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 تػدغرذصرػو
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وضدددىػواضذدددؼغدػددددضغطانػرازدددمػػصطددداػأذدددصرػإدارتددديػطدرددددتيػ جطغدددرػاضصدددادجػا ػػزغدددرػذضدددك  ػ
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 الفصل األول

 التعريف بالبحث ومشكلته

 البحث: مقدمة -1-1

العممي والتكنولوجي الهائل, حيثث أطمثع ىمثذ  ثذم المرحمثة  بمرحمة من التطوريمر العالم اليوم   
ة حصثيمة ضثةمة مثن المعرتثة العمميثة إلثذ الحضثارة البيثر التي أضثاتت  ما يعرف بالثورة العممية

تعاظم اإلنتاج المعرتي يكل قد و  ,وتي مجاالت كثيرة ومتنوىة بعد يوم كمًا وكيفًا يوماً تتزايد  التي
المنثثا ف تثثي  القثثائمين ىمثثذ وضثث أحثثد التحثثديات الرئيرثثة التثثي تواجثث  المثثر ين و والتقنثثي وترثثارى  

 مةتمثثد دول العثثالم حيثثث أصثثبه ا تمثثامهم منصثثبًا ىمثثذ التركيثثز ىمثثذ أرارثثيات المعرتثثة كاتجثثام
مرثاىدة المتعممثين ىمثذ الفهثم والثوىي ببنيثة المثادة ارية, إلذ جانب معاصر تي بناء المنا ف الدر 

وذلثثك لضثثرورة ارثثتيعاب  ثثذا اإلنتثثاج المعرتثثي الهائثثل  يميثثة أو المنطقيثثة مثث  تثثرك التفاصثثيل,المفا 
واالرتفادة من , ةاصة وأن  قد بات التركيز منصبًا ىمذ المتعمم ودورم اإليجابي تي ىممية التعمم, 

   الكثثم تثثي نتثثاج ىمميثثة الثثتعمم التثثي  ثثي محثثور ا تمثثام ىممثثاء الثثنفس والتر يثثة  وىمثثذ الكيثثد ولثثيس
, المفا يم من أبرز نواتف العمم التثي يثتم مثن ةالهثا تنظثيم المعرتثة العمميثة بيثكل ذ  معنثذ دوتع
أو المةتبثر  الصثد تي أل  معرتة ىممية يتم اكترابهاتهي العناصر المنظمة والمبادئ الموجهة "

كما أن تهثم أرارثيات العمثم أو بنيتث  العامثة يعتمثد (, ,Nussbaum :5351:9,العمل")حقل أو 
الزمة لمتعمم الذاتي, والتر ية العممية المرتمرة مدى الحياة, و ثذلك تقمثل تهي أرارًا ىمذ المفا يم, 

, بمعنثثذ أنهثثا ترثثاىد (89, 0212العميمات,الحاجثثة إلثثذ إىثثادة الثثتعمم ىنثثد مواجهثثة مواقثثد جديثثدة)
 ذ انتقال أثر التعمم  ىم
لقد أكد الكثير من العمماء ىمذ أ مية تكو ن المفا يم العممية وتعممها كعنصر تعال تثي الثتعمم    

اإلنراني ىمذ اىتبار ا مكونات رئيرة لما يتعمم  اإلنران, وأكدوا ىمذ أن تكو ن المفا يم ونمو ا 
نمثا يثزداد ىمقثًا واترثاىًا كممثا نمثا الطالثب وازدادت المعثارف والةبثرات  ال يتوقد ىنثد حثد معثين واا

( يثثرى " أن المثثتعمم يعيثثد بنثثاء مفا يمثث  وتطثثو ر مرثثتوا ا أثنثثاء نمثثوم, Ausubelلديثث , تزوزو ثثل )
(, و ؤكثثد 111, 0221نيثثوان,و ثثذا يعنثثي أن المثثتعمم تتييثثر لديثث  وىمثثذ الثثدوام البنيثثة المفا يميثثة" )

