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 و قد ر  كر
شػرر اهلل تعػالى بعػد ف كصػحبه ججمعػيف، كالصالة كالسالـ على سيدنا محمد كآله الحمد هلل رب العالميف،

، جسػػمى آيػػات الشػػرر كا متنػػاف كالتقػػدير كالمحبػػة للػػى الػػذيف حملػػكا جةػػدس رسػػالة فػػي الحيػػاةجرفػػ   كحمػد،،
لى رؿ مف جشعؿ شػمعة فػي دركب عملنػاك  ،للى الذيف مهدكا لنا طريؽ العلـ كالمعرفة لػى كعلمنػا، ا   رػؿ كا 

فػػي رليػػة  للػػى جميػػ  جسػػاتذتنا ا فا ػػؿ، ر، لينيػػر دربنػػامػػف كةػػؼ علػػى المنػػابر كجعطػػى مػػف حصػػيلة فرػػ
الػدرتكرة سػػعدة  علػى ذػذ، الرسػػالة تاجشػػرف فيلتػال تيف الفا ػػلتيفالػدرتكر  :بالشػػرر كالعرفػافكجخػص ، التربيػة

مػف جهػد  تا،بػذللمػا السػديد ك  مػاالرشػيد كرجيه مػامػف فررذ ليػا، نيتػامنحلمػا  سارم كالدرتكرة ميسػا  حمػداف
، للػى حيػػز النػػكر هػػاذػػذ، الرسػالة ممػػا رػاف لػػه جربػر ا اػػر فػي لخراج فػػي تػدةيؽ رػػؿ جػز  مػػف ججػزا  يػربر

 .. كا حتراـ ررؿ التقدي يمن مالهك رؿ خير  ياهلل عن مافجزاذ
 الػػػدرتكرة ركعػػػة جنػػػاد، كالػػػدرتكر ذيػػػاـ جبػػػك حمػػػكد رمػػػا جتقػػػدـ بالشػػػرر كالتقػػػدير لع ػػػكم لجنػػػة المناةشػػػة

 ..ذ، الرسالة رغـ مشاغلهما العملية كالعلمية فجزاذما اهلل خير الجزا ذ لتف لهما بقبكؿ مناةشة
علمنػػا التفػػااؿ كالم ػػي للػػى الػػذم  كالمحبػػة للػػى الػػدرتكر ذػػاني شػػعباف ص الشػػررالرمػػا جننػػي جتكجػػه بخػػ

ككةؼ كةفة ا ب الحنكف للى جانب رؿ طالبػة مػف طالبػات الدفعػة ا كلػى فػي ةسػـ تربيػة الطفػؿ ا ماـ، 
رػػؿ الػػدعـ، كليػػذلؿ الصػػعكبات جمامنػػا، كالشػػرر المكصػػكؿ للػػدرتكر اليػػاس الخػػكرم نعمػػة الػػذم ليقػػدـ لهػػا 

ترعرع ذذا القسـ بيف يديه، فحفظ ا مانة كطكر مسيرة الرلية التعليمية، كللػدرتكر منػذر بكبػك ر ػيس ةسػـ 
 تربية الطفؿ لمتابعته الدا مة كتكجيهاته القيمة.

التفػػػااؿ فػػػي دربنػػا كةػػػدمكا لنػػػا المسػػاعدات كالتسػػػهيالت كا فرػػػار مػػػف زرعػػكا  ةػػػؼ برػػػؿ احتػػراـ جمػػػاـج رمػػا
 الػػػدرتكرة غيػػػدا  :يشػػػعركا بػػػدكرذـ بػػػذلؾ فلهػػػـ منػػا رػػػؿ الشػػػرر، كجخػػػص مػػػنهـ جف كالمعلكمػػات، ربمػػػا دكف

   غفر.
كجنحنػػي خجػػالن جمػػاـ مػػف يخجػػؿ الرػػـر جمػػاـ رػػرمهـ، كيتالشػػى العطػػا  جمػػاـ عطػػا هـ، للػػى مػػف   تفػػيهـ 

كالعرفػػػاف حقهػػػـ، للػػػى سػػػندم كةػػػكتي كمػػػالذم، عػػػا لتي التػػػي لطالمػػػا كةفػػػت للػػػى جػػػانبي، رلمػػػات الشػػػرر 
كشاررتني التعب فأزالت جشكاؾ الطريؽ، كرسػمت مسػتقبلي بخطػكط مػف ا مػؿ كالتصػميـ، فػال ججػد شػرران 

 ه لي، سا لة اهلل جف يفرحهـ بالنجاح الدا ـ.تيليؽ بها، سكل متابعة الطريؽ الذم رسم
لى ججمؿ ما ح ظيت به في حياتي، للى عا لتي الصػييرة التػي جخػذني الكةػت منهػا، للػى اانسػاف الرا ػ  كا 

الذم كةؼ للى جانبي، ليمدني بالصبر كالقػكة، كليقاسػمني مشػاؽ البحػث العلمػي، كيمنحنػي الاقػة كا مػؿ 
رد جػز  باليػد، كلػـ ينتظػر منػي يكمػان رلمػة شػرر  ف الخيػر عنكانػه، فػأدعك اهلل سػبحانه جف يقػدرني علػى 

 مما ةدمه لي مف الدعـ كالاقة كالحب. 
لػى  الػدرتكرة كفػا  جمعػة لقبكلهػا تػدةيؽ الرسػالة ليكيػان، ك  يفكتني جف جتقدـ بالشرر للػى لجنػة المحرمػيف كا 

لػػػى رػػػؿ الػػػذيف سػػػاعدكا بػػػسرا هـ السػػػديدة بػػػرخراج جدكات الدراسػػػة بأحسػػػف صػػػكرة ة، كتلميػػػذ معّلمػػػك  معّلػػػـ، كا 
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لى رؿ مكظػؼ كمكظفػة سػكا  فػي رليػة التربيػة، جكفػي مديريػة التربيػة، كتلميذة، شارؾ في ذذ، ا لدراسة، كا 
 جكفي مرتبة ا سد.

سػاندني ارمػاؿ  كجخيػران تقػؼ رلمػات الشػرر عػاجزة جف تفػي مػا فػي الػنفس مػف الشػرر كا متنػاف لرػؿ مػف
 ف يجػػػزمكجبتهػػػؿ للػػى المػػػكلى عػػػز كجػػػؿ ج ،رسػػالتي كتبقػػػى المسػػػاحة ةاصػػػرة عػػف اسػػػتيعاب جكل ػػػؾ جميعػػػان 

لعلػي رؿ مف ساعدني انجاز ذذا العمؿ المتكا   فلهـ مني رؿ الشػرر كالعرفػاف سػا لة المػكلى ال الخير
  .القدير جف يجزيهـ خير الجزا

 الباحاة                                                                                  
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    صؿ  ألوؿ
 مدخؿ إ ى   در س 

 مقدم :
هػا، نتيجػة للتطػكر العلمػي تعليمنحػك جساسػيات المعرفػة)مف مفػاذيـ كمبػادا(، كالترريػز علػى  ،برز ا تجا

البشػػػػرم بحالػػػػة  دماغكالترنكلػػػػكجي، الػػػػذم ك ػػػػ  اانسػػػػاف جمػػػػاـ معػػػػارؼ تتصػػػػؼ بالتعقيػػػػد، لذ جصػػػػبح الػػػػ
 تعّلـ(، مما ةاد كا عي المناذج للػى الترريػز علػى المػ17، صػ2005 ،لبراذيـاستنفار لفهمها كتكظيفها )

 كريؼ يفرر. تعّلـك تعليمه ريؼ ي
 العلػكـ فػي رافػة مراحػؿ التعلػيـ )جبػك جاللػة، تعلػيـكتعد عملية تركيف المفاذيـ كارتسابها مػف جذػـ جذػداؼ 

التعليـ المدرسي، في جػز  ربيػر منػه، للػى تعلػيـ المفػاذيـ كتطكيرذػا انطالةػان  (، لذ يتجه137، صػ2007
(، كبػػذلؾ 434، صػػػ2005 مػػف ركنهػػا تشػػرؿ ةاعػػدة  ػػركرية للسػػلكؾ المعرفػػي ا راػػر تعقيػػدان )نشػػكاتي،

علػـ تفيػػد علػػى الػكعي ببنيػػة المػادة المفاذيميػػة كالمنطقيػة كتػرؾ التفاصػػيؿ، كترػكف جساسػػان لل تعّلـتسػاعد المػ
(، كيقت ػػػي تعلػػػيـ المفػػػاذيـ العلميػػػة كتركينهػػػا 40-39، صػػػػ2008خطايبػػػة، فػػػي فهػػػـ ذيرلػػػه كتطػػػكر، )

كيتفاعػػؿ فيهػػا  المعّلػػـتصػػميـ مكاةػػؼ تعليميػػة، تت ػػمف مجمكعػػة مػػف ا نشػػطة كااجػػرا ات التػػي ينظمهػػا 
بينهػا، كيصػنفها (، فيتعرؼ ا شػيا  جك المكاةػؼ، كيقػارف 332، صػ2006 تفاعالن رامالن )خ ر، تعّلـالم

 (87صػ ،1999 كصك ن للى تركيف المفهكـ العلمي كارتسابه )زيتكف،
المفػػاذيـ العلميػػة   يخلػػك  تعلػػيـللػػى جف  العلػػكـ تعلػػيـكتشػػير نتػػا ج الدراسػػات كالبحػػكث التربكيػػة المتعلقػػة ب

 ردراسػػػػػػة نفسػػػػػػه تلميػػػػػػذمػػػػػػف الصػػػػػػعكبات، التػػػػػػي يعػػػػػػكد بع ػػػػػػها للػػػػػػى مصػػػػػػادر داخليػػػػػػة لهػػػػػػا عالةػػػػػػة بال

رابػػػا  ردراسػػػة ، كجخػػػرل خارجيػػػة لهػػػا عالةػػػة بػػػالمقررات كالمنػػػاذج الدراسػػػية غيػػػر المال مػػػة(2012ي)رحيلػػػ
 يػػة مناسػػبةتعليمعػػدـ اسػػتخداـ طرا ػػؽ جك ، (Capa, Yildirim& Ozden,2001)كيلػػديريـ كجكزدف

مبػػػك سػػػعيدمك  ،(2008ردراسػػػة الناشػػػرم) ل ػػػافةن للػػػى صػػػعكبات تعػػػكد للػػػى طبيعػػػة المفهػػػكـ  (،2004) ا 
فػػػي  التسػػّرعالعلمػػي: مػػف حيػػػث تجريػػد، جك تعقيػػد،، جك ةػػػد تعػػكد للػػى الخلػػػط فػػي معنػػى المفهػػػكـ، جك للػػى 

رمػػا جرػػدت دراسػػة  المفهػػكـ العلمػػي الجديػػد تعّلـالمفػػاذيـ العلميػػة السػػابقة لػػ تعّلػػـالتعمػػيـ، جك للػػى صػػعكبة 
يا ، ا شػػػ تعػػػرؼعمليػػػات  تعّلـيمػػػارس فيهػػػا المػػػ تعلػػػيـاسػػػتخداـ جسػػػاليب ممػػػا يتطلػػػب ، (2012رحيلػػػي)

كالمقارنة بينها، اـ تصنيفها للكصكؿ للى تركيف المفهكـ جك ارتسابه فػي  ػك  معلكماتػه السػابقة المتعلقػة 
جف المعرفػة الحدياػة تبنػى  Ausubel"" جكزكبػؿ (، كذػذا مػا جرػد،87، صػػ1999 بالمفهكـ الجديد )زيتكف،

علػػػػػػػى المعرفػػػػػػػة القديمػػػػػػػة، كالمفػػػػػػػاذيـ الجديػػػػػػػدة تػػػػػػػدمج بعالةػػػػػػػات محػػػػػػػددة مػػػػػػػ  تلػػػػػػػؾ المفػػػػػػػاذيـ المدررػػػػػػػة 
جنػػه   يمرػػف الكصػػكؿ للػػى  جكزكبػػؿرػػؿ مػػف بياجيػػه ك  شػػير(، رمػػا ي (Schuster, 2008, p2-3سػػابقان 

ذذ، المعرفػة، جم العػاـ ةبػؿ الخػاص ذم المعنى ل  لذا عرؼ ااطار العاـ الذم تق  فيه  تعّلـالمعرفة كال
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مػدخالن لمػا يطلػؽ عليػه خػرا ط المفػاذيـ،  جكزكبػؿ(، كةػد عػدت جفرػار 92، صػ 2000 )ةطامي كةطامي،
 (10، صػ2005 التي طكرذا نكفاؾ كاستخدمها في ارتساب المفاذيـ )ةطامي كالركساف،

المتسلسػلة بػيف مفػاذيـ فػرع مػف فػركع كخرا ط المفاذيـ: رسكـه تخطيطيةه انا يػة ا بعػاد، تك ػح العالةػات 
(، كةػػد 891، د.ت، صػػػلبػػراذيـالمعرفػػة، المسػػتمدة مػػف البنػػا  المفػػاذيمي لهػػذا النػػكع مػػف فػػركع المعرفػػة )

بمعرفػػػة مرتبػػػة كمنتظمػػػة يسػػػهؿ تخزينهػػػا )ةطػػػامي  تعّلـاسػػػتخدمها العديػػػد مػػػف التربػػػكييف ركنهػػػا تػػػزكد المػػػ
ت كا فرػػار كالمفػػاذيـ، كترتبهػػا لجعلهػػا ذات معنػػى (، فهػػي تك ػػح المعلكمػػا36، صػػػ 2005 كالركسػػاف،

يف علػى البحػث عػف العالةػات بػيف المفػػاذيـ، تعّلمػ(، ممػا يسػاعد الم444، صػػ2000 )ةطػامي كةطػامي،
مػا يمرػػنهـ مػف ارتشػػاؼ عالةػات جديػػدة تػادم للػػى تنميػػة اذيـ الجديػػدة ببنيػتهـ المعرفيػػة، كعلػى ربػػط المفػ

المعنػػػى مػػف خػػػالؿ  اذ تعّلـالػػ تحّقػػػؽكبػػػذلؾ فهػػي  ،(461، صػػػ2009 اابػػداع )لمبػػػك سػػعيدم كالبلكشػػػي،
(، عػػػالكةن علػػػى دكرذػػػا 145، صػػػػ2004 ،خزنػػػداركالفرعيػػػة )عفانػػػة كال الر يسػػػةلبػػػراز التماػػػيالت لألفرػػػار 

 ،2008 يف علػػػػى ةيػػػػاس مسػػػػتكيات بلػػػػكـ العليا)خطايبػػػػة،المعّلمػػػػتقػػػػكيـ، لذ تسػػػػاعد الك  تعلػػػػيـفػػػػي الرػػػػأداة 
 .(Plotnick, 1997, p1)فهـ، كتشخيص سك  الفهـ(، كعلى تقييـ ال312صػ

كةػػػػػد جابتػػػػػػت الدراسػػػػػػات فاعليػػػػػػة اسػػػػػػتراتيجية خػػػػػػرا ط المفػػػػػػاذيـ فػػػػػػي زيػػػػػػادة التحصػػػػػػيؿ الدراسػػػػػػي ردراسػػػػػػة 
(، 2004(، كطالػػب)2005(، كمصػػطفى)2006(كالخكالػػدة كالعليمػػات، (2009(، كطػػه)2010الشػػلبي)

 يػػػػػػػاف كرػػػػػػػكيف(، ك (Asan,2007كآسػػػػػػػاف(، Qarareh,2010)كرػػػػػػػكارارم  (،(Patrick,2011باتريػػػػػػػؾك 
(Yuan&Kwen,2007)ة ردراسػػػػػػػػػػػ ةتعّلمػػػػػػػػػػ، رمػػػػػػػػػػا جابتػػػػػػػػػػت فاعليتهػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي ا حتفػػػػػػػػػػاظ بالمػػػػػػػػػػػادة الم

 ريتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كفكلرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ(، ك ,2011et.al,Berryف)يبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم كآخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ك ، ((Patrick,2011باتريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ
Ritchie&Volkl,2000) ،)(كفػػػػػػػػػػػي ترػػػػػػػػػػػكيف 2001(، كالكسػػػػػػػػػػػيمي)2003كخطايبػػػػػػػػػػػة كالعريمػػػػػػػػػػػي ،)

(، 2001(، كالكسػػػػيمي)2004(، كطالػػػػب)2005)الشػػػػهرانينحػػػػك العلػػػػكـ ردراسػػػػة  اايجابيػػػػةا تجاذػػػػات 
تقييـ لمعرفة التالميذ المفاذيمية مقارنة با ختبػارات التقليديػة كمتعػددة الخيػارات رمػا في الكفاعليتها رأداة 

 ، ك(Mclure,et.al,1999)كرفاةػػػػه مػػػػارلر، ك (,2008Henno&Reiskaدراسػػػػة ذينػػػػك كريسػػػػرا ) فػػػػي
دراسػػػة كيلػػػر كرػػػكليف ركفػػػي تحسػػػيف مهػػػارات التفريػػػر الناةػػػد ، (Walker&King,2002)ككلرػػػر كرينػػػ 

(Wheeler&Collins,2003)، ؾكباتريPatrick, 2011).)    
ي، كذي جراػر ةبػك ن فػي تعلػيـ ا البن تعّلـكبنا ن على ذلؾ استخدمت خرا ط المفاذيـ بشرؿ كاس  رنمكذج لل

طريقػػػػة لتحليػػػؿ المفػػػػاذيـ كالعالةػػػػات  تعّلـ(، ركنهػػػػا تقػػػدـ للمػػػػ130صػػػػػ ،1998 ،مػػػػارتف كآخػػػركفالعلػػػكـ )
مػػػػػادة (، كذػػػػذا مػػػػػا يتناسػػػػب مػػػػػ  محتػػػػكل 281، صػػػػػػ2005 كسػػػػعكدم، كراشػػػػػدالهرميػػػػة بينهػػػػػا )النجػػػػدم 

، التػػي فػػي الجمهكريػػة العربيػػة السػػكرية )في  ػػك  المنػػاذج المطػػكرة( فػػي مرحلػػة التعلػػيـ ا ساسػػيالعلػػكـ
فػػاذيـ العلميػػة التػػي يمتلرهػػا التلميػػذ فػػي المراحػػؿ التعليميػػة الالحقػػة، رمػػا جنهػػا تشػػرؿ القاعػػدة ا ساسػػية للم

جذميػة خاصػة لتطبيػػؽ ذػذ، ا سػػتراتيجية  يالػػذاتي، ممػا يعطػػ تعّلـالمرحلػة ا كلػى لتشػػريؿ اسػتراتيجيات الػ
الجػػامعي  ، لذ يقػكـ مشػػركع بنػا  المعػايير الكطنيػة للتعلػيـ العػاـ مػا ةبػؿالعلػكـ فػي ذػذ، المرحلػة تعلػيـفػي 
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 للتعلػػيـ فػػي سػػكريا علػػى مجمكعػػة مػػف المبػػادا كالمفػػاذيـ الر يسػػة التػػي تعرػػس محػػاكر الرايػػة المسػػتقبلية
، كمراعػػاة يػػةتعّلمال –محػػكر اذتمػػاـ العمليػػة التعليميػػة  تعّلـكجعػػؿ المػػ، الػػذاتي تعّلـكمنهػػا تنميػػة مهػػارات الػػ

مػف خػالؿ ربػط م ػاميف المنهػاج  مف المعػارؼ كالمهػارات العلميػة كالعمليػة كا جتماعيػة تعّلـحاجات الم
 (2007)كايقة المعايير الكطنية للمناذج الدراسية في الجمهكرية العربية السكرية، .بالحياة

قػكة كرغـ جذمية الخرا ط ل  جف ةدرة تركينهػا جك رسػمها   ترػكف مكجػكدة لػدل جميػ  ا فػراد بالدرجػة جك ال
كحتػػى   يصػػاب بعػػض التالميػػذ بااحبػػاط حػػيف   يسػػتطيعكف  ،(180، صػػػ2002 نفسػػها )جبػػك سػػيؼ،

جيػػدان، كلتشػػجي  ذػػا   التالميػػذ علػػى جف يفرػػركا فػػي تفريػػرذـ الخػػاص، يلجػػأ  بنػػا ن خريطػػة المفػػاذيـ  بنػػا 
 ،لبػراذيـمفاذيميػة كاحػدة )خريطػة  بنػا معػان فػي  التالميػذ فيهػا للى عمؿ مجمكعات تعاكنية يشػترؾ المعّلـ
 ،كجػػػػككيفنكفػػػػاؾ )رمػػػػا جػػػػا  فػػػػي /نكفاؾ/ (، كةػػػػد ابتػػػػت فاعليػػػػة ذلػػػػؾ علػػػػى يػػػػد170-169، صػػػػػ2005
التعػػاكني تماشػػيان مػػػ  جذػػداؼ مرحلػػػة  تعّلـكتػػأتي  ػػػركرة دمػػج خػػرا ط المفػػػاذيـ مػػ  الػػػ ،(36ػصػػ ،1995

التعلػػػيـ ا ساسػػػي فػػػي سػػػكرية، فػػػي التأريػػػد علػػػى تنميػػػة ا تجاذػػػات اايجابيػػػة لػػػدل التالميػػػذ فػػػي العمػػػؿ 
(، ل ػافةن للػى جف العديػد 4-3، صػ2010الذاتي )كزارة التربية،  تعّلـالجماعي، كعلى لرسابهـ مهارات ال

اذيـ التعاكنيػة فػي دعػـ الفهػـ، كبنػا  المعرفػة المفاذيميػة مػف مف الدراسات جشارت للػى فعاليػة خػرا ط المفػ
رػكف رػذلؾ ك ، (Boxtel, et. al,2002)فيبكرسػتؿ كآخػر  خالؿ رف  مستكل النقاش بيف التالميذ ردراسة

التػي جرػدت فعاليتهػا فػي بنػا  خػرا ط مفػاذيـ عاليػة النكعيػة  (Kwon& Cifuentes, 2009)سػيفنتسك 
زيػػػادة التحصػػػيؿ العديػػػد مػػػف الدراسػػػات للػػػى فعاليتهػػػا فػػػي  جشػػػارتمقارنػػػة بالبنػػػا  الفػػػردم للخػػػرا ط، رمػػػا 
ذاييكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ك  ،(2002ردراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الجزا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم) ةتعّلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا حتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظ بالمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذيـ الم

عػػالكة علػػى ذلػػؾ جرػػدت ، (Liang, 2010)كليػػان ، (Haugwit&Sandmann, 2009)كسػػاندماف
رمػػا نجػد فػػي مقترحػات دراسػػة  نحػك العلػكـ، اايجابيػػة( دكرذػػا فػي رسػػب ا تجاذػات 2000دراسػة السػيد)

 دراسػػةالتعػػاكني مػػ  خػػرا ط المفهػػكـ، كفػػي مقترحػػات  تعّلـ ػػركرة مراملػػة الػػ(Basso, 2004) باسػػك
 .تطكير نظاـ خرا ط المفاذيـ التعاكنية لدل تالميذ المدرسة ا بتدا ية  ركرة ((Chiu, 2004تشك

، كذػػذا تعّلـالتعػػاكني، كذػػك تحديػػد ريػػؼ تترػػكف فػػرؽ التالميػػذ للػػ تعّلـلرػػف امػػة عامػػؿ ذػػاـ فػػي التخطػػيط للػػ
 ى(، فباا ػػافة للػػ94، صػػػ1999 بالنسػػبة لػػدرس معيف)جػػابر، المدّرسػػيفالعمػػؿ يتفػػاكت بتفػػاكت جذػػداؼ 

(، فػػػرف حجػػػـ المجمكعػػػة لػػػه دكر ذػػػاـ فػػػي تشػػػريؿ نػػػكع مػػػف سترريػػػب المجمكعػػػة)متجانس، غيػػػر متجػػػان
جف الحجػـ ا ف ػؿ للمجمكعػة  Marcusمػارركس  كيارد، (Boxtel,et.al,2002)التفاعؿ بيف التالميذ

يعتمػػػػد علػػػػػى الػػػػدرس، كيف ػػػػػؿ جف ترػػػػكف صػػػػػييرة نظػػػػران للػػػػػى جف عػػػػدد التفػػػػػاعالت يتكةػػػػؼ علػػػػػى حجػػػػػـ 
كلقػد اختلفػت اارا  فػي تحديػد حجػـ المجمكعػة المناسػب كا ماػؿ ،  (Marcus, 2009, p4)المجمكعػة

ممرػف، كاةترحػت معظػـ البحػكث كالدراسػات السػابقة جف العػدد ا ماػؿ الػذم يمرػف جف  تعّلـلتحقيؽ جف ؿ 
تالميػػػذ فػػي رػػػؿ مجمكعػػة تعاكنيػػػة  7-2التعػػػاكني مػػا بػػيف  تعّلـتترػػكف منػػه المجمكعػػػة فػػي اسػػػتراتيجية الػػ

(، كفػي مرػاف آخػر نجػد جف ا زكاج التعاكنيػة   تأخػذ ذػذ، المرانػة فػي 183-182ػ، ص2005 )الديب،
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دارسػيف  8-3التعاكني شأنها شأف العدد الربير، لذ يمرػف جف يتػراكح عػدد جفػراد المجمكعػة مػا بػيف  تعّلـال
حػػد مػف تحقيػػؽ التفاعػػؿ علػى ا راػػر اسػػتنادان للػى جف العػػدد الربيػػر مػف الدارسػػيف فػػي المجمكعػة الكاحػػدة ي

(، لذ   يػػػػػتمرف جع ػػػػػا  ماػػػػػؿ ذػػػػػذ، 185صػػػػػػ ،2008 اايجػػػػػابي للدارسػػػػػيف كمشػػػػػاررتهـ جميعان)طربيػػػػػة،
(، كلػذلؾ فقػد 97صػػ ،2005 المجمكعات مف دمج رؿ ع ك مف جع ػا  المجمكعػة بفاعليػة )سػليماف،

ليلػة العػدد يمرػف ةجع ػا  باعتبػار جف المجمكعػة  5-4نصح المربكف جف تركف المجمكعػة المال مػة مػف 
ف جف ػػػػؿ حجػػػػـ ر(، كاسػػػػتنادان للحيلػػػػة فػػػػ133صػػػػػ ،2007 جف تعمػػػػؿ برفػػػػا ة جرار)جبػػػػك السػػػػميد كعبيػػػػدات،

 (، كذػػػػذا يتنػػػػاةض مػػػػ  دراسػػػػة ماسػػػػريت349-348صػػػػػ ،1999 جفػػػػراد )الحيلػػػػة، (4)للمجمكعػػػػات ذػػػػك 
(جراػر مػف العػدد 5-3التي جيدت ا عداد الفرديػة فػي المجمكعػة ) ،(Maskit& Hertz, 1986)ذيرتزك 
ذم المعنػػػى، ك ػػػركرة  تعّلـكفػػػي  ػػػك  رػػػؿ مػػػف فاعليػػػة اسػػػتخداـ خػػػرا ط المفػػػاذيـ فػػػي تحقيػػػؽ الػػػ، (4)

تبػرز الحاجػة للػى ذػذ، يػة، تعّلمرمحكر للعملية التعليميػة ال تعّلـالتعاكني، كا ذتماـ بالم تعّلـتراملها م  ال
حجػػـ المجمكعػػات  رتعػػرؼ جاػػر اسػػتخداـ خػػرا ط المفػػاذيـ التعاكنيػػة مػػ  ا خػػذ بعػػيف ا عتبػػار جاػػالدراسػػة ل
 .  في مادة العلكـ لمفاذيـ العلميةلساب التالميذ ترا فيالتعاكنية 

 ( بمػػا يتفػػؽ مػػػ  دراسػػة ماسػػػريت7-5-3مجمكعػػػات تعاكنيػػة مػػف جحجػػػاـ) تر كبنػػا ن علػػى مػػػا سػػبؽ اختيػػ
لذ يمرػػف جف تترػػكف المجمكعػػة  دراسػػةكبمػػا يتفػػؽ مػػ  جدبيػػات ال ،(Maskit& Hertz, 1986)كذيرتػػز

 (133صػ ،2007 الكاحدة مف ع كيف جك جرار للى ستة جك سبعة جع ا  )جبك السميد كعبيدات،
  م كل    در س : .1

ية التي تنسجـ م  تعليمترريز ا بحاث التربكية على استخداـ ا ستراتيجيات ال دراسة الحاليةلمست ال
التي تعد مف جرار دياة النظرية البنا ية، باعتبارذا النظرية التي تبنتها حررات ااصالح الحافترا ات 

كمف بيف  العلكـ، تعليـم  المعايير العالمية في  ان ا تجاذات التربكية شيكعان في ذذا العصر، كتماشي
يأتي ك  ،تعّلـحكران لعملية الم تعّلـذذ، ا ستراتيجيات استراتيجية خرا ط المفاذيـ التعاكنية التي تجعؿ الم

 لذ طرجت الراير مف التطكرات مناذج التعليـ الحدياة في سكريا،في مقدمة ا ذداؼ التي نادت بها ذذا 
المدرسي كجساليب عرض المادة العلمية بيية تحقيؽ التفاعؿ النشط بيف  بعلى عمليات تأليؼ الرتا

 التي جكلتها، التطكرات: الترريز على استخداـ خرا ط المفاذيـز ذذ، بر كمف ج كالمادة العلمية، تعّلـالم
، كذلؾ بعد ا طالع على العديد مف تجارب اذتمامان ربيران  كايقة المعايير الكطنية للمناذج الدراسية

تناكلت معظـ الدراسات السابقة دكر خرا ط المفاذيـ في زيادة لذ  الدكؿ المتقدمة في ذذا المجاؿ،
(، 2005)(، كمصطفى2006)الخكالدة كالعليمات ، كذذا ما نجد، في دراسةالدراسي التحصيؿ
(Bancroft,2003)بانرركفتك ، (2002، كمري)(2004)كطالب كبالمقابؿ نجد بعض الدراسات ،
 مقارنة بالطريقة التقليدية ردراسة جك في التفرير العلمي تجد جاران لخرا ط المفاذيـ في التحصيؿ التي لـ
رما لمست ، (2002، كالدكسرم)(2005(، كالعترم )2005)الشهراني، ك (2006)ة كالعليماتالخكالد

ة صؼ في صفكؼ الحلقة ا كلى مف التعليـ ا ساسي اتجاذان ليجابيان معّلمالباحاة مف خالؿ عملها ر
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التالميذ لهذ، الطريقة، كفا دة ربيرة مف استخدامها، لذ جتاحت ربط المكاد التعليمية ببع ها،  تعّلـنحك 
انطالةان مف تناةض بنا  على ما سبؽ ك ك يف بهذ، الطريقة، المعّلمكفي الكةت ذاته لمست عدـ للماـ 

اارا  في تحديد  مف اختالؼك ، نتا ج الدراسات السابقة حكؿ فعالية التعليـ باستخداـ خرا ط المفاذيـ
نه لـ تتـ دراسة جار اختالؼ حجـ جالتعاكني، لذ  تعّلـالحجـ ا ماؿ للمجمكعة  مف مهمات ال

لية، التي تتناكؿ خرا ط جانا  بنا  الخرا ط التعاكنية، كنتيجةن لمحدكدية الدراسات المح في المجمكعات
(، تأتي ذذ، 2009كذي دراسة طه) – في حدكد علـ الباحاة -، لذ   تكجد سكل دراسة كاحدة المفاذيـ

ساب المفاذيـ العلمية في تراتعرؼ جار استخداـ استراتيجية خرا ط المفاذيـ التعاكنية في الدراسة سعيان ل
تالميذ الصؼ الراب  ا ساسي، كفيما لذا راف ذذا ا ار يختلؼ باختالؼ حجـ دل ل مادة العلكـ

 .المجمكعة التعاكنية
ما جاػر اسػتخداـ اسػتراتيجية خػرا ط المفػاذيـ التعاكنيػة فػي  ي:تالدراسة بالسااؿ اا مشرلة تـ تحديد كبذلؾ

 ؟1مادة العلكـلمفاذيـ العلمية في ل ساب تالميذ الصؼ الراب  ا ساسيترا
اسػػتجابةن لمػػا ينػػادم بػػه البػػاحاكف فػػي مجػػاؿ التربيػػة مػػف  ػػركرة الحاليػػة تعػػد الدراسػػة أىم ػػ    در سػػ :  .2

، كتػأتي جذميتهػا مػف استراتيجيات التعليـ كالتدريس فػي المراحػؿ الدراسػية المختلفػةالتنكع كالتطكير في 
 ركنها ةد تفيد في:

 .تعّلـخرا طهـ المفاذيمية الخاصة في رؿ  دريب التالميذ على بنا ت 2-1
 ة خرا ط المفاذيـ. استراتيجي دركس مصممة باستخداـذج لتقديـ نما 2-2
النشػػػط مػػػف خػػػالؿ تعػػػاكف التالميػػػػذ فػػػي بنػػػا  خػػػرا ط المفػػػاذيـ  ػػػمف المجمكعػػػػات  تعّلـتحقيػػػؽ الػػػ 2-3

 التعاكنية.
 تحديد الحجـ ا ماؿ للمجمكعة التعاكنية  مف استراتيجية خرا ط المفاذيـ التعاكنية. 2-4
 المفاذيـ العلمية.  بتقديـ اختبار ارتسا 2-5
 .التعاكني تعّلـالمفاذيـ م  اللفت جنظار التربكييف للى جذمية ترامؿ طريقة خرا ط  2-6
لفػػت جنظػػار مصػػممي المنػػاذج كالرتػػب المدرسػػية للػػى اسػػتخداـ خريطػػة المفهػػكـ كتطبيقػػات النظريػػة  2-7

 البنا ية في تنظيـ كترتيب معلكمات الرتب الدراسية. 
 الدراسة الحالية للى: تذدفأىد ؼ   در س :  .3
فػػػي ارتسػػػاب  الطريقػػػة السػػػا دةالتعاكنيػػػة مقارنػػػة بتعػػػرؼ جاػػػر اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجية خػػػرا ط المفػػػاذيـ  3-1

 .مادة العلكـتالميذ الصؼ الراب  ا ساسي للمفاذيـ العلمية في 
تعػػػرؼ جاػػػر اخػػػتالؼ حجػػػـ المجمكعػػػة التعاكنيػػػة  ػػػمف اسػػػتراتيجية خػػػرا ط المفػػػاذيـ التعاكنيػػػة فػػػي  3-2

 .مادة العلكـارتساب تالميذ الصؼ الراب  ا ساسي للمفاذيـ العلمية في 

                                                             
1
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 باستراتيجية خرا ط المفاذيـ التعاكنية.  تعليـتحديد الحجـ ا ماؿ للمجمكعة التعاكنية عند ال 3-3
 عف ا س لة ااتية: ةبااجا تحاكلالحالية في  ك  جذداؼ الدراسة فرف الدراسة أسئل    در س :  .4
التعاكنيػة فػػي ارتسػاب تالميػػذ الصػؼ الرابػػ  ا ساسػػي مػا جاػػر اسػتخداـ اسػػتراتيجية خػرا ط المفػػاذيـ  4-1

 ؟مادة العلكـللمفاذيـ العلمية في 
التجريبيػػػػة  ةمػػػا حجػػػـ تػػػأاير اسػػػتراتيجية خػػػرا ط المفػػػػاذيـ التعاكنيػػػة فػػػي ارتسػػػاب تالميػػػذ المجمكعػػػ 4-2

 ؟مادة العلكـللمفاذيـ العلمية في 
مػػا حجػػـ تػػأاير اسػػتراتيجية خػػرا ط المفػػاذيـ التعاكنيػػة فػػي ارتسػػاب تالميػػذ المجمكعػػات التجريبيػػة  4-3 

 ؟مادة العلكـالاالث للمفاذيـ العلمية في 
ما جار اختالؼ حجـ المجمكعة التعاكنية  مف اسػتراتيجية خػرا ط المفػاذيـ التعاكنيػة فػي ارتسػاب  4-4

 ؟مادة العلكـلمية في للمفاذيـ العؼ الراب  ا ساسي تالميذ الص
 باستراتيجية خرا ط المفاذيـ التعاكنية؟ تعليـما الحجـ ا ماؿ للمجمكعة التعاكنية عند ال 4-4-1
الفر ػػػػػػػيات ااتيػػػػػػة عنػػػػػػػد مسػػػػػػػتكل  اختبػػػػػػػرتلإلجابػػػػػػة عػػػػػػػف جسػػػػػػػ لة الدراسػػػػػػة، فرضػػػػػػػ ات   در سػػػػػػػ :  .5

 (:α=0.05د لة)
المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة ررػػػػؿ، د لػػػػة لحصػػػػا ية بػػػػيف متكسػػػػط درجػػػػات تالميػػػػذ  اتؽ ذك كجػػػػد فػػػػر ت   5-1

 فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدم  ختبػػػار ارتسػػػاب المفػػػاذيـ العلميػػػة ة ػػػابطال كمتكسػػػط درجػػػات تالميػػػذ المجمكعػػػة
 .ررؿ
المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة ررػػػػؿ، د لػػػػة لحصػػػػا ية بػػػػيف متكسػػػػط درجػػػػات تالميػػػػذ  ات  تكجػػػػد فػػػػركؽ ذ 5-2

عنػد  في التطبيػؽ البعػدم  ختبػار ارتسػاب المفػاذيـ العلميػة ة ابطال المجمكعةكمتكسط درجات تالميذ 
 .رؿ مستكل على حدا

فػػػي  المجمكعػػػة التجريبيػػػة ررػػػؿ  تكجػػد فػػػركؽ ذات د لػػػة لحصػػػا ية بػػػيف متكسػػػط درجػػات تالميػػػذ  5-3
 التطبيقيف القبلي كالبعدم  ختبار ارتساب المفاذيـ العلمية ررؿ

فػػػي  المجمكعػػػة التجريبيػػػة ررػػػؿ لػػػة لحصػػػا ية بػػػيف متكسػػػط درجػػات تالميػػػذ   تكجػػد فػػػركؽ ذات د 5-4
 التطبيقيف القبلي كالبعدم  ختبار ارتساب المفاذيـ العلمية عند رؿ مستكل على حدا.

  تكجػػد فػػركؽ ذات د لػػة لحصػػا ية بػػيف متكسػػطات درجػػات تالميػػذ المجمكعػػة التجريبيػػة ا كلػػى  5-5
يػذ( فػػي التطبيقػػيف القبلػػي كالبعػدم  ختبػػار ارتسػػاب المفػػاذيـ العلميػػة تالم 3)مػ  حجػػـ مجمكعػػة تعاكنيػػة 

 .ررؿ
  تكجػػد فػػركؽ ذات د لػػة لحصػػا ية بػػيف متكسػػطات درجػػات تالميػػذ المجمكعػػة التجريبيػػة ا كلػػى  6 -5

تالميػذ( فػػي التطبيقػػيف القبلػػي كالبعػدم  ختبػػار ارتسػػاب المفػػاذيـ العلميػػة  3)مػ  حجػػـ مجمكعػػة تعاكنيػػة 
 مستكل على حدا.عند رؿ 
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   تكجػػد فػػػركؽ ذات د لػػة لحصػػػا ية بػػيف متكسػػػطات درجػػات تالميػػػذ المجمكعػػة التجريبيػػػة الاانيػػػة 5-7
تالميػذ( فػػي التطبيقػػيف القبلػػي كالبعػدم  ختبػػار ارتسػػاب المفػػاذيـ العلميػػة  5)مػ  حجػػـ مجمكعػػة تعاكنيػػة 

   .ررؿ
 تالميػػػذ المجمكعػػة التجريبيػػػة الاانيػػػة  تكجػػد فػػػركؽ ذات د لػػة لحصػػػا ية بػػيف متكسػػػطات درجػػات  5-8

تالميػذ( فػػي التطبيقػػيف القبلػػي كالبعػدم  ختبػػار ارتسػػاب المفػػاذيـ العلميػػة  5)مػ  حجػػـ مجمكعػػة تعاكنيػػة 
 عند رؿ مستكل على حدا.

   تكجػػد فػػػركؽ ذات د لػػػة لحصػػا ية بػػػيف متكسػػػطات درجػػػات تالميػػذ المجمكعػػػة التجريبيػػػة الاالاػػػة 5-9
تالميػذ( فػػي التطبيقػػيف القبلػػي كالبعػدم  ختبػػار ارتسػػاب المفػػاذيـ العلميػػة  7يػػة )مػ  حجػػـ مجمكعػػة تعاكن

   .ررؿ
   تكجػػد فػػركؽ ذات د لػػة لحصػػا ية بػػيف متكسػػطات درجػػات تالميػػذ المجمكعػػة التجريبيػػة الاالاػػة 5-10

ميػػة تالميػذ( فػػي التطبيقػػيف القبلػػي كالبعػدم  ختبػػار ارتسػػاب المفػػاذيـ العل 7)مػ  حجػػـ مجمكعػػة تعاكنيػػة 
 عند رؿ مستكل على حدا.

  تكجد فركؽ ذات د لة لحصا ية بيف متكسطات درجات تالميػذ المجمكعػات التجريبيػة الػاالث  5-11
 تعزل لعدد جفراد المجمكعة.ررؿ في التطبيؽ البعدم  ختبار ارتساب المفاذيـ العلمية 

المجمكعػات التجريبيػة الػاالث   تكجد فركؽ ذات د لة لحصا ية بيف متكسطات درجات تالميػذ  5-12
تعػػػزل لعػػػدد جفػػػراد  عنػػػد رػػػؿ مسػػػتكل علػػػى حػػػدا فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدم  ختبػػػار ارتسػػػاب المفػػػاذيـ العلميػػػة

 المجمكعة.
 :دراسة الحالية  مف الحدكد ااتيةال يتجر جحدود   در س :  .6
 ـ. 2012_2011الفصؿ ا كؿ مف العاـ الدراسي  6-1
 .ةمف مدارس مرحلة التعليـ ا ساسي في محافظة الالذةيعينة مف تالميذ الصؼ الراب   6-2
 للصؼ الراب  ا ساسي مف مرحلة التعليـ ا ساسي.  مادة العلكـمف رتاب  )ما الحكاس؟(فصؿ  6-3
التصػنيؼ، ك التمييػز، ك )تعرؼ الحػا ت الخاصػة بػالمفهكـ، ااتيػة: مستكيات ارتساب المفهكـ الست 6-4
 رالت(حؿ المشك التنبا، ك التفسير، ك 
 ( .7، 5، 3مجمكعات تعاكنية مف جحجاـ) 6-5
يػػػة)خرا ط مفػػػاذيـ تعليمة السػػػتراتيجيلدراسػػػة جاػػػر ا اسػػػتخدـ المػػػنهج شػػػبه التجريبػػػي مػػػنيج   در سػػػ :  .7

فػػػػي ارتسػػػػاب المفػػػػاذيـ العلميػػػػة مػػػػف خػػػػالؿ المقارنػػػػة بػػػػيف نتػػػػا ج  الطريقػػػػة السػػػػا دةمقارنػػػػة بتعاكنيػػػػة( 
، التطبيػػػػؽ البعػػػػدم  ختبػػػػار ارتسػػػػاب المفػػػػاذيـ العلميػػػػةمجمػػػػكعتي الدراسػػػػة)تجريبية،  ػػػػابطة( فػػػػي 

 را ختبػػا كالمجمكعػػات التجريبيػػة الػػاالث كالمجمكعػػة ال ػػابطة، كذ ككاسػػتخدـ التصػػميـ التجريبػػي ذ
، رمػػا اسػػتخدـ المػػنهج الكصػػفي التحليلػػي فػػي صػػياغة ااطػػار النظػػرم كبنػػا  اسػػتمارة القبلػػي البعػػدم
 .تحليؿ المحتكل
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 كتمالت في: :م غ ر ت   در س  .8
: اسػػػػتراتيجية خػػػػرا ط المفػػػػاذيـ التعاكنيػػػػة، كحجػػػػـ المجمكعػػػػة التعاكنيػػػػة  ػػػػمف المتييػػػػرات المسػػػػتقلة 8-1

 استراتيجية خرا ط المفاذيـ التعاكنية.
 .مادة العلكـ: ارتساب المفاذيـ العلمية في المتييرات التابعة 8-2
مػػف ةبػػؿ  ياتها، جعػػدت ا دكات ااتيػػةمػػف فر ػػ تحّقػػؽلإلجابػػة عػػف جسػػ لة الدراسػػة كالأدو ت   در سػػ :  .9

 :الباحاة
 مف رتاب العلكـ للصؼ الراب  ا ساسي. ؟(الحكاس)ما استمارة تحليؿ المحتكل العلمي لفصؿ  9-1
 .فصؿ )ما الحكاس؟( را ط المفاذيـ الخاصة بمك كعات خ 9-2
 .فصؿ )ما الحكاس؟( العلمية ل اختبار ارتساب المفاذيـ 9-3
ترػػػكف المجتمػػ  ا صػػػلي للدراسػػة مػػػف جميػػ  تالميػػػذ الصػػؼ الرابػػػ  فػػي مرحلػػػة   مج مػػع  ألصػػػلي:  .10

التعلػػيـ ا ساسػػي المسػػجليف فػػي مػػدارس الحلقػػة ا كلػػى مػػف التعلػػيـ ا ساسػػي فػػي محافظػػة الالذةيػػة، 
 (.2011/2012للعاـ الدراسي )

ف كذمػا مدرسػة جبػي امدرسػت اختيػرتعينة ةصػدية مػف مػدارس محافظػة الالذةيػة، لذ ع ن    در س :  .11
مكزعػػة  63اػػالث مجمكعػػات تجريبيػػة ف= عشػػكا يان  تتيػػر خلمعػػرم، كمدرسػػة ا شػػترارية، اػػـ االعػال  ا

علػى شػعبتيف مػف مكزعػة  78، كمجمكعػة  ػابطة ف= يف مػف مدرسػة جبػي العػال  المعػرمشعبت على
 مدرسة ا شترارية.

كلػػػت متييػػػرات السػػػابقة التػػػي تنا ا طػػػالع علػػػى ا دب التربػػػكم كالدراسػػػات بعػػػد إجػػػر ء ت   در سػػػ : .12
 ااجرا ات ااتية :الدراسة، نفذت 

 إعد د   مح وى   علمي: 12-1
ه مػػف رتػاب العلػػكـ المقػرر للفصػػؿ الدراسػي ا كؿ مػػف العػػاـ تعليمػتحديػد الفصػػؿ الػذم سػػيتـ  12-1-1

، كتقسػػػػيـ دركسػػػه للػػػى خمسػػػة مك ػػػكعات كذػػػػي )ما الحػػػكاس؟((، كذػػػك فصػػػؿ2011/2012الدراسػػػي )
فصػػؿ مفػػاذيـ جساسػػية فػػي هػػذا التعػػد المفػػاذيـ المتعلقػػة بلذ  ،)العػػيف، كا ذف، كالجلػػد، كاللسػػاف، كا نػػؼ(

تشػػػرؿ مفػػػاذيـ ذػػػذا رمػػا حػػػكاس الطفػػؿ تشػػػرؿ نقطػػػة انطالةػػػه لتعػػرؼ مػػػا يحػػػيط بػػػه، ف، مػػػادة العلػػػكـ تعّلػػـ
ذػذ، المفػاذيـ سػيادم  ـتعّلػالفصؿ القاعدة ا ساسية لفهـ مػا يليهػا مػف مفػاذيـ متعلقػة بهػا، كجم خلػؿ فػي 

، ممػػا ييسػػر هػػاتعّلمد جساسػػان علػػى مفػػاذيـ سػػبؽ فيمػػا بعػػد، رمػػا جنهػػا تعتمػػ تعّلـه المػػتعّلمللػػى خلػػؿ فيمػػا سػػي
 عملية بنا  خرا ط المفاذيـ.

 كفرعية كخاصة(. ر يسةللى مفاذيـ ) )ما الحكاس؟(تحليؿ محتكل دركس فصؿ  12-1-2
كذلػؾ  )ما الحػكاس؟(تحديد ا غراض التعليمية التي تػدؿ علػى ارتسػاب التلميػذ مفػاذيـ فصػؿ 12-1-3

 لرؿ مك كع مف مكا يعه.
 ا دكات ااتية: كتشمؿ إعد د أدو ت   در س : 12-2
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 مف رتاب العلكـ للصؼ الراب  ا ساسي. فصؿ )ما الحكاس؟( استمارة تحليؿ المحتكل العلمي ل 
 فصؿ )ما الحكاس؟( بمك كعات  را ط المفاذيـ الخاصةخ. 
 فصؿ )ما الحكاس؟( العلمية ل اختبار ارتساب المفاذيـ. 
عػػػداد جػػػػدكؿ ، ك تػػػـ التأرػػػد مػػػف صػػػدؽ اسػػػػتمارة تحليػػػؿ المحتػػػكل بعر ػػػها علػػػى مجمكعػػػػة مػػػف السػػػادةك  ا 

، كحسػػػػاب معػػػػامالت السػػػػػهكلة فصػػػػؿ )مػػػػا الحػػػػػكاس؟( العلميػػػػة ل اختبػػػػار ارتسػػػػاب المفػػػػػاذيـلمكاصػػػػفات 
كحسػػػاب  ،التجربػػة ا سػػتطالعيةمػػف خػػػالؿ  ، كتحديػػػد زمنػػهكحسػػاب اباتػػهكالصػػعكبة كالتمييػػز لمفرداتػػػه، 

بعػػد شػػهريف مػػف انتهػػا  التحليػػؿ  المحتػػكل اسػػتمارة تحليػػؿ المحتػػكل العلمػػي مػػف خػػالؿ لعػػادة تحليػػؿابػػات 
مػ  ا لتػػزاـ  المحتػكل لتحليػؿربيػة الطفػػؿ تكرػذلؾ مػف خػالؿ ا سػتعانة برحػػدل الباحاػات فػي ةسػـ  ا كؿ،

 .بالتعريفات ااجرا ية المحددة في الدراسة
 : كذلؾ كفؽ الخطكات ااتية:إجر ء    جر   12-3
العػػال   ك)جبامػػف مدرسػػتيف مػػف مػػدارس محافظػػة الالذةيػػة، كذمػػا مدرسػػت اختيػػار عينػػة الدراسػػة 12-3-1

المحتػػكل بالطريقػػػة  ةسػػادر لعشػػكا يان للػػى مجمػػػكعتيف لحػػداذما  ػػابطة ها تقسػػيمك  المعػػرم، كا شػػترارية(،
كةسػمت  ،المحتػكل باسػتراتيجية خػرا ط المفػاذيـ التعاكنيػة ةسػادر لالسػا دة فػي المػدارس، كا خػرل تجريبيػة 
 المحتكل  مف مجمكعات مختلفة ا حجاـ.   ةسادر لبدكرذا للى االث مجمكعات تجريبية 

رمػا جف شػعب المدرسػتيف ربيػرة كعػدد الباحاػة، منطقة سػرف مف  بسبب ةربهماكاختيرت ذاتاف المدرستاف 
، ، ممػػا يسػػمح بتشػػريؿ التالميػػذ فػػي مجمكعػػات تعاكنيػػةان تلميػػذ 38ا مناسػػب ك  يتجػػاكز مالتالميػػذ  ػػمنه

كلسػػػػهكلة الكصػػػػكؿ للػػػػى المػػػػدارس المطلكبػػػػة فػػػػي اليػػػػكـ نفسػػػػه، ممػػػػا يسػػػػمح للباحاػػػػة بمتابعػػػػة المجمكعػػػػة 
هػػػا بشػػػرؿ دكرم للتأرػػد مػػػف تقيػػػدذا بالبرنػػامج الزمنػػػي لتنفيػػػذ التجربػػة، كمػػػف التػػػزامف فػػػي ، كزيارتال ػػابطة

 الحصص م  المجمكعات التجريبية، بحيث   تتقدـ مجمكعة على جخرل.
علػى رػؿ مػف المجمكعػة  ةبليان  فصؿ )ما الحكاس؟( تطبيؽ اختبار ارتساب المفاذيـ العلمية ل 12-3-2

التجريبيػػػة كال ػػػابطة للتأرػػػد مػػػف ترػػػافا مجمػػػكعتي الدراسػػػة، كترػػػافا المجمكعػػػات التجريبيػػػة الػػػاالث فيمػػػا 
 بينها.
 المفاذيـ. التجريبية على بنا  خرا ط اتتدريب تالميذ المجمكع 12-3-3
 .يـ التعاكنيةالباحاة للمجمكعات التجريبية باستخداـ استراتيجية خرا ط المفاذ تعليـ 12-3-4
علػػػػى رػػػػؿ مػػػػػف  بعػػػػديان  فصػػػػؿ )مػػػػا الحػػػػكاس؟( تطبيػػػػؽ اختبػػػػار ارتسػػػػاب المفػػػػاذيـ العلميػػػػة ل 12-3-5

   المجمكعة التجريبية كال ابطة.
 النتا ج، كرتابة تقرير كمقترحات الدراسة في  ك  النتا ج.  مناةشة، ك معا ج      انات إحصائ اً  12-4
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 :يرتبط بهما مف مفاذيـ على النحك ااتي المستقؿ كالتاب  كماعرؼ المتيير  :   عر  ات  إلجر ئ   .13
المفهػػكـ جنػه: رتجريػػد عقلػي للصػػفات المشػتررة لمجمكعػػة  لبػراذيـعػػرؼ (:Concept)  م يػوـ  13-1

(، رمػػا عرفػػػه 89ػ، صػػ1997 ،لبػػراذيـمػػف ا شػػيا  جك الخبػػرات جك الظػػكاذر جك ا عمػػػاؿ جك الترتيبػػاتر )
يعبػر عنهػا عػادة بكاسػطة رلمػة مػف  ،استنتاج عقلي جكعالةة  جكفررة تختص بظاذرة معينة سالمة جنه: ر

، كبنػا ن علػى مػا سػبؽ عػرؼ المفهػكـ لجرا يػان جنػه: (53، صػػ2004)سالمة،  رمصطلح معيف جكالرلمات 
فصػؿ فػي  اسػتنتاج عقلػي جكعالةػة  جكتخػتص بظػاذرة معينػة  تلميذ الصؼ الراب تركف لدل تفررة عقلية 

 .مصطلح جك عبارة جك عملية معينةجك كيرتبط برلمة  ،)ما الحكاس؟( 
، فقػػػد اعتمػػػد عنػػػكاف الػػػدرس الخصكصػػػية للػػػىكفػػػؽ مسػػػتكيات متدرجػػػة مػػػف العمكميػػػة كصػػػنفت المفػػػاذيـ 

، كتتعلػػؽ برػػؿ مفهػػكـ للػػدرس )عامان(، تتفػػرع عنػػه مفػػاذيـ فرعيػػة تعبػػر عػػف ا فرػػار الر يسػػةان مفهكمػػان ر يسػػي
 عمكمية، تتدرج في االاة مستكيات، كصك ن للى المفاذيـ الخاصة.فرعي مفاذيـ جةؿ 

جنػه: عبػارة عػف عالةػة تػربط بػيف مفهػكميف فػرعييف جك جراػر، يعبػر عنهػا  )  عػاـ   رئ س  م يػوـ كعػرؼ 
جنػػه: فرػػرة تعػػد جةػػؿ شػػمكلية    م يػػوـ    رعػػيبكاسػػطة رلمػػة جك رلمػػات جك مصػػطلح معػػيف، رمػػا عػػرؼ 

العػػػاـ كتنػػػدرج فػػػي محتػػػكا،، كيتفػػػرع بػػػدكر، للػػػى مفػػػاذيـ جةػػػؿ عمكميػػػة، جمػػػا  الػػػر يس كعمكميػػػة مػػػف المفهػػػكـ
الفرعػي، كلهػا  ف بمجمكعهػا المفهػكـمجمكعػة مػف المفػاذيـ ترػكّ  فقػد حػددت جنهػا:   م اى ـ  ألقؿ عموم  

يتفرع عػف المفهػكـ ا ةػؿ  و  م يوـ   خاصاالاة مستكيات مف العمكمية كيتفرع عنها المفاذيـ الخاصة، 
عمكميػػة مػػف المسػػتكل الاالػػث، كذػػك جصػػير عبػػارة   يمرػػف جف تتفػػرع للػػى مفػػاذيـ جخػػرل، فهػػك يعبػػر عػػف 

   فررة علمية كاحدة. 
جنهػا: رعبػارة عػف جشػراؿ  عرفهػا سػمارة كالعػديلي  CM :(Concept Map)خر ط    م اى ـ) 13-2

ببع ػها الػػبعض عػف طريػؽ خطػكط كجسػهـ يرتػػب عليهػا رلمػات الػربط لتك ػػح تخطيطيػة تػربط المفػاذيـ 
العالةػة بػػيف مفهػػكـ كآخػػر، كلتشػػرؿ بنيػػة ذرميػػة متسلسػلة تك ػػ  فيهػػا المفػػاذيـ ا راػػر عمكميػػة كشػػمكلية 
عنػػد ةمػػة الخريطػػة، كالمفػػاذيـ ا راػػر تحديػػدان عنػػد ةاعػػدة الخريطػػة فػػي صػػكرة تفريػػ  يشػػير للػػى مسػػتكل 

الدراسػػػػة الحاليػػػة خػػػػرا ط المفػػػػاذيـ  تفػػػكعرّ  (.89ػ، صػػػػ2008 فػػػاذيـر )سػػػػمارة كالعػػػديلي،التمػػػايز بػػػػيف الم
يػػػة تقكيميػػػة، تعرػػػس البنيػػػة الهرميػػػة للمػػػادة التعليميػػػة، كتعرػػػس البنيػػػة تعّلملجرا يػػػان: جنهػػػا طريقػػػة تعليميػػػة 

كشػػمكلية مػف ا راػر عمكميػة  ترتيػػب المفػاذيـ بشػرؿ ذرمػيكمػدل تماسػرها، مػف خػالؿ  تعّلـالمعرفيػة للمػ
عنػػػد ةمػػػة الخريطػػػة،  الر يسػػػةالمفػػػاذيـ  فيهػػػا كتك ػػػ  للػػػى ا ةػػػؿ عمكميػػػة كا راػػػر خصكصػػػية كتحديػػػدان،

جك جسػهـ كيػتـ الػربط بػيف المفػاذيـ بخطػكط  ،كالمفاذيـ ا رار تحديػدان كجمالػة المفهػكـ عنػد ةاعػدة الخريطػة
 .ررلمات الربط لتك ح العالةة بيف مفهكـ كآخ جملة ةصيرة جكيرتب عليها 

 :(CCM)ـ    عاون   ىاخر ط    م  13-3
  (Cooperative  Concept  Map)(Coollaborative Concept  Map):  ّخريطػة  تفػعر

جنهػػا: عبػػارة عػػف جشػػراؿ تخطيطيػػة يتعػػاكف التالميػػذ فػػي بنا هػػا فػػي مجمكعػػاتو لجرا يػػان  ـ التعاكنيػػةاذيالمفػػ
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المفػػاذيـ ببع ػػها الػػبعض عػػف طريػػؽ خطػػكط كجسػػهـ يرتػػب عليهػػا  فيهػػا بطتتػػر ، تعاكنيػػةو مختلفػػة ا حجػػاـ
كلتشػػػرؿ بنيػػػة ذرميػػػة متسلسػػػلة تك ػػػ  فيهػػػا المفػػػاذيـ  رلمػػػات الػػػربط لتك ػػػح العالةػػػة بػػػيف مفهػػػكـ كآخػػػر،

   .كالمفاذيـ ا رار تحديدان عند ةاعدة الخريطة ا رار عمكمية كشمكلية عند ةمة الخريطة،
 (:Concept Acquisition( )Concept Attainment) ك ساب   م يوـ   علمي  13-4

فػػال يكجػػد تعريػػؼ دةيػػؽ  رتسػػاب المفهػػكـ  العلمػػي، اختلػػؼ البػػاحاكف فػػي ريفيػػة تقػػكيـ ارتسػػاب المفهػػكـ
علػػى:  تعّلـبػؿ ذنػاؾ د  ػؿ علػى ارتسػابه، كيعػرؼ ارتسػػاب المفهػكـ العلمػي لجرا يػان جنػه ةػدرة المػ العلمػي،

 .حؿ المشرالتك التنبا، ك التفسير، ك التصنيؼ، ك التمييز)المقارنة(، ك تعرؼ الحا ت الخاصة بالمفهكـ، 
 لرؿ مجاؿ: ااجرا يةكفيما يلي التعريفات 

علػػى تعػّرؼ المفهػػكـ بحا تػػه الخاصػػة  تعّلـ: ذػػك ةػدرة المػػ عػػرؼ   حػػالت   خاصػػ   ػػا م يوـ 13-4-1
 كمركناته، جم رؿ ما يتعلؽ به )اسـ المفهكـ، كد لته اللفظية، كصكرته، كخصا صه، ككظيفته(.

علػى التمييػز بػػيف المفػاذيـ المختلفػة، كبػيف مػا ينتمػي للػى المفهػػكـ  تعّلـذػك ةػدرة المػ :   م  ػز 13-4-2
 المفهكـ، بنا ن على خصا ص المفهكـ. كما   ينتمي لليه، بيف ما يماؿ كما   يماؿ

علػػػػى تصػػػػنيؼ ا شػػػػيا  حسػػػػب معيػػػػار معػػػػيف، بعػػػػد ارتسػػػػابه  تعّلـذػػػػك ةػػػػدرة المػػػػ   صػػػػن ؼ:  13-4-3
بتصنيؼ المعلكمات التي جمعهػا، مػف خػالؿ لدراؾ جكجػه الشػبه  تعّلـالمفاذيـ المرتبطة بها، كذنا يقكـ الم

 .مجمكعات جك ف ات فييتـ التصنيؼ ا كالعالةات التي تربط بيف العناصر، التي على  ك ه
علػػػى لعطػػػا  تفسػػػيرات  حػػػداث كمكاةػػػؼ جديػػػدة، بعػػػد ارتسػػػابه  تعّلـذػػػك ةػػػدرة المػػػ     سػػػ ر: 13-4-4

 المفاذيـ المرتبطة بها.
علػػى التنبػػا بمػػا يمرػػف جف يحػػدث فػػي مكةػػؼ معػػيف جديػػد، كذلػػؾ  تعّلـذػػك ةػػدرة المػػ    ن ػػؤ: 13-4-5

 به. باستخداـ المفهكـ العلمي المتعلؽ
ؼ المفهػػكـ فػػي تشػػخيص جك تحديػػد جك حػػؿ علػػى جف يكّظػػ تعّلـذػػك ةػػدرة المػػحػػؿ   م ػػكالت:  13-4-6

 المشرالت المتعلقة به، جم معرفة جسبابها كطرؽ عالجها.
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    صؿ   ثاني
  مرجع  إلطار   نظري و  در سات   

 

  إلطار   نظري -أولً 

 المقدمة: 
   م اى ـ   علم    -1
 المفاذيـ العلميةتعريؼ  -1-1
 تصنيؼ المفاذيـ العلمية -1-2
 المفاذيـ العلمية تعّلـجذمية  -1-3
 المفاذيـ العلمية تعّلـخطكات  -1-4
 تقكيـ ارتساب المفاذيـ العلمية -1-5
 المفاذيـ العلمية تعّلـبعض نظريات  -1-6

 نظرية جانييه -1-6-1

 نظرية بركنر -1-6-2

 نظرية بياجيه -1-6-3

 نظرية جكزكبؿ -1-6-4

 المفاذيـ العلمية كخرا ط المفاذيـ تعّلـالعالةة بيف نظريات  -1-7
 

 خر ئط   م اى ـ -2
 تعريؼ خرا ط المفاذيـ -2-1
 جذمية خرا ط المفاذيـ -2-2

 معّلـجذمية خرا ط المفاذيـ لل -2-2-1

 تعّلـجذمية خرا ط المفاذيـ للم -2-2-2

 المفاذيـ تعّلـدكر خرا ط المفاذيـ في  -2-3
 استخدامات خرا ط المفاذيـ -2-4
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 مركنات خرا ط المفاذيـ -2-5
 خطكات بنا  خرا ط المفاذيـ -2-6
  المفاذيـ خرا ط تصحيح معيار -2-7
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    صؿ   ثاني
  إلطار   نظري و  در سات   مرجع  

 :مقدم 
يتنػػاكؿ  لذ، كالدراسػػات السػػابقة التػػي تناكلػػت متييػػرات الدراسػػةالنظريػػة  للخلفيػػةعر ػػان يتنػػاكؿ ذػػذا الفصػػؿ 
هػػػا، كتقػػػكيـ ارتسػػػابها، تعّلمالعلميػػػة، كتعريفهػػػا، كتصػػػنيفها، كجذميتهػػػا، كخطػػػكات  ـيذامفػػػالفصػػػؿ عر ػػػان لل
، كجذميتهػػا، كمركناتهػػا، كجسػػلكب بنا هػػا، كتصػػنيفاتها، كصػػك ن  ط المفػػاذيـخػػراكل هػػا،تعّلمكبعػػض نظريػػات 

بعػػػض رمػػا يعػػػرض لػػى خػػػرا ط المفػػاذيـ التعاكنيػػػة كدكر حجػػـ المجمكعػػػة التعاكنيػػة فػػػي زيػػادة فعاليتهػػػا، ل
 .، كفيما يلي تفصيؿ ذلؾالدراسات المرجعية التي تناكلت متييرات الدراسة

 

 : إلطار   نظريأوًل: 
 :  م اى ـ   علم   -1

العلػكـ فػي جميػ  المراحػؿ التعليميػة،  تعلػيـيف جحد جذداؼ تعّلمالمفاذيـ العلمية كتنميتها لدل الم تعّلـيعد 
ـ المدرسػي فػي ييتجػه التعلػ، ك تعّلـرما يعد مف جساسيات العلـ كالمعرفة العلمية التي تفيد في انتقاؿ جار الػ

ؿ ةاعػدة  ػركرية للسػلكؾ المعرفػي ا راػر تعقيػدان تشػرّ  هػانرك تعليـ المفاذيـ كتطكيرذػا  للىجز  ربير منه 
كسػ  فػي ا  كتعػد (،434صػػ ،2005 نشػكاتي،؛ ك 322صػ ،2001 عقؿ،؛ ك 262، صػ2003)العدكم، 

يف مػػف تعّلمػلػذا فػػرف النجػاح فػي تعليمهػػا للم المبػادا كالتعميمػػات كالقػكانيف، منهػا شػػرؿتت لذ ،بنيػة المعرفػة
 فػػػػتالكمال) % مػػػػف النظػػػػاـ المعرفػػػػي70يف يملرػػػػكف حػػػػكالي تعّلمػػػػخػػػػالؿ المنػػػػاذج التعليميػػػػة يعنػػػػي جف الم

 ، كنظران  ذميتها ذذ، سكؼ يتـ تناكلها بشي  مف التفصيؿ فيما يلي:(155صػ ،2006 ذاللي،ك 
 : عر ؼ   م اى ـ   علم   1-1

تكجػػػد كجهػػػات نظػػػر رايػػػرة حػػػكؿ معنػػػى المفهػػػكـ رغػػػـ جنهػػػا تػػػدكر حػػػكؿ ا فرػػػار كالمعػػػاني نفسػػػها، فيػػػرل 
معػان علػى جسػاس مػف  تعػجمالتػي مػف ا شػيا  جك الرمػكز جك الحػكادث، عبارة عف رمجمكعػة  البعض جنه

، 2005الخصػػػا ص ك الصػػػفات المشػػػتررة، التػػػي يمرػػػف ااشػػػارة لليهػػػا برمػػػز جك اسػػػـ معػػػيفر )محمػػػكد، 
 جكالعناصػر  جكالرمػكز  جكمجمكعػة المك ػكعات (، كذذا ما يتفؽ م  تعريػؼ دركزة لذ تػرل جنػه: ر89صػ

 هػكف ه،نفسػ مػؿ رػؿ عنصػر مػف عناصػرذا ا سػـححيػث ي ،الحكادث التي يجم  بينها خصا ص مشتررة
 هركتحمػػؿ اسػػـ المفهػػكـ نفسػػ ،عػػدة عناصػػر ذات خصػػا ص مشػػتررة لطارذػػاينػػدرج فػػي ، عبػػارة عػػف ف ػػة

 ا شػيا تجريد عقلي للصفات المشتررة لمجمكعػة مػف ر جنه: لبراذيـكيعرفه  ،(275صػ ،2007 )دركزة ،
، كتقتصػػػػػر التعػػػػػاريؼ (89صػػػػػػ ،1997 ،لبػػػػػراذيـ) رالترتيبػػػػػات جك ا عمػػػػػاؿ جكالظػػػػػكاذر جك الخبػػػػػرات  جك

للخصػػا ص المشػػتررة بػػيف مجمكعػػة مػػف ا فرػػار جك المكاةػػؼ، لرػػف زيتػػكف  ان المفهػػكـ تجريػػد بعػػدّ السػػابقة 
ة جك عمليػة مصػطلح جك عبػار جك ما يتركف لدل الفرد مػف معنػى كفهػـ كيػرتبط برلمػة يرل جف المفهكـ ذك ر

رلمػة جك رلمػات تطلػؽ ر ، كذػذا مػا يتفػؽ مػ  تعريػؼ مرعػي كالحيلػة: جنػه(78صػػ ،1999 )زيتكف، رمعينة
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، 2009، كالحيلػػػػة )مرعػػػػي ر  حصػػػػر لهػػػػا جشػػػػيا لهػػػػا سػػػػمات مميػػػػزة كتعمػػػػـ علػػػػى  ،علػػػػى صػػػػكرة ذذنيػػػػة
عبػػر عنهػػػا ي ،اسػػتنتاج عقلػػػي جكعالةػػة  جكفرػػرة تخػػػتص بظػػاذرة معينػػػة كيعرفػػه سػػػالمة جنػػه: ر(، 211صػػػ

جنػه:  عبػد الفتػاح، كتػرل (53، صػػ2004)سػالمة،  رمصػطلح معػيف جكعػادة بكاسػطة رلمػة مػف الرلمػات 
ينشػأ بنػا  عقلػي ، فهػك ر(9صػػ ،، د.ت)عبػد الفتػاح رتصكر عقلي عاـ جك مجرد لمكةؼ جك جمر جك شػي ر
كذػك عالةػة  ا شػيا ، جكالمكجكدة بيف مجمكعة مف الحػكادث  ،الصفات المشتررة جك العالةات لدراؾ فم

، كذػذ، التعػاريؼ تارػد علػى الػدكر اايجػػابي (19صػػ ،1996 )عبابنػة كحيػدر، رمنطقيػة بػيف عػدة حقػا ؽ
القيػػػاـ بعمليػػػة  جكلهمػػا ،القيػػػاـ بنشػػاطيف عقليػػػيف تعّلـمػػفػػالمفهكـ يتطلػػػب مػػػف ال المفهػػػكـ، تعّلػػـفػػػي  تعّلـللمػػ

جك تعمػػيـ مجمكعػػة مػػف المالحظػػػات  ،ةيػػتـ بكاسػػطتها تجريػػد مجمكعػػة مػػػف الخصػػا ص المشػػترر ،عقليػػة
 كاانيهمػػػػا ،العالةػػػػة بينهػػػػا ؼعػػػػرّ تك  ،الخصػػػػا ص جكـ تلػػػػؾ المالحظػػػػات ب كتػػػػنظّ كمػػػػف اػػػػـ ترتّػػػػ ،المشػػػػتررة

عطا ػػػػػػػهالخػػػػػػػركج بنػػػػػػػاتج يتماػػػػػػػؿ فػػػػػػػي صػػػػػػػياغة تعريػػػػػػػؼ المفهػػػػػػػكـ  ا سػػػػػػػـ  جكالمصػػػػػػػطلح  جكالصػػػػػػػفة  كا 
ف فػػػي علػػػـ يف فرػػػريتتيمدرسػػػذنػػػاؾ ، فقػػػد كجػػػد البػػػاحاكف جف (18صػػػػ ،1996 المناسػػػب)عبابنة كحيػػػدر،

 :فاف المفهكـ تعريفيف مختلفيفالنفس تعرّ 
   .فه جنه مجمكعة الصفات جك الخكاص التي تشترؾ فيها مجمكعة مف ا شيا تعرّ  :المدرسة ا كلى - ج
كفرػػرة  ،يركنهػػا الفػػرد لألشػػيا  كا حػػداث فػػي البي ػػة ،فػػه جنػػه فرػػرة عقليػػة جك ذذنيػػةتعرّ  :المدرسػػة الاانيػػة - ب

، 2001)ةطػػامي كةطػػامي،  .العلميػػة نيػػة تػػربط بػػيف حقيقتػػيف علميتػػيف جك جراػػر مػػف الحقػػا ؽعقليػػة جك ذذ
 (.327صػ ،1996 ،؛ كمرعي كبلقيس129صػ

ترػػكف لػػدل تفرػػرة عقليػػة  كتتبنػػى الدراسػػة الحاليػػة تعريػػؼ المدرسػػة الاانيػػة التػػي تػػرل جف المفهػػكـ العلمػػي:
مصػطلح جك عبػارة جك عمليػػة جك كيػرتبط برلمػػة  ،اسػػتنتاج عقلػي جكعالةػة  جكالفػرد تخػتص بظػػاذرة معينػة 

 .  ، كله تصنيفات عدةمعينة
 

 : صن ؼ   م اى ـ   علم   1-2
يختلػػؼ البػػاحاكف فػػي تصػػنيؼ المفػػاذيـ العلميػػة، فهنػػاؾ مػػف يصػػنفها للػػى مفػػاذيـ علميػػة مجػػردة كجخػػرل 

كبالمقابػػػؿ لذ تلعػػػب حػػػكاس الطفػػػؿ دكران جساسػػػيان فػػػي تشػػػريؿ المفػػػاذيـ جك تركينهػػػا، محسكسػػػة جك)ماديػػػة(، 
 . بحسب طبيعة المفهكـذناؾ مف يصنفها 

فقػػد ميػػز رجكزكبػػؿر نػػكعيف مػػف المفػػاذيـ  للػػى محسكسػػة كمجػػردة،العلميػػة  تصػػنيؼ المفػػاذيـ كانطالةػػان مػػف
 :ماذ
هػا تعّلمعنػد التعامػؿ مػ  العػالـ الخػارجي، يالمفاذيـ ا كلية: التػي تترػكف عػف طريػؽ الخبػرات الحسػية  .1

 الطفؿ مف خالؿ لدراؾ الخصا ص، كذلؾ مف خالؿ مجمكعة ا مالة التي نقدمها له.
دكف هػػػا تعّلمالمفػػاذيـ الاانكيػػػة: التػػػي تترػػػكف عػػف طريػػػؽ تجريػػػد خاصػػػية تشػػترؾ فيهػػػا المفػػػاذيـ، كيػػػتـ  .2

 (.90، صػ1997، لبراذيـمكاةؼ حقيقية جك خبرات محسكسة )
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 للى ا نكاع ااتية: العلمية بحسب طبيعة المفهكـ نؼ المفاذيـكتص
شػػػي اف علػػػى ا ةػػػؿ لترػػػكيف مفهػػػكـ كاحػػػد، ماػػػؿ مفهػػػكـ  فيهػػػا كذػػػي المفػػػاذيـ التػػػي يتحػػػدمفػػػاذيـ ربػػػط:  .1

 ، كيمرف لدراره بالحكاس.كله اقؿ ،كذي رؿ جسـ يشيؿ حيزان مف الفراغ، المادة
كذػي : كذي المفاذيـ التي تعزؿ فيها ا شيا  جك ا فرار في المفهػكـ، ماػؿ مفهػكـ القػكة مفاذيـ فصؿ: .2

، ا يكف)الشػاردة( ذػك ذرة جك مجمكعػة مػف الػذرات تحمػؿ ينػتج عػف تييػر فػي حالػة الجسػـ ،دف  جك جػذب
 شحنة رهربا ية.

يف المسػافة كالػزمف كتشمؿ المفاذيـ التي تت مف عالةة بيف مفهػكميف، ماػؿ العالةػة بػ مفاذيـ عالةة: .3
 ، الراافة رتلة كحدة الحجـ )ث=ؾ/ح( .كذي مفهكـ السرعة

 ،الزكاحػػػػػؼ ماػػػػؿ ،كتشػػػػمؿ المفػػػػاذيـ التػػػػي تقػػػػكـ علػػػػى تصػػػػنيؼ جك تقسػػػػيـ معػػػػيفمفػػػػاذيـ تصػػػػنيفية:  .4
 (.30، صػ1996عبابنة كحيدر، ك ؛ 80-79، صػ1999)زيتكف،  .دفالمعاك 

، لذ لنهػػا العلميػػة بحسػػب طبيعػػة المفهػػكـ تصػػنيؼ المفػػاذيـكتتبنػػى الدراسػػة الحاليػػة التصػػنيؼ الاػػاني كذػػك 
عالةػػات بينهػػػا، كذػػذ، العالةػػػات ةػػػد بمفػػػاذيـ تتناسػػب كطبيعػػػة خػػرا ط المفػػػاذيـ، التػػي تقػػػكـ علػػػى ارتبػػاط ال

 للخ.جك فرع منه .. ،عنهخر، جك سبب له، جك مااؿ حد المفاذيـ ناتج عف ااجتركف جف 
 

 :  م اى ـ   علم    عّلـأىم    1-3
جف جحد ا ذداؼ المهمة التػي ينبيػي جف تارػد عليهػا المػدارس  ،الراير مف المهتميف بالتربية كالتعليـيرل 
 العلميػػة المفػػاذيـ تعّلػػـذػػك التأريػػد علػػى  ،ـيلػػعبمختلػػؼ مسػػتكيات التك  ،مختلػػؼ المػػكاد الدراسػػية تعلػػيـفػػي 

 كرية لترػػكيف المبػػادامفتػػاح المعرفػػة الحقيقيػػة، كجساسػػها، ك ػػر  كذلػػؾ لركنهػػا ،(322صػػػ ،2001 )عقػػؿ،
الػػذاتي كالتربيػػة المسػػتمرة، كللتفػػاذـ بػػيف النػػاس كللتكاصػػؿ، فهػػي تقلػػؿ  تعّلـ، ك زمػػة للػػكالقػػكانيف كالنظريػػات

التفريػػػر )سػػػرايا، ، كتسػػػاعد علػػػى تطػػػكير اسػػػتراتيجية تعّلـمػػػف مسػػػتكل صػػػعكبة فهػػػـ العػػػالـ المحػػػيط بػػػالم
تعمػػؿ علػى تسػػهيؿ كتنظػيـ عػػدد   جنهػا رمػػا  (،133، صػػ2001كةطػامي كةطػػامي،  ؛162، صػػ2007

 اانسػػػانيةعلػػػى تنظػػػيـ مركنػػػات جساسػػػية مػػػف المعرفػػػة ك  ،يحصػػػى مػػػف المػػػدررات الحسػػػية كغيػػػر الحسػػػية
كفػي  ،كجسػاس المعرفػة العلميػة ،ف الن عف ركنهػا جسػاس المعرفػة الشخصػية ،كترتيبها كتصنيفها كتمييزذا

 ،2006 ناةصػػان جك  ػػعيفان جك غيػػر مكجػػكد)الفتالكم، تعّلـذػػذ، البنيػػة المعرفيػػة يبقػػى الػػ لدراؾحػػاؿ عػػدـ 
، فهي تسهـ في بنا  المنهج الدراسي بشرؿ مسػتمر كمتتػاب  كمترامػؿ، فعنػد اختيػار مفهػكـ فػي (338صػ

، فرنه يتـ الترريز علػى عناصػر، فػي المرحلػة ااعداديػة، كعلػى لتعليـ ا ساسيمرحلة االحلقة ا كلى مف 
المفهػػػكـ مػػػف السػػػهؿ للػػػى  تعّلػػػـفػػػي عمليػػػة  تعّلـحيػػػث يسػػػير المػػػالاانكيػػػة عػػػه كجنماطػػػه فػػػي المرحلػػػة جنكا

  90-89، صػ2005)محمكد،  .تعّلـالصعب، كمف البسيط للى المررب، كيفيد ذذا في انتقاؿ جار ال
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 :  م اى ـ   علم    عّلـخطو ت  1-4
المفاذيـ العلمية بعدة خطػكات، انطالةػان مػف الخبػرات السػابقة المتعلقػة بػالمفهكـ الجديػد، كصػك ن  تعّلـيمر 

 المفاذيـ: تعّلـالخطكات ااتية لتنظيـ باع المفهكـ الجديد، كيمرف اتّ  تعّلـللى تقكيـ مدل 
 .للمفهكـ المستهدؼ تعّلـاختبار معرفة الم .1
 .لمفهكـ المستهدؼل لجرا  اختبار ةبلي للمتطلبات ا ساسية .2
 الهدؼ. تحّقؽالتي  (المفهكـ تعّلـتنظيـ استراتيجية ) اختيار ا سلكب جك الطريقة .3
 .ةالمستهدفاختيار ا مالة المناسبة على المفاذيـ  .4
 تكفير الفرص المناسبة للتدريب جك الممارسة الرافية  ستيعاب المفهكـ. .5
، مرعػي كبلقػيسك  ؛138، صػػ2001كةطػامي،  )ةطػاميالمفهػكـ المسػتهدؼ  تعّلـاختبار مدل ك تقكيـ  .6

 .(213-212صػ ،2009 ،كالحيلة مرعيك  ؛329، صػ1996
لتفاعؿ بػيف الجهػد المبػذكؿ لتهي ػة المكاةػؼ التعليميػة كمػا يمارسػه ل ان نتاج العلمي المفهكـ لذ يعد ارتساب 

كخصػػا ص  ،كخصػػا ص المكةػػؼ التعليمػػي ،تعّلـخصػػا ص المػػ حسػػبانهكي ػػ  فػػي  ،مػػف نشػػاط تعّلـالمػػ
مرعػػي ؛ ك 120-119، صػػ2003 اللقػػاني كالجمػؿ،؛ 45ػصػ ،2005المفهػكـ نفسػه )الشػػربيني كصػادؽ، 

  يرػػػػكف  ،ارتسػػػػاب الطفػػػػؿ لمعنػػػػى جم مفهػػػػكـ جف (1995)كجرػػػػد نكفػػػػاؾ ،(343، صػػػػػ1996كبلقػػػػيس، 
نمػػػا يرػػػكف عبػػػارة عػػػف مجمكعػػػة مػػػف الػػػركابط بػػػيف المفهػػػكـ  ،تامػػػان  فشػػػالن  جك تامػػػان  ارتسػػػابان  كبػػػيف  الػػػر يسكا 

 ،كجػػػكيف نكفػػػاؾ) ركابػػػط خاط ػػػة فرتسػػػبك ييف تعّلمػػػف بعػػػض المجك  ،فػػػي شػػػرؿ ة ػػػايا ،المفػػػاذيـ المتصػػػلة
كعيػػان بطبيعػػة المفهػػكـ، كبطبيعػػة العالةػػات  المعّلػـالمفػػاذيـ تتطلػػب مػػف  تعلػػيـ، فعمليػػة (113صػػ ،1995

كالمتعلقػػػة بػػػالمفهكـ الجديػػػد )عبابنػػػة  تعّلـالتػػػي يشػػػملها، كرػػػذلؾ كعيػػػان بػػػالخبرات السػػػابقة التػػػي يمتلرهػػػا المػػػ
(، لذ لف مجمكعػػػة ا رتباطػػػات كالعالةػػػات التػػػي تشػػػرؿ المفهػػػكـ لػػػدل الفػػػػرد، 235، صػػػػ1996كحيػػػدر، 

نمػػا يػػرتبط بمفػػاذيـ  يمرػػف جف ي ػػاؼ لليهػػا علػػى نحػػك مسػػتمر، كدكف تكةػػؼ، فػػالمفهكـ لػػيس منفصػػالن، كا 
يرػػػكف لمركناتهػػػا بنيػػػة تنظيميػػػة ذرميػػػة )جػػػابر،  جخػػػرل، ليرػػػكف جنسػػػاةان مفاذيميػػػة جك تصػػػكرية، كرايػػػران مػػػا

 .(149، صػ2005
رمػا  تعّلـعف ا دا ات النها ية التػي تػدؿ علػى ارتسػاب المفهػكـ مػف ةبػؿ المػجنه يمرف التعبير ترل بكز ك 

 يلي:
 جم رؿ ما يتعلؽ بهجف يتعرؼ الحا ت الخاصة للمفهكـ ،. 
 جف يعدد الخصا ص الر يسة للمفهكـ.   
 لليه كما   ينتميى المفهكـ ينتمي لل جف يميز بيف ما. 
 (.388-387، صػ2005، بكزه )تعّلمجف يحؿ مشرالت تتعلؽ بالمفهكـ الذم ي 

 كذرذا بالنسبة لرؿ ما يدؿ على ارتساب المفهكـ.
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 : قو ـ  ك ساب   م يوـ 1-5
اختلؼ الباحاكف في ريفية تقكيـ ارتساب المفهكـ، فهناؾ كسا ؿ كجساليب عديدة يمرف مػف خاللهػا ةيػاس 

كارتسػػاب المفػػاذيـ العلميػػة، لذ يػػرل بكجمعػػة جف التلميػػذ عنػػدما يرتسػػب مفهكمػػان معينػػان فرنػػه برمرانػػه  تعّلػػـ
درا ؾ عالةػػػػات السػػػػبب التكسػػػػ  فػػػػي اسػػػػتخدامه فػػػػي عمليػػػػات التمييػػػػز، كالتصػػػػنيؼ، كحػػػػؿ المشػػػػرالت، كا 

عػػف طريػػؽ ارتسػػاب المفهػػكـ يمرػػف ا سػػتد ؿ علػػى  جنػػه بػػكزكتػػرل ، (71، صػػػ2012كالنتيجة)بكجمعػػة، 
 :على تعّلـةدرة الم

   .عند ذرر ا سـ الداؿ على المفهكـ ،تعييف الشي  جك صكرته جك نمكذج له مف بيف جشيا  رايرة .1
   .لمفهكـعند عرض صكر جك نماذج ل، كذلؾ تسمية رؿ شي  باسمه .2
 .لعطا  جمالة جديدة عف المفهكـ .3
   .لعطا  تعريؼ للمفهكـ .4
 .التمييز بيف تعريفات مختلفة  مكر مختلفة .5
   .ةةؼ جديداتطبيؽ المفهكـ في مك  .6
 (.255-253، ص2005)بكز،  .استخداـ المفهكـ لحؿ مشرالت جديدة .7

علػػػى جدا   تعّلـةػػدرة المػػعػػف طريػػؽ ارتسػػاب المفهػػػكـ يمرػػف ا سػػتد ؿ علػػى  جنػػػه فػػي حػػيف يػػرل سػػالمة
 لحدل العمليات ااتية:

 التنبا بما يمرف جف يحدث بمكةؼ معيف. .1
 تفسير ما يحدث في  ك  العالةات. .2
 (،118، صػ2002)سالمة،  .حؿ المشرالت ذات العالةة بالمفهكـ .3

 تعّلـلذا اسػػتطاع المػػ تحّقػػؽيارتسػػاب المفهػػكـ  علػػى جف كبػػكز سػػالمة كالحيلػػة مػػ  رػػؿ مػػف مرعػػيكيتفػػؽ 
عطػػػا  المميػػػزة لػػػه، )الخصػػػا ص(د السماتيػػػحدت ز بػػػيف يػػػميلػػػه، كالت غيػػػر منتميػػػة خػػػرلجمالػػػة منتميػػػة كج كا 

اسػتطاع لذا كجخيػران  ،كالتنبػا بػا مكر كحػؿ المشػرالت المرتبطػة بػه ه،صػكغ تعريػؼ لػك  المفاذيـ المختلفة،
 تعّلـمقػػدرة المػػجف  ةػػالدة، كبالمقابػػؿ يػػرل (211صػػػ ،2009 ،كالحيلػػة )مرعػػي جف ي ػػعه مك ػػ  التطبيػػؽ

ارتسػػاب المفهػػكـ دليػػؿ علػػى  ذػػي خيػر لمفهػػكـ،علػى التمييػػز بػػيف ا مالػػة كالشػكاذد الصػػحيحة كالخاط ػػة ل
مػف خػالؿ  ذ للمفهػكـيػالتالمارتسػاب جف يتأرػد مػف لتمػاـ  المعّلـيستطي  رما  ،(114صػ ،2004 )ةالدة،

قػػدرة م جف ، كتارػػد دركزة(107صػػػالمرج  السػػابؽ نفسػػه، علػػى التنبػػا كالتفسػػير كحػػؿ المشػػرالت) تهـةػػدر 
ه للمفهػػكـ العلمػػي ارتسػػابد لػػة علػػى  دعلػػى تصػػنيؼ ا شػػيا   ػػمف الف ػػة التػػي تنتمػػي لليهػػا تعػػ تعّلـالمػػ

ت ػػػػمف القػػػػدرة علػػػػى يالمفهػػػػكـ  ارتسػػػػابف بلقػػػػيسك  مرعػػػػي مػػػػ  ذػػػػذا يتفػػػػؽك  (،275صػػػػػ ،2007 )دركزة،
كاسػػتخدامه فػػي حػػؿ المشػػرالت المتعلقػػة  هت ػػمف تكظيفػػي، رمػػا تصػػنيؼ ا شػػيا  كا حػػداث المرتبطػػة بػػه

عطػػػػا  جمالػػػػة عػػػػف المفهػػػػكـ،ك  ،بػػػػه  ،1996 كتمييػػػػز المنتمػػػػي منهػػػػا مػػػػف غيػػػػر المنتمػػػػي)بلقيس كمرعػػػػي، ا 
ؼ السػػػمات المختلفػػػة للمفهػػػكـ فالتلميػػػذ الػػػذم ارتسػػػب مفهكمػػػان يرػػػكف ةػػػادران علػػػى تعػػػداد كتعػػػرّ  ،(330صػػػػ
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دراؾ ارتبػػا المعني)السػػمات المميػػزة كغيػػر المميػػزة(، المرجػػ  السػػابؽ ) ط السػػمات المختلفػػة بعالةػػة معينػػةكا 
علػػػى عمليػػػة  ،عبابنػػػة كحيػػػدر، ك كزيتػػػكف، ةطػػػامي كةطػػػاميك ، الطيطػػػي مػػػف ، كجرػػػد رػػػؿ(334صػػػػنفسػػػه، 

 ـ الػػاالث )التمييػػز،يذاعلػػى تطبيػػؽ عمليػػات ترػػكيف المفػػ تعّلـالتأرػػد مػػف ةػػدرة المػػكذػػي  ارتشػػاؼ المفهػػكـ
 لػػهتمييػػز ا مالػػة المنتميػػة ك  تعريػػؼ المفهػػكـ،فالتلميػػذ يجػػب جف يرػػكف ةػػادران علػػى ، التعمػػيـ(ك  التصػػنيؼ،ك 

علػػى جسػػاس  ك ػ  الشػػي  مػػ  مجمكعػػة مػف ا شػػيا كةػػادران علػػى التصػػنيؼ ب ،منتميػةالمػف ا مالػػة غيػػر 
تفسػير المالحظػات كالمشػاذدات جك كةادران على تمييز، عػف غيػر، مػف المفػاذيـ، ك  ،التمييز بيف خصا صها

كالتنبػػػا بمػػػا يمرػػػف جف يحػػػدث فػػػي مكةػػػؼ  ة،تعّلمػػػا شػػػيا  فػػػي البي ػػػة التػػػي يعػػػيش فيهػػػا كفػػػؽ المفػػػاذيـ الم
ككصػػؼ  المختلفػػة جم اسػػتخدامه فػػي اسػػتد  ت جك تعميمػػات، كحا تػػه بػػبعض شػػاكف المفهػػكـك  معػػيف،

 ،2004 الطيطػػػػػي،؛ ك 81صػػػػػػ ،1999 )زيتػػػػػكف، .كلػػػػػة حلهػػػػػااكتفسػػػػػيرذا كمح، المشػػػػػرالت المتصػػػػػلة بػػػػػه
 ،2001 ةطػػػػامي كةطػػػػامي،؛ ك 238-35،237صػػػػػ ،1996 عبابنػػػػة كحيػػػػدر،ك ؛ 194صػػػػػ ،66-65صػػػػػ
 عطا اهلل على تقكيـ الجكانب ااتية: في حيف يقتصر ،(138صػ
 تذرر السمات التي تميز المفهكـ كجي ان تعريفه. .1
 .(136-135، صػ2002على التطبيؽ، كالتنبا باستخداـ المفهكـ العلمي.)عطا اهلل،  ةدرة التالميذ .2

جنػػه يمرػػف ا سػػتد ؿ علػػى ترػػكيف المفهػػكـ عػػف طريػػؽ اسػػتخداـ كاحػػد جك جراػػر مػػف الطػػرؽ كيػػرل الػػديب 
 ااتية:

 .ك   الشي  م  مجمكعة مف ا شيا  على جساس التمييز بيف عناصرذا .1
 .التنبا .2
 .التفسير .3
 (93، صػ1986)الديب، .حؿ المشرالت .4

المفهكـ العلمػي، فقػد اعتمػدت الدراسػة الحاليػة فػي كانطالةان مف اختالؼ اارا  حكؿ طرؽ تقكيـ ارتساب 
 على تقكيـ القدرات ااتية: فصؿ المختارتصميـ اختبار ارتساب المفاذيـ العلمية لل

 تعرؼ الحا ت الخاصة بالمفهكـ. 
 التمييز. 
 التصنيؼ. 
 التفسير. 
 التنبا. 
 حؿ المشرالت. 
 القدرات السابقة رما يلي: تفعرّ ك 
  علػػى تعػػّرؼ المفهػكـ بحا تػػه الخاصػػة كمركناتػػه،  تعّلـبػالمفهكـ: ذػػك ةػػدرة المػتعػرؼ الحػػا ت الخاصػػة

 جم رؿ ما يتعلؽ به )اسـ المفهكـ، كد لته اللفظية، كصكرته، كخصا صه، ككظيفته(.
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 علػػى التمييػػز بػػيف المفػػاذيـ المختلفػػة، كبػػيف مػػا ينتمػػي للػػى المفهػػكـ كمػػا    تعّلـالتمييػػز: ذػػك ةػػدرة المػػ
 ما يماؿ كما   يماؿ المفهكـ، بنا ن على خصا ص المفهكـ.ينتمي لليه، بيف 

 على تصنيؼ ا شيا  حسب معيار معيف، بعػد ارتسػابه المفػاذيـ المرتبطػة  تعّلـالتصنيؼ: ذك ةدرة الم
بتصػنيؼ المعلكمػػات التػػي جمعهػا، مػػف خػالؿ لدراؾ جكجػػه الشػبه كالعالةػػات التػػي  تعّلـكذنػػا يقػكـ المػػ بهػا،

 . تربط بيف العناصر، التي على  ك ها يتـ التصنيؼ للى مجمكعات جك ف ات
 علػػػى لعطػػػا  تفسػػػيرات  حػػػداث كمكاةػػػؼ جديػػػدة، بعػػػد ارتسػػػابه المفػػػاذيـ  تعّلـالتفسػػػير: ذػػػك ةػػػدرة المػػػ

 المرتبطة بها.
 علػػى التنبػػػا بمػػا يمرػػف جف يحػػػدث فػػي مكةػػؼ معػػػيف جديػػد، كذلػػؾ باسػػػتخداـ  تعّلـالتنبػػا: ذػػك ةػػػدرة المػػ

 المفهكـ العلمي المتعلؽ به.
 ف يكظػؼ المفهػكـ فػػي تشػخيص جك تحديػد جك حػؿ المشػػرالت علػى ج تعّلـحػؿ المشػرالت: ذػك ةػدرة المػػ

 المتعلقة به، جم معرفة جسبابها كطرؽ عالجها.
 

