجية تدمج االستقصاء العلمي والعصف الذهني للمجموعة التجريبية.
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تطبيـق أدوات الدراســة بعـد االنتهــاء مـن تــدريس وحـدة الثــروات والمصـادر الطبيعيــة علــى  .10
 .م 2016-5-5المجموعتين التجريبية والضابطة وذلك يوم الخميس بتاريخ 

رصد النتائج لتحديد أثر استخدام استراتيجية تدمج االستقصـاء العلمـي والعصـف الـذهني  .11
 في تنمية الوعي البيئي .

 رصد النتائج وتحليلها وتفسيرها ومعالجتها إحصائيا .  .12

 تقديم التوصيات والمقترحات المناسبة في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج. .13

 ة:األساليب والمعالجات اإلحصائي

 Statisticalاسـتخدمت الباحثـة فــي هـذه الدراسـة الــرزم اإلحصـائية للعلـوم االجتماعيــة 
Package for the Social Sciences  (SPSS) فــي إجــراء التحلــيالت اإلحصــائية ،

 :والمتمثلة في األساليب اإلحصائية التالية

 معامل الصعوبة ومعامل التمييز. .1

 إليجاد معامل الثبات. 20ريتشاردسون التجزئة النصفية، وطريقة كودر  طريقة .2

( لضبط Independent Samples T-Testمستقلتين ) في حالة عينتين اختبار "ت" .3
 المتغيرات واختبار فرضية الدراسة.

 لتحديد حجم التأثير.  dحجم األثر و"η2" إيتا مربع اختبار .4



   
 

 

 

 

 الفصل الخامس

 نتائج الدراسة وتفسيرها
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 الفصل الخامس

 الدراسة وتفسيرهانتائج 

شرعت الباحثة في هذا الفصل بعرض تفصيلي للنتائج التي تم التوصل إليها من خالل  
تطبيق أدوات الدراسة، باإلضافة إلى تفسير ومناقشة ما توصل إليه من نتائج من خالل 
اإلجابة عن تساؤالت الدراسة والتحقق من فرضيات الدراسة باإلضافة إلى تقديم التوصيات 

 قترحات في ضوء هذه النتائج .والم

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي ينص على :

ما المالمح األساسية الستراتيجية االستقصاء العلمي المراد دراسة أثرها على تنمية الوعي  
 ؟البيئي لدى طالبات الصف السادس األساسي بغزة

بعد استعراض الخلفية وقد تمت اإلجابة عن هذا السؤال من خالل اإلطار النظري 
التربوية الستراتيجية االستقصاء العلمي وخطوات تطبيقها لتدريس مادة العلوم والتي تتلخص 

 بالخطوات اآلتية:

التعلم باالستقصاء يمر بعدة خطوات منظمة وهادفة يمكن تقسيمها الى مراحل على 
 النحو التالي:

 مطروحة.المرحلة األولى: تقديم الموقف المحير أو القضية ال

حيث تعتبر مرحلة اإلثارة لتوليد االهتمام وتحديد الهدف وتوزيع العمل من خالل طرح 
الموقف المحير باستخدام عدة أسئلة متنوعة وتشمل جميع جوانب الموقف المحير إلثارة اهتمام 

 المتعلمين للبحث في عدة اتجاهات.
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 المرحلة الثانية: جمع المعلومات لتحديد جوانب القضية .

حيث يتم التأكد مما هو مطروح والتقدير الكمي لحجم المشكلة والتنوع في جوانبها، 
 وتفرعاتها، والمعلومات عن العوامل المؤثرة عليها.

 المرحلة الثالثة : اإلجابة عن األسئلة.

تهتم هذه المرحلة باإلجابة عن األسئلة وجالء الموقف المحير وقد يتضمن ذلك إجراء 
ن ومسؤولين وإجراء تجارب بسيطة أو االطالع على مصادر معرفية مقابالت مع متخصصي
 ذات عالقة بالموضوع.

 المرحلة الرابعة: التوصل الى النتائج والتفسيرات.

والنتائج هي إجابات لألسئلة المطروحة، أما التفسيرات فهي بيان ما وراء النتائج من 
 أسباب أدت إلى ظهورها بالشكل التي هي عليه .

 الخامسة: تحليل عمليات التفكير.المرحلة 

عمليات التفكير وعمليات العلم مهمة في أسلوب االستقصاء العلمي وبالتالي يلزم أن 
يتعرف المعلم وحتى التالميذ ما تم من عمليات وسالمة استخدامها وتوظيفها في البحث عن 

التي يمكن توظيفها المعرفة، وتحليل عمليات التفكير يكشف المهارات العلمية لدى التالميذ و 
 (211م، ص 2008خالل عملية االستقصاء العلمي .)األغاواللولو،

 والذي ينص على : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

ما المالمح األساسية الستراتيجية العصف الذهني المراد دراسة أثرها على تنمية  
 الوعي البيئي لدى طالبات الصف السادس األساسي بغزة ؟
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اإلجابة عن هذا السؤال من خالل اإلطار النظري بعد استعراض الخلفية  وقد تمت 
التربوية الستراتيجية العصف الذهني وخطوات تطبيقها لتدريس مادة العلوم والتي تتلخص 

 بالخطوات اآلتية:

: حيث يتم تقسيم الطالب إلى  وتقديم الموقف المحير اإلعداد لجلسة العصف الذهني .1
( يجلسون على شكل دائرة ثم يتم بعد ذلك طرح المشكلة 6 -4مجموعات تتكون من ) 

 موضوع النقاش.

: يقوم الطالب بطرح حلول للمشكلة أو األفكار المتعلقة بموضوع ايجاد وتوليد األفكار .2
النقاش، وعندما تبدأ األفكار تتناقص يقوم األستاذ بطرح فكرة مساعدة لطرح أفكار 

 قة.جديدة أو بناء أفكار على أفكار ساب

: بعد انقضاء زمن الجلسة وجمع األفكار يقوم األستاذ والطالب بنقد تقييم األفكار .3
 األفكار وتصنيفها في ثالثة مستويات هي: 

 .أفكار جديدة ومرتبطة بدرجة كبيرة بموضوع النقاش 
 .أفكار تحتاج الى تطوير 
  .أفكار غير مرتبطة بالمشكلة أو بموضوع النقاش 

(Ben B Graham,2003,P 3  ) 

 :على ينص والذي الثالث بالسؤال المتعلقة النتائج

 المراد  الذهني والعصف العلمي االستقصاء تدمج  الستراتيجية األساسية المالمح ما
 ؟ بغزة األساسي السادس الصف طالبات لدى البيئي الوعي تنمية على أثرها دراسة
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 الخلفية استعراض بعد النظري  اإلطار خالل من السؤال هذا عن اإلجابة تمت وقد
 معا بدمجهما  الباحثة قامت حيث الذهني، والعصف العلمي االستقصاء الستراتيجية التربوية
 :اآلتية بالخطوات تتلخص والتي  الدمج لعملية بتبرير ذلك وألحقت

 ذهني عصف أسئلة مع المطروحة القضية أو المحير الموقف تقديم. 
 القضية جوانب لتحديد وتوليدها كاراألف ايجاد خالل من المعلومات جمع. 
 الحلول وايجاد والتفسيرات النتائج إلى التوصل. 
 التفكير عمليات تحليل. 

 والذي ينص على: رابعالنتائج المتعلقة بالسؤال ال

متوسطي درجات  ( بين (α ≤ 0,05مستوى  داللة إحصائية عند فروق ذات توجد هل
 اختبار المعرفة البيئية في التطبيق البعدي ؟  في طةالمجموعة التجريبية والمجموعة الضاب

 ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بصياغة الفرض الصفري التالي:

( بين متوسطي درجات  (α ≤ 0,05مستوى  عند إحصائية ذات داللة فروق  توجد   
 . البعدي المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار المعرفة البيئية في التطبيق

 Independent) مستقلتين لعينتين "ت"وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار 
Samples T-Test( والجدول رقم )يوضح ذلك.5.1 ) 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" وقيمة الداللة ومستوى الداللة للتعرف : (5.1جدول )
 -ات الطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعديإلى الفروق بين متوسطات درج

 اختبار المعرفة البيئية

 المتوسط العدد المجموعة 
االنحراف 
 المعياري 

قيمة "ت" 
 المحسوبة

قيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

الدرجة الكلية 
 لالختبار

 5.907 28.676 37 الضابطة 
3.120 *0.003 

دالة إحصائيا 
 6.837 33.191 42 التجريبية 0.01عند 

 2.641( ± 0.01( وعند مستوى داللة )77قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية للدرجة 
( وهذا يدل على وجود فرق معنوي بين α≤ 0.01الكلية لالختبار عند مستوى داللة )

سطات درجات المجموعة التجريبية وبين متوسطات درجات المجموعة الضابطة في متو 
التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية، وهذا يعني قبول الفرضية البديلة التي تنص على: 

( بين متوسطي درجات المجموعة  (α ≤ 0,05مستوى  عند إحصائية ذات داللة فروق  توجد
ة في اختبار المعرفة البيئية في التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية والمجموعة الضابط

التجريبية، وهذا يدل على فعالية االستراتيجية  التي أعدت للطالبات، وبذلك توصي الباحثة 
 باستخدام هذه االستراتيجية الجديدة في عملية تدريس العلوم.

 :التالية المعادلة استخدامب "η2" إيتا مربع بحساب الباحثة قامت التأثير حجم ولحساب

η2 =
𝑡2

𝑡2 + df
 

 (42م، ص 2000)عفانة،   درجات الحرية      dfقيمة االختبار ت         t2مربع ايتا     η2حيث 
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يمكن حساب القيمة التي تعبر عن حجم التأثير للبرنامج المقترح  "η2"وعن طريق 
 باستخدام المعادلة التالية:

𝒅 =
√𝟐 𝛈𝟐 

√𝟏 − 𝛈𝟐
 

 مربع ايتا      η2حجم األثر           dحيث 

(  الجدول المرجعي لقيم حجم األثر ومعامل 57م، ص 1997وقد أوضح )منصور، 
 ( التالي:5.2ايتا كما هو مبين بالجدول )

 الجدول المرجعي لقيم حجم التأثير ومعامل ايتا :(5.2جدول )

 األداة المستخدمة
 حجم التأثير

 كبيرة متوسطة صغيرة
d 0.2 0.5 0.8 
η2 0.01 0.06 0.14 

ηو  dوقد قامت الباحثة بحساب حجم التأثير بواسطة 
 ( يوضح ذلك:5.3والجدول التالي )  2

 يوضح حجم التأثير للدرجة الكلية لالختبار :(5.3جدول )

 
 حجم التأثير dقيمة  η2قيمة  قيمة "ت"

 كبير 0.703 0.112 3.120 الدرجة الكلية لالختبار

يتضح من الجدول السابق أن حجم التأثير كبير، وهذا يدل على أن االستراتيجية كان 
 لها دور فعال بدرجة كبيرة لدى الطالبات. 
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 السبب في ذلك إلى : وتعزو الباحثة

 .استخدام هذه االستراتيجية يؤكد على إيجابية المتعلم وقدرته على بناء معرفته بنفسه 

  الجماعي الذي ساد تطبيق االستراتيجية، ساعد في تبادل األفكار بين أفراد جو العمل
 المجموعة الواحدة والمجموعات المجاورة.

  تدريس الوحدة بهذه االستراتيجية ومن خالل استخدام األنشطة المختلفة كان له األثر
 الواضح في تفوق المجموعة التجريبية على الضابطة في تحصيل المعرفة البيئية،

 وتكوين اتجاهات ايجابية نحو البيئة.

  فهم الطالبات للبيئة وحسن استخدامها زاد من حبهن وتقبلهن لالستراتيجية، كما ساهم
 ذلك في تسهيل تطبيقها.

 والذي ينص على: خامسالنتائج المتعلقة بالسؤال ال

( بين متوسطي  (α ≤ 0,05مستوى  داللة إحصائية عند فروق ذات توجد هل
ارسات البيئية في التطبيق مقياس المم في موعة التجريبية والمجموعة الضابطةدرجات المج

 ؟ البعدي

 ولإلجابة عن هذا التساؤل قامت الباحثة بصياغة الفرض الصفري التالي:

( بين متوسطي درجات  (α ≤ 0,05مستوى  داللة إحصائية عند فروق ذات توجد 
  .س الممارسات البيئية في التطبيق البعديمقيا في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة

 Independent) مستقلتين لعينتين "ت"وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار 
Samples T-Test( والجدول رقم )يوضح ذلك. 5.4 ) 



107 

تعرف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" وقيمة الداللة ومستوى الداللة لل :(5.4جدول )
إلى الفروق بين متوسطات درجات الطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة البعدي في التطبيق 

 مقياس الممارسات البيئية -البعدي

 المتوسط العدد المجموعة 
االنحراف 
 المعياري 

قيمة "ت" 
 المحسوبة

قيمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

الدرجة الكلية 
 للمقياس

 3.406 24.108 37 الضابطة 
2.646 *0.009 

دالة إحصائيا عند 
 4.803 26.619 42 التجريبية 0.01

 2.641( ± 0.01( وعند مستوى داللة )77قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية للدرجة   
( وهذا يدل على وجود فرق معنوي بين متوسطات α ≤ 0.01الكلية للمقياس عند مستوى داللة )

درجات المجموعة التجريبية وبين متوسطات درجات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي 
ذات  فروق  قبول الفرضية البديلة التي تنص على: توجد ح المجموعة التجريبية، وهذا يعنيلصال
رجات المجموعة التجريبية والمجموعة ( بين متوسطي د (α ≤ 0,05مستوى  عند إحصائية داللة

في التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية، وهذا  الضابطة في مقياس الممارسات البيئية
يدل على فعالية االستراتيجية التي أعدت للطالبات، وبذلك توصي الباحثة باستخدام هذه 

 االستراتيجية الجديدة في عملية تدريس العلوم.

ηو  dثة بحساب حجم التأثير بواسطة وقد قامت الباح
( 5-5والجدول التالي )   2

 يوضح ذلك:
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 يوضح حجم التأثير للدرجة الكلية للمقياس :(5.5جدول )

 
ηقيمة  قيمة "ت"

 حجم التأثير dقيمة  2

 متوسط 0.597 0.083 2.646 الدرجة الكلية لالختبار

دل على أن االستراتيجية كان يتضح من الجدول السابق أن حجم التأثير متوسط، وهذا ي 
 لها دور فعال و بدرجة متوسطة لدى الطالبات.

 السبب في ذلك الى: وتعزو الباحثة

  التعلم عملية نشطة تحتاج لشحذ تفكير الطالبات من خالل إثارة قدراتهن وربطها بما
يتعلمن بواقع حياتهن، وما يحيط بهن في بيئتهن ويناسب قدراتهن وامكاناتهن، وبعد 

ريس طالبات المجموعة التجريبية بهذه االستراتيجية عمل مقياس الممارسات البيئية تد
المعد في هذا البحث على ربط الطالبات ببيئتهن وأهمية المحافظة عليها من خالل 
وضع الطالبات في بعض المواقف البيئية وتصرفهن كان مرضيا  بعكس المجموعة 

  الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية.

