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إىل رفٍك دربً وسندي يف احلٍاة " خطٍيب انغايل "
إىل جسز احملبت وانؼطاء  ،وانصدق وانىفاء اخىحً  ..وأخىاحً ( ػبىد  ،حمًد  ،راٍَت  ،رٌى  ،محٍدة  ،رمحت ،اٌناس)
إيل ػًً انغايل يىسى  ،وػًيت أمساء حفظهًا اهلل
إىل يٍ لدو يل ٌد انؼىٌ واملساػدة واندػى اننفسً وكاٌ يشجؼاً يل ابٍ ػًيت وسوج أخيت املهندس مسري انفزا
هلى مجٍؼاً أهدي مثزة جهدي.

الباحثة :راوية الفرا

ج

شكر وتقدير
ّ
ّ
أشكز اهلل عش ٔخم انذي يٍ عهً بإمتاو ْذا اندراطت املخٕاضعت ٔاخزاخٓا إىل زٍش انٕخٕد
داعٍت املٕىل عش ٔخم أٌ ٌُفع بٓا االطالو ٔاملظهًني .
ّ
ً
ٔاَطاللا يٍ لٕل رطٕنُا انكزٌى _ صهى اهلل عهٍّ ٔطهى " :مل ٌشكز اهلل يٍ مل ٌشكز انُاص "
فإًَُ أحمدو بانشكز اجلشٌم جلايعت األسْز بغشة ممثهت بزئٍظٓا اندكخٕر عبداخلانك انفزا ٔ ،عًادة
اندراطاث انعهٍا ٔ ،كهٍت انرتبٍت ٔلظى املُاْح ٔطزق انخدرٌض ٔأطاحذحٓا األفاضم  ،خشاْى اهلل
عُا خري اجلشاء.
كًا أحمدو بعظٍى انشكز ٔانعزفاٌ نهدكخٕر /حمًد عهٍاٌ ٔ ،اندكخٕر /عبدانكزٌى نبد  ،نمبٕهلى االشزاف
عهى رطانخً ٔ ،عهى يا بذنِٕ يٍ خٓد يخٕاصم دؤٔب ٔ ،يا لديِٕ يٍ حٕخٍٓاث ٔارشاداث
طدٌدة  ،فهٓى يًُ عظٍى االيخُاٌ.
كًا أحمدو بانشكز اجلشٌم ايل اندكخٕر  /امساعٍم انفزا ٔاندكخٕر /راشد ابٕصٕأٌٍ نخفضهًٓا
مبُالشت ْذِ انزطانت فهٓى كم االزرتاو ٔانخمدٌز.

د

كًا أحمدو بانشكز نهظادة احملكًني ملا بذنِٕ يٍ خٓد ٔٔلج ٔملا لديِٕ يٍ َصائر ٔحٕخٍٓاث
إلجناذ ْذا انعًم املخٕاضع .
كًا ال ٌفٕحًُ أٌ أشكز يدٌزة يدرطت عٍهبٌٕ االطاطٍت املشرتكتٔ ،املعهًت امياٌ انُدٍهً نخعأَٓا
انكبري يف حطبٍك أدٔاث اندراطت .
كًا أحٕخّ بانشكز إىل افزاد أطزحً انذٌٍ طاَدًَٔ ٔلديٕا يل اندعى إلمتاو ْذا انعًم املخٕاضع ،
ٔأخص بانذكز ٔاندٌا زفظًٓا اهلل ٔرعاْى.
ً
كًا ال ٌفٕحًُ أٌ أحمدو بانشكزٔااليخُاٌ ملٍ ٔلف جباَبً دٔيا ٔكاٌ خري يشدع يل ابٍ عًخً
ٔسٔج أخخً طعادة انظفري عبدانززٍى انفزا فهّ يًُ كم انشكز ٔانخمدٌز .
ً
أٌضا أحٕخّ بانشكز إىل مجٍع األْم ٔاألصدلاء ٔ ،يٍ غفهخٓى يٍ غري لصد فهٓى يًُ كم انشكز
ٔانخمدٌز.
ّ

اطأل اهلل انعهً انعظٍى أٌ أكٌٕ ٔفمج يف ْذِ انزطانت  ،فًا كاٌ يٍ حٕفٍك فًٍ اهلل ٔ ،يا
كاٌ يٍ خطأ أٔ َظٍاٌ فًٍ َفظً ٔيٍ انشٍطاٌ ٔاهلل يٍ ٔراء انمصد ْٕٔ اهلادي إىل طٕاء
انظبٍم .
الباحثة /راوية سامي عبدالرحمن الفرا
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ملخص الدراسة:
ىدفت الدراسة الى استقصاء فاعمية توظيف استراتيجية التعمم التوليدي في بناء المفاىيم الجغرافية
وأثرىا عمى التحصيل لدى طالبات الصف الخامس األساسي بمحافظات غزة
وقد تحددت مشكمة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:
ما فاعلية توظيف استراتيجية التعلم التوليدي في بناء المفاهيم الجغرافية وأثرها على التحصيل
لدى طالبات الصف الخامس األساسي بمحافظات غزة ؟
 ويتفرع من التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:
 -1ما المفاىيم الجغرافية الواجب بنائيا لدى طالبات الصف الخامس األساسي ؟
 -2ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (  ) 0.05 ≥ αبين متوسط درجات
الطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار المفاىيم الجغرافية ؟
 -3ما فاعمية توظيف استراتيجية التعمم التوليدي في بناء المفاىيم الجغرافية عمى التحصيل
المعرفي لدى طالبات الصف الخامس األساسي ؟
وتم استخدام المنيج شبو التجريبي القائم عمي تصميم المجموعتين التجريبية والضابطة مع
قياس قبمي -بعدي  ،وتكونت عينة الدراسة من ( )76طالبة من طالبات الصف الخامس
األساسي بمدرسة عيمبون األساسية المشتركة التابعة لمديرية التربية والتعميم شرق خان
يونس لمعام الدراسي 2013م2014 -م  ،موزعين عمى مجموعتين دراسيتين  ،مجموعة
ضابطة مكونة من ( )38طالبة ،ومجموعة تجريبية مكونة من ( )38طالبة؛ ولتحقيق أىداف
الدراسة تم تحميل المحتوى الدراسي لموحدة الثانية من كتاب الجغرافيا الجزء األول لمصف
الخامس األساسي  ،واعداد دليل المعمم  ،ودليل الطالب  ،وقائمة بالمفاىيم الجغرافية
الدراسية الواردة في الوحدة المستيدفة  ،واختبار تحصيمي في المفاىيم الجغرافية.
وقد تم جمع البيانات وتحميميا باستخدام المعالجات االحصائية عن طريق برنامج (،)SPSS
معادلة كودر -ريتشاردسون ( )21وطريقة التجزئة النصفية وذلك إليجاد معامل ثبات
االختبار ،وتم تحميل فقرات االختبار باستخدام معامل التمييز ومعامل الصعوبة لكل فقرة من
و

فقرات االختبار ،وجرى استخدام اختبار(ت)  T-testلعينتين مستقمتين الختبار الفروق بين
أداء المجموعتين الضابطة والتجريبية ،ومعامل ايتا و  dإليجاد حجم تأثير استراتيجية التعمم
التوليدي.
 وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية :
 -1أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطات درجات طالبات
المجموعة التجريبية والضابطة في الصف الخامس األساسي في مبحث الجغرافية لصالح
المجموعة التجريبية.
 -2أشارت نتائج الدراسة الي فاعمية توظيف استراتيجية التعمم التوليدي لتنمية المفاىيم الجغرافية
عمي التحصيل المعرفي لدى طالبات الصف الخامس االساسي بدرجة كبيرة.
وفي ضوء ما توصمت اليو الدراسة من نتائج تم الخروج بعدد من التوصيات أىميا:
ضرورة االىتمام باستراتيجية التعمم التوليدي في بناء المفاىيم كمدخل لتدريس الجغرافيا
بوصفو أحد االستراتيجيات الفعالة في بناء المفاىيم الجغرافية.
واقترحت الدراسة القيام بالمزيد من األبحاث والدراسات التي تتناول استراتيجية التعمم التوليدي
ومتغيرات جديدة.
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Abstract
The effectiveness of employing generative learning strategy to build geographical
concepts , its impact on the achievement students have a fifth grade provinces of
Gaza
This study aimed to investigate the effectiveness of employing generative learning
strategy to build geographical concepts , and their impact on the achievement students
have the fifth grade in Gaza Governorates.
The study identified a problem in the next major question:
How effective recruitment strategy in building generative sulcus geographical concepts
and their impact on the achievement students have a fifth grade provinces of Gaza?
Branching off from the main question the following sub- questions:
1- What should be the geographical concepts students have built the fifth grade?
2- Are there significant differences at the level of (0.0571a) between the average
scores of students in the experimental and control groups in the selection of
geographical concepts?
3- What is the effectiveness of the employment generative learning strategy to build on
the concepts of geographic knowledge acquisition have students fifth grade?
It was the use of the curriculum quasi-experimental based on the design of
experimental and control groups with the measure before and after, the study sample
consisted of 76 female students from the fifth grade primary school Eilabun the common
core of the Directorate of Education, east of Khan Younis in the academic year 20132014 , spread over two seminars , group control group consisting of 38 , and the
experimental group of 38 , and achieve the objectives of the study were analyzed
course content of the second unit of the geography book the first part of the fifth grade
primary , and the preparation of the teacher's guide and student guide , and a list of
concepts geographical received scholarships targeted , selection of achievement in the
concepts of geography. The data were collected and analyzed using statistical
ح

processors through the program SPSS, the equation of the Kurds - Richardson 21 ,
and the way the retail mid-term in order to find the reliability coefficient test, the test
items were analyzed using the coefficient of discrimination . The coefficient of difficulty
for each paragraph of the test, the test was used (v ) T.Test of two independent states
to test the performance differences between the control and experimental groups , and
the coefficient of ETA and d to find the size of the effect generative learning strategy.
The study found the following results:
1-The results indicated the presence of statistically significant differences in the mean
scores of students in the fifth grade geography attributed to the strategy (education
generative ) , and for the benefit of all of the previous method versus the usual way.
2-The lack of statistically significant differences in achievement between students who
learned in a way generative learning and who have learned the usual way.
In light of the findings of the study results have been out a number of recommendations
including:
Need to focus on generative learning strategy in building concepts as an introduction to
the teaching of geography as a building effective models in geographic concepts.
The study suggested doing more research and studies dealing with generative learning
strategy and new variables.
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الفصل األول

خلفية الدراسة وأهميتها
 المقدمة :

يفرض الواقع المعاصر بمعطياتو حركة تغيير وتنمية وتطوير في العممية الّتربوية التَّعميمية
التَّعمُمية؛ وذلك لمواجية طرائق تدريس تقميدية ،وطرائق تقميدية؛ تنمط المعارف ،وتقتل اإلبداع،
المتعمم  ،وتعادي االبتكار وال تمسك بيذه األمور
أو تحد منو ،وتعوق الّنمو الحر لشخصية
ّ
كمفتاح حقيقي لمّتطور الشامل ،والّنيوض والّتقدم ،والدخول إلى ىذا العصر بمعطياتو
ومستجداتو.

وأصبح الفرد بحاجة ماسة إلى أن يعمل جاىداً لمتكيف مع ىذا االنفجار المعرفي  ،كما أصبح

من الضروري أن يتعمم التمميذ كيف يتعمم ال كيف يحفظ المقررات الدراسية.

وتعد المدرسة بناء اجتماعي يخضع لقيم المجتمع وتقاليده فيي جزء ال يتج أز منو وصورة مصغرة
لو بكل نظمو وقوانينو وسياساتو ،وىي كغيرىا من التنظيمات تضم مجموعة من األفراد الذين

يتفاعمون ويعممون معاً لتحقيق وظيفتيا ورسالتيا ؛ لذا فيي تعتبر مرحمة وسطى بين األسرة
والمجتمع المدرسي بثقافاتو المتعددة والمتنوعة ،وقد يكون منيا السمبي فيكتسبو الطالب  ،وىنا

يكمن دورىا في تغييرىا وتعديميا ومنيا ما يكون ايجابي فتدعمو (الباىي.)2005 :44،

ونتيجة لالنفجار المعرفي المعاصر شيدت العممية التربوية التعميمة في السنوات األخيرة تطو اًر

ممحوظاً في تعديل المناىج وتحديثيا ،انطالقا من تركيزىا عمى المتعمم بوصفو محو اًر لمعممية
التعميمية التعممية ،والبحث عن استراتيجيات حديثة في التدريس.

لذلك ينبغي أن تتضمن مناىج المرحمة االبتدائية الخبرات والميارات التي يحتاجيا التمميذ لمقيام
بأنشطة ىادفة في بيئتو  ،والتي تعتمد عمى ربط خبرات التالميذ في حياتيم اليومية ،ومساعدة

التالميذ عمى التفاعل مع المواقف الحياتية المختمفة (خميل ،والباز.)1999 :82 ،

وفي ظل تحديات ىدا العصر لم يعد دور المعمم نقل المعرفة لممتعممين باستخدام طرق تدريسية
تقوم عمى اعتبار أن المعمم محور العممية التعميمية فيو الممقن والشارح والمفسر ،في حين يكون

المتعمم ساكتاً ومتمقياً ،وانما أصبح دور المعمم في ظل عصر التقدم العممي والثورة المعموماتية

موجياً ومرشداً وميس اًر لمعممية التعميمية التعممية  ،وبذلك تغير دور المتعمم بحيث أصبح باحثاً
عن المعرفة ومستقصياً لممعمومات من خالل سياقات مختمفة.
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فالتغيير لم يقتصر عمى دور المعمم والمتعمم في العممية التعميمية التعممية فحسب  ،بل شمل

المناىج وطرق التدريس واالستراتيجيات  ،فظيرت العديد من النماذج واالستراتيجيات التدريسية
المتعددة منيا التي تعتمد عمى بناء المعرفة لدى المتعمم كالنظرية البنائية .

وتركز البنائية عمى أن التعمم عممية نشطة ومستمرة ،وغرضية ،وتتضمن العمل النشط من جانب

المتعمم في تكوين أو إعادة بناء معرفتو؛ حيث تدفعو استراتيجية التعميم-التي ينتيجيا المعمم-

إلى مواجية مشكمة أو ميمة حقيقية (زيتون .)2000 :54،ويمكن االستعانة ببعض استراتيجيات
التعميم المبنية عمى مبادئ البنائية؛ والتي تعد من استراتيجيات التعميم والتعمم النشط في تدريب

الطالبات المعممات عمى ميارات التدريس؛ باإلضافة إلى االستعانة باستراتيجية التدريب المباشر

لتطبيق الميارات والمواقف المطموبة إلتقان عممية التدريس .إذ يصعب النظر إلى التدريس

وعممياتو بمعزل عن ىذه االتجاىات العممية التربوية الحديثة (عمران.)2004 :15،

فإن استراتيجيات التدريس القائمة عمى البناء المعرفي تستند إلى النظريات المعرفية التي تشدد

عمى الروابط الموجودة بين ما يتعممو الفرد وأفكاره وخبراتو السابقة ،وترى أن التعمم يكون فعاالً اذا
ما شعر المتعمم بأنو ذو معنى  ،وأن التعمم ذو المعنى يعد األساس في تعديل السموك عمى

خالف التعمم االستظياري الذي ال يسيم في تعديل السموك ( عطية.)2009 :239،

وحيث أن بناء المعرفة يعتمد عمى المعالجة العقمية النشطة لمتصورات ،ويؤدي إلى الفيم الذي
ينتج من المعالجة التوليدية ،وتتضمن المعالجة التوليدية الربط بين المعمومات الجديدة والعمم

المسبق لبناء تراكيب معرفية أكثر اتقانا ،وتمكن المتعمم من المحتوى وتذكره بشكل أفضل في
حالة التعمم التوليدي من قبل المتعمم بدالً من تقديميا مجردة لممتعمم ،ويكمن دور المعمم في
مساعدة الطالب الربط بين األفكار الجديدة بعضيا البعض بالعمم المسبق لدييم ،وبيذه النظرة

يتم التركيز عمى المتعمم في العممية التعميمية (.)Seifert,1995

حيث تستخدم ىذه ا الستراتيجية في تنشيط جانبي الدماغ معا كما ورد في (عفانة والجيش) ،

فييا تؤدي إلى توالد األفكار وتنمية المفاىيم لدى الطالب ،ويرى الدواىيدي ( )2006 :40أن
التعمم التوليدي نظرية تحتوي عمى التكامل النشط لألفكار الجديدة مع اسكيمات المتعمم

الموجودة.

نموذج التعمم التوليدي كتطبيق لنظرية فيجوتسكي وىي نظرية التطور االجتماعي وىو أحد

البنائيين(.سممان.)1986 :27،

ويعد التعمم التوليدى من أبرز النماذج البنائية ،الذي يتضمن عمميات توليدية يقوم بيا الطالب

لربط المعمومات الجديدة بالمعرفة السابقة (محمد ،)2003 :48،وتعود أىمية التعمم التوليدي

حيث تصل بالمتعمم الى مرحمة ما وراء المعرفة والمتمثمة في التأمل في المعرفة والتعمق في

فيميما وتفسيرىا من خالل البحث واالستقصاء(عفيفي.)2004 :40،
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وتشتمل استراتيجية التعمم التوليدي عمى أربع مراحل وىي( :الطور التمييدي  ،والطور التركيزي،

والطور المتعارض "التحدي"  ،وطور التطبيق) ومن خالل ىذه المراحل يتعمم الطمبة في
مجموعات تعاونية يركز فييا عمى المفاىيم المستيدفة ،واتاحة فرصة الحوار لمطمبة ،ومن ثم

توظيف ما يتعمموه في حياتيم اليومية.

ويرى (فنونة )2012،أىمية استراتيجية التعميم التوليدي لما لوُ من دور في أن تجعل المحتوى ذا
معنى باستخدام التعمم التوليدي حيث تستخدم تمك الطريقة في تنشيط جانبي الدماغ.

ويؤكد عبدالسالم()2006أن جوىر التعمم التوليدي ىو استخدام العقل لبناء تفسيرات خاصة
لممتعمم من مخزون المعمومات لديو وتكوين استدالالت من خالل التفاعالت االجتماعية بين

المعمم والمتعمم .

وقد أشارت دراسة صالح( )2009إلى ضرورة االىتمام بما يتعمق بالتعمم الوليدي كونو يسيم في

تنمية المفاىيم لدي المتعممين.

ويعد المفيوم عالقات تركيبية منطقية لعدد من المعمومات موجود بينيا حول شيء معين تتكون

في ذىن المتعمم وتحوي الصفات المشتركة والمميزة ليذا الشيء (نشوان.)2001 :40،

لذلك فإن بناء المفاىيم ىي األساس في فيم العمم وتطويره  ،حيث كان البد من إعداد الطالب

لممفاىيم والتعميمات الرئيسة التي تمثل أىم أىداف تدريس الجغرافيا ،كما تعد المفاىيم محو اًر

رئيساً تدور حولو مناىج المواد االجتماعية ،لذلك البد أن يكون ىناك جيد منظم لمتعرف إلى
أفكار ومفاىيم الطالب المسبقة  ،وتطبيقيا في حياتيم اليومية وحل مشكالتيم .

ومن ىذا المنطمق ترى الباحثة أن مثل استراتيجية التعمم التوليدي تحتاج إلى معمم كاف قادر

عمى تحمل مسؤولية تدريسيا ،واكساب التالميذ لممفاىيم والميارات .

إن العمم ليس مجرد استظيار لممعرفة وحفظيا دون فيميا العميق ،وتنمية المفاىيم الميارات

واالتجاىات ؛ لذا يتوجب استخدام استراتيجيات تدريس حديثة تقوم بدور كبير في تحسين

اتجاىات الطمبة التي تؤدي إلى زيادة اىتماميم  ،والى زيادة تحصيميم العممي وتنمية بعض
الميارات التي تعود باإليجاب عمي المتعممين ،وتمكنيم من حسن التحاور واإلصغاء واالحترام

بناء متوازنا ومتكامالً ؛ وبناء
المتبادل الذي يؤدي لزيادة التحصيل وبناء شخصية المتعمم ً
المفاىيم لعدة مباحث دراسية مثل مبحث الجغرافيا ؛ وىذا ما تؤكده العديد من الدراسات السابقة
والتي تؤكد بأن لممناقشة الجماعية فعالية في توجيو التفاعالت المرتبطة بالمواقف التي تمر بيا

الجماعة من خالل ممارسة أوجو أنشطة البرنامج إلحداث تغيير مقصود نحو االتجاه االيجابي

(أبو العال.)2006،

وتؤيد الباحثة توفير المواقف التعميمية التي تتيح لممتعمم ربط التعمم السابق بالتعمم الالحق واتاحة

الفرصة لمتعبير وطرح األسئمة وتبادل اآلراء واألفكار ،و تنمية المفاىيم والميارات واالتجاىات.
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وخاصة ان تدريس المفاىيم الجغرافية يأتي بشكل عارض وليس مقصوداً ،مما يجعل أغمب

الدروس تتمحور حول الحقائق ،والطرق التقميدية التي تتمحور المعمم وتيمل المتعمم وتؤدي الي
تدني تحصيل المفاىيم الجغرافية واغفال التفكير في مقابل الحرص عمى حفظ المعمومات و

الحقائق مع عدم القدرة عمي التطبيق في الحياة( .الحسو)2010 :33،

وأكدت ذلك دراسة (عبد الرضا والكبيسي )2012،ودراسة (سممان )2012،و(الحسو)2010،
والتي أثبتت فاعمية استراتيجية التعمم التوليدي في تنمية التفكير وبناء المفاىيم و التحصيل في

العموم والجغرافية.

ولضرورة التنوع في استراتيجيات التدريس لتكون بدائل متعددة أمام المعمم ليوظف المناسب

منيا وفق الموقف التعميمي ،ولحاجة مبحث الجغرافيا إلى طرائق واستراتيجيات فاعمة ولندرة

الدراسات عمي حد عمم الباحثة التي تظير فاعمية توظيف استراتيجية التعمم التوليدي في بناء

المفاىيم الجغرافية وأثرىا عمى التحصيل لدى طالبات الصف الخامس األساسي  ،ونظ ار لما

لوحظ من تدني مستوى تحصيل الطمبة واكتسابيم لمميارات المختمفة وفق ما أكدتو الدراسات

التربوية (الصوفي( ،)2001،الكبيسي( )2011،سممان( )1986،الحسَّو ،)2010،ومن خالل

مقابمة العديد من مشرفي ومعممي المواد االجتماعية اتضح لمباحثة وجود مشكمة واضحة في

تدريس المبحث وخاصة ان الطمبة يعانون من صعوبة اكتساب بعض المفاىيم الجغرافية وعدم

القدرة عمي الربط و بين المفاىيم الجغرافية وعدم االحتفاظ بيا ،ولذلك كان البد من التعرف الى

المفاىيم وحصرىا وبيان أىميتيا ،وكان من الضروري استخدام استراتيجيات وطرق تدريسية

حديثة.

من ىنا سعت الباحثة إلى معرفة فاعمية توظيف استراتيجية التعمم التوليدي في التدريس وبناء
المفاىيم الجغرافية.

 مشكمة الدراسة وأسئمتها:
وقد تحددت مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي:

ما فاعمية توظيف استراتيجية التعمم التوليدي في بناء المفاهيم الجغرافية

التحصيل لدى طالبات الصف الخامس األساسي؟

وأثرها عمى

 ويتفرع عن السؤال الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:
 -1ما المفاىيم الجغرافية الواجب بنائيا لدى طالبات الصف الخامس األساسي في الوحدة
الثانية من مبحث الجغرافيا في السنة 2013م2014-م ؟

 -2ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )0.05 ≥ αبين متوسط درجات
الطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار المفاىيم الجغرافية ؟
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 -3ما فاعمية توظيف استراتيجية التعمم التوليدي لبناء المفاىيم الجغرافية عمى التحصيل
المعرفي لدى طالبات الصف الخامس األساسي ؟

 فروض الدراسة:

 -1توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (  )0.05 ≥ αبين متوسط درجات
الطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار المفاىيم الجغرافية في القياس

القبمي البعدي.

 -2ال تصل فاعمية توظيف استراتيجية التعمم التوليدي لبناء المفاىيم الجغرافية عمى
التحصيل المعرفي لدى طالبات الصف الخامس األساسي إلى ( )1.2 ≥ αكما يقاس

بمعادلة معامل بالك.
 أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يمي:

 -1بناء قائمة بالمفاىيم التي يتوقع أن تتعمميا طالبات الصف الخامس في وحدة (أشكال
سطح األرض) من كتاب الجغرافيا في الفصل الدراسي األول.

 -2تعرف مستوى فاعمية استراتيجية التعمم التوليدي عمى بناء المفاىيم الجغرافية لدى
طالبات الصف الخامس األساسي.

 -3تعرف مستوى فاعمية استراتيجية التعمم التوليدي عمى التحصيل لدى طالبات الصف
الخامس األساسي.
 أهمية الدراسة:
تتمثل أىمية الدراسة فيما يمي :
 -1قد تكون من المحاوالت العممية اليادفة التي تتناول طريقة من طرق التدريس وتوفر
معمومات عن توظيف استراتيجية التعمم التوليدي في تدريس مبحث الجغرافيا.

 -2قد يستفيد منيا معممو مبحث الجغرافيا في تحضير الدروس بيذه االستراتيجية.

 -3قد يستفيد منيا مشرفو الدراسات االجتماعية وخاصة مشرفو مبحث الجغرافيا في إعداد
دورات تدريبية باستخدام استراتيجية التعمم التوليدي الطريقتين لتنمية المفاىيم.

 -4قد تفيد خبراء المناىج في صياغة المحتوى لتنمية المفاىيم لدى طمبة المرحمة األساسية.

 -5قد تقدم ىذه الدراسة نماذج لدروس تتضمن تدريس بعض المفاىيم وفقاً لخطوات
استراتيجية التعمم التوليدي التي قد تفيد المعممين في تدريس الجغرافيا باستخدام

استراتيجية التعمم التوليدي.
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 -6يمكن أن تفيد نتائج ىذه الدراسة المسؤولين عن برامج تأىيل المعممين بتزويد معممي
الدراسات االجتماعية وباألخص مبحث الجغرافية باالستراتيجيات الحديثة.

 حدود الدراسة:
 -1الحد الموضوعي  :اقتصرت الدراسة عمى الوحدة الثانية "أشكال سطح األرض" من
كتاب الجغرافيا الفصل األول وفق المنياج الفمسطيني.

 -2الحد البشري  :أجريت الدراسة عمى طالبات الصف الخامس األساسي المواتي يتبعن
لمديرية التربية والتعميم خان يونس.

 -3الحد المكاني  :تم تطبيق الدراسة في مدرسة عيمبون األساسية المشتركة.
 -4الحد الزماني  :الفصل الدراسي األول لمعام 2013م2014/م.
 مصطمحات الدراسة
وتعرفيا الباحثة اجرائياً :

 الفاعمية :

درجة تحقيق استراتيجية التعمم التوليدي في تنمية التحصيل و بناء المفاىيم الجغرافية .

 استراتيجية التعمم التوليدي:

ىي استراتيجية تيدف إلي تنمية الميارات لدى طالبات الصف الخامس من خالل توليد
القدرة لدى الطالبة عمى ربط الخبرات والمعارف السابقة بالجديدة وتكسبيا القدرة عمى

توظيفيا في أي موقف جديد وبناء المعرفة في ضوء عمميات توالدية تستخدميا الطالبة

لموصول إلي مفيوم جديد أو تعديل مفيوم خاطئ ،وتتم من خالل أربعة خطوات متسمسمة
وىي( :الطور التمييدي ،والطور التركيزي "البؤرة" ،والطور المتعارض "التحدي" ،وطور

التطبيق(.
 المفهوم:

ىو عبارة عن تصورات عقمية وتصورات ذىنية تنتج من تحديد المفاىيم و الخصائص
المشتركة المتضمنة بالوحدة الثانية "شكل سطح االرض" والتي تتحدد بتعريف المصطمحات

ليسيل عمى الطالبة فيميا واستيعابيا ويقاس بالدرجة التي تحصل عمييا الطالبة باالختبار

المعد لذلك.
 مبحث الجغرافية:
ىو المحتوى الدراسي لكتاب الجغرافية لطمبة الصف الخامس األساسي ويشتمل عمى خمس
وحدات ،الذي أصدر سنة 2010م1431-ه تبعاً لو ازرة التربية والتعميم.
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 التحصيل:
ىو مستوى أداء وكفاءة طالبات الصف الخامس في وحدة شكل سطح األرض في مبحث

الجغرافية ،مقد اًر بالدرجات التي يحددىا االختبار التحصيمي الذي أعدتو الباحثة في مجال
التذكر والفيم والتحميل .

 الصف الخامس األساسي:
ىو الصف الخامس من المرحمة األساسية الذي يقع ضمن مرحمة التمكين وفقاً لمسمم
التعميمي بو ازرة التربية والتعميم الفمسطينية وتتراوح أعمار الطمبة في ىذا الصف ما بين

( )11-10سنة.
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الفصل الثاني

اإلطار النظري للدراسة




الفصل الثاني

اإلطار النظري للدراسة
يتضمن الفصل الثاني محورين رئيسيين ىما :المحور األول استراتيجية التعمم التوليدي ،والمحور
الثاني بناء المفاىيم الجغرافية ،وتتطرق الباحثة بنوع من التفصيل ليذين المحورين ،سيتم عرض

وصفاً الستراتيجية التعمم التوليدي بالتفصيل من حيث مراحمو وخطواتو وأىميتو  .وأيضا عن بناء

المفاىيم الجغرافية.

استراتيجية التعميم والتعمم:
ىي خطوات إجرائية منتظمة ومتسمسمة بحيث تكون شاممة ومرنة ومراعية لطبيعة المتعممين،
والتي تمثل الواقع الحقيقي لما يحدث داخل قاعة الدراسة من استغالل إلمكانيات متاحة ،لتحقيق

مخرجات تعميمية مرغوب فييا.

ومنيا استراتيجية التعمم التوليدي التي ىي بمثابة مجموعة تحركات المعمم داخل قاعة الدراسة

التي تحدث بشكل منتظم ومتسمسل تيدف إلى تحقيق األىداف التعميمية (ميدي.)2011،

خصائص االستراتيجية التعميمية الجيدة:

- ١أن تكون شاممة بمعنى أنيا تتضمن كل المواقف واالحتماالت المتوقعة.
- ٢أن ترتبط ارتباطاً واضحا باألىداف التربوية واالجتماعية واالقتصادية.
- ٣أن تكون طويمة المدى بحيث تتوقع النتائج وتبعات كل نتيجة.
- ٤أن تتسم بالمرونة والقابمية لمتطوير.

- ٥أن تكون عالية الكفاءة من حيث مقارنة ما تحتاجو من إمكانات عند التنفيذ مع ما تنتجو من
مخرجات تعميمية.

- ٦أن تكون جاذبة وتحقق المتعة لممتعمم في أثناء عممية التعمم.

- ٧أن توفر مشاركة إيجابية من المتعمم ،وشراكة فعالة بين المتعممين.
والمعمم الناجح ىو المعمم الذى يطور مياراتو في استخدام تشكيمة كبيرة من استراتيجيات التعميم

والتعمم ،والذى يجيد استخدام االستراتيجيات المالئمة في المواقف التعميمية المختمفة

(شاىين( )2010،المولو( )2006،زيتون.)2001،
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كيف تصمم االستراتيجية؟ (شاىين( )2010 :54،بوقس( )2010 :32،ميدي)2010 :42،
تصمم االستراتيجية في صورة خطوات إجرائية بحيث يكون لكل خطوة بدائل ،حتى تتسم
االستراتيجية بالمرونة عند تنفيذىا ،وكل خطوة تحتوي عمى جزيئات تفصيمية منتظمة ومتتابعة
لتحقيق األىداف المرجوة ،لذلك يتطمب من المعمم عند تنفيذ استراتيجية التدريس تخطيط منظم

مراعياً في ذلك طبيعة المتعممين وفيم الفروق الفردية بينيم والتعرف إلى مكونات التدريس .
مواصفات االستراتيجية الجيدة في التدريس
 -١الشمول ،بحيث تتضمن جميع المواقف واالحتماالت المتوقعة في الموقف التعميمي.
 -٢المرونة والقابمية لمتطوير ،بحيث يمكن استخداميا من صف آلخر.
 -٣أن ترتبط بأىداف تدريس الموضوع األساسية.
 -٤أن تعالج الفروق الفردية بين الطالب.

 -٥أن تراعي نمط التدريس ونوعو ( فردي  ،جماعي ).
-٦أن تراعي اإلمكانات المتاحة بالمدرسة( .اسماعيل)2011 :35،
مكونات استراتيجية التدريس :
بشكل عام يمكن تحديد مكونات استراتيجيات التدريس عمى أنيا :

 -١األىداف التدريسية.

 -٢التحركات التي يقوم بيا المعمم  ،وينظميا ليسير وفقا ليا في تدريسو.
 -٣األمثمة والتدريبات والمسائل المستخدمة في الوصول إلي األىداف.
 -٤الجو التعميمي والتنظيم الصفي لمحصة.

 -٥استجابات التالميذ الناتجة عن المثيرات التي ينظميا المعمم ويخطط ليا (زيتون.)2000،

وبالتالي فإن أحد دالئل جودة المعمم يتمثل في اختيار المعمم الستراتيجية التدريس التي تحقق

أىداف الدرس ومحتواه من ناحية ،وتتالءم واحتياجات تالميذه من ناحية أخري ،حيث يعج

الميدان التربوي باستراتيجيات عديدة ،قد يتداخل بعضيا البعض ،وقد يتشابو البعض منيا في
تنفيذ بعض اإلجراءات لذا فإن المعمم الجيد يمكنو تطبيق مزيجاً من ىذه االستراتيجيات معا ،أو

استخدام أحدىا طبقا لطبيعة محتوي الدرس.
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 المحور الول :استراتيجية التعمم التوليدي
 1:1تعريف استراتيجية التعمم التوليدي:
تعددت تعريفات استراتيجية التعمم التوليدي ومنيا:
ىي استراتيجية تعكس رؤية فيجوتسكي لمتعمم ويتكون من أربع مراحل أو أطوار تعميمية وىي :
الطور التمييدي ،والطور التركيزي(البؤرة) ،والطور المتعارض(التحدي) ،والطور التطبيقي
).(Shepardson,1999:626

وأنو قدرة الطالب عمى توليد إجابات لمشكمة ما ليس لدييم حل جاىز ليا وخاصة إذا كانت

المشكمة غير مألوفة بالنسبة ليم ،وليس لدييم المقدرة عمى استدعاء الحقائق المتصمة بيا
).)Chin&Brown,2000:119

وعرفو الجندي و حسن :عمى أن التفكير التوليدي ىو القدرة عمى استخدام األفكار السابقة لتوليد

أفكار جديدة (الجندي وحسن .)2006 :696،

وعرفو كال من مرسي و شحاتو :عمى أنو قدرة التمميذ عمى توليد الحمول واإلجابات لممشكمة التي

تواجيو وخاصة غير المألوفة منيا في حالة جاىزية الحل ليا (مرسي و شحاتو.)2007،

يعرفو عفانة والجيش :بأنو ربط الخبرات السابقة لممتعمم بخبراتو الالحقة ،وتكوين عالقة بينيا
بحيث يبني المتعمم معرفتو من خالل عمميات توالدية يستخدميا في تعديل التصورات البديمة و

األحداث الخاطئة في ضوء المعرفة العممية الصحيحة ( عفانة والجيش.)2008،
وعرفو كل من االغا و المولو  :يقصد بالتعمم التوليدي التعمم من خالل الحوار والتفاوض وتوليد
المعنى مع المعمم ومن خالل التعمم في مجموعات صغيرة ،فالمعمم يستخدم المغة والكتابة والرموز
لتوضيح الظواىر ( األغا والمولو.)2009 :375،

عرفو رايدر" :التعمم التوليدي نظرية تتضمن التكامل النشط لألفكار الجديدة مع اسكيمات المتعمم

الموجودة ،وتنقسم استراتيجيات التعمم التوليدي إلى أربعة عناصر ،ويمكن أن تُستعمل
كاستراتيجية عمى حدة أو ترتبط إحداىا باألخرى لنيل ىدف التعمم" (فنونة.)2010،

وعرفو فنونة عمى أنو :نموذج تعميمي تعممي ييدف إلى تنمية المفاىيم لدى الطالب من خالل
توليد نوعين من العالقات ،عالقة بين خبرة المتعمم السابقة والجديدة وبين أجزاء المعرفة الجديدة

المراد تعمميا ،يتفاعل معيا المتعمم ويوظفيا في حياتو اليومية حينما يتعرض لمشكمة غير مألوفة
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لديو من خالل أربع خطوات متسمسمة وىي( :الطور التمييدي  -الطور التركيزي "البؤرة" –

الطور المتعارض "التحدي" – طور التطبيق) (فنونو.)2012 :12،

بناء عمى ما سبق ترى الباحثة أن ىذه االستراتيجية تيدف الى تنمية المفاىيم لدى الطالب من
خالل توليد نوعين من العالقات (عالقة بين خبرة المتعمم السابقة والجديدة و بين أجزاء المعرفة

الجديدة المراد تعمميا) ،وتعتمد عمى وجود خبرات سابقة لدى الطالب و ترتبط بالخبرات الجديدة
وبذلك يبني المتعمم معرفتو من خالل عمميات توالديو يستخدميا في تعديل التصورات البديمة

واألحداث الخاطئة في ضوء المعرفة العممية الصحيحة ،وبذلك يستنتج الطالب مفيوم جديد أو
يعدل مفيوم خاطئ ليس لو عالقة بالموضوع نفسو.
وبناء عمى ذلك عرفت الباحثة استراتيجية التعمم التوليدي بأنيا :
ىي استراتيجية تيدف الي تنمية الميارات لدى طالبات الصف الخامس من خالل توليد القدرة
لدى الطالبة عمى ربط الخبرات والمعارف السابقة بالجديدة وتكسبين القدرة عمى توظيفيا في أي

موقف جديد وبناء المعرفة في ضوء عمميات توالدية تستخدميا الطالبة لموصول الي مفيوم جديد

أو تعديل مفيوم خاطئ وتتم من خالل أربع خطوات متسمسمة وىي( :الطور التمييدي ،والطور

التركيزي "البؤرة" ،والطور المتعارض "التحدي" ،وطور التطبيق).
 1:1أطوار استراتيجية التعمم التوليدي :
تتم عممية التدريس وفقا الستراتيجية التعمم التوليدي بأربعة أطوار أو مراحل تناولتيا العديد من

الكتابات والدراسات  ،مثل( ،)1999، Shepardson( :النجدي وآخران،)2005،

(أحمد( ،)2004،مصطفى (Shaverien,2003) ،)2005،وتشمل ىذه االطوار:

:1:1أ .الطور التمييدي : Preliminaryوفيو يميد المعمم لمدرس من خالل المناقشة والحوار
واثارة األسئمة ويستجيب الطالب إما باإلجابة المفظية أو الكتابة في دفاترىم اليومية فالمغة بين

المعمم والطالب تصبح أداة نفسية لمتفكير والتحدث والعمل والرؤية وفي ىذه المرحمة تتضح

المفاىيم اليومية التي لدى المعممين من خالل المغة والكتابة والعمل ومحورىا التفكير الفردي

لمطالب تجاه المفيوم.

:1:1ب .الطور التركيزي "البؤرة"  :Focusوفييا يوجو المعمم الطالب لمعمل في مجموعات
صغيرة فيصل بين المعرفة اليومية والمعرفة المستيدفة ،ويركز عمل الطالب عمى المفاىيم
المستيدفة مع تقديم المصطمحات العممية واتاحة الفرصة لممفاوضة والحوار بين المجموعات،

فيمر الطالب بخبرة المفيوم.
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: 1:1ج الطور المتعارض "التحدي"  :Challengeفي ىذا الطور يقود المعمم مناقشة الفصل
بالكامل مع إتاحة الفرصة لمطالب لممساىمة بمالحظاتيم وفيميم ورؤية أنشطة الفصل بالكامل
ومساعدتيم بالدعائم التعميمية المناسبة  ،و إعادة تقديم المصطمحات العممية ،والتحدي بين ما

كان يعرفو المعمم في الطور التمييدي وما عرفو أثناء التعمم.

