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(( َوقُ ِل ا ْع َملُوا فَ َسيَ َرى ه
ون ))
َّللاُ َع َملَ ُك ْم َو َرسُولُهُ َو ْال ُم ْؤ ِمنُ َ
" التوبة" 150 :

ب

إهـــــــــداء
إلى المبعوث رحمة للعالمين
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
إلى من أضاء لي طريق العلم بجهده وعطائه
والدي الحبيب أمد الله بعمره
إلى من عجز اللسان عن وصفها
إلى من تذ ل الجباه خضوعا لقدرها
جنتي في األرض وبوابتي لجنة الخلد إن شاء الله تعالى
والدتي الحبيبة أمد الله بعمرها
إلى رفيق دربي والمشوار الصعب
زوجي
إلى من علمتني أن من يتهيب صعود الجبال يبقى أبد الدهر بين الحفر
عمتي الغالية
إلى جسر المحبة والعطاء والصداقة والرفاء
أخوتي وأخواتي
إلى رواد الفكر ومنابع العطاء وحملة القرآن وورثة األنبياء
أساتذتي
إلى كل من أمدوني بالدعاء وكانوا خير عون لي على الشدائد
إلى األكرم منا جميعا
شهدائنا األبطال
إليهم جميعا أهدي
هذا الجهد المتواضع

الباحثة

شيماء محمد خميس أبو الريش
ت

شكر وتقدير

بسِم ِ
الر ْح ِ
ن َأعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَااهُ
علَى وَالِدَيَّ َوأَ ْ
َي َو َ
عل َّ
ت َ
ن أَشْكُرَ ِنعْمَتَكَ الَّتِي أَ ْنعَمْ َ
َب َأوْ ِزعْنِي أَ ْ
الر ِح ِيم (( ر ِّ
من َّ
اهلل َّ
ْ
سلِمِينَ )) ( األحقاف.) 15 :
ك َوإِنِّي مِنَ الْمُ ْ
ت ِإلَيْ َ
صلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْ ُ
َوأَ ْ
الحمد هلل رب العالمين ،الذي علم بالقلم ،علم اإلنساان ماا لام يعلام ،اللهام انفعناا بماا علماناا ،وعلمناا ماا ينفعناا،

وزدنا علما ،وهب لنا من لدنك رحمة ،إنك أنت الوهاب ،والصاة والساةم علاب نبيناا محماد أشارف المرسالين،
وعلب اله وصحبه أجمعين ،ومن سار علب هداه إلب يوم الدين ،أما بعد:

يقول الرسول صلب اهلل عليه وسلم " من قال جزاكم اهلل خي ارً ،فقد أبلغ في الثناء" وقوله صلب اهلل عليه وسالم

" ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس ".

لذا يقاضب الواجب إن أذكار ضضال مان شاجعنب وسااعدنب علاب إاماام هاذه الد ارساة ،وال ينكار ضضال الفضاةء

إال من ران علب قلبه ،وساء منباا.

وان كان من الواجب أن ياذكر أهال الفضال بفضالهم ،وأن يخاه بعضاهم بالاذكر ،ضاانب أاقادم بخااله شاكري

وعظيم اقديري وامانانب إلب أسااذي الفاضل الادكاور عبـد اهلل عبـد المـنعم و الادكاورعطـا درويـش ،اللاذان
أسااعدانب بإش اراضهما علااب هااذه الد ارسااة ،ضقااد راضق اانب ضااب هااذه الرحلااة الاعليميااة ،ومنح اانب الكثياار ماان وقاهمااا،
وجاادا علااب بإرشااادااهما السااديد  ،واوجيهااهماا المفيااد  ،ومنحاانب ماان علمهمااا ماا يعجااز مثلااب عاان مكاضأاهمااا،

ضجازاهما اهلل عنب خير الجزاء.

كما وأاقدم بالشكر واالمانان إلب عضوي لجنة المناقشة علب اكرمهما بمناقشة رسالاب.

كمااا يبيااب لااب أن أشااكر المعلمااة والعمااة اللاليااة عائشــة أبــو الــريش ،و المعلمااة العزيااز اعتــدال الحــولي
علب الاعاون الصادق مع البا حث أثناء اببيق دراساه.

أمااا أس اراب :والــد  ،والــدتي ،زوجــي ،إخــوتي ،ضقااد أعااانونب وعااانوا ضااب ساابيل اااذليل كاال صااعب ،واعبيااد كاال
درب ،ضلهاام منااب الاقاادير واالعا ا ازز والحااب ،داعيااا اهلل أن يعيننااب ضااب اعويضااهم لمااا بااذلوه ،ماان جهااد وعناااء،
ودعاء خاله لهم من األعماق بالصحة والعاضية والسعاد .

هؤالء من ذكراهم ضشكراهم ،أما من نسياهم ،ضهم أولاب النااس بالشاكر والاقادير ،وأدعاو اهلل سابحانه واعاالب أن
ينااال هااذا الجهااد القبااول والرضااا ،ضحساابب أننااب اجاهاادت ،ولكاال مجاهااد نصاايب ،والكمااال هلل وحااده ،ضااان وضقاات

ك أَناتَ
م لَنَااا إِا َّ مَااا عَلَّمْتَنَااا إِنَّا َ
علْا َ
ضماان اهلل ،وان قصاارت ،ضعااذري لقولااه ساابحانه واعااالب ((:قاالُواْ سُا ْبحَانَكَ َ ِ

اْل َعلِيمُ اْلحَكِيمُ )) ( البقر.) 32 :

وَّللا من وراء القصد،

ث

ملخص الدراسة
هادضت الد ارساة إلا بياان ضاعلياة اوظياف إسااراايجية عظماة السامكة علا اكاسااب بعاا المفااهيم العلمياة ضاب

ماااد العلااوم لاادط بالبااات الصااف الخااامس األساسااب بلااز  ،وقااد ااام اساااخدام الماانهق شاابه الاجريبااب لاببيااق
الدراسة ،وام اخايار عينة الد ارساة بشاكل عشاواحب حياث اكونات عيناه الد ارساة مان (  ) 92بالباة مان بالباات
الصااف الخااامس األساسااب بمدرسااة بنااات خااان يااونس االباداحيااة المشاااركة ( ب ) لةجحااين ماان العااام الد ارسااب

(  ،)2014 -2013واساخدمت الباحثة األدوات الاالية :أدوات احليل المحاوط  ،واخابار المفاهيم العلمية من
إعااداد الباحثااة لجمااع البيانااات واإلجابااة عاان أسااحلة الد ارسااة وضرضاايااها  ،وقااد ااام الاأكااد ماان صاادقها وثبااهااا

بالبرق اإلحصاحية.

وحاولت الدراسة اإلجابة عن األسحلة الاالية :

 .1ما هب المفاهيم العلمية الواجب انمياها لدط بالبات الصف الخامس األساسب ؟

 .2ما أثر اوظيف اساراايجية عظمة السمكة ضب انمية المبفاهيم العلمية ضب ماد العلوم لدط بالبات الصف
الخامس األساسب؟

 .3مااا ضاعليااة اوظيااف اساااراايجية عظمااة الساامكة ضااب انميااة المف ااهيم العلميااة ضااب ماااد العلااوم لاادط بالبااات

الصف الخامس األساسب؟

ومن أهم النااحق الاب اوصلت لهاا الد ارساة  :وضاع قاحماة للمفااهيم العلمياة الواجاب انمياهاا لادط عيناة الد ارساة

من خةل احليل المحاوط لمعرضة المفاهيم الماضمنة ضب الوحد السابعة من كااب العلوم الجزء الثانب للصاف
الخامس األساسب ،وقد اضامنت قاحماة المفااهيم ( ) 26مفهوماا ،كماا اوصالت الد ارساة أيضاا إلا وجاود ضاروق
ذات داللااة إحصاااحية بااين ماوساابب درجااات بالبااات المجموعااة الاجريبيااة وبالبااات المجموعااة الضاااببة ضااب
اخابار اكاساب المفاهيم العلمية لصالح المجموعة الاجريبية ،كما اوصلت الدراسة أيضا أن حجم الااأثير كاان

كبي ار جدا حيث كانت قيمة مربع اياا ( ،)0.747وهاذا يادل علا أن االسااراايجية أثارت علا احصايل البلباة
بشااكل كبياار جاادا ،كمااا اوصاالت الد ارسااة أيضااا أن الساااراايجية عظمااة الساامكة ضاعليااة ضااب اكاساااب المفاااهيم

العلمية لدط عينة الدراسة حيث كان معدل الكسب لبةك ( .)1.23

وضب ضوء نااحق الدراسة أوصات الباحثاة بضارور اوظياف اساارايجية عظماة السامكة ضاب مااد العلاوم للمرحلاة

األساسية لما لهاا مان ضواحاد ضاب اكاسااب المفااهيم العلمياة ،وضارور اسااخدامها أيضاا ضاب اادريس العلاوم عاماة

كأحد أساليب الاعلم الفعالة الاب اساهم ضب احقيق أهداف ادريس العلوم وضب باقب المواد الدراسية األخرط.

ج

Abstract

The study aimed to identify the impact of the use of the Fish Bone strategy
on the acquisition of some scientific concepts in the Science subject among
5th grade female students in Gaza. The quasi-experimental approach was
used in the study and the study sample consisted of (92) 5th grade female
students from Khan Younis primary (B) mixed school for refugees in the
academic year (2013-2014). The researcher used the following tools:
content analysis tools, and test scientific concepts prepared by the
researcher to collect data and answer the study questions and its
hypotheses, whose validity and reliability was confirmed with statistical
means.
The study tried to answer the following questions:
1. What are the scientific concepts to be developed in 5th grade students?
2. What is the impact of the Fish Bone strategy in developing the scientific
concepts in the Science subject for the 5th grade students?
3. How effective is the Fish Bone strategy in developing the scientific
concepts in the Science subject for the 5th grade students?
Among the most important findings of the study:
 The study formed a list of some of the scientific concepts through
content analysis to determine the concepts embodied in the 7th unit of
the Science book Part II of the 5th grade primary, which included (26)
concepts.
 The study found that there were differences of statistical significance
between the mean grades of students in the experimental group and
the control group in the scientific concepts test in favor of the
experimental group.
 The study also found that the impact level was very large, where the
value of Eta squared (²η) was (0.747), this implied that the strategy
has affected the student achievement greatly.
 Lastly, the study found that the Fish Bone strategy has effectiveness
in the acquisition of scientific concepts in the 5th grade students,
where Black Modified Gain was (1.23).
In light of the findings of the study, the researcher made a number of
recommendations and suggestions for teachers, educators and the officials
responsible for education in the Gaza Strip as well as for the researchers in
the Science field and curriculum designers to the importance of giving
attention to the objective-oriented studies. The recommendations also
urged them to take a look on the constructive strategies so as to benefit
from their advantages and apply them in the development of scientific
concepts, weakness treatment and alternative scenarios for students of
lower and upper elementary stages in order to prepare an individual
integrated in all areas.
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الفصل األول
مشكلة الدراسة وأسئلتها
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 مشكلة الدراسة
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 أهمية الدراسة
 مصبلحات الدراسة
 حدود الدراسة

1

مقدمة:
يشهد المجامع المعاصر ثور علمية واكنولوجياة عارماة ضاب شاا منااحب الحياا  ،حياث شاهدت

الس اانوات األخي اار قفا ازات كبي اار ض ااب مج ااال العل اام والاكنولوجي ااا ،ولعا ال االنفج ااار المعرض ااب الهاح اال والث ااور

المعرضية المادضقة خير دليل عل ذلك؛ ونايجة لذلك ضإن حجم المعرضة العلمية أصابح ياضااعف بسارعة
هاحل ااة ،ضف ااب مج ااال المعرض ااة العلمي ااة هن اااك جدي ااد ك اال ي ااوم ،وا اادريس العل ااوم ال يمك اان أن يظ اال حب اايس

الماضااب وسااجين الفكاار القااديم ،إذ ال بااد ماان انبةقااة جااد لمةحقااة الجديااد ،ضااالعلوم بفروعهااا المخالفااة

العب دو ار هاما ضب اسيير الحيا اليومية وااؤثر علا األضاراد والمجامعاات واألمام واليار أنمااب حياااهم،

ولمواكبااة ومساااير الابااور الساريع والهاحاال ضااب المعااارف والحقاااحق ،أصاابح اهامااام علماااء الاربيااة منصاابا
عل الاركيز عل أساسيات المعرضة ،كااجاه معاصار ضاب بنااء المنااهق الد ارساية ،وقاد بارز هاذا االاجااه
بصور واضاحة ضاب مجاال اادريس العلاوم والاربياة العلمياة ضاب السانوات األخيار  ،حياث اعابارت المفااهيم

العلمية محاور أساسية ادور حولها مناهق العلوم المخالفة.

كما أن الاليرات الااب أضرزهاا الاقادم العلماب والاكنولاوجب جعلات العملياة الاعليمياة أماام احاديات

هاحلة ادعو إل إعاد النظر ضب كل عناصرها ومكونااها.

وم اان هن ااا ي ااأاب اب ااوير الاعل اايم باعاب اااره ض اارور حامي ااة لمواكب ااة الاب ااور العلم ااب والاكنول ااوجب

الس اريع باعابااار أن الهاادف النهاااحب للاعلاايم هااو انميااة الافكياار بمااا يااايح للماااعلم الااامكن ماان المابلبااات
المعرضيااة والمهاريااة والوجدانيااة لمواجهااة هااذه الاحااديات ،ممااا جعاال الاادول ااسااابق لةساااحواذ علا أكباار
قدر من العلوم والاقنية  ،واحول هذا السباق داخال المادارس ودور الاعلايم ،وذلاك باالاركيز علا اادريس

العلوم لااحول إل إعداد حسن للاربية العملية بما ياواضق مع ببيعة هذا العصر العلمب.

واعااد العلااوم بشااكل عااام مجموعااة ماان المعااارف والمعلومااات الاااب اوصاال إليهااا اإلنسااان عاان

بريق الاجريب والبحث العلمب  ،وهذه المعارف والمعلومات لهاا مسااويات مخالفاة ابادأ مان الساهل إلا
الصعب ومن الحقاحق إل المفاهيم (حسانين .)108:2002،

ولقد شاهدت منااهق العلاوم ضاب مرحلاة الاعلايم األساساب ضاب السانوات األخيار اباو ار ملحوظاا ،و

أولات أهااداضها اهامامااا أكباار باكااوين المفاااهيم العلميااة وانمياهااا ،واكماان قيمااة ذلااك ضااب انميااة القاادر علا

الافكياار ضااب الظاواهر واألحااداث وحاال المشااكةت ماان خاةل افاعاال الحقاااحق والمفاااهيم وارابابهااا باابعا

ضب صور منظومية ( الشريف .) 77:2002،

وارط الباحثة أن مساحولية معلام العلاوم ضاب هاذا العصار أصابحت احقاق أهاداف اربوياة ااخبا

حدود القين المعلومات واصل إل انمية المفاهيم والميول العلمية وغيرها من األهداف.
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ونظ ا ار ألن العلااوم ماان أكثاار الم اواد الد ارسااية ارابابااا بحيااا الماعلمااين ضقااد ركااز القاااحمون عل ا

العملية الاربوية باالهامام بمناهق العلوم وبراحق ادريسها ضزاد االهاماام بكيفياة إكسااب الماعلماين العلاوم
ببريقة وظيفية اساعدهم عل اببيق المعرضة ضب الحيا .

والعلوم هب إحدط المواد الدراسية المهمة ضب كل نظام اربوي ألنها اساهم بشكل كبير ضاب اقادم

األمم وابورها  ،مما أدط إل القيام باحسين منااهق العلاوم وابويرهاا والا البحاث عان أسااليب اادريس
اناسب ببيعة العلوم ،ويأاب الاحسين من خةل ادريب المعلم واأهليه الساخدام براحق وأساليب ادريس
مانوعة اعمل عل إبراز محاوط المنهاج ببريقاة مشاوقة اقاوم علا إثاار افكيار كال مان المعلام والمااعلم

( إمبو سعيدي و العريمب.) 7 :2009 ،

والابااور الحااادث ضااب مناااهق العلااوم يجااب أن يواكبااه ابااور ضااب أساااليب وباارق الااادريس حا ا

اسابيع أن احقق األهداف المرجو من ادريس العلوم ،وقد شاهدت السانوات األخيار اهاماماا ضاب ميادان
الاعليم لاحقيق ادريس أكثر ضعالية وبالاالب اعلم أضضل.

وانبةقاا مان أن الواقاع الاعليماب يؤكاد أن الماعلماين يفاقارون إلا اسااخدام العاادات العقلياة ضااب

مخال ااف النش ااابات الاعليمي ااة ض ااب مخال ااف العل ااوم وخاص ااة ض ااب م اااد العل ااوم ،واض اااضة إلا ا ذل ااك أنه اام
يحفظون المصبلحات والمفاهيم العقلية دون ضهم أو اساايعاب مماا أدط إلا ظهاور اسااراايجيات حديثاة

اساعد المعلم والماعلم ضب العملية الاعليمية.

واباارز أهميااة المفاااهيم العلميااة ضااب أنهااا اقلاال ماان اعقااد البيحااة ،ضهااب للااة العلاام ومفاااام المعرضااة

العلمية ،حيث أنها انظم واصنف عددا كبي ار من األحاداث واألشاياء والظاواهر ،والااب اشاكل بمجموعهاا
المبادئ العلمية الرحيساة والبنا المفاهيمياة ،الااب امثال ناااج العلام كماا اسااعد المفااهيم العلمياة ضاب حال
المشكةت الاب اعارا الفرد ضب مواقف الحيا اليومية ( خبابية والخليل.) 197 :2001 ،

و اساااهم أيضااا ضااب احقيااق ضهاام الظاااهر وافساايرها والانبااؤ بهااا ،كمااا أن الاركيااز عل ا المفاااهيم

األساسية يسهل اناقال أثر الاعلم من المدرسة والفصل إل البيت والبيحة المحلية والمجامع  ،مما يشجع

ويض اامن اس ااامرار ال اااعلم خ ااارج المدرس ااة و يمك اان الم اااعلم م اان ا ااذكر مض اامون م ااا درس ااه  ،ضب اادال م اان
مجموعة حقاحق مافرقة يكفب أن ياذكر ضكر كبير موحد .

ويااؤدي اعلاام المفاااهيم إل ا اعلاام الاةميااذ بصااور ضاعلااة وسااليمة ،لااذا ضهااب اعاباار بمثابااة العملااة

النقدي ااة الثابا ااة القيم ااة بالنس اابة للعملي ااات الذهني ااة  ،وابقا ا وثيق ااة الص االة بالحي ااا الا ااب يحياها اا الالمي ااذ
( أحمد .) 97: 2002،

وعل ا ذلااك ضااإن اعلاام واعل ايم المفاااهيم عل ا المساااوط المدرسااب ،يعاباار ماان أم الاحااديات الاااب

اليير ضب أهداف الاربية من مجرد االهامام بالحقاحق والمعلومات
ا
اواجه المجال الاربوي؛ ألن ذلك يعنب
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إل ا مساااعد الاةميااذ عل ا اكاساااب العديااد ماان المهااارات العقليااة الاااب اساااعد عل ا الاكيااف مااع أض اراد
المجامع الذين يعيشون ضيه ( حميد .) 118 :1990،

لااذلك اعاباار المفاااهيم ماان مكونااات المعلومااات ولهااا أهميااة ضااب العمليااة الاعليميااة بصاافة عامااة

والعلوم بصفة خاصة ؛ ألنهاا اسااعد علا انظايم الحقااحق والظاواهر ضاب المااد الد ارساية والخيصاها ضاب

مفاهيم شاملة اقلل من كمياة الحقااحق واألحاداث العلمياة الافصايلية مماا يسااعد المااعلم علا االساايعاب
والفهم.

وجاارت محاااوالت عديااد لبلااور اساااراايجيات انفيذيااة يابعهااا المعلاام ضااب حجاار الصااف الد ارسااب

إلكس اااب اةمي ااذه المف اااهيم العلمي ااة والظا اواهر الببيعي ااة ،وافس اايرااها ،واؤك ااد ه ااذه االس اااراايجيات علا ا

المشاركة الفكرية العقلية للماعلم ضب نشابات الاعلم ،بحيث يحدث اعلم ذو معن قاحم عل الفهم.

ومن االاجاهات الحديثة ضب ادريس العلوم االساراايجيات الاب اعامد عل النظرية البناحية الاب

اركاز علا الاادور اإليجااابب الفعااال للبالاب أثناااء عمليااة الاااعلم ماان خاةل ممارساااه للعدياد ماان األنشاابة

الاعليمية المانوعاة ،حياث اؤكاد علا ضارور الاناو ضاب أسااليب عارا المحااوط ،والاناو ضاب األنشابة
الاعليمي ااة الا ااب يج ااب أن يمارس ااها الب ااةب وض اارور الوص ااول ب ااالبةب إلا ا مس اااويات ماقدم ااة م اان

الاحصيل واإلنجاز ( األغا .) 15:2007،

واعاباار النظريااة البناحيااة بالنساابة للكثياارمن الاربااويين وخاصااة المعلمااين مرجعااا وابااا ار يحاكمااون

إليه ويأخذون به من أجل االراقاء بأساليب وبرق الادريس .

وياارط أصااحاب هااذه النظريااة أن عمليااة اكاساااب المعرضااة عمليااة بناحيااة نش ابة ومسااامر اااام ماان خااةل
اع ااديل ض ااب البني ااات المعرضي ااة للف اارد م اان خ ااةل يلي ااات عملي ااة الانظ اايم ال ااذااب ( الامثي اال و المواءم ااة )
واساااهدف اكيفااه مااع الضاالوب البيحيااة ،حيااث يكااون دور المعلاام موجهااا للعمليااة الاعليميااة والبالااب هااو

محور العملية الاعليمية ( زياون .) 189: 2002،

وارط الباحثة أن برق الادريس هب الخبو األول ضب إنشاء أجيال لهم القدر عل اإلبدا

والاميز خاصة ضب مجال العلوم .

واعابر اساراايجية عظمة السامكة مان اسااراايجيات الاادريس الحديثاة وهاب اسااراايجية مخبباة

بشكل منظم ،ااضمن خبوات إجراحية مااابعة اركز عل الافاعل بين المعلم والماعلم الكاساب المعرضة

الجديد .

ويام ضيها اقسيم البةب داخل اللرضة الصفية إل مجموعات رباعية يضع ضيها المعلام المشاكلة

الرحيسة أو المفهوم ضب رأس السمكة عل السابور  ،ويمااد مان رأس السامكة العماود الفقاري الاذي ياشاعب
منااه العظاام الصاالير والفاارو  ،ويبلااب المعلاام ماان البااةب ضااب المجموعااات أن يااذكر كاال بالااب سااببين
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أو أكثر من األساب المحاملة لحدوث المشكلة أو خصياين من خصاحه المفهوم ويدونها المعلام علا

العظام الفرعية إذا كانت مقنعة ( الدبسب .) 247 :2012،

ومن الجدير بالذكر أن الاربويين يحااولون اوظياف مثال هاذه االسااراايجيات ضاب انمياة واكسااب

المفاهيم للبةب بشكل مناسب لما يحمله اعلم المفاهيم من أهمية وضواحد عديد .

وم اان خ ااةل االب ااة علا ا األدب الارب ااوي والبح ااوث والد ارس ااات الس ااابقة الا ااب اناول اات مج ااال عظم ااة

الساامكة ،وجاادت الباجثااة أن الد ارسااات العربيااة واألجنبيااة الاااب اناولاات هااذه االساااراايجية محاادود جاادا،
وماان هااذه الد ارسااات د ارسااة األغااا (  ،) 2013ود ارسااة الدبسااب (  ،) 2012ود ارسااة ناصاايف (،)2007

ودراسة والش (  ) 2000وجميعها أثبات ضاعلية اساراايجية عظمة السمكة.

وقد لفت نظر الباحثة بحكم عملهاا معلماة ضاب المرحلاة األساساية ضاب مادارس وكالاة اللاوث ،أن

اكاساااب المفاااهيم العلميااة هااو عمليااة صااعبة يناابهااا القصااور لاادط البلبااة ضااب المرحلااة األساسااية الاادنيا
والعليا ،كما أن المحاوط العلمب للمانهق المقارر مازدحم باالكثير مان المفااهيم المجارد  ،الااب احاااج إلا

باارق ااادريس ضعالااة اثياار داضعيااة البااةب واعاازز ااجاهااااهم نح او اعلاام هااذه المفاااهيم ،لكااب ياساان لهاام
ضهمهااا ضهمااا صااحيحا ،واسااايعابها واوظيفهااا ضااب حيااااهم العلميااة ،إضاااضة إل ا ذلااك أن اكااوين المفاااهيم

العلميااة يقاضااب أساالوبا ضااب الااادريس يضاامن سااةمة هااذا الاكااوين بشااكل بناااحب ضااب أذهااان الماعلمااين،

وضرور مواكبة االاجاهات المعاصر ألساليب وبرق ادريس حديثة قاحمة عل مبادئ النظرية البناحية،
مما دضع الباحثة للبحث عن اساراايجيات اعليمية ضعالة ضب انمية اكاساب المفاهيم العلمية لديهم.

وما اان المبا ااررات الاا ااب دضعا اات الباحثا ااة الخايا ااار اسا اااراايجية عظم ا اة السا اامكة دون غيرها ااا ما اان

االساراايجيات القاحمة عل الاعلم النشب والنظرية البناحية ،هب أنه يمكن انفيذها بوساحل اعليمية مااحاة

وغير مكلفة ،كماا أن اعلايم العلاوم يجاب أن ياخبا حادود الالقاين والاحفايظ بال يجاب أن يكاون للمااعلم

نفسااه الاادور األهاام واألكباار ضااب العمليااة الاعليميااة بحيااث ياعاادط دوره الساالبب ويصاابح دوره إيجابيااا ضااب

العملية الاعليمية ،وذلك ألن افعيل دور الماعلم يعمل علا احقياق الهادف مان اعلايم مااد العلاوم وباذلك

يكاون البالااب قااادر علا انميااة قد اراااه علا الافكيار وأيضااا لنااد الد ارسااات الااب اناولاات هااذا الموضااو ؛

ل ااذلك ج اااءت ه ااذه الد ارس ااة لمعرض ااة ضاعلي ااة اوظي ااف اس اااراايجية عظما اة الس اامكة ض ااب اكاس اااب المف اااهيم

العلمية ،وهذا ما ساحاول الباحثة اساقصاءه بإذن اهلل.
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مشكلة الدراسة:
اامحور مشكلة الدراسة ضب السؤال الرحيس الاالب :
ما فاعلية توظيف استراتيجية عظمة السمكة في اكتساب المفاهيم العلمية في مادة العلوم لدى

طالبات الصف الخامس األساسي؟

ويافر من السؤال الرحيس األسحلة الفرعية الاالية :

 .1ما المفاهيم العلمية الواجب انمياها لدط بالبات الصف الخامس األساسب ضب ماد العلوم؟
 .2مااا أث ار اوظيااف اساااراايجية عظم اة الساامكة ضااب انميااة المفاااهيم العلميااة ضااب ماااد العلااوم لاادط

بالبات الصف الخامس األساسب؟

 .3ماا ضاعليااة اساااراايجية عظمااة السامكة ضااب انميااة المفاااهيم العلميااة ضاب ماااد العلااوم لاادط بالبااات

الصف الخامس األساسب؟
أهداف الدراسة:

 .1وضع قاحمة للمفاهيم العلمية الواجب انمياها لدط بالبات الصف الخامس األساسب بلز .
 .2الاعرف إل أثر اسااخدام اسااراايجية عظماة السامكة علا اكاسااب بعاا المفااهيم العلمياة ضاب

ماد العلوم لدط بالبات الصف الخامس األساسب بلز .

 .3الكشف عن داللاة الفاروق باين ماوساب درجاات البالباات ضاب المجموعاة الاجريبياة الااب درسات

باساراايجية عظمة السمكة والمجموعة الضاببة الاب درست بالبريقة االعايادية.
 .4الاعرف إل ضاعلية عظمة السمكة ضب انمية المفاهيم العلمية.

فروض الدراسة:
 .1ال اوجد ضروق ذات داللة إحصاحية عند مساوط الداللة (  ) 0.05 ≥ αبين ماوسب درجاات
البالبات ضب المجموعة الاجريبية وماوسب درجات البالبات ضاب المجموعاة الضااببة علا اخاباار

المفاهيم البعدي.

 .2ال احقااق اساااراايجية عظمااة الساامكة حجاام اااأثير ( ) ≤ 0.14ضااب انميااة المفاااهيم العلميااة كمااا
يقاس بمربع اياا.

 .3ال احقاق اسااراايجية عظماة الساامكة معادل كساب (  ) ≤ 1.2ضاب انميااة المفااهيم العلمياة كمااا
يقاس بمعادلة الكسب المعدل لبةك.
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أهمية الدراسة:
اكماان أهميااة الد ارس ااة ضااب الجان ااب الاااب ااناول ااه  ،وهااو اوظي ااف اساااراايجية عظم ااة الساامكة ض ااب

اكاساااب المفاااهيم العلميااة ضااب ماااد العلااوم لاادط بالبااات الصااف الخااامس األساسااب ولعاال هااذا الجانااب
ينبوي علب أهمية كبري سواء من الناحية النظرية أو الناحية الاببيقية والاب اامثل ضب النقاب الاالية:
أوالً :من الناحية النظرية:
 .1عل الرغم من وجود بعا الدراسات الاب اناولت موضو اوظيف اسااراايجية عظماة السامكة

ضااب اكاساااب المفاااهيم العلميااة ضااب ماااد العلااوم ،إال أن هااذه الد ارسااات لاام اعااب اهامامهااا الكاااضب ضااب
مجال الاعليم وخصوصا ضب المجامع الفلسبينب علب حد علم الباحثة.

 .2ق ااد الق ااب نا اااحق ه ااذه الد ارس ااة الض ااوء عل ااب معرض ااة م اادي ضاعلي ااة اوظي ااف اس اااراايجية عظم ااة
السمكة ضب اكاساب المفاهيم العلمية ضب ماد العلوم لدط بالبات الصف الخامس األساسب.

 . 3اقدم الدراسة إبا ار نظريا حول اساراايجية عظمة السمكة و المفاهيم العلمية ضب مااد العلاوم،

األماار الااذي دضااع الباحثااة إل ا إج اراء هااذا الد ارسااة ممااا ياادضع الباااحثين لمزيااد ماان الد ارسااات األخاارط
حول اساراايجية عظمة السمكة و المفاهيم العلمية وعةقاها ببعا الماليرات األخرط.
ثانياً :من الناحية العملية ( التطبيقية ):
 .1قد افيد نااحق هذه الدراسة المعلمين ضب اساخدام كل من اساراايجية عظمة السمكة ضب ادريس
ماد العلوم للصف الخامس األساسب بلز .

 . 2قد افيد هذه الدراسة ضب وضع اصور برق ادريس ماد العلوم .

 .3ق ااد افي ااد نا اااحق ه ااذه الد ارس ااة ض ااب لف اات نظ اار الب اااحثين إلا ا مش ااكةت بحثي ااة جدي ااد ض ااب ه ااذا
المجال .

 .4قااد يسااافيد ماان هااذه الد ارسااة واضااعو المناااهق ضااب اصااميم المناشااب الاعليميااة لماااد العلااوم ضااب
المرحلاين األساسية والثانوية .

 .5قاد يساافيد ماان هاذه الد ارسااة المعلماون والمشارضون الاربوياون ضااب اسااخدام هااذه االسااراايجية ضااب
انمية المفاهيم العلمية .

 .6قد اايح هذه الدراسة المجال الساحداث برامق ذات ضعالية ضب ادريس العلوم.
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مصطلحات الدراسة:
اســـتراتيجية عظمـــة الســـمكة :هااب اساااراايجية ادريسااية اهاادف الكاساااب المعرضااة الجديااد إل ا جانااب
المعرضة القاحمة لدط الماعلم  ،ااضمن عد خبوات إجراحية مااابعة  ،اقوم عل مجموعة من األسااليب
العلمياة كالعصاف الاذهنب والااعلم الاعااونب وغيرهاا مان أسااليب الااعلم النشاب واعاماد علا الافاعال بااين
المعلم والماعلم ،للوصول إل نهايات ونااحق جديد .
المفــاهيم العلميــة  :هااب الاصااورات العقليااة الاااب ااكااون لاادط البلبااة ماان اجريااد الخصاااحه المشاااركة
للظواهر العلمية ضب الموضوعات الماضمنة ضب وحد اصنيف النبااات .

اكتساب المفاهيم  :هب الدرجة الاب ساحصل عليها البالبة ضب اخابار اكاساب المفاهيم .

الصف الخامس األساسي  :هو أحد صفوف المرحلة األساسية من مراحل الاعليم العام ،والاب ابدأ مان
الصف األول إل الصف العاشر وااراوم أعمار البالبات ضيه ما بين (  ) 10 -9سنوات .