 التعليق العام على النتائج :

ترى الباحثة أن النتائج أثبتت فاعلية استراتيجية تدمج االستقصاء العلمي والعصف  
الذهني في تنمية الوعي البيئي لدى الطالبات حيث تفوقت طالبات المجموعة التجريبية على 

يجية الجديدة كان له المجموعة الضابطة، وأن تدريس طالبات المجموعة التجريبية بهذه االسترات
أثر واضح في تحصيل المعرفة البيئية وفي تعديل بعض السلوكيات والممارسات الخاطئة نحو 
البيئة، واكساب الطالبات للقيم واالتجاهات االيجابية نحو البيئة والمحافظة عليها كذلك عملت 

عة إيجاد الحلول على تنمية الوعي بأهمية البيئة وبالمخاطر البيئية التي قد تواجهها وسر 
للمشاكل التي تواجهها، والعمل على حمايتها وصيانتها في الحاضر والمستقبل، وكون هذه 
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االستراتيجية الحديثة تشجع على التعلم الذاتي وفي نفس الوقت يتم فيها تبادل الخبرات في جو 
 بطة .جماعي ذلك ساعد في زيادة الوعي البيئي لديهن بعكس قريناتهن في المجموعة الضا

 توصيات الدراسة:

 بناء على نتائج الدراسة تم وضع التوصيات التالية:

 .والعصف الذهني في  تدريس العلوم تبني استخدام استراتيجية تدمج االستقصاء العلمي  -1

تدريب معلمي العلوم على تدريس مناهج العلوم بالطرق التدريسية الحديثة التي تعمل على  -2
 طر المحدقة بها وكيفية حمايتها.تنمية الوعي بالبيئة والمخا

 مقترحات الدراسة:

في ضوء نتائج الدراسة تقدم الباحثة مقترحات لبعض البحوث الدراسية المستقبلية في هذا 
 المجال: 

 اجراء دراسة مشابهة للدراسة الحالية لقياس األثر الناتج على عينة من الطالب. .1

 ة أثرها في تنمية الوعي البيئي.اجراء دراسات تستخدم استراتيجيات مختلفة لمعرف .2

استخدام االستراتيجية الدامجة لالستقصاء العلمي والعصف الذهني لقياس أثرها على  .3
  .متغيرات تابعة أخرى 

 على المتعلمين تساعد التي البيئية للمفاهيم المراحل كافة في العلوم مناهج تضمين .4
 .المختلفة البيئية المواقف في الصحيح التصرف
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 مراجع الدراسة

 القرآن الكريم .المصادر : 
 .السنة النبوية            

 أوال: المراجع العربية :
ـــد الكـــريم، ســـحر ـــدريس بنمـــوذج االستقصـــاء (.1/8-29/7م، 2001).أحمـــد، نعيمـــة وعب أثـــر الت

الب العـــادل فـــي تنميـــة التحصـــيل والتفكيـــر الناقـــد واالتجـــاه نحـــو بعـــض القضـــايا البيئيـــة لطـــ
 المؤتمر العلمي الخـامس "التربيـة العلميـة للمواطنـة"، ورقة مقدمة الى .الصف األول الثانوي 

 القاهرة: جامعة عين شمس.

مجلــة م(. الــوعي بالتشــريعات البيئيــة عنــد طلبــة الجامعــات الفلســطينية. 2011األســتاذ، محمــود.)
  . 198 - 157 (، 23)1، جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات

أثـــر اســـتخدام اســـتراتيجية العصـــف الـــذهني فـــي تنميـــة بعـــض مهـــارات م(. 2009األغـــا، مـــراد.)
) رســالة ماجســتير التفكيــر الرياضــي فــي جــانبي الــدماغ لــدى طــالب الصــف الحــادي عشــر

 غير منشورة(. الجامعة االسالمية، غزة.

غـزة: مكتبــة الجامعــة . تـدريس العلــوم فــي التعلـيم العــامم(. 2008األغـا، احســان واللولـو، فتحيــة.)
 االسالمية.

برنـــامج مقتـــرح لتنميـــة الـــوعي البيئـــي لـــدى األطفـــال بتوظيـــف بعـــض م(. 2006برعـــي، مرفـــت .)
مـؤتمر التعلـيم النـوعي " . ورقـة مقدمـة الـى المـؤتمر العلمـي األولاألنشطة الفنيـة والموسـيقية

 ، مصر: جامعة المنصورة."ودوره في التنمية البشرية في عصر العولمة

دور منهــاج علــوم الصــحة والبيئــة فــي تنميــة الــوعي البيئــي لــدى طلبــة م(. 2015ركــات، رنــدة .)ب
الصف التاسع األساسـي فـي المـدارس الحكوميـة بمحافظـة قلقيليـة مـن وجهـة نظـر المعلمـين 

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة النجاح الوطنية، نابلس. والطلبة

 . الرياض: مكتبة الرشيد.ر من خالل المنهج المدرسيتنمية التفكيم(. 2002البكر، رشيد.)
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 . الرياض: مكتبة الرشيد.تنمية التفكير من خالل المنهج المدرسيم(. 2007البكري، رشيدي.)

م(. أثر التدريب على تصـميم جـدول االستقصـاء فـي 2006البلوشي، سليمان والمقبالي، فاطمة.)
تالميــذ الصــف التاســع مــن التعلــيم العــام تــدريس العلــوم علــى عمليــات العلــم والتحصــيل لــدى 

 .61 - 43 (، 1)7، مجلة العلوم التربوية والنفسيةبسلطنة عمان. 

م(. مستوى قدرة التصميم للتجريب االستقصـائي 2009البلوشي، سليمان وأمبوسعدي، عبد هللا .)
لــــدى الطلبــــة المعلمــــين فــــي تخصــــص العلــــوم بجامعــــة الســــلطان قــــابوس فــــي ضــــوء بعــــض 

 .384 -371(، 4)5، المجلة األردنية في العلوم التربوية.  المتغيرات

التربيــة البيئيـة فــي مرحلـة التعلــيم األساسـي بــالوطن م(. 2005بـن حفــيظ، عبـد الوهــاب وآخـرون.)
 . تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.العربي دليل مرجعي

 كر.. عمان: دار الفتعليم التفكيرم(. 2002جروان، فتحي .)

 . عمان: دار الفكر.تعليم التفكيرم(. 2005جروان، فتحي .)

م(. أثـر تـدريس العلـوم بطريقـة االستقصـاء الموجـه فـي اكتسـاب طـالب 2011الجهوري، ناصر.)
رســالة الخلــيج الصــف العاشــر األساســي للمفــاهيم العلميــة بنســق العلــوم فــي ســلطنة عمــان. 

 .84 - 13(، 119، ع)العربي

م(. فاعليــة برنــامج تــدريبي مســتند الــى 2013القمــش، مصــطفى  والتــل، ســهير.)الجوالــدة، فــؤاد  و 
مجلــة جامعــة القــدس العصــف الــذهني فــي تنميــة التفكيــر الناقــد لــدى طلبــة الصــف الســابع. 

 . 50 - 11(، 31، ع )المفتوحة لألبحاث والدراسات

االستقصاء م(. مستوى تضمين سمات 2015حج عمر، سوزان  وبوقس، نجاة  والمفتي، عبده.)
مجلــة األساســية فــي األنشــطة العمليــة فــي كتــب الكيميــاء للمرحلــة الثانويــة) دراســة تحليليــة(. 

 .516 - 487(، 3)16، العلوم التربوية والنفسية
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م(. استراتيجية العصف الذهني وأثرها في تنمية التفكير الناقـد لـدى تالميـذ 2011الحربي، على.)
 .314 - 281(،  33ع )، عالم التربيةالمرحلة الثانوية. 

 . عمان: دار المسيرة .1. طمهارات التدريس الصفيم(. 2002الحيلة، محمد.)

 . عمان: دار المسيرة.تعليم العلوم للجميعم(. 2011خطايبة، عبد هللا .)

م(. أثــر أســلوبي المحاكــاة والرســوم التوضــيحية فــي تنميــة الــوعي البيئــي 2009الخفــاف، ايمــان.)
 . 198 -151 (15، ع)لة العلوم النفسيةمجلدى طفل الروضة. 

مستوى فهم معلمي العلوم لطبيعة العلم واالستقصاء العلمي وفق معايير م(. 2013دلول، اياد .)
(NSTA) الجامعة االسالمية، غزة . (.رسالة ماجستير غير منشورة) بغزة 

: المركز العربي اضالري. إطار مرجعي في القياس والتقويم التربوي م(. 1999الدوسري، ابراهيم.)
 للبحوث التربوية لدول الخليج العربي. 

فاعلية برنامج مقترح في تنمية مستويات التفكير الرياضي وانتقال أثر م(. 2001دياب، بسام .)
التعلم لدى تالميذ الصف السادس باستخدام استراتيجية العصف الذهني بمحافظة 

 غزة . )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة األقصى،غزة
. عمــان: دار كنــوز المعرفــة المــدخل الــى تــاريخ العلــوم عنــد العــرب م(.2012الــذنيبات، عــوض.)

 العلمية.

 . عمان: مكتبة المجتمع العربي.التوعية البيئيةم(. 2009ربيع، عادل.)

م(.التربيــة الفنيــة ودورهــا فــي تطــوير الــوعي البيئــي لــدى طلبــة 2012الربيعــي، كــريم وفــالح، زيــد.)
 . 45-1(، 17)9، مجلة أبحاث ميسان الجامعة.

م(. أثــر اســتخدام برنــامج قــائم علــى النشــاط االستقصــائي فــي التحصــيل 2010الزعبــي، طــالل.)
المباشــر والمؤجــل وتنميــة مهــارات التفكيــر العلمــي و االتجاهــات العلميــة وفهــم طبيعــة العلــم 

التربويـة  مجلـة الدراسـاتلدى طالبات تخصص معلم صف فـي جامعـة الحسـين بـن طـالل. 
 . 41_ 16( ، 1)4، والنفسية
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م(. مســـتوى الـــوعي البيئـــي لـــدى طلبـــة كليـــة العلـــوم التربويـــة وعالقتـــه 2015الزعبـــي، عبـــد هللا .)
 . 830 -821(، 3)42، دراسات العلوم التربويةببعض المتغيرات. 

فاعليـــــة توظيـــــف العصـــــف الـــــذهني االلكترونـــــي فـــــي اكســـــاب م(. 2016الزهرانـــــي، ســـــهام .)
) رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة(. كليـــات العلـــوم مهـــارة التخطـــيط للـــتعلم النشـــطمعلمـــات 

 من الموقع: 13/7/2016الشرق العربي، الرياض. روجع بتاريخ 

portal.net/archives/14832 -http://drgawdat.edutech   

 . القاهرة: عالم الكتب.مهارات التدريس: رؤية في تنفيذ التدريسم(. 2001حسن.)زيتون،  

 . عمان: دار الشروق.1. طأساليب تدريس العلومم(. 2004زيتون، عايش.)

 . عمان: دار الشروق.أساليب تدريس العلومم(. 2008زيتون، عايش.)

 . عمان: دار الثقافة.ةطرق تدريس العلوم معالجة تطبيقية معاصر م(. 2009سالمة، عادل .)

أثـر اسـتخدام العصـف الـذهني فـي تحصـيل مـادة طرائـق التـدريس وتنميــة م(. 2011سـليم، فـداء.)
 . 272 - 249(، 2)4، مجلة علوم التربية الرياضية. التفكير العلمي

(. أثر استخدام استراتيجيات العصف الذهني والخرائط الذهنية م2014) ر.أبو شريخ، شاه
يدي في تحصيل طالب الصف التاسع األساسي وتنمية مهارات التفكير فوق والتعلم التول

مجلة جامعة القدس المعرفي واتجاهات الطالب نحو تعلم مفاهيم العقيدة االسالمية. 
 . 286 -251 (،8)2 ،المفتوحة لألبحاث والدراسات النفسية والتربوية

علـــى تعزيـــز قـــيم االنتمـــاء الـــوطني أثـــر برنـــامج بالوســـائط المتعـــددة م(. 2008الشـــعراوي، حـــازم.)
) رســـــالة ماجســـــتير غيـــــر منشـــــورة(. الجامعـــــة والـــــوعي البيئـــــي لـــــدى طلبـــــة الصـــــف التاســـــع

 االسالمية، غزة .

ثـــر العصـــف الـــذهني فـــي تنميـــة التفكيـــر العلمـــي والتحصـــيل الدراســـي أم(. 2004صـــالح، هنـــاء.)
 ) رسالة ماجستير غير منشورة(. بغداد.للمرحلة المتوسطة

http://drgawdat.edutech-portal.net/archives/14832
http://drgawdat.edutech-portal.net/archives/14832
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 القاهرة: دار الفكر العربي. تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية.م(. 1987شدي.)طعيمة، ر 

. : مفهومــه، أسســه، اســتخداماتهتحليــل المحتــوى فــي العلــوم اإلنســانيةم(. 2004طعيمـة، رشــدي.)
 القاهرة: دار الفكر العربي.

 ة.. عمان: دار الثقافالتربية البيئية)تربية حتمية(م(. 2008الطنطاوي، رمضان .)

م(. فاعليــــة نمــــوذج بــــايبي فــــي تحصــــيل األحيــــاء وتنميــــة الــــوعي 2010عبــــد الــــرازق، الســــعيد .)
مجلة كلية بالمشكالت البيئية والقدرة على اتخاذ القرار تجاهها لدى طالب المرحلة الثانوية. 

 . 144 - 115(، 72)2، التربية بالمنصورة

 

لـذهني فـي تـدريس العلـوم علـى تنميـة أثـر اسـتخدام طريقـة العصـف ام(. 2006العتري، مبارك .)
) رســالة ماجســتير التفكيــر االبتكــاري لــدى تالميــذ الصــف الثــاني المتوســط فــي مدينــة عرعــر

 غير منشورة(. جامعة ام القرى، مكة المكرمة.

 . عمان: دار المناهج.التربية البيئيةم(. 2009عربيات، بشير ومزاهرة، أيمن.)

. االنســـان والبيئـــةمـــم(. 2012صـــر، محمـــد  وآخـــرون.)عطيـــة، عطيـــة  والســـعود، حســـني  وآل ن
 عمان: دار الحامد.

فاعليــة برنــامج مقتــرح قــائم علــى المنحــى التكــاملي لتنميــة (. 3/8-31/7م،2000عفانــة، عــزو.)
ورقـــة مقدمـــة الــــى  .مهـــارات حـــل المســــألة العلميـــة لـــدى طالبــــات الصـــف الســـابع األساســــي

 لجميع"، مصر: الجمعية المصرية للتربية العلمية.التربية العلمية ل" المؤتمر العلمي الرابع

. عمـــان: دار التـــدريس والـــتعلم بالـــدماغ ذي الجـــانبينم(. 2009عفانــة، عـــزو والجـــيش، يوســـف.)
 الثقافة.

دار النشــر  . القــاهرة :منــاهج البحــث فــي العلــوم النفســية والتربويــةم(. 1998.)رجــاء ،أبــو عــالم
 .للجامعات
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. القاهرة : دار النشر اهج البحث في العلوم النفسية والتربويةمن(. م2010).أبو عالم، رجاء
 .للجامعات

ـــداعي م(. 2012عمـــر، شـــموع .) ـــة التفكيـــر االب ـــذهني فـــي تنمي ـــر اســـتخدام مـــدخل العصـــف ال أث
ـــات الســـابع فـــي محافظـــة شـــمال قطـــاع غـــزة ـــا لـــدى طالب ) رســـالة   والتحصـــيل فـــي الجغرافي

 .ماجستير غير منشورة(. جامعة األزهر، غزة

م(. مستوى الوعي البيئي لـدى طـالب التعلـيم األساسـي بكليـة التربيـة جامعـة 2007عياد، أحمد.)
 .  85 ـ 35(، 15، ع)دراسات في التعليم الجامعيالمنوفية. 

 . عمان: إثراء للنشر والتوزيع.استراتيجيات حديثة في تعليم التفكيرم(. 2008غباين، عمر.)

. بيئية معاصرة) المواجهة والمصالحة بين اإلنسان وبيئته( قضايام(. 2000غنيمي، زين الدين.)
 االسكندرية: منشأة المعارف.

 . عمان: دار الفكر.االنسان والبيئة صراع أم توافقم(. 2008غيث، ايمان ودهبية، منى.)

 . القاهرة: مركز الراية للنشر واإلعالم.أخطاء بيئية فادحةم(. 2007فراج، سمير.)

أثر استخدام نموذج التعلم التوليدي والعصف الذهني في تنميـة المفـاهيم (. م2009فنونة، زاهر.)
رسـالة ماجسـتير ) واالتجاه نحـو األحيـاء لـدى طـالب الصـف الحـادي عشـر بمحافظـات غـزة

 الجامعة االسالمية، غزة . (.غير منشورة

 

لـــدى طـــالب م(. المـــدارس البيئيـــة برنـــامج تـــدريبي لتنميـــة الـــوعي البيئـــي 2016الفـــويهي، هـــزاع .)
 . 387 - 371 (، 3)5، المجلة الدولية التربوية المتخصصةالمرحلة الثانوية. 