:1:1د طور التطبيق  :Applicationوتستخدم المفاىيم العممية كأدوات وظيفية لحل

المشكالت وايجاد نتائج وتطبيقات في مواقف حياتية جديدة كما تساعد عمى توسيع نطاق المفيوم
لألفكار الجديدة مع اسكيمات المتعمم الموجودة ،وتنقسم مراحل التعمم التوليدي إلى أربعة مراحل ،
ويمكن أن تستعمل كل مرحمة عمى حدة أو ترتبط إحداىا باألخرى لموصول ليدف التعمم (النجدي
خرن.)2005 :465-466،
وأ ا

فالتعمم التوليدي عممية نشطة فيو عممية بناء صالت بين المعرفة القديمة أو كم من األفكار

الجديدة الءمت نسيج المفاىيم المعروفة عند الفرد .فجوىر نموذج التعمم التوليدي ىو أن العقل
أو الدماغ ليس مستيمكاً سمبياً لممعمومات لكنو يبني تفسيراتو الخاصة من المعمومات المخزنة.
يتضح مما سبق أن االستراتيجية ىي جسم نظرية فيجوتسكي ،فالطور التمييدي اىتم بالمفاىيم

اليومية الموجودة لدى المتعممين ،وفي الطور التركيزي يتم التفاوض والحوار إلى أن يصل
الطالب بخبرة المفيوم ،وفي الطور المتعارض تتم إتاحة الفرصة إلبداء الرأي والمالحظات
والتحدي بين ما كان يعرفو المعمم وما عرفو أثناء التعمم  ،أما طور التطبيق فيو تنمية القدرة

عمى حل المشكالت وتطبيقيا في مواقف حياتية جديدة .

وفي دراسة (الدواىيدي )2006،أن استراتيجية التعمم التوليدي تنقسم إلى أربعة مراحل  ،يمكن

أن تستعمل كل استراتيجية عمى حدة أو ترتبط احداىما باألخرى لموصول ليدف التعمم وىي :

االستدعاء -: Recall

يتضمن االستدعاء سحب المعمومات من الذاكرة طويمة المدى لممتعمم واليدف من االستدعاء

أن يتعمم المتعمم معمومات تستند عمى الحقيقة ،ويتضمن االستدعاء تقنيات مثل :التكرار،
التدريب ,الممارسة ،المراجعة وأساليب تقوية الذاكرة.

أ-

التكامل -: Integration

يتضمن التكامل مكاممة المتعمم لممعرفة الجديدة بالعمم المسبق ،وىدف التكامل ىو تحويل

المعمومات إلى شكل يسيل تذكره ،وطرق التكامل تتضمن إعادة الصياغة (خالصة في صيغة
قصصية) ،التمخيص(يعيد رواية المحتوى ويشرحو بدقة) ،توليد األسئمة وتوليد المتناظرات.
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أ-

التنظيم -: Organization

يتضمن التنظيم ربط المتعمم بين العمم المسبق واألفكار الجديدة في طرق ذات مغزى ويتضمن

تقنيات مثل تحميل األفكار الرئيسة ،التمخيص  ،التصنيف ،التجميع وخرائط المفاىيم.

ب -اإلسياب -:Elaboration

ويتضمن اإلسياب اتصال المادة الجديدة بالمعمومات أو األفكار في عقل المتعمم ،وييدف
اإلسياب إلى إضافة األفكار إلي المعمومات الجديدة ،وتتضمن طرق اإلسياب توليد الصور

العقمية واإلسياب في جمل جديدة (الدواىيدي.)2006 :40،
 1:1المالمح الساسية الستراتيجية التعمم التوليدي -:

المالمح األساسية كما ذكرىا كال من (النجدي وآخران )2005،و (شاىين)2010،
(اسماعيل:)2011،

 -1إن األفكار الموجودة في بنية التعمم لدى الطالب تؤثر عمي استفادتيم من حواسيم  ،وىكذا

يستخدم الطالب األفكار الموجودة في بنيتيم المعرفية في االختيار لممدخالت المحسوسة
مثال :عندما نطمب من الطالب أن يبحث عن حيوانات في غابة ما  ،يؤثر مدلول كممة

الحيوان الموجودة في بنية الطالب عمي المكان الذي يبحث فيو.

 -1إن األفكار الموجودة في بنية الطالب المعرفية تؤثر عمي المدخالت المحسوسة من حيث

االىتمام بيا أو تجاىميا ،مثال :نجد أن الكثير مما نسمعو يعد غير متصل باىتماماتنا وذلك
مثل األصوات التي نسمعيا ونتجاىميا كالضوضاء التي تحدث في فصل مجاور لنا ويمكن
لممعمم أن يثير اىتمام الطالب من خالل األسئمة التي يطرحيا عمييم أو من خالل األسئمة

التي يسأليا المتعممون أنفسيم.

 -1المدخل المحسوس الذي يختاره المعمم وييتم بو ليس لو معني محدد بذاتو ،فعمى سبيل المثال

عندما يقول المعمم " توجد عالقة بين الضغط عند نقطة ما والقوة المحدثة لو " فيذه العبارة
ليا معني محدد بالنسبة لممعمم ولكن ال ينتقل ىذا المعني مباشرة لممتعممين ألنو يوجد

اختالف في المعني بين ما يقصده المعمم وما يفيمو المتعمم .

 -4يقوم المتعمم بعمل روابط بين المدخالت المحسوسة التي تم اختيارىا والمعرفة الموجودة في
بنيتو المعرفية ففي المثال السابق من غير المحتمل أن يقوم المتعمم الذي ال يعرف الفيزياء

بتوليد روابط طردية بين الضغط عند نقطة معينة والقوة المحدثة لو ،وقد يربط المتعمم

المدخل المحسوس بخبرة معينة لديو ولسوء الحظ فإن ىذه الروابط التي تم توليدىا قد تكون

غير مناسبة .
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 -5يستخدم المتعمم الروابط التي تم توليدىا والمدخل المحسوس لكي يقوم بتكوين المعني فعمى

سبيل المثال من خالل المدخل المحسوس الذي سمعو المتعمم من المعمم والخبرة المحددة
الموجودة في بنيتو المعرفية والتي تم عمي أساسيا توليد الروابط يمكن لممتعمم أن يكون معني

لمعبارة السابقة " توجد عالقة بين الضغط والقوة المحدثة لو ".

 -6يقوم المتعمم باختبار المعني الذي توصل إليو من خالل مقارنتو بالمعاني األخرى الموجودة
في بنيتو المعرفية ،واختبار المعني يتضمن توليد الروابط التي تتعمق بالظواىر األخرى

المختزنة في البنية المعرفية لممتعمم  ،معرفة مدى اتفاق الفكرة الجديدة التي تم تكوينيا مع
األفكار الجديدة الموجودة .

 -7يقوم المتعمم بتخزين المعاني في بنيتو المعرفية ،حيث يتم إدخاليا في بنيتو المعرفية ويؤثر
عمي المعاني الموجودة بيا ،و يعمل عمي تغييرىا ،وكمما زاد عدد الروابط التي تم توليدىا مع

المعاني الموجودة لدى المتعمم زادت احتمالية تذكر تمك الفكرة وكونيا ذات معني بالنسبة

لممتعمم .

 -8يجب عمى الطالب أن يتحمموا مسؤولية تعمميم ألن توليد الروابط وتكوين المعاني واختيارىا
وتخزينيا في بنية المتعمم المعرفية تتطمب مجيودا ذىنيا من جانب المتعمم ،حيث لن يستطيع
المتعمم أن يق أر كتابا أو يستمع إلي حوار بدون تحمل أي مسؤولية ،فعندما يدرك الطالب
أنيم مسئولون أكثر عن معممييم أو والدييم أو غيرىم من الناس عن تكوين المعاني مثل

نجاحيم أو فشميم في المدرسة ،فمن المحتمل أن يزيد تعمميم ،والذي يتطمب جيدا ذىنيا
فعاال من جانب المتعمم (النجدي وآخران.)2005 :462-464،
إن بناء المعرفة يعتمد عمى المعالجة العقمية النشطة لمتصورات ويؤدي إلى الفيم الذي ينتج من
المعالجة التوليدية ،وتتضمن المعالجة التوليدية الربط بين المعمومات الجديدة والعمم المسبق لبناء
تراكيب معرفية أكثر اتقانا  ،وىي ضرورية لترجمة المعمومات الجديدة وحل المشكالت ويتصف

التعمم التوليدي بعمق مستوى المعالجة لممعمومات .وفي الحقيقة فإن المادة يتم تذكرىا بشكل
أفضل في حالة التعمم التوليدي من قبل المتعمم بدال من تقديميا مجردة لممتعمم.
ويتم ىذا من خالل نوعين من األنشطة التوليدية كما ذكرىا) : (Griff,2003

 4:1النشاطات التوليدية ىي -:
 -1النشاطات التي تولد العالقات التنظيمية بين أجزاء المعمومات ،ومن أمثمة ذلك إبداع
عناوين ،أسئمة ،أىداف خالصات ،رسوم بيانية وأفكار رئيسية.
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 -1النشاطات التي تولد العالقات المتكاممة بين ما يسمعو أو يراه أو يقرأه المتعمم من
معمومات جديدة والعمم المسبق لممتعمم ،وأمثمة ذلك إعادة صياغة تناظرات ،استدالالت،
تفسيرات وتطبيقات).(Griff,2003:3

مستو
والفرق بين النشاطين أن النشاط الثاني يعالج المحتوى التعميمي بشكل أعمق ويؤدي إلي
ً
عال من الفيم.
ومما سبق يتبين أن المعمم ال يفرض أفكاره عمى المتعممين  ،وانما يتم التعمم من خالل الحوار
والمناقشة وتوليد المفاىيم ومشاركة مع المتعممين .
 5:1أىداف استراتيجية التعمم التوليدي-:
من أىداف استراتيجية التعمم التوليدي انو يعمل عمى:

 -1تنشيط جانبي الدماغ كمو من خالل ايجاد عالقات منطقية ومتشعبة حول التصورات
البديمة من أجل بناء معرفي في بنية الدماغ تزيد من قدرة المتعمم عمى الفيم واالستيعاب.

 -1تعمل عمى تنمية التفكير فوق المعرفي وىو نتاج توالد األفكار عند المتعممين.

 -1إن إحداث تغير مفاىيمي في بنية دماغ المتعمم يزيد من وضوح االفكار واليياكل
المعرفية الحياتية بصورة افضل( .عفانة والجيش.)2008 :293-240،

 6:1خطوات استراتيجية التعمم التوليدي -:
 .1العمل في مجموعات صغيرة.

 .1المناقشة العامة والحوار الفكري المفتوح.
 .1استخدام أوراق العمل.

 .4عرض أعمال المجموعات وتقويميا.
 .5استخدام الممخصات السبورية.

 .6المقارنات بين المواضيع ذات الصمة.

 .7الدور األكبر لمطالب والمعمم مسير وميسر.
 .8المعمم يطرح أسئمة تثير التفكير.

 .9عدم االعتراض عمى إجابات الطالب والتدخل بيدوء لنفي العبارات غير المناسبة
(ضيير )2009وفنونة (.)2012
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 7:1دور المعمم عند استخدام استراتيجية التعمم التوليدي -:
لممعمم في استراتيجية التعميم التوليدي أدوار منيا:

 .1يطرح المعمم أسئمة لمكشف عن التصورات البديمة عند المتعممين.
 .1يقدم مفاىيم تتعارض مع خبرات المتعممين لتصحيح مفاىيميم.

 .1يستعين باستراتيجيات إلحداث تغير مفاىيمي واحداث توالدت فكرية تمكن المتعممين
من فيم المفاىيم ووضوح االفكار.

 .4ميسر ومنظم ومرشد لعممية التعمم والتعميم (عفانة والجيش )242: 2008،
يتضح مما سبق أن دور المعمم ميسر لمتعمم والطالب يربط بين خبراتو السابقة والجديدة مما

يساعده عمى بناء مفاىيم وتساعده عمى توليد أفكار تنمي مفاىيمو المعرفية إلكسابيا لمطالب،
وبذلك يقوم الطالب بحفظ وتثبيت ما تعممو عمى أساس مفاىيمي صحيح من خالل دافع حبو

لمتعمم.

 8:1القواعد الساسية الواجب أن يتبعيا المعمم عند تحضيره لمدرس -:
أ.

إشعار الطالب بطرق التدريس الحديثة وبيان أىميتيا في تحصيميم وتنمية طرق التفكير
لدييم واكسابيم ميارات ومعارف جديدة.

ب.

التأكد من أن نموذج التعمم مناسب لمطالب ومفيد ويحقق أىدافو وال يكون عمى حساب

ج.

تقسيم الطالب إلى مجموعات بحيث تشمل كل مجموعة ( )5-6طالب.

بقية المناىج الذي سيختبر فيو الطالب.
د.

يخصص المعمم قائداً لمنشاط في المجموعة الواحدة يقوم بكتابة اإلجابة لعرضيا فيما

ه.

أن يتأكد المعمم من توافر أوراق العمل لمطالب  ،وتكون جاىزة وذات طباعة جيدة

و.

أن يستخدم المعمم الممخصات السبورية والمقارنات واألسئمة االبتكارية من أجل توالد

بعد.

وواضحة.

المفيوم ألن ىذا النوع من التعمم يستخدم فيو طريقة التعمم التعاوني ،أو التفاعمي بين
األقران.

ز.
ح.

التأكد من تجانس المجموعات من حيث المستويات وغيرىا.

أن يعد المعمم أسئمة تجذب انتباه الطالب إلثارة تفكيرىم و زيادة تفاعميم (الشرع)2013،
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 المحور الثاني :المفاىيم الجغرافية
 1:1المفاىيم :
يعد تدريس المفاىيم واكسابيا لمطمبة متطمباً أساسياً من متطمبات العممية التعميمية  ،لما ليا من

أىمية في تشكيل البنية المعرفية لممتعمم.

تعد المفاىيم من المبنات األساسية ،والميمة لمتعمم حيث تسمك طرقاً خاصة بيا في الجغرافيا لما
توجد فييا من مفاىيم يحتاج الطالب الكتسابيا ويصحح ما بحوزتو من مفاىيم خاطئة و اكتساب

مفاىيم جديدة لذلك نحن بحاجة إلى المعمم المتقدم و المتطور في عممو لكي يستخدم أكبر قدر

ممكن من األساليب الحديثة في تدريس مبحث الجغرافية.

والمعمم في تعميمو لممفاىيم يمجأ إلى استخدام لغة المحسوس أو لغة غير المحسوس ،واإلجراءات

في لغة المحسوس يمكن تصنيفيا بداللة االستخدامات االصطالحية أو الداللية لممفيوم
(شبانو.)12: 2005،

فالمفاىيم تساعد عمى تبسيط المعرفة من خالل تجميع األشياء واألحداث واألفكار عن طريق

خصائصيا المشتركة وتصنيف المعارف واألحداث والحقائق وتسييل تفسيرىا عند التطبيق عمى

مواقف جديدة مشابية لممواقف التي سبق تعمميا ،وتعد خطوة ضرورية لتعمم التعميمات
والنظريات والمبادئ والقوانين.
 1:1تعريف المفيوم :
 اىتم العديد من الباحثين بتعريف المفيوم :

ِ
يعرف براون المفاىيم بأنيا :طرز من الحوافز أو المثيرات ليا صفات وخصائص شائعة ،قد
تكون ىذه المثيرات أشياء أو أشخاص مثل الكتاب أو الحرب أو المرأة الفاتنة أو العقاقير ،وكل

المفاىيم ترجع أو تنطمق من طرز المثيرات ،ولكن ليست كل المثيرات مفاىيم
(براون.)1988 :61 ،
عرفو الشعوان إن المفيوم الذي أسماه المصطمح عبارة عن  :صورة عقمية لشيء ما  ،وقد يكون
ىذا الشيء مرئياً أو فكرة مجردة أو نوعاً من السموك (الشعوان.)1999 :99،

ويعرفيا عبيد وآخرون :اسم المفيوم وطرفيا اآلخر جممة خبرية شارحة محتوى المفيوم ولذلك

فالتعريف يتضمن الشرط الالزم والكافي لداللة المفيوم فالشروط الالزمة ىي تأكيد رياضي يكفي
لتحقيق صدق عبارة ما والشرط الكافي الذي نشتق منو منطقياً عبارة ما
(عبيد وآخرون.)2000 :125،

17

عرفو عيسى عمى أنو :تصور عقمي يعطي رم اًز أو لفظاً أواسماً أو فكرة قائمة عمى أساس

الخصائص المميزة لو عن طريق تجميع الخصائص المشتركة لعناصر الظاىرة والتأكيد عمى
الصفات المميزة واىمال الصفات غير المميزة (عيسى.)2002 :8،

وعرف عمّي المفيوم العممي عمى أنو  :مجموعة من األشياء أو الرموز ،أو الحوادث الخاصة

التي تم تجميعيا معاً عمى أساس من الخصائص أو الصفات المشتركة ،والتي يمكن اإلشارة إلييا
برمز أو اسم معين (عمّي.)2002 :72،

عرف الذيابي المفيوم بأنو :أحد نواتج التعمم الناشئة من قيام المتعمم بعمميات عقمية وعممية  ،إذ
يقوم في البدء بمالحظة الصفات أو الحقائق المشتركة ومن ثم التصنيف والتنظيم في ضوء

الصفة المميزة أو المعرفة  ،وينتج من العممية السابقة االسم أو الرمز الذي يعبر عن تمك

الصفات المشتركة  ،أو ما يطمق عميو المفيوم  ،ويكون المفيوم دقيقا إذا أعطي صورة واضحة
عن مضمونو (الذيابي1422،ه .)16:

ويعرفو حسن بأنيا :مجموعة من األشياء أو الرموز الخاصة التي تجمع معاً عمى أساس

خصائصو المشتركة والتي عمى أساسيا يمكن التمييز بينيا وبين المجموعات األخرى (حسن.)،

ِ
ويعرف زيتون المفيوم العممي عمى أنو :ما يتكون لدى الفرد من معنى وفيم يرتبط بكممة

مصطمح أو عبارة أو عممية معينة (زيتون.)2001 :78،

عرف عميمات وأبو جاللة المفيوم العممي عمى أنو :ما يتكون لدى المتعمم من معنى وفيم يرتبط

بكممات مصطمحات أو عبارات أو عمميات معينة ،وقدرة عمى تطبيق ذلك المفيوم في مواقف
جديدة (عميمات 2003 :12وأبو جاللة.)2002 :111،

وىنا يتفق زيتون ( )2001مع عميمات وأبو جاللة( )2002في تعريف المفيوم .
ومن خالل ىذه التعريفات السابقة نالحظ أن ىناك اتفاقاً :

حيث أن جميع التعريفات اتفقت عمى أن المفيوم ىو تصور ذىني أو صورة عقمية أو تجريد

ويعبر عنو بكالم مرتب ترتبياً معيناً ،أو ىو عبارة
مجموعة من الخصائص التي تميزه عن غيره ُ
عن رموز أو صور أو حوافز ومثيرات يستدل عمى المفيوم من خالليا ،ومن سمات المفيوم انو
يتطور بتطور الفرد ،والزمن ،والمعرفة وغيرىا.
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وتعرف الباحثة المفيوم إجرائياً عمى انو :

ىو عبارة عن تصورات عقمية وتصورات ذىنية

تنتج

من تحديد المفاىيم و الخصائص

المشتركة المتضمنة بالوحدة الثانية "أشكال سطح األرض" والتي تتحدد بتعريف المصطمحات

ليسيل عمى الطالب فيمو واستيعابيا ويقاس بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب باالختبار المعد

لذلك.

حيث أن مناىج الجغرافيةليا صيغة خاصة من حيث تناول المعرفة العممية ،فيي تيتم إلى

جانب بنية المعرفة بتوظيف ىذه المعرفة في حياة الطالب بإجراء التجارب واكتشاف المفاىيم

والمعمومات من خالل البحث واالستقصاء لمظواىر التي تواجو الطالب في حياتو اليومية .ونظ اًر

لما تمثمو المفاىيم من أىمية كبيرة في عممية التعميم  ،فقد قام الكثير من الدارسين بإعطاء نماذج
تدريس المفاىيم مزيدا من العناية.

ولذلك يجب تطوير المنياج وطرائق التدريس لنبقى في عالم متجدد ومستمر  ،ومتفاعل مع

اآلخرين  ،وحتى نستطيع حل المشاكل الواقعية في مناىجنا وبيئتنا.

وخاصة وأن المتعممين يواجيون صعوبات في تعمم المفاىيم الجغرافية وتتمثل في :
 -صعوبة اكتساب بعض المفاىيم الجغرافية.

 عدم القدرة عمى الربط وايجاد العالقات بين المفاىيم الجغرافية. عدم القدرة عمى االحتفاظ بالمفاىيم الجغرافية. 1:1أسباب تعمم وتعميم المفاىيم:
يشغل تعميم وتعمم المفاىيم مختمف مراحل التعميم وكل ميتم بالعممية التعميمية وذلك ألسباب منيا:
 -1أن المفاىيم ىي األساس الذي يقام عمييا أي بناء معرفي.

 -1أن تعميم المفاىيم  ،وتعمميا بشكل سميم انما يساىم بدرجة كبيرة في :
 أ.

تعمم المبادئ ،واكتساب الميارات.

ب.

االحتفاظ بالتعمم وبقاؤه  ،وانتقال أثره الى مواقف أخرى جديدة.

 ج.

تنمية ميارات التفكير العممي ،وحل المشكالت.

 -1أن

تعميم

وتعمم

المفاىيم

( بميطة.)2004 :43 ،

يعد

ىدفاً

أساسياً

لتدريس

أي

مادة

دراسية

فالمفاىيم تساعد التمميذ عمى التعامل بفاعمية مع المشكالت الطبيعية واالجتماعية لمبيئة،
وتساعد عمى التقميل من ضرورة اعادة التعميم  ،كما تعمل عمى تنظيم العالقات المتبادلة
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وجعميا ذات معنى ،وتسيم في مساعدة التالميذ في البحث عن المعمومات وفي تنظيم

الخبرات التعميمية (سعادة واليوسف.)1988 :34،
 4:1أىمية المفاىيم :

ويتفق غالبية الباحثين عمى أىمية المفاىيم التي تتمثل في:
 -1ارتقاء مستوى التفكير.
 -2اختزال التعقيد البيئي.

 -3اختزال الحاجة إلى التعمم المستمر.
 -4توجيو السموك )النشاط).
 -5تجعل التعمم ممكناً.
 -6تنظيم التعمم.

 -7توفر المفاىيم الرئيسية في مجال تخطيط المناىج (جودة. )2007 :17-18،
 -8تزيد الدافعية نحو التعمم.

 -9تعمل عمى البناء المتكامل لمبناء المعرفي وتسييل التعمم واالتصال.

 -11تساعد عمى نمو التفكير التجريدي وحل المشكالت.

 -11ليا دور في اختيار الموضوعات المناسبة لممادة العممية أو المقرر المدرسي.

 -12تصمح كأداة مقياس كما استخدميا الباحث من خالل اختبار في المفاىيم خالل
تحديد إدراك الطالب لمفاىيم المادة التي يدرسونيا (فنونة.)2012 :45،

كما تظير أىمية تعمم المفاىيم في اآلتي :
 المفاىيم تجمع الحقائق وتصنفيا وتقمل من تعقدىا وىي أكثر ثباتاُ من الحقائق.
 المفاىيم تقمل من تعقد البيئة ،وتسيل دراسة الطالب لمكوناتيا.

 تعمم المفاىيم تساعد المتعمم عمى التفسير والتطبيق ونقل أثر التعمم.
 تؤدي دراسة المفاىيم إلى تنمية التفكير االبتكاري لدى الطالب.

 يسيم تعمم المفيوم عمى القضاء عمى المفظية( .سالمة)2004 :57،
ويمخص (سعادة واليوسف )1988 :21-22،فوائد المفاىيم بالنقاط اآلتية -:
 تؤدي المفاىيم إلى المساىمة الفاعمة في تعمم التالميذ بصورة سميمة.

 تساعد المفاىيم التالميذ عمى التعامل بفاعمية مع المشكالت الطبيعية واالجتماعية لمبيئة.
 تساعد المفاىيم عمى تنظيم عدد ال يحصى من المالحظات والمدركات الحسية.
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 تساعد المفاىيم عمى تنظيم الخبرة العقمية.

ومن المعروف أن ميمة تنمية المفيوم تشكل جزءاً رئيساً من عممية التعميم داخل غرفة

الصف  ،حيث يقوم المعممون بشكل مستمر بتعميم مفاىيم جديدة ومتنوعة لمطالب تتباين في

عرضيا لمطالب الطرق واألساليب وأحياناً ما يحدث ىذا التباين لدى نفس المعمم عند عرض
مفيومين لصف واحد فعند تعميم أي مفيوم يبدأ المعمم بإعطاء تعريف لممفيوم  ،ثم يعرض
أمثمة عميو ،ثم يتبع ذلك اعطاء مثال ال يتفق مع المفيوم  ،والمعمم في تعميمو يمجأ إلى
استخدام لغة المحسوس أو لغة غير المحسوس ،واالجراءات في لغة المحسوس يمكن تصنيفيا

بداللة االستخدامات( االصطالحية أو الداللية) لممفيوم (شبانة.)2005،

ويرى جانييو أن تعمم المفيوم متدرج من السيل إلى الصعب  ،ومن المعموم إلى المجيول ،وأن
كل تعمم جديد يحتاج إلى تعمم قبمي .
وبناء عمى ما سبق تضيف الباحثة ما يمي :
 تعمم المفاىيم يسيل من تعمم المادة التعميمية ويزيد من تثبتيا في البنى العقمية.
 اسيام المفاىيم في التخطيط لخبرات المنياج.

 تساعد عمى زيادة فيم واستيعاب التالميذ لممادة الدراسية.

 دراسة المفاىيم تتيح الفرصة أمام التالميذ الستخدام ما تعمموه في مواقف جديدة.

ونظ اًر ألىمية المفاىيم كان البد أن يحرص كل المعممين والطمبة عمى توظيفيا في
العممية التدريسية  ،بحيث يساعد توظيفيا عمى تعمم المزيد من الوسائل واألدوات

الجغرافية المستخدمة في تدريس الدراسات االجتماعية.
 5:1تصنيف المفاىيم :

تصنف المفاىيم إلى خمسة أنواع  ،عمى النحو التالي :

أ.

المفاىيم المجمعة ( الرابطة ) : Conjunctive Concepts

وىي المفاىيم التي تتضمن مجموعة من العناصر المشتركة بين مجموعات من المواقف أو

األشياء  ،ويجمع المفيوم بين حقيقتين وفي ىذه الحالة يكون عمى الفرد أن يصل بين األجزاء
التي يتكون منيا المفيوم.
ب.

المفاىيم الفاصمة ( المفرقة) : Desconjunctive Concepts

وىي عبارة مجموعة من المواقف أو األشياء أو األحداث تختمف في خواصيا وطبيعتيا ،يتضمن
ىذا النوع من المفاىيم مجموعة من الخصائص المتغيرة من موقف ألخر وال نحتاج فيو كل

الخصائص الخاصة بالمفيوم وانما تكون موجودة بدرجات مختمفة.
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ج.

المفاىيم العالئقية : Relational Concepts
وىي المفاىيم التي تتضمن وجود عالقات بين المواقف واألشياء واألحداث ،ويذىب ىذا

النوع من المفاىيم إلى أبعد من مجرد تقسيم األشياء واألحداث أو الظواىر وتصنيفيا
والتعرف عمى العناصر المشتركة فيما بينيا  ،وانما يقرر بعض أنواع العالقات بين

مفيومين أو أكثر.
د.

مفاىيم محسوسة : Empirical Concepts

وىذه المفاىيم يمكن مالحظتيا ولمسيا عن طريق الحواس وىي أسيل المفاىيم اكتساباً.
ه.

مفاىيم مجردة أو نموذج : Theoretical Concepts

وىذه المفاىيم ال يمكن مالحظتيا أو لمسيا بالحواس ويتم تعمميا باستخدام التراكيب المغوية

المختمفة مثل التحديد وسياق الجمل واالمثمة الوصفية والترادفات ( األصبحي.)1993 :25،

تيتم المدرسة ببناء المفاىيم ألنيا تتصل بتنمية تفكير المتعممين وتمثل قاعدة صمبة لتعمم التالميذ

بقية العناصر األخرى المكونة لمنظام المعرفي  ،وىي المبادئ والقواعد والتعميمات والقوانين
والنظريات ومن ناحية وجدانية االتجاىات والقيم ،كما أن تنمية المفاىيم يسيل من تعمم المادة

التعميمية ويزيد من تثبتيا في الذاكرة والبنى العقمية وتسيم في تفعيل التعمم وانتقال أثره كما يحسر

الفجوة بين التعمم السابق والالحق  ،فضال عن اسياميا في تخطيط خبرات المنياج .

وليذا فإن اساليب تدريس المفاىيم تشكل مسألة ذات أىمية في عممية تعمم المفاىيم وتسيل

استيعابيا عمى المتعممين ( الخوالدة وأخرون.)1995 :88،

وتشتمل مناىج الدراسات االجتماعية كغيرىا من المناىج األخرى ،عمى كثير من المفاىيم التي

تشكل عنص اًر أساسياً من عناصر محتوى منياج الدراسات االجتماعية ،وغيرىا من فروع
الدراسات االجتماعية  ،ويمكن أن تصنف المفاىيم بشكل عام إلى :
 مفاىيم مادية محسوسة كالجبل.

 مفاىيم مجردة كالحرية وغيرىا ( .السكران)1989 :67،
وترى الباحثة أن ابراز العالقة بين المفاىيم الرئيسية والفرعية يقمل من المفظية في تدريس

الدراسات االجتماعية  ،ويساعد عمى فيم المفاىيم الصعبة وتصحيح المفاىيم غير الصحيحة.
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 6:1صفات المفاىيم:

صفات المفاىيم كما ذكرىا (مطر )2004،المفاىيم تختمف فيما بينيا في درجة تعمميا بمعنى أن
ىناك مفاىيم يمكن تعمميا أسرع من غيرىا كما أن األطفال يختمفون في إمكانية تعمم المفاىيم
تبعا لدرجة نضجيم وتعمميم لذلك تتميز المفاىيم بمجموعة من الصفات منيا :
 -1قابمية االستخدام:
المفاىيم تختمف فيما بينيا في درجة استخداميا بمعنى أن ىناك مفاىيم تستخدم أكثر من غيرىا

في فيم وتكوين القوانين وحل المشكالت.
 -2الصدق:

يتحدد صدق المفيوم بدرجة إتقان المتخصصين لو ويزداد صدق المفيوم لدى الطالب بزيادة

درجة تعممو واقترابو من المفيوم.
 -3العمومية:

تختمف المفاىيم في درجة عموميتيا وذلك طبقا لعدد المفاىيم المتضمنة فييا ويزداد عدد الصفات

الضرورية لتعريف المفيوم كمما أصبح المفيوم أقل عمومية.
 -4القدرة:

تحدد قدرة المفيوم بمدى تفسيره الكتساب مفاىيم أخرى حيث ليا قدرة تفسيرية أكبر من غيرىا

كما تيسر تعمم المفاىيم األخرى.
 -5البنية:

تتحدد بنية المفيوم بالعالقة الموجودة بين مكونات ىذا المفيوم ويالحظ أن بنية أي مفيوم تزداد
تعقيدا بنقصان درجة وعمومية ىذا المفيوم.

 -6القابمية إلدراك المثمة الدالة عمى المفيوم حسيا أو عقميا:

تختمف المفاىيم فيما بينيا في نوعية األمثمة التي تمكن الفرد من إدراك المفاىيم حسيا وعقميا
وكمما ازدادت درجة تعمم الطفل زادت درجة إدراكو لممفيوم األقل وضوحا فالطفل يتعمم المفاىيم

من خالل رؤية األشياء وتداوليا ولكن كمما زاد نضجو زادت قدرتو عمى تعمم المفاىيم من خالل
الرموز.

 -7تعدد المثمة الدالة عمى المفيوم:

معظم المفاىيم ليا أمثمة تدل عمييا ولكنيا تختمف في عدد األمثمة الدالة عمييا وىذا العدد يتراوح
بين مثال واحد إلى عدد ال نيائي منيا (مطر.) 2004 :17-18،
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حيث ان المفاىيم ىي مفاتيح المعرفة التي من خالليا يفك قيد المعاني لألشياء فتبدو واضحة

المعنى ومدلوليا ال لبس فيو ،فيي تنمي التفكير لدى الطالب كونيا عمميات عقمية وتساعدىم

التعرف إلى المشكالت الموجودة في الدرس او خارجو وحل المشكالت البيئية أو الحياتية اليومية

التي تصادفيم العمل عمى حميا.

وترى الباحثة ضرورة أن يكون المعمم عمى درجة من الوعي بحيث يكون أقرب إلى الطالب ،
وممم بخصائيم النمائية والعقمية والجسمية واالنفعالية  ،فمساعدة الطالب عمى تكوين المفاىيم

وادارتيا يتعمق بالمعمم ومدى كفاءتو واالمكانيات المتاحة لو وما يستخدمو من وسائل وطرق
مناسبة  ،مما يسمح بتبادل وجيات النظر بين المعممين والمتعممين حول المفاىيم وايجاد

الروابط بينيا  ،مما يساعد عمى بقاء المعمومات في ذاكرة الطالب أكبر فترة ممكنة.
 7:1استخدامات المفيوم:
لممفيوم استخدامات عديدة في تفسير الظواىر ومواجية المواقف التعميمية وىي :

 -1استخدام داللي  :وىو يستخدم لتمييز المفيوم عن غيره من المفاىيم أي أنو استخدام
تصنيفي كأن يستخدم مفيوم العدد الطبيعي في تمييزه عن غيره من األعداد.

 -2استخدام اصطالحي  :يكون الحديث عن خصائص األشياء التي تدخل ضمن حدود
المفيوم كأن يتناول صفات األعداد الطبيعية.

 -3استخدام تضميني  :وفيو يستخدم مصطمح المفيوم أكثر من األشياء المسماة بو ،ومثال
ذلك تعريف العدد الطبيعي" (.جودة .) 14: 2007،
وترى الباحثة أن تعمم المفيوم الجغرافي يتطمب التعرف عمى المفيوم في مبحث الجغرافيا ،وادراك
المفيوم ومحتواه بحيث يصبح قاد اُر عمى توظيفو في حياتو اليومية ،وذكر أمثمة وال أمثمة لممفيوم
بحيث تظير مدى استيعاب الطالب لممفيوم.

 8:1لممفاىيم عدة وظائف منيا :
 -1تبسيط العالم الواقعي من أجل تواصل ،وتفاىم يتسم بالكفاية.
 -2المفاىيم تمثل تركيباً منتظماً لما نتعمم بجممتو.

 -3تساعدنا المفاىيم العقمية عمى تنظيم خبراتنا بصورة يسيل استدعائيا ،والتعامل معيا.
 -4المفاىيم أكثر جوانب التعمم فائدة في الحياة المعرفية(.عبد الفتاح.)1997،
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المراحل الساسية لتشكيل المفيوم:
 ويميز برونر كما ورد في "عاشور والحوامدة" ( )2007 :287ثالث مراحل لتكوين المفاىيم:

 -1المرحمة العممية  :وتعرف بمرحمة العمل الحسي  ،وفييا يتكون (الفعل) وىو عن طريق
الطفل لفيم البيئة  ،خالل التفاعل المباشر مع األشياء.

 -1المرحمة الصورية  :وىي المرحمة التي ينقل معموماتو  ،أو يمثميا عن الصور الخيالية،
في ىذه المرحمة يشكل األطفال المفاىيم لألشياء بالتخيل  ،وتكوين صور ذىنية لو.

 -1المرحمة الرمزية  :وىي المرحمة التي يصل فييا الطفل إلى مرحمة التجريد ،واستخدام
الرموز ،حيث يحل الرمز محل األفعال الحركية ،وتسمى ىذه المرحمة بعممية تركيز

الخبرات المكتسبة ،وتكثفيا في رموز رياضية ،أو جمل ذات دالالت معنوية.

حيث أن المفاىيم المادية تُشكل في العادة عن طريق الحواس الخمس ،في حين المفاىيم المعنوية
ال يدركيا بالحواس الخمسة ،وانما تُدرك أثارىا ونتاجيا من خالل الخبرات المتكررة.

 9:1مراحل تعمم المفاىيم :

أن تعمم المفاىيم وتعميميا يمر بالمراحل اآلتية كما ذكرىا كال من )األغا ،وعبد المنعم1994 ،

.):30

المرحمة الولى :تقديم المعمومات والتعرف إلى المفيوم :
أ-
ب-

يقدم المعمم أمثمة محددة.

يقارن التالميذ بين األمثمة التي تتوفر فييا خصائص المفيوم )واألمثمة ( التي ال تتوفر
فييا خصائص المفيوم.

ج-

يحدد التالميذ تعريفا بناء يحتوي عمى الخصائص األساسية.

المرحمة الثانية  :اختبار التوصل إلى المفيوم:
أ.

يتعرف التالميذ عمى أمثمة أخرى يحددون إن كانت تنتمي إلى المفيوم أو ال تنتمي إلى
المفيوم  ،أي كانت ايجابية أو سمبية.

ب.

يؤكد المعمم االفتراضات ويعطي أسماء لممفاىيم ويعيد صياغتيا تبعا لمخصائص.

ت.

يأتي التالميذ بأمثمة من عندىم  ،أي من ذاكرتيم.

المرحمة الثالثة  :تحميل استراتيجيات التفكير:
ويقصد باالستراتيجية في تعميم المفاىيم ترتيب الق اررات التي يتخذىا الناس عندما يواجيون كل

مثال جديد لممفيوم ،ويتم تحميل التفكير عندما يقوم التالميذ باألعمال التالية :
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أ.

وصف األفكار التي تراوده في تنظيم المعمومات وأسس التصنيف.

ب.

مناقشة دور الفروض والخصائص.

ت.

مناقشة نوع وعدد الفروض ) األغا وعبد المنعم.)1994 :235،

 11:1ىناك عدة قواعد يجب مراعاتيا عند تدريس المفيوم :
ان تدريس المفيوم يتطمب االىتمام بقواعد عديدة منيا :
 -1تحديد نوع المفيوم.

 -2ضرب أمثمة إيجابية من المجموعة المرجعية لممفيوم مع أمثمة سمبية من غير المجموعة
المرجعية مع تفسير كمتا الحالتين.

 -3تحديد السمات الحرجة لممفيوم ولفت النظر إلييا عند ضرب األمثمة اإليجابية عن
المفيوم.

 -4ربط المفيوم بالخبرات السابقة الالزمة لتعممو.

 -5صياغة المفيوم بمغة واضحة تتضمن جميع الصفات الحرجة لممفيوم.
 -6إعداد مجموعة من التدريبات ليعمل عمييا المتعممون فرادى وجماعات
(ريان.)2010 :38-39،

 11:1أسس تدريس المفاىيم من قبل المعمم :
ولتدريس المفاىيم من قبل المعمم مجموعة من المفاىيم ينبغي مراعاتيا وىي:
 تحديد صفات المفيوم والصفات الجوىرية التي تميزه عن غيره. -القاعدة التي تنظم ىذه السمات في اطارىا.

 تحديد األمثمة الموجبة واألمثمة السالبة عمى المفيوم المراد تعميمو (الخوالدة واخرون،. )1995
ومن خالل ما سبق ترى الباحثة أىمية تعمم وبناء المفاىيم  ،فيي ىرمية البناء أي أن كل مفيوم
يحتاج إلى مفيوم سابق  ،فيي تبنى عمى بعضيا البعض.

ونظ اًر ألىمية تعمم المفاىيم فيذا يتطمب تطبيق طرائق ونماذج واستراتيجيات حديثة تساعد في

اكتساب وبناء المفاىيم لدى الطمبة وذلك لنقل خبراتيم واالستفادة منيا في مواقف حياتية.
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 11:1ىناك عدة طرق لتقويم المفاىيم:
ىناك العديد من طرق لتقويم المفيوم ومن تمك الطرق:

 -1اكتشاف المفيوم العممي من خالل تطبيق عمميات تكوين المفيوم العممي الثالث :التمييز
والتصنيف والتعميم.

 -2قدرة الطالب عمى تحديد الداللة المفظية لممفيوم العممي.
 -3تطبيق المفيوم العممي في مواقف تعميمية -تعمميو جديدة.

 -4تفسير المالحظات والمشاىدات أو األشياء في البيئة التي يعيش فييا الطالب وفق
المفاىيم العممية المتعممة.