حدود الدراسة:
الحد الموضوعي :يقاصر الحد الموضوعب للدراسة عل ادريس ،وحد اصنيف النبااات.
من كااب العلوم المقرر عل الصف الخامس األساسب بلز .
الحد المكاني :ام اببيق الدراسة ضب مدرسة بنات خانيونس االباداحية (ب ) الاابعة لوكالة اللوث.
الحد الزماني :ام اببيق هذه الدراسة ضب الفصل الدراسب الثانب من العام الدراسب .2014 – 2013
الحد البشر  :اقاصر هذه الدراسة عل بالبات الصف الخامس األساسب بمحاضظة خان يونس.
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الفصل الثاني
اإلطار النظر
وياضمن هذا الفصل محورين أساسين هما :
 المحور األول  :إستراتيجية عظمة السمكة
امهيد
سبب اسمية اساراايجية عظمة السمكة
اعريف اساراايجية عظمة السمكة
مزايا اساخدام اساراايجية ( عظمة السمكة )
خبوات االساراايجية
دور المعلم ضب اببيق اساراايجية عظمة السمكة ضب الادريس
 المحور الثاني :تنمية المفاهيم العلمية
امهيد
اعريف المفهوم
خصاحه المفاهيم
أهمية اعلم المفاهيم
أسباب اعليم واعلم المفاهيم و أهمياها
مصادر صعوبات اكوين المفاهيم العلمية
اصنيف المفاهيم
األسباب الاب جعلت ادريس المفاهيم أضضل من ادريس الحقاحق والمعلومات
اعابارات اعليم المفاهيم
أسس ادريس المفاهيم من قبل المعلم
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تمهيد:

المحور األول  :استراتيجية عظمه السمكة

اولدت ضكر االساراايجية عندما قام العالم اليابانب ( كارو إيشيكاوا ) وهو من الرواد اليابانيين ضب
مجااال الجااود  ،حيااث يعااد ( إيشاايكاوا ) ال ارحااد األول لهااذه االساااراايجية حينمااا نااادي باكااوين عاادد ماان

العاملين بوعا ياراوم عددهم من  8-4عاملين واكون مهماهم الاعارف علاب المشااكل الااب يواجهونهاا،
وبرم أضضل البرق لحلها(بابية و بابية .)150 :2013

ويشااار إل ا هااذا المخبااب بعااد أسااماء منهااا مخبااب إيشاايكاوا أو احلياال الساابب واألثاار أو الساابب

والنايجة أو اسارايجية عظمة السمكة واحليل السبب األساس.

حيث أصدر هذا العالم اليابانب كاابا أسماه المرشد إلب السيبر علب الجود  ،والذي اقارم ضياه مخبباا

لاحلياال عظمااه الساامكة ،بحيااث امثاال العظااام أو األشاواك األسااباب الحقيقيااة لمشااكله مااا ،ضاساااخدم لاابااع
شااكوط العمااةء عاان الجااود  ،واحديااد مصاادر الخبااأ أو القصااور ماان خااةل معرضااه األسااباب الحقيقيااة

للمشكلة (.)lshikawa,Kaoru,1968: 92

اعابار ب ارحاق الاادريس باسااخدام اسااراايجية عظماة السامكة مان الموضاوعات المهماة الااب جاذبت

انابااه الارباويين عبار العصاور المخالفاة ونالات قسابا ال باأس باه مان الد ارساات واألبحااث الاربوياة ،ولعال
االهاماام بب ارحاق الاادريس ينبثاق مان االهاماام بانمياة الماعلماين عقلياا ،وجساميا ،وروحياا ،واجاماعياا،
وأخةقيا ،واعدادهم واأهيلهم للدور الماوقع منهم ضب المساقبل( دروز .)56 : 2000 ،
سبب التسمية استراتيجية عظمة السمكة:
وسبب اسمية االساراايجية بهاذا االسام هاو أن الشاكل النهااحب لهاا يشابه عظاام السامكة بعاد إ ازلاة

اللحااوم ،ض ارأس الساامكة يمثاال المشااكلة األساسااية وكاال عظمااة ضرعيااة ماان العمااود الفقااري امث ال العناصاار
الرحيسية لهذه المشكلة ،واعد اساراايجية عظمة السمكة أداه راحعة لاحليل المشاكةت بمشااركه المساؤلين
عن هذه المشكلة ،سواء كانت هذه المشكلة شخصية أو علب مسااوط مشاكةت المجاماع أو المؤسساات

وسا اواء أكان اات ص االير أم كبي اار ضه ااذا المخب ااب يس اااعد عل ااب احلي اال المش ااكلة والوص ااول إل ااب أس اابابها

الرحيساية ،ومان ثام يصال إلاب األساباب الفرعياة المندرجاة احات األساباب الرحيساية ،والااب اكاون السابب

ال ا ارحيس الما ااؤثر ضا ااب المشا ااكلة الكبيا اار  ،بها اادف الوصا ااول إلا ااب إيجا اااد الحلا ااول المناسا اابة لها ااا (بابيا ااة و
بابية.)151 :2013،
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تعريف استراتيجية عظمة السمكة:
يرابب مفهوم اساراايجية عظمة السمكة بإجراءااهاا اراباباا مباشا ار والااب يمكان امثيلهاا مان خاةل

شكل عظمة السمكة ،وقد وردت عد اعريفات لاوضح مفهوم هذه االساراايجية:

حيااث يعرضهااا ( جااابر  :)6 :2003،هااب اساااراايجية ادريسااية ااضاامن عااد خباوات إجراحيااة

مااابعاة ،اركاز علا الافاعال باين المااعلم والمعلام ،والمااد العلمياة ،الكاسااب المعرضاة الجدياد واكاملهاا،
وااساقها مع المعرضة القاحمة لدط الماعلم للوصول إل نهايات ونااحق جديد .

ويعرضهاا ( الرياامب ويخارون  :)130: 2004 ،هاب اسااراايجية مخبباة بشاكل مانظم ،صاممت

لمسااعد الاةمياذ علا الييار الااأثيرات المنفصالة ،واسااخدمت ضاب العمال لحال المشاكةت ،كاب اوضاح
أسابابا محاملاة لحادوث مشاكلة ،وهاب اأخاذ بالحسابان الخياارات المحاملاة عناد اخبايب العمال ،احليال

أسباب ،أو نااحق ،أو اأثير شبء معين.

ويعرضها( الدبسب :)245 :2012،بأنها :إحدط اساراايجيات الاعلم الحديث المامركز حول الالميذ

اوضِّر الميل إل العمل والنشاب بجدية كبير نايجة ضهم الكيفية الاب يعالق ضيها المحاوط الدراسب.

ويعرضهااا( بابيااة وبابيااة :)151 :2013،مجموعااه إج اراءات اشاامل اقااديم مشااكلة ماصاالة بموضااو

الدراسة ،بحيث يقوم البالب بإجراء افكير علمب باابا خبوات محدد إليجاد حل لها.

ويعرضهاا( األغاا :)8 :2013 ،هاب مجموعاة النشاابات والفعالياات والممارساات الااب يعاالق ضيهاا

المحاوط الدراسب واساخدم ضب العمل لحال المشاكةت ،وااكاون مان احدياد المشاكلة الماراد د ارسااها بشاكل
دقياق وواضاح وكاذلك رسام مساابيل ضاب الجاناب األيسار يادون بداخلاه المشاكلة األساساية وعادد مان

المسابيةت عل الجانب األيمن امثل األسباب الرحيسة للمشكلة ورسم أسهم لالك األسباب الرحيسة وأسهم

ضرعياة اشاير إلا األساباب الفرعياة لكال سابب رحيسا  ،وهاب اهادف إلا احليال المشاكةت الرحيساة إلاب
مشكةت ضرعية وانظم المحاوي الدراسب بشكل واضح للبلبة وانمية المفاهيم العلمية الصحيحة لديهم من
خةل موازنة ما ام اعلمه بما كانوا يعاقدونه سابقا ،وهب بهذا اسهم ضب انظيم الافكير و الخيصه.

ومن خالل عرض التعريفات السابقة توصلت الباحثة إلى بعض الخصائص المشـتركة لمفهـوم

استراتيجية عظمة السمكة:

 -1اساراايجية عظمة السمكة قاحمة عل النظرية البناحية والاعلم النشب .
 -2االماعلم محور العملية الاعليمية .

 -3اركز عل الافاعل بين المعلم والماعلم .
 -4اقوم عل مجموعة من األساليب العلمية .

 -5افعيل دور الماعلمين ضب مهارات الافكير العليا .
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وضب ضوء ذلك اعرف الباحثة اساراايجية عظمة السمكة عل أنها :اساراايجية ادريسية اهدف الكاساب
المعرضاة الجدياد إلا جاناب المعرضااة القاحماة لادط المااعلم ،ااضامن خباوات إجراحياة مااابعاة ،اقاوم علا

مجموعة األسياليب العلمية كالعصف الذهنب والاعلم الاعاونب وغيرها مان أسااليب الااعلم النشاب واعاماد
عل الافاعل بين المعلم والماعلم للوصول إل نهايات ونااحق جديد .

ومن خةل ما سبق ارط الباحثة أن اساراايجية عظمة السمكة هب إحدط اساراايجيات الاعلم الحديث

المامركز حول الالميذ حيث اوضِّر الميل إل العمل والنشاب بجدية كبير نايجة ضهم الكيفية الاب يعالق ضيها

المحاوط الدراسب واساخدمت ضب العمل لحل المشكةت ،كب اوضح أسبابا محاملة لحدوث مشكلة ،وهاب
اأخاذ بالحسابان الخياارات المحاملاة عناد اخبايب العمال ،احليال أساباب ،أو ناااحق ،أو ااأثير شابء معاين

وااكون من احديد المشكلة المراد د ارسااها بشاكل دقياق وواضاح وكاذلك رسام مساابيل ضاب الجاناب األيسار

يادون بداخلاه المشاكلة األساساية وعادد مان المساابيةت علا الجاناب األيمان امثال األساباب الرحيساية
للمشكلة ورسم أسهم لالك األسباب الرحيسية وأسهم ضرعية اشير إل األسباب الفرعية لكل سبب رحيسب .

وباساخدام هذه االساراايجية ينظم الاةميذ افكيرهم ،ويحللون األسباب والاأثيرات ،و أيضاا يسامح

لهم باساخدام الافكير الماشعب والمانو  ،واالساما إل أضكار اآلخرين واحارامها.
مزايا استخدام استراتيجية (عظمة السمكة) ( الدبسب:)248 :2012،
اخدم هذه اإلسارااجية عد أغراا منها أنها :

.1اساعد الماعلمين عل ماابعة الفهم.

.2اساعد الماعلمين عل اقييم ضهم النه.

.3اقدم ضرصية لاوسيع نباق أضكار النه.
كما يوضح( الريامي وآخرون  ( 130 : 2004،مميزات هذه االستراتيجية:
 .1انظم افكير البلبة واساهم عل احليل األسباب والاأثيرات.
 .2اسمح للبلبة باساخدام الافكير الماشعب والمانو .

 .3اسمح للبلبة باالساما إلب أضكار اآلخرين واحارامها.
وقد لخص إيشيكاوا مميزات عظمة است ارمكة فيما يلي:
 .1إن االشاراك ضب العملية يايح ضرصا جياد للااعلم مان خاةل افاعال المجموعاة الاذي يسااعد علا
اسافاد كل ضرد من خبرات بقية المشاركين .
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 .2أنها اساعد المجموعة عل الاركيز عل قضية معينة وبالاالب اسابعاد األبروحات المشااة.
 .3أنها ادضع إل القيام بخبوات الحقة اامثل ضب جميع معلومات افصيلية.
 .4إمكانية اساخدامها ضب احليل أي مشكلة.
خطوات استراتيجية عظمة السمكة :
ويوضح ( الريامب و يخرون  )130: 2004،خبوات االساراايجية كما يلب :
 .1اقسيم الفصل إل أربع مجموعات ماساوية.

 .2عند رأس السمكة اكاب " المشكلة أو األثر".

.3ضب نهاية كل عظمة رحيسة من عظام السمكة نبلب من كل بالب ضب كل مجموعة وضع سبب
من األسباب المحاملة للمشكلة.

 .4نبلب من كل مجموعة احديد و مناقشة األسباب الاب يرون أنها األكثار أهمياة أو األوثاق صالة
بالمشكلة ،ويقومو بارايبها وضق رؤياهم.

 .5بعد اناهاء المجموعات من إعداد القواحم ابلاب مان كال مجموعاة أن احادد مان خاةل الاصاويت

المباشر من كل عضو ضيها ثةثة أسباب ضقب اقوم بارايبها حسب أهمياها .
 .6اقوم كل مجموعة بعرا نايجة عملها عل باقب المجموعات.

 .7بعد اناهاء عروا نااحق عمل المجموعات اام مناقشة الفصل ككل ضب الفروق واالخاةضات

بين اسانااجات المجموعات.

 .8بعاد ذلاك اقاوم كال مجموعاة بوضاع الحجاق للادضا عان رؤياهاا ،ودعام اساانااجها مان خاةل

حقاحق أو بيانات أو أمثلة.

دور المعلم لتطبيق استراتيجيه عظمة السمكة في التدريس:

هنااك بعاا األدوار الااب ال باد مان أن يراعيهاا المعلام عناد انفياذ االساارااجية ،حاا ااؤاب ثمارهاا ببريقاة

صحيحة أثناء مرحلة الاببيق (بابية و بابية . )152 :2013،

 .1اوجياه الماعلماين نحاو قاراء العناوان ضاب رأس السامكة ،ومان ثام ساؤال أنفساهم الساؤال اآلااب :

(ماذا أعرف عن الموضو ؟ )  ،مع ضرور مساعداهم عل اوليد أكبر قدر من األسحلة الفرعية،
مع الاقدم ضب اساخدام االسارااجية.

 .2ماابعة زياد عدد األسحلة ،وذلك بحسااب الوقات المةحام لمقادار انمياة بةقاة الماعلماين ،ضكلماا

زاد عدد األسحلة الاب يضعها كل ماعلم ،مع اقدم الوقت ضب اساخدام االساراايجية ضب زمن قصاير،
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أعبات االسااراايجية ضاعلياة أكثار ،ماع م ارعاا االخاصاار ضاب الوقات الخااه بالساؤال ،حياث ال
ياجاوز ) ( 5دقاحق من الحصة .

 -3ضرور اكرار األسحلة مع الماعلمين أثناء اساجابااهم ،حا اثبات المعلوماة ،وال اكارر األساحلة

مع ماعلمين يخرين .

 .4كاابة األضكار الماعلقة بالموضو عل السبور .

دور الطالب في اإلستراتيجية( األغا: )25 :2013 ،
 .1يذكر كل بالب سببا أو أكثر من األسباب المحاملة لحدوث المشكلة.
 .2يوجه البلبة األسباب المحاملة.

 .3يابنب كل بالب ثةثة أسباب للمشكلة ويحافظ بها لنفسه.

 .4يناقش البالب األسباب الاب اخاارها أضاراد المجموعاة واالافااق علاب ثةثاة أساباب جوهرياة ااؤثر

ضب المشكلة.

 .5اضع المجموعة الحجق المناسبة للدضا عن هذه األسباب.

 .4اعرا األسباب الثةثة علب بلبة الصف من قبل المجموعات ويام ارايب األسباب بحسب
أهمياها للمشكلة.

واتبعت الباحثة الخطوات واإلجراءات التالية في تطبيق االستراتيجية :
 -1اقسيم الفصل إل أربع مجموعات ماساوية غير ماجانسة إن أمكن .

 -2رسم مخبب عظمة السمكة ( رأس السمكة – العمود الفقري – العظام الرحيسة ).
 -3كاابة ( العنوان – المفهوم ) داخل رأس السمكة .

 -4اوجيه الماعلمين نحو قراء ( العنوان – المفهوم ) داخل رأس السمكة .

 -5اوجيه الماعلمين إل سؤال أنفسهم السؤال اآلاب  ( :ماذا أعرف عن الموضو ؟ )
 -6مساعد الماعلمين داخل المجموعات عل اوليد قدر كبير من األسحلة الفرعية .
 -7انمية بةقة الماعلمين من خةل زياد عدد األسحلة .

 -9البلب من كل بالاب ضاب المجموعاة ذكار الخصااحه أو األساباب لنهاياة كال عظماة رحيساة
من عظام السمكة وذلك حسب ببيعة المفهوم .

 -10بعاد اناهااء المجموعاات  ،يااام البلاب مان كال مجموعااة أن احادد ثةثاة خصااحه أو أكثاار
حسب المفهوم اقوم بارايبها حسب أهمياها .

 -11قيام كل مجموعة بعرا ما اوصلت إليه عل باقب المجموعات .
 -12مناقشة جماعية اشمل جميع البلبة ضب الفصل ضيما اوصلت إليه المجموعات .
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المحور الثاني :تنمية المفاهيم العلمية
تمهيد
اعد المفاهيم العلمية من أهم نوااق العلم الاب يام بواسباها انظيم المعرضة العلمية واخاصارها ضب
صاور ذات معنا  ،وللمفااهيم العلمياة دور ضاب نماو المعرضاة العلمياة وابويرهاا ألنهاا للاة العلام ومفااام

المعرضة العلمية الحقيقية والللة المشاركة بين العلماء وغيرهم.

ومن الحقاحق الثاباة أن اكوين المفهوم يبدأ منذ الاوالد  ،ضالبفال الصالير ضاب محاولااه ضهام العاالم

من حوله واساكشاف ما يحيب به من مثيرات يابلع إل اماةك نظام من االساجابات الموحد للاعامل
مع البيحة المحيبة به.

ولذلك كان الاركيز عل ادريس المفاهيم العلمية ،والاعرف عل خصاحصها وبريقة اكوينها هو

أهم أهداف الاربية العلمية
تعريف المفهوم

يعرف (النجدي ويخرون :)342 :2003،المفهوم عل أنه االسم أو المصبلح الذي يعباب لمجموعاة

من الصفات أو السمات أو الخصاحه المشاركة أو العديد من المةحظات المنظمة.

ويعرف( نشوان :)40 :2001 ،المفهوم بأنه :مجموعة من المعلومات الاب اوجد بينها عةقات

حول شبء معين ااكون ضب الذهن ،واشامل الصفات المشاركة والمميز لهذا الشبء.

ويعاارف( قشاابة:)8 :2008،المفهااوم بأنااه هااو الصااور الذهنيااة الاااب ا ارابب باأللفاااظ ماان كلمااات

وعبارات أوعمليات عملية وياكون من اسم وداللة لفظية.

ويعارف (زيااون :)87 :1999،المفهاوم علا أناه ماا ياكاون لادط الفارد مان معنا وضهام يارابب

بكلمة مصبلح أو عبار أو عملية معينة.

واعرف (أحمد :)4 :2008 ،المفهوم عل أنها اسمية ومعنب أو اسم يحمل معنب واحد كمفهوم القو .

هذا ويعرف (كاظم ويس  )86 : 1993 ،المفاهيم بأنها :مجردات انظم عالم األشياء واألحداث والظواهر
المخالفة ض عدد صلير من األقسام أو المجموعات أو الفحات ،وهذه بدورها يمكن أن اضم عددا يخر من
األقساام أو الفحاات الفرعياة ضاب م ارااب ماسلسالة بحياث يمكان لعادد محادود نسابيا مان المفااهيم العلمياة أن
كبير من المعرضة العلمية.
قدر ا
ياضمن ا

كماا يعارف (الفارا )59: 1997،المفهاوم بأناه :ماا ياكاون لادط الفارد مان معنا وضهام يارابب بكلماة

مصبلح أو عبار أو عملية معينة ،ضالمفهوم العلماب اصاور عقلاب مجارد يعبا اساما أو لفظاا ليادل علا
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ظاهر علمية وياكون عن بريق اجميع الحقااحق والخصااحه المشااركة لعناصار هاذه الظااهر .ضهاو يعناب

الاصور الذهنب لشبء ما ،والاعبير عنه بكةم مراب ارايبا معينا ،ومن سمات المفهوم ،أنه يابور بابور
الفرد والزمن والمعرضة  ،وأمور أخرط.
من خالل استعراض التعريفات السابقة نجد أن التعريفات تتفق على أن:
أ .المفهوم اجريد عقلب.

ب .المفهوم يعبر عن مجموعة من األشياء المشاركة ضب خصاحه معينة.
ج  .المفهوم عةقة بين عد حقاحق ارابب بعةقات محدد لالير شبء ما أو ظاهر معينة.

د .المفهوم مجموعة حقاحق أو أضكار مجرد منظمة بانظيم معرضب معين.

وضاب ضاوء ماا سابق اوصالت الباحثاة للاعرياف الااالب للمفهاوم  :هاو الصاور الذهنياة الااب اارابب
باأللفاظ من كلمات أو عبارات أو عمليات علمية وياكون من اسم وداللة لفظية.

خصائص المفاهيم:
من المةحظ أن المفهوم ليس مجرد مجموعاة مان العةقاات االرابابياة الماكوناة بواسابة الاذاكر ،
أو مجرد عاد عقلية ،بل ياعادط ذلاك ضهاو مركاب وعمال ،ال يمكان اعلماه عان برياق الاادريب  ،ولكان
يمكن احقيقه ضقب حينما يصل النمو العقلب للماعلم إل المساوط المبلاوب ،وهنااك بعاا الخصااحه

الااب ياصاف بهاا المفهاوم وهاب اعباب داللاة واضاحة عان ببيعاة المفهاوم وبريقاة نماحاه ضاب أذهاان

الماعلمين ،وتعرض الباحثة البعض منها (قشبه: )43 :2008،
-

ااكون المفاهيم وانمو باسامرار ،واادرج الصعوبة كلما اناقل من مرحلة إل أخرط .

-

المفاهيم هب أدوات الفكر الرحيسة

-

المفااهيم الخايه للخبار النااجاة مان األشاياء أو الظاواهر أو الحقااحق وهاب اسااعدنا للاعامال ماع

-

أن العلم ينمو بنمو المفاهيم .

المدرسة اقوم بدور مهم ضب اشكيل المفاهيم .
الكثير من الحقاحق.

-

اخالف مدلوالت المفاهيم الواحد من شخه يخر وذلك الخاةف مساوط الخبر .

-

أن المفاهيم اعامد عل الخبرات السابقة للفرد .

-

صور ضواوغراضية للواقع ،ولكنها امثل رؤيانا لهذا الواقع .
ا
ليست مدلوالت المفاهيم
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أهمية تعلم المفاهيم:
إن مسااعد الباةب علا

اعلام المفااهيم ببريقاة ضعالاة هاب غاياة أساساية مان غاياات الااعلم

المدرسب ،وأساس عملية الافكير .ويوضح برونر المشار إليه ضب ) سةمة  )56 :2004 ،أهمية اعلم
المفاهيم يساعد ضيما يأاب :

 يقلل من اعقد البيحة إذ أنها الخه واصنف ما هو موجود ضب البيحة من أشياء أو مواقف .
 يقلل الحاجة إل إعاد الاعلم عند مواجهة أي جديد .
 يساعد عل الاوجيه والانبؤ والاخبيب ألي نشاب .

 يسمح بالانظيم والربب بين مجموعات األشياء واألهداف .
 يساعد عل اناقال أثر الاعلم .

 يؤدي إل زياد اهامام الاةميذ بماد العلوم ،وازيد من دواضعهم ،واحفزهم عل الاخصه .

 يؤدي إل اوضير أساس الخايار الخبرات وانظيم الموقف الاعليمب واحديد الهدف من المنهق.
 يبرز الارابب بين ضرو العلوم المخالفة .

ويرط جانية أن اعلم المفهوم مادرج من السهل إل الصعب ،ومن المعلاوم إلا المجهاول وأن كال اعلام
جديد يحااج إل اعلم قبلب.

بارز ضب إبراز أهمية الماد العلمية للماعلم ،مماا يكاون األثار األكبار
دور ا
كما أن المفاهيم العب ا

ضب زياد الداضعية للاعلم والمشاركة الفعالة من قبل الماعلم ضب العملية الاعليمية .

ولاذا ارجاع أهمياة اعلام المفااهيم كماا ياذكر "ساعاد واليوساف " 1988 ،إلا أنهاا :اسااعد الالمياذ

عل الاعامل بفاعلية مع المشكةت الببيعية واالجاماعية للبيحة ،واساعد عل الاقليل مان ضارور إعااد

الاعلايم ،كماا اعمال علا انظايم العةقاات المابادلاة وجعلهاا ذات معنا  ،واساهم ضاب مسااعد الاةمياذ ضاب

البحث عن معلومات وخبرات إضاضية ،وضب انظيم الخبرات الاعليمية.

وفي ضوء ذلك ترى الباحثة :أن الماعلم أثناء عملية اكاساب المفااهيم وانمياهاا يماارس مهاا ارت

عقلياة مثال :الانظايم ،والاخبايب ،والاربب ،والاميياز ،وكلهاا مهاارات عقلياة قلماا اهاام بهاا اسااراايجيات
الاادريس الحالياة ،ضكاان مان الضاروري اللجاوء إلا اسااراايجيات ماا وراء المعرضاة ضاب عملياة اكاسااب
المفاهيم وانمياها لما احظ به هذه االساراايجيات من مهارات عقلية.

 وضب ضوء ذلك ذكر( خبايبة )44 :2005 ،مجموعة من البرق واالسااراايجيات الااب اعمال
عل إحداث الاليير المفاهيمب منها:

 نموذج الاعلم البناحب .

 اساراايجية الاعارا المعرضب .
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 اساخدام الاشبيهات .

 اساراايجية الاجسير .
 اساراايجيات ما وراء المعرضة.
أسباب تعليم وتعلم المفاهيم:
مناذ زمان بعياد ،اعلايم واعلام المفااهيم يشالل كال مهاام بالعملياة الاعليمياة بمخالاف م ارحال الاعلايم

العام  ،وذلك ألسباب منها ( بليبة :) 20 : 2004،

 .1أن المفاهيم هب األساس الذي يقام عليه أي بناء معرضب.

 .2أن اعليم المفاهيم ،واعلمها بشكل سليم إنما يساهم بدرجة كبير ضب:
أ .اعلم المبادئ ،واكاساب المهارات.

ب .االحافاظ بالاعلم ،وبقاحه ،واناقال أثره إل مواقف أخرط جديد .
ج  .انمية مهارات الافكير العلمب ،حل المشكةت.

 .3أن اعليم واعلم المفاهيم يعد هدضا أساسيا لادريس أي ماد دراسية.
مصادر صعوبات تكوين المفاهيم العلمية :
ويذكر األدب الاربوي أن مصادر صعوبات اكوين المفاهيم العلمية ،انجم ضب معظمها عن عوامل

خارجية بالنسبة للماعلم ،ومن ثم ليس للبالب سلبان عليها ومن بينها :برق الادريس ،حياث ااؤثر بارق
وأسااليب الاادريس الاقليدياة السااحد ضاب اكاوين المفااهيم العلمياة واساايعابها لادط الباةب وكاذلك معلماب

العلوم أنفسهم ،ويرابب هذا العامل ببرق وأساليب الادريس الاب يابعها أو يببقاه المعلماون ضاب ممارسااهم
الادريساية الصافية والمخبرياه ،وقاد ارجاع أيضاا – باإلضااضة إلا ماا سابق إلا عوامال أخارط ضاب المعلماين
أنفسهم مثل :مؤهةت المعلمين دون مساوط البةب ،مدط ضهم المعلمين أنفسهم للمفاهيم العلمياة نفساها،

ماادط ا اواضر الح اواضز الداخليااة عنااد المعلاام ،وماادط داضعياااه ،وارابابااه بمهنااة الاعلاايم ) النجاادي
ويخرون.)75:2003،

ومن خةل مراجعة األدب الاربوي الماعلق باالاجاهات الحديثة ضب ادريس العلوم يةحظ أن

معظمهاا قاد عماد إلا انظايم الخبارات الاعليمياة بحياث اادور حاول المفااهيم العلمياة  ،ضقاد اام بنااء مشارو
الاعليم لكل األمريكيين "Project " 2061عل عد مبادئ  ،أهمها الاركيز عل البناء

الوظيفب للمفاهيم القاحم عل االساقصاء العلمب والربب بين األضكار بشكل مفاهيمب أقوط(American ،
))Association for the Advancement of Science (AAAS) 1993
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كماا ركازت المعاايير القومياة األمريكياة لاادريس العلاوم علا مفااهيم الكيميااء األساساية كشابكة مارابباة
وماصلة  ،مؤكد عل ضرور إاقان معلم الكيمياء لهذه المفاهيم واماةكه الصحيح لها.
)( (National Research Council (NRCالشعيلب.)45 :2009 ،

وحول مشرو  2061الوارد أعةه ،جاءت دراسة) محيسن ) 2010 ،والاب هدضت إل اساقصاء مساوط

اكاسااب بلباة المرحلاة األساساية لعاادات العقال حساب مشارو  2061العاالمب ضاب الصافوف)الخاامس

والساابع والااساع ( األساساية ،وعةقااه بماليارات الصاف الاعليماب والجانس والاحصايل المدرساب ،حياث

أظهرت النااحق ما يلب:

وجد أن مساوط اكاساب البلبة ضب هذه الصفوف ( ،)% 45.2كما أظهرت وجود ضروق ذي داللة

إحصااحية علا اخاباارات عاادات العقال حساب المشارو لصاالح البلباة ضاب الصافوف األعلا :الااساع ثام
الساابع ثام الخاامس  ،كماا أظهارت وجاود ضروقاق ذي داللاة إحصااحية ضاب مسااوط اكاسااب عاادات العقال

حساب المشارو اعازط للاحصايل المدرساب ،وكاان الفارق لصاالح البلباة ذوي الاحصايل المدرساب المرافاع

مقارنة بزمةحهم ذوي الاحصيل المدرسب المنخفا  ،كما أظهرت وجود ضروق ذي داللة إحصاحية يعزط

لجنس البالب ،وكان الافوق لصالح البالبات اإلناث  ،كما اظهرت وجاود أثار ذي داللاة إحصااحية علا

اخابارات عادات العقل حسب المشرو لكل من الافاعل الثنااحب باين مسااوط الصاف الاعليماب والاحصايل

المدرسب ،والافاعل الثناحب بين مساوط الصف الاعليمب والجنس ،بينما لام يوجاد أثار للافاعال الثنااحب باين
الاحصايل المدرساب والجانس ،وال للافااعةت الثةثياة باين مسااوط الصاف الاعليماب والاحصايل المدرساب
والجنس.

وقد أوصت الدراسة باهامام مباوري المنااهق بانمياة عاادات العقال لادط البلباة ،وأن يركاز كال مان

واضعب المناهق ومبوريها ،والمعلمين ،عل انمياة عاادات العقال لادط البلباة وارشاادهم لاحساين مسااوط

الاحصيل الدراسب لديهم ،وقيام البااحثين باقصاب النماو ضاب اكاسااب عاادات العقال حساب مشارو 2061
العالمب والبحث عن العوامل األخرط غير المفسر .

ار إيجابياا ضاب العلمياة الاعليمياة ؛ حياث اازود الباةب بالحقااحق والمعاارف
إن لااعلم المفااهيم أث ا

وامكنهم من الافسير والامييز والانبؤ  ،كما انمو مع البةب بنمو خبرااهم وابسب لاديهم المعرضاة ،ويمكـن

بيان مدى اإلفادة منها في عدة نقاط هي (أبوزيد : )25 :2007 ،

 .1المفهوم ليس هو الكلمة أو الرمز ولكنه مضمون ما يحاوط عليه.
 .2اعلايم المفااهيم يازود الباةب بالحقااحق والمعلوماات الااب اعيانهم علا اإلد ارك كماا يفيادهم ضاب

عملياة الافساير والاصانيف والاميياز لوسااحل المعرضاة  ،وال باد مان بياان خصااحه المفهاوم واقاديم
األمثلة)الموجبة والسالبة ( بعدد مناسب وببريقة ادريجية اناسب البةب ليحدث الفهم .
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 .3المفااهيم القاحماة علا

االساكشاف والاعلم الذااب .

الحفاظ واالسااظهار ال ااؤدط الهادف مان اعلمهاا وال اسااعد علا

 .4البد من اعدد أساليب الاقويم لقياس المفاهيم.

 .5البد من مراعا خصاحه النمو ومدركات البةب ،ووضع اعريفات اناسب قدرااهم.

 .6اخالف درجة المفاهيم من حيث درجة البسابة والاعقيد والحسية والاجريد  ،وكلما زادت
درجة اعقيد المفاهيم كان اعلمها أصعب والمفاهيم المحسوسة أسهل اعلما من المجرد .

ويساخدم الكثيرون ومنهم المعلمون  ،كلمة المفهوم بشكل غير محدد أو واضح  ،بحيث ال يسابيع المارء
أن ياباين المقصاد مان وراء اسااخدامه لهاذا المصابلح ساوط كوناه( شايحا مان المعرضاة .ياراد اإلشاار إلياه

(بكري.)55 :2003 ،

ومان المعاروف أن مهماة انمياة المفهاوم اشاكل جازءا رحيسايا مان عملياة الاعلايم داخال غرضاة الصاف

حياث يقاوم المعلماون ،بشاكل مساامر باعلايم مفااهيم جدياد ومانوعاة للباةب اابااين ضاب عرضاها البارق

واألساليب ،وأحيانا ما يحدث هذا الاباين لدط نفس المعلم ضب عرا مفهومين لصف واحد ضعند اعليم أي

مفهوم قد يبدأ المعلم بإعباء اعريف للمفهوم  ،ثم يعرا أمثلة علياه ،ثام ياباع ذلاك بإعبااء مثاال ال يافاق

ماع المفهاوم ،ضيلجاأ المعلام ضاب اعليماه المفااهيم إلا اسااخدام للاة المحساوس أو للاة غيار المحساوس،
واإلجاراءات ضاب للاة المحساوس يمكان اصانيفها بداللاة االسااخدامات ( االصابةحية أو الداللياة)

للمفهوم)شبانة.)74 :2005 ،

ويعد اعلم المفاهيم من الجوانب الاعليمية الاب يجب االهامام بها ؛ حيث إنها اقلل من اعقاد البيحاة إذ

إنها اصنف ما هو موجود ضب البيحة من أشياء ومواقف ،واعد الوساحل الاب اعرف بها األشياء الموجود ،
كذلك اقلل الحاجة إل إعااد الااعلم عناد مواجهاة أي جدياد ،واسااعد علا الاوجياه والانباؤ والاخبايب ألي
نشاب ،واسمح بالانظيم والربب بين مجموعات األشياء واألحداث.