 :  م اى ـ   علم    عّلـ عض نظر ات  1-6
المفػاذيـ ا ساسػية للمك ػكعات  تعّلػـيهتـ المربكف اليكـ برعادة تنظيـ مناذج التعليـ لتررز جميعها علػى 
المفػػاذيـ، كذلػػؾ طبقػػان لنظريػػات  تعّلػػـالمختلفػػة، فقػػد اتخػػذ البػػاحاكف كالعلمػػا  اتجاذػػات مختلفػػة فػػي تفسػػير 

التي يامنػكف بهػا، كتعػد مدرسػة التطػكر المعرفػي العقلػي مػف المػدارس النفسػية المشػهكرة باذتمامهػا  تعّلـال
 تعّلـبالمفػػاذيـ العلميػػة كطػػرؽ تعليمهػػا، لذ يارػػد المعرفيػػكف علػػى دكر العمليػػات العقليػػة التػػي يقػػكـ بهػػا المػػ

ـ بركنػػر، كجػػاف بياجيػػه، جانييػػه، كجيػػر  ركبػػرتالمفهػػكـ، كمػػف جشػػهر علمػػا  ذػػذ، المدرسػػة  تعّلػػـفػػي جانػػا  
 المفاذيـ العلمية. تعّلـكديفيد جكزكبؿ، كفيما يلي عرض لنظرياتهـ في 

 :""Gagneنظر   جان  و 1-6-1
المفػػػاذيـ، فقػػػد اةتػػػرح تسلسػػػالن تعليميػػػان معينػػػان، يقػػػكـ علػػػى جف  تعّلـةػػػدـ رركبػػػرت جانييػػػهر نمكذجػػػان ذرميػػػان لػػػ

ارتسػػػاب المسػػػػتكل ا دنػػػػى مػػػف القػػػػدرات المعرفيػػػػة سػػػيقكد للػػػػى ارتسػػػػاب المسػػػتكيات العليػػػػا، فػػػػالمفهكـ   
ةطػػامي كالركسػػاف، ك ؛ 227، صػػػ1998عنػػه )ةطػػامي، يرتسػػب ل  لذا رػػاف لػػدل الفػػرد معلكمػػات سػػابقة 

ر اػالث جفرػار ر يسػة حػكؿ المفهػكـ كطبيعػة تعّلـرجانييػهر فػي رتابػه رمبػادا الػد ، كةد جكر (24، صػ2005
 ه كذي:تعّلم
  المفهكـ عمليات عقلية. 
  عمليات التمييزارتساب المفهكـ يتطلب. 
 ذػك ةدرتػه علػى ك ػػ  ا مالػة فػي الصػػنؼ ارتسػاب المفهػػكـ مػف  تعّلـا دا  الػذم يػدؿ علػى تمرػػف المػ

 (  98، صػ2004)الطيطي، .ؽ بالمفهكـالمتعلّ 
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نمػا المهػـ ذػك مسػاعدة المػ تعّلػـفالتررار ليس لػه جذميػة فػي  علػى تمييػز الخصػا ص ذات  تعّلـالمفهػكـ، كا 
ؼ المالمػح المشػػتررة بػػيف العالةػة ا ساسػػية بػالمفهكـ، كذلػػؾ مػػف خػالؿ جسػػ لة مكجهػػة تسػاعد، علػػى تعػػرّ 
(، لذ يكصػػي 44، صػػػ2004ا فػػراد الػػذيف يمالػػكف نكعػػان جك ف ػػة، كتحديػػدذا كصػػك ن للػػى المفهكـ)سػػالمة، 

رجانييهر ب ركرة تقديـ عدد مػف المايػرات التػي تماػؿ المفهػكـ جك جمالػة تػدؿ عليػه بشػرط جف ترػكف مألكفػة 
 (227ػ، ص1998المفهكـ.)ةطامي،  تعّلـمف ججؿ تيسير عملية 

 :""Brunerنظر    رونر 1-6-2
با رتشػػػاؼ، اشػػػتمؿ االاػػػة  تعّلـالمفػػػاذيـ كارتسػػػابها ةا مػػػان علػػػى الػػػ تعّلـك ػػػ  رجيػػػركـ بركنػػػرر نمكذجػػػان لػػػ

 مستكيات ذرمية ذي:
 المسػػػتكل الحسػػػي"Concrete level" يتعامػػػؿ الفػػػرد فػػػي ذػػػذا المسػػػتكل مػػػ  ا شػػػيا  كا حػػػداث :

 كالمكاةؼ عف طريؽ الحس المباشر.
 المسػػػتكل التصػػػكيرم"Iconic level:"  يتعامػػػؿ الفػػػرد فػػػي ذػػػذا المسػػػتكل مػػػ  ا شػػػيا  كا حػػػداث

 كالمكاةؼ عف طريؽ تركيف صكرة ذذنية لها.
 المسػػتكل الرمػػػزم" Sysmbolic level:"  يتعامػػػؿ الفػػػرد فػػػي ذػػذا المسػػػتكل مػػػ  ا شػػػيا  كا حػػػداث

عنػػػد،، لذ يسػػػتطي  ترجمػػػة الخبػػػرات للػػػى كالمكاةػػػؼ عػػػف طريػػػؽ الرمػػػكز، كيػػػتـ ذلػػػؾ بعػػػد جف تنمػػػك الليػػػة 
مصػػطلحات كرمػػكز، كبػػذلؾ يمرنػػه ارتسػػاب مسػػتكيات جعلػػى، كيػػتمرف مػػف ليجػػاد العالةػػة بػػيف ا شػػيا ، 

 كتنظيمها بشرؿ ذرمي ينمك باستمرار.
كيرل ربركنرر جف المستكل ا كؿ ذػك السػا د لػدل الصػيار، اػـ تػزداد نسػب المسػتكييف الاػاني كالاالػث مػ  

ه، رمػػػا يػػػرل جنػػػه يمرػػف ممارسػػػة المسػػػتكيات الاالاػػػة فػػي المكةػػػؼ الكاحػػػد، كذػػػي تعّلمػػالفػػػرد ك زيػػادة ن ػػػج 
، تعّلـ(، فقد دعا ربركنرر للػى تسػري  عمليػات الػ225-224تستمر مدل الحياة)المرج  السابؽ نفسه، صػ

، ـ يسػػػاعد، فػػػي ذلؾ.)رػػػاتكتكجرػػػد جف العقػػػؿ يسػػػتكعب جم مفهػػػكـ مهمػػػا رػػػاف مسػػػتكا،، لذا تػػػكافر لػػػه معّلػػػ
 (6، صػ2009

 :" "Piagetنظر     اج و 1-6-3
، كرجل جف تطػكر البنػى المعرفيػة تعّلـاذتـ رجاف بياجيهر بالمراحؿ العقلية ككصفها كفػؽ مراحػؿ عمريػة للمػ

يحػػػدث لػػػدل جميػػػ  ا طفػػػاؿ علػػػى نحػػػك تسلسػػػلي منػػػتظـ، لذ حػػػدد جربػػػ  مراحػػػؿ جساسػػػية للتطػػػكر  تعّلـللمػػػ
 المعرفي كذي:

  كيعتمد الطفػؿ فيهػا علػى الحػكاس كا فعػاؿ )بيف الك دة كنهاية السنة الاانية( الحرريةالمرحلة الحسية ،
الحررية  رتشاؼ العالـ المحيط به كتعرؼ ا شيا  المكجػكدة فيػه كفهمهػا، جم جنػه يعتمػد علػى ا نشػطة 

 الحسية كالحررية في تفاعالته م  العالـ. 
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 يتطػػكر عقػػؿ الطفػػؿ للػػى مسػػتكل كفيهػػا ، اانيػػة كالسػػابعة()بػػيف نهايػػة السػػنة ال مرحلػػة مػػا ةبػػؿ العمليػػات
تمامػػان، ك   ان يبقػػى تفريػػر، غيػػر منطقػػي جك منظمػػ لرػػفالتعامػػؿ مػػ  الرمػػكز كمػػف بينهػػا الصػػكر كالرلمػػات، ك 

   .يصبح منظمان على المستكل الرمزم ل  عند دخكؿ المرحلة التالية
 كفيهػػا يعتمػػػد الطفػػػؿ علػػػى مػػػا يػػػرا، كيسػػػمعه ، )بػػػيف السػػػابعة كالحاديػػػة عشػػػرة( مرحلػػة العمليػػػات الماديػػػة

كيلمسػػه كيحسػػه لرػػي يبنػػي عليػػه تفريػػر،، كلػػيس علػػى التعامػػؿ التجريػػدم مػػ  ا فرػػار، لذ يسػػتطي  الطفػػؿ 
القياـ بالعديد مف العمليات المعرفية المرتبطة با شػيا  الماديػة التػي يصػادفها جك تلػؾ التػي خبرذػا سػابقان، 

صػدار ا حرػاـ كالتنبػا كعليه يستطي  لجرا  عمليات منط قية كالبحث عف ا سباب كعمؿ ا ستد  ت كا 
 .بالحكادث المستقبلية، كلرف على المستكل المادم المحسكس

 فػػي ذػذ، المرحلػػة يتعػػدل الفػػرد حػػدكد )بػػيف الحاديػة عشػػرة كالخامسػػة عشػػرة( مرحلػة العمليػػات المجػػردة ،
  الماديػة ليسػتخدـ عك ػان عنهػا الرمػكز العدديػة الكاة  المحسكس كالتصػكرات اادراريػة المرتبطػة با شػيا

كالليكية كالتصكرات الذذنية كالمفاذيـ المجردة، فهك يستطي  الكصػكؿ للػى النتػا ج المنطقيػة دكف الحاجػة 
 مرعػػػيك ؛ 254-244، صػػػػ2006الزغلػػػكؿ، . )للػػػى الرجػػػكع للػػػى ا شػػػيا  الماديػػػة جك الخبػػػرات المباشػػػرة

 (168، صػ2009، كالحيلة
جف ةدرة العقػؿ علػى تماػؿ معطيػات الخبػرة الجديػدة تتحػدد بتػكافر االاػة عناصػر مجتمعػة  بياجيهرر لذ رجل

كذي: الن ج الذم يتحدد بالعمر الزمني، كالخبرة، كحدكث التكازف في البنا  المعرفػي، فػالنمك العقلػي مػا 
: تماػػؿ معطيػػات ذػػك ل  نمػػط مسػػتمر مػػف جنمػػاط التػػكازف المتػػدرج بػػيف عمليتػػيف عقليتػػيف مترػػاملتيف ذمػػا

كذلػػػػػػػػػػػػػػػؾ ادماجهػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػمف البنػػػػػػػػػػػػػػػا  المعرفػػػػػػػػػػػػػػػي للفػػػػػػػػػػػػػػػرد،  "Assimilation"الخبػػػػػػػػػػػػػػػرة الجديػػػػػػػػػػػػػػػدة
التي تتـ في البنا  المعرفػي بعػد لدمػاج معطيػات الخبػرة الجديػدة فيػه،  "Accommodation"ّالوْاءهخ

، 2009مػػػ  معطيػػػات الخبػػػرة الجديػػػدة.)راتكت،  "Adaptation"كتسػػػمى ذػػػذ، العمليػػػة راملػػػة بػػػالتريؼ 
(، كيرمف ا ختالؼ بػيف نظريػة ربركنػرر كنظريػة ربياجيػهر فػي جف ا خيػر يػرل جف الفػرد يسػتحيؿ جف 6صػ
معرفػػة   تتػػكا ـ مػػ  مرحلػػة النمػػك العقلػػي التػػي يمػػر بهػػا، ك  يمرػػف للفػػرد جف يسػػبؽ مرحلػػة نمػػك،.  تعّلـيػػ

 (225، صػ1998)ةطامي، 
 :"Ausubel"نظر   أوزو ؿ  1-6-4  

ا علػى ذػك حػؿ المشػرالت، فعنػدما  تعّلـذي عملية تييير مفاذيمي، كذلؾ  ف ذػدؼ الػ تعّلـلف عملية ال
يكاجه الفرد مشرلة معينػة، فرنػه يتصػكر مشػرلة تشػابهها فػي بنيتػه المفاذيميػة، فيعمػؿ علػى لنشػا  عالةػة 

)رػػاتكت،  ، كمعالجػػة المشػػرلة، ليػػتـ احتػػكا  المعرفػػة الجديػػدةالمفاذيميػػة بػػيف المفػػاذيـ المكجػػكدة فػػي بنيتػػه
لػػك جردت جف جختصػػر علػػـ الػػنفس التربػػكم للػػى مبػػدج كاحػػد، فػػرنني رديفيػػد جكزكبػػؿر كيقػػكؿ ، (7صػػ ،2009
، 2005ةطػػػػامي كالركسػػػػاف، مػػػػف ةبػػػػؿ ) تعّلـ، ذػػػػك مػػػػا يعرفػػػػه المػػػػتعّلـف جذػػػػـ عامػػػػؿ يػػػػاار فػػػػي الػػػػلجةػػػكؿ 
، كمسػػتكل التطػػكر ـيذالمفػػالمفػػاذيـ كارتسػػابها يعتمػػد علػػى نػػكع ا تعّلػػـكيشػػير رجكزكبػػؿر للػػى جف  ،(26صػػػ

، كيعتقػد جف لػػيس امػة حاجػة للػػى جف يرتشػؼ الطفػؿ المفػػاذيـ ا كليػة كالمفػاذيـ الاانكيػػة، تعّلـالمعرفػي للمػ



23 

 

المفهػكـ، تعػرؼ بعمليػة ترػكيف المفهػكـ، كذنػا   بػد جف يػزكد  تعّلػـففي حالة المفاذيـ ا كلية، فػرف عمليػة 
هػػا تعّلمالفػرد بػػالخبرة الحسػية المكافقػػة، ليػػتمرف مػف ترػػكيف المفهػكـ، جمػػا فػػي المفػاذيـ الاانكيػػة، فػرف الفػػرد ي

هػػا بػػالخبرة الحسػػية، تعّلمعػػف طريػػؽ تماػػؿ المفهػػكـ جك اسػػتيعابه فػػي البنيػػة المعرفيػػة، ك  داعػػي ذنػػا  ف ي
ا )الشػربيني كصػادؽ، يتـ ذلؾ   بد جف تػربط رػؿ خبػرة يػراد تعليمهػا بك ػكح بػالخبرات التػي تسػبقه كحتى
 تقػكـ علػى جف كالتعلػيـ، تعّلـتزكدنػا بأسػاس ةػكم لتحسػيف الػ قد بنػى رجكزكبػؿر نظريػةف (،125، صػ2005

، تحػدث مػف لهػايػدة جد ارتسػاب معػافالمفػاذيـ ك  تعّلػـعملية البنية المعرفية تنتظـ في صكرة ذرمية، كجف 
 )خطايبػة، تعّلـسابقان فػي البنػا  المعرفػي للمػم  المفاذيـ المكجكدة  دمج المفاذيـ الجديدة كمراملتهاخالؿ 
كذػذا  (،(Novak& Cañas, 2008, p3 Wang, et. al, 2008b, p1708،ّ(309صػػ ،2008

الذم يبذلكنػه لػدمج معػاني المفهػكـ يتكةؼ على الجهد المبذكؿ لهذا الترامؿ، فا فراد يتفاكتكف في الجهد 
 "ذم المعنػى تعّلـكالػ ""Rote Learningا سػتظهارم  تعّلـالجديػدة، كمػف ذنػا كجػد ا خػتالؼ بػيف الػ

Learning"Meaningful،با سػػتظهار كالترػػرار   تترامػػؿ معػػاني المفػػاذيـ الجديػػدة ك   تعّلـفعنػػدما نػػ
جراػر عر ػة  تعّلـكبالتػالي يرػكف الػ،  (Novak, 2002, p551)تتكسػ  البنيػة المعرفيػة جك يعػاد بنااذػا

ذا المعنػى جراػر  تعّلـجديد جك في حؿ المشرالت، في حػيف جف الػال تعّلـالللنسياف كغير ةابؿ للتطبيؽ في 
، مػف خػالؿ Assimilation، كيػتـ فيػه تماػؿ المػادة الجديػدة ((Stoica, et .al, 2011, p568ديمكمػة

، كذػػػػي عمليػػػػة ليجػػػػاد العالةػػػػات بػػػػيف Subsumptionجكزكبػػػػؿر الت ػػػػميف جك ا حتػػػػكا  عمليػػػػة يػػػػدعكذا ر
المفػػػاذيـ كا فرػػػار التػػػػي تنطػػػكم عليهػػػا المػػػػادة الجديػػػدة، كالمفػػػػاذيـ كا فرػػػار التػػػي تنطػػػػكم عليهػػػا البنيػػػػة 

كميػة المعرفية، كدمج ذذ، ا فرار كالمفاذيـ جميعها بطريقة يتـ فيها تعػديلها، كتصػبح المفػاذيـ ا ةػؿ عم
، كينػػتج عنهػا مفػػاذيـ كجفرػػار تعّلـمحتػكاة  ػػمف المفػاذيـ ا راػػر عمكميػة، كمرتبطػػة بالمفػاذيـ السػػابقة للمػ

لهػػػػػذ، جديػػػػػدة، تسػػػػػهـ فػػػػػي نمػػػػػك البنيػػػػػة المعرفيػػػػػة كتطكيرذػػػػػا، كتيػػػػػدك المعلكمػػػػػات الجديػػػػػدة جػػػػػز ان مركنػػػػػان 
لبنيػػػة المعرفيػػػة فػػػرذا رانػػػت ا (،363-362، صػػػػ2005؛ كنشػػػكاتي، 107، صػػػػ1999)المحيسػػػف، البنية.

كا ػػػحة كاابتػػػة كمنظمػػػة، كتنطػػػكم علػػػى جفرػػػار ذات عالةػػػة كايقػػػة بالمػػػادة التعليميػػػة الجديػػػدة، فسػػػتتركف 
معػػػاني جديػػػدة كدةيقػػػة ككا ػػػحة كاابتػػػة، كسػػػتحتفظ ذػػػذ، البنيػػػة برينكنتهػػػا المسػػػتقلة كةابليتهػػػا لالسػػػتدعا  

ذا افتقػرت للػى الك ػكح كالتن ظػيـ، كخلػت مػف ا فرػار ذات العالةػة كا ستخداـ في ا ك اع المناسػبة، كا 
ذا المعنػػػػى، كا حتفػػػػاظ كالقػػػػدرة علػػػػى ا سػػػػتدعا  )نشػػػػكاتي،  تعّلـبالمػػػػادة التعليميػػػػة الجديػػػػدة، فسػػػػتعيؽ الػػػػ

، تعّلـالمعرفيػة ك ػكحان كاباتػان باسػتمرار الػ تعّلـ(، كتػزداد المفػاذيـ المكجػكدة فػي بنيػة المػ361، صػ2005
كالابػات كالتنظػيـ، فيحقػؽ المفهػكـ العمكميػة كالشػمكلية، كيحتػؿ  حتى تصؿ للى جعلى درجة مػف الك ػكح

الممتػاز، كينػتظـ تحػت  تعّلـالقمة في التنظيـ الهرمي للبنية المعرفية، كذذا ما اصػطلح عليػه رجكزكبػؿر بػال
ذػػذ، المفػػاذيـ العامػػة كالشػػاملة عػػدد مػػف المفػػاذيـ ا ةػػؿ عمكميػػة كشػػمكلية، كذػػذ، بػػدكرذا تػػرتبط بمفػػاذيـ 

ةػػػؿ عمكميػػػة كشػػػمكلية، كذرػػػذا حتػػػى تصػػػؿ للػػى مسػػػتكل المفػػػردات البسػػػيطة، كيتصػػػؼ ماػػػؿ ذػػػذا جخػػرل ج
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التػػرابط كالتسلسػػؿ بػػيف المفػػاذيـ فػػي البنيػػة المعرفيػػة، بسػػهكلة الخػػزف كا سػػترجاع عنػػد الحاجػػة، كبالقابليػػة 
 (.25، صػ2005الجديد )ةطامي كالركساف،  تعّلـللتكظيؼ في ال

 ذم المعنى كذما: تعّلـجساسييف لحدكث الشرطيف  "جكزكبؿ  "ّلذّضغ
 .تعّلـمستعدان ذذنيان لل تعّلـجف يركف الم .1
 .تعّلـجف تركف المعلكمة ذات معنى بالنسبة للم .2

 كذما: تعّلـكلتحقيؽ ذلؾ يجب جف يتكافر شي اف ر يساف في ال
 جف تركف المعلكمة مرتبة ترتيبان منطقيان. .1
سػػعيدم كالبلكشػػي،  )لمبػػكالفرصػػة ليقػػكـ بربطهػػا ببنيتػػه المعرفيػػة ربطػػان غيػػر ةسػػرم.  تعّلـجف تتػػاح للمػػ .2

 (460صػ، 2009
 

 :  م اى ـ   علم   وخر ئط   م اى ـ  عّلـ  عالق    ف نظر ات  1-7
، التػي تقػكـ ك سػيما نظريػة جكزكبػؿ تعّلـتستمد خػرا ط المفػاذيـ جػذكرذا مػف عالةتهػا بالػذاررة كبنظريػات الػ

عػػدت علػػى شػػرؿ شػػبرة مػػف المفػػاذيـ المرتبطػػة مػػ  بع ػػها بشػػرؿ ذرمػػي، كةػػد  فخػػز تعلػػى جف المعرفػػة 
التػػي تتػػرجـ الترريػػب الهرمػػي للمفػػاذيـ  خػػرا ط المفػػاذيـلمػػدخالن ذم المعنػػى،  تعّلـفػػي الػػجفرػػار رجكزكبػػؿر 

 .ـطكرذا رنكفاؾر كاستخدمها في ارتساب المفاذي كعالةاتها بع ها ببعض، كةد
 كذي: خرا ط المفاذيـلذ جرد نكفاؾ جف االث جفرار مف نظرية جكزكبؿ جسهمت في بنا  فررة 

 .يركف التطكر في المعاني الجديدة للمفهكـ بنا ن على المفاذيـ السابقة المرتبطة بالمفهكـ الجديد 
 بشػػرؿ ذرمػػي، فتحتػػؿ المفػػاذيـ ا راػػر عمكميػػة مسػػتكيات جعلػػى فػػي  تعّلـينػػتظـ الترريػػب المعرفػػي للمػػ

 التدرج، في حيف جف المفاذيـ ا ةؿ عمكمية كا رار تعيينان ت مف تحت المفاذيـ ا رار عمكمية.
 ذك المعنػػػى عنػػػػدما تصػػػػبح العالةػػػات بػػػػيف المفػػػاذيـ جراػػػػر دةػػػػة كك ػػػكحان كتترامػػػػؿ مػػػػ   تعّلـيحػػػدث الػػػػ

 (Novak& Cañas, 2006, p4المفاذيـ ا خرل.)
كتقػػػكيـ  تعّلػػػـفػػػي تعلػػػيـ ك كلػػػدكرذا الفعػػػاؿ  ،ذم المعنػػػى تعّلـكنظػػران  ذميػػػة خػػػرا ط المفػػػاذيـ فػػػي تحقيػػػؽ الػػػ

 ارتساب المفاذيـ العلمية سكؼ يتـ تناكلها بشي  مف التفصيؿ فيما يلي:
 

 : Concept Mapping  (CM) خر ئط   م اى ـ -2
ك  "Novak"ارتبطػػػت بنكفػػػاؾ كةػػػد تعػػػد خػػػرا ط المفػػػاذيـ طريقػػػة فعالػػػة فػػػي ارتسػػػاب المفػػػاذيـ العلميػػػة، 

 "Novak"سػػاعدا فػػي انتشػػارذا فػػي رػػؿ جنحػػا  العػػالـ، لذ تعػػد نسػػخة نكفػػاؾ ف اللػػذي، Gowin""جػػكيف
 التي انتشرت في الامانينات ا رار شهرة. 
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 : عر ؼ خر ئط   م اى ـ 2-1
ـ المت ػمنة يذاة لتمايػؿ مجمكعػة مػف معػاني المفػيػطيخطتخػرا ط المفػاذيـ جنهػا جداة  كجػكيف عرؼ نكفاؾ

مفهػػكميف جك جراػػر ربػػط بينهػػا لالق ػػايا عنػػاكيف جك جسػػما   لذ تعػػد، جك المقترحػػاتفػػي لطػػار مػػف الق ػػايا 
برلمػة عبػارة عػف مجػرد مفهػكميف ارتبطػا ، فػي جبسػط صػكرذا، ـيذافخريطة المف برلمات في كحدة د لية،

فػػػػي  ـيذاخريطػػػػة المفػػػػكتعػػػػد  ،(17،19، صػػػػػ1995 ،كجػػػػكيف نكفػػػػاؾرابطػػػػة ليرّكنػػػػا ة ػػػػية جك مقترحػػػػان )
 ػػمف شػػبرة مػػف العالةػػات  تخطيطيػػة لعػػرض مجمكعػػة مػػف معػػاني المفػػاذيـ صػػكرتها التفصػػيلية رسػػكمان 

 حيػػػث يػػػتـ ترتيػػػب المفػػػاذيـ بشػػػرؿ ذرمػػػي، مػػػف ا راػػػر عمكميػػػة كشػػػمكلية للػػػى ا ةػػػؿ عمكميػػػةالهرميػػػة، 
كا راػر خصكصػػية كتحديػدان، كيػػتـ الػػربط بػيف المفػػاذيـ بخطػػكط يرتػب عليهػػا جملػػة ةصػيرة جك رلمػػة ربػػط 

تػػػػدؿ علػػػػى العالةػػػػات بػػػػيف  تخطيطيػػػػةكذػػػػذ، الرسػػػػكـ ال ،(523، صػػػػػ2007)زيتػػػػكف،  ذات معنػػػػى علمػػػػي
لخرا ط فػا :كةػد ترػكف ذات بعػد كاحػد جك بعػديف ،تعرس التنظيـ الهرمي لفرع مف فركع المعرفةالمفاذيـ، ك 

عبػارة عػف مجمكعػة مػف المفػاذيـ تميػؿ للػى جف ترػكف خطػان رجسػيان، كتعطػي تماػيالن جكليػان ذي جحادية البعد 
فػػي حػػيف تجمػػ  الخػػرا ط الانا يػػة ا بعػػاد بػػيف ، مي لفػػرع مػػف فػػركع المعرفػػة، جك جػػز  منػػهيذاللتنظػػيـ المفػػ

جربػػر بتمايػػؿ العالةػػات بػػيف المفػػاذيـ مزايػػا رػػؿ مػػف ا بعػػاد الرجسػػية كا فقيػػة، كلػػذلؾ فهػػي تسػػمح بدرجػػة 
الخريطػة ك ػعت لكصػؼ عالةػات ك (، 240، صػػ2008كعلي،  ؛169، صػ2005، لبراذيـ) تمايالن تامان 

بطػػػػة )ةطػػػػامي المفهػػػػكـ كججزا ػػػػه فػػػػي صػػػػكرة جشػػػػراؿ كخطػػػػكط، تربطهػػػػا رلمػػػػات جك لشػػػػارات جك رمػػػػكز را
عبػػػارة عػػػفر جشػػػراؿ تخطيطيػػػة تػػػربط المفػػػاذيـ بع ػػػها بػػػبعض،  جنهػػػارمػػػا  (،443، صػػػػ2000كةطػػامي، 

كذلػؾ عػف طريػؽ خطػكط كجسػهـ يرتػب عليهػا رلمػات الػربط لتك ػح العالةػة بػيف مفهػكـ كآخػر، رمػا جنهػا 
عبػػػارة عػػػف بنيػػػة ذرميػػػة متسلسػػػلة تك ػػػ  فيهػػػا المفػػػاذيـ ا راػػػر عمكميػػػة كشػػػمكلية عنػػػد ةمػػػة الخريطػػػة، 

الخريطػػة، كذلػػؾ فػػي صػػكرة تفريػػ  يشػػير للػػى مسػػتكل التمػػايز بػػػيف  كالمفػػاذيـ ا راػػر تحديػػدان عنػػد ةاعػػدة
المفػػاذيـ كيمرػػف اسػػتخدامها رػػأدكات منهجيػػة كتعليميػػة باا ػػافة للػػى اسػػتخدامها رأسػػلكب للتقكيـر)سػػمارة 

كةد تطكرت نظػرة البػاحايف للػى خػرا ط المفػاذيـ مػف ركنهػا رمػكز بصػرية جك  ،(:9، صػػ3119كالعديلي، 
ؼ الدراسػػػػة الحاليػػػػة خػػػػرا ط يػػػػة، كتعػػػػرّ تعّلمرطريقػػػػة تعليميػػػػة ة، للػػػػى النظػػػػر لليهػػػػا رسػػػػكـ تخطيطيػػػػة ذرميػػػػ

يػػػة تقكيميػػػة، تعرػػػس البنيػػػة الهرميػػػة للمػػػادة التعليميػػػة، كتعرػػػس البنيػػػة تعّلمالمفػػػاذيـ جنهػػػا طريقػػػة تعليميػػػة 
ية ترتيػب المفػاذيـ بشػرؿ ذرمػي، مػف ا راػر عمكميػة كشػمكلكمدل تماسرها، مف خػالؿ  تعّلـالمعرفية للم

عنػػػد ةمػػػة الخريطػػػة،  الر يسػػػةالمفػػػاذيـ  فيهػػػا كتك ػػػ  للػػػى ا ةػػػؿ عمكميػػػة كا راػػػر خصكصػػػية كتحديػػػدان،
جك جسػهـ كيػتـ الػربط بػيف المفػاذيـ بخطػكط  ،كالمفاذيـ ا رار تحديػدان كجمالػة المفهػكـ عنػد ةاعػدة الخريطػة

   .رلمات الربط لتك ح العالةة بيف مفهكـ كآخر جملة ةصيرة جكيرتب عليها 
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 :أىم   خر ئط   م اى ـ 2-2
 يػذلخرا ط المفاذيـ استعما ت تربكية كاسػعة يسػتخدمها الرايػر مػف ا فػراد، كفػي عػدة مسػتكيات مػف تالم
، تعّلػػـالمدرسػػة ا بتدا يػػة للػػى العلمػػا ، فهػػي تمتلػػؾ عػػددان مػػف الميػػزات الجذابػػة التػػي تجعلهػػا جداة تعلػػيـ ك 

 تعّلـكالم المعّلـكجداة تقييـ كتخطيط للمناذج، كذذا ما جعلها ذامة لرؿ مف 
 :معّلـأىم   خر ئط   م اى ـ  ا نس    ل 2-2-1

 مف خرا ط المفاذيـ كذلؾ على النحك ااتي: معّلـاليمرف جف يفيد 
 عػـالمك ػكع ا يف على لدراؾ المفػاذيـ المختلفػة المت ػمنة فػي المعّلمتساعد فهي  :تعليـالتخطيط لل ،

تنظػػيـ للمك ػكع، رمػا تسػاعدذـ علػى  الر يسػة كالمفػاذيـ ا فرػارعلػى  الترريػزكفػي  ،هتعليمػالػذم علػيهـ 
 .تتاب  الحصص في ةاعة الدرس

 جانػػا  شػػرح الػػدرس، جك فػػي نهايػػة شػػرح  فػػي تسػػتخدـ ةبػػؿ الػػدرس رمػػنظـ متقػػدـ، جك: فهػػي تعلػػيـتنفيػػذ ال
 .الدرس

يف للػى المفػاذيـ المهمػة تعّلممها في بداية الدرس، ليكجه اذتماـ المكيقدّ  المعّلـيعر ها  فهي منظـ متقدـ
لترريػػز علػػى العالةػػات بػػيف ا فرػػار التػػي سػػتتـ مناةشػػتها، كربػػط المعلكمػػات لهػػا، كرػػذلؾ تعّلمالتػػي سػػيتـ 

بقيػػػاـ ، كذلػػػؾ جانػػػا  شػػػرح الػػػدرسكيمرػػػف اسػػػتخدامها فػػػي  ،يفتعّلمػػػالجديػػػدة بالمعلكمػػػات السػػػابقة لػػػدل الم
فهػي تنمػي ركح  ،المعّلػـيف برنشا  خرا ط المفاذيـ بأنفسهـ فرادل جك في مجمكعات تحػت لشػراؼ تعّلمالم

، يسػاعد علػى لنتػاج معرفػة ان جماعيػ ان تعليميػ ان خلػؽ مناخػتكطلبتػه، ك  المعّلػـالتعاكف كا حتراـ المتبػادؿ بػيف 
يف بملخػػص تخطيطػػي لمػػا تػػـ تعّلمػػزكد الم، فهػػي تػػفػػي نهايػػة شػػرح الػػدرسيمرػػف تكظيفهػػا رمػػا  مشػػتررة،
 ؛525صػػػػػػػػ ،2007 زيتػػػػػػػكف،ك  ؛312، صػػػػػػػػ2008 )خطايبػػػػػػػة، ةه بعػػػػػػػد انتهػػػػػػػا  المهمػػػػػػػة التعليميػػػػػػػتعّلمػػػػػػػ

(Paz&Brignardello,2008، 2001,رػػػػانركنف كذػػػػذا مػػػػا نجػػػػد، فػػػػي دراسػػػػة) (Kankkunen  التػػػػػي
اسػػتخدمت فيهػػا الخػػرا ط التػػي  (2003) جػػاد، ك (2009)طػػه  ، كفػػي دراسػػةجرػػدت جذميتهػػا رمػػنظـ متقػػدـ

 .لكةكؼ على ا ختالفات بالفاعليةل تعليـفي الأداة كرمنظـ متقدـ ر
 :لكحػدة معينػة، كتسػاعد  يفتعّلممفهـ ال تقكيـفي  المعّلـتساعد تستخدـ رأداة تقكيمية  المراجعة كالتقكيـ

، 2008 )الهكيػػدم،يفتعّلممعنػػد ال التصػػكرات البديلػػة(جك ، ا خطػػا  المفاذيميػػة)فػػي ارتشػػاؼ سػػك  الفهػػـ 
كريسػػػػػػػػػػػرا ذينػػػػػػػػػػػك د، فػػػػػػػػػػػي دراسػػػػػػػػػػػة، كذػػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػػا نجػػػػػػػػػػػAkinsanyam,et.al,2004,p44)334صػػػػػػػػػػػػ

(2008Henno&Reiska,)، ككلرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كرينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ك(Walker&King,2002)كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارلر ، 
، كبكفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا (Ozdemir,2005)كجكزديميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ،(Mclure,et.al,1999)كرفاةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه

، كيارػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ريتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػارت (Yin,et.al,2005)كرفاةػػػػػػػػػػػػػػػػػػه يػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف(، ك (Poveda,et.al,2006كرفاةػػػػػػػػػػػػػػػػػػه
يف فػػػػي التفريػػػػر، كتػػػػزكد تعّلمػػػػرجنهػػػػا كسػػػػيلة غنيػػػػة لرشػػػػؼ جفرػػػػار الم ,2008et.al, (Ritchhart)كرفاةػػػػه
ةيػاس مسػتكيات  فػييف المعّلمػتسػاعد يف بفرصة تكجيههـ للى الترريز على التفرير بػالتفريرر، رمػا المعّلم
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)النجػػدم .مػف التجريػػد يػػان عال مسػػتكلن  تعّلـتطلػػب مػػف المػت االتقػػكيـ(،  نهػك الترريػػب، ك بلػكـ العليػػا )التحليػؿ، 
.  (281صػ ،2005 كسعكدم،كراشد 

 : عّلـأىم   خر ئط   م اى ـ  ا نس    لم 2-2-2
 جف تسهـ في: يمرف لخرا ط المفاذيـ

 تسهيؿ عملية ارتساب المفاذيـ كا حتفاظ بها كاسترجاعها. .1
 ذم المعنى. تعّلـكتحقيؽ ال تعّلـزيادة فعالية ال .2
، 2007)زيتػػػػػػػػػػكف، زيػػػػػػػػػػادة التحصػػػػػػػػػػيؿ الدراسػػػػػػػػػػي كتنميػػػػػػػػػػة ا تجاذػػػػػػػػػػات اايجابيػػػػػػػػػػة نحػػػػػػػػػػك العلػػػػػػػػػػكـ  .3
كذػذا مػا جردتػه ، Vanides, et. al, 2005, p28 Weideman& Kritzinger, 2003)؛525صػػ

ميتػػا، مػػف  باسػػتعماؿ مػػنهج التحليػػؿتجريبيػػة دراسػػة  25لػػػ(Yesilyurt,2012)رت التحليليػػةيدراسػػة يسػػيل
جف اسػػػتعماؿ خػػػرا ط المفػػػاذيـ لػػػه دكر ذػػػاـ فػػػي التفػػػكؽ مقارنػػػة مػػػ  التقنيػػػات ا خػػػرل، رمػػػا جرػػػدت دراسػػػة 

كةػػػػػد تناكلػػػػػت معظػػػػػـ ذم المعنػػػػػى،  تعّلـ( دكرذػػػػػا فػػػػػي تحقيػػػػػؽ الػػػػػErdema,et.al,2009ليردمػػػػػا كرفاةػػػػػه)
 فػػػػػي دراسػػػػػة ، كذػػػػػذا مػػػػػا نجػػػػػد،الدراسػػػػػي الدراسػػػػػات السػػػػػابقة دكر خػػػػػرا ط المفػػػػػاذيـ فػػػػػي زيػػػػػادة التحصػػػػػيؿ

، (2004)(، كطالػػب2005)(، كمصػػطفى2006)كالخكالػػدة كالعليمػػات، (2009)(، كطػػه2010)الشػػلبي
،((Asan,2007آسػػػػػافك  (،Qarareh,2010)كااااابساسٍك(،(Patrick,2011باتريػػػػػؾ، ك (2002كمرػػػػػي)

 ،Karakuyu)(2010,كرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارارك،(Yuan&Kwen,2007)يّٗااااااااااااااااااااااااااااااابىّكاااااااااااااااااااااااااااااااْٗ
الاابت للمفػاذيـ مػف خػالؿ دكرذػا فػي تعػديؿ التصػكرات  كفي ا رتساب،(Bancroft,2003)بانرركفتك 

(،2006)(، كربابعػػػػػة2009)(جبػػػػك طيػػػػػر)ردراسػػػػػة تعّلـجانػػػػا  عمليػػػػػة الػػػػ فػػػػػي ةتعّلمػػػػالبديلػػػػة للمفػػػػػاذيـ الم

كرانػػػػػػػػػداف ،et.al,(Luchini,2002)(، كلكشػػػػػػػػػيني كرفاةػػػػػػػػػه2008)كتػػػػػػػػػيس كرفاةػػػػػػػػػه(،2008)كتػػػػػػػػيس
( 2003ة خطايبػػػة كالعريمػػػي)ردراسػػػ ةتعّلمػػػبالمػػػادة المكفػػػي ا حتفػػػاظ ، ,Candan,et.al)2006)كرفاةػػػه

،ّسٗزشاااااٖ(,et.alBerry(2011,كبيػػػػػرم كرفاةػػػػػه ،((Patrick,2011باتريػػػػػؾك (، 2001كالكسػػػػػيمي)

، كفػػػػػػػػػي ترػػػػػػػػػكيف ,Guardia,et.al)2008كجارديػػػػػػػػػا كرفاةػػػػػػػػػه)،(Ritchie&Volkl,2000)ّفْلكااااااااا 
كفػي ، (2001(، كالكسػيمي)2004كطالػب) (،2005)الشػهرانيا تجاذات اايجابية نحك العلكـ ردراسة 

كبالمقابػػػػؿ نجػػػػد بعػػػػض ، (Chang,et. al,2002)امػػػػتالؾ مهػػػػارات التلخػػػػيص ردراسػػػػة تشػػػػان  كرفاةػػػػه
 تجػػػػػػد جاػػػػػػران لخػػػػػػرا ط المفػػػػػػاذيـ فػػػػػػي التحصػػػػػػيؿ مقارنػػػػػػة بالطريقػػػػػػة التقليديػػػػػػة ردراسػػػػػػة الدراسػػػػػات التػػػػػػي لػػػػػػـ

الخكالػػػػدة  التفريػػػػر العلمػػػػي ردراسػػػػة، جك فػػػػي (2002، كالدكسػػػػرم)(2005(، كالعتػػػػرم )2005)الشػػػػهراني
 .(2006)كالعليمات

 :ماؿ بعض عمليات العلـ ةتنمي .4
 التصنيؼ: مف خالؿ تصنيؼ المفاذيـ المتشابهة كالمختلفة. 
  التفسػػير: مػػف خػػالؿ ربػػط المفػػاذيـ التػػي تفسػػر بع ػػها الػػبعض، عػػف طريػػؽ رلمػػات الػػربط، كعمليػػات

طػػػػة مفػػػػاذيـ يببنػػػػا  خر  تعّلـا نشػػػػطة التعليميػػػػة ا خػػػػرل التػػػػي سػػػػيقكـ المػػػػ العلػػػػـ ا خػػػػرل، التػػػػي تتطلبهػػػػا
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 كذػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػا نجػػػػػػػػػد، فػػػػػػػػػي دراسػػػػػػػػػة ،(461، صػػػػػػػػػػ2009سػػػػػػػػػعيدم كالبلكشػػػػػػػػػي،  لمحتكاذػػػػػػػػػا العلمي)لمبػػػػػػػػػك
 .(2007)الخكالدة

 ، كمنها:الذرا ات المتعددة ة بعضتنمي .5
 باستخراج المفاذيـ كربطها مػ  بع ػها، كبالتػالي ترػكيف معػاني فػي  تعّلـالذرا  الليكم: عندما يقكـ الم

 .عقله عف تلؾ المفاذيـ
 :عنػػدما يقػػكـ بالعصػػؼ الػػذذني،  سػػتخراج ا فرػػار كالمعلكمػػات ا ساسػػية  الػػذرا  المنطقػػي الريا ػػي

 .مف النصكص المعطاة اـ بنا  خريطة لها
 بػذلؾ، فػرف  تعّلـانا ية البعد فعنػدما يقػكـ المػ الذرا  البصرم المراني:  نها عبارة عف رسمة تخطيطية

 .ذذا الذرا  ينمك عند، بشرؿ جيد
  :مػػػ  زمال ػػػه بالعمػػػؿ فػػػي مجمكعػػػات تعاكنيػػػة  تعّلـنػػػدما يقػػػكـ المػػػكذلػػػؾ عالػػػذرا  الشخصػػػي الخػػػارجي

يف تعّلمػػػػ(، فخػػػػرا ط المفػػػػاذيـ مفيػػػػدة جػػػػدان للم461صػػػػػ )المرجػػػػ  السػػػػابؽ نفسػػػػه،خػػػػرا ط المفػػػػاذيـ  انجػػػػاز
  (Cicognani, 2000, p 153)يف الذيف عندذـ مهارات التأليؼ الجيدةتعّلمالبصرييف كالم

كا سػػتد لي كحػػؿ المشػػرالت، ك سػػيما  كا بترػػارم اابػػداعيالناةػػد كالتفريػػر ك  تنميػػة التفريػػر المنطقػػي .6
التعبير بػيف مػتعلّ تسػمح للم في مجمكعات صييرة يتـ فيها تبادؿ اارا ، كالبنا  على جفرار ااخريف، فهػي

كذػذا مػا نجػد،  ،(383، صػػ2002سالمة، ، ك)(Stoica,et.al,2011,p571) ا بتراريةعف العالةات 
 مسػاعدة بصػرية التػي اسػتخدمت فيهػا رتقنيػة( (Johnstone&Otis,2006كجكيػتس جكنسػكف في دراسة

بمػا يسػاعد  جنهػا تسػتعمؿ لتكليػد ا فرػار (wei,2004)لهـ، كيرل كم معطاة مشرالت حؿ في يفتعّلمللم
(، كريلػػي 2009، كمصػػطفى)(2010)الشػػلبي دراسػػةكذػػذا مػػا نجػػد، فػػي  بػػداعي،علػػى تنميػػة التفريػػر اا

( دكرذػػا فػػي تنميػػة التفريػػر ا سػػتد لي، 2004)عػػزب كتارػػد دراسػػة (،Riley&hlberg,2004كذلبػػرغ)
فػي دكرذػا  ( (Patrick,2011باتريػؾك  ،(Wheeler&Collins,2003) زرمػا تارػد دراسػة كيلػر كرػكلين
 .تحسيف مهارات التفرير الناةد

المستمر الذاتي طيلػة الحيػاة، فهػي  تعّلـ، كتدريبهـ على الكفتعّلمريؼ ي تعّلـيف على تعّلممساعدة الم .7
 شػػج  النمػػك المكجػػب لمفهػػكـ الػػذات، ممػػا ييػػة لتنميػػة مهػػارات مػػا كرا  المعرفػػةتعليم راسػػتراتيجيةتسػػتخدـ 

  (154، صػ 2004، الخزندارك  عفانةك  ؛383، صػ2002سالمة، )
كنتيجةن لمحدكديػة الدراسػات المحليػة ، تعّلـكالم المعّلـبالنسبة لرؿ مف  خرا ط المفاذيـ انطالةان مف جذميةك 

معظػـ  الدراسػات السػابقة تناكلػت دكر خػرا ط المفػاذيـ فػي انطالةان مف جف ك التي تناكلت خرا ط المفاذيـ، 
، كذػذا مػا تعػزز، الدراسػة مػادة العلػكـ كالتربيػة البي يػة كالصػحية تعلػيـفي  سيما  ،الدراسي التحصيؿ زيادة

لػذلؾ كجػدت الدراسػة الحاليػة  ػركرة ا ذتمػاـ ، ( ,2006Basque& Lavoie)المقارنػة لباسػرك ك فػكم
 التعليمية.ساب التالميذ المفاذيـ العلمية للمادة ترابهذ، الطريقة، كتقصي دكرذا في 

 



29 

 

 :  م اى ـ  عّلـدور خر ئط   م اى ـ في  2-3
ا فراد يختلفػكف فيمػػا بيػػنهـ، فػػبالفعػػؿ،  تعّلـالمفػػاذيـ عػػف طريػؽ الخػػرا ط، لنمػػا يبػدج بمػػا يعرفػػه المػ تعّلػـلف 

غيػػر تقليديػػة بػػػيف جديػػدة ا شػػخاص المبػػػدعيف الػػذيف يتصػػكركف عالةػػات كركابػػػط  الخػػرا ط تظهػػرلػػذلؾ 
فهػػي تبػػرز جكزاف  ،فػػي مجػػاؿ معػػيف هػػامفػػاذيـ كعالةاتالخريطػػة عبػػارة عػػف كانطالةػػان مػػف جف ال ،المفػػاذيـ

فػػي ةمػػة الخريطػػة محػػددان المك ػػكع  الػػر يسالمفػػاذيـ كتزكدنػػا بمعلكمػػات مفيػػدة عنهػػا، لذ يظهػػر المفهػػكـ 
عػف ا خػر، حػد المفػاذيـ نػاتج ججف  عالةػاتذػذ، الةػد ترػكف  ك المفػاذيـ، بػيف عالةات، رما تبرز الالر يس

ةػد ك ػ  مػا لديػه مػف مفػاذيـ كجفرػار  تعّلـكبػذلؾ يرػكف المػ، للػخ جك فػرع منػه.. جك سبب له، جك ماػاؿ لػه،
منهػا مػدل تماسػؾ البنيػة المعرفيػػة جك  يت ػح ه فػي صػكرة محسكسػة،تعّلمػكة ػايا حػكؿ المك ػكع المػراد 

للػػى  تعّلـتحػػدد مػا يحتػػاج المػالػػنقص كالقصػكر كالخطػػأ فػي المفػػاذيـ كالعالةػات، كبػذلؾ ي تفررهػا، كيت ػح
، فخػرا ط المفػاذيـ صػممت لتمرننػا مػف فحػص البنػا  المعرفػي يهػاه، رما تتحدد الطريقة التي يسػير فتعّلم

 ,Leake, et. al, 2002 ؛145، صػػ2007ب ،  ػال؛ ك 526، صػ2007 )زيتكف،.كالمفاذيمي لإلنساف

p168-170)



 : س خد مات خر ئط   م اى ـ 2-4
 ا ستخدامات السابقة مف:باا افة للى 

  عػف مك ػكع مػا، يػذ ها، كتلخيصها، كتقيػيـ المعرفػة السػابقة لػدل التالمتعليمتخطيط المادة التعليمية، ك
 ة.تعّلمكتقييـ مدل ارتساب المفاذيـ الجديدة الم

 ةد تفيد خرا ط المفاذيـ في الحا ت ااتية:
 مػف خػالؿ ك ػعها رمػنظـ متقػدـ فػي بدايػة الرتػاب المدرسػي تخطيط كتطكير منػاذج العلػكـ كتحليلهػا ،

كفرعيػػة كخاصػة بمػػا يسػاعد علػػى  ر يسػةكفػي بدايػة رػػؿ كحػدة جك فصػػؿ لتك ػيح المحتكيػػات مػف مفػػاذيـ 
ارا ها كتطكيرذا م  الزمف  .تحليؿ مناذج العلكـ كا 

 كتصػػػميـ  تعّلـللمػػػ، مػػػف خػػالؿ البنػػػا  علػػى المعلكمػػػات السػػابقة التػػػي جعطيػػت تقيػػيـ التعلػػػيـ، كتصػػميمه
 .دركس جديدة باستخداـ خرا ط المفاذيـ

 باسػػتخداـ مخطػػط مفػػاذيمي معػػد مسػػبقان فيػػتـ الترريػػز علػػى جفرػػار ر يسػػة  لجػػرا  المقػػابالت الشخصػػية
 .تدكر حكلها المقابلة

  اسػػػػتخالص معػػػػاف مػػػػف المختبػػػػر كالمرسػػػػـ كالدراسػػػػات الميدانيػػػػة، جم ك ػػػػ  ملخػػػػص للعمػػػػؿ بصػػػػكرة
الخطػػػكات   تجربػػػة عمليػػػة فػػػي المخبػػػر جك المرسػػػـ فيػػػتـ تجسػػػيد ااجػػػرا ات ك كذلػػػؾ بعػػػد لجػػػرا محسكسػػػة

 ؛310،313، صػػػػػ2008)خطايبػػػػة، .طريقػػػػة خػػػػرا ط المفػػػػاذيـاسػػػػتخداـ بكصػػػػك ن للػػػػى النتػػػػا ج تسلسػػػػلها ك 
(Sutherlanda& Katz, 2005, p258 
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 :مكونات خر ئط   م اى ـ 2-5
الكصػػػػػالت ، ك رلمػػػػات الػػػػػربط، ك المفػػػػػاذيـ ذات العالةػػػػػة، ك الػػػػر يسالمفهػػػػػكـ تترػػػػكف خػػػػػرا ط المفػػػػاذيـ مػػػػػف 

 .ا مالةك  ،العر ية
كذػػػػك المفهػػػػكـ الػػػػذم سػػػػتبنى عليػػػػه (:General Concept)جك المفهػػػػكـ العلمػػػػي الػػػػر يسالمفهػػػكـ  .1

، كيك   داخؿ دا رة جك شرؿ بي كم جك مستطيؿ جك ما شابه.  الخريطة، كيركف في ةمة الهـر
يقصػػػػد بهػػػا المفػػػػاذيـ جك المصػػػػطلحات التػػػي تػػػػرتبط بػػػػالمفهكـ ك  (:Concepts)المفػػػاذيـ ذات العالةػػػػة .2

في البنية المعرفية، كذذ، المفاذيـ تأتي فػي مسػتكل جةػؿ مػف الشػمكلية كالعمكميػة بالنسػبة للمفهػكـ  الر يس
   .الر يس

رلمات تسػتخدـ للػربط بػيف مفهػكميف جك جراػر كترتػب علػى كذي (:Linking Words)رلمات الربط .3
 هما.الخط الكاصؿ بين

كذػػي كصػػلة عر ػػية بػػيف مفهػػكميف جك جراػػر مػػف التسلسػػؿ (:Cross Links)الكصػػالت العر ػػية  .4
 الهرمي، كتماؿ بصكرة خط عر ي عادة.

كغالبػان مػا ترػكف جعالمػان، لػذلؾ    ،جمالػة المفهػكـ لف كجػدتعبػارة عػف : كذػي (Examples)ا مالػة  .5
310صػػػ ،2008خطايبػػة،ك ؛456، صػػػ2009كالبلكشػػي،  )لمبكسػعيدم .تحػاط بشػػرؿ بي ػػكم جك دا ػػرم

Wang,et. al,2008 a,p5 (Alkahtani,2009,p128؛

 
 :خطو ت  ناء خر ئط   م اى ـ 2-6

 خريطة المفاذيـ باتباع الخطكات ااتية: تبنى
 .اختيار مك كع ما جك كحدة مف المنهاج، جك درس، جك فقرة مف درس 
  المفػػػاذيـ ا ساسػػػية فيهػػػا، اػػػـ التػػػدرج فػػػي اسػػػتخراج ذػػػذ، المفػػػاذيـ تحليػػػؿ الكحدة)المك ػػػكع( كاسػػػتخراج

يف المفػاذيـ الر يسػة كالمفػاذيـ العلميػة ا خػرل، لمػا بك ػ  تعػ حسب جذميتها النسبية )الػكزف النسػبي(، لذ
 خط تحتها في الفقرة، جك برتابتها بشرؿ مستقؿ على بطاةات صييرة مف الكرؽ.

  جذميػػة كعمكميػػة كشػػمكلية كتجريػػدان للػػى ا ةػػؿ عمكميػػة كتجريػػدان، اػػـ ترتيػػب المفػػاذيـ ذرميػػان مػػف ا راػػر
ا راػػػر خصكصػػػية كتحديػػػدان، فالمفػػػاذيـ المحسكسػػػة، اػػػـ جمػػػ  ذػػػذ، المفػػػاذيـ حسػػػب مسػػػتكياتها كحسػػػب 

 العالةات بينها.
  حيث تركف:ية، ذندسخريطة المفاذيـ بك   المفاذيـ في دكا ر جك جشراؿ  بنا 
  ا علىالمفاذيـ ا رار عمكمية في. 
 المفاذيـ ذات الدرجة المتكسطة مف العمكمية في الكسط. 
 (1)رةـ رما تظهر في الشرؿ ،المفاذيـ ا ةؿ عمكمية عند ةاعدة الخريطة 
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 الشرؿ العاـ لخريطة المفاذيـ (1الشرؿ)

 رسـ خطكط تصؿ بيف المفاذيـ حسب العالةة بينها. 
  ،يف المفهػػػػكميف تشػػػػير للػػػػى معنػػػػى العالةػػػػة بػػػػك ػػػػ  رلمػػػػات جك جحػػػػرؼ جػػػػر جك جفعػػػػاؿ جك شػػػػبه جملػػػػة

 Daley, 2010, p33)؛ 387-122،386، صػ2002عطا اهلل، ).المرتبطيف معان بخط
  عالةػػات رابطػػة بػػيف رػػؿ مفهػػكميف مػػرتبطيف معػػان، كربػػط المفػػاذيـ ذات العالةػػة بشػػرؿ عر ػػي  لنشػػا

يف المفهػػػكميف اللػػػذيف جي ػػػان، ف ػػػالن عػػػف الػػػربط الرجسػػػي، كفػػػي ذػػػذ، الحالػػػة، نسػػػتعمؿ جسػػػهمان للكصػػػؿ بػػػ
)الػدليمي   تربطهما رابطة )عر ية(، بد ن مف الخط المستقيـ كذلؾ للتمييػز بػيف الػركابط الرجسػية كا فقيػة.

 (105، صػ2006، جبك الرز كالعبيدم ك
  ك ػػ  ا مالػػة فػػي ةاعػػدة الخريطػػة، كذلػػؾ فػػي دكا ػػر متقطعػػة لتمييزذػػا عػػف المفػػاذيـ نفسػػها، جك عػػدـ

 جبدان.ك عها في جشراؿ 
 مراجعة الخريطة عدة مرات للكصكؿ للى جف ؿ تنظيـ لها، اـ تنقيح الخريطة كتطكيرذا. 

 كباختصار، تتلخص خطكات بنا  خرا ط المفاذيـ با فعاؿ ااتية:
ارتػػب )ةطػػامي  ←راجػػ  ←اربػػط جك جػػد ركابػػط  ←نظػػـ  ←رتػػب  ←جعػػد ةػػرا ة  ←اختػػر  ←اةػػرج المحتػػكل
  (444، صػ2000كةطامي، 

اعتمػػػدت الخطػػػكات السػػػابقة رأسػػػاس لبنػػػا  خػػػرا ط المفػػػاذيـ التػػػي جعػػػدت فػػػي مك ػػػكعات الفصػػػؿ كةػػػد 
 الدراسي المختار للدراسة.

 مراعاتها عند بنا  كاستخداـ كتقييـ خريطة المفاذيـ كذي: المعّلـكذناؾ العديد مف النقاط التي على 
 يف على استخداـ خريطة المفاذيـ.تعّلمتدريب الم 
 لتػي جعػدت ا حفػظ خريطػة المفػاذيـطلػب مػنهـ ييف ببنا  خريطة المفػاذيـ بأنفسػهـ، فػال تعّلمالسماح للم

،  ف ذلػػؾ سػػيقكد للػػى الحفػػظ الػػذم يتنػػاةض مػػ  فرػػرة المعّلػػـ، جك دراسػػة خريطػػة جػػاذزة مػػف فػػي الفصػػؿ
ذم المعنى، لذ   تكجد طريقة كاحػدة لبنػا  خريطػة المفػاذيـ لمك ػكع  تعّلـخرا ط المفاذيـ القا مة على ال

(، فهي خػرا ط فرديػة شخصػية، تعتمػد 196-195، صػ2004كدركزة،  ؛322، صػ2008ما )خطايبة، 
كتماؿ معرفته الشخصية، كلذلؾ ةد تبنى مف ةبؿ جشػخاص مختلفػيف، كفػي المك ػكع  هاعلى نظرة صانع
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 غػػراض التقيػيـ  نهػػا رػأدكات شخصػػية  هايزيػد المشػػرالت حػكؿ اسػتعمالنفسػه كترػكف مختلفػػة، كذػذا مػػا 
 (Cañas, et. al, 2005  Johnstone&Otis, 2006, p84) ةد يسا  فهمها مف ةبؿ القارا تعّلـلل

 كف سابقان.تعّلما نطالؽ مف المعرفة التي ارتسبها الم 
  مػ  مقػدار لسػهامها فػي تطػكير المفهػكـ بشػرؿ عػاـ،  المعّلـمكازنة عدد التفاصيؿ النكعية التي يدّرسها

 ( 138-137، صػ1998 كآخركف، مارتفكيجب جف تق  المعلكمات)الحقا ؽ( في جسفؿ الخريطة )
 نفسػػها لتػػادم للػػى تنظيمهػػا  تصػػميـ الخريطػػةيف نحػػك عمليػػة مسػػتمرة لمراجعػػة كتنقػػيح ك تعّلمػػتكجيػػه الم

 (Ambel, et. al, 2004)بصكرة جف ؿ، كلتقليؿ ا زدحاـ 
 يف ريػػػؼ تعّلمػػػت ػػػميف خػػػرا ط المفػػػاذيـ رقطعػػػة مػػػف ا متحػػػاف كذػػػذا سػػػيركف حػػػافزان عظيمػػػان لتعلػػػيـ الم

  (Novak& Cañas, 2008, p28) سيستعملكف ذذ، ا داة
 

 مع ار  صح ح خر ئط   م اى ـ: 7 -2
لتقييمهػا انطالةان مف عدـ كجكد طريقة كاحدة لبنػا  خريطػة المفػاذيـ لمك ػكع معػيف، تكجػد محػاكر عامػة 

 كذي: عدد المفاذيـ، التفرع كالتدرج، الربط الهرمي، الركابط المتبادلة، عدد ا مالة كصحتها.
 لتقييـ خريطة المفاذيـ كذي تقييـ محاكر الخريطة بنقاط: ك عها نكفاؾ رما تكجد ةا مة مفصلة

 .العالةات: نقطة لرؿ مقترح صحيح كعالةة صحيحة 
 :)لرؿ مستكل ذرمي صحيح.نقاط 5التسلسؿ الهرمي)التدرج 
 نقاط لرؿ كصلة متقاطعة)رابطة تبادلية( صحيحة 10: الكصالت العر ية 
 ؛320،صػ2008)خطايبة،ا مالة: نقطة لرؿ مااؿ صحيح (Erdema,et.al,2009,p1588 

   
 :خر ئط   م اى ـ ف على  س خد ـ  عّلم در ب   م 2-8

 : جف كمنها على استخداـ خرا ط المفاذيـ يفتعّلمالم اتباعها لتدريب معّلـلمرف لذناؾ جساليب متعددة ي
 .طة مفاذيـ جاذزة جعدذا للدرسيخر  يفتعّلمميقدـ لل .1
 .يفتعّلميقكـ بتصميـ الخريطة على السبكرة كبالتعاكف م  الم .2
طػػػة لمك ػػػكع يػػػرتبط بحيػػػاتهـ ماػػػؿ )العيػػػد(، كيرػػػكف الهػػػدؼ تػػػدريب يعمػػػؿ خر  يفتعّلمػػػميطلػػػب مػػػف ال .3
 .طة جرار مف الترريز على محتكاذاييف على الخر تعّلمالم
 .ترملة الخريطة مف النص هـطة مفاذيـ ناةصة، كنص معيف، اـ يطلب منييف بخر تعّلميزكد الم .4
يف المفاذيـ مرتكبة على كرةة، كيطلب مػنهـ عمػؿ الكصػالت كا رتباطػات بينهػا تعّلمبرعطا  الميقكـ  .5

 لتشريؿ خريطة مفاذيـ في النهاية.
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يف خريطػػػة مفػػاذيـ راملػػة دكف تحديػػد رلمػػػات الػػربط، كرػػذلؾ عبػػارات جك جمػػػؿ مػػتعلّ برعطػػا  الميقػػكـ  .6
سػػعيدم  )لمبػػكناةصػػة، اػػـ يطلػػب مػػنهـ ترملػػة الجمػػؿ جك العبػػارات الناةصػػة كرلمػػات الػػربط فػػي الخريطػػة 

 (467، صػ2009كالبلكشي، 
يف علػػى اسػػتخداـ خريطػػة المفػػاذيـ بنػػا ن علػػى تعّلمػػكةػػد خصػػص رنكفػػاؾر اسػػتراتيجيات مختلفػػة لتػػدريب الم

يف تعّلمػػفػي الصػػفكؼ مػػف الاالػث للػػى السػػاب ، لعػداد كتهي ػػة الم المعّلػػـمػراحلهـ العمريػػة، فقػػد اةتػرح علػػى 
خػػػرا ط المفػػػاذيـ، مػػػف خػػػالؿ الترريػػػز علػػػى مركناتها)مفػػػاذيـ، كرلمػػػات ربػػػط، كجمالػػػة(، ةبػػػؿ البػػػد   بنػػػا ل
 ااتي:، كذلؾ على النحك تصميـ الخريطةب
 :خرا ط المفاذيـ بنا جنشطة ااعداد ل - ج

برعػػداد ةػػا متيف مػػف الرلمػػات علػػى السػػبكرة لحػػداذما للرلمػػات المألكفػػة لألشػػيا ، كالاانيػػة  المعّلػػـيقػػكـ   .1
للرلمػػػات المألكفػػػة لألحػػػداث، كماػػػاؿ ذلػػػؾ: رلمػػػات ا شػػػيا  )سػػػيارة، كرلػػػب، كررسػػػي، كشػػػجرة، كرتػػػاب، 

اػػـ  كسػػحاب(، كرلمػػات ا حػػداث )المطػػر، كاللعػػب، كا سػػتحماـ، كالتفريػػر، كالرعػػد، كحفلػػة عيػػد المػػيالد(،
 يسأؿ ا طفاؿ لذا رانكا يستطيعكف جف يبينكا ريؼ تختلؼ القا متاف.

يسػػأؿ ا طفػػاؿ جف يصػػفكا مػػا الػػذم يفرػػركف فيػػه عنػػدما يسػػمعكف رلمػػة )سػػيارة، كرلػػب.....للخ(، اػػـ  .2
ف رنا نستعمؿ الرلمات نفسها، فرف رالن منػا ةػد يفرػر فػي شػي  مختلػؼ  يساعدذـ على لدراؾ جننا حتى كا 

اخر، كيك ح لهـ جف ذذ، الصكر العقلية التي لدينا للرلمات ذػي مفاذيمنػا، اػـ يقػدـ رلمػة نكعان ما عف ا
 مفهكـ.

بػراز  المعّلـيقكـ  .3 بتررار ا نشطة الكاردة فػي الخطػكة الاانيػة، باسػتخداـ رلمػات ا حػداث ذػذ، المػرة، كا 
ذنػا جف يقتػرح  المعّلػـب الخالفات التي تكجد في صكرنا العقلية، جم في مفاذيمنا عف ا حداث، كةػد يرغػ

جف جحػػد جسػػباب مػػا نصػػادفه مػػف صػػعكبة فػػي فهػػـ بع ػػنا الػػبعض جحيانػػان، ذػػك جف مفاذيمنػػا   ترػػكف جبػػدان 
متطابقػػة. علػػى الػػرغـ مػػف جننػػا نعػػرؼ الرلمػػات نفسػػها، فالرلمػػات عبػػارة عػػف عنػػاكيف جك جسػػما  للمفػػاذيـ، 

 كلرف رالن منا يجب جف يرتسب معانيه لهذ، الرلمات.
برعداد ةا مة رلمات ماؿ: يركنكف، حػيف، لف، يرػكف، حين ػذ، مػ ، اؿ، اػـ يسػأؿ ا طفػاؿ  المعّلـيقكـ  .4

مػػػا الػػػذم يتبػػػادر للػػػى عقػػػكلهـ عنػػػدما يسػػػمعكف رػػػؿ رلمػػػة مػػػف ذػػػذ، الرلمػػػات، اػػػـ يك ػػػح جف ذػػػذ، ليسػػػت 
تخدـ رلمات مفاذيـ، كلذلؾ نسميها رلمات ربط، كنحف نستعملها في الحديث كالرتابػة، فرلمػات الػربط تسػ

 م  رلمات المفاذيـ لتركيف جمؿ لها معنى.
نمػا ذػي جسػما   نػاس معينػيف جك  حػداث معينػة  .5 يك ح جف جسما  ا عالـ ليسػت رلمػات مفػاذيـ، كا 

 جك  مارف جك  شيا  معينة، كيقدـ جمالة على ذلؾ.
ةصػػيرة ةليلػػة مسػػتخدمان رلمتػػيف مػػف رلمػػات المفهػػكـ، كرلمػػة جك جراػػر مػػف رلمػػات .6 الػػربط،  يرػػكف جمػػال ن

كيرتػػب الجمػػؿ علػػى السػػبكرة، ليك ػػح لهػػـ ريػػؼ جف رلمػػات المفهػػكـ مػػ  رلمػػات الػػربط يسػػتخدمها النػػاس 
 لتبادؿ المعاني.
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نػكا جمػالن ةليلػة ةصػيرة مػف عنػدذـ، كيميػز لهػـ رلمػات المفهػكـ، كرلمػات يف جف يركّ تعّلميطلب مف الم .7
 الربط.

يعرفكنهػػػا  ؿ(، ذػػذ، رلمػػػات لمفػػاذيـيقػػدـ للصػػؼ رلمػػػات ةصػػيرة كغيػػر مفهكمػػػة ماػػؿ )رذيػػػب كمصػػقك  .8
جف معػاني المفػاذيـ ليسػت جامػدة،  اخاصػة للػى حػد مػا، يسػاعدذـ فػي جف يػدررك  بالعقػؿ، كلرػف لهػا معػاف

 نا.تعّلمكلرنها يمرف جف تنمك كتتيير رلما زاد 
يف، جك يختػػار فقػرة تعبػػر تعّلمػيختػار جػػز ان مػف رتػػاب مقرر)يرفػي صػػفحة(، كيعػد منهػػا نسػخان بعػػدد الم .9

رسػػػالة محػػػددة، كيطلػػػب مػػػنهـ جميعػػػان ةػػػرا ة الفقػػػرة، كتمييػػػز المفػػػاذيـ ا ساسػػػية فيهػػػا، كيطلػػػب مػػػنهـ  عػػػف
، 2007)سػػرايا، مالحظػػة رلمػػات الػػربط، كبعػػض رلمػػات المفػػاذيـ التػػي تعػػد جةػػؿ جذميػػة بالنسػػبة للقصػػة. 

 ،كجػكيف نكفاؾ؛ ك 229-228، صػ2004؛ كةالدة، 257-255، صػ2006شاذيف، ؛ ك 299-298صػ
 (36-34صػ ،1995

 

 :خرا ط المفهكـ بنا جنشطة  - ب
 ةػػػالدة،؛ ك 300-299صػػػػ ،2007 )سػػػرايا،بحسب خريطػػػة المفهػػػكـ: بنػػػا با نشػػػطة ااتيػػػة ل المعّلػػػـيقػػػكـ 
 (37-36، صػ1995 ،كجكيف نكفاؾك  ؛230-229صػ ،2004

كشػػمكلية يطلػػب مػػف ا طفػػاؿ جف يرتبػػكا المفػػاذيـ التػػي كجػػدكذا، ابتػػدا ن مػػف المفػػاذيـ ا راػػر عمكميػػة  .1
للػػى ا ةػػؿ عمكميػػة كشػػمكلية، كةػػد تختلػػؼ ةػػكا ـ ا طفػػاؿ كلرػػف ينبيػػي جف يػػدرركا جف بعػػض المفػػاذيـ ةػػد 
ترػػكف جراػػر بػػركزان كجذميػػة فػػي القصػػة مػػف ا خػػرل، اػػـ يسػػاعدذـ فػػي ترػػكيف خريطػػة مفػػاذيـ مسػػتخدميف 

 المفاذيـ المكجكدة في ةكا مهـ، كيمرف جف يتـ ذذا على السبكرة.
رات جخػػرل لترػػكف كاجبػػان منزليػػان جك كاجبػػان يقكمػػكف بػػه فػػي الصػػؼ، كيطلػػب مػػنهـ ترػػكيف يختػار عػػدة فقػػ .2

كف الخريطػة نفسػػها بنػػطفلػيف جك جراػر ي المعّلػػـخريطػة المفهػكـ، كةػػد كجػد نكفػػاؾ جف ذنػاؾ فا ػدة فلػػف يجػد 
فػاذيـ للنص، كةد كجد رذلؾ جنه مف المفيد جف يعمؿ بعض ا طفاؿ جزكاجان جك االاػة فػي بنػا  خريطػة الم

 كذلؾ لقيامهـ بالراير مف المناةشة الجيدة.
يف جف يقػػػػػراكا خػػػػرا طهـ رقصػػػػػة بعػػػػػد جف يركنػػػػػكا ةػػػػد جرملكذػػػػػا بيػػػػػكـ جك يػػػػػكميف، تعّلمػػػػػيطلػػػػب مػػػػػف الم .3

كف الذيف يرّكنكف خرا ط جيدة سكؼ يظهركف دةة ملحكظة في لعادة معاني النص، علػى الػرغـ تعّلمفالم
يف فػي معرفػة جف الخػرا ط الجيػدة ذػي التػي تعّلمػجرا  يسػاعد الممف جنهـ لـ يحفظكا النص، لذ لف ذذا اا
 تحتكم على المعاني ا ساسية في النص.

يرػػكف ةػػا متيف جك جراػػر مػػف رلمػػات المفهػػكـ مػػف مك ػػكع نػػكةش حػػدياان فػػي الصػػؼ كينبيػػي جف ترػػكف  .4
رلمػات ، يف يختػاركف مك ػكع ةا مػة التعّلمػالرلمات مترابطة، جم ذات صلة بمك كع مشترؾ، كيتػرؾ الم

 السابقة. 1اـ يطلب تررار الخطكة 
 يجرم مناةشة م  الصؼ لذ لنه: .5
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 كجسما  العلـ. ،كرلمات الربط ،كالحدث، كالشي  ،يراج  معهـ تعريؼ المفهكـ 
  يػػػذررذـ جف بعػػػض المفػػػاذيـ ماػػػؿ )تزحلػػػؽ الجليػػػد، كانفجػػػار البررػػػاف، كطلبػػػة ذكك تحصػػػيؿ عػػػاؿ( لهػػػا

   ت مف مفاذيـ جبسط كجرار عمكمية.جنها تعنكاف مرّكف مف رلمتيف جك جرار رغـ 
بتػدريب التالميػذ علػى اسػتعماؿ  ,2001et. al,  (Brandtكانطالةان مػف تكصػيات دراسػة برانػدت كرفاةػه)

كرفاةػػه جف عػػدـ فهػػـ التالميػػذ الشػػامؿ  كبنػػا  خػػرا ط المفػػاذيـ ةبػػؿ البػػد  بتطبيػػؽ الدراسػػة، لذ يػػرل برانػػدت
 خػػرا ط اسػػتخداـ علػىفػػي الدراسػة الحاليػػة للخػرا ط ةػػد يعقػد ا مػػر، لػػذلؾ فقػد درب جفػػراد العينػة التجريبيػػة 

يقكـ علػى الجمػ  بػيف مجمكعػة مػف  ان جسلكب حصص دراسية، كاعتمد في تدريبهـ (7)المفاذيـ على مدل 
ية رنكفػاؾر التػي ةػدمها للصػفكؼ مػف الاالػث للػى السػاب ، ركنهػا استراتيج تماستخد ا ساليب السابقة، لذ

الصؼ الرابػ  ا ساسػي، كذلػؾ علػى  المركنة مف تالميذالتجريبية تتناسب م  العمر الزمني  فراد العينة 
، يػػذمػػدل جربػػ  حصػػص تدريبيػػة، اػػـ اختيػػرت فػػي الحصػػة الخامسػػة فقػػرة مػػف رتػػاب العلػػكـ المقػػرر للتالم

المفػػاذيـ ا ساسػية كالفرعيػػة كمالحظػػة رلمػػات الػػربط، اػـ ةامػػت الباحاػػة بالتعػػاكف مػػ  كطلػب للػػيهـ تمييػػز 
 بنػػا ب ة، كفػػي نهايػػة رػػؿ حصػػة رلػػؼ التالميػػذبتصػػميـ خريطػػة مفػػاذيـ لهػػذ، الفقػػرة علػػى السػػبكر  يػػذالتالم

 .المفاذيـ طةيخر  بنا على  هـتدريبل خريطة مفاذيـ لمك كع ما حسب اختيارذـ، كذلؾ ركاجب منزلي
 

 : صن  ات خر ئط   م اى ـ 2-9
 تصنؼ خرا ط المفاذيـ تبعان لمحكريف:

 ا كؿ: تصنيفات خرا ط المفاذيـ مف حيث تقديـ المفهكـ. 2-9-1
يف ةا مػػة بالمفػػاذيـ العلميػػة المرتبطػػة بمك ػػكع مػػا، كرػػذلؾ رلمػػات الػػربط لذا تعّلمػػللم المعّلػػـفرمػػا جف يقػػدـ 

كف المفػاذيـ العلميػة كرلمػات تعّلمػلها، جك جف يستخرج الم تطلب ا مر ذلؾ، كيطلب منهـ تصميـ خريطة
خريطػػة  بنػا الػربط مػف خػػالؿ نػص مػػا فػي الرتػػاب المدرسػي، اػػـ يقكمػكف بترتيػػب تلػؾ المفػػاذيـ، كمػف اػػـ 

 (  457، صػ2009لها. )لمبك سعيدم كالبلكشي، 
 .تعّلـكالم المعّلـالااني: تصنيفات خرا ط المفاذيـ مف حيث دكر رؿ مف  2-9-2

مػا جف تعّلمػمها للميقػدتمحكر العملية التعليمية، فيقكـ برعداد الخريطة بمفػرد، ك  المعّلـفرما جف يركف  يف، كا 
بػدكر المكجػه  المعّلػـمحػكر العمليػة التعليميػة، فيقػكـ ببنػا  الخريطػة، لمػا فرديػان جك تعاكنيػان، ك  تعّلـيركف الم

ما جف تبنى الخريطة مشاررة بيف تعّلمللم (، كيف ػؿ عنػد 255، صػػ2006)شاذيف، تعّلـكالم ـالمعلّ يف، كا 
مفهػكـ، اػـ بتقػديـ فرػرة المفهػكـ، كةػد يرػكف ذلػؾ بتعريػؼ ال المعّلػـتصميـ خريطة مفػاذيـ لفصػؿ، جف يبػدج 

تعرؼ المفاذيـ كالعالةات بينها، رمػا ذػي فػي بنيػتهـ المعرفيػة، كرمػا ذػي مكجػكدة يف في تعّلممساعدة الم
، 2009، لبراذيـكف.)تعّلمػػيريػػؼ  تعّلػػـيف علػػى تعّلمػػيسػػاعد الم المعّلػػـفػػرف  فػػي الطبيعػػة، كبهػػذا ا سػػلكب

 (333، صػ2008؛ الهكيدم، 690صػ
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رمحػػكر للعمليػػة التعليميػػة، كمسػػاعدته علػػى ارتسػػاب  تعّلـالترريػػز علػػى المػػ الحاليػػة علػػى الدراسػػة قػػكـكت
كالفرعية، كا نتقػاؿ بػه مػف حالػة  الر يسةة للى مفاذيمها تعّلمالذاتي، كدفعه لتحليؿ المادة الم تعّلـآليات ال

المعنػى،  اذ تعّلـتلقي المعلكمة للى حالة بنا  المعلكمة، كدمجها ببنيته المعرفية بشػرؿ فعػاؿ بمػا يحقػؽ الػ
الػػذم يلعػػب دكر  المعّلػػـيف ببنػػا  خػػرا ط المفػػاذيـ بأنفسػػهـ، كتحػػت لشػػراؼ تعّلمػػكذلػػؾ مػػف خػػالؿ ةيػػاـ الم

 ف:ااةتراحية، كذنا يبرز جمامه تعّلمالمكجه كالمنظـ للعملية التعليمية ال
فػػػي البدايػػة بمراجعػػة مػػا تمػػت دراسػػػته فػػي الحصػػة الما ػػية، اػػػـ  المعّلػػـيمرػػف جف يقػػكـ  ا ةتػػراح ا كؿ:

يف فػػي تعّلمػػلمينتقػػؿ للػػى الػػدرس الجديػػد، كةبػػؿ البػػد  بالػػدرس كاسػػتخداـ خريطػػة المفػػاذيـ، يقػػكـ بتكزيػػ  ا
التعػػػاكني، كبعػػػد ذلػػػؾ يقػػػكـ بتكزيػػػ  مجمكعػػػة الصػػػكر جك  تعّلـمجمكعػػػات تعاكنيػػػة مػػػ  ا لتػػػزاـ بقكاعػػػد الػػػ

المجسمات التي ةاـ برح ارذا للقياـ بعملية ا سترشاؼ، جك ةد يرتفػي باختيػار فقػرة جك فقػرات مػف رتػاب 
كف فػػػػي تعّلمػػػػعػػػػد ذلػػػػؾ يقػػػػكـ المالعلػػػػكـ، جك رسػػػػمة معينػػػػة، جك جػػػػدكؿ معػػػػيف، جك صػػػػكر، جك مػػػػا شػػػػابه، كب

 العشريف دةيقة ا خيرة مف الحصة بااتي:
، جك ك ػػػ  خػػػط جك دا ػػػرة حػػػكؿ المفػػػاذيـ المعّلػػػـتفحػػػص الصػػػكر جك النمػػػاذج المعطػػػاة لهػػػـ مػػػف ةبػػػؿ  .1

بمناةشػػة مػػػا تكصػػؿ لليػػػه  المعّلػػـالمكجػػكدة فػػػي الفقػػرة جك الفقػػرات جك الرسػػػـ جك الجػػدكؿ، اػػـ يقػػػكـ  الر يسػػة
 كتك يح بعض ا مكر لهـ.كف، تعّلمالم
 ذلؾ. المعّلـرتابة المفاذيـ الخاصة على جكراؽ خارجية جك بطاةات لك جراد  .2
ترتيب المفاذيـ مف العاـ للى ا ةؿ عمكمية، اـ ا ةؿ، كذرذا، كرػذلؾ لبػراز ا مالػة، مػ  اختيػار نػكع  .3

 الخريطة.
خػػػالؿ اختيػػػار رلمػػػات تصػػػميـ الخريطػػػة الخاصػػػة بالػػػدرس، مػػػ  عمػػػؿ الكصػػػالت بػػػيف المفػػػاذيـ مػػػف  .4

 الربط.
التعػػػاكني( بعػػػرض خريطػػػة المفػػػاذيـ جمػػػاـ بػػػاةي جفػػػراد الصػػػؼ،  تعّلـةيػػػاـ رػػػؿ مجمكعػػػة )فػػػي حالػػػة الػػػ .5

التػي ةػاـ  للطلبػة الخريطػة النمكذجيػةرعػدادذا، اػـ يقػدـ ب يف فػي الخػرا ط التػي ةػامكاتعّلمالم المعّلـفيناةش 
 .(463-462، صػ2009رعدادذا )لمبك سعيدم كالبلكشي، ب

 :يفيتـ كفقه ما يل ا ةتراح الاانيجما 
 الشا عة )المناةشة كالشرح كغيرذا(. تعليـبعرض الدرس برحدل جساليب ال المعّلـيقكـ  .1
التعػػػػاكني، فػػػػي حالػػػػة جراد ذلػػػػؾ، كترػػػػكف متجانسػػػػة جك غيػػػػر  تعّلـبترػػػػكيف مجمكعػػػػات الػػػػ المعّلػػػػـيقػػػػكـ  .2

 متجانسة.
 بعد عرض الدرس. ـكف باستخالص المفاذيتعّلميقكـ الم .3
عداد خريطة مفاذيـ لها.تعّلميقكـ الم .4  كف بترتيب تلؾ المفاذيـ كا 
ليقػػكـ بمناةشػػتها مػػ  بػػاةي جفػػراد  المعّلػػـالتعػػاكني، خريطتهػػا للػػى  تعّلـتقػػدـ رػػؿ مجمكعػػة، فػػي حالػػة الػػ .5

 الصؼ.
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اكني، يف بعمػػؿ الخريطػػة بشػػرؿ تعػػتعّلمػػيف بشػػرؿ فػػردم، فػػي حػػاؿ ةيػػاـ المتعّلمػػمػػف الم المعّلػػـيطلػػب  .6
 عمؿ خريطة مفاذيـ للدرس كةد تركف على شرؿ كاجب مدرسي.

عطا  تعليقات عليها كتقييمها.تعّلمتتـ مناةشة الم .7  يف، في الحصة التالية بخرا طهـ الفردية، كا 
، هنفسػػػػالسػػػػابؽ  )المرجػػػػ  يف الخريطػػػػة النمكذجيػػػػة التػػػػي ةػػػػاـ برعػػػػدادذا للػػػػدرس.تعّلمػػػػللم المعّلػػػػـيقػػػػدـ  .8
كالمفػاذيـ الفرعيػة، جك ةػد يتػرؾ  الػر يسةد يسػاعد طلبتػه فػي تحديػد المفهػكـ  المعّلـكذرذا فرف  ،(463صػ

 ا ةتراح ااتي: المعّلـ( على 2004لهـ مهمة استخراجها كترتيبها، كذنا فقد اةترح عفانة كالخزندار)
 للدرس. الر يسةه م  تحديد المفهكـ جك المفاذيـ تعليمعرض المك كع المراد  .1
، جم رتابػػة ةا مػػة بالمفػػاذيـ الر يسػػةتحديػػد المفػػاذيـ الفرعيػػة المت ػػمنة فػػي المفهػػكـ العػػاـ جك المفػػاذيـ  .2

 .هاتعرفكف مف تعّلمسبكرة، حتى يتمرف المالفرعية على ال
 ايجاد الرلمات المفتاحية، جك العالةات الرابطة بيف المفاذيـ الفرعية. .3
كرة، مػػ  ك ػػ  الرلمػػات المفتاحيػػة علػػى ا سػػهـ جك تنظػػيـ المفػػاذيـ الفرعيػػة بشػػرؿ ذرمػػي علػػى السػػب .4

 العالةات الرابطة بيف المفاذيـ الفرعية.
 برعطا  جمالة عليها. المفاذيـ الفرعية تك يح .5

يف جف يقكمكا برعداد خرا ط المفػاذيـ فػي مك ػكع الػدرس ررػؿ، سػكا  تعّلممف الم المعّلـكبعد ذلؾ يطلب 
لديهـ)عفانػػػة  تعّلـة، كبقػػػا  جاػػػر الػػػتعّلمػػػؿ لتقػػػاف المفػػػاذيـ المرػػػاف ذلػػػؾ فرديػػػان جك جماعيػػػان، كذلػػػؾ مػػػف ججػػػ

دراسػػػػػػػة مقترحػػػػػػػات مػػػػػػػا جػػػػػػػا  فػػػػػػػي  بالحسػػػػػػػبافكتأخػػػػػػػذ ذػػػػػػػذ، الدراسػػػػػػػة ، (146، صػػػػػػػػ2004كالخزنػػػػػػػدار، 
، كرػػذلؾ التعػػاكني مػ  خػػرا ط المفػػاذيـ تعّلـ ػػركرة مراملػة الػػب (،2006ةبػػاض)ك  ،(Basso,2004)باسػك

المدرسػة يػذ بتطػكير خػرا ط المفػاذيـ التعاكنيػة لػدل تالم ((Chiu,2004تشػك دراسػةمقترحاتما جا  في 
فػي  الطريقػة السػا دةة خرا ط المفػاذيـ التعاكنيػة مقارنػة باستراتيجيللى تقصي جار ، كلذلؾ سعت ا بتدا ية

بتقسػػػيـ  المعّلػػػـ، لذ يقػػػكـ ارتسػػػاب المفػػػاذيـ العلميػػػة، باعتمػػػاد طريقػػػة تجمػػػ  ا ةتراحػػػات السػػػابقة جميعهػػػا
يف للػػػى المجمكعػػػات تعّلمػػػع الميػػػكز الػػػدرس للػػػى فقػػػرات لذا احتػػػاج ا مػػػر للػػػى ذلػػػؾ، كةبػػػؿ البػػػد  بالػػػدرس 

كمػػػا تت ػػمنه مػػف جفرػػػار)فقرات( كتنظيمهػػا بشػػػرؿ بتقػػديـ فرػػػرة الػػدرس الجديػػد  المعّلػػـالتعاكنيػػة، اػػـ يقػػػكـ 
، كذلػػؾ الشػػا عة تعلػػيـب ال، ةبػػؿ ا نتقػػاؿ للػػى شػػرح رػػؿ فقػػرة علػػى حػػدا برحػػدل جسػػاليذرمػػي علػػى السػػبكرة

علػى  يػذبمسػاعدة التالم المعّلػـمػف  ػركرة ةيػاـ  (2004عفانة كالخزنػدار) في اةتراحجا  استنادان للى ما 
كف بك ػ  خػط جك تعّلمػكبعد ذلؾ يقػكـ الم للدرس كالمفاذيـ الفرعية المت منة فيه، الر يستحديد المفهكـ 

المكجػػػكدة فػػػي الفقػػػرة، كالتػػػدرج فػػػي اسػػػتخالص المفػػػاذيـ كترتيبهػػػا بحسػػػب  الر يسػػػةدا ػػػرة حػػػكؿ المفػػػاذيـ 
اسػػتنادان للػػى  المعّلػػـالتعػػاكني لخريطػػة مفػػاذيـ الفقػػرة، كذلػػؾ تحػػت لشػػراؼ  بنػػا ةبػػؿ الشػػركع بال شػػمكليتها،

جراػر كمشػػاررة  المعّلػـ ػركرة تػػدخؿ ، ب(Sanzol&García,2008)بعاابًضّوّعبسعا٘تكصػيات دراسػة
 بنػا ، كعنػد انتهػا  جميػ  المجمكعػات مػف معّلػــ خريطػة المفػاذيـ للاػـ تقػد المجمكعات في جانػا  عملهػا،

   ها، يتـ ا نتقاؿ للى الفقرة التالية كتطبيؽ الطريقة السابقة نفسها.خرا ط
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 :Collaborative  Concept  Mapping  (CCM)خر ئط   م اى ـ    عاون    -3
التعاكني طريقتيف مرملتيف لبع هما الػبعض، فيمػا يػدعى باسػتراتيجية خػرا ط  تعّلـالمفاذيـ كال تعد خرا ط

لترػػػكف جداة ذم المعنػػػى، ك  تعّلـالمفػػاذيـ التعاكنيػػػة، التػػػي تجمػػػ  ميػػػزات رػػػؿ مػػف الطػػػريقتيف فػػػي تحقيػػػؽ الػػػ
 تعّلـمعػػان، فبنػػا  خريطػػة المفهػػكـ فػػي بي ػػة تعاكنيػػة يلعػػب دكران فػػي تػػأميف التفاعػػؿ بػػيف المػػ تعّلػػـتكاصػػؿ ك 

 يف مف جهة جخرل.تعّلمكباةي الم المعّلـكمادة التعليـ مف جهة، كبينه كبيف 
 :   عاوني وخر ئط   م اى ـ  عّلـ  عالق    ف    3-1

 التطػكر الرمػي كالريفػي للمعرفػة اانسػانية كفالمرّبػ عندما ات ػحت معػالـ الاػكرة العلميػة المعاصػرة، جدرؾ
 التػػي تكاجػه المػػربيف الر يسػةالتحػػديات  لحػدلكجصػػبحت  المعرفيػة، با نفجػػاراتالػذم جدل للػى مػػا يسػمى 

   .ا جياؿ منذ طفكلتهـ على مكاجهة ماؿ ذذا التطكر ةساعدم يةريف ذي
المفػاذيـ كالمبػادا التػي يمرػف فػي  ػك ها  جم ،ا ذتماـ بأساسيات العلػـ :ذما كذنا برز اتجاذاف ر يساف

نمػػا  القػػدرة علػػى متابعػػة العلػػـ فػػي تطػػكر،  الػػذاتي، تعّلـكا ذتمػػاـ بػػال فهػػـ العديػػد مػػف الحقػػا ؽ الجز يػػة، كا 
ربكيػػكف اذتمامػػان متزايػػدان فػػي السػػنكات ا خيػػرة جكلػػى التّ ، رمػػا (94صػػػ ،2005 )الشػػربيني كصػػادؽ، كنمػػك،

كمػف جبػرز ذػذ، النشػاطات اسػتخداـ  ،تعّلـمحكران لعملية التعليـ كالػ تعّلـالمتجعؿ  لألنشطة كالفعاليات التي
التعػػاكني  تعّلـكتظهػػر نتػػا ج البحػػكث حػػكؿ الػػ ،(84صػػػ ،2009 الحيلػػة،ك  التعػػاكني )مرعػػي تعّلـالػػ طريقػػة
بهػػا لمػػدة كف المػػادة الدراسػػية بشػػرؿ جف ػػؿ كيحتفظػػكف تعّلمػػكف بهػػذ، الطريقػػة يتعّلمػػيف الػػذيف يتعّلمػػجف الم
 فرػار،ا كيناةشػكف  سػ لة،ا  قػّدمكفف يك تعّلمفػالم ذم المعنػى، تعّلـمػف الكصػكؿ للػى الػكف مرنتكي جطكؿ،

كيسػػػتخدمكف التفريػػػر  كيحصػػػلكف علػػػى نقػػػد بنػػػا ، كف فػػػف ا سػػػتماع،تعّلمػػػيرمػػػا  خطػػػا ،ا كيقعػػػكف فػػػي 
تقػاف المفػاذيـ، مما المنطقي في مناةشاتهـ  حػؿ المشػرالت كاتخػاذ القػرارات، كبالتػالي ،يساعد على فهـ كا 

 ،2005 سػػليماف،ك  ؛255صػػ ،2006 جديػػدة )خ ػر،، فػي مكاةػؼ ك تعّلمػػالقػدرة علػػى تطبيػؽ مػا  ةنميػتك 
علػػى شػػمؿ محتكيػػات  ذنػػاؾ مػػف ذػػك ةػػادركنتيجػػة لطبيعػػة ا نفجػػار المعرفػػي لػػـ يعػػد ، (109-108صػػػ

ذامػان، يقػربهـ مػف يف نمكذجػان تعّلمػالم لذلؾ راف التعاكف بػيف بهدؼ ليجاد معرفة جديدة، المعرفة جميعها،
فالراير مف ا رتشافات العلمية تػـ مػف خػالؿ  ،لية العلـ، كمف طريقة عمؿ العلما  في مجمكعات بحاية

 ك ػػمف مخطػػط للعمػػؿ علػػى مسػػا ؿ علميػػة محػػددة، فػػرؽ علميػػة مركنػػة مػػف جفػػراد ذكم خلفيػػات مختلفػػة،
، كانطالةػػان (321صػػػ ،2007 ،كالصػػافي )عيػػاش  تتتطلػػب مزيجػػان معرفيػػان مػػف نػػكاح مختلفػػة مػػف المجػػا

مػػػف جف ا تجػػػا، السػػػا د ذػػػك ا شػػػتراؾ العػػػالمي فػػػي المعرفػػػة بػػػيف البلػػػداف كا شػػػخاص، كالبنػػػا  المشػػػترؾ 
فػػػػي مجمكعػػػػات تعاكنيػػػػة لتطػػػػكير ةدرتػػػػه علػػػػى المشػػػػاررة  تعّلـللمعرفػػػػة، لػػػػذلؾ رػػػػاف   بػػػػد مػػػػف دمػػػػج المػػػػ

الحاجػة العالميػة للػى التعػاكف تشػجعنا علػى اسػتعماؿ خػرا ط ، فهػذ، (Ambel, et. al, 2004)العالميػة
المعرفػة الجديػدة بتلػؾ المكجػكدة  تعّلـالمفاذيـ  مف مجمكعة تركف فيها المعرفة مشتررة، يرامؿ فيها الم

انطالةػػان رمػػا تػأتي الحاجػػة للػػى التعػػاكف  ػمف خػػرا ط المفػػاذيـ  ،(Tifi&Lombardi,2006)سػابقان لديػػه
)جبػك  نفسػها الدرجػة جك القػكةبمكجكدة لدل جمي  ا فراد  ليست خرا ط المفاذيـ بنا ك ةدرة تركيف جمف جف 
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خريطػة  بنػا يف بااحبػاط حػيف   يسػتطيعكف تعّلمػكحتػى   يصػاب بعػض الم، (291صػػ ،3113 سيؼ،
للػػى  المعّلػػـيلجػػأ  ،يف علػػى جف يفرػػركا فػػي تفريػػرذـ الخػػاصتعّلمػػكلتشػػجي  ذػػا   الم ،جيػػدان  بنػػا ن المفػػاذيـ 

 هـ للخريطػة،بنػا كفػي جانػا   ،خريطػة مفػاذيـ كاحػدة بنػا معان في فيها يشترركف ، عمؿ مجمكعات تعاكنية
كترػػكف النتيجػػة النها يػػة  كي ػػيؼ جحػػدذـ للػػى ااخػػر كيأخػػذ منػػه، كيمػػدحكف بع ػػهـ الػػبعض، يناةشػػكف،

 (281-:27صػػ ،3116 ،لبراذيـ) خريطة مفاذيـ جيدة متفؽ عليها بنا لهذا العمؿ 
 :أىم   خر ئط   م اى ـ    عاون   3-2  

يرتػػػػػػػػػؿ ،(Simone,et.al,2001)رسػػػػػػػػػيمكف كرفاةػػػػػػػػػػهجرػػػػػػػػػد العديػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف البػػػػػػػػػػاحايف   كمارسػػػػػػػػػػيميالنزكا 
(Ertl&Maximilans,1998) اميسػػػػػػػػػػػػػػاف كذامكنػػػػػػػػػػػػػػد خ، كKhamesan&Hammond,2004)،)  جف

التعاكني تقنيتاف مرملتاف لبع هما البعض مف خالؿ دمػج فكا ػد رػؿ منهمػا معػان.  تعّلـخرا ط المفاذيـ كال
فػػػي آف معػػػان،  تعّلػػػـ، لذ تبػػػرز رػػػأداة تكاصػػػؿ كجداة ةيمتػػػاف (CCM)فالختيػػػار خػػػرا ط المفػػػاذيـ التعاكنيػػػة

،(Tifi& Lombardi, 2008)يف كتعطػػي محفػػزات ليجابيػة تسػػمح بتقػدير الػػذات تعّلمػالم تعّلػػـتحسػف 

دارة المشػػػػػػػاري ، مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ لتاحتهػػػػػػػا تبػػػػػػػادؿ المعلكمػػػػػػػات  ػػػػػػػمف رمػػػػػػػا  تسػػػػػػػتعمؿ لحػػػػػػػؿ المشػػػػػػػرالت كا 
عػادة خريطػة المفػاذيـ، التػدريب علػى لنشػا  ذلػؾ جف (،(Cañas, et. al, 2003المجمكعػة مػف هػا بنا كا 

حػػكؿ  يف بتبػػادؿ كجهػات النظػرتعّلمػسػمح للمي يعػػد جهػدان عقليػان معرفيػػان جماعيػان، ااخػريف، بمشػاررة جديػد
بمػػا ، (36صػػػ ،3112 ةطػػامي كةطػػامي،؛ ك 3:2صػػػ ،3118 )سػػرايا، بع ػػها بػػبعض  عالةػػات المفػػاذيـ

متلػؾ الفػرد القػدرة علػى تطػكير خريطػة المفػاذيـ كتعػديلها مػف خػالؿ المناةشػة يدعـ عمليات اابػداع، لذ ي
، كرذلؾ مف خالؿ التماػيالت البصػرية المشػتررة (Gaines, et. al, 1994, p3)كربطها بالمكاد ا خرل

 (Hoppe& Gaßner, 2002) المجمكعات تعّلـالتي تعد مسهالن كميسران للعمليات اابداعية في 

كعلى الرغـ مف اختالؼ اارا  حكؿ فعالية خرا ط المفاذيـ التعاكنيػة مقارنػة بالفرديػة، فمػف البػاحايف مػف 
، (3113الجزا رم)رػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػىن كتنكعػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػف الخػػػػػػػػػرا ط الفرديػػػػػػػػػة كجػػػػػػػػػد جف الخػػػػػػػػػرا ط التعاكنيػػػػػػػػػة جراػػػػػػػػػر غ

سػػػػػػػػػػػػػػانزكؿ ك ، ((Kwon&Cifuentes,2009رػػػػػػػػػػػػػػكف كسػػػػػػػػػػػػػػيفينتسك ، (Coutinho,2009)كركتينهػػػػػػػػػػػػػػك
التعػػػاكني باسػػػتخداـ خػػػرا ط  تعّلـفػػػي حػػػيف لػػػـ يجػػػد آخػػػركف جف الػػػ، (Sanzol&García,2008)اكجارسػػي

كجافػػػػػػػاد(،(Ritchie&Volkl,2000كفكلرػػػػػػػؿريتشػػػػػػػيرالفػػػػػػػردم  تعّلـالمفػػػػػػػاذيـ رػػػػػػػاف جف ػػػػػػػؿ مػػػػػػػف الػػػػػػػ

ل  جف العديػد مػف الدراسػات جرػدت فعاليػة خػرا ط المفػاذيـ  ،((Javad; Azar&Ostevar,2008كرفاةػه
 التعاكنية في:

ة تعّلمػػػػزيػػػادة التحصػػػيؿ كاانجػػػاز مػػػػف خػػػالؿ خفػػػض ااحبػػػاط كزيػػػػادة الفهػػػـ كا حتفػػػاظ بالمفػػػاذيـ الم .1
، (Haugwit&Sandmann,2009)، كذاييكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاندماف(3113)الجزا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم ردراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

(Liang,2010-2011ليان ك  ((Hsu, 2008-2009كذسك،(Hsieh,2010-2011)كذسيه(،

اسػػػػػػػػانزكؿ كجارسػػػػػػػػي ردراسػػػػػػػػةذم المعنػػػػػػػػى كالمشػػػػػػػػاررة فػػػػػػػػي صػػػػػػػػن  القػػػػػػػػرارات كالمناةشػػػػػػػػات  تعّلـالػػػػػػػػ .2
(Sanzol&García, 2008)
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 (3111) ردراسة السيدف  مستكل الداف  لإلنجاز رسب ا تجاذات اايجابية نحك العلكـ كر  .4

 . ردراسػةمػف خػالؿ البنػا  علػى جفرػار ااخػريف كتكسػي  المعرفػة المفاذيميػة لاارة النقػاش بػيف التالميػذ .4
((Boxtel, et. al, 2002 بكرستؿ كرفاةه

ؿ اسػتعمفقػد  مػا لهػا مػف جذميػة،خػرا ط المفػاذيـ التعاكنيػة كيارد التطكر العالمي الذم شهدته اسػتراتيجية 
بكسػػػػا لها  اانترنػػػػت شػػػػبرة تلاسػػػػتعمكذلػػػػؾ منػػػػذ منتصػػػػؼ التسػػػػعينات، اػػػػـ  ،هاعالميػػػػان لػػػػدعمالحاسػػػػكب 
جكلػػػػى المحػػػػاك ت  Gaines,1995)&(Shaw، لذ نفػػػػذ شػػػػك كجػػػػاينزركسػػػػيلة مسػػػػاعدة لبنا هػػػػا التعاكنيػػػػة
رمػػا طػػكر (،(Khamesan& Hammond, 2004خػػرا ط المفػػاذيـ التعاكنيػػة علػػى الشػػبرة سػػتعماؿ 

، (Institute for Human and Machine Cognition) (IHMC)كااليػةالمعرفػة اانسػانية معهػد
المتػػكافر مجانػػان للمنظمػػات التربكيػػة كبالعديػػد مػػف الليػػات، الػػذم (Cmap tool) برنػػامج خػػرا ط المفػػاذيـ

يشػػج  المسػػتعمليف مػػف رػػؿ ا عمػػار كفػػي مجػػا ت مختلفػػة مػػف المعرفػػة كمػػف عػػدد ربيػػر مػػف البلػػداف، 
لتمايػػػػػػػػػؿ معػػػػػػػػػرفتهـ بشػػػػػػػػػرؿ منفػػػػػػػػػرد جك بشػػػػػػػػػرؿ جمػػػػػػػػػاعي يػػػػػػػػػتـ فيػػػػػػػػػه التعػػػػػػػػػاكف كا شػػػػػػػػػتراؾ فػػػػػػػػػي بنػػػػػػػػػا  

لذ اتخػذ  (، ,2004Novak& Cañas,  Cañas, et. al, 2004b 2005Cañas,et. al).المعرفػة
عػف بعػد،  تعّلـتطبيؽ خرا ط المفاذيـ رأداة تعاكنية شرليف عالمييف: لما حالة كجه لكجػه، جك فػي حالػة الػ

حيػػث يعمػػؿ المشػػارركف فػػي الكةػػت نفسػػه، جك بشػػرؿ   تػػكافقي، رػػؿ مشػػارؾ يعمػػؿ كذلػػؾ بشػػرؿ متػػزامف 
 انطالةػػان مػػف جذميػػةك  (،(Cañas,et.al,2003,p19Khamesan& Hammond,2004حسػػب كةتػػه

رػػاف   بػػد مػػف  ،التعاكنيػػة، كفػػي  ػػك  التطػػكر العػػالمي الػػذم شػػهدته ذػػذ، ا سػػتراتيجية خػػرا ط المفػػاذيـ
، كالعمػؿ علػى تحسػينها كزيػادة كجهػان لكجػه يػذالتي يبنيهػا التالم ،بخرا ط المفاذيـ التعاكنية محليان ا ذتماـ 
 .جف ؿ نتا ج ممرنة تحّقؽبحيث  فعاليتها

 :فعا    خر ئط   م اى ـ    عاون   3-3  
التعػػاكني،  تعّلـجةصػػى فا ػػدة مرجػػكة منهػػا عنػػد ا ذتمػػاـ ببي ػػة الػػ (CCM)خػػرا ط المفػػاذيـ التعاكنيػػة تحّقػؽ

فقػػػد انتشػػػرت ذػػػذ، ا سػػػتراتيجية مػػػف ةبػػػؿ المػػػربيف  ،يف فػػػي مراحػػػؿ عمريػػػة مبرػػػرةتعّلمػػػكعنػػػد تقػػػديمها للم
ذلػؾ جف ا طفػاؿ (، (Tyler&Walker, 2010في صفكؼ العلكـ في المرحلة ا بتدا يػة تعّلـلتحسيف ال

مسػػتقلة  تعّلػػـيف ا ربػػر سػػنان الػػذيف تبّنػػكا نمػػاذج تعّلمػػطبيعػػة خػػرا ط المفػػاذيـ مػػف الم لػػديهـ ليػػة جةػػرب للػػى
كخاصػػة بهػػـ، كجصػػبح لػػديهـ تراريػػب ذذنيػػة متسلسػػلة كمعقػػدة، لػػيس مػػف السػػهكلة خف ػػها للػػى مقترحػػات 

كجػد صػعكبة  ((Chiu,2004تشػكعلػى الػرغـ مػف جف ،(Tifi&Lombardi,2008)جكلية ةابلة للتشػارؾ
يفتقػركف للػى المهػارات  دا يػة، ترمػف فػي جف ذػا   التالميػذالمدرسػة ا بت يػذدراسػته علػى تالم عند تطبيؽ

الّشخصػػية الّصػػحيحة، كلػػذلؾ ذػػـ بحاجػػة للػػى جف يررسػػكا كةتػػان ربيػػران للمناةشػػات ا جتماعيػػة، كذػػذا يتػػرؾ 
 ات بالشرؿ ا ماؿ.لهـ القليؿ مف الكةت للترريز على المناةشات المعرفية، مما ةد يعيؽ تبادؿ المعلكم
 بنػػػا   يف علػػػى تعّلمػػػلػػػذلؾ كحتػػػى ترػػػكف خػػػرا ط المفػػػاذيـ التعاكنيػػػة جراػػػر فعاليػػػة، فقػػػد شػػػج  البػػػاحاكف الم

خػرا طهـ الفرديػة جك ن اػـ تعػديلها مػف خػالؿ المناةشػة الجماعيػة  ػمف المجمكعػة، كذلػؾ رػي ترػكف جراػػر 
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كذػػػػػػػذا مػػػػػػػا نجػػػػػػػد، فػػػػػػػي (،(Cicognani,2000,P100Oliver&Raubenheimer,2007,p3شػػػػػػػمك ن 
 (،(Luli&Helldén,2004كلػػػػػػػكلي كذيلػػػػػػػدف ،((Sanzol&García,2008سػػػػػػػانزكؿ كجارسػػػػػػػيادراسػػػػػػػة 

كالمشػػػارركف التػػػي تحسػػػف  المعّلػػػـها قػػّدمباا ػػافة لػػػذلؾ، اةتػػػرح آخػػػركف ا ذتمػػاـ بنكعيػػػة ا سػػػ لة التػػػي ي
جكصػػػػت دراسػػػػةفقػػػػد (،(Cañas&Novak,2006خريطػػػػة المفػػػػاذيـ كتحسػػػػف فهػػػػـ المشػػػػارريف كتفريػػػػرذـ

، لذ جراػػػر كمشػػػاررة المجمكعػػػات المعّلػػػـب ػػػركرة تػػػدخؿ  ((Sanzol&García,2008سػػػانزكؿ كجارسػػػيا
تحسػيف عمػؿ المجمكعػة بتحديػد ر ػيس الجلسػة كالمػدكف الػذم يسػجؿ المفػاذيـ  جف يسهـ فػي معّلـيمرف لل

 تعّلـلتخطػػيط للػػرمػػا جف ذنػػاؾ عػػامالن ذامػػان فػػي ا (،(Cañas,et. al,2003,p19كيبنػػي خريطػػة المفػػاذيـ
مااليػة بػػالترريز علػػى  تعّلػػـالتعػاكني، فتشػػريؿ المجمكعػة يجػػب ج  يتػرؾ للمصػػادفة، بػػؿ يجػب تهي ػػة بي ػة 

 تعّلـكغيػر المتجانسػة(، كذلػؾ لػدعـ الػ ،خصا ص المجمكعة ماؿ الحجـ كالترريب )التجمعػات المتجانسػة
 ,Brigham, 2003 Blatchford, et. al, 2007, p8-9)Baines, et. al كعمػؿ المجمكعػات

2003،)( لذ جرػػد كانػػWang,2009-2010فػػي دراسػػته جف نشػػاط الػػ )صػػييرة   يرػػكف فػػي زمػػر  تعّلـ
 بالحسػػػػباف راسػػػػة الحاليػػػػةالدكتأخػػػػذ تعػػػػاكني م ػػػػبكطة كصػػػػحيحة،  تعّلػػػػـاسػػػػتراتيجية  فعػػػػا ن مػػػػا لػػػػـ نتػػػػبف

التكصػػيات السػػابقة لزيػػادة فعاليػػة خػػرا ط المفػػاذيـ التعاكنيػػة، كلػػذلؾ طبقػػت ذػػذ، ا سػػتراتيجية فػػي صػػفكؼ 
 يػةتعّلمال ـ للعمليػة التعليميػةه كالمػنظّ الػذم يلعػب دكر المكّجػ المعّلػـكذلػؾ تحػت لشػراؼ  العلكـ ا بتدا يػة،

هػا فػي جانػا  عملهػا، لػػدمجها مػف خػالؿ تشػريؿ المجمكعػات كتكزيػ  ا دكار  ػمف رػؿ مجمكعػة، كمتابعت
في مناةشة معرفية تقلؿ مف ذدر الكةت، كلتزكيدذا بأس لة مكجهة تاير التفريػر كتحسػف خريطػة المفػاذيـ 

المبنية. 