 -5استخدام المفيوم العممي في استدالالت أو تعميمات أو فرضيات عممية مختمفة
 -6استخدام المفيوم العممي في حل المشكالت( .زيتون)2001: 81،
:

وىناك دور لمتقويم في تعمم المفاىيم كما ذكرىا (فنونة: )2012،
 أوال فيما يتعمق بالمعمم:
يكشف عن نوع المفاىيم المستخدمة من حيث معامل سيولتيا أو غير ذلك كما ويحدد مدى

مناسبتيا وموقع اختيارىا وىل ىي مجدية لمطالب أن يتعمميا أم ىي من باب البذخ العممي من
أجل حشو المناىج بما يثقل كاىل الطالب.
ولذلك فييا تثير صحوة التجديد لممفاىيم القديمة و ايضا التي تتوافر لدى الطالب وامكانية
عالجيا من خالل المعرفة الحديثة لممفيوم المتعمم حاليا.
كما انيا ترشد المعمم إلى اختيار االستراتيجيات المناسبة لتعمم المفيوم وتوجو المعمم إلى أماكن
الخالل والعثرات لدى الطالب وتنمي ميارة اختيار األداة المناسبة لمتقويم بما يناسب الموقف
التعميمي وبذلك يتم قياس نواتج تعميمية معينة.
 ثانيا فيما يتعمق بالطالب:

تساعده عمى ربط المفاىيم التي توجد لديو في بنك الخبرة لممفاىيم مع ما تعممو من مفاىيم
جديدة تعمل عمى ترتيب ما لديو من مفاىيم التساع الخزينة المعرفية مما يكون لديو القدرة عمى
تكوين عالقات بين المفاىيم ويستطيع تقدير التحصيل لديو مما يكسبو من مؤشرات نجاح أو
تعديل لما يوجد عن المفاىيم التي تكونت لدى الطالب (فنونة.)2012 :54 ،
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وبناء عمى ما سبق تضيف الباحثة ان لتقويم المفيوم بالنسبة لممعمم دور ميم من خالل تحديد

نوع المفاىيم ،وتساعد المعمم في اختيار الطرق المناسبة لتعمم المفيوم ،وتوجو المعمم إلى مكان
الخمل والخطأ في تعمم المفيوم عند الطالب  ،واختيار االدوات المناسبة لمتقويم.

وبالنسبة لمطالب استخدام المفاىيم التي توجد لديو وتوظيفيا مع ما تعممو من مفاىيم جديدة

واالستفادة منيا في المواقف الحياتية  ،كذلك عمى اتساع دائرة المفاىيم لديو مما يمكنو من فيم

العالقة بين المفاىيم  ،كما يستطيع الطالب تقييم مدى تقدمو نحو اكتساب وتعمم المفيوم وتعديل

ما يمزم .

وىناك قواعد اخرى لمتعامل مع المفاىيم :
ومن ىذه القواعد ما يأتي:

 -1االعتراف بالخصوصية الحضارية ،والسمات المغوية والمنطقية لمغة التي تُصاغ بيا
المفاىيم.
 -2معرفة المعنى المغوي واالصطالحي لأللفاظ  ،وال تساعد معرفة ىذه المعاني في الك ْشف
عن الدالالت المتنوعة لممفيوم في حالة التعامل العادي ،الذي يبغي البحث عن الحقيقة

فحسب ،بل تساعده في ال َك ْشف عن عمميات التمبيس ،والتحريف الداللي.
 -3معرفة الضرورة الداللية لممفيوم ،والتمييز بينيا.

 -4تحميل البِنية الداللية لممفاىيم ،والتمييز بين العناصر األساسية ،والعناصر الفرعية في

ىذه البنية ،وىذا التمييز يساعد عمى إدراك الفَرق بين التطور الداللي الطبيعي ،وتحريف
داللة المفيوم؛ سواء عن طريق التضييق ،أو التوسيع.

ِ
المترجم معرفة الدالالت األصمية والتاريخية لممفيوم
 -5في حالة ترجمة المفاىيم ،يجب عمى
الذي ينقمو إلى المغة العربية ،وأن يكون عمى وعي بأصول العربية؛ حتى يختار مقابالً

دقيقًا لممفيوم األجنبي ،واذا أخل بأي شرط من ىذين الشرطَين ،عندئذ يحدث الخطأ
المغوية والثقافية (الطاىر
الداللي في الترجمة  ،التي تحدث نتيجة الختالف الخصائص َ
وعزيز.)2004 :15-16،

 11:1تدريس المفاىيم أفضل من تدريس الحقائق والمعمومات :
األسباب التي جعمت تدريس المفاىيم أفضل من تدريس الحقائق كما ذكرىا (صالح)2011 :44،
 -1انو من الصعب اإللمام بالتفاصيل في أي مجال.

 -2يمكن بناء منيج متتابع لكل مراحل التعميم وليذا يتحقق معياري االستمرار والتتابع.
 -3تزود المتعمم بوسيمة يستطيع بيا أن يساير النمو في المعرفة.
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 -4تساعد المتعمم عمى تذكر ما تعممو وذلك ألن عدد المفاىيم اقل من الحقائق وأكثر
احتماال الستخداميا في الحياة العامة في مواقف متعددة ويرى التمميذ العالقات بين

الحقائق فيرى ليا معنى اشمل.

 -5تساعد عمى فيم عميق لطبيعة العمم القدرة عمى التفسير  ،القدرة عمى التنبؤ.

 -6يسيل انتقال أثر التعمم بمعنى أن يستطيع التالميذ تفسير الظواىر الطبيعية حوليم،
والتوافق مع المعرفة الجديدة  ،والمواقف الجديدة.

 -7إحدى الوسائل لربط المواد العممية ببعضيا وذلك عن طريق المفيوم األكبر.

 -8بناء المناىج عمى أساس المفاىيم يجعل عممية تطوير المناىج عمال ىادفا واضح
ألغراض محدد االتجاه  ،بدال من الترقيع قص ولصق.

 -9المفاىيم تمثل أساسيات العمم وليس تطبيقاتو وليذا تتخذ موقفًا واضحا من العمم
والتكنولوجيا.
أن تدريب المتعممين عمى كيفية التوصل إلى المفاىيم لو عدد من المزايا أىميا :
 من خالل المفاىيم يحصل المتعمم عمى مقدار من المعمومات بشكل مكثف ومنظم .
 لممفاىيم القدرة عمى التنبؤ.

 تساعد المفاىيم عمى تذكر الحقائق( .عطيفة  ،وسرور)2011 :54،
ان من متطمبات النمو العقمي مساعدة الفرد عمى تكوين المفاىيم وادراك المعاني الصحيحة
لألشياء ولبيان اىمية تنمية المفاىيم المغوية عند المتعممين نذكر ما انتيت اليو دراسة ( ستروم)

من أن المتعممين يميمون في المواقف التربوية إلى نسيان الحقائق والمعمومات المفصمة أكثر من

نسيان المفاىيم المرتبطة بالمقرر نفسو ( طعيمة)1988 :48 ،
 14:1الفرق بين الحقائق والمفاىيم العممية :

تحتاج العممية التعميمية التعممية إلى االىتمام بالحقائق والمفاىيم لدورىما في التفاعل مع المحتوى

التعميمي عمى الرغم من وجود فرق بينيما يتمثل في اآلتي :

 فالحقائق ىي  :أية جممة أو عبارة يجزم بأنيا صحيحة ،وىي تخدم جانب الحفظ فقط،
وىي كثيرة العدد وأقل تجريداً وثباتاً وأقل استخداماً من المفاىيم .

 والمفاىيم ىي  :صورة ذىنية يستطيع الفرد أن يتصورىا في موضوع ما  ،وتعمل عمي
ربط الحقائق مع بعضيا البعض  ،وىي قميمة العدد نسبياً وأكثر تجريداً وثباتاً وأكثر

استخداماً من الحقائق.
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 15:1خصائص المفاىيم العممية:
تتمتع المفاىيم العممية بخصائص عديدة منيا:

 -1يتكون المفيوم العممي من جزأين :االسم أو الرمز أو المصطمح (الكثافة ،الخمية،
الحامض) ،والداللة المفظية لممفيوم كما في (األيون :ذرة أو مجموعة ذرات تحمل شحنة

كيربائية).

 -2يتضمن المفيوم العممي التعميم ،كما في المادة :كل شيء يشغل حي اًز ولو ثقل ويمكن
إدراكو بالحواس.

 -3لكل مفيوم عممي مجموعة من الخصائص المميزة التي يشترك فييا جميع أفراد فئة
المفيوم وتميزه عن غيره من المفاىيم العممية األخرى (الطيور :أجساميا مغطاة بالريش
ولو خصائص أخرى متغيرة أو ثانوية كما في اختالف الطيور في خصائص المناقير
واألرجل والرقبة) ...الخ.

 -4عممياً تتكون المفاىيم العممية من خالل ثالث عمميات ىي :التمييز ،والتنظيم
( التصنيف) ،والتعميم.

 -5تكوين المفاىيم العممية ونموىا عممية مستمرة تتدرج في الصعوبة من صف إلى آخر

ومن مرحمة إلى أخرى ،وذلك نتيجة لنمو المعرفة العممية نفسيا ،ولنضج الفرد بيولوجياً

وعقمياً وازدياد خبراتو التعميمية (زيتون.)2001 :78-79،

 ويذكر "األسمر" ( )2008 :35بعضاً من خصائص المفاىيم العممية :

 -1تتكون المفاىيم وتنمو باستمرار  ،وتتدرج في الصعوبة من مرحمة إلى أخرى أكثر
تعقيداً.

 -1أن العمم ينمو بنمو المفاىيم.

 -1المفاىيم ىي أدوات الفكر الرئيسة.

 -4المدرسة تقوم بدور ميم في تشكيل المفاىيم.
 -5المفاىيم تتولد بالخبرة وبدونيا تكون ناقصة.

 -6تختمف مدلوالت المفاىيم الواحدة من شخص آلخر وذلك الختالف مستوى الخبرة.
 -7أن المفاىيم تعتمد عمى الخبرات السابقة لممفيوم.

 أما "بطرس" ( )2008 :54يذكر أن المفاىيم تتمتع بالخصائص اآلتية :
 -1المفاىيم عبارة عن تعميمات تنشأ من تجريد بعض أحداث حسية وخصائص حاسمة
مميزة.

30

 -1تعتمد المفاىيم في تكوينيا عمى الخبرة السابقة التي يكتسبيا الطفل.
 -1المفاىيم رمزية لدى الفرد فكل رمز لو داللة.

 -4ال يمتمك األطفال نفس المفيوم ألن كل طفل يختمف عن اآلخر من حيث القدرات
العقمية والخبرات التعميمية.

 -5تتغير المفاىيم من البسيط إلى المعقد ومن المحسوس إلى المجرد.

 -6تستخدم المفاىيم بطريقتين عمى األقل ظاىرية عامة وباطنية خاصة.

 -7لكي يتعمم الطفل مفيوم عام البد أن يتعمم بعض المفاىيم الخاصة التي يتكون منيا
المفيوم العام.

وتضيف الباحثة أن المفاىيم عبارة عن عمميات ونواتج متطورة ذاتياً ،كما أن المفاىيم تحميمية

فيي تحدد ما يجب أن يتعممو الطالب من خالل المفيوم القائم والمفاىيم األخرى.

فالمفاىيم تتكون لدى األفراد من خالل المواقف والخبرات السابقة وتفعيميا مع البيئة وبذلك يتم

تشكيل المفيوم لدى األفراد .كما أن المفاىيم تمخيص لمخبرة الناتجة من األشياء أو الحقائق فيي

تساعد لمتعامل مع الحقائق ،و مدلوالت المفاىيم تمثل رؤيتنا لمواقع.
وتمخص الباحثة خصائص المفاىيم الجغرافية :

 -١مخطط مفاىيمي يمثل مجموعة من المفاىيم المتضمنة في موضوع ما.

 -٢مرتبة بطريقة ىرمية متسمسمة  ،حيث يوضع المفيوم العام ثم المفيوم األقل عمومية
بالتدريج.

 -٣المفاىيم الجغرافية تصور عقمي مجرد يتم تكوينو عن طريق تجميع الخصائص المشتركة
ألفراد ظاىرة ما.

 -٤ترتبط المفاىيم الجغرافية بجوانب الشي الموصوف فعمى سبيل المثال  ،مفيوم المكعب
يرتبط باألشياء رباعية الجوانب ذات الحواف القائمة والجوانب المتساوية.
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الفصل الثالث

الدراسات السابقة






الدراسات السابقة

قامت الباحثة باستعراض بعض الدراسات التي ليا عالقة بموضوع الدراسة الحالية ،حيث تم

تقسيميا حسب عالقتيا بموضوع الدراسة إلى قسمين:

 القسم األول  :الدراسات التي تناولت استراتيجية التعمم التوليدي  ،والتعقيب عمييا.
 القسم الثاني  :الدراسات التي تناولت بناء المفاىيم  ،والتعقيب عمييا.
 التعقيب العام عمى القسم األول والثاني.

ستعرض الباحثة الدراسات من األحدث إلى األقدم.

 أوالً :الدراسات التي تناولت موضوع استراتيجية التعمم التوليدي:

 -1دراسة الكبيسي  ،وعبدالرضا (:)2012

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف إلى أثر كل من استراتيجيتي التساؤل الذاتي والتعمم التوليدي في
تحصيل مادة الجغرافيا والتفكير التأممي لدى طمبة الصف الخامس األدبي ،واستخدم الباحثان

المنيج الشبة التجريبي ،وقاما ببناء أدوات الدراسة والتي تمثمت األداة اختبار تحصيمي تكون

( )50فقرة ،واألداة الثانية اختبار لمتفكير التأممي تكون ( )40فقرة ،وتكونت عينة الدراسة من

( )60طالبا تم توزيعيا إلى ثالث مجموعات مجموعة تجريبية أولى تكونت من ( )20طالبا
درسوا باستراتيجية التعمم التوليدي ،ومجموعة تجريبية ثانية تكونت من ( )20طالبا درسوا

باستراتيجية التساؤل الذاتي ،ومجموعة ضابطة تكونت من ( )20طالبا درسوا بالطريقة المعتادة،
وتحدد بطمبة الصف الخامس األدبي في مركز محافظة

(2010م2011-م) .

االنبار لمعام الدراسي

ومن أبرز نتائج البحث وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ( )0.05≤ αبين متوسط

درجات الطالب المجموعة التجريبية االولى التي تدرس باستخدام استراتيجية التعمم التوليدي،
ومتوسط درجات طالب المجموعة التجريبية الثانية التي تدرس باستخدام استراتيجية التساؤل

الذاتي ،ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة التقميدية في اختبار
التحصيل البعدي لصالح (المجموعة التجريبية) توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى

( ) 0.05≤ αبين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية االولى باستخدام استراتيجية التعمم
التوليدي  ،ومتوسط درجات طالب المجموعة التجريبية الثانية التي تدرس باستخدام التساؤل

الذاتي  ،ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة التقميدية في اختبار
التفكير التأممي البعدي لصالح المجموعتين التجريبيتين.
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 -2دراسة سممان ( :)2012
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام نموذج التعمم التوليدي في تنمية التفكير االستداللي

عند الميارات (االستقراء ،االستنباط ،االستنتاج) والتحصيل الدراسي في مادة الكيمياء عند
المستويات المعرفية (التذكر ،الفيم ،التطبيق ،التحميل) لدى طالبات الصف االول الثانوي بمكة

المكرمة ،واستخدمت الباحثة المنيج الشبو التجريبي لتحقيق أىداف الدراسة .

وتمثمت أدوات الدراسة في مقياس التفكير االستداللي واختبار التحصيل الدراسي ،وتكونت عينة

الدراسة من ( )58طالبة من طالبات الصف االول الثانوي بمكة المكرمة ممثمة في ( )31طالبة
لممجموعة التجريبية و ( )27طالبة لممجموعة الضابطة ،وكانت من أبرز النتائج ،تفوق
المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة في مقياس التفكير االستداللي واختبار التحصيل
الدراسي ،ووجود عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية عند مستوى (  )α ≤0.05بين متوسط
درجات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس ميارات التفكير االستداللي

واختبار التحصيل الدراسي.

 -3دراسة فنونة (:)2012
ىدفت ىذه الدراسة التعرف إلى أثر استخدام نموذج التعمم التوليدي واستراتيجية العصف الذىني
في تنمية المفاىيم واالتجاه نحو مادة األحياء لدى طالب الصف الحادي عشر بمدينة غزة

واستخدم الباحث المنيج الوصفي و التجريبي وقام الباحث ببناء أدوات الدراسة ،والتي تمثمت في

(أداة تحميل محتوى) الوحدة الرابعة من كتاب األحياء لدى طالب لمصف الحادي عشر،
و(اختبار لممفاىيم العممية) و(مقياس لالتجاىات) نحو مادة االحياء و قام الباحث ببناء دروس

الوحدة الرابعة وفقا لنموذج التعمم التوليدي والستراتيجية العصف الذىني ،وطبق الباحث الدراسة
عمى عينة مكونة من ثالث شعب من الصف الحادي عشر بمدرسة عبد الفتاح حمود الثانوية "

أ " بغزة وعددىم ( )90طالباً ،إحداىما تمثل المجموعة التجريبية وعددىا ( )30طالباً ،تتعمم
بطريقة التعمم التوليدي و المجموعة التجريبية الثانية وعددىا ( )30طالباً ،تتعمم بطريقة العصف

الذىني  ،واألخرى ضابطة وعددىا ( )30طالباً تتعمم بالطريقة العادية ،وقد تأكد الباحث من

تكافؤ المجموعات (التجريبية والضابطة) من حيث العمر الزمني والتحصيل العام والتحصيل في

مادة االحياء مستوى تحصيل المفاىيم العممية ،وكانت أبرز النتائج توجد فروق دالة إحصائياً

عند ( )0.05≥αطالب الصف الحادي عشر ترجع الختالف استراتيجية التدريس (التقميدية-
التوليدية) ولصالح التوليدية وتوجد فروق دالة إحصائياً عند ( )0.05=αفي مستوى تحصيل
المفاىيم العممية لدى طالب الصف الحادي عشر ترجع الختالف استراتيجية التدريس

(التقميدية -العصف الذىني) ولصالح العصف الذىني وال توجد فروق دالة إحصائياً عند
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( )0.05=αفي مستوى تحصيل المفاىيم العممية لدى طالب الصف الحادي عشر ترجع
الختالف استراتيجية التدريس (التوليدية -العصف الذىني).
 -4دراسة الكبيسي  ،والساعدي ()2011
ىدفت ىذه الدراسة التعرف إلى أثر استخدام نموذج التعمم التوليدي في تحصيل المفاىيم
الرياضية واستبقائيا لدى طمبة الصف الثاني المتوسط  ،واستخدم الباحثان المنيج الشبو
التجريبي  ،وقام الباحثان ببناء أدوات الدراسة  ،والتي تممت في اعداد اختبار تحصيل المفاىيم

الرياضية  ،وفق مستويات بموم الستة  ،وطبق الباحثان الدراسة في محافظة ميسان عشوائيا
والتي توجد فييا ثالث شعب وتكونت عينة الدراسة عمى شعبتين وزعت عمى مجموعتين ،

المجموعة األولى تجريبي ثم تدريسيا باستخدام نموذج التعمم التوليدي واألخرى ضابطة درست

باستخدام الطريقة االعتيادية وعددىم ( )30طالبا في كل مجموعة .وقد كافأ الباحثان بين
المجموعتين في متغيرات (العمر الزمني باألشير  ،المعدل العام  ،التحصيل في الرياضيات ،

درجة الذكاء  ،المستوى التعميمي لموالدين)

وقد أسفرت النتائج عن تفوق المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة في اختبار تحصيل

المفاىيم الرياضية وفي استبقائيا  ،وفي ضوء نتائج البحث صاغ الباحث عددا من االستنتاجات
وبناء عمى النتائج واالستنتاجات تم الخروج ببعض التوصيات واستكماال لمبحث اقترح الباحث

اجرء عدد من الدراسات.

 -5دراسة السيد أحمد (: ) 2009
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام نموذج التعمم التوليدي في تدريس الجغرافيا

عمى التحصيل المعرفي وتنمية الوعي بالكوارث الطبيعية لدى طالبات الصف األول الثانوي.

واستخدم الباحث المنيج التجريبي التربوي ذي المجموعتين المتكافئتين  ،وطبقت الدراسة عمى

عينة الدراسة من ( )62طالبة من طالبات الصف األول الثانوي  ،وقام الباحث ببناء أدوات

الدراسة تمثمت في اختبار في التحصيل المعرفي  ،ومقياس الوعي بالكوارث الطبيعية  ،وكانت

أبرز النتائج  ،وجود فرق بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة
الضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي لصالح طالبات المجموعة التجريبية  ،ووجود
فرق بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس

الوعي بالكوارث الطبيعية لصالح طالبات المجموعة التجريبية.
 -6دراسة صالح (:)2009

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام نموذج التعمم التوليدي في تنمية بعض عمميات

العمم والتحصيل في مادة الفيزياء لدى طالب الصف األول الثانوي بالمممكة العربية السعودية.
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فقد استخدمت الباحثة المنيج التجريبي القائم عمى التصميم المعالجات التجريبية القبمية والبعدية،
وتم اختيار عينة الدراسة من طالب الصف األول الثانوي وقد بمغ عددىم ( )90طالباً وتنقسم

ىذه العينة إلى المجموعة التجريبية وتشمل ( )44طالباً والضابطة وتشمل ( )46طالباً ،استخدم
الباحث معامالت السيولة والتميز لمفردات االختبار وحساب معامالت االتساق الداخمي ،كما تم
تطبيق ثبات االختبار من خالل التجزئة النصفية  ،وشممت أدوات الدراسة (إعداد اختبار
عمميات العمم واالختبار التحصيمي)  ،حيث أظيرت النتائج أنو توجد فروق في التطبيق البعدي
بين المجموعتين فكان لصالح التجريبية التي درست الوحدتين باستخدام التعمم التوليدي عن

الضابطة التي درست نفس الوحدتين (الح اررة وتمدد األجسام) بالطريقة العادية.
 -7دراسة عبد الجميل): (2009
ىدفت إلى الكشف عن أثر استراتيجية التعمم المتمركز حول المشكالت في التفكير التوليدي
واالتجاه نحو األمن الصناعي والسالمة المينية لدى تالميذ المرحمة الثانوية الصناعية ،واستخدم

المنيج التجريبي لمدراسة عمى مجموعتين من طالب الصف الثاني الثانوي الصناعي إحداىما
تجريبية واألخرى ضابطة بمدرسة أبنوب الثانوية وكان عدد كل منيم ( )30طالبا درست

التجريبية باستخدام استراتيجية التعمم المتمركز حول المشكالت والضابطة بالطريقة العادية،

واستخدم الباحث أداتي البحث اختبار التفكير التوليدي ومقياس االتجاه نحو األمن الصناعي

والسالمة المينية حيث درست خالل ثماني أسابيع ،كما استخدم المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية وقيمة " ت " وكانت من أبرز النتائج انو يوجد فروق بين المجموعتين في

التطبيق القبمي والبعدي لالختبار ولكنيا غير دالة في مقياس االتجاه في التطبيق القبمي وىذا
يدل عمى أن المجموعتين متساويتين تقريبا في مستوى االتجاه نحو األمن الصناعي والسالمة

المينية ولكن في التطبيق البعدي وجد فروق لصالح التجريبية مما يدلل عمى تفوق استراتيجية
التعمم المتمركز حول المشكالت.
 -8دراسة ضهير (:)2009
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية التعمم التوليدي في عالج التصورات

البديمة لبعض المفاىيم الرياضية لدى طالبات الصف الثامن األساسي ،واستخدم الباحث المنيج
التجريبي حيث درست المجموعة التجريبية باستخدام استراتيجية التعمم التوليدي والمجموعة

الضابطة بالطريقة العادية التقميدية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )72طالباً من طالب الصف
الثامن األساسي  ،طبق الباحث االختبار عمى طالب المجموعة التجريبية والضابطة  ،ولإلجابة
عمى أسئمة الدراسة تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،وكذلك استخدام

اختبار  T-testواختبار مان وتني (يو) واستخدام مربع ايتا لمتأكد من حجم التأثيرات  ،وقد
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أظيرت نتائج الدراسة فاعمية استراتيجية التعمم التوليدي من خالل توصل الدراسة إلى النتائج
بوجود فروق بين متوسط درجات الطالب في المجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار

تشخيص التصورات البديمة وبين مرتفعي ومنخفضي التحصيل في المفاىيم الرياضية لصالح
التجريبية  .وأوصى الباحث بأىمية تنوير القائمين عمى برامج التعميم بأىمية األخذ بيذه

االستراتيجية والتدريس بيا لمطالب من قبل المعممين والمعممات .
 -9دراسة : Ghazanfari, Sarani, 2009
ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء استراتيجية التعمم التوليدي واستراتيجية التمخيص والطريقة
االعتيادية عمى الفيم القرائي لمغة من خالل لمنصوص األدبية لطمبة كمية التربية لممرحمة االولى
 ،واستخدم الباحثان المنيج التجريبي  ،وأجريت ىذه الدراسة في اليند  ،وتكونت عينة الدراسة

من ( )63طالبا وطالبة وزعوا الى ثالث مجموعة تجريبية وكان من نتائج الدراسة  ،وجود فروق
ذات داللة احصائية عند مستوى ( ) 0.05≤ αبين متوسط تحصيل اختبار الفيم القرائي بين
المجموعة التجريبية األولى (درست باستراتيجية التعمم التوليدي) وبين المجموعة التجريبية الثانية

(درست باستراتيجية التمخيص) لصالح المجموعة التي درست باستراتيجية التعمم التوليدي.
وأشارت الدراسة إلى أن الطمبة أكثر نشاطا مع التعمم التوليدي في الفيم القرائي وأكثر عمقا في

الفيم لمنصوص األدبية والمغة.

 -11دراسة حسام الدين  ،رمضان):(2007
ىدفت إلى الكشف عن فاعمية الميام الكتابية المصحوبة بالتقويم الجماعي في تنمية التفكير

التوليدي ودافعية االنجاز وتحصيل الفيزياء لدى طالب الصف األول الثانوي استخدمت
الباحثتان المنيج التجريبي  ،و قد تم اختيار عينة الدراسة من طالب الصف األول الثانوي،
تكونت عينة الدراسة من ) (94طالب من طالب الصف األول الثانوي ،حيث تم تطبيق أدوات

الدراسة عمى المجموعتين في الفصل الثاني لمحصول عمى المعمومات القبمية التي تساعد في
العمميات اإلحصائية الخاصة بتباين نتائج تكافؤ المجموعات .حيث بينت النتائج بعدم وجود

فروق بين المجموعتين لتطبيق األدوات قبل الدراسة مما يدل عمى وجود تكافؤ بين المجموعتين،
كما أعيد تطبيق أدوات الدراسة اختبار التفكير التوليدي  ،واختبار التحصيل  ،ومقياس الدافعية
واالنجاز عمى المجموعتين حيث وجدت فروق بين الضابطة والتجريبية في االختبارين لصالح

التجريبية وكذلك في مقياس دافع االنجاز لصالح التجريبية.
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 -11دراسة الجندي  ،أحمد): ( 2004
ىدفت إلى الكشف عن التفاعل بين بعض أساليب التعمم و السقاالت التعميمية في تنمية

التحصيل والتفكير التوليدي واالتجاه نحو العموم لدى تمميذات الصف الثاني اإلعدادي ،اتبعت
الباحثة المنيج التجريبي القائم عمى تصميم المعالجات التجريبية القبمية والبعدية  ،حيث طبقت
أدوات الدراسة اختبار تحصيمي  ،اختبار التفكير التوليدي  ،مقياس االتجاه نحو دراسة الجياز

العصبي  ،وتكونت العينة من ) (40طالبة لكل مجموعة  .أما النتائج فكانت تدل عمى عدم
وجود فروق بين المجموعات الثالثة في تطبيق األدوات القبمي مما يدل عمى تكافؤ المجموعات

 ،أما في البعدي فكان لصالح التجريبية .كما أظيرت النتائج وجود دالة إحصائيا بين استراتيجية
السقاالت التعميمية وأسموب التعمم عمى االختبار البعدي التحصيمي سطحي ،عميق  .كما انو ال
توجد فروق بين السقاالت واختبار التفكير التوليدي البعدي لعدم وجود التفاعل بينيما.ولكن

الباحثتان قد أشارت لوجود دالة إحصائيا بين السقاالت ومقياس االتجاه نحو دراسة الجياز

العصبي.

 -12دراسة عفيفي (: )2004
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فعالية التدريس وفقا لنموذج التعمم التوليدي في تحصيل مادة
العموم وتنمية التفكير االبتكاري ودافعية االنجاز لدى تالميذ المحمة االعدادية  ،واستخدمت

المنيج الشبو التجريبي ذي المجموعتين المتكافئتين لعينة عشوائية مكونة من ( )184تمميذة من
تمميذات الصف الثاني االعدادي بمدينة القاىرة  ،وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار تحصيمي

ومقياس لمتفكير االبتكاري ومقياس الدافع لإلنجاز  ،وأظيرت الدراسة تفوق المجموعة التجريبية
عمى المجموعة الضابط في التطبيق البعدي الختبار التحصيمي ومقياس لمتفكير االبتكاري

ومقياس الدافع لإلنجاز.

وأوصت الدراسة باالىتمام بالتدريس من أجل تنمية التفكير وضرورة تدريب المعممين عمى

التدريس وفقا لنظرية فيجوتسكي (نموذج التعمم التوليدي).
 -13دراسة محمد (: )2003
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن مدى فعالية النموذج التوليدي في تدريس العموم لتعديل

التصورات البديمة حول الظواىر الطبيعية المخيفة واكتساب ميارات االستقصاء القبمي واالتجاه
نحو العموم لدى طالبات األول االعدادي ،استخدمت الباحثة المنيج التجريبي وقد أعدت الباحثة

ا ختبار تحصيل واختبار التصورات البديمة  ،واختبار ميارات االستقصاء القبمي ومقياس االتجاه
نحو العموم كأدوات لمبحث ،وتكونت عينة الدراسة من ) )70طالبة من طالبات الصف األول

االعدادي المتوسط بمدرستي المنيا االعدادية بنين  ،وسوزان االعدادية بنات ،وقد استخدمت
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الباحثة اختبار (ت) ومربع أوميجا لبيان قوة تأثير النموذج ونسبة الكسب المعدل لبالك لممعالجة
االحصائية ،وقد أظيرت النتائج ليذه الدراسة النموذج التوليدي في التدريس لو قوة تأثير وفعالية
كبيرة في اكتساب التالميذ ميارات االستقصاء العممي  ،كما لو قوة تأثير كبيرة ،وليس لو فعالية

في اكتساب التالميذ االتجاه نحو العموم ،ووجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائياً بين تعديل
التصورات البديمة حول الظواىر الطبيعية المختمفة  ،وميارات االستقصاء العممي لدى تالميذ

عينة البحث.

 -14دراسة الخولي): ( 2002
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن فعالية التدريس بنموذج التعمم التوليدي في تصحيح
التصورات البديمة لبعض المفاىيم الكيربائية وتنمية االتجاه نحو العموم الفنية الكيربية .وقد

استخدم الباحث المنيج التجريبي  ،حيث تكونت مجموعة الدراسة من طالب الصف الثاني

الثانوي شعبة معدات وأجيزة كيربائية بمحافظة أسيوط  ،وتكونت عينة الدراسة من )(45

طالب ،حيث تم إعداد اختبار تحصيمي في وحدتي اإللكتروستاتيكية و الدائرة الكيربائية وتم
تحديد األوزان النسيبة و مقياس لالتجاىات نحو مادة العموم عمى شعبة معدات وأجيزة كيربائية
كأدوات لمدراسة  ،و أشارت النتائج إلى وجود فروق بين الضابطة والتجريبية لصالح التجريبية

وفقا  ،لنموذج التعمم التوليدي  ،أما بالنسبة لمقياس االتجاه نحو مادة العموم الفنية الكيربائية

فإنو توجد فروق بين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لصالح التجريبية كما وجد الباحث
ان ىناك عالقة ارتباطيو بين موجبو بين درجات الطالب في اختبار التحصيمي واتجاىاتيم نحو
مادة العموم الفنية الكيربية.

 -15دراسة عبد الكريم(: ( 2000
ىدفت الدراسة إلى معرفة فعالية التدريس وفقاً لنظريتي بوسنر نموذج دورة التعمم ونموذج التعمم

التوليدي في تحصيل بعض المفاىيم الفيزيائية والقدرة عمى التفكير االستداللي لدى طالبات
الصف األول الثانوي  .وقد تم استخدام المنيج التجريبي في ىذه الدراسة .وتم اختيار عينة

عشوائية من طالبات الصف األول الثانوي بمدارس السمحدار ومصر الجديدة العامة ومصر

الجديدة النموذجية و تكونت عينة الدراسة من) )62طالبة موزعة عمى المجموعتين الضابطة
والتجريبية  ،واستخدمت الباحثة اختبار تحصيمي من نوع اختيار من متعدد مع تبرير سبب

اختيار اإلجابة الصحيحة لقياس فيم الطالبات لممفاىيم الفيزيائية وكذلك استخدمت اختبار معد
لقياس خمسة أنماط من التفكير االستداللي الشكمي لقياس مدى قدرة الطالبات عمى التفكير
االستداللي الشكمي ،وقد تبين من النتائج أن التدريس وفقاً لنظرية فيجوتسكي قد تفوق عمى كل
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من التدريس وفقاً لنظرية بياجيو والتدريس بالطريقة السائدة وذلك بالنسبة لتحصيل بعض

المفاىيم الفيزيائية والقدرة عمى التفكير االستداللي الشكمي.

 التعميق عمى الدراسات المحور األول :
 أوال  :بالنسبة األهداف :
اتفقت الدراسة مع الدراسة السابقة من حيث اليدف في كونيا استخدمت التعمم التوليدي ومعرفة
أثره في التحصيل خالل إعداد اختبار التحصيمي لممفاىيم مثل :

أحمد ) (2009دراسة ضيير ( 2009 ) ،وحسام الدين ،رمضان )، (2007والدواىيدي

) ،(2006الجندي و أحمد ( ، )2004دراسة محمد ) ، (2003والخولي )، (2002عبد الكريم .

) (2000ودراسة الكبيسي ،عبدالرضا(، )2012ودراسة صالح بن سممان ( ، )2012ودراسة

فنونة ( ، )2012دراسة الكبيسي  ،الساعدي(، )2011ودراسة العفيفي ()2004واختمفت عن

الدراسات األخرى مثل دراسة محمد (، )2003ودراسة ناىد محمد ) (2003التعديل في
التصورات البديمة  .ودراسة عبد الجميل ( (2009التي ركزت عمى حل المشكالت ودراسة صالح

) )2009التي استخدمت في تنمية عمميات العمم ،ودراسة حسام الدين  ،رمضان ) )2007التي
ركزت عمى األعمال الكتابية.
 ثانيا  :بالنسبة لممنهج المتبع :

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث اختيار المنيج التجريبي في الدراسة مثل :
دراسة احمد ) ، (2009دراسة ضيير ) ، (2009دراسة صالح ) ، )2009دراسة عبد الجميل ،

) (2009دراسة حسام الدين  ،رمضان ) ، (2007دراسة الدواىيدي ) ، (2006دراسة الجندي ،
دراسة احمد ) ، (2004دراسة محمد( ، )2003دراسة الخولي ) ، (2002دراسة عبد
الكريم( ، )2000أما الدراسة الحالية فقد استخدمت المنيج شبو التجريبي.
 ثالثا :بالنسبة لعينة الدراسة:
اتفقت الدراسة الحالية مع اغمب الدراسات السابقة في كونيا توزعت العينة ما بين شعبتين
وتكونت عينة الدراسة من طالب الصف الخامس لذلك اختمفت الباحثة مع دراسة محمد()2003

من حيث العينة في كون دراسة الباحث طبقت عمى الصف الحادي عشر أي الثاني ثانوي .
وبعضيا طبق عمى المراحل الثانوية كدراسة احمد ) (2009ودراسة صالح ) (2009ودراسة
عبد الجميل ) (2009ودراسة حسام الدين  ،و دراسة رمضان ) (2007ودراسة الخولي )(2002

ودراسة عبد الكريم ) ، (2000ودراسة صالح بن سممان( ، )2012ود ارسة فنونة( )2012والتي

طبقت عمى المراحل اإلعدادية مثل :دراسة ضيير ) ، (2009دراسة الجندي  ،دراسة
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احمد( ،)2004دراسة محمد) (2003ودراسة ناىد محمد ( ، )2003ودراسة العفيفي ()2004
 ،ودراسة الجندي  ،أحمد( )2004وىناك دراسات التي أجريت عمى المعممين  ،أما الدراسات

التي طبقت عمى الطمبة من الجامعة مثل دراسة الدواىيدي). )2006
 رابعا بالنسبة لألدوات:-
اتفقت مع بعض الدراسات السابقة من حيث إعدادىا اختبار تحصيمي واتفقت أيضا مع دراسة

عبد الكريم )  ( 2000وأيضا صالح )  ( 2009وضيير) 2009 ) ،و الدواىيدي ) , ( 2006

احمد (  ( 2009لم يستخدموا مقياس اتجاه  ،ولكن استخدموا اختبار تحصيمي فقط.
أما الدراسة الحالية فقد استخدمت األدوات التالية :
 -تحميل المحتوى الدراسي

 اختبار تحصيمي لممفاىيم الجغرافية  ،وىو من اعداد الباحثة . خامسا :بالنسبة النتائج -:
اتفقت مع الدراسات السابقة في أن النتائج كانت لصالح المجموعة التجريبية عند تطبيق طرق
حديثة كاستراتيجية التعمم التوليدي مثل :دراسة محمد ) ، (2003الخولي ( ، )2002دراسة عبد

الجميل ) ، (2009دراسة عبد الكريم ( ، )2000الجندي  ،احمد ) ، (2004دراسة حسام الدين

 ،رمضان ) ، (2007دراسة صالح ( ، )2009دراسة ضيير ) ، (2009دراسة أحمد). (2009
كما تشابيت مع ضيير إلى حد ما في االستراتيجية  ،حيث أظيرت نتائج الدراسة فاعمية

استراتيجية التعمم التوليدي من خالل توصل الدراسة إلى النتائج بوجود فروق بين متوسط درجات

الطالب في المجموعتين الضابطة والتجريبية لصالح التجريبية .كما اختمف مع محمد )(2003

في أن التعمم التوليدي ليس لو فعالية في اكتساب التالميذ االتجاه نحو العموم وكذلك اختمفت مع

الدواىيدي ) (2006عدم وجود فروق بين متوسطي درجات طالبات المجموعة الضابطة ودرجات
طالبات المجموعة التجريبية اكتساب المفاىيم.

 ثانيا-:الدراسات التي تناولت موضوع بناء المفاهيم:
 .1دراسة عمّي حسن (:)2013

ىدفت الدراسة إلى استقصاء أثر توظيف نموذج جانييو لتدريس المفاىيم عمى التحصيل وتنمية

ميارات التفكير االستداللي في العموم لدى طالبات الصف السابع األساسي بغزة ،وتم استخدام
المنيج شبو التجريبي القائم عمى تصميم المجموعتين التجريبية والضابطة عمى قياس قبمي-بعدي

 ،وتكونت عينة الدراسة من ( )80طالبة من طالبات الصف السابع األساسي بمدرسة حسن
سالمة األساسية (أ) التابعة لمديرية التربية والتعمم غرب غزة لمعام الدراسي 2012م2013-م ،

موزعين عمى مجموعتين دراسيتين  ،مجموعة ضابطة مكونة من ( )40طالبة  ،ومجموعة
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تجريبية مكونة من ( )40طالبة  ،ولتحقيق أىداف الدراسة تم اعداد دليل المعمم  ،ودليل الطالب
 ،وقائمة بالمفاىيم العممية الواردة بالوحدة الدراسية المستيدفة  ،واختبار تحصيمي في المفاىيم

العممية  ،واختبار ميارات التفكير االستداللي .
وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

توجد فروق دالة احصائيا عند مستوى داللة (

 ) α ≥ 0.05بين متوسطي درجات الطالبات

بالمجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل المعرفي لصالح

المجموعة التجريبية.

توجد فروق دالة احصائيا عند مستوى داللة (  ) α ≥ 0.05بين متوسطي درجات الطالبات

بالمجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير االستداللي لصالح

المجموعة التجريبية.