ضاعلم المفاهيم لاه مباررات كثيار مان أهمهاا اعمياق ضهام الاةمياذ للمااد الد ارساية حياث ااربب المفااهيم

بين الحقاحق والافصايةت الكثيار ضاب كال موحاد لاه معنااه وملازاه ،كاذلك اساهم ضا اناقاال أثار الااعلم ألنهاا
اازود الفارد ببنااء معرضاب يسااخدمه ضاب اميياز أمثلاة جدياد وافساير مواقاف عدياد مرابباة بهاا (حمياد ،
.)87 :1997

كاذلك اارط الباحثاة باأن المفااهيم اسااعد علا ابسايب المعرضاة مان خاةل اجمياع األشاياء واألحاداث

واألضكار عان برياق خصاحصاها المشااركة واصانيف المعاارف واألحاداث والحقااحق واساهيل افسايرها عناد

الاببياق علا مواقاف جدياد مشاابهة للمواقاف الااب سابق اعلمهاا ،واعاد خباو ضارورية لااعلم الاعميماات
والنظريات والمبادئ والقوانين.
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ونظر لما تمثله المفاهيم من أهميـة كبيـرة فـي عمليـة التعلـيم  ،فقـد قـام كثيـر مـن الدارسـين بإعطـاء
ًا
نمـاذج تـدريس المفـاهيم مزيـدا مـن العنايـة ؛ لمـا أظهرتـه العديـد مـن الدراسـات مـن فاعليـة النمـاذج

التعليمية في التدريس ومنها:

 .1د ارساة ) الخبياب ) 1995 ،الااب أكادت ضعالياة بعاا نمااذج اادريس المفااهيم علا احصايل

بةب المرحلة الثانوية العامة ض الكيمياء وااجاهااهم.

 .2دراسة (الملاورط ) 1998 ،والا أكدت ضاعلية اساخدام نموذج كارين ضب انمية الاحصيل

الدراسب وعمليات العلم األساسية وااجاهات الاةميذ نحو ماد العلوم.

 .3دراسة)شبانة ) 2005 ،ضاعلية نموذج ميرل وانيسون ضاب إكسااب المفااهيم النحوياة باإلضااضة إلا
احسين الاعبير الكاابب لدط الاعليم األزهري.

 .4ودراسة) أبولبن ) 2006 ،والاب أثبات ضاعلية اساخدام اساراايجية الادريس القياساب وضاق نماوذج

ميارل وانيساون ضا اكاسااب البالباة المعلماة بقسام الاربياة بعاا مفااهيم أصاول الفقاه وضهام بعاا
القضايا الفقهية المعاصر .

 .5وهناك اخاةف بين الخبوات الاب اابعها نماذج ادريس المفاهيم ض عرضها للمفهوم ،ضمنها

ماا يبادأ باعرياف المفهاوم  ،ثام عارا األمثلاة الموجباة واألمثلاة الساالبة مامشايا ضاب ذلاك ماع البريقاة

االسانااجية  ،ومنها ما يبدأ بذكر المثال ثم يصل إل المفهوم مامشيا باذلك ماع البريقاة االسااقراحية .
حيث انقل النماذج االساقراحية الماعلم من الجزء إل الكل  ،ومن األمثلة إل القاعاد  ،ومان الحااالت

الجزحياة الخاصاة إلا األضكاار الكلياة العاماة ومان النمااذج االسااقراحية :نماوذج ( هيلادااابا Hilda

 (،)taba: 1966جانييه للمفاهيم المادية"  (،) Gagne1969برونر)) Bruener 1977أبو زيد،

.)58 :1997

أما النماذج االسانااجية ضابدأ من الكل إل الجزء ،أو من العموميات إل الخصوصيات ،ويبلق

عليها أحيانا لفظ القياسية ؛ ألنها اوصل إل جزحية ما قياسا عل قاعد عامة.

ويع َّارف االساانااج بأناه "  :عملياة عقلياة ياام ضيهاا افساير واوضايح البياناات المبنياة علا المةحظاة كماا

عرف بأنه  :معالجة عقلية يرط ضيه الفرد أن ما يصدق عل الكل يصدق عل الجزء.

واقوم هذه النماذج الادريسية باقديم المفهوم مابوعا بالاعريف؛ حيث يقدم الاعريف بواسبة المعلام

 ،ثام بعاد ذلاك يقادم األمثلاة  ،أو جماع األمثلاة مان الاةمياذ علا أن ي ارعاب عناد عارا األمثلاة إيجااد

العةقاات باين كال مان األمثلاة وخصااحه الاعرياف وممي ازااه  ،ويعاد الاعرياف جيادا إذا اضامن جمياع
الخصاحه األساسية للمفهوم) شبانة.)86 :2005 ،
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تصنيف المفاهيم:
هذا واصنف المفاهيم إل خمسة أنوا  ،وذلك عل النحو الاالب) األصبح : )55 :1993 ،

أ .المفاهيم المجمعة الراببة  : Conjunctive Conceptsوه المفاهيم الاب ااضمن مجموعة من
العناصر المشاركة بين مجموعات من المواقف أو األشياء ،ويجمع المفهوم بين حقيقاين وض هاذه الحالاة
يكون عل الفرد أن يصل بين األجزاء الاب ياكون منها المفهوم.

ب .المفااهيم الفاصالة المفرقاة : Desconjunctive Conceptsوها عباار عان مجموعاة مان

المواقف أو األشياء أو األحداث اخالف ض خواصها وببيعاها ،وياضمن هذا النو من المفاهيم مجموعة
مان الخصااحه الماليار مان موقاف آلخار وال نحاااج ضياه كال الخصااحه الخاصاة باالمفهوم وانماا اكاون
موجود بدرجات مخالفة.

ج .المفاهيم العةحقية  : Relational Conceptsوه المفااهيم الاا ااضامن وجاود عةقاات باين

المواقف واألشياء واألحداث ،ويذهب هذا النو من المفاهيم إل أبعد من مجرد اقسيم األشياء أو األحداث
أو الظواهر واصنيفها والاعرف عل العناصر المشاركة ضيما بينها  ،وانما يقرر بعا أنوا العةقات بين
مفهومين أو أكثر.

د .المفااهيم المحسوساة  :Empirical Conceptsوهاذه المفااهيم يمكان مةحظاهاا ولمساها عان :

بريق الحواس وه أسهل المفاهيم اكاسابا.

ه .المفااهيم المجارد : Theoretical Conceptsوهاذه المفااهيم ال يمكان مةحظاهاا أو لمساها

بالحواس ويام اعلمهاا باسااخدام الاركيباات الللوياة المخالفاة مثال الاحدياد وساياق الجمال واألمثلاة الوصافية

والارادضات.

واهام المدرسة باعليم المفاهيم ألنها ااصل بانمية افكير الماعلمين وامثل قاعاد صالبة لااعلم الاةمياذ

بقية العناصر األأخرط المكوناة للنظاام المعرضاب  ،وهاب المباادئ والقواعاد والاعميماات والقاوانين والنظرياات

ومان ناحياة وجدانياة االاجاهاات والقايم ،كماا أن اعلام المفااهيم يساهل مان اعلام المااد الاعليمياة ويزياد مان

البن العقلية واساهم ضاب افعيال الااعلم واناقاال أثاره كماا يحسار الفجاو باين الااعلم الساابق
اثباها ضب الذاكر و أ
والةحاق ،ضضاة عان إساهامها ضاب اخبايب خبارات المنهااج لهاذا كلاه ضاان أسااليب اادريس المفااهيم اشاكل
مسألة ذات أهمية ضب اعلم المفاهيم واسهيل اسايعابها عل الماعلمين) الخوالد ويخرون .)85 :1995 ،

وانبةقا مما سبق ضإن ادريس المفاهيم يعد جزءا هاما ومهمة دقيقة من مهام ذخير المعلم ضالمفااهيم

اخااار لاكاون مادخة لاركياب المهاارات الااب يعلمهاا البلباة ويكسابهم إياهاا .كماا أن اادريس المفااهيم يعاد
مهار يقوم بها المعلم من بداية اخبيبه للدرس وعند الشرم والافسير والقاء األسحلة واوزيعها والمناقشة.
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األسباب التي جعلت تدريس المفاهيم أفضل من تدريس الحقائق والمعلومات :
وال باد هناا مان أن ناذكر ماا يمياز اادريس المفااهيم الااب اجعلاه أضضال مان اادريس الحقااحق

والمعلومات ،وذلك لألسباب الاالية الديب:)59 :1974 ،
 .1يساحيل اإللمام بالافاصيل ضب أي مجال.

معيار االسامرار والااابع.
ا
 .2يمكن بناء منهق مااابع لكل مراحل الاعليم ولهذا ياحقق
 .3ازود الماعلم بوسيلة يسابيع بها أن يساير النمو ضب المعرضة.
 .4اساعد الماعلم عل اذكر ما اعلمه وذلك ألن:
أ .عدد المفاهيم اقل من الحقاحق.

ب .اساخدامها ضب الحيا العامة ضب مواقف ماعدد .
ج .العةقات بين الحقاحق لها معن أشمل.

 .5اساعد عل ضهم عميق لببيعة العلم ( القدر عل الافسير  ،القدر عل الانبؤ).
 .6يسهل اناقال أثر الاعلم بمعن أن يسابيع الاةميذ افسير الظواهر الببيعية حولهم،
والاواضق مع المعرضة الجديد  ،والمواقف الجديد .

 .7إحدط الوساحل لربب المواد العلمية ببعضها وذلك عن بريق المفهوم األكبر.

 .8بناء المناهق عل أساس أن المفاهيم اجعل عملية ابوير مناهق العلوم عمة هادضا واضح

األغراا محدد االاجاه  ،بدال من الارقيع ) قه ولصق(.

 .9المفاهيم امثل أساسيات العلم وليس اببيقااه ولهذا ااخذ موقفا واضحا من العلم .والاكنولوجيا.

إن من مابلبات النمو العقلب مساعد الفرد عل اكوين المفاهيم وادراك المعانب الصحيحة لألشياء ولبيان
أهمية انمية المفاهيم الللوية عند الماعلمين نذكر ما اناهت إلياه د ارساة(سااروم( مان أن الماعلماين يميلاون

ضب المواقف الاربوية إل نسيان الحقاحق والمعلومات المفصلة أكثر من نسايان المفااهيم المرابباة باالمقرر
نفسه)بعيمة.)99 :1998 ،

أهمية اعتبارات تعليم المفاهيم :
واعلم المفاهيم ذو أهمية كبير ارجع إل مجموعة من االعابارات)نادر ويخرون)58 :1991 ،
لعل أهمها أنه:

 .1يسااعد علا زيااد ضهام الاةمياذ للمااد الد ارساية إذ أن المفااهيم اسااعد علا الاربب باين الحقااحق

العلمية المخالفة وبالاالب يسهل عل الاةميذ اعلمها ويزداد ضهمهم للماد الدراسية.

 .2يساعد عل زياد اهامام الماعلمين بالماد الدراسية وزياد دواضعهم لاعلمها.
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 .3يساعد عل اناقال أثر الاعلم  ،ضدراسة المفاهيم اايح للاةميذ الفرصة الساخدام ما سبق أن

اعلموه من مواقف  ،وذلك ألن اعلم المفاهيم يساعد الاةمياذ علا إيجااد العةقاات باين العناصار المخالفاة
ضب موقف اعليمب وبالاالب يمكنهم أن ياعرضوا عل أوجه الاشابه بين ما سبق أن اعلموه والمواقف الجديد .
إن اعلم المفهوم مسألة ااصل بموضو الكشف عن الصافات والادالالت المرابباة باالمفهوم .لاذا يمكان

النظر إل اعلم المفهوم عل أنه حركة من القدر عل الاعلم أو القدر عل نظم هذه الدالالت أو اجميعها
احت اسم أو موقف أو حادث  ،أي قدر الماعلم عل وضع الخصاحه أو السمات أو األمثلة ضاب صانف

أو ضحة  .ويساخله من هذا أن اعلم المفاهيم ياوقف عل قدر الماعلم عل الامييز بين المثيرات المراببة
باالمفهوم و قدرااه علا الاعمايم أي اجمياع هاذه المثيارات أو الصافات المرابباة احات صانف او قاعاد .
وياوقف كذلك عل حالة المفهوم (البسابة أو الاعقيد) و حالاة المااعلم( قد ارااه العقلياة والنفساية( )الخوالاد

ويخرون .)58 :1995 ،

وامثل المفااهيم أنظماة معقاد مان األضكاار األكثار اجريادا والااب يمكان بناؤهاا ضقاب بعاد خبارات ماعاقباة ضاب

مخالاف المجااالت وال يمكان وضاع المفااهيم منعزلاة بعضاها عان بعاا ولكان مان الضاروري نساجها ضاب

نسيق المنهق كله حا اعبب المعانب المبلوبة .ولنسق المفاهيم ضب النسيق الكلب للمنهق يراع اخايارها

ومراجعاها ضب المساويات الاعليمية المنخفضة ثم ضب المساويات األعل  .كما يجب اخايارها ضب كل صف

د ارساب داخال المرحلاة الاعليمياة  .واعارف هاذه البريقاة بالبريقاة الحلزونياة الماصااعد  .واهادف عملياة

االخابار أو الاقويم إل الاأكد من سةساها وضعالياها ضب رضع مساوط المعرضة والافكيار لادط الفارد المااعلم،
وكلما ارافعنا ضب المساوط زادت درجة الاجريد بمعن إن إعباء المفااهيم يبادأ مان المحساوس إلا المجارد
بالادرج كلما ارافعنا ضب المساوط) قةد .)83 :1979 ،
أسس تدريس المفاهيم من قبل المعلم:
ولاادريس المفااهيم مان قبال المعلام هنالاك مجموعاة مان األساس)الخوالاد ويخارون )85 :1995 ،ينبلاب

مراعااها وهب:

 .1احديد صفات المفهوم والسمات الجوهرية الاب اميزه عن غيره.

 .2القاعد الاب انظم هذه السمات ضب إبارها.

 .3االسم الذي يبلق عل الصنف أو االسم الذي يبلق عل المفهوم.
 .4احديد األمثلة الموجبة واألمثلة السالبة عل المفهوم المراد اعليمه.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
 دراسات اناولت موضو انمية المفاهيم العلمية.
 دراسات اناولت موضو عظمه السمكة.
 اعقيب عام علب الدراسات السابقة.
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مقدمة:
بعد ابة الباحثة علب األدب الارباوي والااراث العلماب وعلاب مخازون اادريس العلاوم ضاب هاذا

المجال ،و االبة عل

عدد مان البحاوث و الد ارساات ساواء المحلياة أو العربياة الااب امكنات الباحثاة

ماان الاوصاال إليهااا ،جاارط اناقاااء بعااا البحااوث و الد ارسااات السااابقة ذات الصاالة بالموضااو و الاااب
اخاادم واقااوي د ارسااة الباحثااة الحاليااة ،لااذلك سااوف اعاارا الباحثااة هنااا ألهاام البحااوث والد ارسااات العربيااة
الاب اناولت انمية المفاهيم العلمية وعظمة السمكة بصور مباشار أو غيار مباشار ماع موضاو الد ارساة

الحالية.

هذا وقد ام اصنيف البحوث والد ارسات السابقة إلب مجموعاين علب النحو الاالب:

المحور األول :ويخاه بالدراسات الاب اناولت انمية المفاهيم العلمية.
المحور الثانب :ويخاه بالدراسات الاب اناولت عظمة السمكة.
وسوف اعرا الدراسات من الحديث إل القديم .

أوالً الدراسات التي تناولت موضوع تنمية المفاهيم العلمية:
 .1دراسة القطيش (:)2013
بعنوان" أثر التعليم االلكتروني في تنمية المفـاهيم العلميـة لـد طلبـة الصـف الرابـع فـي مـادة العلـوم
في األردن".

هاادضت الد ارسااة إلااب الاعاارف علااب أثاار الاعلاايم االلكارونااب ضااب انميااة المفاااهيم العلميااة لاادي بلبااة الصااف

الرابع ضب مااد العلاوم  ،وقاد اسااخدم الباحاث المانهق شابة الاجريباب ،واكونات عيناة الد ارساة مان ()76
بالب ااا وبالب ااة م اان ب ااةب الص ااف ال ارب ااع األساس ااب بمديري ااة اربي ااة لا اواء البادي ااة الش اامالية الشا ارقية وا اام

اقسا اايمهما الا ااب مجموع ا ااه اجريبيا ااة اا اادرس ب ا ااالاعليم االلكارونا ااب ومجموعا ااه ض ا اااببه اا اادرس بالبريق ا ااة

االعايادية ،واساخدم الباحث اخابار المفاهيم العليمة  ،واوصلت الدراسة إلب أهم النااحق الاالية  :وجود
ضااروق اعاازي لبريقااة الااادريس ضااب إكساااب البلبااة للمفاااهيم العلميااة ولصااالح بريقااة الااادريس باساااخدام
الاعليم االلكاروناب  ،كماا اوصالت الد ارساة إلاب أن ال يوجاد ضاروق اعازي للجانس أو الافاعال باين بريقاه

الادريس والجنس ضب ذلك.
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 .2دراسة العالن (:)2012
بعنوان" أثر استخدام طريقة التعلم الشخصي خطة كلير في تنمية المفهومات العلمية في مادة العلوم

لتالميذ الصف الرابع من الحلقة األولى في مرحلة التعليم األساسي".

هدضت الدراسة إلب الاعرف عل أثر اساخدام بريقاه الااعلم الشخصاب خباه كليار ضاب انمياة المفهوماات

العلمي ااة ض ااب م اااد العل ااوم لاةمي ااذ الص ااف ال ارب ااع م اان الحلق ااة األول ااب ض ااب مرحل ااة الاعل اايم األساس ااب ض ااب

الجمهورية العربية السورية  ،وقد اساخدم الباحث المنهق الاجريبب  ،واكونت عينة الدراسة من ( )132
الميااذا مقساامين إلااب مجمااوعاين اجريبيااة وضاااببة ،واساااخدم الباحااث األدوات الااليااة  :اخابااار المفاااهيم
العلمي ااة مااان خاااةل اصا ااميم وحاااد المسااااقبةت مااان ما اااد العل ااوم للص ااف ال اربا ااع وضا ااق بريقاااة الاعلااايم

الشخص ااب ،واوص االت الد ارس ااة إل ااب أه اام النا اااحق الاالي ااة :وج ااود ض ااروق ب ااين ماوس اابب درج ااات اةمي ااذ
المجموعة الاجريبية والضاببة ضب الاببيق البعدي لةخابار ،كماا اوصالت أيضاا إلاب وجاود ضاروق باين
ماوسب درجات المجموعاين الاجريبية والضاببة ضب الاببيقين القبلب والبعدي لةخابار.

 .3دراسة الحراحشة (:)2012
بعن ـوان" أثــر إســتراتيجية المماثلــة فــي تــدريس العلــوم فــي اكتســاب المفــاهيم العلميــة ومســتو أداء

عمليات العلم األساسية دراسة تجريبية علي تالميذ الصف الخامس األساسي في األردن".

هدضت الدراسة إلب الاعرف عل أثر اساراايجية المماثلة ضب ادريس العلوم ضب اكاساب المفااهيم العلمياة
ومس اااوي أداء عملي ااات العل اام األساس ااية ل اادي اةمي ااذ الص ااف الخ ااامس األساس ااب ض ااب قص اابة المفص اال،

واساخدمت الباحثة المنهق شبة الاجريبب  ،واكونت عينه الدراسة مان(  )64بالباه مان بالباات الصاف
الخااامس األساسااب ماان مدرسااة بلعمااا األساسااية  ،وقساامت إلااب مجمااوعاين المجموعااة األولااب درس اوا
باس اااخدام اس ااارايجية المماثل ااة والثاني ااة درسا اوا بالبريق ااة االعايادي ااة  ،و ق ااد اس اااخدمت الباحث ااة األدوات

الااليااة :اخابااار الكاساااب المفاااهيم العلميااة واخابااار لمساااوط أداء عمليااات العلاام ودلياال للمعلاام للمساااعد

ضب ادريس الوحد وضق اسارايجية المماثلة  ،واوصلت الدراسة إلب أهم النااحق الاالية :وجود ضاروق باين
ماوساابب عةمااات البالبااات ضااب مجمااوعاب الد ارسااة علااب اخابااار المفاااهيم العلميااة لصااالح البالبااات
اللا اوااب درس اان بالبريق ااة الاجريبي ااة ،كم ااا اوص االت الد ارس ااة إل ااب وج ااود ض ااروق ب ااين ماوس اابب عةم ااات
البالبات ضب اخابار أداء عمليات العلم األساسية لصالح أضراد المجموعة الاجريبية.
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 .4دراسة الطويل (:)2011
بعنوان" أثر توظيف أسلوب الدراما في تنمية المفاهيم وبعض عمليات العلم بمادة العلوم لد طالبات

الصف الرابع األساسي".

هاادضت الد ارسااة إلااب معرضااة أثاار اوظيااف أساالوب الاادراما ضااب انميااة المفاااهيم وبعااا عمليااات العلاام بماااد

العلاااوم لا اادي بالبا ااات الصاااف ال ارباااع األساسا ااب ،واسااااخدمت الباحث ا اة الما اانهق ش اابه الاجريباااب والما اانهق
الوصفب ،واكونت عينه الدراسة من ( صفين دراسيين) ( )40بالباة كمجموعاة ضااببة و( )40بالباة
كمجموعااة اجريبيااة ،وماان األدوات الاااب اساااخدماها الباحثااة :احلياال محاااوي وحااد الاصاانيف ماان كااااب
العلوم للصف الرابع لاحدياد المفااهيم العلمياة وعملياات العلام واخاباار للمفااهيم العلمياة واخاباار لعملياات

العلاام  ،وماان أهاام النااااحق الاااب اوصاالت إليهااا الد ارسااة  :وجااود ضااروق بااين ماوساابب درجااات المجموعااة
الاجريبية الةااب اعلمان بأسالوب الادراما ود ارجاات المجموعاة الضااببة الةااب اعلمان باألسالوب المعاااد

ضااب االخابااار البعاادي للمفاااهيم العلميااة ،كمااا اوصاالت الد ارسااة أيضااا إلااب وجااود ضااروق بااين ماوساابب
درجات المجموعة الاجريبية الةاب اعلمان بأسالوب الادراما ود ارجاات المجموعاة الضااببة الةااب اعلمان

باألسلوب المعااد ضب االخابار البعدي لبعا عمليات العلم.
 .5دراسة صالح (:)2011

بعنـوان" أثــر نظريــة ميــرل فــي تعلــيم المفــاهيم علــي تحصــيل طلبــة الصــف الرابــع األساســي فــي مــادة
العلوم في المدارس الحكومية في محافظه سلفيت".

هاادضت الد ارسااة إل ا الاعاارف عل ا أثاار اساااخدام نظريااة مياارل علااب احصاايل العلااوم العامااة لاادي بلبااة
الصااف ال اربااع األساسااب ضااب الماادارس الحكوميااة ضااب محاضظااه ساالفيت ،واساااخدمت الباحثااة الماانهق شاابه

الاجريبااب واكوناات عينااه الد ارسااة ماان ( )143بالااب وبالبااة ماان ماادارس مخالفااة  ،و قااد واساااخدمت
الباحثة األدوات الاالية :اخابار احصيلب ،واوصلت الدراسة إلب أهم النااحق الاالية :ال اوجد ضاروق باين

المجموعااة الضاااببة والاجريبيااة علااب االخابااار الاحصاايلب ،وأن ماوسااب درجااات احصاايل الااذكور كااان
أضضاال ماان ماوسااب درجااات احصاايل اإلناااث ضااب المجموعااة الضاااببة ،كمااا اوصاالت الد ارسااة أيضااا أن
ماوسب اإلناث أضضل من ماوسب الاذكور ضاب المجموعاة الاجريبياة ،كماا أناه الاوجاد ضاروق اعا از للجانس
بين المجموعاين معا  ،بينما كانت الفروق لصالح اإلناث ضب المجموعاة الاجريبياة ولصاالح الاذكور ضاب

المجموعة الضاببة ،واوصلت أيضا إل وجود افاعل بين القدر والجنس لصالح الذكور ضب المجموعة

الضاببة.
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 .6دراسة أبو جحجوح (:)2010
بعنوان" فاعلية دورة التعلـيم الخماسـية فـي تنميـة المفـاهيم العلميـة وعمليـات العلـم وحـب االسـتطالع

لد تالميذ الصف الثامن األساسية بغزة في مادة العلوم ".

هاادضت الد ارسااة إلااب اساقصاااء ضاعليااة دور الاعلاايم الخماسااية ضااب انميااة المفاااهيم العلميااة وعمليااات العلاام
وحب االسابة لدط اةميذ الصف الثامن األساسية بلز ،واساخدم الباحث المنهق الاجريباب ،واكونات

عينااه الد ارسااة ماان ( صاافين) ماان صاافوف الثااامن األساسااب ماان الماادارس الاابع اة لوكالااة اللااوث األول اب

مجموعه ضاببة ،واألخرط مجموعه اجريبية  ،واساخدم الباحث األدوات الاالية اخابار المفاهيم العلمية
و اخابار عملياات العلام ومقيااس حاب االساابة

العلماب ،ومان الناااحق الااب اوصالت إليهاا الد ارساة :

ضاعلي ااة دور الاعل اايم الخماس ااية ض ااب ا اادريس العل ااوم ض ااب انمي ااة المف اااهيم العلمي ااة وعملي ااات العل اام وح ااب

االسابة العلمب لدي اةميذ الصف الثامن األساسية بلز .
 .7دراسة الدبسي والعالن (:)2010

بعنوان" فاعلية استخدام استرتيجية التدريس القائم علي االستبطان في تنميـة المفـاهيم العلميـة لـد

تالميذ الصف الرابع األساسي في مادة العلوم".

هادضت الد ارساة إلاب الاعارف علاب ضاعلياة اساااخدام اساارايجية الاادريس القااحم علاب االسااببان ضاب انميااة
المفاااهيم العلميااة لاادي اةميااذ الصااف ال اربااع األساسااب ضااب ماااد العلااوم  ،وقااد اساااخدم الباحث اان الماانهق

الاجريبب واكونت عينه الد ارساة مان (  )92المياذا بوصافهم عيناه ضااببة واجريبياة مان اةمياذ الصاف
الرابع األساسب ضب منبقه النشابية الاابعة لمديرياة رياف دمشاق،و قاد اسااخدم الباحثاان األدوات الاالياة:
اخابار وحد اعليمية مان مقارر مااد العلاوم للصاف ال ارباع وهاب وحاد الجهااز العصابب ،واصاميم درس

هااذه الوحااد وضااق اساااراايجية الااادريس القاااحم علااب االساااببان ،واوصاالت الد ارسااة إلااب وجااود ضااروق بااين
ماوساابب درجااات المجموعااة الضاااببة والاجريبيااة ضااب الاببيااق البعاادي لةخابااار  ،كمااا اوصاالت أيضااا
إلااب وجااود ضااروق بااين ماوساابب درجااات المجموعااة الضاااببة والاجريبيااة ضااب الاببيااق البعاادي لةخابااار

المؤج اال ،كم ااا اوص االت إل ااب وج ااود ض ااروق ب ااين ماوس اابب درج ااات المجموع ااة الض اااببة والاجريبي ااة ض ااب

الاببيق القبلب لةخابار من أجل حساب اكاضؤ المجموعات ضقب.
 .8دراسة المحمد ومحمد (:)2010

بعنوان" فاعلية التعليم اإل لكتروني المدمج فـي تـدريس العلـوم علـي اسـتيعاب المفـاهيم العلميـة لـد
تالميذ المرحلة المتوسطة بالمدينة المنورة".
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هاادضت الد ارسااة إلااب الاع ارف إل ا ضاعليااة الاعلاايم اإللكارونااب الماادمق ضااب ااادريس العلااوم علااب اسااايعاب

المفاهيم العلمية لدي اةميذ المرحلة الماوسبة بالمدينة المنور ،و اساخدم الباحثان المنهق الاجريبب ،

واكونت عيناه الد ارساة مان (  )60بالباا مان باةب الصاف الثالاث الماوساب ضاب مدرساة األميار ضيضال
بن ضهد وام اقسيمهم إلب مجموعاين اجريبية وضاببة  ،وقد اساخدم الباحثان األدوات الاالية  :األدوات
الاعليمية مجموعه النقاش اإللكارونية والمواقع اإللكارونية الاعليمية ودليال المعلام  ،أماا األدوات البحثياة

اخاب ااار اس ااايعاب المف اااهيم العلمي ااة ،واوص االت الد ارس ااة إل ااب أه اام النا اااحق الاالي ااة :وج ااود ض ااروق لص ااالح

المجموعااة الاجريبيااة الاااب درساات باساااخدام بريقااة الاعلاايم اإللكارونااب الماادمق  ،كمااا اوصاالت أن حجاام
األثر لبريقة الادريس باساخدام الاعليم اإللكارونب المدمق كان كبير.
 .9دراسة قشطة (:)2009
بعنـوان" أثــر توظيــف اســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة فــي تنميــة المفــاهيم العلميــة والمهــارات الحياتيــة
بالعلوم لد طلبة الصف الخامس األساسي بغزة.

ه اادضت الد ارسا ااة ال ااب معرضا ااة أثا اار اوظي ااف اسا اااراايجيات م ااا وراء المعرض ااة ضاااب انمي ااة المفااااهيم العلمياااة

والمه ااارات الحيااي ااة ب ااالعلوم ل اادي بلب ااة الص ااف الخ ااامس األساس ااب  ،واس اااخدم الباح ااث الم اانهق ش اابه

الاجريبب والمنهق الوصفب ،واكونت عينه الدراسة من ( )74بالبا من مدارس الاذكور االباداحياة بوكالاة
اللااوث وااام اقس ايمهم إلااب مجمااوعاين اجريبيااة وضاااببة ،وقااد اساااخدم الباحااث األدوات الااليااة :قاحمااة
المفاهيم العلمية و قاحمة المهارات الحيااية  ،واخابار للمها ارت الحيااية والمفاهيم العلمية ودليال للمعلام،

ومن أهم النااحق الاب اوصلت إليها الدراسة  :وجود ضروق بين ماوسب البةب ضب المجموعة الاجريبية
والضاببة علب اخابار المفاهيم العلمية لصالح المجموعة الاجريبية  ،كما اوصالت الد ارساة إلاب وجاود

ضروق بين ماوسب البةب ضب المجموعاة الاجريبياة والضااببة علاب اخاباار المهاارات الحيااياة لصاالح

المجموعة الاجريبية.

 .10دراسة رمضان (:)2008
بعنوان"فاعليــة اســترتيجية (كــون –شــارك -اســتمع -ابتكــر) فــي تنميــة بعــض مهــارات التفكيــر العليــا
والمفاهيم العليمة في مادة العلوم لد تالميذ الصف الخامس االبتدائي".

هاادضت الد ارسااة إل ا الاعاارف علااب ماادي ضاعليااة اسااارايجية (كااون –شااارك -اسااامع -اباكاار) ضااب انميااة
بعا مهارات الافكير العليا والمفاهيم العليمة ضب ماد العلوم لدي اةميذ الصف الخاامس االبااداحب ،و

اساااخدم الباحااث الماانهق الاجريبااب ،واكوناات عينااة الد ارسااة ماان مجموعااه اجريبيااة( )49الميااذا ومجموعااة
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ضاببة( )47المياذا مان اةمياذ الصاف الخاامس االبااداحب بمدرساة كاوبري القباة  ،وقاد اسااخدم الباحاث
األدوات الاالي ااة :اخاب ااار مه ااارات الافكي اار العلي ااا و اخاب ااار المف اااهيم العلمي ااة  ،وم اان أه اام النا اااحق الا ااب

اوصلت إليها الدراسة وجود ضروق بين ماوسبب درجات كل من المجموعاين الضاببة والاجريبية وذلك
بالنسبة الخابار المفاهيم العليمة ومساويااه واخابار مهارات الافكير العليا.

 .11دراسة همام (:)2008
بعنوان"اثر استخدام دورة التعليم الخماسية من خالل الكمبيـوتر فـي تحصـيل بعـض المفـاهيم العلميـة

والتفكير العلمي واالتجاه نحو العلوم لد طالب الصف الثالث المتوسط بالمملكة العربية السعودية".

هدضت الدراسة الاعرف علب أثر اساخدام دور الاعليم الخماسية من خةل الكمبيوار ضب احصيل بعاا
المفاااهيم العلميااة والافكياار العلمااب واالاجاااه نحااو العلااوم لاادي بااةب الصااف الثالااث الماوسااب بالمملكااة

العربي ااة الس ااعودية ،و اس اااخدم الباح ااث الم اانهق شا ابه الاجريب ااب  ،واكون اات عين ااة الد ارس ااة م اان مجموعا اة
اجريبية( )46الميذا ومجموعاه ضااببة( )46المياذا مان باةب الصاف الثالاث الماوساب بمادارس الساعد
األهليااة بالمملكااة العربيااة السااعودية ،و قااد اساااخدم الباحااث األدوات الااليااة :دلياال البالااب ودلياال المعلاام
واخاب ااار احص اايلب للمف اااهيم واخابا اار لمه ااارات الافكي اار العلم ااب ومقي اااس ااج اااه الب ااةب نح ااو العل ااوم ،
واوصلت الدراسة إلب وجود ضروق بين ماوسب درجات أضراد المجموعاة الضااببة والاجريبياة ضاب القيااس

البعاادي لاحص اايل المفاااهيم العليم ااة واخابااار الافكي اار العلما اب ومقياااس االاج اااه لصااالح أضااراد المجموع ااة

الاجريبية.