و مثثث  كثثثل تعمثثثم جديثثثد ويعثثثاد تيثثثكيمها كثثثل مثثثرة ( "أن البنيثثثة المعرتيثثثة لمفثثثرد تنمثثثBiajehبياجيثثث  )
لثذا (, 654, :022إبرا يم,وتةتمد من ترد إلذ آةر, كما تةتمد ىند نفس الفرد بمرور الزمن" )

يجب تكو ن المفهوم وتع نظام منطقي تكون تي  الةبرات الجديدة مبنية ىمذ ةبرات رابقة وتمهد 
  (98, 1:86)الديب,لةبرات الحقة
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مفثا يم بصثورة صثحيحة يواجث  بالعديثد مثن الصثعوبات أبرز ثا المعرتثة القبميثة لثدى إال أن بناء ال  
, 0224رثثميمان,المتعممثثين الرثثيما إذا كانثثت تمثثك المعرتثثة ال تتفثثع مثث  مثثا  ثثو صثثحيه تثثي العمثثم )

ذا كثان تهمثث  القبمثثي أو  (006  تثالمتعمم يرثثتةدم تهمثث  القبمثي تثثي التعامثثل مث  المعرتثثة الجديثثدة, واا
تإنثث  قثثد يطثثور مفثثا يم تةتمثثد ىثثن  عمميثثة الرثثابقة التثثي لديثث  ةاطئثثة أو  يثثر مكتممثثةالمعمومثثات ال

و"إن ىثثدم قثثدرة المثثتعمم ىمثثذ تهثثم المفهثثوم بيثثكل ىممثثي  المفثثا يم المقبولثثة مثثن المجتمثث  العممثثي 
 أمبثثثو(" )Misconceptionصثثحيه يثثؤد  إلثثذ تكثثو ن مثثا يعثثثرف بثثالفهم الةطثثز أو الفهثثم البثثديل)

 (kay, والتثثثي  ثثثي كمثثثا يعرتهثثثا كثثثا )األةطثثثاء المفا يميثثثة أو (,95, :022رثثثعيد  والبمويثثثي,
"المفثثثا يم التثثثي يحممهثثثا المثثثتعمم والتثثثي قثثثد ال تيثثثب  أو تتفثثثع مثثث  الفهثثثم العممثثثي الرثثثميم الثثثذ  كونثثث  

 (kay,2000,136" )الةبراء أو العمماء
وثباتهثا, وتيميمهثا تثي  وتمارثكها, ,و مةص الةوالدة ةصائص  ذم المفا يم تي "مقاومتهثا لمتيييثر

 ( 082, 0229الةوالدة,البنية المعرتية لمفرد وصعوبة التةمص منها بطرق التدر س التقميدية" )
كمثثا أن بعثثه  ثثذم المفثثا يم لهثثا أرثثبقية تار ةيثثة حيثثث تعكثثس آراء المعممثثين وبعثثه المةتصثثين 

 ( 60, 0229)ةطايبة,القدامذ
يحثثثدث مثثثن تثثثراكم المعمومثثثات الجديثثثدة, بثثثل نتيجثثثة دمثثثف وتفاىثثثل قثثثد يجثثثوز القثثثولل إن الثثثتعمم ال   

المعمومات الجديدة م  المعمومثات المةتزنثة والمفثا يم الرثابقة الموجثودة تثي البنيثة المعرتيثة لمفثرد, 
 وكنتيجة لذلك تتكون لدي  مفا يم و معمومات جديدة تمامًا وذات معنذ 

المعرتثثثة بنيثثثاد لثثثدمف المعرتثثثة الجديثثثدة مثثث   مثثثنهم الرثثثعييتطمثثثب  ينبنثثثاء المعنثثثذ لثثثدى المتعممثثث"ت 
ؤثر تثثثثي الثثثثتعمم تثثثثالمفثثثا يم البديمثثثثة  نإال أ(Novak,2002,548)" المعرتيثثثثة مالموجثثثودة تثثثثي بنيثثثثته