بناء
ُ
وجد أن ىناك أثر كبير لمنموذج عمى تنمية التحصيل وتنمية ميارات التفكير االستداللي ً
عمى مربع ايتا.
واقترحت الدراسة القيام بالمزيد من الدراسات واالبحاث التي تتناول نموذج جانييو ومتغيرات

جديدة.

 .2دراسة صيدم (:) 2012
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر نموذج ميرل وتينسون في بناء المفاىيم اليندسية لدى طمبة

الصف الثامن األساسي بمحافظة غزة ولتحقيق ىدف الدراسة اتبع الباحث المنيج الوصفي

التحميمي والمنيج التجريبي وتكون مجتمع الدراسة من جميع طالب الصف الثامن االساسي
بمحافظة غزة موزعين عمى ( )106شعبة منيا ( )51شعبة لمطالب )55( ،شعبة لمطالبات وتم

اختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية حيث تكونت من( )75طالباً من طالب الصف الثامن
األساسي موزعين عمى صفين دراسيين حيث مثل أحدىما المجموعة التجريبية وبمغ عدد طالبو

( (38طالباً ،بينما مثل األخر المجموعة الضابطة وبمغ عدد طالبو ( (37طالباً  ،قام الباحث
بإعداد أدوات الدراسة وىي تحميل محتوى الوحدة الثانية (وحدة اليندسة) من الكتاب األول لمصف

الثامن األساسي ،واختبار المفاىيم اليندسية الواردة في الوحدة الثانية (وحدة اليندسة)  ،وقد
أظيرت النتائج  :وجود فروق دالة احصائيا عند مستوى ( )α ≥ 0.05بين متوسطي درجات

طالب المجموعة التجريبية ( نموذج ميرل – تنيسون االستراتيجية الرابعة ) وأقرانيم في

المجموعة الضابطة ( التقميدية ) في االختبار المفاىيمي البعدي تعزى ألسموب التدريس في بناء

المفاىيم اليندسية لصالح المجموعة التجريبية ،وقد أوصت الدراسة بضرورة استخدام نموذج ميرل
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وتينسون في بناء المفاىيم اليندسية وغيرىا من المفاىيم الرياضية  ،كما اقترحت بدراسات مختمفة

عمى نموذج ميرل وتينسون في بناء المفاىيم الرياضية المختمفة ،ولمستويات دراسية مختمفة.
 .3دراسة أنعم (: )2008

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر التدريس بنموذج ميرل وتنيسون التعميمي في اكتساب تالميذ

الصف السابع من التعميم األساسي لممفاىيم النحوية  ،واحتفاظيم بيا  ،مقارنة بالطريقة التقميدية
في تدريس المفاىيم النحوية.

وقد أعد الباحث المادة التعميمية والمتمثمة بالمفاىيم النحوية التالية (الفعل الالزم  ،الفعل المتعدي

 ،الفاعل المفعول بو  ،نائب الفاعل) ،واعداد اختبار تحصيمي من نوع االختيار من متعدد لقياس
مدى اكتساب تالميذ الصف السابع لممفاىيم النحوية  ،واحتفاظيم بيا  ،وتكونت عينة البحث من

( )90تمميذاً من تالميذ الصف السابع قسموا إلى مجموعتين  ،تجريبية درست وفق نموذج ميرل
وتنيسون التعميمي  ،وبمغ عدد أفرادىا ( )45تمميذاً  ،وضابطة درست وفق الطريقة االعتيادية

وبمغ عدد أفرادىا ( ) 45تمميذاً  .وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية

عند مستوى ( )α ≥ 0.05بالنسبة لمتوسطات درجات التالميذ في االختبار البعدي  ،الكتساب
المفاىيم النحوية ،ولصالح المجموعة التجريبية عمى مستوى المجموعتين ككل  ،وعمى مستويات

فئات التحصيل ( عميا – وسطى -دنيا )  ،ووجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى
( )α≥0.05بالنسبة لمتوسطات درجات التالميذ في االختبار البعدي  ،الكتساب المفاىيم النحوية
 ،وعمى مستويات فئات التحصيل (عميا – وسطى -دنيا)  ،وأوصى الباحث باستخدام نموذج
ميرل وتنيسون التعميمي في تدريس المفاىيم النحوية لتالميذ وطمبة التعميم العام  ،وتضمين الكتب
المدرسية  ،باألمثمة السالبة إلى جانب األمثمة الموجبة لممفيوم  ،ليتمكن التالميذ من عممية

التمييز  ،والتصنيف بسيولة ويسر.

 .4دراسة قشطة (: )2008
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر توظيف استراتيجيات ما وراء المعرفة عمى تنمية المفاىيم
العممية والميارات الحياتية بالعموم لدى طمبة الصف الخامس األساسي  ،وقد اتبع الباحث المنيج

الوصفي والتجريبي ،حيث تم اختيار عينة الدراسة في مدرسة ذكور االبتدائية " ب" لالجئين بمغ
عددىا ( )74طالب  ،تم تقسيميا إلى مجموعتين تجريبية وضابطة  ،ولتحقيق أىداف الدراسة تم

إعداد قائمة بالمفاىيم العممية والميارات الحياتية  ،واختبا اًر لممفاىيم العممية وكذلك اختبا اًر
لمميارات الحياتية ودليل لممعمم  ،وقد أسفرت النتائج عن  :وجود فروق ذات داللة احصائية عند

مستوى(  )α ≥ 0.05بين متوسط درجات الطالب في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات
اقرانيم في المجموعة الضابطة في اختبار المفاىيم العممية لصالح المجموعة التجريبية  ،وجود
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فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) )α ≥ 0.05بين متوسط درجات الطالب في المجموعة

التجريبية ومتوسط درجات أقرانيم في المجموعة الضابطة في اختبار الميارات الحياتية لصالح
المجموعة التجريبية.

وأوصى الباحث االىتمام بممارسة الطالب لالستراتيجيات المختمفة لما وراء المعرفة  ،وعقد ورش

عمل لممعممين لتدريبيم عمى استخدام استراتيجيات ما رواء المعرفة سواء قبل الخدمة أو أثناء

الخدمة حتى يمكنيم ن استخداميا في التدريس .
 .5دراسة الحراسيس (: )2007

ىدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر نموذج ميرل  -وتينسون وىيمدا تابا في تحصيل طمبة
الصف العاشر االساسي لممفاىيم التاريخية  ،واتجاىاتيم نحو مبحث التاريخ .

اشتممت عينة الدراسة عمى ( )253طالب وطالبة  ،منيم ( )127طالباً  ،و ( )126طالبة ،
موزعين عمى ( )3شعب دراسية  )3( ،لمذكور و( )3لإلناث وذلك في مدرستين من مدارس
مجتمع الدارسة  ،حيث تم اختيارىا بالطريقة القصدية  ،بعد ذلك تم توزيع الشعب عمى طرق

المعالجة بالطريقة العشوائية .وتم استخدام اختبار تحصيمي ومقياس االتجاىات ،
وقد أظيرت نتائج الدراسة ما يمي -:

وجود فروق ذات داللة احصائية عند ( )α ≥ 0.05في تحصيل طمبة الصف العاشر لممفاىيم

التاريخية بين الطمبة الذين درسوا باستخدام نموذج ميرل -وتنيسون  ،وىيمدا تابا والطريقة

التقميدية ولصالح نموذج ميرل – تنيسون.

توجد فروق ذات داللة احصائية عند ( )0.05 ≥ αفي تحصيل طمبة الصف العاشر لممفاىيم

التاريخية تعزى لمجنس ولصالح الطالبات .

ال توجد فوق ذات داللة احصائية عند ( )α ≤ 0.05في اتجاىات طمبة الصف العاشر نحو
مبحث التاريخ الذين درسوا باستخدام نموذج ميرل_ تينسون ن وىيمدا تابا والذين درسوا بالطريقة

التقميدية .

ال توجد فروق داللة احصائية عند ( )0.05 ≥ αفي اتجاىات طمبة الصف العاشر نحو مبحث
التاريخ تعزى لمجنس .وقد خمصت الدراسة الى التوصية بإجراء دراسات عمى مراحل دراسية
مختمفة  ،وضرورة استخدام متغيرات جديدة في ضوء الرؤى التربوية الجديدة.
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 .6دراسة القصيعة ( : )2000
ىدفت ىذا الدراسة إلى الكشف عن مستوى اكتساب بعض المفاىيم التاريخية الفمسطينية ،

ومستوى االنتماء الوطني لدى طمبة الصف التاسع األساسي بمحافظات غزة  ،والتعرف عمى
الفروق بين طالب وطالبات الصف التاسع في مستوى اكتساب بعض المفاىيم التاريخية

الفمسطينية ومستوى االنتماء الوطني  ،اتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي  ،وتكونت عينة
الدراسة من  1032من طمبة الصف التاسع تمثل  24شعبة لمذكور و  13شعبة لإلناث ،

وتمثمت أدوات الدراسة في أداتين األولى اختبار تحصيمي لقياس مستوى اكتساب بعض المفاىيم

التاريخية الفمسطينية  ،واألداة الثانية مقياس لقياس مستوى االنتماء الوطني لدى طمبة الصف

التاسع األساسي  ،وتوصمت نتائج الدراسة إلى  %54.55من مجموع الطمبة الكمي قد وصموا

إلى المستوى المقبول تربوياً ( 60فأعمى) يمثميم %46.55من مجموع الطالب و  %61من
مجموع الطالبات  ،كما وأظيرت النتائج وجود فروق لصالح الطالبات في اكتساب المفاىيم
التاريخية الفمسطينية  ،أيضا وجود فروق بين الطالب والطالبات في مستوى االنتماء الوطني

لصالح الطالبات.

وأوصت الدراسة بتضمين واثراء مقررات الدراسات االجتماعية بمفاىيم تاريخية وجغرافية

فمسطينية  ،وتخصيص حيز ممموس ومعقول في المناىج والمقررات ووسائل االعالم الفمسطينية
عن المستوطنات .

واقترحت الدراسة اجراء المزيد من البحوث والدراسات عن موضوعات تتناول العالقة بين

المفاىيم التاريخية الفمسطينية وبين متغيرات أخرى.

 .7دراسة العبري (: )1999
ىدفت الدراسة إلى اختبار أثر استخدام نموذج " جانييو وكموز ماير " وكذلك أثر مستوى

التحصيل السابق والتفاعل بين نمط التدريس ومستوى التحصيل السابق اكتساب طمبة الصف

األول االعدادي لممفاىيم الجغرافية في سمطنة عمان .
تكونت عينة الدراسة من ()142

طالباً من طمبة الصف االعدادي الممتحقين بالمدارس

الحكومية التابعة لممنطقة الداخمية التعميمية خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي

 1998/1999موزعين عشوائيا عمى أربع شعب في مدرستين  ،اختيروا بالعشوائية العنقودية ،

وزعت النماذج بالتعيين العشوائي عمى الشعب المختارة  ،ثم قسمت كل مجموعة منيا الى ثالث

بناء عمى
مجموعات فرعية حسب مستوى التحصيل السابق (عالي  ،متوسط  ،منخفض) ً
معدالتيم في مادة الدراسات االجتماعية في الفصل السابق لمدراسة.
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استخدم الباحث المنيج شبو التجريبي  ،وقام بإعداد اختبار تحصيمي اشتمل عمى ( )40فقرة من

نوع اختيار من متعدد .

ولقد توصمت الدراسة الى النتائج التالية :

ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات طالب المجموعتين التجريبيتين
األولى والثانية في االختبار التحصيمي الخاص باكتساب المفاىيم الجغرافية تعزى الى نمط

التدريس المستخدم " نموذج جانييو وكموز ماير "

وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجات طمبة الصف األول االعدادي في

االختبار التحصيمي الخاص باكتساب المفاىيم الجغرافية تعزى الى مستوى التحصيل السابق

لمطمبة ( عالي _ متوسط _ منخفض)

وجود فروق ذات داللة احصائية في مدى اكتساب طمبة الصف األول االعدادي لبعض المفاىيم
الجغرافية تعزى الي التفاعل بين نمط التدريس المستخدم " نموذج جانييو ونموذج كموزماير"

وبين مستوى التحصيل السابق لمطمبة "عالي -متوسط – منخفض"
 .8دراسة الخفاجي (:)1997

ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر نموذجي جانييو وبرونر في اكتساب المفاىيم الجغرافية واستبقائيا.

يتكون مجتمع الدراسة من جميع طمبة الصف الخامس االبتدائي في مدينة بغداد  ،ووزعوا عمى
ثالث مجموعات متساوية مجموعتين تجريبيتن وثالثة ضابطة  ،وتم استخدام المنيج التجريبي ،

وتكونت أداة الدراسة من اختبار تحصيمي  ،وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية :

تساوي أثر نموذجي جانييو وبرونر المكيفين في التحصيل الفوري لدى طمبة المجموعتين.

تفوق أثر نموذج جانييو المكيف عمى اثر الطريقة االعتيادية في التحصيل الفوري.

تفوق أثر نموذج جانييو المكيف عمى أثر نموذج برونر في التحصيل الفوري.
وقد أوصى الباحث باستخدام نموذج جانييو في تدريس المفاىيم الفيزيائية.
 .9دراسة البنعمي (:)1996

ىدفت ىذه الدراسة معرفة الفروق بين طمبة الصف التاسع األساسي في مدى تحصيميم لمفاىيم

مادة الدراسات االجتماعية عند مستويات(التذكر -الفيم – التطبيق – االختبار ككل) تعزى إلى
الجنس والموقع الجغرافي لمدارسيم وخبرة معممييم ،وقد أجريت الدراسة في دولة قطر عمى عينة

عشوائية مكونة من  526طالب وطالبة  ،وتمثمت أدوات الدراسة في تحميل المحتوى لكتب
الدراسات االجتماعية لمصف التاسع ،واختبار تحصيمي لمفاىيم الدراسات االجتماعية ،وقد

أظيرت النتائج ما يمي :
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بيان قائمة المفاىيم التاريخية والجغرافية والوطنية التي تشتمل عمييا كل كتاب من كتب

الدراسات االجتماعية.

وجود فروق دالة احصائياً بين الذكور واالناث في االختبار الفرعي (فيم المفيوم) لصالح

االناث ،و( تطبيق المفيوم) لصالح الذكور.

وجود فروق دالة احصائياً تعزى لممنطقة التعميمية ولمستويات الخبرة التعميمية لممدرس  ،وذلك

لصالح تالميذ خارج مدينة الدوحة  ،ولصالح سنوات خبرة المعمم.

ال يوجد فروق ذات داللة احصائية بين الطمبة تعزى لممستوى التعميمي ولموالدين.
وقد أوصت الدراسة االىتمام بالمفاىيم الخاصة بالدراسات االجتماعية أثناء التدريس وتنويع

أساليب التدريس لتعميم المفاىيم ،وأوصت بالمزيد من الدراسات

حول مفاىيم الدراسات

االجتماعية .
 .11دراسة قطاوي ( :)1996
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام نمطي التفكير االستقرائي المنظم المتقدم
والطريقة التقميدية عمى تحصيل طمبة الصف العاشر األساسي لممفاىيم التاريخية واتجاىاتيم

نحو مادة التاريخ  ،وقد أجريت الدراسة في األردن عمى عينة مكونة من ثالث شعب من طالب
الصف العاشر بمحافظة إربد  ،وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار تحصيمي لممفاىيم قبمي بعدي

 ،ومقياس اتجاه نحو مادة التاريخ ،وكان من أىم نتائج الدراسة:

وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات الطمبة في االختبار البعدي لممفاىيم

التاريخية  ،وذلك لصالح طمبة المجموعة التجريبية.

وجود فروق ذات داللة اخصائية بين متوسط اتجاىات الطمبة في مقياس االتجاه  ،وذلك لصالح

المجموعة التي درست نمط التفكير االستقرائي.

وجود عالقة ايجابية ضعيفة بين التحصيل واالتجاه في مفاىيم مادة التاريخ.

وقد أوصت الدراسة بضرورة التركيز عمى نمطي التفكير االستقرائي والمنظم المتقدم عند تدريس

المفاىيم التاريخية  ،وعند عممية تخطيط وتطوير المناىج.
 .11دراسة خمف (:)1991
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر مقررات التاريخ بالمدارس الثانوية العادية والمدارس الثانوية

المطورة عمى تحصيل الطالب لممفاىيم التاريخية ،والى معرفة المفاىيم التاريخية التي تشتمل

عمييا مقررات التاريخ في المدرستين  ،وكانت عينة الدراسة عينة عشوائية مكونة من  68طالباً

من طالب الصف الثالث الثانوي بالمدارس الثانوية العادية  ،و  68طالباً من طالب الصف
الثالث الثانوي بالمدارس الثانوية المطورة في مدينة أبيا في منطقة عير بالسعودية  ،وتمثمت
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أدوات الدراسة في تحميل محتوى واختبار تحصيل لممفاىيم التاريخية  ،وكان من أهم نتائج

الدراسة:

التعرف عمى المفاىيم التاريخية الكبرى التي تشتمل عمى مفاىيم تاريخية سياسية واقتصادية

وثقافية وعسكرية.

تضمن كتب التاريخ بالمدارس الثانوية العادية عمى مفاىيم أكثر من المدارس الثانوية المطورة.

وقد أوصت الدراسة بضرورة االىتمام بالمفاىيم التاريخية في المدارس الثانوية المطورة.
 .12دراسة حميدة (:)1990

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة المفاىيم التاريخية المتعمقة بالزمن والمتضمنة في كتب الدراسات

االجتماعية لمصف األول االعدادي في مصر  ،والى كيفية قياس المفاىيم واألثر الناتج عن
استخدام مجموعة من الخرائط الزمنية عمى نمو مفيوم الزمن التاريخي عند تالميذ الصف األول

االعدادي ،وقد استخدم الباحث المنيج التجريبي  ،وقد تكونت عينة الدراسة من  138تمميذاً

"مجموعة تجريبية"  ،و  139تمميذاً "مجموعة ضابطة"  ،وتكونت أدوات الدراسة من تحميل
محتوى كتاب الدراسات االجتماعية واختبار تحصيمي لممفاىيم التاريخية الخاصة بالزمن  ،وقد

أسفرت نتائج الدراسة من:

وجود فروق بين المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية عمى أثر استخدام مجموعة من

الخرائط الزمنية.

وأوصت الدراسة بإعادة النظر في محتوى كتب التاريخ وضرورة تضمنيا عمى المفاىيم التاريخية

التي ليا عالقة بالزمن.
 .13دراسة العويد (: )1990
ىدفت ىذه الدراسة اختبار أثر طريقتي االكتشاف والعرض في اكتساب الطمبة لممفاىيم التاريخية

الواردة في كتاب تاريخ الصف التاسع األساسي  ،وقد أجريت الدراسة في األردن وكانت عينة

الدراسة  56طالباً و  54طالبةً موزعين عمى أربع شعب في محافظة إربد  ،وتمثمت أدوات

الدراس ة في اختبار تحصيمي لقياس مدى اكتساب المفاىيم التاريخية  ،وقد أظيرت النتائج ما
يمي:

عدم وجود فروق فروق ذات داللة احصائية في اكتساب الطمبة لممفاىيم التاريخية تعزى لمجنس.

وجود فروق بين اكتساب الطمبة لممفاىيم التاريخية تعزى لمتغير طريقة التدريس ولصالح طريقة

االكتشاف.

وجود فروق في اكتساب الطالب لممفاىيم التاريخية تعزى إلى متغير التحصيل .
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وجود أثر ذي داللة احصائية لمتفاعل بين المستوى التحصيمي وطريقة التدريس في مجتمع

الذكور  ،في حين ال يوجد أي أثر في مجتمع االنا.

وقد أوصت الدراسة باالىتمام بطريقة االكتشاف في تدريس المعممين إلى جانب الطرق األخرى

 ،وعقد دورات تدريبية لممعممين والمشرفين عمى كيفية استخداميا  ،وأوصت بتنظيم المادة
التعميمية في كتب الدراسات االجتماعية عمى أساس المدخل المفاىيمي .
 .14دراسة العقمة (: )1987
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن أثر فعالية خمس استراتيجيات مختمفة لتعميم المفاىيم وأثر
المستوى التحصيمي والجنس والتفاعل بين ىذه المتغيرات في اكتساب طمبة الصف األول الثانوي
لممفاىيم الجغرافية في االردن  ،وتكونت عينة الدراسة من  403طالباً وطالبة من طمبة الصف

األول الثانوي األكاديمي في محافظة اربد موزعين عشوائياً عمى عشر شعب في عشر مدارس ،
خمس شعب تجريبية لمذكور ومثمين لإلناث  ،وقسم الطمبة مجموعتين ذكور واناث كما تم تقسم

الطمبة إلى ثالث شعب فرعية ( عال -متوسط – منخفض)  ،وأظيرت نتائج الدراسة :
وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات أداء

مجموع الطمبة تعزى لالستراتيجية

المستخدمة لصالح استراتيجية أمثمة – تعريف – ال أمثمة – تبرير ،وتعريف  -أمثمة – ال أمثمة.

عدم وجود فروق دالة احصائياً بين استراتيجيتي  :أمثمة انتماء وأمثمة وعدم انتماء مرتبة عشوائياً

 ،وبين أمثمة وال أمثمة انتماء أزواج منظمة.

وجود فروق دالة احصائياً بين األوساط الحسابية ألداء الطمبة تعزى لممستوى التحصيمي ،

لصالح المستوى التحصيمي المرتفع.

وجود فروق دالة احصائياً تعزى لعامل الجنس والتفاعل بين الجنس واالستراتيجية في اكتساب

المفاىيم الجغرافية لصالح الذكور.

عدم وجود فروق دالة احصائياً تعزى لمتفاعل بين المستوى التحصيمي واستراتيجية التدريس.

كما أوصت الدراسة باستخدام استراتيجية أمثمة – تعريف – ال أمثمة تبرير في تدريس المفاىيم
الجغرافية ومفاىيم الدراسات االجتماعية  ،وأوصت قسم المناىج بو ازرة التربية والتعميم األردنية

بتضمين دليل المعمم وفيو استراتيجيات تدريس المفاىيم ،واقترحت بإجراء دراسات مشابية.
 .15دراسة سميمان (: )1986

ىدفت ىذه الدراسة إلى اختبار أثر استخدام نموذج جانييو  ،ونموذج ميرل  -تينسون وطريقة
القراءة والتسميع  ،وكذلك أثر المستوى التحصيمي  ،والتفاعل بين المستوى التحصيمي وطريقة

التدريس في اكتساب طمبة الصف األول االعدادي لممفاىيم الجغرافيا في األردن  ،وتكونت عينة

الدراسة من  225طالباً من طمبة الصف األول االعدادي موزعين عمى  6شعب في ثالث
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مد ارس من مدارس الحكومة التابعة لو ازرة التربية والتعميم بمنطقة اربد األولى  ،وتمثمت أدوات
الدراسة من اختبار تحصيمي قبمي وبعدي ،وأظيرت نتائج الدراسة :

وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات أداء المجموعات تعزى لطريقة التدريس  ،فكان

ىناك فرق بين نموذج جانييو وطريقة التسميع لصالح ميرل تينسون  ،وجود فروق داللة
احصائية بين طريقة ميرل وتينسون ونموذج جانييو .

وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات أداء المجموعات تعزى لممستوى التعميمي

لصالح المستوى المرتفع.

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية لمتفاعل بين المستوى التحصيمي وطريقة التدريس.

وأوصت الدراسة المعممين بضورة تعميم المفاىيم التي تركز عمى تقديم األمثمة والألمثمة ،

وبإدخال ىذه الطرق في اعداد المعممين بالجامعات وبرامج الدبموم المتوسط .

واقترحت اجراء المزيد من البحوث لدراسة متغيرات أخرى.
 .16دراسة الطيطي (:)1983

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى مدى اكتساب معممي الجغرافية في المرحمة االعدادية

لممفاىيم والميارات االجتماعية الواردة في مادة جغرافية الوطن العربي  ،المقررة عمى طمبة

الصف الثالت االعدادي ،وعمى مدى اكتساب طمبة الصف الثالث االعدادي لتمك المفاىيم
والميارات ال تي درست ليم  ،وقد أجريت الدراسة في األردن  ،وتكونت عينة الدراسة من
مجموعتين من المعممين  ،وكانت  13معمم ومعممة يدرسون الجغرافيا لمصف الثالث االعدادي
في في ثالثة عشر مدرسة تابعة لوكالة الغوث الدولية في منطقة اربد  ،والمجموعة الثانية

مكونة من  451طالباً وطالبةً مكونة موزعين عمى  13شعبة فييا  7شعبة لمذكور  ،و  6شعب

لإلناث في مدارس عينة الدراسة  ،وتمثمت أدوات الدراسة في اختبارين تحصيميين  ،وقد أظيرت

النتائج أن :

 -1ىناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسط تحصيل الطمبة الصف الثالث االعدادي
لممفاىيم والميارات االجتماعية المقررة عمييم والتي درست ليم والمستوى المقبول تربوياً ،

حيث انخفاض مستوى تحصيل الطمبة عن المستوى المقبول تربوياً

 -2ىناك فروق ذات داللة احصائية بين متوسط تحصيل الذكور واالناث من الطمبة في
مستوى اكتسابيم لممفاىيم والميارات الجغرافية لصالخ االناث.

 -3انخفاض مستوي تحصيل المعممين عن المستوى المقبول تربوياً لممعممين  ،في مستوى
اكتسابيم لممفاىيم والميارات الجغرافية.
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 وقد أوصت الدراسة بضرورة تأىيل المعممين وتدريبيم أثناء الخدمة لتدريس المفاىيم
الجغرافية .

 واقترحت بإجراء المزيد من الدراسات لمعرفة أثر بعض العوامل المؤثرة في اكتساب
لممفاىيم والميارات الجغرافية كالبيئة والمدرسة  ،والوالدين وأساليب التعمم.

 التعقيب عمى القسم الثاني -:الد ارسات التي تناولت بناء المفاهيم :
 أوالً  :بالنسبة لألهداف:

اتفقت الدراسة الحالية مع غالبية الدراسات في بناء وتنمية واكتساب المفاىيم كدراسة عمّي

حسن( ، )2013دراسة صيدم( ، )2012دراسة الحراسيس( ،)2007داسة قشطة(، )2008
دراسة أنعم( ، )2008دراسة سميمان( ، )1986دراسة العقمة( ، )1987دراسة حميدة(،)1990

دراسة الخفاجي( ، )1997دراسة حمف( ، )1991دراسة البنعمي( ،)1996دراسة
قطاوي( ، )1996دراسة العويد(، )1990

في حين اختمفت مع دراسة الطيطي ()1983

الجغرافيا لممفاىيم والميارات االجتماعية.

التي تيدف التعرف مدى اكتساب معممي

 ثانيا :بالنسبة لممنهج المتبع:
 تنوعت الدراسات السابقة من حيث المنيج المتبع بين منيج تجريبي وشبو تجريبي ووصفي
تحميمي .

 حيث اتفقت معظم الدراسات السابقة في استخدام المنيج التجريبي مثل دراسة  ،دراسة
العقمة( ، )1987دراسة العويد ( ، )1990البنعمّي ( ، )1996دراسة خمف( ، )1991دراسة
الخفاجي( ، )1997دراسة العبري( ، )1999دراسة الحراسيس( ، )2007دراسة

قشطة( ، )2008ودراسة أنعم (.)2008

 وبعضيا استخدم المنيج الوصفي كما في دراسة سميمان ( ، )1986ودراسة اقصيعة
( ، )2000ودراسة الطيطي ( ، )1983ودراسة صيدم( ، )2012ودراسة قشطة (.)2008

 والبعض استخدم المنيج شبو التجريبي كما في دراسة حميدة( ، )1990ودراسة قطاوي
()1996

 والدراسة الحالية ستتشابو مع الدراسات السابقة التي استخدمت المنيج شبو التجريبي وىو
األكثر مالءمة لمدراسة الحالية .
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 ثالثاً :بالنسبة لعينة الدراسة :

 اختمفت حجم العينات في الدراسات السابقة اذا تراوح عدد أفراد العينات من ( )75كما في

دراسة صيدم ( ، )2012و( )80كما في دراسة عمّي حسن  ،و( )253كما في دراسة
الحراسيس ،و ( )1032كما في دراسة اقصيعة(. )2000

 وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة صيدم( )2012في حجم العينة.


تباينت مستويات اختيار العينة في الدراسات السابقة ما بين مرحمة ابتدائية واعدادية وثانوية

 ،حيث اتفقت معظم الدراسات السابقة في اختيار المرحمة االعدادية كما في دراسة

العبري( ، )1999وحميدة( ، )1990وسميمان ( ، )1986والعويد ( ، )1990ودراسة
البنعمي ( ، )1996ودراسة الطيطي ( ، )1983ودراسة أنعم ( ، )2008ودراسة
صيدم( ، )2012ودراسة عمّي حسن(،)2013



ودراسة العقمة ( ، )1987ودراسة قطاوي( ، )1996ودراسة خمف( ، )1991ودراسة

الحراسيس( )2007كانت ضمن المرحمة الثانوية  ،ودراسة الخفاجي ( ، )1997ودراسة

قشطة( )2008كانت ضمن المرحمة االبتدائية .

 تتشابو الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي كانت العينة فييا ضمن المرحمة االبتدائية
كما في دراسة الخفاجي ( ، )1997ودراسة قشطة (.)2008

 رابعا  :بالنسبة لألدوات :
 تباينت أدوات الدراسات السابقة ما بين استبانة  ،وأداة تحميل المحتوى  ،بما يناسب طبيعة
الدراسة  ،ومعظم الدراسات السابقة استخدمت اختبار التحصيل كما في دراسة قشطة

( ، )2008ودراسة أنعم ( ، )2008ودراسة صيدم ( ، )2012ودراسة عمّي حسن ()2013
 ،ودراسة خمف ( ، )1991ودراسة الطيطي ( ، )1983ودراسة الخفاجي ( ، )1997ودراسة
العبري ( ، )1999ودراسة الحراسيس ( ، )2007ودراسة حميدة( ، )1990ودراسة

سميمان( )1986ودراسة قطاوي ( ، )1996ودراسة البنعمي ( ، )1996وبعض الدراسات
استخدمت مقياس اتجاه مثل دراسة الحراسيس ( ،)2007وبعضيا استخدمت تحميل محتوى

مثل دراسة خمف ( ، )1991ودراسة صيدم (.)2012

 تتشابو الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي استخدمت اختبار تحصيمي  ،وتحميل
المحتوى.
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 خامساً  :بالنسبة لمنتائج :

معظم الدراسات السابقة اتفقت عمى أنو يمكن بناء وتنمية المفاىيم واكتسابيا من خالل من خالل

نماذج واستراتيجيات تدريسية  ،والدراسة الحالية تتفق مع تمك الدراسات عمى انو يمكن بناء

المفاىيم من خالل استراتيجية التعمم التوليدي أيضا.

حيث أكدت ىذه الدراسات عمى أىمية ضرورة بناء المفاىيم من خالل ارتباطيا بمحتوى دراسي

مثل ( الجغرافيا  ،التاريخ  ،العموم  ، ) ...مما يعطي نتيجة ايجابية تزيد من مستوى التحصيل.
 تعقيب عام عمى الدراسات السابقة :
في ضوء ما تم عرضو من الدراسات السابقة وما توصمت اليو من نقاط اتفاق ونقاط اختالف بين
الدراسة الحالية والدراسة السابقة ،

 تبين لمباحثة أن الدراسة الحالية تختمف عن الدراسات السابقة في أنيا تناولت (استراتيجيةالتعمم التوليدي لبناء المفاىيم الجغرافية  ،اختبار تحصيمي لممفاىيم).

 واستخدمت معظم الدراسات السابقة اختبارات من نوع االختيار من متعدد  ،أو مقياساتجاه.

 كما لم تجر أي دراسة عمى حد عمم الباحثة في فمسطين تناولت (استراتيجية التعمم-

التوليدي لبناء المفاىيم الجغرافية) عمى كتاب الجغرافيا لمصف الخامس األساسي .

كما وجدت الباحثة ندرة في الدراسات السابقة التي تناولت (استراتيجية التعمم التوليدي

لبناء المفاىيم الجغرافية).
 كما ترى الباحثة َّأن ُج َّل الدراسات التي تناولت استراتيجية التعمم التوليدي كانت في
مبحث العموم  ،وأن استخدام مثل ىذه االستراتيجية في الدراسات االجتماعية نادر جداً .

أى من الدراسات السابقة وىي بناء
 كما أن ىذه الدراسة الحالية تتناول متغير لم تتناولو ٌالمفاىيم الجغرافية في وحدة شكل سطح األرض.
استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في عدة أمور:
 بناء االطار النظري.
 بناء أدوات الدراسة.

 تحديد األساليب االحصائية المناسبة.
 اختيار العينة .

 اعداد دليل المعمم ودليل الطالب.
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الفصــل الرابع

إجراءات الدراسة







الفصـل الرابـع

إجـــراءات الدراسة

يتناول ىذا الفصل إجراءات الدراسة التي اتبعتيا الباحثة لإلجابة عن أسئمة الدراسة واختبار
فروضيا ثم الحديث عن منيج البحث المتبع في الدراسة ،ووصف لمجتمع وعينة الدراسة

وأسموب اختيارىا ،وبيان بناء أدوات الدراسة ،واستخراج صدقيا وثباتيا ،واتساقيا الداخمي

والتصميم التجريبي ،وضبط المتغيرات ،كما يحتوي الفصل عمى اجراءات تنفيذ الدراسة وتطبيقيا

 ،والمعالجة اإلحصائية التي استخدمت في تحميل البيانات.
 منهج الدراسة :

استخدمت الباحثة المنيج شبه التجريبي وىو" المنيج الذي يتم فيو التحكم في المتغيرات
المؤثرة في ظاىرة ما باستثناء متغير واحد تقوم الباحثة بتطويعو وتغييره بيدف تحديد وقياس

تأثيره عمى الظاىرة موضع الدراسة ،حيث أخضعت الباحثة المتغير المستقل في ىذه الدراسة

وىو " توظيف استراتيجية التعمم التوليدي " لمتجربة لقياس أثره عمى المتغير التابع وىو " بناء

المفاهيم الجغرافية " لدى طالبات الصف الخامس األساسي .

حيث أن المنيج شبو التجريبي ىو األكثر مالءمة لمموضوع في الدراسة ،حيث تم إتباع اسموب
تصميم المجموعتين التجريبية والضابطة المتكافئتين بحيث تتعرض المجموعة التجريبية تدريساً

لموحدة األولى من كتاب الصف الخامس األساسي من خالل توظيف استراتيجية التعمم التوليدي
الذي أعدتو الباحثة  ،بينما تتمقى المجموعة الضابطة تدريساً لموحدة الدراسية نفسيا بالطريقة

االعتيادية .

المجتمع األصمي لمدراسة :

يتكون مجتمع الدراسة من طالبات الصف الخامس األساسي في المدارس الحكومية التابعة

لمحافظة غزة لمعام الدراسي 2013م2014-م والالتي يدرسن مبحث الجغرافيا في الفصل
الدراسي االول من العام الدراسي 2013م و والذين يتراوح أعمارىم ما بين ( )10-11سنة

والبالغ عددىم ( )780طالبة تبعاً إلحصائية و ازرة التربية والتعميم لمعام الدراسي

2013م2014-م.
عينة الدراسة:

تكونت عينة الدراسة من ( )76طالبة من طالبات الصف الخامس األساسي بمدرسة عيمبون

األساسية المشتركة التابعة لمديرية التربية والتعميم شرق خانيونس لمسنة الدراسية
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(2013م2014-م) ،حيث يوجد بالمدرسة ثالثة صفوف من الصف الخامس ،جرى اختيار
صفين منيما بطريقة عشوائية وتم تعيين احداىما عشوائياً كمجموعة تجريبية تدرس الوحدة الثانية

من خالل توظيف استراتيجية التعمم التوليدي ،والمجموعة األخرى ضابطة تدرس الوحدة بالطريقة

االعتيادية وتم ضبط متغيري العمر والتحصيل قبل بدء التجريب ،والجدول رقم ( ( 4-1وضح
أفراد العينة:
جدول رقم ()4-1
عدد أفراد عينة الدراسة لممجموعة التجريبية والضابطة
المدرسة

الصف

العدد

النسبة المئوية

المجموعة

عيمبون االساسية

الصف الخامس ()3

38

%50

الضابطة

المشتركة

الصف الخامس ()2

38

%50

التجريبية

76

%100

المجموع

أدوات الدراسة:
لتحقيق أىداف الدراسة وىي التعرف إلى فاعمية توظيف استراتيجية التعمم التوليدي في بناء
المفاىيم الجغرافية وأثرىا عمى التخصيل لدى طالبات الصف الخامس االساسي  ،قامت الباحثة

بإعداد ادوات الدراسة والتي تمثمت في :

 تحميل المحتوى الدراسي لمخروج بقائمة المفاىيم الجغرافية التي تحتاجيا الدراسة.
 اختبار تحصيمي لممفاىيم الجغرافية

وفيما يمي عرض لخطوات اعداد كل اداة-:
أوال :تحميل المحتوى الدراسي:
تيدف ىذه الدراسة الى تحديد المفاىيم الجغرافية المتضمنة في الوحدة الثانية (أشكال
سطح األرض) من كتاب الجغرافية الصف الخامس األساسي – الجزء األول ولتحقيق

ذلك قامت الباحثة بتحميل المحتوى لتحديد ىذه المفاىيم يظيرىا ممحق رقم (. )5

ويقصد بتحميل المحتوى  :الوصول إلى مفردات المقرر الدراسي  ،أو احصاء

المعمومات األساسية في المقرر الدراسي أي تجزئة المحتوى إلى مكوناتو

(حمس.)2008 :98 ،

أي الوقوف عمى المفاىيم الجغرافية المتضمنة في تمك الوحدة .
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وقامت الباحثة بتحميل المحتوى وفقاً لمخطوات التالية:

 الهدف من التحميل :اعداد قائمة المفاىيم الجغرافية المتضمنة في وحدة (أشكال سطح
األرض) من كتاب الجغرافية الجزء األول لمصف الخامس األساسي.
 عينة التحميل :تم اختيار عينة التحيل بطريقة قصدية وىي دروس الوحدة الثانية "أشكال
سطح األرض" من كتاب الجغرافية الجزء األول المقرر عمى طالبات الصف الخامس
االساسي بمحافظات غزة والتي تتضمن خمسة دروس وىي ( السيول والجبال ،

واليضاب ،واألنيار واألودية  ،والمحيطات والبحار  ،والقارات).
 وحدة التحميل :استخدمت الباحثة الفقرة كمعيار لوحدة التحميل في ىذه الدراسة.
 فئة التحميل :تم تحديد المفيوم الجغرافي كفئة لمتحميل  ،وىو ما يتكون لدى المتعمم من
معنى وفيم يرتبط بكممات (مصطمحات) أو عبارات أو عمميات معينة ،وقدرة عمى
تطبيق ذلك الموقف في مواقف جديدة.

 ضوابط التحميل :

 تم التحميل في اطار المحتوى العممي. يشمل التحميل لموحدة الثانية (أشكال سطح األرض) من كتاب الجغرافية الجزءاألول لمصف الخامس االساسي.

 تم استبعاد األسئمة الواردة في نياية كل فصل وفي نياية كل وحدة. يشمل التحميل الفقرات والنصوص الكاممة التي يعبر عنيا بمفيوم. اجراءات التحميل :
 تم تحديد الصفحات التي خضعت لعممية التحميل في الكتاب وقراءتيا لتحديدالمفاىيم الجغرافية التي تضمنتيا الوحدة.

 -تحديد المفاىيم الجغرافية الموجودة في صفحات الوحدة.

 استخدام جداول لرصد المفاىيم الواردة في الوحدة الثانية موضوع الدراسة. موضوعية التحميل:
 تم عرض تحميل الباحثة عمى معممين متميزين من ذوي الخبرة (بصفة محكمين لألداة)إلبداء الرأي في طريقة التحميل ونتائجو.