 :حجـ   مجموع     عاون   ضمف  س ر   ج   خر ئط   م اى ـ    عاون   3-4
ف رايػران مػف  الفعػاؿ، المعّلػـمػف مهػارات  المجمكعػة التعاكنيػةيعد امػتالؾ المعرفػة كالخبػرة بمسػألة حجػـ  كا 

 ،لعػػدـ معػػرفتهـ بتػػأاير حجػػـ الفريػػؽ علػػى بػػاةي العمليػػات ،يف   يقيمػػكف لهػػذ، المسػػألة جم اذتمػػاـالمعّلمػػ
 ػمف  تعّلـفحجػـ الفريػؽ مػف العناصػر الهامػة لنجػاح مػنهج الػ، كعلى الكةػت كاتخػاذ القػرار كمػا للػى ذلػؾ

يعػػد مػػف العكامػػؿ  كالعػػدد غيػػر المناسػػب  ع ػػا  المجمكعػػة، (،101،104صػػػ ،2007 ؽ )حسػػنيف،يػػفر 
 ،2006 خ ػػػر،؛ ك 122صػػػػ ،2009 )لمبػػػك سػػػعيدم كالبلكشػػػي، المجمكعػػػات التعاكنيػػػةالتػػي تعيػػػؽ جدا  

 يتكةػؼ علػى حجػـ المجمكعػة  ػمف المجمكعػة جف عدد التفػاعالت Marcusمارركس يارد، ك (264صػ
(Marcus, 2009. p4)،  بنػا ن علػى النقػاط  (حجػـ المجمكعػة)جع ػا  المجمكعػةكيمرف جف يتحدد عدد

 ية:تاا
 تعاكنيةالمجمكعات الكمهاراتهـ كخبراتهـ في العمؿ داخؿ  هـمستكل ةدراتك  ذيعمر التالم.   
 كحجـ الصؼ.ذ في الصؼيعدد التالم ، 
 يف.المعّلمكطلبات  جذداؼ الدرس،كنكع الدرس، ك  تعّلـمك كعات ال 
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 ماسسػػػػػة الريػػػػػاض،ك  ؛183-182صػػػػػػ ،2005 الػػػػػديب،)كحجػػػػػـ العمػػػػػؿ. طبيعػػػػػة المهمػػػػػة جك النشػػػػػاط 
كاختلفػت اارا  ، Blatchford, et.al, 2003, p11 Chan, et. al, 2009, p9) ؛28صػػ ،2003

لرػػػػؿ حجػػػػـ مػػػػف جحجػػػػاـ فممرػػػػف،  تعّلػػػػـعػػػػة المناسػػػػب كا ماػػػػؿ لتحقيػػػػؽ جف ػػػػؿ جمك فػػػػي تحديػػػػد حجػػػػـ الم
با عتمػػاد علػػى  ذػػك المسػػاكؿ عػػف تحديػػد حجػػـ المجمكعػػات المعّلػػـكيعػػد  المجمكعػػة مزايػػا كخصػػا ص،

خطػكط ا تصػاؿ فػي المجمكعػات الانا يػة  (Chan,et.al, 2009)تشػاف كرفاةػه  النقاط السابقة، كيك ح
 كالاالاية كالرباعية مف خالؿ الشرؿ ااتي:

 
(Chan, et. al, 2009, p8)   

 يف:تعّلمتفاعؿ المكفيما يلي عرض لمزايا كسلبيات رؿ حجـ مف ناحية 
  كيقػؿ  السػلكؾ الخػارج عػف المهمػة،ك ؿ مشػرالت ا ن ػباط تق (2)فرديف مفالمركنة المجمكعة الانا ية

 رمػا تتميػز جنهػا تحػافظ علػى انهمػاؾ المجمكعػة فػي العمػؿ، كالكةت الالـز لتنظيـ العمػؿ،، تبادؿ الحديث
 لذ ممػػػا يػػػادم للػػػى ليجػػػاد عالةػػػات تتسػػػـ بػػػا حتراـ بػػػيف جع ػػػا  المجمكعػػػة، ،كتزيػػػد التكاصػػػؿ البصػػػرم
كذػػػػػذا مػػػػػا جردتػػػػػه دراسػػػػػة رػػػػػكف كسػػػػػيفينتس، للػػػػػى زميلػػػػػه فػػػػػي المجمكعػػػػػة تلميػػػػػذيتحػػػػػدث جك يسػػػػػتم  رػػػػػؿ 

(2007Kwon& Cifuentes, ) 
  رمػػا  ،كتبػػادؿ كجهػػات النظػػر ا سػػ لةتقػػديـ تشػػج  النقػػاش ك  جفػػراد (3مػػف)المركنػػة المجمكعػػة الاالايػػة

جرػدت جف  ( التػي1999)(جبك عطيػة)كذذا ما يتفؽ م  دراسة  تنمي المهارات ا جتماعية بمستكل جعلى،
 3مػػػػف مرّكنػػػػة بنظػػػػاـ المجمكعػػػػات التعاكنيػػػػة يرػػػػكف جف ػػػػؿ عنػػػػدما ترػػػػكف المجمكعػػػػات التعاكنيػػػػة  تعّلـالػػػػ

لػػف يجػػد ، غالبػػان ، اػػةيف الاالتعّلمػػ ف جحػػد الم ل  جف المجمكعػػات الاالايػػة ةػػد ترػػكف غيػػر محبػػذة،، بطػػاّل 
 .ااخريف بالعمؿ على المهمة معان  يفتعّلملم نشياؿ ا مف يتحدث معه جك يشارره في تنفيذ المهمة،

  ممػا يقػدـ  تقدـ مجمكعة متنكعة مف ا فرار ككجهػات النظػر، جفراد (4مف) المركنةالمجمكعة الرباعية
يػػػادم للػػػى لةامػػػة عالةػػػة صػػػداةة بػػػيف  يف الزكجػػػي فػػػي المجمكعػػػاتتعّلمػػػرمػػػا جف عػػػدد الم دعمػػػان جيػػػدان،

( 4جف جف ػػؿ حجػػـ للمجمكعػػة ذػػك المجمكعػػات التػػي تترػػكف مػػف ) (1999)الحيلػػة ةػػد جرػػدك ، يفتعّلمػػالم
( فػػي 3) ( بػػد ن مػػف6) ػػمنها ترػػكف خطػػكط ا تصػػاؿ  ف  ،، كتعػػد جف ػػؿ مػػف المجمكعػػة الاالايػػةجفػػراد

 .تعّلـادة احتما ت الفم اعفة خطكط ا تصاؿ يساعد على زي المجمكعة الاالاية،
 كاحتمػػػا ت انقسػػػاـ  تتػػػرؾ جحيانػػان كاحػػػدان خػػػارج ا تصػػػاؿ، جفػػػراد (5)مػػػف  المركنػػػة المجمكعػػة الخماسػػػية

 .المجمكعة الخماسية للى مجمكعتيف االاية كانا ية ممرنة
  علػػى الػػرغـ مػػف جنهػػا تػػامف الفرصػػة لإلفػػادة مػػف معػػارؼ  جفػػراد (6مػػف ) المركنػػة المجمكعػػة السداسػػية

يجعػػػؿ مػػػف درجػػػة ا نتمػػػا  كالمحبػػػة صػػػعبة بػػػيف جع ػػػا   ،العػػػددذػػػذا  كمهػػػارات جفػػػراد المجمكعػػػة، ل  جف
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 ،1999 )الحيلػػة، منػػاخ المجمكعػػة يتييػػر كيصػػبح ا ع ػػا  جةػػؿ تقيػػدان بمبػػادا المجمكعػػةف المجمكعػػة،
ماسسػػػػة ؛ ك 26صػػػػػ ،2008 الزعػػػػانيف كالخزنػػػػدار،عفانػػػػة ك ؛ ك 25-24صػػػػػ ،2008 طربيػػػػة،؛ ك 349صػػػػػ

الخصػػػػػػا ص المتييػػػػػػػرة  الزعػػػػػػانيف كالخزنػػػػػػدارعفانػػػػػػػة ك يك ػػػػػػح ك ، (29،62-28صػػػػػػػ ،2003 الريػػػػػػاض،
 :ااتيالشرؿ مف خالؿ  للمجمكعات عند زيادة عدد جع ا ها

 
 (27صػ ،2008 الزعانيف كالخزندار،)عفانة ك 

ربيػػرة الحجػػـ تت ػػمف تنكعػػان فػػي الخبػػرات كالقػػدرات كالمهػػارات،  رتسػػاب  كعلػػى الػػرغـ مػػف جف المجمكعػػة
 مسػتقؿ رؿ ع ػك فػي الجماعػة مصػدر حيث لف ،عدد مصادر المعلكمات ، لذ يزدادالمفاذيـ كمعالجتها

تقلػػص ، ل  جنهػػا ةػػد تبػػادؿ ا فرػار كاارا لفرصػان جربػػر رمػػا تت ػػمف  خػػالؿ المكةػؼ التعليمػػي، تعّلـفػي الػػ
  يتمرف جع ا  ماؿ ذذ، المجمكعات مػف تحقيػؽ المهػارات ا جتماعيػة  لذ التفاعؿ بيف ا فراد،حا ت 

-183صػػ ،2005 الػديب،) كرفػا ةالتعاكنية ال ركرية لدمج رؿ ع ك مف جع ا  المجمكعة بفاعلية 
 جفرادذػاالمجمكعات التي يزيػد عػدد ف، (Schreiner,et.al,nd,p2-3 ؛97صػ ،2005 سليماف،ك  ؛185
حتػى لػػك تػـ تقاسػػـ  غالبػان مػػا تػادم للػػى مشػاررة سػػلبية، مػػف كجهػة نظػػر بعػض التربػػكييف، جفػراد (4عػف )

يف جف يبقػػػكا ذػػػاد يف جراػػػر تعّلمػػػكةػػػت النقػػػاش بالتسػػػاكم، كذػػػذا نػػػادران مػػػا يحػػػدث لذ يتعػػػيف علػػػى معظػػػـ الم
جػػػكد جدكار يراػػػر فيهػػػا ا عتمػػػاد علػػػى ااخػػػريف كالتراخػػػي كعػػػدـ ك كذنػػػا  الكةػػػت كذلػػػؾ صػػػعب التحقيػػػؽ،

 (122صػ ،2009 )لمبك سعيدم كالبلكشي، كا حة لألع ا 
كممػػا سػػبؽ كجػػدت الدراسػػة الحاليػػة اختالفػػان فػػي اارا  حػػكؿ فعاليػػة ا عػػداد الفرديػػة كالزكجيػػة فػػي تحقيػػؽ 

التػػي  الصػػييرة مزدكجػػة العػػدد، كيف ػػؿ بعػػض البػػاحايف المجمكعػػات ،يفتعّلمػػالتكاصػػؿ كالتفاعػػؿ بػػيف الم
جف تبػدج المجمكعػات  يػرل خطايبػةلذ  ،نجػاز المهمػةلمف خاللها يتمرف رؿ فرد مف العمؿ كالمشاررة في 

سػػػعادة ك  ؛379صػػػػ ،2008 )خطايبػػػة،فا ف ػػػؿ جف ترػػكف بشػػػرؿ زكجػػػي  للػػػى سػػػتة، للػػػى جربػػػ ، اانيف،بػػ
ماسػػػػػػػػػػريت  دراسػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػد جيػػػػػػػػػػدتف كبالمقابػػػػػػػػػػؿ (،117صػػػػػػػػػػػ ،2008 كعقػػػػػػػػػؿ كجبػػػػػػػػػػك علػػػػػػػػػػي كسػػػػػػػػػرطاكم،

 (4)جراػػػػر مػػػػف العػػػػدد  جفػػػػراد (5-3) عػػػػداد الفرديػػػػة فػػػػي المجمكعػػػػةا(Maskit&Hertz,1986)كذيرتػػػػز
( 3)يف فػي المجمكعػة ذػك مػفتعّلمػ، لرف جغلب البػاحايف كالتربػكييف اتفقػكا علػى جف العػدد الماػالي للمجفراد
رحػؿ كسػط مػف ناحيػة التنكيػ  كالسػرعة كالقػدرة علػى  جفػراد (5)، كبعض ا بحػاث تقتػرح العػددجفراد (4جك)

يمرػػف جف تتػػدذكر كيتهػػرب جحػػدذـ  جفػػراد (5)مػػف المالفػػة التكصػػؿ للػػى لجمػػاع، كلرػػف حتػػى المجمكعػػات 
 كدراسػػػػػة(،(Schreiner,et.al,n.d,p3Windschitl,et.al,n.dمػػػػػف المسػػػػػاكلية كتكاجػػػػػه جدكاران سػػػػػلبيةن 

 . (Bennett, et. al, 2004)فبينيت كآخري
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كانطالةػان مػػف الػػدكر الهػػاـ لحجػػـ المجمكعػػة التعاكنيػة، كمػػف اخػػتالؼ اارا  حػػكؿ الحجػػـ المناسػػب كحػػكؿ 
يف، كاسػػتنادان للػػى تكصػػيات تعّلمػػفعاليػػة ا عػػداد الفرديػػة كالزكجيػػة فػػي تحقيػػؽ التكاصػػؿ كالتفاعػػؿ بػػيف الم

ببحػػث سػػمات العمػػؿ بترريػػب المجمكعػػة راسترشػػاؼ (,et.al, 2004)Bennettبينيػػت كآخػػريف دراسػػة
 سترشػػاؼ العالةػػة بػػػيف  تبػػرز الحاجػػػةلمفػػاذيـ، الخػػػاط  لالعالةػػة بػػيف حجػػـ المجمكعػػػة، كتطػػكر الفهػػـ 
رسػػابهيػػة المتبعػػة فػػي تطػػكير البنيػػة المفاذيميػػة للفػػرد تعليمحجػػـ المجمكعػػة التعاكنيػػة كنجػػاح الطريقػػة ال  كا 

 تحّقػؽحيػث كالحاجػة لتحسػينها استراتيجية خرا ط المفاذيـ التعاكنية  يةكفي  ك  فعال، المفاذيـ المطلكبة
جف ؿ نتا ج ممرنة، راف   بد مػف ا ذتمػاـ بعمػؿ كحجػـ المجمكعػة التعاكنيػة  ػمف ذػذ، ا سػتراتيجية، 
لذ لكحظ مف خالؿ الدراسػات السػابقة، تنكعػان فػي حجػـ المجمكعػات المسػتخدمة  ػمف ذػذ، ا سػتراتيجية 

 كةػػد صػػييرة،فػػي المجمكعػػة ال جفػػراد (8-2)، فقػػد تراكحػػت مػػف عامػػؿ حجػػـ المجمكعػػةدكف الترريػػز علػػى 
 جفػػراد (6-4)بحجػػـ مجمكعػػة يتػػراكح مػػف  ((Blackwell&Williams,2006نصػػح بالركيػػؿ ككيليمػػز

(Hsiao,2010Chiu&)كذسػػػيك تشػػػكرمػػا اةتػػػرح لتحسػػيف عمػػػؿ المجمكعػػػة  ػػمف ذػػػذ، ا سػػػتراتيجية، 

غيػر الحجػـ  اختبار نتا ج دراستهما حكؿ خرا ط المفاذيـ التعاكنية على جحجاـ كتراريب مجمكعػة مختلفػة
بخػػػػرا ط المفػػػػاذيـ لحجػػػػـ المجمكعػػػػة رمتييػػػػر ربػػػػط  دراسػػػػة الحاليػػػػة، كمػػػػف ذنػػػػا رػػػػاف اختيػػػػار الجفػػػػراد (3)

، 1993دراسػػة لخػػرا ط المفػػاذيـ حتػػى عػػاـ  (38) ػميشيلسػػري كرفاةػػه لػػ كبا سػػتناد للػػى تحليػػؿ التعاكنيػػة،
 ,Michalskia& Cousins)شخصػان  (15)كجػد جف حجػـ العينػة الػذم ينصػح بػه لخػرا ط المفػاذيـ ذػك 

2000, p215) ، بالتشػفكرد  نصػح عػدد تالميػذ الصػؼ، لذ بالحسبافكذذا ما جعؿ الدراسة الحالية تأخذ
تلميػذان عػف  32ج  يزيػد عػدد المجمكعػات فػي الصػؼ المرػكف مػف ((Blatchford,et.al,2003 كرفاةه

 ,Blatchford, et.alالمعّلػـمجمكعات،  ف زيادة عدد المجمكعات في الصؼ سيزيد ا عبػا  علػى  8

2003, p11))،مركنػة خرا ط المفػاذيـ التعاكنيػة فػي صػفكؼ الدراسة الحالية باختبار فعالية  تملذلؾ ةا
 &Maskit) كذيرتػزماسػريت بمػا يتفػؽ مػ  ، 4،6،8م  جحجاـ مجمكعػة فرديػة تلميذان  46للى  41مف 

Hertz, 1986)لذ يمرػف جف تترػكف المجمكعػة الكاحػدة مػف ع ػكيف جك  دراسػة، كبما يتفؽ مػ  جدبيػات ال
ج  يزيػػػد  بالحسػػباف(، آخػػذة 133صػػػ ،2007جراػػر للػػى سػػتة جك سػػػبعة جع ػػا  )جبػػك السػػميد كعبيػػػدات، 

 مجمكعػػات لػػذلؾ اعتمػػدت التنكيػػ  فػػي حجػػـ المجمكعػػة  ػػمف الصػػؼ الكاحػػد، 8عػػدد المجمكعػػات عػػف 
خػػػػرا ط المفػػػػاذيـ  ستقصػػػػا  جاػػػػر اخػػػػتالؼ حجػػػػـ المجمكعػػػػة التعاكنيػػػػة  ػػػػمف اسػػػػتراتيجيةكذلػػػػؾ سػػػػعيان  

 تعلػػيـنيػػة عنػػد التحديػػد الحجػػـ ا ماػػؿ للمجمكعػػة التعاك ، كانتهػػا ن بفػػي ارتسػػاب المفػػاذيـ العلميػػة التعاكنيػػة
بهذ، ا ستراتيجية كذلؾ  مف حدكد الدراسة.
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 ثان ًا:   در سات   مرجع  
بحجػـ المجمكعػة التعاكنيػة خػرا ط المفػاذيـ التعاكنيػة ك ب التػي اذتمػت يتناكؿ ذذا القسـ الدراسات المرجعية

التعػػاكني، كبارتسػػاب المفػػاذيـ العلميػػة، كيقسػػـ للػػى االاػػة محػػاكر، تعػػرض فػػي رػػؿ  تعّلـ ػػمف طريقػػة الػػ
 منها الدراسات العربية اـ ا جنبية مرتبة مف ا حدث للى ا ةدـ:

 

   محور  ألوؿ )  در سات    ي  ناو ت خر ئط   م اى ـ    عاون   :
لتعاكنيػػة بأنكاعهػا سػػكا  رانػػت مبنيػػة ذػػذا المحػػكر بعػض الدراسػػات التػػي اذتمػػت بخػرا ط المفػػاذيـ ا يتنػاكؿ

 على الكرؽ جك على الحاسب، للكةكؼ على التطكر العالمي الذم شهدته ذذ، ا ستراتيجية.
 

 :  عر      در سات
    0226ع د  هلل ق اض)در س   .1

 جار استخداـ خرا ط المفػاذيـ فػي بي ػة تعاكنيػة علػى مهػارة بنػا  الخػرا ط كا حتفػاظرانت الدراسة بعنكاف: 
 في مادة العلكـ بمدينة مرة المررمة ةبمعلكماتها لدل تالميذ المرحلة المتكسط

بنػا  خػرا ط المفػاذيـ  تعّلػـالتعػاكني علػى  تعّلـاستقصػا  جاػر رػؿ مػف الطريقػة التقليديػة كالػ كةد ذدفت للػى
( تلميػػذان مػػف 72لػػدل تالميػػذ الصػػؼ ا كؿ المتكسػػط، كطبقػػت علػػى عينػػة مركنػػة مػػف) تعّلـكبقػػا  جاػػر الػػ

نػػػا  درسػػػت ب ( تلميػػػذان 37مجمػػػكعتيف التجريبيػػػة) ةسػػػمت للػػػىك مدرسػػػة ابػػػف رجػػػب بمدينػػػة مرػػػة المررمػػػة، 
، خػػرا ط المفػػاذيـ بالطريقػػة التقليديػػةنػػا  درسػػت ب ( تلميػػذان 35كال ػػابطة) التعػػاكني تعّلـبػػال خػػرا ط المفػػاذيـ

فعاليػػة خػػرا ط اسػػتخدـ اختبػػار مهػػارم رتػػابي لقيػػاس مهػػارة بنػػا  خػػرا ط المفػػاذيـ، كةػػد دلػػت النتػػا ج علػػى ك 
بداعيػػػة، كفػػػي  مفػػػاذيـخػػػرا ط نػػػا  فػػػي ب رػػػاف تأايرذػػػا ليجابيػػػان  لذالتعاكنيػػػة المفػػػاذيـ  صػػػحيحة كمتنكعػػػة كا 

بداعيػة، فػي حػيف لػـ يرػف عػامالن مػااران فػي  بقػا  جاػر ا حتفاظ بالقػدرة علػى بنػا  خػرا ط مفػاذيـ متنكعػة كا 
تقاف مهارة بنا  خرا ط مفاذيـ صحيحة، كةد اةترحت الدراسة التشجي  على بنػا  خػرا ط المفػاذيـ ا  ك  تعّلـال

 .خرا ط المفاذيـ التعاكنية كالتحصيؿ في مادة العلكـ في بي ة تعاكنية، كدراسة العالةة بيف
 
  2002در س  خلود   جز ئري ) .2

رانت الدراسة بعنػكاف: المشػاررة الفرديػة كالجماعيػة لتالميػذ الصػؼ الاػاني ااعػدادم فػي تخطػيط خػرا ط 
 مفاذيـ مادة العلكـ كجارذا في تحصيلهـ كاتجاذاتهـ نحك العلكـ

مفػاذيـ فػي تحصػيؿ التالميػذ الكةد ذدفت للى معرفة جار المشاررة الفردية كالجماعية فػي تخطػيط خػرا ط 
تلميػذة مػف مدرسػتي الػدةي كذػدل  263كاتجاذػاتهـ نحػك العلػكـ فػي كحػدة المػادة، كطبقػت علػى عينػة مػف

العينػػة للػػى  ةسػػمت لذكةػػد اتبػػ  المػػنهج التجريبػػي، شػػعراكم ااعػػداديتيف فػػي محافظػػة الجيػػزة فػػي مصػػر، 
المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة ا كلػػػػى  اتميػػػػذت تلمػػػػاة، كاػػػػالث مجمكعػػػػات تجريبيػػػػة، 64ة ف=مجمكعػػػػة  ػػػػابط
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 مػػػػػفمركنػػػػػة برسػػػػػـ الخػػػػػرا ط تعاكنيػػػػػان فػػػػػي مجمكعػػػػػات  74برسػػػػػـ الخػػػػػرا ط فرديػػػػػان، كالاانيػػػػػة ف=  65ف=
، كةػد اسػتخدـ ( تلميػذات4)مفمركنة برسـ الخرا ط تعاكنيان في مجمكعات  60، كالاالاة ف= (2تلميذتيف)

اختبار تحصيؿ، كمقياس ا تجا، نحػك العلػكـ، كةػد دلػت النتػا ج علػى فعاليػة المشػاررة الجماعيػة لخػرا ط 
كاانجػػاز رمػػا يحسػػف  تعّلـالمفػػاذيـ علػػى تحصػػيؿ التلميػػذات، كجف بنػػا  الخػػرا ط بشػػرؿ جمػػاعي يحفػػز الػػ

سػػػة لػػػـ تسػػػتط  الجػػػـز حػػػكؿ جم مػػػف كارتسػػػاب المفػػػاذيـ جراػػػر مػػػف البنػػػا  الفػػػردم، لرػػػف الدرا تعّلػػػـعمليػػػة 
( جف ؿ في التحصيؿ، علػى الػرغـ مػف كجػكد فػركؽ بػيف متكسػط درجػات المجمػكعتيف 2،4المجمكعتيف)

 التجريبيتيف الاانية كالاالاة في اختبار التحصيؿ ررؿ يعكد لعدد جفراد المجمكعة.
 
  2000)  س د  يدر س   سر  .3

العلػكـ بالمرحلػة ا بتدا يػة  تعّلػـفػي  تعاكنيػان  المفػاذيـفعالية اسػتراتيجية بنػا  خػرا ط رانت الدراسة بعنكاف: 
 باامارات.

العلػكـ لتلميػذات  تعلػيـفػي  استقصا  مدل فاعلية اسػتراتيجية بنػا  خػرا ط المفػاذيـ تعاكنيػان كةد ذدفت للى 
كاتجاذػػاتهف نحػػك ، كاصػػها()المػػادة كخلكحػػدة كجارذػػا فػػي تحصػػيلهف المعرفػػي  ،الصػػؼ السػػادس ا بتػػدا ي

تلميػػذة مػػف  (60مركنػػة مػػف)علػػى عينػػة  تكطبقػػ، كتقػػديرذف لػػذكاتهف لإلنجػػاز، فكدافعيػػته ،تعلػػيـ العلػػكـ
للػػػػػى ةسػػػػػمت ك  التابعػػػػػة لمنطقػػػػػة عجمػػػػاف باامػػػػػارات، ،مدرسػػػػة عا شػػػػػة بنػػػػػت عبػػػػػد اهلل ا بتدا يػػػػة للبنػػػػػات

صػػػيؿ اختبػػػار التح ،المعّلػػػـكةػػػد اسػػػتخدـ دليػػػؿ ، تلميػػػذة 30تلميػػػذة كال ػػػابطة  30مجمػػػكعتيف التجريبيػػػة 
 لإلنجػػػاز،كاختبػػػار الػػػداف  ، كمقيػػػاس تػػػكزم لالتجػػػا، نحػػػك العلػػػكـ، ماجػػػؿ(ا رػػػاديمي فػػػي العلػػػكـ )فػػػكرم ك 
رػػاف تأايرذػػا  لذالتعاكنيػػة كةػػد دلػػت النتػػا ج علػػى فعاليػػة خػػرا ط المفػػاذيـ  ،كاختبػػار تقػػدير الػػذات لألطفػػاؿ

كرفػ  مسػتكل الػداف   ،ة نحػك العلػكـيجابيػفػي رسػب ا تجاذػات ااك  تعّلـالتحصيؿ كبقا  جار الفي  ان ليجابي
 لـ تكجد فركؽ بيف المجمكعتيف في تقدير الذات.ك  .مقارنة بالطريقة التقليدية نجازإلل
   

   در سات  لجن   :
 Hsieh  (2011-2010) ىسي در س  .1

العلػكـ  تعّلػـ فػيالتعػاكني  تعّلـبنظاـ المراملػة بػيف خػرا ط المفػاذيـ كالػ تعّلـرانت الدراسة بعنكاف: فعالية ال
 ا جتماعية في المدرسة ا بتدا ية.

التالميػػذ، كلمعرفػػة  تعّلػػـكةػػد ذػػدفت للػػى بنػػا  خريطػػة المفػػاذيـ فػػي مقػػرر علػػـ ا جتمػػاع لتحسػػيف فعاليػػة 
ى فعاليػػػة الػػػذات، كلمعرفػػػة مكاةػػػؼ كعلػػػى تحسػػػيف المهػػػارات كعلػػػ تعّلـعلػػػى لنجػػػاز الػػػ تعّلـتػػػأاير طريقػػػة الػػػ
كةػد اتبػ  المػنهج التجريبػي،  الخامس، على عينة مف تالميذ الصؼ التعاكني، كطبقت تعّلـالتالميذ مف ال

 تعّلـفيهػػا التالميػػذ بمػػكاد متعػػددة الكسػػا ط كذلػػؾ بأسػػلكب الػػ تعّلػػـالعينػػة للػػى مجمكعػػة تجريبيػػة  ةسػػمت لذ
فيهػػػػا التالميػػػػذ فرديػػػػان بالرتػػػػب  تعّلػػػػـ، كجخػػػػرل  ػػػػابطة التعػػػػاكني لرسػػػػـ خػػػػرا ط المفػػػػاذيـ فػػػػي مجمكعػػػػات
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 مكبعػػػد الكرةػػػة كالقلػػػـ، كاسػػػتخدـ اختبػػػار تحصػػػيلي كاسػػػتبياف ةبلػػػيالمدرسػػػية، باسػػػتخداـ خػػػرا ط مفػػػاذيـ 
فػػي رلتػػا  تالميػذلا تعّلػػـجف خريطػة المفهػػكـ لهػا جاػػر ليجػػابي فػي  النتػػا ج دلػػتكةػد كمقػابالت للمجمكعػػات، 

التعػػػاكني جدا  جف ػػػؿ مػػػف المجمكعػػػة  تعّلـالػػػذيف يسػػػتعملكف نظػػػاـ الػػػ تالميػػػذالرػػػاف لػػػدل ك  ،المجمػػػكعتيف
 .ال ابطة

 
 Liang ( (2011-2010   انغ در س  .2

العلػكـ لػدل تالميػذ  تعّلػـرانت الدراسة بعنكاف: تأاير استراتيجية خرا ط المفاذيـ التعليمية المحكسبة على 
 المدرسة ا بتدا ية.

دراؾ كاا تعّلـالتعاكنيػة ا لرتركنيػة علػى لنجػاز الػ المفػاذيـ خػرا طكةد ذدفت للى تحرم تػأاير اسػتراتيجية 
كةػد ، التعػاكني كمػف خػرا ط المفػاذيـ تعّلـلدل التالميذ كعلى فعالية الذات، كتحرم مكةػؼ التالميػذ مػف الػ

 لذ كاتبػػػ   المػػػنهج التجريبػػػي، الخػػػامس، مػػػف تالميػػػذ الصػػػؼ تلميػػػذان  220 علػػػى عينػػػة مركنػػػة مػػػف طبقػػػت
فيهػػػا  تعّلػػػـ، كجخػػػرل  ػػػابطة التعػػػاكني تعّلـباسػػػتراتيجية الػػػللػػػى مجمكعػػػة تجريبيػػػة درسػػػت ةسػػػمت العينػػػة 

لتنميػػػة  نترنػػػتانػػػات علػػػى ا كطلػػػب مػػػف التالميػػػذ فػػػي رلتػػػا المجمػػػكعتيف البحػػػث عػػػف البي فرديػػػان، تالميػػػذال
كرشػػفت الخػػرا ط المرسػػكمة،  تمػػةيك  تعّلـلقيػػاس لنجػػاز الػػ كةػػد جعػػد اختبػػار تحصػػيلي ،كتطػػكير الخػػرا ط

جعلػػػى كدرجػػػات خػػػرا ط مفػػػاذيـ جعلػػػى  تعّلػػػـجف مجمكعػػػة خػػػرا ط المفػػػاذيـ التعاكنيػػػة لػػػديها لنجػػػاز  النتػػػا ج
 .كتقدير عاؿ للذات جرار مف جكل ؾ الذيف في مجمكعة خرا ط المفاذيـ الفردية

 
  Liao (2010-2011   و در س  .3

 رانت الدراسة بعنكاف: مقارنة لنشا  خرا ط المفاذيـ في العلكـ للصؼ الراب  في المجمكعات المختلفة.
كةػد ذػػدفت للػػى مقارنػػة التييػر فػػي ترريػػب المفهػػكـ فػي خػػرا ط المفػػاذيـ المرسػػكمة مػف التالميػػذ ةبػػؿ كبعػػد 

تلميػذان مػف الصػؼ  12كةبؿ كبعد النقاش في المجمكعات المختلفة، كطبقت على عينة مركنة مف  تعّلـال
مجمكعػػػات بنػػػا  علػػػى  3ةسػػػـ التالميػػػذ للػػػى  لذالرابػػػ  ا بتػػػدا ي، كةػػػد اتبػػػ  المػػػنهج التجريبػػػي كالتحليلػػػي، 

المجمكعػػة المتجانسػػة(، ك المجمكعػػة المنخف ػػة التبػػايف، ك كذػػي:) المجمكعػػة عاليػػة التبػػايف،  تعّلـلنجػػاز الػػ
تقػػكـ ذػػذ، المجمكعػػات برسػػـ الخػػرا ط بشػػرؿ فػػردم كتعػػاكني، كةػػد اسػػتخدمت المقابلػػة كالفيػػديك كالتسػػجيؿ 
الصكتي، كتحليؿ خرا ط مفاذيـ الفػرد كالجماعػة، كالمالحظػة لقاعػات الػدركس، كدلػت النتػا ج علػى تييػر 

ف ذنػػػاؾ ازديػػػاد فػػػي ا مالػػػة، كتكسػػػ  كتنظػػػيـ رػػػا لذ، كةبػػػؿ كبعػػػد النقػػػاش، تعّلـبنيػػػة المفهػػػكـ ةبػػػؿ كبعػػػد الػػػ
التحصػيؿ العػالي القػػادة غالبػان خػػالؿ النقػاش، كرػاف التالميػػذ فػي المجمكعػػة  كللمفػاذيـ، كرػاف التالميػػذ ذك 

التحصػيؿ المػػنخفض فقػد تحسػػف  كعاليػة التبػايف جف ػػؿ كاسػتعملكا كجهػػات نظػر مختلفػػة، جمػا التالميػػذ ذك 
 لى دمج كصن  المعلكمات.هـ مف جم  المعلكمات لتعّلمجسلكب 
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  Hsu(2008-2009 ىسو در س  .4
كالمكاةػػؼ لػػدل التالميػػذ: دراسػػة  تعّلـلنجػػاز الػػ فػػيرانػػت الدراسػػة بعنػػكاف: جاػػر اسػػتراتيجية خػػرا ط المفػػاذيـ 

 حالة في مقرر علـ ا جتماع.
نجػػازذـ كمختلػؼ اسػتراتيجيا تعّلػـكةػد ذػدفت للػػى تقصػي تػأاير نمػػاذج  خػػرا ط المفػاذيـ علػػى  تالتالميػذ كا 

 95في مقرر علـ ا جتمػاع، كعلػى المكاةػؼ مػف خػرا ط المفػاذيـ، كطبقػت علػى عينػة مركنػة مػف  تعّلـال
ةسػػػـ  لذ، كةػػػد اتبػػػ  المػػػنهج التجريبػػػي Tainanتلميػػػذان مػػػف تالميػػػذ الصػػػؼ السػػػادس فػػػي مقاطعػػػة تاينػػػاف 

بخػرا ط  تعّلــ التعاكنيػة، كمجمكعػة الػبخػرا ط المفػاذي تعّلـالتالميذ للى االث مجمكعات، كذي)مجمكعة ال
هـ فػػي رفػػ  جية خػػرا ط المفػػاذيـ التعاكنيػػة تسػػجف اسػػتراتي النتػػا ج دلػػت كةػػد المفػػاذيـ، كمجمكعػػة القػػرا ة(،

، رػػذلؾ جحػػدات مختلػػؼ اسػػتراتيجيات تعّلـيف خػػالؿ عمليػػات الػػتعّلمػػفهػػي تخفػػض لحبػػاط الم تعّلـلنجػػاز الػػ
، تعّلـلنجػػاز الػػػ فػػػيالمختلفػػة  تعّلـ، ك  جاػػر لنمػػاذج الػػػتعّلـلنجػػاز الػػػخريطػػة المفػػاذيـ اختالفػػػان كا ػػحان فػػػي 

خػػرا ط  تعّلػػـكمعظػػـ التالميػػذ فػػي مجمكعػػة خػػرا ط المفػػاذيـ الفرديػػة كالتعاكنيػػة لػػديهـ مكةػػؼ ليجػػابي نحػػك 
 .تعّلـالمفاذيـ، كبعض التالميذ في مجمكعة الخرا ط الفردية جبليكا عف لحباط ربير خالؿ عمليات ال

 
 (Haugwit &Sandmann2009 (ىاجو  ت وساندماف در س  .5

 اانجاز كا حتفاظ. فيرانت الدراسة بعنكاف: خرا ط المفاذيـ التعاكنية في تعليـ علـ ا حيا  كتأايرذا 
كةػػػد ذػػػدفت للػػػى تقصػػػي دكر خػػػرا ط المفػػػاذيـ التعاكنيػػػة فػػػي تعلػػػيـ علػػػـ ا حيػػػا  كتأايرذػػػا علػػػى اانجػػػاز 

طالبػػػان مػػػف الصػػػؼ  248كا حتفػػػاظ فػػػي مك ػػػكع القلػػػب كتكزيػػػ  الػػػدـ، كطبقػػػت علػػػى عينػػػة مركنػػػة مػػػف 
مت ةسػػـ الطػػالب للػػى مجمكعػػة تجريبيػػة رسػػ لذالاػػامف، مػػف مدرسػػة جلمانيػػة، كةػػد اتبػػ  المػػنهج التجريبػػي 

مػػػػف نػػػػكع  رتبػػػػت المقػػػػا ت، كاسػػػػتخدـ اختبػػػػار تحصػػػػيليخػػػػرا ط المفػػػػاذيـ تعاكنيػػػػان، كمجمكعػػػػة  ػػػػابطة 
الخيػارات المتعػددة كالجػكاب القصػير، كةػػد دلػت النتػا ج جف خػرا ط المفػػاذيـ التعاكنيػة تزيػد اانجػاز كالفهػػـ 

 ة.تعّلمكا حتفاظ بالمفاذيـ الم
 
  (Gerstner & Bogner 2009 ج رس نر و وجنر در س  .6

 .للعلكـ الطالب تعّلـ في بحث: التعليـ كطرؽ الجنس، المفهكـ، خريطة بنا رانت الدراسة بعنكاف: 
 كلطػرؽ للجػنس جاػر ذنػاؾ رػاف لذا كفيمػا الطػالب، نجػاح فػي المفػاذيـ خػرا ط جاػر تقصي للى ذدفت كةد

 المػػػا ، مك ػػػكع فػػػي المفػػػاذيـ خػػػرا ط بنػػػا  فػػػي( تعّلـالمػػػ/المعّلػػػـ علػػػى المتمررػػػزة الطػػػرؽ)المختلفػػػة التعلػػػيـ
 المرحلػػة طػػالب مػػف سػػنة11-10 بعمػػر التحصػػيؿ مرتفعػػي طالبػػان  149 مػػف عينػػة مركنػػة علػػى كطبقػػت
 كالتحليلػي التجريبػي شػبه المػنهج  كاتبػ  جلمانيػا،Bavaria- – بافاريػا فػي اانكيػة مػدارس 4 مػف الخامسػة

مركنػػػة  صػػػييرة مجمكعػػػات فػػػي المفػػػاذيـ خػػػرا ط الطػػػالب رسػػػـ لذ البعػػػدم، القبلػػػي ا ختبػػػار تصػػػميـ مػػػ 
 كاختبػػار احتفػػاظ، الطػػالب، نجػػاح لقيػػاساختبػػار تحصػػيلي  كاسػػتخدـ كاحػػد، جػػنس مػػف طػػالب 3-2مػػف
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 بنػػا  فػػي رجاّػػ تعّلـالػػ طػػرؽ نػػكع جف للػػى الدراسػػة تكصػػلت كةػػد ،Kinchinرينشػػف بطريقػػة الخػػرا ط كتحليػػؿ
 علػى المتمررػزة بػالطرؽ كالمجمكعػات ججػالن، ا طػكؿ الطػالب تعّلػـ نجػاح فػي لػيس لرػف المفهكـ، خريطة
 .شبرية كجرار ل افية تراريب جنتجت المعّلـ

 
    Aquilino & Venditti (2008 أكو  ل نو وف ند ي در س  .7

   .التعاكني تعّلـخرا ط المفاذيـ في سياؽ الرانت الدراسة بعنكاف: 
 فػػػي مدرسػػػة تكطبقػػػ ،التعػػػاكني تعّلـدراسػػػة فعاليػػػة خريطػػػة المفهػػػكـ فػػػي مجمكعػػػات الػػػكةػػػد ذػػػدفت للػػػى 

يف المعّلمػػػػػػ الدراسػػػػػػة تكت ػػػػػػمن ،يطاليػػػػػػالفػػػػػػي  Naples كلينػػػػػػاب لألطفػػػػػػاؿ فػػػػػػي Giugliano جييليػػػػػػانك
، 2007بػدج فػي عػػاـ  ،كذػك جػز  مػف مشػركع بحػث ،الاانكيػةالمرحلػة للػى  ةلػك الطفمرحلػة مػف  ،كالطػالب

تشػػترؾ مػػ  بع ػػها  ،التػػي تعػػكد لشػػبرة كطنيػػة مػػف المػػدارس ،""Prodest بركدسػػت بكاسػػطة مجمكعػػة
 تكةػد اسػتخدم، حتػى ااف ةمسػتمر  ت زالػ دراسػةكال ،تتعلؽ بتعليـ العلكـ بكاسطة خػرا ط المفػاذيـ بأفرار

كذػػػي دكا ػػػر كجسػػػهـ كصػػػناديؽ ررتػػػكف كجلػػػكاف مػػػف ججػػػؿ  ،جدكات لصػػػن  خػػػرا ط المفػػػاذيـ بشػػػرؿ تعػػػاكني
، تجمعاتهػػا، ك جنكاعهػػاك  ،خػػالؿ السػػنة ا كلػػى بمك ػػكع ) النفايػػات دراسػػةال تكةػػد اذتمػػ ،التجػػارب المرافقػػة

عػػادة تصػػػنيعها(ك  بكاسػػػطة الجماعػػات ،ا   فك تعّلمػػػالم يػػػدربلك  ،اػػػـ بكاسػػػطة ا فػػػراد، كصػػػنعت الخػػػرا ط جك  ن
فػػي جزكاج اػـ اػػـ  ،جطفػاؿ 5- 3 مركنػة مػػفمجمكعػػات صػييرة  فػي علػى العمػؿ الجمػػاعي فقػد عملػكا جك  ن

 تعّلـخػػالؿ السػػنة ا كلػػى علػػى فا ػػدة ربػػط الػػ دراسػػةكدلػػت نتػػا ج ال رلػػه، جمكعػػات مػػف الصػػؼفػػي م جخيػػران 
للػى نتػا ج نها يػة كجدلػة علميػة رافيػة اابػات جػدارة  ذػذ، الدراسػة صؿي بخرا ط المفاذيـ كلرف لـ تالتعاكن

 ذذ، الطريقة.
 
 Javad,et al  (2008)جافاد وآخر ف در س  .8

رانت الدراسة بعنكاف: فعالية لعداد خرا ط المفاذيـ راستراتيجية تعليمية مػف خػالؿ )المخططػات المسػبقة 
 كالطرؽ الفردية كالتعاكنية(. 

ةػػرا ات مختػػارة مػػف  8يػػة فػػي تعّلمكةػػد ذػػدفت للػػى تحسػػيف رفػػا ة خػػرا ط المفػػاذيـ راسػػتراتيجية تعليميػػة 
ان ابتدا يان، كاتبػ  المػنهج شػبه التجريبػي بتصػميـ معّلم 55الرتاب المدرسي، كطبقت على عينة مركنة مف 

مجمكعػػات تجريبيػػة، ا كلػػى جعطيػػت خػػرا ط مفػػاذيـ 3ةسػػـ المشػػارركف للػػى  لذا ختبػػار القبلػػي البعػػدم، 
مخططػػػة مسػػػبقان، كالاانيػػػة جعػػػدت خػػػرا ط المفهػػػكـ بشػػػرؿ فػػػردم، كالاالاػػػة جعػػػدت خػػػرا ط المفهػػػكـ بشػػػرؿ 

للػى  الدراسػة ، كتكصػلتجفراد، كةػد اسػتخدـ اختبػار تحصػيلي3مف  ةجماعي تعاكني في مجمكعات مركن
جف لعػػداد خػػرا ط المفػػاذيـ بشػػرؿ فػػردم جك تعػػاكني جراػػر فعاليػػة مػػف عػػرض خريطػػة مفهػػكـ معػػدة مسػػبقان، 

 كلكحظت الفعالية العالية لدل المجمكعة التي جعدت خرا ط المفاذيـ بشرؿ فردم.
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  Sanzol & García2008 (سانزوؿ وجارس ا در س  .9
التعػػاكني فػػي التعلػػيـ ا ساسػػي: تجربػػة  تعّلـرانػػت الدراسػػة بعنػػكاف: خريطػػة المفهػػكـ رػػأداة مسػػاعدة فػػي الػػ

 عملية.
التعػػاكني، كطبقػػت علػػى عينػػة مركنػػة  تعّلـكةػػد ذػػدفت للػػى تقصػػي لمرانيػػة خػػرا ط المفػػاذيـ فػػي تحسػػيف الػػ

 مدرسة دم   راديناسنة مف 11-10تلميذان مف الصؼ الخامس ا ساسي بعمر  24مف 
 De la Cadena   فػػي لسػػبانيا، علػػى مك ػػكع البي ػػة مػػف كحػػدة المػػادة، كةػػد اتبػػ  المػػنهج التجريبػػي

جفػػراد يقػػػكـ فيهػػا رػػػؿ  4كالتحليلػػي كالمالحظػػة، حيػػػث ةسػػـ التالميػػذ للػػػى مجمكعػػات متجانسػػة مركنػػػة مػػف
ع ػػك بقػػرا ة المك ػػكع كحػػد، كبنػػا  خريطتػػه الفرديػػة اػػـ بمشػػاررة المجمكعػػة علػػى كرةػػة تعاكنيػػة، كجخيػػران 

(، كةػػد تكصػػلت للػػى فعاليػػة خػػرا ط المفػػاذيـ فػػي تحسػػيف Cmap toolاؿ برنػػامج رسػػـ الخػػرا ط)باسػػتعم
لػػى جف خػػرا ط المفػػاذيـ التعاكنيػػة جغنػػى مػػف  فػػيالتعػػاكني عبػػر تأايرذػػا اايجػػابي  تعّلـالػػ ا دا  الفػػردم، كا 

رارات المعنػػػػى كتػػػػكفر فرصػػػػان للمشػػػػاررة بصػػػػن  القػػػػ اذ تعّلـالػػػػ تحّقػػػػؽفهػػػػي  تلػػػػؾ المنتجػػػػة بشػػػػرؿ فػػػػردم،
 جرار كمشاررة المجمكعات. المعّلـكالمناةشات، كجكصت الدراسة ب ركرة تدخؿ 

 
 )Fechner & Sumfleth )2008 ف  نر وسم ل ث در س  .01

 الريميا . تعّلـرانت الدراسة بعنكاف: خرا ط المفاذيـ التعاكنية في سياؽ 
ارتسػػاب المعرفػػة فػػي مك ػػكع كةػػد ذػػدفت للػػى تقصػػي جاػػر خريطػػة المفػػاذيـ فػػي مسػػاعدة الطػػالب علػػى 

نة فػػػػي سػػػػ 13طالبػػػػان بعمػػػػر  147الحػػػػكامض كا سػػػػس فػػػػي الريميػػػػا ، كطبقػػػػت علػػػػى عينػػػػة مركنػػػػة مػػػػف 
اختيػرت عشػكا يان  لذ، كةد اتب  المنهج التجريبي بتصميـ المجمكعػة ال ػابطة، مدارس اانكية في جلمانيا7

 12كعػػات صػػييرة مركنػػة مػػف مجمكعػػة تجريبيػػة عمػػؿ فيهػػا الطػػالب علػػى حػػؿ مشػػرلة ريميا يػػة فػػي مجم
طالبػػان تقريبػػان اػػـ رسػػمكا الخػػرا ط تعاكنيػػان، كمجمكعػػة  ػػابطة عملػػت بالطريقػػة نفسػػها، كلرػػف ةامػػت برتابػػة 
تلخػػيص نهػػا ي تعاكنيػػان، كاسػػتخدـ اختبػػار تحصػػيؿ كتقيػػيـ الخػػرا ط بػػدرجات، كةػػد دلػػت النتػػا ج جف تػػأاير 

ب فػػػي مجمكعػػػة الخػػػرا ط علػػػى الطػػػالب فػػػي خػػػرا ط المفػػػاذيـ فػػػي الريميػػػا  صػػػيير، كلػػػـ يتفػػػكؽ الطػػػال
 المجمكعة ال ابطة.

 
  Kwon& Cifuentes2007 ( وس   ن سكوف  در س  .11

 رانت الدراسة بعنكاف: استعماؿ الحكاسيب لإلنشا  الفردم مقابؿ اانشا  التعاكني لخرا ط المفاذيـ.
كةد ذدفت للى مقارنة خرا ط المفاذيـ المعدة فرديان على الحاسػكب كالخػرا ط المعػدة بشػرؿ تعػاكني عليػه، 

المفػػاذيـ العلميػػة فػػي مكا ػػي  )علػػـ الفلػػؾ الحػػديث، كخصػػا ص النجػػكـ، كحيػػاة  تعّلػػـكجارذػػا فػػي تحسػػيف 
، كةػػػد اتبػػػ  اسطالبػػػان فػػػي ترسػػػ 74عينػػػة مركنػػػة مػػػف النجػػػكـ، كنظػػػاـ الركارػػػب كالنجػػػكـ(، كطبقػػػت علػػػى 

دكف طالبػػان درسػػت بشػػرؿ مسػػتقؿ  12طة ف=مجمكعػػة  ػػاباختيػػرت عشػػكا يان  لذالمػػنهج شػػبه التجريبػػي، 
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طالبػػان ةامػػت باانشػػا  الفػػردم لخػػرا ط المفػػاذيـ، كمجمكعػػة تجريبيػػة  31الخػػرا ط، كمجمكعػػة تجريبيػػة ف=
طػالب  3مكعػات مركنػة مػف طالبان ةامػت باانشػا  التعػاكني لخػرا ط المفػاذيـ كذلػؾ فػي مج 31اانية ف=

، كلهػـ جدكار محػددة تػدكر يكميػان علػيهـ، كةػد اسػتخدـ اختبػار تحصػيؿ بعػدم فقػط، المعّلػـتعمؿ بمساعدة 
كمقػػابالت لمعرفػػة المكاةػػؼ نحػػك خػػرا ط المفػػاذيـ، كتكصػػلت الدراسػػة للػػى جف لنشػػا  الخػػرا ط فرديػػان علػػى 

ميسػرة، لرػف النتػا ج لػـ تظهػر  مفاذيـ الحاسكبية تعػدكجف خرا ط الالعلكـ،  تعّلـالحاسكب ياار ليجابيان في 
الفػػردم، رمػػا جف الطػػالب فػػي مجمكعػػة الخػػرا ط التعاكنيػػة لػػـ  تعّلـالتعػػاكني بالمقارنػػة مػػ  الػػ تعّلـفعاليػػة الػػ

يرغبكا بالعمؿ في مجمكعة، كلرف راف للطالب مكةػؼ ليجػابي مػف الخػرا ط سػكا  فػي المجمكعػة الفرديػة 
رت الدراسػػة للػػى جف البػػاحايف السػػابقيف فػػي ذػػذا المجػػاؿ الػػذيف ةػػارنكا المجمكعػػات جك التعاكنيػػة، كةػػد جشػػا

التعاكنيػػة مقابػػؿ ا زكاج التعاكنيػػة كجػػدكا جف ا زكاج التعاكنيػػة ةػػد ترػػكف جةػػؿ لهػػكان كجراػػر انتباذػػان كاذتمامػػان 
 مف المجمكعات التعاكنية.

 
  Yuan& Kwen (2007  اف وكو ف در س  .10

 التالميذ في العلكـ ا بتدا ية في سنيافكرا.  تعّلـخرا ط المفاذيـ ك  رانت الدراسة بعنكاف:
كةػػػد ذػػػدفت للػػػى تقصػػػي جاػػػر خريطػػػة المفهػػػكـ رػػػأداة تعليميػػػة كجداة مراجعػػػة علػػػى فهػػػـ التالميػػػذ)العادييف 

تلميػذان مػػف الصػؼ الرابػػ  108كالمكذػكبيف( لمفػػاذيـ العلػـ كا حتفػػاظ بهػا، كطبقػػت علػى عينػػة مركنػة مػػف 
د اتبػ  ( فػي مك ػكع المػادة كال ػك ، كةػ(Cum Geا بتػدا ي فػي تجمػ  مػدارس الػذركر فػي سػكـ جػي 

ف، الصػػؼ ا كؿ اصػػفاختيػػر عشػػكا يان  لذ ختبػػار القبلػػي البعػػدم، المػػنهج التجريبػػي كالتحليلػػي بتصػػميـ ا
عػػػادييف( كتخصيصػػهـ عشػػػكا يان 37مكذػػكبيف ك15عػػادييف( كالصػػػؼ الاػػاني ف=)40مكذػػكبيف ك16ف= )

ة مسػتندة للػى ّلمػتعكمراجعػة للمكا ػي  الم تعّلػـللى مجمكعة تجريبيػة اسػتخدمت خػرا ط المفػاذيـ رطريقػة 
لػػى مجمكعػػة  ػػابطة  4كمقسػػمة للػػى مجمكعػػات مركنػػة مػػف المعّلػػـةػػكا ـ المفهػػكـ المػػزكدة مػػف  جفػػراد، كا 

اسػػتخدمت الطريقػػة التقليديػػة كرتبػػت الخالصػػة علػػى شػػرؿ نقػػاط جساسػػية، كةػػد اسػػتخدـ اختبػػار التحصػػيؿ 
هػػػكـ رػػػأداة تعليميػػػة كجداة كالمقػػػابالت كتحليػػػؿ خػػػرا ط التالميػػػذ، كتكصػػػلت للػػػى جف اسػػػتعماؿ خريطػػػة المف

 اذ تعّلـهـ فػي ا حتفػاظ بهػا، رمػا يزيػد اانجػاز كالػمفاذيـ فػي العلػكـ ا بتدا يػة كيسػال تعّلـمراجعة يحسف 
 المعنى.

 
  Basque & Lavoie (2006  اسكو ولفوي در س  .13

 ا بحاث.رانت الدراسة بعنكاف: خرا ط المفاذيـ التعاكنية في التعليـ: ا تجا، الرا د في 
، (CCMدراسة منشػكرة عػف خػرا ط المفػاذيـ التعاكنيػة) 39كةد ذدفت للى كصؼ كمقارنة جدكات كمنهج 

رمػػػا اذتمػػػت الدراسػػػة بػػػالمكاد التعليميػػػة التػػػي طبقػػػت عليهػػػا ذػػػذ، ا سػػػتراتيجية كرػػػذلؾ بالصػػػفكؼ لتحديػػػد 
فعاليػة خػرا ط المفػػاذيـ التعاكنيػة كطػػرؽ اسػتعمالها، كجرػػدت الدراسػة الحاليػػة جف دراسػة كاحػػدة ججريػت ةبػػؿ 
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اث خػرا ط المفػاذيـ ، مما جرػد جف جبحػ2000دراسة منذ عاـ  26دراسة في التسعينات ك 12التسعينات ك
دراسػػة، 21التعاكنيػػة مرافػػة فػػي السػػنكات ا خيػػرة، كجغلبيػػة طػػرؽ البحػػث المسػػتخدمة تجريبيػػة، كذلػػؾ فػػي 

دراسػػة مػػف نػػكع البحػػكث غيػػر التجريبيػػة)البحكث العمليػػة، كالبحػػكث النكعيػػة كغيرذػػا(،  15ككجػػدت جي ػػان 
اعيػػػة فػػػي جانػػػا  الخػػػرا ط التعاكنيػػػػة، كجف ذػػػذ، ا سػػػتراتيجية را جػػػة  سػػػيما فػػػي تحػػػػرم التفػػػاعالت ا جتم

دراسات فقط استخدمت الطرؽ شبه التجريبيػة بعينػات غيػر عشػكا ية، ككجػكد  3كجشارت جي ان للى كجكد 
دراسة م  تالميذ المدرسػة ا بتدا يػة، كاسػتعملت  14دراسة م  الطالب في التعليـ الاانكم كالعالي ك 25

 39دراسػػػة مػػػف جصػػػؿ  25اسػػػتعملتها  لذ ط المفػػػاذيـ، مػػػادة العلػػػكـ فػػػي جغلػػػب ا حيػػػاف رمك ػػػكع لخػػػرا
جفػػػراد، 5دراسػػػات شػػػرلتها مػػػف  6جفػػػراد، ك3جك  2مػػػف  تعّلـدراسػػػة شػػػرلت فػػػرؽ الػػػ 30دراسػػػة، كجف ذنػػػاؾ 

كالفهػػـ  تعّلـجاػػر الخػػرا ط التعاكنيػػة فػػي مكا ػػي  مختلفػػة راانجػػاز كالػػ تيف مػػف الصػػؼ ررػػؿ، كدرسكدراسػػ
المشػػػػرالت كاابػػػػداع، رمػػػػا جف نصػػػػؼ الدراسػػػػات تقريبػػػػان تحػػػػرت كحػػػػؿ  تعّلـكا حتفػػػػاظ كالمكاةػػػػؼ مػػػػف الػػػػ

تفػػػاعالت الطػػػالب فػػػي جانا هػػػا، كدعمػػػت النتػػػا ج انتشػػػار الخػػػرا ط التعاكنيػػػة سػػػكا  كجهػػػان لكجػػػه جك عبػػػر 
 ا نترنت كذلؾ في جزكاج جك في مجمكعات صييرة غالبان.

 
  Chiu(2004    و در س  .14

جساسػػػها النظػػػاـ مػػػف ججػػػؿ لدارة النػػػزاع فػػػي خػػػرا ط المفػػػاذيـ رانػػػت الدراسػػػة بعنػػػكاف: تقيػػػيـ اسػػػتراتيجيات 
 التعاكنية.

كةػػد ذػػدفت للػػى تحػػرم تػػأاير آليػػات لدارة النػػزاع المختلفػػة المت ػػمنة فػػي نظػػاـ خػػرا ط المفػػاذيـ التعاكنيػػة 
 96تالميػذ المدرسػة ا بتدا يػة، كطبقػت علػى عينػة مركنػة مػف  تعّلـالمستندة للى الحاسكب على سلكؾ ك 

ةسػػػـ التالميػػػذ  لذمػػػف تالميػػػذ الصػػػؼ الخػػػامس كالسػػػادس التػػػايكانييف، كةػػػد اتبػػػ  المػػػنهج التجريبػػػي تلميػػػذان 
عطػا   4عشكا يان للى مجمكعات تجريبيػة لمقارنػة آليػات لدارة النزاع)تحديػد التصػميـ، كتػدكير التصػميـ، كا 

 3ة مػػػف التصػػػميـ، كالتصػػػميـ المفتػػػكح(، كرػػػؿ مجمكعػػػة تجريبيػػػة ةسػػػمت عشػػػكا يان للػػػى مجمكعػػػات مركنػػػ
نجػازذـ، كةػد دلػت النتػا ج  تصميـ الخريطةتالميذ ل بشرؿ تعاكني، كحللت تفاعالت التالميذ كاتجاذاتهـ كا 

للرسػػـ  التالميػػذعنػػدما يتػػرؾ التالميػػذ، ك  تعّلػػـجف تقنيػة لدارة النػػزاع فػػي خػػرا ط المفػػاذيـ التعاكنيػػة تػػاار فػي 
المفتػػكح   يتبػػػادلكف معلكمػػات رايػػػرة، ككجػػدت اختالفػػػات ذامػػة بػػػيف آليػػات لدارة النػػػزاع مػػف جهػػػة ا دا  
كاتجاذػػػػات التالميػػػػذ مػػػػف خػػػػرا ط المفػػػػاذيـ التعاكنيػػػػة، كاةترحػػػػت الدراسػػػػة تطػػػػكير نظػػػػاـ خػػػػرا ط المفػػػػاذيـ 

 التعاكنية لدل تالميذ المدرسة ا بتدا ية.
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 بعنكاف: استعماؿ خرا ط المفهكـ رأداة بحث في تعليـ العلكـ. الدراسةرانت 
دراسػات، الدراسػة ا كلػى اسػتعملت فيهػا  4كصؼ استعما ت خريطة المفهكـ مف خػالؿ  للى تذدفكةد 

الخرا ط رأداة لتحليؿ المقابالت، لتقصي تطكر فهـ الطػالب للعمليػات البي يػة، كةػد تركنػت عينػة الدراسػة 
ات مػػف سػػنك  6طالبػػان مػػف مدرسػػة ابتدا يػػة سػػكيدية اػػـ اانكيػػة  حقػػان، كرانػػت الدراسػػة طكليػػة لمػػدة  24مػػف 
ةػػاـ الباحػػث ببنػػا  خريطػػة اسػػتنادان للػػى المقػػابالت كعلػػى مػػر الػػزمف ةػػارف تطػػكر  لذعامػػان، 15للػػى 9عمػػر

الفهـ لدل الطالب، كاستعملت في الدراسة الاانية الخرا ط لمقارنػة فهػـ الطػالب الفػرادل للمفػاذيـ المتعلقػة 
 16للػى7سػنكات مػف عمػر 9ة لمػدة بتحك ت المادة م  الفهـ المشترؾ للطالب، كةد رانػت الدراسػة طكليػ

بنى الطالب خرا طهـ الفردية جك ن، اـ دخلكا في مناةشة كتبادؿ آرا  تالذػا بنػا  خريطػة تعاكنيػة  لذعامان، 
، ةاـ بعدذا الباحث بمقارنة الخرا ط الفرديػة كالتعاكنيػة، كاسػتعملت فػي طالب3في مجمكعات مركنة مف 

ةبػؿ فريػؽ علمػا  كجػدكا لمسػاعدة جع ػا  المشػركع للكصػكؿ للػى  الدراسة الاالاة الخرا ط رأداة بحث مػف
سػنكات، لمسػاعدتهـ فػي تنظػيـ  5( الػذم اسػتمر USDA Rhizobotanyفهـ مشترؾ  ذداؼ مشركع)

كبنا  المعرفة، كك   جس لة البحث التي تكجههـ فػي مشػركعهـ، كاسػتعملت فػي الدراسػة الرابعػة الخػرا ط 
 10لمفػاذيمي للطػالب فػي مشػرلة بي يػػة، كةػد تركنػت عينػة الدراسػة مػػف رػأداة لتحػرم التطػكر فػي الفهػػـ ا

، اػػـ تعّلـللطػالب ةبػػؿ كبعػد الػػمقابلػػة  ججريػتطػالب مػػف رليػات مختلفػػة مػف جامعػػات الك يػات المتحػػدة، ك 
مػػ  الخريطػػة النمكذجيػػة، كةػػد تكصػػلت ذػػذ، الدراسػػة  كةكرنػػتخريطػػة مفهػػكـ بنػػا ن علػػى لجابػػاتهـ،  بنيػػت

الكصػػػفية للػػػى جف ذنػػػاؾ مسػػػاذمات مػػػف خػػػرا ط المفػػػػاذيـ الفرديػػػة فػػػي بنػػػا  خػػػرا ط المفػػػاذيـ المشػػػػتررة، 
فا خيرة تحػكم ارتباطػات بػيف المفػاذيـ جراػر، كجف الخػرا ط جداة مهمػة فػي تتبػ  الفهػـ كتقصػي صػعكباته، 

 ـ التجارب كمقارنة عملهـ م  ااخريف كك   ا س لة.رما جنها تساعد العلما  على تصمي
 

  (Madrazo& Vidal  2002 مادر زو وف د ؿ در س  .16
   .المستندة للى شبرة ا نترنت تعّلـدراسة خرا ط المفاذيـ التعاكنية في بي ات الرانت الدراسة بعنكاف: 

، المسػػتندة للػػى شػػبرة ا نترنػػت تعّلـخػػرا ط المفػػاذيـ التعاكنيػػة فػػي بي ػػات الػػكةػػد ذػػدفت للػػى تقصػػي دكر 
لػػػػدعـ الفهػػػػـ التعػػػػاكني  ،الشػػػػبرية)ا نترنت( تعّلـباسػػػػتعماؿ بي ػػػػات الػػػػ، بمدرسػػػػة فػػػػي فػػػػف العمػػػػارةكطبقػػػػت 
لتػدرس كتحلػؿ ، لػركاد جكركبيػيف ،نصػكص فػي فػف العمػارة تر ختيػا لذ ،في نظريػة فػف العمػارة ،للنصكص
كتبػػػ  العمػػػؿ ، مفػػػاذيـ 3فػػػي  الر يسػػػةالفرػػػرة  طالػػػبةػػػدـ رػػػؿ  ،كبعػػػد دراسػػػة رػػػؿ نػػػص طػػػالب،مػػػف ةبػػػؿ ال

 كاسػتعماؿ مكةػ  خػاص ،باسػتعماؿ نظػاـ الشػبرة، في بنا  معجـ كخػرا ط المفػاذيـ ،الفردم عمؿ جماعي
 كةػد تكصػلت الدراسػة للػى ،فػي صػفكؼ السػنة الاالاػة ،2001 -2000صمـ للمنهج فػي العػاـ الدراسػي 

مػف خػالؿ التفاعػؿ  ،برنتػاج المعػاني طػالبسػمحت لل ،جف خرا ط المفاذيـ جصبحت جداة تلخػيص كترريػب
 .  هـهـ بشرؿ فعاؿ في رف  مستكل النقاش كالمجادلة بينسجف البنا  التعاكني ةد جك  ،معها
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   .خرا ط المفاذيـ التعاكنية /النقاش الماير كالداعـ ذك المعنىرانت الدراسة بعنكاف: 

 طلبػػةكدكرذػػا رػػأداة فعالػػة فػػي لاػػارة تفاعػػؿ ال ،مناةشػػة لمرانيػػة خػػرا ط المفػػاذيـ التعاكنيػػةكةػػد ذػػدفت للػػى 
سػنة فػي المسػتكل الاػانكم فػي صػفكؼ  16 -15بعمػر  طػالب علػىت طبق، ك البنا  في صفكؼ الفيزيا 

كةػػػد اتبػػػ   ،فػػػي جزكاج فػػػي فركض)مهمػػػات( خػػػرا ط المفػػػاذيـ حػػػكؿ الرهربػػػا  طػػػالبتعػػػاكف ال لذ ،الفيزيػػػا 
للمالحظػػػة،  شػػػريط فيػػػديك ، كاسػػػتعمؿالمالحظػػػة فػػػي تحليػػػؿ خػػػرا ط المفػػػاذيـالتحليلػػػي ك  المػػػنهج التجريبػػػي
جرا ات دراسػتيف سػابقتيف للبػاحايف كبنيت ذذ، الدراسة دلػت ، ك لهمػاكعػدت امتػدادا  ،على نتا ج كجدكات كا 

المنػػػتج كالػػػداعـ حػػػكؿ المعػػػاني  طػػػالبةػػػد جاػػػارت نقػػػاش ال، النتػػػا ج جف مهمػػػات خػػػرا ط المفػػػاذيـ التعاكنيػػػة
 كدعمت تكس  المعرفة المفاذيمية كبنا  المعاني بيف ا زكاج .، كالعالةات بيف مفاذيـ الفيزيا 

 
  Ritchie&Volkl (2000 ر   ي وفو كؿ در س  .18
تعليميتػػػيف فعػػػالتيف فػػػي صػػػفكؼ العلػػػكـ)الخرا ط كالتجػػػارب  اسػػػتراتيجيتيففعاليػػػة  :بعنػػػكاف الدراسػػػةرانػػػت  

   .المخبرية(
مػ   ذمػا خػرا ط المفػاذيـ كالتجػارب المخبريػة تعليميتػيف فعػالتيف اسػتراتيجيتيفتقيػيـ فعاليػة  للػى تذدفكةد 

يف تعّلمػبشػرؿ جف ػؿ مػ  الم فتعمال تافا ستراتيجي اتافكتقرير فيما لذا رانت ذ، طالب الصؼ السادس
سػاف فػي مدرسػة متكسػطة فػي  ان طالبػ 80 مركنػة مػف على عينػة تطبقك  ،تعّلـجماعات ال في ييف جـالفرد
 ،كطريقػػة العينػػة العنقكديػػة ،كةػػد اتبػػ  المػػنهج التجريبػػي ،San Diego،(Californiaراليفكرنيػػا)-دييػػك

جك بشػػػرؿ جفػػػراد، (3-2سػػػكا  فػػػي مجمكعػػػة مػػػف) ، مػػػا خػػػرا ط جك تجػػػاربللرػػػؿ مػػػنهـ  عشػػػكا يان  كخصػػػص
تجػػارب) فرديػػة ي خػػرا ط ) فرديػػة كجماعيػػة( كمجمػػكعت يمجمػػكعت ،كزعػػكا فػػي جربػػ  مجمكعػػات لذ ،فػػردم

عدـ كجكد اخػتالؼ بػيف الطػالب الػذيف عملػكا  على دلت النتا جك ، كاستخدـ اختبار تحصيلي ،كجماعية(
يـ جراػػر نمػػاذج الطػػالب المنجػػزة بخػػرا ط المفػػاذ كجف ،كبػػيف الطػػالب الػػذيف عملػػكا فػػي فػػرؽ ،بشػػرؿ منفػػرد

مف نماذج الطالب المنجزة فػي التجػارب المخبريػة ف درجػات احتفػاظ الطػالب بالمػادة التعليميػة كج ،تكسعا ن
 جعلى منها في مجمكعة التجارب المخبرية. ،في مجمكعة الخرا ط

 
 :  عل ؽ على محور   در سات    ي  ناو ت خر ئط   م اى ـ    عاون    

المرجعيػػة التػػي تناكلػػت خػػرا ط المفػػاذيـ التعاكنيػػة مػػا يػػأتي:  الدراسػػاتيت ػػح مػػف خػػالؿ ا طػػالع علػػى 
اختالؼ اارا  حكؿ فعالية خرا ط المفاذيـ التعاكنية مقارنة بالفردية، فمػف البػاحايف مػف كجػد جف الخػرا ط 

، كسػػػػػػػػػػانزكؿ (2002)التعاكنيػػػػػػػػػة جراػػػػػػػػػر غنػػػػػػػػػى كتنكعػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػػف الخػػػػػػػػػرا ط الفرديػػػػػػػػػػة ردراسػػػػػػػػػة الجزا ػػػػػػػػػرم
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التعػػاكني رػػاف جف ػػؿ مػػف  تعّلـفػػي حػػيف لػػـ يجػػد آخػػركف جف الػػ، (Sanzol&García ,2008)ارسػػياكج
، كرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف ((Ritchie&Volkl,2000 ردراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ريتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كفكلرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردم تعّلـالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (.(Javad, et.al,2008كرفاةه، كجافاد ((Kwon&Cifuentes,2007كسيفينتس
زيػػادة التحصػػيؿ كاانجػػاز مػػف خػػالؿ كجرػػدت العديػػد مػػف الدراسػػات فعاليػػة خػػرا ط المفػػاذيـ التعاكنيػػة فػػي 

كذاركيػػػػػت  (،2002)الجزا ػػػػػرم ردراسػػػػػةة تعّلمػػػػػخفػػػػػض ااحبػػػػػاط كزيػػػػػادة الفهػػػػػـ كا حتفػػػػػاظ بالمفػػػػػاذيـ الم
، (Hsieh, 2010)كذسػػػيه ،((Liang,2010كليػػػان  ،(Haugwit&Sandmann,2009)كسػػػاندماف

ردراسػػة سػػانزكؿ  ذم المعنػػى كالمشػػاررة بصػػن  القػػرارات كالمناةشػػات تعّلـكفػػي الػػ، ((Hsu,2008كذسػػك
، كفػػػي رسػػػب ا تجاذػػػات اايجابيػػػة نحػػػك العلػػػكـ كرفػػػ  مسػػػتكل (Sanzol &García,2008)ارسػػػيكجا

لاػػارة نقػػاش التالميػػذ لبنػػا  المعػػاني كالعالةػػات بػػيف المفػػاذيـ كفػػي ، (2000)السػػيد ردراسػػة الػداف  لإلنجػػاز
مػػادرازك ك  (،(Boxtel,et.al,2002بكرسػػتؿ كرفاةػػه بمػػا يسػػاعد علػػى تكسػػي  المعرفػػة المفاذيميػػة ردراسػػة

دلػػػػت الدراسػػػات علػػػػى ترػػػػكف اتجػػػا، ايجػػػػابي لػػػػدل التالميػػػػذ ، رمػػػػا (Madrazo&Vidal,2002)فيػػػديؿك 
كتنكعػػػت جحجػػػاـ المجمكعػػػات ، ((Hsu,2008 ذسػػػك دراسػػػةرعاكنيػػػة التكالطػػػالب نحػػػك خػػػرا ط المفػػػاذيـ 

 لذ ،عامػػػػؿ حجػػػػـ المجمكعػػػػةدكف الترريػػػػز علػػػػى  التعاكنيػػػػة خػػػػرا ط المفػػػػاذيـالمسػػػػتخدمة فػػػػي اسػػػػتراتيجية 
( للػػػى المجمكعػػػات التعاكنيػػػة الصػػػييرة 2000)تنكعػػػت مػػػف حالػػػة الصػػػؼ بأرملػػػه رمػػػا فػػػي دراسػػػة السػػػيد

للػػى المجمكعػػات التعاكنيػػة ، ((Boxtel,et.al,2002بكرسػػتؿ كرفاةػػهرمػػا فػػي دراسػػة  فػػرديف المركنػػة مػػف
، كجيرسػػػػػتنر ((Ritchie&Volkl,2000 ردراسػػػػػة ريتشػػػػػي كفكلرػػػػػؿ (جفػػػػػراد2،3الصػػػػػييرة المركنػػػػػة مػػػػػف)

( جفػراد رمػا فػي 3مػف)المركنػة ، كالمجمكعات التعاكنية الصػييرة (Gerstner&Bogner,2009)كبكرنر
 &Luli، كلػػكلي كذيلػدف((Kwon&Cifuentes,2007كسػيفينتسكرػكف ،((Chiu,2004تشػكدراسػة 

Helldén,2004)(للػػػػػػى المجمكعػػػػػػات التعاكنيػػػػػػة المركنػػػػػػة مػػػػػػف ،)سػػػػػػانزكؿ  (جفػػػػػػراد رمػػػػػػا فػػػػػػي دراسػػػػػػة4
باسػػػػرك  (، كةػػػػد جرػػػػد(Yuan& Kwen,2007، كيػػػػاف كرػػػػكيف(Sanzol&García,2008)ارسػػػػياكج

دراسػػػة عػػف الخػػرا ط التعاكنيػػػة جف  39( فػػي دراسػػػتهما التحليليػػة لػػػ,Basque&Lavoie 2006) ك فػػكم
جفػراد كدراسػتيف فقػط مػف الصػؼ 5دراسات شػرلتها مػف  6ك ،جفراد3جك2مف  تعّلـدراسة شرلت فرؽ ال 30

 ررؿ.
دراسػة تناكلػت عامػؿ حجػـ المجمكعػة التعاكنيػة –هػاعلى حػد علم–مف بيف ذذ، الدراسات لـ تجد الباحاةك 

( التػي لػـ تسػتط  الجػـز حػكؿ 2002)الجزا ػرم ل دراسػةالتعاكنيػة، سػك  خػرا ط المفػاذيـ استراتيجية مف 
فلػـ تجػػد فركةػػان دالػػةن فػػي جف ػػؿ فػػي التحصػػيؿ، (جفػػراد، جـ مػف فػػرديف 4لمركنػػة مػػف)جم مػف المجمػػكعتيف ا

تعػكد لعػػدد  ررػػؿ كفػي مسػتكل التػػذرر كلرنهػا جرػػدت كجػكد فػركؽ فػػي التحصػيؿمسػتكيي الفهػـ كالتطبيػػؽ، 
 جفراد المجمكعة.
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 )  در سات    ي  ناو ت حجـ   مجموع     عاون   :  محور   ثاني 
طريقػػة   ػػمف ذػػذا المحػػكر بعػػض الدراسػػات التػػي اذتمػػت بحجػػـ المجمكعػػة التعاكنيػػة رعامػػؿ ذػػاـ يتنػػاكؿ

 التعاكني. تعّلـال
 

   عر   :  در سات 
  2007)حسن فحس ف در س   .1

 مجمكعػػػػػةللػػػػػى مقارنػػػػػة خصػػػػػا ص حجػػػػػـ ال (8يف فػػػػػي الػػػػػكطف العربػػػػػي)معّلمػػػػػالرزمػػػػػة التدريبيػػػػػة للذػػػػدفت 
 تعّلـحػػػكؿ الػػػللمشػػػارريف البرنػػػامج التػػػدريبي كةػػػد لخصػػػت  ،جفػػػراد (8، 6، 3، 2مركنػػػة مػػػف)مجمكعػػػات ل

كةػػد جخ ػػعت ذػػذ، الرزمػػة للػػى  سػػاعة تدريبيػػة، 30كبمعػػدؿ  جيػػاـ، 6كمػػدة البرنػػامج  ،مجمكعػػات ػػمف 
كةػد  كجلسػات كبػرامج تعليميػة مختلفػة،التجربة مف خالؿ اختبارذا كتطبيقها على عدة ف ػات  ػمف كرش 

فػي يف بتشابه الخصػا ص لحجػـ ذػذ، المجمكعػة معّلمالكذلؾ  عتقاد  ،جفراد (4) مجمكعةحجـ ال ياستان
جفػراد، كةػد دلػت النتػا ج علػى (3ك) (2)خصػا ص المجمكعػات المركنػة مػف جانا  مقارنػة خصا صػها مػ  

 ما يلي:
 8 6 3 2 الوزغ٘شاد/حغنالفشٗك

 لْٗخعذا  لْٗخ ضؼ٘فخ ضؼ٘فخعذا  إلٔلبئذالحبعخ

 ػبل٘خعذا  ػبل٘خ لْٗخ لْٗخعذا  دسعخالزفبػ 

 ثط٘ئخعذا  ثط٘ئخ كج٘شح كج٘شحعذا  عشػخاإلًغبص

 ثط٘ئخعذا  ثط٘ئخ عشٗؼخ عشٗؼخعذا  عشػخالْطْوإلٔلشاس

 هوزبص ع٘ذعذا  لل٘  لل٘ عذا  حغنرجبدوالخجشاد

 ػبل٘خعذا  ػبل٘خ ضؼ٘فخ ضؼ٘فخعذا  دائشحالخالف

 ضؼ٘فخعذا  ضؼ٘فخ شذٗذح شذٗذحعذا  دسعخالزشاثظ

 كج٘شعذا  كج٘ش ضؼ٘ف ضؼ٘فعذا  الو٘ إلٔالغ٘طشح

 ػبل٘خعذا  ػبل٘خ ضؼ٘فخ ضؼ٘فخعذا  الحبعخإلٔرمغ٘نالؼو 

 ػبل٘خعذا  ػبل٘خ ضؼ٘فخ ضؼ٘فخعذا  دسعخاالركبل٘خ

 لل٘ عذا  لل٘  كج٘ش عذا كج٘ش حغنالؼو 

 هشرفؼخعذا  هشرفؼخ ضؼ٘فخ ضؼ٘فخعذا  احزوبل٘خالزشُ 

 ػبل٘خعذا  ػبل٘خ ضؼ٘فخ ضؼ٘فخعذا  الحبعخلمْاػذعلْن

 هٌخفضخعذا  هٌخفضخ ػبل٘خ ػبل٘خعذا  الزغزٗخالشاعؼخ

 ػبل٘خعذا  ػبل٘خ ضئ٘لخ ضئ٘لخعذا  إهكبً٘خاالًغحبة

 ضؼ٘ف هزْعظ هِن عذا هِن إداسحالْلذ

 هٌخفضخعذا  هٌخفضخ ضؼ٘فخ ضؼ٘فخعذا  دٌٗبه٘ك٘خالفشٗك

 ػبل٘خعذا  ػبل٘خ لل٘لخ لل٘لخعذا  الوْادالوطلْثخ

 ػبوعذا  ػبو لل٘  لل٘ عذا  طشاعاألدّاس

 ضؼ٘فعذا  ضؼ٘ف ػبو ػبوعذا  اإلعوبع

 لْٗخعذا  لْٗخ لل٘لخ لل٘لخعذا  الفشّقالفشدٗخ

 لْٗخعذا  لْٗخ لل٘لخ لل٘لخعذا  الوٌبلشخ

 ضؼ٘ف هزْعظ كج٘ش كج٘شعذا  الزؼبّى

 ضؼ٘فعذا  هزْعظ عشٗغ عشٗغعذا  حغنالخالف

 ضؼ٘فخعذا  ضؼ٘فخ ػبل٘خ ػبل٘خعذا  إداسحالفشّقالفشدٗخ
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  0225)در س  ز اد  ركات .0
مجمكعػػػػات صػػػػييرة علػػػػى التحصػػػػيؿ الفػػػػكرم جاػػػػر اسػػػػتخداـ طريقػػػػة التعلػػػػيـ فػػػػي رانػػػػت الدراسػػػػة بعنػػػػكاف: 

 .كالماجؿ لدل طالبات الصؼ الااني ا ساسي في مادة الريا يات بمدينة طكلرـر بفلسطيف
ذدفت للى تعرؼ جار استخداـ طريقة التعليـ في مجمكعات صييرة علػى التحصػيؿ الفػكرم كالماجػؿ كةد 
العينػػة  تةسػم لذ المػنهج التجريبػػي،  كةػد اتبػػ طالبػػة، 93مػف مركنػػة علػػى عينػة  طبقػتطالبػػات، ك اللػدل 

 ػػػابطة ك  ،صػػػييرةالالكحػػػدة بطريقػػػة المجمكعػػػات  درسػػػت( طالبػػػة 47)تللػػػى مجمػػػكعتيف تجريبيػػػة  ػػػم
كمقيػػاس المظػػاذر  كةػػد جعػػد اختبػػار التحصػػيؿ الدراسػػي، ،بالطريقػػة التقليديػػة درسػػت طالبػػة (46) ت ػػم

رػػاف  لذفػػي مجمكعػػات صػػييرة  تعّلـيقػػة الػػدلػػت النتػػا ج علػػى فعاليػػة طر ، ك النفسػػية كا جتماعيػػة لألطفػػاؿ
 مقارنة بالطريقة التقليدية.تحصيؿ الفكرم كالماجؿ الفي  يجابيان لتأايرذا 

 
  2000در س    ن   ركات) .3

الزمرم على التحصػيؿ اانػي كالماجػؿ لطلبػة الصػؼ الخػامس  تعّلـرانت الدراسة بعنكاف: جار استخداـ ال
.ساسي في مادة العلكـ العامة ا   كاتجاذاتهـ نحكذا في محافظة طكلرـر

التحصػيؿ اانػي كالماجػؿ  فػيالزمرم كحجػـ المجمكعػة  تعّلـكةد ذدفت للى تقصي جار استخداـ طريقة ال
تلميذان، كةد اتبػ  المػنهج التجريبػي  232للتالميذ مقارنة بالطريقة التقليدية، كطبقت على عينة مركنة مف 

مجمكعػػػػة  ػػػػابطة درسػػػػت بالطريقػػػػة التقليديػػػػة، كمجمػػػػكعتيف ةسػػػػمت العينػػػػة للػػػػى اػػػػالث مجمكعػػػػات،  لذ
ةسػػمت ا كلػػى  لذتجػػريبيتيف اسػػتخدـ فيهمػػا ا سػػلكب الزمػػرم بػػاختالؼ عػػدد جفػػراد المجمكعػػة الصػػييرة، 

تالميػذ، كدلػػت  5تالميػذ، كالاانيػة للػى مجمكعػات تحتػكم رػؿ منهػا  (7)للػى مجمكعػات تحتػكم رػؿ منهػا 
تحسػػػػف تحصػػػػيؿ التالميػػػػذ كاتجاذػػػػاتهـ نحػػػػك العلػػػػكـ، كجف المجمكعػػػػة  الزمػػػػرم تعّلـالنتػػػػا ج جف طريقػػػػة الػػػػ

جفػراد، كعلػى المجمكعػة 5جفػراد تفكةػت علػى المجمكعػة المركنػة مػف  (7)التجريبية المقسمة للى زمر مػف 
 ال ابطة في التحصيؿ.

 
  1999)در س  عصاـ أ و عط   .4

جػػـ المجمكعػػة علػػى تحصػػيؿ طػػالب بنظػػاـ المجمكعػػات التعاكنيػػة كح تعّلـجاػػر الػػ رانػػت الدراسػػة بعنػػكاف:
 .الصؼ الخامس ا ساسي في الريا يات في محافظة جنيف

علػػى  ،بنظػػاـ المجمكعػػات التعاكنيػػة كحجػػـ المجمكعػػة تعّلـفحػػص جاػػر رػػؿ مػػف طريقػػة الػػ ذػػدفت للػػىكةػػد 
مقارنػػة بالطريقػػة  ،كحدة)نظريػػة ا عػػداد( فػػي الريا ػػياتفػػي تحصػػيؿ طػػالب الصػػؼ الخػػامس ا ساسػػي 

طالبػان فػي مدرسػة معػاذ بػف جبػؿ ا ساسػية للبنػيف فػي بلػدة  147على عينة مركنة مػف  طبقتك  التقليدية،
طالبػان بنظػاـ المجمكعػات التعاكنيػة  (48المجمكعػة ا كلػى) درست لذ كةد اتب  المنهج التجريبي، ةباطية،
 ،طػػالب (6)مػػف ( طالبػػان بنظػػاـ المجمكعػػات التعاكنيػػة 49المجمكعػػة الاانيػػة ) درسػػتك طػػالب،  (3)مػػف 
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جظهػرت النتػا ج جف ك  ،تحصػيلي اختبػاركةػد جعػد  ( طالبان بالطريقػة التقليديػة،50المجمكعة الاالاة) درستك 
يرػكف جف ػؿ ك  يساعد علػى زيػادة التحصػيؿ بالنسػبة للطريقػة التقليديػة ،بنظاـ المجمكعات التعاكنية تعّلـال

، طػػالب (6)مقارنػػة بالمجمكعػػة المركنػػة مػػف طػػالب (3)مػػف مركنػػة عنػػدما ترػػكف المجمكعػػات التعاكنيػػة 
مػ  ا ذتمػاـ بعػدد  ،التعػاكني تعّلـبرجرا  المزيد مف ا بحاث حكؿ الطرؽ المختلفة للكةد جكصت الدراسة 

 جفراد المجمكعة المناسبة لرؿ طريقة.
 
  1995در س  محمد   خط ب) .5

 ني على تحصيؿ الطلبة. التعاك  تعّلـرانت الدراسة بعنكاف: جار جنس المجمكعة كحجمها في ال
التعػػاكني علػػى تحصػػيؿ تالميػػذ الصػػؼ  تعّلـجاػػر جػػنس المجمكعػػة كحجمهػػا فػػي الػػ تعػػرؼكةػػد ذػػدفت للػػى 

الرابػػ  ا ساسػػي فػػي المػػدارس الحركميػػة فػػي مػػادة الليػػة العربيػػة، كطبقػػت علػػى عينػػة عنقكديػػة عشػػكا ية 
ةسػػمت العينػػة عشػػكا يان  لذ، كةػد اتبػػ  المػػنهج التجريبػي ا ردف -لربػػدتلميػػذان كتلميػذة فػػي  448مركنػة مػػف 

مجمكعػات تماػػؿ مسػتكيات حجػػـ المجمكعػة، كتألفػت رػػؿ مجمكعػة مػػف ع ػكيف، جك جربعػػة، جك  (3)للػى 
، كةػػد دلػػت النتػػا ج علػػى كجػػكد فػػركؽ فػػي تحصػػيؿ جع ػػا ، كاسػػتخدـ اختبػػار تحصػػيلي ةبلػػي بعػػدمسػػتة 

مكعػػات المركنػػة مػػف ع ػػكيف، جك جربعػػة جع ػػا ، كعػػدـ الطلبػػة تعػػزل للػػى حجػػـ المجمكعػػة لصػػالح المج
 كجكد فركؽ تعزل للتفاعؿ بيف جنس المجمكعة كحجمها.

 
   در سات  لجن   :

  et. al Bennett (2004,   ن ت وآخر ف در س  .1
رانػػػت الدراسػػػة بعنػػػكاف: مراجعػػػة اسػػػتعماؿ مناةشػػػات المجمكعػػػة الصػػػييرة فػػػي تعلػػػيـ العلػػػكـ مػػػ  طػػػالب 

 كتأايرذا على فهـ الطالب في العلكـ كمكاةفهـ منها.سنة،  18-11بعمر
كةػػد ذػػدفت للػػى تمييػػز الطػػرؽ التػػي تسػػتعمؿ فيهػػا مناةشػػات مجمكعػػة صػػييرة فػػي دركس العلػػكـ، كالنظػػر 
للػػى تػػأايرات مناةشػػات المجمكعػػة الصػػييرة علػػى فهػػـ الطػػالب ا فرػػار فػػي العلػػكـ كمػػكاةفهـ منهػػا، كاتبػػ  

الك يػػػػات المتحػػػػدة كالمملرػػػػة المتحػػػػدة كرنػػػػدا، كةػػػػد تكصػػػػلت للػػػػى جف دراسػػػػة فػػػػي  89المػػػػنهج التحليلػػػػي لػػػػػ
طػػالب جمعػػتهـ ركابػػط  (4-3)المناةشػػات المااليػػة للمجمكعػػات الصػػييرة ت ػػمنت مجمكعػػات مركنػػة مػػف

دةيقػػة، رمػػا دلػػت علػػى فعاليػة مناةشػػات المجمكعػػة الصػػييرة فػػي  30الصػداةة، كتناةشػػكا علػػى ا ةػػؿ مػدة 
ـ منها، كجكصت الدراسة ببحػث سػمات العمػؿ بترريػب المجمكعػة راسترشػاؼ العلكـ كتحسيف مكاةفه تعّلـ

 العالةة بيف حجـ المجمكعة جك الجنس ماالن، كتطكر الفهـ المفاذيمي التصكرم.
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  Baines,et. al 2003 (  نس وآخر ف در س  .2
 كالاانكيةرانت الدراسة بعنكاف: التييرات في ممارسات المجمكعات في المدرسة ا بتدا ية 

ذػػػدفت للػػػى كصػػػؼ كتحليػػػؿ ممارسػػػات المجمكعػػػات فػػػي المػػػدارس ا بتدا يػػػة كالاانكيػػػة فػػػي انرلتػػػرا، كةػػػد 
تلميػػذان مػػف الصػػؼ الاػػاني للػػى الخػػامس فػػي مػػدارس ابتدا يػػة، كعلػػى  672كطبقػػت علػػى عينػػة مركنػػة مػػف

 لذي التحليلػػي، طالبػان مػػف الصػؼ السػػاب  للػػى العاشػر فػػي مػػدارس اانكيػة، كةػػد اتبػػ  المػنهج الكصػػف 248
سيف حكؿ طبيعة التجمعات كاستعمالها في الصفكؼ كررػز علػى حجػـ التجمعػات ةدمت استفتا ات للمدرّ 

كالعػػػدد، كنػػػكع التفاعػػػؿ بػػػيف الطػػػالب، كنػػػكع المهػػػاـ المقدمػػػة لهػػػـ، كةػػػد دلػػػت النتػػػا ج جف جطفػػػاؿ المدرسػػػة 
ؿ طػػػالب المدرسػػػة الاانكيػػػة ا بتدا يػػػة يف ػػػلكف العمػػػؿ الفػػػردم بػػػدعـ ربيػػػر مػػػف البػػػالييف، فػػػي حػػػيف ف ػػػ

 العمػػؿ فػػي جزكاج جراػػر مػػف طػػالب المدرسػػة ا بتدا يػػة، كجف التجمعػػات الربيػػرة جػػدان مػػف التالميذ)الصػػؼ
% مػػػف 50( رانػػػت فػػػي ةاعػػػات الػػدركس الاانكيػػػة جراػػػر منهػػػا فػػي ةاعػػػات الػػػدركس ا بتدا يػػػة، لذ لف رّلػػه

كف المعّلمػجفػراد، ك ( 6)للػى (4)ذ المركنػة مػفالمدارس ا بتدا ية استخدمت التجمعات الصييرة مػف التالميػ
ي معّلمػػػػالعالةػػػػة بػػػيف حجػػػـ التجمػػػػ  كنػػػكع المهمػػػة جراػػػػر مػػػف  بالحسػػػباففػػػي المػػػدارس الاانكيػػػػة يأخػػػذكف 

المػػػدارس ا بتدا يػػػة، كذػػػذا البحػػػث لػػػـ يػػػربط بػػػيف حجػػػـ التجمعػػػات كتطػػػكر الطفػػػؿ، كلػػػـ يفحػػػص حجػػػكـ 
التجمعػات كالعػػدد مهػـ جي ػػان فيمػا يتعلػػؽ بالمهمػػة التجمعػات المسػػتخدمة فػي الصػػؼ، لرنػه جرػػد جف حجػػـ 

 المعطاة.
 