 .12د ارسة القادر (:)2006
بعن ـوان" أثــر تــدريس العلــوم باســتخدام المنحنــى المنظــومي المعرفــي الشــامل فــي اكتســاب المفــاهيم

العلمية "

هدضت الدراسة إل معرضة أثر ادريس العلوم باساخدام المنحن المنظومب المعرضاب الشاامل ضاب اكاسااب

المفاهيم  ،وقد اساخدم الباحث المنهق شبه الاجريبب ،واكونت عينه الدراسة من (  )160بالباا وبالباة
ماان الصااف ال اربااع األساسااب بمحاضظااه إربااد ااام اقسايمهم إلااب مجمااوعاين اجريبيااة وضاااببة إحااداهما ا ام
ادريسها بالنموذج المقارم واألخرط ام ادريسها بالبريقة الاقليدية  ،وقد اساخدم الباحث األدوات الاالياة:
اخابار احصيلب من نو االخايار من ماعدد  ،ومان أهام الناااحق الااب اوصالت إليهاا الد ارساة افاوق أثار

النموذج الادريسب المقارم ضب احصيل أضراد الدراسة مقارنة بالبريقة الاقليدية بداللة مرافعة .
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 .13دراسة القرارعة (:)2006
بعن ـوان" أثــر اســتخدام المنحنــى المنظــومي فــي اكتســاب طلبــة الصــف الســادس األساســي المفــاهيم

العلمية "

هاادضت الد ارسااة إل ا الاعاارف إل ا أثاار اساااخدام المنحن ا المنظااومب ضااب اكاساااب بلبااة الصااف السااادس
األساسااب المف اااهيم العلمي ااة  ،و اساااخدم الباح ااث الم اانهق شاابه الاجريب ااب  ،واكون اات عينااه الد ارس ااة م اان

(  )72بالبا وبالبة ام اوزيعهم إلب مجموعاين اجريبية درست باساخدام المنحن المنظاومب وضااببة
درس اات بالبريق ااة الاقليدي ااة ، ،وق ااد اس اااخدم الباح ااث أدا اخاب ااار المفا ااهيم العلمي ااة ،وم اان النا اااحق الا ااب
اوصاالت إليهااا الد ارسااة افااوق أضا اراد المجموعااة الاجريبيااة علااب أضااراد المجموعااة الضاااببة ضااب اكاس اااب

المفاااهيم العلميااة ،كمااا اوصاالت أيضااا إل ا وجااود أثاار ضعااال الساااخدام المنحن ا المنظااومب علااب جميااع

مساويات البلبة.

 .14دراسة رمضان (:)2005
بعنوان"التفاعــل بــين بعــض اســتراتيجيات مــا وراء المعرفــة ومســتويات تجهيــز المعلومــات فــي تنميــة

المفاهيم العلمية والتفكير الناقد لد تلميذات الصف األول اإلعداد في مادة العلوم".

هاادضت الد ارسااة إل ا الاعاارف إل ا ماادي ضاعليااة اسااارايجية الاساااؤل الااذااب ضااب انميااة المفاااهيم العلميااة
ومهارات الافكير ضب ماد العلوم للصف األول اإلعدادي ،كما هدضت إل د ارساة الافاعال باين مسااويات

اارايجية الاساااؤل الااذااب ضااب انميااة المفاااهيم العلميااة ومهااارات الافكياار الناقااد ،و
اجهيااز المعومااات واسا ا
اساخدمت الباحثة المنهق شبه الاجريباب  ،واكونات عيناه الد ارساة مان المياذات الصاف األول اإلعادادي

بمدرسة مدينة نصر الاجريبية الموحد وقسمت العينة إل مجموعة اجريبية( )46الميذ وضاببه ()46

المي ااذ  ،وق ااد واس اااخدمت الباحث ااة األدوات الاالي ااة :اخاب ااار المحا ااوي العلم ااب واخاب ااار المف اااهيم العلمي ااة
ودلياال للمعلاام واخابااار مساااوي اجهيااز المعلومااات واخابااار الافكياار الناقااد ،واوصاالت الد ارسااة إلااب أهاام

النااحق الاالية  :وجود ضاروق باين ماوساب درجاات المجموعاة الااب اسااخدمت اساارايجية الاسااؤل الاذااب
والمجموعااة ككاال ضااب الاببيااق البعاادي والقبلااب الخابااار المفاااهيم العلميااة لصااالح الاببيااق البعاادي ،كمااا
اوصلت الدراسة إلب وجود ضاروق باين ماوساب درجاات المجموعاة الاجريبياة الااب اسااخدمت اساارايجية

الاساااؤل الااذااب والمجموعااة الضاااببة الاااب اساااخدمت البريقااة الاقليديااة ضااب انميااة المفاااهيم العلميااة ضااب
الاببيااق البعاادي لصااالح المجموعااة الاجريبيااة ،واوصاالت أيضااا إلااب وجااود ضااروق بااين ماوسااب درجااات

مجموعااة المساااوط الساابحب والعميااق ضااب اخابااار المف ااهيم العلميااة البعاادي لصااالح مجموعااة المساااوط
العميااق بينمااا الاوجااد ضااروق بااين ماوسااب درجااات مجموعااة المساااوط الساابحب والماوسااب ضااب اخابااار
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المفاهيم العلمية البعدي ،كما اوصلت الدراسة إلاب عادم وجاود ااأثير مشاارك لناو االساارايجية ومسااوي

الاجهيااز ضااب اخابااار المفاااهيم العلميااة  ،وال ا وجااود ضااروق بااين المجموعااة الاجريبيااة والضاااببة علااب
اخابار الافكير الناقد لصالح المجموعة الاجريبية ولصالح الاببيق البعدي.
 .15دراسة عبد القادر(:)2001
بعنوان " أثر استخدام أسلوب التعليم الفرد اإلرشاد في تدريس العلوم علي تنمية بعـض المفـاهيم
والمهارات واالتجاهات العلمية لد تالميذ الصف األول اإلعداد ".

الاعرف علب أثر اساخدام أسلوب الاعليم الفردي اإلرشاادي ضاب اادريس وحاد مان مقارر العلاوم للصاف
األول اإلعاادادي عل ااب انمي ااة بعااا المف اااهيم والمه ااارات واالاجاه ااات العلميااة الماض اامنة به ااا ،اس اااخدم

الباح ااث الم اانهق الاجريب ااب  ،واكون اات عين ااه الد ارس ااة م اان (  )76المي ااذا م اان مدرس ااة الجمعي ااة الخيري ااة
اإلس ااةمية اإلعدادي ااة للبن ااين بمحاضظ ااه أس اايوب  ،وق ااد اس اااخدم الباح ااث األدوات الاالي ااة :إع ااداد الوح ااد

الاعليمية باساخدام أسلوب الاعليم الفردي اإلرشادي ،واخابار احصيل المفاهيم العلمية وبباقاة مةحظاة
و مقياااس االاجاهااات العلميااة ،واوصاالت الد ارسااة إلااب وجااود اكاااضؤ بااين أضاراد المجمااوعاين ضااب احصاايل
المف اااهيم العلمي ااة وأداء المه ااارت العلمي ااة وم ااا ل ااديهم م اان ااجاه ااات علمي ااة وذل ااك قب اال اببي ااق الد ارس ااة

الاجريبية ،كما اوصلت الدراسة إلب وجود ضارق باين المجماوعاين ضاب الاببياق البعادي الخاباار احصايل

المفاهيم العلمية وذلك لصالح المجموعة الاجريبية  ،و اوصلت أيضاا إلاب وجاود ضارق باين المجماوعاين

ضااب الاببيااق البعاادي لبباقااة مةحظااة أداء المهااارات العلميااة وذلااك لصااالح المجموعااة الاجريبيااة ،و إلا

وجاود ضاارق بااين المجمااوعاين ضااب الاببيااق البعاادي لمقياااس االاجاهااات العلميااة وذلااك لصااالح المجموعااة

الاجريبية .

تعليــق علــي المحــور األول مــن حيــث أوجــه التشــابه و االخــتالف بــين الدراســة الحاليــة والدراســات

السابقة

أوالً :من حيث الموضوع:
لقد اافقت الدراسة الحاليَّة مع الد ارساات الساابقة ضاب د ارساة موضاو انمياة المفااهيم العلمياة مان خاةل
اوظيف بعا االساراايجيات مثل دراسة (قشبه )2009،أثر اوظيف اساراايجيات ما وراء المعرضة ضب
انميااة المفاااهيم العلميااة والمهااارات الحياايااة بااالعلوم لاادي بلبااة الصااف الخااامس األساسااب بلااز ،ود ارسااة

( البوياال )2011،أثاار اوظيااف أساالوب الاادراما ضااب انميااة المفاااهيم وبعااا عمليااات العلاام بماااد العلااوم
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لدط بالبات الصف الرابع األساسب ،ودراسة( عبد القاادر )2001،أثار اسااخدام أسالوب الاعلايم الفاردي
اإلرشااادي ضااب ااادريس العلااوم علااب انميااة بعااا المفاااهيم والمهااارات واالاجاهااات العلميااة لاادي اةميااذ

الصف األول اإلعدادي  ،كما اخالفت الدراسة الحاليَّة مع الدراسات السابقة ضب د ارساة موضاو انمياة
المفااهيم العلميااة مان خااةل اثاار اسااخدام بعااا االسااراايجيات مثاال د ارسااة( العاةن )2012،حيااث قااام

بد ارساة أثاار اساااخدام بريقااه الاااعلم الشخصاب خبااه كلياار ضااب انميااة المفهوماات العلميااة ضااب ماااد العلااوم

لاةمي ا ااذ الص ا ااف ال ارب ا ااع م ا اان الحلق ا ااة األول ا ااب ض ا ااب مرحل ا ااة الاعل ا اايم األساس ا ااب  ،ض ا ااب ح ا ااين َّ
أن د ارس ا ااة

(الحراحشااة )2012،أثاار اساااراايجية المماثلااة ضااب ااادريس العلااوم ضااب اكاساااب المفاااهيم العلميااة ومساااوي
أداء عمليات العلم األساسية دراسة اجريبية علب اةمياذ الصاف الخاامس األساساب ضاب األردن ،ود ارساة

(الدبسب والعةن )2010،ضاعلية اساخدام اسارايجية الادريس القاحم علب االسااببان ضاب انمياة المفااهيم

العلميااة لاادي اةميااذ الصااف ال اربااع األساسااب ضااب ماااد العلااوم ،و د ارسااة ( المحماادي ومحمااد)2010 ،
ضاعلية الاعليم االلكارونب المدمق ضب ادريس العلوم علب اسايعاب المفاهيم العلمية لدي اةميذ المرحلة

الماوسبة بالمدينة المنور .
العينة:
ثانياً :من حيث ِّ

لقد أجريت معظم الدراسات السابقة ضب البيحة العربية ( مصر ،األردن ،سوريا ،الخليق العرباب ) ،بينماا

أجريت الدراسة الحالية ضب ضلسبين  ،ولقد اخالفات الد ارساات ضاب انااول العيناة الااب اقاوم عليهاا الد ارساة
َّ
الحالياة ماع الد ارساات
وقد اناولت بعا الدراسات والبحوث مراحل عمرية مخالفة ،ولقاد اافقات الد ارساة

العينا ا ا ااة حيا ا ا ااث َّأنها ا ا ااا قاما ا ا اات عل ا ا ا ا ِّ
السا ا ا ااابقة ضا ا ا ااب ببيعا ا ا ااة ِّ
عينا ا ا ااة بلبا ا ا ااة المرحلا ا ا ااة االباداحيا ا ا ااة مثا ا ا اال

د ارسا ا ااة(القبيش ،)2013،ود ارسا ا ااة ( العا ا ااةن ،)2012،ود ارسا ا ااة ( الحراحشا ا ااة ،)2012،ود ارسا ا ااة (أبا ا ااو

جحجوم ،)2010،ودراسة(قشبه ،)2009،ود ارساة(البويل ،)2011،ود ارساة ( صاالح، )2011،ود ارساة

( الدبس ا ا ا ااب والع ا ا ا ااةن،)2010،ود ارس ا ا ا ااة (الق ا ا ا ااادري،)2006،ود ارس ا ا ا ااة (القرارعا ا ا ا اه ،) )2006،ود ارس ا ا ا ااة

َّ
الحاليااة مااع الد ارسااات السااابقة ضااب
( رمضااان )2008،ود ارسااة ( همااام )2008،كمااا اخالفاات الد ارسااة

أماا الاك الد ارساات قامات علا ِّ
ببيعة العيِّنة حياث َّأنهاا قامات علا ِّ
عيناة
عيناة بلباة المرحلاة االباداحياة َّ

بلبة المرحلة اإلعداديَّة  ،مثل ( عبد القادر ،)2001،ودراسة( المحمدي ومحمد. )2010 ،
ثالثاً :من حيث األهداف:

اعااددت األهااداف باعاادد المواضاايع الاااب اناولاهااا والد ارسااات ضكاناات اهاادف ضااب مجملهااا إلااب معرضااة أثاار
االساااراايجية المساااخدمة ضااب انميااة المفاااهيم العلميااة لاادي أض اراد العينااة ضااب كاال د ارسااة ضهناااك د ارسااات
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ه اادضت إل ااب الكش ااف ع اان الف ااروق ب ااين المجموع ااات وك ااذلك ه اادضت إل ااب الاع اارف ضعالي ااة اإلس اااراايجية
المساخدمة دون الخوا ضب اقديم الحلول المناسبة لانمية اساخدام االساراايجية أو الفاعلية مثل د ارساة

(القباايش ،)2013،د ارسااة ( الحراحشااة ،)2012،د ارسااة ( صااالح ،)2011،د ارسااة( المحماادي ومحمااد،
 ،)2010دراسة( رمضان ، )2005،دراسة( الدبسب والعةن.)2010،

رابعاً :من حيث النتائج:
أمااا بالنساابة للد ارسااات الاااب اناولاات انميااة المفاااهيم العلميااة باوظيااف بعااا االساااراايجيات ضقااد أظهاارت
معظمه ااا ا ااأثير علا ا انمي ااة المف اااهيم العلمي ااة زي اااد وانخفاض ااا مث اال د ارس ااة (البوي اال ، )2011،د ارس ااة

(صالح )2011،و دراسة (همام )2008،و دراسة (قشبه ، )2009،واافقت بعا الدراسات علاب عادم
وجااود ضااروق جوهريااة بااين الجنسااين ضااب انميااة المفاااهيم العلميااة كد ارسااة (القباايش ،)2013،أم اا بالنساابة
للدراسات الاب اناولت ضاعلية اسارايجية ضقد أثبات أن االسارايجية المساخدمة لهاا دور نااجح وضعاال

ضب انمية المفااهيم العلمياة مثال د ارساة (رمضاان ، )2008،د ارساة (المحمادي ومحماد ، )2010 ،د ارساة
(الدبسب والعةن ، )2010،دراسة(أبو جحجوم.)2010،

ثانياً الدراسات التي تناولت موضوع عظمة السمكة:
 .1دراسة األغا (:)2013
بعنوان" أثر توظيـف اسـتراتيجية عظمـة السـمكة فـي تنميـة المفـاهيم العلميـة ومهـارات التفكيـر
الناقد في علوم الصحة والبيئة لد طالب الصف العاشر األساسي".

هاادضت الد ارسااة إلااب معرضااة أثاار اوظيااف اساااراايجية عظمااة الساامكة ضااب انميااة المفاااهيم العلميااة ومهااارات
الافكير الناقد ضب علوم الصحة والبيحة لدي بةب الصف العاشر األساسب ،واكونت عينه الد ارساة مان

( )70بالبااا ماان بااةب مدرسااة كم اال ناصاار الثانويااة للبنيااين بمحاضظااة خااان يااونس وااام اقساايمهم إلااب
مجمااوعاين مجموعااه ضاااببة ومجموعااه اجريبيااة ،وقااد اساااخدم الباحااث الماانهق شاابه الاجريبااب والماانهق

الوص اافب ،واس اااخدم الباح ااث األدوات الاالي ااة :قاحم ااة للمف اااهيم العلمي ااة وقاحم ااة لمه ااارات الافكي اار الناق ااد
واخابار المفاهيم العلمية و اخابار مهارات الافكير الناقد ودليل للمعلام وأوراق عمال للبالاب  ،واوصالت

الد ارسااة إلااب أهاام النااااحق الااليااة :وجااود ضااروق بااين ماوسااب درجااات البااةب ضااب المجموعااة الضاااببة
والاجريبيااة ضااب القياااس البعاادي الخابااار المفاااهيم العلميااة ضااب علااوم الصااحة والبيحااة لصااالح المجموعااة

الاجريبية ،كما اوصلت الدراسة إلب وجود ضروق بين ماوسب درجات الباةب ضاب المجموعاة الضااببة
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والاجريبية ضب القياس البعدي الخابار مهارات الافكير الناقد ضب علوم الصحة والبيحة لصاالح المجموعاة

الاجريبية.

 .2دراسة بابية (:)2013
بعنوان" أثر استخدام استرتيجية عظمة السـمكة فـي تنميـة مهـارة حـل المشـكالت لـد طالبـات
جامعه الطائف في مقرر الثقافة اإلسالمية".

هدضت الدراسة إل الاعرف علب أثر اساخدام اسارايجية عظمة السمكة ضب انمية مهار حل المشكةت

ل اادي بالب ااات جامع ااه الب اااحف ض ااب مق اارر الثقاض ااة اإلس ااةمية ،و اس اااخدم الباحث ااان الم اانهق الاجريب ااب ،
واكونات عينااه الد ارسااة ماان ( )70بالبااة ماان بالبااات جامعااة الباااحف ضااب مقاارر الثقاضااة اإلسااةمية للعااام

 2013-2012واام اقساايمهم إلااب مجمااوعاين ضاااببة واجريبيااة ،وقااد اساااخدم الباحثاان اخابااار مهااارات
البااةب ضااب حاال المشااكةت األسارية  ،وماان أهاام النااااحق الاااب اوصاالت إليهااا الد ارسااة وجااود ضااروق بااين
ماوسااب درجااات البالبااات ضااب المجموعااة الضاااببة والاجريبيااة لصااالح المجموعااة الاجريبيااة ضااب القاادر
علب حل المشكةت اعزط الساخدام اساراايجية عظمه السمكة.

 .3دراسة الشميمر (:)2012
بعنوان"العوامــل المــؤثرة علــى توظيــف الســعوديين باســتخدام نمــوذج عظمــة الســمكة (نمــوذج
إيشيكاوا)".

هاادضت الد ارسااة إل ا بحااث موضااو اوظيااف السااعوديين ضااب القبااا الخاااه ماان خااةل االعاماااد عل ا
نموذج هيكل عظمة السمكة (نموذج إيشيكاوا)  ،كما هدضت الدراسة إل احليل أهم العوامال الماؤثر ضاب

عمليااة اوظيااف السااعوديين وذلااك ماان مجمااو وجهااات النظاار للخ اريجين الباااحثين عاان العماال ،ومااديري

منشآت القبا الخاه  ،ومديري مكاااب العمال ضاب وزار العمال ،والخباراء المامثلاين ضاب أعضااء هيحاة
الااادريس ضااب كليااات العلااوم اإلداريااة بالمملكااة ،وقااد اساااخدم الباحااث الماانهق الوصاافب  ،واكوناات عينااه

الد ارسااة ماان ( 425مفاارد )  ،وقااد اساااخدم الباحااث األدوات الااليااة  :االسااابانة ،وماان أهاام النااااحق الاااب
اوصاالت إليهااا الد ارسااة  :أن اصاانيف العناصاار الم اؤثر عل ا اوظيااف السااعوديين ضااب القبااا الخاااه

باساااخدام نمااوذج عظمااة الساامكة (  ) Ishiqawaإل ا عااد أسااباب رحيسااة للمشااكلة ،ااام اصاانيف 44

عنص ار احت اسعة عوامل رحيسة هاب قايم الوظيفاة  ،واإلجاراءات الحكومياة  ،والاعلايم العاالب  ،والاعلايم
العام  ،والقدرات والمهارات  ،والنظار االجاماعياة  ،ومابلباات العمال ضاب القباا الخااه  ،والحاواضز ،

وثقاضة العمل.
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 .4دراسة الدبسي (:)2012
أثر استخدام استراتيجية عظمة السمكة في تنمية المفـاهيم العلميـة فـي مـادة العلـوم" دراسـة تجريبيـة
على تالمذة الصف الرابع األساسي في محافظة ريف دمشق"

هادضت الد ارساة إلا الاعارف علاب أثار اسااخدام اسااراايجية عظماة السامكة ضاب انمياة المفااهيم العلمياة ضاب

ماد العلوم لماعلمب الصف الرابع األساسب ،و اساخدم الباحث المنهق الاجريبب ،واكونت عينة الد ارساة

مان ( ) 150المياذا والمياذ  ،مان منبقاة اللزالنياة الاابعاة لمديرياة اربياة رياف دمشاق واام اقسايمهم إلاب
مجمااوعاين ضاااببة واجريبيااة ،و قااد اساااخدم الباحااث األدوات الااليااة :اخابااار وحااد اعليميااة ماان مقاارر
م اااد العل ااوم للصاااف ال ارب ااع االساس ااب وها ااب وح ااد المس اااقبةت  ،واخاب ااار احص اايلب ( اخاب ااار انمياااة

المفاهيم )  ،اوصلت الد ارساة إلا الناااحق اآلاياة :وجاود ضاروق باين ماوسابب درجاات ماعلماب المجموعاة

الاجريبياة والمجموعاة الضااببة ضاب الاببياق البعادي لةخاباار ،واوصالت أيضاا إلا وجاود ضاروق باين

ماوسابب درجاات ماعلماب المجموعاة الاجريبياة والمجموعاة الضااببة ضاب الاببياق البعادي المؤجال

لةخابار.
 .5دراسة ناصيف (: (2007
بعنوان "أثر استخدام استراتيجية عظمة السمكة في تنمية مهارات ما وراء المعرفة لدى طالب الصف

األول الثانو في القاهرة".

هدضت الدراسة إل معرضة أثر اساخدام اساراايجية عظمة السامكة ضاب انمياة مهاارات ماا وراء المعرضاة لادط
باةب الصاف األول الثاانوي ضاب مااد الاااري  ،و اسااخدم الباحاث المانهق الاجريباب ،واكونات عيناة

الدرساة ماان ( ) 120بالباا وبالباة ماان باةب وبالبااات الصااف األول الثاانوي  ،وااام اقساايمهم إلااب
ا
مجموعاين مجموعه ضاببة واجريبية ،و قد اساخدم الباحث األدوات الاالية :اخابار انمية ضاب مهاارات

ما وراء المعرضة ضب ماد الااري  ،واوصلت الد ارساة إلا وجاود ضاروق لصاالح المجموعاة الاجريبياة ضاب

الاحصايل عناد مسااويات بلاوم جميعهاا ،كماا اوصالت أيضاا إلا عادم وجاود ضاروق مرابباة باالجنس باين
ماوسابات درجاات باةب وبالباات المجموعاة الاجريبياة ،ضاب اخاباار الاحصايل البعادي ضاب مااد الاااري
بمساويااه المخالفة.
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 .6دراسة : ( 2000 ( Walsh,Sattes
بعنوان"أثر استخدام استراتيجية عظمة السمكة في التحصيل في مادة العلوم  ،مقارنة بطريقة التدريس

التقليدية".

هدضت الدراسة إل معرضة أثر اساخدام اسااراايجية عظماة السامكة ضاب الاحصايل ضاب مااد العلاوم  ،مقارناة

ببريقاة الاادريس الاقليدياة ،واسااخدم الباحاث المانهق شابه الاجريباب  ،واكونات عيناه الد ارساة مان () 76

بالبا من الصف الااسع وحا الصف الحادي عشر بوالية ضرجينيا ،وام اقسيمهما إلب أربع مجموعاات،

منها مجموعاان القاا الادريب باساخدام اساراايجية عظمة السمكة ،ومجموعاان ضابباان القاا الادريب

باسااخدام بريقاة الاادريس الاقليدياة ،وقاد اسااخدم الباحاث أدا اخاباار احصايلب مان إعاداده  ،واوصالت

الد ارساة إلا وجاود ضاروق دالاة إحصااحيا لصاالح المجموعاة الاجريبياة الااب درسات باسااخدام اسااراايجية
عظمة السمكة ،عل الرغم من احسن أداء أضراد العينة الضاببة بوجه عام.

تعليــق علــي المحــور الثــاني مــن حيــث أوجــه التشــابه و االخــتالف بــين الدراســة الحاليــة والدراســات

السابقة

الدراسات التي تناولت موضوع عظمه السمكة:
أوالً :من حيث الموضوع:
لقد اافقت الدراسة الحاليَّة مع الدراسات السابقة ضب دراسة موضاو اوظياف اسااخدام اساارايجية عظماة

السمكة مثل دراسة ( األغاا )2013،أثار اوظياف اسااراايجية عظماة السامكة ضاب انمياة المفااهيم العلمياة
ومها ااارات الافكيا اار الناقا ااد ضا ااب علا ااوم الصا ااحة والبيحا ااة لا اادي با ااةب الصا ااف العاشا اار األساسب،ود ارسا ااة

(بابيااة )2013،أثاار اساااخدام اسااارايجية عظمااة الساامكة ضااب انميااة مهااار حاال المشااكةت لاادي بالبااات
جامعه الباحف ضاب مقارر الثقاضاة اإلساةمية ،ود ارساة (الدبساب )2012،أثار اسااخدام اسااراايجية عظماة

السمكة ضب انمية المفاهيم العلمية ضب ماد العلوم" دراسة اجريبية علا اةماذ الصاف ال ارباع األساساب

ضاب محاضظاة رياف دمشاق ،ود ارساة (ناصايف ( 2007 ،أثار اسااخدام اسااراايجية عظماة السامكة ضاب
انمياة مهاارات ماا وراء المعرضاة لادط باةب الصاف األول الثاانوي ضاب القااهر ،ود ارساة( والاش

 ( 2000 walsh,sattes,أثار اسااخدام اسااراايجية عظماة السامكة ضاب الاحصايل ضاب مااد العلاوم،

مقارنة ببريقة الادريس الاقليدية ،كما اخالفت الدراسة الحاليَّة مع الدراسات السابقة ضاب د ارساة موضاو
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العوامل المؤثر عل اوظيف اساخدام اسارايجية عظمة السمكة مثل د ارساة (الشاميمري ) 2012،حياث
درست العوامل المؤثر عل اوظيف السعوديين باساخدام نموذج عظمة السمكة (نموذج إيشيكاوا).

العينة:
ثانياً :من حيث ِّ
لقد أجريت معظم الدراسات السابقة ضب البيحاة العربياة ( الساعودية ،مصار ،ساوريا ،باةد أجنبياة) ،بينماا

اجرط الدراسة الحالياة ضاب ضلسابين  ،ولقاد اخالفات الد ارساات ضاب انااول العيناة الااب اقاوم عليهاا الد ارساة
َّ
الحالياة ماع الد ارساات
وقد اناولت بعا الدراسات والبحوث مراحل عمرية مخالفة ،ولقاد اافقات الد ارساة

العينا ا ا ااة حيا ا ا ااث َّأنها ا ا ااا قاما ا ا اات عل ا ا ا ا ِّ
السا ا ا ااابقة ضا ا ا ااب ببيعا ا ا ااة ِّ
عينا ا ا ااة بلبا ا ا ااة المرحلا ا ا ااة االباداحيا ا ا ااة مثا ا ا اال

دراسة(الدبسب ،)2012،كما اخالفت الدراسة الحاليَّة مع الدراسات السابقة ضب ببيعاة ِّ
العيناة حياث َّأنهاا
َّ
أماا الاك الد ارساات قامات علا ِّ
قامت علا ِّ
اإلعدادياة
عيناة بلباة المرحلاة
عيناة بلباة المرحلاة االباداحياة َّ
والثانويااة والجامعي ااة  ،مث اال (األغ ااا ،)2013،ود ارس ااة(بابي ااة ، )2013،ود ارس ااة (الش ااميمري،)2012،

ودراسة( ناصيف ، ( 2007 ،ودراسة ( والش .) 2000 , walsh,sattes
ثالثاً :من حيث األهداف:

اعااددت األهااداف باعاادد المواضاايع الاااب اناولاهااا والد ارسااات ضكاناات اهاادف ضااب مجملهااا إلااب معرضااة أثاار
اوظيف أو اساخدام اساراايجية عظماة السامكة علاب بعاا الماليارات لادي أضاراد العيناة ضاب كال د ارساة
ضهناك دراسات هدضت إلب الكشف عن الفروق بين المجموعات وكذلك هدضت إلب الاعارف أثار اسااخدام

اساااراايجية عظمااة الساامكة دون الخااوا ضااب اقااديم الحلااول المناساابة لانميااة اساااخدام االساااراايجية مثاال

د ارسااة ( األغااا ، )2013،ود ارسااة (بآبيااة ، )2013،ود ارسااة (الدبسااب ، )2012،ود ارسااة ( ناصاايف،
 ، ( 2007ود ارساة ( والاش  ، ( 2000 , walsh,sattesبينماا هادضت بعاا الد ارساات إلا معرضاة
العوامل المؤثر عل اوظيف اساخدام نموذج عظمة السمكة مثل دراسة (الشميمري.)2012،

رابعاً :من حيث النتائج:
اأثير
أمااا بالنساابة للد ارسااات الاااب اناولاات أثاار اوظياف إساااراايجية عظمااة الساامكة ضقااد أظهاارت معظمهااا اا ا
عل بعاا الماليارات زيااد وانخفاضاا مثال د ارساة (بآبياة ، )2013،د ارساة (الدبساب )2012،و د ارساة

(والاش  ، ( 2000 , walsh,sattesواافقات بعااا الد ارساات علااب عاادم وجاود ضااروق جوهريااة بااين
الجنساين ضاب اوظياف اسااراايجية عظماة السامكة كد ارساة ( ناصايف ، ( 2007 ،أماا بالنسابة للد ارساات

الا ا ااب اناول ا اات العوام ا اال الم ا ااؤثر علا ا ا اوظي ا ااف اس ا اااخدام نم ا ااوذج عظم ا ااة الس ا اامكة مث ا اال د ارس ا ااة
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(الشميمري )2012،ضقد أثبات أن العوامال الماؤثر هاب قايم الوظيفاة  ،واإلجاراءات الحكومياة  ،والاعلايم
الع ااالب  ،والاعل اايم الع ااام  ،والق اادرات والمه ااارات  ،والنظ اار االجاماعي ااة  ،ومابلب ااات العم اال ض ااب القب ااا
الخاه  ،والحواضز  ،وثقاضة العمل.

تعقيب عام على أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:
 .1المستو الدراسي :حيث اساهدضت بةب الصف الخامس االباداحب .
 .2العينة  :حيث أجريت علب بةب من مدارس وكاله اللوث الدولية.

 .3المــنهج  :حيااث اساااخدمت الباحثااة الماانهق شاابه الاجريبااب وكااان هناااك د ارسااات اساااخدمت الماانهق
الاجريب ا ا ا ااب مث ا ا ا اال( د ارس ا ا ا ااة ،بابي ا ا ا ااة ، )2013،ودراسة(الدبس ا ا ا ااب ،)2012،ودراسة(ناص ا ا ا ااف،)2007،
ودراسة(والش.)2000 ،

 .4األداة المستخدمة  :وهب اخابار احصيلب من إعداد الباحثة.
 .5دليل المعلم :وهو من إعداد الباحثة.

مدى استفادة الباحثة من الدراسات السابقة:
َّ
الحالياة  ،ضقاد اساافادت الباحثاة كثيا ار مان
من خةل الدراسات الاب اعامدت عليها الباحثاة ضاب د ارسااها

هااذه الد ارسااات ضااب إعااداد ِّ
المقدمااة واإلبااار النظااري لد ارساااها  ،حيااث ااام اقساايم اإلبااار النظااري إل ا

مبحثاين ،وماان خااةل الاعليااق السااابق علا الد ارسااات السااابقة اسااافادت الباحثاة منهااا ضااب اخايااار ماانهق

الدراسة ،واحديد ِّ
العينة المساخدمة ضب الدراسة ،كما اسافادت من المعلوماات الاوارد ضاب الدارساات ،ضاب
بناااء أدوات الد ارسااة وهااب اخابااار المفاااهيم العليمااة لبالبااات الصااف الخااامس األساسااب  ،باإلضاااضة إلا

اسااافاداها الكباارط ضااب وضااع الفااروا واخابارهااا و عاارا وافسااير النااااحق الاااب اوصاالت إليهااا د ارسااة

الباحثة.
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مقدمة:

إجراءات الدراسة
هدضت الدراسة الحالية إل دراسة "ضاعلياة اسااراايجية عظماة السامكة ضاب انمياة المفااهيم العلمياة

لدط بةب الصف الخامس األساسب " ،ويانااول هاذا الفصال عرضاا للبريقاة واإلجاراءات الااب اابعاهاا

الباحثاة ضاب الد ارساة ماضامنة منهجياة الد ارساة وبريقاة إعادادها  ،والخباوات اإلجراحياة لاببياق الد ارسااة،
ثم األساليب اإلحصاحية المساخدمة للوصول إل نااحق الدراسة وضيما يلب عرا لهذه اإلجراءات .