جعل من الصعوبة إدراك الروابط بين المفا يم والمبادئ العممية وتطبيقهثا بصثورة تاىمثة وتالاحع 
الثثذ  يعثثد بمثابثثة  تيثثكل ىائقثثًا لمثثتعمم ذ  المعنثثذ,ت ( 0828, 0229)الةوالثثدة,تثثي الحيثثاة اليومية

الميكانيزم األراري تي تعمم المفا يم والمعمومات تي أ  مجثال مثن مجثاالت المعرتثة   ثذا األمثر 
يمكثثن إيجثثادم لثثدى أ مثثب التاميثثذ, وبثثاألةص التاميثثذ الثثذين يوصثثفون بثثزنهم متعممثثون ذوو تعمثثم 

عمومثثات بثثل يقومثثون بإدةثثال األتكثثار كثثل  ىمثثذ رثثطحي, حيثثث أنهثثم ال يقومثثون بفحثثص  كثثاف  لمم
حثثدا, دون إقامثثة روابثثط مثث   ير ثثا مثثن األتكثثار الرثثابقة, تهثثم "يركثثزون ىمثثذ اإليثثارات أكثثثر مثثن 
معرتة المعنذ, و ركزون ىمذ األجزاء  ير المرتبطة بالمهمة, ويحفظون ىن ظهر قمب معمومات 

 .لي ال يتم دمجها تي البنية المعرتيةوبالتا (,140, 0226)الدردير,بريطة من أجل االمتحان" 

                                                           
(رترتةدم الباحثة تي  ذم الدرارة مصطمه الفهم البديلAlternative concept لمداللة ىمذ تهم المتعممين الذ  ال يتفع أو ال )

 ينرجم م  الفهم العممي الرميم 
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, التعمم ذو المعنذ يتطمب قيام المتعمم ببناء األبنية المعرتية المتكاممة التي تيثمل المعرتثة القبميثةو 
و ثذا مثا يتوقث  , Tsai,2000,285))و ير ثا مثن المعمومثات الضثرور ة والمفا يم الجديدة, والةبرات,

 الذين يوصفون بزنهم متعممون ذوو تعمم تعال "يبحثون ىن اكتياف المعنذ,                          إيجادم لدى التاميذ
ولديهم القدرة ىمثذ تفرثير وتحميثل المعمومثات ويثرحها وتمةيصثها والتعثرف ىمثذ األتكثار الرئيرثية 

نظيمهثا تثي إطثار والتمييز بينها و ثين األتكثار الثانويثة, ور ثط المعرتثة الرثابقة بالمعرتثة الجديثدة وت
 .(140, 0226,ر)الدرديكامل محكم" 

ولمثثا كثثان تعمثثم المفثثا يم المحثثك الثثرئيس تثثي تكثثو ن البنيثثة المعرتيثثة ىنثثد الفثثرد تقثثد ا ثثتم ىممثثاء    
النفس بتعمم المفا يم لما ل  من دور كبير تي حيثاة األتثراد, حيثث أنث  مثن  يثر الممكثن أن تحقثع 

ت ىثدة  ثجر لمتعمم المفا يم الصثحيحة  ونظثرًا لهثذم األ ميثة تقثد أىممية التعمم نجاحًا ما لم يمتمك ا
والعمثل ىمثذ تعثديمها قبثل تقثديم  يمثة والكيثد ىنهثادرارات حثول أ ميثة التعثرف ىمثذ المفثا يم البد

 (,0222)الرثميم,, و(:022)ضهير,و (,0225وآةرون, المفا يم الصحيحة, كدرارةل )الصارمي
  (0229)الناير ,و (,0225)الرتيد ,و(, 0229)أبورعدة,و (,0229)بوحاصل,

بعضثثها منبثثثع مثثن النظر ثثة وقثثد ارثثتةدمت  ثثذم الدرارثثات نمثثاذج وارثثتراتيجيات تدر رثثية متعثثددة 
البنائية, التي تنظر لمتعمم ىمذ أن  ىممية تييير وتعديل مفا يمي لمبنية المفا يمية لمطمبثة, وتؤكثد 