  Berge (1990   رغ در س  .3

المهػػػارات العلميػػػػة  تعّلػػػـرانػػػت الدراسػػػة بعنػػػكاف: جاػػػر حجػػػػـ المجمكعػػػة كالجػػػنس كةػػػدرة المجمكعػػػػة علػػػى 
 باستعماؿ الحكاسيب.

المهػارات  تعّلػـتحصػيؿ المجمكعػة كةػدرتها علػى  فػيكةد ذدفت للى اختبار جار حجـ المجمكعة كالجنس 
طالبػػان فػػي الصػػفيف السػػاب  كالاػػامف،  245العلميػػة باسػػتعماؿ الحكاسػػيب، كطبقػػت علػػى عينػػة مركنػػة مػػف 

ةسػػمت العينػػة عشػػكا يان للػػى مجمكعػػػات ذات  لذمػػدارس جمريريػػة، كةػػد اسػػتخدـ المػػػنهج التجريبػػي  3مػػف 
اختبػار مهػارات عمليػػات التفاعػؿ كاختبػار تحصػيؿ ةبلػػي  حجػـ صػيير كجخػرل ربيػرة الحجػػـ، كةػد اسػتخدـ

كبعدم، كةد دلت النتػا ج جف المجمكعػات ذات الحجػـ ا صػير المركنػة مػف عنصػريف جك جربعػة عناصػر 
 يجابية كذات تحصيؿ جعلى.ا  ذي ا رار نشاطان ك 
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  Maskit& Hertz  (1986)ماسك ت وى ر ز در س  .4
المجمكعػػة  تعّلػػـتػػأاير ترريػػب حجػػـ المجمكعػػة كجػػنس المجمكعػػة فػػي سػػلكريات  رانػػت الدراسػػة بعنػػكاف:

 التعاكني   تعّلـالبالييف في ال
 ،المجمكعػات الصػييرة تعّلػـذدفت للى دراسة تأاير متييريف)حجـ المجمكعة كجػنس المجمكعػة( فػي كةد 
مجمكعػات ا يا ن اختيػر عشػك كةػد  ،فػي مػادة ا دب حيفػاصػفكؼ مختلفػة فػي  ةعلى عينة مػف سػبع تطبقك 

، لنػػاث( جك كترػػكيف ججنػػاس مختلفػػة )اليالبيػػة العظمػػى ذرػػكر ،جع ػػا  (5جك 4-3جحجػػاـ مختلفػػة )  مػػف
كدلػػت ، لمالحظػػة سػػلكريات محػػددة مػػراةبتيف مػػدربتيفةبػػؿ مػػف  ةا مػػة التػػدةيؽ كالمالحظػػة تمكةػػد اسػػتخد

المركنػػة اسػػتخرجت المجمكعػػة  لذ ،النتػػا ج جف معظػػـ ا ختالفػػات حػػدات فػػي مجمكعػػات ا عػػداد الفرديػػة
كسػػػلكريات  (3)مػػػف  كترػػػامال ن  (5) بينمػػػا المجمكعػػػة مػػػف ،عامػػػة تعّلػػػـجع ػػػا  تلخيصػػػات جراػػػر انػػػدماجا ن

صػػػػيا  كتفاعػػػػؿ اجتمػػػػاعي تعّلػػػػـجع ػػػػا  اسػػػػتخرجت سػػػػلكريات  جف  ،تعػػػػاكني كا  ككجػػػػدت الدراسػػػػة جي ػػػػا ن
بينمػػا  ،العظمػػى مػػف جػػنس كاحػػدرانػػت جعلػػى فػػي المجمكعػػات ذات اليالبيػػة  ،التعػػاكني تعّلـسػػلكريات الػػ

 في المجمكعات المرربة مف رمية متساكية مف الجنسيف. لعطا  المعلكمات راف ا على
 
 :  عل ؽ على محور   در سات    ي  ناو ت حجـ   مجموع     عاون    

 حجػػـ المجمكعػػة التعاكنيػػة  ػػمف المرجعيػػة التػػي تناكلػػت جاػر يت ػح مػػف خػػالؿ ا طػػالع علػى الدراسػػات
 التعاكني ما يأتي: تعّلـطريقة ال

التعػػػاكني، كحػػػكؿ فعاليػػػة ا عػػػداد  تعّلـاخػػػتالؼ اارا  حػػػكؿ الحجػػػـ ا ماػػػؿ للمجمكعػػػة  ػػػمف مهمػػػات الػػػ
 تعّلـالفرديػػػة كالزكجيػػػة، رمػػػا يت ػػػح ةلػػػة الدراسػػػات التػػػي تناكلػػػت جاػػػر ترريػػػب المجمكعػػػة فػػػي مهمػػػات الػػػ

 (et.al, 2004,بينيػت كرفاةػه تمػاـ بػذلؾ ردراسػةالتعاكني، على الرغـ مف كجكد دراسات دعت للػى ا ذ
Bennett( التػػي ةارنػػت جاػػر ا حجػػاـ الفرديػػة للمجمكعػػات 2000)بررػػات (، رمػػا نجػػد فػػي نتػػا ج دراسػػة
جفػػػراد، علػػػى  (7)علػػػى التحصػػػيؿ، تفػػػكؽ تالميػػػذ المجمكعػػػة التعاكنيػػػة المركنػػػة مػػػف ( جفػػػراد5،7التعاكنيػػػة)

 جفػػػػػراد فػػػػػي التحصػػػػيؿ، فػػػػػي حػػػػػيف نجػػػػد فػػػػػي نتػػػػػا ج دراسػػػػػة 5تالميػػػػذ المجمكعػػػػػة التعاكنيػػػػػة المركنػػػػة مػػػػػف
جفػػػػراد علػػػػى ( 6، 4، 2( التػػػػي ةارنػػػػت جاػػػػر ا حجػػػػاـ الزكجيػػػػة للمجمكعػػػػات التعاكنيػػػػة )1995)الخطيػػػػب

مجمكعػػػػة علػػػػى تالميػػػػذ ال ( جفػػػػراد2،4التحصػػػػيؿ، تفػػػػكؽ تالميػػػػذ المجمكعػػػػات التعاكنيػػػػة ذات ا حجػػػػاـ )
 بيػػػػػرغ جفػػػػػراد فػػػػػي التحصػػػػػيؿ، رمػػػػػا اتفقػػػػػت ذػػػػػذ، النتيجػػػػػة مػػػػػ  نتػػػػػا ج دراسػػػػػة (6التعاكنيػػػػػة المركنػػػػػة مػػػػػف )

(1990Berge,( فػػػػي جف المجمكعػػػػات ذات الحجػػػػـ الصػػػػيير المركنػػػػة مػػػػف )2،4)  جفػػػػراد جراػػػػر نشػػػػاطان
يجابيػػة كتحصػػيالن مػػػف المجمكعػػات ربيػػػرة الحجػػـ، كلػػػـ تجػػد الدراسػػػة الحاليػػة دراسػػػة تناكلػػت  المجمكعػػػة كا 

( 7، 5، 3، رمػػػا لػػػـ تجػػػد دراسػػػة اذتمػػػت بمقارنػػػة جاػػػر حجػػػـ المجمكعػػػة)( جفػػػراد3التعاكنيػػػة المركنػػػة مػػػف)
 التعاكني.  تعّلـ مف مهمات ال
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   محور   ثا ث )  در سات    ي  ناو ت  ك ساب   م اى ـ   علم   :
كبعػػػض الدراسػػػات التػػػي  ،بارتسػػػاب المفػػػاذيـ العلميػػة ذػػػذا المحػػػكر بعػػض الدراسػػػات التػػػي اذتمػػت يتنػػاكؿ

 اذتمت بتحصيؿ المفاذيـ العلمية، للكةكؼ على الفركؽ بيف المفهكميف السابقيف.
 

 :  عر      در سات
    2012عر ـ ) در س  م رفت .1

 الناةػد التفريػر المفػاذيـ كمهػارات ارتسػاب فػي K.W.L اسػتخداـ اسػتراتيجية جاػر رانػت الدراسػة بعنػكاف:
 .ا ساسي الساب  الصؼ طالبات لدل

 الرا نػات خصػا ص مفػاذيـ كحػدة ارتسػاب فػي K.W.L اسػتخداـ اسػتراتيجية جاػر معرفػة للػى كذػدفت
 عيلبػكف مدرسػة فػي السػاب  الصػؼ طالبػات مػف طالبػة97مػف مركنػة كطبقػت علػى عينػة ةصػدية الحية،

 مجمػكعتيف، للػى العينػة ةسػمت لذ التجريبػي، المػنهج اتبػ  كةػد يػكنس، خػاف بمدينػة المشػتررة ا ساسػية
 طالبػة 49 ف=  ػابطة كمجمكعػة K.W.L كفػؽ اسػتراتيجية ، درسػتطالبػة 48ف= تجريبيػة مجمكعػة

 العلميػة المفػاذيـ ارتسػاب مسػتكل قيػاسل العلميػة المفػاذيـ ، كةد استخدـ اختبػاردرست بالطريقة التقليدية
 لذ K.W.L اسػتراتيجية ، كدلػت النتػا ج علػى فعاليػةكالتحليػؿ( كالفهػـ التػذرر (كذػي بلػكـ تصػنيؼ حسػب

 .تحصيؿ مقارنة بالطريقة التقليديةيجابيان في اللراف تأايرذا 
 
  2012)  حر ح   در س  كوثر .2

 كمسػتكل العلميػة ارتسػاب المفػاذيـ فػي العلػكـ تػدريس في المماالة استراتيجية رانت الدراسة بعنكاف: جار
 ." ا ردف في ا ساسي الخامس الصؼ تالميذ على تجريبية شبه دراسة"ا ساسية  العلـ عمليات جدا 

طبقػت ك  فػي كحػدة النباتػات، العلميػة المفػاذيـ ارتسػاب فػي المماالػة اسػتراتيجية جاػر استقصػا  للى كذدفت
بلعمػا  مدرسػة فػي ا ساسػي الخػامس الصػؼ تلميػذات مػف طالبػة 64 مػف مركنػة ةصػدية علػى عينػة
 ،ـ 2008/2007العػاـ مػف الاػاني الدراسػي الفصػؿ فػي المفػرؽ، تربيػة مديريػة فػي المختلطػة ا ساسػية

 تدرسػ، طالبػة 32 مػفرػؿ منهمػا  تركنػت مجمػكعتيف للػى عينػةال ةسػمت لذ التجريبػي، المػنهج اتبػ  كةػد
 كةػد اسػتخدـ اختبػار ارتسػاب ا عتياديػة، بالطريقػة كدرست الاانيػة المماالة، ا كلى باستخداـ استراتيجية

كدلػػت النتػػا ج علػػى  ،حسػػب تصػػنيؼ بلػػكـ (كالتطبيػػؽ ،كالفهػػـ ،التػػذررالعلميػػة فػػي مسػػتكيات ) المفػػاذيـ
 .يجابيان في التحصيؿ مقارنة بالطريقة التقليديةلراف تأايرذا  لذ المماالة استراتيجية فعالية

 
  2011دولت وسع د    لوؿ)   مومني وعدناف در س  مأموف .3

 التالميػذ ارتسػاب فػي تػدريس العلػكـ فػي علميػة متحررة رسكـ برامج استخداـ رانت الدراسة بعنكاف: جار
 ا ساسير. السادس الصؼ تالميذ على تجريبية دراسة"العلمية  للمفاذيـ
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 فػي ا ساسػية المرحلػة طلبػة ارتسػاب فػي علميػة متحررػة رسػكـ بػرامج اسػتخداـ جاػر رشػؼ للػى ذػدفتك 
 (70)مػف طبقت على عينػة مركنػةك  ،كصحته اانساف في كحدة جسـ للمفاذيـ ا كلى لربد تربية مديرية
، كةػد ا كلػى لربػد لتربيػة التابعػة المػدارس فػي ا ساسػي السػادس الصػؼ طلبػة مػف طالبػة( 98)ك طالبػان 

 مػف تركنت تجريبية لحداذما مجمكعتيف، للى عشكا يان  كالطالبات الطالب ـةس لذاتب  المنهج التجريبي، 
 مػف تركنػت  ػابطة كا خػرل ،علميػة متحررػة رسػكـ بػرامجدرست مػف خػالؿ عػرض كطالبة  طالبان  84
كدلػػت  ،العلميػة للمفػاذيـ تحصػػيلي اختبػػار، كةػد اسػتخدـ طالبػان كطالبػػة درسػت بالطريقػة التقليديػػة 84

يجابيػان فػي التحصػيؿ مقارنػة بالطريقػة لرػاف تأايرذػا  لذ متحررػة رسػكـ بػرامجعػرض  النتػا ج علػى فعاليػة
 .التقليدية

 
  (2008  ع سوي در س   وف ؽ .4

 العلػـ العلميػة كعمليػات المفػاذيـ ارتسػاب فػي البنا يػة Vالشػرؿ  اسػتراتيجية رانػت الدراسػة بعنػكاف: جاػر
 بيزة. ا ساسي الساب  طالب لدل

فػي  العلػـ العلميػة كعمليػات المفػاذيـ ارتسػاب فػي البنا يػة Vالشػرؿ  اسػتراتيجية جاػر معرفػة للػى كذػدفت
 الفػالح ذرػكر طالبػان مػف مدرسػة 78مػف مركنػة ةصػدية حياتنػا، كطبقػت علػى عينػة فػي الحػرارة كحػدة

مجمػكعتيف، لحػداذما  للػى العينػة ةسػمت لذالتجريبػي، المػنهج اتبػ  دالسػاب ، كةػ ااعداديػة مػف طػالب
 ػػابطة  كا خػػرل مجمكعػػة البنا يػػة، Vالشػػرؿ  طالبػػان درسػػت باسػػتراتيجية 40تجريبيػػة ف= مجمكعػػة

كفػؽ  بلػكـ تصػنيؼ حسػب العلميػة المفػاذيـ اختبػار اسػتخدـ طالبػان درسػت بالطريقػة التقليديػة، كةػد 38ف=
 اسػتراتيجية كدلػت النتػا ج علػى فعاليػة ،عليػا( عقليػة كالتطبيػؽ، كعمليػات التػذرر، كالفهػـ، (مسػتكيات ذػي

 .يجابيان في التحصيؿ مقارنة بالطريقة التقليديةلراف تأايرذا  لذ Vالشرؿ 
 
  0227در س   ج ف    كرجي وغ د ء   طائي) .5

لمفػػاذيـ ل طالبػػات الصػػؼ الرابػػ  العػػاـ اػػر اسػػتخداـ خػػرا ط المفػػاذيـ فػػي ارتسػػابرانػػت الدراسػػة بعنػػكاف: ج
 في مدينة المكصؿ. الجيرافية

الت ػاريس الجيرافيػة فػي فصػكؿ )لمفػاذيـ ااػر اسػتخداـ خػرا ط المفػاذيـ فػي ارتسػاب جتعػرؼ  للػى ذػدفتك 
مػف طالبػات الصػؼ الرابػ   ( طالبػة72)كنػة مػفطبقػت علػى عينػة ةصػدية مرك  ،(كالتربػة كاليػالؼ اليػازم

ةسػػمت العينػػة للػػى  لذ، كةػػد اتبػػ  المػػنهج التجريبػػي، فػػي مدينػػة المكصػػؿ مػػف اانكيػػة القادسػػية للبنػػات العػػاـ
 طالبػػة :3ف= خػػرل  ػػابطة كا ،اسػػتخدمت خػػرا ط المفػػاذيـطالبػػة  43ف=حػػداذما تجريبيػػة مجمػكعتيف ل

المفػػػاذيـ لقيػػػاس ارتسػػػاب الطالبػػػات كةػػػد اسػػػتخدـ اختبػػػار  ،اسػػػتخدمت الطريقػػػة ا عتياديػػػة فػػػي التػػػدريس
، كدلػػت النتػػا ج علػػى حسػػب تصػػنيؼ بلػػكـ (كالتطبيػػؽ ،كالفهػػـ ،التػػذررفػػي مسػػتكيات ) للمفػػاذيـ الجيرافيػػة

 مقارنة بالطريقة التقليدية. فاعلية طريقة خرا ط المفاذيـ في التدريس
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   (2007)در س  ماجد   جالد و عمر    مل ي .6
كالخػرا ط المفاذيميػة فػي ارتسػاب طػالب الصػؼ التاسػ  ا ساسػي  تعّلـجاػر دكرة الػرانت الدراسة بعنكاف: 

   .للمفاذيـ الفقهية
كحػدة طػالب لمفػاذيـ الكالخرا ط المفاذيميػة فػي ارتسػاب  تعّلـذدفت للى معرفة جار التدريس كفؽ دكرة الك 

 3مػػكزعيف علػػى  ،مػػف مػػدارس مديريػػة تربيػػة عمػػاف الاالاػػة ان طالبػػ 74كتركنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف ، الفقػػه
لقيػاس درجػة ارتسػاب الطػالب  اختبار تحصػيلي كجعد ،الطريقة ا عتيادية( –خرا ط  – تعّلـ)دكرة  شعب

حيػث رػاف  تعّلػـدكرة ك كةد دلت النتا ج على فعالية خػرا ط المفػاذيـ  للمفاذيـ الفقهية كفقان لمستكيات بلكـ،
   مقارنة بالطريقة التقليدية.تحصيؿ الفي  ان يجابيلا متأايرذ

 
  2006در س  سا ـ   خو  دة وعلي   عل مات) .7

كخريطػػػػة المفػػػػاذيـ علػػػػى التحصػػػػيؿ فػػػػي ا حيػػػػا   تعّلـرانػػػػت الدراسػػػػة بعنػػػػكاف: جاػػػػر اسػػػػتراتيجيتي دكرة الػػػػ
 كالتفرير العلمي لدل طالب الصؼ ا كؿ الاانكم.

 كخريطػػة المفػػاذيـ علػػى التحصػػيؿ كالتفريػػر العلمػػي فػػي تعّلـذػػدفت للػػى معرفػػة جاػػر اسػػتراتيجيتي دكرة الػػك 
 مػػف مدرسػػة المفػػرؽطالبػػان  120علػػى عينػػة مركنػػة مػػف كحػػدة الخليػػة مقارنػػة بالطريقػػة التقليديػػة، كطبقػػت

 طالبػان،40ف=  مجمكعػة  ػابطة عشكا يان  تر اختي لذ المنهج شبه التجريبي،  اتبك  ،بنيفللا كلى الاانكية 
خػػػرا ط ك  ،تعّلـ)دكرة الػػػا بطريقتػػػيتدرسػػػ طالبػػػان  40ف = فاتػػػتجريبي فامجمكعتػػػك  ،بالطريقػػػة التقليديػػػة تدرسػػػ

ة فػػػي المسػػػػتكيات تعّلمػػػػلقيػػػػاس درجػػػة ارتسػػػاب الطػػػػالب للمفػػػاذيـ المتحصػػػيلي  جعػػػد اختبػػػػارك  ،(المفػػػاذيـ
 لذ تعّلـدكرة الػك  يـمفػاذالخػرا ط كةػد دلػت النتػا ج علػى فعاليػة  ،المعرفية)المعرفة، كا ستيعاب، كالتطبيػؽ(

 مقارنة بالطريقة التقليدية. تحصيؿالفي  يجابيان لراف تأايرذا 
 
  2005)در س  محمد    ير ني  .8

فعاليػػة اسػػتخداـ خػػرا ط المفػػاذيـ فػػي تػػدريس كحػػدة التلػػكث البي ػػي علػػى التحصػػيؿ رانػػت الدراسػػة بعنػػكاف: 
   .كا تجا، نحك مادة ا حيا  لدل طالب الصؼ ا كؿ الاانكم

 درسػػكاكالطػػالب الػػذيف  ،بكاسػػطة الخػػرا ط كاسػػالفػػرؽ بػػيف تحصػػيؿ الطػػالب الػػذيف در ذػػدفت للػػى تعػػرؼ ك 
 كطبقػػت ،التجريبيػة نحػػك خػرا ط المفػػاذيـ المجمكعػػة بلػػى تعػرؼ اتجاذػػات طػالا  ك  ،ةالتقليديػللطريقػػة  كفقػان 
مػف طػالب مدرسػة ا ميػر عبػد اهلل بػف عبػد العزيػز الاانكيػة بمنطقػة  ان ( طالبػ144مػف )عينة مركنة على 

عػػػد جكةػػػد طالبػػػان،  (78)ف=كتجريبيػػػة  طالبػػػان  (66)ف=للػػػى مجمػػػكعتيف  ػػػابطة  ةسػػػمت ،جبهػػػا التعليميػػػة
 جفالنتػا ج  دلػتك ة كفقػان لمسػتكيات بلػكـ، تعّلمػلقياس درجة ارتساب الطالب للمفػاذيـ الم اختبار تحصيلي
 .ارت طريقة التدريس التقليديةجتحصيؿ الطالب جرار مما  في ط المفاذيمية لـ ياار التدريس بالخرا
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  2004)در س  ع د  هلل طا ب .9
جاػػر اسػتخداـ اسػتراتيجية خػػرا ط المفػاذيـ علػى تحصػػيؿ تالميػذ المرحلػة ا ساسػػية رانػت الدراسػة بعنػكاف: 

   .للعلكـ كتنمية اتجاذاتهـ نحكذا
تحصػػيؿ تالميػػذ  فػػي مقارنػػة با سػػلكب المعتػػاد المفػػاذيـ رأسػػلكب تػػدريستعػػرؼ جاػػر خػػرا ط  ذػػدفت للػػىك 

كتنميػػة اتجاذػػاتهـ نحػػك  ،الصػػؼ الاػػامف مػػف مرحلػػة التعلػػيـ ا ساسػػي بمدينػػة تعػػز لمفػػاذيـ كحػػدة الرهربػػا 
مدينػػة تعػػز  مػػف فػػي المػػدارس الحركميػػة ان ( تلميػػذ208)ةصػػدية مركنػػة مػػف علػػى عينػػة طبقػػتكةػػد  ،العلػػكـ

 مجمكعػػة تجريبيػػة عشػػكا يان  تر اختيػػ لذ مػػ  ا ختبػػار القبلػػي البعػػدم، المػػنهج التجريبػػي اتبػػ ك  ،فػػي الػػيمف
س درجػة ارتسػاب القيػ كةد استخدـ اختبار تحصيلي ان،تلميذ 117 ف=  ابطةمجمكعة ك  ان،تلميذ 91ف=

رػػاف  لذكةػػد دلػػت النتػػا ج علػػى فعاليػػة خػػرا ط المفػػاذيـ ة كفقػػان لمسػػتكيات بلػػكـ، تعّلمػػالتالميػػذ للمفػػاذيـ الم
 مقارنة بالطريقة التقليدية.في اتجا، التالميذ نحك مادة العلكـ ك تحصيؿ الفي  يجابيان لتأايرذا 

 
  2003)در س  ز نب ر جي .10

فػي ارتسػاب المفػاذيـ العلميػة كاسػتبقا ها  تعّلـجار استخداـ خػرا ط المفػاذيـ كدكرة الػرانت الدراسة بعنكاف: 
   .ا بتدا ي خامسفي مادة العلكـ لدل تلميذات الصؼ ال

فػي ارتسػاب المفػاذيـ العلميػة كاسػتبقا ها فػي  تعّلـتعرؼ جار استخداـ خرا ط المفاذيـ كدكرة الػ ذدفت للىك 
تصػػميـ كاتبػػ  المػػنهج التجريبػػي ب ة،تلميػػذ 58علػػى عينػػة مركنػػة مػػف  طبقػػتكةػػد  ،كحػػدة الرا نػػات الحيػػة

ف فػػي رػػؿ منهمػػا اتػػتجريبي فامجمكعتػػ عشػػكا يان ر اختيػػ لذ ،المجمػػكعتيف التجػػريبيتيف ذات ا ختبػػار البعػػدم
 جعػػدكةػػد  ،تعّلـباسػػتخداـ دكرة الػػ اانيػػةكال ،المفػػاذيـ العلميػػة باسػػتخداـ الخػػرا ط تلميػػذة ا كلػػى درسػػت 29

عمليػػػػات ل فقػػػػان ك ة تعّلمػػػلقيػػػاس درجػػػػة ارتسػػػػاب التلميػػػذات للمفػػػػاذيـ الم ،اختبػػػار ارتسػػػػاب المفػػػاذيـ العلميػػػػة
 كدلػت النتػا ج علػى تفػكؽ المجمكعػة التجريبيػة (،التعمػيـك  ،التصػنيؼك  ،تمييػزال) ارتساب المفاذيـ الػاالث

على المجمكعػة التجريبيػة التػي درسػت باسػتخداـ خػرا ط المفػاذيـ كذلػؾ  تعّلـالتي درست باستخداـ دكرة ال
 .في ارتساب المفاذيـ كا حتفاظ بها

 
  2003)در س  ع د  هلل   خطا    و اسم    عر مي .11

فاعليػػػة اسػػػتخداـ خػػػرا ط المفػػػاذيـ فػػػي تحصػػػيؿ طالبػػػات الصػػػؼ ا كؿ الاػػػانكم رانػػػت الدراسػػػة بعنػػػكاف: 
 .كاحتفاظهف بها للمفاذيـ العلمية المتعلقة بكحدة رتصنيؼ الرا نات الحيةر

طالبػػػات للمفػػػاذيـ العلميػػػة المتعلقػػػة المعرفػػػة فاعليػػػة اسػػػتخداـ خػػػرا ط المفػػػاذيـ فػػػي تحصػػػيؿ  ذػػػدفت للػػػىك 
 طبقػػتكةػػد ، مملرػػة الفطريػػات كاحتفػػاظهف بهػػا، مملرػػة الطال عيػػات، مملرػػة البػػدا يات :يػػةتااالمكا ػػي  ب

طالبػػػة فػػػي مدرسػػػة المعبيلػػػة الاانكيػػػة للبنػػػات بسػػػلطنة عمػػػاف فػػػي محافظػػػة  136مػػػف مركنػػػة عينػػػة  علػػػى
كالاانيػة  ػابطة درسػت بالطريقػة طالبػة،  69ف=  العينة للى مجمكعتيف ا كلى تجريبيػة كةسمت ،مسقط
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ة تعّلمػلقيػاس درجػة ارتسػاب الطالبػات للمفػاذيـ الم كةد اسػتخدـ اختبػار تحصػيلي ،طالبة 67ف=التقليدية 
طالبػات لػػبعض اللػى فاعليػػة اسػتخداـ خػرا ط المفػاذيـ فػي تحصػيؿ عت النتػا ج دلػك كفقػان لمسػتكيات بلػكـ، 

 ؼ الرا نات الحية كاحتفاظهف بها.المفاذيـ العلمية المتعلقة بكحدة تصني
 

  2002)س  ىدى مكيدر  .12
جاػػػر اسػػػتخداـ خػػػرا ط المفػػػاذيـ فػػػي التحصػػػيؿ المعرفػػػي لتالميػػػذ الصػػػؼ الاالػػػث رانػػػت الدراسػػػة بعنػػػكاف: 
 .ا بتدا ي في مادة العلكـ

)الميناطيس فػػي كحػػدةتالميػػذ لذػػدفت للػػى معرفػػة جاػػر اسػػتخداـ خػػرا ط المفػػاذيـ فػػي التحصػػيؿ المعرفػػي لك 
كاتبػػ  المػػنهج  مػػدارس مملرػػة البحػػريف،مػػف تلميػػذان  (58علػػى عينػػة مركنػػة مػػف ) طبقػػتكةػػد  فػػي حياتنػػا(،
ت الاانيػػة بطريقػػة خػػرا ط المفػػاذيـ، بينمػػا درسػػ ف درسػػت ا كلػػىامجمكعتػػ عشػػكا يان  تر اختيػػ لذ ،التجريبػػي

ة تعّلمػػلقيػػاس درجػػة ارتسػػاب التالميػػذ للمفػػاذيـ الم للكحػػدة اختبػػار تحصػػيلي جعػػدةػػد بالطريقػػة التقليديػػة، ك 
تحصػػيؿ الفػػي  يجابيػػان لرػػاف تأايرذػػا  لذكدلػػت النتػػا ج علػػى فعاليػػة خػػرا ط المفػػاذيـ  ،كفقػػان لمسػػتكيات بلػػكـ

 .مقارنة بالطريقة التقليدية
 

  2001)  وس مي   د ف در س  عماد .13
كتنميػة  تعّلـجار اسػتخداـ اسػتراتيجية خػرا ط المفػاذيـ علػى التحصػيؿ كا حتفػاظ بػالرانت الدراسة بعنكاف: 

   .ا تجا، نحك مادة العلكـ لدل تالميذ المرحلة المتكسطة بالمملرة العربية السعكدية
، كحػدة )الطاةػةفػي استخداـ اسػتراتيجية خػرا ط المفػاذيـ علػى التحصػيؿ ب معرفة جار التدريس ذدفت للىك 
 مػػػفلاالػػػث مػػػف تالميػػػذ الصػػػؼ ا ان ( تلميػػػذ100)مركنػػػة مػػف عشػػػكا ية علػػػى عينػػػة ، كةػػػد طبقػػػتتحك تهػػا(ك 
العينػػػػة للػػػػى ت ةسػػػػم لذكاتبػػػػ  المػػػػنهج التجريبػػػػي  ،مػػػػدارس التابعػػػػة ادارة جبهػػػػا التعليميػػػػة فػػػػي السػػػػعكديةال

لقيػػػاس  عػػػد اختبػػػار تحصػػػيليجك  ان،تلميػػػذ 50ف= كمجمكعػػػة تجريبيػػػة  ان،تلميػػػذ 50ف= مجمكعػػػة  ػػػابطة 
كةػػػد دلػػػت النتػػػا ج علػػػى فعاليػػػة خػػػرا ط  ة كفػػػؽ مسػػػتكيات بلػػػكـ،تعّلمػػػدرجػػػة ارتسػػػاب التالميػػػذ للمفػػػاذيـ الم

تالميػذ نحػك مػادة الفػي اتجػا، ك  كا حتفػاظ بالمفػاذيـ العلميػةتحصػيؿ الفػي  يجابيػان لراف تأايرذػا  لذالمفاذيـ 
 .مقارنة بالطريقة التقليدية العلكـ

 
   در سات  لجن   :

  Patrick(2011  ا رؾ  در س  .1
 رمهارة دراسة: تأايراتها على لنجاز الطالب في علـ ا حيا .رانت الدراسة بعنكاف: خرا ط المفاذيـ 

كذدفت للى تقصي جاػر خريطػة المفهػكـ رمهػارة بحػث كدراسػة علػى لنجػاز الطػالب فػي علػـ ا حيػا  فػي 
النظػػػاـ فػػػي البي ػػػة، ك التػػػكازف الطبيعػػػي، ك نقػػػص المػػػكاد اليذا يػػػة، ك ا زدحػػػاـ، ك مكا ػػػي  التعاةػػػب البي ػػػي، 
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طالبػػػان فػػػي مدرسػػػة اانكيػػػة فػػػي نيجيريػػػا، خػػػالؿ  120قػػػت علػػػى عينػػػة مركنػػػة مػػػفالتنسػػيؽ العصػػػبي، كطبك 
، كاتب  المنهج شبه التجريبي بتصميـ ا ختبار القبلػي البعػدم كالماجػؿ، 2009-2008الفصؿ الدراسي 

يـ خػرا ط المفػاذ تسػتعمليبيػة اطالبػان، جحػدذما مجمكعػة تجر  60ف، في رؿ صؼ اصفاختير عشكا يان  لذ
 د مراجعتهػػػا، كةػػػد اسػػػتخدـ اختبػػػار تحصػػػيليالمحتكيػػػات بعػػػ تلخصػػػرمهػػػارة دراسػػػة، كا خػػػرل  ػػػابطة 

ة، كتكصػػلت للػػى فعاليػػة خريطػػة المفهػػكـ رمهػػارة بحػػث تعّلمػػلقيػػاس درجػػة ارتسػػاب الطػػالب للمفػػاذيـ الم
 ة.تعّلمكدراسة في تحسيف لنجاز الطالب كارتسابهـ للمفاذيـ الم

 
 )Qarareh2010 (كو ر ره  در س  .2

رانػػػت الدراسػػػة بعنػػػكاف: تػػػأاير اسػػػتعماؿ خػػػرا ط المفػػػاذيـ فػػػي التعلػػػيـ علػػػى اانجػػػاز لػػػدل تالميػػػذ الصػػػؼ 
 الخامس في العلكـ.

ذػػدفت للػػى تحػػرم تػػأاير اسػػتعماؿ خػػرا ط المفػػاذيـ فػػي التعلػػيـ علػػى اانجػػاز لػػدل التالميػػذ، كةػػد طبقػػت ك 
علػػى كحػػدة المػػا  كالمػػادة،  ا ردف– Tafilaمػػدارس فػػي تػػافيال  4تلميػػذان مػػف  80علػػى عينػػة مركنػػة مػػف 
تلميػذان درسػت  40ةسػمت العينػة عشػكا يان للػى مجمػكعتيف لحػداذما تجريبيػة ف= لذكاتب  المنهج التجريبػي 

يقػة التقليديػػة، كاسػتخدـ اختبػػار تحصػػيلي تلميػذان درسػػت بالطر  40بخػرا ط المفػػاذيـ، كا خػرل  ػػابطة ف=
ة، كةػػد تكصػلت للػػى جف اسػتعماؿ الخػػرا ط لػه تػػأاير ربيػػر تعّلمػػيـ الملقيػاس درجػػة ارتسػاب التالميػػذ للمفػاذ

 على اانجاز ا راديمي كيساعد في فهـ كمراملة المفاذيـ.
 
 Guardia,et. al  (2008) جارد ا وآخر ف در س  .3

مقارنػة بػيف خػرا ط المفػاذيـ كاسػتعماؿ الطػرؽ الشػا عة فػي المػدارس ا بتدا يػة فػي رانت الدراسة بعنػكاف: 
 . بنما
مك ػػكعيف مختلفػػيف )جع ػػا   فػػيمقارنػػة فكا ػػد اسػػتعماؿ خػػرا ط المفػػاذيـ بػػالطرؽ التقليديػػة  ذػػدفت للػػىك 

 ان تلميػػذ 30 مركنػة مػػف علػى عينػػة تكةػد طبقػػ ،الدكلػة كالفتػػرة ةبػؿ ا سػػبانية( فػي مػػادة العلػكـ ا جتماعيػػة
 تةسػػم لذاتبػػ  المػػنهج التجريبػػي ، ك Panamaفػػي بنمػػاربليرػػا  مػػف تالميػػذ الصػػؼ الخػػامس فػػي مدرسػػة

درسػػػت المجمكعػػػة التجريبيػػػة باسػػػتعماؿ الخػػػرا ط كال ػػػابطة  ،كعتيف متسػػػاكيتي الحجػػػـمػػػللػػػى مج العينػػػة
كدلػػػت ة، تعّلمػػلقيػػػاس درجػػة ارتسػػاب التالميػػػذ للمفػػاذيـ الم تحصػػيلي اسػػػتخدـ اختبػػار، ك بػػالطرؽ التقليديػػة

 مقارنة بالطرؽ التقليدية. تالميذالنتا ج على فعالية خرا ط المفاذيـ على تحصيؿ ال
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  Asan (2007 آساف در س  .4
 خرا ط المفاذيـ في صفكؼ العلكـ )دراسة حالة لطالب الصؼ الخامس( رانت الدراسة بعنكاف: 

كةػػػد  ،طػػالب فػػي كحػػدة الحػػرارة كدرجاتهػػاالالتحصػػيؿ لػػدل  فػػيتحديػػد جاػػر خػػرا ط المفػػاذيـ  ذػػدفت للػػىك 
كةػػد ، 2005لعػاـ لفػي ترريػا  ،ا بتدا يػة آتػا مػف مدرسػة ان طالبػ 23 مركنػة مػف الدراسػة علػى عينػة تطبقػ

جعطيػػت المجمكعػػة  لذ، تصػػميـ المجمكعػػة المتراف ػػة مػػ  ا ختبػػار القبلػػي البعػػدمب اتبػػ  المػػنهج التجريبػػي
كجعطيػت ال ػابطة مراجعػة شػفكية  ،مراجعة باستخداـ خرا ط المفػاذيـ المتبعػة علػى الحاسػكب ،التجريبية
كجظهػرت النتػا ج  ة،تعّلمػالتحصيلي لقياس درجة ارتسػاب الطػالب للمفػاذيـ الماستخدـ ا ختبار ك  ،تقليدية

 .فعالية خرا ط المفهكـ على تحصيؿ الطالب في مادة العلكـ
 
Candan,et. al(2006)  كاند ف وآخر ف در س  .5

 المفاذيـ على فهـ تالميذ المدرسة ا بتدا ية لمفاذيـ القكة كالحررة.رانت الدراسة بعنكاف: جار خرا ط 
كذدفت للى رشؼ ا خطا  المفاذيمية لدل تالميذ الصػؼ الخػامس فػي المدرسػة ا بتدا يػة حػكؿ مفػاذيـ 
القكة كالفيزيػا  كمقارنػة جاػر الطريقػة التقليديػة كخػرا ط المفػاذيـ فػي معالجػة ذػذ، ا خطػا  المفاذيميػة، كةػد 

ةسػمت العينػة عشػكا يان للػى مجمػكعتيف،  لذبقت في مدرسة عليا في ترريا، كاتب  المنهج شبه التجريبػي ط
لقيػػاس  يقػة التقليديػػة، كاسػتخدـ اختبػػار تحصػيليتجريبيػة درسػت بخػػرا ط المفػاذيـ، ك ػػابطة درسػت بالطر 

كجظهػػرت النتػػا ج فعاليػػة  فهػػـ التالميػػذ لمفػػاذيـ القػػكة كالحررػػة كمعرفػػة ا خطػػا  المفاذيميػػة المتعلقػػة بهػػا،
 ة.تعّلمالكحدة المفي  تالميذخرا ط المفهكـ على تحصيؿ ال

 
 :  عل ؽ على محور   در سات    ي  ناو ت  ك ساب   م اى ـ   علم    

ارتسػاب المفػاذيـ العلميػة رمتييػر تػاب  المرجعيػة التػي تناكلػت  يت ح مف خالؿ ا طالع علػى الدراسػات
 ما يأتي:

ة كفقػػان لمسػػتكيات تعّلمػػجعػػد اختبػػاران تحصػػيليان لقيػػاس درجػػة ارتسػػاب الطػػالب للمفػػاذيـ المبعػػض البػػاحايف 
ت ػػػػمف  ( الػػػػذم2003)راجػػػػي ردراسػػػػة اختبػػػػار ارتسػػػػاب المفػػػػاذيـ العلميػػػػة بلػػػػكـ، كبع ػػػػهـ ااخػػػػر جعػػػػد

(، ممػػا يشػػير للػػى كجػػكد غمػػكض فػػي التعمػػيـك  ،التصػػنيؼك  ،التمييػػز) عمليػػات ارتسػػاب المفػػاذيـ الػػاالث
)ارتسػػاب المفػػاذيـ العلميػػة(، رمػػا نلحػػظ ذلػػؾ فػي بعػػض دراسػػات محػػكر خػػرا ط المفػػاذيـ التعاكنيػػة مفهػكـ 

التػػػي اذتمػػػت بارتسػػػاب المفهػػػكـ رمتييػػػر تػػػاب ، كتبنػػػت الدراسػػػة الحاليػػػة دراسػػػة المتييػػػر التػػػاب  )ارتسػػػاب 
كالتصػػنيؼ، بػػالمفهكـ، كالتمييػػز،  الخاصػػة الحػػا ت تعػػرؼ)مسػػتكيات كذػػي: المفػػاذيـ العلميػػة( كفػػؽ سػػتة 

المشرالت(، التي شملت معظـ طرؽ تقكيـ ارتسػاب المفهػكـ العلمػي التػي تطػرؽ  كالتفسير، كالتنبا، كحؿ
 رتسػاب المفػاذيـ  ةالسػت المجػاؿ، كذلػؾ بنػا ن علػى التعريفػات ااجرا يػة للمسػتكياتلها الباحاكف فػي ذػذا 

   .20العلمية، التي كرد ذررذا في الفصؿ السابؽ صػ
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 : أ ي ما مرجع    در س    حا    مف   در سات   وقد  س  ادت 
  لخػػرا ط المفػػاذيـ التعاكنيػػة بشػػرؿ خػػاص،ك تعػػرؼ ا دب التربػػكم النظػػرم لخػػرا ط المفػػاذيـ بشػػرؿ عػػاـ 

لذ لػـ تجػد  السػكرية، البي ػة فػي المفاذيـ في مرحلػة التعلػيـ ا ساسػيتعرؼ الدراسات التي تناكلت خرا ط ك 
 الاػانكم التعلػيـ مرحلػة فػي كطبقػت المفػاذيـ خػرا ط تناكلػت كاحػدة دراسػة سػكل –علمهػا حػد على–الباحاة
 ػػػمف دراسػػػة تناكلػػت جاػػػر اخػػػتالؼ حجػػػـ المجمكعػػػة التعاكنيػػػة رمػػػا لػػػـ تجػػػد  ،(2009)طػػػه دراسػػػة كذػػي

 .ارتساب المفاذيـ العلمية في مرحلة التعليـ ا ساسي فيخرا ط المفاذيـ التعاكنية  استراتيجية
  الدراسات ااتية:ا ستفادة مف مقترحات 
 تشك دراسةChiu,2004)) .بتطكير نظاـ خرا ط المفاذيـ التعاكنية لدل تالميذ المدرسة ا بتدا ية 
 ( بالتشػػجي  علػػى بنػػا  خػػرا ط المفػػاذيـ فػػي بي ػػة تعاكنيػػة، كعلػػى دراسػػة العالةػػة 2006) ةبػػاض دراسػػة

   .ادة العلكـبيف خرا ط المفاذيـ التعاكنية كالتحصيؿ في م
  دراسػػػػة رػػػػكارار،(Qarare,2010) باسػػػػتعماؿ الخػػػػرا ط رػػػػأداة تعلػػػػيـ المفػػػػاذيـ العلميػػػػة كبنػػػػا  كتعػػػػديؿ ،

 التراريب المعرفية، كبرجرا  دراسات حكؿ جار ذذ، الطريقة  مف المتييرات التعليمية ا خرل.
 ارسػػػػػػػيادراسػػػػػػػة سػػػػػػػانزكؿ كج(Sanzol&García,2008)  جراػػػػػػػر كمشػػػػػػػاررة  المعّلػػػػػػػـب ػػػػػػػركرة تػػػػػػػدخؿ

 المجمكعات جانا  بنا  خرا ط المفاذيـ التعاكنية.
 بينيػػت كرفاةػػه دراسػػة,et.al,2004)Bennett ببحػػث سػػمات العمػػؿ بترريػػب المجمكعػػة راسترشػػاؼ )

 العالةة بيف حجـ المجمكعة كتطكر الفهـ المفاذيمي التصكرم.
  مػػ   ،التعػػاكني تعّلـالمختلفػػة للػػ بػػرجرا  المزيػػد مػػف ا بحػػاث حػػكؿ الطػػرؽ( 1999)( جبػػك عطيػػة)دراسػػة

 ا ذتماـ بعدد جفراد المجمكعة المناسبة لرؿ طريقة.
 دراسة بينس كرفاةهBaines, et. al,2003)جرػدت جف حجػـ التجمعػات كالعػدد مهػـ جي ػان فيمػا  ( التػي

يتعلػػؽ بالمهمػػة المعطػػاة علػػى الػػرغـ مػػف جف الدراسػػة لػػـ تػػربط بػػيف حجػػـ التجمعػػات كتطػػكر الطفػػؿ، كلػػـ 
 تفحص حجكـ التجمعات المستخدمة في الصؼ.

 ة جسػلكب تبنػت الدراسػة الحاليػ لذمرجعيػة، ا ستفادة مف المنهجية العلميػة التػي اسػتخدمتها الدراسػات ال
ا عػداد الفرديػة  تر اختيػالتنػكع فػي جحجػاـ المجمكعػات لذ  بالحسػبافآخػذة  مجمكعات صػييرة، في تعّلـال

حجػػػـ  ػػػمف اسػػػتراتيجية خػػػرا ط المفػػػاذيـ ا  ذػػػذ،( لمقارنػػػة خصػػػا ص كفعاليػػػة 7، 5، 3فػػػي المجمكعػػػة)
جف معظػػـ  تكصػػلت للػػىالتػػي  ،(Maskit,et.al,1986) كرفاةػػه التعاكنيػػة بمػػا يتفػػؽ مػػ  دراسػػة ماسػػريت

 .ا ختالفات حدات في مجمكعات ا عداد الفردية
 اختبػػار ارتسػػاب المفػػاذيـ العلميػػةلبنػػا  ا دب التربػػكم النظػػرم كمػػف  اتا سػػتفادة مػػف جدكات الدراسػػ ،

 ارتسػػػػاب المفػػػػاذيـ عمليػػػػات ارتسػػػػاب المفػػػػاذيـ الػػػػاالثر ت ػػػػمف اختبػػػػا ( حيػػػػث2003) راجػػػػي ردراسػػػػة
 (.لتعميـاك  ،التصنيؼك  ،التمييز)
  (   2009) طهدراسة رباستخداـ خرا ط المفاذيـ الكحدة تصميـ دركس 
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    صؿ   ثا ث
 إجر ء ت   در س 

 مقدم :
جانػا  التطبيػؽ فػي يتناكؿ ذػذا الفصػؿ تك ػيحان للخطػكات التػي اتبعػت اعػداد جدكات الدراسػة المسػتخدمة 

الميػػداني مػػف حيػػث مراحػػؿ تصػػميمها كدراسػػة صػػدةها كاباتهػػا، ككصػػفان لمجتمػػ  الدراسػػة كعينتػػه، كطريقػػة 
المسػتخدـ فػي معالجػة البيانػات،  ااحصػا ياختيارذا، كتحليالن اجرا ات تنفيذ التجربػة العمليػة، كالتحليػؿ 

 كفي ما يلي تفصيؿ ذلؾ.
 

     در س : إعد د أدو ت -1
الدراسػة الحاليػة للػى معرفػة جاػر اسػتخداـ خػرا ط المفػاذيـ التعاكنيػة الخاصػة برحػدل فصػكؿ رتػاب  تذػدف

العلػكـ فػي ارتسػػاب المفػاذيـ العلميػػة لػدل عينػػة مػف تالميػػذ الصػؼ الرابػػ  ا ساسػي، رمػػا ذػدفت الدراسػػة 
نيػػة، كذلػػؾ فػػي للػػى تحديػػد الحجػػـ ا ماػػؿ للمجمكعػػة التعاكنيػػة  ػػمف اسػػتراتيجية خػػرا ط المفػػاذيـ التعاك 

 :مف ةبؿ الباحاة ا دكات ااتية جعدتحدكد الدراسة، كلذلؾ 
  مػػػف رتػػػاب العلػػػكـ للصػػػؼ الرابػػػ  ا ساسػػػي  ؟(الحػػػكاس)مػػػا اسػػػتمارة تحليػػػؿ المحتػػػكل العلمػػػي لفصػػػؿ

 .مادة العلكـتتناسب كتحليؿ 
 .خرا ط المفاذيـ الخاصة بمك كعات الفصؿ 
 فصؿ )ما الحكاس؟( العلمية ل اختبار ارتساب المفاذيـ. 

 كفيما يأتي خطكات لعداد جدكات الدراسة:
 :   صؿ   در سي  خ  ار 1-1

كذػػك الفصػػؿ الاػػاني مػػف رتػػاب العلػػكـ المقػػرر للصػػؼ الرابػػ  ا ساسػػي للعػػاـ  )مػػا الحػػكاس؟(اختيػػر فصػػؿ 
 كذلؾ لألسباب ااتية: 2012-2011الدراسي

، لذ لف حػكاس الطفػػؿ مػادة العلػكـ تعّلػـمفػػاذيـ جساسػية فػي  فصػؿ )مػا الحػكاس؟( تعػد المفػاذيـ المتعلقػة ب
تشرؿ نقطة انطالةه لتعرؼ ما يحيط به، كتشرؿ مفاذيـ ذذا الفصؿ القاعدة ا ساسية لفهػـ مػا يليهػا مػف 

فيمػػا بعػػد،  تعّلـه المػػتعّلمذػػذ، المفػػاذيـ سػػيادم للػػى خلػػؿ فيمػػا سػػي تعّلػػـمفػػاذيـ متعلقػػة بهػػا، كجم خلػػؿ فػػي 
هػػػػا، ممػػػػا يسػػػػاعد علػػػػى ارتشػػػػاؼ ا خطػػػػا  المفاذيميػػػػة تعّلمد جساسػػػػان علػػػػى مفػػػػاذيـ سػػػػبؽ رمػػػػا جنهػػػػا تعتمػػػػ

ذم المعنى، مما ييسػر عمليػة بنػا  خػرا ط  تعّلـاليرض ا ساسي في نظرية ال تحّقؽكتصحيحها، كبذلؾ ي
طريقػة لتحليػؿ المفػػاذيـ كالعالةػات الهرميػة بينهػا، رمػا يت ػمف الفصػؿ عػػددان  تعّلـالمفػاذيـ، التػي تقػدـ للمػ

 ربيران نسبيان مف المفاذيـ، مما يمرف مف تخطيط عدد ربير نسبيان مف خرا ط المفاذيـ.
كيتألؼ الفصؿ مف خمسػة مك ػكعات كذػي ااتيػة: )العػيف، كا ذف، كالجلػد، كاللسػاف، كا نػؼ(، مكزعػة 

 كذي ااتية: على ستة عشر درسان 
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  جةسامها؟ما العيف ك ذي الدرس ا كؿ: ما 
 الدرس الااني: ما دكر العيف في الراية؟ 
 الدرس الاالث: ما عيكب الراية؟ 
 الدرس الراب : ما جمراض العيف؟ 
 الدرس الخامس: ما جلكاف ةكس ةزح؟ 
 الدرس السادس: ريؼ يتبدد ال ك  في المكشكر؟ مـ يتررب  ك  الشمس؟ 
  ا ذف كما جةسامها؟ذي الدرس الساب : ما 
 الدرس الاامف: ما دكر ا ذف في السم ؟ 
 الدرس التاس : ما جمراض ا ذف؟ 
 الدرس العاشر: ما العكامؿ الماارة في انتشار الصكت؟ 
 الدرس الحادم عشر: ما بنية الجلد؟ 
 الدرس الااني عشر: ما دكر الجلد في ااحساس؟ 
  اض الجلد؟الدرس الاالث عشر: ما جمر 
  جةسامه؟ما اللساف ك ذك الدرس الراب  عشر: ما 
 جةسامه؟ما ا نؼ ك  ذك الدرس الخامس عشر: ما 
 الدرس السادس عشر: ريؼ تهتـ بصحة جنفؾ؟ 
كةػػػػد حػػػػذؼ درسػػػػاف مػػػػػف مك ػػػػكع العػػػػيف  حتكا همػػػػػا علػػػػى مفػػػػاذيـ فيزيا يػػػػػة كذمػػػػا درسػػػػا)ةكس ةػػػػػزح،  

 جربعة عشر درسان.كالمكشكر(، كبالتالي جصبح عدد دركس الفصؿ 
عػػداد خػػرا ط المفػػاذيـ الخاصػػة بهػػا، فرنػػه  كبعػػد تحديػػد الفصػػؿ الدراسػػي كللػػتمرف مػػف تخطػػيط الػػدركس كا 

 التي تتك ح مف خالؿ عملية تحليؿ المحتكل.فيها،  ا ساسية المت منة تعّلـيجب تحديد جكانب ال
 

 :  علميمح وى    حل ؿ  1-2
 الخطكات ااتية:تمالت خطكات تحليؿ المحتكل العلمي في 

 :   حل ؿمف يدؼ  حد د    1-2-1
 بهدؼ: فصؿ )ما الحكاس؟( ؿ محتكل حل
 تحديد المفاذيـ العلمية المت منة في مك كعات الفصؿ الدراسي. 
 .صياغة ا غراض التعليمية التي تدؿ على ارتساب المفاذيـ في مك كعات الفصؿ الدراسي 
  العمكمية الشاملة للى الفرعية الخاصةتصنيؼ المفاذيـ العلمية حسب تدرجها مف. 
 .تصميـ خرا ط المفاذيـ الخاصة بمك كعات الفصؿ الدراسي 
 لعداد اختبار ارتساب المفاذيـ الخاص بمك كعات الفصؿ الدراسي. 
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 :فئات  حل ؿ   مح وى   مس خدم  س مارة    حل ؿ و   حد د 1-2-2
تػػـ الرجػػكع للػػى ا دبيػػات كالدراسػػات المتخصصػػة بعػػد تحديػػد المحتػػكل العلمػػي المػػراد تدريسػػه للتالميػػذ، 

مػف جهػة  مػادة العلػكـالتػي تتناسػب مػ   ،بتحليؿ المحتكل للكةكؼ على ا ساليب المستخدمة في التحليؿ
كجذػػداؼ الدراسػػة مػػف جهػػة جخػػرل، كفػػي  ػػك  ذلػػؾ حػػددت المفػػاذيـ رف ػػة تحليػػؿ للمحتػػكل، يعبػػر عنهػػا 

، فقػد اعتمػد عنػكاف الخصكصػية للػىدرجة مف العمكميػة كفؽ مستكيات متبجملة ركحدة تحليؿ، كصنفت 
)عامان(، كتتفػرع عنػه مفػاذيـ فرعيػة تعبػر عػف ا فرػار الر يسػة، كتتعلػؽ برػؿ مفهػكـ ان الػدرس مفهكمػان ر يسػي

 فرعي مفاذيـ جةؿ عمكمية، تتدرج في االاة مستكيات، كصك ن للى المفاذيـ الخاصة.
عػػف عالةػػة تػػربط بػػيف مفهػػكميف فػػرعييف جك جراػػر، يعبػػر عنهػػا  )العػػاـ( جنػػه: عبػػارةالر يسكعػػرؼ المفهػػكـ 

بكاسػػػطة رلمػػػة جك رلمػػػات جك مصػػػطلح معػػػيف، رمػػػا عػػػرؼ المفهػػػكـ الفرعػػػي جنػػػه: فرػػػرة تعػػػد جةػػػؿ شػػػمكلية 
العػػػاـ كتنػػػدرج فػػػي محتػػػكا،، كيتفػػػرع بػػػدكر، للػػػى مفػػػاذيـ جةػػػؿ عمكميػػػة، جمػػػا  الػػػر يس كعمكميػػػة مػػػف المفهػػػكـ

الفرعػػي، كلهػػا  مجمكعػػة مػػف المفػاذيـ ترػػكف بمجمكعهػػا المفهػكـ ت جنهػا:المفػاذيـ ا ةػػؿ عمكميػة فقػػد حػػدد
المفهػكـ الخػاص عػف المفهػكـ ا ةػؿ يتفػرع االاة مستكيات مف العمكمية كيتفرع عنها المفاذيـ الخاصة، ك 

عمكميػػة مػػف المسػػتكل الاالػػث، كذػػك جصػػير عبػػارة   يمرػػف جف تتفػػرع للػػى مفػػاذيـ جخػػرل، فهػػك يعبػػر عػػف 
 دة. فررة علمية كاح

 : حل ؿ   مح وى  س مارة صدؽ 1-2-3
السػػػابقة بعر ػػػها علػػػى مجمكعػػػة مػػػف السػػػادة المحرمػػػيف  تحليػػػؿ المحتػػػكلاسػػػتمارة  تػػػـ التأرػػػد مػػػف صػػػدؽ

، ابػدا  آرا هػـ حػكؿ شػمكلية نتػػا ج 1المتخصصػيف فػي مجػاؿ العلػكـ كطرا ػؽ تدريسػها فػي جامعػة دمشػؽ
التحليػػؿ المت ػػمنة فػػي المك ػػكعات مك ػػ  الدراسػػة، مرفقػػان معهػػا نسػػخة مػػف الفصػػؿ الدراسػػي المختػػار 

 ذلؾ مف خالؿ لجابتهـ عف ا س لة ااتية:ك رما كرد في الرتاب المدرسي المقرر، 
 ة.ما مدل اتفاؽ التحليؿ م  التعاريؼ ااجرا ية لف ات التحليؿ السابق 
  .ما مدل تيطية التحليؿ للمك كعات المختارة مف الفصؿ الدراسي بشرؿ رامؿ 
 .ما يجب ل افته جك تعديله جك حذفه مف التحليؿ المرفؽ 

كرجل المحرمػػػكف جنػػػه تػػػـ ا لتػػػزاـ بالتعػػػاريؼ ااجرا يػػػة لف ػػػات تحليػػػؿ المحتػػػكل المسػػػتخدمة، كجف التحليػػػؿ 
مشتقة بشرؿ جيد مػف المفػاذيـ الر يسػة، كمػف مالحظػات السػادة شامؿ للفصؿ المرفؽ، كالمفاذيـ الفرعية 

 المحرميف:
 ػػػػػركرة عػػػػػرض تحليػػػػػؿ المحتػػػػػكل  ػػػػػمف جػػػػػدكؿ يك ػػػػػح المفػػػػػاذيـ بمسػػػػػتكياتها المختلفة)الر يسػػػػػة،  (1

 الخاصة(.ك الفرعية، ك 
 عدد الدركس ربير جدان، كيمرف اختصار، بدراسة حاستيف جك االث. (2

                                                             
(1)سلنالولحك1
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جخػػػذ بمالحظػػػة السػػػادة المحرمػػػيف حػػػكؿ  ػػػركرة عػػػرض تحليػػػؿ المحتػػػكل  ػػػمف جػػػدكؿ، كعػػػدؿ تحليػػػؿ 
المحتػػكل كفػػؽ ذلػػؾ، كبعػػد ا نتهػػا  مػػف عمليػػة التحليػػؿ كفػػؽ الجػػدكؿ المعػػد لػػذلؾ، كالتأرػػد مػػف صػػدةها، 

 .1في جدكؿ خاص درستك   تحليؿ رؿ درس مف المك كعات التي 
 :ث ات  حل ؿ   مح وى 1-2-4

بعػػد شػهريف مػػف انتهػا  التحليػػؿ ا كؿ،  المحتػكل ابػػات نتػا ج تحليػػؿ المحتػكل تػػـ لعػادة تحليػػؿللتأرػد مػف 
= هؼبه الضجبد:ااتية ر"Holstiاـ حساب الابات باستخداـ معادلة ذكلستي

  ط    

ط   ط 
 

 : عدد المفردات المتفؽ عليها في التحليؿ ا كؿ كالتحليؿ الااني.2,1س
 التحليؿ ا كؿ.: عدد المفردات في 1س
 (178، صػ1987: عدد المفردات في التحليؿ الااني.)طعيمة، 2س

 ابات تحليؿ المحتكل ( نتا ج حساب1) رةـ كيك ح الجدكؿ
 ابات تحليؿ المحتكل (ًزبئظحغبة1)الغذّو

فئخالزحل٘ 
الزكشاسادالوزفكالزكشاساد

ػلِ٘بفٖالزحل٘ل٘ي

2,1ط

هؼبه 

الضجبد 2رحل٘ الجبحضخط1طرحل٘ الجبحضخ

1414141الشئ٘غخالوفبُ٘ن

3434341الوفبُ٘نالفشػ٘خ

6876680.94)هغزْٓأّو(هفبُ٘نأل ػوْه٘خ

1271431270.94()هغزْٓصبىهفبُ٘نأل ػوْه٘خ

1011011011)هغزْٓصبلش(هفبُ٘نأل ػوْه٘خ

2627260.98الوفبُ٘نالخبطخ

3703953700.96الوغوْع
 

كذػػػي نسػػبة ابػػػات عاليػػة، رمػػػا  (0.96)ذػػك ابػػػات تحليػػؿ المحتػػػكل ( جف معامػػؿ1)رةػػػـ  كيك ػػح الجػػدكؿ
زمػػػة منهػػػا القيػػػاـ بعمليػػػة التحليػػػؿ السػػػابقة ملتكطلػػػب  ،2تربيػػػة الطفػػػؿاسػػػتعيف برحػػػدل الباحاػػػات فػػػي ةسػػػـ 

باسػػػػػتخداـ معادلػػػػػة  ابػػػػػات تحليػػػػػؿ المحتػػػػػكل ها الدراسػػػػػة، كتػػػػػـ حسػػػػػابتدبالتعريفػػػػػات ااجرا يػػػػػة التػػػػػي حػػػػػد
 (  2) رةـ السابقة، كجا ت النتا ج رما ذك مك ح في الجدكؿ ر"Holstiذكلستي

 لرؿ مف الباحاة كالباحاة ا خرل ابات تحليؿ المحتكل(ًزبئظ2الغذّو)

فئخالزحل٘ 

الزكشاسادالوزفكالزكشاساد

ػلِ٘بفٖالزحل٘ل٘ي

2,1ط

هؼبه 

الضجبد 1الجبحضخطرحل٘ 
رحل٘ الجبحضخاألخشٓ

2ط

1414141الشئ٘غخالوفبُ٘ن

3433330.98الوفبُ٘نالفشػ٘خ

6866660.98)هغزْٓأّو(هفبُ٘نأل ػوْه٘خ

1271201200.97()هغزْٓصبىهفبُ٘نأل ػوْه٘خ

1011041010.98)هغزْٓصبلش(هفبُ٘نأل ػوْه٘خ

2630260.92الوفبُ٘نالخبطخ

3703673600.97الوغوْع

                                                             
(2)رةـ الولحك1
 ثلغنعؼْد،طبلجخدساعبدػل٘ب:اخزظبصرشث٘خالطف 2
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كيبػػيف الجػػدكؿ السػػابؽ ا تفػػاؽ بػػيف تحليػػؿ الباحاػػة كتحليػػؿ الباحاػػة ا خػػرل لمحتػػكل الفصػػؿ الدراسػػي لذ 
 1، كذك معامؿ ابات عاؿ، كبذلؾ جصبحت استمارة التحليؿ بشرلها النها ي(0.97)بل  معامؿ الابات

   در سي:   عل م    ل صؿ  ألغر ض  1-2-5
)ا دا  النهػػػا ي الػػػذم يػػػػدؿ علػػػى ارتسػػػػاب  2حػػػددت ا غػػػراض التعليميػػػػة لمك ػػػكعات الفصػػػؿ الدراسػػػػي

العلمػػػي( فػػػي  ػػػك  التحليػػػؿ السػػػابؽ، كعر ػػػت علػػػى مجمكعػػػة مػػػف السػػػادة المحرمػػػيف  للمفهػػػكـ التلميػػػذ
 كل، بيػػرض تقػػكيـ مناسػػبتها للمحتػػ3المتخصصػػيف فػػي مجػػاؿ العلػػكـ كطرا ػػؽ تدريسػػها فػػي جامعػػة دمشػػؽ

التعػػديؿ، جك )مناسػػب ذػػك مػػا كالعلميػػة، كا  ػػافة الليكيػػة لػػه، كالحرػػـ عليهػػا مػػف حيػػث الصػػياغة كتيطيتهػػا
 (اا افة، جك الحذؼ

كرجل المحرمكف جنه تـ ا لتزاـ بالتعاريؼ ااجرا ية لمسػتكيات ارتسػاب المفهػكـ المسػتخدمة، كجنهػا شػاملة 
السػػػادة المحرمػػكف فػػػي صػػياغة بعػػػض ا غػػػراض كمناسػػبة للمحتػػػكل كللمسػػتكل الػػػذم تقيسػػه، كةػػػد عػػدؿ 
 (3) رةـ في الجدكؿ عدلتالتعليمية، كجخذ بالتعديؿ بالنسبة لبعض ا غراض ك 

 على ا غراض التعليميةججريت  التعديالت التي (3الجدكؿ )
 اليرض التعليمي بعد التعديؿ اليرض التعليمي

 جف يبيف المقصكد بالمفاذيـ التالية 
  ااحساس الجلدمجف يك ح آلية 

 جف يحدد معنى المفاذيـ التالية 
 جف يصؼ آلية ااحساس الجلدم 

 

 :  علم   إعد د  خ  ار  ك ساب   م اى ـ 1-3
فصػؿ العلميػة ل اختبػار ارتسػاب المفػاذيـد عػج، تعّلـبعد ا نتها  مف تحليؿ المحتكل كصياغة مخرجات ال

 في رتاب العلكـ لتالميذ الصؼ الراب  ا ساسي كفقان للخطكات ااتية: )ما الحكاس؟( 
   علم  :   يدؼ مف  خ  ار  ك ساب   م اى ـ حد د  1-3-1

 ـيذاارتسػػاب المفػػةيػػاس مػػدل فػػي  العلميػػة فػػي ذػػذ، الدراسػػة اختبػػار ارتسػػاب المفػػاذيـ يتماػػؿ الهػػدؼ مػػف
لتالميػػػذ الصػػػؼ الرابػػػ  ا ساسػػػي، كذلػػػؾ بنػػػا ن علػػػى  تجعطيػػػعات التػػػي المك ػػػك  العلميػػػة المت ػػػمنة فػػػي

 التعريؼ ااجرا ي  رتساب المفهكـ العلمي.
 العلمية يمرف معرفة: اختبار ارتساب المفاذيـكبنا  على نتا ج 

 مػف خػالؿ  درسػتفي المك ػكعات التػي ـ العلمية مدل تجانس جفراد عينة الدراسة في ارتساب المفاذي
 .المستكيات التي حددت في التعريفات ااجرا يةكذلؾ فؽ  تطبيقه ةبليان 

  معرفػػة جاػػر اسػػتخداـ اسػػتراتيجية خػػرا ط المفػػاذيـ فػػي ارتسػػاب المفػػاذيـ العلميػػة لػػدل تالميػػذ المجمكعػػة
 التجريبية مقارنة بالمجمكعة ال ابطة مف خالؿ تطبيقه بعديان.

                                                             
(2)سلنالولحك1
(3)سلنالولحك2
 (1)سلن الولحك3
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 ميػذ المجمكعػػات التجريبيػػة معرفػة جاػػر اخػتالؼ حجػػـ المجمكعػة فػػي ارتسػاب المفػػاذيـ العلميػة لػػدل تال
 .بعديان  تطبيقه خالؿ الاالث مف

   علم  : مس و ات  خ  ار  ك ساب   م اى ـ حد د  1-3-2
، لذ اختلفػت آرا  البػػاحايف كارتسػاب المفػػاذيـ تعّلػـذنػاؾ كسػا ؿ كجسػػاليب عديػدة يمرػف مػػف خاللهػا ةيػػاس 

العلميػة كفػؽ  اختبػار ارتسػاب المفػاذيـحكؿ طرؽ تقكيـ ارتساب المفهكـ العلمي، كانطالةػان مػف ذلػؾ جعػد 
 بػػالمفهكـ، كالتمييػػز، كالتصػػنيؼ، كالتفسػػير، كالتنبػػا، كحػػؿ الخاصػػة الحػػا ت تعػػرؼ)سػػتة مسػػتكيات ذػػي: 

لعلمػػػي التػػػي تطػػػرؽ لهػػػا البػػػاحاكف فػػػي ذػػػذا المشػػػرالت(، شػػػملت معظػػػـ طػػػرؽ تقػػػكيـ ارتسػػػاب المفهػػػكـ ا
التػػػي كرد العلميػػػة،  رتسػػػاب المفػػػاذيـ  ةالسػػػت المجػػاؿ، كذلػػػؾ بنػػػا ن علػػػى التعريفػػػات ااجرا يػػػة للمسػػػتكيات

   .20ػذررذا في الفصؿ السابؽ ص
   علم  :  إعد د جدوؿ مو ص ات  خ  ار  ك ساب   م اى ـ 1-3-3

تحديػد ا سػ لة التػي يجػب جف يت ػمنها ا ختبػار، كللتأرػد مػف ترمف جذمية لعداد جػدكؿ المكاصػفات فػي 
التعليميػػة للفصػػؿ، كيقػػيس المحتػػكل المعرفػػي للفصػػؿ الػػذم ك ػػ  لقياسػػه،  غػػراضجف ا ختبػػار يقػػيس ا 

كيشػػػمؿ جػػػدكؿ المكاصػػػفات ا ذميػػػة النسػػػبية لرػػػؿ مك ػػػكع فػػػي المحتػػػكل، كلرػػػؿ غػػػرض مػػػف ا غػػػراض 
 كذلؾ كفؽ الخطكات ااتية: جس لة ا ختبار لرؿ مك كع،عدد مف خالله  تحددالتعليمية، كي

كذلػؾ كفقػان  ،فصػؿ )مػا الحػكاس؟( تحديد ا ذمية النسبية)الكزف النسبي( لرؿ مك ػكع مػف مك ػكعات  - ج
 :ااتي للقانكف

 المحاسػػػػنة) 100×/العدد الرلػػػي للصػػػفحاتمك ػػػػكعا ذميػػػة النسػػػبية)الكزف النسػػػػبي(= عػػػدد صػػػفحات ال
 (115-114صػ ،2009كالمهيدات،

 ا ذمية النسبية)الكزف النسبي( لرؿ مك كع مف مك كعات الفصؿ الدراسي. (4) رةـ كيك ح الجدكؿ
 ا ذمية النسبية)الكزف النسبي( لرؿ مك كع مف مك كعات الفصؿ الدراسي (4الجدكؿ)

 الْصىالٌغجٖ ػذدالظفحبد الوحزْٓ

%32 8هْضْعالؼ٘ي

%28 7 هْضْعاألرى

 %20 5 هْضْعالغلذ

 %8 2 هْضْعاللغبى

 %12 3 هْضْعاألًف

 %100 25 الفظ كك 

 

لرؿ غرض مف ا غػراض التعليميػة المتعلقػة بػالمحتكل المعرفػي  تحديد ا ذمية النسبية)الكزف النسبي( - ب
 :ااتي كذلؾ كفقان للقانكف ،لمك كعات الفصؿ

  ػمف لألغػراض الرلي العدد/ا غراض عدد=  المك كع  مفا ذمية النسبية)الكزف النسبي( لليرض 
 (  143صػ ،2007الربيسي،)100× المك كع
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علػػى تػػكزع ا غػػراض التعليميػػة كفػػؽ مسػػتكيات ارتسػػاب المفهػػكـ العلمػػي   بػػد ذنػػا مػػف عػػرض طريقػػة ك 
 ذلؾ.( 5) رةـ يك ح الجدكؿمك كعات الفصؿ الدراسي ك 

 المفهكـ العلمي( تكزع ا غراض التعليمية كفؽ مستكيات ارتساب 5الجدكؿ)

 الوحزْٓ

 هغزْٗبداكزغبةالوفِْمالؼلوٖ

 الزٌجؤ الزفغ٘ش الزظٌ٘ف الزو٘٘ض رؼشفالحبالدالخبطخللوفِْم
ح 

 الوشكالد

ػذد

 األغشاع

 12 0 2 3 1 33 هْضْعالؼ٘ي

 12 1 3 1 2 1 4 هْضْعاألرى

 10 0 1 1 1 4 3 هْضْعالغلذ

 5 0 1 0 0 40 هْضْعاللغبى

 7 1 0 1 0 1 4 األًفهْضْع

 46 2 7 6 4 9 18 هغوْعاألغشاع

 

 (6) رةـ لألغراض التعليمية كفؽ مستكياتها، كيك ح الجدكؿ ا ذمية النسبية)الكزف النسبي(اـ حسبت 
   ذلؾ.

 لألغراض التعليمية كفؽ مستكياتها ا ذمية النسبية)الكزف النسبي( (6الجدكؿ)
 

 الوحزْٓ

 الزؼل٘و٘خّفكهغزْٗبداكزغبةالوفِْمالؼلوٖالْصىالٌغجٖلألغشاع

 ح الوشكالد الزٌجؤ الزفغ٘ش الزظٌ٘ف الزو٘٘ض رؼشفالحبالدالخبطخللوفِْم

 %0 %17 %25 %8 %25%25 هْضْعالؼ٘ي

 %8 %25 %8 %17 %8%33 هْضْعاألرى

 %0 %10 %10 %10 %40 %30 هْضْعالغلذ

 %0 %20 %0%0%0 %80 هْضْعاللغبى

 %14 %0 %14 %0 %14 %57 هْضْعاألًف

 

في  ك  مػا سػبؽ جعػد جػدكؿ المكاصػفات، لذ لنػه خطػكة مهمػة فػي لعداد جدكؿ مكاصفات ا ختبار:  - ت
مػػا يعرػػس ا ذميػػة النسػػبية لألغػػراض التعليميػػة، كيعبػػر عنهػػا ختبػػار ارتسػػاب المفػػاذيـ العلميػػة، لعػػداد ا

 ا غػػراض التعليميػػة، مجػػا ت مػػف مجػػاؿ رػػؿ كفػػي ،مك ػػكع لرػػؿ ا سػػ لة عػػدد حػػددتعبيػػران صػػحيحان، لذ 
 :ااتي كذلؾ كفقان للقانكف

 ا ختبػػار  سػػ لة المقتػػرح العػػدد×لليػػرض النسػػبي الػػكزف ×للمك ػػكع النسػػبي الػػكزف= الخليػػة جسػػ لة عػػدد
  سػػػػػ لة ح العػػػػػدد الرلػػػػػياةتػػػػػر ك ، (236، صػػػػػػ2005 كالجلبػػػػػي، ؛159، صػػػػػػ2005 كجخػػػػػرس، جيػػػػػدكرم)

 ساا ن. 35ا ختبارب
ةبػػؿ التقريػب للػػى  كفػػؽ مسػتكيات ارتسػاب المفهػػكـ العلمػي جسػػ لة ا ختبػار (عػدد7) رةػػـ كيك ػح الجػدكؿ

 .جةرب كاحدة
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 .ةبؿ التقريب للى جةرب كاحدة جس لة ا ختبار كفؽ مستكيات ارتساب المفهكـ العلمي عدد (7الجدكؿ )
 الوحزْٓ

 هغزْٗبداكزغبةالوفِْمالؼلوٖ

 ح الوشكالد الزٌجؤ الزفغ٘ش الزظٌ٘ف الزو٘٘ض للوفِْمرؼشفالحبالدالخبطخ

 0.00 1.87 2.80 0.93 2.80 2.80 هْضْعالؼ٘ي

 0.82 2.45 0.82 1.63 0.82 3.27 هْضْعاالرى

 0.00 0.70 0.70 0.70 2.80 2.10 هْضْعالغلذ

 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 2.24 هْضْعاللغبى

 0.60 0.00 0.60 0.00 0.60 2.40 هْضْعاالًف
 

اختبػار  يتماػؿ الهػدؼ مػفلذ  رّلهػا العلميػة غػراض المحتػكلعلى ك   جسػ لة   الدراسة الحالية حرصتك 
 العلميػػػػة المت ػػػػمنة فػػػػي ـيذاارتسػػػػاب المفػػػػقيػػػػاس مػػػػدل بالعلميػػػػة فػػػػي ذػػػػذ، الدراسػػػػة،  ارتسػػػػاب المفػػػػاذيـ

 التعليميػػة غػػراضا  عػػددكانطالةػػان مػػف جف لتالميػػذ الصػػؼ الرابػػ  ا ساسػػي،  تسػػعات التػػي در المك ػػك 
 صػػبح عػػددكجا رةػػاـ السػػابقة للػػى جةػػرب كاحػػدة،  تبػػةر  سػػاا ن  (35) المقتػػرح سػػ لةا  كعػػددغر ػػان  (46)

 (8) رةـ جس لة ا ختبار رما ذك مك ح في الجدكؿ
 جس لة ا ختبار كفؽ مستكيات ارتساب المفهكـ العلمي عدد (8الجدكؿ )

الوحزْٓ

 هغزْٗبداكزغبةالوفِْمالؼلوٖػذدأعئلخاالخزجبسّفك

رؼشفالحبالد

 الخبطخللوفِْم
 ػذداألعئلخ ح الوشكالد الزٌجؤ الزفغ٘ش الزظٌ٘فالزو٘٘ض

 12 0 2 3 1 3 3 هْضْعالؼ٘ي

 11 1 3 1 2 1 3 هْضْعاألرى

 8 0 1 1 1 23 هْضْعالغلذ

 3 0 1 0 0 0 2 هْضْعاللغبى

 5 1 0 1 0 1 2 هْضْعاألًف

 39 2 7 6 4 8 12 هغوْعاألعئلخ

 

 (12)مفػػػردة، منهػػػا (39)بلػػػ ردات ا ختبػػػار فػػػي صػػػكرته ا كليػػػة ( جف عػػػدد مفػػػ8) رةػػػـ كيك ػػػح الجػػػدكؿ
مفػردات ( 4)مفػردات فػي مسػتكل التمييػز، ك( 8)بػالمفهكـ، ك الخاصػة الحػا ت مفػردة فػي مسػتكل تعػرؼ
ف امفػػردات فػػي مسػػتكل التنبػػا، كمفردتػػ( 7)مفػػردات فػػي مسػػتكل التفسػير، ك( 6)فػي مسػػتكل التصػػنيؼ، ك

( 35)العػػػدد المقتػػػرح لألسػػػ لة المتماػػػؿ ب المشػػػرالت، كةػػػد كزعػػػت ذػػػذ، المفػػػردات علػػػى فػػي مسػػػتكل حػػػؿ
 المسػتكل فػي تعليمػي غػرض مػف جراػر ، جمػ رّلهػا غػراض المحتػكلحرصان على ك ػ  جسػ لة  ك ، ساا ن 

شملها جدكؿ المكاصفات عنػد التقريػب للػى لتيطية ا س لة ا رب  التي  بعض ا س لة  مف نفسه)دمج(
، كذلػؾ علػى النحػك جةرب كاحدة، كلتيطية ا غراض التعليمية السػبعة التػي لػـ يشػملها جػدكؿ المكاصػفات

 ااتي:
 بالمفهكـ. الخاصة الحا ت جغراض مف مستكل تعرؼ (4)جم   (1)السااؿ
 التمييز.جم  غر يف مف مستكل  (26)السااؿ
 بالمفهكـ. الخاصة الحا ت جغراض مف مستكل تعرؼ (4)جم   (34)السااؿ
 بالمفهكـ. الخاصة الحا ت جغراض مف مستكل تعرؼ (5)جم   (35)السااؿ
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سػػاا ن  46=(سػػاا ن  35لألسػػ لة) العػػدد المقتػػرح +سػػاا ن(11جػػة)مجمػػكع ا سػػ لة المدمكذرػػذا فقػػد جصػػبح 
رافػػة ا غػػراض  سػػ لة ا ختبػػار  (35)العػػدد  ىالتعليميػػة، كبػػذلؾ فقػػد غطػػعػػدد ا غػػراض يسػػاكم كذػػك 

 العلمية. مكاصفات اختبار ارتساب المفاذيـ( 9) رةـ كيك ح الجدكؿ ،التعليمية المك كعة للفصؿ
 العلمية جدكؿ مكاصفات اختبار ارتساب المفاذيـ( 9الجدكؿ )

الوحزْٓ
ػذد

األعئلخ

اكزغبةالوفبُ٘نأسلبماألعئلخفٖاخزجبس

 رٌجؤ رفغ٘ش رظٌ٘فرو٘٘ض رؼشفالحبالد
ح 

 هشكالد

27 31 33،26،3 25،34،35 12هْضْعالؼ٘ي 4،16،  19،10  

35،24 12 هْضْعاألرى 1،6،  21 22،18 14 30،23،8 9 

35 10 هْضْعالغلذ ،34، 1 29،26،17،15 32 11 13  

  5    35،34،28،1 5 هْضْعاللغبى

35 7 هْضْعاألًف 34، ,7،1 12  20  2 

 

   علم  : ص اغ  م رد ت  خ  ار  ك ساب   م اى ـ 1-3-4
، لذ تنكعت ا سػ لة بػيف ا ختيػار مػف ساا ن  (35) في صكرته ا كلية مف اختبار ارتساب المفاذيـ تألؼ

، جك فػػي خريطػػة مفاذيميػػةمتعػػدد، كالمطابقػػة، كالصػػكاب كالخطػػأ، كاارمػػاؿ جك مػػؿ  الفراغػػات فػػي جػػدكؿ 
علػى صػػالحية  ((Mclure, et. al, 1999ردراسػػة مػارلر كرفاةػهفقػد دلػت نتػا ج العديػػد مػف ا بحػاث 

كحددت درجة كاحد لإلجابة الصحيحة، كدرجة صفر لإلجابػة الخاط ػة، رمػا  ،خرا ط المفاذيـ رأداة تقييـ
جعػػػدت تعليمػػػات لالختبػػػار ت ػػػمنت ماػػػا ن محلػػػك ن لرػػػؿ نػػػكع مػػػف ا سػػػ لة، كبػػػذلؾ ترػػػكف الدرجػػػة الرليػػػة 

درجة. 95لالختبار

   علم  :  حد د صدؽ  خ  ار  ك ساب   م اى ـ 1-3-5
 علػػػػى مجمكعػػػػة مػػػػف السػػػػادة المحرمػػػػيف عػػػػرضلعلميػػػػة، ا المفػػػػاذيـ ارتسػػػػاب اختبػػػػار صػػػػدؽ للتأرػػػػد مػػػػف

، 1دمشػػػؽ جامعػػػة فػػػي ، كفػػػي مجػػػاؿ القيػػػاس كالتقػػػكيـتدريسػػػها كطرا ػػػؽ العلػػػكـ مجػػػاؿ فػػػي المتخصصػػػيف
بػػػدا  رجيهػػػـ حػػػكؿ ك ػػػكح عبػػػارات ا ختبػػػار كسػػػالمة صػػػياغته الليكيػػػة، كدةػػػة  بيػػػرض تقػػػكيـ ا ختبػػػار كا 

 العمريػة للتالميػذ، كا  ػافة كللمرحلػة التعليميػة المػراد ةياسػها،مفرداته كمحتكا،، كمدل مناسػبته لألغػراض 
، كرجل السػػادة المحرمػػكف جف البنػػكد كا ػػحة كمناسػػبة (التعػػديؿ، جك اا ػػافة، جك الحػػذؼ)ذػػك مناسػػب مػػا

لألغػػراض التعليميػػة المك ػػكعة كللصػػؼ الرابػػ  ا ساسػػي، كمتنكعػػة بػػيف ا ختيػػار مػػف متعػػدد كالتكصػػيؿ 
 ميان كليكيان، كمف مالحظات السادة المحرميف:كالفراغات، كدةيقة عل

عنػػد اسػػتخداـ جسػػ لة المطابقػػة  ػػمف جػػدكليف   بػػد جف يرػػكف عػػدد مفػػردات العمػػكد الاػػاني جراػػر مػػف  (1
 عدد مفردات العمكد ا كؿ.

 ذناؾ حاجة للى تييير بعض الرلمات في البنكد كالبدا ؿ المقترحة لتركف جرار مال مة. (2

                                                             
(1)سلن الولحك1
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ذ بالتعػديؿ بالنسػبة لػبعض فػي الصػياغة الليكيػة لػبعض البنػكد كالبػدا ؿ، كجخػ ؿ السػادة المحرمػكفكةد عػدّ 
 (10) رةـ في الجدكؿ تلالبنكد كعدّ 

 على اختبار ارتساب المفاذيـ العلمية ججريتالتعديالت التي  (10الجدكؿ )
    عد ؿ   ع ارة

  حدد العامؿ المسبب لرؿ مف ا مراض التالية كجرمؿ
 الجدكؿ:

  ةادمان مف المدرسة، كتناديؾ لتعب ة تراؾ جدتؾ
 اابرة....

 صعكبة مف السم  ب عؼ المصاب الطفؿ يعاني 
 :على القدرة لفقدانه ذلؾ يعكد المجتم ، في ا نخراط

A. تطكير مهاراته العقلية كاادرارية كالتربكية 
B. الرالـ بشرؿ صحيح 
C.  الرالـ نها يان 
D. A+C)) 

 :جرمؿ الجدكؿ التالي 
 
  المدرسة، كتناديؾ لمساعدتها في تراؾ جدتؾ ةادمان مف

 ....لدخاؿ الخيط في اابرة
 صعكبة مف السم  ب عؼ المصاب الطفؿ يعاني 

 :على القدرة لفقدانه ذلؾ يعكد المجتم ، في ا نخراط
A. تطكير مهاراته العقلية 
B. صحيح بشرؿ الرالـ 
C. نها يان  الرالـ 
D. A+C)) 

 

التجربػػػػػة  العلميػػػػػة بصػػػػػكرته ا كليػػػػػة جػػػػػاذزان لالسػػػػػتخداـ فػػػػػي اختبػػػػػار ارتسػػػػػاب المفػػػػػاذيـ كبػػػػػذلؾ جصػػػػػبح
 .ا ستطالعية

  علم   في صور و  ألو   ) جر ب     جر    لس طالع   لخ  ار  ك ساب   م اى ـ 1-3-6
  لخ  ار :

 ا ساسػي الخػامس الصػؼ تالميػذ مػف 1اسػتطالعية عينة على طبؽعداد ا ختبار بصكرته ا كلية لبعد 
 الالذةيػػػة، محافظػػػة جبلػػػة، مدينػػػة فػػػي سػػػعيد شػػػعباف ياسػػػيف مدرسػػػة مػػػف تلميػػػذان،( 30)عػػػددذـةػػػد بلػػػ  ك 

 بهدؼ: 11/10/2011بتاريخ
 حساب معامؿ ابات ا ختبار. (1
 حساب معامالت السهكلة كالصعكبة لمفردات ا ختبار. (2
 حساب معامالت التمييز لمفردات ا ختبار. (3
 تحديد زمف ا ختبار. (4
 

  لخ  ار:حساب معامؿ ث ات   1
 ـ ما يلي: استخدلحساب معامؿ ابات ا ختبار 

 عبر معادلة سبيرماف كبراكف  :Split-Halfطر ق     جزئ    نص     الخ  ار) - أ
(Sperman-Brown.ااتية، كذلؾ بالنسبة لالختبار ررؿ، كلجمي  مستكياته ) 

                                                             
(4)سلن الولحك1
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  رص=11ر
  رص

 (439، صػ2004)جبك عالـ،   
 : معامؿ ابات ا ختبار 11ر

 رص: معامؿ ارتباط الجزجيف
مفػػردات ا ختبػػػار للػػػى جػػزجيف، اػػػـ حسػػػب  تمةسػػػكةػػد حسػػػبت التجز ػػة النصػػػفية لالختبػػػار بطػػريقتيف، لذ 

مفػػردات ا ختبػار فرديػان كزكجيػػان،  تمةسػمعامػؿ ابػات ا ختبػار بالطريقػػة ا كلػى، جمػا الطريقػػة الاانيػة فقػد 
 اـ حسب معامؿ ابات ا ختبار. 

 :عبر المعادلة ااتية (:(Cronbach,s Alphaأو  ل ساؽ   د خلي طر ق  أ  ا كرون اج - ب

ف= 11ر
ف  
 (. 

ؼع
 
 مج

ؾع
 (440)المرج  السابؽ نفسه، صػ     

ع
ؼ

 

 : مجمكع تبايف المفردات. مج

ع
ؾ

 

 : التبايف الرلي لالختبار 

 ف : عدد المفردات
 بالطريقتيف السابقتيف( النتا ج الخاصة بحساب معامؿ ابات ا ختبار 11) رةـكيك ح الجدكؿ 

 معامؿ ابات اختبار ارتساب المفاذيـ العلمية (11الجدكؿ )

هغزْٗبدهفشداداالخزجبس
هؼبه الضجبدثطشٗمخ

الزغضئخالٌظف٘خ

هؼبه الضجبدثطشٗمخ

الزغضئخالٌظف٘خ)فشدٕ،

صّعٖ(

هؼبه الضجبدثطشٗمخألفب

 كشًّجبط



رؼشفالحبالدالخبطخ

ثبلوفِْم

0.851


0.8490.604

0.8760.7660.740الزو٘٘ض

0.8330.8490.702الزظٌ٘ف

0.6860.5270.641الزفغ٘ش

0.7620.8160.714الزٌجؤ

0.4780.4780.389ح الوشكالد

0.9580.9680.901االخزجبسكك 

 

الطػػػريقتيف السػػػابقتيف تتػػػراكح كيت ػػػح مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ جف ةػػػيـ معامػػػؿ ابػػػات ا ختبػػػار بالنسػػػبة لرلتػػػا 
 كذي ةيـ ابات جيدة. (0.958ك 0.901)بيف
 

 حساب معامالت   سيو   و  صعو    م رد ت  لخ  ار:  2
للتأرد مف مدل مال مة رؿ مفردة مف مفردات ا ختبار لمستكل التالميذ الػذم سػيجرم علػيهـ ا ختبػار، 

البنػكد مػف خػالؿ حسػاب معػامالت السػهكلة كالصػعكبة لرػؿ  تلػحلكك   ا ختبار في صكرته النها يػة، 
 مفردة مف مفرداته، كةد استخدمت المعاد ت ااتية لحساب معامالت السهكلة كالصعكبة:
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 =معامؿ الصعكبة
ـ ف
  ق

    

 =معامؿ الصعكبة لفقرة تراعي المعرفة الجز ية في التصحيح
ـ ف

  ؿ ق
 

 العليا.ـ: مجمكع الدرجات التي حصلت عليها الف ة 
 ف: مجمكع الدرجات التي حصلت عليها الف ة الدنيا.

 ق: عدد الطلبة في رؿ ف ة.
 ؿ: الدرجة الراملة للفقرة 

 (82-81، صػ2008)العزاكم، معامؿ الصعكبة -1معامؿ السهكلة= 
، (0.50)، كبلػػ  متكسػػط معػػامالت الصػػعكبة  1(0.86ك 0.26)كلقػػد تراكحػػت معػػامالت الصػػعكبة بػػيف

 كالسػهكلة لمعامػؿ الصػعكبة (0.8)للػى  (0.2)كتعد القيـ بيف( 0.48)متكسط معامالت السهكلةرما بل  
 (211، صػ2009ةيمان مقبكلة.)المحاسنة كالمهيدات، 

 

 حساب معامالت    م  ز  م رد ت  لخ  ار:  3
علػى ارتسػػاب  القػدرة العاليػػة التالميػػذ ذكمبػيف مفػردات ا ختبػػار كةػدرتها علػػى التمييػز فاعليػػة  مػفللتأرػد 
معامالت التمييز لرؿ مفردة مف مفرداتػه، كةػد اسػتخدمت المعػاد ت  تبحس فا ،ال عتالميذ كال المفاذيـ

 ااتية لحساب معامالت التمييز لمفردات ا ختبار:

 =ت
ـ ف
ق

 

 =ت
ـ ف
ؿ ق

 (79، صػ2008)العزاكم، 

، كبلػػ  متكسػػط معػػامالت تمييػػز المفػػردات ررػػؿ 2(0.73)ك (0.22)كلقػػد تراكحػػت معػػامالت التمييػػز بػػيف
تعػػػد الفقػػرة مقبكلػػػة كيجػػػب ( 0.39)للػػى  (0.2) ، كعنػػدما تتػػػراكح ةيمػػة معامػػػؿ تمييػػز الفقػػػرة مػػػف(0.49)

(، كةػػد لػػكحظ 212، صػػػ2009تعػػد جيدة)المحاسػػنة كالمهيػػدات، ( 0.4)تحسػػينها، جمػػا القػػيـ ا ربػػر مػػف 
كذػي مػف نػكع الصػكاب كالخطػأ كيعػكد ذلػؾ للػى ارتفػاع  (0.22)انخفاض معامؿ تمييز الفقرة ا كلػى للػى

جف متكسػط الصػعكبة المناسػب لهػذا النػكع  (1989)، كجرد اكرنػدايؾ كذػيجف(0.86)معامؿ صعكبتها للى
 مػػف الطػػػالب، (%90-85)برتابػػػة نػػكع مػػػف الفقػػرات يجتازذػػػا المعّلػػـلذ يكصػػػياف  0.85مػػف الفقػػػرات ذػػك

                                                             
(5)سلن الولحك1
 (5)سلنالولحك2
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(، 203، صػػػ1989لمتكسػػط الصػػعكبة)اكرندايؾ كذػػيجف، كذلػػؾ مػػف ججػػؿ الحصػػكؿ علػػى مسػػتكل معػػيف 
 كاعتمادان على ذلؾ يعد معامؿ تمييز ذذ، الفقرة مقبك ن، كليست بحاجة للى تحسيف.

 

  حد د زمف  لخ  ار:  4
بنػػكد  انتهػػا  جكؿ تلميػػذ مػػف ااجابػػة عػػف د الػػزمف الػػذم يتطلبػػه ا ختبػػار للتطبيػػؽ بحسػػاب الفػػرؽ بػػيفحػػد

 جانا  التجربة ا ستطالعية كبيف انتها  آخر تلميذ، كمف المعادلة ااتية: في ا ختبار 
 ، 2زمف ا ختبار= )زمف التلميذ ا كؿ+ زمف التلميذ ا خير(/

     زمػف ا ختبػػار
  

 
 
     

 
 42دةيقػة، كبالتػػالي فقػد بلػػ  الػزمف المناسػػب  دا  ا ختبػػار   

 دةا ؽ لقرا ة التعليمات. 10دةيقة+ 
 

   علم  :  خ  ار  ك ساب   م اى ـل   صورة   نيائ   1-3-7
جػػػرا  بعػػػض  ختبػػػار ارتسػػػاب المفػػػاذيـبعػػػد لجػػػرا  التجربػػػة ا سػػػتطالعية   العلميػػػة، كتحليػػػؿ نتا جػػػه، كا 

 دةيقػة، جصػبح (42)التعديالت الالزمة فػي  ػك  نتػا ج التجربػة ا سػتطالعية، كتحديػد زمػف ا ختبػار ب
، كتك ػػ  1مفػردة مكزعػػة علػى سػتة مسػتكيات (35)بصػكرته النها يػػة مركنػان مػف اختبػار ارتسػاب المفػاذيـ

 درجة كاحد لإلجابة الصحيحة، كدرجة صفر لإلجابة الخاط ة.
 العلمية ختبار ارتساب المفاذيـ  ( الصكرة النها ية12) رةـ كيك ح الجدكؿ

 في صكرته النها ية جدكؿ مكاصفات اختبار ارتساب المفاذيـ( 12الجدكؿ )
ػذدالوفشدادهغزْٗبدهفشداداالخزجبس

 أسلبمالوفشداد


هْاطفبداالخزجبس

رؼشفالحبالدالخبطخ

ثبلوفِْم

د(33)الذسعخالؼظؤ=

81,6,7,24,25,28,34,35
  هؼبه

(0.90)الضجبد=

  هزْعظهؼبه

طؼْثخهفشداد

(0.50)االخزجبس=

 هزْعظهؼبه رو٘٘ض

هفشداد

(0.49)االخزجبس=

 الكل٘خالذسعخ

(95)لالخزجبس=

دسعخ

 =42صهياالخزجبس

دل٘مخ



الزو٘٘ض

د(25)الذسعخالؼظؤ=
83,12,15,17,21,26,29,33

الزظٌ٘ف

د(20)الذسعخالؼظؤ=
418,22,31,32 

الزفغ٘ش

د(6)الذسعخالؼظؤ=
64,11,14,16,20,27

الزٌجؤ

د(7)الذسعخالؼظؤ=
75,8,10,13,19,23,30 

الوشكالدح 

د(4)الذسعخالؼظؤ=
22,9 

االخزجبسكك 

د(95)الذسعخالؼظؤ=
35
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 :إعد د خر ئط   م اى ـ   خاص   ا  صؿ   در سي 1-4
المختػػػار، كذلػػػؾ با عتمػػػاد علػػػى تحليػػػؿ  الفصػػػؿ الدراسػػػيمك ػػػكعات ب متعلقػػػةخػػػرا ط المفػػػاذيـ ال جعػػػدت

سػػػابقان، كبا سػػػتناد للػػػى القكاعػػػد ا ساسػػػية لبنػػػا  خػػػرا ط المفػػػاذيـ التػػػي كرد  ججػػػرممحتػػػكل الفصػػػؿ الػػػذم 
 فصػػؿ )مػػا الحػػكاس؟( خريطػػة مفػػاذيـ  كبنػػا  علػػى ذلػػؾ جعػػدت ،31-30ػابؽ صػػذررذػػا فػػي الفصػػؿ السػػ

باسػػتخداـ برنػػامج رسػػـ الخػػرا ط تشػػمؿ دركس مك ػػكعات الفصػػؿ  خريطػػة مفػػاذيـ 25ك رمػػنظـ متقػػدـ،
(MindMapper2009) ، 1مكزعة على النحك ااتي: كذي 

 : العيف كجةسامها، كتماله تس  خرا ط مفاذيـ كذي:  موضوع  ألوؿ
 خريطة مفهكـ العيف. 
 خريطة ا ع ا  الملحقة بالعيف. 
 خريطة ررة العيف. 
 خريطة ا كساط الشفافة كا جزا  ا خرل. 
 خريطة دكر العيف في الراية. 
 خريطة ةصر البصر. 
 خريطة مد البصر. 
 خريطة مد البصر الشيخي. 
 خريطة جمراض العيف. 

 : ا ذف كجةسامها، كتماله سب  خرا ط مفاذيـ كذي:  موضوع   ثاني
 خريطة مفهكـ ا ذف. 
 خريطة جةساـ ا ذف. 
  خريطة دكر جةساـ ا ذف في السم. 
 خريطة نقص السم  عند ا طفاؿ. 
 خريطة جةساـ جمراض ا ذف. 
 خريطة صحة ا ذف. 
 ؿ الماارة في انتشار الصكتخريطة العكام. 

 : بنية الجلد، كتماله ست خرا ط مفاذيـ كذي:  موضوع   ثا ث
 خريطة مفهكـ الجلد. 
 خريطة طبقات الجلد. 
 خريطة كظا ؼ الجلد. 
  ااحساسخريطة دكر الجلد في. 
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 خريطة جةساـ ا مراض الجلدية. 
 خريطة صحة الجلد. 

 خريطة مفاذيـ كاحدة كذي:: اللساف كجةسامه، كتماله   موضوع   ر  ع
 خريطة اللساف كجةسامه. 

 : ا نؼ كجةسامه، كتماله خريطتا مفاذيـ كذما:  موضوع   خامس
 خريطة ا نؼ كجةسامه. 
 خريطة ا ذتماـ بصحة ا نؼ. 
 