أوالً :منهج الدراسة وتصميمها :
اساخدمت الباحثة المنهق شبه الاجريباب ذا المجماوعاين اجريبياة وضااببة ،حياث اام اخاياار عيناة

عشواحية و أخضعت المجموعة الاجريبية للمالير المساقل ضب هذه الدراسة و هاو " اسااخدام اسااراايجية
عظمة السمكة " لمعرضة وقياس أثرها عل المالير الاابع وهو " اكاساب المفااهيم العلمياة " و أخضاعت

المجموعة الضاببة للبريقة االعايادية وهاذا المانهق هاو األكثار مةءماة لموضاو هاذه الد ارساة  ،حياث

ااام إابااا أساالوب اصااميم المجمااوعاين الضاااببة والاجريبيااة وااادرس الاجريبيااة ببريقااة عظمااة الساامكة،

وادرس المجموعة الضاببة بالبريقة المعااد  ،وبذلك يكون اصميم الدراسة كما يلب :
G1 O1 X1 O2
G2 O1 X2 O2
حيث أن  G1 :المجموعة الاجريبية  G2 ،المجموعة الضاببة .
 O1االخابار القبلب

 O2 ،االخابار البعدي .

 X1المعاملة الاجريبية  X2 ،المعاملة االعايادية .

ثانياً :مجتمع الدراسة
يشمل مجامع الدراسة جميع بالبات الصف الخاامس األساساب بمحاضظاات غاز ضاب العاام الد ارساب

( ) 2014 -2013والبالغ عددهن .21,290
ثالثاً :عينة الدراسة

شااملت عينااة الد ارسااة (  ) 92بالبااة ماان بالبااات الصااف الخااامس األساسااب بمدرسااة بنااات خااان
يااونس االباداحيااة المشاااركة ( ب ) لةجحااين ماان العااام الد ارسااب (  )2014 -2013حيااث ااام اخايارهااا
ببريقة قصدية ،وذلك ألنها قريبة من منبقة سكن الباحثة  ،واكونت عينة الدراسة من ضصلين دراسيين
ماان ضصااول المدرسااة السااالفة الااذكر ااام اخايااارهم بالبريقااة العش اواحية البساايبة  ،وهمااا الخااامس ( ) 1
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وياكااون ماان ( ) 50بالبااة والخااامس (  ) 2وياكااون ماان (  ) 50بالبااة  ،وقااد ااام اسااابعاد أربااع بالبااات

من الصف الخامس (  ) 1و كذلك من الصف الخامس (  ) 2وذلاك لاليابهم عان االخاباارات القبلياة و
البعديااة  ،وبااذلك يبلااغ عاادد البالبااات ضااب الصااف الخااامس األساسااب (  ) 46 ( ) 1بالبااة و ( ) 46

بالبااة ضااب الصااف الخااامس (  ، ) 2ليااام بعااد ذلااك اااوزيعهم عش اواحيا عل ا مجمااوعاين األول ا اجريبيااة

وادرس باساراايجية عظمة السمكة  ،والثانية ضاببة وادرس بالبريقة االعايادية  .والجدول ( ) 4 -1
يوضح ذلك .

جدول ( ) 4 -1

يوضح توزريع عينة الدراسة على المجموعتين التجريبية والضابطة .
الشعبة

المجموعة

العدد المسجل

العدد المستبعد

العدد المتبقي

خامس ( )1

الاجريبية

50

4

46

خامس () 2

الضاببة

50

4

46

100

8

92

المجموع
رابعاً :أدوات الدراسة :

لاحقيااق أهااداف الد ارسااة والاااب اامثال ضااب الاعاارف علا ضاعليااة اساااخدام اساااراايجية عظمااة الساامكة
ضااب اكاساااب المفاااهيم العلميااة لاادط بالبااات الصااف الخااامس األساسااب  ،قاماات الباحثااة بإعااداد أدوات

الدراسة والاب اامثل ضيما يلب :

 .1احليل المحاوط .

 .2اخابار المفاهيم العلمية .
 : .1تحليل المحتوى :

وقامت الباحثة باحليل المحاوط وضقا للخبوات الاالية :
 الهدف من التحليل :

احدياد قاحمااة المفااهيم العلميااة الماضاامنة ضاب وحااد اصاانيف النباااات ماان كااااب العلاوم للصااف الخااامس

األساسب الجزء الثانب .
 عينة التحليل :

ه ااب الوح ااد الس ااابعة ( النباا ااات ) م اان كا اااب العل ااوم العام ااة الج اازء الث ااانب المق اارر علا ا بلب ااة الص ااف
الخامس األساسب .
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 وحدة التحليل :
ام اعاماد الفقر كوحد لاحليل المحاوط .

 فئات التحليل :

وهو المفهوم العلمب .

 ضوابط عملية التحليل :
.1 ام الاحليل ضب إبار المحاوط العلمب  ،والاعريف اإلجراحب للمفهوم العلمب .
.2 يشمل الاحليل الوحد الخامسة من كااب العلوم العامة الجزء الثانب للصف الخاامس األساساب "
وحد اصنيف النبااات "

 ام اسابعاد األسحلة الاقويمية الوارد ضب نهاية كل ضصل وضب نهاية الوحد .
 إجراءات عملية التحليل :

 ااام احديااد الصاافحات الاااب خضااعت لعمليااة الاحلياال ضااب الكااااب وقراءاهااا جياادا  ،لاحديااد المفاااهيم
العلمية الاب اضمناها الوحد .

 اقسيم كل صفحة لعدد من الفقرات بحيث اشمل كل ضقر أو عد ضقرات صلير ضكر واحد .
 احديد المفاهيم العلمية الموجود ضب كل ضقر .
 موضوعية عملية التحليل :

أ  .صدق التحليل :

ام عرا الاحليل الذي قامت به الباحثة عل معلمين مان ذوي الخبار إلباداء الارأي ضاب بريقاة الاحليال

ونااحجه  ،وياحدد صدق الاحليل من خةل الحكم عليه ضب ضوء معايير الاحليل ونااحجه .

معايير التحليل :

 هل وحد الاحليل محدد بوضوم ؟
 هل أخذ المحلل بالاعريف اإلجراحب لفحة الاحليل .
 هل ام الاحليل وضقا لضوابب الاحليل المحدد .

ب  .ثبات التحليل :

جرط احليل محاوط الوحد الخامسة ضب شهر مارس  ، 2014ثم أعياد الاحليال مار أخارط مان قبال

الباحثة ضب شهر إبريل  2014بعد شهر من الاحليل األول  ،وهذا النو يسم

الثبات عبار الازمن

 ،كما ام حساب الثبات عبر احليال الوحاد عان برياق معلماة علاوم أخارط وهاذا الناو يسام ثباات

الاحليل عبر األشخاه.

والجدول رقم (  ) 4-2يوضح نااحق الاحليل :

44

جدول ( ) 4 -2

جدول نتائج التحليل :
المفاهيم الناتجة

التحليل

التحليل

األول

الثاني

نقاط االتفاق نقاط االختالف

الثبات

الاحليل عبر الزمن

23

26

23

3

0.94

الاحليل عبر األشخاه

26

24

24

2

0.96

وام حساب معامل الثبات باساخدام معادلة هولساب ( الهاشمب وعبية :) 204 :2006،
الثبات =
حيث أن  m :نقاب االافاق

 : n1بنود الاحليل األول

 : n2بنود الاحليل الثانب

وقااد ا اراوم معاماال الثبااات مااا بااين (  ، ) 0.96 – 0.94وه اذا ياادل عل ا معاادل ثبااات مناسااب يبمااحن

الباحثة عل اساخدام القاحمة .
ج .نتائج التحليل :

ناااق عاان احلياال الوحااد السااابعة (النبااااات )  26مفهومااا علميااا ،كمااا هااب موضااحة ضااب جاادول ()5 -1
صفحة . 79
 .2اختبار المفاهيم العلمية :
قامت الباحثة بإعداد بنود اخابار المفاهيم العلمية وضقا للخبوات الاالية :

أ .احدي ااد الموض ااوعات الما اراد ادريس ااها باس اااخدام اس اااراايجية عظم ااة الس اامكة وق ااد ا اام اخاي ااار الوح ااد
الخامسااة ماان كا اااب العلااوم العامااة للص ااف الخااامس األساس ااب الجاازء الثااانب وه ااب بعن اوان " اص اانيف

النبااات ".

ب  .احديد الهادف مان االخاباار  :يهادف االخاباار إلا معرضاة مادط اكاسااب الباةب للمفااهيم العلمياة
الوارد ضب الوحد المراد ادريسها باساراايجية عظمة السمكة .

ت  .اصميم جدول المواصفات بحيث اوز عليه األوزان النسبية لمساويات األهداف المراد قياسها ،أما
بالنس اابة لموض ااوعات المحا ااوط ض ااام إعب اااء أوزان نس اابية اعك ااس االهام ااام ال ااذي احظا ا ب ااه ض ااب عملي ااة

الادريس  ،كما هو مبين ضب الجدولين ( . ) 4 -4( ، ) 4 -3
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جدول () 4- 3

تحديد الثقل النسبي للموضوعات حسب عدد الحصص .
الموضوع

عدد الحصص

الثقل النسبي

األوعية الناقلة

3

%25

تصنيف النباتات

9

%75

المجموع

12

%100

جدول ( ) 4 -4

جدول المواصفات للوحدة حسب مستويات المعرفة .
الموضوع

عدد

فهم

تذكر

مهارات تفكير عليا

تطبيق

المجموع

األهداف

األوعية

10

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

4

10%

4

%10

1

%2.5

1

%2.5

%25

8

%20

13

%32.5

2

%5

7

%17.5

%75

12

%30

17

%42.5

3

%7.5

8

%20

%100

الناقلة

تصنيف

30

النباتات

المجموع

40

ث  .إعداد البنود االختبارية :
اساااعانت الباحث اة بقاحمااة المفاااهيم العلميااة النااجااة عاان احلياال الوحااد السااابعة ( النبااااات ) ضااب بناااء

(  ) 40بندا اخاباريا من نو االخايار من ماعدد ذي أربعة بداحل بديل واحد منها ضقب صحيح .
وقد اعامدت الباحثة ضب احديد البداحل األربع من البنود االخابارية عل :
 خبر الباحثة السابقة ضب الادريس .
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 االساعانة بمعلمب العلوم ذوي الخبر .

 االبة عل األدب الاربوي والدراسات والبحوث السابقة .
وقد راعت الباحثة عند صياغة البنود االخابارية ما يلب :

 .1أن اكون البنود سليمة من الناحية الللوية والعلمية وشاملة للمحاوط العلمب المخاار .
 .2أن اكون البنود محدد وواضحة وخالية من اللموا .

 .3اناماء كل بند للمساوط الذي يقيسه ( اذكر ،ضهم ،اببيق ،مهارات عليا ).
 .4أن ياكون كل بند من مقدمة اعقبها أربعة بداحل لاقليل الاخمين .

 .5أن اكون البنود االخايارية مناسبة للمساوط الزمنب والعقلب للبةب .

 .6أن اكون البداحل واضحة ماجانسة مع المقدمة  ،وأن يكون من هذه البداحل باديل واحاد ضقاب صاحيح
 ،وأن اكون بقية البداحل محاملة الصحة من وجهة نظر البالبات .

 .7اأخذ البنود االخابارية األرقام ( ، )........5-4-3-2-1واأخذ البداحل الاب اعقب كل بند ألحرف

(أ–ب–ج –د).

 .8قامت الباحثة باقديم مجموعة الاعليمات لاسهيل ضهم البةب للمبلوب من االخابار .
وقد قسمت التعليمات إلى قسمين :

أ .البيانات األولية للبالب والاب اشامل عل اسم ( المدرسة  ،الصف  ،المبحث )

ب .اعليمات االخابار  :ام إعباء البةب ضكر مبسابة عان الهادف مان االخاباار وعادد بناوده وبريقاة
اإلجابة عليه .

ج .تصحيح االختبار :
اا اراوم قيمااة الاادرجات عل ا االخابااار ككاال ماان صاافر درجااة كحااد أدن ا إل ا  40درجااة كحااد أعل ا ،

بحيث يحصل البالب عل درجة للسؤال الواحد إذا أجاب إجابة صحيحة عل كل سؤال .

ح .صدق االختبار :

أوالً :صدق المحكمين

بعد إعداد االخابار ضب صاوراه األولياة اام عرضاه علا مجموعاة مان المحكماين مان ذوي االخاصااه

ضااب مجااال المناااهق وباارق ااادريس العلااوم  ،ومشارضب ومعلمااب العلااوم ماان ذوي الخباار بلااغ عااددهم ( )6
ملحق رقم (  ) 1وذلك إلبداء يراحهم ومةحظااهم حول النقاب الاالية :
 .1شمولية االخابار للمفاهيم الاب ياضمنها .
 .2الصحة العلمية والللوية للفقرات .

 .3إبداء المةحظات العامة عل االخابار .
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حيث أبدط الساد المحكمين يراءهم ضب االخابار مع اسجيل بعا المةحظات الهامة ومنها :
 اوضيح بعا الرسومات ضب أسحلة االخابار .
 إعاد الصياغة الللوية لبعا األسحلة .

 ابسيب الللة بحيث اناسب مساويات البةب .
 اخاصار بعا األسحلة .

وضب ضوء مةحظات الساد المحكمين ام اعديل الةزم بحياث بقاب االخاباار ضاب صاوراه األولاب مكوناا

من (  ) 40بندا ملحق رقم ( )4االخابار بعد عرضه عل المحكمين .
تجريب االختبار :

ام اجريب االخابار عل عينة اسابةعية عشواحية قوامها ( )40بالبة من نفاس مجاماع الد ارساة الاذين

سبق لهم دراسة هذه المبحث وكان الهدف من الاجربة االسابةعية ما يلب :
 .1حساب معامل االاساق الداخلب لةخابار .

 .2احليل ضقرات االخابار لحساب معامةت الصعوبة والامييز .
 .3حساب ثبات االخابار .

 .4احديد الزمن المسالرق لةخابار .

تصحيح االختبار:

حددت درجة واحد لكل ضقار مان ضقارات االخاباار لاصابح الدرجاة النهاحياة لةخاباار( )40درجاة والدرجاة

الدنيا لةخابار (صفر) .

 أعدت الباحثة مفااحا مثقبا لاصحيح اساجابات أضراد العينة االسابةعية .


قامت الباحثة باصحيح األوراق بالمفاام المثقاب  ،وأعيادت عملياة الاصاحيح مار ثانياة للاأكاد مان

الدرجات قبل احليلها .

 رابت درجات البلبة ارايبا انازليا ،وام رصد الدرجات الخام للبلبة.

ثانياً :صدق االتساق الداخلي :

ويقصد به "قو االراباب بين درجة كل ضقار مان ضقارات االخاباار والدرجاة الكلياة لةخاباار وذلاك بحسااب

معامل بيرسون "  ،كما هو موضح ضب الجدول ( . ) 4-5
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الجدول رقم () 4-5

معامل ارتباط درجة كل فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة الكلية لالختبار
المجال رقم السؤال

تذكر

معامل االرتباط

المجال

رقم السؤال معامل االرتباط

المجال

رقم السؤال

معامل االرتباط

8

**0.803

24

**0.888
**0.807

1

**0.922

2

**0.830

4

**0.823

12

**0.877

11

15

**0.804

13

**0.803

17

*0.346

14

**0.853

35

16

**0.739

37

**0.735

18

**0.490

38

**0.413

22

**0.462

19
21
23

**0.815
**0.876
**0.486

39

**0.664

40

**0.507

26

**0.884

25

**0.946

29
31

**0.924
**0.893

27

**0.862

33

*0.343

28

**0.891

30

**0.817

32

**0.862

فهم

3

**0.915

5
7
9

**0.891
**0.839
**0.465

36

10

**0.840

6

**0.457

**0.438

20

**0.443

34

**0.668
*0.318

تطبيق

مهارات
عليا

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مساوط داللة (0.403 = )0,01

*ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مساوط داللة (0.312 = )0,05

ياضااح ماان الجاادول السااابق أن جميااع الفقارات دالااة إحصاااحيا عنااد مساااوط داللااة ( ،) 0,01، 0,05ممااا
يشير إل صدق الاناسق الداخلب لفقرات االخابار .
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وللاأكااد ماان الاناسااق الااداخلب لمجاااالت االخابااار ااام حساااب معااامةت االراباااب بااين درجااة كاال مساااوط

اعليمب والدرجة الكلية لةخابار كما هو موضح ضب جدول رقم ( : ) 4 -6
جدول () 4 -6

معامالت ارتباط درجات مجاالت االختبار بالدرجة الكلية لالختبار
المجال

معامل االرتباط

تذكر

0.730

فهم

0.796

تطبيق

0.546

مهارات عليا

0.573

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مساوط داللة (0.403= )0,01

ياضح من جدول ( ) 4-6أن معامةت اراباب مجاالت االخابار بالدرجة الكلية لةخابار دالة إحصاحيا

عل مساوط الداللة ( )0,01ما يدل عل الاناسق الداخلب لمجاالت االخابار.
ثانياً :حساب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار.

 .١معامل الصعوبة:

يقصاد بمعامال الصاعوبة" النسابة المحوياة لعادد األضاراد الاذين أجاابوا علا كال ساؤال مان االخاباار إجاباة

صااحيحة ماان المجمااوعاين المحكياااين العليااا والاادنيا ،حيااث امثاال كاال مجموعااة  %27ماان أعااداد العينااة
االسااابةعية ،ضيكااون عاادد األض اراد ضااب كاال مجموعااة ( )11ضااردا ،ويحسااب بالمعادلااة الااليااة( :الزيااود و

عليان)170 :2005،

درجة صعوبة الفقر =

مجمو اإلجابات الصحيحة عل الفقر من المجموعاين العليا والدنيا
عدد األضراد الذين أجابوا عن الفقر ضب المجموعاين

وباببيااق المعادلااة السااابقة وايجاااد معاماال الصااعوبة لكاال ضقاار ماان ضق ارات االخابااار أوجااد أن معااامةت
الصاعوبة اراوحاات مااا بااين(  ) 0,64 – 0,27وكااان ماوساب معاماال الصااعوبة الكلااب( ،)0.44وبااذلك ااام
اإلبقاء عل جميع ضقرات االخابار ،وذلك لمناسبة مساوط درجة صاعوبة الفقارات ،حياث اقبال معاامةت

الصعوبة ما بين(  ( .) 0,80 -0,20أبو دقة ) 170 :2008 ،
 .٢معامالت التمييز:

ام حساب معامةت الامييز للفقرات وضقا للمعادلة الاالية ( :أبو دقة )172 :2008،
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عدد اإلجابات الصحيحة عل الفقر ضب المجموعة العليا – عدد اإلجابات
الصحيحة عل الفقر ضب المجموعة الدنيا

معامل امييز الفقر =

عدد أضراد إحدط المجموعاين

حيااث اراوحاات جميااع معااامةت الامييااز لفق ارات االخابااار بعااد اساااخدام المعادلااة السااابقة بااين( – 0,27
 ) 0,73للامييااز بااين إجابااات الفحاااين العليااا والاادنيا ،وقااد بلااغ ماوسااب معاماال الامييااز الكلااب ( ) 0,62

ويقباال علاام القياااس معاماال الامييااز إذا بلااغ أكثاار ماان( ( )0,20أبااو دقااة  ) 172: 2008،وبااذلك ابقااب

الباحثة عل جميع ضقرات االخابار.

والجدول ( ) 4-7يبين معامةت الصعوبة والامييز لفقرات االخابار :
جدول () 4-7

معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

معـــــــــــــــــــــــــامالت معــــــــــــــــــــامالت
التمييز

الصعوبة

0.64
0.73
0.64
0.73
0.64
0.73
0.55
0.64
0.73
0.64
0.73
0.64
0.64
0.73
0.64
0.73
0.64
0.73
0.36
0.45

0.68
0.55
0.50
0.45
0.50
0.36
0.55
0.41
0.36
0.50
0.36
0.50
0.32
0.64
0.50
0.64
0.50
0.45
0.27
0.41

م
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

متوسط معامل الصعوبة الكلي

معــــــــــــــــــــــــامالت معــــــــــــــــــامالت
التمييز

الصعوبة

0.36
0.27
0.32
0.36
0.41
0.50
0.41
0.36
0.41
0.36
0.45
0.59
0.32
0.55
0.45
0.32
0.45
0.36
0.64
0.41

متوسط معامل التمييز الكلي
0.62

0.44
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0.73
0.55
0.64
0.73
0.64
0.45
0.64
0.73
0.64
0.73
0.36
0.64
0.45
0.73
0.36
0.64
0.36
0.73
0.73
0.27

ثالثاً :ثبات االختبار :

ويقص ا ااد با ا ااه الحصاا ااول علا ا ا نفا ا ااس النااا اااحق عن ا ااد اك ا ا ارار القي ا اااس باس ا اااخدام نف ا ااس األدا ضاا ااب نفا ا ااس

الظروف"ويحس ااب معام اال الثب ااات بب اارق عدي ااد  ،وق ااد قام اات الباحث ااة بإيج اااد معام اال الثب ااات ببريقا ااب
الاجزحة النصفية وكودر -رياشارد سون 21عل النحو الاالب :
أوالً :طريقة التجزئة النصفية :
ام اساخدام درجات العينة االسابةعية لحساب ثبات االسابانة ببريقة الاجزحة النصفية،حيث ام اجزحة
االسابانة إل نصفين ،الفقرات الفردية مقابل الفقارات الزوجياة لةخاباار ،وذلاك لحسااب معامال االرابااب

بين النصفين ،ثم جرط اعديل البول باساخدام معادلة سبيرمان بروان
الثبات المعدل =

ملحم (. ) 263 : 2005

والجدول ( ) 4 – 8يوضح معامةت ثبات االخابار:

جدول() 4-8

معامالت ثبات االختبار
المجال

عدد الفقرات

الطريقة

معامل الثبات بعد التعديل

تذكر

12

بيرسون

0.898

فهم

*17

جامان

0.975

تطبيق

*3

جامان

0.853

مهارات عليا

8

بيرسون

0.753

الدرجة الكلية

40

بيرسون

0.93

 ام اساخدام معادلة جامان الن النصفين غير ماساويين
ياضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلب ( ،)0.93وهذا يدل عل أن االخابار يامااع بالثباات

مما يبمحن الباحثة إل اببيقه عل عينة الدراسة.

ثانياً :طريقة كودر -ريتشارد سونKuder and Richardson : 21
كما جرط حساب معامل الثبات لةخابار باسااخدام معادلاة كاودر – رياشاردساون ( ) 21ببقاا للمعادلاة

الاالية :
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ر 21

م(ك–م)

= - 1

حيث أن  :م  :الماوسب

2

( المنيزل)203:2009،

ك

ك  :عدد الفقرات

2

 :الاباين

و الجدول ( ) 4 -9يوضح معامةت الثبات لمساويات االخابار واالخابار الكلب :
الجدول () 4 -9

عدد الفقرات والتباين والمتوسط ومعامل كودر ريتشارد سون21
المجال

ك

ع2

م

معامل كودر ريتشارد شون 21

تذكر

12

16.487

5.775

0.893

فهم

17

46.712

6.825

0.970

تطبيق

3

1.590

1.500

0.792

مهارات عليا

8

4.240

3.625

0.609

الدرجة الكلية

40

105.487

17.725

0.930

ياضااح ماان الجاادول ( ) 4-9أن معاماال كااودر رياشااارد س اون  21لةخابااار ككاال كاناات ( )0,93وهااب
قيمة عالية ابمحن الباحثة إل اببيق االخابار عل عينة الدراسة.

ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب :

انبةقا من الحره عل سةمة النااحق  ،واجنبا آلثار العوامل الدخيلة الاب ياوجب ضببها والحد من
يثاره ااا للوص ااول إلا ا نا اااحق ص ااالحة قابل ااة لةس اااعمال والاعم اايم ،ابن اات الباحث ااة بريق ااة " المجموعا ااان

الاجريبية والضااببة باخاباار بباق علا المجماوعاين قبال الاجرباة  ،ومقارناة الماوسابات الحساابية ضاب
بعا الماليرات أو العوامل لذا قامت الباحثة بضبب الماليرات الاالية:
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 .1تكافؤ مجموعتي الدراسة في التحصيل في مبحث العلوم:
جدول () 4-10

نتائج اختبار "ت" لمعرفة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير التحصيل في
مبحث العلوم قبل تطبيق البرنامج
االنحراف

المتغير

المجموعة

العدد

المتوسط

التحصيل في

تجريبية

46

28.946

5.251

ضابطة

46

29.261

4.417

مبحث العلوم

المعيار

"ت "
0.312

قيمة

الداللة

مستوى
الداللة

 0.756غير دالة
إحصائياً

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )90وعند مساوط داللة ( 1,98 =) 0.05 ≥ α
*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )90وعند مساوط داللة ( 2,63= ) 0.01 ≥ α
ياضااح ماان الجاادول ( ) 4-10عاادم وجااود ضااروق ذات داللاة إحصاااحية عنااد مساااوط داللااة ( )0.05بااين
المجموعاين الاجريبية والضاببة ضب مالير الاحصيل ضب مبحث العلوم قبل بدء الاجربة وهاذا يعناب أن

المجموعاين ماكاضحاين ضب الاحصيل ضب مبحث العلوم.

 .2تكافؤ مجموعتي الطالبات قبل توظيف استراتيجية عظمة السمكة في االختبار القبلي :
والجا اادول ( ) 4-11يبا ااين ناا اااحق اخابا ااار ( ت ) للفا اارق با ااين المجما ااوعاين الاجريبي ا اة والضا اااببة عل ا ا

االخابار القبلب :
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جدول () 4-11

نتائج اختبار "ت" لمعرفة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار القبلي
المهارة

تذكر
فهم
تطبيق

المجموعة

العدد

المتوسط

تجريبية

46
46
46
46
46
46
46
46

4.543
4.826
5.543
6.196
0.957
0.870
2.587
2.804

1.410
2.184
2.286
2.587
0.842
0.885;2
1.240
1.905

تجريبية

46
46

13.891
14.696

3.598
5.448

ضابطة
تجريبية
ضابطة
تجريبية
ضابطة

مهارات عليا
الدرجة الكلية

االنحراف

تجريبية
ضابطة
ضابطة

المعيار

"ت"

0.737
0.769
0.483

قيمة

مستوى

الداللة

الداللة

0.463

غير دالة
إحصائياً

0.444

غير دالة
إحصائياً

0.630

غير دالة
إحصائياً

0.649

0.518

غير دالة
إحصائياً

0.836

0.406

غير دالة
إحصائياً

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )90وعند مساوط داللة ( 1,98 =) 0.05 ≥ α
*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )90وعند مساوط داللة ( 2,63= ) 0.01 ≥ α

ياضح من الجدول ( ) 4-11عدم وجود ضروق ذات داللة إحصاحية عند مساوط داللة( )0.05 =αبين

بالبااات المجموعااة الضاااببة وبالبااات المجموعااة الاجريبيااة ضااب الدرجااة الكليااة لةخابااار ،وعليااه ضااإن

المجموعاين ماكاضحاان ضب االخابار.
دليل المعلم :

ما اان خا ااةل مراجعا ااة األدب الاربا ااوي الم ا ارابب باسا اااراايجيات الا اااعلم النشا ااب والا اااعلم البنا اااحب  ،وخاصا ااة
اساراايجية عظمة السمكة ،قامت الباحثة بإعداد دليل مرشد للمعلم يمكن اساخدامه أثنااء قياماه باادريس

الوحد وضقا لهذه االساراايجية  ،واعداد أوراق عمل للبالبة ااضمن أسحلة عل الموضاوعات الد ارساية ،
حيااث قاماات الباحثااة بانظاايم محاااوط وحااد ( اصاانيف النبااااات ) والمامثلااة ضااب موضااوعين ( األوعيااة

الناقلة و الاصنيف ) واوزيعها عل (  ) 12حصة ادريسية  ،وحددت لكال حصاة األهاداف السالوكية ،
واألدوات والوساحل الةزمة  ،والخبوات الادريسية  ،والاقويم  ،ملحق رقم ( . ) 6
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بحيث يشتمل على :

 .1عنوان الدرس ( المفهوم ) .

 .2األهداف السلوكية (حيث يمكن قياس مدط احقق األهداف بعد كل درس من دروس الوحد ).
 .3األدوات والوسائل التعليمية :

وااضامن األدوات والماواد والمصاادر الاعليمياة الااب ااؤدي إلا احقياق األهاداف السالوكية للادرس بشاكل

ضعال وببريقة محببة ومشوقة للبةب .
 .4خطوات التدريس :

 .1قسم الفصل إل أربعة مجموعات ماساوية غير ماجانسة .
 .2رسم مخبب عظمة السمكة ( رأس السمكة – العمود الفقري – العظام الرحيسية ).
 .3كاابة ( العنوان – المفهوم ) داخل رأس السمكة .

 .4اوجيه الماعلمين نحو قراء ( العنوان – المفهوم ) داخل رأس السمكة .

 .5اوجيه الماعلمين إل سؤال أنفسهم السؤال اآلاب  ( :ماذا أعرف عن الموضو ؟ )
 .6مساعد الماعلمين داخل المجموعات عل اوليد قدر كبير من األسحلة الفرعية .
 .7انمية بةقة الماعلمين من خةل زياد عدد األسحلة .

 .9البلااب ماان كاال بالااب ضااب المجموعااة ذكاار الخصاااحه أو األسااباب لنهايااة كاال عظمااة رحيسااة ماان
عظام السمكة وذلك حسب ببيعة المفهوم .

 .10بعاد اناهاااء المجموعااات  ،يااام البلااب ماان كال مجموعااة أن احاادد ثةثااة خصاااحه أو أكثاار حسااب
المفهوم اقوم بارايبها حسب أهمياها .

 .11قيام كل مجموعة بعرا ما اوصلت إليه عل باقب المجموعات .

 .12مناقشة جماعية اشمل جميع البلبة ضب الفصل ضيما اوصلت إليه المجموعات .
 .13الدضا عما اوصلت إليه كل مجموعة من خةل اقديم الحقاحق واألمثلة الاب ادعم ذلك .

 .14كاابة ما ام االافاق عليه ضب السبور  ،ثم انظيم المعلوماات داخال مخباب عظماة السامكة واكمالاه
من خةل اكرار األسحلة مع الماعلمين مع مراعا عدم اكرارها مع ماعلمين يخرين .

 .5التقويم :

ويحاااوي الاادليل علا أسااحلة موضااوعية ومقاليااة حااول المفاااهيم العلميااة للاأكااد ماان ماادط احقااق األهااداف

السلوكية .
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وقامت الباحثة بإعداد الدليل وفقا للخطوات التالية :
 .1االبة عل األدب الاربوي والدراسات السابقة ضب هذا المجال .

 .2احديااد محاااوط الماااد العلميااة وهااب الوحااد السااابعة ( اصاانيف النبااااات ) ماان كااااب العلااوم الجاازء
الثانب للصف الخامس االساسب .

 .3االبة عل محاوط موضوعات الوحد السابعة ( اصنيف النبااات ) .

 .4عاارا الاادليل ضااب صااوراه األوليااة عل ا مجموعااة ماان المحكمااين ماان ذوي االخاصاااه (مش ارضب

العلوم – معلمب العلوم للصف الخامس ) إلبداء آرائهم حوله من حيث :
 مدط شمولية الدليل لمحاوط وحد ( اصنيف النبااات ) .
 مدط مناسبة الدليل لمساوط بلبة الصف الخامس .
 الصحة العلمية والللوية .

 حذف أو إضاضة أو إبداء أي مةحظات أخرط .
وبعد أخذ يراء المحكمين قامت الباحثة باإجراء الاعاديةت الااب أوصا بهاا المحكماون وخارج الادليل ضاب

صوراه النهاحية  ،انظر ملحق رقم ( . ) 6
تطبيق وتنفيذ الدليل :

حيث قامت الباحثة بانفيذ دروس الدليل مع بةب المجموعة الاجريبياة  ،بحياث بلاغ مجماو الحصاه

المخصصة لانفيذ الدليل ب (  ) 12حصة  ،بواقع أربع حصه أسبوعيا لمد ثةثة أسابيع .

إعداد أوراق عمل :

قامت الباحثة بإعداد أوراق عمل وهب عبار عن أسحلة مابلب سابق ،واقويم اكوينب واقويم خاامب ضب
وحد اصنيف النبااات  ،حيث يام اوزيع هذه األوراق عل البةب وذلك لإلجابة عنها ،وكاابة اإلجابة

عل مخبب عظمة السمكة .
األساليب اإلحصائية :

لقد قامت الباحثاة بافرياغ واحليال أدا الد ارساة مان خاةل البرناامق اإلحصااحب ( ) SPSSواام اسااخدام

االخابارات اإلحصاحية الاالية:

 .1ام اساخدام معامل اراباب بيرسون "  " pearsonإليجاد صدق االاساق الداخلب .
 .2ااام اساااخدام معاماال اراباااب ساابيرمان ب اراون للاجزحااة النصاافية الماساااوية  ،ومعادلااة جامااان للاجزحااة

النصفية غير الماساوية إليجاد معامل الثبات .

 .3اخابار  T.test independent sampleإليجاد الفروق بين المجموعاين .
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 .4معامل إياا ،و  dإليجاد حجم الاأثير .

 .5معادلة معدل الكسب لبةك إليجاد ضعالية اساراايجية عظمة السمكة .
خطوات الدراسة :
من أجل احقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بإجراء الخبوات الاالية:

 .1اإلبااة عل ا اإلبااار النظااري واألدب الاربااوي الااذي اناااول اساااراايجية عظمااة الساامكة والمفاااهيم

العلمية ،المامثل ضب الكااب والد ارساات ضاب مجاال اسااراايجية عظماه السامكة والمفااهيم العلمياة ضاب مااد

العلاوم  ،ورسااحل الماجسااير والادكاو ار و الد ارساات السااابقة و المقااييس الماعلقاة بهاذه الد ارساة مان أجاال
إعداد أدوات الدراسة.