ويتحدد صدق التحميل من خالل الحكم عميو في ضوء معايير التحميل ونتائجو.
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 معايير التحميل :
 ىل وحدة التحميل محددة بوضوح ؟

 ىل تم التحميل وفقاً لضوابط التحميل المحددة؟

أما بالنسبة لمنتائج فيتحدد صدقيا من خالل االجابة عن السؤال التالي:
ىل نتائج التحميل تمثل المضمون الذي تم تحميمو ؟

 ثبات التحميل:
المقصود بثبات تحميل المحتوى عند اعادة التحميل اكثر من مرة ومع توافر نفس

الظروف

والفئات

والوحدات

(خطاب . )2001 :168 ،

التحميمية

ميما

اختمف

القائمون

بالتحميل

وقد قامت الباحثة بحساب نسبة االتفاق بين تحميل المعممات و تحميل الباحثة والتي

بمغت ( )%86وىي نسبة تشير الي ثبات التحميل( .خطاب . )2001 :88 ،

 نتائج التحميل  :نتج عن تحميل الوحدة الثانية (أشكال سطح األرض) الخروج بقائمة
نيائية من المفاىيم الجغرافية المتضمنة والمكونة من ( )32مفيوماً كما ىي مبينة في

ممحق رقم (.)5

ثانياً  /اختبار تحصيمي لممفاهيم الجغرافية:

قامت الباحثة ببناء اختبار تحصيمي لقياس مستوى التحصيل ألفراد العينة في محتوى الوحدة

الثانية أعد خصيصاً ليذا الغرض وقد تكون االختبار في صورتو األولية من ( )50فقرة من نمط
(االختيار من متعدد) ،لقياس (التذكير ،والفيم ،والتحميل حسب تصنيف بموم) وقد تم اختيار ىذا

النمط من األسئمة ألنيا تمكن الباحثة من قياس مدى تحقق جميع األىداف التربوية المرتبطة

بنواتج التعمم ،كما أن درجة الصدق والثبات فييا مرتفعة وسيولة تصحيحيا إذ يمكن تصحيحيا
بالمفتاح المثقب .كما يمكن تحميل نتائجيا إحصائياً ،عالوة عمى أنيا تقمل من درجة التخمين
والسيما أنو تم صياغة أربعة بدائل لكل فقرة من فقرات االختبار التحصيمي المعد ليذه الدراسة.

الهدف من إعداد االختبار التحصيمي :

ييدف االختبار إلى قياس مدى اكتساب طالبات الصف الخامس لممفاىيم الجغرافية المتضمنة
في الوحدة الثانية (أشكال سطح األرض) ولقد تم بناء االختبار التحصيمي تبعاً لمخطوات التالية:
خطوات بناء اختبار المفاهيم الجغرافية :
قامت الباحثة بحصر المفاىيم المتضمنة في الوحدة الثانية (اشكال سطح األرض) ،كما قامت

بتحديد مخرجات التعمم الخاصة بالمفاىيم وقد تكونت القائمة من ( )32مفيوماً ممحق رقم ( )5ثم
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جرى صياغة أسئمة اختيار من متعدد لقياس تمك المفاىيم ،وقد تكون االختبار التحصيمي

لممفاىيم من ( )50سؤاال حيث وزعت األسئمة عمى الوحدة الثانية في كتاب الجغرافيا لمصف

الخامس األساسي ،والجدول ( )4-3يوضح توزيع الفقرات عمى االختبار:

ولمتمكن من االجابة عمى تساؤالت الدراسة تم بناء االختبار وفقا لمخطوات التالية:
 .1تحديد أهداف االختبار:
تم تحديد األىداف السموكية التي تسعى الوحدة الثانية (أشكال سطح األرض) لتحقيقيا ،
وقد اتخذت الباحثة من تصنيف (بموم) لألىداف في المجال المعرفي أساساً لتقويم مستوى
تعمم الطالبات لممفاىيم الجغرافية بوحدة أشكال سطح األرض  ،واقتصرت أىداف الوحدة

عمى المستويات الثالثة (التذكر  ،الفيم  ،التحميل).

وقد تمت صياغة األىداف السموكية وفق األىداف العامة لمنيج الجغرافية من العام

الدراسي األول عام 2013م2014-م وتصنيفيا حسب مستويات بموم (التذكر ،الفيم،
التحميل) ممحق رقم (. )6
 .2تحديد المفاهيم الجغرافية:
استخدمت الباحثة أسموب تحميل المحتوى لتحديد المفاىيم المتضمنة في الوحدة الثانية"

أشكال سطح األرض"  ،وتم الخروج بقائمة من المفاىيم الجغرافية في الوحدة الثانية من
كتاب الجغرافية لمصف الخامس األساسي وعددىا ( )32مفيوماً كما ىو مبين في ممحق

(. )5

 .3اعداد جدول مواصفات االختبار:
جدول المواصفات ىو مخطط تفصيمي يصف ويحدد الموازنة بين أنواع السموك والمحتوى
كما تفرضيا األىداف التربوية المتبناه التي ىي منطمق اختبار التحصيمي.

قامت الباحثة بإعطاء أوزان نسبية لمستويات األىداف المعرفية ،وذلك بناء عمى نتائج

تحميل األىداف وتصنيفيا ،والوزن النسبي لفقرات االختبار ممحق رقم ( )6في الوحدة الثانية

(اشكال سطح األرض)

صفات جدول المواصفات :

حيث تم اعداد جدول المواصفات لمعرفة الثقل النسبي لمستويات بموم المعرفية

(التذكر ،الفيم  ،التحميل) وبناء عمى تمك النسب تم وضع األسئمة المعدة لالختبار بعد

تحكمييا ،والجدول رقم ( )4-2يوضح ذلك .
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 جدول رقم ( :)4-2يوضح توزيع الفقرات عمى االختبار
مستويات أهداف االختبار

العدد

%

التذكر

26

52.00

الفهم

9

16.00

التحميل

15

32.00

المجموع

50

100.00

 .4اعداد أسئمة االختبار :

 صياغة تعميمات االختبار :تم صياغة تعميمات االختبار واعدادىا عمى ورقة منفصمة في كراس االختبار ،وقد تم توضيح
اليدف من االختبار  ،وكيفية اإلجابة عن فقراتو  ،وقد روعي السيولة والوضوح عند صياغة ىذه

التعميمات .وأخي اًر طبق االختبار في صورتو األولية لتجريبو عمى عينة استطالعية من الطمبة،
وذلك لحساب صدقو وثباتو.

 -صياغة فقرات االختبار :

قامت الباحثة بصياغة فقرات االختبار من نوع اختيار من متعدد ،تتكون كل فقرة من جذع

يتضمن سؤاالً ،وأربعة بدائل تتضمن إجابة صحيحة واحدة فقط والباقي خطأ إال أنيا مقنعة

ظاىرياً وتسمى المموىات أو المشتتات.

وقد راعت الباحثة عند صياغة الفقرات أن تكون :
 شاممة لألىداف التربوية المراد قياسيا . واضحة وبعيدة عن الغموض والمبس . -ممثمة بجدول المواصفات المحكم .

 سميمة لغوياً وسيمة ومالئمة لمستوى الطالبات. -مصاغة بصورة إجرائية .

 قادرة عمى قياس سموك واحد يتضمن فكرة واحدة فقط .ىذا ،وقد اشتمل االختبار في صورتو األولية عمى ( )50سؤاال .
أوالً  :صدق االختبار

ويقصد بو أن يقيس االختبار ما وضع لقياسو فعالً ،واقتصرت الباحثة عمى نوعين من الصدق

حيث أنيما يفيان بالغرض وىما صدق المحكمين وصدق االتساق الداخمي.
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 )1صدق المحكمين :
بعد إعداد االختبار في صورتو األولية تم عرضو في صورتو األولية عمى مجموعة من

المحكمين من ذوي االختصاص في المناىج وطرق تدريس الجغرافيا ،ومشرفي ومعممي الجغرافية
من ذوي الخبرة وقد بمغ عددىم ( )11محكماً ممحق رقم ( )7وذلك الستطالع آرائيم حول مدى:
 تمثيل فقرات االختبار لألىداف المراد قياسيا.
 تغطية فقرات االختبار لممحتوى.

 صحة فقرات االختبار لغوياً وعممياً.

 مناسبة فقرات االختبار لمستوى طمبة الصف الخامس األساسي.
 مدى انتماء الفقرات إلى كل ميارة من ميارات االختبار.

 وقد أبدى المحكمون بعض المالحظات واآلراء في االختبار منيا:
 إعادة الصياغة لبعض األسئمة.

 تبسيط المغة بحيث تتناسب لمستويات الطمبة.
 اختصار بعض األسئمة.

في ضوء تمك اآلراء تم األخذ بمالحظات المحكمين وبقي االختبار في صورتو النيائية من

( )50سؤاالً  ،مع التعديل في صياغة بعض فقرات االختبار.
أ-

تحديد نوع أسئمة االختبار:
اعتمدت الباحثة عمى نمط أسئمة االختيار من متعدد لممفاىيم المتعمقة بالوحدة الثانية
"أشكال سطح األرض" لما يميز ىذا النمط عن غيره من أنماط االختبارات الموضوعية

األخرى ( كاظم )2001 :56 ،و ( الدمرداش.)2001 :548-549 ،

 .1يمكن عن طريقيا قياس مدى تحقق جميع االىداف التربوية ،السيما ما يتعمق

منيا بالعمميات العقمية العميا كالفيم والتفسير والتحميل وغيرىا.

 .2يقل فييا أثر التخمين الجواب الصحيح الى أدنى حد ممكن.
 .3سيولة تقدير الدرجات وعدم تأثرىا بذاتية المصحح.
 .4تقيس مستويات عقمية متنوعة من االىداف.

ب-

ترتيب أسئمة االختبار -:
تم ترتيب األسئمة وفقاً لمضمون المادة الدراسية ،كما تم ترتيبيا تبعاً لصعوبتيا  ،حيث
بدأت الباحثة بوضع األسئمة السيمة ثم تبعيا باألكثر صعوبة ،وذلك حسب التقدير

الشخصي لمباحثة.
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ج-

صياغة تعميمات االختبار-:
وىي من األمور الميمة التي تعتمد عمييا دقة االختبار ،ولقد راعت الباحثة تحديد

اليدف من االختبار ،وتعميمات لطبيعة االجابة عمى أسئمة االختبار من قبل الطالب،

وكيفية تعرف الطالب عمى المكان المخصص لإلجابة ،واعطاء مثال توضيحي لبيان

طبقت التجربة بقراءة
كيفية وضع االشارة في المكان الصحيح  ،وقد قامت المعممة التي ّ
التعميمات لمطالبات وشرحيا ،لمتأكد من فيم كل طالبة .
د-

الصورة ألولية لالختبار-:
توصمت الباحثة في نياية التحميل إلى قائمة المفاىيم المتضمنة بالوحدة الثانية " أشكال

سطح األرض" من كتاب الجغرافيا لمصف الخامس األساسي لمفصل الدراسي األول،
ومن خالل ذلك قامت الباحثة بإعداد اختبار لممفاىيم الجغرافية في صورتو االولية،

اشتمل االختبار عمى ( )50سؤاالً ،لكل سؤال أربعة بدائل  ،تم عرضيا عمى مجموعة
من المحكمين المختصين في المناىج وطرق التدريس.

وقد أبقى المحكمون عمى عدد االسئمة ( )50سؤال  ،مع اجراء تعديالت في صياغة

فقرات بعض أسئمة االختبار وبدائمو  ،كما ىو موضح في ممحق رقم (.)7
ه -تجريب االختبار :

تم تجريب االختبار عمى عينة استطالعية عشوائية قواميا ( )30طالبة من نفس مجتمع

الدراسة الذين سبق ليم دراسة ىذه الوحدة وكان اليدف من التجربة االستطالعية ما
يمي:

 )1حساب معامل االتساق الداخمي لالختبار.
 )2تحميل فقرات االختبار لحساب معامالت الصعوبة والتمييز.
 )3حساب ثبات االختبار.

و-

تصحيح االختبار :
حددت درجة واحدة لكل فقرة من فقرات االختبار لتصبح الدرجة النيائية لالختبار()50

درجة والدرجة الدنيا لالختبار (صفر).

 أعدت الباحثة مفتاحاً مثقباً لتصحيح استجابات أفراد العينة االستطالعية.-

قامت الباحثة بتصحيح األوراق بالمفتاح المثقب  ،وأعيدت عممية التصحيح مرة ثانية

لمتأكد من الدرجات قبل تحميميا.

رتبت أوراق اإلجابة ترتيباً تنازلياً ،وتم رصد الدرجات الخام لمطمبات.
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ز-

تحديد زمن االختبار:
بناء عمى التجربة االستطالعية وجدت الباحثة أن الزمن المناسب لتطبيق االختبار ىو

( )30دقيقة من خالل تسجيل الوقت الذي استغرقو أول خمسة طالبات وأخر خمسة
طالبات  ،ثم حساب متوسط الزمن  ،كما تم اضافة  10دقائق لقراءة تعميمات االختبار
والرد عمى استفسارات الطالبات  ،ليصبح الزمن الكمي لتطبيق االختبار ىو ( )40دقيقة.

ح-

الصورة النهائية لالختبار:
أبقى السادة المحكمون عمى عدد أسئمة االختبار  ،مع اجراء تعديل في صياغة فقرات

أسئمة االختبار ،وأعطيت درجة واحدة لإلجابة الصحيحة وصفر لإلجابة الخاطئة ،وبذلك

تكون الدرجة النيائية لالختبار ( )50درجة والدرجة الصغرى (صفر).
 )2صدق االتساق الداخمي :

ويقصد بو "قوة االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكمية

لالختبار وذلك لحساب معامل بيرسون"
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 الجدول رقم ( :)4-3معامل ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار التحصيمي مع الدرجة
الكمية لالختبار

مستويات األهداف

التذكر

المهارة

م.

معامل االرتباط

1

**0.544

27

2

**0.533

28

**0.674

3

**0.517

29

**0.725

4

*0.362

30

**0.492

5

**0.481

31

**0.655

6

**0.544

32

**0.555

7

*0.447

33

**0.702

8

48*0.3

34

**0.555

9

**0.569

35

**0.495

10

**0.567

36

*0.451

11

**0.651

37

**0.545

12

*0.385

38

**0.590

13

**0.602

39

*0.383

14

**0.592

40

**0.603

15

**0.472

41

**0.587

16

**0.476

42

**0.644

17

**0.625

43

**0.539

18

**0.544

44

**0.694

19

**0.580

45

**0.570

20

**0.473

46

*0.394

21

**0.525

47

**0.744

22

*0.414

48

**0.475

23

**0.494

49

*0.443

24

*0.450

50

*0.410

25

**0.569

26

**0.471

الفهم

التحميل

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.463 = )0.01
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.361 = )0.05
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م.

معامل االرتباط
**0.655

يتضح من الجدول السابق أن جميع الفقرات دالة إحصائياً عند مستوى داللة (.)0.01، 0.05

ولمتأكد من التناسق الداخمي لمجاالت االختبار تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل

مستوى تعميمي والدرجة الكمية لالختبار كما ىو موضح في جدول رقم (:)4-4
جدول ( :)4-4معامالت ارتباط درجات مهارات االختبار بالدرجة الكمية لالختبار
معامل االرتباط

مستوى الداللة

التذكر

**0.968

دالة عند 0.01

الفهم

**0.907

دالة عند 0.01

التحميل

**0.950

دالة عند 0.01

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.463 = )0.01
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (0.361 = )0.05

يتضح من جدول ( )4-4أن معامالت ارتباط ميارات االختبار بالدرجة الكمية لالختبار دالة

احصائياً عمى مستوى الداللة ( )0.01مما يدل عمى التناسق الداخمي لميارات االختبار.
 )3صدق المقارنة الطرفية "الصدق التمييزي" :

قامت الباحثة بإجراء الصدق التمييزي عمى عينة الدراسة وذلك عن طريق الترتيب التنازلي

لمدرجات  ،وحيث شكل كل من المجموعتين العميا والدنيا ) (8طالبة بنسبة  27%من العينة
لمتعرف عمى الفروق بين االستجابات ) (Uموضع الدراسة  ،وتم استخدام اختبار مان ويتني
المنخفضة والمرتفعة عند تطبيق االختبار ،والجدول رقم ) (2يوضح ذلك :جدول ()4-5

داللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعتين العميا والدنيا وقيمة( )Zفي االختبار
العدد متوسط الرتب مجموع الرتب قيمة ""U

منخفضي

8

5.250

42.000

مرتفعي

8

11.750

94.000

6.000

قيمة ""Z
2.735

مستوى الداللة
دالة عند 0.05

يتضح من الجدول رقم أن قيمة " "Zدالة إحصائياً عند مستوى داللة )(0.01وىذا يعني وجود

فروق ذات داللة إحصائية بين األفراد مرتفعي االستجابة و منخفضي االستجابة في االختبار،
وىذا يدلل عمى صدق االختبار.
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ثانياً :حساب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار.
 )1معامل الصعوبة:
يقصد بمعامل الصعوبة" النسبة المئوية لعدد األفراد الذين أجابوا عمى كل سؤال من االختبار
إجابة صحيحة من المجموعتين المحكيتين العميا والدنيا ،حيث تمثل كل مجموعة  %27من

أعداد العينة االستطالعية ،فيكون عدد األفراد في كل مجموعة ( )8فرداً (الزيود وعميان1998 ،

 ،):170ويحسب بالمعادلة التالية:

مجموع اإلجابات الصحيحة عمى الفقرة من المجموعتين العميا
والدنيا

درجة صعوبة الفقرة =

× %111

عدد األفراد الذين أجابوا عن الفقرة في المجموعتين

وبذلك فإن معامل الصعوبة يفسر عمى كل فقرة بأنو كمما زادت نسبة الصعوبة تكون الفقرة
أسيل ،والعكس صحيح.

وبتطبيق المعادلة السابقة وايجاد معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار وجدت الباحثة أن

معامالت الصعوبة تراوحت ما بين)  )0.75-0.38وكان متوسط معامل الصعوبة

الكمي ) ،(0.49وبيذه النتائج تبقي الباحثة عمى جميع فقرات االختبار ،وذلك لمناسبة مستوى

درجة صعوبة الفقرات ،حيث كانت معامالت الصعوبة أكثر من  0.20وأقل من .0.80
 )2معامل التمييز:

تم حساب معامالت التمييز لمفقرات وفقاً لممعادلة التالية ( :الزيود؛عميان:1998،ص)171
عدد اإلجابات الصحيحة عمى الفقرة في المجموعة العميا – عدد
معامل تمييز الفقرة =

اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا

× %111

عدد أفراد إحدى المجموعتين

تراوحت جميع معامالت التمييز لفقرات االختبار بعد استخدام المعادلة السابقة بين (-0.38

 )0.75لمتمييز بين إجابات الفئتين العميا والدنيا ،وقد بمغ متوسط معامل التمييز الكمي )(0.60

ويقبل عمم القياس معامل التمييز إذا بمغ أكثر من( )0.20وبذلك تبقي الباحثة عمى جميع فقرات

االختبار ،ويظير ذلك في جدول (.)4-7
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جدول ( :)4-6معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار
م

معامالت

الصعوبة

معامالت التمييز

م

معامالت

معامالت

الصعوبة

التمييز

1

0.50

0.50

26

0.50

0.50

2

0.56

0.38

27

0.38

0.75

3

0.63

0.75

28

0.56

0.63

4

0.75

0.50

29

0.44

0.63

5

0.31

0.38

30

0.63

0.75

6

0.50

0.50

31

0.44

0.63

7

0.38

0.50

32

0.44

0.63

8

0.44

0.38

33

0.50

0.75

9

0.44

0.63

34

0.56

0.63

10

0.50

0.50

35

0.56

0.63

11

0.50

0.75

36

0.38

0.50

12

0.50

0.50

37

0.38

0.75

13

0.50

0.75

38

0.69

0.63

14

0.44

0.63

39

0.38

0.75

15

0.50

0.50

40

0.69

0.63

16

0.44

0.63

41

0.44

0.63

17

0.38

0.50

42

0.50

0.75

18

0.44

0.63

43

0.56

0.63

19

0.44

0.38

44

0.50

0.75

20

0.50

0.50

45

0.44

0.63

21

0.44

0.63

46

0.44

0.63

22

0.50

0.50

47

0.63

0.75

23

0.50

0.50

48

0.44

0.63

24

0.31

0.63

49

0.56

0.63

25

0.56

0.63

50

0.56

0.38

معامل الصعوبة الكمي

معامل التمييز الكمي

0.49
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0.60

ثالثاً  :ثبات االختبار:

ويقصد بو الحصول عمى نفس النتائج عند تكرار القياس باستخدام نفس األداة في نفس

الظروف" ويحسب معامل الثبات بطرق عديدة  ،وقد قامت الباحثة بإيجاد معامل الثبات بطريقتي
التجزئة النصفية وكودر -ريتشارد سون  21عمى النحو التالي :
 )1طريقة التجزئة النصفية:
تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية ،حيث

قامت الباحثة بتجزئة االختبار إلى نصفين ،الفقرات الفردية مقابل الفقرات الزوجية لكل مستوى
من مستويات االختبار ،وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين ،ثم جرى تعديل الطول

باستخدام معادلة سبيرمان بروان

الثبات المعدل =  2ر

 +1ر

والجدول ( )4-7يوضح معامالت ثبات االختبار:
جدول( :)4-7معامالت ثبات االختبار
عدد الفقرات

االرتباط قبل التعديل

معامل الثبات بعد التعديل

التذكر

26

0.800

0.889

الفهم

9

0.698

0.822

التحميل

15

0.724

0.840

االختبار الكمي

50

0.876

0.934

المستوى

يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكمي ( ،)0.934وىذا يدل عمى أن االختبار يتمتع

بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحثة إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.

 )2طريقة كودر -ريتشارد سون Richardson and Kuder : 21
استخدمت الباحثة طريقة ثانية من طرق حساب الثبات ،وذلك إليجاد معامل ثبات االختبار،
حيث حصمت عمى قيمة معامل كودر ريتشارد سون 21لمدرجة الكمية لالختبار ككل طبقاً

لممعادلة التالية  :والجدول ( )4-7يوضح ذلك :
ر 21

م(ك–م)

=- 1

ع 2ك
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حيث أن  :م  :المتوسط

ع : 2التباين

ك  :عدد الفقرات

الجدول ( :)4-8عدد الفقرات والتباين والمتوسط ومعامل كودر ريتشارد سون 21
ك

ع2

م

21معامل كودر ريتشارد شون

التذكر

26

42.051

10.867

0.884

الفهم

9

6.179

3.400

0.781

التحميل

15

18.064

6.733

0.836

االختبار الكمي

50

157.931

21.000

0.942

يتضح من الجدول ( )4-8أن معامل كودر ريتشارد شون  21لالختبار ككل كانت ()0.942
وىي قيمة عالية تطمئن الباحثة إلى تطبيق االختبار عمى عينة الدراسة.
وبذلك تأكدت الباحثة من صدق و ثبات االختبار التحصيمي  ،و أصبح االختبار في صورتو

النيائية ( )50فقرة  .انظر ممحق رقم (.)8
الثبات بطريقة إعادة االختبار:

إن ثبات االختبار ىو الذي يعطي نفس النتيجة إذا أعطي أكثر من مرة لنفس العينة وتحت نفس

الظروف  ،ولمتأكد من مدى ثبات االختبارات فقد استخدمت طريقة االختبار واعادة االختبار
إليجاد معامل الثبات حيث طبق االختبار عمى العينة االستطالعية وتم إعادتو بعد مرور

أسبوعين وتم حسابو عن طريق قانون االرتباط البسيط (بيرسون) بين االختبارين األول والثاني
وبعد المعاممة اإلحصائية لمنتائج تبين إن قيمة( ر) المحسوبة ىي (.)0.909
ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب :
انطالقاً من الحرص عمى سالمة النتائج  ،وتجنباً آلثار العوامل الدخيمة التي يتوجب ضبطيا
والحد من آثارىا لموصول إلى نتائج صالحة قابمة لالستعمال والتعميم ،تَ َبنت الباحثة طريقة "
المجموعتان التجريبية والضابطة باختبارين قبل التجربة  ،ويعتمد عمى تكافؤ وتطابق

المجم وعتين من خالل االعتماد عمى االختيار العشوائي ألفراد العينة  ،ومقارنة المتوسطات
الحسابية في بعض المتغيرات أو العوامل لذا قامت الباحثة بضبط المتغيرات التالية:
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 -1تكافؤ مجموعتي الدراسة قبل البرنامج في العمر :جدول ()4-9
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" وقيمة الداللة ومستوى الداللة لمتعرف إلى الفروق

بين المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير العمر قبل التطبيق
المتغير
العمر

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

"ت "

قيمة الداللة

تجريبية

38

10.424

0.394

0.912

0.365

ضابطة

38

10.500

0.327

مستوى الداللة
غير دالة إحصائياً

يتضح من الجدول ( )4-9عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية
والضابطة في متغير العمر قبل بدء التجربة وىذا يعني أن المجموعتين متكافئتين في العمر.

 -2تكافؤ مجموعتي الدراسة قبل التطبيق في مادة الجغرافيا :جدول ()4-11
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" وقيمة الداللة ومستوى الداللة لمتعرف إلى الفروق

بين المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير التحصيل في مادة الجغرافيا قبل التطبيق
المجموعة العدد المتوسط االنحراف المعياري

المتغير
التحصيل في

مبحث الجغرافيا

تجريبية

38

65.421

13.363

ضابطة

38

66.947

11.599

"ت "

قيمة الداللة

0.532

0.597

مستوى الداللة
غير دالة إحصائياً

قيمة (ت) عند درجة حرية ( )78ومستوى داللة (2.66 = )0.05

يتضح من الجدول ( )4-11عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية

والضابطة في متغير التحصيل في مادة الجغرافيا قبل بدء التجربة وىذا يعني أن المجموعتين
متكافئتين في مادة الجغرافيا.
 )3تكافؤ مجموعتي الدراسة قبل التطبيق في التحصيل العام :جدول()4-11
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" وقيمة الداللة ومستوى الداللة لمتعرف إلى
الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير التحصيل العام قبل تطبيق التطبيق
المتغير

المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراف المعياري

"ت "

قيمة الداللة

التحصيل

تجريبية

38

83.855

9.238

1.815

0.074

ضابطة

38

87.405

7.750

العام
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مستوى الداللة
غير دالة إحصائياً

يتضح من الجدول ( )4-11عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية

والضابطة في متغير التحصيل في التحصيل العام قبل بدء التجربة وىذا يعني أن المجموعتين
متكافئتين في التحصيل العام.
 .4تكافؤ مجموعتي الطالبات في االختبار القبمي المعد لمدراسة :جدول ()4-12
نتائج اختبار "ت"  T.testلممقارنة بين طمبة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في
االختبار القبمي
المجموعة
التذكر
الفهم
التحميل
الدرجة الكمية

االنحراف المعياري

"ت"

قيمة الداللة

العدد المتوسط

تجريبية إناث

38

8.184

2.566

0.042

0.967

ضابطة إناث

38

8.158

2.890

تجريبية إناث

38

2.289

1.374

ضابطة إناث

38

2.053

1.161

تجريبية إناث

38

4.684

1.933

ضابطة إناث

38

4.368

2.211

تجريبية إناث

38

15.158

4.390

ضابطة إناث

38

14.579

4.941

0.812
0.663
0.540

0.420
0.509
0.591

مستوى الداللة
غير دالة إحصائياً
غير دالة إحصائياً
غير دالة إحصائياً
غير دالة إحصائياً

قيمة (ت) عند درجة حرية ( )78ومستوى داللة (2.66 = )0.05

يتضح من الجدول( )4-12أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

( )α=0.05بين طالبات المجموعة الضابطة وطالبات المجموعة التجريبية في أبعاد االختبار
والدرجة الكمية لالختبار ،وعميو فإن المجموعتين متكافئتين في االختبار القبمي.
 اعداد دليل المعمم:
ان تغطية المنياج في الوقت المحدد لو يعتبر مشكمة بالنسبة لمكثيرين ،اذ يعتقد البعض ان ىناك

عناوين يجب تناوليا بسطحية ،وىناك موضوعات يجب تناوليا بعمق  ،في ضوء ذلك يجب عمى
معممي الجغرافيا امتالك معرفة مادة الجغرافيا وكيف يفكر األطفال وبناء عمى ذلك أعدت الباحثة

دليل المعمم.

وحتى يصبح من الممكن تدريس الوحدة الثانية " أشكال سطح األرض" طبقا الستراتيجية التعمم

التوليدي  ،قامت الباحثة بإعداد دليل المعمم لالستعانة بو في عممية التدريس،
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وقد اشتمل الدليل عمى ما يمي:
 -1مقدمة  ،تتضمن أىمية الدليل في تدريس وحدة أشكال سطح األرض.
 -2نبذة عن استراتيجية التعمم التوليدي  ،وعناصره.
 -3اشتممت خطة كل درس عمى ما يمي:
 عنوان الدرس

 اليدف العام ،واألىداف السموكية لمدرس.
 األفكار المتضمنة بالدرس.
 الوسائل المستخدمة.
 التقويم

 الزمن.
 أوراق عمل.
-4كما تضمن الدليل االجراءات التي يجب أن يقوم بيا المعمم عند التدريس وفقا
الستراتيجية التعمم التوليدي ،كما ىو موضح في ممحق ()10
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نموذج لدروس الوحدة الثانية ( أشكال سطح األرض ) -:
الدرس

الهدف

المفاهيم

المفتاحية

الوسائل و

التقويم

المصادر

السبورة ،الطباشير
الدرس االول
السهول
والجبال

تعرف
عمي

السيول

والجبال

،الموحة التعميمية

السيل ،الجبل
،السيول الداخمية

،كراسات الطالب

 اختر االجابة الصحيحة :من السيول الداخمية في فمسطين سيل

بن عامر – األوروبي – النيل )

،أوراق عمل

(مرج

 بما تفسر :أ-

انتشار السيول النيرية عمي جوانب األنيار ؟

السيول أكثر مالئمة لسكن األنسان ؟
تعرف

الدرس الثاني

عمي

الهضاب

ومفيوم

اليضاب

السبورة ،الطباشير
الجبل ،اليضبة
،أنواع اليضاب

،الموحة التعميمية

،كراسات الطالب
،أوراق عمل

 اختر االجابة الصحيحة : .1من ىضاب فمسطين ىضبة (نجد -الحبشة –
النقب)

 .2اليضبة االفريقية الكبرى من ىضاب
( التعرية–البركانية–الرفع )

 -اختر االجابة الصحيحة :

الدرس الثالث
االنهار

واالودية

تعرف
عمي

مفيوم

األنيار

االنيار ،االودية

،المنبع ،المصب

،الطاقة الكيربائية

واألودية

السبورة ،الطباشير
،الموحة التعميمية

،كراسات الطالب
،أوراق عمل

 .1يوجد نير االمازون في قارة
(آسيا– أمريكيا الشمالية – أمريكيا الجنوبية)

 .2يوجد وادي شعيب في (األردن–فمسطين–
سوريا)

المنطقة التي تجري فييا مياه النير تسمى
(المصب– المنبع–المجرى)

تعرف
الدرس الرابع
المحيطات و
البحار

عمي

مفيوم

المحيطات
والبحار

المحيطات

،البحيرة ،المضيق
،البحر ،البحار
المغمقة

السبورة ،الطباشير
،الموحة التعميمية

،كراسات الطالب
،أوراق عمل
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 أجب عما يمي : .1ما أىمية بحيرة طبرية ؟

 .2وضح فوائد البحار و المحيطات لإلنسان ؟
حدد عمي خريطة العالم الصماء البحار و
المحيطات و المضايق في العالم؟

الدرس

الخامس
القارات

تعرف
عمي

مفيوم

القارات

السبورة ،الطباشير
،الموحة التعميمية

القارة ،اليابس

،كراسات الطالب

،القارة القطبية

،أوراق عمل

 -أكتب المصطمح العممي :

مساحة كبيرة من اليابسة تحيط بيا مياة
والبحار و المحيطات ().........

 -ما مفيوم القارة ؟

انسب الدول التالية الي قاراتيا( :فمسطين–
الب ارزيل– مصر– الصين)
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خطوات الدراسة :

لإلجابة عن تساؤالت الدراسة والتأكيد من صحة فروضيا اتبعت الباحثة الخطوات التالية:

 .1االطالع عمى األدب التربوي ومراجعة نتائج الدراسات والبحوث السابقة في مجال البحث.

 .2إعداد قائمة بالمفاىيم الجغرافية المتضمنة في كتاب الجغرافيا لمصف الخامس األساسي

المناسبة لممستوى العمري والعقمي لمطالبات ،ثم عرضيا عمى مجموعة من المحكمين
ومشرفي مبحث الجغرافيا العامة لمصف الخامس.

 .3تحديد األسس التي يقوم عمييا توظيف استراتيجية التعمم التوليدي لتدريس المفاىيم في
تدريس الجغرافيا لمصف الخامس األساسي لتنمية التحصيل.

وبالتالي إعداد الوحدة الدراسية في ضوء توظيف استراتيجية التعمم التوليدي وذلك من
خالل:

 اختيار الوحدة الثانية المقرر دراستيا لمصف الخامس األساسي بمبحث الجغرافيةالعامة.

 -تحديد األىداف العامة واإلجرائية لموحدة.

 -تصميم األنشطة التعميمية في صورة مشكالت تثير تفكير الطالبات.

 -اختيار مصادر التعمم المناسبة التي تساعد في تحقيق أىداف التدريس.

 -إعداد خطة لتقويم أداء الطالبات وتشمل كالً من التقويم البنائي ،التقويم النيائي.

 .4تطبيق استخدام استراتيجية التعمم التوليدي لتدريس المفاىيم لتنمية التحصيل المعرفي
وذلك من خالل:

 إعداد اختبار تحصيمي لممفاىيم المتضمنة في الوحدة الدراسية المختارة. -وضع قواعد لتصحيح كل من اختبار التحصيل المعرفي.

 -عرض أدوات القياس والتقويم عمى مجموعة من المحكمين ،لمتحقق من صدقيا.

 اختيار عينة استطالعية بطريقة عشوائية بسيطة واجراء تجربة استطالعية لمتحقق منصالحية أدوات الدراسة.

 -اختيار المدرسة بطريقة قصدية ،ثم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية بسيطة في

بداية الفصل الدراسة لمعام 2013م2014/م بواقع ( )76طالبة وتوزيعيــا عمى
مجموعتي الدراسة  ،حيث تم التطبيق في تاريخ  ،26/9/2013وتم االنتياء من

التطبيق في تاريخ . 26/10/2013

 -اختيار المنيج

شبو التجريبي القائم عمى التصميم التجريبي الحقيقي لممجموعة

الضابطة مع اختبار قبمي– بعدي.
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إحصائيا
 تطبيق االختبار القبمي عمى طالبات المجموعتين ،ورصد النتائج ،وتحميمياً
لمتحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة.

 تدريس الوحدة المقترحة لممجموعة التجريبية باستخدام استراتيجية التعمم التوليديلتدريس المفاىيم والمجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية.

 تطبيق االختبار البعدي عمى طالبات المجموعتين ،ورصد النتائج. يتم تحميل النتائج باستخدام المعالجات اإلحصائية. تفسير النتائج.-

تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج التي سيتم الحصول عمييا.

المعالجة اإلحصائية :
استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة الرزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية ( )SPSSوالمعروفة
بإسم ( )Statistics Package For Social Scienceفي إجراء التحميالت اإلحصائية التي
تم استخداميا في ىذه الدراسة والمتمثمة في األساليب اإلحصائية التالية :
 -1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية .

 -2تم استخدام معامل ارتباط بيرسون "  " Pearsonإليجاد صدق االتساق الداخمي .

 -3تم استخدام معامل ارتباط سبيرمان بروان لمتجزئة النصفية المتساوية ،ومعادلة جتمان
لمتجزئة النصفية غير المتساوية إليجاد معامل الثبات .

 -4اختبار(. )T.test independent sample
 -5اختبار(.)T.test Paired sample
 -6معامل إيتا ،و dإليجاد حجم التأثير.
 -7معامل الكسب لبالك.
 -8اختبار مان ويتني.
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الفصل اخلامس

نتائج الدراسة و مناقشتها وتفسريها






الفصـل اخلماس

نتمائج الدراسة وسنماقشتهما
بناء عمى المعالجات اإلحصائية التي
يتناول ىذا الفصل عرض النتائج التي تم التوصل إلييا ﹰ

أجريت في ضوء ما تم جمعو و تحميمو من بيانات من خالل أدوات الدراسة.

 نتائج السؤال األول:

ينص السؤال األول من أسئمة الدراسة عمى ما يمي :ما المفاىيم الجغرافية الواجب بنائيا لدى

طالبات الصف الخامس األساسي ؟

لالجابة عن ىذا السؤال قامت الباحثة بتحديد قائمة المفاىيم الجغرافية المتضمنة داخل محتوى
الوحدة الثانية(أشكال سطح األرض) من كتاب الجغرافيا لمصف الخامس االساسي ،وذلك بعد

اجراء عممية تحميل لمحتوى الوحدة  ،ثم عرضت قائمة المفاىيم الجغرافية عمى المحكمين وأىل
الخبرة في المجال لممساىمة في عممية التحميل ومراجعة القائمة ونتج عن التحميل قائمة بالمفاىيم

الجغرافية وعددىا ( )32مفيوماً وىي السيول ،والجبال ،والسيول الداخمية ،السيول الساحمية،
اليضاب البركانية ،ىضاب الرفع ،ىضاب التعرية ،السيول النيرية ،األنيار ،األودية ،المنبع،

المصب ،المجرى ،المحيطات ،البحيرة  ،البحار ،البحار المفتوحة ،البحار شبو المغمقة ،البحار

المغمقة ،القارة ،القارة القطبية ،أمريكا الالتينية ،أوقيانوسيا ،أنتركتيكا ،المضيق ،قمة أفرست،
وبناء عمى ىذه
السدود ،الطاقة الكيربائية ،الخريطة الصماء ،الماء ،اليابس  .ممحق رقم ()5
ً
القائمة تم بناء أداتي الدراسة
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 نتائج السؤال الثاني:

ينص السؤال الثاني من أسئمة الدراسة عمى ما يمي :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى (  ) 0.05 ≥ αبين متوسطات درجات الطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة
في اختبار المفاهيم الجغرافية ؟

ولإلجابة عن ىذا السؤال قامت الباحثة بالتحقق من صحة الفرض التالي الذي ينص عمى ما

يمي " :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (  ) 0.05 ≥ αبين متوسط درجات
الطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار المفاهيم الجغرافية البعدي .

ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم حساب متوسط درجات الطالبات واالنحراف المعياري لكل من
المجموعتين التجريبية والضابطة،

وتم استخدام اختبار "ت" لعينتين مستقمتين T. test

" ،" independent sampleلمتعرف إلى الفروق بين متوسط درجات الطالبات في كل من

المجموعتين في االختبار  ،والجدول ( )5-1يوضح نتائج ىذا الفرض:

الجدول ( :)5-1المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة لمتعرف إلى
الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار المفاهيم الجغرافية

مستويات
األهداف

التذكر

الفهم

التحميل

الدرجة الكمية

مجموعة

العدد المتوسط

االنحراف
المعياري

تجريبية بعدي

38

21.105

3.578

ضابطة بعدي

38

11.632

3.766

تجريبية بعدي

38

6.368

1.324

ضابطة بعدي

38

3.421

1.287

تجريبية بعدي

38

12.895

2.597

ضابطة بعدي

38

6.974

3.132

تجريبية بعدي

38

40.368

6.184

ضابطة بعدي

38

22.026

7.187

قيمة
"ت"

قيمة

الداللة

مستوى الداللة

0.000 11.242

دالة عند 0.01

9.841

0.000

دالة عند 0.01

8.971

0.000

دالة عند 0.01

0.000 11.926

دالة عند 0.01

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )78وعند مستوى داللة (2.00 = )0.01
**قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )78وعند مستوى داللة (2.66 = )0.01

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية ،وىذا يدل عمى

وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى داللة ( )0.01بين متوسطي درجات الطالبات في المجموعة
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التجريبية والمجموعة الضابطة بعد التدريس باستراتيجية التعمم التوليدي ولقد كانت الفروق
لصالح المجموعة التجريبية ،ويرجع السبب في ذلك إلى فاعمية توظيف استراتيجية التعمم

التوليدي في زيادة التحصيل لدى طالبات الصف الخامس األساسي .

مما يعني رفض الفرض الصفري الذي ينص عمى انو ال توجد فروق ذات داللة احصائية )0.01

بين متوسطي درجات الطالبات في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة  ،وقبول الفرض
البديل.