 صدؽ خر ئط   م اى ـ: 1-4-1
على مجمكعػة مػف السػادة المحرمػيف المتخصصػيف فػي  عر تالمفاذيـ،  بعد ا نتها  مف لعداد خرا ط

التسلسػػؿ الهرمػػي  ، للحرػػـ علػػى صػػحتها مػػف حيػػث:1مجػػاؿ العلػػكـ كطرا ػػؽ تدريسػػها فػػي جامعػػة دمشػػؽ
 ذػػػك مػػا ، كا  ػػافةالػػركابط المتبادلػػػة، ك ، كدةػػػة رلمػػات الػػربطالتػػي تػػػربط بػػيف المفػػاذيـ العالةػػاتك  ،كالتفػػرع
، كةػػػػد رجل السػػػػادة المحرمػػػػػكف جف الخػػػػرا ط المعػػػػدة جيػػػػػدة، (التعػػػػديؿ، جك اا ػػػػافة، جك الحػػػػػذؼ)مناسػػػػب

 كالتسلسؿ الهرمي جيد، كالركابط التبادلية بينها جيدة.
 كمف مالحظات السادة المحرميف:

  ركرة تصميـ خريطة المفاذيـ بشرؿ رامؿ كعلى صفحة كاحدة كبشرؿ طكلي للمك كع الكاحد. (1
 تعديؿ خريطة آلية انتقاؿ الصكت. (2

خريطػػة مفػػاذيـ راملػػة للػػدرس علػػى صػػفحة كاحػػدة، فقػػد اعتمػػد علػػى تحديػػد المفهػػكـ بنػػا   كنظػػران لصػػعكبة
خريطػػة مفػػاذيـ خاصػػة بػػه، بنػػا  كالمفػػاذيـ الفرعيػػة للػػدرس، اػػـ ا نطػػالؽ مػػف رػػؿ مفهػػكـ فرعػػي ك  الػػر يس

كبعػػػد ذلػػػؾ ةامػػػت رػػػؿ مجمكعػػػة بجمػػػ  تلػػػؾ الخػػػرا ط بخريطػػػة كاحػػػدة علػػػى كرةػػػة ررتكنيػػػة تظهػػػر الػػػدرس 
ذػػػػذ،  تعّلـالمرحلػػػػة ا ساسػػػػية جراػػػػر، كتزيػػػػد مػػػػف دافعيػػػػتهـ لػػػػ يػػػػذلف ذػػػػذ، الطريقػػػػة تناسػػػػب تالمرػػػػامالن، لذ 

 التعاكني لخرا ط المفاذيـ. بنا الطريقة، رما تشجعهـ على ال
 

 :اوع ن ي   در س مج مع  -2
يتركف مجتم  الدراسة الحالي مف جمي  تالميذ الصؼ الرابػ  فػي مرحلػة التعلػيـ ا ساسػي للعػاـ الدراسػي 

عينػة ةصػدية  تر اختيػك ، ذرػكر(10094لنػاث، ك9457كعػددذـ) ( في محافظػة الالذةيػة2011/2012)
ف امدرسػػت تر التابعػػة لمحافظػػة الالذةيػػة، لذ اختيػػمػػف مػػدارس مرحلػػة التعلػػيـ ا ساسػػي فػػي منطقػػة جبلػػة، 

رمػػا الباحاػػة،  منطقػػة سػػرفمػػف  تيفبسػػبب ةػػرب المدرسػػ)جبػػي العػػال  المعػػرم، كا شػػترارية(  اكذمػػا مدرسػػت
، ممػػػا يسػػػمح بتشػػػريؿ ان تلميػػػذ 38جف شػػػعب المدرسػػػتيف ربيػػػرة كعػػػدد التالميػػػذ  ػػػمنها مناسػػػب   يتجػػػاكز 
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، كرػػذلؾ لسػػهكلة الكصػػكؿ للػػى المػػدارس المطلكبػػة فػػي اليػػكـ نفسػػه، ممػػا التالميػػذ فػػي مجمكعػػات تعاكنيػػة
لبرنػػػامج الزمنػػػي كزيارتهػػػا بشػػػرؿ دكرم للتأرػػػد مػػػف تقيػػػدذا با يسػػػمح للباحاػػػة بمتابعػػػة المجمكعػػػة ال ػػػابطة

حيػػث   تتقػػػدـ مجمكعػػة علػػػى الحصػػص مػػػ  المجمكعػػات التجريبيػػػة،  لتنفيػػذ التجربػػة، كمػػػف التػػزامف فػػػي
مكزعػػػػة فػػػػي ذرػػػػكر(  37لنػػػػاث،  26) 63اػػػػالث مجمكعػػػات تجريبيػػػػة ف= ت عشػػػػكا يان ر اختيػػػػجخػػػرل، اػػػػـ 

مكزعػػة فػػي  ذرػػكر( 38لنػػاث، 40)78شػػعبتيف مػػف )مدرسػػة جبػػي العػػال  المعػػرم(، كجخػػرل  ػػابطة ف= 
ة الصؼ كالتي خ عت لبرنػامج تأذيػؿ تربػكم بعػد لنها هػا معّلمها تعّلم، شعبتيف مف )مدرسة ا شترارية(

علػػػى المجمكعػػػات التجريبيػػػة  كزعػػػت( تلميػػػذان، 141. كتركنػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف)يفالمعّلمػػػمعهػػػد لعػػػداد 
 (13) رةـ رما ذك مك ح في الجدكؿكال ابطة 

 الدراسة على المجمكعات التجريبية كال ابطة( تكزي  عينة 13الجدكؿ )
 تعليمطزيقة ال عدد التالميذ اسم المدرسة المجموعة

الطشٗمخالغبئذح78االشزشاك٘خالضبثطخ

15الؼالءالوؼشْٕأثالزغشٗج٘خاألّلٔ
ثٌبءخشائظالوفبُ٘نالزؼبًّ٘خفٖهغوْػبدهؤلفخ

راله٘ز3هي

20الؼالءالوؼشْٕأثالزغشٗج٘خالضبً٘خ
ثٌبءخشائظالوفبُ٘نالزؼبًّ٘خفٖهغوْػبدهؤلفخ

راله٘ز5هي

28الؼالءالوؼشْٕأثالزغشٗج٘خالضبلضخ
ثٌبءخشائظالوفبُ٘نالزؼبًّ٘خفٖهغوْػبدهؤلفخ

راله٘ز7هي

الؼذدالكلٖللوغوْػبد

الزغشٗج٘خ
63



141الؼذدالكلٖلؼٌ٘خالذساعخ

 

علػػى تالميػػذ  الكةػػكؼ علػػى ترػػافا جفػػراد العينػػة فقػػد طبػػؽ اختبػػار ارتسػػاب المفػػاذيـ العلميػػة ةبليػػان كبهػػدؼ 
ـ لتجريبية كال ابطة، كمف اػـ اسػتخدالمتكسطات الحسابية  فراد المجمكعتيف ا تبعينة الدراسة، اـ حس

التجريبيػػػػػة كجفػػػػػراد المجمكعػػػػػة  ة( لحسػػػػػاب د لػػػػػة الفػػػػػرؽ بػػػػػيف متكسػػػػػط درجػػػػػات جفػػػػػراد المجمكعػػػػػtاختبػػػػار)
 ( ذلؾ.14) رةـكيك ح الجدكؿ ال ابطة، 

-( لد لة الفركؽ بيف متكسط درجات التالميذ في المجمكعات)التجريبيةt( اختبار)14الجدكؿ )
 .ال ابطة( في التطبيؽ القبلي  ختبار ارتساب المفاذيـ العلمية

tاخزجبسلزغبًظالزجبٗيياخزجبسل٘ف

 fل٘وخ
هغزْٓل٘وخ

 pالذاللخ
 هزْعظالفشّق

االًحشاف

الوؼ٘بسٕللفشّق
tل٘وخدسعبدالحشٗخ

ل٘وخهغزْٓ

pالذاللخ

3.8780.0510.4471.8091360.2470.805

 

 يمرف جف نستنتج مف الجدكؿ النقاط ااتية:
، p)=0.051مسػػتكل د لتهػػا )ك (، 3.878) كبةالمحسػػ (fةيمػػة) فجاختبػػار لػػيفف لتجػػانس التبػػايف يك ػػح 

 تبايف مجمكعتي الدراسة مك   المقارنة. ، مما يشير للى تجانس0.05كذي جربر مف 
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 (tةيمػػػػػة) (، كذػػػػػي جصػػػػػير مػػػػػف0.247)المحسػػػػػكبة (tف ةيمػػػػػة)ج (14) رةػػػػػـ الجػػػػػدكؿ يالحػػػػػظ مػػػػػفرمػػػػػا 
 0.05مػػػػػف  ربػػػػػركةيمػػػػػة مسػػػػتكل الد لػػػػػة الحقيقػػػػػي ج(، 0.805)مسػػػػػتكل د لتهػػػػػاجف ك  (،1.98الجدكليػػػػة)

(0.05 0.805p=،)  التجريبيػػػػة  ةعػػػػدـ كجػػػػكد فػػػػرؽ بػػػػيف متكسػػػػط درجػػػػات جفػػػػراد المجمكعػػػػممػػػػا يارػػػػد
ررػػؿ،  ختبػار ارتسػاب المفػاذيـ العلميػة  قبلػيفػي التطبيػؽ الكمتكسػط درجػات جفػراد المجمكعػة ال ػابطة 

 .العلمية مما يعد دليالن مقبك ن على ترافا جفراد العينة في ارتساب المفاذيـ
تبػايف تجػانس لكةػكؼ علػى ل اسػتخدـ اختبػار لػيفف، المجمكعات التجريبيػة فيمػا بينهػاكللكةكؼ على ترافا 

اسػػتخدـ تحليػػؿ التبػػايف جحػػادم ا تجػػا، اػػـ  (،15) رةػػـ المجمكعػػات مك ػػ  المقارنػػة رمػػا يك ػػح الجػػدكؿ
 (  16) رةـ رما يك حها الجدكؿ، بيف درجات التالميذ في التطبيؽ القبلي  ختبار ارتساب المفاذيـ

 الدراسة اتمجمكع تبايفلتجانس  اختبار ليفف( 15الجدكؿ)
pل٘وخهغزْٓالذاللخ2دسعبدالحشٗخ1دسعبدالحشٗخfل٘وخ

1.4062600.253

 يمرف جف نستنتج مف الجدكؿ النقاط ااتية:
 (f) ةيمػػػػة كذػػػػي جصػػػػير مػػػػف (1.406) كبةالمحسػػػػ (fف ةيمػػػػة)جاختبػػػػار لػػػػيفف لتجػػػػانس التبػػػػايف يك ػػػػح 
تبػػايف  ، ممػا يشػير للػػى تجػانس0.05كذػي جربػر مػػف ، p)=0.253مسػتكل د لتهػػا )ك ، (3.15الجدكليػة)

بػيف درجػات تالميػذ  تحليػؿ التبػايف جحػادم ا تجػا، مك   المقارنة، كيمرننا مف لجرا  مجمكعات الدراسة
 .المجمكعات التجريبية الاالث في التطبيؽ القبلي  ختبار ارتساب المفاذيـ العلمية

( نتا ج تحليؿ التبايف جحادم ا تجا، بيف درجات تالميذ المجمكعات التجريبية الاالث في 16الجدكؿ )
 التطبيؽ القبلي  ختبار ارتساب المفاذيـ العلمية.

هغوْعالوشثؼبدهظذسالزجبٗي
دسعبد

الحشٗخ
 fل٘وخهزْعظهغوْعالوشثؼبد

ل٘وخهغزْٓ

pالذاللخ

92.003246.002ث٘يالوغوْػبد

0.5250.594 5259.64860داخ الوغوْػبد
87.661

5351.65162الزجبٗيالكلٖ
 

 (fةيمػػػػػػػػة) (، كذػػػػػػػػي جصػػػػػػػػير مػػػػػػػػف0.525)المحسػػػػػػػكبة (fف ةيمػػػػػػػػة)ج (16) رةػػػػػػػػـالجػػػػػػػػدكؿ  يالحػػػػػػػظ مػػػػػػػػف
 ) 0.05مػػف  ربػػركةيمػػة مسػػتكل الد لػة الحقيقػػي ج(، 0.594)مسػػتكل د لتهػػاجف ك  (،3.15الجدكليػة)

0.05 0.594p =،)  بػػيف متكسػػطات درجػػات المجمكعػػات  كجػػكد فػػركؽ دالػػة لحصػػا يان عػػدـ ممػػا يارػػد
يعػد دلػيالن مقبػك ن علػى  ررػؿ، كذػذا ختبار ارتساب المفػاذيـ العلميػة  قبليفي التطبيؽ ال التجريبية الاالث

 .ررؿ ختبار ارتساب المفاذيـ العلمية  قبليفي التطبيؽ ال المجمكعات التجريبية الاالث ترافا جفراد
 كةبؿ القياـ بتحليؿ نتا ج الدراسة لحصا يان، استبعدت النتا ج ااتية:

تالميػػػػذ مػػػػف  (5)تالميػػػػذ مػػػػف المجمكعػػػػة ال ػػػػابطة لتييػػػػبهـ عػػػػف ا ختبػػػػار القبلػػػػي، كنتػػػػا ج  (3)نتػػػػا ج 
)الػػػذيف  ذ مجمكعػػات الدراسػػةلتييػػبهـ عػػف ا ختبػػػار البعػػدم، كبالتػػالي فػػرف عػػػدد تالميػػ نفسػػهاالمجمكعػػة 
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تكزيػػ  فصػػكؿ عينػػة الدراسػػة  (17) رةػػـ ( تلميػػذان، كيك ػػح الجػػدكؿ133بلػػ  )نتػػا جهـ لحصػػا يان(  تلػػحل
 .على المجمكعات التجريبية كال ابطة

 ( تكزي  فصكؿ عينة الدراسة على المجمكعات التجريبية كال ابطة17الجدكؿ )
 تعليمالطزيقة  عدد التالميذ اسم المدرسة المجموعة

الطشٗمخالغبئذح70هذسعخاالشزشاك٘خالضبثطخ

15هذسعخأثٖالؼالءالوؼشٕالزغشٗج٘خاألّلٔ
ثٌبءخشائظالوفبُ٘نالزؼبًّ٘خفٖهغوْػبد

راله٘ز3هؤلفخهي

20هذسعخأثٖالؼالءالوؼشٕالزغشٗج٘خالضبً٘خ
ثٌبءخشائظالوفبُ٘نالزؼبًّ٘خفٖهغوْػبد

راله٘ز5هيهؤلفخ

28هذسعخأثٖالؼالءالوؼشٕالزغشٗج٘خالضبلضخ
ثٌبءخشائظالوفبُ٘نالزؼبًّ٘خفٖهغوْػبد

راله٘ز7هؤلفخهي
الؼذدالكلٖللوغوْػبد

الزغشٗج٘خ


63


الؼذدالكلٖلؼٌ٘خ

الذساعخ
133

   
    صم ـ    جر  ي  لدر س : -3

مقارنػػػة  ة)خرا ط مفػػػاذيـ تعاكنيػػػة(ميػػػيعلالت ا سػػػتراتيجيةاتبػػػ  المػػػنهج شػػػبه التجريبػػػي، كذلػػػؾ لدراسػػػة جاػػػر 
حيػػث درسػػت المجمكعػػة ر تػػاب ، رمتييػػر مسػػتقؿ فػػي ارتسػػاب المفػػاذيـ العلميػػة رمتييػػ الطريقػػة السػػا دةب

فػػي المػػدارس،  الطريقػػة السػػا دةالتجريبيػػة باسػػتراتيجية خػػرا ط المفػػاذيـ التعاكنيػػة، كالمجمكعػػة ال ػػابطة ب
يبػػػػي ذك المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة كال ػػػػابطة كا ختبػػػػار القبلػػػػي البعػػػػدم، كيك ػػػػح كاسػػػػتخدـ التصػػػػميـ التجر 

 ( التصميـ التجريبي المتب  في الدراسة:18) رةـ الجدكؿ
 ( التصميـ التجريبي المتب  في الدراسة18الجدكؿ)

 المجموعة

اخزجبس

 لجلٖ

 المعالجة التجزيبية

اخزجبس

 ثؼذٕ

الطشٗمخالغبئذحالوغوْػخالضبثطخ

راله٘ز(3)ثٌبءخشائظالوفبُ٘نالزؼبًّ٘خفٖهغوْػبدهؤلفخهيالوغوْػخالزغشٗج٘خاألّلٔ

راله٘ز(5)ثٌبءخشائظالوفبُ٘نالزؼبًّ٘خفٖهغوْػبدهؤلفخهيالوغوْػخالزغشٗج٘خالضبً٘خ

راله٘ز(7)ثٌبءخشائظالوفبُ٘نالزؼبًّ٘خفٖهغوْػبدهؤلفخهيالوغوْػخالزغشٗج٘خالضبلضخ

 

 : جر     در س   ت  ط  ؽإجر ء -4
 31/10/2011، فػػػي الفتػػػػرة مػػػػف2012-2011التجربػػػػة فػػػي الفصػػػػؿ ا كؿ مػػػػف العػػػاـ الدراسػػػػي تقػػػطب

 (19) رةـ كفؽ البرنامج الزمني المك ح في الجدكؿ 2011-29/12كلياية
 كلتنفيذ التجربة ججريت الخطكات ااتية:

 (ا شترارية كمدرسة المعرم، العال  جبي مدرسة) الدراسة عينة اختيار - ج
 1الحصكؿ على المكافقة الالزمة مف الجهات المختصة لتطبيؽ الدراسة - ب

                                                             
(8)سلنالولحك1
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 جبػي مدرسػة مػف 63= ف تجريبيػة مجمكعػات اػالث: مجمكعػات جرب  للى عشكا يان  الدراسة عينة تقسيـ - ت
 مجمكعػػات 4 للػى عشػػكا يان  ةسػمت 33=ف الشػعبة ا كلػػى شػػعبتيف، فػي عشػػكا يان  مكزعػة المعػػرم، العػال 
 للػػى عشػػكا يان  ، ةسػػمت30=ف الاانيػة الشػػعبة ،تالميػػذ (5) مػػفمركنػة  كمجمكعػػةتالميػػذ،  (7) مػػفمركنػة 

 مػ  15=ف جكلػى تجريبيػة) ،تالميػذ (5) مػفمركنػة  مجمكعػات3ك تالميػذ، (3) مػفمركنػة  مجمكعات 5
 تجريبيػػة تالميػػذ، 5 تعاكنيػػة مجمكعػػة حجػػـ مػػ 20=ف اانيػػة تجريبيػػة تالميػػذ، 3 تعاكنيػػة مجمكعػػة حجػػـ
 ا شػػترارية مدرسػػة مػػف 78=ف  ػػابطة كمجمكعػػة ،(تالميػػذ 7 تعاكنيػػة مجمكعػػة حجػػـ مػػ  28=ف االاػػة
 . 40=ف الاانية الشعبة ،38=ف ا كلى الشعبة شعبتيف، في عشكا يان  مكزعة

علػػى رػػؿ مػػف المجمكعػػات التجريبيػػة فصػػؿ )مػػا الحػػكاس؟( ل العلميػػة المفػػاذيـ ارتسػػاب اختبػػار تطبيػػؽ - ث
 31/10/2011كال ابطة في بداية التجربة بتاريخ

كليايػػػػػػة  1/11/2011تػػػػػػدريب تالميػػػػػػذ المجمكعػػػػػػة التجريبيػػػػػػة علػػػػػػى بنػػػػػػا  الخػػػػػػرا ط فػػػػػػي الفتػػػػػػرة مػػػػػػف  - ج
 34-31في الفصؿ السابؽ صػ اكرد ذررذ استراتيجيةدراسية، بحصص  7بكاة  10/11/2011

عطا هػػا مهمػػة معّلمػػاجتمػػاع الباحاػػة مػػ   - ح المجمكعػػة ال ػػابطة، كزيارتهػػا بشػػرؿ دكرم  تعلػػيـة الصػػؼ كا 
، للتأرد مف تقيدذا بالبرنامج الزمني لتنفيذ التجربة، كمف التزامف في الحصػص مػ  المجمكعػات التجريبيػة

 حيث   تتقدـ مجمكعة على جخرل.
 مػػػػف ةبػػػػؿ الباحاػػػػة باسػػػػتخداـ التجريبيػػػػة للمجمكعػػػػات مػػػػادة العلػػػػكـفػػػػي  فصػػػػؿ )مػػػػا الحػػػػكاس؟(  تعلػػػػيـ - خ

 26/12/2011 كليايػػػػة 13/11/2011كذلػػػػؾ فػػػػي الفتػػػػرة مػػػػف  التعاكنيػػػػة، المفػػػػاذيـ خػػػػرا ط اسػػػػتراتيجية
 حصص جسبكعية لرؿ صؼ، كذلؾ على الشرؿ ااتي: 3بكاة 
 تالميػػذ مػػف تلميػػذيف ( 3)حيػػث تتشػػرؿ المجمكعػػات المركنػػة مػػفلتالميػػذ بشػػرؿ مسػػبؽ عشػػكا يان تقسػػيـ ا

ي مباشػرة كذرػذا حتػى نهايػة الصػؼ، كفػي حػاؿ كجػكد متجاكريف في المقعد ا كؿ كتلميذ مف المقعػد الاػان
( 5))كذػػػي حالػػة شػػػا عة( ياخػػذ التالميػػذ الاالاػػػة، جمػػا المجمكعػػػات المركنػػة مػػػف االاػػة تالميػػذ فػػػي المقعػػد

متجاكريف في المقعد ا كؿ، كاالاة مف المقعػد الاػاني كالاالػث كذرػذا حتػى نهايػة الصػؼ، تالميذ تلميذيف 
 تالميذ، ياخذ التالميذ مف االاة مقاعد متتالية.( 7)المجمكعات المركنة مف

 .تقديـ فررة الدرس الجديد كما تت منه مف جفرار)فقرات( كتنظيمها بشرؿ ذرمي على السبكرة 
 المكجػػػػػكدة فػػػػػي الفقػػػػػرة، كالتػػػػػدرج فػػػػػي  الر يسػػػػػةيف بك ػػػػػ  خػػػػػط جك دا ػػػػػرة حػػػػػكؿ المفػػػػاذيـ تعّلمػػػػػةيػػػػاـ الم

 استخالص المفاذيـ كترتيبها بحسب شمكليتها.
 خريطة مفاذيـ الفقرة. بنا ةياـ التالميذ بالتعاكف ل 
 .التحرؾ بيف التالميذ لتقديـ المساعدة لمف يحتاج لليها 
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  الطلػػب للػػى تالميػػذ رػػؿ مجمكعػػة، بعػػد ا نتهػػا  مػػف تصػػميـ الخريطػػة، لعػػادة النظػػر فيهػػا، اػػـ رتابػػة
خرا طهػػا، بنػػا  جمكعػػات مػػف ، كعنػػد انتهػػا  جميػػ  الم1جسػػما  تالميػػذ المجمكعػػة عليهػػا كتسػػليمها للباحاػػة

 ا نتقاؿ للى الفقرة التالية كتطبيؽ الطريقة السابقة نفسها. 
  تكزيػػ  صػػػكرة عػػػف خػػػرا ط المفػػاذيـ التػػػي جعػػػدتها الباحاػػػة، فػػػي نهايػػة الحصػػػة الدراسػػػية، بهػػػدؼ لتاحػػػة

الفرصػػة جمػػامهـ لالطػػالع عليهػػا كمناةشػػتها، كالطلػػب للػػيهـ تصػػميـ خريطػػة مفػػاذيـ للػػدرس بشػػرؿ فػػردم 
كذلػػؾ ركاجػػب منزلػػي، كترليػػؼ جحػػد جع ػػا  المجمكعػػة بتصػػميـ خريطػػة مفػػاذيـ الػػدرس ررػػؿ علػػى كرةػػة 

خػػرا ط المفػػاذيـ  ف عمليػػة بنػػا  ررتػػكف لعر ػػها فػػي  بهػػك المدرسػػة جك رلكحػػة جداريػػة للصػػؼ، كنظػػران 
، كذلػػؾ فػػي بدايػػة الطريقػػة السػػا دةللػػدرس بشػػرؿ تعػػاكني تطلبػػت فػػي بعػػض ا حيػػاف كةتػػان ربيػػران مقارنػػة ب

كجةسػػامها،  التجربػػة، كفػػي بعػػض الػػدركس التػػي تشػػمؿ مفػػاذيـ فرعيػػة متعػػددة كذػػي الػػدركس ااتيػػة)العيف
 تقػػكـ كعيػػكب الرايػػة، كجمػػراض الجلػػد(، كرػػي   تتقػػدـ مجمكعػػة علػػى جخػػرل، رانػػت المجمكعػػة ال ػػابطة

خػػػرا ط المفػػػاذيـ، لذ تعػػػد  بنػػػا بتسػػػمي  عػػػادم كمراجعػػػة بينمػػػا تنتهػػػي المجمكعػػػات التجريبيػػػة مػػػف عمليػػػة 
ي المجمكعػات التجريبيػػة الخريطػة المرسػكمة علػػى كرؽ ررتػكف كالخػػرا ط الفرديػة التػػي يقػدمها رػػؿ تلميػذ فػػ

المجمكعة كرؿ تلميذ فيها لمفاذيـ الػدرس كللطريقػة المتبعػة، كةػد  تعّلـركاجب منزلي، بمنزلة تقكيـ لمدل 
ذيف لػػـ لػػة العلػػكـ فػػي صػػفي المجمكعػػات التجريبيػػة برعطػػا  درسػػي)ةكس ةػػزح، كالمكشػػكر( المعّلمػػةامػػت 

ة الفصػػؿ بمراجعػػة لمفػػاذيـ الفصػػؿ رمػػا ذػػك تيطيهمػػا التجربػػة، رمػػا ةامػػت رػػؿ مػػف المجمػػكعتيف فػػي نهايػػ
 .المعّلـمقرر في رتاب 

بعػػػديان علػػػى رػػػؿ مػػػف المجمكعػػػات  فصػػػؿ )مػػػا الحػػػكاس؟( ل العلميػػػة المفػػػاذيـ ارتسػػػاب اختبػػػار تطبيػػػؽ - د
 29/12/2011التجريبية كال ابطة بتاريخ 

 ( البرنامج الزمني اجرا  الدراسة العملية19)رةـ كيك ح الجدكؿ 
 البرنامج الزمني اجرا  الدراسة العملية( 19الجدكؿ )

الفزشحالضهٌ٘خالوْضْع
ػذدالحظض

الوخظظخللوْضْع

حظخدساع٘خّاحذح11/10/2011الزغشثخاالعزطالػ٘خ

حظخدساع٘خّاحذح 31/10/2011الزطج٘كالمجلٖألدّادالذساعخ

رذسٗتالوغوْػبدالزغشٗج٘خػلٔ

ثٌبءخشائظالوفبُ٘ن
حظضدساع٘خ7 10/11/2011حز1/11/2011ٔ

حظضأعجْػ٘ب 3 26/12/2011حز13/11/2011ٔالفظ رؼل٘ن

حظخدساع٘خّاحذح29/12/2011الزطج٘كالجؼذٕألدّادالذساعخ

 
 
 

 

                                                             
(9)سلنالولحك1
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   صعو ات    ي و جيت    احث : 4-1
الدراسػػة    بػد فػػي النهايػػة مػػف ااشػػارة للػػى عػػدد مػػف الصػػعكبات التػػي اعتر ػػت الباحاػػة فػػي جانػػا  لجػػرا 

 كمنها:
التعػػػػػاكني كبخصػػػػا ص حجػػػػػـ المجمكعػػػػة، فقػػػػػد ظهػػػػرت محاكلػػػػػة انقسػػػػػاـ  تعّلـالصػػػػعكبات المتعلقػػػػػة بػػػػال - ج

المجمكعػػػات السػػػباعية للػػػى االايػػػػة كرباعيػػػة، جك للػػػى تفػػػرد بعػػػػض جع ػػػا  المجمكعػػػات بالعمػػػؿ بسػػػػبب 
 تعّلـبػػػػال، كعػػػػدـ رغبػػػة الػػػػبعض ا عتمػػػػاد علػػػى ااخػػػػريفانػػػدفاعهـ جراػػػػر مػػػف غيػػػػرذـ، كمحاكلػػػػة الػػػبعض 

ة الصػػؼ با تفػػػاؽ مػػػ  معّلمػػػعلػػى الػػػرغـ مػػػف ةيػػاـ  -ذػػذ، الطريقػػػةاعتيػػػادذـ علػػػى التعػػاكني بسػػػبب عػػدـ 
رػػػذلؾ الجهػػػد الربيػػػر الػػػذم بذلػػػه التالميػػػذ فػػػي  -الباحاػػػة بتقسػػػيـ التالميػػػذ مسػػػبقان للػػػى مجمكعػػػات تعاكنيػػػة

الرايػػر مػػف الكةػػت تنسػيؽ عمػػؿ المجمكعػػة رػػاف جراػػر منػػه فػػي المناةشػػة كذلػػؾ لصػػير سػػنهـ، ممػػا تطلػػب 
 كتقاسمكا جدكارذـ بشرؿ صحيح. في بداية التجربة رياما اعتادكا على ذذ، الطريقة

المفػػػاذيـ لذ لف ةصػػػر فتػػػرة تػػػدريب التالميػػػذ علػػػى اسػػػتراتيجية  الصػػػعكبات المتعلقػػػة باسػػػتراتيجية خػػػرا ط - ب
ذػذا الكةػت فػي مناةشػػة التعاكنيػة جعلهػػـ ينفقػكف كةتػان طػكيالن فػػي بنا هػا، بػد ن مػف صػػرؼ  المفػاذيـ خػرا ط

 المحتكل كفهمه.
 

 :حصائ    ن ائج   در س   معا ج   إل -5
فػػي تحليػػؿ  spss (statistical package of social sciences)اسػػتخدـ البرنػػامج ااحصػػا ي 
( لحسػػاب متكسػػطات الفػػركؽ بػػيف درجػػات t، كاسػػتخدمت رػػؿ مػػف اختبػػارات)1البيانػػات الخاصػػة بالدراسػػة

جحػػادم اختبػػار ارتسػػاب المفػػاذيـ العلميػػة، كتحليػػؿ التبػػايف  فػػي الدراسة)ال ػػابطة كالتجريبيػػة(مجمػػكعتي 
للتمييػز بػيف متكسػطات المجمكعػات، رمػا (One Way Analysis Of Variance Anova)  ا تجػا،

، 2004تعػػػرؼ د لػػػة الفػػػركؽ بػػػيف المجمكعػػػات الانا يػػػة.)جبك عػػػالـ،( لScheffeاسػػػتخدـ اختبػػػار شػػػيفيه)
 (542-540صػ
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                             
(10)سلنالولحك1
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    صؿ   ر  ع
 ن ائج   در س  ومناق  يا

 
 المقدمة  

مناةشة سااؿ الدراسة ا كؿ كفر يتيه الخاصتيف بأدا  تالميذ العينة على اختبار ارتساب المفاذيـ  -1
  العلمية

 
 التعاكنية المفاذيـ خرا ط استراتيجية تأاير بحجـ الخاصتيف كفر يتيه الااني الدراسة سااؿ مناةشة -2
 مادة العلكـ في العلمية للمفاذيـ التجريبية المجمكعة تالميذ ارتساب في

  
 التعاكنية المفاذيـ خرا ط استراتيجية تأاير بحجـ الخاصة كفر ياته الاالث الدراسة سااؿ مناةشة -3
  مادة العلكـ في العلمية للمفاذيـ الاالث التجريبية المجمكعات تالميذ ارتساب في
 
مناةشة سااؿ الدراسة الراب  كفر يتيه الخاصتيف بأار اختالؼ حجـ المجمكعة التعاكنية  مف  -4

استراتيجية خرا ط المفاذيـ التعاكنية في ارتساب تالميذ الصؼ الراب  ا ساسي  للمفاذيـ العلمية في 
  مادة العلكـ

 
 خالصة النتا ج كمناةشتها  -5
 
  مقترحات الدراسة -6
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    صؿ   ر  ع
 ومناق  يا ن ائج   در س 

 مقدم :
، ل ػافة للػى مناةشػتها كتفسػيرذا، كمقارنتهػا الدراسػة لليهػا تكصػلذذا الفصػؿ عر ػان للنتػا ج التػي  يتناكؿ

تعػرؼ جاػر اسػتخداـ اسػتراتيجية خػرا ط المفػاذيـ  للػى م  نتػا ج بعػض الدراسػات السػابقة، كذػدفت الدراسػة
مػػادة لمفػػاذيـ العلميػة فػي اسػاب تالميػػذ الصػؼ الرابػ  ا ساسػي ترافػي  الطريقػة السػػا دةالتعاكنيػة مقارنػة ب

بػػالمفهكـ، كالتمييػػز، كالتصػػنيؼ، كالتفسػػير، كالتنبػػا،  الخاصػػة الحػػا ت تعػػرؼ)كذلػػؾ فػػي مسػػتكيات العلػػكـ
كتعػػػرؼ جاػػػر اخػػػتالؼ حجػػػـ المجمكعػػػة التعاكنيػػػة  ػػػمف اسػػػتراتيجية خػػػرا ط المفػػػاذيـ ، (المشػػػرالت كحػػػؿ

تالميػذ( فػي ارتسػاب تالميػذ الصػؼ الرابػ  ا ساسػي للمفػاذيـ العلميػة فػي 7الميػذ، ت5تالميػذ، 3التعاكنية)
باسػػػتراتيجية خػػػرا ط  تعلػػػيـ، كصػػػك ن للػػػى تحديػػػد الحجػػػـ ا ماػػػؿ للمجمكعػػػة التعاكنيػػػة عنػػػد المػػػادة العلػػػكـ

 المفاذيـ التعاكنية، كذلؾ  مف حدكد الدراسة. 
، كفػػي مػػا يلػػي عػػرض للحصػػكؿ علػػى نتػػا ج الدراسػػةكةػػد اسػػتخدـ اختبػػار ارتسػػاب المفػػاذيـ العلميػػة جداة 

 .الدراسة الحالية في  ك  فر ياتها لليها كصلتللنتا ج التي 
 

 أد ء  الم ذ   ع ن  على  خ  ار  ك ساب    فو   خاص   مناق   سؤ ؿ   در س   ألوؿ وفرض  -1
   م اى ـ   علم  :

مػػا جاػػر اسػػتخداـ اسػػتراتيجية خػػرا ط المفػػاذيـ التعاكنيػػة فػػي نػػص السػػااؿ ا كؿ مػػف جسػػ لة الدراسػػة علػػى: 
، تػػـ صػػياغة نػػهكلإلجابػػة ع ؟مػػادة العلػػكـارتسػػاب تالميػػذ الصػػؼ الرابػػ  ا ساسػػي للمفػػاذيـ العلميػػة فػػي 

 :يفتااتي فتييالفر 
بػيف متكسػط درجػات تالميػذ ( α=0.05عنػد مسػتكل د لػة )د لػة لحصػا ية  ات  تكجد فركؽ ذ :ىا كل

فػػي التطبيػػؽ البعػػدم  ختبػػار  ة ػػابطال المجمكعػػة التجريبيػػة ررػػؿ، كمتكسػػط درجػػات تالميػػذ المجمكعػػة
 .ررؿ ارتساب المفاذيـ العلمية

بػيف متكسػط درجػات تالميػذ  (α=0.05عنػد مسػتكل د لػة ) د لػة لحصػا ية ات  تكجػد فػركؽ ذ :ةالاانيػ
فػػي التطبيػػؽ البعػػدم  ختبػػار  ة ػػابطال المجمكعػػة التجريبيػػة ررػػؿ، كمتكسػػط درجػػات تالميػػذ المجمكعػػة

 .عند رؿ مستكل على حدا ارتساب المفاذيـ العلمية
تالميػػذ للعينػػات المسػػتقلة للفػػركؽ بػػيف متكسػػطي درجػػات  (tاسػػتخدـ اختبػػار) تيفالفر ػػي اتيف ختبػػار ذػػك 

 .العلميةمجمكعتي الدراسة)ال ابطة كالتجريبية ررؿ( في التطبيؽ البعدم  ختبار ارتساب المفاذيـ 
مجمػكعتي للفػركؽ بػيف متكسػطي درجػات تالميػذ  (t)النتػا ج الخاصػة باختبػار (20) رةـ الجدكؿ كيك ح

 .الدراسة)ال ابطة كالتجريبية ررؿ( في التطبيؽ البعدم  ختبار ارتساب المفاذيـ العلمية
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مجمكعتي الدراسة)ال ابطة  بيف متكسطي درجات تالميذلد لة الفركؽ  (t)ةيـ (20الجدكؿ )
 .كالتجريبية ررؿ( في التطبيؽ البعدم  ختبار ارتساب المفاذيـ العلمية

اخزجبس

اكزغبة

الوفبُ٘ن

الؼلو٘خ

الوغوْػبد
ػذدراله٘ز

الوغوْػخ

يلزغبًظاخزجبسل٘ف

الزجبٗي
tاخزجبس

 fل٘وخ

ل٘وخ

هغزْٓ

 pالذاللخ

الوزْعظ

 الحغبثٖ

االًحشاف

الوؼ٘بسٕ

دسعبد

الحشٗخ

tل٘وخ

الوحغْثخ

ل٘وخ

هغزْٓ

 pالذاللخ

هغزْٓ

رؼشف

الحبالد

الخبطخ

ثبلوفِْم

 70 الضبثطخ

1.190 0.277

17.094.242

131

14.0370.000
6326.843.717 الزغشٗج٘خ

هغزْٓ

الزو٘٘ض

70الضبثطخ
2.9020.091

10.763.415
8.8630.000

6316.464.003الزغشٗج٘خ

هغزْٓ

الزظٌ٘ف

70الضبثطخ
1.3360.250

10.034.337
6.2620.000

6314.834.492الزغشٗج٘خ

هغزْٓ

الزفغ٘ش

70الضبثطخ
0.1840.669

1.871.329
8.1320.000

633.781.373الزغشٗج٘خ

هغزْٓ

الزٌجؤ

70الضبثطخ
4.3790.038

3.371.738
1305.7020.000

634.941.424الزغشٗج٘خ

هغزْٓح 

الوشكالد

70الضبثطخ
.08900.766

3.400.788



1.0440.298
633.560.929الزغشٗج٘خ

اخزجبس

اكزغبة

الوفبُ٘نكك 

70الضبثطخ

1.0350.311 

46.5111.548

12.0880.000
6370.4011.183الزغشٗج٘خ

 

 يمرف جف نستنتج مف الجدكؿ النقاط ااتية:
 :فجاختبار ليفف لتجانس التبايف يك ح 

 (،,f=1.190 ,2.902 0(1.035 ,0.089 ,0.184 ,1.336المحسكبة (fةيمة)  
فيمػا يتعلػؽ برػؿ مػف ، p)=0.311 ,0.766 ,0.669 ,0.250 ,0.091 ,0.277) مسػتكل د لتهػاك 

المشػرالت، كا ختبػػار  التمييػػز، كالتصػنيؼ، كالتفسػير، كحػػؿك بػالمفهكـ،  الخاصػة الحػػا ت تعػرؼ)مسػتكل
، ممػا يشػػير للػى تجػػانس تبػايف المجمػػكعتيف مك ػ  المقارنػػة 0.05كذػػي جربػر مػػف ، ررػؿ( علػػى الترتيػب

 ،للعينػػػات المسػػػتقلة tنأخػػػذ بيانػػػات السػػػطر ا كؿ فػػػي اختبػػػار  ككفقػػػان لػػػذلؾ، فػػػي رػػػؿ المسػػػتكيات السػػػابقة
( عنػد درجػة 14.037,8.863,6.262,8.132,1.044,12.088المحسػكبة ) (tكتركف عندذا ةيمػة )

 .ة للمستكيات السابقة على الترتيببالنسب (131الحرية )
(، كذػػي 0.038مسػػتكل د لتهػػا)ك  (،f=4.379المحسػػكبة) (fةيمػػة)جمػػا بالنسػػبة لمسػػتكل التنبػػا فقػػد رانػػت 

، فػػي مسػػتكل التنبػػا، ممػػا يشػػير للػػى عػػدـ تجػػانس تبػايف المجمػػكعتيف مك ػػ  المقارنػػة 0.05جصػير مػػف 
 (tكترػػػػكف عنػػػػدذا ةيمػػػػة ) ،للعينػػػػات المسػػػػتقلة tالسػػػػطر الاػػػػاني فػػػػي اختبػػػػار بيانػػػػات نأخػػػػذ  ككفقػػػػان لػػػػذلؾ
 .(130( عند درجة الحرية)5.702المحسكبة)
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   :سؤ ؿ   در س   ألوؿ  خاص     ألو ى  ص ر    مناق      رض  
بػػػػػيف متكسػػػػػط درجػػػػػات تالميػػػػػذ ( α=0.05عنػػػػػد مسػػػػتكل د لػػػػػة )د لػػػػػة لحصػػػػػا ية  ات  تكجػػػػد فػػػػػركؽ ذ

فػػي التطبيػػؽ البعػػدم  ختبػػار  ة ػػابطال المجمكعػػة التجريبيػػة ررػػؿ، كمتكسػػط درجػػات تالميػػذ المجمكعػػة
 .ررؿ ارتساب المفاذيـ العلمية

 (t)ةةيمػػػػػػػ كذػػػػػػػي جربػػػػػػر مػػػػػػػف (،t=12.088المحسػػػػػػكبة) (tةيمػػػػػػػة)جف  (20) رةػػػػػػػـ الجػػػػػػدكؿ يالحػػػػػػظ مػػػػػػػف
ممػػا ، 0.05(، كذػػي جصػػير مػػف 0.000مسػػتكل د لتهػػا)ك  (،131عنػػد درجػػة الحريػػة) (،1.98الجدكليػة)

( بػػػيف درجػػػات α=0.05عنػػػد مسػػػتكل د لػػػة ) (،tلقيمػػػة )كجػػػكد فػػػركؽ ذات د لػػػة لحصػػػا ية يشػػػير للػػػى 
 ةالتجريبيػػة كبػػػيف درجػػات تالميػػػذ المجمكعػػة ال ػػػابطة، كذلػػؾ لصػػػالح جفػػراد المجمكعػػػ ةتالميػػذ المجمكعػػػ

 اختبار ارتساب المفاذيـ العلمية ررؿ.في التجريبية 
د ك كجػػػ كةبػػػكؿ الفر ػػػية ااحصػػػا ية البديلػػػة لهػػػا كالمت ػػػمنة رفػػػض الفر ػػػية الصػػػفرية ا كلػػػىممػػػا يعنػػػي 

بػػػيف متكسػػػطي درجػػػات تالميػػػذ مجمػػػكعتي  (α=0.05)عنػػػد مسػػػتكل د لػػػة د لػػػة لحصػػػا ية  اتؽ ذك فػػػر 
 .( في التطبيؽ البعدم  ختبار ارتساب المفاذيـ العلمية ررؿة،  ابطة ررؿالدراسة )تجريبي

فػي ارتسػاب  الطريقػة السػا دةكتشير ذذ، النتيجة للى فعالية اسػتراتيجية خػرا ط المفػاذيـ التعاكنيػة مقارنػة ب
 في ا ختبار ررؿ.  مادة العلكـمية في تالميذ الصؼ الراب  ا ساسي للمفاذيـ العل

كةػد يرجػ  ذلػؾ للػى جف خػػرا ط المفػاذيـ التعاكنيػة تػربط بػيف الجػػانبيف ا يمػف كا يسػر للػدماغ، ممػا يعنػػي 
 ،2009مبػػك سػعيدم كالبلكشػػي،ل) Tony Buzan"تػكني بػػكزافررمػا جرػػد  ك ػ  الػدماغ فػػي ةمػة عطا ػػه

التعػاكني مػف جهػة جخػرل، فقػد  تعّلـالمفاذيـ مف جهة، كالػ، رما جنها تجم  فكا د رؿ مف خرا ط (477صػ
كيػػنظـ معرفتػػه،  تعّلـريػػؼ يػػ تعّلـفرصػػة ليػػ تعّلـجعطػػت المػػك كتعلػػيـ،  تعّلػػـبػػرزت فػػي سػػياؽ الدراسػػة رػػأداة 

كيشػػارؾ رفاةػػػه بريجابيػػػة كفاعليػػػة فػػي بنػػػا  الخريطػػػة المفاذيميػػػة، ممػػػا يزيػػد الاقػػػة بػػػالنفس، كيشػػػج  النمػػػك 
ااحبػاط، فقػد دلػت العديػد مػف الدراسػات علػى دكرذػا فػي  ، كيقلػؿتعّلـات، كالدافعيػة للػالمكجب لمفهكـ الػذ
كدراسػػػة  (،2000نحػػػك العلػػكـ كرفػػػ  مسػػتكل الػػػداف  لإلنجػػاز ردراسػػػة السػػيد) اايجابيػػةتنميػػة ا تجاذػػػات 

، رمػا تعّلـيف خػالؿ عمليػات الػتعّلمػالتػي جشػارت للػى جنهػا تخفػض لحبػاط الم((Hsu, 2008-2009ذسك
جعطػت خػرا ط المفػاذيـ التعاكنيػػة الباحاػة فرصػة لرشػػؼ جفرػار التالميػذ كتصػػحيح الخػاط  منهػا، لذ لنهػػا 

(2008سٗزشاااابسدّسفبلاااااَفػػػػي التفريػػػػػر كذػػػػذا مػػػػا يدعمػػػػػه تالميػػػػذتعػػػػد كسػػػػيلة غنيػػػػة لرشػػػػػؼ جفرػػػػار ال

Ritchhart, et al,)  مػف خػالؿ دراسػتهـ الطكليػة، كرػؿ ذلػؾ جدل للػى زيػادة ارتسػاب المفػاذيـ العلميػة
لػػدل تالميػػذ المجمكعػػة التجريبيػػة ررػػؿ مقارنػػة بتالميػػذ المجمكعػػة ال ػػابطة الػػذيف درسػػكا الفصػػؿ نفسػػػه 

 اعتمادان رليان.  المعّلـالمعتمدة على  الطريقة السا دةب
د مػػػػف الدراسػػػػات حػػػػكؿ دكر خػػػػرا ط المفػػػػاذيـ فػػػػي زيػػػػادة كذػػػػذ، النتيجػػػػة تتفػػػػؽ مػػػػ  مػػػػا جشػػػػارت لليػػػػه العديػػػػ

، كدراسػػػػػػػػػػػػػة ذاييكيػػػػػػػػػػػػػت (2002التحصػػػػػػػػػػػػيؿ كاانجػػػػػػػػػػػػػاز فػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػادة العلػػػػػػػػػػػػػكـ ردراسػػػػػػػػػػػػػة الجزا ػػػػػػػػػػػػرم)
كدراسػػػػػػػػػػة  ،((Liang,2010-2011ل٘اااااااااابً ، كدراسػػػػػػػػػة(Haugwit&Sandmann,2009)كسػػػػػػػػػاندماف
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، (2001)يالكسػػػػػػيم(، كدراسػػػػػػة 2003)العريمػػػػػػيك الخطايبػػػػػػة كدراسػػػػػػة ، (Hsieh,2010-2011)ذيسػػػػػػيه
( لذ 2007(، كرػػذلؾ دراسػػة العتػػكـ ك دم بػػاز)2004)طالػػبكدراسػػة  ،((Asan, 2007آسػػاف كدراسػػة

دراسػػة حػػكؿ خػػرا ط المفػػاذيـ، كةػػد  21اتبػػ  الباحاػػاف طريقػػة التحليػػؿ الفػػكةي فػػي جمػػ  كتلخػػيص نتػػا ج 
 التحصػػيؿ ا رػػاديميفػػي الخػػرا ط المفاذيميػػة  ةاسػػتراتيجي جظهػػرت نتػػا ج التحليػػؿ فاعليػػة عاليػػة  سػػتخداـ

التػي ذػدفت  (Yesilyurt,2012)لدل طلبة المرحلة ا ساسية، كذذا مػا نجػد، جي ػان فػي دراسػة يسػيليرت
نجػاز ا رػاديمي مػف خػالؿ دراسػة ا خػتالؼ بػيف التقليػدم فػي اا تعّلـللى مقارنة جار خريطة المفهكـ كالػ

 دراسة تجريبية. 25نتا ج 
، تعّلـالػػػ فػػػيجاػػػران ايجابيػػػان لخػػػرا ط المفػػػاذيـ  ,2001et.al,(Brandtكرفاةػػػه) كبالمقابػػػؿ فلػػػـ يجػػػد برانػػػدت

كعػػػزل ذلػػػؾ لعػػػدـ تػػػدريب الطػػػالب بشػػػرؿ رػػػاؼ علػػػى بنػػػا  الخػػػرا ط، كنتيجػػػة لػػػذلؾ لػػػـ يرػػػف لػػػديهـ الفهػػػـ 
( 2005)الشػػػهراني، كذػػػذا مػػػا كجػػػد، الشػػػامؿ لهػػػا، لػػػذلؾ عقػػػدت ا مػػػر بػػػد ن مػػػف تسػػػهيؿ امػػػتالؾ المعرفػػػة

طريقػػػػة التػػػػدريس فيػػػػه اػػػػرت جتحصػػػػيؿ الطػػػالب جراػػػػر ممػػػػا  فػػػػيرا ط المفاذيميػػػػة لػػػػـ يػػػػاار التػػػدريس بػػػػالخف
رػػػػػػػػػػػػػػػكف فػػػػػػػػػػػػػػػي دراسػػػػػػػػػػػػػػػة  رمػػػػػػػػػػػػػػػا جف الطػػػػػػػػػػػػػػػالب فػػػػػػػػػػػػػػي مجمكعػػػػػػػػػػػػػػػة الخػػػػػػػػػػػػػػػرا ط التعاكنيػػػػػػػػػػػػػػة ،التقليديػػػػػػػػػػػػػػة

لػػػػـ يسػػػػػتمتعكا بالعمػػػػؿ فػػػػػي المجمكعػػػػات، فالنتػػػػػا ج لػػػػـ تػػػػػدعـ  ((Kwon&Cifuentes,2007نتسسػػػػيفك 
الفػػردم، كةػػد كجػػد بػػاحاكف آخػػركف جف الخػػرا ط تقػػدـ  تعّلـالتعػػاكني جراػػر فعاليػػة مػػف الػػ تعّلـفر ػػية جف الػػ

، كلرنهػػا ترشػػؼ فقػػط معرفػػة التالميػػذ تعّلـيف الفػػرادل فػػي جانػػا  مشػػاري  الػػتعّلمػػللم تعّلـدعمػػان ةكيػػان فػػي الػػ
عالةػػػة  جف العالةػػة بػػػيف التحصػػػيؿ كخػػرا ط المفػػػاذيـ((Ahoranta, 2004التصػػكرية، لذ يػػػرل جذكرانتػػا

تعتمد على معرفة التلميػذ التصػكرية، فالتالميػذ ةػد يصػممكف خػرا ط سػي ة لرػنهـ ةػد يحػرزكف نتػا ج جيػدة 
فػػي اختبػػار اانجػػاز، فعنػػدما صػػمـ رجذكرانتػػار اختبػػار لنجػػاز، كحػػّكؿ ججكبػػة التالميػػذ للػػى خػػرا ط مفػػاذيـ 

 ظهر جف التالميذ يعرفكف جرار مما ةدمك، بأنفسهـ.
 

 :سؤ ؿ   در س   ألوؿ  خاص      ص ر     ثان   مناق      رض  
بػػػػػيف متكسػػػػػط درجػػػػػات تالميػػػػػذ  (α=0.05عنػػػػػد مسػػػػتكل د لػػػػػة ) د لػػػػػة لحصػػػػػا ية ات  تكجػػػػد فػػػػػركؽ ذ

فػػي التطبيػػؽ البعػػدم  ختبػػار  ة ػػابطال المجمكعػػة التجريبيػػة ررػػؿ، كمتكسػػط درجػػات تالميػػذ المجمكعػػة
 .عند رؿ مستكل على حدا ارتساب المفاذيـ العلمية

 ،((t=14.037,8.863,6.262,8.132,5.702المحسػكبة (tةيمة) :جف (20) رةـ الجدكؿ يالحظ مف
 الخاصػػة الحػػا ت تعػػرؼ)فيمػػا يتعلػػؽ برػػؿ مػػف مسػػتكلكذلػػؾ  (،1.98دكليػػة)الج (t)ةةيمػػذػػي جربػػر مػػف ك 

كذػػػػي  (،0.000مسػػػػتكل د لتهػػػػا)ك  ،علػػػػى الترتيػػػب ز، كالتصػػػػنيؼ، كالتفسػػػير، كالتنبػػػػا(التمييػػػػك بػػػالمفهكـ، 
كذلػػؾ فيمػػا يتعلػػؽ برػػؿ  (،tلقيمػػة )كجػػكد فػػركؽ ذات د لػػة لحصػػا ية ممػػا يشػػير للػػى  ،0.05جصػػير مػػف 
جمػػا بالنسػػػبة  ز، كالتصػػنيؼ، كالتفسػػير، كالتنبػػا(،التمييػػك بػػػالمفهكـ،  الخاصػػة الحػػا ت تعػػرؼ)مػػف مسػػتكل

 صػػيرذػي جك (، 1.044)المحسػكبة (tةيمػػة)جف  (20) رةػـ الجػدكؿ يالحظ مػففػػ لمسػتكل حػؿ المشػرالت،
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عػدـ ممػا يشػير للػى ، 0.05مػف كذػي جربػر  (،0.298مسػتكل د لتهػا)ك ، (1.98الجدكليػة)  (t)ةةيمػمف 
بمسػػتكل  كذلػػؾ فيمػػا يتعلػػؽ( tلقيمػػة ) (α=0.05)د لػػة لحصػػا ية عنػػد مسػػتكل د لػػة فػػركؽ ذات جػػكد ك 

   المشرالت. حؿ
بػػػالمفهكـ،  الخاصػػػة الحػػا ت تعػػػرؼ) عنػػػد رػػػؿ مػػف مسػػػتكل رفػػض الفر ػػػية الصػػػفرية الاانيػػةممػػا يعنػػػي 

 المشرالت. حؿ مستكل ز، كالتصنيؼ، كالتفسير، كالتنبا(، كةبكلها عندالتمييك 
عنػد مسػتكل د لػة لحصػا ية  اتؽ ذك د فػر ك كجػ الفر ية ااحصا ية البديلػة لهػا كالمت ػمنةكبالتالي نقبؿ 

فػي التطبيػؽ  (ة،  ػابطة ررؿبيف متكسطي درجات تالميذ مجمكعتي الدراسة )تجريبي (α=0.05)د لة 
بػػػالمفهكـ،  الخاصػػػة الحػػػا ت تعػػػرؼمسػػػتكل )مػػػف عنػػػد رػػػؿ  البعػػػدم  ختبػػػار ارتسػػػاب المفػػػاذيـ العلميػػػة
د لػػػػة لحصػػػػا ية بػػػػيف  اتؽ ذك د فػػػػر ك كجػػػػ، كعػػػػدـ علػػػػى حػػػػداكالتمييػػػػز، كالتصػػػػنيؼ، كالتفسػػػػير، كالتنبػػػػا( 

م  ختبػػػار ( فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدة،  ػػػابطة ررػػػؿمتكسػػػطي درجػػػات تالميػػػذ مجمػػػكعتي الدراسػػػة )تجريبيػػػ
 :كفيما يلي مناةشة رؿ مستكل على حداالمشرالت،  حؿ ارتساب المفاذيـ العلمية عند مستكل

 مس وى  عرؼ   حالت   خاص   ا م يوـ:  .1
 (t)جربػػػػػػػر مػػػػػػػف ةيمػػػػػػػةذػػػػػػػي ك  ،(14.037)المحسػػػػػػػكبة (tجف ةيمػػػػػػػة ) (20) رةػػػػػػػـالجػػػػػػػدكؿ  يالحػػػػػػػظ مػػػػػػػف
مسػػػػػػػػػتكل الد لػػػػػػػػػة جصػػػػػػػػػير مػػػػػػػػػف ، رمػػػػػػػػػا جف ةيمػػػػػػػػػة (131)عنػػػػػػػػػد درجػػػػػػػػػة الحريػػػػػػػػػة (،1.98الجدكليػػػػػػػػػة)

0.05(0.050.000p=) ، مما يارد( 0.05كجكد فركؽ ذات د لة لحصا ية عند مسػتكل د لػة=α )
 التجريبيػػة كبػػيف درجػػات تالميػػذ المجمكعػػة ال ػػابطة، كذلػػؾ لصػػالح جفػػراد ةبػػيف درجػػات تالميػػذ المجمكعػػ

النتيجػػة تك ػػح جف اسػػتخداـ كذػػذ، مسػػتكل تعػػرؼ الحػػا ت الخاصػػة بػػالمفهكـ،  فػػيالتجريبيػػة  ةالمجمكعػػ
مسػػػتكل تعػػػرؼ الحػػػا ت الخاصػػػة بػػػالمفهكـ لػػػدل للػػػى ارتفػػػاع  لاسػػػتراتيجية خػػػرا ط المفػػػاذيـ التعاكنيػػػة جد

، كيمرػف لرجػاع ذلػؾ للػى جف الطريقػة السػا دةمقارنػة بال ػابطة التػي درسػت بالتجريبيػة  ةالمجمكعتالميذ 
مػػػف مفػػػاذيـ فرعيػػػة كخاصػػػة  الػػػر يسؽ بػػػالمفهكـ بنػػػا  خػػػرا ط المفػػػاذيـ يتػػػيح للتلميػػػذ ل ػػػافة رػػػؿ مػػػا يتعلػػػ

، كذػػذا مػػا يزيػػد مػػف دافعيػػة تعّلـهػػا سػػابقان كمكجػػكدة فػػي البنيػػة المعرفيػػة للمػػتعّلممكجػػكدة فػػي الرتػػاب جك تػػـ 
نشػا  ركابػط جديػدة، فػالم تعّلـالم كف ذنػا يبنػكف المعنػى تعّلمللبحث عف حا ت خاصػة متعلقػة بػالمفهكـ كا 

ذم المعنػػى كيسػػاعدذـ علػػى فهػػـ جف ػػؿ للمفهػػكـ كمػػا يػػرتبط بػػه مػػف حػػا ت  تعّلـبأنفسػػهـ ممػػا يقػػكدذـ للػػ
علػى مجمكعتػه ((Patrick, 2011باتريػؾ كتتفػؽ ذػذ، النتيجػة مػ  نتػا ج المقػابالت التػي ججراذػا ،خاصػة

التجريبيػػػة التػػػي جرػػػدت جف خػػػرا ط المفػػػاذيـ سػػػاعدتهـ علػػػى تقريػػػر العالةػػػات بػػػيف المفػػػاذيـ كعلػػػى زيػػػادة 
يف بتبػػادؿ تعّلمػا نشػػير للػى جف البنػػا  المشػترؾ للمعرفػػة يكسػ  المعرفػػة المفاذيميػة، كيسػػمح للمكذنػ، فهمهػـ

كجهات النظر حكؿ عالةات المفػاذيـ بع ػها بػبعض، في ػيؼ جحػدذـ ليخػر كيأخػذ منػه بمػا يسػهـ فػي 
كةػػػد جرػػػدت العديػػػد مػػػف تعػػػديؿ الخريطػػػة كةػػػد يصػػػؿ فػػػي بعػػػض الحػػػا ت للػػػى ربطهػػػا بػػػالمكاد ا خػػػرل، 

عالةػات المفػاذيـ لتحديػد لاػارة نقػاش التالميػذ لبنػا  المعػاني ك الدراسات دكر خرا ط المفاذيـ التعاكنية فػي 
 كدراسػػة، ((Boxtel,et.al,2002بكرسػػتيؿ كرفاةػػه ردراسػػة بمػػا يسػػاعد علػػى تكسػػي  المعرفػػة المفاذيميػػة
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ذم المعنػى كالمشػاررة بصػن   تعّلـالػ، كبالتالي تحقيػؽ (Madrazo & Vidal, 2002) فيديؿمادرازك ك 
 (Sanzol& García, 2008) اكذذا ما جردته دراسة سانزكؿ كجارسي ،القرارات كالمناةشات

 

كذػػي جربػػر مػػف  ،(8.863المحسػػكبة) (tجف ةيمػػة ) (20) رةػػـ الجػػدكؿ يالحػػظ مػػف مسػػ وى    م  ػػز: .2
رمػػػػػا جف ةيمػػػػػة مسػػػػػتكل الد لػػػػػة جصػػػػػير مػػػػػف  ،(131عنػػػػػد درجػػػػػة الحريػػػػػة) (،1.98الجدكليػػػػػة) (t)ةيمػػػػػة
0.05(0.050.000p=) مما يارد ،( 0.05كجكد فركؽ ذات د لة لحصا ية عند مسػتكل د لػة=α )

كبػػيف درجػػات تالميػػذ المجمكعػػة ال ػػابطة، كذلػػؾ لصػػالح جفػػراد التجريبيػػة  ةتالميػػذ المجمكعػػبػػيف درجػػات 
 مستكل التمييز. فيالتجريبية  ةالمجمكع

فاةػػػت ةػػػدرة تالميػػػذ المجمكعػػػة  علػػػى التمييػػػزالتجريبيػػػة  ةالمجمكعػػػتالميػػػذ كذػػػذ، النتيجػػػة تك ػػػح جف ةػػػدرة 
ال ػػػابطة، كيمرػػػف لرجػػػاع ذلػػػؾ للػػػى جف البنػػػا  المشػػػترؾ لخريطػػػة المفػػػاذيـ بطريقػػػة منظمػػػة تنػػػتظـ فيهػػػا 

فػػي القمػػة كتنػػدرج تحتهػػا المفػػاذيـ فػػي مسػػتكيات جةػػؿ كصػػك ن للػػى المفػػاذيـ الخاصػػة، مػػا  الر يسػػةالمفػػاذيـ 
سػكا  رانػت مفػاذيـ ربػط، جك  علػى لدراؾ العالةػات التػي تػربط المفػاذيـالتجريبية  ةالمجمكعساعد تالميذ 
طػػا  ، كعلػػى التمييػػز بػػيف مػػا ينتمػػي للػػى المفهػػكـ كمػػا   ينتمػػي لليػػه، رمػػا سػػاعد علػػى لعمفػػاذيـ فصػػؿ

ا مالػػة المناسػػبة للمفهػػكـ بصػػكرة جف ػػؿ مػػف تالميػػذ المجمكعػػة ال ػػابطة، لذ   يتػػكافر ذلػػؾ فػػي عػػرض 
كذنػػػا نشػػػير للػػػى جف البنػػػا  المشػػػترؾ للمعنػػػى يك ػػػح نػػػكاحي القصػػػكر ، الطريقػػػة السػػػا دةالمػػػادة العلميػػػة ب

 خطػا  كتعميػؽ لػدل رػؿ تلميػذ، ممػا ةػد يسػاعد علػى تصػحيح ا النقص كالخطأ فػي المفػاذيـ كالعالةػاتك 
الفهػـ، كبالتػػالي تابيػػت المفػاذيـ فػػي البنيػػة المعرفيػة للتلميػػذ كتمييزذػػا عػف غيرذػػا مػػف المفػاذيـ، كةػػد جرػػدت 

(، 2008العديد مف الدراسات نجاح خرا ط المفػاذيـ فػي تعػديؿ التصػكرات البديلػة للمفػاذيـ ردراسػة تػيس)
 ((Kankkunen, 2001رػد رػانركنيف جلذ  (،2008كآخػػريف)(، كدراسػة تػيس 2009طيػر) يكدراسػة جبػ

كجنهػػػا تسػػػاعد علػػػى تجنػػػب  ،ذات معنػػػى تعّلػػػـلبنػػػا  بي ػػػات ك  ،مػػػف ججػػػؿ الفهػػػـ تعّلـنهػػػا جداة مفيػػػدة فػػػي الػػػج
رمػػػػػا جرػػػػػد ركنسػػػػػيراك  ،يف مػػػػػف تتبػػػػػ  التطػػػػػكر المفػػػػػاذيمي للطلبػػػػػةالمعّلمػػػػػكتمرػػػػػف  ،ميػػػػػةيا خطػػػػػا  المفاذ

فعالػػة للبنػػا  الفػػردم للمعرفػػة بعػػد المشػػاررة فػػي اسػػتراتيجية جنهػػا  ,Conceição,et. al)2008كرفاةػػه)
كلػذلؾ فقػد ةامػت الباحاػة التعاكني، كجنها تسػاعد فػي تنظػيـ ا فرػار كالمفػاذيـ المختلفػة كمراملتهػا،  تعّلـال

فػػردم ركاجػػب خريطػػة مفػػاذيـ الػػدرس بشػػرؿ  بنػػا بمتابعػػة جفػػراد المجمكعػػات التجريبيػػة لذ ةػػاـ رػػؿ تلميػػذ ب
نػكاحي القصػكر كالخلػط بػيف مػا ينتمػي للػى  تعػرؼالن مػف الباحاػة كالتالميػذ علػى منزلي، كذذا ما ساعد ر

 مفهكـ ما كما   ينتمي لليه كتصحيحها.
 

كذػي جربػر مػف  ،(6.262المحسػكبة) (tجف ةيمػة ) (20) رةػـ الجػدكؿ يالحظ مػف :مس وى    صن ؼ .3
 الد لػػػػػة جصػػػػػير مػػػػػف، رمػػػػػا جف ةيمػػػػػة مسػػػػػتكل (131عنػػػػػد درجػػػػػة الحريػػػػػة) (،1.98الجدكليػػػػػة) (t)ةيمػػػػػة
0.05(0.050.000p=)،  مما يارد( 0.05كجكد فركؽ ذات د لة لحصا ية عند مسػتكل د لػة=α )
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كذلػػؾ لصػػالح جفػػراد ، ال ػػابطةكبػػيف درجػػات تالميػػذ المجمكعػػة التجريبيػػة  ةالمجمكعػػبػػيف درجػػات تالميػػذ 
فاةػت ةػدرة  صػنيؼعلػى التالتجريبية  ةالمجمكعتالميذ كذذ، النتيجة تك ح جف ةدرة  ،التجريبية ةالمجمكع

 .تالميذ المجمكعة ال ابطة
عنػدما يتشػارؾ مػ  رفاةػه بتصػميـ خػرا ط المفػاذيـ التعاكنيػة، فهػك فػي  تعّلـكيمرف لرجاع ذلؾ للػى جف المػ

حقيقة ا مر يقكـ بتصنيؼ المفاذيـ حسب مستكياتها كذلؾ مف خالؿ لدراؾ جكجػه الشػبه كالعالةػات التػي 
خػر، جك فػرع منػه، فخريطػة بعض، كذذ، العالةػات ةػد ترػكف جف جحػد المفػاذيـ نػاتج عػف ااتربط بع ها ب

المفػػاذيـ تشػػػتمؿ مفػػاذيـ تصػػػنيفية تقػػكـ علػػػى تصػػػنيؼ جك تقسػػيـ معػػػيف، كذػػذا مػػػا يجعػػؿ البنيػػػة المعرفيػػػة 
مف تصنيؼ المفاذيـ حسب معيػار معػيف، كذػذا   يتفػؽ  تعّلـيف جرار ك كحان كاباتان بما يمرف المتعّلمللم

( مػف ترػافا جاػر اسػتراتيجية خريطػة المفهػكـ مػ  جاػر الطريقػة 2007م  مػا جشػارت لليػه دراسػة الخكالػدة )
التقليديػػة فػػي ارتسػػاب مهػػارات عمليػػات العلػػـ ا ساسػػية كمػػف  ػػمنها مهػػارة التصػػنيؼ ررحػػدل مهػػػارات 

التعػػػاكني مػػف فكا ػػػد فػػي حػػػاؿ دمجػػه مػػػ   تعّلـذلػػؾ للػػػى مػػا ي ػػػيفه الػػالتفريػػر العلمػػػي، كيمرػػف جف نرجػػػ  
لى المساذمة الفعالة التػي ةػدمتها خريطػة المفػاذيـ المقدمػة مػف ةبػؿ رػؿ تلميػذ ركاجػب  خرا ط المفاذيـ، كا 

 منزلػػػػػي لذ لنهػػػػػا عمقػػػػػت الفهػػػػػـ كجظهػػػػػرت مشػػػػػرالته، كتتفػػػػػؽ ذػػػػػذ، النتيجػػػػػة مػػػػػ  دراسػػػػػة ريتشػػػػػارد كذيلػػػػػدف
Richard& Helldén, 2004))جف الخرا ط جداة مهمة في تتب  الفهـ كتقصي صعكباتهالتي تارد.   

 

كذػػي جربػػر مػػف  ،(8.132المحسػػكبة) (tجف ةيمػػة ) (20) رةػػـ الجػػدكؿ يالحػػظ مػػف مسػػ وى     سػػ ر: .4
، رمػػػػػا جف ةيمػػػػػة مسػػػػػتكل الد لػػػػػة جصػػػػػير مػػػػػف (131عنػػػػػد درجػػػػػة الحريػػػػػة) (،1.98الجدكليػػػػػة) (t)ةيمػػػػػة
0.05(0.050.000p=) مما يارد ،( 0.05كجكد فركؽ ذات د لة لحصا ية عند مسػتكل د لػة=α ) 

كبػػيف درجػػات تالميػػذ المجمكعػػة ال ػػابطة، كذلػػؾ لصػػالح جفػػراد التجريبيػػة  ةالمجمكعػػ بػػيف درجػػات تالميػػذ
 في مستكل التفسير.التجريبية  ةالمجمكع

التفسػػير فاةػػػت ةػػدرة تالميػػػذ المجمكعػػػة علػػػى التجريبيػػة  ةالمجمكعػػػتالميػػذ كتك ػػح ذػػػذ، النتيجػػة جف ةػػػدرة 
لذ ال ابطة، فخريطة المفاذيـ تتيح ربط المفػاذيـ التػي تفسػر بع ػها الػبعض عػف طريػؽ رلمػات الػربط، 

عمليػػػة تحديػػػد المفػػػاذيـ لنهػػػا تقػػػكـ علػػػى ارتبػػػاط المفػػػاذيـ بعالةػػػات ةػػػد ترػػػكف سػػػببية، كذنػػػا نشػػػير للػػػى جف 
، كك كح ذذ، المفاذيـ مف حيث ارتباطها ببع ػها، يجعػؿ البنيػة المعرفيػة منتظمػة، تقػؿ رافة بمستكياتها

فيها ا خطا  المفاذيمية، رما يجعؿ المادة التعليميػة جراػر ك ػكحان كجراػر ةابليػة لالسػتدعا  فػي المكاةػؼ 
علػػى مػػا سػػبؽ القػػدرة علػػى التفسػػير فػػي مكاةػػؼ جديػػدة كذلػػؾ بنػػا   تعّلـالمناسػػبة، كنتيجػػة لػػذلؾ يمتلػػؾ المػػ

( مػػف 2007كذػػذا   يتفػػؽ مػػ  مػػا جشػػارت لليػػه دراسػػة الخكالػػدة)ه مػػف المفػػاذيـ المرتبطػػة بػػالمكةؼ، تعّلمػػ
ترػػػافا جاػػػر اسػػػتراتيجية خريطػػػة المفهػػػكـ مػػػ  جاػػػر الطريقػػػة التقليديػػػة فػػػي ارتسػػػاب مهػػػارات عمليػػػات العلػػػـ 

يمرػف جف نرجػ  ذلػؾ جي ػان للػى ررحػدل مهػارات التفريػر العلمػي، ك  التفسػير المتراملة كمػف  ػمنها مهػارة
لػػى المسػػاذمة الفعالػػة التػػي  التعػػاكني مػػف فكا ػػد فػػي حػػاؿ دمجػػه مػػ  خػػرا ط المفػػاذيـ، تعّلـمػػا ي ػػيفه الػػ كا 
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 ةػػدمتها خريطػػة المفػػاذيـ المقدمػػة مػػف ةبػػؿ رػػؿ تلميػػذ ركاجػػب منزلػػي، مػػا عمػػؽ الفهػػـ كجظهػػر مشػػرالته،
 تادم للى تفسير خاط  لمكاةؼ معينة. كساعد على تصحيح ا خطا  المفاذيمية ةبؿ جف تتأصؿ ك 

 

كذػػي جربػػر مػػف  ،(5.702المحسػػكبة) (tجف ةيمػػة ) (20) رةػػـ الجػػدكؿ يالحػػظ مػػف مسػػ وى    ن ػػؤ: .5
، رمػػػا جف ةيمػػػة مسػػػتكل الد لػػػة جصػػػير مػػػف (129.902عنػػػد درجػػػة الحريػػػة) (،1.98الجدكليػػػة) (t)ةيمػػػة
0.05(0.050.000p=)،  عنػػػػػػػد مسػػػػػػػتكل د لػػػػػػػة  كجػػػػػػػكد فػػػػػػػركؽ ذات د لػػػػػػػة لحصػػػػػػػا يةممػػػػػػػا يارػػػػػػػد

(0.05=α)  كذلػػؾ ال ػػابطة، كبػػيف درجػػات تالميػػذ المجمكعػػة التجريبيػػة ةالمجمكعػػبػػيف درجػػات تالميػػذ ،
 مستكل التنبا. فيالتجريبية  ةالمجمكعلصالح جفراد 

التنبػػػا فاةػػػت ةػػػدرة تالميػػػذ المجمكعػػػة علػػػى التجريبيػػػة  ةالمجمكعػػػتالميػػػذ كذػػػذ، النتيجػػػة تك ػػػح جف ةػػػدرة 
كيمرػػف لرجػػاع ذلػػؾ للػػى طبيعػػة خػػرا ط المفػػاذيـ التػػي تعرػػس الطريقػػة التػػي تنػػتظـ فيهػػا البنيػػة ، ال ػػابطة

علػػى تصػحيحها ةبػػؿ جف تنػػتظـ  المعّلػػـالمعرفيػة، فتظهػػر ا خطػا  المفاذيميػػة بشػػرؿ كا ػح، ممػػا يسػاعد 
مػف التنبػا بشػرؿ صػحيح بمػا سػيحدث فػي مكةػؼ  تعّلـ، بما يمرف المتعّلـبابات  مف البنية المعرفية للم

( مػف ترػافا جاػر 2007كذذا   يتفؽ م  ما جشػارت لليػه دراسػة الخكالػدة)ة، تعّلمجديد مرتبط بالمفاذيـ الم
اسػتراتيجية خريطػة المفهػكـ مػ  جاػر الطريقػة التقليديػة فػي ارتسػاب مهػارات عمليػات العلػـ ا ساسػية كمػف 

 تعّلـرات التفريػػػر العلمػػػي، كيمرػػػف جف نرجػػػ  ذلػػػؾ للػػػى مػػػا ي ػػػيفه الػػػررحػػػدل مهػػػا التنبػػػا ػػػمنها مهػػػارة 
لػػػى المسػػػاذمة الفعالػػة التػػػي ةػػػدمتها خريطػػػة  التعػػاكني مػػػف فكا ػػػد فػػي حػػػاؿ دمجػػػه مػػػ  خػػرا ط المفػػػاذيـ، كا 

 .زلي، ما عمؽ الفهـ كجظهر مشرالتهالمفاذيـ المقدمة مف ةبؿ رؿ تلميذ ركاجب من
 

كذػػػي  ،(1.044المحسػػػكبة) (tجف ةيمػػػة ) (20) رةػػػـ ؿالجػػػدك  يالحػػػظ مػػػفمسػػػ وى حػػػؿ   م ػػػكالت:  .6
، رمػا جف ةيمػة مسػتكل الد لػة جربػر مػف (131عنػد درجػة الحريػة) (،1.98ة)الجدكليػ (t)جصير مف ةيمػة

0.05(0.050.298p=) عػػػػدـ كجػػػػكد فػػػػركؽ ذات د لػػػػة لحصػػػػا ية عنػػػػد مسػػػػتكل د لػػػػة ، ممػػػػا يارػػػػد
(0.05=α بػػػيف متكسػػػطي درجػػػات تالميػػػذ مجمػػػكعتي ) الدراسػػػة فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدم  ختبػػػار ارتسػػػاب

المفػػاذيـ العلميػػػة عنػػد مسػػػتكل حػػػؿ المشػػرالت، علػػػى الػػػرغـ ممػػا جردتػػػه جدبيػػػات البحػػث علػػػى جف خػػػرا ط 
المفاذيـ تساعد على حؿ المشرالت، ك سيما فػي مجمكعػات صػييرة، يػتـ فيهػا تبػادؿ اارا  كالبنػا  علػى 

، ا سػتراتيجية ةػد ينظػر لليهػا علػى جنهػا طريقػة بصػرية لتنظػيـ جفرار ااخريف، كةد يعػكد ذلػؾ للػى جف ذػذ
المفاذيـ كترتيبها حسػب مسػتكياتها، كربمػا لػـ يخػرج جفػراد العينػة مػف ذػذا ااطػار للػى حػؿ مشػرلة متعلقػة 

ة، كرمػػا يمرػػف جف نرجػػ  ذػػذ، النتيجػػة للػػى الطريقػػة التػػي ةػػدمت بهػػا المشػػرالت، لذ تعّلمػػبهػػذ، المفػػاذيـ الم
مف اختبػػػػار، فلػػػػـ تعمػػػػؿ خػػػػرا ط المفػػػػاذيـ التعاكنيػػػػة جنبػػػػان للػػػػى جنػػػػب مػػػػ  طريقػػػػة حػػػػؿ لنهػػػػا ك ػػػػعت  ػػػػ

، كذنػا نشػير للػى جف خػرا ط المفػاذيـ التعاكنيػة يمرػف جف حتى نختبر فا دتها فػي ذػذا المسػتكل المشرالت
تعمػػػؿ رمػػػنظـ متقػػػدـ لعػػػرض المشػػػرلة كحلكلهػػػا المقترحػػػة مػػػف خػػػالؿ النقػػػاش المشػػػترؾ، جك رػػػدليؿ لحػػػؿ 
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كسػػػػػػمفليث  فيشػػػػػنركةػػػػػد ةػػػػػاـ بعػػػػػػض البػػػػػاحايف رجك رملخػػػػػص تخطيطػػػػػػي لحػػػػػؿ مشػػػػػرلة مػػػػػػا،  المشػػػػػرلة،
Sumfleth, 2008)&Fechner،)كجكنسػكف كجكتػيسJohnstone& Otis, 2006))  بجمػ  خػرا ط

رؿ عػاـ كلػـ يقكمػكا اانجػاز بشػ فػيالمفاذيـ التعاكنية مػ  حػؿ المشػرالت كلرػنهـ ارتفػكا بدراسػة جاػر ذلػؾ 
 .حؿ المشرلة بدراسة جارذا في

 .كبذلؾ نركف ةد ججبنا عف سااؿ الدراسة ا كؿ
 
وفرضػػ   و   خاصػػ  ف  حجػػـ  ػػأث ر  سػػ ر   ج   خػػر ئط   م ػػاى ـ   ثػػاني  مناق ػػ  سػػؤ ؿ   در سػػ  -2

 :مادة   علوـفي     عاون   في  ك ساب  الم ذ   مجموع     جر      لم اى ـ   علم  
مػػا حجػػـ تػػأاير اسػػتراتيجية خػػرا ط المفػػاذيـ التعاكنيػػة فػػي : نػػص السػػااؿ الاػػاني مػػف جسػػ لة الدراسػػة علػػى

 ؟مادة العلكـالتجريبية للمفاذيـ العلمية في  ةارتساب تالميذ المجمكع
 :تيفااتي يتيفه، تـ صياغة الفر كلإلجابة عن

بػيف متكسػط درجػات تالميػذ  (α=0.05عنػد مسػتكل د لػة )   تكجد فركؽ ذات د لػة لحصػا ية :ىا كل
 .في التطبيقيف القبلي كالبعدم  ختبار ارتساب المفاذيـ العلمية ررؿ المجمكعة التجريبية ررؿ

بػيف متكسػط درجػات تالميػذ  (α=0.05عنػد مسػتكل د لػة )   تكجػد فػركؽ ذات د لػة لحصػا ية :ةالاانيػ
العلميػػػة عنػػػد رػػػؿ فػػػي التطبيقػػػيف القبلػػػي كالبعػػػدم  ختبػػػار ارتسػػػاب المفػػػاذيـ  المجمكعػػػة التجريبيػػػة ررػػػؿ

 مستكل على حدا.
ة المسػػتخدمة فػػي الدراسػػة فػػي ارتسػػاب المفػػاذيـ سػػتراتيجيكلتعػػرؼ فاعليػػة ا  تيفالفر ػػي اتيف ختبػػار ذػػ

 ( للعينػػػػات غيػػػػر المسػػػػتقلة لمتكسػػػػطات الفػػػػركؽ فػػػػيtاسػػػػتخدـ اختبػػػػار) الطريقػػػػة السػػػػا دةالعلميػػػػة مقارنػػػػة ب
فػػػي التطبيقػػػيف القبلػػػي كالبعػػػدم  ختبػػػار ارتسػػػاب  كفػػػي المجمكعػػػة ال ػػػابطة المجمكعػػػة التجريبيػػػة ررػػػؿ

 لبياف الفاعلية كدرجة العالةة بيف المتييريف المستقؿ كالتاب .المفاذيـ العلمية رؿ على حدا 
يتا( بيف المتييريف المستقؿ كالتاب  تعبػر عػف الد لػة العمليػة القا مػة بػيف المتييػريف، لذ لف لقكة العالةة )ف

، 2004ان   تنطكم بال ػركرة علػى ةيمػة عمليػة جم ةيمػة ارتبػاط عاليػة)جبك عػالـ، النتا ج الدالة لحصا ي
(، فمفهػػكـ الد لػػة ااحصػػا ية للنتػػا ج يعبػػر عػػف مػػدل الاقػػة التػػي نكليهػػا لنتػػا ج الفػػركؽ بصػػرؼ 140صػػػ

النظر عف حجـ الفرؽ، بينمػا يررػز مفهػكـ حجػـ التػأاير علػى الفػرؽ بصػرؼ النظػر عػف مػدل الاقػة التػي 
( فػي ارتسػاب المفػػاذيـ dفػي النتػا ج، كلحسػاب حجػـ تػأاير اسػػتراتيجية خػرا ط المفػاذيـ التعاكنيػة) ن ػعها
𝜼يتار لتـ ليجاد ةيمة مرب   العلمية

التي تدؿ على نسبة التبايف فػي المتييػر التػاب  النػاجـ عػف انتمػا   ر،  
 (22) رةـ الفرد  حد مجمكعات الدراسة رما ذك مبيف في الجدكؿ
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 √   

√    
 

 : حجـ التأاير  
 : مرب  ليتا   
 مرب  ةيمة )ت( :  
 درجات الحرية :  

كيرػػكف  0.5(=dكيرػػكف متكسػػطان لذا رانػػت ةيمػػة) 0.2(=dكيرػػكف حجػػـ التػػأاير صػػييران لذا رانػػت ةيمػػة)
 (59، ص 1997)فاـ ، فأرار 0.8(=dربيران لذا رانت ةيمة)

 المجمكعػػػة التجريبيػػػة ررػػػؿ( المتكسػػػط كا نحػػػراؼ المعيػػػارم لػػػدرجات تالميػػػذ 21) رةػػػـ الجػػػدكؿ كيك ػػػح
 .في التطبيقيف القبلي كالبعدم  ختبار ارتساب المفاذيـ العلمية كالمجمكعة ال ابطة

، كالمجمكعة المجمكعة التجريبية ررؿ( المتكسط كا نحراؼ المعيارم لدرجات تالميذ 21الجدكؿ )
 القبلي كالبعدم  ختبار ارتساب المفاذيـ العلميةفي التطبيقيف  ال ابطة

الزطج٘كالجؼذٕالزطج٘كالمجلٖاخزجبساكزغبةالوفبُ٘ن

الوزْعظ

الحغبثٖ

االًحشاف

الوؼ٘بسٕ

الوزْعظ

الحغبثٖ

االًحشاف

الوؼ٘بسٕ

 المجموعة الضابطة

هغزْٓرؼشفالحبالدالخبطخثبلوفِْم)الٌِبٗخ

د(33الؼظؤ=

13.504.15917.09 4.242

3.415 7.133.63110.76د(25هغزْٓالزو٘٘ض)الٌِبٗخالؼظؤ=

7.104.86410.034.337د(20هغزْٓالزظٌ٘ف)الٌِبٗخالؼظؤ=

1.261.0311.871.329د(6هغزْٓالزفغ٘ش)الٌِبٗخالؼظؤ=

2.501.1523.371.738د(7هغزْٓالزٌجؤ)الٌِبٗخالؼظؤ=

1.531.2133.400.788د(4الوشكالد)الٌِبٗخالؼظؤ=هغزْٓح 

اخزجبساكزغبةالوفبُ٘نكك )الٌِبٗخ

د(95الؼظؤ=

33.0111.91146.5111.548

المجموعة التجزيبية ككل

هغزْٓرؼاشفالحابالدالخبطاخثبلوفِْم)الٌِبٗاخ

د(33الؼظؤ=
13.833.99426.84 3.717

4.003 8.053.07716.46د(25الؼظؤ=هغزْٓالزو٘٘ض)الٌِبٗخ

5.433.84714.834.492د(20هغزْٓالزظٌ٘ف)الٌِبٗخالؼظؤ=

9701.0313.781.373.د(6هغزْٓالزفغ٘ش)الٌِبٗخالؼظؤ=

2.511.2164.941.424د(7هغزْٓالزٌجؤ)الٌِبٗخالؼظؤ=

1.761.2283.56.9290د(4هغزْٓح الوشكالد)الٌِبٗخالؼظؤ=

اخزجااااااااابساكزغاااااااااابةالوفااااااااابُ٘نكك )الٌِبٗااااااااااخ

د(95الؼظؤ=
32.549.29170.4011.183

 

، كالمجمكعػػػػة ررػػػػؿالتجريبيػػػػة  ةالمجمكعػػػػ تالميػػػػذ جف متكسػػػػط درجػػػػات (21) رةػػػػـالجػػػػدكؿ كيالحػػػػظ مػػػػف 
علػػػػى  (70.40،46.51)كذػػػ ؿررػػػ ختبػػػار ارتسػػػاب المفػػػاذيـ العلميػػػة  فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدم ال ػػػابطة
 .الترتيب
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 ،ررػػػؿ التجريبيػػػة ةدرجػػػات المجمكعػػػ لمتكسػػػط (t)النتػػػا ج الخاصػػػة باختبػػػار (22) رةػػػـالجػػػدكؿ  كيك ػػػح
كذلػػؾ لرػػؿ مسػػتكل مػػف مسػػتكيات ا ختبػػار كلالختبػػار ررػػؿ، مرفقػػان بحسػػاب لقػػكة ، المجمكعػػة ال ػػابطةك 

 كارتساب المفاذيـ العلمية. تعليـالعالةة بيف متييرم طريقة ال
المجمكعة ك  ررؿالتجريبية  ةالمجمكع تالميذلد لة الفركؽ بيف متكسط درجات  (t)اختبار( 22الجدكؿ )

، كةكة العالةة بيف متييرم في التطبيقيف القبلي كالبعدم  ختبار ارتساب المفاذيـ العلمية ال ابطة
 كارتساب المفاذيـ العلمية تعليـطريقة ال

اخزجبساكزغبةالوفبُ٘ن
هزْعظ

الفشّق

االًحشاف

الوؼ٘بسٕ

للفشّق

دسعبد

الحشٗخ
((tل٘وخ

ل٘وخ

هغزْٓ

pالذاللخ

ل٘وخهشثغ

 إٗزب

   

حغنل٘وخ

 الزأص٘ش

  

لْحالؼاللخ
( )

 المجموعة التجزيبية ككل

هغزْٓرؼشفالحبالد

الخبطخثبلوفِْم
13.016 4.560 

62

22.658 0.00089% 5.76 0.9446 

 0.8904 3.91 %000079. 15.402 4.335 8.413هغزْٓالزو٘٘ض

 0.8689 3.51 %000076. 13.823 5.396 9.397هغزْٓالزظٌ٘ف

 0.8740 3.60 %000076. 1.57514.163 2.810هغزْٓالزفغ٘ش

 0.8257 2.93 %000068. 11.525 1.672 2.429هغزْٓالزٌجؤ

 0.7849 2.53 %000062. 9.974 1.427 1.794هغزْٓح الوشكالد

اخزجبساكزغبةالوفبُ٘ن

كك 
37.857 11.720 25.639 .000091% 6.51 0.9559 

 المجموعة الضابطة

هغزْٓرؼشفالحبالد

الخبطخثبلوفِْم
3.5864.278

69

7.0120.00042%1.69 0.6450

0.7112 2.02%3.6293.6128.4040.00051هغزْٓالزو٘٘ض

0.5361 1.27%2.9294.6455.2750.00029هغزْٓالزظٌ٘ف

0.3863 0.84%61401.4773.479.001015.هغزْٓالزفغ٘ش

0.4413 0.98%87101.7854.0850.00019.هغزْٓالزٌجؤ

0.8043 2.71%1.8711.39311.2420.00065هغزْٓح الوشكالد

اخزجبساكزغبةالوفبُ٘ن

كك 
13.5009.79211.5350.00066%2.78 0.8115

 

 :  خاص   سؤ ؿ   در س    ثاني و ى  ص ر    أل  مناق      رض  
بػػػػػيف متكسػػػػػط درجػػػػػات تالميػػػػػذ  (α=0.05عنػػػػػد مسػػػػتكل د لػػػػػة )   تكجػػػػد فػػػػػركؽ ذات د لػػػػػة لحصػػػػػا ية

 .في التطبيقيف القبلي كالبعدم  ختبار ارتساب المفاذيـ العلمية ررؿ المجمكعة التجريبية ررؿ
كذػي جربػر  ،(25.639) للمجمكعػة التجريبيػة ررػؿ المحسكبة (tجف ةيمة ) (22) رةـالجدكؿ  مفيالحظ 

، رمػػػا جف ةيمػػػة مسػػػتكل الد لػػػة جصػػػير مػػػف (62عنػػػد درجػػػة الحريػػػة) (،2.009الجدكليػػػة) (t)مػػػف ةيمػػػة
0.05(0.050.000p=)،  كجػػػػػػػكد فػػػػػػػركؽ ذات د لػػػػػػػة لحصػػػػػػػا ية عنػػػػػػػد مسػػػػػػػتكل د لػػػػػػػة ممػػػػػػػا يارػػػػػػػد

(0.05=αبػػػػيف درجػػػػات ) فػػػػي التطبيقػػػػيف القبلػػػػي كالبعػػػػدم  ختبػػػػار ، ررػػػػؿ التجريبيػػػػة ةتالميػػػػذ المجمكعػػػػ
 .ارتساب المفاذيـ العلمية ررؿ
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د ك كجػػػ كةبػػػكؿ الفر ػػػية ااحصػػػا ية البديلػػػة لهػػػا كالمت ػػػمنة رفػػػض الفر ػػػية الصػػػفرية ا كلػػػىممػػػا يعنػػػي 
 ةمجمكعػػػػالبػػػػيف متكسػػػػط درجػػػػات تالميػػػػذ  (α=0.05)عنػػػػد مسػػػػتكل د لػػػػة د لػػػػة لحصػػػػا ية  اتؽ ذك فػػػػر 
 .في التطبيقيف القبلي كالبعدم  ختبار ارتساب المفاذيـ العلمية ررؿ ة ررؿتجريبيال

التجريبيػػػػة  ةحجػػػػـ تػػػػأاير اسػػػػتراتيجية خػػػػرا ط المفػػػػاذيـ التعاكنيػػػػة فػػػػي ارتسػػػػاب تالميػػػػذ المجمكعػػػػكلتعػػػػرؼ 
للػى ةػكة العالةػة بػيف المتييػريف الخاصػة    بد مف النظػر ،الطريقة السا دةكذلؾ مقارنة ب للمفاذيـ العلمية

ال ػػابطة كللمجمكعػػة رانػػت بالنسػػبة للمجمكعػة  ةف القيمػنجػػد جباختبػار ارتسػػاب المفػػاذيـ العلميػة ررػػؿ، ف
% مػػف تبػػايف درجػػات ا ختبػػار يعػػزل للػػى 66كبالتػػالي فػػرف، علػػى الترتيػػب 0.96 ،0.81ررػػؿالتجريبيػػة 

مػف %91كبالنسبة  ختبػار ارتسػاب المفػاذيـ ررػؿ فػي المجمكعػة ال ػابطة،  تعليـفي ال الطريقة السا دة
تبايف درجات ا ختبار يعزل للى استراتيجية خػرا ط المفػاذيـ التعاكنيػة بالنسػبة  ختبػار ارتسػاب المفػاذيـ 

( جف حجػػـ تػػأاير المتييػػر 22) رةػػـ يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ، رمػػا ررػػؿالتجريبيػػة  ةالمجمكعػػالعلميػػة ررػػؿ فػػي 
المسػتقؿ اسػػتراتيجية خػػرا ط المفػػاذيـ التعاكنيػػة علػػى المتييػر التػػاب  ارتسػػاب المفػػاذيـ العلميػػة ررػػؿ ربيػػر، 

، 0.80، كذػػػي جعلػػػى مػػػفررػػػؿالتجريبيػػػة  ةالمجمكعػػػ لػػػدل 6.51بليػػػت( d)حجػػػـ التػػػأاير نظػػػران  ف ةيمػػػة
مػػف التبػػايف الرلػػي للمتييػػػر التػػاب  يرجػػ  للػػى تػػػأاير  %91كيمرػػف تفسػػير النتيجػػة نفسػػها علػػػى جسػػاس جف

 استراتيجية خرا ط المفاذيـ التعاكنية)المتيير المستقؿ(. 
 

 : ثانيسؤ ؿ   در س     خاص      ص ر     ثان   مناق      رض  
بػػػػػيف متكسػػػػػط درجػػػػػات تالميػػػػػذ  (α=0.05عنػػػػػد مسػػػػتكل د لػػػػػة )   تكجػػػػد فػػػػػركؽ ذات د لػػػػػة لحصػػػػػا ية

التطبيقػػػيف القبلػػػي كالبعػػػدم  ختبػػػار ارتسػػػاب المفػػػاذيـ العلميػػػة عنػػػد رػػػؿ فػػػي  التجريبيػػػة ررػػػؿالمجمكعػػػة 
 مستكل على حدا.