 .2إعااداد أدوات الد ارسااة وشااملت أدا احلياال المحاااوط  ،و االخابااار الاحصاايلب وعرضااهما عل اب نخبااة

من الساد المحكمين.

 .3إعداد دليل المعلم للوحد السابعة (النبااات) للصف الخامس األساسب ضب مبحث العلوم .
 .4القيااام بالحصااول علااب كااااب رساامب ماان عماااد الد ارسااات العليااا بجامعااه األزهاار والخاااه باسااهيل

مهمة الباحثة إلجراء دراساها ضب مدرسة بنات خان يونس االباداحية المشاركة ( ب ) لةجحين.

 .5اببيااق أدوات الد ارسااة علااب العينااة االسااابةعية إلج اراء عمليااة الاقنااين للاأكااد ماان صاادقها وثبااه اا.
ومن ثم الاببيق علب العينة الفعلية الحقيقية.

 .6احديد العينة الفعلية واببيق أداوات الدراسة عليها قبليا.
 .7اببياق اساااراايجية عظمااة الساامكة علا المجموعاة الاجريبيااة  ،والبريقااة االعاياديااة علا المجموعااة

الضاببة .

 .8اببيق أدا الدراسة عل العينة بعديا.

 .9القيام بجمع المعلومات وافريلها واحليلها إحصاحيا بهدف معالجة ضروا الدراسة.

 .10افسااير النااااحق الاااب اوصاالت إليهااا الد ارسااة وعلااب ضااوء هااذه النااااحق يااام كاابااة بعااا الاوصاايات
والمقارحات بهدف االسافاد منها ضب المساقبل.
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الفصل الخامس
عرض نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها
 عرا نايجة السؤال األول وافسيره ومناقشاه
 عرا نايجة السؤال الثانب وافسيره ومناقشاه
 عرا نااحق السؤال الثالث وافسيره ومناقشاه
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عرض نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها
مقدمة:
يعاارا هااذا الفصاال النااااحق الاااب اوصاالت إليهااا الباحثااة ،بناااء علااب المعالجااات اإلحصاااحية الاااب

اساخدمت علب ما ام جمعه ،واحليله من البيانات الاب ام الاوصل إليها.
نتائج السؤال األول ومناقشتها :

ياانه الس اؤال األول عل ا ":مــا هــي المفــاهيم العلميــة الواجــب اكتســابها لــدى طالبــات الصــف

الخــــامس األساســــي" ؟ ولإلجابا ااة عا اان ها ااذا الس ا اؤال قاما اات الباحثا ااة با اااالبة عل ا ا األدب الاربا ااوي
والد ارسااات السااابقة الماعلقااة بموضااع الد ارسااة الحاليااة  ،وبالاااالب قاماات الباحثااة باحلياال المحاااوط لمعرضااة

المفاااهيم الماضاامنة ضااب الوحااد السااابعة ماان كااااب العلااوم الجاازء الثااانب للصااف الخااامس األساسااب ،وقااد
اضمنت قاحمة المفاهيم ( ) 26مفهوما ودالالاها اللفظية كما هب موضحة ضب الجدول (. ) 5-1
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جدول () 5-1

قائمة المفاهيم العلمية المتضمنة في الوحدة السابعة (تصنيف النباتات)
الرقم

الداللة اللفظية

المفهوم

.1

الخاصية الشعرية

ارافا السواحل ضب األنابيب الرضيعة جدا ضد الجاذبية األرضية .

.2

األوعية الناقلة

هب أنابيب يام اناقال السواحل ضيها ضب النبااات بالخاصية الشعرية .

.3

أوعية الخشب

نسيق داخلب يقوم بنقل الماء واألمةم ضب النبات واوجد ضب الساق والجذور

.4

أوعية اللحاء

نسيق خارجب يقوم بنقل اللذاء ( العصار الناضجة ) من الورقة إل بقية أجزاء النباة.

.5

الحلقات السنوية

هب ألوان واموجات اظهر ضب أوعية الخشب وادل عل عمر الشجر

.6

النبااات الوعاحية

هب النبااات الاب ياواجد ضيها أوعية ناقلة ولها جذور وسيقان وأوراق حقيقية .

.7

النبااات الةوعاحية ( الح اززيات )

هب نبااات اخلو أجسامها من األوعية الناقلة ويوجد لها أشباه ( سيقان  ،جذور و أوراق )

.8

النبااات الوعاحية الةبذرية

هب نبااات لها أوعية ناقلة و ااكاثر باألبواغ ( السرخسيات )

.9

النبااات الوعاحية البذرية

هب نبااات لها أوعية ناقلة وااكاثر بالبذور .

.10

النبااا ا ا ا ا ا ااات الوعاحيا ا ا ا ا ا ااة البذريا ا ا ا ا ا ااة الزهريا ا ا ا ا ا ااة هب نبااات لها أوعية ناقلة ااكاثر بالبذور وال اكون أزها ار  ،واكون مخاريب ذكرية وأنثوية .

( المخروبيات )
.11

النبااات الوعاحية البذرية الزهرية

هب نبااات لها أوعية ناقلة ااكاثر بالبذور ولها أزهار

.12

النبااات ذوات الفلقاين

هب نبااات وعاحية بذرية زهرية بذورها لها ضلقاين .

.13

النبااات ذوات الفلقة الواحد

هب نبااات وعاحية بذرية زهرية بذورها لها ضلقة واحد .

.14

الزهر

هب عضو الاكاثر ضب النبااات الوعاحية البذرية الزهرية .

.15

الالقيح

هو اناقال حبوب اللقام من عضو الاذكير إل عضو الاأنيث ضب الزهر .

.16

الالقيح الذااب

هو اناقال حبوب اللقام من ماك زهر إل ميسم نفس الزهر .

.17

الالقيح الخلبب

هو اناقال حبوب اللقام من ماك زهر إل ميسم زهر أخرط .

.18

اإلخصاب

هو اندماج حبة اللقام مع البويضة لاكوين البذر .

.19

أشباه الجذور

شعيرات رقيقة اقوم مقام الجذر

.20

أشباه األوراق

أو ارق بسيبة ااكون من ببقة واحد من الخةيا

.21

األبواغ

حبيبات صلير جدا جدا اخرج من الحاضظة عند نضجها  ،واكون نبااا جديدا

.22

الدضيحات

عبار عن بيوت بةسايكية ااوضر ضيها درجة الحرار المةحمة لنمو النبااات

.23

المخروب الذكري

ه ااو مخ ااروب اأناج ااه النياا ااات الصا انوبرية ( المخروبي ااة ) يك ااون ص االير الحج اام ويوج ااد علا ا

.24

المخروب األنثوي

.25

أعضاء الاذكير ضب الزهر

ويكون البويضات .
األغصان الداخلية السفلية أ
هب أسدية عبار عن خيوب احمل ضب نهاياها أكياس اوجد بها حبوب اللقام اسم الماك

.26

أعضاء الاأنيث

هب كرابل اأكون البويضات  ،وااكون من ميسم وقلم وميا .

ويناق حبوب اللقام.
األغصان العلوية الخارجية أ
ها ااو مخا ااروب اأناجا ااه النيااا ااات الصا اانوبرية ( المخروبيا ااة ) يكا ااون كبيا اار الحجا اام ويوجا ااد عل ا ا
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نتائج السؤال الثاني ومناقشتها :

ينه السؤال الثانب عل " :ما أثر توظيف استراتيجية عظمة السمكة في تنمية المفاهيم العلمية فـي
مادة العلوم لدى طالبات الصف الخامس األساسي"؟

ولإلجابااة عاان هااذا الس اؤال قاماات الباحثااة بصااياغة الفاارا الصاافري الاااالب:ال توجــد فــروق ذات داللــة

إحصائية عند مستوى الداللـة )( α ≤ 0.05بـين متوسـط درجـات الطالبـات فـي المجموعـة التجريبيـة
ومتوسط درجات الطالبات في المجموعة الضابطة على اختبار المفاهيم البعد .

-وللاحق ااق م اان ص ااحة ه ااذا الف اارا ا اام اس اااخدام اخاب ااار "ت" لعينا ااين مس اااقلاين "

test

T.

" independent sampleوالجدول ( ) 5-2يوضح ذلك.

الجدول () 5-2

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق في بين
متوسطات درجات الطلبة في المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعد

المجال
تذكر
فهم
تطبيق

مها ارت عليا
الدرجة الكلية

االنحراف

المجموعة

العدد

المتوسط

اجريبية بعدي

46

10.239

1.336

ضاببة بعدي

46

7.391

1.556

اجريبية بعدي

46

13.913

2.009

ضاببة بعدي

46

8.478

2.795

اجريبية بعدي

46

2.522

0.722

ضاببة بعدي

46

1.087

0.694

اجريبية بعدي

46

6.696

1.919

المعيار

ضاببة بعدي

46

3.217

1.519

تجريبية بعد

46

33.370

3.906

ضابطة بعد

46

20.174

3.849

قيمة "ت"
9.417

10.709

9.717

9.639

16.320

قيمة

مستوى الداللة

الداللة
0.000

دالة إحصاحيا عند 0.01

0.000

دالة إحصاحيا عند 0.01

0.000

دالة إحصاحيا عند 0.01

0.000

دالة إحصاحيا عند 0.01

0.000

دالة إحصائياً عند 0.01

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )90وعند مساوط داللة ( 1,98 = ) 0.05 ≥ α
*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )90وعند مساوط داللة ( 2.63= ) 0.01 ≥ α

ياضح من الجدول (: ) 5- 2

قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية ضب الدرجة الكلية لةخابار عند مساوط داللة

(  ، ) 0.01 ≥ αوهااذا ياادل علا وجااود ضااروق ذات داللااة إحصاااحية بااين ماوسااب درجااات المجموعااة
الاجريبي ااة وماوس ااب درج ااات المجموع ااة الض اااببة ض ااب االختبـــار التحصـــيلي ،وب ااذلك نا ارضا الفرض ااية

62

الصفرية ونقبل الفرضية البديلة ،توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة ( ) 0.05 ≥ α
بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضـابطة فـي اختبـار اكتسـاب

المفاهيم العلمية لصالح المجموعة التجريبية.

ولحساب حجم الاأثير قامت الباحثة بحساب مربع إياا " "η2باساخدام المعادلة الاالية:
t2
2
= η
t2 + df
( محمد وعبد العظيم )430 :2012،

وعان برياق " "η2أمكان إيجااد قيماة  dالااب اعبار عان حجام الااأثير للبرناامق المقاارم باسااخدام المعادلاة
الاالية:

2

2
=d

1  2

ويوضح الجدول المرجعب () 5 - 3حجم كل من قيمة ( : η2 ، dحسن ) 271 :2011،
جدول () 5-3

الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم
التأثير

األداة المستخدمة
d
η2

حجم التأثير
صغير

متوسط

كبير

كبير جداً

0.2
0.01

0.5
0.06

0.8
0.14

1.1
0.20

ولقااد قام ات الباحث اة بحساااب حجاام اااأثير العاماال المساااقل (اوظيااف اساااراايجية عظمااة الساامكة) عل ا
العامل الاابع (اخابار المفاهيم ) .
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والجدول ( ) 5-4يوضح حجم الاأثير بواسبة ٍ
كل من "."d" ، " η2
الجدول () 5 – 4

قيمة "ت" و " "η2و " "dوحجم التأثير في االختبار الكلي
المجال

قيمة "ت

قيمة η2

قيمة d

حجم التأثير

تذكر

9.417

0.496

1.985

كبير جدا

فهم

10.709

0.560

2.258

كبير جدا

تطبيق

9.717

0.512

2.049

كبير جدا

مهارات عليا

9.639

0.508

2.032

كبير جدا

الدرجة الكلية

16.320

0.747

3.441

كبير جدا

وبناء عل الجدول المرجعب (  ) 5- 3ياضح من الجدول ( ) 5 -4أن حجم الااأثير كاان كبيا ار جادا
 ،حيث كان مربع إياا للدرجة الكلية لةخابار (  ) 0.747وهو أكبار مان (  ) 0.14وهاذا يادل علا أن
االساراايجية أثرت عل احصيل البلبة بشكل كبير جدا.
واعزو الباحثة هذه النايجة إل األسباب الاالية :

 .1اساراايجية عظمة السمكة احاوت انظيما للمحااوط سااعد علا جعال الااعلم ذا معنا  ،وساهل علا

البالبات اسايعاب األضكار والمفاهيم الوارد ضيها  ،وربب المعرضة الجديد مع المخزون المعرضب الموجود
لدط البلبة وابوير المهارات العقلية المخالفة مما سهل عل البالبات أيضا اساارجا المعلوماات عناد
أداحهم عل االخابار  ،أكثر مما كان عند المجموعة الضاببة .

 .2اساراايجية عظمة السمكة اعامد عل مجموعة من األساليب العلمياة مثال العصاف الاذهنب  ،الااعلم
الاعااونب  ،بارم األساحلة  ،وكااذك ممارساة عملياات الافكيار بشااكل مباشار مثال إدراك العةقاات  ،إجاراء

المقارنات  ،الاساؤل  ،مما ساعد البالبات عل الاعبير عن أضكارهم واأملها و اعديلها .

 .3الحره عل مشاركة البالباات ضاب إعاداد مخبباات عظماة السامكة دضعااهم إلا احضاير الادروس
بشكل جيد لياسن لهم المشاركة الفاعلة مما يشجعهم علا اقبال المعلوماات الجدياد  ،ويسااعدهم علا

رضع مساويااهم الاحصيلية .

 .4اساااراايجية عظمااة الساامكة جديااد علا البالبااات ممااا أدط إلا زياااد اهامااامهم واناباااههم وداضعياااهم
نحو الاعلم  ،وقد أظهاروا رغبااهم ضاب ااباعهاا ضاب الماواد الد ارساية األخارط كالللاة العربياة واالجاماعياات

النها ابعدهم عن الملل والضجر داخل الحصة الدراسية .
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 -5ربااب مخببااات عظمااة الساامكة بعضااها باابعا خااةل الشاارم  ،ماان خااةل اوجيااه األسااحلة للبلبااة ،
ومناقش اااهم ضيم ااا درس ااوه وربب ااه م ااع ال اادرس الجدي ااد أس ااهم ض ااب رض ااع مس اااوط الاحص اايل ل اادط المجموع ااة

الاجريبية .

 .6ساااعدت اساااراايجية عظمااة الساامكة البالبااات عل ا انظاايم واجهيااز معلومااااهم  ،كمااا وأسااهمت ضااب
اوليااد أسااحلة إبداعيااة زادت ماان بةقااااهم ؛ الهامامهااا بااالربب بااين مجاااالت المعرضااة المخالفااة  ،باقااديمها
أنش اابة اعليمي ااة ااناس ااب م ااع الواق ااع  ،مم ااا يس اااعد علا ا اس ااادعاء المعلوم ااات وا ااذكرها ث اام اس ااايعابها

وضهمها .
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نتائج السؤال الثالث ومناقشتها :
ينه السؤال الثالث" :ما فاعلية اسـتراتيجية عظمـة السـمكة فـي تنميـة المفـاهيم العلميـة فـي

مادة العلوم لدى طالبات الصف الخامس األساسي"؟

ولإلجابااة عاان الس اؤال قاماات الباحثااة بصااياغة الفاارا الصاافري الاااالب:ال تحقـــق اســـتراتيجية عظمـــة

الســمكة معــدل كســب (  ) ≤ 1.2فــي تنميــة المفــاهيم العلميــة كمــا يقــاس بمعادلــة الكســب المعــدل

لبالك.

-وللاحقق من صحة هذا الفرا ام اساخدام المعادلة الاالية ( :حسن ) 297: 2011،

حيث ه = ماوسب االخابار البعدي .

س= ماوسب االخابار القلبب .

د= الدرجة النهاحية .

والجدول ( ) 5- 5يوضح معدالت الكسب لبةك لمجاالت االخابار المخالفة .
جدول () 5 -5

المتوسطات الحسابية لالختبار القبلي والبعد ومعدل الكسب لمجاالت االختبار واالختبار الكلي.
النهائية

المتوسط
القبلي

المتوسط

تذكر

12

4.543

10.239

1.24

فهم

17

5.804

13.913

1.20

تطبيق

3

0.957

2.522

1.29

مهارات عليا

8

2.587

6.696

1.27

الدرجة الكلية

40

13.891

33.370

1.23

المجال

الدرجة
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البعد

معامل الكسب

ياضااح ماان الجاادول (  ) 5 -5أن معااامةت الكسااب اراوحاات مااا بااين (  ) 1.29 -1.2وكااان معاماال
الكسااب الكلااب لةخابااار (  ) 1.23وهااو أكباار ماان معاماال الكسااب االضا ارضااب ( ، ) 1.2وبااذلك نارضا

الفرضية الصفرية نقبل الفرضية البديلاة " احقاق اسااراايجية عظماة السامكة معادل كساب ( ) ≤ 1.2
ضب انمية المفاهيم العلمية كماا يقااس بمعادلاة الكساب لابةك "  .واعازو الباحثاة هاذه النايجاة وباإلضااضة

إل األسباب الوارد ضب النااحق الماعلقة ضب افسير السؤال الثانب  ،إل :

 .1أن المعلم الذي يقوم باوظيف اساراايجية عظمة السمكة ال بد له من اابا خبوات ضرورية إلعداد
مخببات عظمة السمكة وهذا يابلب منه قراء الدرس أكثر من مر  ،واإلعداد لاه بشاكل جياد لياامكن

من اوجيه وارشااد البلباة ومسااعداهم ضاب الوصاول إلا المعلوماات بشاكل ملااير وماريح وأكثار اشاويقا،
وهذا يؤدي بدوره إل رضع مساوط الاحصيل عند البلبة .

 .2دور البلبا ااة النشا ااب ضا ااب ضعاليا ااات العمليا ااة الاعليميا ااة وضا ااق اسا اااراايجية عظما ااة السا اامكة ضها اام الا ااذين
يساخلصون الخصاحه المشاركة للمفهوم ويساناجون الاعميمات ،مما يثير نشابهم الفاعال مقارناة ماع
زمةحهاام ضااب المجموعااة الضاااببة الااذين يعاماادون عل ا أساالوب الالقااين الااذي يحااد ماان نشاااب البالااب

الفاعل .

 .3اساااخدام مخببااات عظمااة الساامكة الخاصااة باالساااراايجية ضااب بدايااة الحصااة ماان خااةل المابلااب

السااابق و أثناااء الشاارم و ضااب نهايااة الحصااة باعاباااره اقااويم خاااامب،األمر الااذي ساااهم ضااب اقااديم الذيااة

راجعة مسامر للبالبات .

واافق نااحق هذه الدراسة مع دراسة كل من :

د ارسااة (األغااا )2013 ،الاااب أكاادت علا ضاعليااة اساااراايجية عظمااة الساامكة ضااب انميااة المفاااهيم العلميااة
ومهارات الافكير الناقد ضب علوم الصحة والبيحة  ،ودراسة ( الدبساب  )2012 ،الااب أكادت علا ضاعلياة

اساااراايجية عظمااة الساامكة ضااب انميااة المفاااهيم العلميااة ضااب العلااوم  ،ود ارسااة ( ناصاايف  )2007 ،الاااب
أكاادت عل ا ضاعليااة اساااراايجية عظمااة الساامكة ضااب انميااة مهااارات مااا وراء المعرضااة ضااب ماااد الااااري ،

ودراسة ( والش  )2000 ،الاب أكدت عل ضاعلية اساراايجية عظمة السمكة ضب انمية الاحصيل .
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توصيات الدراسة
وضب ضوء نااحق الدراسة ،ضقد اوصلت الباحثة إلب عد اوصيات أهمها:
 .1ضرور ابنب اوظيف اساراايجية عظمة السمكة ضب ماد العلوم ضاب المرحلاة األساساية (الادنيا

والعليا) ،لما لها من ضواحد عد ضب اكاساب المفاهيم العلمية .

 .2ضاارور اوظيااف اس اااراايجية عظمااة الس اامكة ضااب ااادريس العل ااوم عامااة كأح ااد أساااليب ال اااعلم

الفعالة الاب اساهم ضب احقيق أهداف ادريس العلوم .

 .3ضرور ادريب مدرسب العلوم عل اساخدام اساراايجية عظمة السمكة واساراايجيات الادريس

الحديثة .

 .4ضرور اوظيف اساراايجة عظمة السمكة ضب باقب المواد الدراسية األخري .
 .5ضرور اركياز مخبباب المنااهق علا المفااهيم واقاديمها ضاب بنااء ماكامال مان اسام المفهاوم،

واصنيفه وخصاحصه ومميزااه .

 .6ضرور ابوير مناهق العلوم واصميمها عل شكل مناشب اعليمية امكان الماعلماين مان رباب

المعرضة العلمية بالظواهر العلمية والمواقف الحيااية .

 .7ضرور معرضة معلمب العلوم بناااحق األبحااث والد ارساات الااب اناولات العلاوم واالسااراايجيات

البناحيااة لةسااافاد منهااا واوظيفهااا ضااب انميااة المفاااهيم العلميااة وعااةج الضااعف والاصااورات البديلااة لاادط

بةب المرحلة األساسية الدنيا والعليا.
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مقترحات الدراسة
ا اري الباحث اة أن موضااو الد ارسااة مااا زال ضااب حاجااة إلااب د ارسااات ضااب المجامااع الفلساابينب ،حيااث أن

الموضااو يعااد ماان الد ارسااات المهمااة ضااب مجامعنااا الفلساابينب ،وعليااه اقااارم الباحث اة إج اراء المزيااد ماان
الدراسات ضب هذا المجال ،واقارم ما يلب:

 .1إج اراء د ارسااة أثاار اوظيااف اس اااراايجية عظمااة الساامكة ضااب انمي ااة المفاااهيم العلميااة ضااب جمي ااع

المراحل األساسية والثانوية .

 .2إجاراء د ارساة أثار اوظياف اسااراايجية عظماة السامكة ضاب انمياة مهاار حال المشاكةت ضاب ماااد

العلوم خاصة وضب مخالف المواد الدراسية األخرط .

 .3إجا اراء د ارس ااة أثااار اس اااراايجية عظماااة السا اامكة ض ااب كش ااف ومعالجاااة الاص ااورات البديلاااة لا اادط

البةب .

 .4إجراء دراسة أثر اساراايجية عظمة السمكة ضب احصيل البةب ببيحاب الااعلم ضاب مااد العلاوم

خاصة وبقية المواد الدراسية .

 .5إجراء دراسات مقارنة بين اساراايجية عظمة السمكة وغيرها مان اسااراايجيات الاادريس األخارط

ضب ماد العلوم بفروعها الماعدد .

 .6إجراء دراسات ااناول ضاعلية هذه االساراايجية ضب بقية المواد األخرط .
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المراجع والمصادر
 .1القرين الكريم .
 .2أبو جحجوم ،يحي محمد( . )2010ضاعلية دور الاعليم الخماسية ضب انمية المفاهيم العلمية

وعمليات العلم وحب االسابة لدط اةميذ الصف الثامن األساسب بلز ضب ماد العلوم ،مجلة

العلوم التربوية والنفسية ،العدد  ،13يونيو .2012

 .3أبو دقة  ،سناء (  . ) 2008القياس والتقويم الصفي  ،المفـاهيم واإلجـراءات لـتعلم فعـال  ،ب، 2
غز  :دار يضاق للنشر والاوزيع .
 .4أبو زيد ،عوابف النبوي عباد اهلل(  .)2007فعالية نموذج مقترح فـي تنميـة بعـض المفـاهيم الفقهيـة

وأداء تالميذ الصف الثاني اإلعداد األزهر لبعض العبادات ،مصر :جامعة األزهر .

 .5أباو لابن ،وجياه المرساب إباراهيم (.)2006ضاعلياة اسااراايجية الاادريس القياساب وضاق نماوذج ميارل
وانيسون ضب اكاساب البالبة المعلمة لقسم الاربية بعا مفاهيم أصول الفقه وضهم بعا القضاايا الفقهياة

المعاصر .المؤتمر العلمي األول ،جامعة األزهر ،مصر .

 .6أحمااد  ،عبااد الحكاايم (  " . ) 2002أثاار ااادريس الميكانيكااا علا اصااحيح المفاااهيم الخابحااة لاابعا
مفاهيمهااا وانميااة االاجاهااات نحوهااا لاادط البلبااة المعلمااين بقساام الفيزياااء بكليااة الاربيااة جامعااة اعااز " ،

د ارسااات ضااب المناااهق وباارق الااادريس  ،الجمعيــة المصــرية للمنــاهج وطــرق التــدريس ،

 ، 82كليااة

الاربية  ،جامعة عين شمس .
 .7أحمد ،نوف سمار ( .)2008مفاهيم ومصطلحات في العلوم  ،عمان :دار الميسر .
 .8األصابحب ،ساامب علاب شمساان ( .)1993برناامق مقاارم لاعلايم المفااهيم األساساية للخاراحب لاةمياذ

المرحلة االباداحية ضب اليمن  ،رسالة ماجستيرغير منشورة  ،مصر ،جامعة عين شمس.

 .9األغا  ،إيمان (  . ) 2007أثر اساراايجية الماشابهات ضب اكاساب المفاهيم العلمية واالحافااظ بهاا
لدط بالباات الصاف الااساع األساساب بلاز  ،رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة  ،كلياة الاربياة  ،الجامعاة

اإلسةمية  ،غز .

70

 .10األغا ،ضاياء الادين ضرياد(.)2013أثار اوظياف اسااراايجية عظام السامك ضاب انمياة المفااهيم العلمياة
ومه ااارات الافكي اار الناق ااد ض ااب عل ااوم الص ااحة والبيح ااة ل اادي ب ااةب الص ااف العاش اار األساس ااب  ،رســــالة

ماجستير غير منشورة  ،كلية الاربية ،الجامعة اإلسةمية ،غز .

 .11أمبو سعيدي  ،عبد اهلل والعريمب  ،باسمة ( . ) 2009طرائـق تـدريس العلـوم مفـاهيم وتطبيقـات
عملية  ،عمان  :دار المسير للنشر والاوزيع .
 .12بابيااة ،برهااان نماار إباراهيم  ،وبابيااة ،محمااد نماار إباراهيم (.)2013اثاار اساااخدام إساااراايجية عظمااة

الساامكة ضااب انميااة مهااار حاال المشااكةت لاادي بالبااات جامعااه الباااحف ضااب مقاارر الثقاضااة اإلسااةمية،
.1

المجلة الدولية التربوية المتخصصة  ،المجلد ،3

 .13بكاري ،أيمان عباد( .)2003ضعالياة اسااراايجية الااعلم الاعااونب ضاب انمياة المفااهيم العقاحدياة والافكيار

الناقد ضب ماد الاربية الدينياة اإلساةمية لادط اةمياذ المرحلاة اإلعدادياة ،رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة،
جامعة عين شمس،مصر .
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اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس ،المجلد العاشر ،العدد الثانب. 2012 ،

 .46الفرا ،ضاروق حمدي ( . )1997المنهاج التربو المعاصر .الببعة الثانية،جامعة األزهر .
 .47الق ااادري ،س االيمان أحم ااد ( .)2006أث اار ا اادريس العل ااوم باس اااخدام المنحنا ا المنظ ااومب المعرض ااب

الشامل ضب اكاساب المفاهيم العلمية ،المؤتمر العربي السادس حول المدخل المنظومي فـي التـدريس،
ابريل . 2006
 .48القرارعااة ،أحمااد ع ااود ( . )2006أثاار اساااخدام المنحنا ا المنظااومب ضااب اكاس اااب بلبااة الص ااف

السادس األساسب المفاهيم العلمياة ،المؤتمر العربـي السـادس حـول المـدخل المنظـومي فـي التـدريس،
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المالحــــــــــق

ملحق رقم (( )) 1

قائمة بأسماء السادة المحكمين ألدوات الدراسة
المؤسسة التي يعمل بها

الرقم

اسم المحكم

.1

د .محمد إبراهيم خلف اهلل

.2

أ .اسماعيل كةب

استاذ اإلدارة التربوية المساعد ونائب عميد كلية التربية –
جامعة األقصي
مختص تربوي علوم – وكالة الغوث

.3

أ .عاحشة خميس أبو الريش

مدرس علوم – وكالة الغوث

.4

أ.اعادال الحولب

مدرس علوم – وكالة الغوث

.5

أ .عاحشة إدريس أبو زياد

مدرس علوم – وكالة الغوث

.6

أ .محمد سامب أحمد

مدرس علوم – وكالة الغوث

.7

أ.كريمة مهدي عنان

مدير مدرسة (اخصه علوم )  -وكالة اللوث
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ملحق رقم (( )) 2
تسهيل مهمة طالبة
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ملحق رقم (( )) 3
رسالة تحكيم أدوات الدراسة

جامعة األزهر – غزة.

عمـادة الدراسـات العـليا.

كليـــة التربيـــــة.

قسـم مناهـج وطرق تــدريس

سعادة األستاذ الدكتور ............................... /

حفظه اهلل،،،

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع  /التكرم بتحكيم أدوات الدراسة( االختبار التحصيلي ودليل المعلم).

اقوم البالبة شايماء أباو الاريش بعمال د ارساة لنيال درجاة الماجسااير ضاب جامعاة األزهار – كلياة
الاربيااة – اخصااه مناه ااق وباارق اا اادريس  ،وهااذه الد ارسااة بعن اوان (فاعليــة توظيــف اســتراتيجية

عظمـــة الســـمكة فـــي اكتســـاب المفـــاهيم العلميـــة فـــي مـــادة العلـــوم لـــدى طالبـــات الصـــف الخـــامس

األساسي).

ولااذا نرجااو ماان سااياداكم االبااة علااب هااذا االخابااار والاادليل واحكيمهمااا ،واحديااد ماادي مةءمااة ضقارات

االخابااار ووضااوحها ومناسااباها لمااا وضااعت لقياسااه ،وابااداء ال ارأي ضااب صااةحياها للاببيااق علااب البيحااة
الفلسبينية ،كما نرجو من سياداكم أن اقوموا باعديل ما يلزم من خةل إضاضة ضقارات مناسابة ومةحماة،

أو حذف أي ضقر من الفقرات ارونها غيار مةحماة وغيار مناسابة ،أو إعااد صاياغة لابعا الفقارات ضاب

االخابار ودليل المعلم من وجهة نظركم المحارمة.

مع فائق احترامي وتقدير لجهودكم الكريمة...
الباحثة

شيماء أبو الريش
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ملحق رقم (( )) 4
بسم اهلل الرحمن الرحيم

اختبار المفاهيم العلمية لطالبات الصف الخامس األساسي

اسم الطالب  ........................................ :المدرسة ............................. :

الصف  ............................................... :الشعبة ............................. :
*تعليمات االختبار :

 -1امألي البيانات األولية قبل البدء باإلجابة عن األسحلة .

 -2اأكدي من حصولك عل نسخة كاملة من هذا االخابار  ،الذي ياكاون مان (  ) 40ساؤاال اخايارياا

 ،من نو االختيار من متعدد  ،موزعة عل (  ) 5صفحات .

 -3أجيبااب عاان أسااحلة االخابااار بوضااع ( داحاار ) حااول رمااز اإلجابااة الصااحيحة ضااب صااحيفة اإلجابااة

المرضقة .

 -4أجيبب عن األسحلة السابقة بعد دراساها بامعن ودقة .
 -5ال اضعب أكثر من داحر عل السؤال الواحد .
واآلن اقلبب الصفحة لإلجابة عل أسحلة االخابار .
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اختار اإلجابة الصحيحة فيما يلي :

 -1يطلق على ارتفاع السوائل في األوعية الناقلة ضد الجاذبية األرضية :
أ -االماصاه

ج-الناح

ب -الخاصية الشعرية

 -2تنتقل السوائل في النباتات من الجذر إلى األوراق وبالعكس خالل :
ج -شعيرات جذرية

أ -األوعية الناقلة ب -الحلقات السنوية

 -3تتفاوت النباتات في أطوالها تبعاً لــ ما عدا :
أ -عدد األوعية الناقلة

د -عدد الحلقات السنوية

 -4تقوم أوعية الخشب بنقل :
أ -الماء

ج –األمةم المعدنية

 -5نسيج داخلي يقوم بنقل الماء واألمالح في النبات :

أ -اللحاء

ب -الخشب

ج -النخا

 -6جميع ما يلي صحيح بالنسبة ألوعية اللحاء ما عدا :

أ -نسيق خارجب

د( -أ  ،ج )
د -الحلقات السنوية

ب -انقل السكر والعصار الناضجة

ج -نسيق داخلب

ج -انقل المواد المعدنية من الورقة إل بقية أجزاء النبات

 -7ألوان وتموجات تظهر في أوعية الخشب ُيستدل بها على عمر الشجرة :
ج -األوعية الناقلة
ب -الحلقات السنوية
أ -النصل
 -8الرسم الذ أمامك يدل على أن عمر الشجرة :

أ 4 -سنوات

ب 5 -سنوات

ج 7 -سنوات د-

 -9تتميز الحلقات السنوية المتكونة في فصل الربيع بأنها :

أ -كبير الحجم ضااحة اللون
ج -صلير الحجم ضااحة اللون

 8سنوات

ب -كبير الحجم غامقة اللون
د -صلير الحجم غامقة اللون

 -10تتكون الحلقات السنوية في النبات بسبب :
أ -اماصاه اللحاء للماء

ب -اماصاه الخشب للماء

ج -اماصاه الخشب للسكر

د -اماصاه اللحاء للسكر

 -11من األمثلة على النباتات الالوعائية :
أ -القمح

د -أشباه الجذور

ب – قبر األوعية الناقلة

ج -بول األوعية الناقلة

ب -السكر

د -البناء الضوحب .