م(. أثــــر اســــتخدام اســــتراتيجية االستقصــــاء التــــأملي فــــي اكتســــاب المفــــاهيم 2014قباجــــة، زيــــاد.)
الفيزيائيـــة وتنميـــة االتجاهـــات العلميـــة لـــدى طلبـــة الصـــف الســـادس األساســـي فـــي فلســـطين. 
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 - 203 (،  12ع ) ة) مخبـر تطـوير الممارسـات النفسـية والتربويـة(،دراسات نفسية وتربويـ
218 . 

م(. أثــر اســتخدام العصــف الــذهني فــي تــدريس العلــوم فــي تنميــة مهــارات 2014القرارعــة، أحمــد.)
جنـوب  –التفكير االبداعي لدى طلبة الصف السابع األساسي فـي مـدارس محافظـة الطفيلـة 

 .706 - 667 (، 4)28 ث) العلوم االنسانية(،مجلة جامعة النجاح لألبحااألردن. 

م(. أثــر اســتخدام اســتراتيجية العصــف الــذهني فــي تحصــيل طلبــة كليــات 2013الكســاب، علــي.)
مجلــة جامعــة التربيــة فــي الجامعــات األردنيــة فــي مســاق التربيــة الوطنيــة واتجاهــاتهم نحوهــا. 

 . 2156 - 2129 (، 10)27، النجاح لألبحاث)العلوم االنسانية(

ـــيم  م(.2008.)وعـــدس، عبـــد الـــرحمن  والتقـــي، أحمـــد  الكيالنـــي، زيـــد القيـــاس والتقـــويم فـــي التعل
 . الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات .والتعلم

مــدى اكتســاب طلبــة الصــف الرابــع المعــاقين بصــريا  لعناصــر . م(2002مصــالحة، عبــد الهــادي.)
.) رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة(. كليـة مدرسـيةفـي كتـب العلـوم الالثقافة العلميـة المتضـمنة 

 التربية، جامعة عين شمس، القاهرة.

بـداعي لـدى طلبـة سلوب العصف الـذهني فـي تنميـة التفكيـر اإلأثر أ .(م1998).مطالقة، سوزان 
 ردن .جامعة اليرموك، األة(. رسالة ماجستير غير منشور  )ساسيالصف الثامن والتاسع األ

 . القاهرة: الدار العالمية للنشر والتوزيع.التربية البيئيةم(. 2005مطاوع، إبراهيم .)

 . عمان: دار الشروق.طرق تدريس العلوم المبادئ واألهدافم(. 2001المقرم، سعد.)

ـــة المصـــرية للدراســـات م(. حجـــم التـــأثير الوجـــه المكمـــل للداللـــة. 1997منصـــور، رشـــدي.) المجل
 .75 - 57 (16)7، النفسية

التربية البيئية في مناهج التعليم العام بالوطن م(. 1987لتربية والثقافة والعلوم.)المنظمة العربية ل
 .العربية للتربية والثقافة والعلوم. تونس: المنظمة العربي
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 . القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.القياس التربوي م(. 1998أبو ناهية، صالح الدين.)
ى وعي طلبة الجامعـات الفلسـطينية بقطـاع غـزة م(. مستو 2012نشوان، تيسير والحرازين، هالة.)

مجلــة بالمخــاطر البيئيــة والصــحية المترتبــة علــى اســتخدام الفســفور األبــيض فــي الحــروب. 
 .180 - 133(، 28، ع )جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات

 . عمان: دار الفرقان.الجديد في تعليم العلومم(. 1992نشوان، يعقوب.)

فــــي تنميـــــة التفكيـــــر العلمـــــي  ءأثـــــر التــــدريس بنمـــــوذج االستقصـــــام(. 2014 .)الهاشــــم، عبـــــد هللا
مجلـة . القضايا البيئية لدى طلبـة المرحلـة الثانويـة بدولـة الكويـت ونح ةااليجابي اتواالتجاه

 .554 - 521(، 2)15، العلوم التربوية والنفسية
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 المـــــالحق

 (1ملحق رقم )

 قائمة بأسماء محكمي أدوات الدراسة

 التخصص االسم م.
الدرجة 
 العلمية

 جهة العمل

 االسالمية الجامعة دكتور أستاذ تعليم وتكنولوجيا مناهج شقير أبو محمد. د.أ 1
 االسالمية الجامعة دكتور أستاذ علوم تدريس وطرق  مناهج عسقول محمد. د.أ 2
 االسالمية الجامعة دكتور أستاذ علوم تدريس وطرق  مناهج عفانة عزو. د.أ 3
 جامعة األقصى أستاذ دكتور مناهج وطرق تدريس علوم أ.د. محمود األستاذ 4
 جامعة األقصى أستاذ دكتور مناهج وطرق تدريس علوم جحجوححيى أبو أ.د. ي 5
 جامعة األزهر أستاذ دكتور مناهج وطرق تدريس علوم د. عطا درويشأ. 6
 جامعة القدس المفتوحة أستاذ مشارك مناهج وبحث علمي د. عبد هللا عبد المنعم 7

 ة األقصىجامع أستاذ مشارك مناهج وطرق تدريس علوم تيسير نشواند.  8
 الجامعة االسالمية أستاذ مشارك مناهج وطرق تدريس علوم د. صالح الناقة 9
 جامعة األقصى أستاذ مشارك مناهج وطرق تدريس علوم د. جمال الزعانين 10
 غرب غزةمديرية  مشرف تربوي  اءــــــــــــأحيبكالوريوس  أ .فايق قاسم 11
 غرب غزةمديرية  مشرف تربوي  علوم تدريس رق وط مناهج ماجستير أ .سليم زين الدين 12
 وكالة الغوث مشرف تربوي   تدريس وطرق  مناهج ماجستير أ .محمد العطار 13
 عبد هللا بن رواحةمدرسة معلم  تدريس وطرق  ماجستير مناهج محمد أصالن 14

 جامعة االقصى مشرف تربوي   تدريس وطرق  ماجستير مناهج نداء عفانة 15
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 (2ملحق رقم )

 دليل المعلم

 واإلبداع التجديد أجل من للمعلم ودافع المنهاج تطوير نحو خطوة

 عزيزي المعلم:

لتطوير مهاراته وقدراته و معلوماته  أو تخصصه يحتاج كل إنسان مهما كان عمله
خالل  إذا فال بد من عمل تطوير ذاتي إما عن طريق الشخص نفسه أو من، حول التخصص

 الوسائل التعليميةواستراتيجياتها و جهة العمل وذلك لمتابعة آخر التطورات والنظريات التربوية 

 م.وأساليب التقوي

كما   لتالميذيقدم لالمدرسي فالكتاب  ،كمل كل منهما اآلخرإن العالقة تكاملية حيث ي 
التالميذ إلثارة النقاش والتساؤل. أما   من المعلومات والحقائق والمعارف، إضافة إلى أنه يدفع

كل المفاتيح والطرق التربوية لتوصيل المعلومة للتالميذ إضافة إلى  للمعلمالدليل فهو يقدم 
نضع لذلك  .ات التي تطرح من جميع أطراف العملية التعليميةاإلجابة عن مختلف االستفسار 

استراتيجية تدمج االستقصاء العلمي والعصف يشرح طريقة توظيف  إرشاديا   بين يديك دليال  
لثروات والمصادر الطبيعية من كتاب العلوم للصف السادس في تعليم وتدريس وحدة ا الذهني 

 .لالستراتيجية االجرائية اتللخطو  وفقا   الدروس صياغة اعادة وقد تم
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 :يلي ما على الدليل ويشتمل

 مقدمة

اهتمت العديد من الدراسات والبحوث في السنوات الماضية بالبحث عن طرق  لقد
ومن أهم هذه االستراتيجيات تساعد في بقاء أثر التعلم . وأساليب واستراتيجيات وأدوات تعليمية 
العلوم استراتيجية ي أثبتت فاعليتها في مجال تدريس التي ينادي بها التربويين اليوم والت

االستقصاء العلمي والتي تعد من أفضل الطرق في تدريس العلوم كذلك استراتيجية العصف 
 الذهني التي تعمل على استمطار أكبر عدد ممكن من األفكار .

 :(211م، ص 2008خطوات استراتيجية االستقصاء العلمي كما حددها األغا واللولو)

 تقديم الموقف المحير أو القضية المطروحة. .1
 جمع المعلومات لتحديد جوانب القضية. .2
لإلجابة عن األسئلة وجالء الموقف المحير قد تتضمن اجراء مقابالت او تجارب  .3

 بسيطة.
 التوصل الى النتائج والتفسيرات. .4
 تحليل عمليات التفكير. .5

 (Ben B. Graham,2003,P3) خطوات استراتيجية العصف الذهني كما حددها

 .المحير الموقف وتقديم الذهني العصف لجلسة عدادإلا .1

 . وتوليدها األفكار ايجاد .2

 .والحلول النتائج الى والتوصل األفكار تقييم .3
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  :خطوات استراتيجية تدمج االستقصاء العلمي والعصف الذهني

 .تقديم الموقف المحير أو القضية المطروحة مع أسئلة عصف ذهني .1
 .مع المعلومات من خالل ايجاد األفكار وتوليدها لتحديد جوانب القضيةج .2
 .لى النتائج والتفسيرات وايجاد الحلولإالتوصل  .3
 .تحليل عمليات التفكير .4

 أهداف دليل المعلم:

 ودقيق صحيح بشكل تحقيقها المراد التعليمية األهداف صياغة . 
 لطالب.ل لتعليمها المعلم يسعى التي العلمية المادة تحديد 
 والجانب الزمن مراعاة مع العلمي للمحتوى  المناسبة التعلمية التعليمية األنشطة تحديد 

 . للطالب المعرفي
 المنشودة. التعليمية األهداف لتحقيق الالزمة والمواد األدوات وتجهيز تحديد 
 التعليمية. األهداف تحقيق مدى على للتعرف المناسبة التقويم أساليب تحديد 
 الستراتيجية تدمج االستقصاء العلمي والعصف والذهني. وفقا الوحدة وعاتموض تدريس 
 المتعلمين بين التشويق بث . 
 للوحدة التعليمية األهداف لتحقيق المناسبة الزمنية الخطة وضع . 

 منهج من( المعادن والمصادر الطبيعية) السابعة الوحدة بتدريس المرتبطة العامة األهداف
 السادس األساسي: العلوم العامة الصف

 . توضح المقصود بكل من المياه الجوفية والنفط 
 .تتعرف الى أنواع الثروات الطبيعية 
 .تتعرف الى الصفات الطبيعية للمعادن 
 .تعدد فوائد كل من المعادن والصخور 
 .تتعرف الى دورة المياه في الطبيعة 
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 .تتعرف الى شروط تكون اآلبار االرتوازية 
 مالح.تصف طريقة استخراج األ 
 .تذكر خصائص النفط 
 .توضح بخطوات متسلسلة كيفية استخراج النفط 

 :( الطبيعية والمصادر المعادن) السابعة الوحدة بتدريس المرتبطة الخاصة األهداف

 الفصل األول )المعادن والصخور(

 الطبيعية الثروات تصنف . 
 0 الطبيعية بالثروة المقصود توضح 
 الحية وغير حيةال الطبيعية الثروات بعض تعدد. 
 لإلنسان المعادن أهمية مدى توضح . 
 بالصخور المقصود تحدد. 
 بالمعادن المقصود تحدد. 
 الكيميائي تركيبها حسب المعادن تصنف . 
 عمليا الصخور خصائص بعض تكتشف . 
 تكونها طريقة على بناء الصخور تصنف . 
  والنارية الرسوبية الصخور بين تقارن. 
 المتحولة الصخور تكون  كيفية تشرح. 

 الفصل الثاني ) المياه(

 الطبيعة في المياه دورة تصف . 
 بالغيوم المقصود توضح. 
 والندى الضباب بين تميز. 
 الجوفية المياه تعرف. 
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  والنفاذية المسامية بين تفرق. 
 الجوفية المياه بأحواض  المقصود توضح. 
 االرتوازي  البئر تصف . 
 نفلسطي في الجوفية المياه أحواض بين تميز. 
 عمليا للماء التربة نفاذية تكتشف. 
 المياه استهالك بترشيد المقصود توضح. 
 االنسان لجسم الماء فوائد تستنتج. 
 االمالح وجود أماكن تحدد. 
 االمالح استخراج كيفية متسلسلة بخطوات تصف. 
 الطعام ملح استخدامات تعدد. 
 عمليا الطعام ملح خواص تبين . 

 الفصل الثالث )النفط(

 بالنفط مقصودال توضح. 
 النفط خصائص عمليا تكتشف. 
 النفط تكون  كيفية تشرح. 
 النفطية بالمصيدة المقصود تذكر. 
 النفط استخراج كيفية متسلسلة بخطوات توضح. 
 واستخداماتها الطبيعة في حالتها حسب النفط مشتقات تصنف. 
 النفط تكرير عملية تشرح. 

عداد دليل وفقا  الستراتيجية تدمج وبناء على ذلك سيتم اعتماد الخطوات التالية إل
 االستقصاء العلمي والعصف الذهني.
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 الوحدة السابعة / الثروات والمصادر الطبيعية

 الفصل األول

 حصة واحدةعدد الحصص /                 الثروات الطبيعية وتصنيفهااسم الدرس/ 

 /األهداف السلوكية

 توضح المقصود بالثروة الطبيعية. .1

 ت الطبيعية الى أنواعها.تصنف الثروا .2

 تذكر أمثلة على الثروات الحية وغير الحية. .3

 تحدد فوائد الثروات الطبيعية . .4

 /قياس الخبرات السابقة                           /      الخبرات السابقة

 :ـ) × ( أو(  √)   عالمة تذكر أمثلة على كائنات حية .             ضعي .1

 )      ( تعد النباتات كائنات حية . -1             تعدد بعض الجمادات.     .2

 )      ( تعد الطيور من الجمادات . -2                                               

 )      ( تعد الصخور من الجمادات. -3                                               

 إجراءات تنفيذ االستراتيجية/

 قف المحير أو القضية المطروحة مع أسئلة عصف ذهني .تقديم المو  .1

 أقوم بعرض الموقف التالي للطالبات :
ذهبت تقى الى مزرعة والدها فشاهدت العديد من األشياء الموجودة فيها فواجهتها 
مشكلة في تنظيم المزرعة وتصنيف ما بها من أشياء الى مواد حية ومواد غير حية هنا 

 ئلة : تطرح المعلمة بعض األس
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 على ماذا تحتوي المزرعة؟ 
 هل الحيوانات والنباتات كائنات حية ؟ لماذا؟ 

 هل التربة والماء غير حية ؟ لماذا؟ 
 ماذا يطلق على المواد الحية وغير الحية ؟ 

 كيف استفاد االنسان منها؟  
 ما المقصود بالثروات الطبيعية؟

 حديد جوانب القضية .جمع المعلومات من خالل ايجاد األفكار وتوليدها لت .2

بعد أن قامت الطالبات بزيارة ميدانية إلحدى المزارع  وقامت بجمع المعلومات حول 
القضية المطروحة أطلب من الطالبات تحديد األشياء المتواجدة داخل المزرعة مثل 
الحيوانات والطيور والنباتات والهواء والماء والتربة وغيرها و تصنيفها لكائنات حية أو 

نات ومواد غير حية وتوضيح كيف استفاد االنسان من لحوم حليب الحيوانات ومن كائ
 اخشاب النباتات في المأكل والمشرب والملبس والمسكن .

 

 التوصل للنتائج والتفسيرات والحلول. .3

أطلب من الطالبات تعريف الثروة الطبيعية وتصنيف الكائنات والمواد الى مواد حية 
الى مدى فائدتها لإلنسان وتنفيذ النشاط في ورقة العمل رقم  وغير حية  وكذلك التوصل

(1.) 
 