   :جف (22) رةـالجدكؿ  يالحظ مف
كذػػػػي جربػػػػر  (9.974، 11.525، 14.163،  13.823،  15.402، 22.658) المحسػػػػكبة (tةيمػػػػة)

بػػالمفهكـ،  الخاصػػة الحػػا ت تعػػرؼ)مسػػتكل(، كذلػػؾ فيمػػا يتعلػػؽ برػػؿ مػػف 2.000الجدكليػػة) (t)مػف ةيمػػة
(، 0.000مسػػػتكل د لتهػػػا)ك  ( علػػػى الترتيػػػب،المشػػػرالت ، كحػػػؿالتمييػػػز، كالتصػػػنيؼ، كالتفسػػػير، كالتنبػػػاك 

كذلػػؾ فيمػا يتعلػػؽ  (،tلقيمػة )كجػكد فػػركؽ ذات د لػة لحصػػا ية ممػػا يشػير للػػى  ،0.05كذػي جصػػير مػف 
 ، كحػػػؿالتمييػػػز، كالتصػػػنيؼ، كالتفسػػػير، كالتنبػػػاك بػػػالمفهكـ،  الخاصػػػة الحػػػا ت تعػػػرؼ)برػػػؿ مػػػف مسػػػتكل

   .(المشرالت
د ك كجػػػ ؿ الفر ػػػية ااحصػػػا ية البديلػػػة لهػػػا كالمت ػػػمنةك ةبػػػك  رفػػػض الفر ػػػية الصػػػفرية الاانيػػػةممػػػا يعنػػػي 

المجمكعػػػػة ( بػػػػيف متكسػػػػط درجػػػػات تالميػػػػذ α=0.05فػػػػركؽ ذات د لػػػػة لحصػػػػا ية عنػػػػد مسػػػػتكل د لػػػػة )
كالبعػػدم  ختبػػار ارتسػػاب المفػػاذيـ العلميػػة عنػػد رػػؿ مسػػتكل علػػى فػػي التطبيقػػيف القبلػػي التجريبيػػة ررػػؿ 

   حدا.
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التجريبيػػػػة  ةحجػػػػـ تػػػػأاير اسػػػػتراتيجية خػػػػرا ط المفػػػػاذيـ التعاكنيػػػػة فػػػػي ارتسػػػػاب تالميػػػػذ المجمكعػػػػكلتعػػػػرؼ 
  بػد مػف  ،الطريقػة السػا دةكذلؾ مقارنػة ب في رؿ مستكل مف مستكيات ارتساب المفهكـ للمفاذيـ العلمية

فػػي رػػؿ مسػػتكل علػػى  للػػى ةػػكة العالةػػة بػػيف المتييػػريف الخاصػػة باختبػػار ارتسػػاب المفػػاذيـ العلميػػة النظػػر
ؼ الحػا ت الخاصػة جف ةكة العالةػة بػيف المتييػريف فػي مسػتكل تعػر  (22) رةـ الجدكؿ مف يالحظفحدا، 

كبالتػػالي علػػى الترتيػػب، ، 0.94،  0.65كالمجمكعػػة التجريبيػػة ررػػؿ للمجمكعػػة ال ػػابطة بػالمفهكـ رانػػت
بالنسػػبة لمسػػػتكل تعػػػرؼ  تعلػػػيـفػػػي ال الطريقػػػة السػػا دة% مػػػف تبػػايف درجػػػات ا ختبػػػار يعػػزل للػػػى 42فػػرف

مػػػف تبػػػايف درجػػػات ا ختبػػػار يعػػػزل للػػػى  %89ك الحػػػا ت الخاصػػػة بػػػالمفهكـ فػػػي المجمكعػػػة ال ػػػابطة
 ةبػػالمفهكـ فػػي المجمكعػػاسػػتراتيجية خػػرا ط المفػػاذيـ التعاكنيػػة بالنسػػبة لمسػػتكل تعػػرؼ الحػػا ت الخاصػػة 

ة المسػػػتخدمة جاػػر ربيػػر فػػي التحسػػػف فػػي مسػػتكل تعػػػرؼ سػػتراتيجي، كبالتػػالي فقػػػد رػػاف لالررػػؿالتجريبيػػة 
 .ررؿالتجريبية  ةالحا ت الخاصة بالمفهكـ عند تالميذ المجمكع

( α=0.05ةػػػػكة العالةػػػػة بػػػػيف المتييػػػػريف عنػػػػد مسػػػػتكل د لػػػػة )التمييػػػػز فقػػػػد رانػػػػت  جمػػػػا بالنسػػػػبة لمسػػػػتكل
% مػػف 51كبالتػػالي فػػرف علػػى الترتيػػب، 0.89، 0.71 كالمجمكعػػة التجريبيػػة ررػػؿ للمجمكعػػة ال ػػابطة

فػػي المجمكعػػة التمييػػز بالنسػػبة لمسػػتكل  تعلػػيـفػػي ال الطريقػػة السػػا دةتبػػايف درجػػات ا ختبػػار يعػػزل للػػى 
يػػة بالنسػػبة مػػف تبػػايف درجػػات ا ختبػػار يعػػزل للػػى اسػػتراتيجية خػػرا ط المفػػاذيـ التعاكن% 79، كال ػػابطة
المسػتخدمة جاػر ربيػر فػي  ، كبالتػالي فقػد رػاف لالسػتراتيجيةررػؿالتجريبيػة  ةفي المجمكعػالتمييز لمستكل 

 .ررؿالتجريبية  ةعند تالميذ المجمكع التمييزالتحسف في مستكل 
للمجمكعػػة  (α=0.05ةػكة العالةػػة بػيف المتييػريف عنػػد مسػتكل د لػة )التصػػنيؼ بليػت  كبالنسػبة لمسػتكل

% مػف تبػايف درجػات 29كبالتػالي فػرف، علػى الترتيػب0.87، 0.54 كالمجمكعة التجريبيػة ررػؿ ال ابطة
 فػػػي المجمكعػػػة ال ػػػابطةالتصػػػنيؼ بالنسػػػبة لمسػػػتكل  تعلػػػيـفػػػي ال الطريقػػػة السػػػا دةا ختبػػػار يعػػػزل للػػػى 

مػػػف تبػػػايف درجػػػات ا ختبػػػار يعػػػزل للػػػى اسػػػتراتيجية خػػػرا ط المفػػػاذيـ التعاكنيػػػة بالنسػػػبة لمسػػػتكل  %76ك
المسػتخدمة جاػر ربيػر فػي التحسػف  ، بالتالي فقد راف لالسػتراتيجيةررؿالتجريبية  ةالمجمكعفي التصنيؼ 
ةػكة العالةػة التفسػير بليػت  كبالنسبة لمسػتكل ررؿ،التجريبية  ةالمجمكععند تالميذ  التصنيؼ في مستكل

، 0.39 كالمجمكعػػة التجريبيػػة ررػػؿ للمجمكعػػة ال ػػابطة (α=0.05بػػيف المتييػػريف عنػػد مسػػتكل د لػػة )
فػػػي  الطريقػػػة السػػػا دة% مػػػف تبػػػايف درجػػػات ا ختبػػػار يعػػػزل للػػػى 15كبالتػػػالي فػػػرف علػػػى الترتيػػػب، 0.87

% مػف تبػايف درجػات ا ختبػار يعػزل للػى 76كفي المجمكعة ال ػابطة، التفسير بالنسبة لمستكل  تعليـال
، كبالتػالي فقػد ررػؿالتجريبيػة  ةالمجمكعػفػي التفسير استراتيجية خرا ط المفاذيـ التعاكنية بالنسبة لمستكل 

التجريبيػة  ةالمجمكعػعنػد تالميػذ  التفسػير المستخدمة جار ربير في التحسف في مسػتكل ستراتيجيةراف لال
 (α=0.05ةػػػػػكة العالةػػػػة بػػػػػيف المتييػػػػػريف عنػػػػد مسػػػػػتكل د لػػػػػة )ليػػػػػت التنبػػػػا ب كبالنسػػػػػبة لمسػػػػػتكل ررػػػػؿ،

% مػػف 19كبالتػػالي فػػرف علػػى الترتيػػب، 0.83، 0.44 كالمجمكعػػة التجريبيػػة ررػػؿ للمجمكعػػة ال ػػابطة
فػػػي المجمكعػػػة التنبػػػا بالنسػػػبة لمسػػػتكل  تعلػػػيـفػػػي ال الطريقػػػة السػػػا دةتبػػػايف درجػػػات ا ختبػػػار يعػػػزل للػػػى 
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مػػف تبػػايف درجػػات ا ختبػػار يعػػزل للػػى اسػػتراتيجية خػػرا ط المفػػاذيـ التعاكنيػػة بالنسػػبة  %68ك ال ػػابطة،
المسػػتخدمة جاػػر ربيػػر فػػي  سػػتراتيجية، كبالتػػالي فقػػد رػػاف لالررػػؿالتجريبيػػة  ةالمجمكعػػفػػي التنبػػا لمسػػتكل 

بليػت  حػؿ المشػرالت ، كبالنسبة لمسػتكلررؿالتجريبية  ةالمجمكععند تالميذ  التنبا التحسف في مستكل
كالمجمكعػػػة التجريبيػػػة  للمجمكعػػػة ال ػػػابطة( α=0.05ةػػػكة العالةػػػة بػػػيف المتييػػػريف عنػػػد مسػػػتكل د لػػػة )

الطريقػػة % مػػف تبػػايف درجػػات ا ختبػػار يعػػزل للػػى 65كبالتػػالي فػػرف، علػػى الترتيػػب 0.78، 0.80 ررػػؿ
مػف تبػايف درجػات  %62كفػي المجمكعػة ال ػابطة، حػؿ المشػرالت بالنسػبة لمسػتكل  تعليـفي ال السا دة

 ةالمجمكعػفػي حػؿ المشػرالت ا ختبار يعػزل للػى اسػتراتيجية خػرا ط المفػاذيـ التعاكنيػة بالنسػبة لمسػتكل 
 حػؿ المشػػرالت مسػػتكل المسػتخدمة جاػر فػػي التحسػف فػي سػػتراتيجيةلال فلػـ يرػف ، كبالتػػاليررػؿالتجريبيػة 

حػػػؿ ( فػػػي مسػػػتكل d، كنظػػػران  ف ةيمػػػة)الطريقػػػة السػػػا دةمقارنػػػة ب ررػػػؿالتجريبيػػػة  ةالمجمكعػػػعنػػػد تالميػػػذ 
، كذػػي علػػى الترتيػػب ررػػؿالتجريبيػػة ك  ال ػػابطة ةالمجمكعػػلػػدل تالميػػذ  2.53 ،2.71بليػػتالمشػػرالت 
يػػػػة( علػػػػى المتييػػػػر التػػػػاب  تعليمفلػػػػذلؾ يعػػػػد حجػػػػـ تػػػػأاير المتييػػػػر المسػػػػتقؿ )الطريقػػػػة ال 0.80جعلػػػػى مػػػػف

 جك التجريبية.لدل تالميذ عينة الدراسة سكا  ال ابطة  )ارتساب المفاذيـ العلمية( ربيران 
جف تػأاير اسػتراتيجية خػرا ط  فقػد دلػت كةد ك حت النتا ج السابقة الد لػة العمليػة القا مػة بػيف المتييػريف،

ررػػػؿ، كفػػػي رػػػؿ  ربيػػػر فػػػي ارتسػػػاب المفػػػاذيـ العلميػػػة الطريقػػػة السػػػا دةمقارنػػػة بتػػػأاير المفػػػاذيـ التعاكنيػػػة 
   .عدا مستكل حؿ المشرالت مستكياته
 ف ةد ججبنا عف سااؿ الدراسة الااني.كبذلؾ نرك 

 

وفرضػػػ ا و   خاصػػػ   حجػػػـ  ػػػأث ر  سػػػ ر   ج   خػػػر ئط   م ػػػاى ـ   در سػػػ    ثا ػػػث مناق ػػػ  سػػػؤ ؿ  -3
 :مادة   علوـ   عاون   في  ك ساب  الم ذ   مجموعات    جر       ثالث  لم اى ـ   علم   في 

مػػا حجػػـ تػػأاير اسػػتراتيجية خػػرا ط المفػػاذيـ التعاكنيػػة فػػي  علػػى: الدراسػػة جسػػ لة مػػف لاالػػثا السػػااؿ نػػص
 ؟مادة العلكـالعلمية في  للمفاذيـالمجمكعات التجريبية الاالث ارتساب تالميذ 

 :ااتية ياته، تـ صياغة الفر كلإلجابة عن
بػػيف متكسػػطات درجػػػات  ( α=0.05عنػػػد مسػػتكل د لػػة )   تكجػػد فػػركؽ ذات د لػػة لحصػػا ية ا كلػػى:

تالميػذ( فػي التطبيقػيف القبلػي كالبعػدم  3تالميذ المجمكعة التجريبية ا كلػى )مػ  حجػـ مجمكعػة تعاكنيػة 
 . ختبار ارتساب المفاذيـ العلمية ررؿ

  تكجػػد فػػركؽ ذات د لػػة لحصػػا ية بػػيف متكسػطات درجػػات تالميػػذ المجمكعػػة التجريبيػػة ا كلػػى  الاانيػة:
تالميػذ( فػػي التطبيقػػيف القبلػػي كالبعػدم  ختبػػار ارتسػػاب المفػػاذيـ العلميػػة  3تعاكنيػػة )مػ  حجػػـ مجمكعػػة 

 عند رؿ مستكل على حدا.
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بػػػيف متكسػػػطات درجػػػات ( α=0.05عنػػػد مسػػػتكل د لػػػة )  تكجػػػد فػػػركؽ ذات د لػػػة لحصػػػا ية  الاالاػػػة:
طبيقػيف القبلػي كالبعػدم تالميػذ( فػي الت 5)مػ  حجػـ مجمكعػة تعاكنيػة  تالميػذ المجمكعػة التجريبيػة الاانيػة

   . ختبار ارتساب المفاذيـ العلمية ررؿ
بػػػيف متكسػػػطات درجػػػات ( α=0.05عنػػػد مسػػػتكل د لػػػة )  تكجػػػد فػػػركؽ ذات د لػػػة لحصػػػا ية  الرابعػػػة:

تالميػذ( فػي التطبيقػيف القبلػي كالبعػدم  5)مػ  حجػـ مجمكعػة تعاكنيػة  تالميػذ المجمكعػة التجريبيػة الاانيػة
 المفاذيـ العلمية عند رؿ مستكل على حدا. ختبار ارتساب 

بػػيف متكسػػطات درجػػات  (α=0.05عنػػد مسػػتكل د لػػة )   تكجػػد فػػركؽ ذات د لػػة لحصػػا ية الخامسػػة:
تالميػذ( فػي التطبيقػيف القبلػي كالبعػػدم  7)مػ  حجػـ مجمكعػػة تعاكنيػة  تالميػذ المجمكعػة التجريبيػة الاالاػة

   . ختبار ارتساب المفاذيـ العلمية ررؿ
بػػيف متكسػػطات درجػػات  (α=0.05عنػػد مسػػتكل د لػػة )   تكجػػد فػػركؽ ذات د لػػة لحصػػا ية لسادسػػة:ا

تالميػذ( فػي التطبيقػيف القبلػي كالبعػػدم  7)مػ  حجػـ مجمكعػػة تعاكنيػة  تالميػذ المجمكعػة التجريبيػة الاالاػة
  ختبار ارتساب المفاذيـ العلمية عند رؿ مستكل على حدا.

)تشػريؿ المجمكعػات مػف جحجػاـ طريقػة المسػتخدمة فػي الدراسةكلتعرؼ فاعلية ال تاالفر ي ذذ، ختبار ك 
( tاسػػػتخدـ اختبػػػار)فػػي ارتسػػػاب المفػػػاذيـ العلميػػة  مختلفػػة  ػػػمف اسػػػتراتيجية خػػرا ط المفػػػاذيـ التعاكنيػػػة(

فػػػػي التطبيقػػػػيف القبلػػػػي  التجريبيػػػػة الػػػػاالث المجمكعػػػػات للعينػػػػات غيػػػػر المسػػػػتقلة لمتكسػػػػطات الفػػػػركؽ فػػػػي
بػػيف المتييػػريف  لبيػػاف الفاعليػػة كدرجػػة العالةػػةكالبعػػدم  ختبػػار ارتسػػاب المفػػاذيـ العلميػػة رػػؿ علػػى حػػدا 

 المستقؿ كالتاب .
 التجريبيػة الػاالث المجمكعػات( المتكسػط كا نحػراؼ المعيػارم لػدرجات تالميػذ 23) رةػـ الجدكؿ كيك ح

  ختبار ارتساب المفاذيـ العلميةفي التطبيقيف القبلي كالبعدم 
في التطبيقيف  التجريبية الاالث المجمكعات( المتكسط كا نحراؼ المعيارم لدرجات تالميذ 23الجدكؿ )

 القبلي كالبعدم  ختبار ارتساب المفاذيـ العلمية

اخزجبساكزغبةالوفبُ٘ن

الزطج٘كالجؼذٕالزطج٘كالمجلٖ

الوزْعظ

الحغبثٖ

االًحشاف

الوؼ٘بسٕ

الوزْعظ

الحغبثٖ

االًحشاف

الوؼ٘بسٕ

 (3)مع حجم مجموعة تعاونية المجموعة التجزيبية األولى

13.203.48929.532.386د(33هغزْٓرؼشفالحبالدالخبطخثبلوفِْم)الٌِبٗخالؼظؤ=

8.272.73817.803.764د(25هغزْٓالزو٘٘ض)الٌِبٗخالؼظؤ=

5.134.22416.733.955د(20الؼظؤ=هغزْٓالزظٌ٘ف)الٌِبٗخ

1.001.1954.531.246د(6هغزْٓالزفغ٘ش)الٌِبٗخالؼظؤ=

2.73.96104.731.486د(7هغزْٓالزٌجؤ)الٌِبٗخالؼظؤ=

1.931.3873.271.387د(4هغزْٓح الوشكالد)الٌِبٗخالؼظؤ=

32.277.90576.608.642د(95اخزجبساكزغبةالوفبُ٘نكك )الٌِبٗخالؼظؤ=

 (تالميذ 5المجموعة التجزيبية الثانية )مع حجم مجموعة تعاونية

12.803.53324.603.747د(33هغزْٓرؼشفالحبالدالخبطخثبلوفِْم)الٌِبٗخالؼظؤ=

8.003.37214.403.633د(25هغزْٓالزو٘٘ض)الٌِبٗخالؼظؤ=
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5.003.22812.354.902د(20هغزْٓالزظٌ٘ف)الٌِبٗخالؼظؤ=

1.101.0213.201.508د(6هغزْٓالزفغ٘ش)الٌِبٗخالؼظؤ=

2.451.4324.301.525د(7هغزْٓالزٌجؤ)الٌِبٗخالؼظؤ=

1.651.1823.700.470د(4هغزْٓح الوشكالد)الٌِبٗخالؼظؤ=

31.008.02062.5510.630د(95اخزجبساكزغبةالوفبُ٘نكك )الٌِبٗخالؼظؤ=

 (تالميذ 7)مع حجم مجموعة تعاونية المجموعة التجزيبية الثالثة

14.894.40027.003.333د(33هغزْٓرؼشفالحبالدالخبطخثبلوفِْم)الٌِبٗخالؼظؤ=

7.963.13317.213.929د(25هغزْٓالزو٘٘ض)الٌِبٗخالؼظؤ=

5.894.12215.573.766د(20هغزْٓالزظٌ٘ف)الٌِبٗخالؼظؤ=

860.97003.791.166.د(6هغزْٓالزفغ٘ش)الٌِبٗخالؼظؤ=

2.431.2005.501.106د(7هغزْٓالزٌجؤ)الٌِبٗخالؼظؤ=

1.751.2063.610.875د(4هغزْٓح الوشكالد)الٌِبٗخالؼظؤ=

33.7910.54972.689.825د(95اخزجبساكزغبةالوفبُ٘نكك )الٌِبٗخالؼظؤ=

 

جف متكسطات درجات المجمكعػات التجريبيػة الػاالث فػي اختبػار ارتسػاب  (23) رةـ الجدكؿكيالحظ مف 
 .على الترتيب72.68، 62.55، 76.60 المفاذيـ العلمية في التطبيؽ البعدم ذي

التجريبيػػػػة  لمتكسػػػػطات درجػػػػات المجمكعػػػػات (t)النتػػػػا ج الخاصػػػػة باختبػػػػار (24) رةػػػػـ الجػػػػدكؿ كيك ػػػػح
لرػػػؿ مسػػػتكل مػػف مسػػػتكيات ا ختبػػػار كلالختبػػػار ررػػػؿ، مرفقػػان بحسػػػاب لقػػػكة العالةػػػة بػػػيف ، كذلػػػؾ الػػاالث

 كارتساب المفاذيـ العلمية. تعليـمتييرم طريقة ال
في  التجريبية الاالث تالميذ المجمكعاتلد لة الفركؽ بيف متكسط درجات  (t)اختبار( 24الجدكؿ )

 تعليـ، كةكة العالةة بيف متييرم طريقة الالمفاذيـ العلميةالتطبيقيف القبلي كالبعدم  ختبار ارتساب 
 .كارتساب المفاذيـ العلمية

الوغوْػخ
هزْعظ

الفشّق

االًحشاف

الوؼ٘بسٕ

للفشّق

دسعبد

الحشٗخ
((tل٘وخ

ل٘وخهغزْٓ

pالذاللخ

ل٘وخهشثغ

 إٗزب

   

حغنل٘وخ

 الزأص٘ش

  

لْحالؼاللخ
( )

 (تالميذ 3حجم مجموعة تعاونية)مع  المجموعة التجزيبية األولى

هغزْٓرؼشفالحبالد

الخبطخثبلوفِْم
16.3333.519

14

17.9780.00096% 9.61 0.9790 

 0.9774 9.25 %9.5332.13417.3050.00096هغزْٓالزو٘٘ض

 0.9299 5.06 %11.6004.7489.4620.00086هغزْٓالزظٌ٘ف

 0.9511 6.16 %3.5331.18711.5260.00090هغزْٓالزفغ٘ش

 0.7746 2.45 %2.0001.6904.5830.00060هغزْٓالزٌجؤ

 0.5924 1.47 %1.3331.8772.7510.01635هغزْٓح الوشكالد

اخزجبساكزغبةالوفبُ٘ن

كك 
44.3337.53722.7810.00097% 12.18 0.9868 

 (تالميذ 5مجموعة تعاونيةالمجموعة التجزيبية الثانية )مع حجم 

هغزْٓرؼشفالحبالد

الخبطخثبلوفِْم
11.8003.778

19

13.9680.00091% 6.41 0.9546 

 0.7831 2.52 %6.4005.2155.4880.00061هغزْٓالزو٘٘ض

 0.7682 2.40 %7.3506.2855.2300.00059هغزْٓالزظٌ٘ف

 0.7826 2.51 %2.1001.7145.4800.00061هغزْٓالزفغ٘ش
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 0.7649 2.37 %1.8501.5995.1760.00059هغزْٓالزٌجؤ

 0.8404 3.10 %2.0501.3566.7600.00071هغزْٓح الوشكالد

اخزجبساكزغبةالوفبُ٘ن

كك 
31.55013.28810.6180.00086% 4.87 0.9251 

 (تالميذ 7)مع حجم مجموعة تعاونية المجموعة التجزيبية الثالثة

هغزْٓرؼشفالحبالد

الخبطخثبلوفِْم
12.1074.818

27

13.2980.00087% 5.12 0.9314 

 0.9151 4.54 %9.2504.15111.7910.00084هغزْٓالزو٘٘ض

 0.9049 4.25 %9.6794.63511.0490.00082هغزْٓالزظٌ٘ف

 0.8947 4.01 %2.9291.48910.4080.00080هغزْٓالزفغ٘ش

 0.8974 4.07 %3.0711.53810.5680.00081هغزْٓالزٌجؤ

 0.8489 3.21 %1.8571.1778.3470.00072هغزْٓح الوشكالد

اخزجبساكزغبةالوفبُ٘ن

كك 
38.89310.38319.8210.00094% 7.63 0.9673 

 

بالنسػػبة للمجمكعػػة التجريبيػػة فػػي ا ختبػػار ررػػؿ، المحسػػكبة  (tةيمػػة) :جف (24) رةػػـالجػػدكؿ  يالحػػظ مػػف
مسػػػػتكل ك  ،14عنػػػػد درجػػػػة حريػػػػة (2.15الجدكليػػػػة) (t)كذػػػػي جربػػػػر مػػػػف ةيمػػػػة (،22.781ذػػػػي) ا كلػػػػى
( tلقيمػػة )كجػػكد فػػركؽ ذات د لػػة لحصػػا ية ممػػا يشػػير للػى  ،0.05(، كذػػي جصػػير مػػف 0.000د لتهػا)

الفر ػية ااحصػا ية  كةبػكؿرفػض الفر ػية الصػفرية ا كلػى ممػا يعنػي  ،في المجمكعة التجريبيػة ا كلػى
(  بػيف متكسػطات α=0.05د فػركؽ ذات د لػة لحصػا ية عنػد مسػتكل د لػة )ك كجػ المت ػمنةالبديلة لها 

تالميػذ( فػي التطبيقػيف القبلػػي  3درجػات تالميػذ المجمكعػة التجريبيػة ا كلػػى )مػ  حجػـ مجمكعػة تعاكنيػػة 
 .فاذيـ العلمية ررؿكالبعدم  ختبار ارتساب الم

المحسػػػػػػػكبة فػػػػػػػي ا ختبػػػػػػػار ررػػػػػػػؿ، بالنسػػػػػػػبة للمجمكعػػػػػػػة التجريبيػػػػػػػة الاانيػػػػػػػة  (tرمػػػػػػػا يالحػػػػػػػظ جف ةيمػػػػػػػة)
مسػػػػػػػػتكل ، ك 19( عنػػػػػػػػد درجػػػػػػػػة حريػػػػػػػػة2.09الجدكليػػػػػػػػة) (t)(، كذػػػػػػػػي جربػػػػػػػػر مػػػػػػػػف ةيمػػػػػػػػة10.618ذػػػػػػػػي)
 (tلقيمػػة )كجػػكد فػػركؽ ذات د لػػة لحصػػا ية ممػػا يشػػير للػى  ،0.05(، كذػػي جصػػير مػػف 0.000د لتهػا)

الفر ػػية ااحصػػا ية  كةبػػكؿرفػػض الفر ػػية الصػػفرية الاالاػػة ممػػا يعنػػي ، فػػي المجمكعػػة التجريبيػػة الاانيػػة
(  بػيف متكسػطات α=0.05د فػركؽ ذات د لػة لحصػا ية عنػد مسػتكل د لػة )ك كجػ المت ػمنةالبديلة لها 

تالميػػذ( فػػي التطبيقػػيف القبلػػي  5)مػػ  حجػػـ مجمكعػػة تعاكنيػػة  اانيػػةدرجػػات تالميػػذ المجمكعػػة التجريبيػػة ال
 .كالبعدم  ختبار ارتساب المفاذيـ العلمية ررؿ

المحسػػػػػػػكبة فػػػػػػػي ا ختبػػػػػػػار ررػػػػػػػؿ، بالنسػػػػػػػبة للمجمكعػػػػػػػة التجريبيػػػػػػػة الاالاػػػػػػػة  (tرمػػػػػػػا يالحػػػػػػػظ جف ةيمػػػػػػػة)
مسػػػػػػػػتكل ، ك 27( عنػػػػػػػػد درجػػػػػػػػة حريػػػػػػػػة2.05الجدكليػػػػػػػػة) (t)(، كذػػػػػػػػي جربػػػػػػػػر مػػػػػػػػف ةيمػػػػػػػػة19.821ذػػػػػػػػي)
( tلقيمػػة )كجػػكد فػػركؽ ذات د لػػة لحصػػا ية ممػػا يشػػير للػى  ،0.05(، كذػػي جصػػير مػػف 0.000د لتهػا)

الفر ػية ااحصػا ية  كةبػكؿرفض الفر ػية الصػفرية الخامسػة مما يعني في المجمكعة التجريبية الاالاة، 
(  بػيف متكسػطات α=0.05د فػركؽ ذات د لػة لحصػا ية عنػد مسػتكل د لػة )ك كجػ المت ػمنةالبديلة لها 
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تالميػػذ( فػػي التطبيقػػيف القبلػػي  7)مػػ  حجػػـ مجمكعػػة تعاكنيػػة  االاػػةالتجريبيػػة ال درجػػات تالميػػذ المجمكعػػة
 .كالبعدم  ختبار ارتساب المفاذيـ العلمية ررؿ

اسػػتراتيجية خػػرا ط المفػػاذيـ التعاكنيػػة فػػي ارتسػػاب تالميػػذ  )حجػػـ المجمكعػػة(  ػػمف حجػػـ تػػأايركلتعػػرؼ 
للػى ةػكة العالةػة بػيف المتييػريف الخاصػة  مػف النظػر   بد، للمفاذيـ العلميةالمجمكعات التجريبية الاالث 

رانػػػت بالنسػػػبة المجمكعػػػات التجريبيػػػة ا كلػػػى القػػػيـ ف نجػػػد جباختبػػػار ارتسػػػاب المفػػػاذيـ العلميػػػة ررػػػؿ، ف
مػػف تبػػػايف درجػػػات  %94، %86%، 97 جم جفعلػػى الترتيػػػب،  70.9، 0.93، 0.99كالاانيػػة كالاالاػػػة

ا ختبار يعزل للػى اسػتراتيجية خػرا ط المفػاذيـ التعاكنيػة بالنسػبة  ختبػار ارتسػاب المفػاذيـ العلميػة ررػؿ 
المسػتخدمة جاػر ربيػر فػي التحسػف فػي  سػتراتيجيةكبالتػالي فقػد رػاف لال ،في المجمكعات التجريبية الػاالث

 المجمكعات التجريبية الاالث.عند  ا ختبار ررؿ
( جف حجـ تأاير المتييػر المسػتقؿ اسػتراتيجية خػرا ط المفػاذيـ التعاكنيػة علػى 24) رةـ كيتبيف مف الجدكؿ

، 12.18( بليػػػت d)حجػػػـ التػػػأاير ، نظػػػران  ف ةيمػػةالمتييػػر التػػػاب  ارتسػػػاب المفػػػاذيـ العلميػػة ررػػػؿ ربيػػػر
لرػػػػؿ مػػػػف المجمكعػػػػات التجريبيػػػػة ا كلػػػػى كالاانيػػػػة كالاالاػػػػة علػػػػى الترتيػػػػب، كذػػػػي جعلػػػػى  7.63، 4.87
%، 97نفسػػػها علػػػى جسػػػػاس جفرػػػػف تفسػػػير النتيجػػػة لػػػدل المجمكعػػػات التجريبيػػػة الػػػاالث، كيم 0.80مػػػف
مػػػػػػف التبػػػػػػايف الرلػػػػػػي للمتييػػػػػػر التػػػػػػاب  يرجػػػػػػ  للػػػػػػى تػػػػػػأاير اسػػػػػػتراتيجية خػػػػػػرا ط المفػػػػػػاذيـ % %94، 86

 المستقؿ(. التعاكنية)المتيير 
جف تػػػأاير اسػػػتراتيجية خػػػرا ط المفػػػاذيـ التعاكنيػػػة ربيػػػر فػػػي ارتسػػػاب المفػػػاذيـ العلميػػػة لػػػدل ذػػػذا كيك ػػػح 

 تالميذ المجمكعات التجريبية الاالث.
اسػػتراتيجية خػػرا ط المفػػاذيـ التعاكنيػػة فػػي ارتسػػاب تالميػػذ  )حجػػـ المجمكعػػة(  ػػمف حجػػـ تػػأايركلتعػػرؼ 

عند رؿ مستكل على حدا،   بػد مػف تعػرؼ د لػة الفػركؽ  فاذيـ العلميةللمالمجمكعات التجريبية الاالث 
 فػي رػؿ مسػتكل علػى حػدا، اصة باختبار ارتساب المفاذيـ العلميةبيف المتييريف الخ ( كةكة العالةةtلقيـ)
المحسػكبة بالنسػبة للمجمكعػة التجريبيػة ا كلػى، فيمػا يتعلػؽ  (tجف ةيمػة) (24) رةـ مف الجدكؿ يالحظ لذ

 التمييػػػز، كالتصػػػنيؼ، كالتفسػػػير، كالتنبػػػا، كحػػػؿك بػػػالمفهكـ،  الخاصػػػة الحػػػا ت تعػػػرؼ)برػػػؿ مػػػف مسػػػتكل
، علػػػػػػػى الترتيػػػػػػػب( 2.751، 4.583، 11.526، 9.462، 17.305، 17.978ذػػػػػػػي ) المشػػػػػػػرالت(،

ممػا  ،0.05مسػتكل د لتهػا جصػير مػف ك ، 14جػة حريػة( عنػد در 2.15الجدكليػة) (t)كذي جربر مف ةيمػة
عنػػد رػػؿ مػػف ، فػػي المجمكعػػة التجريبيػػة ا كلػػى (،tلقيمػػة )كجػػكد فػػركؽ ذات د لػػة لحصػػا ية يشػػير للػػى 

ا ية البديلػػة لهػػا كةبػػكؿ الفر ػػية ااحصػػ اانيػػةرفػػض الفر ػػية الصػػفرية اليعنػػي ممػػا  ،المسػػتكيات السػػابقة
(  بػػػيف متكسػػطات درجػػػات α=0.05لحصػػػا ية عنػػد مسػػػتكل د لػػة )د فػػػركؽ ذات د لػػة ك كجػػ المت ػػمنة

تالميػذ( فػي التطبيقػيف القبلػي كالبعػدم  3تالميذ المجمكعة التجريبية ا كلػى )مػ  حجػـ مجمكعػة تعاكنيػة 
 .عند رؿ مستكل على حدا ختبار ارتساب المفاذيـ العلمية 
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، فيمػػػػػػا يتعلػػػػػػؽ برػػػػػػؿ مػػػػػػف اانيػػػػػػةال المحسػػػػػػكبة بالنسػػػػػػبة للمجمكعػػػػػػة التجريبيػػػػػػة (tرمػػػػػػا يالحػػػػػػظ جف ةيمػػػػػػة)
 المشػػرالت(، التمييػػز، كالتصػػنيؼ، كالتفسػػير، كالتنبػػا، كحػػؿك بػػالمفهكـ،  الخاصػػة الحػػا ت تعػػرؼ)مسػػتكل
، كذػػػػػػي جربػػػػػػر مػػػػػػف علػػػػػػى الترتيػػػػػػب( 6.760، 5.176، 5.480، 5.230، 5.488، 13.968ذػػػػػػي )
كجػكد مما يشػير للػى  ،0.05مستكل د لتها جصير مف ، ك 19( عند درجة حرية2.09الجدكلية) (t)ةيمة

 ،، عنػد رػؿ مػف المسػتكيات السػابقةاانيػة(، في المجمكعػة التجريبيػة الtلقيمة )فركؽ ذات د لة لحصا ية 
د فػركؽ ك كجػ المت ػمنةالفر ية ااحصػا ية البديلػة لهػا  كةبكؿ رابعةرفض الفر ية الصفرية اليعني مما 

بيف متكسطات درجػات تالميػذ المجمكعػة التجريبيػة (  α=0.05ذات د لة لحصا ية عند مستكل د لة )
تالميػػذ( فػػي التطبيقػػيف القبلػػي كالبعػػدم  ختبػػار ارتسػػاب المفػػاذيـ  5)مػػ  حجػػـ مجمكعػػة تعاكنيػػة  اانيػػةال

 .عند رؿ مستكل على حداالعلمية 
، فيمػػػػػػا يتعلػػػػػػؽ برػػػػػػؿ مػػػػػػف االاػػػػػػةالمحسػػػػػػكبة بالنسػػػػػػبة للمجمكعػػػػػػة التجريبيػػػػػػة ال (tرمػػػػػػا يالحػػػػػػظ جف ةيمػػػػػػة)

 المشػػرالت(، التمييػػز، كالتصػػنيؼ، كالتفسػػير، كالتنبػػا، كحػػؿك بػػالمفهكـ،  الخاصػػة الحػػا ت تعػػرؼ)مسػػتكل
، كذي جربػر مػف على الترتيب( 8.347، 10.568، 10.408، 11.049، 11.791، 13.298ذي )
كجػكد مما يشػير للػى  ،0.05مستكل د لتها جصير مف ، ك 27( عند درجة حرية2.05الجدكلية) (t)ةيمة

 ،، عنػد رػؿ مػف المسػتكيات السػابقةاالاػة(، فػي المجمكعػة التجريبيػة الtلقيمة )د لة لحصا ية  فركؽ ذات
د ك كجػػػ المت ػػمنةالفر ػػية ااحصػػا ية البديلػػة لهػػا  كةبػػكؿ سادسػػةرفػػض الفر ػػية الصػػفرية اليعنػػي ممػػا 

(  بػػيف متكسػػطات درجػػات تالميػػذ المجمكعػػة α=0.05فػػركؽ ذات د لػػة لحصػػا ية عنػػد مسػػتكل د لػػة )
تالميػػذ( فػػي التطبيقػػيف القبلػػي كالبعػػدم  ختبػػار ارتسػػاب  7)مػػ  حجػػـ مجمكعػػة تعاكنيػػة  االاػػةالتجريبيػػة ال

 .عند رؿ مستكل على حداالمفاذيـ العلمية 
اسػػتراتيجية خػػرا ط المفػػاذيـ التعاكنيػػة فػػي ارتسػػاب تالميػػذ  )حجػػـ المجمكعػػة(  ػػمف حجػػـ تػػأايركلتعػػرؼ 

في رؿ مستكل مػف مسػتكيات ارتسػاب المفهػكـ،   بػد مػف  للمفاذيـ العلميةالمجمكعات التجريبية الاالث 
فػػي رػػؿ مسػػتكل علػػى  للػػى ةػػكة العالةػػة بػػيف المتييػػريف الخاصػػة باختبػػار ارتسػػاب المفػػاذيـ العلميػػة النظػػر
الحػا ت الخاصػة  جف ةكة العالةػة بػيف المتييػريف فػي مسػتكل تعػرؼ (24) رةـ الجدكؿ يالحظ مففحدا، 

جم علػػى الترتيػػب،  0.93، 0.98،0.95لمجمكعػػات التجريبيػػة ا كلػػى كالاانيػػة كالاالاػػة: ل نػػتبػػالمفهكـ را
% مػػػف تبػػػايف درجػػػات ا ختبػػػار يعػػػزل للػػػى اسػػػتراتيجية خػػػرا ط المفػػػاذيـ التعاكنيػػػة 87%، 91%، 96جف

بالنسػػػبة لمسػػػتكل تعػػػرؼ الحػػػا ت الخاصػػػة بػػػالمفهكـ فػػػي المجمكعػػػات التجريبيػػػة الػػػاالث علػػػى الترتيػػػب، 
المسػػتخدمة جاػػر ربيػػر فػػي التحسػػف فػػي مسػػتكل تعػػرؼ الحػػا ت الخاصػػة  سػػتراتيجيةكبالتػػالي فقػػد رػػاف لال

 بالمفهكـ عند تالميذ المجمكعات التجريبية الاالث.
( بالنسػبة α=0.05ةكة العالةػة بػيف المتييػريف عنػد مسػتكل د لػة )التمييز فقد رانت  جما بالنسبة لمستكل

%، 96جم جفعلػػػػػى الترتيػػػػػب،  0.78،0.92، 0.98 ى كالاانيػػػػػة كالاالاػػػػػة:لمجمكعػػػػػات التجريبيػػػػػة ا كلػػػػػل
% مػػػػف تبػػػػايف درجػػػػات ا ختبػػػػار يعػػػػزل للػػػػى اسػػػػتراتيجية خػػػػرا ط المفػػػػاذيـ التعاكنيػػػػة بالنسػػػػبة %84، 61
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 سػػػػتراتيجيةفػػػػي المجمكعػػػػات التجريبيػػػػة الػػػػاالث علػػػػى الترتيػػػػب، كبالتػػػػالي فقػػػػد رػػػػاف لالالتمييػػػػز لمسػػػػتكل 
 عند تالميذ المجمكعات التجريبية الاالث. التمييز المستخدمة جار ربير في التحسف في مستكل

( بالنسػػػبة α=0.05ةػػكة العالةػػػة بػػػيف المتييػػريف عنػػػد مسػػتكل د لػػػة )التصػػنيؼ بليػػػت  كبالنسػػبة لمسػػػتكل
%، 86جم جفعلػػػػى الترتيػػػػب،  0.90، 0.77، 0.93 لمجمكعػػػػات التجريبيػػػػة ا كلػػػػى كالاانيػػػػة كالاالاػػػػة:ل

% مػػػػف تبػػػػايف درجػػػػات ا ختبػػػػار يعػػػػزل للػػػػى اسػػػػتراتيجية خػػػػرا ط المفػػػػاذيـ التعاكنيػػػػة بالنسػػػػبة %82، 59
 سػػػػتراتيجيةفػػػػي المجمكعػػػػات التجريبيػػػػة الػػػػاالث علػػػػى الترتيػػػػب، بالتػػػػالي فقػػػػد رػػػػاف لالالتصػػػػنيؼ لمسػػػػتكل 

 االث.عند تالميذ المجمكعات التجريبية ال التصنيؼ المستخدمة جار ربير في التحسف في مستكل
( بالنسػػػبة α=0.05ةػػػكة العالةػػػة بػػػيف المتييػػػريف عنػػػد مسػػػتكل د لػػػة )التفسػػػير بليػػػت  كبالنسػػػبة لمسػػػتكل

%، 90 جم جفعلػػػػى الترتيػػػػب،  0.89، 0.78، 0.95 لمجمكعػػػػات التجريبيػػػػة ا كلػػػػى كالاانيػػػػة كالاالاػػػػة:ل
% مػػػػف تبػػػػايف درجػػػػات ا ختبػػػػار يعػػػػزل للػػػػى اسػػػػتراتيجية خػػػػرا ط المفػػػػاذيـ التعاكنيػػػػة بالنسػػػػبة %80، 61

 سػػػػتراتيجيةفػػػػي المجمكعػػػػات التجريبيػػػػة الػػػػاالث علػػػػى الترتيػػػػب، كبالتػػػػالي فقػػػػد رػػػػاف لالالتفسػػػػير لمسػػػػتكل 
 الاالث. عند تالميذ المجمكعات التجريبية التفسير المستخدمة جار ربير في التحسف في مستكل

لمجمكعػػات ل( α=0.05ةػػكة العالةػػة بػػيف المتييػػريف عنػػد مسػػتكل د لػػة )التنبػػا بليػػت  كبالنسػػبة لمسػػتكل
 %81، %59%، 60جم جف علػػى الترتيػػب،  0.90 ،0.76، 0.77التجريبيػػة ا كلػػى كالاانيػػة كالاالاػػة: 

فػػي التنبػػا مػػف تبػػايف درجػػات ا ختبػػار يعػػزل للػػى اسػػتراتيجية خػػرا ط المفػػاذيـ التعاكنيػػة بالنسػػبة لمسػػتكل 
المسػػتخدمة جاػػر ربيػػر فػػي  سػػتراتيجيةالمجمكعػػات التجريبيػػة الػػاالث علػػى الترتيػػب، كبالتػػالي فقػػد رػػاف لال

 عند تالميذ المجمكعات التجريبية الاالث. التنبا التحسف في مستكل
( α=0.05ةػػػكة العالةػػػة بػػػػيف المتييػػػريف عنػػػد مسػػػتكل د لػػػػة )حػػػؿ المشػػػػرالت بليػػػت  لمسػػػتكل كبالنسػػػبة
 جفجم علػػػى الترتيػػػػب،  50.8، 0.84، 0.59 لمجمكعػػػات التجريبيػػػة ا كلػػػى كالاانيػػػة كالاالاػػػة:لبالنسػػػبة 

مػػػػف تبػػػػايف درجػػػػات ا ختبػػػػار يعػػػػزل للػػػػى اسػػػػتراتيجية خػػػػرا ط المفػػػػاذيـ التعاكنيػػػػة  72%، %71%، 35
فػػي المجمكعػػػات التجريبيػػة الػػاالث علػػى الترتيػػب، كبالتػػالي يالحػػػظ جف حػػؿ المشػػرالت بالنسػػبة لمسػػتكل 

ميػػػذ المجمكعػػػات عنػػػد تال حػػػؿ المشػػػرالت فػػػي التحسػػػف فػػػي مسػػػتكل ربيػػػران المسػػػتخدمة جاػػػران  سػػػتراتيجيةلال
، 3.10، 1.47بليػػػت)حػػػؿ المشػػرالت ( فػػػي مسػػتكل d)حجػػػـ التػػأاير نظػػػران  ف ةيمػػةالػػاالث، التجريبيػػة 

 0.80مػػػف المجمكعػػػات التجريبيػػػة ا كلػػػى كالاانيػػػة كالاالاػػػة علػػػى الترتيػػػب، كذػػػي جعلػػػى مػػػف( لرػػػؿ 3.21
المفػػاذيـ يػػة( علػػى المتييػػر التػػاب  )ارتسػػاب تعليمال سػتراتيجيةفلػذلؾ يعػػد حجػػـ تػػأاير المتييػػر المسػػتقؿ )ا 

 .العلمية( ربيران 
، 0.93، 0.98 ،0.98رما يالحظ جف ةكة العالةة بػيف المتييػريف فػي المجمكعػة التجريبيػة ا كلػى رانػت

لرػػػؿ مػػػف مسػػػتكل )تعػػػرؼ الحػػػا ت الخاصػػػة بػػػالمفهكـ، كالتمييػػػز، كالتصػػػنيؼ،   0.59، 0.77، 0.95
 كالتفسير، كالتنبا، كحؿ المشرالت( على الترتيب
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، 0.77، 0.78، 0.95للمجمكعػػػة التجريبيػػػة الاانيػػػة، فػػػرف ةػػػكة العالةػػػة بػػػيف المتييػػػريف رانػػػت كبالنسػػػبة 
لرػػػػؿ مػػػػف مسػػػػتكل )تعػػػػرؼ الحػػػػا ت الخاصػػػػة بػػػػالمفهكـ، كالتمييػػػػز، كالتصػػػػنيؼ،  0.84، 0.76، 0.78

 كالتفسير، كالتنبا، كحؿ المشرالت( على الترتيب
، 0.90، 0.92، 0.93العالةػػػػة بػػػيف المتييػػػػريف رانػػػػتكبالنسػػػبة للمجمكعػػػػة التجريبيػػػة الاالاػػػػة، فػػػػرف ةػػػكة 

لرػػػؿ مػػػف مسػػػتكل )تعػػػرؼ الحػػػا ت الخاصػػػة بػػػالمفهكـ، كالتمييػػػز، كالتصػػػنيؼ،   0.85، 0.90، 0.89
 كالتفسير، كالتنبا، كحؿ المشرالت( على الترتيب

%، مػف التبػايف الرلػي لػدرجات ا ختبػار يعػزل 35%، 60%، 90%، 86%، 96%، 96مما يعنػي جف
المسػػػتخدمة فػػػي المجمكعػػػة التجريبيػػػة ا كلػػػى فػػػي مسػػػتكيات)تعرؼ الحػػػا ت الخاصػػػة  سػػػتراتيجيةللػػػى ا 

%، 61%، 91بػػالمفهكـ، كالتمييػػز، كالتصػػنيؼ، كالتفسػػير، كالتنبػػا، كحػػؿ المشػػرالت( علػػى الترتيػػب كجف 
المسػتخدمة  سػتراتيجية%، مف التبايف الرلػي لػدرجات ا ختبػار يعػزل للػى ا %71، %59، %61، 59
ي المجمكعػة التجريبيػة الاانيػة فػي مسػتكيات )تعػرؼ الحػا ت الخاصػة بػالمفهكـ، كالتمييػز، كالتصػنيؼ، ف

 كالتفسير، كالتنبا، كحؿ المشرالت( على الترتيب
%، مػػػػف التبػػػػايف الرلػػػػي لػػػػدرجات ا ختبػػػػار يعػػػػزل للػػػػى 72%، 81%، 80%، 82%، 84%، 87جف ك 
الاالاػػػػة فػػػػي مسػػػػتكيات )تعػػػػرؼ الحػػػػا ت الخاصػػػػة  المسػػػػتخدمة فػػػػي المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة سػػػػتراتيجيةا 

 بالمفهكـ، كالتمييز، كالتصنيؼ، كالتفسير، كالتنبا، كحؿ المشرالت( على الترتيب
بالنسػبة لرػؿ المسػتكيات السػابقة لػدل رػؿ مجمكعػة  0.80( رانػت جعلػى مػفd)حجػـ التػأاير رما جف ةيمة

 المتيير التاب  برافة مستكياته. في تجريبية، كذذا يعبر عف حجـ تأاير ربير للمتيير المستقؿ
رػػػاف علػػػى مسػػػتكل تعػػػرؼ الحػػػا ت الخاصػػػة بػػػالمفهكـ فػػػي  سػػػتراتيجيةكبالتػػػالي فػػػرف التػػػأاير المباشػػػر لال

رػػػػاف جعلػػػى مػػػػا يمرػػػف فػػػػي المجمكعػػػػة  سػػػتراتيجيةالمجمكعػػػات التجريبيػػػػة الػػػاالث، كلرػػػػف حجػػػـ تػػػػأاير ا 
%( علػػػى 96%، 96خاصػػػة بػػػالمفهكـ كالتمييػػػز)التجريبيػػػة ا كلػػػى بالنسػػػبة لمسػػػتكيي تعػػػرؼ الحػػػا ت ال

الترتيػػػب، كرػػػاف جعلػػػى مػػػا يمرػػػف فػػػي المجمػػػكعتيف التجػػػريبيتيف الاانيػػػة كالاالاػػػة بالنسػػػبة لمسػػػتكل تعػػػرؼ 
% فػػػػي 72% ،35%( علػػػػى الترتيػػػػب. كرػػػػاف جدنػػػػى مػػػػا يمرػػػػف87%، 91الحػػػػا ت الخاصػػػػة بػػػػالمفهكـ)

مسػػػػتكل حػػػؿ المشػػػرالت، كرػػػػاف جدنػػػى مػػػػا  المجمػػػكعتيف التجػػػريبيتيف ا كلػػػػى كالاالاػػػة علػػػى الترتيػػػػب فػػػي
% فػػػي المجمكعػػػة التجريبيػػػة الاانيػػػة فػػػي مسػػػتكيي التصػػػنيؼ كالتنبػػػا، يتلكذمػػػا التمييػػػز كالتفسػػػير 59يمرػػػف

 %.61على الترتيب بنسبة
بػيف ان الػة لحصػا يدالفػركؽ لل فقػد رػافكةد ك حت النتا ج السابقة الد لة العمليػة القا مػة بػيف المتييػريف، 

المسػػتخدمة جاػػر  سػػتراتيجيةالل فقػػد رػػاف، د لػػة عمليػػة (tالػػدرجات القبليػػة البعديػػة فػػي اختبػػار)متكسػػطات 
 .تبار ةكة العالةة بيف المتييريفاخ جشار لليه ،ميذ المجمكعات التجريبية الاالثعند تالربير 

 كبذلؾ نركف ةد ججبنا عف سااؿ الدراسة الاالث.
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أثر  خ الؼ حجـ   مجموع     عاون   ضمف     خاص  ف وفرض   و   ر  ع   در س  سؤ ؿ مناق    -4
 س ر   ج   خر ئط   م اى ـ    عاون   في  ك ساب  الم ذ   صؼ   ر  ع  ألساسي   لم اى ـ   علم   في 

 :مادة   علوـ
ما جار اخػتالؼ حجػـ المجمكعػة التعاكنيػة  ػمف اسػتراتيجية  على: الدراسة جس لة مف راب ال السااؿ نص

 ؟مػػادة العلػػكـللمفػاذيـ العلميػػة فػي سػاب تالميػػذ الصػػؼ الرابػ  ا ساسػػي اذيـ التعاكنيػة فػػي ارتخػرا ط المفػػ
باسػتراتيجية خػرا ط المفػاذيـ  تعلػيـما الحجػـ ا ماػؿ للمجمكعػة التعاكنيػة عنػد الكتفرع عنه السااؿ ااتي: 

 التعاكنية؟
 :تيفااتي يتيفه، تـ صياغة الفر نكلإلجابة ع
بػػػيف متكسػػػطات درجػػػات  (α=0.05عنػػػد مسػػػتكل د لػػػة ) فػػػركؽ ذات د لػػػة لحصػػػا ية  تكجػػػد  ا كلػػػى:

تعػػزل ررػؿ تالميػذ المجمكعػات التجريبيػة الػػاالث فػي التطبيػؽ البعػػدم  ختبػار ارتسػاب المفػػاذيـ العلميػة 
 لعدد جفراد المجمكعة.

درجػػػات  بػػػيف متكسػػػطات( α=0.05عنػػػد مسػػػتكل د لػػػة )  تكجػػػد فػػػركؽ ذات د لػػػة لحصػػػا ية  الاانيػػػة:
عنػػد رػػؿ  تالميػػذ المجمكعػػات التجريبيػػة الػػاالث فػػي التطبيػػؽ البعػػدم  ختبػػار ارتسػػاب المفػػاذيـ العلميػػة

 تعزل لعدد جفراد المجمكعة. مستكل على حدا
بدراسػػػة جاػػػر عػػػدد جفػػػراد المجمكعػػػة المشػػػارريف فػػػي بنػػػا  خػػػرا ط المفػػػاذيـ  تافالفر ػػػي اتػػػافكةػػػد اذتمػػػت ذ

فػػي  مػػادة العلػػكـ( فػػي ارتسػػاب تالميػػذ الصػػؼ الرابػػ  ا ساسػػي للمفػػاذيـ العلميػػة فػػي 7، 5، 3التعاكنيػػة )
 اختبار ارتساب المفاذيـ العلمية المعد لذلؾ.

لذ يسػػػتخدـ تحليػػػؿ  ،اختبػػػار شػػيفيهك  ،،اسػػػتخدـ تحليػػؿ التبػػػايف جحػػػادم ا تجػػا تيفالفر ػػي اتيف ختبػػار ذػػػك 
التبايف البسيط)تحليؿ التبايف ا حػادم(  ختبػار مػا لذا رػاف ذنػاؾ فػرؽ داؿ بػيف متكسػطيف جك جراػر عنػد 

جف التبػػػايف الرلػػػي يرجػػػ  للػػػى مصػػػدريف، جحػػػدذما التبػػػايف بػػػيف  كذػػػك يقػػػكـ علػػػىمسػػػتكل احتمػػػاؿ معػػػيف، 
المجمكعات)التبػػايف الػػذم يرجػػ  للػػى المعالجػػة(، كااخػػر التبػػايف داخػػؿ المجمكعات)تبػػايف الخطػػأ(، فػػرذا 
رػػاف التبػػايف الػػذم يرجػػ  للمعالجػػة جربػػر بشػػرؿ رػػاؼ مػػف التبػػايف الػػذم يرجػػ  للخطػػأ، فرننػػا نحصػػؿ علػػى 

(، كيترتػػػب علػػػػى ذلػػػػؾ رفػػػض الفػػػػرض الصػػػػفرم، fركؽ دالػػػػة لحصػػػا يان لقيمػػػػة ))نسػػػبة فا يػػػػة دالػػػة( جم فػػػػ
(، كمػػف ناحيػػة 577، صػػ2004كنسػتنتج جف المعالجػػة رػاف لهػػا جاػر داؿ علػػى المتييػر التػػاب  )جبػك عػػالـ،

جخرل لذا تساكل التبايف الذم يرج  للمعالجة، كالتبايف الذم يرج  للخطػأ، يترتػب علػى ذلػؾ )نسػبة فا يػة 
ذا رانػػػت النسػػػبة fجم فػػركؽ غيػػػر دالػػة لحصػػػا يان لقيمػػة )غيػػر دالػػػة(  (، كبػػػذلؾ نقبػػؿ الفػػػرض الصػػفرم، كا 

الفا يػة غيػر دالػة ينتهػي التحليػؿ عنػد ذػذا الحػد، جمػا لذا رانػت دالػة جم كجػكد فػركؽ دالػة لحصػا يان لقيمػػة 
(fيتطلػػػػب ا مػػػػر استقصػػػػا  جبعػػػػد لمعرفػػػػة جيػػػػف يرمػػػػف الفػػػػرؽ الػػػػداؿ بػػػػيف المتكسػػػػطات، كيجػػػػب الق ،) يػػػػاـ

بمقارنػػات متعػػددة لتحديػػد جم المتكسػػطات تختلػػؼ عػػف المتكسػػطات ا خػػرل اختالفػػان دا ن لحصػػا يان، كمػػف 
، كذػػك جرارذػػا اسػػتخدامان  نػػه يناسػػب (Scheffe)فرة اختبػػار شػػيفيهابػػيف جسػػاليب المقارنػػات المتعػػددة المتػػك 
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حجػػػػاـ مجمكعػػػػػات عمػػػػؿ جميػػػػ  المقارنػػػػػات الممرنػػػػة لمجمكعػػػػة مػػػػػف المتكسػػػػطات، ك  يتطلػػػػب تسػػػػػاكم ج
 .(578العينة)المرج  السابؽ نفسه، صػ

نتػا ج ااحصػا ية الخاصػة بتحليػؿ التبػايف جحػادم ا تجػا، لمتكسػطات درجػات ال( 25) رةػـ كيبيف الجدكؿ
 .المجمكعات التجريبية الاالث في التطبيؽ البعدم  ختبار ارتساب المفاذيـ العلمية

ا تجا، لدرجات تالميذ المجمكعات التجريبية الاالث في نتا ج تحليؿ التبايف جحادم ( 25الجدكؿ )
 .التطبيؽ البعدم  ختبار ارتساب المفاذيـ العلمية

اخزجبساكزغبة

الوفبُ٘ن
هظذسالزجبٗي

هغوْع

الوشثؼبد

دسعبد

الحشٗخ

هزْعظ

هغوْع

الوشثؼبد

(fل٘وخف)
ل٘وخهغزْٓ

 pالذاللخ

الذاللخ

اإلحظبئ٘خ

هغزْٓرؼشف

الخبطخالحبالد

ثبلوفِْم

209.8792104.940ث٘يالوغوْػبد

9.7390.000
دالخ

إحظبئ٘ب *
646.53360داخ الوغوْػبد

10.776
856.41362الزجبٗيالكلٖ

هغزْٓالزو٘٘ض

127.737263.868ث٘يالوغوْػبد

4.425.0160
دالخ

إحظبئ٘ب *
865.91460داخ الوغوْػبد

14.432
993.65162الزجبٗيالكلٖ

هغزْٓالزظٌ٘ف

192.739296.369ث٘يالوغوْػبد

5.463.0070
دالخ

إحظبئ٘ب *
1058.34060داخ الوغوْػبد

17.639
1251.07962الزجبٗيالكلٖ

هغزْٓالزفغ٘ش

15.24127.621ث٘يالوغوْػبد

4.498.0150
دالخ

إحظبئ٘ب *
101.64860الوغوْػبدداخ 

1.694
116.88962الزجبٗيالكلٖ

هغزْٓالزٌجؤ

17.61328.806ث٘يالوغوْػبد

4.886.0110
دالخ

إحظبئ٘ب *
108.13360داخ الوغوْػبد

1.802
125.74662الزجبٗيالكلٖ

هغزْٓح 

الوشكالد

1.7442.8720ث٘يالوغوْػبد

1.010.3700
غ٘شدالخ

إحظبئ٘ب *
51.81260داخ الوغوْػبد

.8640
53.55662الزجبٗيالكلٖ

اخزجبساكزغبة

الوفبُ٘نكك 

1954.4222977.211ث٘يالوغوْػبد

10.1110.000
دالخ

إحظبئ٘ب *
5798.65760داخ الوغوْػبد

96.644
7753.07962الزجبٗيالكلٖ

 (α=0.05مستكل د لة )عند * 
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 :ر  عسؤ ؿ   در س      خاص     ألو ى  ص ر    مناق      رض  
بػػػيف متكسػػػطات درجػػػات تالميػػػذ  (α=0.05عنػػػد مسػػػتكل د لػػػة )   تكجػػػد فػػػركؽ ذات د لػػػة لحصػػػا ية

تعػػزل لعػػدد ررػػؿ المجمكعػػات التجريبيػػة الػػاالث فػػي التطبيػػؽ البعػػدم  ختبػػار ارتسػػاب المفػػاذيـ العلميػػة 
 جفراد المجمكعة.
 (fةيمػػػػػػػػة) (، كذػػػػػػػػي جربػػػػػػػػر مػػػػػػػػف10.111)المحسػػػػػػػػكبة (fف ةيمػػػػػػػػة)ج (25) رةػػػػػػػػـ الجػػػػػػػػدكؿ يالحػػػػػػػػظ مػػػػػػػػف

 0.05كةيمػػػػة مسػػػػتكل الد لػػػػة الحقيقػػػػي جصػػػػير مػػػػف (، 0.000)مسػػػػتكل د لتهػػػػاجف ك  (،3.15)الجدكليػػػة
(0.05 .0000p=،)  بػػػػيف متكسػػػػطات درجػػػػات المجمكعػػػػات  ممػػػػا يارػػػػد كجػػػػكد فػػػػركؽ دالػػػػة لحصػػػػا يان

       ررؿ.في التطبيؽ البعدم  ختبار ارتساب المفاذيـ العلمية  التجريبية الاالث
كجػكد فػركؽ  المت ػمنةالفر ية ااحصا ية البديلػة لهػا  كةبكؿ ا كلى رفض الفر ية الصفريةمما يعني 

تالميػػػػػذ المجمكعػػػػػات ( بػػػػػيف متكسػػػػػطات درجػػػػػات α=0.05ذات د لػػػػػة لحصػػػػػا ية عنػػػػػد مسػػػػػتكل د لػػػػػة )
 .التجريبية الاالث في التطبيؽ البعدم  ختبار ارتساب المفاذيـ العلمية ررؿ

يتكةػػؼ علػػى  ػػمف المجمكعػة الكاحػػدة عػػدد التفػػاعالت  للػى جف (Marcus, 2009) مػػارركسلذ يشػير 
( 2009)مبػك سػعيدم كالبلكشػي(، كا  2006)خ ػرر ، كفي ذػذا الصػدد فقػد جرػدت جدبيػات البحػثهاحجم
 ،يعػػػد مػػف العكامػػؿ التػػي تعيػػؽ جدا  المجمكعػػات التعاكنيػػػة العػػدد غيػػر المناسػػب  ع ػػا  المجمكعػػةجف 
تعػرؼ د لػة الفػػركؽ بػيف المجمكعػػات الانا يػة فػػي اختبػار ارتسػاب المفػػاذيـ العلميػة ررػػؿ، فقػد اسػػتخدـ كل

 .التجربةاختبار شيفيه، كذلؾ لعدـ تساكم عدد ا فراد في مجمكعات 
كجػكد ، تبػيف (α=0.05مستكل د لػة ) شيفيه لفركؽ المتكسطات للمجمكعات الانا ية عندبمقارنة مدل ك 

 (26) رةـ الجدكؿ فركؽ ذات د لة لحصا ية يك حها
اختبار ارتساب المفاذيـ فركؽ المتكسطات بيف المجمكعات الانا ية في اختبار شيفيه ل( 26الجدكؿ )

 }د 95= ارتساب المفاذيـ العلمية ررؿ اختبارالنهاية العظمى في  {العلمية ررؿ
 المتكسطات فركؽ المجمكعة المتكسط
76.60 

 (3المجمكعة التجريبية ا كلى)
 *14.050 (5المجمكعة التجريبية الاانية)
 3.921 (7المجمكعة التجريبية الاالاة)

62.55 
 (5المجمكعة التجريبية الاانية)

 *14.050 (3المجمكعة التجريبية ا كلى)
 *10.129 (7المجمكعة التجريبية الاالاة)

72.68 
 (7المجمكعة التجريبية الاالاة)

 3.921 (3المجمكعة التجريبية ا كلى)
 *10.129 (5المجمكعة التجريبية الاانية)

 (α=0.05عند مستكل د لة )*تكجد فركؽ ذات د لة لحصا ية 
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 اختبار ارتساب المفاذيـ العلمية ررؿ( فركؽ المتكسطات بيف المجمكعات الانا ية في 2الشرؿ )

 

( كجكد فػركؽ ذات د لػة لحصػا ية عنػد مسػتكل د لػة 2) رةـ كمف الشرؿ (26) رةـ الجدكؿ يالحظ مف
(0.05=α بػػيف درجػػات تالميػػذ المجمكعػػة التجريبيػػة ا كلػػى المركنػػة مػػف االاػػة تالميػػذ، كبػػيف درجػػات )

تالميػػذ المجمكعػػة التجريبيػػة الاانيػػة المركنػػة مػػف خمسػػة تالميػػذ، كذلػػؾ لصػػالح جفػػراد المجمكعػػة التجريبيػػة 
ا كلى، كبيف درجات تالميذ المجمكعة التجريبية الاانية المركنة مف خمسة تالميػذ، كبػيف درجػات تالميػذ 

 المجمكعػة التجريبيػة الاالاػة فػيالمجمكعة التجريبية الاالاػة المركنػة مػف سػبعة تالميػذ كذلػؾ لصػالح جفػراد 
الحجػـ ا ماػؿ كبذلؾ ججيػب عػف السػااؿ الفرعػي المت ػمف تحديػد  اختبار ارتساب المفاذيـ العلمية ررؿ.

تشػير ذػذ،  مف حدكد الدراسػة، لذ  باستراتيجية خرا ط المفاذيـ التعاكنية تعليـللمجمكعة التعاكنية عند ال
عاكنيػػة عنػػدما يرػػكف حجػػـ المجمكعػػة االاػػة، جك سػػبعة، جراػػر مػػف النتيجػػة للػػى فعاليػػة خػػرا ط المفػػاذيـ الت

( جشػػار للػػى جف بعػػض 2008فعاليتهػػا عنػػدما يرػػكف حجػػـ المجمكعػػة خمسػػة، علػػى الػػرغـ مػػف جف طربيػػة)
يف الاالاػة، غالبػان، لػف يجػد تعّلمػالباحايف   يحبذكف المجمكعات الاالاية في بعض ا حياف،  ف جحد الم

يف ااخػريف بالعمػؿ علػى المهمػة معػان، ل  تعّلمػه في تنفيذ المهمة،  نشػياؿ الممف يتحدث معه جك يشارر
جف الباحاة كجدت جف المجمكعات الاالاية عندما تتكزع فيها ا دكار بشرؿ صػحيح ةػد تنػتج حػكاران فعػا ن، 

( 1999) (جبػػػػك عطيػػػػة)فعنػػػػدما ترػػػػكف المجمكعػػػػة ةليلػػػػة العػػػػدد يسػػػػهؿ لدارتهػػػػا، كذػػػػذا مػػػػا جرػػػػد، رػػػػؿ مػػػػف 
بنظاـ المجمكعات التعاكنية يركف جف ػؿ عنػدما ترػكف المجمكعػات  تعّلـلذ كجدا جف ال(، 2007سنيف)كح

طلبة، كنرل جف المجمكعات الاالاية تقلؿ مشرالت ا ن ػباط، كتتميػز جنهػا تحػافظ علػى  3التعاكنية مف 
انهمػػاؾ المجمكعػػة فػػي العمػػؿ، كذػػػي جراػػر ان ػػباطان مػػف المجمكعػػػات الربيػػرة، كالتكاصػػؿ البصػػرم فيهػػػا 

ستم  رؿ تلميذ للى زميله في المجمكعة، كعندما راف حجػـ المجمكعػة سػبعة فػذلؾ جربر، لذ يتحدث جك ي
جعطػػى الفرصػػة للتالميػػذ لإلفػػادة مػػف مهػػارات كمعػػارؼ جفػػراد المجمكعػػة، رمػػا ةػػؿ عػػدد المجمكعػػات التػػي 
تشػػػرؼ عليهػػػا الباحاػػػة فػػػي الصػػػؼ الكاحػػػد، ممػػػا جعطػػػاذـ كةتػػػان جربػػػر للحػػػكار معهػػػا، علػػػى الػػػرغـ مػػػف جف 

( فمػػػف كجهػػػة نظػػػر بعػػػض 4جشػػػار للػػػى جف المجمكعػػػات التػػػي يزيػػػد عػػػدد جفرادذػػػا عػػػف ) (2008طربيػػػة)
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سػـ كةػت النقػاش بالتسػاكم، كذػذا نػادران مػا يحػدث ةالتربكييف، غالبان ما تادم للى مشاررة سلبية، حتى لك 
لذ يتعػػيف علػػى معظػػـ الطػػالب جف يبقػػكا ذػػاد يف جراػػر الكةػػت كذلػػؾ صػػعب التحقيػػؽ، كةػػد لػػكحظ ذنػػا جف 

كعات الربيرة، يرار فيهػا التراخػي كا عتمػاد علػى ااخػريف، كعػدـ كجػكد جدكار كا ػحة لألع ػا ، المجم
جف ( 2005يشػػػير الػػػديب) (، لذ يػػػرل بعػػػض العلمػػػا  رمػػػا2009مبػػػك سػػػعيدم كالبلكشػػػي)لكذػػػذا مػػػا جرػػػد، 

ادم للػػػى تػػػفراػػػرة ا ع ػػػا  ةػػػد  المجمكعػػػة الربيػػػرة العػػػدد يهمػػػؿ فيهػػػا التفاعػػػؿ بػػػيف جع ػػػا  المجمكعػػػة،
، كبالنسػػبة للمجمكعػػة الخماسػػية صػػعكبة مشػػاررة جميػػ  جع ػػا ها مشػػاررة فعليػػة فػػي المكةػػؼ التعليمػػي

نتػػا ج عاليػػػة مقارنػػة بالمجمكعػػػة الاالايػػة ذات ا فػػػراد ا راػػػر  تحّقػػػؽنػػرل جنهػػػا لػػـ ترػػػف حػػالن كسػػػطان، فلػػـ 
ات كتػػزداد فيهػػا خطػػكط المجمكعػػة السػػباعية التػػي تتنػكع فيهػػا الخبػػرات كالمهػػار  ان ػباطان، جك بالمقارنػػة مػػ 

 ادذا للى مجمكعات انا ية كاالاية.التكاصؿ، فقد لكحظ محاكلة انقساـ جفر 
 

 :ر  عسؤ ؿ   در س      خاص    ثان      ص ر    مناق      رض  
بػػػيف متكسػػػطات درجػػػات تالميػػػذ ( α=0.05عنػػػد مسػػػتكل د لػػػة )  تكجػػػد فػػػركؽ ذات د لػػػة لحصػػػا ية 

عنػػد رػػؿ مسػػتكل  فػػي التطبيػػؽ البعػػدم  ختبػػار ارتسػػاب المفػػاذيـ العلميػػة المجمكعػػات التجريبيػػة الػػاالث
 تعزل لعدد جفراد المجمكعة. على حدا
 :فج (25) رةـالجدكؿ  يالحظ مف

  (f) ةيمػػػػػة كذػػػػػي جربػػػػػر مػػػػػف (4.886،  4.498،  5.463،  4.425،  9.739المحسػػػػػكبة) (fةيمػػػػػة) 
عنػػد رػػؿ مػػف  (،0110.،  0150.، 0070.،  0160.،  0.000مسػػتكل د لتهػػا)(، ك 3.15الجدكليػػة)

علػػػى الترتيػػػب،  (يػػػز، كالتصػػػنيؼ، كالتفسػػػير، كالتنبػػػامسػػػتكل )تعػػػرؼ الحػػػا ت الخاصػػػة بػػػالمفهكـ، كالتمي
مما يارػد كجػكد فػركؽ دالػة بالنسبة للمستكيات السابقة،  0.05كةيمة مستكل الد لة الحقيقي جصير مف 

بػػيف متكسػػطات درجػػات المجمكعػػات التجريبيػػة الػػاالث عنػػد رػػؿ مػػف مسػػتكل )تعػػرؼ الحػػا ت  لحصػػا يان 
لمسػػتكل حػػؿ المشػػرالت فػػرف  بالنسػػبةجمػػا  (،يػػز، كالتصػػنيؼ، كالتفسػػير، كالتنبػػاالخاصػػة بػػالمفهكـ، كالتمي

(، كذػػي 3700.مسػػتكل د لتهػػا)(، ك 3.15ةيمتهػػا الجدكليػػة)جصػػير مػػف (، f=1.010المحسػػكبة) (fةيمػػة)
جػػػكد فػػػركؽ ذات د لػػػة لحصػػػا ية عنػػػد ك عػػػدـ ممػػػا يشػػػير للػػػى (، =0.05 .3700p) 0.05ر مػػػف جربػػػ

 بمستكل حؿ المشرالت. ، كذلؾ فيما يتعلؽ(f( لقيمة ؼ)α=0.05مستكل د لة )
 عنػػد رػػؿ مسػػتكيات اختبػػار ارتسػػاب المفػػاذيـ العلميػػة مػػا عػػدا الاانيػػة رفػػض الفر ػػية الصػػفريةممػػا يعنػػي 

 .مستكل حؿ المشرالت
كجػػكد فػركؽ ذات د لػة لحصػػا ية عنػد مسػػتكل  المت ػمنةالفر ػػية ااحصػا ية البديلػة لهػػا  بالتػالي نقبػؿك 

( بػػػيف متكسػػػطات درجػػػات تالميػػػذ المجمكعػػػات التجريبيػػػة الػػػاالث فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدم α=0.05د لػػػة )
لتمييػػز، عنػػد رػػؿ مػػف مسػػتكل )تعػػرؼ الحػػا ت الخاصػػة بػػالمفهكـ، كا  ختبػػار ارتسػػاب المفػػاذيـ العلميػػة

كعػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ ذات د لػػػة  ،كالتصػػنيؼ، كالتفسػػػير، كالتنبػػػا( علػػػى حػػػدا تعػػػزل لعػػػدد جفػػػراد المجمكعػػػة
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لحصػػػا ية بػػػيف متكسػػػطات درجػػػات تالميػػػذ المجمكعػػػات التجريبيػػػة الػػػاالث فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدم  ختبػػػار 
 ارتساب المفاذيـ العلمية عند مستكل حؿ المشرالت.

اختبػػار ارتسػػاب المفػػاذيـ  المجمكعػػات الانا يػػة فػػي رػػؿ مسػػتكل مػػف مسػػتكياتتعػرؼ د لػػة الفػػركؽ بػػيف كل
 .التجربةفقد استخدـ اختبار شيفيه، كذلؾ لعدـ تساكم عدد ا فراد في مجمكعات  ،العلمية

بمقارنػػة مػػدل شػػيفيه لفػػركؽ المتكسػػطات للمجمكعػػات  مسػػ وى  عػػرؼ   حػػالت   خاصػػ   ػػا م يوـ: .1
 رةػػـ ، تبػػيف كجػػكد فػػركؽ ذات د لػػة لحصػػا ية يك ػػحها الجػػدكؿ(α=0.05)الانا يػػة عنػػد مسػػتكل د لػػة 

 (3) رةـ ( كالشرؿ27)
المتكسطات بيف المجمكعات الانا ية في مستكل تعرؼ الحا ت  فركؽاختبار شيفيه ل( 27الجدكؿ )

 }د33 النهاية العظمى في مستكل تعرؼ الحا ت الخاصة بالمفهكـ= {الخاصة بالمفهكـ
 المتكسطات فركؽ المجمكعة المتكسط
29.53 

 (3المجمكعة التجريبية ا كلى)
 *4.933 (5المجمكعة التجريبية الاانية)
 2.533 (7المجمكعة التجريبية الاالاة)

24.60 
 (5المجمكعة التجريبية الاانية)

 *4.933 (3المجمكعة التجريبية ا كلى)
 2.400 (7المجمكعة التجريبية الاالاة)

27.00 
 (7التجريبية الاالاة)المجمكعة 

 2.533 (3المجمكعة التجريبية ا كلى)
 2.400 (5المجمكعة التجريبية الاانية)

 (α=0.05عند مستكل د لة )*تكجد فركؽ ذات د لة لحصا ية 

 
 .( فركؽ المتكسطات بيف المجمكعات الانا ية في مستكل تعرؼ الحا ت الخاصة بالمفهكـ3الشرؿ )

 

كجكد فػركؽ ذات د لػة لحصػا ية عنػد مسػتكل د لػة ( 3) رةـ ( كمف الشرؿ27) رةـالجدكؿ  يالحظ مف
(0.05=α) بػػػيف درجػػػات تالميػػػذ المجمكعػػػة التجريبيػػػة فػػػي مسػػػتكل تعػػػرؼ الحػػػا ت الخاصػػػة بػػػالمفهكـ ،
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ا كلػػى المركنػػة مػػف االاػػة تالميػػذ، كبػػيف درجػػات تالميػػذ المجمكعػػة التجريبيػػة الاانيػػة المركنػػة مػػف خمسػػة 
 مستكل تعرؼ الحا ت الخاصة بالمفهكـ. كذلؾ لصالح جفراد المجمكعة التجريبية ا كلى فيتالميذ، 
كجػػكد فػػركؽ ذات  ةػػد جظهػػرت نتػػا ج تحليػػؿ التبػػايف جحػػادم ا تجػػا، جنػػه كعلػػى الػػرغـ مػػف جفذػػذا كيبػػيف 

( بػػيف متكسػػػطات درجػػػات تالميػػذ المجمكعػػػات التجريبيػػػة α=0.05د لػػة لحصػػػا ية عنػػد مسػػػتكل د لػػػة )
مسػػتكل تعػػرؼ  االث فػػي التطبيػػؽ البعػػدم  ختبػػار ارتسػػاب المفػػاذيـ العلميػػة، ل  جف ذػػذ، الفػػركؽ فػػيالػػ

، لـ ترف في حقيقة ا مر سكل فركةان ذات د لػة لحصػا ية عنػد مسػتكل د لػة الحا ت الخاصة بالمفهكـ
(0.05=α،بػػيف درجػػات تالميػػذ المجمكعػػة التجريبيػػة ا كلػػى المركنػػة مػػف االاػػة تالميػػذ )  كبػػيف درجػػات

 يتفػؽك  الح المجمكعػة التجريبيػة ا كلػى،تالميذ المجمكعة التجريبية الاانية المركنة مف خمسة تالميػذ لصػ
بنظػػػػاـ  تعّلـف جشػػػػارتا للػػػػى جف الػػػػياللتػػػػ( 2007، كدراسػػػػة حسػػػػنيف)(1999) مػػػػ  دراسػػػػة جبػػػػك عطيػػػػة ذػػػػذا

كيمرػػػف  ،بطػػػال 3مػػػف  مركنػػػة المجمكعػػػات التعاكنيػػػة يرػػػكف جف ػػػؿ عنػػػدما ترػػػكف المجمكعػػػات التعاكنيػػػة
( تشػج  النقػاش كطػرح ا سػ لة كتبػادؿ كجهػات النظػر، رمػا 3المجمكعة الاالاية مػف)لرجاع ذلؾ للى جف 

علػػى الػػرغـ مػػف جف خطػػػكط ا تصػػاؿ  ػػمنها االاػػة فقػػػط،  ،تنمػػي المهػػارات ا جتماعيػػة بمسػػتكل جعلػػػى
ماسسػػػػػة الريػػػػػاض للتربيػػػػػة بعػػػػػض البػػػػػاحايف فػػػػػي ، ل  جف مقابػػػػػؿ عشػػػػػرة خطػػػػػكط للمجمكعػػػػػة الخماسػػػػػية

( تتػػػرؾ جحيانػػػان كاحػػػدان خػػػارج 5( ةػػػد جرػػػدكا جف المجمكعػػػة الخماسػػية مػػػف)2003كالتعليـ)ماسسػػة الريػػػاض،
ا تصػػاؿ، كاحتمػػا ت انقسػػامها للػػى مجمػػكعتيف االايػػة كانا يػػة ممرنػػة، كذػػذا مػػا  حظتػػه الباحاػػة خػػالؿ 

الاية كالخماسية مػ  السػباعية فػي مسػتكل كرما نشير للى تساكم ةدرات رؿ مف المجمكعتيف الاالدراسة، 
تعػػػرؼ الحػػػا ت الخاصػػػة بػػػالمفهكـ، علػػػى الػػػرغـ مػػػف ازديػػػاد عػػػدد مصػػػادر المعلكمػػػات فػػػي المجمكعػػػات 
الربيػرة الحجػػـ، ممػػا يتػػيح  فرادذػػا تبػػاد ن جعلػػى للمعلكمػػات حػػكؿ الحػػا ت الخاصػػة للمفهػػكـ، ل  جف ذلػػؾ 

يػة فيهػا عاليػة كبالتػالي يرػكف ااجمػاع كحجػـ العمػؿ ةلػيالن، ةد يرج  للػى جف دا ػرة الخػالؼ كدرجػة ا ترال
مػ  دراسػة  ذػذا لذ لف ةدرة التالميذ علػى حسػـ الخػالؼ فيهػا  ػعيفة، ممػا يسػهـ فػي ذػدر الكةػت، كيتفػؽ

 (.2007حسنيف)
 

مسػػتكل د لػػة  بمقارنػػة مػػدل شػػيفيه لفػػركؽ المتكسػػطات للمجمكعػػات الانا يػػة عنػػد مسػػ وى    م  ػػز: .2
(0.05=α) (28) رةـالجدكؿ  كجكد فركؽ ذات د لة لحصا ية يك حها، تبيف 

 المتكسطات بيف المجمكعات الانا ية في مستكل التمييز فركؽاختبار شيفيه ل( 28الجدكؿ )
 }د 25النهاية العظمى في مستكل التمييز= {

فشّقالوزْعطبدالوغوْػخالوزْعظ

17.80
(3الوغوْػخالزغشٗج٘خاألّلٔ)

*3.400(5الزغشٗج٘خالضبً٘خ)الوغوْػخ

5860.(7الوغوْػخالزغشٗج٘خالضبلضخ)

14.40
(5الوغوْػخالزغشٗج٘خالضبً٘خ)

*3.400(3الوغوْػخالزغشٗج٘خاألّلٔ)

*2.814(7الوغوْػخالزغشٗج٘خالضبلضخ)

17.21
(7الوغوْػخالزغشٗج٘خالضبلضخ)

5860.(3الوغوْػخالزغشٗج٘خاألّلٔ)

*2.814(5الوغوْػخالزغشٗج٘خالضبً٘خ)

 (α=0.05عند مستكل د لة )*تكجد فركؽ ذات د لة لحصا ية 
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 ( فركؽ المتكسطات بيف المجمكعات الانا ية في مستكل التمييز4الشرؿ )

 

كجكد فػركؽ ذات د لػة لحصػا ية عنػد مسػتكل د لػة ( 4) رةـ( كمف الشرؿ 28) رةـالجدكؿ  يالحظ مف
(0.05=α )بػػػيف درجػػػات تالميػػػذ المجمكعػػػة التجريبيػػػة ا كلػػػى المركنػػػة مػػػف االاػػػة مسػػػتكل التمييػػػز فػػػي ،

تالميذ، كبيف درجػات تالميػذ المجمكعػة التجريبيػة الاانيػة المركنػة مػف خمسػة تالميػذ، كذلػؾ لصػالح جفػراد 
مكعػػة تالميػػذ فػػي المج 5المجمكعػػة التجريبيػػة ا كلػػى، كعلػػى الػػرغـ مػػف جف بعػػض ا بحػػاث تقتػػرح العػػدد 

 سشػػػػػرينر رحػػػػػؿ كسػػػػػط مػػػػػف ناحيػػػػػة التنكيػػػػػ  كالسػػػػػرعة كالقػػػػػدرة علػػػػػى التكصػػػػػؿ للػػػػػى لجمػػػػػاع، لرػػػػػف يػػػػػرل
ف ذػػذ، أ ((Windschitl, et. al, n.d(،ٌّّٗذعشاا٘ز ّسفبلااَ(Schreiner, et. al, n.dكرفاةػػه

 دراسػةكذػذا مػا جردتػه ،المجمكعات يمرف جف تتػدذكر كيتهػرب جحػدذـ مػف المسػاكلية كتكاجػه جدكاران سػلبيةن 
رمػػػا يالحػػػظ كجػػػكد فػػركؽ دالػػػة بػػػيف درجػػػات تالميػػػذ ،  (Bennett,.et. al, 2004)بينيػػت كآخػػػركف

المجمكعة التجريبيػة الاانيػة المركنػة مػف خمسػة تالميػذ، كبػيف درجػات تالميػذ المجمكعػة التجريبيػة الاالاػة 
، كذػػذا مػػا كل التمييػزمسػػت المركنػة مػػف سػبعة تالميػػذ، كذلػؾ لصػػالح جفػراد المجمكعػػة التجريبيػة الاالاػػة فػي

( فػي التحصػيؿ ررػػؿ، 5،7( التػػي ةارنػت جاػر رػؿ مػف حجمػػي المجمكعػة)2000يتفػؽ مػ  دراسػة بررػات)
 كبالتػػالي فػػرف الفػػركؽ التػػي جظهرذػػا فػػي التحصػػيؿ، تالميػػذ 5علػػى الحجػػـتالميػػذ  7فكجػػدت تفػػكؽ الحجػػـ 

يػذ المجمكعػة التجريبيػة ا كلػى لـ ترػف بػيف درجػات تالم مستكل التمييز في تحليؿ التبايف جحادم ا تجا،
كذنػػػا نشػػػير للػػػى جف لرػػػؿ مػػػف المجمػػػكعتيف الاالايػػػة ، كبػػػيف درجػػػات تالميػػػذ المجمكعػػػة التجريبيػػػة الاالاػػػة

كالسباعية ميزات خاصػة بهػا، ممػا جعلهمػا تمتػازاف جراػر مػف المجمكعػة الخماسػية، كتتسػاكياف تقريبػان فػي 
 تعّلـكالتيذيػػة الراجعػػة فيهػػا جعلػػى، ممػػا يسػػاعد جفرادذػػا علػػى الػػمسػػتكل التمييػػز، فالاالايػػة جراػػر ان ػػباطان 

دراؾ اخػػتالفهـ حػكؿ المفػػاذيـ كمسػػتكياتها كارتباطاتهػا، لذ لف درجػػة التفاعػػؿ كالتعػػاكف  كتمييػز المفػػاذيـ، كا 
فيهػػػا ربيػػػرة، علػػػى الػػػرغـ مػػػف جف حجػػػـ تبػػػادؿ الخبػػػرات ةليػػػؿ، كذػػػذا علػػػى العرػػػس تمامػػػان مػػػف المجمكعػػػة 

تمتػػػاز بحجػػػـ تبػػػادؿ خبػػػرات ربيػػػر يسػػػاعد جي ػػػان علػػػى تمييػػػز المفػػػاذيـ، لرػػػف ا ن ػػػباط  السػػػباعية، التػػػي
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كالتيذيػػػة الراجعػػػة فيهػػػا جةػػػؿ، نتيجػػػة لصػػػراع ا دكار الػػػذم يرػػػكف ربيػػػران  ػػػمنها، كذػػػذا يتفػػػؽ مػػػ  دراسػػػة 
 (2007حسنيف)

 

 لػػة مسػػتكل د بمقارنػػة مػػدل شػػيفيه لفػركؽ المتكسػػطات للمجمكعػػات الانا يػػة عنػػد مسػػ وى    صػػن ؼ: .3
(0.05=α) (29) رةـ الجدكؿ يك حها د لة لحصا ية اتؽ ذك فر  كجكد، تبيف 

 المتكسطات بيف المجمكعات الانا ية في مستكل التصنيؼ فركؽاختبار شيفيه ل( 29الجدكؿ )
 }د20النهاية العظمى في مستكل التصنيؼ= {

 المتكسطات فركؽ المجمكعة المتكسط
16.73 

 (3ا كلى)المجمكعة التجريبية 
 *4.383 (5المجمكعة التجريبية الاانية)
 1.162 (7المجمكعة التجريبية الاالاة)

12.35 
 (5المجمكعة التجريبية الاانية)

 *4.383 (3المجمكعة التجريبية ا كلى)
 3.221 (7المجمكعة التجريبية الاالاة)

15.57 
 (7المجمكعة التجريبية الاالاة)

 1.162 (3ا كلى)المجمكعة التجريبية 
 3.221 (5المجمكعة التجريبية الاانية)

 (α=0.05عند مستكل د لة )*تكجد فركؽ ذات د لة لحصا ية 

 
 ( فركؽ المتكسطات بيف المجمكعات الانا ية في مستكل التصنيؼ5الشرؿ )

 

كجكد فػركؽ ذات د لػة لحصػا ية عنػد مسػتكل د لػة ( 5) رةـ ( كمف الشرؿ29) رةـالجدكؿ  يالحظ مف
(0.05=α)  بػػيف درجػػات تالميػػػذ المجمكعػػة التجريبيػػة ا كلػػػى المركنػػة مػػف االاػػػة تالميػػذ، كبػػيف درجػػػات

تالميػػذ المجمكعػػة التجريبيػػة الاانيػػة المركنػػة مػػف خمسػػة تالميػػذ، كذلػػؾ لصػػالح جفػػراد المجمكعػػة التجريبيػػة 
، رمػػا يالحػػظ كجػػكد (3118)دراسػػة حسػػنيفك  ،(1999)( جبػػك عطيػػة)ى، كذػػذا مػػا يتفػػؽ مػػ  دراسػػة ا كلػػ

فػػركؽ بػػيف درجػػات تالميػػذ المجمكعػػة التجريبيػػة الاانيػػة المركنػػة مػػف خمسػػة تالميػػذ، كبػػيف درجػػات تالميػػذ 
 المجمكعة التجريبية الاالاة المركنة مف سبعة تالميذ، كذلػؾ لصػالح جفػراد المجمكعػة التجريبيػة الاالاػة فػي



123 

 

(، كمػػػػ  جدبيػػػػات البحػػػػث لذ يػػػػرل 2000، كذػػػػذا مػػػػا يتفػػػػؽ جي ػػػػان مػػػػ  دراسػػػػة بررػػػػات)مسػػػػتكل التصػػػػنيؼ
جف حجػـ المجمكعػػة الربيػر ي ػػمف فرصػان جربػر للتالميػػذ فػي تبػػادؿ ا فرػار كاارا ، فهػػي  (2005الػديب)

تحليػؿ التبػايف جحػادم  كبالتػالي فػرف الفػركؽ التػي جظهرذػاتت مف تنكعان في الخبرات كالقدرات كالمهارات، 
لػػػـ ترػػػف بػػػيف درجػػػات تالميػػػذ المجمكعػػػة التجريبيػػػة ا كلػػػى كبػػػيف درجػػػات  مسػػػتكل التصػػػنيؼ فػػػي تجػػػا،ا 

تالميػػػذ المجمكعػػػة التجريبيػػػة الاالاػػػة، كةػػػد يرجػػػ  ذلػػػؾ للػػػى ميػػػزات رػػػؿ مػػػف المجمػػػكعتيف، ممػػػا جعلهمػػػا 
رمػػا جف تتسػػاكياف تقريبػػان فػػي مسػػتكل التصػػنيؼ، فدرجػػة التػػرابط كالتفاعػػؿ فػػي المجمكعػػة الاالايػػة ربيػػرة، 
 ػػػمف  دا ػػرة الخػػالؼ ةليلػػة، ممػػا يسػػػهؿ الكصػػكؿ للػػى ةػػرار حػػكؿ تصػػػنيفات المفػػاذيـ حسػػب مسػػتكياتها

للػػى المكاةػػؼ المت ػػمنة تصػػنيفان معينػػان، جمػػا المجمكعػػة السػػباعية  تعّلـالخػػرا ط، بمػػا يسػػهـ بامتػػداد جاػػر الػػ
امتالؾ ذػذ، المجمكعػة القػدرة فالمناةشة فيها عالية كحجػـ تبػادؿ المعلكمػات ربيػر، كذػذا مػا يسػهـ جي ػان بػ

 .  (3118)دراسة حسنيفكيتفؽ ذذا م   على التصنيؼ بالدرجة نفسها
   
مسػػتكل د لػػة  : بمقارنػػة مػػدل شػػيفيه لفػػركؽ المتكسػػطات للمجمكعػػات الانا يػػة عنػػدمسػػ وى     سػػ ر .4
(0.05=α) (30) رةـالجدكؿ  يك حها د لة لحصا ية اتؽ ذك فر  كجكد، تبيف 

 المتكسطات بيف المجمكعات الانا ية في التفسير فركؽشيفيه ل اختبار( 30الجدكؿ )
 }د 6النهاية العظمى في مستكل التفسير={

 المتكسطات فركؽ المجمكعة المتكسط
4.53 

 (3المجمكعة التجريبية ا كلى)
 *1.333 (5المجمكعة التجريبية الاانية)
 7480. (7المجمكعة التجريبية الاالاة)

3.20 
 (5التجريبية الاانية)المجمكعة 

 *1.333 (3المجمكعة التجريبية ا كلى)
 5860. (7المجمكعة التجريبية الاالاة)

3.79 
 (7المجمكعة التجريبية الاالاة)

 7480. (3المجمكعة التجريبية ا كلى)
 5860. (5المجمكعة التجريبية الاانية)

 (α=0.05)عند مستكل د لة *تكجد فركؽ ذات د لة لحصا ية 

 
 ( فركؽ المتكسطات بيف المجمكعات الانا ية في مستكل التفسير6الشرؿ )
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كجكد فػركؽ ذات د لػة لحصػا ية عنػد مسػتكل د لػة  (6) رةـ( كمف الشرؿ 30) رةـالجدكؿ  يالحظ مف
(0.05=α)  بػػيف درجػػات تالميػػػذ المجمكعػػة التجريبيػػة ا كلػػػى المركنػػة مػػف االاػػػة تالميػػذ، كبػػيف درجػػػات

تالميػػذ المجمكعػػة التجريبيػػة الاانيػػة المركنػػة مػػف خمسػػة تالميػػذ، كذلػػؾ لصػػالح جفػػراد المجمكعػػة التجريبيػػة 
بنظػاـ المجمكعػات  تعّلـالػجف ( 3118)حسػنيفك  (1999)جبػك عطيػة، فقػد جرػد مسػتكل التفسػير ا كلى فػي

جنػػه كعلػػى ذػػذا يبػػيف ك ، بطػػاّل  3مػػف مركنػػة التعاكنيػػة يرػػكف جف ػػؿ عنػػدما ترػػكف المجمكعػػات التعاكنيػػة 
د لػػػة لحصػػػا ية بػػػيف  اتؽ ذك فػػػر  كجػػػكد ةػػػد جظهػػػرت نتػػػا ج تحليػػػؿ التبػػػايف جحػػػادم ا تجػػػا، الػػػرغـ مػػػف جف

م  ختبػػار ارتسػػاب المفػػاذيـ فػػي التطبيػػؽ البعػد المجمكعػػات التجريبيػة الػػاالثدرجػػات تالميػػذ  اتمتكسػط
، لػػػػـ ترػػػف فػػػي حقيقػػػة ا مػػػػر سػػػكل فركةػػػان ذات د لػػػػة مسػػػتكل التفسػػػير ل  جف ذػػػذ، الفػػػركؽ فػػػػيالعلميػػػة 

كذنػػا نشػػير للػػى ، لحصػا ية بػػيف جفػػراد المجمكعػة التجريبيػػة ا كلػػى كبػػيف جفػراد المجمكعػػة التجريبيػػة الاانيػة
اع فيهػػػا عاليػػػان كالتعػػػاكف ربيػػػران، كدرجػػػة ا تراليػػػة جف المجمكعػػػات المركنػػػة مػػػف االاػػػة جفػػػراد يرػػػكف ااجمػػػ

فهػػػي تتػػػرؾ مجػػػا ن للتالميػػذ لػػػربط المفػػػاذيـ التػػػي تفسػػػر ( 3118)حسػػػنيف  ػػعيفة، كيتفػػػؽ ذػػػذا مػػػ  دراسػػة
رمػا نشػير للػى تسػاكم ةػدرات  بع ها البعض بشرؿ صحيح،  نها تعطي التالميذ مجا ن للمناةشة جربر،

، علػى الػرغـ مػف جف المجمكعػة التفسػيررؿ مف المجمكعتيف الاالاية كالخماسية م  السباعية في مستكل 
يفتػػػرض جنهػػػا تقػػػدـ مصػػػدران جربػػػر للمعلكمػػػات بػػػر مقارنػػػة بالاالايػػػة كالخماسػػػية، السػػػباعية ذات الحجػػػـ ا ر

تفقػػػد ذػػذ، الميػػػزات التػػػي ةػػد تسػػػهـ فػػي رفػػػ  مسػػػتكل كتباد تهػػا مػػػف المجمػػكعتيف ا خػػػريتيف، ل  جنهػػػا ةػػد 
التفسػػير،  نهػػا غيػػر ةػػادرة علػػى لدارة الكةػػت بالمقارنػػة مػػ  المجمػػكعتيف السػػابقتيف، لذ لف التػػرابط ةليػػػؿ، 

 (.3118)دراسة حسنيفكيتفؽ ذذا م  كبالتالي دا رة الخالؼ فيها عالية، 
 

مسػػػتكل د لػػػة  مجمكعػػػات الانا يػػػة عنػػػدبمقارنػػػة مػػػدل شػػػيفيه لفػػػركؽ المتكسػػػطات لل مسػػػ وى    ن ػػػؤ: .5
(0.05=α) (31) رةـ الجدكؿ يك حها د لة لحصا ية اتؽ ذك فر  كجكد، تبيف 

النهاية {المتكسطات بيف المجمكعات الانا ية في مستكل التنبا  فركؽاختبار شيفيه ل( 31الجدكؿ )
 }د 7العظمى في مستكل التنبا=

 المتكسطات فركؽ المجمكعة المتكسط
4.73 

 (3المجمكعة التجريبية ا كلى)
 4330. (5المجمكعة التجريبية الاانية)
 7670. (7المجمكعة التجريبية الاالاة)

4.30 
 (5المجمكعة التجريبية الاانية)

 0.433 (3المجمكعة التجريبية ا كلى)
 *1.200 (7المجمكعة التجريبية الاالاة)

5.50 
 (7المجمكعة التجريبية الاالاة)

 7670. (3المجمكعة التجريبية ا كلى)
 *1.200 (5المجمكعة التجريبية الاانية)

 (α=0.05عند مستكل د لة )*تكجد فركؽ ذات د لة لحصا ية 
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 ( فركؽ المتكسطات بيف المجمكعات الانا ية في مستكل التنبا7الشرؿ )

 

د لػة لحصػا ية عنػد مسػتكل د لػة كجكد فػركؽ ذات ( 7) رةـ كمف الشرؿ (31) رةـ الجدكؿ يالحظ مف
(0.05=α بػػيف درجػػات تالميػػذ المجمكعػػة التجريبيػػة الاانيػػة المركنػػة مػػف خمسػػة تالميػػذ، كبػػيف درجػػات )

تالميػػذ المجمكعػػة التجريبيػػػة الاالاػػة المركنػػػة مػػف سػػػبعة تالميػػذ كذلػػػؾ لصػػالح جفػػػراد المجمكعػػة التجريبيػػػة 
 مستكل التنبا. الاالاة في

كجػكد فػركؽ ذات د لػة  ةد جظهرت نتا ج تحليؿ التبايف جحادم ا تجا، الرغـ مف جفكذذا يبيف جنه كعلى 
( بػػيف متكسػػطات درجػػات تالميػػذ المجمكعػػات التجريبيػػة الػػاالث α=0.05لحصػػا ية عنػػد مسػػتكل د لػػة )

، لػـ ترػف فػي مسػتكل التنبػا في التطبيؽ البعدم  ختبار ارتساب المفاذيـ العلمية ل  جف ذذ، الفركؽ فػي
قيقة ا مر سكل فركةان ذات د لة لحصا ية بيف جفراد المجمكعة التجريبية الاانيػة كبػيف جفػراد المجمكعػة ح

( للػػػى جف بعػػػض 2005التجريبيػػػة الاالاػػػة، كةػػػد يرجػػػ  ذلػػػؾ للػػػى ربػػػر حجػػػـ المجمكعػػػة، لذ يشػػػير الػػػديب)
كالخبػرات كالمهػػارات  لقػػدراتالعلمػا  التربػػكييف يارػدكف جنػػه رلمػا زاد عػػدد جع ػا  المجمكعػػة ازداد مػدل ا

رػػػػؿ ع ػػػػك فػػػػي  حيػػػػث لففرة  رتسػػػػاب المفػػػػاذيـ كمعالجتهػػػػا، كازداد عػػػػدد مصػػػػادر المعلكمػػػػات، االمتػػػػك 
(، 2000خالؿ المكةؼ التعليمي، كذذا ما جردتػه دراسػة بررػات) تعّلـالمجمكعة يعد مصدران مستقالن في ال

( 2007دراسػة حسػنيف) ؾ جشػارت، كرػذلتعّلـسػاعد علػى زيػادة احتمػا ت الػتفم اعفة خطػكط ا تصػاؿ 
للػػى جذميػػة الحجػػـ الربيػػر للمجمكعػػة فػػي تبػػادؿ الخبػػرات، كذػػذا مػػا يعػػزز القػػدرة علػػى التنبػػا جراػػر، كذنػػا 
نشير للى تسػاكم ةػدرات رػؿ مػف المجمػكعتيف الخماسػية كالسػباعية مػ  الاالايػة فػي مسػتكل التنبػا، علػى 

الربيػػرة الحجػػـ، ممػػا يتػػيح لهػػا لمرانيػػة تنبػػا  الػػرغـ مػػف ازديػػاد عػػدد مصػػادر المعلكمػػات فػػي المجمكعػػات
دارة الفػػػركؽ الفرديػػػػة مقارنػػػػة  جعلػػػى، كةػػػػد يرجػػػ  ذلػػػػؾ للػػػى ةػػػػدرة المجمكعػػػة الاالايػػػػة علػػػى لدارة الكةػػػػت كا 
بالمجمكعات الربيرة الحجػـ، كعلػى دكر التيذيػة الراجعػة التػي يحصػؿ عليهػا جفػراد ذػذ، المجمكعػة مقارنػة 

 (.2007م  دراسة حسنيف)بالمجمكعات السابقة، كذذا يتفؽ 
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نتػػػػا ج ااحصػػػػا ية الخاصػػػػة بتحليػػػػؿ التبػػػػايف جحػػػػادم ا تجػػػػا، جظهػػػػرت ال مسػػػػ وى حػػػػؿ   م ػػػػكالت: .6
 الػاالث فػي التطبيػؽ البعػدم  ختبػار ارتسػاب المفػاذيـ العلميػة التجريبية لمتكسطات درجات المجمكعات

درجػات تالميػذ  اتد لػة لحصػا ية بػيف متكسػط اتؽ ذك د فػر ك كجػعػدـ  (25) رةػـ الجػدكؿ التي يك حها
 حػػؿ فػػي التطبيػػؽ البعػػدم  ختبػػار ارتسػػاب المفػػاذيـ العلميػػة عنػػد مسػػتكلالػػاالث  التجريبيػػة المجمكعػػات
مسػػػػػتكل (، ك 3.15ةيمتهػػػػػا الجدكليػػػػػة)جصػػػػػير مػػػػػف (، f=1.010المحسػػػػػكبة) (fةيمػػػػػة) فللذ  ،المشػػػػػرالت
عػػدـ جػػكد فػػركؽ ذات ممػػا يشػػير للػػى (، =0.05 .3700p) 0.05(، كذػػي جربػػر مػػف 3700.د لتهػػا)

 بمسػتكل حػؿ المشػرالت. ، كذلػؾ فيمػا يتعلػؽ(f( لقيمػة ؼ)α=0.05د لة لحصا ية عند مستكل د لػة )
 (8) رةـكيك ح ذلؾ الشرؿ 

 

 ( فركؽ المتكسطات بيف المجمكعات الانا ية في مستكل حؿ المشرالت8الشرؿ )
 

تتعلػؽ بحجػـ المجمكعػة بقػدر مػا تتعلػؽ بطريقػة عػرض المشػرالت كذنا نشير للػى جف ذػذ، النتيجػة ةػد   
 (20) رةػـالمستخدمة في حؿ المشرالت، فقد تبػيف مػف الجػدكؿ  ستراتيجية مف ا ختبار جك بجدكل ا 

مسػػػتكل د لػػػة  فػػػي مسػػػتكل حػػػؿ المشػػػرالت عنػػػد عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ دالػػػة لحصػػػا يان  (t)الخػػػاص باختبػػػار
(0.05=α) ، ررؿ كبيف جفراد المجمكعة ال ابطةبيف جفراد المجمكعة التجريبية. 
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 خالص    ن ائج ومناق  يا:  -5
كجػػػكد فػػػركؽ ذات د لػػػة لحصػػػا ية عنػػػد مسػػػتكل د لػػػة  للػػػى( tباسػػػتخداـ اختبػػػار) جشػػػارت نتػػػا ج الدراسػػػة

(0.05=αبػػػػيف متكسػػػػػط درجػػػػػات تالميػػػػػذ المجمكعػػػػػ )التجريبيػػػػة كمتكسػػػػػط درجػػػػػات تالميػػػػػذ المجمكعػػػػػة  ة
ال ػػابطة فػػي التطبيػػػؽ البعػػدم  ختبػػػار ارتسػػاب المفػػػاذيـ العلميػػة ررػػؿ كعنػػػد رػػؿ مػػػف مسػػتكل )تعػػػرؼ 
الحا ت الخاصة بالمفهكـ، كالتمييػز، كالتصػنيؼ، كالتفسػير، كالتنبػا( علػى حػدا، كعػدـ كجػكد فػركؽ ذات 

التجريبيػػػة كمتكسػػػط درجػػػات تالميػػػذ المجمكعػػػة  ةمجمكعػػػد لػػػة لحصػػػا ية بػػػيف متكسػػػط درجػػػات تالميػػػذ ال
 ال ابطة في التطبيؽ البعدم  ختبار ارتساب المفاذيـ العلمية عند مستكل حؿ المشرالت.