ب -الفيوناريا

ج -األرز
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د -الذر

د -العروق

 -12تتكاثر الفيوناريا عن طريق :
أ -البذور

ج -الابرعم

ب-األبواغ

 -13تتواجد الحزازيات بالقرب من خزانات المياه لــ :

أ -وجود أوعية ناقلة

ب -وجود جذور حقيقية

ج -عدم وجود أوعية ناقلة

 -14تُثّبت الفيوناريا نفسها عن طريق :
ب -شعيرات رضيعة
أ -سيقان حقيقية

د -وجود سيقان حقيقية

 -15جميع ما يلي من فوائد الحزازيات ما عدا :

أ -اساخدم بدية عن الاربة الزراعية

ج -أشبه جذور

د -الف بها جذور النبااات عند نقلها

 -16من النباتات الوعائية الالبذرية :
أ – الفيوناريا
أ -البذور

ب -األبواغ

 -17تتكاثر السرخسيات عن طريق :

الخنشار
ج -أ

د -البراقال

ج -األزهار

د -الارمم

 -18توجد األبواغ أسفل ورقة الخنشار حتى :

أ -اناشر األبواغ قبل نضوجها
ج -انقلها الريام

د( -ب  ،ج) معا

ب -صناعة المضادات الحيوية

ج -صناعة الفياامينات

ب -القمح

د -الارمم

ب -ال اناشر قبل نضوجها
د -ال اأكلها البيور

ميت المخروطيات بهذا االسم نسبة لوجود :
س ّ
ُ -19
ج -أوراق إبرية
ب -مخاريب أنثوية
أ -مخاريب ذكرية

 -20جميع ما يلي خاطئ بالنسبة للمخاريط الذكرية واألنثوية ما عدا :

د ( -أ  ،ب ) معا

أ -المخروب الذكري أكبر حجما من المخروب األنثوي

ب اوجد المخاريب الذكرية عل األغصان العلوية الخارجية

ج -المخروب األنثوي أصلر حجما من المخروب الذكري

د -اوجد المخاريب األنثوية عل األغصان العلوية الداخلية .

 -21يبدأ نبات الصنوبر بتكوين المخاريط الذكرية واألنثوية في فصل :

أ -الخريف

ب -الربيع

أ ذوات ضلقاين

ب -ملبا

 -22تتميز بذور الصنوبر بأنها :

ج -الصيف
ج -مجنحة
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د -الشااء
د -غير مجنحة

 -23من صفات المخاريط األنثوية ما عدا :
ب اوجد عل األغصان السفلية الداخلية .

أ -كبير الحجم

د -اأكون حبوب اللقام
ج -اأكون بويضات
 -24تتميز النباتات الوعائية الزهرية عن الالزهرية بوجود :

أ -الجذر

ب الساق

 -25عضو التكاثر في النبات :

أ -الجذر

ب الزهر

د -البذر

ج -الزهر

د -الورقة

ج -الثمر

 -26تسمى عملية انتقال حبوب اللقاح من المتك إلى الميسم :

أ -اإلخصاب

ب -الانفس

د البناء الضوحب

ج -الالقيح

 -27انتقال حبوب اللقاح من متك زهرة إلى ميسم نفس الزهرة ُيسمى :
د -ناح
ج -القيح ذااب
ب -القيح خلبب
أ -إخصاب
 -28انتقال حبوب اللقاح من متك زهرة إلى ميسم زهرة أخرى
ب -القيح ذااب

أ -القيح خلبب

ج -إخصاب

ُ -29وريقات ملونة ذات رائحة عطرية تجلب الحشرات :
ج -الاويق
ب -الكأس
أ -البلع

د -انفس
د -الكرابل

ُ -30وريقات خضراء تحمي مكونات الزهرية الداخلية :
د -الماا
ج -السدا
ب -الاويق
أ -الكأس
 -31عضو التذكير في الزهرة هو :

أ -الكأس

ب -الماا

أ – الكرابل

ب -البلع

 -32عضو التأنيث في الزهرة هو :

د – الاويق

ج -البلع

د -الكأس

ج -السدا

 -33من استخدامات أزهار النباتات التالية بالترتيب ( قطن  ،بابونج  ،ياسمين ):

أ -عةج – أقمشة – عبور .
ج -اقمشة – عةج – عبور

ب -أقمشة – عبور – عةج

د -عبر – أقمشة – عةج .

 -34تتميز النباتات ذوات الفلقتين بما يلي ما عدا :
أ -أوراقها بويلة ورضيعة
ج -لها ضلقاان

ب -اعرقها شبكب

د -من أمثلاها العدس والحمه
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 -35المختلف فيما يلي من البذور :
أ -القمح

ب -الشعير

د -الارمس

ج -الذر

 -36جمع أحمد أوراقاً لنباتات مختلفة فوجدها بهذا الشكل ( تعرقها شبكي ) فمن المتوقع أن تكون

لنبات:

أ -شعير

ب -البراقال

د -قمح

ج -ذر

 – 37تصنف النباتات ( أرز – صنوبر – سرخسيات ) على النحو :
أ -وعاحية – بذرية – زهرية .

ب -وعاحية – بذرية – ال زهرية .

ج -وعاحية – ال بذرية – ال زهرية .

د -ال وعاحية – بذرية – ال زهرية .

 -38المجموعة التي تنتمي إلى التصنيف ( وعائية –ال بذرية – زهرية – ذوات فلقة واحدة ) هي :

أ -قمح – شعير – أرز – ذر .
ب -براقال – قمح – شعير ا ذر .

ج -صنوبر – خنشار – ضول – قمح .

د -قمح – شعير – ذر – بلح .

 -39يمكن تصنيف النباتات التالية إلى مجموعتين ( خنشار -فيوناريا  -ريشيا – كزبرة البئر ):

أ -نبااات وعاحية و نبااات بذرية

ب – نبااات ال وعاحية و نبااات وعاحية ال بذرية .
ج -نبااات وعاحية بذرية زهرية ونبااات وعاحية ال زهرية بذرية

د -نبااات ذوات ضلقة واحد ونبااات ذوات ضلقاين .

 -40المشترك بين النباتات التالية ( خنشار – فيوناريا – ريشيا – كزبرة البئر ) :

أ -وعاحية

ب -ال وعاحية

ج -بذرية
انتهت األسئلة ،،،
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د -ال بذرية .
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اإلجابات الصحيحة الختبار المفاهيم العلمية
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X
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X
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ملحق رقم (( )) 6
مقدمة :

دليل المعلم

إلى المعلم الفاضل  :السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ..

يقااوم دلياال المعلاام بإرشااادك إل ا كيفيااة اساااخدام اساااراايجية عظمااة الساامكة ضااب ااادريس العلااوم  ،بحيااث
اس اااعدك ض ااب اس ااهيل عمل ااك أثن اااء ا اادريس الوح ااد الس ااابعة م اان كا اااب العل ااوم العام ااة للص ااف الخ ااامس
األساسب ( النبااات ) من خةل ادريب البلبة عل كيفية اساخدام واوظيف االساراايجية .

ويتضمن الدليل :

 -1نبذ اساراايجية عن عظمة السمكة .

 -2خبوات واجراءات اببيق االساراايجية .
 -3أهداف ادريس الوحد .

 -4الاوزيع الزمنب للوحد .

 -5خبة ادريس كل درس من دروس الوحد  ،وااضمن :
 -األهداف السلوكية لكل درس .

 الوساحل والمصادر الاعليمية والمواد واألنشبة . الخبوات واإلجراءات ( سير الدرس ) . -الاقويم .

أوال :نبذة مختصرة عن استراتيجية عظمة السمكة :
اعابر اساراايجية عظمة السمكة من االساراايجيات القاحمة عل الاعلم البحاحب والنشب  ،وهب عبار عن
رسم اخبيبب اوضيحب ياكون من رأس السمكة وهيكلها العظمب ؛ وذلك لمساعد البلباة علا احدياد

المفاهيم بشكل افصيلب منظم  ،ويكثر اساخدامها ضب احديد األسباب والناااحق المحاملاة لمشاكلة أو أثار
ما  ،ويمكن اساخدامها أيضا ضب اقييم البداحل عند وضع خبة عمل .

واقااوم هااده االساااراايجية عل ا انظاايم المعرضااة للبالااب بشااكل صااوري بصااري يجعاال البالااب قاااد ار عل ا

المساقبلة  ،مما يؤدي إل حفظها ضب بنياه المعرضية وسهولة اسادعاحها وقت الحاجة .
انظيم المعرضة أ
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واعامااد هااده االساااراايجية عل ا احديااد العن اوان أو المفهااوم الرحيسااب ضااب رأس الساامكة  ،وامثاال العظااام

الفرعية األضكار أو المفاهيم الثانوية والاب قد يافر منهاا مفهاوم رحيساب يخار  ،وهكاذا اافار بقياة الفارو
الفرعية األخرط .

ويمكنك عزيز المعلم تنفيد االستراتيجية في أوقات مختلفة من الحصة كما يلي :

ضب بداية الموقف الاعليمب :

 -1اقسيم موضوعات الدرس بحيث يصبح لدط البالب ضكر عن الموضو .
 -2معرضة المعرضة القبلية لدط البلبة من خةل اسادعاء ما يعرضونه عن موضو الدرس .

 -3اقديم ورقة عمل للبلبة ضيها العنوان الرحيس والفارو  ،والبلاب مان البلباة مالء الفارو مان أجال
الاعرف عل خبرااهم السابقة والمعرضة القبلية لديهم .

ضب أثناء الموقف الاعليمب :

 -1اقديم ورقة عمل للبلبة ضيها المفهوم الرحيسب للدرس والبلب من البلبة ملء الفرو من خةل ما
اساناجوه من األنشبة .

 -2اساخدم إلثار البلبة واشويقهم لموضو الدرس .
ويثريه ،مما أيساعد عل بقاء أثر الاعلم .
 -3اساخدم نشابا إثراحيا أيعزز الموقف الاعليمب أ
 -4يساااخدم نشاااب لمعالجااة القصااور ضااب الجوانااب الاااب أيعااانب منهااا البلبااة  ،واوساايع إدراك البلبااة
للمفاهيم العلمية .

ضب نهاية الموقف الاعليمب :

 -1إعباء اخابار قصير أيقدم للمعلم الدية راجعة حول مدط احقيق أهداف الدرس .
 -2اقديم ورقة عمل للبلبة ااضمن المفهوم الرحيس وعل البلبة القيام بكاابة األضكاار والمفااهيم الااب
اعلموها ضب الموقف الاعليمب .

ثانيا  :خطوات واجراءات تطبيق االستراتيجية :
خبوات الادريس المساخدمة ضب اساراايجية عظمة السمكة :
 -1قسم الفصل إل أربع مجموعات ماساوية غير ماجانسة .

 -2رسم مخبب عظمة السمكة ( رأس السمكة – العمود الفقري – العظام الرحيسية ).
 -3كاابة ( العنوان – المفهوم ) داخل رأس السمكة .

 -4اوجيه الماعلمين نحو قراء ( العنوان – المفهوم ) داخل رأس السمكة .

 -5اوجيه الماعلمين إل سؤال أنفسهم السؤال اآلاب  ( :ماذا أعرف عن الموضو ؟ )
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 -6مساعد الماعلمين داخل المجموعات عل اوليد قدر كبير من األسحلة الفرعية .
 -7انمية بةقة الماعلمين من خةل زياد عدد األسحلة .

 -9البلااب ماان كال بالااب ضااب المجموعااة ذكاار الخصاااحه أو األسااباب لنهايااة كاال عظمااة رحيسااية ماان
عظام السمكة وذلك حسب ببيعة المفهوم .

 -10بعد اناهاء المجموعات  ،يام البلاب مان كال مجموعاة أن احادد ثاةث خصااحه أو أكثار حساب
المفهوم اقوم بارايبها حسب أهمياها .

 -11قيام كل مجموعة بعرا ما اوصلت إليه عل باقب المجموعات .
 -12مناقشة جماعية اشمل جميع البلبة ضب الفصل ضيما اوصلت إليه المجموعات .
ثالثا  :أهداف تدريس الوحدة :
 -1يذكر األجزاء الرحيسة ضب النبات .

 -2يوضح العةقة بين أجزاء النبات ووظاحفها .
 -3يميز بين أنوا األوعية الناقلة .

 -4يحدد عمر النبات من خةل الحلقات السنوية .
 -5يصنف النبات إل نبات وعاحب ونبات ال وعاحب .

 -6يقارن بين النبااات ذوات الفلقة الواحد وذوات الفلقاين .
 -7يوضح أهمية النبات ضب حياانا .
رابعا  :التوزيع الزمني للوحدة :
ي ااام اوزي ااع دروس الوح ااد وضق ااا لخب ااة المنه اااج للص ااف الخ ااامس األساس ااب (  ) 12حص ااة بواق ااع أرب ااع

حصه أسبوعيا .
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خامسا  :خطة السير في التدريس :

محتويات الوحدة
الدرس
النقل ضب النبات

المفاهيم المتضمنة

الموضوعات
األوعية الناقلة

الخاصية الشعرية

أنوا األوعية الناقلة

األوعية الناقلة

أوعية الخشب
أوعية اللحاء

الحلقات السنوية
اصنيف النبااات

النبااات الةوعاحية

النبااات الوعاحية

النبااات الوعاحية

النبااات الةوعاحية ( الح اززيات )

النبااات الوعاحية الةبذرية

النبااات الوعاحية الةبذرية

النبااات البذرية الةزهرية

النبااات الوعاحية البذرية الزهرية

النبااات البذرية الزهرية

النبااات ذوات الفلقاين

النبااات الوعاحية البذرية الةزهرية

النبااات الوعاحية البذرية

النبااات ذوات الفلقة الواحد
النبااات ذوات الفلقاين
الزهر
الالقيح
الالقيح الذااب

الالقيح الخلبب

اإلخصاب
أشباه األوراق
أشباه الجذور
األبواغ

الدضيحات
أعضاء الاذكير ضب الزهر
 -أعضاء الاأنيث ضب الزهر
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الحصة األولى  :األوعية الناقلة

اسم الدرس  :النقل في النبات

الهدف العام  :ياعرف البالب إل مفهوم األوعية الناقلة .
األهداف السلوكية :

 -1يساناق البالب من الاجربة

 كيفية ارافا السواحل ضب األنابيب الرقيقة . -صعود الماء ضب النباة .

 -2يعرف البالب الخاصية الشعرية و األوعية الناقلة .
 -3يكاسب قيما وااجاهات مرغوبا ضيها مثل :
 شكر اهلل عل نعمه واقدير عظماه . -اقدير جهود العلم والعلماء .

مصادر الاعلم :

الكااااب المدرسااب – الساابور – البباشااير – ك ارسااات البااةب – أوراق عماال – الماواد واألدوات الةزمااة
للنشاب – مخببات عظمة السمكة – صور ورسومات .

المتطلب األساسي :
الهدف منه :

يعدد البالب أجزاء النباة الرحيسية .

يذكر البالب وظيفة كل جزء من أجزاء النبات .

المابلب األساسب :

الهدف منه :

يعدد البالب أجزاء النبات الرحيسية .

يذكر البالب وظيفة كل جزء من أجزاء النبات .

البنود االختبارية :
**أكمل الفراغ :

 ياكون النبات من ..............و.............و.............و.............و. ................
** حدد اسم الجزء الذي يقوم بكل وظيفة مما يلب :

 اثبيت النبات ضب الاربة ( ) .................

 حمل األوراق واألزهار والثمار ( ).................

90

 اماصاه الماء واألمةم من الاربة ( ) .................
 صنع اللذاء للنبات ()...................

 عضو الاكاثر ضب النبات ( ).............
األنشبة واإلجراءات :

بعد اوزيع أوراق العمل عل البةب يقوم المعلم بمناقشة البةب عل النحو الاالب :

_مم ياكون جسم اإلنسان ؟

_ أين يناقل الدم ؟

يوجد ضب اإلنسان أوعية لنقل الدم  ،ضهل يوجد ضب النبات أوعية اقوم بنقل الماء واللذاء ؟؟

يقوم المعلم ببرم األسحلة اآلاية ومناقشاها مع البةب :

_ كيف يناقل الماء واألمةم خةل الجذر والساق إل جميع أجزاء النبات ؟
ولكاب ناعارف إلا ذلاك نقاوم باإجراء نشااب (  ) 1صافحة  73مان الكاااب المدرساب والموجاود ضاب ورقااة

عمل رقم ( : ) 1

اسم النشاط  :األوعية الناقلة

الهدف منه :

ياعرف البالب إل مفهوم األوعية الناقلة .

المواد واألدوات :

أنابيب زجاجية رضيعة مفاوحة البرضين وماساوية األبوال – حوا زجاجب – دورق ضيه ماء ملون .

خطوات العمل :

_اابع الخبوات الاالية :
 -1اغمر األنابيب الثةثة ضب الدورق بشكل عمودي .

 -2سجل مةحظااك من حيث ارافا الماء ضب كل أنبوب .
_ تفسير وتحليل البيانات :

يرافع الماء الملون ضب األنبوب األقل قب ار أكثر من بقية األنابيب .
يسأل المعلم  ،ماذا نسمب ارافا الماء ضب األنابيب الرقيقة ضد الجاذبية األرضية ؟؟

إذن نساناق أن :

الخاصية الشعرية  :هب اناقال السواحل ضب األنابيب الرقيقة ضد الجاذبية األرضية .
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تقويم مرحلي :

أكمل الفراغ :

 -1يرافع الماء ضب األنابيب  ...........قب ار  ،أكثر منها ضب األنابيب  .............قب ار .
 -2كلما قل قبر األنبوبة  ................ارافا السواحل ضيه .

 .................. -3ه ااب خاص ااية اراف ااا الم اااء والسا اواحل ض ااب األنابي ااب الرضيع ااة ج اادا ض ااد الجاذبي ااة
األرضية .

*** واآلن بعااد أن شاااهدنا كيفيااة ارافااا الماااء ضااب األنابيااب الرضيعااة  ،هيااا بنااا نجااري النشاااب الاااالب

للاوصل إل كيفية صعود الماء ضب النباة :

 -يقوم المعلم بمشاركة الطالب بتنفيذ نشاط (  ) 2صفحة (  ) 74من خالل ورقة عمـل رقـم () 1

:

اام مناقشة النشاب عل النحو الاالب :

 كيف وصل الماء الملون إل الزهر ؟
 بماذا الونت كل زهر ؟

 ما الذي جعل األزهار ااكون ؟
 أي األجزاء قام بنقل الماء ؟

 ما ذا نسمب األنابيب الاب قامت بنقل الماء ضب النباة ؟

 ماذا نبلق عل األوعية الموجود ضب الجذر والساق واقوم بنقل الماء واألمةم واللذاء ضب النبات ؟؟
_تحليل وتفسير البيانات :

 -1االون الزهر األول باللون األحمر والثانية باللون األزرق بينما الزهر الثالثة ابق كما هب .
 -2ااكون الزهرات بألوان المحلول دليل عل وجود أوعية ناقلة ضب النبات .
إذن ماذا نستنتج من هذا النشاط ؟

نساناق أن األوعية الناقلة :هب أوعية يام اناقال السواحل ضيها ضب النبااات بالخاصية الشعرية .

تقويم ختامي :

*اكتب المصطلح العلمي :
 -1أوعية اقوم بنقل السواحل ضب النبااات بفعل الخاصية الشعرية ()...............

-2ارافا السواحل ضب األنابيب الرضيعة ضد الجاذبية األرضية ( ) ...................
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*علل لما يأتي :
 -االون الزهر البيضاء عند وضعها ضب ماء ملون .

نشاط بيتي :

ماذا يحدث مع ذكر السبب :
 -عند غمس زهر بيضاء ضب ماء ملون باللون األحمر واركها ثةثة أيام .

غلق الدرس :

ماذا تعلمت من درس اليوم ؟؟؟
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الهدف العام :

اسم الدرس  :النقل في النبات
الحصة الثانية  :أنواع األوعية الناقلة

يتعرف الطالب إلى أنواع األوعية الناقلة .

األهداف السلوكية :

 -1يذكر الطالب أنواع األوعية الناقلة .

 -2يستنتج الطالب بالتجربة وجود نوعان من األوعية الناقلة في النبات .
 -3يقارن الطالب بين أوعية الخشب واللحاء .

 -4يفسر الطالب الكثير من التغيرات التي تظهر على النباتات .
 -5يكتسب قيما واتجاهات مرغوبا فيها مثل :
 -تقدير عظمة الخالق .

 -تقدير جهود العلم والعلماء .

مصادر التعلم :

الكااااب المدرسااب – الساابور – البباشااير – ك ارسااات البااةب – أوراق عماال – الماواد واألدوات الةزمااة
للنشاب – مخببات عظمة السمكة – صور ورسومات .

المتطلب األساسي :

يعرف الطالب األوعية الناقلة والخاصية الشعرية .
الهدف منه ً :
البند االخاباري :
اكتب المصطلح العلمي :

 ) .....................( -1أنابيب توجد في الجذر والساق واألوراق وتنقـل السـوائل بفعـل الخاصـية

الشعرية .

 ).................... ( -2ارتفاع السوائل في األنابيب الرفيعة جدا ضد الجاذبية األرضية .
األنشطة واإلجراءات :

 -يتم توزيع ورقم عمل رقم ( ) 2على الطالب في المجموعات .

 -ولكــي نتعــرف أكثــر إلــى األوعيــة الناقلــة  ،نقــوم بــإجراء نشــاط ( )3صــفحة (  ) 75مــن الكتــاب

المدرسي والموجود في ورقة العمل .
 -عالم يدل هذا النشاط ؟

 -كم نوعا في األوعية الناقلة ؟
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 أين يوجد الخشب ؟ -أين يوجد اللحاء ؟

** يقوم المعلم اآلن برسم مخطط عظمة السمكة على السبورة ( الـرأس – العمـود الفقـر – العظـام

الرئيسية )

** يكتب المعلم مفهوم ( األوعية الناقلة ) داخل رأس السمكة واق أر المفهوم جيدا ،

ثم يطلب من الطالب سؤال أنفسهم ما ذا يعرفون عن األوعية الناقلة ؟؟

** يتيح المعلم الفرصة أمام الطالب إلى طرح أسئلة منتمية للموضوع  ،بحيث تتم مناقشة جماعية

على النحو التالي ،بحيث تتم تعبئة المخطط خطوة بخطوة .

ــ كم نوع قسمت األوعية الناقلة في النبات ؟ ( إلى نوعين )

*يتم رسم فرعين على مخطط عظمة السمكة.

ــ ما ذا سأكتب على كل فرع ؟ من يساعدني ؟
*أوعية الخشب .
*أوعية اللحاء .

 أين يوجد الخشب ؟ -أين يوجد اللحاء ؟

 -مم يتكون كل من الخشب  ،واللحاء ؟

ما وظيفة كل من الخشب واللحاء ؟

انظر مخطط عظمة السمكة رقم ( ) 1لألوعية الناقلة
تقويم مرحلي :

استخدم ما تعلمت في ملء الجدول التالي في ورقة العمل :
قارن بين الخشب واللحاء من حيث المطلوب :

وجه المقارنة

أوعية اللحاء

أوعية الخشب

مكان التواجد
تتكون من
الوظيفة
مسار النقل
 الحظ عزيز الطالب شكل (  ) 7صفحة  ، 76ثم فكر جيدا :
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 -لماذا تختلف أطوال و أحجام النباتات ؟

 ماذا تشاهد في سيقان التين واللوز والعنب ؟ -لماذا تحدث هذه االنتفاخات ؟

تقويم ختامي :

 اكتب المصطلح العلمي :

 -1نسيج داخلي ينقل الما واألمالح المعدنية من الجذور إلى األغصان واألوراق () .............

 -2نسيج خارجي يتكون من أنابيب طويلة ينقل المواد الغذائية و السكر من الورقة إلى بقية أجـزاء
النبات

( )...................

 فسر ما يلي :

 -1تختلف النباتات و األشجار في أطوالها وأحجامها .
 -2يحدث انتفاخ في سيقان بعض األشجار أحيانا .

 -3تتساقط قطرات العصارة من األغصان المقطوعة.
نشاط بيتي :

من خالل ما درست في حصة اليوم  ،كيف يمكن الحصول على المطاط ؟

غلق الدرس :

ماذا تعلمت في هذه الحصة ؟
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اسم الدرس  :النقل في النبات

الهدف العام :

الحصة الثالثة  :الحلقات السنوية

يتعرف الطالب إلى الحلقات السنوية .

األهداف السلوكية :

 -1يعرف الطالب الحلقات السنوية .

 -2يميز الطالب بين الحلقات السنوية المتكونة في الصيف والربيع .
 -3يحدد الطالب عمر الشجرة من خالل الحلقات السنوية .
 -4يكتسب الطالب قيما واتجاهات مرغوبا فيها مثل :
 -تقدير عظمة الخالق .

 تقدير جهود العلم والعلماء . مصادر الاعلم : -الكاا اااب المدرسا ااب – السا اابور – البباشا ااير – ك ارسا ااات البا ااةب – أوراق عما اال – الم ا اواد واألدوات

الةزمة للنشاب – مخببات عظمة السمكة – صور ورسومات .
المتطلب السابق :

يقارن الطالب بين أوعية الخشب واللحاء .

الخشب

البند االختبار :

أكمل المخبب الاالب :

األوعية الناقلة

نسيق خارجب
اللحاء
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الخطوات واإلجراءات :
بعد اوزيع أوراق العمل عل البةب  ،يقوم المعلم بإجراء مناقشة شفوية امهيدية :

 -ماذا اماه أوعية الخشب ؟

 ماذا يحدث للون قبعة الخشب عندما اماه الماء ؟ -هل ابق كما هب أم اناف ؟

 ماذا نسمب الحلقات الداحرية الاب اظهر ضب الخشب بسبب اماصاصها للماء ؟ هل االير هذه الحلقات من الصيف إل الربيع ؟*يقوم المعلم باقسيم البةب إل مجموعات

*يرسم المعلم مخبب عظمة السمكة

*يكاب مفهوم الحلقات السنوية داخل رأس السمكة .

*يبلب المعلم قراء المفهوم من قبل البةب ( الحلقات السنوية ) .

*اسأل نفسك ماذا اعرف عن الحلقات السنوية ؟

*يبرم البةب داخل المجموعات الاساؤالت واالسافسارات الاالية حول الحلقات السنوية :
 ما السبب ضب اكوين الحلقات السنوية ؟ -ضب أي ضصل ااكون هذه الحلقات ؟

 كيف يكون حجم الحلقات الماكونة ضب الربيع ؟ كيف يكون حجم الحلقات الماكونة ضب الصيف ؟ -بم ياميز لون الحلقات السنوية ضب الربيع ؟

 -بم ياميز لون الحلقات السنوية ضب الصيف ؟

* يام اكملة مخبب عظمة السمكة من خةل مناقشة واجابة األسحلة السابقة .

** انظر مخطط رقم ( ) 2الحلقات السنوية
تقويم مرحلي :

 أكمل الفراغ :
 ..................ألوان مخالفة اظهر ضب أوعية الخشب والنبات .
اكون الحلقات السنوية ضب الربيع  ..............الحجم  ،بينما ضب الصيف اكون  .............الحجم

.
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 أعلل ما يأتي :
 -ظهور ألوان مخالفة ضب أوعية الخشب ضب النبات .

 أقارن بين الحلقات السنوية المتكونة في الصيف والربيع :
وجه المقارنة

الربيع

الصيف

اللون
الحجم
واآلن لناعاارف عل ا أهميااة الحلقااات الساانوية ضااب معرضااة عماار الشااجر  ،نقااوم بااإجراء نشاااب

صفحة  77من الكااب المدرسب الموجود ضب ورقم عمل رقم () 3
تقويم ختامي :
 أحدد عمر الشجر اآلاية :
 أعلل :
 -امااز الحلقات السنوية الماكونة ضب الربيع بكبر حجمها .

نشاب بياب :

 حل أسحلة الكااب المدرسب صفحة . 78

غلق الدرس :

ماذا اعلمنا ضب حصة اليوم ؟

يارك المجال للبةب للاعبير عن المعلومات الاب اوصلوا إليها .
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( )4

الموضوع  :تصنيف النباتات

الهدف العام :

الحصة الرابعة  :النباتات الالوعائية

ياعرف البالب إل خصاحه النبااات الةوعاحية .

األهداف السلوكية :

 -1يسمب البالب نوعا النبات حسب وجود األوعية الناقلة .
 -2يحدد البالب مكان معيشة ووجود النبااات الةوعاحية .

 -3يساناق البالب خصاحه وصفات النبااات الةوعاحية .
 -4يعبب البالب أمثلة لنبااات الوعاحية .
 -5يعدد البالب ضواحد الح اززيات .

 -6يكاسب قيما وااجاهات مرغوبا ضيها مثل :
 -اقدير عظمة الخالق .

 -اقدير جهود العلم والعلماء .

مصادر التعلم :

الكااااب المدرسااب – الساابور – البباشااير – ك ارسااات البااةب – أوراق عماال – الماواد واألدوات الةزمااة
للنشاب – مخببات عظمة السمكة – صور ورسومات .

المتطلب األساسي :

الهدف منه  :يذكر البالب نوعب األوعية الناقلة .

البند االختبار :
أكمل الفراغ :

احاوي األوعية الناقلة عل أوعية  ..............وأوعية . ...................

الخبوات واإلجراءات :

* يقسم المعلم البةب إل أربع مجموعات .
*يرسم المعلم مخبب عظمة السمكة ( رأس السمكة – العمود الفقري – العظام الرحيسية ).

* يام كاابة المفهوم ( النبااات ) داخل رأس السمكة .

* يوجه المعلم البةب إل قراء المفهوم داخل رأس السمكة .
* يسأل البةب أنفسهم السؤال اآلاب  :ماذا أعرف عن النبااات ؟؟؟

* يبرم البةب داخل المجموعات بمساعد المعلم الاساؤالت واالسافسارات الاالية:
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 -كيف يام اناقال السواحل واللذاء ضب النبات ؟

 هل احاوي جميع النبااات عل أوعية ناقلة ؟ -كم قسما قسمت النبااات حسب األوعية الناقلة ؟

 -ماذا نسمب النبااات الاب احاوي عل أوعية ناقلة ؟

 ما ذا نسمب النبااات الاب ال احاوي عل أوعية ناقلة ؟ -اذكر أمثلة لنبااات وعاحية ؟

 اذكر أمثلة لنبااات ال وعاحية ( الح اززيات )؟* يام اكملة مخبب عظمة السمكة من خةل مناقشة واجابة األسحلة السابقة .

** انظر مخطط عظمة السمكة رقم ( ) 3تصنيف النباتات حسب وجود األوعية الناقلة .
وضب هذه الحصة سناعرف أيضا عل النبااات الةوعاحية ( الح اززيات )

 أين اوجد النبااات الةوعاحية ( الح اززيات ) ؟

 لماذا ااواجد وانمو النبااات الةوعاحية قرب األماكن الرببة ؟

يام انفيذ نشاب ( ) 5صفحة  79من الكااب المدرسب الموجود ضب ورقة عمل رقم ( ) 4

واآلن عزيزي البالاب اسااخدم ماا اعلمات واسااناجت مان النشااب ضاب إكماال مخباب عظماة السامكة مان
خةل المناقشة والعمل الجماعب ضمن المجموعات .

* يرسم المعلم مخبب عظمة السمكة .

* يام كاابة المفهوم ( النبااات الةوعاحية ( الح اززيات )) داخل رأس السمكة .
* يوجه المعلم البةب إل قراء المفهوم داخل رأس السمكة .

*يسأل البةب أنفسهم السؤال اآلاب  :ماذا أعرف عن النبااات الةوعاحية ( الح اززيات ) ؟

* يبرم البةب داخل المجموعات بمساعد المعلم الاساؤالت واالسافسارات الاالية:
 لماذا سميت النبااات الةوعاحية ( الح اززيات ) بهذا االسم ؟ -اذكر أمثلة عل الح اززيات ؟

 -كيف ادعم الح اززيات نفسها ؟

 -كيف اصنع الح اززيات غذاءها ؟

 كيف اقوم بعملية البناء الضوحب ؟ -كيف ااكاثر الح اززيات ؟

 -صف سيقان وجذور الح اززيات ؟
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 -هل للح اززيات ضواحد ؟

 ما أهمية الح اززيات ضب حياانا ؟* ويام اعبحة المخبب من خةل مناقشة واجابة األسحلة السابقة خبو بخبو .

** انظر مخطط عظمة السمكة رقم ( ) 4النباتات الالوعائية ( الحزازيات )

التقويم

**أكمل الفراغ :

 -1من األمثلة على النباتات الالوعائية مجموعة  .............ومنها نبات . ..................
 -2الجزء المسئول عن كل مما يأتي في نبات الفيوناريا :
*تثبيت النبات في الصخور . ..............
* البناء الضوئي . .................
*التكاثر . ................

**أعلل لما يأتي :

 -1تلف جذور النبات بالحزازيات عند نقلها .
 -2تضاف الحزازيات للتربة الزراعية .
 -3تستخدم الحزازيات في الدفيئات .