 ىمذ التعمم القائم ىمذ المعنذ "التعمم الفعال"  
ىممية يتم تيها إحال تصور مقبثول ىمميثًا ( و"Conceptual change) والتييير المفا يمي    

إحداث تناقه بين المفهوم  ذم العممية تتطمب (  و 140, 0221)ىبد الرام," محل تصور ةطز
(, تمن المعقول أن الطاب لن يقبموا تكرة جديدة 66, 0229ةطايبة,القبمي لدى الطالب والواق  )

لم يدركوا أن مفا يمهم الحالية  ير مرضية و ير مقنعة بطر قة أو بثزةرى, ولثذلك يجثب ىمثذ  ما
 ( 52528Costu, et al,20, )الطاب أن يةوضوا تجر ة التناقه م  توقعاتهم

ويعد المدةل البنائي من المداةل التدر رية المعنية بالتييير المفا يمي التثي ترثاىد تثي تعثديل    
وقثثد انبثثثع ىثثن  ثثذا المثثدةل العديثثد مثثن النمثثاذج التدر رثثية التثثي ىنيثثت بعمميثثة  مثثة التصثثورات البدي

(الثثثثذ  اقترحثثثث  بورثثثثنر  Posnerتعثثثثديل وتيييثثثثر المفثثثثا يم البديمثثثثة, ومثثثثن أبرز ثثثثا نمثثثثوذج بورثثثثنر )
إلحثثداث التيييثثر المفثثا يمي وارثثتبدال المفثثا يم العمميثثة الرثثميمة (  Posner,et al,1982ورتاقثث )

من ةثال مثرحمتين متتثابعتين  مثال مرحمثة ارتكيثاف أنمثاد المفهثوم البثديل لثدى  ةبالمفا يم البديم
رثثتراتيجية منارثثبة لتقثثديم المفهثثوم العممثثي الرثثميم مثثن  الطمبثثة, ومرحمثثة ارثثتةدام أرثثموب المعالجثثة واا
ةثثثثثال تنميثثثثثة قثثثثثدرة الطالثثثثثب ىمثثثثثذ تمييثثثثثز المفهثثثثثوم الجديثثثثثد بيثثثثثكل معقثثثثثول وذ  تائثثثثثدة )التمثثثثثثل 

assimilation وتحقيثثثع قبثثثول تثثثام لممفهثثثوم الجديثثثد مثثثن ةثثثال تحفيثثثز التضثثثارب المفثثثا يمي ,) 
الرثثتبدال المفهثثوم القثثديم بالجديثثد ىثثن طر ثثع إظهثثار ميثثزات وتوائثثد المفهثثوم الجديثثد, وتقميثثل قيمثثة 
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( accomedationالمفهثثثثثوم القثثثثثديم بعثثثثثثدم قدرتثثثثث  ىمثثثثثذ حثثثثثثل الميثثثثثكات والتنبثثثثثؤ بها)المواءمثثثثثثة 
(posner,et al,1982,212)  

العديثثثد مثثثن الدرارثثثات تاىميثثثة نمثثثوذج بورثثثنر تثثثي إحثثثداث التيييثثثر المفثثثا يمي لثثثبعه  توقثثثد أثبتثثث
( لتعثثديل المفثثثا يم الكيميائيثثثة األرارثثثية, 0229المفثثا يم تثثثي مجثثثاالت مةتمفثثة كدرارثثثة )العميمثثثات,

( تثي 0229( تي تعديل المفا يم الفيز ائية الةاطئة, ودرارة)الريد,0224ودرارة )الباو  وةاجي,
يل المفثثثثا يم العمميثثثثة والر اضثثثثية  كمثثثثا أثبتثثثثت درارثثثثات أةثثثثرى تاىميثثثثة ارثثثثتراتيجيات التيييثثثثر تعثثثثد

 وتحقيثع الفهثم العممثي الرثميم كدرارثة المفا يمي ونصوص  تثي ترثهيل ىمميثة التيييثر المفثا يمي,
)بثثثثثثثثثثثثثثثثثثثو (,Gunay,2005) (, Costu,et-al,2007) (, Baser,2006(, )0229)الةوالثثثثثثثثثثثثثثثثثثثدة,