 في التطبيقيف القبلػي كالبعػدم  ختبػار ارتسػاب المفػاذيـ عينة الدراسة تالميذات درجات متكسطكبمقارنة 
مقارنػة بتػػأاير جف تػأاير اسػتراتيجية خػػرا ط المفػاذيـ التعاكنيػة للعينػات المترابطػػة كجػد ( tاختبػار) باسػتخداـ

ررػػػػؿ، كفػػػػي رػػػػؿ مسػػػػتكياته عػػػػدا مسػػػػتكل حػػػػػؿ  ربيػػػػر فػػػػي ارتسػػػػاب المفػػػػاذيـ العلميػػػػة الطريقػػػػة السػػػػا دة
( لد لػػػة الفػػػركؽ بػػػيف متكسػػػطات درجػػػات التالميػػػذ فػػػي tرمػػػا جشػػػارت النتػػػا ج للػػػى جف ةيمػػػة )، المشػػػرالت

يقػػػػػػيف القبلػػػػػػي كالبعػػػػػػدم  ختبػػػػػػار ارتسػػػػػػاب المفػػػػػػاذيـ، ذات د لػػػػػػة لحصػػػػػػا ية عنػػػػػػد مسػػػػػػتكل د لػػػػػػة التطب
(0.05=α في )المسػتخدمة جاػر ربيػر  سػتراتيجيةرػاف لاللذ ، رؿ على حػدا المجمكعات التجريبية الاالث

التػػػأاير كةػػػد رػػػاف فػػي تحسػػػف ارتسػػػاب المفػػػاذيـ العلميػػػة بالنسػػػبة لتالميػػػذ المجمكعػػػات التجريبيػػػة الػػػاالث، 
على مستكل تعرؼ الحػا ت الخاصػة بػالمفهكـ فػي المجمكعػات التجريبيػة الػاالث،  ستراتيجيةالمباشر لال

رػػاف جعلػػى مػػا يمرػػف فػػي المجمكعػػة التجريبيػػة ا كلػػى بالنسػػبة لمسػػتكيي  سػػتراتيجيةكلرػػف حجػػـ تػػأاير ا 
علػػػى مػػػا يمرػػػف فػػػي %( علػػػى الترتيػػػب، كرػػػاف ج96%، 96تعػػػرؼ الحػػػا ت الخاصػػػة بػػػالمفهكـ كالتمييػػػز)

%، 91المجمػػػػكعتيف التجػػػػريبيتيف الاانيػػػػة كالاالاػػػػة بالنسػػػػبة لمسػػػػتكل تعػػػػرؼ الحػػػػا ت الخاصػػػػة بػػػػالمفهكـ)
% فػػي المجمػػكعتيف التجػػريبيتيف ا كلػػى كالاالاػػة 72% ،35%( علػػى الترتيػػب، كرػػاف جدنػػى مػػا يمرػػف87

التجريبيػة الاانيػة فػي  % فػي المجمكعػة59على الترتيب في مستكل حؿ المشرالت، كراف جدنى ما يمرػف
 %.61مستكيي التصنيؼ كالتنبا، يتلكذما التمييز كالتفسير على الترتيب بنسبة

للػى كجػكد فػركؽ ذات  –باسػتخداـ تحليػؿ التبػايف جحػادم ا تجػا، كاختبػار شػيفيه  -كجشارت نتا ج الدراسة
كعػػات التجريبيػػة (  بػػيف متكسػػطات درجػػات تالميػػذ المجمα=0.05د لػػة لحصػػا ية عنػػد مسػػتكل د لػػة )

الػػػاالث فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدم  ختبػػػار ارتسػػػاب المفػػػاذيـ العلميػػػة ررػػػؿ كعنػػػد رػػػؿ مػػػف مسػػػتكل )تعػػػرؼ 
علػػى حػػػدا تعػػزل لعػػػدد جفػػػراد رػػػؿ الحػػا ت الخاصػػػة بػػالمفهكـ، كالتمييػػػز، كالتصػػنيؼ، كالتفسػػػير، كالتنبػػا( 

لػػػى عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ ذات د لػػػة لحصػػػا ية بػػػيف متكسػػػطي درجػػػات تال ميػػػذ المجمكعػػػات المجمكعػػػة، كا 
 التجريبية الاالث في التطبيؽ البعدم  ختبار ارتساب المفاذيـ العلمية عند مستكل حؿ المشرالت.

كالتفسػػير فقػػد جشػػار اختبػػار شػػيفيه للػػى كجػػكد فػػركؽ  لمسػػتكيي تعػػرؼ الحػػا ت الخاصػػة بػػالمفهكـ بالنسػػبة
لمجمكعػػػة التجريبيػػػة ا كلػػػى ( بػػػيف درجػػػات تالميػػػذ اα=0.05ذات د لػػػة لحصػػػا ية عنػػػد مسػػػتكل د لػػػة )

المركنػة مػػف االاػة تالميػػذ، كبػيف درجػػات تالميػػذ المجمكعػة التجريبيػػة الاانيػة المركنػػة مػف خمسػػة تالميػػذ، 



128 

 

تسػاكم ةػدرات رػؿ مػف المجمػكعتيف الاالايػة كالخماسػية كذلؾ لصالح جفراد المجمكعة التجريبيػة ا كلػى، ك 
 ذذيف المستكييف.م  السباعية في 

اختبػار شػػيفيه للػػى كجػػكد فػػركؽ ذات د لػػة لحصػػا ية  فقػػد جشػػار التصػػنيؼك  التمييػػز ييلمسػػتك  جمػا بالنسػػبة
( بػػػػيف درجػػػات تالميػػػػذ المجمكعػػػة التجريبيػػػػة ا كلػػػى المركنػػػػة مػػػف االاػػػػة α=0.05عنػػػد مسػػػػتكل د لػػػة )

اد تالميذ، كبيف درجػات تالميػذ المجمكعػة التجريبيػة الاانيػة المركنػة مػف خمسػة تالميػذ، كذلػؾ لصػالح جفػر 
تسػػػاكم ةػػػدرات رػػػؿ مػػػف المجمػػػكعتيف الاالايػػػة المجمكعػػػة التجريبيػػػة ا كلػػػى المركنػػػة مػػػف االاػػػة تالميػػػذ، ك 

 .ييفالمستك  يفذذكالسباعية في 
( α=0.05فركةان ذات د لػة لحصػا ية عنػد مسػتكل د لػة ) لمستكل التنبا فقد كجدت الدراسة جما بالنسبة

الاانيػػػػة المركنػػػػة مػػػػف خمسػػػػة تالميػػػػذ، كبػػػػيف درجػػػػات تالميػػػػذ بػػػػيف درجػػػػات تالميػػػػذ المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة 
المجمكعػػة التجريبيػػة الاالاػػة المركنػػة مػػف سػػبعة تالميػػذ، كذلػػؾ لصػػالح جفػػراد المجمكعػػة التجريبيػػة الاالاػػة، 

 ذذا المستكل.تساكم ةدرات رؿ مف المجمكعتيف الخماسية كالسباعية م  الاالاية في ك 
كجػػدت فػػركؽ ذات د لػػة لحصػػا ية عنػػد مسػػتكل فقػػد  العلميػػة ررػػؿ،ختبػػار ارتسػػاب المفػػاذيـ   كبالنسػػبة
( بػػػيف درجػػػات تالميػػػذ المجمكعػػػة التجريبيػػػة ا كلػػػى المركنػػػة مػػػف االاػػػة تالميػػػذ، كبػػػيف α=0.05د لػػػة )

درجػػات تالميػػذ المجمكعػػة التجريبيػػة الاانيػػة المركنػػة مػػف خمسػػة تالميػػذ، كذلػػؾ لصػػالح جفػػراد المجمكعػػة 
جدت فركؽ ذات د لة لحصػا ية بػيف درجػات تالميػذ المجمكعػة التجريبيػة الاانيػة التجريبية ا كلى، رما ك 

المركنػػة مػػف خمسػػة تالميػػذ، كبػػيف درجػػات تالميػػذ المجمكعػػة التجريبيػػة الاالاػػة المركنػػة مػػف سػػبعة تالميػػذ 
 اختبار ارتساب المفاذيـ العلمية ررؿ. كذلؾ لصالح جفراد المجمكعة التجريبية الاالاة في

النتيجػة للػى فعاليػة خػرا ط المفػاذيـ التعاكنيػة عنػدما يرػكف حجػـ المجمكعػة االاػة، جك سػبعة، كتشػير ذػذ، 
جراػػػر مػػػف فعاليتهػػػا عنػػػدما يرػػػكف حجػػػـ المجمكعػػػة خمسػػػة، كبالتػػػالي فقػػػد كجػػػدت الدراسػػػة جف عػػػدد جفػػػراد 

 دمحػػػدّ ك  المجمكعػػػة المشػػػارريف فػػػي بنػػػا  خريطػػػة المفػػػاذيـ التعاكنيػػػة )االاػػػي، خماسػػػي، سػػػباعي(، عامػػػؿ
    رتساب جفراد المجمكعة المفاذيـ التعليمية.

كبالنظر للى النتا ج السابقة نالحظ جذمية خرا ط المفاذيـ التعاكنيػة كدكرذػا فػي ارتسػاب المفػاذيـ العلميػة 
لذا تػػـ ا ذتمػػاـ بهػػذ، ا سػػتراتيجية بحيػػث نحصػػؿ منهػػا علػػى جةصػػى فا ػػدة مرجػػكة،  كذنػػا رػػاف   بػػد مػػف 

المناسب، لذ يعد امتالؾ المعرفة كالخبػرة بمسػألة حجػـ المجمكعػة مػف مهػارات  ا ذتماـ بحجـ المجمكعة
 الفعاؿ، لما له مف جار في باةي العمليات كفي الكةت كاتخاذ القرار كما للى ذلؾ.  المعّلـ

 

 :  در س مق رحات    -6
 النقاط ااتية: تدرسجف  دراسة الحاليةتقترح ال

حػػؿ المشػػرالت، كجاػػر ذلػػؾ فػػي حػػؿ مشػػرالت معينػػة، كفػػي دمػػج خػػرا ط المفػػاذيـ التعاكنيػػة كطريقػػة  .1
 ارتساب المفاذيـ العلمية.
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جاػػػػر ترريػػػػب المجمكعػػػػة التعاكنيػػػػة)جنس المجمكعػػػػة، حجػػػػـ المجمكعػػػػة(  ػػػػمف اسػػػػتراتيجية خػػػػرا ط  .2
 المفاذيـ التعاكنية في ارتساب المفاذيـ العلمية. 

(  ػػمف اسػػتراتيجية خػػرا ط المفػػاذيـ التعاكنيػػة فػػي ارتسػػاب 2،4،6دكر جحجػػاـ المجمكعػػات الزكجيػػة) .3
 المفاذيـ العلمية. 

 جار استراتيجية خرا ط المفاذيـ التعاكنية في تنمية الذرا ات المتعددة. .4
 مالحظة سلكريات المجمكعة  مف استراتيجية خرا ط المفاذيـ التعاكنية. .5
كتالمذتػػػه معػػػان فػػػي ارتسػػػاب المفػػػاذيـ  المعّلػػػـط المفػػػاذيـ التعاكنيػػػة التػػػي يبنيهػػػا جاػػػر اسػػػتراتيجية خػػػرا  .6

 العلمية.
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 ملخص   در س   ا لغ    عر   
 مقدم :

الرمػي كالريفػي للمعرفػة اانسػانية، عندما ات حت معالـ الاكرة العلمية المعاصرة، جدرؾ المربػكف التطػكر 
ة التػػي تكاجػػه المػػربيف ذػػي ريفيػػة مسػػاعدة ا جيػػاؿ منػػذ طفػػكلتهـ علػػى الر يسػػ كجصػػبحت لحػػدل التحػػديات
 تعّلـكذنػا بػرز اتجاذػاف ر يسػياف ذمػا: ا ذتمػاـ بأساسػيات العلػـ، كا ذتمػاـ بػال، مكاجهة ماؿ ذذا التطػكر

العلػػكـ فػػي  تعلػػيـعمليػػة ترػػكيف المفػػاذيـ كارتسػػابها مػػف جذػػـ جذػػداؼ انطالةػػان مػػف ذلػػؾ جصػػبحت ، ك الػػذاتي
رمػػا جكلػػى التربكيػػكف  رافػػة مراحػػؿ التعلػػيـ ركنهػػا تشػػرؿ ةاعػػدة  ػػركرية للسػػلكؾ المعرفػػي ا راػػر تعقيػػدان،

محػػػكران لعمليػػػة التعلػػػيـ  تعّلـاذتمامػػػان متزايػػػدان فػػػي السػػػنكات ا خيػػػرة لألنشػػػطة كالفعاليػػػات التػػػي تجعػػػؿ المػػػ
قػػد ررػػزت ا بحػػاث ف  رفاةػػه، كريػػؼ يفرػػر، كريػػؼ يتشػػارؾ المعرفػػة مػػ تعّلـ، كمنهػػا تعليمػػه ريػػؼ يػػتعّلـكالػػ

 ركنهػػػػايػػػة التػػػػي تنسػػػجـ مػػػ  افترا ػػػات النظريػػػة البنا يػػػة، تعليمالتربكيػػػة علػػػى اسػػػتخداـ ا سػػػتراتيجيات ال
النظريػػة التػػي تبنتهػػا حررػػات ااصػػالح الحدياػػة، التػػي تعػػد مػػف جراػػر ا تجاذػػات التربكيػػة شػػيكعان فػػي ذػػذا 

العلػػكـ، كمػػػف ذػػػذ، ا سػػتراتيجيات اسػػػتراتيجية خػػػرا ط  تعلػػػيـمػػ  المعػػػايير العالميػػػة فػػي  ان العصػػر، كتماشػػػي
لذ اسػػػتخدمت خػػػرا ط  التعػػػاكني، تعّلـالمفػػػاذيـ التعاكنيػػػة، التػػػي تجمػػػ  فكا ػػػد رػػػؿ مػػػف خػػػرا ط المفػػػاذيـ كالػػػ

لتحليػػػؿ الػػػذاتي، كطريقػػػة  تعّلـفػػػي الػػػطريقػػػة  تعّلـالمفػػػاذيـ بشػػػرؿ كاسػػػ  فػػػي تعلػػػيـ العلػػػكـ ركنهػػػا تقػػػدـ للمػػػ
المفػػاذيـ كالعالةػػات الهرميػػة بينهػػا كذػػذا مػػا يتناسػػب مػػ  محتػػكل مػػادة العلػػكـ)في  ػػك  المنػػاذج المطػػكرة( 

سػػيان عبػػر الصػػفكؼ كحلزكنيػػان فػػي رػػؿ فػػرع كيتػػكزع جفقيػػان فػػي رػػؿ صػػؼ، ك سػػيما جف مػػػادة جالػػذم ينمػػك ر 
يػػة التػػي يمتلرهػػا التلميػػذ فػػي العلػػكـ فػػي مرحلػػة التعلػػيـ ا ساسػػي تشػػرؿ القاعػػدة ا ساسػػية للمفػػاذيـ العلم

جذميػة  يالػذاتي ممػا يعطػ تعّلـرما جنها المرحلة ا كلى لتشريؿ استراتيجيات الػ ،المراحؿ التعليمية الالحقة
، كانطالةػػان ممػػا سػػبؽ، فقػػد حػػددت العلػػكـ فػػي ذػػذ، المرحلػػة تعلػػيـفػػي  ا سػػتراتيجيةخاصػػة لتطبيػػؽ ذػػذ، 

 مشرلة الدراسة بما يلي:
لمفػاذيـ ل ساب تالميذ الصػؼ الرابػ  ا ساسػيتراتراتيجية خرا ط المفاذيـ التعاكنية في ما جار استخداـ اس

 ؟ مادة العلكـالعلمية في 
 

اسػتجابةن لمػا ينػادم بػه البػاحاكف فػي مجػاؿ التربيػة مػف  ػركرة الحاليػة تعػد الدراسػة أىم     در س :  -1
، كتػػأتي جذميتهػػا مػػف الدراسػػية المختلفػػةالتنػػكع كالتطػػكير فػػي اسػػتراتيجيات التعلػػيـ كالتػػدريس فػػي المراحػػؿ 

 ركنها ةد تفيد في:
 .تعّلـخرا طهـ المفاذيمية الخاصة في رؿ  على بنا التالميذ  تدريب 1-1
 خرا ط المفاذيـ.  استراتيجية دركس مصممة باستخداـتقديـ نمكذج ل 1-2
النشػػػط مػػػف خػػػالؿ تعػػػاكف التالميػػػػذ فػػػي بنػػػا  خػػػرا ط المفػػػاذيـ  ػػػمف المجمكعػػػػات  تعّلـتحقيػػػؽ الػػػ 1-3

 التعاكنية.
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 تحديد الحجـ ا ماؿ للمجمكعة التعاكنية  مف استراتيجية خرا ط المفاذيـ التعاكنية. 1-4
 المفاذيـ العلمية.  بتقديـ اختبار ارتسا 1-5
التعػػاكني، كلفػػت جنظػػار  تعّلـالمفػػاذيـ مػػ  الػػلفػػت جنظػػار التربػػكييف للػػى جذميػػة ترامػػؿ طريقػػة خػػرا ط  1-6

مصػػممي المنػػاذج كالرتػػب المدرسػػية للػػى اسػػتخداـ خريطػػة المفهػػكـ كتطبيقػػات النظريػػة البنا يػػة فػػي تنظػػيـ 
 كترتيب معلكمات الرتب الدراسية. 

 

 الدراسة الحالية للى: تذدفأىد ؼ   در س :  -2
فػػػي ارتسػػػاب  الطريقػػػة السػػػا دةالتعاكنيػػػة مقارنػػػة بتعػػػرؼ جاػػػر اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجية خػػػرا ط المفػػػاذيـ  2-1

 .مادة العلكـتالميذ الصؼ الراب  ا ساسي للمفاذيـ العلمية في 
تعػػػرؼ جاػػػر اخػػػتالؼ حجػػػـ المجمكعػػػة التعاكنيػػػة  ػػػمف اسػػػتراتيجية خػػػرا ط المفػػػاذيـ التعاكنيػػػة فػػػي  2-2

 .مادة العلكـارتساب تالميذ الصؼ الراب  ا ساسي للمفاذيـ العلمية في 
 باستراتيجية خرا ط المفاذيـ التعاكنية.  تعليـتحديد الحجـ ا ماؿ للمجمكعة التعاكنية عند ال 2-3
 

 عف ا س لة ااتية: ت ااجابةحاكلالحالية في  ك  جذداؼ الدراسة فرف الدراسة أسئل    در س :  -3
الصػؼ الرابػػ  ا ساسػػي مػا جاػػر اسػتخداـ اسػػتراتيجية خػرا ط المفػػاذيـ التعاكنيػة فػػي ارتسػاب تالميػػذ  3-1

 ؟مادة العلكـللمفاذيـ العلمية في 
التجريبيػػػػة  ةمػػػا حجػػػـ تػػػأاير اسػػػتراتيجية خػػػرا ط المفػػػػاذيـ التعاكنيػػػة فػػػي ارتسػػػاب تالميػػػذ المجمكعػػػ 3-2

 ؟مادة العلكـللمفاذيـ العلمية في 
مػػػا حجػػػـ تػػػأاير اسػػػتراتيجية خػػػرا ط المفػػػاذيـ التعاكنيػػػة فػػػي ارتسػػػاب تالميػػػذ المجمكعػػػات التجريبيػػػة  3-3

 ؟مادة العلكـالاالث للمفاذيـ العلمية في 
ما جار اختالؼ حجـ المجمكعة التعاكنية  مف اسػتراتيجية خػرا ط المفػاذيـ التعاكنيػة فػي ارتسػاب  3-4

 ؟مادة العلكـعلمية في تالميذ الصؼ الراب  ا ساسي  للمفاذيـ ال
 باستراتيجية خرا ط المفاذيـ التعاكنية؟ تعليـما الحجـ ا ماؿ للمجمكعة التعاكنية عند ال 3-4-1
 

الفر ػػػػػػيات ااتيػػػػػػة عنػػػػػػد مسػػػػػػتكل  اختبػػػػػػرتلإلجابػػػػػػة عػػػػػػف جسػػػػػػ لة الدراسػػػػػػة،  فرضػػػػػػ ات   در سػػػػػػ : -4
 (:α=0.05د لة)

المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة ررػػػػؿ، د لػػػػة لحصػػػػا ية بػػػػيف متكسػػػػط درجػػػػات تالميػػػػذ  ات  تكجػػػػد فػػػػركؽ ذ 4-1
 فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدم  ختبػػػار ارتسػػػاب المفػػػاذيـ العلميػػػة ة ػػػابطال كمتكسػػػط درجػػػات تالميػػػذ المجمكعػػػة

 .ررؿ
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المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة ررػػػػؿ، د لػػػػة لحصػػػػا ية بػػػػيف متكسػػػػط درجػػػػات تالميػػػػذ  ات  تكجػػػػد فػػػػركؽ ذ 4-2
عنػد  في التطبيػؽ البعػدم  ختبػار ارتسػاب المفػاذيـ العلميػة ة ابطال المجمكعةكمتكسط درجات تالميذ 
 .رؿ مستكل على حدا

فػػػي  المجمكعػػػة التجريبيػػػة ررػػػؿ  تكجػػد فػػػركؽ ذات د لػػػة لحصػػػا ية بػػػيف متكسػػػط درجػػات تالميػػػذ  4-3
 التطبيقيف القبلي كالبعدم  ختبار ارتساب المفاذيـ العلمية ررؿ

فػػػي  المجمكعػػػة التجريبيػػػة ررػػػؿ لػػػة لحصػػػا ية بػػػيف متكسػػػط درجػػات تالميػػػذ   تكجػػد فػػػركؽ ذات د 4-4
 التطبيقيف القبلي كالبعدم  ختبار ارتساب المفاذيـ العلمية عند رؿ مستكل على حدا.

  تكجػػد فػػركؽ ذات د لػػة لحصػػا ية بػػيف متكسػػطات درجػػات تالميػػذ المجمكعػػة التجريبيػػة ا كلػػى  4-5
يػذ( فػػي التطبيقػػيف القبلػػي كالبعػدم  ختبػػار ارتسػػاب المفػػاذيـ العلميػػة تالم 3)مػ  حجػػـ مجمكعػػة تعاكنيػػة 

 .ررؿ
  تكجػػد فػػركؽ ذات د لػػة لحصػػا ية بػػيف متكسػػطات درجػػات تالميػػذ المجمكعػػة التجريبيػػة ا كلػػى  6 -4

تالميػذ( فػػي التطبيقػػيف القبلػػي كالبعػدم  ختبػػار ارتسػػاب المفػػاذيـ العلميػػة  3)مػ  حجػػـ مجمكعػػة تعاكنيػػة 
 مستكل على حدا.عند رؿ 

   تكجػػد فػػػركؽ ذات د لػػة لحصػػػا ية بػػيف متكسػػػطات درجػػات تالميػػػذ المجمكعػػة التجريبيػػػة الاانيػػػة 4-7
تالميػذ( فػػي التطبيقػػيف القبلػػي كالبعػدم  ختبػػار ارتسػػاب المفػػاذيـ العلميػػة  5)مػ  حجػػـ مجمكعػػة تعاكنيػػة 

   .ررؿ
 تالميػػػذ المجمكعػػة التجريبيػػػة الاانيػػػة  تكجػػد فػػػركؽ ذات د لػػة لحصػػػا ية بػػيف متكسػػػطات درجػػات  4-8

تالميػذ( فػػي التطبيقػػيف القبلػػي كالبعػدم  ختبػػار ارتسػػاب المفػػاذيـ العلميػػة  5)مػ  حجػػـ مجمكعػػة تعاكنيػػة 
 عند رؿ مستكل على حدا.

   تكجػػد فػػػركؽ ذات د لػػػة لحصػػا ية بػػػيف متكسػػػطات درجػػػات تالميػػذ المجمكعػػػة التجريبيػػػة الاالاػػػة 4-9
تالميػذ( فػػي التطبيقػػيف القبلػػي كالبعػدم  ختبػػار ارتسػػاب المفػػاذيـ العلميػػة  7يػػة )مػ  حجػػـ مجمكعػػة تعاكن

   .ررؿ
   تكجػػد فػػركؽ ذات د لػػة لحصػػا ية بػػيف متكسػػطات درجػػات تالميػػذ المجمكعػػة التجريبيػػة الاالاػػة 4-10

ميػػة تالميػذ( فػػي التطبيقػػيف القبلػػي كالبعػدم  ختبػػار ارتسػػاب المفػػاذيـ العل 7)مػ  حجػػـ مجمكعػػة تعاكنيػػة 
 عند رؿ مستكل على حدا.

  تكجد فركؽ ذات د لة لحصا ية بيف متكسطات درجات تالميػذ المجمكعػات التجريبيػة الػاالث  4-11
 تعزل لعدد جفراد المجمكعة.ررؿ في التطبيؽ البعدم  ختبار ارتساب المفاذيـ العلمية 

المجمكعػات التجريبيػة الػاالث   تكجد فركؽ ذات د لة لحصا ية بيف متكسطات درجات تالميػذ  4-12
تعػػػزل لعػػػدد جفػػػراد  عنػػػد رػػػؿ مسػػػتكل علػػػى حػػػدا فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدم  ختبػػػار ارتسػػػاب المفػػػاذيـ العلميػػػة

 المجمكعة.
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 الدراسة الحالية  مف الحدكد ااتية : يتجر جحدود   در س :  -5
 ـ. 2012_2011الفصؿ ا كؿ مف العاـ الدراسي  5-1
 . ةمف مدارس مرحلة التعليـ ا ساسي في محافظة الالذةي عينة مف تالميذ الصؼ الراب  5-2
 للصؼ الراب  ا ساسي مف مرحلة التعليـ ا ساسي.  مادة العلكـمف رتاب  )ما الحكاس؟(فصؿ  5-3
التمييػػػػػػز، ك )تعػػػػػػرؼ الحػػػػػػا ت الخاصػػػػػػة بػػػػػػالمفهكـ، ااتيػػػػػػة:  مسػػػػػػتكيات ارتسػػػػػػاب المفهػػػػػػكـ السػػػػػػت 5-4
 المشرالت(حؿ ك التنبا، ك التفسير، ك التصنيؼ، ك 
 ( .3،5،7مجمكعات تعاكنية مف جحجاـ) 5-5
 

ية)خرا ط مفاذيـ تعليمال ستراتيجيةلدراسة جار ا استخدـ المنهج شبه التجريبي منيج   در س :  -6
تعاكنية( في ارتساب المفاذيـ العلمية مف خالؿ المقارنة بيف نتا ج مجمكعتي الدراسة)تجريبية، 

 ك، كاستخدـ التصميـ التجريبي ذ ختبار ارتساب المفاذيـ العلمية ابطة( في التطبيؽ البعدم 
، رما استخدـ المنهج القبلي البعدم را ختبا كالمجمكعات التجريبية الاالث كالمجمكعة ال ابطة، كذ

 الكصفي التحليلي في صياغة ااطار النظرم كبنا  استمارة تحليؿ المحتكل.

 كتمالت في: م غ ر ت   در س  : -7
: اسػػػػتراتيجية خػػػػرا ط المفػػػػاذيـ التعاكنيػػػػة، كحجػػػػـ المجمكعػػػػة التعاكنيػػػػة  ػػػػمف المتييػػػػرات المسػػػػتقلة 7-1

 استراتيجية خرا ط المفاذيـ التعاكنية.
 .مادة العلكـ: ارتساب المفاذيـ العلمية في المتييرات التابعة 7-2
 

مػف ةبػؿ  دكات ااتيػةمػف فر ػياتها، جعػدت ا  تحّقػؽلإلجابػة عػف جسػ لة الدراسػة كالأدو ت   در س :  -8
 :الباحاة

 مف رتاب العلكـ للصؼ الراب  ا ساسي. ؟(الحكاس)ما استمارة تحليؿ المحتكل العلمي لفصؿ  8-1
 خرا ط المفاذيـ الخاصة بمك كعات الفصؿ. 8-2
 .فصؿ )ما الحكاس؟( العلمية ل اختبار ارتساب المفاذيـ 8-3
 

للدراسػػة مػػف جميػػ  تالميػػذ الصػػؼ الرابػػ  فػػي مرحلػػة يترػػكف المجتمػػ  ا صػػلي   مج مػػع  ألصػػلي:  -9
التعليـ ا ساسػي المسػجليف فػي مػدارس الحلقػة ا كلػى مػف التعلػيـ ا ساسػي فػي محافظػة الالذةيػة، للعػاـ 

 (.2011/2012الدراسي )
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كذمػػا  افمدرسػػت تر اختيػػاختيػػرت عينػػة ةصػػدية مػػف مػػدارس محافظػػة الالذةيػػة، لذ ع نػػ    در سػػ :  -10
 63اػػالث مجمكعػػات تجريبيػػة ف= لمعػػرم، كمدرسػػة ا شػػترارية، اػػـ اختيػػر عشػػكا يان مدرسػػة جبػػي العػػال  ا

مكزعػػة فػػي شػػعبتيف  78مكزعػػة فػػي شػػعبتيف مػػف )مدرسػػة جبػػي العػػال  المعػػرم(، كمجمكعػػة  ػػابطة ف= 
 مف )مدرسة ا شترارية(.

 

ت السػػابقة التػػي تناكلػػت متييػػػرات ا طػػالع علػػى ا دب التربػػكم كالدراسػػػا بعػػػد إجػػر ء ت   در سػػ : -11
 الدراسة، تـ القياـ بااجرا ات ااتية :

 إعد د   مح وى   علمي: 11-1
ه مػػف رتػاب العلػػكـ المقػرر للفصػػؿ الدراسػي ا كؿ مػػف العػػاـ تعليمػتحديػد الفصػػؿ الػذم سػػيتـ  11-1-1

كذػػػػي ، كتقسػػػػيـ دركسػػػه للػػػى خمسػػػة مك ػػػكعات )ما الحػػػكاس؟((، كذػػػك فصػػػؿ2011/2012الدراسػػػي )
 )العيف، كا ذف، كالجلد، كاللساف، كا نؼ(.

 كفرعية كخاصة(. ر يسةللى مفاذيـ ) )ما الحكاس؟(تحليؿ محتكل دركس فصؿ  11-1-2
كذلػؾ  )ما الحػكاس؟(تحديد ا غراض التعليمية التي تػدؿ علػى ارتسػاب التلميػذ مفػاذيـ فصػؿ 11-1-3

 لرؿ مك كع مف مكا يعه.
 ا دكات ااتية: كتشمؿ إعد د أدو ت   در س : 11-2  
 مف رتاب العلكـ للصؼ الراب  ا ساسي. ؟(الحكاس)ما استمارة تحليؿ المحتكل العلمي لفصؿ 
 فصؿ )ما الحكاس؟( را ط المفاذيـ الخاصة بمك كعات خ. 
 فصؿ )ما الحكاس؟( العلمية ل اختبار ارتساب المفاذيـ. 
عػداد جػدكؿ ك ، مجمكعػة مػف السػادة المحرمػيفا علػى بعر ػه التأرد مف صدؽ استمارة تحليؿ المحتػكلك  ا 

، كحسػػػػاب معػػػػامالت السػػػػػهكلة فصػػػػؿ )مػػػػا الحػػػػػكاس؟( العلميػػػػة ل اختبػػػػار ارتسػػػػاب المفػػػػػاذيـلمكاصػػػػفات 
كحسػػػاب  ،التجربػػة ا سػػتطالعيةمػػف خػػػالؿ  ، كتحديػػػد زمنػػهكحسػػاب اباتػػهكالصػػعكبة كالتمييػػز لمفرداتػػػه، 

بعػػد شػػهريف مػػف انتهػػا  التحليػػؿ  المحتػػكل تحليػػؿ اسػػتمارة تحليػػؿ المحتػػكل العلمػػي مػػف خػػالؿ لعػػادةابػػات 
مػ  ا لتػػزاـ  المحتػكل لتحليػؿ تربيػة الطفػػؿكرػذلؾ مػف خػالؿ ا سػتعانة برحػػدل الباحاػات فػي ةسػـ  ا كؿ،

 .بالتعريفات ااجرا ية المحددة في الدراسة
 : كذلؾ كفؽ الخطكات ااتية:إجر ء    جر   11-3  

العػػال   ك)جبامػػف مدرسػػتيف مػػف مػػدارس محافظػػة الالذةيػػة، كذمػػا مدرسػػت اختيػػار عينػػة الدراسػػة 11-3-1
المحتػػكل بالطريقػػػة  ةسػػادر لعشػػكا يان للػػى مجمػػػكعتيف لحػػداذما  ػػابطة  هاتقسػػيمك المعػػرم، كا شػػترارية(، 

المحتػػكل باسػػتراتيجية خػػرا ط المفػػاذيـ التعاكنيػػة كةسػػمت  ةسػػادر لالسػػا دة فػػي المػػدارس، كا خػػرل تجريبيػػة 
 االث مجمكعات تجريبية درست المحتكل  مف مجمكعات مختلفة ا حجاـ. بدكرذا للى
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رمػا جف شػعب المدرسػتيف ربيػرة كعػدد ، منطقة سػرف الباحاػةمف  همابسبب ةربكاختيرت ذاتاف المدرستاف 
، ، ممػػػا يسػػمح بتشػػػريؿ التالميػػػذ فػػي مجمكعػػػات تعاكنيػػػةان تلميػػػذ 38التالميػػذ  ػػػمنها مناسػػػب ك  يتجػػاكز 

للػػػػى المػػػػدارس المطلكبػػػػة فػػػػي اليػػػػكـ نفسػػػػه، ممػػػػا يسػػػػمح للباحاػػػػة بمتابعػػػػة المجمكعػػػػة  كلسػػػػهكلة الكصػػػػكؿ
، كزيارتهػػػا بشػػػرؿ دكرم للتأرػػد مػػػف تقيػػػدذا بالبرنػػامج الزمنػػػي لتنفيػػػذ التجربػػة، كمػػػف التػػػزامف فػػػي ال ػػابطة

   الحصص م  المجمكعات التجريبية، بحيث   تتقدـ مجمكعة على جخرل.
علػى رػؿ مػف المجمكعػة  ةبليان  فصؿ )ما الحكاس؟( فاذيـ العلمية لتطبيؽ اختبار ارتساب الم 11-3-2

التجريبيػػػة كال ػػػابطة للتأرػػػد مػػػف ترػػػافا مجمػػػكعتي الدراسػػػة، كترػػػافا المجمكعػػػات التجريبيػػػة الػػػاالث فيمػػػا 
 بينها.
 المفاذيـ. تدريب تالميذ المجمكعة التجريبية على بنا  خرا ط 11-3-3
 الباحاة للمجمكعات التجريبية باستخداـ استراتيجية خرا ط المفاذيـ التعاكنية تعليـ 11-3-4
علػػػػى رػػػػؿ مػػػػػف  بعػػػػديان  فصػػػػؿ )مػػػػا الحػػػػكاس؟( تطبيػػػػؽ اختبػػػػار ارتسػػػػاب المفػػػػاذيـ العلميػػػػة ل 11-3-5

 المجمكعة التجريبية كال ابطة.
 كرتابة تقرير كمقترحات الدراسة في  ك  النتا ج.  النتا ج ، كمناةشةمعالجة البيانات لحصا يان  11-4

 

 ن ائج   در س :-12
كجػػػكد فػػػركؽ ذات د لػػػة لحصػػػا ية عنػػػد مسػػػتكل د لػػػة  للػػػى( tباسػػػتخداـ اختبػػػار) جشػػػارت نتػػػا ج الدراسػػػة

(0.05=αبػػػػيف متكسػػػػػط درجػػػػػات تالميػػػػػذ المجمكعػػػػػ )التجريبيػػػػة كمتكسػػػػػط درجػػػػػات تالميػػػػػذ المجمكعػػػػػة  ة
ال ػػابطة فػػي التطبيػػػؽ البعػػدم  ختبػػػار ارتسػػاب المفػػػاذيـ العلميػػة ررػػؿ كعنػػػد رػػؿ مػػػف مسػػتكل )تعػػػرؼ 
الحا ت الخاصة بالمفهكـ، كالتمييػز، كالتصػنيؼ، كالتفسػير، كالتنبػا( علػى حػدا، كعػدـ كجػكد فػركؽ ذات 

التجريبيػػػة كمتكسػػػط درجػػػات تالميػػػذ المجمكعػػػة  ةمجمكعػػػد لػػػة لحصػػػا ية بػػػيف متكسػػػط درجػػػات تالميػػػذ ال
 ال ابطة في التطبيؽ البعدم  ختبار ارتساب المفاذيـ العلمية عند مستكل حؿ المشرالت.

 في التطبيقيف القبلػي كالبعػدم  ختبػار ارتسػاب المفػاذيـ عينة الدراسة تالميذات درجات متكسطكبمقارنة 
مقارنػة بتػػأاير جف تػأاير اسػتراتيجية خػػرا ط المفػاذيـ التعاكنيػة طػػة كجػد للعينػات المتراب( tاختبػار) باسػتخداـ

ررػػػػؿ، كفػػػػي رػػػػؿ مسػػػػتكياته عػػػػدا مسػػػػتكل حػػػػػؿ  ربيػػػػر فػػػػي ارتسػػػػاب المفػػػػاذيـ العلميػػػػة الطريقػػػػة السػػػػا دة
( لد لػػػة الفػػػركؽ بػػػيف متكسػػػطات درجػػػات التالميػػػذ فػػػي tرمػػػا جشػػػارت النتػػػا ج للػػػى جف ةيمػػػة )المشػػػرالت، 

بعػػػػػػدم  ختبػػػػػػار ارتسػػػػػػاب المفػػػػػػاذيـ، ذات د لػػػػػػة لحصػػػػػػا ية عنػػػػػػد مسػػػػػػتكل د لػػػػػػة التطبيقػػػػػػيف القبلػػػػػػي كال
(0.05=α في )المسػتخدمة جاػر ربيػر  سػتراتيجيةرػاف لاللذ ، رؿ على حػدا المجمكعات التجريبية الاالث

كةػػػد رػػػاف التػػػأاير فػػي تحسػػػف ارتسػػػاب المفػػػاذيـ العلميػػػة بالنسػػػبة لتالميػػػذ المجمكعػػػات التجريبيػػػة الػػػاالث، 
على مستكل تعرؼ الحػا ت الخاصػة بػالمفهكـ فػي المجمكعػات التجريبيػة الػاالث،  ستراتيجيةالمباشر لال

رػػاف جعلػػى مػػا يمرػػف فػػي المجمكعػػة التجريبيػػة ا كلػػى بالنسػػبة لمسػػتكيي  سػػتراتيجيةكلرػػف حجػػـ تػػأاير ا 
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%( علػػػى الترتيػػػب، كرػػػاف جعلػػػى مػػػا يمرػػػف فػػػي 96%، 96تعػػػرؼ الحػػػا ت الخاصػػػة بػػػالمفهكـ كالتمييػػػز)
%، 91جمػػػػكعتيف التجػػػػريبيتيف الاانيػػػػة كالاالاػػػػة بالنسػػػػبة لمسػػػػتكل تعػػػػرؼ الحػػػػا ت الخاصػػػػة بػػػػالمفهكـ)الم
% فػػي المجمػػكعتيف التجػػريبيتيف ا كلػػى كالاالاػػة 72% ،35%( علػػى الترتيػػب، كرػػاف جدنػػى مػػا يمرػػف87

فػي  % فػي المجمكعػة التجريبيػة الاانيػة59على الترتيب في مستكل حؿ المشرالت، كراف جدنى ما يمرػف
 %.61مستكيي التصنيؼ كالتنبا، يتلكذما التمييز كالتفسير على الترتيب بنسبة

للػى كجػكد فػركؽ ذات  –باسػتخداـ تحليػؿ التبػايف جحػادم ا تجػا، كاختبػار شػيفيه  -كجشارت نتا ج الدراسة
(  بػػيف متكسػػطات درجػػات تالميػػذ المجمكعػػات التجريبيػػة α=0.05د لػػة لحصػػا ية عنػػد مسػػتكل د لػػة )

الػػػاالث فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدم  ختبػػػار ارتسػػػاب المفػػػاذيـ العلميػػػة ررػػػؿ كعنػػػد رػػػؿ مػػػف مسػػػتكل )تعػػػرؼ 
الحػػػػا ت الخاصػػػػة بػػػػالمفهكـ، كالتمييػػػػز، كالتصػػػػنيؼ، كالتفسػػػػير، كالتنبػػػػا( علػػػػى حػػػػدا تعػػػػزل لعػػػػدد جفػػػػراد 
لػػػى عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ ذات د لػػػة لحصػػػا ية بػػػيف متكسػػػطي درجػػػات تالميػػػذ المجمكعػػػات  المجمكعػػػة، كا 

 جريبية الاالث في التطبيؽ البعدم  ختبار ارتساب المفاذيـ العلمية عند مستكل حؿ المشرالت.الت
كالتفسػير فقػد جشػار اختبػار شػيفيه للػى كجػكد فػػركؽ  لمسػتكيي تعػرؼ الحػا ت الخاصػة بػالمفهكـ بالنسػبةك 

ا كلػػػى  ( بػػػيف درجػػػات تالميػػػذ المجمكعػػػة التجريبيػػػةα=0.05ذات د لػػػة لحصػػػا ية عنػػػد مسػػػتكل د لػػػة )
المركنػة مػػف االاػة تالميػػذ، كبػيف درجػػات تالميػػذ المجمكعػة التجريبيػػة الاانيػة المركنػػة مػف خمسػػة تالميػػذ، 

تسػاكم ةػدرات رػؿ مػف المجمػكعتيف الاالايػة كالخماسػية كذلؾ لصالح جفراد المجمكعة التجريبيػة ا كلػى، ك 
 ذذيف المستكييف.م  السباعية في 

اختبػار شػػيفيه للػػى كجػػكد فػػركؽ ذات د لػػة لحصػػا ية  فقػػد جشػػار لتصػػنيؼاك  التمييػػز ييلمسػػتك  جمػا بالنسػػبة
( بػػػػيف درجػػػات تالميػػػػذ المجمكعػػػة التجريبيػػػػة ا كلػػػى المركنػػػػة مػػػف االاػػػػة α=0.05عنػػػد مسػػػػتكل د لػػػة )

تالميذ، كبيف درجػات تالميػذ المجمكعػة التجريبيػة الاانيػة المركنػة مػف خمسػة تالميػذ، كذلػؾ لصػالح جفػراد 
تسػػػاكم ةػػػدرات رػػػؿ مػػػف المجمػػػكعتيف الاالايػػػة يػػػة ا كلػػػى المركنػػػة مػػػف االاػػػة تالميػػػذ، ك المجمكعػػػة التجريب
 .ييفالمستك  يفذذكالسباعية في 

( α=0.05فركةان ذات د لػة لحصػا ية عنػد مسػتكل د لػة ) لمستكل التنبا فقد كجدت الدراسة جما بالنسبة
تالميػػػػذ، كبػػػػيف درجػػػػات تالميػػػػذ بػػػػيف درجػػػػات تالميػػػػذ المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة الاانيػػػػة المركنػػػػة مػػػػف خمسػػػػة 

المجمكعػػة التجريبيػػة الاالاػػة المركنػػة مػػف سػػبعة تالميػػذ، كذلػػؾ لصػػالح جفػػراد المجمكعػػة التجريبيػػة الاالاػػة، 
 ذذا المستكل.تساكم ةدرات رؿ مف المجمكعتيف الخماسية كالسباعية م  الاالاية في ك 

كؽ ذات د لػػة لحصػػا ية عنػػد مسػػتكل كجػػدت فػػر فقػػد  ختبػػار ارتسػػاب المفػػاذيـ العلميػػة ررػػؿ،  كبالنسػػبة
( بػػػيف درجػػػات تالميػػػذ المجمكعػػػة التجريبيػػػة ا كلػػػى المركنػػػة مػػػف االاػػػة تالميػػػذ، كبػػػيف α=0.05د لػػػة )

درجػػات تالميػػذ المجمكعػػة التجريبيػػة الاانيػػة المركنػػة مػػف خمسػػة تالميػػذ، كذلػػؾ لصػػالح جفػػراد المجمكعػػة 
ية بػيف درجػات تالميػذ المجمكعػة التجريبيػة الاانيػة التجريبية ا كلى، رما كجدت فركؽ ذات د لة لحصػا 
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المركنػػة مػػف خمسػػة تالميػػذ، كبػػيف درجػػات تالميػػذ المجمكعػػة التجريبيػػة الاالاػػة المركنػػة مػػف سػػبعة تالميػػذ 
 اختبار ارتساب المفاذيـ العلمية ررؿ. كذلؾ لصالح جفراد المجمكعة التجريبية الاالاة في

المفػاذيـ التعاكنيػة عنػدما يرػكف حجػـ المجمكعػة االاػة، جك سػبعة،  كتشػير ذػذ، النتيجػة للػى فعاليػة خػرا ط
جراػػػر مػػػف فعاليتهػػػا عنػػػدما يرػػػكف حجػػػـ المجمكعػػػة خمسػػػة، كبالتػػػالي فقػػػد كجػػػدت الدراسػػػة جف عػػػدد جفػػػراد 
المجمكعػػػة المشػػػارريف فػػػي بنػػػا  خريطػػػة المفػػػاذيـ التعاكنيػػػة )االاػػػي، خماسػػػي، سػػػباعي(، عامػػػؿ محػػػدد 

   مية.مفاذيـ العلتساب جفراد المجمكعة ال ر
كبالنظر للى النتا ج السابقة نالحظ جذمية خرا ط المفاذيـ التعاكنيػة كدكرذػا فػي ارتسػاب المفػاذيـ العلميػة 

نحصػػػؿ منهػػػا علػػػى جةصػػػى فا ػػػدة مرجػػػكة،  كذنػػػا رػػػاف   بػػػد مػػػف  لذلذا تػػػـ ا ذتمػػػاـ بهػػػذ، ا سػػػتراتيجية 
ا ذتماـ بحجـ المجمكعة المناسب، لذ يعد امتالؾ المعرفة كالخبػرة بمسػألة حجػـ المجمكعػة مػف مهػارات 

 الفعاؿ، لما له مف جار في باةي العمليات كفي الكةت كاتخاذ القرار كما للى ذلؾ.  المعّلـ
 

 مق رحات   در س : -13
 النقاط ااتية: الدراسة الحالية جف تدرس تقترح
  فػي ارتسػػاب  كجدمػج خػرا ط المفػاذيـ التعاكنيػػة كطريقػة حػؿ المشػرالت فػي حػػؿ مشػرالت معينػة، جاػر

 المفاذيـ العلمية.
  جار ترريب المجمكعة التعاكنية)جنس المجمكعػة، حجػـ المجمكعػة(  ػمف اسػتراتيجية خػرا ط المفػاذيـ

 التعاكنية في ارتساب المفاذيـ العلمية. 
 (ػػمف اسػػػتراتيجية خػػرا ط المفػػاذيـ التعاكنيػػػة فػػي ارتسػػػاب 6,4,2دكر جحجػػاـ المجمكعػػات الزكجيػػػة  )

 المفاذيـ العلمية. 
 ذيـ التعاكنية في تنمية الذرا ات المتعددة.جار استراتيجية خرا ط المفا 
 .مالحظة سلكريات المجمكعة  مف استراتيجية خرا ط المفاذيـ التعاكنية 
  كتالمذتػػػه معػػػان فػػػي ارتسػػػاب المفػػػػاذيـ  المعّلػػػـجاػػػر اسػػػتراتيجية خػػػرا ط المفػػػاذيـ التعاكنيػػػة التػػػي يبنيهػػػا

 العلمية.
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 ػػدى طا  ػػات   صػػؼ  ألوؿ     عػػرؼ علػػى  ألخطػػاء   م اى م ػػ " (.3115) .لمبػػك سػػعيدم، عبػػد اهلل 
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 .رنكز المعرفة

http://www.ulum.nl/
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 .209-208، (3)3، مجلة العلكـ التربكية كالنفسية ،   حر ف"

 دار القلـ، الركيت3ط،  در س   علوـ" في   معاصر "  ل جاه (.1986. )الديب، فتحي :. 
 ،عالـ الرتب: القاذرة، 1، طػػ   عاوني"  عّلـ"علـ ن س    (.2005محمد. ) الديب. 
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 دار كا ؿ.: عماف ،1ط نظر ات و ط  قات ودر سات"،
 ،دار : ، عمػػاف1ط " طر ئػػؽ  ػػدر س   علػػوـ ودورىػػا فػػي  نم ػػ      ك ػػر"، .2002. )عػػادؿ سػػالمة
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 .الرتب
 ،1، ط"   ر و ػػ    علػػوـ فػػي ومصػػطلحات م ػػاى ـ"(. 2008السػػالـ. ) عبػػد كالعػػديلي، نػػكاؼ سػمارة، 

 دار المسيرة.: عماف
 علػػوـ فػػي    عّلػػـفػػي  فعا  ػػ  إسػػ ر   ج    نػػاء خػػر ئط   م ػػاى ـ  عاون ػػاً " (.2000).يسػػرم ،السػػيد  

 . 248-207(، 4)3 ،مجلة التربية العلمية ،ر  مرحل   ل  د ئ    اإلمار ت
 ،دار القاذرة: مصر ،1ط ،"أساس ات و ط  قات في علـ   مناىج"  .2006. )نجكل شاذيف. 
 ،رنػػػامج مق ػػػرح  "نمػػػو   م ػػػاى ـ   علم ػػػ    ط ػػػاؿ:  .2005. )يسػػػرية زرريػػػا كصػػػادؽ، الشػػػربيني 

 .دار الفرر العربي: ، القاذرةو جارب  ط ؿ ما ق ؿ   مدرس "
 طا  ػػات  ثػر  سػػ خد ـ خػر ئط   م ػػاى ـ فػي  ك سػػاب"أ (.2007). كالطػػا ي، غيػدا  الشػررجي، لجػيف

-224، (2)14، مجلػة التربيػة كالعلػـ ،فػي مد نػ    موصػؿ"   جغر ف  لم اى ـ     صؼ   ر  ع   عاـ
234. 
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  ،في  حصػ ؿ طل ػ    صػؼ  أثر  س خد ـ  س ر   ج     خر ط    م اى م  ر (.2010. )لهاـلالشلبي
 ،" ػد عينجػاز  ػد يـ وقػدر يـ علػى     ك ػر  إل   اسع  لم اى ـ   علم   في مادة  ألح اء ود فع  إل 

 .150-117 ،(2)11 ،مجلة العلكـ التربكية كالنفسية
 ( .2005الشػػهراني، محمػػد.)  فعا  ػػ   سػػ خد ـ خػػر ئط   م ػػاى ـ فػػي  ػػدر س وحػػدة    لػػوث     ئػػي"

مجلػة دراسػات فػي  ،رعلى    حص ؿ و ل جاه نحو مادة  ألح اء  ػدى طػالب   صػؼ  ألوؿ   ثػانوي 
 .142-119 ،(102) ،المناذج كطرؽ التدريس

 طبعػػػة مزيػػػدة منقحػػػة،  ر،  م ػػػاى ـ   لغو ػػػ  و  د ن ػػػ   ػػػدى  ألط ػػػاؿ  عّلػػػـ"  .2007. )انػػػا  ب ، ػػػال
 .دار الفرر العربي: القاذرة

 ( .2004طالػػػب، عبػػػد اهلل.) خػػػر ئط   م ػػػاى ـ علػػػى  حصػػػ ؿ  الم ػػػذ   سػػػ ر   ج  أثػػػر  سػػػ خد ـ ر
 .101-70، (35)، مجلة القرا ة كالمعرفة ،   مرحل   ألساس    لعلوـ و نم     جاىا يـ نحوىا"

 ( .2008طربية، محمد.) دار حمكرابي: ، عماف1ط   حد ث "،أسا  ب وطرؽ    در س ر. 
 ،دار الفرػػػػر : القػػػػاذرة، 1ط ر،" حل ػػػؿ   مح ػػػػوى فػػػػي   علػػػػوـ  إلنسػػػان   (.1987رشػػػػدم. ) طعيمػػػة

 .العربي
 ،فاعل ػػػ   سػػػ خد ـ خػػػر ئط   م ػػػاى ـ فػػػي  ػػػدر س مػػػادة  ألح ػػػاء وأثػػػره فػػػي (. 2009ذنػػػد. ) طػػػه"

رسػالة  ، جر   ػ  فػي محافظػ    قن طػرة  "   حص ؿ   در سي  طل     ثاني   ثانوي   علمي  )در سػ  
 غير منشكرة، جامعة دمشؽ. ماجستير

 ،لربػػد ،1ط ،يػػا و عل ميػػا" عّلم "   ن ػػ    معرف ػػ  لك سػػاب   م ػػاى ـ:  .2004. )محمػػد الطيطػػي :
 .دار ا مؿ

 ،نمو   م اى ـ   علم   و  ر اضػ   عنػد  ألط ػاؿ" (.1996. )عبد اللطيؼ حيدر،ك  عبد اهلل عبابنة"، 
 .دار القلـ: دبي ،1ط

 ،دار ةبا : القاذرة ،" نم     م اى ـ   علم   و  ر اض     ط اؿ" د.ت(.. )عزة عبد الفتاح. 
 ،أثر  سػ خد ـ خػر ئط   م ػاى ـ فػي    حصػ ؿ   در سػي  طػالب   صػؼ  (.2005مصعب. ) العترم"

 السعكدية. ،سعكدجامعة الملؾ ، منشكرة رسالة ماجستير ر،   ثاني   م وسط في مادة    قو
 ،حل ػػػؿ    ػػػوقي   اعل ػػػ   سػػػ خد ـ  سػػػ ر   ج  ي ر (.2007. )ايػػػكدكرة دم بػػػاز،ك  سػػػهير العتػػػكـ   

المجلػػػة ا ردنيػػػة فػػػي العلػػػكـ    خػػػر ئط   م اىم ػػػ  و لس قصػػػاء فػػػي  حصػػػ ؿ   طل ػػػ  فػػػي   علػػػوـ"،
 .272-251 (،3)3، التربكية

 ،نحو ػػػػػػػ  فػػػػػػي منػػػػػػػاىج   مرحلػػػػػػػ  "   نظػػػػػػػ ـ   يرمػػػػػػػي  لم ػػػػػػاى ـ   .2003. )غسػػػػػػاف العػػػػػػدكم  
 .288-257، (1)19، مجلة جامعة دمشؽ  إلعد د  /در س  م د ن   في دم ؽ"،
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 ،سػػػ ر   ج    سػػػ خد ـ أثػػػر" (.2012. )ميرفػػػت عػػػراـ  K.W.L وميػػػار ت   م ػػػاى ـ  ك سػػػاب فػػػي 
 ،ااسػالمية الجامعػة منشكرة، ماجستير رسالة ،ر ألساسي   سا ع   صؼ طا  ات  دى   ناقد     ك ر

 .غزة
 ،در سػ     عمل ػ  فػي و   قػو ـ   ق ػاس:    ر و ػ    علػوـ في   منيؿ" (.2008. )رحيـ العزاكم   "، 

 .دجلة دار: عماف ،1ط
 ،حصػػ ؿ علػػى   جغر ف ػػا  ػػدر س فػػي   م ػػاى ـ خػػر ئط  سػػ خد ـ أثػػر" (.2004. )ررامػػى عػػزب    

 جامعػة ،منشػكرة ماجسػتير رسػالة ،" إلعػد دي   ثػاني   صػؼ  الم ذ  دى  لس دل ي     ك ر و نم  
 .، مصرالكادم جنكب

 ،دار المسيرة: عماف، 2ط ،"طرؽ وأسا  ب  در س   علوـ"  .2002ميشيؿ. ) عطا اهلل. 
 ( .2004عفانة، عزك ك الخزندار، نا لة.) ،"دار : غػزة ،1ط "   ػدر س   صػ ي  ا ػذكاو ت   م عػددة

 .آفاؽ
 ،عمػػاف، 1ط فػػي مجموعػػات"،  عّلـ"  ػػ  .2008). ةنا لػػ كالخزنػػدار،جمػػاؿ  عػػزك كالزعػػانيف، عفانػػة :

 .دار المسيرة
 ،العربية النه ة دار: بيركت ،1ط ،"أفضؿ  قو ـ نحو" (.2001. )جنكر عقؿ. 
 ،عر  ػػػ  و  لغػػػ  و  ر اضػػػ ات   علػػػوـ فػػػي و ط  قػػػات نمػػػاذج    ػػػدر س" (.2008. )محمػػػد علػػػي   

 .دار الفرر العربي: القاذرة ،1ط ،" لج ماع   و  در سات
 ،1ط "طػػرؽ  ػػدر س   علػػوـ  لمرحلػػ   ألساسػػ  "، (.2007. )عبػػد الحرػػيـ عيػاش، آمػػاؿ كالصػػافي ،

 .دار الفرر: افعم
 ػكؿ   سػ ر   ج   "أثػر (.2008. )العيسػكم، تكفيػؽ   V  علم ػ     م ػاى ـ  ك سػاب فػي    نائ ػ  

 ااسػالمية، ماجسػتير منشػكرة، الجامعػة رسػالة غػزة"،   ألساسػي   سػا ع طػالب  دى   علـ وعمل ات
 فلسطيف.، غزة

 ،المصػػػػرية المجلػػػػة ،" إلحصػػػػائ    لدل ػػػػ    مكمػػػػؿ   وجػػػػو    ػػػػأث ر حجػػػػـ" (.1997. )رشػػػػدم فػػػػاـ 
 .75-57 ،(6، )النفسية للدراسات

 ،دار الشركؽ: عماف، 1ط "  منياج    عل مي و   در س    عاؿ"،  .2006سهيلة. ) الفتالكم. 
 ،منيػػػاج    عل مػػػي و   وجػػػو  إل د و وجي/  نظر ػػػ  ر (.2006حمػػػد. )ج ك ذاللػػػي، سػػػهيلة الفػػػتالكم  

 .دار الشركؽ: عماف، 1، طو   ط  ؽ"
 أثػػر  سػػ خد ـ خػػر ئط   م ػػاى ـ فػػي   ئػػ   عاون ػػ  علػػى ميػػارة  نػػاء  (.2006. )ةبػػاض، عبػػد اهلل"

  خػػػر ئط و لح  ػػػاظ  معلوما يػػػا  ػػػدى  الم ػػػذ   مرحلػػػ    م وسػػػط  فػػػي مػػػادة   علػػػوـ  مد نػػػ  مكػػػ  
 56-13 (،115) ،مجلة رسالة الخليج  مكرم " 

 ( .1998ةطامي، يكسؼ .)     الشركؽدار : عماف، 1ر، طو   عل ـ   ص ي  عّلـ" س كو وج. 
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 ( .خر ئط   م اى م  / أسسيا   نظر ػ   ط  قػات علػى   .2005ةطامي، يكسؼ كالركساف، محمػد  "
 دار الفرر.: عماف، 1ط دروس   قو عد   عر   "،

 ( .2000ةطػػػػامي، يكسػػػػؼ كةطػػػػامي، نايفػػػػة .)دار : عمػػػػاف، 1ر، ط   صػػػػ ي  عّلـ" سػػػػ كو وج     ػػػػ
 .الشركؽ

 ( .ر 2001ةطامي، يكسؼ كةطامي، نايفة .)دار الشركؽ: عماف، 1ر، ط س كو وج      در س. 
 ،دار المعرفة الجامعية :ا سرندرية  ألساس ات في  در س   علوـ"،ر  (.2004فااد. ) ةالدة. 
 ،دار دجلة: ، عماف1ط " طرؽ  در س   علوـ"، (.2009. )سحر راتكت. 
 ،دار : ا ردف ،1ط "  ق ػػػػاس و   قػػػػو ـ  جد ػػػػد ت ومناق ػػػػات"، (.2007. )عبػػػػد الكاحػػػػد الربيسػػػػي

 .جرير
  حل ػػؿ   م ػػاى ـ     ئ ػ     د لػػ   ػػدى طل ػ   ألوؿ   ثػػانوي فػػي محػػافظ ي "(. 3123) .رحيلػي، سػنا 

 رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة دمشؽ، سكريا. "،دم ؽ ور ؼ دم ؽ

 ،مصػػػطلحات    ر و ػػػ    معرفػػػ  فػػػي   منػػػاىج "معجػػػـ  ،  2003علػػػي. ) الجمػػػؿ،ك حمػػػد ج اللقػػػاني  
 .عالـ الرتب: القاذرة، 3ط ،وطرؽ    در س"

 ( .علػػػ ـ   علػػػوـ 1998مػػػارتف، رالػػػؼ ك سيرسػػػتكف، رػػػكليف ك كيينػػػر، رػػػي ك جيرلػػػكفيتش، جػػػاؾ " . 
بػراذيـغػدير زيزفػكف، ك ، ترجمػة جم ع  ألط اؿ"،  المررػز العربػي : ، دمشػؽخطايبػة كعبػد اهلل ،ذاشػـ ا 

 .طبعة اانية(1997)العمؿ ا صلي نشر فيكالترجمة كالتأليؼ كالنشرللتعريب 
 ،دار  :عمػاف ،1ط ر،  ق ػاس و   قػو ـ   صػ ير. (2009).عبد الحرػيـ كالمهيدات، لبراذيـ المحاسنة

 .جرير
 ،آفػاؽ    علػ ـ   ج ػد فػي مج مػع   معرف /رؤ ػ    نم ػ    مج مػع "  .2005صالح الديف. ) محمكد

 .عالـ الرتب: القاذرة ،"  عر ي و قدمو
 ،مرتبة العبيراف: الرياض ،1ط " در س   علوـ  أص ؿ و حد ث"،  .1999. )لبراذيـ المحيسف. 
  دار : عمػػػاف ،2ط ر،"  م سػػر فػػػي علػػـ   ػػػن س    ر ػػوي  .1996. )حمػػػدج بلقػػيس،مرعػػي، تكفيػػؽ ك

 .الفرةاف
 دار المسيرة: عماف، 4ط طر ئؽ    در س   عام "،" (.2009كالحيلة، محمد. ) مرعي، تكفيؽ. 
 ( .2009مصطفى، حساـ )،  أثر  س خد ـ   خر ئط   م اى م   في  طو ر  إل ػد ع فػي   ر اضػ ات"

، جامعػػػة النجػػػاح منشػػػكرة رسػػػالة ماجسػػػتير  طل ػػػ    صػػػؼ   سػػػا ع  ألساسػػػي فػػػي  ر  ػػػ  ق اط ػػػ "،
 فلسطيف.، نابلس الكطنية،

 ( .2005مصطفى، محمػد.)  فعا     س خد ـ خر ئط   م اى ـ وخر ئط    كؿ"V  في  در س   علػوـ
جامعػة  ،منشػكرة رسػالة ماجسػتير ،على  نم     وعي     ئي و   حص ؿ   الم ػذ   مرحلػ   إلعد د ػ "

 .مصر، حلكاف
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 ،أثػػػر  سػػ خد ـ خػػػر ئط   م ػػاى ـ فػػػي    حصػػ ؿ   معرفػػػي   الم ػػذ   صػػػؼ   .2002. )ذػػدل مرػػي"
 .179-178 (،2)3، مجلة العلكـ التربكية كالنفسية ،في مادة   علوـ"   ثا ث  ل  د ئي

 عػاوني"  عّلـ  ػ  ف:  معّلمػ"   ػامؿ فػي  ػدر ب   .2003. )ماسسة الرياض نجػد للتربيػة كالتعلػيـ   ، 
 .دار المالؼ: الرياض ،1ط

 م حركػ  رسػوـ  ػر مج  سػ خد ـ "أثػر (.2011. )المكمني، مأمكف كدك ت، عػدناف كالشػلكؿ، سػعيد 
  الم ػذ علػى  جر   ػ  در سػ "  علم ػ   لم ػاى ـ    الم ػذ  ك سػاب فػي  ػدر س   علػوـ فػي علم ػ 
 . 680-647، (4،3)27، دمشؽ جامعة مجلة، " ألساسي   سادس   صؼ

 م اى ـ    د ل  عػف  عػض م ػاى ـ   ور ثػ   ػدى طػالب   صػؼ   ثا ػث ر(. 3119) .الناشرم، محمد  
رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرة، جامعػػػة جـ القػػػرل، المملرػػػة العربيػػػة  ر،  م وسػػػط  محافظػػػ    قن ػػػذة

 السعكدية.

 جاىػػات حد ثػػ  فػػي  علػػ ـ   علػػوـ فػػي   .2005م، جحمػػد كراشػػد، علػػي كسػػعكدم، منػػى. )النجػػد  "
 دار الفرر العربي.: القاذرة، 1ط ضوء   معا  ر   عا م   و نم       ك ر و  نظر      نائ  "،

 ماسسة الرسالة: بيركت ،10ط علـ   ن س    ر وي"،ر (.2005. )نشكاتي، عبد المجيد. 
 ( .بػػػراذيـك  جحمػػػد الصػػػفدم، ،ر، ترجمػػػة عّلـك ػػػؼ  ػػػ  عّلػػػـ"  .1995نكفػػػاؾ، جػػػكزؼ كجػػػككيف، بػػػكب  ا 

 (1905)العمؿ ا صلي نشر في .جامعة الملؾ سعكد: الرياض ،1ط الشافعي،
 دار الرتػاب الجػامعي : اامػارات ،  علػوـ"" ألسػا  ب   حد ثػ  فػي  ػدر س   .2008). الهكيػدم، زيػد

 .العيف
  ،وث قػػػ    معػػػا  ر   وطن ػػػ   لمنػػػاىج   در سػػػ   فػػػي   جميور ػػػ    عر  ػػػػ  . (2007)كزارة التربيػػػة"

 .  سور  "
 ( ،2009كزارة التربية ،) الماسسة العامة للطباعة: ، سكريار   معّلـ"   علوـ ،  صؼ   ر  ع، ك اب. 
 ( ،سكريا. ،الالذةية مديرية التربية، ، "  نظاـ   د خلي  لمد رس"  .2010كزارة التربية 
 ( .2001الكسػػػيمي، عمػػػاد الػػػديف.)  خػػػر ئط   م ػػػاى ـ علػػػى    حصػػػ ؿ   سػػػ ر   ج  "أثػػػر  سػػػ خد ـ

و نم ػػ    ل جػػاه نحػػو مػػادة   علػػوـ  ػػدى  الم ػػذ   مرحلػػ    م وسػػط   ا مملكػػ    عّلـو لح  ػػاظ  ػػا 
 .153-106، (75)،ات في المناذج  كطرؽ التدريسمجلة دراس،   عر      سعود  "
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  2  ملحؽ )
   مح وى  حل ؿ  س مارة
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م يـو   
 )عاـ   رئ س

  م يـو 
    رعي

 م يـو أقؿ عموم  
 )مس وى أوؿ 

 م يـو أقؿ عموم  
  ثاف)مس وى 

 م يـو أقؿ عموم  
 )مس وى ثا ث 

 مثاؿ م يـو خاص

 العيف ع ك البصر  مفهـك العيف   ع ف و أقساميا

 الكجه جكؼ العيف تسرف 
 عظميال
  تمرننا العيف مف راية ا شيا 
  تمرننا العيف مف تمييز ا شيا 

 
 
 
 

 

  تمرننا العيف مف
مف حيث  تمييز ا شيا 

 الشرؿ
  تمرننا العيف مف

تمييز ا شيا  مف حيث 
 اللكف

  تمرننا العيف مف
تمييز ا شيا  مف حيث 

 ا بعاد

   

تتركف العيف مف ا ع ا    جةساـ العيف
كا كساط  ،كررة العيف ،الملحقة
 كعدد مف ا جزا  ،الشفافة
 ا خرل

 

  ا ع ا  الملحقة
 ذي الحاجب، بالعيف:

 اليدة الدمعيةك  الجفناف،ك 
 
 
 

 :ذك الشعر المكجكد فكؽ جفف العيف الحاجب 
  يبعد الحاجب المكاد السا لة عف العيف 
 يمن  الجفناف الجفاؼ مف خالؿ نشر الدمكع 
 ينظؼ الجفناف العيف مف خالؿ نشر الدمكع 
  تفرز اليدة الدمعية الدم 

 
 
 
 
  الدم  العيفيعقـ  
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 تتركف ررة العيف مف 

ة، ي:الصلبة، كالمشيم
 كالشبرية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ا كساط الشفافة ذي 

 
 
 ذي الطبقة ا كلى  :البي ا  جك الصلبة

 الخارجية مف طبقات العيف
   تركف الصلبة ذات لكف جبيض 
 تحمي الصلبة العيف 
  الصلبة ال ك تعرس 
 مف  ة: ذي الطبقة الاانية )الكسطى(يالمشيم

 طبقات العيف
 ة المكاد اليذا ية عف طريؽ يتكصؿ المشيم

 جكعية دمكية خاصة للى الشبرية
 ة ا كرسجيف عف طريؽ جكعية يتكصؿ المشيم

 دمكية خاصة للى الشبرية
 :ذي الطبقة الاالاة كا خيرة مف  الشبرية

 طبقات العيف
 عند اابصار عف مساكلة الشبرية تركف 

 الشخص 
  تحكؿ الشبرية ال ك  الكاة  عليها للى دفعات

 عصبية 
 

 ذي طبقة شفافةالقرنية : 

   العيفيرطب الدم 
 يسهؿ الدم  حررة الجفنيف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  تنتقؿ الدفعات العصبية عف طريؽ

 العصب البصرم للى المخ
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القرنية كالجسـ البلكرم 
كالخلط الما ي كالخلط 

 الزجاجي
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  ا جزا  ا خرل
المركنة للعيف ذي: 

 القزحية، كالحدةة

 
 
 
 

   في مقدمة العيف القرنيةتكجد 
  تحكم القرنية جكعية دمكية   
  على ا كرسجيف مف الخلط  القرنيةتحصؿ

 الما ي
  جسـ مرف شفاؼالجسـ البلكرم : 
 
  محلكؿ: ذك الخلط الما ي 
 حجرة العيف ا مامية  الخلط الما ي يمأل 
 ذك محلكؿالخلط الزجاجي : 
  حجرة العيف الخلفية  الخلط الزجاجييمأل 
 

 تركف القزحية مساكلة عف لكف العيف 
  تتركف القزحية مف ع الت 
 
 
  الحدةة: ذي دا رة سكدا 
 
 
 تكجد الحدةة في منتصؼ القزحية 

 
 
 
 
 
 

  يشبه الجسـ المرف الشفاؼ العدسة
 محدبة الكجهيف

 
 
 
 
 
   تتحرـ ع الت القزحية في تكسي

 فتحة حدةة العيفكت ييؽ 
 

 
 

  تركف الحدةة سكدا  نتيجة امتصاص
 لليها بكاسطة جنسجة العيفال ك  الداخؿ 
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م يـو   
 )عاـ   رئ س

 م يـو أقؿ عموم     م يـو    رعي
 )مس وى أوؿ 

 م يـو أقؿ عموم  
  )مس وى ثاف

 م يـو أقؿ عموم  
 )مس وى ثا ث 

م يـو 
 خاص

 مثاؿ

دور   ع ف في 
   رؤ  

 تحصؿ الراية عند تكفر منب   ك ي  شركط الراية
  للى العيفتحصؿ الراية عند كصكؿ ال ك  مف الجسـ 
 

 
  ياار لكف الجسـ على

 الراية

 
   يناػػػػػػر السػػػػػػطح ا بػػػػػػيض ال ػػػػػػك

 الساةط عليه
   يمػػػػػتص السػػػػػطح ا سػػػػػكد ال ػػػػػك

 الساةط عليه

  

المطابقة عملية يقـك فيها الجسـ البلكرم المرف بتشريؿ خياؿ مقلكب   المطابقة
 للجسـ المتحرؾ على الشبرية

  عملية المطابقة مف راية كا حة لألجساـ سكا  ةريبة جك بعيدةتمرننا 

    

 يحدث ااحساس بالراية عند كصكؿ تنبيه خياؿ الجسـ للى المخ  ااحساس بالراية

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  ينتقؿ تنبيه خياؿ الجسـ
عبر العصب البصرم 

 للى المخ

 

 ينبه خياؿ الجسـ الشبرية 
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م يـو   
 )عاـ   رئ س

   م يـو
    رعي

 م يـو أقؿ عموم  
 )مس وى أوؿ 

 م يـو أقؿ عموم  
  )مس وى ثاف

 م يـو أقؿ عموم  
 )مس وى ثا ث 

 مثاؿ م يـو خاص

ةصر  ع وب   رؤ  
 البصر
 )الحسر(

 

  ترػػػكف صػػػػكر ا جسػػػػاـ البعيػػػػدة فػػػػي
 ةصر البصر جماـ الشبرية 

 يرافؽ ةصر البصر جعراض 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لقصر البصر عالج 
 
 
 

 
 
 

  جعػػػػػراض ةصػػػػػر البصػػػػػر صػػػػػعكبة مػػػػػف
 الراية مف مسافة بعيدة

  مػػػػػف جعػػػػػراض ةصػػػػػر البصػػػػػر ت ػػػػػييؽ
 الجفكف مف مسافة بعيدة

  مػػف جعػػراض ةصػػر البصػػر الحػػكؿ عنػػد
 ا طفاؿ

 مف جعراض ةصر البصر الصداع 
 

  يرػػػكف عػػػالج ةصػػػػر البصػػػر باسػػػػتعماؿ
 نظارة طبية 

 

  يرػػػكف عػػػالج ةصػػػػر البصػػػر باسػػػػتعماؿ
 العدسات الالصقة

  البصر بالليزريركف عالج ةصر 
 
  بالجراحةيركف عالج ةصر البصر 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ترػػػكف النظػػػارة الطبيػػػة المسػػػتخدمة

فػػػي عػػػالج ةصػػػر البصػػػر مقعػػػرة 
 الكجهيف 

 
 

   ييير الليزر معدؿ انرسػار ال ػك
 عبر القرنية 

  تيير الجراحة معدؿ انرسار
 ال ك  عبر القرنية جك العدسة 

  
 

مشاذدة 
عف التلفاز 
 ةرب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زراعة 
عدسة 
 ل افية 
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 مد البصر
 )الطمس(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تركف صكر ا جساـ القريبػة فػي مػد
 البصر خلؼ الشبرية 

 يرافؽ مد البصر جعراض 
 
 
 
 
 
 

 لمد البصر عالج 
 

 
 
 

  مػف جعػػراض مػػد البصػر صػػعكبة الرايػػة
 مف مسافة ةريبة 

 مف جعراض مد البصر حكؿ ا طفاؿ 
  مف جعراض مد البصر الصداع 

 
 

  يركف عالج مد البصر باسػتعماؿ نظػارة
 طبية

 
  يرػػػػػكف عػػػػػػالج مػػػػػػد البصػػػػػػر باسػػػػػػتعماؿ

 العدسات الالصقة
 يركف عالج مد البصر بالليزر 
 
 يركف عالج مد البصر بالجراحة 

 
 
 
 
 

 

  يحدث الصداع نتيجة لجهاد
 العيف

 

  ترػػػكف النظػػػارة الطبيػػػة المسػػػتخدمة
محدبػػػػة فػػػػي عػػػػالج مػػػػد البصػػػػر 

 الكجهيف
 
 
   ييير الليزر معدؿ انرسػار ال ػك

 عبر القرنية 

  تييػػػػػػر الجراحػػػػػػػة معػػػػػػدؿ انرسػػػػػػػار
 ال ك  عبر القرنية جك العدسة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

صػػػػػػػػػػػػػػعكبة 
 القرا ة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زراعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
عدسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 ل افية 
مد البصر  

 الشيخي

 لمد البصر الشيخي جسباب 
 
 

  يرافؽ مد البصر الشيخي التقدـ في
 العمر

 
 

  يسػػػبب تقػػػدـ العمػػػر نقػػػص مركنػػػة
 العدسة البلكرية

 

  ينػػػتج عػػػػف نقػػػص مركنػػػػة العدسػػػػة
الرايػػػػػة مػػػػػف البلكريػػػػػة صػػػػػعكبة 

 مسافة ةريبة

عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 الخياطػػػػػػػػػػػػػة
   جك القرا ة
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 يرافؽ مد البصر الشيخي جعراض 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 عالج لمد البصر الشيخي 

  مػػف جعػػراض مػػد البصػػر الشػػيخي لبعػػاد
الجسػػػػػػػـ الػػػػػػػػدةيؽ جك الرتػػػػػػػػاب للرايػػػػػػػػة 

 بك كح
  مػػػػػػػف جعػػػػػػػراض مػػػػػػػد البصػػػػػػػر الشػػػػػػػيخي

 الصداع
  ،مف جعػراض مػد البصػر الشػيخي ظهػكر

 عادة بعد سف ا ربعيف
 مػػػػػػػف جعػػػػػػػراض مػػػػػػػد البصػػػػػػػر الشػػػػػػػيخي 

 صعكبة الراية مف مسافة ةريبة

 

   يرػػػػػػػكف عػػػػػػػالج مػػػػػػػد البصػػػػػػػر الشػػػػػػػيخي
 باستعماؿ نظارة طبية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  تقسػػػػـ النظػػػػارة الطبيػػػػة المسػػػػتعملة

فػػي عػػالج مػػد البصػػر الشػػيخي 
للػػػى جػػػزجيف: جػػػز  علػػػكم كجػػػز  

 سفلي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  يرػػػكف الجػػػز  العلػػػكم فػػػي النظػػػارة

الطبية المستعملة في عالج مػد 
للرايػػػػة  ان البصػػػر الشػػػيخي عاديػػػ

 البعيدة
  يرػػكف الجػػز  السػػفلي فػػي  النظػػارة

الطبية المستعملة في عالج مػد 
البصػػػػػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػػػػيخي للقػػػػػػػػػػػػرا ة 

 كا عماؿ الدةيقة
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م يـو   
 )عاـ   رئ س

  م يـو 
    رعي

 م يـو أقؿ عموم  
 )مس وى أوؿ 

 م يـو أقؿ عموم  
  مس وى ثاف)

 م يـو أقؿ عموم  
 )مس وى ثا ث 

م يـو 
 خاص

 مثاؿ

الرمد  أمر ض   ع ف
 القيحي

 تسبب الجراايـ الرمد القيحي 
 يتصؼ الرمد القيحي بظهكر ةيح مخاطي 
 
 
  الكاحػػػػدة بعػػػػد العينػػػػيف يتصػػػػؼ الرمػػػػد القيحػػػػي برصػػػػابة

 ا خرل
 يتصؼ الرمد القيحي باحتقاف الملتحمة الشديد 

 
  يتجم  القيح المخاطي ليالن 
  يظهر القيح المخاطي بيف ا جفاف 
 يظهر القيح المخاطي على ا ذداب 

 
 
 

  

الرمد 
 الحبيبي
 )التراخكما(

 تسبب الفيركسات الرمد الحبيبي 

 

  الحبيبي بسبب الفقرالرمد ينتشر  
  ةلة النظافة الحبيبي بسببالرمد ينتشر   

  انعداـ العناية الصحية الحبيبي بسببالرمد ينتشر 

 

 

  تدعى الفيركسات المساكلة عف الرمد
 الحبيبي بالرالميديا التراخكمية
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م يـو   
 )عاـ   رئ س

  م يـو 
    رعي

 م يـو أقؿ عموم  
 )مس وى أوؿ 

 م يـو أقؿ عموم  
  مس وى ثاف)

 عموم  م يـو أقؿ 
 )مس وى ثا ث 

 مثاؿ م يـو خاص

 ألذف و 
 أقساميا

مفهـك 
 ا ذف

   ا ذف ع ك السم 
  تقػػػ  ا ذنػػػاف علػػػى جػػػانبي

 الرجس
 سػػػػماع ا ذف مػػػػف  نػػػػاتمرن

 ا صكات 
 تمييػػػػػز ا ذف مػػػػػف  نػػػػػاتمرن

 ا صكات
 
 

 
 
 
 
 

 

 تمييػػػػز ا صػػػػكات مػػػػف ا ذف مػػػػف  نػػػػاتمرن
  الصكت حيث صفات

 مف تمييز ا صكات ا ذف مف  ناتمرن
 حيث جهة صدكر الصكت

   

جةساـ 
 ا ذف

  تقسػػػػػػـ ا ذف للػػػػػػػى: ا ذف
ا ذف ك الخارجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، 
ا ذف ك الكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطى، 

 الداخلية
 

 مف الصيكاف ا ذف الخارجية تتركف، 
 ،كمجرل السم  الخارجي )ةناة ا ذف(

 كغشا  الطبؿ)طبلة ا ذف(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الصيكاف ذك جز  ا ذف الخارجي 
 الصيكاف مادة غ ركفية مرنة 
  مجػػػرل السػػػم  يمتػػػد الصػػػيكاف داخػػػؿ

 بشرؿ جنبكبي الخارجي
  دكر جمالييكجد للصيكاف 
  كظيفييكجد للصيكاف دكر 
 
 
 

 
 
 
 
 
 يقـك الصيكاف بتحديد اتجا، الصكت 
  يقػػػػػػػـك الصػػػػػػػيكاف بتجميػػػػػػػ  ا ذتػػػػػػػزازات

 الصكتية
  يقػػػػػػػـك الصػػػػػػػػيكاف بتكجيػػػػػػػػه ا ذتػػػػػػػػزازات
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   تحتكم ا ذف الكسطى عظيمات السم
 الاالث 

  تتصؿ ا ذف الكسطى بالبلعـك بكاسطة
 ةناة جكستاش

 
 

  مف القكةعة  ا ذف الداخليةتتركف
 ،كالقنكات الهاللية، )الحلزكف(
 كالعصب السمعي ،كالدذليز

 
 
 
 

 
 
  غشػػا  الطبؿ)طبلػػة ا ذف( ذػػك طبقػػػة

 جلدية رةيقة
 
 

 ذػػػػػػػػػي  :عظيمػػػػػػػػات السػػػػػػػػػم  الػػػػػػػػاالث
 الررابك  السنداف،ك  المطرةة،

 
 
 
 

  القكةعة الحلزكفتدعى 
 تركف القكةعة مملك ة بسا ؿ 
 تشبه القكةعة ةكةعة الحلزكف 
 
  ا ذف يخػػػػرج العصػػػػػب السػػػػػمعي مػػػػػف

 للى المخ الداخلية

الصػػػػػػػػػكتية عبػػػػػػػػػر مجػػػػػػػػػرل السػػػػػػػػػػم  
 الخارجي للى غشا  الطبؿ 

 

 مجػػػػػرل  تيلػػػػؽ الطبقػػػػة الجلديػػػػة الرةيقػػػػة
مػػػف الػػػداخؿ كسػػػػط  السػػػم  الخػػػارجي

 ا ذف
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  م يـو  )عاـ   رئ سم يـو   
    رعي

 م يـو أقؿ عموم  
 )مس وى أوؿ 

 م يـو أقؿ عموم  
  مس وى ثاف)

 م يـو أقؿ عموم  
 )مس وى ثا ث 

 مثاؿ م يـو خاص

دكر جةساـ  دور  ألذف في   سمع
ا ذف في 
 السم 

 
 

  يقسـ دكر جةساـ ا ذف
في السم  للى دكر 
 ،جةساـ ا ذف الخارجية

دكر جةساـ ا ذف  ك
دكر جةساـ ، ك الكسطى

 ا ذف الداخلية

 للػػػػى دكر  يقسػػػػـ دكر ا ذف الخارجيػػػػة
كدكر مجػػػػػػػرل السػػػػػػػم   الصػػػػػػػيكاف،

 كدكر غشا  الطبؿ

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  دكر ا ذف الكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػطى ذػػػػػػػػػػػػػػػػػػك دكر
 عظيمات السم  الاالث

 
 
 

 
 

 دكر ا ذف الداخليػة ذػػك دكر القكةعػػة، 
 كدكر العصب السمعي

  يقػػػـك الصػػػيكاف بتجميػػػ  الصػػػكت المنتقػػػؿ فػػػي
 الهكا  

  يقـك الصيكاف بترريز الصكت 
  يقػػػػـك الصػػػػيكاف بنقػػػػؿ الصػػػػكت عبػػػػر مجػػػػرل

 السم  للى غشا  الطبؿ
 يهتز غشا  الطبؿ عند كصكؿ الصكت اليه 
  يقػػػػػػـك غشػػػػػػػا  الطبػػػػػػػؿ بنقػػػػػػػؿ ا ذتػػػػػػػزاز للػػػػػػػى

 عظيمات السم  الاالث
 

  تهتػػز عظيمػػات السػػم  عنػػد كصػػكؿ ا ذتػػزاز
 غشا  الطبؿمف 

  تنقؿ عظيمات السم  المهتزة ا ذتزاز للى
 القكةعة

 

 عنػد كصػكؿ ا ذتػزاز مػف يهتز سػا ؿ القكةعػة 

 ث عظيمات السم  الاال
  ينقػػػػؿ سػػػػا ؿ القكةعػػػػة ا ذتػػػػزاز للػػػػى العصػػػػب

 السمعي
  ينقؿ العصب السمعي ا ذتزاز للى المخ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  يسػػػاعد المػػػخ علػػػى
فهػػػػػػػػػـ الصػػػػػػػػػكت 
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 ا ذفالذم تلقته 
   يحػػػدث ااحسػػػاس

بالسػػػػػػػػػػم  عنػػػػػػػػػػد 
كصػػكؿ الصػػكت 

 للى المخ

نقص السم   
 عند ا طفاؿ

  يسبب نقص السم  عند
ا طفاؿ فقداف الطفؿ 

 ةدرات معينة

   يفقد الطفؿ المصاب بنقص السم
 تطكير المهارات القدرة على

 
 
 
 
   يفقػػػد الطفػػػؿ المصػػػاب بػػػنقص السػػػم

ا نخػػراط فػػي المجتمػػ  القػػدرة علػػى 
 معهكالتعايش 

   يفقػػػد الطفػػػؿ المصػػػاب بػػػنقص السػػػم
 الرالـ بشرؿ صحيح القدرة على

  يفقد الطفؿ المصاب بنقص السم  القدرة
 على تطكير مهاراته اادرارية

  يفقد الطفؿ المصاب بنقص السم  القدرة
 تربكيةال على تطكير مهاراته

  يفقد الطفؿ المصاب بنقص السم  القدرة
 على تطكير مهاراته العقلية
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م يـو   
 )عاـ   رئ س

 م يـو أقؿ عموم     م يـو    رعي
 )مس وى أوؿ 

 م يـو أقؿ عموم  
  مس وى ثاف)

 م يـو أقؿ عموم  
 )مس وى ثا ث 

 مثاؿ م يـو خاص

جمراض ةساـ ج أمر ض  ألذف
 ا ذف

 
 
 
 
 

 

 التهاب ا ذف الكسطى  التهاب ا ذف الكسطى تسبب الميرركبات 

 
 
 
 

 

  تهػػػػػاب مػػػػػف البلعػػػػػـك للػػػػػى ا ذف لينتقػػػػػؿ ا
 ةناة جكستاش عبرالكسطى 

 

  جعراض التهاب ا ذف الكسطىيرافؽ 
 

  تهاجـ الميرركبات المريض بعد السباحة
 في البرؾ كا نهار

  تهاجـ الميرركبات المريض بعد ااصابة
 بأمراض البرد

 
 
 

 احمػرار  التهاب ا ذف الكسطى مف جعراض
 في طبلة ا ذف

 المصػػػػاب بالتهػػػػاب ا ذف  يشػػػػعر المػػػػريض
 الكسطى باقؿ في ا ذنيف 

 المصػػػػاب بالتهػػػػاب ا ذف  يشػػػػعر المػػػػريض
  الكسطى ب عؼ في السم 

 المصػػػػاب بالتهػػػػاب ا ذف  يشػػػػعر المػػػػريض
  الكسطى بحرارة مرتفعة

 المصػػػػاب بالتهػػػػاب ا ذف  يشػػػػعر المػػػػريض
 الكسطى بألـ شديد في الرجس 

 المصػػػػاب بالتهػػػػاب ا ذف  يشػػػػعر المػػػػريض
 بأف لصكته طنينان في الرجسالكسطى 
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 ماةتالصمـ ال  عػػػف تػػػرارـ لفػػػرازات  ماةػػػتالصػػػمـ ال يػػػنجـ
 دذنية صفرا  

 

   تفػػػػػرز غػػػػػػدة خاصػػػػػػة فػػػػػػي مجػػػػػػرل السػػػػػػم
 اافرازات الدذنية الصفرا  

  

 الصمـ الجز ي جك التاـ   عػػف لصػػابة  الصػػمـ الجز ػػي جك التػػاـيػػنجـ
   في ا ذف الداخلية

  عػػف تمػػػزؽ  الصػػػمـ الجز ػػي جك التػػػاـيػػنجـ
 غشا  الطبؿ

  عػػف لصػػابة  الصػػمـ الجز ػػي جك التػػاـيػػنجـ
ا ذف  فػػي عظيمػػات السػػم  الػػاالثفػػي 

 الكسطى

   

  صحة ا ذف   تركف المحافظة على
باع تّ باصحة ا ذف 
 حددةسلكريات م

  نحػػػػافظ علػػػػى صػػػػحة ا ذف بعػػػػدـ لدخػػػػاؿ
 ججساـ غريبة كةاسية فيها

  نحػػػافظ علػػػى صػػػحة ا ذف بتنظيػػػؼ ا ذف
 يكميان 

  نحػػػافظ علػػػى صػػػحة ا ذف بتجفيػػػؼ ا ذف
 بعد ا ستحماـ بمنديؿ نظيؼ

  نحػػافظ علػػى صػػػحة ا ذف بفػػتح الفػػـ عنػػػد
 حدكث صكت ةكم

  نحػػػافظ علػػػى صػػػحة ا ذف با بتعػػػاد عػػػف
 مصادر ال جيج
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م يـو   
 )عاـ   رئ س

 م يـو أقؿ عموم     م يـو    رعي
 )مس وى أوؿ 

 م يـو أقؿ عموم  
  مس وى ثاف)

 أقؿ عموم  م يـو 
 )مس وى ثا ث 

 مثاؿ م يـو خاص

  عو مؿ   مؤثرة 
في  ن  ار 

   صوت

  العكامؿ
الماارة في 
انتشار 
 الصكت

 طبيعة الكسط الناةؿ للصكت    الكسػػػػط الناةػػػػؿ للصػػػػكتيقسػػػـ 
 غاز، سا ؿ، صلبللى: 

  فػػػي المػػػكاد  جسػػػرع كجسػػػهؿ انتقػػػا ن  الصػػػكتيرػػػكف
 الصلبة

  فػػػي المػػػكاد  جسػػػرع كجسػػػهؿ انتقػػػا ن  الصػػػكتيرػػػكف
 السكا ؿمنه في  الصلبة

  السػػكا ؿفػػي يرػػكف الصػػكت جسػػرع كجسػػهؿ انتقػػا ن 
 منه في اليازات

 يركف الصكت جبطأ انتقا ن في اليازات 
 
 

صكت الساعة  
 عبر الطاكلة

 
 

صكت الدلفيف 
 عبر الما 

 
صكت االة 
 عبر الهكا 

 

  آلية
ااحساس 
 بالسم 

  يحػػدث ااحسػػػاس بالسػػػم  عنػػػد
   للى المخ كصكؿ الصكت

 
 
 

 

  ينتقؿ الصكت عبر العصب
 السمعي للى المخ

 يصؿ الصكت مف الجسـ المهتز للى ا ذف   يصػػػػدر الجسػػػػـ
المهتػػػز  صػػػكتان 

رػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  فػػػػػػػػػػػػػػػػي
 ا تجاذات
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م يـو   
 )عاـ   رئ س

  م يـو 
    رعي

 م يـو أقؿ عموم  
 )مس وى أوؿ 

 م يـو أقؿ عموم  
  مس وى ثاف)

 م يـو أقؿ عموم  
 ثا ث )مس وى 

 مثاؿ م يـو خاص

مفهـك   ن     جلد
 الجلد

 الجلد ذك ع ك اللمس 

  ذك اليالؼ الخارجيالجلد 

   يمرننا الجلد مف تمييز ا شيا 

 جسـ ال فيجكس  ع ك  ع ك اللمس 
  رّله جسـال ييطي اليالؼ الخارجي 
  يمرننػػػػا الجلػػػػد مػػػػف تمييػػػػز ا شػػػػيا  مػػػػف حيػػػػث

 الشرؿ 
 حيػػػػث  يمرننػػػػا الجلػػػػد مػػػػف تمييػػػػز ا شػػػػيا  مػػػػف

 الملمس

 
 
 

  

طبقات 
 الجلد

  :يترػػػكف الجلػػػػد مػػػػف طبقتػػػػيف ذمػػػػا
 البشرة كا دمة

 
 
 

 

 الجلد مف :ذي الطبقة الخارجية البشرة 

 الطبقة السطحية تتألؼ البشرة مف طبقتيف ذما :
 كالطبقة القاعدية

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 :الجلد الداخلية مف ذي الطبقة ا دمة 

 
  الطبقة السطحية للبشرة عبارة عػف

 خاليا ميتة 
 
  عبػارة عػػف  للبشػػرةالطبقػة القاعديػة

 حيةخاليا 
 

 
 مػػػػػػكاد  الطبقػػػػػػة القاعديػػػػػػة تحتػػػػػػكم

 صباغية 
 
 

 
  تتجػدد خاليػػا الطبقػػة

السػػػػػػطحية للبشػػػػػػرة 
 باستمرار

 راار خاليا الطبقػةتت 
 للبشػػػػػػػػرةالقاعديػػػػػػػػة 
لتعػػػكض  باسػػػتمرار

 الخاليا المفقكدة

 



175 

 

  تتك   في ا دمة اليدد الدذنية 

    في ا دمة اليدد العرةيةتتك 

 تتك   في ا دمة بصيالت الشعر 

 تتك   في ا دمة الشعيرات الدمكية 

 تتك   في ا دمة النهايات العصبية 

 تتك   في ا دمة الجسيمات الحسية 

 
 
 
 
 
  يكجد في ا دمة جسيمات حسية

 تركف خاصة بال يط
  يكجد في ا دمة جسيمات حسية

 تركف خاصة بالبركدة
  يكجد في ا دمة جسيمات حسية

 تركف خاصة بالسخكنة
  يكجد في ا دمة جسيمات حسية

 تركف خاصة باللمس
  يكجد في ا دمة جسيمات حسية

  لـتركف خاصة با
 كظا ؼ

 الجلد

 

 يتلقى الجلد الماارات الخارجية 

 

  يطػػػػػرح الجلػػػػػد بعػػػػػض الف ػػػػػالت
 كالسمـك كذلؾ بكاسطة التعرؽ

  يحػػػدد الجلػػػد شخصػػػية الفػػػرد عػػػف
 ا صاب طريؽ بصمات 

   
 
 
 
 

الحرارة كاللمس 
 كا لـ 
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 ينظـ الجلد حرارة الجسـ 
 
  يحمػػي الجلػػد الجسػػـ مػػف العكامػػؿ

 ةمر يال
 

 
  يحمػػي الجلػػد الجسػػـ مػػف العكامػػؿ

 الخارجية 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراايـ، 
الفيركسػػػػػػػػػػػػات، 

 الطفيليات
 
 

الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمات 
كا حترػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾ 
كالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاد 

 الريماكية
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م يـو   
 )عاـ   رئ س

  م يـو 
    رعي

 م يـو أقؿ عموم  
 )مس وى أوؿ 

 م يـو أقؿ عموم  
  مس وى ثاف)

 م يـو أقؿ عموم  
 )مس وى ثا ث 

 مثاؿ م يـو خاص

في    جلددور 
  إلحساس

مفهـك 
النهايات 
 العصبية

 الجلدية

 ذػػػػػي  النهايػػػػػات العصػػػػػبية
نهايػػػػات ا عصػػػػاب فػػػػي 

 الجلد
  لنهايػػػات العصػػػبيةلترػػػكف 

 جنكاع
 
 
  النهايػػػػػات العصػػػػػبيةتقػػػػػـك 

 باستقباؿ رسا ؿ جلدية 
  النهايػػػػػات العصػػػػػبيةتقػػػػػـك 

بنقػػػػػؿ الرسػػػػػا ؿ الجلديػػػػػػة 
 للى المخ 

 
 
 

 

 ل ػػػيط، با للػػػى نهايػػػات خاصػػػة لنهايػػػات العصػػػبيةا تقسػػػـ
لبركدة، بػػػػػانهايػػػػػات خاصػػػػػة ك ، لـبػػػػػا  نهايػػػػػات خاصػػػػػةك 
 الحػػػرارة ، نهايػػػات خاصػػػػة-لسػػػخكنةبانهايػػػات خاصػػػة ك 
 لمسبال

 النهايػػات العصػػبيةالرسػػا ؿ الجلديػػة التػػي تسػػتقبلها  ترػػكف 
 عف ااحساسات الجلدية 

 
 
 
 
 
 
 

 

  تقسػػػػػػػػػػـ ااحساسػػػػػػػػػػات الجلديػػػػػػػػػػة للػػػػػػػػػػى
كبػػالبركدة، بػا لـ، ك  ،بال ػيط ااحسػاس
 كباللمس الحرارة،-كبالسخكنة