 تحليل عمليات التفكير. .4

 أقوم بطرح األسئلة التالية على الطالبات: 
  لماذا يصنف الهواء والماء والشمس والمعادن والصخور واألمالح ضمن

 الثروات غير الحية؟؟

  الثروات الحية؟؟لماذا يصنف الحليب واللحوم واألزهار واألخشاب ضمن 

  لماذا صنفت المعادن ضمن الثروات الطبيعية ولم تصنف ضمن الثروات
 الصناعية؟؟
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 التقويم/

 أكتبي المصطلح العلمي المناسب:ـ

)                 ( هي كل شيء في الطبيعة ليس من صنع االنسان يعتمد عليه في  .1
 سد حاجته.

 نها من مشتقات مختلفة .)                ( الكائنات الحية وما ينتج ع .2

 أكملي الفراغ بالكلمة المناسبة:ـ

 تصنف الثروات الطبيعية الى صنفين ..................و.................... .1

 ..............و....................و......................من أمثلة الثروات الحية  .2

 ...............و..................من أمثلة الثروات غير الحية .................و.. .3

 حصة واحدةعدد الحصص /                                           المعادناسم الدرس/ 

 األهداف السلوكية/

 توضح المقصود بالمعادن. .1

 تصنف المعادن حسب تركيبها الكيميائي. .2

 تعدد استعماالت المعادن . .3

 قياس الخبرات السابقة/                            /                     الخبرات السابقة

 ـ) × ( :أو(  √)   عالمة ضعيالثروات غير الحية .         تذكر بعض  .1

 )      ( يعتبر الحليب من الثروات الحية. -1

 .الحية)      ( تعتبر الصخور من الثروات غير  -2

 )      ( تعتبر المعادن من الثروات غير الحية. -3
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 ذ االستراتيجية/إجراءات تنفي

 التمهيد من خالل التوصل لتعريف المعادن .

 تقديم الموقف المحير أو القضية المطروحة مع أسئلة عصف ذهني . .1

 أقوم بعرض الموقف التالي على الطالبات :
زارت تقى صديقتها صفاء في منزلها فوجدت أم صفاء تقوم بطهي الطعام في أوان  نحاسية 

 والدتها تقوم بطهي الطعام في أوان مصنوعة من األلمنيوم فاستغربت تقى وقالت بأن 
 أيهما أفضل ألواني الطهي النحاس أم األلمنيوم ؟

 لماذا ال نستخدم النحاس في أواني الطهي ؟  
 هل لصدأ النحاس أي تأثير على أجسامنا؟

 كذلك تسأل المعلمة أيهما أفضل لصناعة الطائرات الحديد ام األلمنيوم؟  
 ع هياكل الطائرات من األلمنيوم؟ لماذا تصن

 ماذا يحدث لو تم صناعتها من الحديد؟
كذلك تسأل المعلمة أيهما أفضل أن تصنع السيارات من خام الحديد فقط أم بخلطه مع  

 مادة أخرى؟
 لماذا يخلط الحديد مع مادة أخرى؟  

 

 جمع المعلومات من خالل ايجاد األفكار وتوليدها لتحديد جوانب القضية . .2

بعد أن قامت الطالبات بالبحث عن القضية وجمع المعلومات عنها يتم مناقشتها مع المعلمة 
بذلك تجيب الطالبات عن األسئلة المطروحة سابقا بأن األلمنيوم أفضل من النحاس في 
صناعة اواني الطهي وتوضيح السبب في ذلك وذلك ألن صدأه غير سام بعكس النحاس 

ائرات من االلمنيوم ألنه خفيف الوزن أما الحديد فهو ثقيل كذلك يتم صناعة هياكل الط
وستجد الطائرة صعوبة في الطيران كذلك يفضل صناعة السيارات مصنوعة من خام الحديد 
مخلوطا مع مادة أخرى وهي الكربون للحصول على سبيكة الفوالذ والتي هي أقوى وأمتن 

 من الحديد الخام وحده .
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 ( .2مل رقم )تنفيذ النشاط في ورقة الع
 التوصل للنتائج والتفسيرات والحلول. .3

أطلب من الطالبات توضيح استعماالت بعض المعادن وكذلك ذكر بعض الصناعات 
 الهامة وتحديد أفضل المعادن التي تستخدم في صناعتها .

 تحليل عمليات التفكير. .4

 أقوم بطرح بعض األسئلة على الطالبات:
 ناعة الحلي والمجوهرات ؟؟ ) ال يصدأ لماذا يستخدم الذهب والفضة في ص

 وسهل التشكل(.

 . الكبريت يستخدم كمبيد حشري 

  هل يمكن استخدام الحديد في تجبير العظام؟؟ 

 ماذا يستخدم لتجبير العظام وصناعة التماثيل؟؟ 

 لماذا يستخدم النحاس في أسالك التمديدات الكهربائية؟؟ 

 ئية من مادة عازلة؟؟ماذا يحدث لو صنعت أسالك التمديدات الكهربا 

 لماذا يستخدم األلمنيوم في صناعة الشبابيك؟؟ 

  الحديد يستخدم في صناعة الجسور والدبابات واألبواب،  ماذا يحدث لو
 صنعت الجسور من النحاس ؟؟

 التقويم /
 أكملي الفراغ:      

................. مادة صلبة متجانسة التركيب ليس للكائنات الحية أي دخل في  -1
 ركيبها.ت

من المعادن التي تتكون من عنصر واحد.................. بينما التي  تتكون من أكثر  -2
 من عنصر مثل ..................
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 حصتانعدد الحصص/                               الصخور وأنواعهااسم الدرس/ 

 األهداف السلوكية/

 توضح المقصود بالصخور. .1

 ليا.تكتشف بعض خصائص الصخور عم .2

 تصنف الصخور بناء على طريقة تكونها. .3

 تقارن بين أنواع الصخور . .4

 تذكر أمثلة على الصخور الرسوبية . .5

 المتحولة. الصخور على أمثلة تذكر .6

 النارية. الصخور على أمثلة تذكر  .7

 

 قياس الخبرات السابقة/                                          الخبرات السابقة/

 ـ) × ( :أو(  √)   عالمة وات الطبيعية غير الحية .   ضعيتذكر بعض الثر  .1
 )      ( تعتبر الصخور من الثروات غير الحية. .1

 )      ( توجد الصخور في القشرة األرضية. .2

 إجراءات تنفيذ االستراتيجية/

 التمهيد من خالل التوصل الى تعريف الصخور .

 عصف ذهني . تقديم الموقف المحير أو القضية المطروحة مع أسئلة .1

 أقوم بعرض الموقف التالي على الطالبات:
أراد والد تقى تغيير المطبخ في منزلهم وذلك لظهور بعض النقر على المجلى والتي أدت 

 لتآكل جزء منه ،
 ما الذي أدى لظهور هذه النقر على المجلى ؟ 
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 ؟ هل الليمون أو األحماض بشكل عام تؤثر على جميع أنواع الصخور بنفس الدرجة
 ماذا يحدث عند سقوط قطرات من الليمون على صخر الجرانيت؟ 

 ما هي أفضل أنواع الصخور المستخدمة في صناعة المطابخ؟   
 ( .3تنفيذ النشاط في ورقة العمل رقم )

 كذلك هل يمكن استخدام الصخور الطباشيرية بالقرب من المياه؟ ولماذا ؟  
 هل كل أنواع الصخور تتشرب الماء ؟

 (.4ذ النشاط في ورقة العمل رقم )تنفي 
 هل تتواجد الصخور في بالدنا؟ 

 أين تكثر الصخور ؟ 
 ماذا يسمى المكان الذي يقطع منه الصخر؟ 

 وما األداة المستخدمة في تقطيعه ؟
 هل للكسارات تأثير سلبي على البيئة ؟ كيف ؟  

 أين يفضل بناء الكسارات ؟ 
 

 ار وتوليدها لتحديد جوانب القضية .جمع المعلومات من خالل ايجاد األفك .2

بعد أن قامت الطالبات بجمع عينة لمجموعة من الصخور وكذلك بالبحث عن معلومات عنها 
يتم مناقشتها مع المعلمة بذلك تقوم الطالبات بتوضيح أن الليمون له تأثير على الصخور 

لجرانيت لذلك ال حيث يحدث فورانا على بعض الصخور مثل الرخام وال يحدث فورانا على ا
يحدث نقر على الجرانيت فهو أفضل أنواع الصخور المستخدمة في المطابخ وكذلك تفسير 
لماذا يجب ابعاد الصخور الطباشيرية عن الماء وذلك ألنها تتشرب الماء أكثر من غيرها ، 
تقوم الطالبات بذكر أماكن وجود الصخور حيث تتواجد في فلسطين بكثرة في المناطق 

ة ويتم الحصول علي الصخور من محاجر الصخور من خالل الكسارات والتي لها الجبلي
 تأثير سلبي ألنها تسبب تلوث ضوضائي و هوائي .
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 التوصل للنتائج والتفسيرات والحلول. .3

أطلب من الطالبات ذكر أنواع الصخور وخصائصها كذلك توضيح استخداماتها وكيفية 
كن التي يجب بناء الكسارات فيها حيث  يفضل الحصول عليها كذلك التعرف على األما

 بناؤها في أماكن بعيدة عن األماكن السكانية وذلك ألنه ال يمكن بناؤها في باطن األرض .
 

 تحليل عمليات التفكير. .4

 أقوم بطرح بعض األسئلة على الطالبات:
 هل يجوز حرق القمامة بالقرب من السكان ؟؟ لماذا؟؟ 

  ر بالقرب من األماكن السكنية أم بعيدا أم في باطن األرض هل يمكن بناء كسارات الصخو
 ؟؟ ما هو األفضل برأيك؟؟

  كيف تتصرفين في حال رؤيتك شخص يقوم بتقطيع الصخور دون لبس كمامات وقاية؟؟ 

  لماذا يطالب عمال المحاجر بعالوة مخاطرة؟؟ هل المطالبة من حقهم ؟؟ ولماذا؟؟ 

 التقويم/

 ناسب:أكتب المصطلح العلمي الم

 )                  ( مادة صلبة طبيعية متكونة من معدن أو عدة معادن . .1

)                  ( من أقدم صخور القشرة األرضية وتكونت نتيجة تجمد الصهارة  .2
 بعد خروجها من باطن األرض .

)                  ( صخور تكونت من تجمع فتات الصخر الناتج عن عوامل الحت  .3
 على سطح األرض. والتعرية

)                   ( صخور كانت في األصل نارية ورسوبية ولكنها تحولت بفعل  .4
 الضغط والحرارة الشديدة .
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 أكملي :

و.................  و.................. ................. الناريةمن أمثلة الصخور  .1
متحولة مثل و............... وال أما الرسوبية مثل ..............

 ................... و .....................

 هو أفضل الصخور المستخدمة في صناعة المطابخ. ....................... .2

 الفصل الثاني

 حصة واحدةعدد الحصص/                  المياه ودورتها في الطبيعةاسم الدرس/ 

 األهداف السلوكية/

 تصف دورة المياه في الطبيعة. .1

 وضح المقصود بالغيوم.ت .2

 تقارن بين الندى والضباب. .3

 تعرف الصقيع. .4

 قياس الخبرات السابقة/                                                 الخبرات السابقة /

 * أذكري أماكن تواجد المياه على األرض.تذكر أماكن وجود المياه على األرض .    .1

 إجراءات تنفيذ االستراتيجية/

مهيد من خالل عرض شريط فيديو يبين دورة المياه في الطبيعة والتوصل لتعريف الغيوم الت
 والصقيع والندى والضباب.

 تقديم الموقف المحير أو القضية المطروحة مع أسئلة عصف ذهني . .1

 أقوم بعرض الموقف التالي على الطالبات:
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دة أيام في األسبوع أما شتاء يعاني قطاع غزة صيفا من مشكلة شح المياه حيث أنها تنقطع لع
 فهي متوفرة وال تنقطع 

 لماذا يزداد عدد مرات انقطاع المياه في فصل الصيف ؟ 
 ما الذي يؤدي الى تناقص المياه ؟ 

 وكيف يمكن استغالل المياه بالشكل االمثل؟
 لماذا ال تنقطع المياه شتاء ؟ 

 كيف نحافظ على المياه المتوفرة ؟
 

 ل ايجاد األفكار وتوليدها لتحديد جوانب القضية .جمع المعلومات من خال  .2

بعد أن قامت الطالبات بالبحث عن القضية وجمع المعلومات عن اسباب تناقص المياه في 
قطاع غزة يتم مناقشتها مع المعلمة حيث تقوم الطالبات بتوضيح السبب في انقطاع المياه 

بذكر بعض التصرفات الخاطئة  صيفا وذلك بسبب التناقص المستمر في المياه حيث تقوم
التي تسبب هذا النقص في المياه وهي االستخدام الخاطئ لها من خالل االسراف وتلويث 
المياه الموجودة من خالل القاء بعض القاذورات والمخلفات الصناعية في البحار والمحيطات 

د النقص الذي باإلضافة لتبخرها وتوضيح توافرها شتاء بسبب توفر مياها األمطار التي تس
 يحدث صيفا .

 
 التوصل للنتائج والتفسيرات والحلول. .3

أطلب من  الطالبات توضيح أهمية الماء في الحياة وأهمية المحافظة عليها حتى ال تتناقص 
بكميات أكبر وذكر بعض الممارسات الصحيحة المؤدية للحفاظ على المياه المتوفرة 

 واستغاللها بشكل أمثل .
 
 

 لتفكير.تحليل عمليات ا .4

 أقوم بطرح بعض األسئلة على الطالبات:
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  رأيت فتاة تقوم بإلقاء بقايا الطعام في البحر، كييف تتصرفين ؟؟ لماذا كان تصرفك
 هكذا؟؟

 برأيك هل يجوز رمي  مخلفات المصانع في البحار ؟؟ لماذا ؟؟ ما الحل برأيك؟؟ 

 ح ؟؟ لماذا؟؟لماذا يتم  ضخ مياه المجاري في البحار؟؟ هل هذا التصرف صحي 

  لماذا يعتبر ترك صنبور المياه مفتوحا تصرفا بيئيا خاطئا؟؟ 

 .اقترحي بعض المواقف والتصرفات المحافظة على المياه 
 

 التقويم /
 أكملي :ـ

 .................... قطرات الماء المتكاثفة في طبقات الجو العليا. .1

 يشكل الماء من الكرة األرضية حوالي ............% .2

ول الماء من الحالة السائلة الى الغازية بـ...................... ومن الغازية الى يتح .3
 السائلة بـ.............................

تكاثف بخار الماء على األسطح الباردة على سطح األرض يسمى .....................  .4
 ..........بينما تكاثف بخار الماء بالقرب من سطح األرض يسمى ...........

 

 واحدة  حصةعدد الحصص/              المسامية والنفاذية. –اسم الدرس/ المياه الجوفية 

 األهداف السلوكية/

 توضح المقصود بالمياه الجوفية . .1

 تقارن بين الطبقة النفاذة والطبقة غير النفاذة. .2

 تفرق بين المسامية والنفاذية . .3

 تميز بين التربة الطينية والرملية . .4
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 قياس الخبرات السابقة/                                   برات السابقة/الخ

 تصف دورة المياه في الطبيعة .                        أكملي:ـ .1

يتبخر جزء من مياه البحار  .1
والمحيطات فيتكاثف في طبقات الجو 
العليا مكونا............. التي تنزل 
على هيئة............ أو يتكاثف 

لقرب من سطح األرض با
مكونا............ أو يتكاثف على 

 األسطح الباردة مكونا.............