اتيجيات تثثثثثثي تنميثثثثثثة التحصثثثثثثيل كدرارثثثثثثة إلثثثثثثذ تاىميثثثثثثة  ثثثثثثذم االرثثثثثثتر ( باإلضثثثثثثاتة 0229,لحاصثثثثثث
 ( Koparan,2010(,)0229(,)بو حاصل,0222)رداد,

منحثثذ التيييثثر المفثثا يمي تثثي مرثثاىدة  ( توائثثدsmith,et- al,1993كمثثا أكثثد رثثميث ورتاقثث )   
حثثة وتحفيثثز م ىمثثذ تحثثديها مثثن ةثثال إتا ,الطمبثثة ليصثثبحوا واىثثين ومثثدركين لمعتقثثداتهم الةاصثثة

 ,الفرصثثثة لهثثثم ليتثثثزمموا المفثثثا يم الجديثثثدة و جر ثثثوا بزنفرثثثهم, كمثثثا ينمثثثي تثثثيهم روح حثثثل الميثثثكات
ا المنحثذ  ثذنظثرًا ألن والتنبثؤ بهثا إلحثداث تيييثرات ذات معنثذ لثديهم  و  ,ووض  اتتراضات لحمها

رثتقبمية إىثداد الطالثب لمحيثاة الم"مثادة الدرارثات االجتماىيثة والتثي  ثي  يتفع م  أ م أ داف تعمثيم
وتثثوتير تثثرص ترثثاىدم ىمثثذ الثثتعمم مثثدى الحيثثاة, وتطثثو ر القثثدرات العقميثثة المتمثمثثة بثثالتفكير الناقثثد 

, أن موضثثوىات  ثثذم المثثادة لهثثا ىاقثثة مبايثثرة بالحيثثاة   إذ(:1, 0224)ةضثثر,"وحثثل الميثثكات
يمثة تثؤثر تثي وذات وظيفة حيوية,وكونها  نية بالمفا يم تقد يطور التاميذ أثناء تعممهم مفثا يم بد

تعممهثثم الاحثثع, ومواكبثثًة لمثثدىوات العالميثثة التثثي تهثثتم بتنظثثيم و نثثاء منثثا ف درارثثية تهثثتم أرارثثًا 
بتحديثثد المفثثا يم واتةاذ ثثا كمحكثثات الةتيثثار وتنظثثيم محتثثوى  ثثذم المنثثا ف, وارثثتجابة لمثثدىوة إلثثذ 

ك المفثا يم وتحصثيمهم ارتةدام معالجات تعميمية تكون أكثر قدرة وتعالية تثي تزو ثد المتعممثين بتمث
لهثثا, حيثثث أن امثثتاك المتعممثثين لمفهثثم الصثثحيه لممفثثا يم وتثثي مرحمثثة ىمر ثثة مبكثثرة يمكثثنهم مثثن 
تحقيثثثع تعمثثثم أتضثثثل, ويرثثثاىد م ىمثثثذ مرثثثايرة  ثثثذا العثثثالم الرثثثر   التييثثثر والتطور   لثثثذلك بثثثرزت 

رثنر وارتقصثاء أثثرم لبو  الحاجة إلذ  ذم الدرارة التي ارتهدتت ارتةدام نموذج التييير المفا يمي
تثثي تيييثثر المفثثا يم االجتماىيثثة البديمثثة وتثثي االحتفثثا  بهثثذا التيييثثر تثثي الفهثثم لثثدى تاميثثذ الصثثد 

 الراب  األراري 
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 :مشكلة البحث -1-2

أحثثد األ ثثداف التر ويثثة  عرتثثة واالبتعثثاد ىثثن الحيثثو والتكثثرار بثثاتإن التركيثثز ىمثثذ أرارثثيات الم   
المهمثثة التثثي يجثثب ىمثثذ المدررثثة أن تعمثثل ىمثثذ تحقيقهثثا وذلثثك مثثن أجثثل جعثثل الثثتعمم أكثثثر تائثثدة 