  

آلية 
ااحساس 
 الجلدم

  يحػػػػػػػػػػػػػػػدث ااحسػػػػػػػػػػػػػػػاس
 عنػػػػػػػد كصػػػػػػػكؿ الجلػػػػػػدم

 التنبيه الجلدم للى المخ

  التنبيه الجلدم عبر العصب الحسي للى المخينتقؿ  الرسػػػػػػػا ؿ  ا عصػػػػػػػاب الحسػػػػػػػية تسػػػػػػػتقبؿ
النهايػػػػػػػػػػػػات  مػػػػػػػػػػػػف الجلديػػػػػػػػػػػة)التنبيهات(

 العصبية
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م يـو   
 )عاـ   رئ س

  م يـو 
    رعي

 م يـو أقؿ عموم  
 )مس وى أوؿ 

 م يـو أقؿ عموم  
  مس وى ثاف)

 م يـو أقؿ عموم  
 )مس وى ثا ث 

م يـو 
 خاص

 مثاؿ

جنكاع  أمر ض   جلد
ا مراض 
 الجلدية

 تقسػػـ ا مػػراض الجلديػػة 
 ،للػػػى ااصػػػابة بالقمػػػؿ

الفطريػػػػػػات ك الجػػػػػػرب، ك 
الالشػػػػػػمانيا ك الجلديػػػػػػة، 

 الجلدية

 يسبب طفيلي القمؿ ااصابة بالقمؿ 
 النظافةبسبب لذماؿ  القمؿيصاب اانساف السليـ ب 
  اسػتعماؿ ا دكات  القمؿ مف اانساف المصاب للى السليـ عػف طريػؽبتنتقؿ العدكل

 الشخصية للشخص المصاب
 ا حترػػػػاؾ  تنتقػػػؿ العػػػدكل بالقمػػػؿ مػػػػف اانسػػػاف المصػػػاب للػػػى السػػػػليـ عػػػف طريػػػؽ

 المباشر بيف السليـ كالمصاب 
 

 الجربب ااصابة الجرب طفيلي يسمى ذامة يسبب 
  عػف طريػؽ ا حترػاؾ المباشػر بػيف تنتقػؿ العػدكل بػالجرب مػف المصػاب للػى السػليـ

 صاب السليـ كالم
  النـك في فراش المصابعف طريؽ تنتقؿ العدكل بالجرب مف المصاب للى السليـ 
  عػػػػف طريػػػؽ اسػػػػتعماؿ ا دكات تنتقػػػؿ العػػػدكل بػػػػالجرب مػػػف المصػػػػاب للػػػى السػػػليـ

 الشخصية للشخص المصاب
 

  ينتج عف ااصابة بالجرب جمراض مختلفة 
 

 الفطريات الجلدية ذي طفيليات تعيش على الخاليا الحية 
  تسبب الفطريات الجلدية التهابات جلدية رمرض سعفة القدـ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبب الفطريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات

مػػػرض سػػػعفة ية شػػػعراك ال
 القدـ

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التهابات 
 ،فطرية

 ،حزازيات
 دمامؿ
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 الفطريػػػات الجلديػػة مػػػف المصػػػاب للػػػى السػػليـ عػػػف طريػػػؽ اسػػػتعماؿ ب العػػػدكل تنتقػػؿ

 ا دكات الشخصية للشخص المصاب 
 الفطريػػات الجلديػػة مػػف المصػػاب للػػى السػػليـ عػػف طريػػؽ ا حترػػاؾ ب العػػدكل تنتقػػؿ

 المباشر بيف السليـ كالمصاب
 
 طفيلي  الجلدية االالشمانييسبب ااصابة ب 
 بحبة حلبالجلدية  االالشمانيتسمى ااصابة ب 
 مػف اانسػاف المصػاب للػى السػليـ عػف طريػؽ نػكع  الجلديػة االالشمانيتنتقؿ العدكل ب

 مف الحشرات

 مػػرض سػػعفة القػػدـ يسػبب 
 تقشر الجلد 

 مػػرض سػػعفة القػػدـ يسػبب 
 تساةط الجلد 

 مػػرض سػػعفة القػػدـ يسػبب 
حرػػة ةكيػػة فػػي المنػػاطؽ 

 الرطبة مف الجسـ
 
 
 
 
 
 
  تػػػػػػػػدعى الحشػػػػػػػػرة الناةلػػػػػػػػة

 لالشػػػػػػػػػػػػػمانيا الجلديػػػػػػػػػػػػػة
 بذبابة الرمؿ

ترػػػػكف المحافظػػػػػة علػػػػػى   صحة الجلد
بػػػػػػاع تّ اصػػػػػحة الجلػػػػػػد ب
 سلكريات معينة

 
 

 با ذتماـ بالجركح كالخدكش  نحافظ على صحة الجلد 
 
 

 

   يرػػػكف ا ذتمػػػاـ بػػػالجركح
كالخػػػػػدكش بعػػػػػدـ تررهػػػػػا 

   معر ة للجراايـ
  يرػػػػكف ا ذتمػػػػاـ بػػػػالجركح
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 بالدمامؿ كالقركح  با ذتماـ نحافظ على صحة الجلد 
 بيسؿ اليديف يكميان  نحافظ على صحة الجلد  
 بتقليـ ا ظافر نحافظ على صحة الجلد   
 بعدـ التعرض المديد  شعة الشمس الشديدة الجلد نحافظ على صحة 
 بالعناية بنظافة الشعر الجلد نحافظ على صحة 

 بيف ا صاب  بالعناية الخاصة بنظافة نحافظ على صحة الجلد   
 اابطيفبالعناية الخاصة بنظافة  نحافظ على صحة الجلد 
 بالعناية الخاصة بنظافة القدميف  نحافظ على صحة الجلد 
 بالعناية الخاصة بنظافة انايا الجلد نحافظ على صحة الجلد 
 بارتدا  جحذية مريحة كمناسبة  نحافظ على صحة الجلد 
  بارتدا  جلبسة مريحة كمناسبة  نحافظ على صحة الجلد 
 باستخداـ القفازات  الجلد نحافظ على صحة 
 الجلد بتجنب استخداـ ا دكات الشخصية ليخريف نحافظ على صحة   
 بعدـ مالمسة مكاد التنظيؼ الجلد نحافظ على صحة 

   المكاد الريماكية الماذيةبعدـ مالمسة  صحة الجلدنحافظ على  

 دكرم ؿالشعر بشر بقص الجلد نحافظ على صحة 

 استحماـبتبديؿ المالبس الداخلية بعد رؿ  الجلد نحافظ على صحة 

 على ا ةؿ الجلد با ستحماـ مرتيف جسبكعيان  نحافظ على صحة 

 كالخدكش بالتعقيـ
 

  بالػػػػدمامؿ يرػػػكف ا ذتمػػػاـ
كالقػػػػػػػػػػػػػركح بمعالجتهػػػػػػػػػػػػػا 

 برشراؼ الطبيب
  بالػػػػدمامؿ يرػػػكف ا ذتمػػػاـ

 بعدـ العبث بها كالقركح
 
 
 
 
 
 
 ـ القفػػػػػػػازات بعػػػػػػػد نسػػػػػػػتخد

 مالمسة الحيكانات
 القفػػػػػػػازات عنػػػػػػػد ـ نسػػػػػػػتخد

 الحاجة
 
 

 
 

 دلػػػػػؾ الجلػػػػػد عػػػػػدـ  يجػػػػػب
 بشدة عند ا ستحماـ
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م يـو   
 )عاـ   رئ س

  م يـو 
    رعي

 م يـو أقؿ عموم  
 )مس وى أوؿ 

 م يـو أقؿ عموم  
  مس وى ثاف)

 م يـو أقؿ عموم  
 )مس وى ثا ث 

 مثاؿ م يـو خاص

   مفهـك اللساف   لساف و أقسامو
 

  الذكؽاللساف ذك ع ك 

 اللساف ذك رتلة لحمية ع لية 

 
 
 

 
 

 يكجد للساف كظا ؼ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ييطي السطح العلكم للساف نسيج 

 
  علػػى جعػػداد ربيػػرة مػػف  رتلػػة اللسػػافتحتػػكم

 الع الت 
 تركف رتلة اللساف حرة مف ا ماـ 
  في تجكيؼ الفـ رتلة اللسافتكجد 
 
 

 في الرالـيسهـ  مف كظا ؼ اللساف جنه 
  بل  الفي يسهـ  اللساف جنهمف كظا ؼ 
 في الم  يسهـ  مف كظا ؼ اللساف جنه 
 فػػػي تػػػذكؽ يسػػػهـ  مػػػف كظػػػا ؼ اللسػػػاف جنػػػه

 الطعـك 
 
 
 
 
 
 

 

  يحتػػػكم نسػػػيج السػػػطح العلػػػكم للسػػػاف علػػػى
 نهايات العصب الحسي

 
  ع ػػالت اللسػػاف تجعلػػه يتحػػرؾ بشػػرؿ

 ربير في رافة ا تجاذات
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  يسػمح اللسػاف بتػػذكؽ الطعػـك مػف حيػػث
 الحمك ة

  يسػمح اللسػاف بتػػذكؽ الطعػـك مػف حيػػث
 الملكحة

  يسمح اللساف بتذكؽ الطعـك مف حيث
 رةك المر 

  يسمح اللساف بتذكؽ الطعـك مف حيث
 الحالكة 
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  يحتػػػكم نسػػػيج السػػػطح العلػػػكم للسػػػاف علػػػى
 جمارف التذكؽ)حليمات(

  يحتػػػكم نسػػػيج السػػػطح العلػػػكم للسػػػاف علػػػى
 مخاطيةغدد 

 مفهـك 
 الحليمات

 الحليمات ذي بركزات صييرة 
  علػػػػػى السػػػػػطح  تكجػػػػػد الحليمػػػػػات فقػػػػػط

 العلكم للساف
  تركف بعض الحليمات ذكةية 

 
 
 
  تحتكم الحليمات الذكةية نهايات العصب

 الذكةي

   

 اللسػػػػػافترػػػػكف المحافظػػػػة علػػػػى صػػػػحة   صحة اللساف
 برتباع سلكريات معينة

 بعدـ ااراار  نحافظ على صحة اللساف
 مف تناكؿ التكابؿ م  الطعاـ

  با متنػاع عػف  نحافظ على صػحة اللسػاف
 تناكؿ المشركبات الرحكلية

 با متنػػاع عػػف  نحػػافظ علػػى صػػحة اللسػػاف
 التدخيف

  
 

 

آلية ااحساس  
 بالطعـ

  يحػػػػدث ااحسػػػػاس بػػػػالطعـ عنػػػػد كصػػػػكؿ
   للى المخ الطعـ المادة ذاتتنبيه 

  تنبيه المادة ذات الطعـ عبر العصػب ينتقؿ
 للى المخ الذكةي

 

 النهايػػػػػػػػات  المػػػػػػػػادة ذات الطعػػػػػػػػـ تنبػػػػػػػػه
 العصبية في الحليمات الذكةية

  المػػػػػػػػػادة تنحػػػػػػػػػؿ
  الطعػػػػػػػػػػػػػػـ ذات

 في اللعاب
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م يـو   
 )عاـ   رئ س

  م يـو 
    رعي

 م يـو أقؿ عموم  
 )مس وى أوؿ 

 م يـو أقؿ عموم  
  ثاف مس وى)

 م يـو أقؿ عموم  
 )مس وى ثا ث 

 مثاؿ م يـو خاص

مفهـك  و أقسامو  ألنؼ
 ا نؼ
 

  ع ك الشـ ا نؼ ذك 
  ّننػػػػػا ا نػػػػػؼ مػػػػػف شػػػػػـ يمر

 الركا ح 
  ّننػػا ا نػػؼ مػػف تمييػػز يمر

 الركا ح 

   
 
 

  

يترػػػػكف ا نػػػػؼ مػػػػف جػػػػز    جةساـ ا نؼ
 ظاذر كتجكيؼ ا نؼ

 
 
 
 

 

  يترػػكف الجػػز  الظػػاذر مػػف ا نػػؼ مػػف
 جز  غ ركفي كجز  عظمي

  للػى ينقسـ تجكيؼ ا نػؼ مػف الػداخؿ
 ةسميف بكاسطة الحاجز ا نفي

 

  مف ا ماـ بفتحتػي تجكيؼ ا نؼ يبدج
 ا نؼ ا ماميتيف 

 
 
 
  مػػػػػف الخلػػػػػؼ تجكيػػػػػؼ ا نػػػػؼ ينتهػػػػي

 بفتحتي ا نؼ الخلفيتيف
 

 يبطف تجكيؼ ا نؼ غشا  مخاطي 

 

 
 
 
 
 

  رميػػة ةليلػػة  فتحتػػي ا نػػؼ ا مػػاميتيف تكجػػد عنػػد
 مف الشعر

 
 
 
 تفتح فتحتا ا نؼ الخلفيتاف في البلعـك 
 

 

 تجكيػػؼ ا نػػؼ يحػػكم اليشػػا  المخػػاطي المػػبطف ل
 عدد ربير مف الشعيرات الدمكية 

 
 
 
 
 

  المكجػػكد  عنػػػد  الشػػعريقػػـك
 فتحتػػػي ا نػػػؼ ا مػػػاميتيف 

مػػػف  ذػػػكا  الشػػػهيؽبتنقيػػػة 
ا جسػػػػػػػاـ اليريبػػػػػػػة كذرات 

 اليبار 
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  تجكيؼ ا نؼ تق  في سقؼ

 مستقبالت 

 تجكيػػؼ ا نػػؼ يحػػكم اليشػػا  المخػػاطي المػػبطف ل
 غدد مخاطية

 
  تجكيػؼ ا نػؼ يحكم اليشا  المخػاطي المػبطف ل

 شمية جعصاب
 تجكيػػؼ ا نػػؼ يحػػكم اليشػػا  المخػػاطي المػػبطف ل

 حسية جعصاب
 
  تجكيػػػؼ تشػػػبه المسػػػتقبالت المكجػػػكدة فػػػي سػػػقؼ

 الشعيرات ا نؼ 
  تجكيػػػػؼ تقػػػـك المسػػػػتقبالت المكجػػػػكدة فػػػي سػػػػقؼ

 بالتقاط الركا ح المختلفة ا نؼ

 مػػادة المخاطيػػة اليػػدد تفػػرز 
ترطػػػػػػب ذػػػػػػكا   مخاطيػػػػػػة
 الشهيؽ

  تكجد ا عصاب الشػمية فػي
 الجز  العلكم مف ا نؼ

 ة في حسيتكجد ا عصاب ال
   ي مف ا نؼسفلالجز  ال

ااحساس 
 بالشـ

 

  يحػػػػدث ااحسػػػػاس بالشػػػػػـ
عنػػػػػػػػػػد كصػػػػػػػػػػكؿ تنبيػػػػػػػػػػه 

 للى المخ الركا ح

  عبػػػػر العصػػػػػب  الػػػػركا حينتقػػػػؿ تنبيػػػػه
 الشمي للى المخ

 

 تلتقط المستقبالت الشمية الركا ح المختلفة 
 

 
 
 
 

 

 

 



185 

 

م يـو   
 )عاـ   رئ س

  م يـو 
    رعي

 م يـو أقؿ عموم  
 )مس وى أوؿ 

 م يـو أقؿ عموم  
  مس وى ثاف)

 م يـو أقؿ عموم  
 )مس وى ثا ث 

 مثاؿ م يـو خاص

 لى ماـ 
  صح   ألنؼ

مفهـك 
 الرعاؼ

 الرعاؼ ذك نزيؼ دـ جنفي 

 
 

  يكجػػػػػػد للرعػػػػػػاؼ عالمػػػػػػات
 ظاذرية

 
 
 

 ايقػاؼ  يكجد تػدبير لسػعافي
 الرعاؼ

 يركف نزيؼ الدـ ا نفي لما: نزيؼ خارجي، جك نزيؼ داخلي 
 

 

  بصؽ الشخص للدـمف عالمات الرعاؼ 
  رايػة الػدـ يخػرج مػف الجيػكب ا نفيػة فػي مف عالمػات الرعػاؼ

 فتحتي ا نؼ 
 
  يقػػػػـك الشػػػػخص المسػػػػعؼ فػػػػي حالػػػػة الرعػػػػاؼ ب ػػػػيط ا نػػػػؼ

 باابهاـ كالسبابة لمدة خمس دةا ؽ 
  بك ػ  ةطعػة ةمػاش الرعػاؼ يقـك الشػخص المسػعؼ فػي حالػة

 جك ةطف في ا نؼ
  بطلػػػب المسػػػاعدة يقػػػـك الشػػػخص المسػػػعؼ فػػػي حالػػػة الرعػػػاؼ

 الطبية

 
 
 

  

صحة 
 ا نؼ

  تركف المحافظة على صػحة
بػػػػػاع سػػػػػلكريات تّ اب ا نػػػػػؼ
 معينة

 

 باستنشاؽ الما  الفاتر ا نؼ نحافظ على صحة 

 

 

 ا نؼ با ستناار نحافظ على صحة 

 ا نؼ بعدـ لدخاؿ ا صاب  في ا نؼ نحافظ على صحة 

  يستنشػؽ المػػا  الفػػاتر ليسػؿ داخػػؿ ا نػػؼ
 كذلؾ عدة مرات في اليـك

 

 مخاط ا نؼذك لخراج  ا ستناار 

 
 

 

  يرػػػػػػكف ا سػػػػػػتناار
باسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ 

 منديؿ كرةي
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  3 ملحؽ) 
  ألغر ض    عل م    ل صؿ   در سي

يتألؼ الفصػؿ مػف خمسػة مك ػكعات كذػي ااتيػة: )العػيف، كا ذف، كالجلػد، كاللسػاف، كا نػؼ(، مكزعػة علػى سػتة عشػر 
  :غراض التعليمية لرؿ مك كعلألعرض كفيما يأتي درسان، 

  اً  عل م  اً غرض12)موضوع   ع ف
   غرض    عل مي مس وى   غرض    عل مي

 جف يركف التلميذ ةادران على جف: العيف يتكة  في نهاية مك كع
 يذرر كظيفة العيف .1 تعرؼ الحا ت الخاصة بالمفهكـ

 الحدةة(:(يتـ ااك المفه يحدد معنى .2
 بالراية ااحساسآلية  يصؼ .3

 يقارف بيف خصا ص القرنية كالصلبة كالقزحية كالجسـ البلكرم .4 التمييز
 الرمد)القيحي، الحبيبي( مف حيث العامؿ الممرض يقارف بيف .5
 مركنات العيف مف حيث الكظيفة يقارف بيف .6

يصنؼ ججزا  العػيف بحسػب ا ةسػاـ الر يسػة للعيف)جع ػا  ملحقػة، كرػرة  .7 التصنيؼ
 (العيف، كجكساط شفافة

 يفسر عدـ ك كح الراية عف ةرب لدل بعض ا شخاص .8 التفسير
يفسػػػر ت ػػػػااؿ القػػػػدرة علػػػى الرايػػػػة عػػػػف ةػػػرب لػػػػدل بعػػػػض ا شػػػػخاص  .9

 المسنيف دكف تأار ةكة النظر عف بعد
 يفسر ةياـ بعض ا شخاص برغالؽ جفكنهـ للراية عف بعد .10

 يتنبأ بما ةد يحدث عندما يفقد الجسـ البلكرم مركنته .11 التنبا
 بما ةد يحدث عند لصابة الشبريةيتنبأ  .12

 غرضًا  عل م اً 12 ألذف)موضوع 
   غرض    عل مي مس وى   غرض    عل مي

 ذف جف يركف التلميذ ةادران على جف:ا  يتكة  في نهاية مك كع
 ذفيذرر كظيفة ا  .1 تعرؼ الحا ت الخاصة بالمفهكـ

 )غشا  الطبؿ( :يتـ ااك المفه يحدد معنى .2
 الطفؿ للسم  على حياته ا جتماعية جار فقدافيك ح  .3
 يبيف القكاعد الصحية الالزمة للحفاظ على صحة ا ذف .4

جشػػػراؿ المػػػادة )صػػػلبة، كسػػػا لة، كغازيػػػة( مػػػف حيػػػث سػػػرعة يقػػػارف بػػػيف  .5 التمييز
 كسهكلة كصكؿ الصكت 

يصػػنؼ مركنػػات ا ذف بحسػػب ا ةسػػاـ الر يسػػة لػػألذف )ا ذف الخارجيػػة،  .6 التصنيؼ
 ذف الداخلية( ا ذف الكسطى، ا 

 يصنؼ جدكار ا ذف بحسب جةسامها .7
يفسػر شػعكر اانسػػاف فػي فصػؿ الشػػتا  باقػؿ ا ذنػيف كجلػػـ الػرجس المرافػػؽ  .8 التفسير
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 لطنيف الصكت في ا ذف، كذلؾ عند انتقاله مف كسط داف  للى كسط بارد
 يتنبأ بما ةد يصيب اانساف بعد السباحة في البرؾ كا نهار .9 التنبا

 ةد يحدث نتيجة لتمزؽ غشا  الطبؿيتنبأ بما  .10
يتنبػأ بمػا ةػػد يحػدث نتيجػة لتػػرارـ اافػرازات الدذنيػة الصػػفرا  فػي مجػػرل  .11

 السم 
 يقترح حلك ن نافعةن لمشرلة تتعلؽ بالحفاظ على صحة ا ذف  .12 حؿ المشرالت

   ض  عل م  غر أ10  جلد)موضوع 
   غرض    عل مي مس وى   غرض    عل مي

 جلد جف يركف التلميذ ةادران على جف:ال مك كعيتكة  في نهاية 
 كظا ؼ الجلديذرر  .1 تعرؼ الحا ت الخاصة بالمفهكـ

 الجلدم ااحساسآلية  يصؼ .2
 يبيف القكاعد الصحية الالزمة للحفاظ على صحة الجلد .3

ا مػػػراض الجلديػػػة المختلفػػػة)القمؿ، كالجػػػرب، كسػػػعفة القػػػدـ، يقػػػارف بػػػيف  .4 التمييز
 الجلدية( مف حيث العامؿ الممرض كالالشمانيا

 خاليا الطبقة السطحية كخاليا الطبقة القاعدية للبشرة يقارف بيف .5
ا مػػػراض التػػػي تسػػػببها الفطريػػػات الجلديػػػة كا مػػػراض التػػػي  يقػػػارف بػػػيف .6

 يسببها الجرب
ا مػػػراض الجلديػػػة المختلفػػػة)القمؿ، كالجػػػرب، كسػػػعفة القػػػدـ( يقػػػارف بػػػيف  .7

 حيث طريقة العدكل كبيف الالشمانيا الجلدية مف 
 يصنؼ مركنات الجلد بحسب طبقات الجلد الر يسة  .8 التصنيؼ
يفسػر تسػاةط الجلػد كتقشػػر، المرافػؽ لحرػة ةكيػة فػػي المنػاطؽ الرطبػة لػػدل  .9 التفسير

 شخص ما
يتنبػػأ بمػػا ةػػد يحػػدث لشػػخص تعػػرض لحػػركؽ شػػديدة سػػببت جذيػػة لطبقػػة  .10 التنبا

 ا دمة كفقدانان لبصمات ا صاب 
  أغر ض  عل م   5  لساف)موضوع 

   غرض    عل مي مس وى   غرض    عل مي
 اللساف جف يركف التلميذ ةادران على جف: يتكة  في نهاية مك كع

 يعّرؼ اللساف .1 تعرؼ الحا ت الخاصة بالمفهكـ
 كظا ؼ اللسافيذرر  .2
 بالطعـ ااحساسآلية  صؼي .3
 يبيف القكاعد الصحية الالزمة للحفاظ على صحة اللساف .4

 يتنبأ بما ةد يحدث لك جصيبت الحليمات الذكةية في اللساف .5 التنبا
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  أغر ض  عل م   7 ألنؼ)موضوع 
   غرض    عل مي مس وى   غرض    عل مي

 يتكة  في نهاية مك كع ا نؼ جف يركف التلميذ ةادران على جف:
 ااتي:)ا نؼ(ـ ك المفه يحدد معنى .1 تعرؼ الحا ت الخاصة بالمفهكـ

 كظيفة ا نؼيذرر  .2
 الشـب ااحساسيك ح آلية  .3
 يبيف القكاعد الصحية الالزمة للحفاظ على صحة ا نؼ .4

نسػػيج السػػطح العلػػكم للسػػاف كبػػيف اليشػػا  المخػػاطي المػػبطف  يقػػارف بػػيف .5 التمييز
 لتجكيؼ ا نؼ مف حيث المركنات

 يفسر  عؼ ااحساس بالشـ كالطعـ لدل بعض ا شخاص .6 التفسير
 ا نؼمشرلة تتعلؽ بالحفاظ على صحة يحؿ  .7 حؿ المشرالت
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  4  ملحؽ)
  ألو    صور و  خ  ار  ك ساب   م اى ـ   علم    فيدرجات  الم ذ   مجموع   لس طالع   

ا
لن
س

٘ز
لو
لز

 

رؼشفهغزْٓ

الحبالد

الخبطخ

ثبلوفِْم

 (د33)

هغزْٓالزو٘٘ض

 د(25)

هغزْٓ

الزظٌ٘ف

 د(20)

الزفغ٘شهغزْٓ

 د(6)

هغزْٓالزٌجؤ

 د(7)

هغزْٓح 

الوشكالد

 د(4)

اخزجبساكزغبة

الوفبُ٘نكك 

 د(95)

1 28 23 15 5 5 4 80 

2 31 21 20 5 5 4 86 

3 30 20 19 5 4 4 82 

4 27 21 18 4 6 4 80 

5 25 23 18 4 5 4 79 

6 26 23 19 5 5 4 82 

7 27 19 19 5 6 2 78 

8 30 18 17 6 6 2 79 

9 26 22 19 4 5 3 79 

10 29 19 17 5 3 4 77 

11 23 21 18 4 7 3 76 

12 26 21 15 3 6 3 74 

13 23 14 17 3 6 3 66 

14 22 19 18 4 6 4 73 

15 23 16 16 4 6 4 69 

16 9 8 0 3 1 2 23 

17 11 10 0 1 5 0 27 

18 18 12 6 2 2 2 42 

19 11 11 0 2 3 0 27 

20 16 19 13 1 2 2 53 

21 14 6 3 1 2 2 28 

22 6 5 3 0 1 1 16 

23 13 15 11 1 1 2 43 

24 11 9 5 0 3 3 31 

25 13 1 5 2 0 2 23 

26 13 4 7 1 3 0 28 

27 14 11 5 1 0 2 33 

28 13 13 20 1 3 2 52 

29 13 3 14 1 2 2 35 

30 21 8 17 2 1 0 49 
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  5  ملحؽ)
  ألو    صور و  خ  ار  ك ساب   م اى ـ   علم   م رد ت و   م  ز  معامالت   صعو   و  سيو   

 
هؼبه الزو٘٘ضهؼبه الغِْلخهؼبه الظؼْثخسلنالوفشدح

10.860.140.22

20.660.340.44

30.460.540.53

40.50.50.6

50.660.340.4

60.50.50.46

70.560.440.46

80.40.60.4

90.460.540.66

100.60.40.53

110.530.470.53

120.70.30.43

130.530.470.4

140.360.640.46

150.560.440.6

160.60.40.4

170.330.670.4

180.650.350.41

190.630.370.46

200.530.470.66

210.330.670.53

220.260.740.4

230.360.640.46

240.430.570.46

250.50.50.73

260.450.550.41

270.30.70.46

280.460.540.66

290.430.570.6

300.460.540.8

310.630.370.61

320.630.370.48

330.670.330.4

340.40.60.53

350.480.520.45
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  6  ملحؽ)
   علم     م اى ـ  ك ساب لخ  ار   نيائ     صورة

 
  ألو   :     انات

 الصؼ: الراب  ا ساسي                                                             ا سـ:             
 الشعبة:                                        المدرسة:                   

 المادة: العلكـ                                                                2012-2011العاـ الدراسي:
 دةيقة52مدة ا ختبار:                                             درجة 95الدرجة الرلية: 

 
  عل مات  لخ  ار:

صػػفحات، كرػػؿ سػػااؿ  6، كا سػػ لة مكزعػػة علػػى سػػاا ن  35عزيػزم التلميػػذ بػػيف يػػديؾ اختبػػار يترػػكف مػػف 
ع ا سػ لة بيف)ا ختيػار (، حيػث تتنػك ؟الحػكاس فصػؿ)مامفهكمان علميان مف المفػاذيـ المت ػمنة فػي  كؿناتي

، الصػػكاب كالخطػػأ، الترتيػػب، اارمػػاؿ جك مػػؿ  الفراغػػات فػػي جػػدكؿ جك فػػي خريطػػة المطابقػػة ،مػػف متعػػدد
 مفاذيمية(

 ااتية  ةبؿ البد  بااجابة:مف ف لؾ اةرج التعليمات 
 امأل البيانات ا كلية 
  ةمػػػف متعػػػدد ، لػػػديؾ جربعػػػ ا ختيػػػارعنػػػد ااجابػػػة عػػػف جسػػػ لة (بػػػدا ؿA.B.C.D ػػػ  دا ػػػرة حػػػكؿ  ، )

   .يماؿ ااجابة التي اخترتها الحرؼ الذم
 كلديؾ المااؿ التالي:حكط لجابة كاحدة فقط ، 
 :ةناة جكستاش ذي ةناة تصؿ 

A.  بالبلعكـا ذف الخارجية B. بالبلعكـ داخليةا ذف ال 
C. بالبلعكـ كسطىا ذف ال D. لمرما ذف الداخلية با 

 ااجابػػػة التػػػي اخترتهػػػا فػػػي العمػػػكد بػػػيف المفهػػػكـ فػػػي العمػػػكد ا كؿ ك  فػػػي جسػػػ لة المطابقػػػة جصػػػؿ بخػػػط
 .الااني، بما يناسب السااؿ

  جماـ السلكريات المعرك ة (☒  جكافؽ)جك  (☑   جكافؽ)في جس لة الصكاب كالخطأ. 
 ( لتك يح عمؿ معيف3-2-1في جس لة الترتيب نرتب الصكر حسب تسلسلها با رةاـ ). 
 في جس لة اارماؿ امأل الفراغات بما يناسب. 
 اـ صنفها فػي الجػدكؿ تحػت ا ةسػاـ رؿ المفاذيـ كالمعلكمات المعطاة اةرج ،عند التصنيؼ في جدكؿ ،

 جدكؿ.التي تختارذا، كذلؾ حسب ال
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   اانسافصحيحة كجخرل خاط ة ت ر بصحة  سلكرياتتعرض الصكر التالية .1
 (جماـ الصكرة المعبرة عف السلكؾ الصحيح☑   جكافؽ) 
 (جماـ الصكرة المعبرة عف السلكؾ الخاط ☒     جكافؽ) 

                   

      ...................     .....................................      ..................          ................... 

                    

.................      ...................     ....................      .....................       ................... 

، رتػػب الصػػكر التاليػػة).2 ( بحيػػث تساعد،/تسػػاعدذا علػػى 1،2،3تعرض)صديقي/صػػديقتي( لنزيػػؼو جنفػػي 
 ليقاؼ النزيؼ

                                    

   ...                    .....................................      ......                   ......................  

 جنها:القرنية في مقدمة العيف كتتميز  دتكج.3
A. شفافة   تحكم جكعية دمكية B. لكنها جبيض لرنها غير شفافة 
C. لها شرؿ عدسة محدبة الكجهيف D. مساكلة عف لكف العيف 
كذلػػػػؾ  جانػػػػا  مشػػػػاذدة مبػػػػاراة لرػػػػرة القػػػػدـ نػػػػرل بعػػػػض ا شػػػػخاص ييلقػػػػكف جفػػػػكنهـ للرايػػػػة عػػػػف بعػػػػد،.4

 اصابتهـ ب:
A. يبيحبالرمد ال B. ةصر البصر 
C. مد البصر D. مد البصر الشيخي 
 عندما تصاب الحليمات الذكةية في اللساف يفقد اانساف القدرة على:.5
A. الرالـ B. تمييز الطعكـ 
C.  البل D.   الم 
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 (:ا ذفيشا  الطبؿ)طبلة يقصد ب.6
A. طبقة جلدية رةيقة تيلؽ ةناة ا ذف مف الخارج B.  ا ذفمادة غ ركفية مرنة تمتد للى داخؿ 

C.  تيلؽ ةناة ا ذف مف الداخؿطبقة جلدية رةيقة D. طبقة جلدية سميرة تيلؽ ةناة ا ذف مف الداخؿ 

  يتركف الجز  الظاذر مف ا نؼ مف:.7
A. الي اريؼ فقط B. الي اريؼ كالعظاـ 
C. العظاـ فقط D. فتحتي ا نؼ ا ماميتيف 
 الطبػؿ،جسمان ةاسيان)عكد اقاب( في جذنه لتنظيفها بعػد السػباحة، فػأدل للػى تمػزؽ غشػا   (سامر)جدخؿ.8

 ما نتيجة تصرؼ سامر الخاط ؟
A. صمـ ماةت B. التهاب ا ذف الكسطى 
C. صمـ جز ي جك تاـ D. التهاب ا ذف الخارجية 
لػػك رنػػت  حػػدث انفجػػار ةػػكم بجانػػب طفػػؿ فػػي القػػدس المحتلػػة، رافقػػه صػػكت حػػاد كمتكاصػػؿ كمػػزعج،.9

 جذنؾ؟ مراف ذذا الطفؿ ما ذي ااجرا ات التي تتبعها لتجنب المشارؿ التي ةد تتعرض لها
A. فتح الفـ B. فتح الفـ كا بتعاد عف مصدر الصكت 
C. ا بتعاد عف مصدر الصكت القكم المزعج D. لغالؽ ا ذنيف باليديف 
 يادم فقداف مركنة الجسـ البلكرم للى فقداف القدرة على:.10
A.  الراية نها يان B. راية ا جساـ البعيدة بك كح 

C. راية ا جساـ القريبة كالبعيدة بك كح D.  القريبة بك كحراية ا جساـ 

جا )سػػػامي( للػػػى الطبيػػػب يشػػػرك مػػػف تقشػػػر كتسػػػاةط الجلػػػد كحرػػػة ةكيػػػة فػػػي المنػػػاطؽ الرطبػػػة مػػػف .11
 لف سامي يعاني مرض: الجسـ،

A. الجرب B. سعفة القدـ 
C. الالشمانية الجلدية D. القمؿ 
 انسب المركنات التالية حسب الجدكؿ:.12

 تذكؽ، جعصاب ذكةية()شعيرات دمكية، جعصاب حسية، غدد مخاطية، جعصاب شمية، جمارف 
 مكونات   سطح   علوي  لساف مكونات   غ اء   مخاطي   م طف   جو ؼ  ألنؼ
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تعرض)يكسؼ( لحركؽ ريميا ية شديدة في رفػه كراكس جصػابعه نتيجػة عباػه بمػكاد ريميا يػة شػديدة .13
مػاذا تتكةػػ  جف فقػد علػػى جارذػا بصػػمات جصػابعه، فأسػػعفه كالػد، للػػى المشػفى فػػي حالػة خطيػػرة،  ،رةالخطػك 

  تركف نتيجة ذذا التصرؼ الخاط ؟
A. تعطؿ كظيفة الجسيمات الحسية B. عدـ تأار الجسيمات الحسية لكجكدذا في ا دمة 
C.  عدـ القدرة على تحديد شخصية يكسؼ  حقان D. ((C+A 
كالػػدتها جنهػػا  كعنػػد عكدتهػػا جخبػػرت خرجت)سػمر( فػػي فصػػؿ الشػػتا  مػػف غرفتهػػا الداف ػػة للػػى السػػكؽ،.14

 كيعكد ذلؾ اصابتها ب: كاقؿ في جذنيها، تعاني مف جلـ في الرجس كسماع طنيف لصكتها عندما تترلـ،
A. صمـ ماةت B. التهاب ا ذف الكسطى 
C. صمـ جز ي جك تاـ D. التهاب ا ذف الداخلية 
 :قة القاعدية مف البشرة جف خاليا الطبقة السطحيةيرمف الفرؽ بيف الطبقة السطحية كالطب.15
A. ميتة تتبدؿ باستمرار B.  ميتة   تتبدؿ جبدان 
C. حية تتراار باستمرار D. ميتة تتراار باستمرار 
دخػاؿ الخػيط فػي ا بػرة ، ةا لػة لػؾ جنهػا   لتراؾ جدتؾ ةادمان مف المدرسػة، كتناديػؾ لمسػاعدتها فػي .16

 تستطي  راية اقب اابرة، كذلؾ اصابتها ب:
A. مد البصر B. ةصر البصر 
C. مد البصر الشيخي D. القيحي الرمد 

 :ماعداا مراض التالية يصاب بها اانساف عف طريؽ ا حتراؾ المباشر كاستخداـ جدكات المصاب .17
A. القمؿ B. الفطريات الجلدية 

C. الجرب D. الالشمانية الجلدية 

 انسب ا دكار التالية للى ججزا  ا ذف الخاصة بها حسب الجدكؿ التالي:.18
نقؿ ا ذتػزازات الصػكتية داخػؿ ا ذف للػى * الدماغ، تحكيؿ ا ذتزازات الصكتية للى* تجمي  الصكت،*

 ترريز الصكت* القكةعة،
 دور  ألذف   د خل   دور  ألذف   وسطى دور  ألذف   خارج  
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 ماذا تتكة  جف يحدث له: كذرر الطبيب جف ذناؾ لصابة في الشبرية، تعرض شخص لحادث مالـ،.19
A. مد البصر B. ةصر البصر 
C. فقداف البصر D.  حدةة العيفت يؽ فتحة 
يعػػاني جحػػد ا شػػػخاص مػػف اادمػػاف علػػػى المخػػدرات كالمشػػػركبات الرحكليػػة ممػػا سػػػبب لػػه  ػػػعؼ .20

 ااحساس بالطعـ كعدـ القدرة على تمييز الركا ح بشرؿ جيد، كيرج  ذلؾ للى تأذم:
A. المستقبالت الشمية كالجسيمات الحسية B. كالجسيمات الحسية الحليمات الذكةية 
C.  كالحليمات الذكةيةالمستقبالت الشمية D. اليدد المخاطية كالشعيرات الدمكية 

 : عند ك عها يركف صكت الساعة جبطأ ما يركف انتقا ن .21
A. بالقرب مف ا ذف B. مك كع بجكار ا ذفريس ما   خلؼ 
C. على طاكلة خشبية كرجسؾ على الطاكلة D.  في حكجلة مفرغة مف الهكا معلقة 
_غشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  3_المطرةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة،2الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكاف،_ 1لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديؾ المركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات التاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة).22

 _الرراب( جم التصنيفات التالية ذك الصحيح؟7_القكةعة،6_السنداف،5_الدذليز،4الطبؿ،
A. (1،3،4) مركنات ا ذف الخارجية B. (3،4،6) مركنات ا ذف الخارجية 
C. (2،5،7) مركنات ا ذف الكسطى D. (2،4،6) الداخلية مركنات ا ذف 

 البارد، فما ذك المرض الذم تتكة  جف يصيب محمد؟ذذب )محمد( للسباحة في الما  .23
A. التهاب ا ذف الكسطى B. التهاب ا ذف الكسطى كالبلعكـ 
C. التهاب البلعكـ D. الرمد القيحي 
 يعاني الطفؿ المصاب ب عؼ السم  مف صعكبة ا نخراط في المجتم ، يعكد ذلؾ لفقدانه القدرة على:.24
A.  تطكير مهاراته العقلية B.  الرالـ نها يان 

C. الرالـ بشرؿ صحيح D. A+C)) 
 الدا رة السكدا  المكجكدة كسط القزحية تدعى:.25
A. القرنية B. الحدةة 

C. ةالمشيم D. الشبرية 

 جرمؿ الجدكؿ التالي: .26
 الالشمانيا الجلدية سعفة القدـ الجرب الرمد القيحي القمؿ يبيحبالرمد ال   مرض

         عامؿ   مس ب



196 

 

لرنػػه جيػػد فػػػي  كصػػعكبة فػػي القػػػرا ة عػػف ةػػرب، مػػف صػػداع دا ػػػـ فػػي رجسػػه، (كا ػػؿ)يعػػاني صػػديقي.27
 جعتقد جف كا ؿ يعاني مف:  القرا ة عف السبكرة، فذذب لمراجعة الطبيب،

A. ةصر البصر B. مد البصر الشيخي 
C. مد البصر D. التراخكما 

 اللساف ذك:.28
A. رتلة غ ركفية تتحرؾ في رافة ا تجاذات B.  رتلة ع لية مكجكدة في سقؼ الفـ 
C. رتلة لحمية ع لية مكجكدة في تجكيؼ الفـ D.  رتلة ع لية مركنة مف ع لة كاحدة 
 كاحدة كذي: ماعداينتج عف الجرب ا مراض التالية .29
A. الدمامؿ B. الحزازيات 

C. سعفة القدـ D. ا لتهابات الفطرية 
جانػػا  الفحػػػص الػػدكرم، فحػػػص الطبيػػب جذف )عػػػامر( ك حػػظ تػػػرارـ اافػػرازات الدذنيػػػة الصػػفرا  فػػػي .30

 )عامر( ب: السم  كبشرؿ ربير، فأخبر كالد، جف لذماؿ جلسات العالج سيادم اصابةمجرل 
A. صمـ ماةت B. التهاب ا ذف الكسطى 
C. صمـ جز ي جك تاـ D.  عؼ السم  
 حسب الجدكؿ: الر يسةانسب مركنات العيف التالية للى جةسامها .31

اليػػػدة  المشػػػيمة، الحاجػػػب، الجسػػػـ البلػػػكرم، الخلطػػػاف المػػػا ي كالزجػػػاجي، الشػػػبرية، الجفنػػػاف، )الصػػػلبة،
 القرنية( الدمعية،

  ألوساط     اف  كرة   ع ف  ألعضاء   ملحق 
   
   
   
 :الر يسةصنؼ مركنات الجلد التالية بحسب طبقات الجلد .32

 جسيمات حسية  نهايات عصبية، شعيرات دمكية، بصالت الشعر، مكاد صباغية، غدد دذنية كعرةية،
  ألدم      رة
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 بيف مركنات العيف في العمكد ا كؿ ككظا فها في العمكد الااني:جصؿ .33
   وظائؼ مكونات   ع ف

 الحاجب 
 الصلبة 
 القزحية 
 الجفناف 
 اليدة الدمعية 
 ةالمشيم 

 لعطا  اللكف للعيف كالتحرـ بفتحة الحدةة 
  لفراز الدم 
 من  الجفاؼ كنشر الدمكع 
 حماية العيف 
  كا رسجيف للى الشبريةتكصيؿ المكاد اليذا ية 
 اابصار عند الشخص 
 لعادة اتجا، المكاد السا لة بعيدان عف العيف 

 ؟جم التصنيفات التالية يك ح آلية ااحساس بالطعـ.34
A. تتنبه النهايات العصبية في الحليمات←يتنبه العصب الذكةي←يتنبه المخ←تنحؿ المادة باللعاب 

B. يتنبه المخ←تتنبه النهايات العصبية في الحليمات ←الذكةييتنبه العصب ←تنحؿ المادة باللعاب 
C. يتنبه المخ← يتنبه العصب الذكةي←تتنبه النهايات العصبية في الحليمات  ←تنحؿ المادة باللعاب 
D. تنبه العصب الذكةيي ←تتنبه النهايات العصبية في الحليمات  ←يتنبه المخ←تنحؿ المادة باللعاب 
 :مك حان كظيفة جع ا  الحكاس الخمسةجرمؿ الخريطة التالية .35
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  7  ملحؽ)
   علم     م اى ـ  ك ساب م  اح  صح ح  إلجا ات لخ  ار

 :ااتية ا غراض التعليمية كييطي (تعرؼ الحا ت الخاصة بالمفهكـ)مف مستكل  السااؿ ا كؿ
 القكاعد الصحية الالزمة للحفاظ على صحة الجلد التلميذجف يبيف  
 القكاعد الصحية الالزمة للحفاظ على صحة اللساف التلميذجف يبيف  
 القكاعد الصحية الالزمة للحفاظ على صحة ا نؼ التلميذجف يبيف  
 القكاعد الصحية الالزمة للحفاظ على صحة العيف التلميذجف يبيف  

 

   اانسافصحيحة كجخرل خاط ة ت ر بصحة  سلكرياتتعرض الصكر التالية .1
 (جماـ ☑   جكافؽ)الصكرة المعبرة عف السلكؾ الصحيح 
 (جماـ الصكرة المعبرة عف السلكؾ الخاط ☒     جكافؽ)(10 )د 

                   

 د2(☑)            د2(☒)               د2(☑) د2(☑)            د 2(☒)

                    

 د2(☑)             د2(☒)           د2(☒)            د2(☒)               د2(☑)

 :يرض التعليمي ااتيال مف مستكل )حؿ المشرالت( كييطي اانيالسااؿ ال
 ا نؼ صحة على بالحفاظ تتعلؽ مشرلةالتلميذ  يحؿجف  

، رتػػب الصػػكر التاليػػة).2 تساعد،/تسػػاعدذا علػػى ( بحيػػث 1،2،3تعرض)صديقي/صػػديقتي( لنزيػػؼو جنفػػي 
 د( 3) ليقاؼ النزيؼ

                                    

  د( 1) ......3..........                         د( 1) ....2............              د( 1) .....4...........   
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 :يرض التعليمي ااتيال ( كييطيالتمييزمف مستكل ) االثالسااؿ ال
 بيف خصا ص القرنية كالصلبة كالقزحية كالجسـ البلكرم التلميذ يقارفجف  

 د( 1)جنها:القرنية في مقدمة العيف كتتميز  تكجد.3
A. شفافة   تحكم جكعية دمكية B. لكنها جبيض لرنها غير شفافة 
C. لها شرؿ عدسة محدبة الكجهيف D. مساكلة عف لكف العيف 

 :التعليمي ااتي يرضال ( كييطيالتفسيرمف مستكل ) راب السااؿ ال
 ةياـ بعض ا شخاص برغالؽ جفكنهـ للراية عف بعد التلميذ يفسرجف  

كذلؾ  جانا  مشاذدة مباراة لررة القدـ نرل بعض ا شخاص ييلقكف جفكنهـ للراية عف بعد،.4
 د( 1) :ػ اصابتهـ ب

A. يبيحبالرمد ال B. ةصر البصر 
C. مد البصر D. مد البصر الشيخي 

 :يرض التعليمي ااتيال ( كييطيالتنبامف مستكل ) خامسالسااؿ ال
 بما ةد يحدث لك جصيبت الحليمات الذكةية في اللساف التلميذ يتنبأجف  

 د( 1) عندما تصاب الحليمات الذكةية في اللساف يفقد اانساف القدرة على:.5
A. الرالـ B. تمييز الطعكـ 
C.  البل D.   الم 

 :يرض التعليمي ااتيال ( كييطيتعرؼ الحا ت الخاصة بالمفهكـمف مستكل ) سادسالسااؿ ال
 )غشا  الطبؿ( :يتـ ااك المفه معنى التلميذ يحددجف  

 د( 1) (:ا ذفيشا  الطبؿ)طبلة يقصد ب.6
A. طبقة جلدية رةيقة تيلؽ ةناة ا ذف مف الخارج B.  ا ذفمادة غ ركفية مرنة تمتد للى داخؿ 

C. طبقة جلدية رةيقة تيلؽ ةناة ا ذف مف الداخؿ D. تيلؽ ةناة ا ذف مف الداخؿ طبقة جلدية سميرة 

 :يرض التعليمي ااتيال كييطي )تعرؼ الحا ت الخاصة بالمفهكـ( مف مستكل  ساب السااؿ ال
 (ا نؼ:)ااتي المفهكـ معنى التلميذ يحددجف  

 د( 1) يتركف الجز  الظاذر مف ا نؼ مف:.7
A. الي اريؼ فقط B. الي اريؼ كالعظاـ 
C. العظاـ فقط D. فتحتي ا نؼ ا ماميتيف 
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 :يرض التعليمي ااتيال ( كييطيالتنبامف مستكل ) اامفالسااؿ ال
 الطبؿ غشا  لتمزؽ نتيجة يحدث ةد بما التلميذ يتنبأجف  

 جسمان ةاسيان)عكد اقاب( في جذنه لتنظيفها بعػد السػباحة، فػأدل للػى تمػزؽ غشػا  الطبػؿ، (سامر)جدخؿ.8
 د( 1)ما نتيجة تصرؼ سامر الخاط ؟

A. صمـ ماةت B.  ا ذف الكسطىالتهاب 
C. صمـ جز ي جك تاـ D. التهاب ا ذف الخارجية 

 :يرض التعليمي ااتيال ( كييطيحؿ المشرالتمف مستكل ) تاس السااؿ ال
 حلك ن نافعةن لمشرلة تتعلؽ بالحفاظ على صحة ا ذف التلميذ يقترح جف  

لػػك رنػػت  حػػدث انفجػػار ةػػكم بجانػػب طفػػؿ فػػي القػػدس المحتلػػة، رافقػػه صػػكت حػػاد كمتكاصػػؿ كمػػزعج،.9
 د( 1)مراف ذذا الطفؿ ما ذي ااجرا ات التي تتبعها لتجنب المشارؿ التي ةد تتعرض لها جذنؾ؟

A. فتح الفـ B. فتح الفـ كا بتعاد عف مصدر الصكت 
C. ا بتعاد عف مصدر الصكت القكم المزعج D. لغالؽ ا ذنيف باليديف 

 :يرض التعليمي ااتيال ( كييطيالتنبامف مستكل ) عاشرالسااؿ ال
 بما ةد يحدث عندما يفقد الجسـ البلكرم مركنتهالتلميذ يتنبأ جف  

 د( 1) يادم فقداف مركنة الجسـ البلكرم للى فقداف القدرة على:.10
A.  الراية نها يان B. راية ا جساـ البعيدة بك كح 

C. راية ا جساـ القريبة كالبعيدة بك كح D. راية ا جساـ القريبة بك كح 

 :يرض التعليمي ااتيال ( كييطيالتفسيرمف مستكل ) حادم عشرالسااؿ ال
 تساةط الجلد كتقشر، المرافؽ لحرة ةكية في المناطؽ الرطبة لدل شخص ما التلميذ يفسرجف  

جا )سػػػامي( للػػػى الطبيػػػب يشػػػرك مػػػف تقشػػػر كتسػػػاةط الجلػػػد كحرػػػة ةكيػػػة فػػػي المنػػػاطؽ الرطبػػػة مػػػف .11
 د( 1) لف سامي يعاني مرض: الجسـ،

A. الجرب B. سعفة القدـ 
C. الالشمانية الجلدية D. القمؿ 

 :اليرض التعليمي ااتي مف مستكل )التمييز( كييطي ااني عشرالسااؿ ال
نسػػػيج السػػػطح العلػػػكم للسػػػاف كبػػػيف اليشػػػا  المخػػػاطي المػػػبطف لتجكيػػػؼ  بػػػيفالتلميػػػذ يقػػػارف جف  

 ا نؼ مف حيث المركنات
 د( 8) انسب المركنات التالية حسب الجدكؿ:.12

 جعصاب ذكةية( ،جمارف تذكؽ جعصاب شمية، غدد مخاطية، حسية،جعصاب  )شعيرات دمكية،
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 مكونات   سطح   علوي  لساف مكونات   غ اء   مخاطي   م طف   جو ؼ  ألنؼ
 د( 1)جعصاب ذكةية ،د( 1)جمارف تذكؽ د( 1)غدد مخاطية ،د( 1)شعيرات دمكية
 د( 1)جعصاب حسية ،د( 1)شعيرات دمكية د( 1)جعصاب حسية ،د( 1)جعصاب شمية

 :يرض التعليمي ااتيال ( كييطيالتنبامف مستكل ) االث عشرالسااؿ ال
بمػا ةػد يحػدث لشػخص تعػرض لحػركؽ شػديدة سػببت جذيػة لطبقػة ا دمػة كفقػدانان  التلميػذ يتنبأجف  

 لبصمات ا صاب 
اػه بمػكاد ريميا يػة شػديدة تعرض)يكسؼ( لحركؽ ريميا ية شديدة في رفػه كراكس جصػابعه نتيجػة عب.13

مػاذا تتكةػ  جف  فأسػعفه كالػد، للػى المشػفى فػي حالػة خطيػرة، فقد علػى جارذػا بصػمات جصػابعه، ،الخطكرة
 د( 1) تركف نتيجة ذذا التصرؼ الخاط ؟

A. تعطؿ كظيفة الجسيمات الحسية B. عدـ تأار الجسيمات الحسية لكجكدذا في ا دمة 
C.  عدـ القدرة على تحديد شخصية يكسؼ  حقان D. (C+A( 

 :يرض التعليمي ااتيال ( كييطيالتفسيرمف مستكل ) عشر راب السااؿ ال
شػػػعكر اانسػػػاف فػػػي فصػػػؿ الشػػػتا  باقػػػؿ ا ذنػػػيف كجلػػػـ الػػػرجس المرافػػػؽ لطنػػػيف التلميػػػذ يفسػػػر جف  

 الصكت في ا ذف، كذلؾ عند انتقاله مف كسط داف  للى كسط بارد
كالػػدتها جنهػػا نػػد عكدتهػػا جخبػػرت كع فػػي فصػػؿ الشػػتا  مػػف غرفتهػػا الداف ػػة للػػى السػػكؽ، خرجت)سػمر(.14

كيعػػكد ذلػػؾ اصػػابتها  ،كاقػػؿ فػػي جذنيهػػا ،س كسػػماع طنػػيف لصػػكتها عنػػدما تػػترلـتعػػاني مػػف جلػػـ فػػي الػػرج
 د( 1)ػ:ب
A. صمـ ماةت B. التهاب ا ذف الكسطى 
C. صمـ جز ي جك تاـ D. التهاب ا ذف الداخلية 

 :ااتياليرض التعليمي  مف مستكل )التمييز( كييطي الخامس عشرالسااؿ 
 خاليا الطبقة السطحية كخاليا الطبقة القاعدية للبشرة بيف التلميذ يقارفجف  

 د( 1) جف خاليا الطبقة السطحية :حية كالطبقة القاعدية مف البشرة يرمف الفرؽ بيف الطبقة السط.15
A. ميتة تتبدؿ باستمرار B.  ميتة   تتبدؿ جبدان 
C. حية تتراار باستمرار D. ميتة تتراار باستمرار 

 :يرض التعليمي ااتيال ( كييطيالتفسيرمف مستكل ) سادس عشرالسااؿ ال
ت ااؿ القدرة على الراية عف ةػرب لػدل بعػض ا شػخاص المسػنيف دكف تػأار التلميذ يفسر جف  

 ةكة النظر عف بعد
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ةا لػة لػؾ جنهػػا    اابػػرة، مسػاعدتها فػػي لدخػاؿ الخػيط فػيكتناديػؾ ل تػراؾ جػدتؾ ةادمػان مػػف المدرسػة،.16
 د( 1) :ػكذلؾ اصابتها ب تستطي  راية اقب اابرة،

A. مد البصر B. ةصر البصر 
C. مد البصر الشيخي D. الرمد القيحي 

 :اليرض التعليمي ااتي مف مستكل )التمييز( كييطي الساب  عشرالسااؿ 
 ا مراض الجلديػة المختلفػة)القمؿ، كالجػرب، كسػعفة القػدـ( كبػيف الالشػمانيابيف  التلميذ يقارفجف  

 الجلدية مف حيث طريقة العدكل 
 د( 1) :ماعداا مراض التالية يصاب بها اانساف عف طريؽ ا حتراؾ المباشر كاستخداـ جدكات المصاب .17
A. القمؿ B. الفطريات الجلدية 

C. الجرب D. الالشمانية الجلدية 

 ( كييطي اليرض التعليمي ااتي:التصنيؼمف مستكل ) اامف عشرالسااؿ ال
 جدكار ا ذف بحسب جةسامهاالتلميذ يصنؼ جف  

 د( 4) انسب ا دكار التالية للى ججزا  ا ذف الخاصة بها حسب الجدكؿ التالي:.18
نقؿ ا ذتػزازات الصػكتية داخػؿ ا ذف للػى * تحكيؿ ا ذتزازات الصكتية للى الدماغ،* تجمي  الصكت،*

 ترريز الصكت* القكةعة،
   د خل   دور  ألذف دور  ألذف   وسطى دور  ألذف   خارج  

 د( 1)تجمي  الصكت
 د( 1)ترريز الصكت

نقػػػػؿ ا ذتػػػػػزازات الصػػػػكتية داخػػػػػؿ 
 د( 1)ا ذف للى القكةعة

تحكيػػػؿ ا ذتػػػزازات الصػػػكتية للػػػى 
 د( 1)الدماغ

 :يرض التعليمي ااتيال ( كييطيالتنبامف مستكل ) تاس  عشرالسااؿ ال
 بما ةد يحدث عند لصابة الشبرية التلميذ يتنبأجف  

 د( 1) ماذا تتكة  جف يحدث له: كذرر الطبيب جف ذناؾ لصابة في الشبرية، شخص لحادث مالـ،تعرض .19
A. مد البصر B. ةصر البصر 
C. فقداف البصر D. ت يؽ فتحة حدةة العيف 

 :يرض التعليمي ااتيال ( كييطيالتفسيرمف مستكل ) عشركفالسااؿ ال
  عؼ ااحساس بالشـ كالطعـ لدل بعض ا شخاصالتلميذ يفسر جف  

يعػػاني جحػػد ا شػػػخاص مػػف اادمػػاف علػػػى المخػػدرات كالمشػػػركبات الرحكليػػة ممػػا سػػػبب لػػه  ػػػعؼ .20
 د( 1) ااحساس بالطعـ كعدـ القدرة على تمييز الركا ح بشرؿ جيد، كيرج  ذلؾ للى تأذم:
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A. المستقبالت الشمية كالجسيمات الحسية B. كالجسيمات الحسية الحليمات الذكةية 
C. الذكةية المستقبالت الشمية كالحليمات D. اليدد المخاطية كالشعيرات الدمكية 

 :اليرض التعليمي ااتي مف مستكل )التمييز( كييطي كاحد كالعشركفالسااؿ ال
جشػراؿ المػػادة )صػلبة، كسػػا لة، كغازيػة( مػػف حيػث سػػرعة كسػهكلة كصػػكؿ بػػيف  التلميػذ يقػارفجف  

 الصكت 

 د( 1): عند ك عها يركف صكت الساعة جبطأ ما يركف انتقا ن .21
A. بالقرب مف ا ذف B. مك كع بجكار ا ذفريس ما   خلؼ 
C. على طاكلة خشبية كرجسؾ على الطاكلة D.  في حكجلة مفرغة مف الهكا معلقة 

 :يرض التعليمي ااتيال ( كييطيالتصنيؼمف مستكل ) ااني كالعشركفالسااؿ ال
مركنػػػػػات ا ذف بحسػػػػػب ا ةسػػػػػاـ الر يسػػػػػة لػػػػػألذف )ا ذف الخارجيػػػػػة، ا ذف التلميػػػػػذ يصػػػػػنؼ جف  

 الكسطى، ا ذف الداخلية( 
_غشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  3_المطرةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة،2_ الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكاف،1لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديؾ المركنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات التاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة).22

 د( 1)_الرراب( جم التصنيفات التالية ذك الصحيح؟7_القكةعة،6_السنداف،5_الدذليز،4الطبؿ،
A. (1،3،4مركنات ا ذف الخارجية) B. (3،4،6مركنات ا ذف الخارجية) 
C. (2،5،7مركنات ا ذف الكسطى) D. (2،4،6) الداخلية مركنات ا ذف 

 :يرض التعليمي ااتيال ( كييطيالتنبامف مستكل ) االث كالعشركفالسااؿ ال
 بما ةد يصيب اانساف بعد السباحة في البرؾ كا نهار التلميذ يتنبأجف  

 د( 1)البارد، فما ذك المرض الذم تتكة  جف يصيب محمد؟ذذب )محمد( للسباحة في الما  .23
A. التهاب ا ذف الكسطى B. التهاب ا ذف الكسطى كالبلعكـ 
C. التهاب البلعكـ D. الرمد القيحي 

يرض التعليمي ال ( كييطيتعرؼ الحا ت الخاصة بالمفهكـمف مستكل ) راب  كالعشركفالسااؿ ال
 :ااتي

 للسم  على حياته ا جتماعيةجار فقداف الطفؿ التلميذ يك ح جف  
 د( 1) يعاني الطفؿ المصاب ب عؼ السم  مف صعكبة ا نخراط في المجتم ، يعكد ذلؾ لفقدانه القدرة على:.24
A.  تطكير مهاراته العقلية B.  الرالـ نها يان 

C. الرالـ بشرؿ صحيح D. A+C)) 
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يرض التعليمي ال كييطي)تعرؼ الحا ت الخاصة بالمفهكـ( مف مستكل  خامس كالعشركفالسااؿ ال
 :ااتي

 الحدةة(:(يتـ ااك المفه جف يحدد التلميذ معنى 
 د( 1) الدا رة السكدا  المكجكدة كسط القزحية تدعى:.25
A. القرنية B. الحدةة 

C. المشيمية D. الشبرية 

 :يفااتي يف التعليمييف الير  مف مستكل )التمييز( كييطي سادس كالعشركفالسااؿ ال
 جنكاع الرمد مف حيث العامؿ الممرض التلميذ جف يميز 
مف حيث  بيف ا مراض الجلدية)ةمؿ، جرب، سعفة ةدـ، الالشمانيا الجلدية(التلميذ جف يميز  

 العامؿ الممرض
 د( 6): التالي جرمؿ الجدكؿ.26

 الالشمانيا الجلدية سعفة القدـ الجرب الرمد القيحي القمؿ يبيحبالرمد ال   مرض
فيروسات    عامؿ   مس ب

الكالميديا 

 د( 1)التراخومية

 طفيلي القمل

 د( 1)

 جراثيم
 د( 1)

طفيلي هامة 
 الجرب

 د( 1)

فطريات 

 د( 1)شعراوية

طفيلي تنقله ذبابة 

 د( 1)الرمل

 :يرض التعليمي ااتيال ( كييطيالتفسيرمف مستكل ) ساب  كالعشركفالسااؿ ال
 جف يفسر التلميذ عدـ ك كح الراية عف ةرب لدل بعض ا شخاص 

لرنػػه جيػػد فػػػي  كصػػعكبة فػػي القػػػرا ة عػػف ةػػرب، مػػف صػػداع دا ػػػـ فػػي رجسػػه، (كا ػػؿ)يعػػاني صػػديقي.27
 د( 1)جعتقد جف كا ؿ يعاني مف:  القرا ة عف السبكرة، فذذب لمراجعة الطبيب،

A. ةصر البصر B. مد البصر الشيخي 
C. مد البصر D. التراخكما 

يرض التعليمي ال كييطي )تعرؼ الحا ت الخاصة بالمفهكـ( مف مستكل  اامف كالعشركفالسااؿ ال
 :ااتي

 اللساف التلميذ يعّرؼجف  
 د( 1) اللساف ذك:.28
A. رتلة غ ركفية تتحرؾ في رافة ا تجاذات B.  رتلة ع لية مكجكدة في سقؼ الفـ 
C. رتلة لحمية ع لية مكجكدة في تجكيؼ الفـ D.  رتلة ع لية مركنة مف ع لة كاحدة 
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 :يرض التعليمي ااتيال ( كييطيالتمييزمف مستكل ) كالعشركف تاس السااؿ ال
 ا مراض التي تسببها الفطريات الجلدية كا مراض التي يسببها الجرب بيفالتلميذ يقارف جف  

 د( 1) كاحدة كذي: ماعداينتج عف الجرب ا مراض التالية .29
A. الدمامؿ B. الحزازيات 
C. سعفة القدـ D. ا لتهابات الفطرية 

 :يرض التعليمي ااتيال ( كييطيالتنبامف مستكل ) االاكفالسااؿ ال
 بما ةد يحدث نتيجة لترارـ اافرازات الدذنية الصفرا  في مجرل السم  التلميذ يتنبأجف  

فحػػػص الطبيػػب جذف )عػػػامر( ك حػػظ تػػػرارـ اافػػرازات الدذنيػػػة الصػػفرا  فػػػي  جانػػا  الفحػػػص الػػدكرم،.30
 د( 1) :ػ لذماؿ جلسات العالج سيادم اصابة)عامر( بفأخبر كالد، جف  مجرل السم  كبشرؿ ربير،

A. صمـ ماةت B. التهاب ا ذف الكسطى 
C. صمـ جز ي جك تاـ D.  عؼ السم  

 :اليرض التعليمي ااتي مف مستكل )التصنيؼ( كييطي لكاحد كالاالاكفالسااؿ ا
ججػػػزا  العػػػيف بحسػػػب ا ةسػػػاـ الر يسػػػة للعيف)جع ػػػا  ملحقػػػة، كرػػػرة العػػػيف،  التلميػػػذ يصػػػنؼجف  

 كجكساط شفافة(
 د( 9) انسب مركنات العيف التالية للى جةسامها الر يسة حسب الجدكؿ:.31

 اليػػػدة الدمعيػػػة، المشػػػيمة، الحاجػػػب، الجسػػػـ البلػػػكرم، الخلطػػػاف المػػػا ي كالزجػػػاجي، الشػػػبرية، الجفنػػػاف، )الصػػػلبة،
 القرنية(

  ألوساط     اف  كرة   ع ف  ألعضاء   ملحق 
 د( 1)القرنية د( 1)الصلبة د( 1)الحاجب
 د( 1)الجسـ البلكرم د( 1)المشيمة د( 1)الجفناف

 د( 1)الخلطاف الما ي كالزجاجي د( 1)الشبرية د( 1)اليدة الدمعية
 :ااتي ض التعليميالير  مف مستكل )التصنيؼ( كييطي لااني كالاالاكفالسااؿ ا
 جف يصنؼ التلميذ مركنات الجلد بحسب طبقات الجلد الر يسة  

 د( 6) ة:التالية بحسب طبقات الجلد الر يسصنؼ مركنات الجلد .32
 جسيمات حسية  نهايات عصبية، شعيرات دمكية، بصالت الشعر، مكاد صباغية، غدد دذنية كعرةية،

  ألدم      رة
 ،د( 1)بصالت الشعر، د( 1)غدد دذنية كعرةية د( 1)مكاد صباغية

 ،د( 1)نهايات عصبية ،د( 1)شعيرات دمكية
 د( 1)جسيمات حسية
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 :اليرض التعليمي ااتي مف مستكل )التمييز( كييطي االث كالاالاكفالسااؿ ال
 مركنات العيف مف حيث الكظيفة بيفالتلميذ يقارف جف  

 د( 6) الااني:جصؿ بيف مركنات العيف في العمكد ا كؿ ككظا فها في العمكد .33
   وظائؼ مكونات   ع ف

 الحاجب 
 الصلبة 
 القزحية 
 الجفناف 
 اليدة الدمعية 
 المشيمة 

 د( 1)لعطا  اللكف للعيف كالتحرـ بفتحة الحدةة 
  د( 1)لفراز الدم 
 د( 1)من  الجفاؼ كنشر الدمكع 
 د( 1)حماية العيف 
 د( 1)تكصيؿ المكاد اليذا ية كا رسجيف للى الشبرية 
 د( 1)اابصار عند الشخص 
 د( 1)لعادة اتجا، المكاد السا لة بعيدا عف العيف 

 ا غراض التعليمية مف مستكل )تعرؼ الحا ت الخاصة بالمفهكـ( كييطي راب  كالاالاكفالسااؿ ال
 :ااتية

 آلية ا حساس بالطعـالتلميذ جف يك ح  
 آلية ا حساس بالشـالتلميذ جف يك ح  
 آلية ا حساس الجلدم التلميذ جف يك ح 
 آلية ا حساس بالرايةالتلميذ جف يك ح  

 د( 1)؟جم التصنيفات التالية يك ح آلية ااحساس بالطعـ.34
A. تتنبه النهايات العصبية في الحليمات←يتنبه العصب الذكةي←يتنبه المخ←تنحؿ المادة باللعاب 
B. يتنبه المخ←تتنبه النهايات العصبية في الحليمات ←يتنبه العصب الذكةي←تنحؿ المادة باللعاب 
C. يتنبه المخ ←يتنبه العصب الذكةي←تتنبه النهايات العصبية في الحليمات  ←تنحؿ المادة باللعاب 
D. تنبه العصب الذكةيي ←تتنبه النهايات العصبية في الحليمات  ←يتنبه المخ←تنحؿ المادة باللعاب 

 ا غراض التعليمية مف مستكل )تعرؼ الحا ت الخاصة بالمفهكـ( كييطي خامس كالاالاكفالسااؿ ال
 :ااتية

 كظيفة العيف التلميذ جف يذرر 
 كظيفة ا ذف التلميذ جف يذرر 
 كظيفة الجلد التلميذ جف يذرر 
 كظيفة اللسافالتلميذ جف يذرر  
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 كظيفة ا نؼالتلميذ جف يذرر  
 د( 17):الحكاس الخمسةجرمؿ الخريطة التالية مك حان كظيفة جع ا  .35

 



208 

 

  8  ملحؽ)
 خر ئط   م اى ـ   خاص   ا  صؿ   در سي

   منظـ   م قدـ)خر ط  أعضاء   حو س   خمس  
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 خر ط  م يوـ   ع ف
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 خر ط   ألعضاء   ملحق   ا ع ف
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 خر ط  كرة   ع ف
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  ألخرىخر ط   ألوساط     اف  و ألجز ء 
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 خر ط  دور   ع ف في   رؤ  
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 خر ط  قصر    صر
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 خر ط  مد    صر
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 خر ط  مد    صر     خي
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 خر ط  أمر ض   ع ف
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 خر ط  م يوـ  ألذف
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 خر ط  أقساـ  ألذف
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 خر ط  دور أقساـ  ألذف في   سمع
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 خر ط  نقص   سمع عند  ألط اؿ
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 خر ط  أمر ض  ألذف
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  ألذفخر ط  صح  
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  ن  ار   صوت خر ط 

 



225 

 

 خر ط  م يوـ   جلد
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 خر ط  ط قات   جلد
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 خر ط  وظائؼ   جلد
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 حساسخر ط  دور   جلد في  إل
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 خر ط  أقساـ  ألمر ض   جلد  
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 خر ط  صح    جلد

 



231 
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 (على ةسميف للتك يح )كعر تخر ط    لساف وأقسامو
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 (على ةسميف للتك يح )كعر تخر ط   ألنؼ وأقسامو
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 خر ط   لى ماـ  صح   ألنؼ



 (9الملحؽ)
 مكافقة مديرية تربية الالذةية على تطبيؽ التجربة
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 (10الملحؽ)
 لفصؿ الدراسيل التي ةامت المجمكعات برعدادذامفاذيـ بعض خرا ط ال
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 ( على الحاسبWordباستخداـ برنامج ) خريطة مفاذيـ بنا ف التالميذ على نمكذج لتعاك 
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  11  ملحؽ)
  الم ذ ع ن    در س  في    ط  ق ف   ق لي و   عدي لخ  ار  ك ساب   م اى ـ   علم  درجات 

 البعدم  ختبار ارتساب المفاذيـ العلمية-درجات تالميذ المجمكعة ال ابطة في التطبيؽ القبلي
 

ر 
ـ   

ق
م ذ
 ل

 

مس وى  عرؼ   حالت 
   خاص   ا م يوـ

 د  33) 

 مس وى    م  ز
 د  25) 

    صن ؼمس وى 
 د  20) 

 مس وى     س ر
 د  6) 

 مس وى    ن ؤ
 د  7) 

مس وى حؿ   م كالت 
 د  4)

 خ  ار  ك ساب 
   م اى ـ ككؿ

 د  95) 
التطبيؽ 
 القبلي

التطبيؽ 
 البعدم

التطبيؽ 
 القبلي

التطبيؽ 
 البعدم

التطبيؽ 
 القبلي

التطبيؽ 
 البعدم

التطبيؽ 
 القبلي

التطبيؽ 
 البعدم

التطبيؽ 
 القبلي

التطبيؽ 
 البعدم

التطبيؽ 
 القبلي

التطبيؽ 
 البعدم

التطبيؽ 
 القبلي

التطبيؽ 
 البعدم

1 10 19 2 10 0 9 1 1 1 6 1 3 15 48 
2 8 18 5 13 1 14 2 3 2 5 0 3 18 56 
3 16 17 14 10 13 12 1 2 1 4 2 4 47 49 
4 11 11 5 3 0 0 0 0 2 0 3 3 21 17 
5 12 22 5 13 10 11 1 1 2 3 3 4 33 54 
6 11 19 3 9 4 8 0 3 1 1 1 4 20 44 
7 21 25 11 14 13 16 3 4 2 5 1 4 51 68 
8* 13 0 8 0 2 0 2 0 3 0 3 0 31 0 
9 12 16 11 9 9 10 3 2 3 1 0 3 38 41 
10 17 14 11 12 16 5 0 1 4 4 1 4 49 40 
11 18 21 10 7 8 8 0 3 4 2 3 3 43 44 
12* 13 0 4 0 8 0 2 0 4 0 0 0 31 0 
13 10 12 2 12 0 3 0 1 1 1 1 4 14 33 
14 16 16 9 13 6 11 2 2 3 4 4 4 40 50 
15 11 12 2 8 4 10 1 1 3 2 1 3 22 36 
16 20 21 14 17 15 17 3 4 6 6 0 4 58 69 
17 11 12 9 7 4 6 1 2 2 1 3 3 30 31 
18 9 16 5 11 3 9 1 2 2 1 0 4 20 43 
19 12 15 8 12 2 11 1 2 2 3 3 4 28 47 
20 9 15 7 10 3 8 0 2 4 2 1 3 24 40 
21 19 16 8 9 7 14 0 3 6 5 1 4 41 51 
22 12 18 12 12 14 16 1 5 2 6 3 4 44 61 
23 14 10 10 12 3 13 2 2 3 5 3 4 35 46 
24 14 18 6 9 9 10 1 1 4 6 1 3 35 47 
25 11 17 0 4 0 0 0 0 1 3 2 3 14 27 
26 12 16 5 15 10 6 1 2 4 4 3 4 35 47 
27 9 12 2 8 9 15 1 2 4 5 2 3 27 45 
28 24 19 11 10 16 8 2 2 4 4 4 4 61 47 
29 22 25 11 18 15 18 3 4 3 5 2 4 56 74 
30 9 20 10 10 8 8 0 3 2 2 4 3 33 46 
31 14 22 6 12 12 8 1 3 3 4 3 4 39 53 
32 10 15 4 10 0 7 2 1 3 3 1 3 20 39 
33 15 24 9 13 14 19 2 5 2 7 1 4 43 72 
34 15 17 9 11 13 10 0 3 2 4 2 3 41 48 
35* 9 0 6 0 8 0 1 0 1 0 3 0 28 0 
36 10 19 9 12 10 14 1 0 2 4 2 4 34 53 
37 11 18 8 8 10 12 1 2 2 2 1 4 33 46 
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38 9 13 5 8 1 12 1 2 3 4 1 3 20 42 
39 12 17 7 11 8 15 3 0 3 2 3 3 36 48 
40 12 23 6 7 11 14 1 0 3 4 1 3 34 51 
41 9 14 9 11 2 8 0 1 1 4 0 1 21 39 
42 11 12 3 8 1 5 0 2 1 2 1 4 17 33 
43 16 18 9 13 6 13 3 3 3 4 3 4 40 55 
44 13 11 9 11 6 13 0 0 2 6 0 3 30 44 
45 11 20 7 16 3 11 1 2 2 5 3 4 27 58 
46 10 12 4 9 9 7 1 2 3 0 2 1 29 31 
47 11 15 7 14 8 3 0 2 2 5 1 4 29 43 
48 13 10 6 15 11 13 1 0 3 6 1 3 35 47 
49* 10 0 9 0 7 0 0 0 5 0 1 0 32 0 
50 16 18 7 11 7 11 3 1 2 2 2 2 37 45 
51 13 22 10 17 13 20 0 3 2 4 1 3 39 69 
52 9 12 4 6 0 6 1 0 2 4 1 1 17 29 
53* 20 0 7 0 8 0 0 0 5 0 1 0 41 0 
54 10 14 2 9 3 11 2 1 2 2 0 1 19 38 
55 10 15 11 11 4 12 1 2 2 3 0 4 28 47 
56 23 20 4 9 8 10 0 1 5 3 1 4 41 47 
57 17 13 3 14 6 7 0 2 3 4 1 3 30 43 
58 20 18 12 13 12 11 2 2 1 3 2 4 49 51 
59 20 21 10 14 7 7 3 2 3 5 1 4 44 53 
60 16 15 3 13 6 10 1 3 3 2 1 3 30 46 
61 12 16 3 5 4 5 0 3 1 0 3 3 23 32 
62 12 23 0 7 2 6 1 1 2 2 0 4 17 43 
63 16 22 9 12 14 5 1 0 2 3 0 4 42 46 
64 9 9 5 0 0 0 1 1 1 1 3 3 19 14 
65 9 11 2 9 3 9 1 1 2 3 0 4 17 37 
66 18 15 14 10 8 11 1 0 2 3 3 3 46 42 
67 7 13 3 12 7 13 1 2 1 4 4 3 23 47 
68 13 17 8 9 6 6 2 4 3 1 2 4 34 41 
69 11 22 8 10 6 11 2 0 3 3 1 4 31 50 
70 14 21 8 11 10 8 2 1 3 1 0 3 37 45 
71 15 18 4 7 0 8 3 3 2 5 1 4 25 45 
72 11 22 6 11 2 11 2 0 1 2 1 4 23 50 
73 21 28 13 14 14 19 3 5 4 7 0 4 55 77 
74 23 24 10 13 12 13 3 1 1 2 0 3 49 56 
75 18 15 15 20 16 12 3 4 4 5 0 4 56 60 

 
 التالميذ الذيف استبعدت نتا جهـ مف التحليؿ ااحصا ي*
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 البعدم  ختبار ارتساب المفاذيـ العلمية-في التطبيؽ القبليررؿ درجات تالميذ المجمكعة التجريبية 
 

ميذ
التل
رةـ 

 

مس وى  عرؼ 
  حالت   خاص  

  ا م يـو
 د  33)

 مس وى    م  ز
 د  25)

    صن ؼمس وى 
 د  20)

 مس وى     س ر
 د  6)

 مس وى    ن ؤ
 د  7)

مس وى حؿ 
 د  4  م كالت )

 خ  ار  ك ساب 
   م اى ـ ككؿ

 د  95)

التطبيؽ 
 القبلي

التطبيؽ 
 البعدم

التطبيؽ 
 القبلي

التطبيؽ 
 البعدم

التطبيؽ 
 القبلي

التطبيؽ 
 البعدم

التطبيؽ 
 القبلي

التطبيؽ 
 البعدم

التطبيؽ 
 القبلي

التطبيؽ 
 البعدم

التطبيؽ 
 القبلي

التطبيؽ 
 البعدم

التطبيؽ 
 القبلي

التطبيؽ 
 البعدم

1 14 28 8 18 0 20 0 4 2 3 3 3 27 76 
2 21 32 8 17 9 20 0 5 5 4 0 4 43 82 
3 12 31 8 21 1 5 0 5 3 6 4 4 28 72 
4 15 26 4 12 10 17 0 4 3 2 1 0 33 61 
5 14 29 10 19 1 13 3 6 2 4 4 4 34 75 
6 9 29 6 16 7 13 3 4 3 4 3 1 31 67 
7 12 30 8 19 3 16 1 6 3 5 1 4 28 80 
8 13 24 7 16 3 19 0 2 1 4 1 4 25 69 
9 9 28 2 9 0 16 0 3 3 3 0 4 14 63 
10 14 32 11 15 10 19 0 3 2 5 1 4 38 78 
11 9 31 12 23 2 20 1 5 2 5 3 4 29 88 
12 10 29 9 19 9 18 1 4 3 7 3 4 35 81 
13 19 33 9 21 5 18 2 5 2 6 1 1 38 84 
14 15 31 11 21 13 19 3 6 4 6 1 4 47 87 
15 12 30 11 21 4 18 1 6 3 7 3 4 34 86 
16 9 16 6 14 1 20 1 4 2 6 3 4 22 64 
17 17 27 6 15 5 14 1 4 0 1 1 3 30 64 
18 10 25 12 17 0 18 3 4 2 7 1 4 28 75 
19 19 28 14 20 5 12 1 4 4 5 3 3 46 72 
20 11 25 5 25 0 20 1 5 5 6 1 4 23 85 
21 10 19 5 11 4 13 2 2 3 3 3 3 27 51 
22 15 24 9 13 6 4 3 4 1 3 1 3 35 51 
23 18 27 10 16 7 11 1 5 4 6 1 4 41 69 
24 13 31 8 18 9 19 1 5 1 5 1 4 33 82 
25 8 24 9 12 0 6 1 4 3 3 1 4 22 53 
26 7 23 1 16 2 11 0 2 2 5 1 4 13 61 
27 10 31 7 15 5 10 1 3 1 6 1 4 25 69 
28 19 28 8 13 3 12 0 2 5 5 0 4 35 64 
29 13 26 8 10 10 9 3 1 1 3 3 3 38 52 
30 13 21 9 11 4 6 0 2 4 5 3 4 33 49 
31 11 24 14 10 6 12 1 1 2 3 4 4 38 54 
32 15 26 11 12 9 14 0 3 2 4 1 4 38 63 
33 14 24 8 13 8 19 2 4 1 3 3 4 36 67 
34 11 20 2 14 7 6 0 5 3 4 0 4 23 53 
35 13 23 8 13 9 11 0 0 3 3 1 3 34 53 
36 20 26 9 15 3 12 1 3 2 5 3 4 38 65 
37 22 31 11 20 13 20 1 5 4 6 4 4 55 86 
38 21 29 15 20 12 20 0 3 3 5 3 4 54 81 
39 11 26 10 18 2 18 4 4 3 7 3 4 33 77 
40 9 26 5 17 1 11 0 2 1 5 0 4 16 65 
41 13 29 10 19 10 17 2 5 4 7 2 4 41 81 
42 22 25 9 20 14 19 1 5 4 7 1 4 51 80 
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43 17 28 8 21 10 14 0 5 1 6 1 4 37 78 
44 17 24 7 19 5 16 0 2 1 4 1 4 31 69 
45 22 31 12 23 9 20 0 5 5 6 3 4 51 89 
46 14 30 5 17 3 17 0 3 4 6 3 4 29 77 
47 12 19 7 9 1 12 3 3 2 5 0 4 25 52 
48 12 28 3 15 8 15 1 4 3 5 3 4 30 71 
49 9 28 10 15 0 18 2 3 2 6 0 1 23 71 
50 17 24 5 19 11 20 0 5 2 4 1 4 36 76 
51 14 30 10 21 7 20 1 3 3 6 4 4 39 84 
52 19 30 10 21 5 18 1 5 3 6 3 4 41 84 
53 10 31 8 13 1 10 0 4 1 5 1 3 21 66 
54 21 29 11 18 4 13 1 3 2 6 2 4 41 73 
55 14 24 2 5 4 9 0 3 0 6 1 4 21 51 
56 13 26 9 17 6 12 1 5 2 5 1 3 32 68 
57 14 27 6 15 7 13 1 4 2 6 3 4 33 69 
58 11 24 4 22 0 19 1 6 2 7 1 4 19 82 
59 18 23 10 15 7 9 1 4 3 4 1 1 40 56 
60 8 19 9 15 6 20 0 4 2 6 1 4 26 68 
61 12 29 2 21 0 18 0 4 2 6 1 3 17 81 
62 15 30 10 15 7 15 1 3 1 5 1 2 35 70 
63 10 30 6 17 9 11 1 1 4 2 1 4 31 65 
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 البعدم  ختبار ارتساب المفاذيـ العلمية-ا كلى في التطبيؽ القبليدرجات تالميذ المجمكعة التجريبية 
 

ـ   
رق

م ذ
 ل

 

مس وى  عرؼ 
  حالت   خاص  

 د  33 ا م يوـ )

 مس وى    م  ز
 د  25) 

    صن ؼمس وى 
 د  20)

 مس وى     س ر
 د  6) 

 مس وى    ن ؤ
 د  7) 

مس وى حؿ 
   م كالت 

 د  4)

 خ  ار  ك ساب 
   م اى ـ ككؿ

 د  95) 
التطبيؽ 
 القبلي

التطبيؽ 
 البعدم

التطبيؽ 
 القبلي

التطبيؽ 
 البعدم

التطبيؽ 
 القبلي

التطبيؽ 
 البعدم

التطبيؽ 
 القبلي

التطبيؽ 
 البعدم

التطبيؽ 
 القبلي

التطبيؽ 
 البعدم

التطبيؽ 
 القبلي

التطبيؽ 
 البعدم

التطبيؽ 
 القبلي

التطبيؽ 
 البعدم

1 14 28 8 18 0 20 0 4 2 3 3 3 27 76 
2 21 32 8 17 9 20 0 5 5 4 0 4 43 82 
3 12 31 8 21 1 5 0 5 3 6 4 4 28 72 
4 15 26 4 12 10 17 0 4 3 2 1 0 33 61 
5 14 29 10 19 1 13 3 6 2 4 4 4 34 75 
6 9 29 6 16 7 13 3 4 3 4 3 1 31 67 
7 12 30 8 19 3 16 1 6 3 5 1 4 28 80 
8 13 24 7 16 3 19 0 2 1 4 1 4 25 69 
9 9 28 2 9 0 16 0 3 3 3 0 4 14 63 
10 14 32 11 15 10 19 0 3 2 5 1 4 38 78 
11 9 31 12 23 2 20 1 5 2 5 3 4 29 88 
12 10 29 9 19 9 18 1 4 3 7 3 4 35 81 
13 19 33 9 21 5 18 2 5 2 6 1 1 38 84 
14 15 31 11 21 13 19 3 6 4 6 1 4 47 87 
15 12 30 11 21 4 18 1 6 3 7 3 4 34 86 
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 البعدم  ختبار ارتساب المفاذيـ العلمية-درجات تالميذ المجمكعة التجريبية الاانية في التطبيؽ القبلي
  

ـ   
رق

م ذ
 ل

 

مس وى  عرؼ   حالت 
   خاص   ا م يوـ

 د  33) 

 مس وى    م  ز
 د  25) 

    صن ؼمس وى 
 د  20)

 مس وى     س ر
 د  6) 

    ن ؤمس وى 
 د  7) 

مس وى حؿ   م كالت 
 د  4)

 خ  ار  ك ساب 
   م اى ـ ككؿ

 د  95) 
التطبيؽ 
 القبلي

التطبيؽ 
 البعدم

التطبيؽ 
 القبلي

التطبيؽ 
 البعدم

التطبيؽ 
 القبلي

التطبيؽ 
 البعدم

التطبيؽ 
 القبلي

التطبيؽ 
 البعدم

التطبيؽ 
 القبلي

التطبيؽ 
 البعدم

التطبيؽ 
 القبلي

التطبيؽ 
 البعدم

التطبيؽ 
 القبلي

التطبيؽ 
 البعدم

1 9 16 6 14 1 20 1 4 2 6 3 4 22 64 
2 17 27 6 15 5 14 1 4 0 1 1 3 30 64 
3 10 25 12 17 0 18 3 4 2 7 1 4 28 75 
4 19 28 14 20 5 12 1 4 4 5 3 3 46 72 
5 11 25 5 25 0 20 1 5 5 6 1 4 23 85 
6 10 19 5 11 4 13 2 2 3 3 3 3 27 51 
7 15 24 9 13 6 4 3 4 1 3 1 3 35 51 
8 18 27 10 16 7 11 1 5 4 6 1 4 41 69 
9 13 31 8 18 9 19 1 5 1 5 1 4 33 82 
10 8 24 9 12 0 6 1 4 3 3 1 4 22 53 
11 7 23 1 16 2 11 0 2 2 5 1 4 13 61 
12 10 31 7 15 5 10 1 3 1 6 1 4 25 69 
13 19 28 8 13 3 12 0 2 5 5 0 4 35 64 
14 13 26 8 10 10 9 3 1 1 3 3 3 38 52 
15 13 21 9 11 4 6 0 2 4 5 3 4 33 49 
16 11 24 14 10 6 12 1 1 2 3 4 4 38 54 
17 15 26 11 12 9 14 0 3 2 4 1 4 38 63 
18 14 24 8 13 8 19 2 4 1 3 3 4 36 67 
19 11 20 2 14 7 6 0 5 3 4 0 4 23 53 
20 13 23 8 13 9 11 0 0 3 3 1 3 34 53 
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 البعدم  ختبار ارتساب المفاذيـ العلمية-درجات تالميذ المجمكعة التجريبية الاالاة في التطبيؽ القبلي
 

قـ 
ر

م ذ
   ل

 

مس وى  عرؼ 
  حالت   خاص  

  ا م يـو
 د  33)

مس وى    م  ز 
 د  25)

    صن ؼمس وى 
 د  20)

 مس وى     س ر
 د  6)

 مس وى    ن ؤ
 د  7)

 مس وى حؿ
   م كالت

 د  4)

 خ  ار  ك ساب 
   م اى ـ ككؿ

 د  95)

التطبيؽ 
 القبلي

التطبيؽ 
 البعدم

التطبيؽ 
 القبلي

التطبيؽ 
 البعدم

التطبيؽ 
 القبلي

التطبيؽ 
 البعدم

التطبيؽ 
 القبلي

التطبيؽ 
 البعدم

التطبيؽ 
 القبلي

التطبيؽ 
 البعدم

التطبيؽ 
 القبلي

التطبيؽ 
 البعدم

التطبيؽ 
 القبلي

التطبيؽ 
 البعدم

1 20 26 9 15 3 12 1 3 2 5 3 4 38 65 
2 22 31 11 20 13 20 1 5 4 6 4 4 55 86 
3 21 29 15 20 12 20 0 3 3 5 3 4 54 81 
4 11 26 10 18 2 18 4 4 3 7 3 4 33 77 
5 9 26 5 17 1 11 0 2 1 5 0 4 16 65 
6 13 29 10 19 10 17 2 5 4 7 2 4 41 81 
7 22 25 9 20 14 19 1 5 4 7 1 4 51 80 
8 17 28 8 21 10 14 0 5 1 6 1 4 37 78 
9 17 24 7 19 5 16 0 2 1 4 1 4 31 69 
10 22 31 12 23 9 20 0 5 5 6 3 4 51 89 
11 14 30 5 17 3 17 0 3 4 6 3 4 29 77 
12 12 19 7 9 1 12 3 3 2 5 0 4 25 52 
13 12 28 3 15 8 15 1 4 3 5 3 4 30 71 
14 9 28 10 15 0 18 2 3 2 6 0 1 23 71 
15 17 24 5 19 11 20 0 5 2 4 1 4 36 76 
16 14 30 10 21 7 20 1 3 3 6 4 4 39 84 
17 19 30 10 21 5 18 1 5 3 6 3 4 41 84 
18 10 31 8 13 1 10 0 4 1 5 1 3 21 66 
19 21 29 11 18 4 13 1 3 2 6 2 4 41 73 
20 14 24 2 5 4 9 0 3 0 6 1 4 21 51 
21 13 26 9 17 6 12 1 5 2 5 1 3 32 68 
22 14 27 6 15 7 13 1 4 2 6 3 4 33 69 
23 11 24 4 22 0 19 1 6 2 7 1 4 19 82 
24 18 23 10 15 7 9 1 4 3 4 1 1 40 56 
25 8 19 9 15 6 20 0 4 2 6 1 4 26 68 
26 12 29 2 21 0 18 0 4 2 6 1 3 17 81 
27 15 30 10 15 7 15 1 3 1 5 1 2 35 70 
28 10 30 6 17 9 11 1 1 4 2 1 4 31 65 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

English Summary 
 

Introduction: 

educators take increasing attention in recent years for activities and events 

that make the learner at the center of teaching and learning process, including 

teaching how to learn and how to think, and how to share the knowledge with 

his colleagues, so, educational research has focused on the use of instructional 

strategies that are consistent with the assumptions of constructivist theory, 

including cooperative concept maps, which combines the benefits of both the 

concept maps and collaborative learning, so concept maps are widely used in 

science education because it offers to learner self-learning method, and the 

method for the analysis of concepts and hierarchical relationships between 

them. 

Research Problem: 

The study has identified the problem as follows: 

What is the effect of using cooperative concept maps strategy in giving 

scientific concepts in science and health education for pupils in the fourth 

grade? 

1- Research Importance: 

The importance of research comes from being may be useful in: 

1-1 teach pupils how to build their own conceptual maps at each learning. 

1-2 provide a model for the integration of concept maps with the cooperative 

learning method. 

1-3 achieve active learning through the cooperation of pupils in the 

construction of concept maps in cooperative groups. 

1-4 determine the optimal size of a collaborative group within the cooperative 

concept maps strategy. 

1-5 present the scientific concepts acquisition test. 

1-6 drew the attention of educators to the importance of the integration 

concept maps method with cooperative learning, and drew the attention of 

designers of curricula and textbooks to use concept map and constructivist 

theory applications in the organization and arrangement of textbooks. 

2- Research purposes: 

The present study aims to: 

2-1 know the effect of using cooperative concept maps strategy compared to 

the traditional way to acquire the basic fourth-graders  scientific concepts in 

science and health education. 

2-2 know the effect of the different size of the group within the cooperative 

concept maps strategy to acquire the basic fourth-graders scientific concepts 

in science and health education. 

2-3 determine the optimal size of the cooperative group when teaching with 

cooperative concept maps strategy. 



 

 

3 - Research questions: 

3-1 What is the effect of using cooperative concept maps strategy on 

acquiring the basic fourth-graders scientific concepts in science and health 

education? 

3-2 What is the effect size of cooperative concept maps strategy on acquiring 

the experimental group scientific concepts in science and health education? 

3-3 What is the effect size of cooperative concept maps strategy on acquiring 

the three experimental groups pupils scientific concepts in science and health 

education? 

3-4 What is the effect of the different size of the group within the cooperative 

concept maps strategy on acquiring the basic fourth-graders scientific 

concepts in science and health education? 

3-4-1 What is the optimal size of the cooperative group during teaching 

cooperative concept maps strategy? 

4 - Research Hypothesis: 

4-1 There are no significant statistical differences between the mean scores of 

the experimental group as a whole, and mean scores control group in the post 

application of the scientific concepts acquisition test as a whole. 
4-2 There are no significant statistical differences between the mean scores of 

the experimental group as a whole, and mean scores control group in the post 

application of the scientific concepts acquisition test at each level separately. 
4-3 There are no significant statistical differences between the mean scores of 

the experimental group as a whole in the pre and post applications of the 

scientific concepts acquisition test as a whole 
4-4 There are no significant statistical differences between the mean scores of 

the experimental group as a whole in the pre and post applications of the 

scientific concepts acquisition test at each level separately 

4-5 There are no significant statistical differences between the mean scores of 

the first experimental group (when the size of the cooperative group is 3 

pupils) in the pre and post applications of the scientific concepts acquisition 

test as a whole. 
4-6 There are no significant statistical differences between the mean scores of 

the first experimental group (when the size of the cooperative group is 3 

pupils) in the pre and post applications of the scientific concepts acquisition 

test at each level separately. 
4-7 There are no significant statistical differences between the mean scores of 

the second experimental group (when the size of the cooperative group is 5 

pupils) in the pre and post applications of the scientific concepts acquisition 

test as a whole. 
4-8 There are no significant statistical differences between the mean scores of 

the second experimental group (when the size of the cooperative group is 5 

pupils) in the pre and post applications of the scientific concepts acquisition 

test at each level separately. 



 

 

4-9 There are no significant statistical differences between the mean scores of 

the third experimental group (when the size of the cooperative group is 7 

pupils) in the pre and post applications of the scientific concepts acquisition 

test as a whole. 
4-10 There are no significant statistical differences between the mean scores 

of the third experimental group (when the size of the cooperative group is 7 

pupils) in the pre and post applications of the scientific concepts acquisition 

test at each level separately. 
4-11 There are no significant statistical differences between the mean scores 

of the three experimental groups in the post application of the scientific 

concepts acquisition test as a whole due to the number of members of the 

group. 
4-12 There are no significant statistical differences between the mean scores 

of the three experimental groups in the post application of the scientific 

concepts acquisition test at each level separately due to the number of 

members of the group. 

5 - Research Methodology: 

the Researcher depended on quasi-experimental research  

6 - Research variables: 

6-1 independent variables: the cooperative concept maps strategy, and the size 

of the group within the cooperative concept maps strategy. 

6-2 dependent variables: scores on the scientific concepts acquisition test in 

science and health education. 

7 - Research Tools: 

7-1 scientific content analysis form  

7-2 concepts maps. 

7-3 scientific concepts acquisition test 

8- Research sample: 

deliberate sample selected from two schools in  Latakia city, two schools 

were chosen (Abu Ala Marri, Alechterakea)school, and then  it was chosen 

randomly three experimental groups n = 63 distributed in two divisions of the 

(Abu Alaa Maari school), and a control group n= 78 distributed in two 

divisions of the (Alechterakea School). 

9- Research results:  

-There are significant statistical differences at the level of significance (α 

=0.05) between the mean scores of the experimental group as a whole and the 

mean scores of the control group in the post applications of the scientific 

concepts acquisition test as a whole and at each level (known to special cases 

concept , discrimination, classification, interpretation, and forecasting) to an 

end, and There are no significant statistical differences between the mean 

scores of the experimental group and the mean scores control group in the 

post application of the scientific concepts acquisition test  at the level of 

problem solving. 



 

 

-There are significant statistical differences at the level of significance (α 

=0.05) between the mean scores of pupils of the three experimental group in 

the post applications of the scientific concepts acquisition test as a whole and 

at each level (known to special cases concept , discrimination, classification, 

interpretation, and forecasting) to an end, and there are no significant 

statistical differences between the mean scores of pupils of the three 

experimental group in the post application of the scientific concepts 

acquisition test  at the level of problem solving. 

and this research indicates to the effectiveness of cooperative concept maps 

when the size of the group is three, or seven, most of their effectiveness when 

the size of the group is five, and thus, the research found that the number of 

members of the group who involved in the construction of Cooperative 

concepts map, is a determining factor to in acquiring  scientific concepts by 

the members of the group to. 

10-Suggestion Research: 

The current Research suggests the following points: 

- the effect of the integration to cooperative concept maps and problems 

solving way in solving certain problems, or in the acquisition of scientific 

concepts. 

- the effect of the installation/formation of the cooperative group (genus 

group, the size of the group) within the cooperative concept maps strategy on 

the acquisition of scientific concepts. 

- the role of marital groups sizes (6,4,2) within the cooperative concept maps 

strategy on the acquisition of scientific concepts. 

- the effect of cooperative concept maps strategy in the development of 

multiple intelligences. 

- Note the behavior of the group within the cooperative concept maps 

strategy. 

- the effect cooperative concept maps strategy that  built by both the teacher 

and his pupils in the acquisition of scientific concepts 
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