 اجراءات تنفيذ االستراتيجية/

 تقديم الموقف المحير أو القضية المطروحة مع أسئلة عصف ذهني .  .1

 أقوم بعرض الموقف التالي على الطالبات :
الى المنزل لتتوضأ كي تصلي صالة قامت تقى بفتح صنبور المياه الموصل من البلدية 

العصر فعندما وصلت الى المضمضة  بالمياه وجدت أن طعم المياه مالح جدا وتعجبت 
 وقامت بسؤال والدها لماذا مياه الصنبور مالحة؟ 

تطرح المعلمة بعض األسئلة على الطالبات للتوصل الى تعريف المياه الجوفية وتعرف الطبقة 
  النفاذة وغير النفاذة :

 ما هو مصدر المياه الواصلة للمنازل؟ 
 ومن أين تجلب البلدية المياه ؟

 كيف وصلت مياه األمطار الى باطن االرض ؟
 ماذا تسمى المياه بعد دخولها لباطن االرض ؟ 

هل جميع المناطق على سطح األرض تقوم بتنفيذ المياه عبر الشقوق والمسامات بنفس 
 الدرجة ؟
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 تنفذ المياه عبر مساماتها ؟ ماذا تسمى الطبقة التي 
 ما الذي أدى لزيادة نسبة الملوحة في المياه ؟ 

 من الذي يقوم بضح مياه البحر المالحة الى خزان المياه الجوفية؟
 كيف نمنع االحتالل من تلويث المياه الجوفية أو من سرقتها؟

 الترب. ( للتعرف على نفاذية بعض أنواع من 5تنفيذ النشاط في ورقة العمل رقم )

 جمع المعلومات من خالل ايجاد األفكار وتوليدها لتحديد جوانب القضية . .2

بعد قيام الطالبات بطرح بعض األسئلة على أولياء أمورهن وكذلك البحث عن معلومات 
باستخدام شبكة االنترنت تقوم الطالبات بتوضيح أن البلدية تقوم بتوصيل المياه الجوفية 

الجوفية من باطن األرض كذلك تفسير سبب ملوحة المياه الجوفية  للمنازل حيث تسحب المياه
حيث أحيانا يقوم االحتالل بسرقة مياه األمطار العذبة قبل نزرها وتسربها الى باطن األرض 
عن طريق اقامة السدود وحجز المياه وكذلك قيامهم بضخ كميات من مياه البحر المالحة 

 داخلها .
 

 والحلول. التوصل للنتائج والتفسيرات .3

أطلب من الطالبات ذكر بعض الممارسات المؤدية للمحافظة على المياه المتوفرة وتوضيح 
أنه يجب العمل على فضح ممارسات االحتالل بحق المياه الجوفية بكافة السبل والوسائل 

 المتاحة لمنعه من سرقتها أو تلويثها بمياه البحر  وغيرها.
 

 تحليل عمليات التفكير. .4

 بعض األسئلة على الطالبات: اقوم بطرح
 هل يجوز االسراف في المياه الموجودة ؟ لماذا؟؟ 

 ما هو دورك في فضح ممارسات االحتالل المتعلقة بسرقة المياه الجوفية أو تلويثها ؟؟ 

  تقوم بعض المصانع بدفن النفايات الصناعية في التربة ، هل هذا التصرف صحيح ؟؟
 لماذا؟؟ ما الحل اذن؟؟
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 التقويم/

 أكملي:ـ

طبقة الصخور واألتربة التي تسمح بمرور المياه من خالل مساماتها  .1
 تسمى...................

نسبة حجم المسامات الموجودة بين حبيبات التربة أو الصخر الى الحجم الكلي لكتلة  .2
 الصخر يسمى......................

 ذ الماء من خالل مساماته...................... هي قدرة الصخر أو التربة على تنفي .3

 عللي:ـ

 خلط التربة الرملية بالتربة الطينية. .1

 التربة الرملية مادة منفذة بينما الطينية غير منفذة. .2

 حصة واحدةعدد الحصص/          أحواض المياه الجوفية واآلبار االرتوازيةاسم الدرس/ 

 األهداف السلوكية/

 توضح المقصود بأحواض المياه الجوفية . .1

 تنتج المقصود بالبئر االرتوازي .تس .2

 تعدد شروط تكون البئر االرتوازي . .3

 تميز بين أحواض المياه الجوفية في فلسطين . .4
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 قياس الخبرات السابقة/                                                  الخبرات السابقة/

 توضح المقصود بالمياه الجوفية.                        .1

 مصدر المياه الجوفية.                           أكملي:ـتذكر  .2

.................. المياه المخزونة  .1
تحت سطح األرض فوق طبقة 

 صخرية غير منفذة للمياه.

مصدر المياه الجوفية هو  .2
 مياه.......................

 اجراءات تنفيذ االستراتيجية/

 ع أسئلة عصف ذهني .تقديم الموقف المحير أو القضية المطروحة م .1

 أقوم بعرض الموقف التالي على الطالبات :

تسأل تقى معلمة العلوم ما هو مصدر المياه في فلسطين ؟أجابت المعلمة ان مصدر المياه 
 األساسي في فلسطين هي المياه الجوفية تسأل تقى كيف يتم استخراجها من باطن األرض ؟

  تطرح المعلمة بعض األسئلة على الطالبات :

 ماهي مصدر المياه الجوفية؟ 

 كيف وصلت مياه األمطار الى باطن األرض ؟

هل جميع مناطق بالدنا تحتوي على مياه جوفية أم انها توجد في مناطق محددة في باطن  
 األرض؟ 

 ماذا يسمى الخزان المحتوي على المياه الجوفية ؟
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 كيف يمكن استخراج المياه الجوفية من أحواضها ؟ 

 ت البئر االرتوازي ؟ وماهي صفا

 وماهي شروط تكونه؟

 استخدام وسيلة تعليمية توضح رسم للبئر االرتوازي .

 جمع المعلومات من خالل ايجاد األفكار وتوليدها لتحديد جوانب القضية . .2

بعد أن قامت الطالبات بالبحث عن القضية وجمع المعلومات يتم مناقشتها مع المعلمة بذلك 
سئلة المطروحة سابقا وتقوم بتوضيح أن مصدر المياه الجوفية هي مياه تجيب الطالبات عن األ

األمطار التي تدخل عن طريق الشقوق والمسامات للتربة أو الصخور في باطن األرض الى 
خزانات طبيعية تسمى أحواض المياه الجوفية حيث أنها تتواجد في اماكن محددة ويمكن 

الرتوازية وتفسير سبب استخراج المياه الجوفية من خالل استخراج المياه منها من خالل اآلبار ا
 االبار االرتوازية والتي لها مواصفات خاصة تختلف عن اآلبار العادية.

 التوصل للنتائج والتفسيرات والحلول. .3

أطلب من الطالبات تعريف أحواض المياه الجوفية وكذلك البئر االرتوازي وتوضيح الشروط 
 ليس عادي.الالزمة ليكون ارتوازي و 

 
 تحليل عمليات التفكير. .4

 أقوم بطرح بعض االسئلة على الطالبات:
 لماذا يسمى الحوض الغربي للمياه الجوفية بهذا االسم ؟؟ 

 الى أين تتجه المياه في الحوض الشمالي للمياه الجوفية؟؟ 

 ما هو مصدر المياه المعتمد عليه في  قطاع غزة ؟؟ ولماذا ؟؟ 
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 التقويم /

 المياه الجوفية.*عرفي أحواض 

 * عرفي اآلبار االرتوازية.

 * أذكري شروط تكون البئر االرتوازي.

 علل:ـ

 .يتدفق الماء داخل البئر االرتوازي الى مستوى أعلى من المستوى الذي هو فيه 

 

 حصة واحدةعدد الحصص/                                     فوائد الماءاسم الدرس/ 

 األهداف السلوكية/

 د فوائد الماء لإلنسان .تعد -1

 تذكر أهمية الماء للنباتات. -2

 توضح المقصود بترشيد استهالك الماء. -3

 توضح أهمية الماء في توليد الطاقة الكهربائية. -4

 الخبرات السابقة/

 تعدد بعض الثروات الطبيعية على األرض. -1

 تذكر بعض المشاكل التي تواجه المياه في بالدنا.   -2
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 قياس الخبرات السابقة/

 ـ) × ( :أو(  √)   عالمة ضعي

 )      ( يعد الماء من الثروات الطبيعية على األرض . -1

 )      ( من المشاكل التي تواجهها المياه في بالدنا تلوثها ونقصانها . -2

 )      ( يتم الحصول على المياه الجوفية من خالل اآلبار االرتوازية . -3

 اجراءات تنفيذ االستراتيجية/

 المحير أو القضية المطروحة مع أسئلة عصف ذهني .تقديم الموقف  .1

 أقوم بعرض الموقف التالي على الطالبات:

أثناء فترة الفسحة ذهبت تقى لتشرب الماء من صنبور الماء في المدرسة وأثناء شربها رن 
الجرس معلنا انتهاء الفسحة هنا أغلقت تقى الصنبور مسرعة ثم ذهبت لتقف في الطابور علما 

 ور لم يغلق بشكل جيد والماء ينزل منهأن الصنب

 هل هذا تصرف سليم؟  

 لماذا يعد هذا التصرف خاطئ؟

 إالم يؤدي االسراف في استخدام المياه؟  

 كيف نحافظ على المياه في الموقف السابق؟

 جمع المعلومات من خالل ايجاد األفكار وتوليدها لتحديد جوانب القضية . .2

اهدة مجموعة من زميالتهن ال يغلقن الصنبور في أثناء بعد أن قامت بعض الطالبات بمش
الفسحة بشكل جيد تتم المناقشة مع المعلمة بذلك تجيب الطالبات عن األسئلة المطروحة سابقا 
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وتقوم بتوضيح أن سبب االسراف في المياه في الموقف السابق هو عدم اغالق الصنبور بشكل 
في مشكلة تناقص المياه وأنه كان يجب على الفتاة جيد وأن هذا يعد تصرفا سلبيا يؤدي للوقوع 

 أن تقوم بالتأكد من اغالقه جيدا قبل ترك المكان .

 .التوصل للنتائج والتفسيرات والحلول .3

أطلب من الطالبات توضيح أهمية المياه سواء لإلنسان أو النبات أو الحيوان وكذلك في توليد 
 هالك في المياه.الطاقة الكهربائية و ايضا تعريف ترشيد االست

 تحليل عمليات التفكير. .4

 أقوم بطرح بعض األسئلة على الطالبات لمواقف مختصة بقضية االسراف في المياه :

  هل يجوز ترك صنبور المياه مفتوحا بعد الشرب منه؟؟ لماذا؟؟ 

  كيف تتصرفين في حال وجدت الصنبور غير مغلق بشكل جيد؟؟ 

 مسحة ودلو أم باستخدام الخرطوم؟؟ لماذا؟؟أيهما أفضل غسل السيارات باستخدام م 

 أي الطرق أفضل في ري المزروعات الري بالتنقيط أم الرشاشات أم القنوات؟؟ لماذا؟؟ 

 التقويم/

 ما المقصود بترشيد استهالك المياه؟ 

 كيف يتم تعويض المياه في جسم اإلنسان؟ 

 كم تشكل نسبة الماء من وزن جسم اإلنسان؟ 

 حصتانعدد الحصص/                                          األمالحاسم الدرس/ 

 األهداف السلوكية/

 تحدد أماكن وجود األمالح. -1
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 تصف بخطوات متسلسلة كيفية استخراج األمالح. -2

 تعدد استخدامات ملح الطعام. -3

 تبين خواص ملح الطعام عمليا. -4

 
 الخبرات السابقة/

 تذكر بعض المركبات الموجودة في الطبيعة. -1

 قياس الخبرات السابقة/

 أكملي:ـ

 . يعتبر .................و................... من المركبات 

 اجراءات تنفيذ االستراتيجية/

 تقديم الموقف المحير أو القضية المطروحة مع أسئلة عصف ذهني . .1

 أقوم بعرض الموقف التالي على الطالبات:
لميت فقامت المعلمة بطرح بعض األسئلة على قامت المدرسة بعمل رحلة تعليمية الى البحر ا

 الطالبات منها ،،
 لماذا سمي البحر الميت بهذا االسم؟

 لماذا ال تستطيع األسماك العيش فيه؟  
 هل يمكن االستفادة من األمالح المتواجدة فيه؟ 

 ما فائدة األمالح؟ 
 هل توجد األمالح في البحار والمحيطات فقط ؟

 ح من البحار والمحيطات؟ كيف يتم استخراج األمال
 هل للمالحات أي اضرار بيئية ؟ 

 ما لون الملح؟ 



148 

 وما طعمه ؟ 
 ما حالته في الطبيعة؟

 
 جمع المعلومات من خالل ايجاد األفكار وتوليدها لتحديد جوانب القضية . .2

بعد أن قامت الطالبات بجمع معلومات كافية عن األمالح يتم مناقشتها مع المعلمة وبذلك 
الطالبات عن األسئلة المطروحة سابقا حيث يعد البحر الميت من أشد البحار ملوحة تجيب 

وتذكر أنه يمكن االستفادة من األمالح بالعالج والصناعات المختلفة كما تحدد أماكن وجود 
األمالح حيث توجد في البحار والمحيطات والصخور الملحية وفي باطن األرض ويتم 

ت وذلك يعتمد على ذوبانية األمالح فتترسب في الحوض األول استخراجها من خالل المالحا
أمالح الكالسيوم قليلة الذوبان يتعبها أمالح الصوديوم في الحوض الثاني يتبعها أمالح 

 البوتاسيوم والمغنيسيوم .
 ( للتوصل الى خصائص ملح الطعام . 6تنفيذ النشاط في ورقة العمل رقم )

 
 .لحلولالتوصل للنتائج والتفسيرات وا .3

أطلب من الطالبات تعريف المالحات وشرح خطوات استخراج الملح من البحار والمحيطات 
 واكتشاف خصائص الملح عمليا.

 
 تحليل عمليات التفكير. .4

 أقوم بطرح بعض األسئلة على الطالبات المتعلقة بقضية األمالح:

 ا ؟؟إالم يؤدي االكثار من تناول األمالح؟؟ هل هذا التصرف سليم؟؟ لماذ 

  بعض المالحات لها أضرار بيئية، هل يجوز التخلص منها جميعا؟؟ لماذا ؟؟ ما الحل
 برأيك؟؟
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 /التقويم 
 علل:ـ 

 أول األمالح ترسبا في المالحات هي أمالح الكالسيوم. -1

 تصمم المالحات بحيث تكون واسعة قليلة العمق . -2

 .حددي أماكن وجود األمالح 

 راج الملح من البحار والمحيطات .اشرحي بخطوات متسلسلة كيف يتم استخ 

 . عددي خصائص ملح الطعام 

 الفصل الثالث

 حصة واحدةعدد الحصص/                           النفط اسم الدرس /

 األهداف السلوكية/

 توضح المقصود بالنفط . -1

 تكتشف عمليا خصائص النفط . -2

 تشرح كيفية تكون النفط . -3

 مصيدة النفطية.تعرف ال -4

 الخبرات السابقة/

 تذكر بعض مصادر الطاقة. -1

 تصنف مصادر الطاقة الى أنواعها. -2

 قياس الخبرات السابقة/

 أكملي:ـ
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 طاقةو  ..................... تصنف مصادر الطاقة الى طاقة -1
....................... 

 ......من مصادر الطاقة المتجددة ....................و.............. -2

 من مصادر الطاقة غير المتجددة .......................و........................ -3

 

 اجراءات تنفيذ االستراتيجية/

 ( للتوصل الى تعريف النفط وخصائصه.7التمهيد من خالل تنفيذ النشاط في ورقة العمل رقم )

 تقديم الموقف المحير أو القضية المطروحة مع أسئلة عصف ذهني . .1

 أقوم بطرح الموقف التالي على الطالبات :
يعاني قطاع غزة من مشكلة انقطاع الكهرباء وذلك بسبب نقص الوقود الالزم لتشغيل المولدات 

 في محطة توليد الطاقة الكهربية في القطاع 
 ماذا يلزم لتشغيل المولدات في محطة التوليد؟ 

 ماذا يطلق على هذا الوقود ؟ 
 والر ؟ من أين نحصل على الس

 كيف يتكون النفط ؟ 
 هل يتكون النفط بسرعة أم يحتاج وقتا أطول؟ 

 هل يمكن االعتماد على النفط كمصدر وحيد للطاقة؟ لماذا ؟
 ما الحل البديل لذلك؟

 ما مزايا استخدام مصادر الطاقة المتجددة؟  
 

 جمع المعلومات من خالل ايجاد األفكار وتوليدها لتحديد جوانب القضية . .2

د أن قامت الطالبات بالبحث عن القضية يتم مناقشتها مع المعلمة بذلك تجيب بع
يتم تشغيل محطة توليد الطاقة  والتوصل الى انه الطالبات عن األسئلة المطروحة سابقا
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الكهربائية باستخدام السوالر الذي يتم الحصول عليه من النفط و يتم شرح آلية تكون النفط منها 
النفط من مصادر الطاقة غير المتجددة وأنه يجب البحث عن بدائل أخرى  تستنتج الطالبات أن

 له مثل توليد الكهرباء من خالل الشمس أو الرياح او المياه .
 