ولقد قامت الباحثة بحساب حجم التأثير من خالل حساب مربع إيتا " " η 2باستخدام المعادلة

التالية:

t2
η = 2
t + df
2

جدول ()5-2

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

األداة المستخدمة
η2

صغير

متوسط

كبير

0.01

0.06

0.14

جدول ( :)5-3يبين قيمة “ت” وقيمة "  "η 2وحجم التأثير
T

η2

حجم التأثير

11.242

0.631

كبير جداً

الفهم

9.841

0.567

التحميل

8.971

0.521

كبير جداً

الدرجة الكمية

11.926

0.658

التذكر

كبير جداً
كبير جداً

يتضح من جدول ( )5-3أن حجم التأثير لتوظيف استراتيجية التعمم التوليدي في بناء المفاىيم
الجغرافية كان كبي اًر ،وبمقارنة معامل ايتا المحسوبة بالمعترضة يبين ان حجم تأثير استراتيجية

التعمم التوليدي في بناء المفاىيم الجغرافية لدى طالبات الصف الخامس االساسي كان كبي ار جداً
وتعزو الباحثة ذلك إلى :
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 تفاعل الطالبات مع استراتيجية التعمم التوليدي بوصفيا استراتيجية تعميمية جديدة عمييمليا خطواتيا التي تختمف عن التدريس بالطريقة االعتيادية.

 تجاوب الطالبات لمعمل ضمن مجموعات مما سيل عميين تبادل المعرفة والخبراتوبناء المفاىيم الجغرافية.

 تشجيع الطالبات منخفضات التحصيل التحصيل في المشاركة مع زميالتين ضمنالمجموعات مما شكل حاف اًز معز اًز ليم.

مكنت االستراتيجية الطالبات لمقيام بدورىن حسب قدراتين وتفكيرىن ومستواىن لمتفاعل
ّ
مع أفراد المجموعة.

مما يبرىن عمى أثر التدريس باستخدام استراتيجية التعمم التوليدي في بناء المفاىيم الجغرافية
لدى طالبات الصف الخامس االساسي وسرعة تفاعمين وتجاوبين معيا باختالف التدريس

بالطريقة االعتيادية .

 نتائج السؤال الثالث:

ينص السؤال الثالث من أسئمة الدراسة عمى ما يمي  " :ما فاعمية توظيف استراتيجية التعمم

التوليدي لتنمية المفاهيم الجغرافية عمى التحصيل المعرفي لدى طالبات الصف الخامس

األساسي ؟

ولإلجابة عن السؤال قامت الباحثة بصياغة الفرض الصفري التالي :ال تصل فاعمية توظيف

استراتيجية التعمم التوليدي لتنمية المفاهيم الجغرافية عمى التحصيل المعرفي لدى طالبات

الصف الخامس األساسي إلى ( ≥  )1.2كما يقاس بمعادلة معامل بالك.

ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم حساب متوسط درجات الطالبات واالنحراف المعياري لكل من
المجموعتين التجريبية قبل وبعد تطبيق االستراتيجية،

وتم استخدام اختبار "ت" لعينتين

مستقمتين" ،" T. test Paired sampleلمتعرف إلى الفروق بين متوسط درجات الطالبات في
كل من المجموعتين في االختبار  ،والجدول ( )5-4يوضح نتائج ىذا الفرض:
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الجدول(:)5-4

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة لمتعرف إلى الفروق بين التطبيقين

قبل وبعد تطبيق االستراتيجية في االختبار
المستوى
التذكر
الفهم
التحميل
الدرجة
الكمية

مجموعة

العدد المتوسط االنحراف المعياري

تجريبية بعدي

38

8.184

2.566

ضابطة بعدي

38

21.105

3.578

تجريبية بعدي

38

2.289

1.374

ضابطة بعدي

38

6.368

1.324

تجريبية بعدي

38

4.684

1.933

ضابطة بعدي

38

12.895

2.597

تجريبية بعدي

38

15.158

4.390

ضابطة بعدي

38

40.368

6.184

قيمة "ت"

قيمة الداللة مستوى الداللة

19.140
11.636
18.656
22.725

0.000
0.000
0.000
0.000

دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

*قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )78وعند مستوى داللة (2.00 = )0.05

**قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )78وعند مستوى داللة (2.66 = )0.01

يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية ،وىذا يدل عمى

وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى داللة ( )0.01بين متوسطي درجات الطالبات في المجموعة
التجريبية قبل وبعد توظيف استراتيجية التعمم التوليدي ولقد كانت الفروق لصالح المجموعة

التطبيق البعدي ،ويرجع السبب في ذلك إلى فاعمية توظيف استراتيجية التعمم التوليدي في زيادة
التحصيل لدى طالبات الصف الخامس األساسي .

ولقد قامت الباحثة بحساب حجم التأثير من خالل حساب مربع إيتا " " η 2ومعامل الكسب

لبالك والجدول ( )5-5يوضح ذلك :
الجدول (:)5-5

2

قيمة "ت" و "  " ηو " "dومعامل الكسب لبالك وحجم التأثير لكل من مستويات االختبار

واالختبار الكمي

المهارة

قيمة "ت"

قيمة η 2

معامل بالك

حجم التأثير

تذكر

19.140

0.906

1.22

كبير جداً

فهم

11.636

0.781

1.22

كبير جداً

تحميل

18.656

0.902

1.24

كبير جداً

الدرجة الكمية

22.725

0.931

1.23

كبير جداً
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وبناء عمى الجدول المرجعي ( )5-2يتضح من الجدول ( )5-5أن حجم التأثير كان كبي اًر جداً
ً
في جميع الميارات ،وىذا يدل عمى أن االستراتيجية أثرت عمى تحصيل الطالبات بشكل كبير

جداً لنفس األسباب السابق ذكرىا في اإلجابة عن السؤال الثالث ومناقشتو  ،اضافة إلى ذلك

االسباب التالية:

 -1أصبح لدى الطالبات القدرة عمى ادراك المفاىيم الجغرافية والعالقات بينيا بشكل أفضل
من الطالبات المواتي درسن الطريقة االعتيادية.

 -2راعت استراتيجية التعمم التوليدي الفروق الفردية بين الطالبات من خالل دور الطالبات
في العمل ضمن المجموعات.

 -3عززت استراتيجية التعمم التوليدي ثقة الطالبات بأنفسين وفيم المفاىيم الجغرافية مما
شكل حاف اًز ومعز اًز ايجابياً لدى الطالبات .

 تفسير النتائج:

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فاعمية توظيف استراتيجية التعمم التوليدي في بناء المفاىيم
الجغرافية وأثرىا عمى التحصيل لدى طالبات الصف الخامس االساسي بمحافظات غزة.

 -1أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطات درجات طالبات
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في المفاىيم الجغرافية لصالح المجموعة

التجريبية .وىذه النتيجة تشير الى فاعمية توظيف استراتيجية التعمم التوليدي لتنمية

المفاىيم الجغرافية عمي التحصيل المعرفي لدى طالبات الصف الخامس االساسي بدرجة
كبيرة.
في ما يتعمق بالتعمم التوليدي:
 -اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة :

دراسة الكبيسي ( ،)2012فنونة (، )2012ضيير( ، )2009السيد أحمد(، )2009
صالح( ،)2009عبدالجميل( ، )2009رمضان(، )2007الجندي (، )2004

الخولي( ، )2002عبدالكريم(،)2000

حيث أشارت إلى وجود فرق في متوسطات الدرجات في االختبار التحصيمي لصالح
المجموعة التجريبية.
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 -اختمفت الدراسة مع دراسة :

دراسة الدواىيدي ( )2006في عدم وجود فروق بين متوسطي درجات طالبات المجموعة
الضابطة ودرجات المجموعة التجريبية في اكتساب المفاىيم ،وكذلك محمد ( )2003في

أن التعمم التوليدي ليس لو فعالية في اكتساب التالميذ االتجاه نحو العموم .
 ويمكن تفسير هذه النتيجة وارجاعها إلى:

-1استراتيجية التعمم التوليدي تعمل عمى تحفيز الطالبات عمى استخدام أقصى ما لديين
من قدرات عمى التفكير مما يتيح الفرصة لمطالبات لتبادل األفكار وتحويرىا ،كما يسيم

في زيادة الحصيمة المفاىيمية لديين من خالل تعممين بعضيم البعض كونيا عممية

معرفية تفاعمية نشطة .

 -2التعمم التوليدي يعد تعمماً ذو معنى مما يسيم في رفع مستوى التحصيل الدراسي من
خالل توظيفو ما تعممو في حياتو اليومية.

 -3التعمم التوليدي أثر كبير في بناء المفاىيم وزيادة التحصيل  ،التعمم التوليدي يزيد من
دافعية الطالبات عندما أزال الفجوة بين المعمم والطالبات وأعطى لين مساحة أكبر داخل

الفصل وحرية النقاش والحوار داخل المجموعات .

 -4تيتم استراتيجية التعمم التوليدي بالمحتوى المراد تعممو ،وما فيو من تراكيب معرفية،
وتنظيم خبرات المحتوى وتكوين أبنية من المفاىيم الجديدة بما يحقق النمو المعرفي

لممفاىيم.

 -5دور المتعمم اإليجابي في ظل استراتيجية التعمم التوليدي مما يزيد مستوى التحصيل.

 -6خالل التعمم التوليدي يقيم المتعمم نفسو بنفسو وتصبح لديو قدرة عمى التعمم الذاتي وربط
العالقات بين المفاىيم مما يؤدي إلى اتساع األداء المفاىيمي لديو.

 التوصيات :
وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة الحالية بما يمي:

 -1تشجيع وتدريب معممي ومعممات مبحث الجغرافية عمى فاعمية استراتيجيات بنائية( مثل
التعمم التوليدي).

 -2اعداد وتنفيذ ورشات لتدريب مشرفي ومعممي المواد االجتماعية عمى الخطوات االجرائية
لمراحل استراتيجية التعمم التوليدي  ،لما لو من أثر فاعل في تنمية التحصيل.

 -3االىتمام بتدريس المفاىيم سواء أكان بمنيج منفصل أنشطة اثرائية أو من خالل المناىج
الدراسية.

81

 -4ضرورة تطوير برامج اعداد معمم الجغرافية في الجامعات الفمسطينية في ضوء
االستراتيجيات التدريسية المختمفة كالتعمم التوليدي لفاعمية ىذا األسموب.

 -5ادخال المزيد من المساقات حول طرق تدريس المفيوم من خالل النماذج المختمفة
بالجامعات.

 المقترحات:
 -1دراسة فاعمية استراتيجية التعمم التوليدي في تنمية التحصيل في مباحث أخرى غير
الجغرافية – لدى طمب المرحمة العميا.

 -2دراسة فاعمية استراتيجية التعمم التوليدي لبناء المفاىيم الجغرافية في تنمية التحصيل
وميارات التفكير المنطقي في الجغرافية لدى طالب المرحمة العميا .

 -3دراسة فاعمية استراتيجية التعمم التوليدي لبناء المفاىيم التاريخية في مراحل دراسية أخرى.

 -4دراسة فعالية استراتيجية التعمم التوليدي في بناء المفاىيم الجغرافية مقارنة باستراتيجيات
أخرى تنطمق من أفكار النظرية البنائية.
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قائمة املراجع

املراجع العربية:
 -1أبو العال ،مجدى ( :)2006إسيامات طريقة خدمة الجماعة في تنمية ميارة الحوار لدى
جماعة البرلماف المدرسي دراسة تجريبية عمى جماعة البرلماف المدرسي

 -2أبو النور ،محمد عبدالتواب( :)2012دور التربية المدنية في تنمية بعض القيـ االجتماعية
والوعي لدى فئات عمرية مختمفة  ،موقع جامعة الفيوـ -كمية التربية.

 -3أحمد ،أميمة عفيفي احمد( :)2004فعالية التدريس وفقا لنموذج التعمـ التوليدي في
تحصيؿ مادة العموـ وتنمية التفكير االبتكاري ودافعية االنجاز لدى تالميذ المرحمة

االعدادية  ،رسالة دكتوراه غير منشورة  ،كمية البنات  ،جامعة عيف شمس

 -4أحمد ،محمد بخيت السيد(" :)2009أثر استخداـ نموذج التعمـ التوليدي في تدريس

الجغرافيا عمى التحصيؿ المعرفي وتنمية الوعي بالكوارث الطبيعية لدى طالب الصؼ

األوؿ الثانوي "  ،رسالة ماجستير غير منشورة .كمية التربية ،جامعة سوىاج.

 -5إسماعيؿ ،مجدي رجب( :)2001التربية العممية وتصميـ المناىج  ،االثنيف ،يناير
 20/1/2012س 4:49 :ـ وثؽ مف الموقع يوـ الخميس2

-6

األسمر ،رائد( :)2008أثر دورة التعمـ في تعديؿ التصورات البديمة لممفاىيـ العممية لدى

طمبة الصؼ السادس واتجاىاتيـ نحوىا ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة

االسالمية -غزة.

 -7األصبحي ،سامي عمى شمساف :برنامج مقترح لتعميـ المفاىيـ األساسية لمخرائط لتالميذ
المرحمة االبتدائية في اليمف .رسالة ماجستير  .جامعة عيف شمس .مصر (.)1993

 -8األغا ،احساف و المولو  ،فتحية( :)2009تدريس العموـ في التعميـ العاـ ،ط ، 2مطبعة
-9

افاؽ ،غزة.

األغا ،إحساف وعبد المنعـ  ،عبد اهلل( :)1994التربية العممية وطرؽ تدريسيا  ،ط،3

مكتبة اليازجي  ،الجامعة اإلسالمية  ،غزة .

 -11أنعـ ،عبد القوي سعيد( " :)2008أثر نموذج ميرؿ – تنيسوف التعميمي في اكتساب تالميذ
الصؼ السابع مف التعميـ األساسي لممفاىيـ النحوية واحتفاظيـ بيا " ،رسالة ماجستير غير

منشورة  ،جامعة عدف -اليمف .

 -11الباىي  ،زينب معوض :مفاىيـ الخدمة االجتماعية في مجاالت الممارسة المينية  ،مكتبة
الرائد  ،القاىرة 2005ـ

 -12براوف ،جورج ( :)1998التدريس المصغر برنامج لتعميـ ميارات التدريس( .ترجمة :محمد
رضا البغدادي) .القاىرة ،دار الفكر العربي.
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 -13بطرس بطرس (: )2008المفاىيـ العممية والبيئية ،القاىرة ،حورس لمطباعة والنشر.

 -14بميطة ،حسف ىاشـ ( :)2004فاعمية نموذج "ميرؿ -وتينسوف" المعدؿ في تصويب
التصورات البديمة لبع مفاىيـ الرياضيات لدى تالميذ المرحمة االعدادية .مجمة تربويات

الرياضيات.)7(1.

 -15البنعمي  ،عدنانة( " .)1996مدى تحصيؿ طمبة المحمة االعدادية لمفاىيـ مادة الدراسات
االجتماعية  ،وعالؽ ذلؾ بجنسيـ والموقع الجغرافي لمدراسيـ وخبرة مدرسييـ والمستوى

التعميمي لموالديف"  .مجمة دراسات في المناىج وطرؽ التدريس ،ع  ،39عيف شمس ،
جامعة عيف شمس.

 -16بوقس،نجاة( :)2010أثر استخداـ استراتيجيات التعمـ النشط والتدريب المباشر عمى
التحصيؿ اآلجؿ وتنمية ميارات التدريس لدى الطالبات المعممات ،مجمة رسالة الخميج

العربي ،العدد(.)110

 -17الجندي ،أمنية السيد  ،وأحمد ،نعمة حسف( :)2004دراسة التفاعؿ بيف بعض أساليب
التعمـ و السقاالت التعميمية في تنمية التحصيؿ والتفكير التوليدي واالتجاه نحو العموـ لدى

تمميذات الصؼ الثاني اإلعدادي"  ،المؤتمر العممي السادس عشر " تكويف المعمـ " ،

الجمعية المصرية 22 .يوليو – 2004لممناىج وطرؽ التدريس ،المجمد الثاني.21

 -18جودة( ":)2007اثر إثراء بعض المفاىيـ الرياضية بالفكر اإلسالمي عمى تحصيؿ
طمبة الصؼ العاشر األساسي بغزة في مادة الرياضيات واتجاىاتيـ نحوىا " ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 -19الحراسيس ،صابريف محمد( : )2007أثر نموذج ميرؿ -تينسوف وىيمدا تابا في تحصيؿ
المفاىيـ التاريخية لدى طمبة المرحمة األساسية في األردف وفي اتجاىاتيـ نحو مبحث

التاريخ .رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة عماف العربية لمدراسات العميا ،األردف.

 -21حساـ الديف ،ليمي عبد اهلل حسيف ،و رمضاف  ،حياة عمي محمد( ": )2007فاعمية المياـ
الكتابية المصحوبة بالتقويـ الجماعي في تنمية التفكير التوليدي ودافعية االنجاز وتحصيؿ

الفيزياء لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي "  ،مجمة التربية العممية  ،العدد الثاني المجمد

العاشر.

 -21حسف ،ثناء( " :)2003أثر تدريس النحو بخرائط المفاىيـ عمى تنمية ميارات اإلنتاج
المغوي واالتجاه نحو المادة لدى طالب الصؼ األوؿ إعدادي .مجمة دراسات في
المناىج وطرؽ التدريس ،الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس106 ،
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 -22حسف ،ىبة أحمد مكي( " :)2007فعالية استخداـ العصؼ الذىني والمشابيات في تدريس

الدراسات االجتماعية وأثر ذلؾ عمى تدريس الدراسات وأثر ذلؾ عمى تنمية التحصيؿ
والقدرة االستداللية في التفكير " رسالة ماجستير غير منشورة " ،جامعة أسيوط ،مصر.

 -23الحسَّو ،ثناء ،يحيى قاسـ ( :)2010أثػر استراتيجيات الذكاءات المتعددة في اكتساب
المفاىيـ الجغرافية وتنمية التفكير اإلبداعي لدى طالبات الرابع األدبي،مجمة جامعة األنبار

لمعموـ اإلنسانية،العدد .2

 -24حمس ،داوود درويش( :)2008رؤية معاصرة في مبادئ التدريس العامة ،غزة ،مكتبة
آفاؽ.

 -25حميدة ،إماـ( " :)199استخداـ الخرائط الزمنية في تنمية مفيوـ الزمف لدى تالميذ الصؼ
األوؿ االعدادي " مجمة دراسات في المناىج وطرؽ التدريس  ،ع ،8عيف شمس ،جامعة

عيف شمس.

 -26الخفاجي ،طالب محمود ياسيف  :أثر استخداـ نموذجي برونر وجانييو التعميمييف في
اكتساب تالميذ المرحمة االبتدائية لممفاىيـ الجغرافية واستبقائيا .رسالة دكتوراه غير منشورة،

كمية التربية ابف رشد  ،جامعة بغداد.

 -27خمؼ ،يحيي ( " :)1991تأثير مقرر التاريخ بالمدرسة الثانوية العامة والمدرسة الثانوية

المطورة عمى تحصيؿ الطالب لممفاىيـ التاريخية في المممكة العربية السعودية "  ،مجمدات

المؤتمر العممي الثالث  ،مج، 3االسكندرية ،الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس.

 -28خميؿ  ،محمد أبو الفتوح والباز ،خالد ( : )1999دور مناىج العموـ في تنمية الميارات
الحياتية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية  ،المؤتمر العمي الثمث ،مناىج العموـ لمقرف الخادي

والعشريف رؤية مستقبمية  ،المجمد االوؿ  ،الجمعية المصرية لمتربية العممية  ،مركز تطوير

تدريس العموـ  ،جامعة عيف شمس  25-28،يوليو.

 -29الخوالدة ،سالـ عبدالعزيز ( " : )2008أثر استراتيجيتيف تدريسيتيف قائمتيف عمى المنحى
البنائي في تحصيؿ طالب الصؼ األوؿ الثانوي العمي في مادة األحياء واتجاىاتيـ نحوىا

"  ،مجمة المنارة  ،المجمد " ،13العدد ".2007 ، "3

 -31الخوالدة ،محمد محمود وآخروف :طرائؽ التدريس العامة .الطبعة األولى ،صنعاء ،مطابع
الكتاب المدرسي ،اليمف.)1995( .

 -31الخولي ،عبادة احمد حمادة( " :)2002فعالية التدريس بنموذج التعمـ التوليدي في تصحيح
التصورات البديمة لبعض المفاىيـ الكيربائية وتنمية االتجاه نحو العموـ الفنية الكيربية ".

مجمة التربية  ،جامعة أسيوط .

 -32الدمرداش ،صبري( :)2001المناىج حاض ار ومستقبالً  ،الكويت  ،مكتبة المنارة االسالمية.
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 -33الدواىيدي ،عزمي عطية( " :)2006فعالية التدريس وفقاً لنظرية فيجوتسكي في اكتساب
بعض المفاىيـ البيئية لدى طالبات جامعة األقصى " ،رسالة ماجستير غير منشورة

،الجامعة اإلسالمية  ،غزة.

 -34الذيابي  ،وفاء ( " :)1422أثر استخداـ استراتيجية خرائط المفاىيـ في تدريس وحدة مف
مقرر األحياء عمى التحصيؿ الدراسي لدى طالبات الصؼ الثاني ثانوي بمدينة مكة

المكرمة" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،قسـ المناىج وطرؽ التدريس ،كمية التربية ،جامعة

أـ القرى.

 -35رياف ،سوزاف خميؿ محمد( " : )2010فعالية استخداـ استراتيجية فيجوتسكي في تدريس
الرياضيات وبقاء أثر التعمـ لدى طالبات الصؼ السادس بغزة "  ،رسالة ماجستير غير

منشورة ،الجامعة اإلسالمية  ،غزة

 -36زيتوف ،حسف حسيف ( :)2001تصميـ التدريس ر ؤية منظومية ،سمسمة أصوؿ
التدريس،المجمد األوؿ ،الكتاب الثاني ،عالـ الكتب لمنشر والتوزيع ،مصر.

 -37زيتوف ،عايش ( :)2001أساليب تدريس العموـ .الطبعة األولى .األردف :دار الشروؽ.

 -38الزيود ،نادر ،عمياف ،ىشاـ ( .)1998مبادئ القياس والتقويـ في التربية ،عماف ،دار الفكر
لمطباعة والنشر.

 -39سعادة ،جودت واليوسؼ ،جماؿ ( :)1988تدريس مفاىيـ المغة العربية والرياضيات والعموـ
والتربية االجتماعية  ،ط ،1بيروت  ،دار الجبؿ .

 -41السكراف ،محمد ( :)1989أساليب الدراسات االجتماعية ،عماف ،دار الشروؽ لمنشر .

 -41سالمة ،عادؿ ( :)2004تنمية المفاىيـ والميارات العممية وطرؽ تدريسيا  ،ط ،1دار
-42

الفكر ،عماف :األردف.

سميماف ،جماؿ ( " :)1986أثر المستوى التحصيمي واستخداـ نموذج جانييو ميرؿ –

تينسوف  ،وطريقة القراءة والتسميع في اكتساب طمبة الصؼ األوؿ االعدادي لممفاىيـ
الجغرافية " رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة اليرموؾ  ،اربد ،األردف.

 -43شاىيف ،عبد الحميد( :)2010استراتيجيات التدريس المتقدمة واستراتيجيات التعمـ وأنماط
التعمـ ،جامعة االسكندرية

 -44شبانة ،ىاني زينيـ :فاعمية نموذج ميرؿ وتينسوف في اكساب المفاىيـ النحوية المقررة وفي

تحسيف التعبير الكتابي لدى تالميذ الصؼ الثاني االعدادي .رسالة ماجستير غير منشورة،

جامعة األزىر (.)2005
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 -45الشرع ،رياض(:)2013فاعمية استخداـ نموذج التعمـ التوليدي لتدريس مادة الرياضيات في

ميارات التواصؿ الرياضي والتفكير المنظومي لدى طالب المرحمة المتوسطة .مجمة الفتح

العدد53بغداد.

 -46الشعواف،عبدالرحمف( :)1999تدريس ميارات االتصاؿ في ،الدراسات االجتماعية ،مجمة
دراسات تربوية ،المجمد الخامس ،الجزء 25القاىرة.

 -47الصادي،أحمد فوزي وآخروف ( بحوث تجريبية في العمؿ مع الجماعات ) كمية الخدمة
االجتماعية ،جامعة حمواف ،القاىرة1987 ،ـ

 -48صالح  ،مدحت محمد حسف ( " :)2009أثر استخداـ نموذج التعمـ التوليدي في تمنية

بعض عمميات العمـ والتحصيؿ في مادة الفيزياء لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي بالمممكة

العربية السعودية "  ،المؤتمر العممي الحادي والعشروف  ،تطوير المناىج الدراسية بيف

األصالة والمعاصرة.

 -49صالح بف سمماف ،سماح ( " .)2012أثر استخداـ نموذج التعمـ التوليدي في تنمية التفكير
االستداللي والتحصيؿ في مادة الكيمياء لدى طالبات الصؼ االوؿ الثانوي بمكة المكرمة ،

كمية التربية  ،جامعة أـ القرى.

 -51صالح ،جيياف( " :)2011أثر نظرية ميرؿ في تعميـ المفاىيـ عمى تحصيؿ طمبة الصؼ
الرابع األساسي في مادة العموـ في المدارس الحكومية في محافظة سمفيت " ،رسالة

ماجستير غير منشورة  ،جامعة النجاح  ،نابمس  ،فمسطيف .

 -51الصوفي ،عبداهلل اسماعيؿ( :)2001التكنولوجيا الحديثة ومراكز المعمومات والمكتبات
المدرسية  ،ط ، 1دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة  ،عماف.

 -52صيدـ ،شادي محمد( " :)2012أثر توظيؼ نموذج ميرؿ وتينسوف في بناء المفاىيـ
اليندسية لدى طمبة الصؼ الثامف األساسي بمحافظة غزة "  ،رسالة ماجستير غير منشورة

 .كمية التربية ،جامعة األزىر-غزة.

 -53ضيير ،خالد سميماف( " : )2009أثر استخداـ استراتيجية التعمـ التوليدي في عالج
التصورات البديمة لبعض المفاىيـ الرياضية لدى طالب الصؼ الثامف األساسي"  ،رسالة

ماجستير غير منشورة  ،الجامعة االسالمية غزة.

الفمسفية،
فصمية تعنى بالمفاىيـ و المناىج
 -54الطاىر وعزيز" ،المفيوـ" ،مجمّة المناظرة ،مجمّة
ّ
ّ
السنة  ،1عدد.1,2004 :15-16
 -55طعيمة ،رشدي أحمد  :األسس العامة لمناىج تعميـ المغة العربية ،اعدادىا و تطويرىا-
تقويميا .ط ، 1القاىرة :دار الفكر العربي مصر.)1988( .
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 -56الطيطي ،محمد ( " .)1983أثر مدى اكتساب معممي الجغرافيا في المرحمة االعدادية

لممفاىيـ والميارات الجغرافية في تحصيؿ طمبة الصؼ الثالت االعدادي لتمؾ المفاىيـ

والميارات في مدارس وكالة الغوث الدولي في األردف "  .رسالة ماجستير غير منشورة،

جامعة اليرموؾ  ،اربد -االردف.

 -57عاشور ،راتب والحوامدة ،محمد( :)2007أساليب تدريس المغة العربية بيف النظرية
والتطبيؽ ،ط ،2األردف :دار المسيرة النشر والتوزيع والطباعة.

 -58عبد الجميؿ ،عمي السيد محمد(" :)2009اثر استراتيجية التعمـ المتمركز حوؿ المشكالت
في التفكير التوليدي واالتجاه نحو األمف الصناعي والسالمة المينية لدى تالميذ المرحمة
الثانوية الصناعية"  ،المجمة التربوية ،كمية التربية  ،جامعة أسيوط

 -59عبد الراضي ،محمد ناىض( " :)2003فاعمية النموذج التوليدي في تدريس العموـ لتعديؿ

التصورات البديمة حوؿ الظواىر المخيفة واكتساب ميارات االستقصاء العممي واالتجاه
نحو العموـ لدى تالميذ الصؼ األوؿ االعدادي "  ،مجمة التربية العممية ،)6( ،العدد (،)3

الجمعية المصرية لمتربية العممية .

 -61عبد الرحمف  ،سعد( :)1998القياس النفسي  ،النظرية والتطبيؽ  ،القاىرة ،دار الفكر
العربي.

 -61عبد الرضا  ،الكبيسي ( " : )2012أثر استراتيجيتي التعمـ التوليدي والتساؤؿ الذاتي في
تحصيؿ مادة الجغرافية والتفسير التأممي عف طالب الصؼ الخامس األدبي  .مجمة جامعة

األنبار  ،كمية التربية .

 -62عبد الفتاح ،عزة( :)1997تنمية المفاىيـ العممية والرياضية لألطفاؿ .القاىرة :دار قباء.
 -63عبد الكريـ ،سحر)":(2000فعالية التدريس وفقاً لنظريتي بياجيو و فيجوتسكي في تحصيؿ
بعض المفاىيـ الفيزيائية والقدرة عمى التفكير االستداللي الشكمي لدى طالبات الصؼ األوؿ

الثانوي " ،الجمعية المصرية لمتربية العممية ،المؤتمر العممي الرابع" التربية العممية لمجميع،
المجمد األوؿ ،القرية الرياضية باإلسماعيمية  31يوليو  3 ،أغسطس.

 -64عبد اليادي ،جماؿ الديف توفيؽ)":(2001أثر استخداـ استراتيجية إتقاف التعمـ عمى
تحصيؿ المفاىيـ العممية وتنمية االتجاه نحو مادة العموـ لتالميذ الصؼ السادس االبتدائي "

 ،مجمة التربية العممية ،الجمعية المصرية لمتربية العممية ،العدد الرابع ،المجمد الرابع،
ديسمبر ،كمية لتربية ،جامعة عيف شمس ،القاىرة.

 -65عبدالسالـ،عبدالسالـ( :)2006أساسيات التدريس والتطوير الميني لممعمـ .دار الفكر
العربي
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 -66العبري ،حمد ( :)1999أثر مستوى التحصيؿ السابؽ والتدريس باستخداـ نموذج جانييو
كموز ماير في اكتساب طالب الصؼ االوؿ االعدادي لممفاىيـ الجغرافية  .رسالة ماجستير
غير منشورة ،سمطنة عماف.

 -67عبيد  ،وليـ وآخروف(" :)2000تربويات الرياضيات"  ،مكتبة األنجمو المصرية،القاىرة.
 -68العربي النجدي ،أحمد عبد الرحمف وآخروف( :)2002المدخؿ في تدريس العموـ  ،الكتاب
الرابع  ،سمسمة المراجع في التربية وعمـ النفس  ،القاىرة  :دار الفكر العربي.

 -69عطية  ،محسف ( : )2009استراتيجيات ما وراء المعرفة في فيـ المقروء  ،عماف  ،دار
النشر والتوزيع.

 -71عطيفة ،حمدي وسرور ،عايدة ( :)2001تعميـ العموـ في ضوء ثقافة جودة األىداؼ
واالستراتيجيات  ،دار النشر الجامعي  :القاىرة.

 -71عفانة ،عزو اسماعيؿ ،الجيش ،يوسؼ ( : )2008التدريس والتعمـ بالدماغ ذي الجانبييف ،
غزة  :مكتبة آفاؽ.

 -72عفيفي ،أمية محمد ( :)2004فاعمية تدريس وفقاً لنموذج التعمـ التوليدي في تحصيؿ مادة
العموـ وتنمية التفكير االبتكاري ودافعية االنجاز لدى تالميذ المرحمة االعدادية  .سالة

دكتوراه غير منشورة  ،كمية التربية  ،جامعة القاىرة  :القاىرة.

 -73عفيفي ،طارؽ( :)2004إعداد تصور مقترح لبرنامج إعداد أخصائي تكنولوجيا التعميـ فى
المقررات التخصصية قائـ عمى الكفايات المينية لطالب شعبة تكنولوجيا التعميـ بكمية
التربية النوعية بالقاىرة.

 -74العقمة ،عدناف ( " :)1987أثر استخداـ خمس استراتيجيات تعميمية في اكتساب طمبة
الصؼ األوؿ الثانوي األكاديمي لممفاىيـ الجغرافية " رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة

اليرموؾ  ،اربد  ،األردف.

 -75العقمة ،عدناف ( " :)1987أثر استخداـ خمس استراتيجيات تعميمية في اكتساب طمبة
الصؼ األوؿ الثانوي األكاديمي لممفاىيـ الجغرافية " رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة

اليرموؾ  ،اربد  ،األردف.

 -76عمي حسف  ،وفاء ( :(2013أثر توظيؼ نموذج جانييو لتدريس المفاىيـ عمى التحصيؿ
وتنميو ميارات التفكير االستداللى فى العموـ لدى طالبات الصؼ السابع فى غزه  ،رسالة

ماجستير غير منشورة ،كمية التربية  ،جامعة االزىر.

 -77عمي ،محمد السيد( :)2002التربية العممية وتدريس العموـ ،القاىرة :دار الفكر العربي.

 -78عميمات ،محمد مقبؿ و أبو جاللة ،صبحي حمداف( :)2002أساليب تدريس العموـ لمرحمة
التعميـ األساسي ،الطبعة األولى ،الكويت :مكتبة الفالح.
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 -79عمراف ،تغريد ( :)2004مسيرة التدريس عبر مائة عاـ مف التحديات والتغيرات ،القاىرة:
مكتبة زىراء الشرؽ .

 -81العويد ،زيد( :)2011فاعمية إستخداـ إستراتيجية دورة التعمـ في اكتساب المفاىيـ الجغرافية
لدى طمبة الصؼ العاشر األساسي في األردف مجمة جامعة النجاح لألبحاث (العموـ
االنسانية) ،مجمد  25العدد(.)10

 -81عيسى ،حازـ ( " :)2002صعوبات تعمـ المفاىيـ الفيزيائية لدى طمبة الصؼ العاشر
بمحافظات غزة " ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس.

 -82فنونة ،زاىر( :)2012أثر استخداـ نموذج التعمـ التوليدي و العصؼ الذىني في تنمية
المفاىيـ واالتجاه نحو األحياء لدى طالب الصؼ الحادي عشر بمحافظات غزة رسالة
ماجستير غير منشورة  ،الجامعة االسالمية ،غزة.

 -83قشطة ،أحمد عودة(" :)2008أثر توظيؼ استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية المفاىيـ
العممية والميارات الحياتية بالعموـ لدى طمبة الصؼ الخامس األساسي بغزة" ،رسالة

ماجستير ،الجامعة اإلسالمية -غزة.

 -84القصيعة ،عبدالرحمف( " :)2000مستوى اكتساب بعض المفاىيـ التاريخية الفمسطينية
لدى طمبة الصؼ التاسع األساسي بمحافظات غزة وعالقتو بانتمائيـ الوطني " رسالة

ماجستير غير منشورة  ،الجامعة االسالمية ،غزة.

 -85قطاوي ،محمد ( " :)1996مقارنة أثر كؿ مف نمط التفكير االستقرائي والمنظـ المتقدـ
والطريقة التقميدية في تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر لممفاىيـ التاريخية واتجاىاتيـ نحو مادة

التاريخ "  .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة اليرموؾ ،إربد -األردف.

 -86كاظـ ،عمي ( :)2001القياس والتقويـ في التعميـ والتعمـ ،الطبعة األولى ،االردف :دار
الكندي لمنشر والتوزيع.

 -87الكبيسي ،عمار طعمة الساعدي ( :)2011أثر استخداـ نموذج التعمـ التوليدي في
تحصيؿ طمبة الؼ الثاني المتوسط لممفاىيـ الرياضية واستبقائيا  .مجمة التربية العممية ،

كمية التربية – جامعة األنبار مجمد  13العدد . 2

 -88المولو ،فتحية صبحي( :)2009أثر توظيؼ المدخؿ المنظومي في تعديؿ التصوا رت
البديمة لمفاىيـ القوة والحركة لدى طالبات الصؼ السادس األساسي ،مجمة التربية العممية،

المجمد الثاني عشر ،العدد الرابع ،الجمعية المصرية لمتربية العممية ،ديسمبر.

 -89المولو ،فتحية(:)2006استراتيجيات حديثة في التدريس ،الجامعة االسالمية :غزة
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 -91محمد ،سماح حسف)" :(2007نمو المفاىيـ العممية لألطفاؿ ممف لدييـ متالزمة داوف،

ممخص محاضرة نمو المفاىيـ العممية لألطفاؿ ممف لدييـ متالزمة داوف  ،الجمعية 2007
لتاريخ .موقع الكتروني  ، 06 ،.البحرينية لمتالزمة داوف 24،

 -91محمد ،ناىض عبد الراضي( " :)2003فاعمية النموذج التوليدي في تدريس العموـ لتعديؿ
التصورات البديمة حوؿ الظواىر المخيفة و اكتساب ميارات االستقصاء العممي و االتجاه

نحو ،العموـ لدى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي" ،مجمة التربية العممية ،المجمد ( ،)6العدد

( )3الجمعية المصرية لمتربية العممية.

 -92مرسي ،حمدي محمد ،و شحاتو ،إيياب السيد( " :)2007اثر استخداـ نموذج " دي بونو "

عمى تنمية التفكير التوليدي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية"  ،مجمة دراسات

المستقبؿ(يونيو) ،جامعة أسيوط.

 -93مصطفى ،نجوى نور الديف(" :)2005أثر برنامج مقترح لتحسيف أداء الطالب المعمـ
بالفرقة الرابعة شعبة التعميـ األساسي الحمقة االبتدائية( عموـ ) في ضوء االتجاىات الحديثة
والمستقبمية" ،مجمة التربية العممية ،العدد األوؿ ،المجمد الثامف ،كمية التربية ،جامعة عيف

شمس ،القاىرة ،الجمعية المصرية لمتربية العممية.

 -94مطر  ،أحمد أميف(":)2004أثر استخداـ كؿ مف استراتيجيتي كموزماير وديفس في

التدريس عمى اكتساب طمبة الصؼ الثامف األساسي لممفاىيـ الرياضية" ،رسالة ماجستير

غير منشورة  ،كمية التربية ،جامعة األزىر ،غزة.

 -95ميدي ،محمد( :)2011أثر استخداـ ميارات التفكير في فيـ وحفظ المعمومات لدى طالب

كمية التربية الرياضية – جامعة الكوفة ،مجمة عمػػوـ التربية الرياضية ،العدد الثالث ،المجمد

الرابع .

 -96النجدي أحمد ،مني عبد اليادي سعودي ،عمي راشد( ":)2005اتجاىات حديثة في تعميـ
العموـ في ضوء المعايير العالمية وتنمية التفكير والنظرية البنائية" .سمسمة المراجع في

التربية وعمـ النفس  ،الكتاب  ، 33تدريس العموـ في العالـ المعاصر  ،القاىرة  :دار الفكر

العربي .

 -97نشواف ،يعقوب ( : )2001الجديد في تعميـ العموـ ،عماف -دار الفرقاف لمنشر والتوزيع.
http://magdyscienceedu.blogspot.com/2011/01/generative-learningstrategy.html
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ممحؽ رقـ ( )4قائمة بأسماء السادة المحكميف ألدوات الدراسة

ـ

االسـ

الدرجة العممية

مكاف العمؿ

1

د .صديقة حمس

أستاذ المناىج وطرؽ

غير متفرغ بجامعة األزىر

2

د .عبدالمعطي

أستاذ المناىج وطرؽ

الجامعة اإلسالمية

3

د .حسف ميدي

أستاذ المناىج وطرؽ

جامعة األقصى

4

د .جماؿ الفميت

أستاذ المناىج وطرؽ

مشرؼ تربوي في مديرية التربية

5

د .اسماعيؿ الف ار

أستاذ المناىج وطرؽ

جامعة القدس المفتوحة

6

د .ماجد الزياف

أستاذ المناىج وطرؽ

دكتور غير متفرغ بجامعة األزىر

7

عطية أبو نمر

بكالوريوس جغرافيا

مشرؼ تربوي في المواد

8

د .عدلي الشاعر

دكتوراه في أصوؿ التربية

مشرؼ تربوي في الجغرافيا في

9

نجاة الف ار

بكالوريوس تعميـ اجتماعيات

معممة اجتماعيات في مدرسة القرارة

10

د .أسعد عطواف

أستاذ المناىج وطرؽ

جامعة األقصى

11

ايماف النجيمي

بكالوريوس تعميـ اجتماعيات

معممة اجتماعيات في مدرسة

األغا

التدريس
التدريس
التدريس
التدريس
التدريس
التدريس

والتعميـ

االجتماعية في مديرية التربية
والتعميـ – غرب خانيونس

التدريس
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مديرية التربية والتعميـ

االعدادية المشتركة لالجئيف

عيمبوف األساسية المشتركة

ممحؽ رقـ ()5

قائمة المفاىيـ الجغرافية في وحدة أشكاؿ سطح األرض في منياج الجغرافيا الصؼ الخامس  /الجزء األوؿ
ـ

المفيوـ العممي

الداللة المفظية

1

السيول

السيل ارض واسعة من االرض شبو مستوية.