وصار من واجب المعممين الرثعي لتحرثين ارثتراتيجيات التعمثيم لز ثادة ميثاركة ومتعة لممتعممين, 
هثثا بطر قثثة أتضثثل تثثي المثثتعمم وقدرتثث  ىمثثذ ةثثزن المعمومثثات المتعممثثة وارثثترجاىها واالرثثتفادة من

اًل تثي ىمميثة يحتاج إلذ طرائع تعميم حديثة تجعل المتعمم نيطًا تعاالمواقد الجديدة, األمر الذ  
نقثثثثل ىمثثثثذ  قثثثثومطرائثثثثع التعمثثثثيم التثثثثي ت يثثثثيوعتثثثثي أ مثثثثب المثثثثدارس  ثثثثو  الثثثثتعمم  إال أن مثثثثا يمحثثثث 

حيين ال يمكثثثنهم المعمومثثثات, والتثثثي مثثثن المثثثرجه أن تثثثدت  التاميثثثذ إلثثثذ أن يكونثثثوا متعممثثثين رثثثط
تحصثثيل أكثثثر مثثن أدنثثذ مرثثتويات المعرتثثة, بثثداًل مثثن أن تركثثز طرائثثع التعمثثيم بيثثكل أولثثي ىمثثذ 
تطثو ر اإلطثثار المفثا يمي الجديثثد, وتيثجي  التاميثثذ ىمثثذ أن يكونثوا متعممثثين تعثالين يرثثعون إلثثذ 

يتثثث  مرثثثتوى متقثثثدم مثثثن التحصثثثيل الدرارثثثي الثثثذ  يكفمثثث  مثثثا حصثثثم  الفثثثرد مثثثن معمومثثثات أ نثثثت بن
المعرتيثثة, والتثثي كمثثا يعتقثثد أوزو ثثل "أن التنبثثؤ بالنجثثاح األكثثاديمي لممثثتعمم يرثثتند تثثي المقثثام األول 

  إن  ثثذا األمثثر ينطبثثع ىمثثذ كاتثثة (122, 0228)رثثرايا, ىمثثذ مثثا لثثدى الفثثرد مثثن بنيثثة معرتيثثة"  
التثثثي  (:022و ثثثذا مثثثا أكدتثثث  درارثثثة )يثثثيبان,المثثثواد الدرارثثثية, ومثثثن ضثثثمنها المثثثواد االجتماىيثثثة, 

وجدت أن الطرائع المتبعثة تثي تعمثيم مثادة الدرارثات االجتماىيثة طرائثع تقميديثة ال ترثهم تثي تعمثم 
المفثثا يم, لثثذلك مثثن الضثثرور  التةمثثي ىثثن  ثثذم الطرائثثع وارثثتةدام طرائثثع حديثثثة تهثثتم بالمفثثا يم 

لحيثاة إال لهثا ىاقثة مبايثرة باالدرارثات االجتماىيثة الر م من أن موضوىات مادة تعمذ وتعممها, 
, وأحثثد أرثثباب  ثثذا الممثثل يعثثود إلثثذ تاميثثذأبثثرز المثثواد التثثي يمثثل منهثثا الأنهثثا تصثثند واحثثدة مثثن 
حيثثث يقتصثثر دور ثثم ىمثثذ الحثثديث والكتابثثة  ,الدرارثثات االجتماىيثثة عممثثيماألرثثموب الثثذ  يتبعثث  

ة مفثثا يم ىمثذ المثثوح بالطبايثثير والتركيثز ىمثثذ التفاصثثيل التثثي تنرثذ برثثهولة بثثداًل مثن تعمثثيم الطمبثث
ذلثك مثن ةثال ىممهثا تثي آثثار وقد الحظثت الباحثثة  يكونون قادر ن ىمذ تذكر ا بعد مدة طو مة 