 .التوصل للنتائج والتفسيرات والحلول .3

أطلب من الطالبات توضيح أهمية االعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في توليد 
سبب االعتماد عليها وذلك ألنها نظيفة ال تلوث البيئة و رخيصة  الطاقة الكهربائية وتفسير

 الثمن متجددة ال تنفذ وكذلك تعريف ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية.
 

 تحليل عمليات التفكير. .4

 أقوم بطرح بعض األسئلة حول الطاقة المتجددة على الطالبات :
  أم من خالل السوالر؟؟لماذا؟؟أيهما أفضل تسيير السيارات باستخدام الطاقة الشمسية 

 االستحمام استخدام السخان الشمسي أم السخان الكهربائي ؟؟ لماذا  هل تفضلين عند
 يجب التقليل من االعتماد على السخان الكهربائي قدر االمكان ؟؟ 

 التقويم/

 أكتبي المصطلح العلمي المناسب:ـ 

عدة مركبا  )              ( سائل أسود اللون لزج الملمس يتكون من -1
 .هيدروكربونية

( طبقة من الصخر المنفذ تحتوي على النفط توجد تحت طبقة       )              -2
 صخرية غير منفذة محدبة الشكل.

 أكملي:ـ 

 . و......... و........ تتحول الكائنات الحية في باطن األرض الى نفط بفعل....... -1
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 حصتانعدد الحصص/                                 استخراج النفط وتكريرهاسم الدرس/

 األهداف السلوكية/

 توضح بخطوات متسلسلة كيفية استخراج النفط . -1

 تشرح عملية تكرير النفط . -2

 تصنف مشتقات النفط حسب حالتها في الطبيعة واستخداماتها. -3

 الخبرات السابقة/

 توضح المقصود بالمصيدة النفطية. -1

 قياس الخبرات السابقة/

 ـ) × ( :أو(  √)   عالمة ضعي

 )       ( المصيدة النفطية عبارة عن طبقة من الصخر المنفذ تحتوي على النفط. -1

 )       ( يوجد النفط داخل المصيدة النفطية بالترتيب نفط ، غاز، ماء. -2

 )       ( النفط مادة يمكن فصل مكوناتها بسهولة. -3

 اجراءات تنفيذ االستراتيجية/

يلة تعليمية توضح آلية استخراج النفط وأخرى توضح مشتقات النفط التمهيد من خالل عرض وس
 التي يتم الحصول عليها من خالل عملية تكرير النفط .

 تقديم الموقف المحير أو القضية المطروحة مع أسئلة عصف ذهني . .1

 أقوم بعرض الموقف التالي على الطالبات :
في وسط المدينة وذلك ليكون  قام أحد رجال األعمال ببناء مصنع لصناعة البالستيك

 قريبا من السكان لتسهيل تسويق المنتجات وتوصيلها لهم 
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 ما رأيك في سلوك هذا الرجل؟ 
 لماذا يعتبر تصرفه خاطئ ؟ 

 من أين جاء هذا الدخان ؟
 وكيف تعمل اآلالت في المصانع؟ 

 وما تأثير السوالر على البيئة؟ 
 كيف تسير السيارات ؟ 

 لهواء الجوي؟ كيف؟هل يؤثر ذلك على ا
 وما هي سبل الحل برأيك؟ 
 

 .جمع المعلومات من خالل ايجاد األفكار وتوليدها لتحديد جوانب القضية .2

بعد أن قامت الطالبات بالبحث والتمعن في القضية المطروحة سابقا تتوصل الطالبات 
لى الى أنه ال يجوز بناء المصانع قرب المناطق السكنية وتفسير السبب في ذلك ا

التلوث الذي يحدثه دخان المصانع وكذلك السيارات التي تعمل بالسوالر تسبب تلوثا 
 للبيئة حيث يجب استبدالها بأخرى مصاحبة للبيئة  .

 

 التوصل للنتائج والتفسيرات والحلول. .3

أطلب من الطالبات توضيح أفضل وسائل الطاقة التي يمكن استخدامها بحيث ال تسبب 
ة مثل الشمس والرياح والمياه في تسيير المركبات والسيارات وتشغيل ضررا أو تلوثا للبيئ

 آالت المصانع .
 

 تحليل عمليات التفكير. .4

 أقوم بطرح بعض األسئلة على الطالبات :
 هل يجوز بناء المصانع بالقرب من األماكن السكانية ؟؟ 

  لماذا يعد ذلك خطرا على السكان ؟؟ 

  ؟ماهي أفضل األماكن لبناء المصانع؟ 
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  أيهما أفضل برأيك توليد الطاقة الكهربائية من خالل الطاقة الشمسية أم من خالل
 النفط؟؟ ولماذا؟؟

 التقويم/

 / علل 

 يندفع النفط الى سطح األرض عندما تصل األنابيب الى مصيدة النفط. -1

 أكمل:ـ 

 من مشتقات النفط والتي تستخدم في رصف الشوارع............... -1

 النفط................... الكيروسين من مشتقات -2

..................و.................... من مشتقات النفط الغازية والتي يستخدم  -3
 خليطهما في الطهي والتدفئة.

 ........................ فصل مشتقات النفط بعضها عن بعض في برج التكرير. -4
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 (1ورقة عمل رقم )

 الهدف/

 واعها.تصنف الثروات الطبيعية الى أن 

 

 :أصنف مجموعة الثروات الطبيعية اآلتية كما في الجدول

 )شجرة، ماء، هواء، حصان، نبات، رخام، حديد، ملح الطعام، دجاج، شمس (

 

 ...... ....... ......... ....... ........ ....... ........ ثروات حية

 ........ ........ .......... .......... .......... .......... ........ ثروات غير حية

 اذا تسمى الثروات في المجموعة األولى؟ 
 ماذا تسمى الثروات في المجموعة الثانية؟ 
 ما األساس الذي اعتمدت عليه في التصنيف؟ 
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 (2ورقة عمل رقم )
 

 الهدف/
 .تصنف المواد الى معدنية وغير معدنية 

 أصنف المواد اآلتية الى مواد معدنية وغير معدنية:

حاس، أكسيد األلمنيوم، بالتين، فضة، أكسيد حديد، كبريت، ذهب، ثاني أكسيد ) ن
 السيليكون)الكوارتز(، ملح الطعام، أكسجين ، بروم، هيدروجين(

 

  .......... .......... .......... .......... .......... .......... مواد معدنية

  .......... .......... .......... .......... .......... .......... مواد غير معدنية

 
 عللي/

 ال تصنع أواني الطهي من النحاس. -1

 تصنع هياكل الطائرات من االلمنيوم. -2

 يفضل صناعة السيارات من الفوالذ وليس من الحديد فقط . -3
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 (3ورقة عمل رقم )

 

 / تكتشف تأثير االحماض على الصخور.الهدف

 

 مض الهيدروكلوريك./ صخور مختلفة ، ح المواد و األدوات

 خطوات العمل:

   أضف بمساعدة معلمك بعض قطرات من حمض الهيدروكلوريك على كل من صخر
 الجرانيت والصخر الجيري)حجر البناء( .

 أيهما ظهرت عليه عالمات التفاعل عند إضافة الحمض اليه؟ 

 

................../.............................................................المالحظة
..................................................................................... 

/...............................................................................االستنتاج
...................................................................................... 

 

 كيف تتصرفين في المواقف اآلتية:ـ
 الرخام. من لمنزلكم مطبخ تركيب والدك أراد .1
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 (4ورقة عمل رقم )

 

 / تكتشف تأثير المياه على الصخور.الهدف

 / صخور طباشيرية ، صخور بازلت، ماء.المواد واألدوات

 /خطوات العمل

  وأخرى من صخور البازلت بالماء لفترة من ضع قطعة من الصخور الطباشيرية بالماء
 الزمن.

 ايهما تشرب بالماء؟ 

 المالحظة............................................................................./ 

 االستنتاج............................................................................./ 

 

 لمواقف اآلتية:ـكيف تتصرفين في ا
 رجل يقوم بحرق القمامة بالقرب من السكان. .1

 رجل يقوم بالتدخين في األماكن العامة . .2

 قام جاركم ببناء كسارة صخور في منزله . .3

 شخص يقوم بتقطيع الصخور دون لبس كمامة واقية. .4

 طالب شخص يعمل في المحاجر بعالوة مخاطرة  . .5
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 (5ورقة العمل رقم )

 ية التربة للماء عمليا./ تكتشف نفاذالهدف

، قطن، تربة رملية، تربة طينية، تربة 3، كؤوس زجاجية عدد 3/ قمع عدد المواد واألدوات
 غرينية )مزيج من الرملية والطينية(.

 خطوات العمل/

  أضع في كل قمع من األقماع الثالثة قطنة صغيرة ثم ثالث كميات متساوية من التربة
 كل على حدة.الرملية والطينية و الغرينية 

 . أضع تحت كل قمع كأسا 

  أصب ثالثة مقادير متساوية من الماء في األقماع الثالثة وأالحظ ما يحدث كما في
 الشكل :

 طينية             رملية             غرينية                      

 

 

..................../..............................................................المالحظة
............................................................................................ 

/.................................................................................االستنتاج
........................................................................................... 
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 كيف  تتصرفين في المواقف اآلتية:ـ

 شاهدتي صنبور المياه غير مغلق بشكل جيد . .1

 سمعتي عن سفينة قامت بإلقاء زيت البترول في البحر . .2

 قامت أختك الصغيرة برمي قشور البطيخ في البحر بعد االنتهاء من أكله. .3

 ق بشكل جيد.شاهدتي صنبور المياه غير مغل .4

 رأيت أحد األشخاص يقوم بغسل سيارته باستخدام خرطوم المياه. .5

 مزارع يقوم بسقي المزروعات من خالل نظام التنقيط. .6

 رن جرس الهاتف وأنت تقومين بمأل دلو من الماء فتركتيه حتى فاض الماء منه  .7
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 (6ورقة عمل رقم )

 / التعرف الى خصائص ملح الطعام.الهدف

 / ملح طعام ، أنبوب اختبار، قطارة، ماء.واتالمواد واألد

 /خطوات العمل

 .أفحص عينة الملح من حيث اللون و الشكل و المظهر 

  أضع قليال من الملح في انبوب اختبار ، ثم أضيف قليال من الماء ، وأرج األنبوب
 بشدة، وأراقب ما يحدث.

  ة منه على ظهر أسحب قليال من محلول الملح السابق بواسطة قطارة ثم ؟أضع قطر
 يدي ، وأتذوقها بطرف لساني.

  

 المالحظة........................................................................../
................................................................................... 

 االستنتاج...................................../....................................
.................................................................................... 

 كيف تتصرفين في المواقف التالية:

 رأيت أحد األشخاص يضع على طعامه كميات كبيرة من الملح. 
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 (7ورقة عمل رقم )

 ه./ التعرف على النفط وخصائصالهدف

عينات من مشتقات النفط مثل، البنزين، الكاز، السوالر ، زيت سيارات، زفته  الموا د واألدوات/
 ، ماء ، قارورة بالستيكية، كأس زجاجية، لوح من الزجاج.

 خطوات العمل/

 .أضع العينات السابقة في القارورة البالستيكية 

 زيج الناتج؟ ما رائحته؟ أغلق القارورة بإحكام وأحاول مزج هذه المواد. ما لون الم 

 أمسك لوح الزجاج وأجعله يميل قليال ثم أسكب عليه بعض المزيج ، ماذا أالحظ؟ 

  أحضر كأسا زجاجية وأضع فيها قليال من الماء ثم أضيف اليه قليال من المزيج ، ماذا
 أالحظ؟

................/..................................................................المالحظة
...................................................................................... 

............................................................../...................االستنتاج
............................................................................ 

 كيف تتصرفين في المواقف التالية:
 االعتماد على السخان الكهربائي بدل الشمسي عند االستحمام. .1

 ترك مصابيح االنارة مضاءة نهارا. .2

 تسيير السيارات من خالل استخدام الطاقة الشمسية. .3
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 ( اختبار المعرفة البيئية بصورته النهائية3ملحق رقم )

 يةاختبار المعرفة البيئ

 عزيزتي الطالبة،،،

تم اعداد هذا االختبار ليقيس مدى وعيك ببعض المعارف البيئية بوحدة الثروات 
والباحثة تؤكد على أن هذا االختبار ليس له أية عالقة  ،والمصادر الطبيعية  في منهاج العلوم

عاونك، والباحثة إذ تقدم لك الشكر لت ،بدرجاتك في المدرسة وإنما لغرض البحث العلمي فقط
 رجو منك قراءة تعليمات االختبار بتمعن  قبل الشروع في اإلجابة.ت افإنه

 تعليمات االختبار :

 .يرجى قراءة األسئلة بشكل جيد قبل البدء باإلجابة 
  ( من نوع االختيار من متعدد. 40عدد األسئلة ) 
 وعليك أن تختار إجابة واحدة فقط كل سؤال له أربعة بدائل. 
 أمام اإلجابة الصحيحة في مفتاح اإلجابة المرفق مع ورقة األسئلة. ( √ )رة يرجى وضع اإلشا 

 ( كل شيء في الطبيعة ليس من صنع االنسان ويعتمد عليها في سد حاجاته:1

 الصخور. -أ
 األمالح . -ب
 الثروة الصناعية. -ج
 الثروة الطبيعية. -د

 كائنات الحية دخل في تركيبها هي:المادة الصلبة المتبلورة المتجانسة التركيب وليس لل 2 )

 الصخور. -أ
 المعادن. -ب
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 األخشاب . -ج
 األمالح. -د

المادة الصلبة الطبيعية التي تتكون من معدن أو عدة معادن وتشترك في بناء جزء من  3 )
 القشرة األرضية هي :

 المعادن. -أ
 الصخور. -ب
 األمالح. -ج
 الجبس. -د

 ها من مشتقات مختلفة تسمى :الكائنات الحية وما ينتج عن 4 )

 .المياه -أ
 .الهواء -ب
 .الثروات الحية -ج
 .الثروات غير الحية -د

 باطن من خروجها بعد الصهارة تجمد نتيجة وتكونت األرضية القشرة صخور أقدم ( من5
 :األرض هي الصخور

 .النارية -أ 
 .الرسوبية -ب
  .الجيرية -ج
 .المتحولة -د

جد في طبقات الجو العليا وتسقط على هيئة أمطار أو ثلوج أو برد قطرات الماء التي تو  (6
 تسمى :

 الغيوم.  -أ
 الصقيع.  -ب
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 الندى.  -جـ
 الضباب.  -د

 ( المياه المخزونة تحت سطح األرض فوق طبقة صخرية غير منفذة للمياه تسمى :7

 المياه السطحية. -أ
 المياه الجوفية. -ب
 اآلبار االرتوازية. -ج
 العادمة. المياه -د

( خزانات طبيعية للمياه الجوفية تحتوي على طبقة واحدة أو عدة طبقات مائية متصلة مع 8
 بعضها البعض تسمى:

 اآلبار االرتوازية. -أ
 المياه الجوفية.-ب
 أحواض المياه الجوفية. -ج
 مياه البحار والمحيطات. -د

 ( تشكل نسبة الماء من وزن جسم االنسان حوالي :9

 .4/5  -أ
 .2/3 -ب
 .1/2  -ج
 .1/3  -د

 ( يتحول الماء الى الحالة الغازية بعملية: 10

 التبريد. -أ
 التكثيف. -ب
 التسخين. -ج
 التسامي. -د
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 ( طبقة الصخور واألتربة التي تسمح بمرور الماء من خالل مساماتها تسمى :11

 المسامية. - أ   
 المسامات . -ب    

 الطبقة النفاذة. -ج  
 غير النفاذة. الطبقة -د   

 ( االسم الكيميائي لملح الطعام هو كلوريد :12

 البوتاسيوم. -أ  
 الصوديوم. -ب 
 الكالسيوم. -ج 

 المغنيسيوم.  - د
 ( سائل أسود لزج الملمس يتكون من عدة مركبات هيدروكربونية يسمى :13

 القار. -أ  
 النفط. -ب 
 الجرافيت. -ج 
 المياه العادمة. -د 

لصخر المنفذ تحتوي على النفط توجد تحت طبقة صخرية غير منفذة محدبة (طبقة من ا14
 الشكل:

 الطبقة المنفذة. -أ
 الطبقة غير المنفذة. -ب
 المصيدة النفطية.   -ج
 الصخور الرسوبية. -د
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 ( يستخدم األلمنيوم في صناعة هياكل الطائرات ألنه  :15

 خفيف الوزن. -أ
 ثقيل الوزن. -ب
 ال يصدأ. -ج
 ص الثمن.رخي -د

 ( نشاهد قطرات الندى على زجاج النوافذ وأوراق األشجار صباحًا بسبب تكاثف بخار الماء : 16

 أ ـ في طبقات الجو العليا.
 ب ـ في الهواء القريب من سطح األرض.