2

الجبال

الجبل أرض مرتفعة عن سطح األرض وليا قمة بارزة وجوانب شديدة االنحدار

3

السيول الداخمية

السيل الداخمي مساحة واسعة من االرض محصورة بين الجبال.

4

السيول الساحمية

السيل الساحمي يمتد عمى سواحل البحار والمحيطات.

5

اليضاب

ىي أرض مرتفعة عن سطح األرض ذات جوانب ىينة االنحدار وسطح شبو

6

اليضاب البركانية

7

اليضاب الرفع

ىي ىضاب نشأت بفعل تعرض الطبقات الصخرية لمضغط من باطن األرض

8

اليضاب التعرية

ىي ىضاب نشأت بفعل نحت المياه واالمطار والمياه الجارية لممناطق المرتفعة.

9

السيول النيرية

سيول النيرية ىي سيول توجد عمى جانبي األنيار.

10

األنيار

النير تجري فيو المياه باستمرار دون انقطاع وتصمو المياه من الينابيع والبحيرات

11

األودية

الوادي مكان يجري فيو الماء وقت سقوط المطر وتجف منو المياه بعد انقطاع

12

المنبع

13

المصب

المصب ىو المنطقة المنخفضة التي يصب فييا النير او الوتدي مثل المحيط

14

المجرى

المجرى ىي المنطقة التي تجري فييا المياه النير او الوادي ما بين المنبع

.

منبسط.
ىي ىضاب نشأت بفعل تجمع المواد البركانية المنصيرة االفا غمى سطح
األرض بشكل أفقي.
مما أدى الى رفع أجزاء منيا.

المرتفعة واالمطار والثموج بعد سقوطيا عمى الجبال.
المطر.

المنبع ىي المنطقة المرتفعة التي ينتع منيا النير او الوادي خاصة من الجبال
واليضاب.
او البحر او البحيرة.
والمصب.
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15

المحيطات

المحيط مسطح مائي واسع يحيط بعدد من القارات ويفصميا عن بعضيا البعض

16

البحيرة

ىي مسطح مائي محاطة باليابسة من جميع االتجاىات مثل ,بحيرة فكتوريا,

17

البحار

البحر مسطح مائي اصغر مساحة من المحيط .

18

البحار المفتوحة

ىي بحار تتصل مياىيا مباشرة مع مياه المحيط المجاور ليا.

19

البحار شبو مغمقة

ىي بحار تتصل مياىيا مع ىياه البحار او المحيطات المجاورة ليا عن طريق

20

البحار المغمقة

ىي البحار الداخمية التي ال تتصل مع غيرىا من المسطحات المائية مثل ,البحر

21

القارة

القارة مساحة كبيرة من اليابسة تحيط بيا المياه البحار والمحيطات.

22

القارة القطبية

ىي القارة التي تقع عمى اطراف الكرة االرضية وىي متجمدة البرودة ,وىما

23

أمريكا الالتينية

مصطمح يطمق عمى امريكا الوسطى المكسيك وامريكا الجنوبية.

24

أوقيانوسيا

ىي تضم دولة أستراليا مع الجزء المحيط بيا في المحيط اليادي.

25

أنتركتيكا

ىي قارة قطبية جنوبية متجمدة.

26

المضيق

المضيق ممر مائي ضيق يصل بين مياه البحر ومياه المحيط مثل ,مضيق

27

قمة إفرست

منطقة أعمى الجبل شديدة االرتفاع توجد في جبال اليماليا في قارة اسيا

28

السدود

ىي مياه يتم تخزينيا من االنيار وتستعمل مياىيا في الشرب وري المزروعات.

29

الطاقة الكيربائية

الطاقة الكيربائية يتم توليدىا من مياه االنيار وىي تعد من الفوائد االقتصادية

ونسبتيا  %97من مياه سطح االرض ككل.
وبحيرة طبريا.

مضيق مائي مثل ,البحر المتوسط.
الميت.

اثنتان القارة القطبية الشمالية والقطبية الجنوبية.

جبل طارق.

وارتفاعيا 8848م فوق مستوى سطح البحر.

لألنيار.
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30

الخريطة الصماء

وىي رسم لخريطة العالم دون أي رموز أو كممات أو تحديد مواقع.

31

المسطح المائي

يعرف الماء عمى أنيا منطقة تمتمئ بالمياه مثل ,البحر ,المحيط ,البحيرة وىي

32

اليابس

منطقة منخفضة.
تعرف اليابسة عمى أنيا منطقة متضرسة أو مستوية مرتفعة عن سطح االرض.
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ممحؽ رقـ ()6

التوزيع النسبي لفقرات االختبار التحصيؿ المفاىيـ لمادة الجغرافيا توزيع أسئمة اختبار تحصيؿ

المفاىيـ لمستويات بموـ المعرفية الثالثة وعددىا

مستويات

توزيع األسئمة

التذكر

21,131,11111,111912,12212,12312,1

األىداؼ

2112112,1211291,,1,21,,1,31,,

عدد

األسئمة
,1

األوزاف النسبية

%1,

,11,1,

فيـ

,,1,11,913,13213,13313,

9

%,,

تحميؿ

,3113113,1311391,,1,21,,1,31,,

21

%3,

1,

%2,,

,11,11,,1,11,911,

المجموع
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ممحؽ رقـ ()7

جامعػػػػػػػػة األزىػر – غػزة

الصورة األولية لالختبار

عمػػػادة الدراسػػػات العميػػػا
كمية التربية

قسـ المناىج وطرؽ التدريس

اختبار تحصيمي لممفاىيـ
لقياس مستويات تصنيؼ بموـ لممجاؿ المعرفي المحددة في مبحث الجغرافية الوحدة الثانية "
أشكاؿ سطح األرض " لمصؼ الخامس.

الميارة
الفقرات
الممثمة ليا

التذكر

الفيـ

التحميؿ

عدد األسئمة

,1-2

3,-,,

1,-31

1,

اسـ الطالب/ة............................ :
الشعبة............. :
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الصؼ............. :

تعميمات االختبار
عزيزتي الطالبة/السالـ عميكـ ورحمة هلل وبركاتو ..
ييدف ىذا االختبار لقياس مستوى التحصيل لممفاىيم لدى طالبات الصف الخامس في الوحدة
الثانية من الفصل األول في الكتاب الذي لديك .أرجو اإلجابة عمى أسئمة االختبار بكل دقة

وعناية عمما ًبأن نتائج ىذا االختبار ستستخدم فقط ألغراض البحث العممي وليس لها عالقة من

قريب أو بعيد بدرجاتك في المدرسة ,ولن يطمع عمى النتائج أحد سوى الباحثة.
أرجو قراءة التعميمات التالية قبؿ البدء بعممية اإلجابة:
 .1ال تكتبي شيئا عمى هذه الكراسة فاإلجابة عمى ورقة اإلجابة المرفقة.

 .2يتكون هذا االختبار من ( )50سؤاالً من نوع االختيار من متعدد  ,لكل سؤال أربع إجابات
وعميكي أن تختاري إجابة واحدة فقط.

 .3الزمن المخصص لهذا االختبار ( )40دقيقة.

 .4اقرئي كل سؤال واجاباتو جيدًا وحددي اإلجابة الصحيحة ,ثم ضعي عالمة ) (في مربع
الرمز الدال عمى اإلجابة الصحيحة.

 .5ال تخمني اإلجابات ,وفي حالة عدم القدرة عمى اإلجابة عن السؤال اتركييا.
 وفي ما يمي مثاال محموالً لتوضيح طريقة اإلجابة:

 )1يوجد نير النيل في دولة:
أ.

فمسطين

ب.

مصر

ج .سوريا
د .العراق
اإلجابة

رقم السؤال()1
أ
رمز اإلجابة

ج

ب

د



فاإلجابة الصحيحة كما تالحظ ىي ذات الرمز )ب) لذا نضع إشارة) (تحت الرمز(ب( عمى
ورقة اإلجابة المرفقة كما هو مبين أعاله.

الباحثة/
راوية سامي الفرا
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 )1أعمى قمة جبمية في العالم قمة :
أ-

الجرمق

ب-

إفرست

ج-

األنديز

د-

عيبال وجرزيم

 )2يتكون النير والوادي من ثالثة أجزاء ما عدا :
أ-

المنبع

ب -الحوض
ج-

المجرى

د-

المصب

 )3يعتبر أعمي جبل في فمسطين جبل :
أ-

أطمس

ب-

الخميل

ج-

الجرمق

د-

إفرست

 )4المنطقة الممتدة عمي امتداد البحار أو المحيطات وترتفع قميال عن سطح الماء ىي :
أ-

السمسمة الجبمية

ب-

السيل الفيضي

ج-

السيل الساحمي

د-

ليس مما سبق

 )5يبمغ ارتفاع جبل الجرمق عن مستوى سطح البحر :
أ-

8848م

ب-

1227م

ج-

1228م

د-

4484م
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 )6مسطح مائي واسع ,يحيط بعدد من القارات ,ويفصميا عن بعضيا البعض :
أ-

البحار المفتوحة

ج-

البحيرة

ب -المحيط
د-

النير

 )7توجد ىضبة الحبشة في دولة :
 أ.

سوريا

ب.

أثيوبيا

ج.

شبو الجزيرة العربية

د.

فمسطين

 )8يصل مضيق جبل طارق بين البحر المتوسط و :
أ.

البحر األحمر

ب.

المحيط األطمسي

ج.

المحيط اليندي

د.

المحيط اليادي

 )9مساحات واسعة من األرض ذات أسطح شبو منبسطة و ترتفع عن مستوى سطح ما يجاورىا
عن األرض ىي :

أ.

ىضاب بركانية

ب.

الجبال

ج.
د.

)12

السيول

اليضبة
ىي ىضاب تشكمت بفعل نحت الرياح واألمطار والمياه الجارية :

أ .ىضاب بركانية

ب .ىضاب الرفع

ج .ىضاب التعرية

د .ىضاب ساحمية
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)11
أ.

يوجد نيري دجمة والفرات في دولة :
العراق

ب.

الكويت

ج.

فمسطين

د.

)12

إيران

جميع الدول التالية يجمع نير األردن مياىو منيا ما عدا :

أ.

لبنان

ب.

سوريا

ج.

مصر

د.

ليس مما سبق

)13
أ.

من السيول الداخمية في فمسطين سيل :
مرج بن عامر

ب.

األوروبي

ج.

التبل

د.

)14
أ.

جميع ما سبق
يوجد نير األمازون في قارة :

أمريكا الشمالية

ب.

اسيا

ج.

أمريكا الجنوبية

د.

)15

أفريقيا

يوجد وادي شعيب في :

أ.

األردن

ب.

فمسطين

ج.

سوريا

د.

األردن
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)16

المنطقة التي كونتيا األنيار من الطمى الذي تحممو وتمقي بو في األرض المجاورة ليا

ىي :

أ.

السيل الفيضي

ب.

اليضاب

ج.
د.

)17
أ.

القارات

الجزر

ىي المنطقة التي تجري فييا مياه النير أو الوادي :
األنيار دائمة الجريان

ب.

األودية موسمية الجريان

ج.

المنيع

د.

)18

المجرى
المقصود باألودية موسمية الجريان أنيا :

أ.

المنطقة التي تجري فييا مياه النير

ب.

المنطقة المنخفضة التي يصب فييا النير أو الوادي

ج.

المنطقة التي تجري فييا المياه في فصل المطر فقط

د.

جميع ما سبق

)19

بحيرة من بحيرات فمسطين قام االحتالل بتجفيفيا واستخداميا كأرض زراعية :

أ.

طبريا

ب.

الحولة

ج.
د.

)22
أ.

فكتوريا

البحيرات الخمس
يوجد نير العاصي في :
سوريا

ب.

مصر

ج.

لبنان

د.

أ  ,ج معاً
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)21
أ.

كتمة مرتفعة عن األرض ,ال يقل ارتفاعيا عن  1522م ىي :
اليضبة

ب.

الجبل

ج.

السيول

د.

)22

الوادي

ىي التي ال تتصل مع غيرىا من المحيطات والبحار:

أ.

البحار شبو المغمقة

ب.

المضيق

ج.

البحار الداخمية

د.

المحيط

)23
أ.

من الدول التي تقع في قارة أفريقيا :
ألمانبا وفرنسا

ب.

مصر ونيجيريا

ج.

الصين واليابان

د.

)24
أ.

أ  ,ج معاً

أصغر القارات األتية مساحة وتبمغ مساحتيا 8,5مميون كم 2قارة :
أمريكا الشمالية

ب.

أستراليا

ج.

أفريقيا

د.

)25

أسيا

مساحة كبيرة من األرض اليابسة تحيط بيا مياه البحار والمحيطات ىي :

أ.

القارة

ب.

البحيرة

ج.

الجزيرة

د.

الخميج
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)26
أ.

توجد ىضبة النقب التي تشكمت بفعل حركات رفع أجزاء من األرض في دولة :
فمسطين

ب.

تركيا

ج.

اليند

د.

)27

ليس مما سبق
تعتبر تربة الجبال تربة :

أ.

متوسطة السمك

ب.

قميمة السمك

ج.

سميكة السمك

د.

ضعيفة السمك

)28
أ.

تستخرج األمالح المعدنية والفوسفات في فمسطين من البحر :
األسود

ب.

األبيض المتوسط

ج.

األحمر

د.

)29
أ.

الميت

تعتبر ىضبة نجد من اليضاب :
التعرية

ب.

الرفع

ج.

البركانية

د.

)32

الساحمية
من فوائد البحار والمحيطات والبحيرات :

أ.

صيد االسماك

ب.

السياحة واالستجمام

ج.

نقل الركاب

د.

جميع ما سيق
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)31
أ.

تقسم اليضاب إلى ثالثة أنواع ما عدا :
التعرية

ب.

البركانية

ج.

المترسبة

د.

)32

الرفع

يختمف سطح اليضبة عن سطح الجبل بأن :

أ.

إحداىما مرتفع واألخر منخفض

ب.

اليضبة منخفضة من األرض وليس ليا قمة

ج.

الجبل مرتفع من األرض ولو قمة بارزة

د.

جميع ما سبق

)33

جميع القارات التالية أىمة بالسكان ما عدا :

أ .أمريكا الشمالية

ب .أوقيانوسيا

ج .أمريكا الجنوبية

د .المتجمد الجنوبي
)34
أ.

تمون القارات عمى الخرائط بالمون :
األزرق

ب.

البني الغامق

ج.

االحمر

د.

)35

عدة ألوان
تعتبر السيول أكثر مالءمة لسكن األنسان ألنيا :

أ.

أرض منبسطة

ب.

لسيولة الحركة والتنقل

ج.

العتدال المناخ

د.

جميع ما سبق
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)36
أ.

قمة سمك التربة عمى الجبال بسبب :
ألنيا تتعرض لالنجراف

ب.

ألنيا تتكون من صخور وأتربة

ج.

ألنيا منطقة مرتفعة

د.

)37

أ  ,ب معاً

سبب تشكل ىضبة اليمن في شبو الجزيرة العربية :

أ.

نحت الرياح واألمطار

ب.

تدخل اإلنسان في الطبيعة

ج.

المياه الجارية لممناطق المرتفعة

د.

أ  ,ج معاً

)38
أ.

يفضل السكن في المنطقة السيمية عن المنطقة الجبمية وذلك بسبب :
تربتيا خصبة لمزراعة

ب.

تتوفر فييا المياه العذبة

ج.

صعوبة التنقل والحركة

د.

)39
أ.

أ  ,ب معاً

تعتبر األنيار ذات فوائد اقتصادية وذلك ألنيا :
تستعمل مياىيا في الشرب ,وري المزروعات

ب.

تستخدم في نقل الركاب والبضائع

ج.

تعد مصدر لمثروة السمكية

د.

)42

كل ما ذكر صحيح

تعتبر منطقة الجبال طاردة لسكان ألنيا :

أ.

الرتفاع درجة ح اررتيا في فصل الصيف

ب.

النحدار سطحيا

ج.

برودتيا في فصل الشتاء

د.

جميع ما سبق
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)41
أ.

الفرق بين البحار المفتوحة والبحار شبو مغمقة :
البحار المفتوحة تتصل مع المحيط مباشرة

ب.

البحار المغمقة ال تتصل مياىيا مع المحيط

ج.

البحار المفتوحة تتصل مياىيا مع المحيط عن طريق مضيق مائي

د.

)42

البحار المفتوحة أكبر من البحار شبو مغمقة
سبب تشكل اليضبة األفريقية الكبرى :

أ.

بسبب نحت الرياح واألمطار

ب.

بفعل تجمع المواد البركانية المنصيرة (الالفا)عمى سطح األرض بشكل أفقي

ج.

المياه الجارية

د.

جميع ما سبق

)43
أ.

زراعة األشجار الحرجية ,وبناء الجدران اإلستنادية في منطقة الجبال ,فسري ذلك :
لممحافظة عمى البيئة وحمايتيا

ب.

لمنع انجرافيا ,وزحف الرمال

ج.

لزيادة خصوبة التربة

د.

)44
أ.

جميع ما سبق

قام االنسان بحفر قنوات ضخمة مثل قناة بنما وقناة السويس و ذلك:
لتصل بين البحار والمحيطات

ب.

لالستفادة منيا في الحروب

ج.

لالستفادة في النقل البحري

د.

)45

أ  ,ج معاً

لماذا سميت البحيرة بيذا االسم :

أ.

ألنيا مسطح مائي أصغر مساحة من المحيط

ب.

ألنيا مسطح مائي واسع يحيط بعدد من القارات

ج.

ألنيا مسطح مائي من البحر محاط باليابسة من جميع االتجاىات

د.

ألنو مجرى مائي يمتمئ بسبب األمطار
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)46
أ.

يفضل الناس المواصالت البحرية عن المواصالت األخرى :
لتمتع بالمناظر الخالبة واالستجمام

ب.

توفر الوقت والجيد

ج.

قمة التكمفة المادية

د.

)47

أ  ,ج معأ

يعد البحر الميت من البحار المغمقة ألنو :

أ.

ال يتصل بالبحار ويتصل بالمحيطات

ب.

تتصل مياىو بالمحيطات المجاورة عن طريق مضيق مائي

ج.

يتصل مباشرة مع مياه البحار المجاورة

د.

ال يتصل مع غيره من البحار والمحيطات

)48
أ.

تعد قارة أسيا من أكبر قارات العالم :
ألن مساحتيا تبمغ  44مميون كم2

ب.

ألنيا أكثر قارة أىمة بالسكان

ج.

الن مساحتيا تبمغ  44مميون كم3

د.

)49
أ.

جميع ما سبق

سميت السيول الساحمية بيذا االسم :
ألنيا توجد بين الجبال واليضاب

ب.

ألنيا توجد عمى جوانب االنيار والوديان

ج.

ألنيا توجد عمى سواحل البحار والمحيطات

د.

)52

ب  ,ج معاً

سميت اليضاب التعرية بيذا االسم :

أ .تشكمت بفعل عوامل كيميائية

ب .تشكمت بفعل تجمع المواد البركانية

ج .تشكمت بفعل نحت الرياح واألمطار

د .تشكمت بفعل حركات في باطن األرض
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مفتاح ورقة اإلجابة
الصف ............ :

اسم الطالبة..................................:

الشعبة...............:

المدرسة.................................... :

عزيزتي الطالبة بعد تأكدؾ مف صحة اإلجابة ضعي إشارة ( )أماـ اإلجابة الصحيحة:

رقم

السؤال

البدائــل
أ

ب

رقم

ج

د

السؤال

1

66

6

67

3

68

4

69

5

33

6

31

7

36

8

33

9

34

13

35

11

36

16

37

13

38

14

39

15

43
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البدائـــل
أ

ب

ج

د

41

16

46

17

43

18

44

19

45

63

46

61

47

66

48

63

49

64

53

65
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الصورة النيائية الختبار تحصيمي لممفاىيـ
جامعػػػػػػػػة األزىػر – غػزة

عمػػػادة الدراسػػػات العميػػػا
كمية التربية

قسـ المناىج وطرؽ التدريس

اختبار تحصيمي لممفاىيـ
لقياس مستويات تصنيؼ بموـ لممجاؿ المعرفي المحددة في مادة الجغرافيا الوحدة الثانية

لمصؼ الخامس.

الميارة

التذكر

الفيـ

التحميؿ

عدد األسئمة

الفقرات الممثمة

,1-2

3,-,,

1,-31

1,

ليا

الصؼ.............:

اإلسـ الطالب/ة................:
الشعبة.........:
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تعميمات االختبار
عزيزتي الطالبة/السالـ عميكـ ورحمة هلل وبركاتو ..
ييدف هذا االختبار إلى لقياس المستوى التحصيل لممفاىيم لدى طالب الصف الخامس في
الوحدة الثانية من الفصل األول في الكتاب الذي لديك .أرجو اإلجابة عمى أسئمة االختبار بكل

دقة وعناية عمما ًبأن نتائج ىذا االختبار ستستخدم فقط ألغراض البحث العممي وليس ليا عالقة
من قريب أو بعيد بدرجاتك في المدرسة ,ولن يطمع عمى النتائج أحد سوى الباحثة.
أرجو قراءة التعميمات التالية قبؿ البدء بعممية اإلجابة:
 .1ال تكتبي شيئا عمي هذه الكراسة فاإلجابة عمى ورقة اإلجابة المرفقة.

 .2يتكون هذا االختبار من ( )50سؤاالً من نوع االختيار من متعدد  ,لكل سؤال أربع إجابات
وعميكي أن تختاري إجابة واحدة فقط.

 .3الزمن المخصص ليذا االختبار ( )40دقيقة.

 .4اقرئي كل سؤال واجاباتو جيدا ًوحددي اإلجابة الصحيحة  ,ثم ضعي عالمة ) (في مربع
الرمز الدال عمى اإلجابة الصحيحة.
 .5ال تخمني اإلجابات  ,وفي حالة عدم القدرة عمى اإلجابة عن السؤال اتركييا.
 وفي ما يمي مثاال محموالً لتوضيح طريقة اإلجابة:
يوجد نير النيل في دولة:
أ.
ب.

ج .سوريا

فمسطين

د.العراق

مصر

اإلجابة

رقم السؤال
أ
رمز اإلجابة

ج

ب

د



فاإلجابة الصحيحة كما تالحظ هي ذات الرمز )ب)لذا نضع إشارة ) (تحت الرمز(ب( عمى
ورقة اإلجابة المرفقة كما هو مبين أعاله.
الباحثة/
راوية سامي الفرا
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 .1أعمى قمة جبمية في العالم قمة :
أ.

الجرمق

ب.

إفرست

أ.

المنبع

ج .األنديز
د.عيبال وجرزيم

 .2يتكون النير والوادي من ثالثة أجزاء ما عدا :

ب.

ج.

الحوض

د.

 .3يعتبر أعمي قمة في فمسطين قمة :

المجرى

المصب

أ.

جرزيم

ج.

الجرمق

ب.

المكبر

د.

عيبال

أ.

سيول ساحمية

ج.

سيول نيرية

ب.

سيول فيضية

د.

 .4منطقة تمتد عمى طول البحار أو المحيطات وترتفع قميال عن سطح الماء ىي :

 .5يرتفع جبل الجرمق عن مستوى سطح البحر :

سيول داخمية

أ.

8848م

ج.

1228م

ب.

1227م

د.

1822م

أ.

الخميج

ج.

البحيرة

ب.

المحيط

د.

النير

أ.

سوريا

ج.

أوغندا

 .6مسطح مائي واسع ,يحيط بعدد من القارات ,ويفصميا عن بعضيا البعض :

 .7توجد ىضبة الحبشة في دولة :
د.

فمسطين

ب.

أثيوبيا

المحيط اليندي

 أ.

المحيط المتجمد الشمالي

ج.

ب.

المحيط األطمسي

د.

المحيط اليادي

أ.

الصحاري

ج.

السيول

ب.

الجبال

د.

اليضاب

 .8يصل مضيق جبل طارق البحر المتوسط ب :

 .9مساحات واسعة من األرض سطحيا شبو منبسط وليا جوانب منحدرة ىي :
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 .12جميع القارات التالية أىمة بالسكان ما عدا :
أ.

أمريكا الشمالية

ج.

أمريكا الجنوبية

ب.

أوقيانوسيا

د.

أنتركاتيكا

أ.

العراق

ج.

إيران

 .11يجري نيري دجمة والفرات في دولة:
ب.

الكويت

أ.

األردن

د.

فمسطين

ج.

العراق

 .12إحدى منابع نير األردن توجد في دولة :
ب.

سوريا

د.

 .13من السيول الداخمية في فمسطين سيل :
أ.
ب.

مرج بن عامر

ج.

غزة

د.

تركيا

عكا

حيفا

 .14يوجد نير األمازون في قارة :
أ.

أمريكا الشمالية

ج.

أمريكا الجنوبية

ب.

آسيا

د.

أفريقيا

 .15يوجد وادي شعيب في :
أ.
ب.

األردن

ج.

فمسطين

د.

سوريا
ليبيا

 .16المنطقة التي كونتيا األنيار من الطمي الذي تحممو وتمقي بو في األرض المجاورة ليا
سيول :

أ.
ب.

فيضية

ج.

تعرية

د.

ساحمية

داخمية

 .17المنطقة التي تجري فييا مياه النير أو الوادي ىي :
أ.
ب.

الحوض

ج.

المصب

د.
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المنيع

المجرى

 .18واحد من األودية اآلتية موسمي الجريان ويوجد باألردن :
أ.
ب.

وادي شعيب

ج.

وادي كريم

د.

وادي الحجال

وادي القارعة

 .19بحيرة في فمسطين قام االحتالل بتجفيفيا واستخداميا كأرض زراعية ىي :
أ.
ب.

طبريا

ج.

الحولة

د.

فكتوريا

البردويل

 .22يوجد نير النيل في :
أ.

سوريا

ج.

لبنان

ب.

مصر

د.

ليبيا

أ.

اليضبة

ج.

السيل

 .21أرض مرتفعة عن األرض ,ال يقل إرتفاعيا عن  1522م :

ب.

الجبل

د.

الوادي

 .22مسطح مائي ال يتصل مع غيره من البحار والمحيطات :
أ.

الخميج

ج.

البحر داخمي

ب.

البحر شبو مغمق

د.

المحيط

أ.

ألمانبا وفرنسا

ج.

دمشق واليابان

 .23من الدول التي تقع في قارة أفريقيا :

ب.

مصر ونيجيريا

د.

كندا والمكسيك

 .24أصغر القارات مساحة وتبمغ مساحتيا 8,5مميون كم 2قارة :
أ.

أمريكا الشمالية

ج.

أفريقيا

ب.

أستراليا

د.

أسيا

أ.

القارة

ج.

الجزيرة

 .25مساحة كبيرة من األرض اليابسة تحيط بيا مياه البحار والمحيطات ىي :

ب.

البحيرة

د.
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الخميج

 .26توجد ىضبة النقب التي تشكمت بفعل حركات رفع أجزاء من األرض في دولة :
أ.
ب.

العراق

ج.

فمسطين

د.

تركيا

اليند

 .27تعتبر تربة الجبال تربة :
أ.
ب.

متوسطة السمك

ج.

قميمة السمك

د.

شديدة السمك
كبيرة السمك

 .28تستخرج األمالح المعدنية والفوسفات في فمسطين من البحر :
أ.

األسود

ج.

األحمر

ب.

المتوسط

د.

الميت

 .29تعتبر ىضبة نجد من اليضاب :
أ.

التعرية

ج.

ب.

الرفع

أ.

صيد األسماك

ج.

ب.

رعي األغنام

د.

أ.

التعرية

د.

االنكسارية
زيادة الصناعة
صيد الطيور

 .32من فوائد البحار والمحيطات والبحيرات :

 .31من أنواع اليضاب إلى ثالثة أنواع ما عدا :

ب.

ج.

البركانية

البركانية

د.

المترسبة
الرفع

 .32يختمف سطح اليضبة عن سطح الجبل بأنو :
أ.

مستوي

ج.

منحدر

ب.

مرتفع

د.

بارز

أ.

ىضاب بركانية

ج.

ىضاب التعرية

 .33ىضاب تشكمت بفعل نحت الرياح واألمطار والمياه الجارية :

ب.

ىضاب الرفع

د.
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ىضاب إلتوائية

 .34تمون القارات عمى الخرائط بالمون :
أ.
ب.

األزرق

ج.

البني الغامق

د.

األحمر

البرتقالي

 .35تعتبر السيول أكثر مالئمة لسكن اإلنسان ألنيا :
أ.

أرض منبسطة

ج.

ارتفاع درجات الح اررة

ب.

لصعوبة الحركة والتنقل

د.

تقل فييا المياه

أ.

تعرضيا لالنجراف

ج.

صخورىا صمبة

 .36قمة سمك التربة عمى الجبال بسبب :

ب.

ارتفاعيا الشاىق

د.

قاعدتيا عريضة

 .37تشكمت ىضاب التعرية بسبب :
أ.

نحت الرياح واألمطار

ج.

لقربيا من البحر

ب.

قاعدتيا عريضة

د.

الضغط عمى الصخور

أ.

خصوبة تربتيا

ج.

أمطارىا قميمة

 .38يفضل السكن في المنطقة السيمية عن المنطقة الجبمية وذلك بسبب :

ب.

مناخيا حار

د.

رياحيا شديدة

 .39تعتبر األنيار ذات فوائد اقتصادية وذلك ألنيا :
أ.

غنية باألمالح

ج.

تعد مصدر لمثروة السمكية

ب.

مياىيا عذبة

د.

سريعة الجريان

أ.

ارتفاعيا متوسط

ج.

برودتيا في فصل الشتاء

 .42تعتبر منطقة الجبال طاردة لسكان بسبب:

ب.

كثرة القمم

د.

ضغطيا منخفض

 .41الفرق بين البحار شبو مغمقة و البحار المفتوحة ىو:
أ.

اتصاليا مع المحيط مباشرة

ب.

ال تتصل مياىيا مع المحيط

ج.

تتصل مياىيا مع المحيط عن
طريق مضيق مائي

د.
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أنيا أكبر من البحار شبو مغمقة

 .42سبب تشكل اليضبة األفريقية الكبرى :
أ.
ب.

نحت الرياح واألمطار

ج.

تجمع المواد البركانية المنصيرة

د.

النحت الشديد

الح اررة الشديدة

 .43زراعة األشجار الحرجية  ,وبناء الجدران اإلستنادية في منطقة الجبال ,سببيا :
أ.

ترشيد قطع األشجار

ج.

وقف عمميات الرعي

ب.

لمنع انجرافيا ,وزحف الرمال

د.

إقامة المحميات الطبيعية

أ.

لزيادة اإلنتاج

ج.

لالستفادة في النقل البحري

 .44قام اإلنسان بحفر قنوات ضخمة مثل قناة بنما وقناة السويس و ذلك:

ب.

لالستفادة منيا في الحروب

د.

لمربط بين القارات

 .45سميت البحيرة بيذا االسم ألنيا مسطح مائي :
أ.

أصغر مساحة من المحيط

ج.

محاط باليابسة من جميع االتجاىات

ب.

واسع يحيط بعدد من القارات

د.

مائي يمتمئ بسبب األمطار

أ.

ألنيا سريعة

ج.

قمة التكمفة المادية

 .46يفضل الناس المواصالت البحرية عن المواصالت األخرى :

ب.

توفر الوقت والجيد

د.

تعمل في النيار والميل

 .47يعد البحر الميت من البحار المغمقة ألنو :
أ.

ال يتصل بالبحار ويتصل
بالمحيطات

ب.

تتصل

مياىو

ج.

بالمحيطات

يتصل مباشرة مع مياه البحار

المجاورة

المجاورة عن طريق مضيق

د.

مائي

ال يتصل مع غيره من البحار

والمحيطات

 .48تعد قارة أسيا من أكبر قارات العالم :
أ.

ألن مساحتيا تبمغ  44مميون كم2

ج.

الن سواحميا متعرجة

ب.

ألنيا أكثر قارة أىمة بالسكان

د.

لقرتيا من قارة إفريقيا
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 .49سميت السيول الساحمية بيذا االسم ألنيا توجد :
أ.
ب.

بين الجبال واليضاب

ج.

عمى جوانب األنيار والوديان

د.

عمى سواحل البحار والمحيطات

فوق اليضاب

 .52سميت ىضاب التعرية بيذا االسم ألنيا تشكمت بفعل :
أ.
ب.

عوامل كيميائية

ج.

تجمع المواد البركانية

د.

124

نحت الرياح واألمطار

حركات في باطن األرض

مفتاح ورقة اإلجابة
الصف ............ :

اسم الطالبة..................:

الشعبة.............:

المدرسة.................... :

عزيزتي الطالبة بعد تأكدؾ مف صحة اإلجابة ضعي إشارة ( ) أماـ اإلجابة الصحيحة:

رقم

السؤال

البدائــل
أ

ب

ج

رقم

د

السؤال

1

66

6

67

3

68

4

69

5

33

6

31

7

36

8

33

9

34

13

35

11

36

16

37

13

38

14

39

15

43
125

البدائـــل
أ

ب

ج

د

41

16

46

17

43

18

44

19

45

63

46

61

47

66

48

63

49

64

53

65
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تحكيـ اختبار المفاىيـ الجغرافية
السيد /ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ حفظو اهلل
الموضوع /تحكيم اختبار المفاىيم الجغرافية
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ..
تقوم الباحثة  /راوية سامي عبدالرحمف الف ار بإعداد رسالة الماجستير في قسم المناىج وطرق

التدريس بجامعة األزىر بعنوان (فاعمية توظيؼ استراتيجية التعمـ التوليدي في بناء المفاىيـ
الجغرافية وأثرىا عمى التحصيؿ لدى طالبات الصؼ الخامس األساسي بمحافظات غزة).
وىذا اختبار تحصيمي لممفاىيم يرجى منكم التكرم بتحكيمو وفق ما ترونو مناسبا في ىذه األداة

فيما يخص:

 صياغة األسئمة صياغة تربوية. -تقييم المحتوى العممي لألسئمة.

 حذف أو إضافة أسئمة أو إبداء أي مالحظات أخرى. -وضوح فكرة السؤال.

 مدى كفاية ووضوح التعميمات .المستوى

التذكر

الفيـ

التحميؿ

عدد األسئمة

الفقرات

26-1

34-27

52-35

52

الممثمة ليا

مرفق جدول إلبداء رأيكم ومالحظاتكم عمى مدى مناسبة أسئمة اختبار المفاىيم الجغرافية لقياس
المستويات الثالثة من تصنيف بموم لممجال المعرفي.
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رقـ

مدى وضوح

السؤاؿ

التعديؿ المطموب إذا كاف السؤاؿ غير

صياغة السؤاؿ
التذكر

الفيـ

واضح أو غير مناسب

التحميؿ

2
,
3
,
1
1
,
1
9
2,
22
2,
23
2,
21
21
2,
21
29
,,
,2
,,
,3
,,
,1

128

واضح

غير واضح

,1
,,
,1
,9
3,
32
3,
33
3,
31
31
3,
31
39
,,
,2
,,
,3
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ممحؽ رقـ ()10
دليؿ المعمـ

التدريس باستخداـ استراتيجية التعمـ التوليدي
الوحدة الدراسية الثانية – في مبحث الجغرافية لمصؼ الخامس  -الجزء األوؿ

إعداد الباحثة/
راوية سامي الفرا
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مقدمة :
ىذا دليل المعمم لتوظيف استراتيجية التعمم التوليدي في بناء مفاىيم الجغرافية لطالب الصف

بمرحل
الخامس الفصل األول لمعام الدراسي 2013م 2014-م  ,بيدف بناء المفاىيم الجغرافية ا
التعمم التوليدي األربعة (الطور التمييدي  -الطور التركيزي  -الطور المتعارض  -الطور

التطبيق).

دليل المعمم لتدريس الجغرافيا باستخدام استراتيجية التعمم التوليدي في مبحث الجغرافية لدى

طالبات الصف الخامس االساسي الوحدة الثانية (أشكال سطح األرض).
عزيزي المعمم  /عزيزتي المعممة ...

ىذا الدليل يتضمن دورك كمعمم مواد اجتماعية بصفة عامة ومدرس جغرافيا عمى درجة

الخصوص  ,وقد خصص ىذا الدليل لمعمم الجغرافيا أوالً ثم قد يستفيد منو مدرسين المواد
االجتماعية وقد يستفيد منو بعض التخصصات األخرى .

وقد يستفيد منو المعمم الذي يقوم بتدريس مادة الجغرافيا لدى طالبات الصف الخامس األساسي
الوحدة الثانية ( أشكال سطح األرض ) من كتاب الجغرافيا لممرحمة األساسية والتي تشمل خمسة

دروس وىي :

 الدرس األول  :السيول والجبال .
 الدرس الثاني  :اليضاب .

 الدرس الثالث :األنيار واألودية .

 الدرس الرابع  :المحيطات والبحار والبحيرات .
 الدرس الخامس  :القارات .

ويتكوف ىذا الدليؿ مف جزأيف ىما :
 الجزء األوؿ :مقدمة الدليل ويتضمن تعريفاً باإلطار العام الستراتيجية التعمم التوليدي ,
ويشمل شرحاً وافياً لمعناصر المكونة لمنشاط التربوي المبني عمى االستراتيجية .

كما يتضمن توجييات عامة لخطة السير في الدرس المبني عمى استراتيجية التعمم التوليدي .
 الجزء الثاني :ويتضمن تحضير دروس الوحدة الثانية ( اشكال سطح األرض ) من كتاب
الجغرافيا لمصف الخامس األساسي .
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المقدمة:
يعد دليل المعمم من الكتب اليامة جداً بالنسبة لمعمم الجغرافيا  ,سواء أثناء التحضير لمدرس أو
التنفيذ  ,كما ويختمف دليل المعمم عن الكتاب المدرسي فيو يحتوي عمى االجراءات التي سوف

يقوم بيا المعمم من أجل تطوير المنياج واصال المعمومات لطالبو مما يزيد من دافعية الطالب

نحو التعمم  ,ولما لو دور كبير في اإلعداد الجيد لتخريج جيل مميز  ,أعد ىذا الدليل لطالب

الصف الخامس األساسي  ,حيث يحتوي عمى شرح مبسط ألسس استراتيجية التعمم التوليدي

كتطبيق لنظرية فيجوتسكي وىي نظرية التطور االجتماعي وىو أحد البنائيين .

وتعكس استراتيجية التعمم التوليدي رؤية فيجوتسكي لمتعمم ويتكون من أربع مراحل أو أطوار
تعميمية الطور التمييدي والطور التركيزي والطور المتعارض " التحدي" وطور التطبيق  ,ثم

يتناول الدليل كيفية اعداد الخطة وتطبيقيا  ,كما يحتوي الدليل عمى المفاىيم  ,واعداد ورق

العمل الخاص بالطالب  ,ىذه النقاط غير متوفرة في الكتاب المدرسي وفي نياية النشاط يعرض

الدليل طريقة التقويم في نياية التطبيق يتم اجراء اختبار الطالب لمتأكد من مدى فاعمية ىذه

االستراتيجية.
توجييات عامة لخطة السير في الدرس:
قبل البدء بالدرس :تحضير الدرس وتقويمو.
التأكد من أن استراتيجية التعمم التوليدي مناسبة لمطالب ومفيدة وتحقق أىدافيا وال تكون عمى
حساب بقية المنيج الذي سيختبر فيو الطالب.

تقسيم الطالب إلى مجموعات بحيث تشمل كل مجموعة أربعة طالب أو حسب عدد طالب

الفصل أو كما يراه المعمم مناسباً لبيئتو الصفية ,ويخصص لكل مجموعة قائد لمنشاط واحد في
المجموعة التجريبية وأخر مساعد لو يكون بمثابة أمين السر يقوم بكتابة االجابات لعرضيا فيما

بعد  ,وذلك لمعينة التجريبية التي ستدرس وفقا الستخدام استراتيجية التعمم التوليدي.