 -4للحزازيات أهمية في مجال الطب .
نشاط بيتي :

 عدد خصائص الحزازيات . -ما هي فوائد الحزازيات ؟

غلق الدرس :

ماذا تعلمنا في هذه الحصة ؟
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الموضوع  :تصنيف النباتات

الهدف العام :

الحصة الخامسة  :النباتات الوعائية الالبذرية

ياعرف البالب إل خصاحه النبااات الوعاحية الةبذرية .

األهداف السلوكية :

 -1يعدد البالب أقسام النبات الوعاحية .

 -2يعبب البالب أمثلة للنبااات الوعاحية الةبذرية .
 -3يساناق البالب خصاحه السرخسيات .

 -4يفسر البالب وجود األبواغ ضب الجهة السفل من ورقة نبات الخنشار .
 -5يكاسب قيما وااجاهات مرغوبا ضيها مثل :
 -اقدير عظمة الخالق .

 -اقدير جهود العلم والعلماء .

مصادر التعلم :

الكااااب المدرسااب – الساابور – البباشااير – ك ارسااات البااةب – أوراق عماال – الماواد واألدوات الةزمااة
للنشاب – مخببات عظمة السمكة – صور ورسومات .

المتطلب السابق :
الهدف منه  :يعرف البالب النبااات الوعاحية والةوعاحية .

البند االخاباري :

أكمل المخبب الاالب :

الفيوناريا

النباتات
الخنشار وكزبر البحر

وعائية
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الخطوات واإلجراءات :
اعرضنا ضب الحصة السابقة إل أقسام النبااات حسب وجود األوعياة الناقلاة إلا نباااات وعاحياة والوعاحياة

،وسناعرف ضب هذه الحصة سناعرف إل أقسام النبااات الوعاحية حسب وجود البذور.
 -يام اقسيم البةب إل أربع مجموعات ماساوية وغير ماجانسة .

 يرسم المعلم مخبب عظمة السمكة ( رأس السمكة – العمود الفقري – العظام الرحيسية ) -يام كاابة مفهوم النبااات الوعاحية داخل رأس السمكة .

 يوجه المعلم البةب إل قراء المفهوم ( النبااات الوعاحية ) رأس السمكة . يسأل البةب أنفسهم ماذا أعرف عن موضو النبااات الوعاحية . -يام برم األسحلة واالسافسارات اآلاية :

*سم بعا النبااات الاب اوجد بها أوعية ناقلة .

*هل جميع النبااات الوعاحية ماشابهة ضب الحجم ؟
*واآلن ،إل كم قسم قسمت النبااات الوعاحية حسب وجود البذور ؟

*ماذا نسمب النبااات الاب احاوي عل بذور ؟

*ماذا نسمب النبااات الاب ال احاوي عل بذور ؟

*كيف ااكاثر كل من النبااات الوعاحية البذرية والنبااات الوعاحية الةبذرية ؟

*أذكر أمثلة لنبااات وعاحية بذرية ونبااات وعاحية البذرية ؟

 -يام اكملة مخبب عظمة السمكة من خةل مناقشة واجابة األسحلة .

** انظر مخطط عظمة السمكة رقم ( )5تصنيف النباتات الوعائية حسب وجود البذور .
تقويم مرحلي :

 أكمل الفراغ :

 ) .................. ( -1نباتات وعائية تتكاثر بالبذور .

 ) .................. ( -2نباتات وعائية تتكاثر باألبواغ .

وللتعرف على خصائص النباتات الوعائية الالبذرية ( السرخسيات ) ،نقوم بتنفيذ نشاط ( ) 6صفحة

() 82من الكتاب المدرسي والموجود في ورقة عمل رقم()5

* واآلن عزيزي البالب اساخدم ما اعلمت واساناجت من النشاب ضب إكمال مخبب عظمة السمكة من
خةل المناقشة والعمل الجماعب ضمن المجموعات .

*يرسم المعلم مخبب عظمة السمكة .

*يام كاابة المفهوم ( النبااات الوعاحية الةبذرية ( السرخسيات )) داخل رأس السمكة .
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*يوجه المعلم البةب إل قراء المفهوم داخل رأس السمكة .

*يسأل البةب أنفسهم السؤال اآلاب  :ماذا أعرف عن النبااات الوعاحية الةبذرية(السرخسيات)؟
* يبرم البةب داخل المجموعات بمساعد المعلم الاساؤالت واالسافسارات الاالية:

 لماذا سميت النبااات الوعاحية الةبذرية( السرخسيات ) بهذا االسم ؟ -كيف ادعم الح اززيات نفسها ؟

 -كيف اصنع الح اززيات غذاءها ؟

 كيف اقوم بعملية البناء الضوحب ؟ -كيف ااكاثر الح اززيات ؟

 صف سيقان وجذور وأوراق الح اززيات ؟ -اذكر أمثلة عل الح اززيات ؟

* بعااد ماالء المخبااب خبااو بخبااو وذلااك ماان خااةل العماال ضاامن المجموعااات واااحااة المجااال أمااام

البةب ضب كل مجموعة الاحدث وبرم األسحلة يام الاوصل إل المخبب رقم () 6

** انظر مخطط عظمة السمكة رقم ( )6خصائص النباتات الوعائية الالبذرية ( السرخسيات ) .

التقويم :

 أكمل الفراغ :

 -1من النبااات الوعاحية الةبذرية مجموعة  ...................ومنها نبات . ...................
 -2ياكاثر نبات الخنشار عن بريق . .....................

 -3يصنع نبات الخنشار غذاءه من خةل عملية  .....................لوجود أوراق . ..........
 علل لما يأتي :

 -اوجد األبواغ ضب الجهة السفل من ورقة نبات الخنشار .

نشاط بيتي :

 ما هب خصاحه النبااات الوعاحية الةبذرية ؟

 ماذا يحدث لو كانت األبواغ ضب الجهة العليا من ورقة نبات الخنشار ؟

غلق الدرس :

ماذا تعلمت من درس اليوم ؟؟
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الموضوع  :تصنيف النباتات

النباتات الوعائية البذرية الالزهرية

الحصة ( السادسة والسابعة )

الهدف العام :

ياعرف البالب إل خصاحه المخروبيات .

األهداف السلوكية :

 -1يسم البالب نوعا النبااات الوعاحية البذرية .

 -2يساناق البالب خصاحه النبااات الوعاحية البذرية الةزهرية .
 -3يقارن البالب بين المخاريب الذكرية واألنثوية .

 -4يفسر البالب الكثير من الظواهر الماعلقة بأشجار الصنوبر .
 -5يكاسب قيما وااجاهات مرغوبا ضيها مثل :
 -اقدير عظمة الخالق .

 اقدير جهود العلم والعلماء . -المحاضظة عل النبااات .

مصادر التعلم :

الكااااب المدرسااب – الساابور – البباشااير – ك ارسااات البااةب – أوراق عماال – الماواد واألدوات الةزمااة
للنشاب – مخببات عظمة السمكة – صور ورسومات .
المتطلب األساسي :
الهدف منه  :يعرف البالب النبااات الوعاحية البذرية والنبااات الوعاحية الةبذرية .

البند االختبار :

 أكاب المصبلح العلمب :
 ) ................ ( -1نبااات وعاحية ااكاثر بالبذور .

 ) .................( -2نبااات وعاحية ااكاثر باألبواغ .
 أكمل المخببات اآلاية :
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النباتات

ال بذرية

النباتات الوعائية

الخطوات واإلجراءات :
وسناعرف ضب هذه الحصة إل النبااات الوعاحية البذرية من خةل انفيذ خبوات عظمة السمكة .

* -يام اقسيم البةب إل أربع مجموعات .
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* -يرسم المعلم مخبب عظمة السمكة .

 *يام كاابة المفهوم ( النبااات الوعاحية البذرية ) داخل رأس السمكة .* -يوجه المعلم البةب إل قراء المفهوم داخل رأس السمكة .

 *يسأل البةب أنفسهم السؤال اآلاب  :ماذا أعرف عن النبااات الوعاحية البذرية ؟ * -يام برم ومناقشة األسحلة الاالية :

_ ما األساس الذي اعامد عليه ضب اصنيف النبااات الوعاحية البذرية ؟

_ كم قسما قسمت النبااات الوعاحية البذرية ؟

_ ماذا نسمب النبااات الوعاحية البذرية الةزهرية ؟
_ صف بذور النبااات الوعاحية البذرية الزهرية ؟

_ صف بذور النبااات الوعاحية البذرية الةزهرية ؟

_ اذكر أمثلة عل الصنوبريات ؟

_ اذكر أمثلة لنبااات وعاحية بذرية زهرية ؟

** انظر مخطط عظمة السمكة رقم (  ) 7النباتات الوعائية البذرية
 وللاعاارف علا النبااااات الوعاحيااة البذريااة الةزهريااة ( المخروبيااات ) نقااوم بانفيااذ نشاااب ( )7صاافحة

( )83من الكااب المدرسب ( ورقة عمل رقم (.) 6

* عزيزي البالب اساخدم ما اعلمت من النشاب ضب إكمال مخبب عظمة السمكة :

* يرسم المعلم مخبب عظمة السمكة .
* يام كاابة المفهوم ( البااات الوعاحية البذرية الةزهرية ( المخروبيات ) ) داخل رأس السمكة .
* يوجه المعلم البةب إل قراء المفهوم داخل رأس السمكة .

* يسأل البةب أنفسهم  ،ماذا أعرف عن النبااات البذرية الةزهرية ( المخروبيات )؟
* وي ااام ب اارم األس ااحلة واالسافس ااارات م اان خ ااةل المجموع ااات والمناقش ااة الجماعي ااة علا ا النح ااو الا ااالب
بالازامن مع اعبحة المخبب خبو بخبو :

 كيف يكون ورق أشجار الصنوبر ؟ -إكم قسما صنفت المخاريب ؟

 أين اوجد المخاريب الذكرية ؟ أين اوجد المخاريب األنثوية ؟ -ما يبدأ اكوين المخاريب ؟

 -كيف يبدو حجم المخاريب الذكرية ؟
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 كيف يبدو حجم المخاريب األنثوية ؟ -ماذا اكوم المخاريب الذكرية ؟

 -ماذا اكون المخاريب األنثوية ؟

**انظر مخطط عظمة السمكة رقم ( ) 8النباتات الوعائية البذرية الالزهرية (المخروطيات)
تقويم مرحلي :

أكمل المخبب اآلاب بالرجو إل مخبب عظمة السمكة الخاه بالمخروبيات :
وجه المقارنة

المخروط الذكر

الحجم
مكان الوجود
يكون
ماذا ّ

_ يقوم المعلم بمناقشة األسئلة التالية :

 -كيف اكون البذور ؟

 -لماذا اكون البذور مجنحة ؟

 ماذا يحدث عند اناقال حبوب اللقام إل البويضات ؟ -كيف انمو البذور واناق نبات جديد ؟

التقويم الختامي:

علل لما يأتي:

 -1المخاريب الذكرية أصلر حجما من المخاريب األنثوية .

 -2اوجد المخاريب الذكرية عل األغصان الخارجية العلوية .
 -3اناق المخاريب الذكرية أعدادا هاحلة من حبوب اللقام .
 -4اوجد بقعة صفراء أسفل أشجار الصنوبر .
 -5امااز بذور الصنوبر بأنها مجنحة ؟

 -6معظم الصنوبريات ذات أوراق إبرية صلير داحمة الخضر .
نشاط بيتي :

 ما هب خصاحه نبات الصنوبر ؟ -سم بعا األشجار المخروبية .

غلق الدرس :

ماذا اعلمت ضب هذه الحصة ؟؟
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المخروط األنثو

الموضوع  :تصنيف النباتات

الحصة الثامنة والتاسعة  :النباتات الوعائية البذرية الزهرية ( مغطاة البذور )

الهدف العام /

ااعرف الالميذ إل النبااات البذرية الزهرية ( ملبا البذور )

األهداف السلوكية /

 -1اأعرف النبااات الزهرية ( ملبا البذور )
 -2اذكر عضو الاكاثر ضب النبات .
 -3يذكر برق الالقيح ضب النبااات الزهرية .
 -4اعدد ضواحد النبااات الزهرية .

 -5اصنف النبااات الزهرية مساخدمة مخبب عظمة السمكة .
 -6اقارن بين النبااات الزهرية ذوات الفلقة وذوات الفلقاين .
 -7اعبب أمثلة للنبااات ذوات ضلقة وأخرط ذوات ضلقاين .

 -8اجمع الالميذ بذو ار لنبااات ذوات ضلقة أو ضلقاين ضب لوحة خاصة .
 -9اأقدر عظمة الخالق .
 -10احاضظ عل النبااات الزهرية .
مصادر التعلم :

الكااااب المدرسااب – الساابور – البباشااير – ك ارسااات البااةب – أوراق عماال – الماواد واألدوات الةزمااة
للنشاب – مخببات عظمة السمكة – صور ورسومات .

المتطلب األساسي
يام عرا الخاربة المفاهيمية ه 81
أمامك مخبب ألقسام النبااات  ،اساخدمب هذا المخبب ضب إكمال مخبب عظمة السمكة .
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فلقة واحدة

بذرية

النباتات

ال وعائية

الخطوات واإلجراءات :
بعد اوزيع أوراق العمل عل البةب ويقوم المعلم بمناقشة الاةميذ عل النحو الاالب

( يقوم البةب بعرا ما جمعوه من أزهار بناء عل بلب المعلم الحصة السابقة )
__ اأمل األزهار الاب أمامك ؟

__ سم األزهار الاب أمامك ؟

__ هل جميع األزهار ماشابهة ؟

__ ماذا اسم النبااات الاب اكون أزها ار؟
** إذن ما النبااات الزهرية ؟
__ ما ضاحد الزهر للنبات .

__ ما عضو الاكاثر ضب النبات ؟

__ ما اساخدامات النبااات الزهرية ؟
__ ما برق القيح النبااات ؟

تقويم مرحلي /

أكمل الفراغ :

 ................. -1هب النبااات الاب اناق أزها ار واكون بذذو ار وثما ار .
 ................ -2عضو الاكاثر ضب النبات .
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 -3م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اان النباا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااات الزهري ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة البذرياا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة ........................،...................
..................... ،

 -4اساااخدم زهاار نبااات القباان ضااب  ،..................بينمااا اساااخدم أزهااار ...............ضااب صاانع

الدواء

 -5يام القيح النبااات عن بريق ........................ ،....................
** يعرا المعلم مخبب عظمة السمكة الخاصة بالوحد جميعها .وينظر إليهاا الباةب ثام احجبهاا ،
واآلن انابه جيدا .

النباتات الوعائية
الزهرية

يبلب المعلم من البةب قراء رأس السمكة

__ ما ذا يكاب بداخله  ( ،ما هو العنوان ) ؟ ما ذا اعرف عنه ؟؟

__ كم قسما صنفت النبااات البذرية الزهرية ؟ ( إل قسمين )
_ يام رسم ضرعين عل مخبب عظمة السمكة .

__ ما ذا سأكاب عل كل ضر ؟ من يساعدنب ؟
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_ نبااات ذوات الفلقة الواحد .
_ نبااات ذوات الفلقاين .

واآلن اعالوا بنا لنرط ماذا جمعام من أوراق األشجار ( نشاب (  ) 8ورقة عمل رقم ()) 7
( ورقة ضول – ورقة زياون – ورقة نخيل – ورقة ليمون )

** يقوم المعلم باقسيم البةب إل أربع مجموعات .
_ مجموعة ادرس صفات بذر الليمون والورقة .

_ مجموعة ادرس صفات بذر الفول وورقة الفول .
_ مجموعة ادرس بذر وورقة الزياون .

_ مجموعة ادرس بذر امر وورقة نخيل .

من خالل ورقة العمل سيتم اإلجابة على األسئلة وتعبئة الجدول حسب البذرة والورقة التي أمامه :

البذر

شكل الورقة

عدد الفلقات

اعرقها

الليمون
الفول
الزياون
النخيل
بعد االناهاء اقوم كل مجموعة بذكر صفات الورقة والبذر الاب أمامها  ،و أنام بقية الجدول كامة
واآلن هيا بنا نعود إل الجدول ويام اعبحاه ادريجيا حسب كل سؤال .
_ إل كم صنف صنفت النبااات الزهرية البذرية .

_ كيف يكون شكل الورقة ضب الفلقة الواحد ؟
_ كيف يكون شكل الورقة ضب الفلقاين ؟

_ كيف يكون اعرق الورقة ضب الفلقة الواحد ؟
_ كيف يكون اعرق الورقة ضب الفلقاين ؟

_ هات أمثلة أخرط عل كل منهما .

* انظر مخطط عظمة السمكة رقم ( ) 9النباتات الوعائية البذرية الزهرية ( مغطاة البذور )
_ هل اسابيع حصر عدد هذه النبااات ؟

_ من الذي يعلم عددها ؟
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ما واجبنا نحو خالقنا ؟

_ ما ذا افعل لو شاهدت زميلك يقبف أزهار الحديقة المدرسية  ،و ماذا ساقول له ؟

التقويم الختامي :
( اساخدم ما اعلمت )

صنف النبااات الاالية حسب المخبب

( قمح – حمه – ضول – ذر – براقال )
( وعاحب – ال وعاحب )

( بذري – ال بذري )

(زهري – ال زهري )

نشاط بيتي /
_ اكاب بحثا عن النبااات الزهرية موضحا األهمية االقاصادية لها
غلق الدرس :
ماذا اعلمت ضب هذه الحصة ؟
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( ضلقة  -ضلقاين)

تصنيف النباتات

الهدف العام :

الحصة العاشرة  :الزهرة

ياعرف البالب إل اركيب الزهر .

األهداف السلوكية :

 -1يعدد البالب أجزاء الزهر .

 -2يحدد البالب وظيفة كل جزء من أجزاء الزهر .
 -3أيعرف البالب عملية الالقيح .
 -4أيعرف البالب عملية اإلخصاب .

 -5يقارن البالب بين الالقيح الخلبب والالقيح الذااب .
 -6يذكر البالب ضواحد األزهار .

 -7يكاسب قيما وااجاهات مرغوبا ضيها مثل :
 شكر اهلل عل نعمة النبات . -اقدير جهود العلم والعلماء.

 -المحاضظة عل أزهار الحداحق .

مصادر التعلم :

الكااااب المدرسااب – الساابور – البباشااير – ك ارسااات البااةب – أوراق عماال – الماواد واألدوات الةزمااة
للنشاب – مخببات عظمة السمكة – صور ورسومات .

المتطلب السابق :

الهدف منه  :اعرف النبااات الوعاحية البذرية الزهرية والةزهرية .
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البند االختبار :
 أكمل المخبب اآلاب :

مثل
النباتات
الوعائية
البذرية
مثل الصنوبر

الخطوات واإلجراءات :
 يام عرا مجموعة من الزهارات لنباااات مخالفاة  ،واسااعراا أج ازءهاا واحاد الاو اآلخار مان خاةل
انفيذ نشاب (  ) 9ضب ورقة عمل رقم (. ) 8
 -افحه األزهار الاب بين يديك .

 الحظ وجود وريقات خضراء صلير اشبه الكأس . -الحظ وجود وريقات ملونة ذات راححة عبرية .

 اعرف عل أعضاء الاذكير والاأنيث ضب الزهر . واآلن عزيازي البالااب اساااخدم مااا اعلمات واساااناجت ماان النشاااب ضاب إكمااال مخبااب عظمااة الساامكة

من خةل المناقشة والعمل الجماعب ضمن المجموعات عل النحو الاالب.
 * يام اقسيم البةب إل أربع مجموعات . * -يرسم المعلم مخبب عظمة السمكة .

 * يام كاابة المفهوم ( الزهر ) داخل رأس السمكة . * -يوجه المعلم البةب إل قراء المفهوم داخل رأس السمكة .

 * -يسأل البةب أنفسهم السؤال اآلاب  :ماذا أعرف عن ( الزهر ) ؟
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 * -يام برم ومناقشة األسحلة الاالية :

_ ماذا نسمب الجزء الخارجب والذي يحمل األجزاء الداخلية للزهر ؟

_ صف الكأس ؟

_ ماذا نسمب األوراق الملونة ؟

_ ما ضاحد الاويق للزهر ؟

_ما هو عضو الاذكير ضب الزهر ؟

_ ماذا يكون ؟

_ ما هو عضو الاذكير ضب الزهر ؟

_ ماذا يكون ؟

_مم ياكون البلع ؟

_ مم ياكون الماا ؟

**انظر مخطط عظمة السمكة رقم ()10الزهرة
 يقوم المعلم بعرا رسم الزهر وكاابة األجزاء عل الرسم بمشاركة البةب  ،ثم يناقشهم :
 -ماذا يحدث عند اناقاال حباوب اللقاام مان عضاو الااذكير إلا عضاو

الاأنيث ضب الزهر ؟

 -ماذا يحدث عناد اناقاال حباة اللقاام مان مااك الزهار إلا ميسام الزهار

نفسها ؟

 ماذا اسمب هذه العملية ؟ -ماااذا يحاادث عنااد اناقااال حبااة اللقااام ماان ماااك زهاار إل ا ميساام زهاار

أخرط ؟

 ماذا اسم هذه العملية ؟ ماذا يحدث إذا اندمت حبة اللقام مع البويضة ضب الزهر ؟ ماذا يناق عن عملية اإلخصاب ؟ -ما أهمية األزهار ؟

 ما واجبنا نحو األزهار ؟ -ما واجبنا نحو خالقنا ؟
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التقويم الختامي :
**أكمل الفراغ :

 -1ااكون الزهر من ..........و..........و.............و. ...........

 ................ -2هو وريقات ملونة لها راححة عبر اجذب الحشرات .

 .............. -3هو وريقات خضراء اللون اشبه الكأس واحمب األجزاء الداخلية للزهر .
 ............ -4هو عضو الاذكير ضب الزهر .
 ........... -5هو عضو الاأنيث ضب الزهر .

 ........... -6اناقال حبوب اللقام من ماك زهر إل ميسم زهر أخرط .

 ............ -7اناقال حبوب اللقام من ماك زهر إل ميسم نفس الزهر .
 ........... -8عملية اندماج حبة اللقام مع البويضة لاكوين البذر .
**ماهي األزهار المستخدمة في كل من :

 -1العةج ...............

 -2اللذاء ................
 -3الزينة ................

 -4صناعة العبور .............
 -5صناعة المةبس ............
نشاط بيتي :

**علل لما يأتي :
 -1أوراق الاويق ذات راححة عبرية وألوان زهية .
 -2اصنع العبور من األزهار .

غلق الدرس :

ماذا اعلمت ضب هذه الحصة ؟؟
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ورقة عمل
رقم ()1

اسم النشاط  :األوعية الناقلة

نشاط ()1

الهدف منه  :ياعرف إل مفهوم الخاصية الشعرية.
المتطلب السابق :
أكمل  :ياكون النبات من ا ا ا ا ا ا ا ا ا و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا و ا ا ا ا ا ا ا ا ا .
المواد واألدوات:

اجمع المواد واألدوات التالية :

ح ااوا زج اااجب _دورق ضي ااه م اااء مل ااون _ أنابي ااب زجاجي ااة رضيع ااة مفاوح ااة البا ارضين ومخالف ااة األقب ااار

وماساوية األبوال .
خطوات العمل :

اتبع الخطوات التالية :

 -1اغمر األنابيب الثةثة ضب الدورق بشكل عمودي .
-2الحظ ارافا الماء ضب كل أنبوب .

يرافع الماء أعل ما يمكن ضب األنبوب رقم ا ا ا ا .

تحليل البيانات :

 -1ارافع الماء ضب األنبوبة األقل ______ أكثر من بقية األنابيب األخرط .
 -2كلما قل قبر األنبوبة ___ ارافا الماء ضيها .
االسانااج :

_______ هب ارافا السواحل ضب األنابيب الرضيعة جدا ضد الجاذبية األرضية .
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نشاط ()2
الهدف منه  :الاعرف إل كيفية صعود الماء ضب النباة.
المواد واألدوات :

اجمع المواد واألدوات التالية :

ثةث زهرات بيضاء _ثةثة كؤوس زجاجية _ مواد ملونة _ ماء .
خطوات العمل :

اتبع الخطوات التالية :

 -1أم األ ثةثااة كااؤوس زجاجيااة أحاادها بمحلااول الحباار األزرق ،والثااانب محلااول الحباار األحماار ،والثالااث
بالماء ضقب .

 -2احفظ الزهرات الثةث بالمحاليل الثةثة لعد ساعات ،أو لليوم الاالب .
 -3اكاب مةحظااك .
تحليل البيانات :
-

االون الزهر األول باللون ______ والثانية

باللون ______ بينما ابق ______ كما هب .

 الااون الزه ارات بااألوان المحلااول دلياال عل ا وجااود _______ضب النبات .

استخدم ما تعلمت :

علل :

* االون الزهر البيضاء عن وضعها ضب ماء ملون .

ماذا يحدث لو مع ذكر السبب :

* عند غمس زهر بيضاء ضب ماء ملون باللون األحمر واركها ثةث أيام .
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ورقة عمل
اسم النشاط  :أنواع األوعية الناقلة .

رقم ()2

الهدف منه :ياعرف إل أنوا األوعية الناقلة .
المواد واألدوات :

اجمع المواد واألدوات التالية :
كأس ضيها محلول ملون _ ساق نباة ضول _عدسة مكبر _سكر .

خطوات العمل :

اتبع الخطوات التالية :

 -1أذب السكر ضب كأس المحلول الملون .
 -2ضع ساق نباة الفول ضب الكأس .

عرا الكأس والنباة ضار من الزمن ( )4-2ساعات للشمس .
ِّ -3
ِّ -4
قبع ساق النباة إل خمسة مقابع وأمعان النظار ضاب الجهااين العلياا
والسفل لكل مقبع بالعدسة .

دون مةحظااك .
ِّ -5
تحليل البيانات :

أكمل :
-

ياركااز الماااء ضااب الجاازء _______ ماان الساااق بينمااا ياركااز السااكر

ضب الجزء ________ .

 وج ا ااود منبقا ا ااين واح ا ااد للس ا ااكر وواح ا ااد للم ا اااء ي ا اادل علا ا ا وج ا ااود________ من األوعية الناقلة .

 -لألوعية الناقلة نوعان هما ________ و _________ .

استخدم ما تعلمت :
فسر ما يلي :

 -1حدوث انافاخ ضب سيقان بعا األشجار أحيانا .

 -2ااساقب قبرات العصار من األغصان المقبوعة .
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ورقة عمل
اسم النشاط  :الحلقات السنوية .

رقم ()3

الهدف من النشاط  :احديد عمر الشجر من خةل الحلقات السنوية .
المواد واألدوات :

اجمع المواد واألدوات التالية :
عد قبع من سيقان نبااات

خطوات العمل :

اتبع الخطوات التالية :

 -1أحضر عد قبع من سيقان نبااات .
 -2عد الحلقات السنوية .

 -3حا اادد عما اار ها ااذه األشا ااجار ما اان خا ااةل عا اادد الحلقا ااات السا ااميكة
والرضيعة .
تحليل البيانات :
 ااكون الحلقات السنوية ضب الخشب ألنه يماه _______ . -عدد الحلقات السنوية يساوي ________ .

 الحلقا ااات السااانوية ااكاااون ضا ااب ضصا اال الصااايف واكاااون غامق ااة وصا االير واك ااون ضاااب ضصااال الربيا ااع_________ و _________.
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ورقة عمل
رقم ()4

اسم النشاط  :النباتات الالوعائية .
(صفات الفيوناريا )

الهدف من النشاط :
المواد واألدوات :

ياعرف البالب إل

خصاحه نبات الفيوناريا .

اجمع المواد واألدوات التالية :

عدسة مكبر _ قبعة صخرية مليحة بنبات الفيوناريا _ ماء .
خطوات العمل :

اتبع الخطوات التالية :

 -1افحه نبات الفيوناريا مساخدما العدسة المكبر .
 -2رش نبات الفيوناريا بالماء مد أسبو .
 -3الحظ ما يحدث لحجمها ولونها .
 -4اكاب مةحظااك .
تحليل البيانات :
 -1يثباات الفيوناريااا نفسااه ضااب األرا بااين الصااخور عاان بريااق شااعيرات رضيعااة اعاارف ب ا ________
اقوم مقام _______ .

 -2يوج ااد لنب ااات الفيوناري ااا أو ارق بس اايبة ااك ااون م اان ببق ااة واح ااد اس اام ____ اق ااوم بعملي ااة البن اااء

الضوحب .

 -3ااكاثر الفيوناريا عن بريق _______ .
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ورقة عمل
اسم النشاط  :النباتات الوعائية الالبذرية .

رقم ()5

الهدف العام :

ياعرف البالب إل

خصاحه نبات الخنشار .

المواد واألدوات :
اجمع المواد واألدوات الاالية :
نبات الخنشار _ وعاء _ اربة _ كااب .
خطوات العمل :

اتبع الخطوات التالية :

 -1افحَّه نبات الخنشار واعرف إل أجزاحه .

 -2ابحث ضب أسفل الورقة عن بقع سوداء اشبه األكياس .
 -3اكشب األكياس السوداء وضعها عل اربة أصيه .
 -4اسقها ( ارويها) بالماء لعد أيام .
 -5سجل مةحظااك .
تحليل البيانات :
 نةحظ أن نبات الخنشار _____ ضب األصيه .
 ياكاثر نبات الخنشار عن بريق _______ .

 يوجا ااد للخنشا ااار جا ااذور _______ وأوراق ______ وسا اايقان
______ .
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ورقة عمل
اسم النشاط  :النباتات الوعائية البذرية .

رقم ()6

الهدف العام :

ياعرف البالب إل خصاحه الصنوبريات (المخروبيات ) .
المواد واألدوات :
اجمع األدوات والواد الاالية :
أغصان الصنوبر _ مخاريب صنوبر مخالفة الحجم .
خطوات العمل :
اابع الخبوات الاالية :

 -1افحه شكل األوراق .

 -2هل اوجد أزهار عل النبات .
 -3افحه المخاريب وصانفها إلا مخااريب كبيار وأخارط صالير الحجام

.

 -4قارن بين المخروب الذكري والمخروب األنثوي .
 -5افحه البذور والحظ وجود األجنحة .
 -6اكاب مةحظااك .
تحليل البيانات :
 -1من الصنوبريات ________ . _________، _________،
 -2الصنوبريات ذات أوراق __________ .

 -3يبدأ نبات الصنوبر ضب ضصل ______ باكوين مخاريب ________ ومخاريب ________ .

125

ورقة عمل
رقم ()7

النباتات الوعائية البذرية الزهرية
اسم النشاط  :النباتات البذرية الزهرية .

(مغطاة البذور )

الهدف منه :

ياعرف البالب إل أصناف النبااات البذرية الزهرية .

المواد واألدوات :

أزهار _ بذور _ ثمار _ أوراق _ نبااات مخالفة .

خطوات العمل :

اابع الخبوات الاالية :
 -1امأل الجدول الاالب حسب اعليمات المعلم .
البذرة

 -2اأمل البذور الاب أمامك .

شـــــــــــــــــكل تعـــــــــــــــرق عـــــــــــــــــــدد

الورقة

الورقة

الفلقات

 -3قارن بين البذور حسب البناود ضاب الجادول

.

ليمون
نخيل
زيتون
فول
تحليل البيانات :

صِّنفت النبااات الوعاحية البذرية الزهرية ( ملبا البذور ) إل _______ و _______ .
 -1أ
 -2م ا اان النباا ا ااات ذوات الفلقا ا ااين ________ و________  ،وم ا اان النباا ا ااات ذوات الفلق ا ااة الواح ا ااد
_________ و__________ .

 -3ااميز أوراق نبااات ذوات الفلقاين بأنها _________ الاعرق واكون ______ .
 -4أوراق الذر شكلها ______ واعرقها ________ .
استخدم ما تعلمت :
اسامع إل هذه القصة ،واكاب اسم النبات إذا اعرضت عليه :

126

قام أحمد برحلة ضب بسااين وأراضب زراعية ،ضمر ضب منبقة جبلية ،ضإذا به يرط شاعيرات احمال أكيااس
ضب قماها واثبت نفسها بين الصخور ،واناقال ضاإذا باه يارط أو ارقاا يوجاد أسافلها أكياساا ساوداء ،وعنادما

انبلق بالسيار رأط بقعة صفراء احت أشاجار عالياة ،ومان ثام ااجاه إلا بساااين ملوناة األزهاار ،ضاوجاه
إل ا شااجراين معم اراين إحااداهما أوراقهااا بويلااة ورضيعااة انمااو عل ا الجبااال ،وأخاارط عريضااة ومساابحة
وانمو عل الجبال أيضا .

*هل يمكنك أن تساعد أحمد في معرفة اسم كل نبات من هذه النباتـات ؟ ،ومـن مـنكم يحـدد لـي أيـن

يعيش أحمد في وطننا الحبيب ؟
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ورقة عمل
رقم ()8

اسم النشاط  :أجزاء الزهرة

الهدف من النشاط :
ياعرف البالب إل اركيب الزهر .
األدوات والمواد :

اجمع األدوات والمواد الاالية :
خطوات العمل :

أزهار لنبااات مخالفة.

 -1افحه األزهار الاب بين يديك .

 -2الحظ وجود وريقات خضراء صلير اشبه الكأس .
 -3الحظ وجود وريقات ملونة ذات راححة عبرية .

 -4اعرف إل أعضاء الاذكير والاأنيث ضب الزهر .
 -5سجل مةحظااك .
تحليل البيانات :

 ________ -1هب وريقات صلير خضراء اشبه الكأس .

 _________ -2وريقات ملونة ذات راححة عبرية اجذب الحشرات .
 ________ -3عضو الاذكير ضب الزهر .
 ________ -4عضو الاأنيث ضب الزهر .
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