 ج ـ على األجسام الباردة على سطح األرض.
 د ـ على األجسام الدافئة على سطح األرض .

 في المالحات عند استخالص الملح هي أمالح الكالسيوم وذلك ألنها: أول األمالح ترسبا 17)

 عديمة الذوبان. -أ 
 قليلة الذوبان في الماء. -ب 
 عالية الذوبان في الماء. -ج 

 متوسطة الذوبان في الماء. -د  
 ( يقوم المزارعون بخلط التربة الرملية مع التربة الطينية وذلك كي تصبح التربة:18

 ذية للماء وغير خصبة.أكثر نفا -أ
 أقل احتفاظا بالماء وخصبة. -ب
 أكثر احتفاظا بالماء وخصبة. -ج
 أقل نفاذية للماء وغير خصبة. -د
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(  يتدفق الماء داخل البئر االرتوازي الى مستوى أعلى من المستوى الذي هو فيه وذلك بسبب 19
 ضغط:  

 .الهواء -أ 
 .الطبقات المنفذة عليه -ب
 .سطحهالغازات فوق  -ج
 .الطبقات غير المنفذة عليه -د 

 تصمم المالحات بحيث تكون واسعة وقليلة العمق لكي  :  (20

 تتبخر كمية قليلة من الماء . -أ
 ال تتبخر المياه وتبقى في األحواض . ب
 تتبخر كمية كبيرة من الماء في فترة زمنية قصيرة. -ج
 ة.تتبخر كمية كبيرة من الماء في فترة زمنية طويل -د

 : نسبة المياه على األرض ثابتة بسبب 21)

 الضباب. -أ
 .تبخر المياه -ب
 .تكاثف المياه -ج
 دورة المياه في الطبيعة. -د

 ( تتحول الكائنات الحية بعد موتها في باطن األرض الى نفط بسبب:22

 البرودة والضغط. -أ
 الضغط والحرارة. -ب
 البكتيريا الهوائية والحرارة. -ج
 يا الهوائية والضغط.البكتير  -د
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 يطفو النفط فوق الماء ألن : (23

 قوامه سائل.  -أ 
 كثافته أقل من كثافة الماء.  -ب
 كثافته أكثر من كثافة الماء. -ج
 كثافته مساوية لكثافة الماء. -د 

 ( يندفع النفط الى سطح األرض عندما تصل األنابيب الى مصيدة النفط بسبب ضغط :24

 الغاز فوقه.  -أ
 الماء فوقه. -ب
 الصخور فوقه. -ج
 األنابيب فوقه. -د

 : ( يعتبر النفط مخلوط ألنه25

 . مادة واحدة -أ
 . تفصل مكوناته بصعوبة -ب
 يتكون من مواد صلبة وسائلة وغازية. -ج
 مزيج من مادتين احداهما صلبة واالخرى سائلة . -د

وتتفاعل مع أخرى ببطء، لذا (تتفاعل األحماض مع بعض الصخور بسرعة محدثة فورانًا،  26
 فإن أفضل أنواع الصخور التي يمكن استخدامها في صناعة المطابخ هي:

 .الجرانيت -أ
 .الحجر الجيري  -ب
 .الرخام  -ج
 .النايس -د 
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 ( أي مما يلي ليس من الثروات الحية: 27
 العسل. -أ

 الجرافيت. -ب
 اللحوم. -ج
 الحليب. -د

 فإن المتنوعة، الصخور من متساوية حجوم على ماءال من متساوية حجوم وضع ( عند28
 :هو الصخور من غيره من أكثر ماء يتشرب الذي الصخر

 . الصخور الطباشيرية -أ
 صخر البازلت .-ب
 صخر الجرانيت. -ج
 الصخر الحجري. -د

 ( من خالل الشكل المقابل فإن التربة األكثر احتفاظا بالماء هي:  29
 طينية              رملية              غرينية                                                                                                   

 الغرينية. -أ
  ب ـ الرملية.

 الطينية. -ج
 جميعها يحتفظ بنفس الدرجة. -د
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  العملية التي تحدث في الرسم المقابل تمثل دورة:                 30)
                                 الماء في الطبيعة. -أ

 النيتروجين في الطبيعة. -ب
  ثاني أكسيد الكربون في الطبيعة. -ج
 . األكسجين في الطبيعة -د

 :( لرصف الشوارع نستخدم من مشتقات النفط  31
 الميثان. -أ

 الكيروسين.-ب
 القار. -ج
 اإليثان. -د

 :خليط من غازي  ( للتدفئة والطهي نستخدم32
 الميثان والبروبان. -أ

 اإليثان والبروبان. -ب
 البروبان والبيوتان. -ج
 اإليثان والبيوتان. -د

 ( أي الرسومات التالية تعبر عن وجود البترول في باطن األرض:33
 

 

 

 

 

 

 غاز

 غاز

 غاز

 ماء غاز
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 ( يستخدم ملح كلوريد الصوديوم في حفظ األسماك، بسبب :34

 ـ  صالبته.أ  
 ب ـ ملوحته .

 ج ـ لونه األبيض.
 د ـ ذوبانه السريع في الماء.

 :ما عدا واحدة هي( جميع ما يلي من خصائص النفط 35

 أ ـ مخلوط .
 ب ـ رائحته كريهة.

 ج ـ ينساب بسهولة.
 د ـ  يطفو فوق الماء.

 
 ( تتميز الصخور النارية عن الصخور الرسوبية بأنها :36

 فتت.أ ـ هشة قابلة للت
 ب ـ تتفاعل مع األحماض.

 ج ـ تكونت بعد الصخور الرسوبية.
 د ـ صلبة ومتعددة األلوان.

 ( يختلف صخر النايس عن البازلت بأنه: 37

 أ ـ صخر متحول.
 ب ـ صخر رسوبي.

 ج ـ من أقدم صخور القشرة األرضية.
 د ـ تكون من تجمع فتات الصخر الناتج عن الحت والتعرية.
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 ة الرملية عن التربة الطينية بأن مساماتها:( تتميز الترب38

 أـ صغيرة ومرتبة.
 ب ـ كبيرة ومرتبة.

 ج ـ كبيرة غير مرتبة .
 دـ صغيرة غير مرتبة.

 :عدا واحدة( كي يكون البئر ارتوازيا البد من توفر كل ما يلي 39

 أ ـ أن يكون محصورا في طبقة مائية مائلة.
 ات غير منفذة.ب ـ يوجد فوق وتحت الطبقة المائية طبق

 ج ـ يوجد فوق وتحت الطبقة المائية طبقات منفذة.
 د ـ أن يظهر أحد طرفي الطبقة المائية على سطح األرض .

 ( يتميز الحوض الغربي للمياه الجوفية في فلسطين عن الحوض الشرقي باتجاه الماء : 40

 أ ـ نحو البحر المتوسط. 
 ب ـ نحو البحر الميت.

 ج ـ الى سهل بيسان.
 د ـ نحو وادي عربة.
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 ( مفتاح اإلجابة الختبار المعرفة البيئية4ملحق رقم )

 

 الرمز السؤال الرمز السؤال الرمز السؤال الرمز السؤال
 أ 31 د 21 ج 11 د 1
 ج 32 ب 22 د 12 ب 2
 ج 33 ب 23 ب 13 ب 3
 ب 34 أ 24 ج 14 ج 4
 ج 35 ج 25 أ 15 أ 5
 د 36 أ 26 ج 16 أ 6
 أ 37 ب 27 ب 17 ب 7
 ب 38 أ 28 ج 18 ج 8
 ج 39 ج 29 د 19 ب 9

 د 40 أ 30 ج 20 ج 10
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 ( مقياس الممارسات البيئية بصورته النهائية5ملحق رقم )

 مقياس الممارسات البيئية

 عزيزتي الطالبة:

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته:ـ

 اقرئي التعليمات التالية قبل البدء باإلجابة :

ذا المقياس الى قياس مدى قدرتك على اتخاذ القرار المناسب والصحيح في يهدف ه .1
 بعض القضايا البيئية التي تهمك والتي توجد في محتوى الوحدة الدراسية المراد تدريسها .

 اقرئي الفقرة بعناية ودقة قبل اإلجابة عنها . .2

 فقرة . 32يتضمن المقياس  .3

إجابة واحدة فقط من بين االجابات األربعة وبعد لإلجابة على بنود المقياس عليكِ  اختيار 
 ( أسفل رمز االجابة الصحيحة .√ذلك تفرغي إجابتك في الورقة المرفقة بوضع الرمز )  

 مثال :

 قمت بزيارة صديقتك المريضة في المستشفى، فرأيت بقايا األكل ملقى على األرض فإنك:

 مكان.أ ـ تطلبي من عمال النظافة في المستشفى بتنظيف ال 

 ب ـ تساعدي عامل النظافة في تنظيف المكان .

 ج ـ تقومي بنفسك بتنظيف المكان.

 دـ ال تهتمي لألمر . 
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( أسفل الرمز الصحيح في √فإذا كانت اإلجابة الصحيحة هي )أ ( فما عليك اال وضع الرمز )  
 بطاقة االجابة كما يلي:

 د ج ب أ رقم السؤال
1- √    

 وضع ألجل الدراسة فقط وليس له عالقة بدرجاتك في المدرسة . تذكري أن هذا المقياس

 مع خالص الشكر والتقدير لتعاونكم.                           

 و أنِت على شاطئ البحر، شاهدتي فتاة ترمي بقايا الطعام في البحر، فإنك: .1

 تتحدثين إليها عن مخاطر إلقاء القمامة في البحر. -أ
 من ممارسة هذا السلوك.تمنعينها بالقوة  -ب
 ال تتحدثين معها الن كل واحد حر في سلوكه. -ج
 تحاولين منعها بدون قوة. -د

شاهدتي والدتك تقوم بفرز كل نوع من القمامة )بالستيك، زجاج، بقايا طعام،...  .2
 إلخ( في ظرف لوحدها قبل التخلص منها، فإنك:

 تفعلين مثلها دائما .       -أ
 لها إذا كان لديك وقت فراغ.تفعلين مث -ب     

 تبقين على طريقتك في وضعها جميعا  في ظرف واحد. -ج
 تفعلين ذلك في بعض األحيان. -د

 رأيت صنبور المياه في منزلك غير مغلق بشكل جيد، فإنك تقومين: .3

 بإقفال صنبور المياه بنفسك. -أ
 بالمناداة على أي أحد في المنزل قريب منه إلغالقه. -ب
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 على حاله.بتركه  -ج
 بإقفال الصنبور إذا أزعجك صوته.  -د

 
انتهت زميلتك من استخدام جهاز الحاسوب فتركته مفتوحا دون اغالق وغادرت  .4

 المختبر، فإنك:

 تقومين بإغالق جهاز الحاسوب بنفسك. -أ
 تطلبين من إحدى زميالتك أن تغلقه. -ب
 ال تعيرين ذلك أي اهتمام. -ج
 ن الجهاز مازال مفتوحا .تبلغين معلمة الحاسوب بأ -د
 
 إذا قام والدك باستبدال السخان الكهربي في منزلكم بسخان شمسي، فإنك: .5

 ترفضين ذلك ألن السخان الكهربائي أسرع في تسخين المياه من الشمسي. -أ
 توافقين على ذلك لتوفير الطاقة الكهربية. -ب
 تستخدمين السخان الكهربي في حالة عدم وجود الشمس. -ج
  تهتمي باألمر.ال -د

 

 إذا قامت إدارة المدرسة بتشكيل نادي أصدقاء البيئة، فإنك: .6

 تشتركين في هذا النادي، وتشاركين في أنشطته بحسب وقت فراغك. -أ
 تشتركين في هذا النادي وتشجعي زميالتك على االشتراك فيه. -ب
 ال تشتركين فيه. -ج
 تشتركين فيه وتشاركي في كافة أنشطته. -د
 
 ركوبك في سيارة قام السائق باشعال سيجارة ليدخن،  فإنك:أثناء  .7

 تنصحينه بترك التدخين حفاظا  على صحته واآلخرين. -أ
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 تطلبي منه فتح نوافذ السيارة. -ب
 ال تعيرين ذلك أي اهتمام ألنه حر في تصرفه. -ج
 تطلبي منه أن يوقف السيارة لتنزلي منها. -د
 
بعد أن فرغت من شربها في ساحة المدرسة،  رأيت إحدى زميالتك ترمي زجاجة كوال .8

 فإنك:

 تمنعينها بالقوة من القيام بذلك. -أ
 تتركينها وشأنها لوجود أذنة بالمدرسة لتنظيفها. -ب
 تنصحين زميلتك بعدم تكرار ذلك. -ج
 تبلغي المعلمة مربية الصف أو إدارة المدرسة عن سلوكها. -د
 
 ني طعام مصنوعة من النحاس ؟ماذا تفعلين إذا قامت والدتك بشراء أوا .9

 أـ  تفرحي بها وتقومين باستخدامها لألكل.
 ب ـ تنصحي أمك بإرجاعها للبائع.
 ج ـ ال تهتمي بشراء أواني الطعام.

 تستخدميها في أنواع محددة من األكل. -د
 

أثناء مرور سفينة بالبحر ألقت كميات كبيرة من زيت البترول في الماء حتى أنها  .10
 يرة من البحر ، ما رأيك؟غطت مساحة كب

 أـ يجب محاكمة قائد السفينة.
 ب ـ يجب مكافأة قائد السفينة.

 ج ـ ال تهتمي فاألمر ال يعنيكي.
 من األفضل اشعار سلطة البيئة بإزالة البقعة. -د
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 إذا قام عامل نظافة بإحدى المدارس بجمع القمامة وحرقها بجوار نوافذ الفصول ، فإنك؟ .11
 رقها حفاظا على الهواء من التلوث .أـ تطلبي منه عدم ح

 ب ـ تطلبي منه حرقها في مكان خاص بعيدا عن الفصول الدراسية.
 ج ـ تتركي الموضوع وال تهتمي به. 

 تنصحيه بحرقها بعد انتهاء الدوام المدرسي. -د
 رأيت والدك يقوم بغسل سيارته بخرطوم للمياه، فإنك:  .12

  تشجعيه على ما يقوم به. -أ
 بغسلها من خالل ممسحة ودلو.تنصحيه  -ب
 ال تهتمين باألمر. -ج
 تقومين بغسلها معه بخرطوم المياه. -د

 أثناء قيامك بجلي الصحون بعد الغداء، سمعتي جرس التليفون، فإنك: .13

 تتركين حنفية المياه مفتوحة وتذهبين للرد على التليفون. -أ
 تغلقين الحنفية وتردين على التليفون. -ب
 لتليفون بسرعة وإذا شعرتي أن المحادثة طويلة تعودين إلغالق الحنفية.تردين على ا -ج
تغلقين نصف مقبض الحنفية حتى ال يجف معجون الجلي على األواني وتردين على  -د

 التليفون.
 