يتأكد المعمم من توافر أوراق العمل لدى الطالب  ,وتكون جاىزة وذات طباعة جيدة وواضحة.
اشعار الطالب بطرق التدريس الحديثة وبيان أىميتيا في تحصيميم وتنمية طرق التفكير لدييم,

واكسابيم ميارات ومعارف جديدة.

ىذا النوع من التعمم يستخدم فيو طريقة التعمم التعاوني  ,أو التفاعمي بين األقران كما يمكن أن

يستخدم المعمم الممخصات السبورية والمقارنات واألسئمة االبتكارية من أجل توالد المفيوم.

التأكد من تجانس المجموعات من حيث المستويات وغيرىا.

تعتمد الطريقة عمى اثارة التفكير حيث يمزم من المعمم أن يعد أسئمة إلثارة التفكير وتحدي عقول

الطالب.
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مبررات الدليؿ:
 العقل أشرف مخموقات اهلل عز وجل كما جاء في القرءان الكريم والحديث الشريف وفييماالدعوة لمتفكر.

 بناء المتعمم لمتكيف مع مجتمع عصري متطور ومتغير باستمرار  ,ومجتمع متفتح عمىالعالم.

 تعميم األبناء باستخدام اساليب واستراتيجيات حديثة وميارات الحصول عمى المعموماتوميارات التعامل السميم مع مصادر المعرفة والتواصل مع األخرين.

 أن يعيد المعمم أن النظر في دوره في العممية التعميمية التعممية حيث يتحول من دور الممقنإلى دور الميسر لعممية التعمم والمرشد وتوفي بيئة تعميمية أمنة.

 توفير بيئة غنية بالمثيرات والمحفزات والمشوقات لمتعمم. أىداؼ دليؿ المعمـ:
بإمكان ىذا الدليل إفادة المعمم في التالي:

 تحديد األىداف التعميمية السموكية المراد تحقيقيا وصياغتيا بشكل صحيح . -تحديد المادة العممية التي يسعى المعمم لتعميميا لمطالب ·

 تحديد األنشطة التعميمية التعممية المناسبة لممحتوى العممي مع مراعاة الزمن ومراعاة الجانبالعقمي لمطالب .

 -تحديد واعداد األدوات الالزمة لتنفيذ األنشطة المتعددة .

 تحديد أساليب التقويم المناسبة لمتعرف عمى مدى تحقيق األىداف التعميمية . -تدريس موضوعات الوحدة بإتباع مراحل استراتيجية التعمم التوليدي ·

 تحديد الخطة الزمنية المناسبة لتنفيذ الدروس وبالتالي تحقيق األىداف التعميمية لموحدة . القواعد األساسية الواجب إتباعيا المعمـ عند تحضير لمدرس:
 إشعار الطالب بطرق التدريس الحديثة وبيان أىميتيا في تحصيميم وتنمية طرق التفكيرلدييم واكسابيم ميارات ومعارف جديدة .

 التأكد من أن نموذج التعمم مناسبة لمطالب ومفيدة وتحقق أىدافيا وال تكون عمى حساب بقيةالمنيج الذي سيختبر فيو الطالب .

 تقسيم الطالب إلى مجموعات بحيث تشمل كل مجموعة ( )5-6طالب . -يخصص قائد لمنشاط في المجموعة الواحدة يقوم بكتابة اإلجابة لعرضيا فيما بعد .

 أن يتأكد المعمم من توافر أوراق العمل لمطالب  ,وتكون جاىزة وذات طباعة جيدة وواضحة.133

 أن يستخدم المعمم الممخصات السبورية والمقارنات واألسئمة االبتكارية من اجل توالد المفيومالن ىذا النوع من التعمم يستخدم فيو طريقة التعمم التعاوني  ,أو التفاعمي بين األقران .

 -التأكد من تجانس المجموعات من حيث المستويات وغيرىا .

 أن يعد المعمم أسئمة تجذب انتباه الطالب إلثارة تفكيرىم و زيادة تفاعميم . إجراءات التدريس باستخداـ استراتيجية التعمـ التوليدي:
 .1العمل في مجموعات صغيرة.

 .2المناقشة العامة والحوار الفكري المفتوح.
 .3استخدام أوراق العمل.

 .4عرض أعمال المجموعات وتقويميا.
 .5استخدام الممخصات السبورية.

 .6المقارنات بين المواضيع ذات الصمة.

 .7الدور األكبر لمطالب والمعمم مسير وميسر.
 .8المعمم يطرح أسئمة تثير التفكير.

 .9عدم االعتراض عمى إجابات الطالب والتدخل بيدوء لنفي العبارات الغير مناسبة.
 دور المعمـ :
القدرة عمى االدارة الناجحة والقيادة الحكيمة.
يتدخل في الوقت المناسب دون احساس الطالب بأنو تدخل مفاجئ كما يجب عميو شرح القواعد
االربعة التي سبق شرحيا من قبل الطالب بطريقة تتناسب مع مستواىم العقمي.

يقوم بدور المعاون لمجموعات الطالب بحيث يقوم بكتابة األفكار التي يقدميا اطالب في قوائم
وفئات عمى السبورة حتى يتم الرجوع الييا .
 دور الطالب:
 يجب عمى الطالب ن بأن يترووا في اصدار احكاميم وأن يحترموا آراء االخرين. -كما يجب عمييم أن يكونوا عمى قدر كبير من االىتمام بالمشكمة.

 ينبغي أن يكون موقف الطالب كموقف الباحث المتقصي والذي تربطو بباقي افرادالجماعة عالقات التعاون والزمالة والصدق والموضوعية وان يستقبل اراء االخرين بصدر

رحب ويبتعد عن الصالبة.
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 ينبغي أن تكون اآلراء واألفكار المطروحة عبر المناقشة مختصرة وقصيرة وتمسالموضوع بشكل مباشر.

 كما يجب عمى الطالب أن يتخمص من السمبية ويشارك االخرين في المناقشة وتقديمأفضل الحمول وأن يسعى الى تحميل جميع الجوانب المتصمة بالمشكمة.

 الخطوات المتبعة لمتعمـ التوليدي:
 تعرف استراتيجية التعمم التوليدي :

بأنيا استراتيجية تيدف الي تنمية الميارات لدى طالبات الصف الخامس من خالل توليد القدرة
لدى الطالبة عمى ربط الخبرات و المعارف السابقة بالجديدة وتكسبو القدرة عمى توظيفيا في أي
موقف جديد وتقاس بالدرجة التي تحصل عمييا الطالبة في االختبار والتحصيمي المعرفي.

وتعتبر استراتيجية التعمم التوليدي نموذج التعمم كتطبيق لنظرية فيجوتسكي وىي نظرية التطور
االجتماعي وىو أحد البنائيين ,بحيث يعكس نموذج التعمم التوليدي رؤية فيجوتسكي لمتعمم و بناء

المعرفة يعتمد عمى المعالجة العقمية النشطة لمتصورات ويؤدي عمى الفيم الذي ينتج من المعالجة
التوليدية ,وتتضمن المعالجة التوليدية الربط بين المعمومات الجديدة والعمم المسبق لبناء تراكيب

معرفية أكثر اتقانا  ,لذلك فيي ضرورية لترجمة المعمومات الجديدة ,فيو يتميز بالتعمق في
مستوى المعالجة لممعمومات ,وعمى ذلك يتم تذكر المادة بشكل أفضل في حالة التعمم التوليدي

من قبل المتعمم بدال من تقديميا مجردة لممتعمم.ويتكون التعمم التوليدي من أربع مراحل أو أطوار
تعميمية وىي:

الطور التمييدي:
وفييا يميد المعمم لمدرس من خالل المناقشة الحوارية واثارة األسئمة ويستجيب الطالب إما

باإلجابة المفظية أو الكتابة في دفاترىم اليومية فالمغة بين المعمم والطالب تصبح أداة نفسية

لمتفكير والتحدث والعمل والرؤية وفي ىذه المرحمة تتضح المفاىيم اليومية التي لدى المعممين
من خالل المغة والكتابة والعمل ومحورىا التفكير الفردي لمطالب تجاه المفيوم.
 .2الطور التركيزي (البؤرة):

وفييا يوجو المعمم الطالب لمعمل في مجموعات صغيرة فيصل بين المعرفة اليومية والمعرفة
المستيدفة ,ويركز عمل الطالب عمى المفاىيم المستيدفة مع تقديم المصطمحات العممية واتاحة

الفرصة لممفاوضة والحوار بين المجموعات ,فيمر الطالب بخبرة المفيوم.
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 .,الطور المتعارض(التحدي):
في ىذا الطور يقود المعمم مناقشة الفصل بالكامل مع إتاحة الفرصة لمطالب لممساىمة
بمالحظاتيم وفيميم ورؤية أنشطة الفصل بالكامل ومساعدتيم بالدعائم التعميمية المناسبة ,و

إعادة تقديم المصطمحات العممية ,والتحدي بين ما كان يعرفو المعمم في الطور التمييدي وما

عرفو أثناء التعمم.

 .3طور التطبيؽ:
وتستخدم المفاىيم العممية كأدوات وظيفية لحل المشكالت وايجاد نتائج وتطبيقات في مواقف

حياتية جديدة كما تساعد عمى توسيع نطاق المفيوم.
وتكمف أىمية التعمـ التوليدي:

أن المتعممون يشاركون بشكل نشط في عممية التعمم ويولدون المعرفة بتشكيل االرتباطات العقمية
بين المفاىيم فعندما يحمل الطالب مادة جديدة يدمجون األفكار الجديدة بالعمم المسبق وعندما
تتطابق ىذه المعمومات يتم بناء عالقات وتراكيب عقمية جديدة لدييم.

حيث يوجد نوعين من ىذه النشاطات التوليدية ىي:
أ .النشاطات التي تولد العالقات التنظيمية بين أجزاء المعمومات ,أمثمة ذلك إبداع عناوين
,أسئمة ,أىداف ,خالصات ,رسوم بيانية وأفكار رئيسية.

ب .النشاطات التي تولد العالقات المتكاممة بين ما يسمعو أو يراه أو يقرأه المتعمم من معمومات
جديدة والعمم المسبق لممتعمم ,وأمثمة ذلك إعادة صياغة  ,تناظرات ,استدالالت ,تفسيرات
وتطبيقات .والفرق بين النشاطين أن النشاط الثاني يعالج المحتوى التعميمي بشكل أعمق

ويؤدي إلي مستوى عالي من الفيم.
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تحضير دروس الجغرافيا وفؽ استراتيجية التعمـ التوليدي
الوحدة الثانية/أشكاؿ سطح األرض
الصؼ :الخامس التاريخ :
الدرس األوؿ :السيول والجبال
اليدؼ العاـ :تعرف عمى السيول والجبال
األىداؼ السموكية :يتوقع منك عزيزي الطالب أن :
 .1يعرف المفاىيم اآلتية :السيل والجبل والسيول الداخمية.
 .2يستنتج أىم مميزات السيول.
 .3يحدد أىم الجبال في العالم.
 .4يذكر أىم مميزات الجبال.

 .5يرسم شكال بين السيل والجبل واليضبة.
المفاىيـ المفتاحية :السيل والجبل والسيول الداخمية.

استراتيجيات التعميـ والتعمـ :تعمم توليدي  ,عمل في مجموعات ,المناقشة والحوار.

تكنولوجبا التعميـ والتعمـ L.C.D :جياز ,مجسم الكرة األرضية  ,صور  ,الخرائط الجغرافية.

المصادر والوسائؿ :السبورة  ,الطباشير الممون  ,الموحة التعميمية  ,كراسات الطالب ,أوراق
عمل .
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المرحمة

الخبرات واألنشطة

دور الطالب

المالحظات

التمييد لمدرس وذلك بطرح األسئمة عمى الطالب

اإلجابة عمى

المفاىيم

بمفيوم السيول والجبال و يجيب الطالب بشكل فردي

يطرحيا المعمم

-1

عمى األسئمة.

بشكل فردي.

-2

لمتعرف عمى المفاىيم اليومية المتعمقة

الطور

التمييدي

 -ما ىي المظاىر التضاريسية لسطح األرض؟

األسئمة التي

اليومية:

 -ما المقصود بالجبل ,السيل؟

 -ما الفرق بين الجبل ,السيل؟

باستخدام أسموب المناقشة والحوار أدير نقاشا بين
الطالب لمتعرف عمى ما لدييم من مفاىيم

تواجييم في حياتيم اليومية من خالل اإلجابات
التي أتمقاىا منيم ,ثم أقوم بتدوينيا عمى سبورة ومن
ثم في ىامش المالحظات .

بعد عرض المقدمة عن السيول والجبال اطرح مفيوم

صياغة المفيوم

بشكل جماعي بعد

بين

اطمب من الطالب في كل مجموعة عمى حدة

التفاوض في

المفاىيم اليومية

كال من السيل  ,الجبل  ,دون أن اشرحو.

الطور

التركيزي

التفاوض فيما بينيم ليصموا بين المفاىيم اليومية

مجموعات فيما

والمفيوم

ومفيوم كال من الجبل والسيل ,بحيث تصيغ كل

بينيم.

المستيدف.

أدير النقاش والحوار بين المجموعات بحيث نتوصل

يبدي رأيو بالتوصل

ىل كانت

الجبل والسيل وخصائص أو مميزات كال منيما.

من خالل نقاش

في الوصول

مجموعة تعريف لمفيومي الجبل والسيل.

الطور

المتعارض
"التحدي"

ما مدى العالقة

معا إلى تعريف صحيح وشامل لمفيوم كال من

أتيح الفرصة لمطالب بإبداء أراءىم ومالحظاتيم.
أدعم اإلجابات السميمة واعززىا وأصحح اإلجابات

التي بيا نقص وأربط بين المفاىيم اليومية ومفيومي

الجبل والسيل عن طريق تعديل أو تصحيح مفاىيميم
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لممفيوم

مفتوح وعام .

ىناك صعوبة
إلى المفيوم

المستيدف .
اذكر ىذه

الصعوبات ؟

.......

اليومية إن كانت خاطئة.

اطمب من الطالب تقديم خصائص ومميزات كال من
الجبل والسيل.

اطرح بعض األسئمة يمكن من خالليما توسيع نطاق

يبدي رأيو بالتوصل

ىل تم توسيع

بماذا تختمف الجبال عن السيول ؟

من خالل نقاش

وتطبيقو في

مفاىيم الدرس.

طور

التطبيؽ

وضح أىم مميزات السيول ؟

ما الفرق بين السيول الساحمية والداخمية؟

لممفيوم

مفتوح وعام.

نطاق المفيوم
المواقف كما يجب
؟

أذكر أىم وأشير الجبال في العالم ؟

ما أعمى قمة جبمية في العالم ؟وكم يبمغ ارتفاعيا؟
قمة سمك التربة عمى الجبال؟

أرسم شكال بين السيل والجبل واليضبة؟
التقويـ الختامي:

الواجب البيتي:

اختر اإلجابة الصحيحة:

ما المقصود بكال من :

من السيول الداخمية في فمسطين سيل......

السيول ,الجبل ,السيول الداخمية

(مرج بن عامر ,األوروبي ,النيل)

,السيول الساحمية.

بم تفسري:

أذكر أىم السالسل الجبمية في العالم؟

السيول أكثر مالئمة لسكن اإلنسان ؟

انتشار السيول النيرية عمى جوانب األنيار؟
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ما أىم مميزات السيول؟

الوحدة الثانية/أشكاؿ سطح األرض
الصؼ :الخامس
الدرس الثاني :اليضاب
اليدؼ العاـ  :تعرف عمى مفيوم اليضاب
األىداؼ السموكية :يتوقع منكم أعزائي الطالب أن :
 .2يعرؼ مفيوـ اليضاب.
 .,يعدد أنواع اليضاب.

 .3يستنتج الفرؽ بيف شكؿ سطح اليضبة وسطح الجبؿ.
 .,يعطي أمثمة عمى أنواع اليضاب المختمفة.

المفاىيـ المفتاحية :الجبل ,اليضبة ,أنواع اليضاب.
استراتيجيات التعميـ والتعمـ :تعمم توليدي ,عمل في مجموعات ,المناقشة والحوار.
تكنولوجبا التعميـ والتعمـ L.C.D :جياز ,مجسم الكرة األرضية ,صور ,الخرائط الجغرافية

المصادر والوسائؿ :السبورة ,الطباشير الممون  ,الموحة التعميمية  ,كراسات الطالب ,أوراق
عمل .
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المرحمة

الخبرات واألنشطة

دور الطالب

المالحظات

التمييد لمدرس وذلك بطرح األسئمة عمى الطالب لمتعرف

اإلجابة عمى

المفاىيم

بمفيوم اليضبة و يجيب الطالب بشكل فردي عمى األسئمة.

يطرحيا المعمم

-1

عمى المفاىيم اليومية المتعمقة

الطور

التمييدي

 -ما ىي المظاىر التضاريسية لسطح األرض؟

األسئمة التي

بشكل فردي.

اليومية:
-2

 -ما المقصود باليضبة؟

 -ما الفرق بين الجبل ,اليضبة؟

باستخدام أسموب المناقشة والحوار أدير نقاشا بين الطالب
لمتعرف عمى ما لدييم من مفاىيم

تواجييم في حياتيم اليومية من خالل اإلجابات

التي

أتمقاىا منيم ,ثم أقوم بتدوينيا عمى سبورة ومن ثم في ىامش
المالحظات .

بعد عرض المقدمة عن اليضاب اطرح مفيوم اليضبة ,
دون أن اشرحو.

الطور

التركيزي

الطور

المتعارض
"التحدي"

اطمب من الطالب في كل مجموعة عمى حدة التفاوض فيما
بينيم ليصموا بين المفاىيم اليومية ومفيوم اليضبة ,بحيث

صياغة المفيوم ما مدى العالقة
بشكل جماعي

بين

بعد التفاوض

المفاىيم اليومية

في

والمفيوم

تصيغ كل مجموعة تعريف لمفيوم اليضبة.

مجموعات فيما

المستيدف.

أدير النقاش والحوار بين المجموعات بحيث نتوصل معا إلى

يبدي رأيو

ىل كانت

تعريف صحيح وشامل لمفيوم اليضبة خصائصيا

بالتوصل

ىناك صعوبة

وأنواعيا.

بينيم.

لممفيوم

في الوصول

أتيح الفرصة لمطالب بإبداء أراءىم ومالحظاتيم.

من خالل نقاش

إلى المفيوم

أدعم اإلجابات السميمة واعززىا وأصحح اإلجابات التي بيا

مفتوح وعام .

المستيدف .

نقص وأربط بين المفاىيم اليومية ومفيوم اليضبة وأنواعيا
عن طريق تعديل أو تصحيح مفاىيميم اليومية إن كانت
خاطئة.
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اذكر ىذه

الصعوبات ؟
......

اطمب من الطالب تقديم خصائص ومميزات كال اليضاب
البركانية ,التعرية ,الرفع.

اطرح بعض األسئمة يمكن من خالليما توسيع نطاق مفاىيم

يبدي رأيو

ىل تم توسيع

ما المقصود باليضبة؟

لممفيوم

وتطبيقو في

الدرس.

طور

التطبيؽ

بماذا تختمف اليضاب عن الجبال ؟

ما أنواع اليضاب؟ وكيف نشأت كال منيا ؟

نطاق المفيوم

بالتوصل

من خالل نقاش
مفتوح وعام.

المواقف كما
يجب ؟

كيف تشكمت ىضاب التعرية؟

استنتج الفرق بين سطح اليضبة وسطح الجبل ؟
أذكري أنواع اليضاب؟ مع ذكر أمثمة؟
التقويـ الختامي:

الواجب البيتي:

اختر اإلجابة الصحيحة:

ما القصود بكال من :

من ىضاب فمسطين ىضبة......

اليضبة  ,اليضاب البركانية

ىضبة الدكن في......

الرفع.

(نجد  ,الحبشة ,النقب)

(الحبشة  ,اليند  ,اليمن)

,اليضاب التعرية ,اليضاب
أجيبي عما يمي:

اليضبة اإلفريقية الكبرى من ىضاب.......

قارني في جدول بين أنواع

(التعرية  ,البركانية  ,الرفع)

اليضاب مع ذكر أمثمة عمى

ما مفيوم اليضبة ؟

تواجدىا؟

أجيبي عما يمي:

ما الفرق بين سطح اليضبة وسطح الجبل ؟
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اليضاب الثالث ,وأماكن

الوحدة الثانية  /أشكاؿ سطح األرض
الصؼ :الخامس
الدرس الثالث :األنيار واألودية
اليدؼ العاـ :تعرف عمى مفيوم األنيار واألودية .
األىداؼ السموكية :يتوقع منك عزيزي الطالب أن :
 .2يعرؼ مفيوـ األنيار واألودية .

 .,يقارف بيف األنيار دائمة الجرياف واألودية موسمية الجرياف.
 .3يعدد أجزاء النير والوادي.

 .,يستنتج الفوائد االقتصادية لألنيار.

 .5يسمي بعض األنيار واألودية في فمسطيف.

المفاىيـ المفتاحية :األنيار ,األودية ,المنبع ,المصب ,الطاقة الكيربائية.

استراتيجيات التعميـ والتعمـ :تعمم توليدي ,عمل في مجموعات ,المناقشة والحوار.

تكنولوجبا التعميـ والتعمـ L.C.D :جياز ,مجسم الكرة األرضية ,صور ,الخرائط الجغرافية.

المصادر والوسائؿ :السبورة ,الطباشير الممون ,الموحة التعميمية  ,كراسات الطالب ,أوراق عمل.
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المرحمة

الخبرات واألنشطة

دور الطالب

المالحظات

التمييد لمدرس وذلك بطرح األسئمة عمى الطالب لمتعرف عمى

اإلجابة عمى

المفاىيم

بمفيومي األنيار واألودية و يجيب الطالب بشكل فردي عمى

يطرحيا المعمم

-1

المفاىيم اليومية المتعمقة

الطور

التمييدي

األسئمة.

األسئمة التي

بشكل فردي.

اليومية:
-2

 ما ىي المظاىر التضاريسية لسطح األرض؟ ما المقصود باألنيار؟ -ما المقصود باألودية؟

باستخدام أسموب المناقشة والحوار أدير نقاشا بين الطالب
لمتعرف عمى ما لدييم من مفاىيم

تواجييم في حياتيم اليومية من خالل اإلجابات

التي

أتمقاىا منيم ,ثم أقوم بتدوينيا عمى سبورة ومن ثم في ىامش
المالحظات .

الطور

التركيزي

بعد عرض المقدمة عن األنيار واألودية اطرح مفيومي

صياغة المفيوم

ما مدى العالقة

اطمب من الطالب في كل مجموعة عمى حدة التفاوض فيما

بعد التفاوض

المفاىيم اليومية

األودية ,بحيث تصيغ كل مجموعة تعريف لمفيومي األنيار

مجموعات فيما

المستيدف.

واألودية .

بينيم.

أدير النقاش والحوار بين المجموعات بحيث نتوصل معا إلى

يبدي رأيو

األنيار واألودية ,دون أن اشرحو.

بينيم ليصموا بين المفاىيم اليومية ومفيومي األنيار و

الطور

المتعارض
"التحدي"

بشكل جماعي
في

بين

والمفيوم

ىل كانت

تعريف صحيح وشامل لمفيوم األنيار و األودية خصائصيا

بالتوصل لممفيوم

ىناك صعوبة

أتيح الفرصة لمطالب بإبداء أراءىم ومالحظاتيم.

مفتوح وعام .

إلى المفيوم

وأنواعيا.

أدعم اإلجابات السميمة واعززىا وأصحح اإلجابات التي بيا
نقص وأربط بين المفاىيم اليومية ومفيوم األنيار واألودية
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من خالل نقاش

في الوصول

المستيدف .
اذكر ىذه

الصعوبات ؟

وأنواعيا عن طريق تعديل أو تصحيح مفاىيميم اليومية إن

......

كانت خاطئة.

اطمب من الطالب تقديم خصائص ومميزات كال األنيار
واألودية والمنبع والمصب.
اطرح بعض األسئمة يمكن من خالليما توسيع نطاق مفاىيم

يبدي رأيو

ما المقصود باألنيار واألودية؟

من خالل نقاش

أذكر أجزاء النير والوادي .

مفتوح وعام.

الدرس.

طور

التطبيؽ

ما الفرق بين األنيار دائمة الجريان واألودية موسمية الجريان

بالتوصل لممفيوم

ىل تم توسيع

نطاق المفيوم
وتطبيقو في

المواقف كما
يجب ؟

؟

أذكر أىم األنيار في فمسطين.

استنتج الفوائد االقتصادية لألنيار.
أذكر اىم األودية في فمسطين .
التقويـ الختامي:

الواجب البيتي:

اختر اإلجابة الصحيحة:

ما المقصود بكال من :

يوجد نير األمازون في قارة......

األنيار والمنبع ,المصب ,الطاقة

(أسيا  ,أمريكا الشمالية ,أمريكا الجنوبية)

الكيربائية.

يوجد وادي شعيب في......

أجيبي عما يمي:

المنطقة التي تجري فييا مياه النير تسمى......

واألودية موسمية الجريان ,مع ذكر

أجيبي عما يمي:

ما الفرق بين المصب والمنبع ؟

(األردن  ,فمسطين  ,سوريا)
(المصب ,المنبع ,المجرى)

ما مفيوم باألنيار الدائمة الجريان ؟
وضح بالرسم أجزاء النير .
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قارني بين االنيار دائمة الجريان
أمثمة.

الوحدة الثانية/أشكاؿ سطح األرض
الصؼ :الخامس.
الدرس الرابع :المحيطات والبحار.
اليدؼ العاـ :تعرف عمى مفيوم المحيطات والبحار.
األىداؼ السموكية :يتوقع منك عزيزي الطالب أن :
 .2يرتب محيطات العالـ تصاعدياً.
 .,يذكر أىـ البحار في العالـ.
 .3يعرؼ مفيوـ البحيرة.

 .,يعدد فوائد البحار والمحيطات لإلنساف.
 .1يحدد عمى خريطة العالـ المحيطات وأىـ البحار.
المفاىيـ المفتاحية :المحيط ,البحر ,المضيق ,البحيرة ,البحار المغمقة.
استراتيجيات التعميـ والتعمـ :تعمم توليدي ,عمل في مجموعات ,المناقشة والحوار.
تكنولوجبا التعميـ والتعمـ L.C.D :جياز ,مجسم الكرة األرضية ,صور ,الخرائط الجغرافية.
المصادر والوسائؿ :السبورة ,الطباشير الممون ,الموحة التعميمية  ,كراسات الطالب ,أوراق عمل.
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المرحمة

الخبرات واألنشطة

دور الطالب

المالحظات

التمييد لمدرس وذلك بطرح األسئمة عمى الطالب لمتعرف

اإلجابة عمى

المفاىيم

بمفيومي البحار والمحيطات و يجيب الطالب بشكل فردي

يطرحيا المعمم

-1

عمى المفاىيم اليومية المتعمقة

الطور

التمييدي

عمى األسئمة.

األسئمة التي

بشكل فردي.

اليومية:
-2

 ما ىي المظاىر التضاريسية لسطح األرض؟ -ما المقصود بالبحار؟

 ما المقصود بالمحيطات؟باستخدام أسموب المناقشة والحوار أدير نقاشا بين الطالب
لمتعرف عمى ما لدييم من مفاىيم

تواجييم في حياتيم اليومية من خالل اإلجابات التي

أتمقاىا منيم ,ثم أقوم بتدوينيا عمى سبورة ومن ثم في
ىامش المالحظات .

بعد عرض المقدمة عن البحار والمحيطات اطرح مفيومي صياغة المفيوم
الطور

التركيزي

الطور

المتعارض
"التحدي"

البحار والمحيطات ,دون أن اشرحو.

بشكل جماعي

اطمب من الطالب في كل مجموعة عمى حدة التفاوض

بعد التفاوض

ما مدى

العالقة بين
المفاىيم

فيما بينيم ليصموا بين المفاىيم اليومية ومفيومي البحار

في

مجموعات فيما

والمفيوم

البحار ومحيطات .

بينيم.

المستيدف.

أدير النقاش والحوار بين المجموعات بحيث نتوصل معا

يبدي رأيو

ىل كانت

خصائصيا وأنواعيا.

لممفيوم

في الوصول

ومحيطات ,بحيث تصيغ كل مجموعة تعريف لمفيومي

إلى تعريف صحيح وشامل لمفيوم البحار ومحيطات

بالتوصل

اليومية

ىناك صعوبة

أتيح الفرصة لمطالب بإبداء أراءىم ومالحظاتيم.

من خالل نقاش

إلى المفيوم

أدعم اإلجابات السميمة واعززىا وأصحح اإلجابات التي

مفتوح وعام .

المستيدف .
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اذكر ىذه

بيا نقص وأربط بين المفاىيم اليومية ومفيوم البحار

الصعوبات ؟

ومحيطات وأنواعيا عن طريق تعديل أو تصحيح مفاىيميم

......

اليومية إن كانت خاطئة.

اطمب من الطالب تقديم خصائص ومميزات كال المحيط
,البحر ,المضيق ,البحيرة ,البحار المغمقة.

اطرح بعض األسئمة يمكن من خالليما توسيع نطاق

يبدي رأيو

ىل تم توسيع

ما المقصود بالبحار والمحيطات؟

لممفيوم

وتطبيقو في

مفاىيم الدرس.

طور التطبيؽ

بالتوصل

نطاق المفيوم

كم عدد محيطات العالم؟ أذكرىا ؟

من خالل نقاش

المواقف كما

كم تبمغ نسبة المياه في المحيطات من المياه الموجودة

مفتوح وعام.

يجب ؟

عمى سطح األرض ؟
ما أنواع البحار؟

ما الفرق بين البحار المفتوحة والبحار شبو المغمقة ؟
أذكر أىم البحيرات في فمسطين ؟
التقويـ الختامي:

الواجب البيتي:

أجيبي عما يمي:

ما المقصود بكال من :

ما أىمية بحيرة طبرية ؟

المحيط ,البحر ,البحيرة,

وضح فوائد البحار والمحيطات لإلنسان ؟

المضيق ,البحار المغمقة.

حددي ,عمى الخريطة العالم الصماء أىم البحار

رتب محيطات العالم حسب

والمحيطات والقنوات والمضايق في العالم؟

مساحتيا تصاعدياً؟

البحار المفتوحة-البحار شبو مغمقة

القنوات لمربط بين البحار

ما المقصود كال من:

ما سبب قيام اإلنسان بحفر
والمحيطات ؟
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الصؼ :الخامس
الدرس الخامس :القارات
اليدؼ العاـ :تعرف عمى مفيوم القارات .
األىداؼ السموكية :يتوقع منكم عزيزي الطالب أن :
 .2يعرؼ مفيوـ القارات .
 .,يذكر قارات العالـ.

 .3يرتب قارات العالـ تصاعديا أو تنازلياً.
 .,يذكر بعض الدوؿ مف كؿ قارة.

المفاىيـ المفتاحية :القارة ,اليابس ,القارة القطبية ,المحيطات ,البحار.

استراتيجيات التعميـ والتعمـ :تعمم توليدي ,عمل في مجموعات ,المناقشة والحوار.

تكنولوجبا التعميـ والتعمـ L.C.D :جياز ,مجسم الكرة األرضية ,صور ,الخرائط الجغرافية.

المصادر والوسائؿ :السبورة ,الطباشير الممون ,الموحة التعميمية  ,كراسات الطالب ,أوراق عمل.
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المرحمة

الخبرات واألنشطة

دور الطالب

المالحظات

التمييد لمدرس وذلك بطرح األسئمة عمى الطالب لمتعرف

اإلجابة عمى

المفاىيم

بمفيومي القارات و يجيب الطالب بشكل فردي عمى

يطرحيا المعمم

-1

عمى المفاىيم اليومية المتعمقة

الطور

التمييدي

األسئمة.

األسئمة التي

بشكل فردي.

اليومية:
-2

 ما ىي المظاىر التضاريسية لسطح األرض؟ -ما المقصود بالقارة؟

 ما المقصود باليابس؟باستخدام أسموب المناقشة والحوار أدير نقاشا بين الطالب
لمتعرف عمى ما لدييم من مفاىيم

تواجييم في حياتيم اليومية من خالل اإلجابات التي

أتمقاىا منيم ,ثم أقوم بتدوينيا عمى سبورة ومن ثم في
ىامش المالحظات .

بعد عرض المقدمة عن القارة اطرح مفيوم القارة ,دون أن

صياغة المفيوم ما مدى العالقة
بشكل جماعي

بين

اطمب من الطالب في كل مجموعة عمى حدة التفاوض

بعد التفاوض

المفاىيم اليومية

اشرحو.

الطور

التركيزي

فيما بينيم ليصموا بين المفاىيم اليومية ومفيوم القارة,

الطور

بحيث تصيغ كل مجموعة تعريف لمفيوم القارة.

في

مجموعات فيما

والمفيوم

المستيدف.

بينيم.

المتعارض
"التحدي"

أدير النقاش والحوار بين المجموعات بحيث نتوصل معا

يبدي رأيو

ىل كانت

أتيح الفرصة لمطالب بإبداء أراءىم ومالحظاتيم.

لممفيوم

في الوصول

إلى تعريف صحيح وشامل لمفيوم القارة.

بالتوصل

ىناك صعوبة

أدعم اإلجابات السميمة واعززىا وأصحح اإلجابات التي

من خالل نقاش

إلى المفيوم

بيا نقص وأربط بين المفاىيم اليومية ومفيوم القارة وأنواعيا

مفتوح وعام .

المستيدف .
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عن طريق تعديل أو تصحيح مفاىيميم اليومية إن كانت

اذكر ىذه

اطمب من الطالب تقديم خصائص ومميزات كال القارة

......

الصعوبات ؟

خاطئة.

,اليابس ,القارة القطبية ,المحيطات ,البحار.

طور التطبيؽ

اطرح بعض األسئمة يمكن من خالليما توسيع نطاق

يبدي رأيو

ىل تم توسيع

مفاىيم الدرس.

بالتوصل

نطاق المفيوم

ما المقصود بالقارة؟

لممفيوم

وتطبيقو في

ما أكبر قارات العالم ؟ وكم مساحتيا ؟

من خالل نقاش

المواقف كما

ما أصغر قارات العالم؟ وكم مساحتيا؟

مفتوح وعام.

يجب ؟

اذكر قارات العالم السبعة ؟مع ذكر مثال ؟
توجد فمسطين في أي قارة؟
التقويـ الختامي:

الواجب البيتي:

اكتب المصطمح العممي:

ما المقصود بكالً من :

مساحة كبيرة من اليابسة تحيط بيا المياه المحيطات

القارة ,اليابس ,القارة القطبية

ما مفيوم القارة؟

بم تفسري:

والبحار(.)......

أنسب الدول اآلتية إلى قاراتيا:

,المحيطات ,البحار.

القارة القطبية المتجمدة الجنوبية

فمسطين-الب ارزيل-مصر–الصين.

غير مسكونة؟

عمى خريطة العالم الصماء حدد عمييا قارات العالم السبع؟

أذكر قارات العالم ؟
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الدرس األوؿ
السيوؿ والجباؿ
 )2ضع إشارة صح أماـ العبارة الصحيحة واشارة خطأ اماـ العبارة الخاطئة :
-

السيل الساحمي ىي مساحات واسعة من األرض شبو مستوية

-

سيول النيل والفرات ودجمة سيول نيرية

-

سيل مرج بن عامر في فمسطين ساحمي

-

من مميزات الجبال تنبع منيا األنيار و األودية

-

الجبال معتدلة الح اررة في الصيف وباردة في الشتاء

( ).

( ).

( ).

( ).

( ).

 ),قارف بيف السيوؿ الداخمية والسيوؿ النيرية مف حيث:
أ -مكان وجودىا ...................................................................:
ب-

بأمثمة عمييا

..................................................................:

 )3ما ىي أنواع السيوؿ ؟ مع ذكر أمثمة ؟
.......................................................................................
.......................................................................................

 ),أيف تفضؿ السكف في منطقة السيمية أـ جبمية ؟ لماذا ؟
.......................................................................................
.......................................................................................

 )1ما المقصود بكال مف :
أ-

السيل ......................................................................:

ب-

الجبل .......................................................................:
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الدرس الثاني
اليضاب
 )2ضع إشارة صح أماـ العبارة الصحيحة واشارة خطأ اماـ العبارة الخاطئة :
 اليضاب البركانية نشأت بفعل النحت الرياح واألمطار الجارية -ىضبة النقي في فمسطين من نوع ىضاب الرفع

( ).

 -من مميزات اليضاب ليا قمة مرتفعة وبارزة

( ).

 -اليضبة اإلفريقية الكبرى نشأت بفعل عوامل التعرية

( ).

 -تشكل ىضاب التعرية بفعل البراكين

 ),قارف بيف اليضبة والجبؿ مف حيث:
أ -شكل السطح . ..................................................................:
ب-

أمثمة عمييا . ...................................................................:

 )3ما ىي أنواع اليضاب ؟ مع ذكر أمثمة ؟
. .....................................................................................
. .....................................................................................

 ),كيؼ تكونت اليضاب البركانية ؟ مع ذكر أمثمة ؟
. .....................................................................................
. .....................................................................................

 )1ما المقصود بكال مف :
أ-

( ).

ىضاب الرفع . ................................................................:

ب -اليضبة . .....................................................................:
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( ).

الدرس الثالث
األنيار واألودية
)2ضع إشارة صح أماـ العبارة الصحيحة واشارة خطأ اماـ العبارة الخاطئة :
-

تجري المياه باستمرار دون انقطاع في األنيار دائمة الجريان

-

يوجد نيري دجمة والفرات في قارة أسيا

-

المنبع ىو المنطقة المنخفضة التي يصب فييا النير

-

تنبع األنيار واألودية من الجبال واألمطار والثموج

-

من فوائد األنيار تستخدم في نقل الركاب والبضائع

 ),قارف بيف األنيار واألودية مف حيث:
أ -المنطقة ...............................................................:
ب-

( ).

( ).

( ).

( ).

.

المكان . ................................................................:

 )3سمي خمس مف أشير أنيار قارات العالـ ؟

. ...............................................................................
. ...............................................................................

 ),قارف بيف األودية واألنيار؟ مع ذكر أمثمة ؟

. ..............................................................................
. ..............................................................................

 )1ما المقصود بكال مف :

أ -الوادي . .............................................................:

ب -المجرى . .............................................................:
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( ).

الدرس الرابع
المحيطات والبحار
 )1ضع إشارة صح أماـ العبارة الصحيحة واشارة خطأ اماـ العبارة الخاطئة :
 -المضيق ىو ممر مائي يصل بين مسطح مائي و أخر

( ).

 -تشكل مياه المحيطات  %97من المياه الموجودة في األرض

( ).

 -من البحار المغمقة البحر األحمر

( ).

 -المحيط اليندي ىو أكبر من المحيطات عمى سطح األرض

( ).

 -أىم بحيرات العالم بحيرة فيكتوريا في أفريقيا

( ).

 )2قارف بيف البحار المفتوحة والبحار الشبو مغمقة ؟
.......................................................................................
.......................................................................................

 )3أييما أكبر مساحة المسطحات المائية أـ اليابسة ؟
.......................................................................................

.......................................................................................

 )4أوضح فوائد البحار والمحيطات ؟
.......................................................................................

.......................................................................................

 )5ما المقصود بكال مف :
أ -البحيرات ......................................................................:
ب-

اليابسة

......................................................................:
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الدرس الخامس
القارات
 )1ضع إشارة صح أماـ العبارة الصحيحة واشارة خطأ اماـ العبارة الخاطئة :
القارة ىي مساحة صغيرة من األرض تحيط بيا المحيطات والبحار

( ).

أوقيانوسيا أصغر قارات العالم مساحة

( ).

أسيا أكبر قارات العالم

( ).

تتكون اليابسة من ست قارات

( ).

تقع فمسطين في القارة اإلفريقية

( ).

 )2قارن بين قارة أسيا وقارة أوروبا من حيث:
أ -المساحة .............................................................................:

ب -الدول التي تقع فييا..................................................................:

 )3ما أكبر قارات العالم مساحة ؟ وما أصغر قارة ؟
..........................................................................................
..........................................................................................

 )4أذكر أسماء قارات العالم ؟ مع ذكر دولة لكل قارة ؟
..........................................................................................
..........................................................................................

 )5ما المقصود بكال من :

أ -القارة ...............................................................................:

ب -أنتركاتيكا............................................................................:
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