عند ترك والدتك أخيك الصغير تحت الدش والماء ينزل عليه ليلعب به، فإنك في هذه  .14
 الحالة:

 .تالعبيه وهو تحت الدش -أ
 تشجعيها على عمل ذلك في كل مرة. -ب
 تنصحيها بعدم تكرار ذلك. -ج
 تغلقين مياه الدش.  -د
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شاركت في رحلة مدرسية ألحد مزارع الخضروات، لفت انتباهك أنهم يسقون  .15
 المزروعات بالنظام القديم )جريان الماء ضمن قنوات على سطح التربة(، فإنك:

 ه الطريقة تعطي النبات حاجته من الماء.تشجعيهم في االستمرار بذلك ألن هذ -أ
تنصحي صاحب المزرعة باستخدام نظام الرشاشات، ألن هذا النظام يسقي النبات  -ب

 ويغسل أوراقه من الغبار.
تنصحي صاحب المزرعة باستخدام نظام الري بالتنقيط ألن هذا النظام يوفر المياه  -ج

 ويسقي النبات.
 .هذا األمر ال يعنيكي إطالقا   -د
 

 

نتيجة لحصار قطاع غزة وقلة مواد البناء، وبالذات الحصمة، جاء أحد جيرانك يطلب  .16
من والدك التوقيع على ورقة بالموافقة على إنشاء كسارة للحجارة والصخور في منزله، 

 فسألك والدك هل يوقع أم ال، فإنك:

 تنصحين والدك بالتوقيع لتوفير الحصمة للبناء. -أ
 توقيع إذا كان هذا الجار من أحد أقاربك.تنصحين والدك بال -ب
 تنصحين والدك بعدم التوقيع ألن الكسارة تسبب تلوث ضوضائي وتلوث للهواء. -ج
 ال تبدين أي نصيحة ألن هذا األمر ال يعنيك بشيء. -د
 

 

 عرضت معلمة العلوم فيلمًا تعليميًا حول إعادة تدوير بعض المعادن، فإنك: .17

 م.تشاهدين الفيلم باهتما -أ
 تشاهدين الفيلم دون اهتمام. -ب
 تشاهدين الفيلم باهتمام وتدعي زميالتك لالهتمام بالفيلم. -ج
 تجدين فترة عرض الفيلم فرصة للحديث مع زميلتك أو حل واجب بيتي. -د
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شاهدت العامل وهو يقطع الصخور لتركيب مطبخ لمنزلكم دون أن يلبس كمامة  .18
 تغطي أنفه وفمه، فإنك:

 ن يكمل قص الصخور بدون كمامة.تمنعيه أ -أ
 تنصحيه بأن يلبس كمامة أثناء قصه للصخور. -ب
 تنصحيه أن يقص بطريقة تقلل كمية الغبار. -ج
 ال تعيري هذا المشهد أي اهتمام. -د
 

قام والدك بتجميع قطع الصخور التي نتجت بعد تركيب المطبخ لمنزلكم بهدف عمل  .19
 تحفة بها، فإنك:

 الصخور، وتشجعي أخوتك على جمعها معكم.تجمعين معه بقايا  -أ
 تشجعين والدك على هذا العمل. -ب
 تنصحيه بعدم إجهاد نفسه في هذا العمل ألن التحف رخيصة الثمن. -ج
 ترين أن هذا العمل ال يعنيك من قريب أو بعيد. -د

 

 طالب عمال أحد محاجر الصخور بعالوة مخاطرة، فإنك ترين أن هذه المطالبة: .20

 العمال ألن العمل في المحاجر يشكل خطرا  على صحتهم.من حق  -أ
 ليس من حقهم ألن كل عمل فيه جانب مخاطرة. -ب
 من حق العمال إذا كانت كمية التلوث عالية. -ج
 ال تعنيك بشيء. -د

 

قرأت خبرَا في أحد المواقع اإللكترونية حول قيام العلماء األلمان بمحاولة صناعة  .21
بمعدن آخر وليس من الحديد فقط، فمن وجهة نظرك هذا السيارات من خلط الحديد 

 االختراع:

 يستحق التشجيع ألن ذلك يطيل من عمر خام الحديد. -أ
 ال يستحق التشجيع ألن السيارات المصنوعة من الحديد أقوى وأمتن. -ب
 يستحق التشجيع في حالة تطبيق هذا االختراع على السيارات الصغيرة. -ج
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 ختراع طالما أن الحديد مازال متوفرا . ال حاجة لهذا اال -د
 

ينصح األطباء بعدم اإلكثار من تناول األبيضين )السكر والملح(، لذا فإنك تنصحين  .22
 والدتك عند إعداد طبق من الفول:

 عدم وضع ملح عليه واستبداله بالليمون. -أ
 وضع القليل من ملح الطعام والقليل من الليمون. -ب
 ألن بدونه ال يكون لألكل طعم.وضع ملح طعام بكثرة  -ج
 طالما صحتي جيدة فال أستمع لنصائح األطباء. -د
 

يرى بعض المختصين بالبيئة وجود أضرار بيئية للمالحات )األماكن التي ينتج فيها  .23
 ملح الطعام(، لذا فإنك ترين:

 ضرورة التخلص من المالحات والبحث عن مصادر أخرى لملح الطعام. -أ
 ملح الطعام أهم من األضرار البيئية.حاجة اإلنسان ل -ب
 التخلص من بعض المالحات التي تسبب ضرر بيئي. -ج
 ما يهمني هو توفر ملح الطعام بغض النظر عن أضرارها البيئية. -د

 

يسبب تكسير الصخور في الكسارات غبار كثيف وضوضاء يضر باإلنسان والحيوان  .24
 ضرورة: والنبات، لذا فإنك ترين للتخلص من هذه األضرار

 إغالق كافة الكسارات. -أ
 بناء الكسارات في مناطق بعيدة عن األماكن السكانية. -ب
 بناء بعض الكسارات في باطن األرض. -ج
 ضرورة اإلبقاء على الكسارات بغض النظر عن أضرارها البيئية. -د
 

 رأيت والدك يقوم بزراعة نبات النعناع في حديقة منزلكم الرملية، فإنك: .25

 عيه على ما يقوم به .أ ـ تشج
 ب ـ تشجعيه على ما يقوم به وتذهبي لمساعدته.
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 تنصحيه بالزراعة في تربة طينية أخرى بدال من الرملية. -ج 
 ال تهتمي لألمر. -د
 

أراد والدك شراء سيارة من معرض السيارات ، فوجد أنه تم عرض بعض السيارات  .26
 م بشراء واحدة فإنك :التي تعمل بالطاقة الشمسية بدال من السوالر ، فقا

 أ ـ  تشجعيه على ذلك ألن استخدام الطاقة الشمسية رخيص وال يلوث البيئة.  
 ب ـ تنزعجي من األمر وتطلبي منه استبدالها فورا بأخرى تعمل بالسوالر. 
 ج ـ تطلبي منه شراؤها في وقت الحق في حال توفر المال . 

 د ـ ال تهتمي ألن األمر اليعنيكي.  
 

انتهيت من تناول قطعة شوكوالتة وأنت داخل الحافلة أثناء الرحلة المدرسية بعد أن  .27
 ،أردت التخلص من الكيس المغلف لها فإنك :

 أ ـ تحتفظي بها في حقيبتك الى ان تنزلي حتى ترميها على األرض .
 ب ـ تحتفظي بها الى ان تنزلي لترميها في سلة المهمالت.

 صي منها بسرعة.ج ـ ترميها من شباك الحافلة لتتخل
 د ـ تطلبي من زميلتك التخلص منها بطريقتها.

 
ذهبت مع والديك الى مدينة األلعاب ، فوجدت فيها بركة سباحة غير نظيفة واألطفال  .28

 يسبحون فيها فإنك:

 تفعلي مثلهم وتقومي بالسباحة فيها. –أ 
 ب ـ ال تسبحين فيها ألنها ملوثة.

 أن يراجع ادارة المدينة .ج ـ ال تسبحين فيها وتطلبي من والدك 
 د ـ ال تهتمي باألمر الن كل شخص حر فيه تصرفه.
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يقوم االحتالل بسحب كمية كبيرة من المخزون المائي في األراضي الفلسطينية ، ما  .29
 رأيك ؟

 أ ـ أنشر الخبر بين زمالئي في المدرسة والشارع لفضح ممارسات االحتالل.
 المياه الجوفية. ب ـ تعتقدين أن ذلك ال يؤثر على مخزون 

 ج ـ ال تهتمي لذلك فهو ال يعنيكي.
 د ـ لسنا بحاجة للمياه الجوفية ألنه يوجد بديل لها والمياه متوفرة بكثرة .

 
في أحد أيام فصل الصيف ذهبت مع عائلتك لالستجمام على شاطئ بحر مدينة غزة،  .30

 بحر، فإنك :تفاجأتم بأنه يوجد بالقرب منكم مضخة تقوم بصب مياه المجاري  في ال

 أ ـ تنزلي للسباحة في البحر مباشرة حتى ولو كانت المياه فيها ملوثة.
ب ـ تطلبي من والدك تغيير المكان والتوجه لمنطقة أخرى في البحر بعيدة عن مياه 

 المجاري.
 ج ـ تطلبي من والدك الرجوع الى المنزل العتقادك بأن ماء البحر أصبح ملوث.

 ر البحر للذهاب اليه.د ـ تختارين مكان آخر غي
 

قامت أختك بزراعة نبتة صغيرة داخل قوار، وعرضتها ألشعة الشمس وتركتها دون  .31
 : سقيها بالماء لعدة أيام

 أ ـ تقومين بسقي النبتة فورا .
 ب ـ تقومين بسقيها اذا كان لديك وقت فراغ.

 فسها.ج ـ تنصحي أختك بعدم ترك النبات دون ماء وتطلبي منها أن تقوم بسقيها بن
 د ـ ال تهتمي لألمر .

 
بينما كنت تقومين بعمل ما في أحد أيام الصيف الحارة، شعرِت بالتعب والعطش   .32

 فإنك:

 أ ـ تذهبي بنفسك لتشربي الماء فورا.
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 ب ـ تشربي الماء بعد االنتهاء من العمل الذي تقومين به.
 ج ـ ترتاحين قليال دون شرب ماء ثم تعاودي العمل ثانية.

 تطلبي من أحدهم أن يحضر لِك ماء. دـ       
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 ( مفتاح اإلجابة لمقياس الممارسات البيئية6ملحق رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرمز السؤال الرمز السؤال

 ج 17 أ 1
 ب 18 أ 2
 أ 19 أ 3
 أ 20 أ 4
 أ 21 ب 5
 ب 22 ب 6
 ج 23 أ 7
 ب 24 ج 8
 ج 25 ب 9

 أ 26 د 10
 ب 27 أ 11
 ج 28 ب 12
 أ 29 ب 13
 ب 30 ج 14
 ج 31 ج 15
 أ 32 ج 16
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 ( 7ملحق )

 العلوم كتاب في الطبيعية والمصادر الثروات بوحدة الواردة البيئية بالمفاهيم ائمةق
 السادس للصف

 الداللة اللفظية المفهوم م
يعتمد عليها في سد هي كل شيء في الطبيعة ليس من صنع اإلنسان  الثروة الطبيعية 1

 ن مأكل وملبس ومشرب ومسكن.احتياجاته م
وما ينتج عنها من مشتقات مختلفة مثل الحليب  عبارة عن الكائنات الحية الثروات الحية 2

 واللحوم والخشب واألزهار.
تلك المواد التي تؤخذ من مواد غير حية مثل المعادن والصخور والمياه  الثروات غير الحية 3

 واألمالح والشمس والهواء.
ادة صلبة متبلورة متجانسة التركيب ليس للكائنات الحية أي دخل في م المعدن 4

 تكوينها.
عبارة عن مادة طبيعية صلبة تتكون إما من معدن واحد وإما من عدة  الصخر 5

 معادن وتشترك في بناء جزء من القشرة األرضية.
 صخور تكونت نتيجة تجمد الصهارة بعد خروجها من جوف األرض الصخور النارية 6

 وتعتبر األساس الذي تكونت منه جميع الصخور .
صخر ناري يمتاز بصالبته وتعدد ألوانه ويستخدم في المطابخ وأعمدة  الجرانيت  7

 البناء وأحجار الزينة.
 صخر ناري داكن اللون يستخدم في رصف الطرق. البازلت 8
وامل الحت صخور تتكون نتيجة تجمع فتات الصخر الناتج عن ع الصخور الرسوبية 9

 على سطح األرض بعد نقله إلى قاع البحار والمحيطات . والتعرية
تستخدم في صناعة الطوب وأعمدة البناء ورصف  صخور رسوبية  الصخور الرملية 10

 الطرق وصناعة الزجاج.
 صخور رسوبية منها الطباشير والحجر الجيري الذي يستخدم في البناء. الصخور الجيرية 11
 صخور رسوبية تستخدم في صناعة الفخار. الطينيةالصخور  12
صخور نارية أو رسوبية لكنها تحولت بفعل الضغط والحرارة الشديدين  الصخور المتحولة 13
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 الى صخور جديدة.
 هو المكان الذي يقطع منه الصخر. المحجر 14
 قطرات ماء متجمعة في طبقات الجو العليا وتسقط على هيئة أمطار أو الغيوم 15

 ثلوج أو برد.
 قطرات ماء صغيرة معلقة في الهواء القريب من سطح األرض. الضباب 16
تتكون ليال  من تكاثف بخار الماء الموجود على قطرات ماء صغيرة  الندى 17

 على سطح األرض .األجسام الباردة 
 تتكون ليال  على األجسام الباردة على سطح األرض.بلورات جليدية  الصقيع 18
المياه المخزونة تحت سطح األرض فوق طبقة صخرية غير منفذة  المياه الجوفية 19

 للمياه.
 طبقة الصخور واألتربة التي تسمح بمرور المياه من خالل مساماتها. الطبقة النفاذة 20
 .قدرة التربة أو الصخور على تنفيذ الماء من خالل مساماتها النفاذية 21
ات الموجودة بين حبيبات التربة أو الصخور إلى الحجم نسبة حجم المسام المسامية 22

 الكلي لكتلة الصخر أو التربة.
 تربة مساماتها صغيرة غير مرتبة تحتفظ بالماء. التربة الطينية 23
 وال تحتفظ بالماء.تربة مساماتها كبيرة واسعة مرتبة على شكل أنابيب  التربة الرملية 24
أحواض المياه  25

 الجوفية
ت طبيعية للمياه الجوفية تحتوي على طبقة واحدة أو عدة طبقات خزانا

 مائية متصلة مع بعضها بعضا .
يطلق على أي بئر تخترق طبقة مائية محصورة بين طبقتين غير منفذتين  البئر اإلرتوازي  26

 للمياه الجوفية.
ترشيد استهالك  27

 المياه
الحاجة وقدر هو االعتدال في استهالك المياه بحيث يستعمل وقت 

 الحاجة.
ليكون مركب كلوريد يتركب من اتحاد ذرة كلور مع ذرة صوديوم  ملح الطعام 28

 الصوديوم.
سائل أسود اللون لزج الملمس يتكون من عدة مركبات هيدروكربونية وله  النفط 29

 رائحة كريهة.
بقة صخرية طبقة ممن الصخر المنفذ تحتوي على النفط توجد تحت ط المصيدة النفطية 30
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 محدبة الشكل.غير منفذة 
 .فصل المشتقات النفطية المختلفة عن بعضها البعض في برج التكرير  تكرير النفط 31
 .الحصول على المركبات المختلفة من النفط الخام  عملية التكرير 32
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 ( كتاب تسهيل مهمة بحث8ملحق رقم )
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