الكثيثر مثن المتعممثين تثي تثذكر مثا تعممثوم بعثد مثدة قثد ال تتجثاوز نهايثة  يفيثل حقل التعمثيم, حيثث
االمتحثثان, وتثثرا م يةمطثثون أحيانثثًا بثثين بعثثه المفثثا يم, وقثثد يطثثوروا مفثثا يم بديمثثة ال تتنارثثب مثث  

 المفا يم العممية الرميمة 

لمعرتة, وبالتثالي وألن تكو ن المفا يم وتحصيمها من قبل المتعممين أمرًا الزمًا لفهم أراريات ا    
ز ثثادة قثثدرتهم ىمثثذ الثثتعمم الثثذاتي ومتابعثثة النمثثو والتطثثور تثثي  ثثذم المعرتثثة, لتمكيثثنهم مثثن مواصثثمة 

( التثثي :022وارثثتجابة لدرارثة )يثثيبان,التحثد  الثثذ  يفرضث  التقثثدم العممثي والتكنولثثوجي الحثالي, 
لثثثذلك وجثثثدت الباحثثثثة رأت ضثثثرورة ارثثثتةدام طرائثثثع حديثثثثة تعالثثثة تثثثي تعمثثثم المفثثثا يم االجتماىيثثثة, 

ضثثرورة تقصثثي أثثثر ارثثتةدام نمثثوذج بورثثنر تثثي تيييثثر المفثثا يم االجتماىيثثة البديمثثة التثثي يحممهثثا 
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المتعممون تي مرحمة ىمر ة  امثة مثن حيثاتهم الدرارثية, حيثث تبنثذ تيهثا ىثادات المثتعمم الدرارثية 
ناثرة دون رابثط بينهثا أو التي تقودم ليكون إما متعممًا رطحيًا يكتفي بتكديس بعه المعمومات المت

أ  ارتباد بالواق , مما قد يؤد  إلذ ضثحالة تفكيثرم, والعجثز ىثن إدراك ثثراء الحيثاة ووتثرة البثدائل 
 ليصبه أقل مرونة تي مواجهة الميكات, أو أن يصبه متعممًا نيطًا تعااًل  

البديمثة وتعثديمها  الدرارثات التثي تناولثت موضثوع المفثا يم وقد اطمعت الباحثة ىمذ العديد مثن    
أكثثثثثثثثثر مثثثثثثثثن الطر قثثثثثثثثة المعتثثثثثثثثادة تيهثثثثثثثثا  تثثثثثثثث ثبتثثثثثثثثت تاىميوقثثثثثثثثد  باالرثثثثثثثثتناد إلثثثثثثثثذ نمثثثثثثثثوذج بورثثثثثثثثنر

إال أنهثثثا وجثثثدت أن  ,(0229ودرارة)الرثثثيد, (0224)البثثثاو  وةثثثاجي,و (0212)العميمات,كدرارثثثة
ى تثثي تيييثثر المفثثا يم البديمثثة لثثد  نثثاك قمثثة تثثي الدرارثثات التثثي تناولثثت أثثثر ارثثتةدام  ثثذا النمثثوذج

التاميذ تي مادة الدرارات االجتماىية؛ وأيضًا لدى تاميذ ذو  أنماد مةتمفة من التعمم كالتاميذ  
  ذو  التعمم )الرطحي, والفعال(

 يلتالرؤال اآلتي تحديد ميكمة البحث  تم و ناء ىمذ ما ربع

تالمريذ ذو  الليد  واالحتفيا  بيه  المفيايمم  في  ححيداث التيررير أثر استخدام نموذج بوسنرما 
 ؟من الصف الرابع األساس  ف  مادة الدراسات االجتماعمة (والفعال,السطح )التعلم 

 :أيممة البحث-1-3

 اآلتيةليرتمد البحث أ ميت  من النقاد 

الوصول إلذ معرتة المفا يم البديمة لبعه المفثا يم االجتماىيثة الموجثودة لثدى  محاولة-1-3-1
تاميثثثذ الصثثثد الرابثثث  األرارثثثي, والعمثثثل ىمثثثذ تعثثثديمها, ممثثثا قثثثد يرثثثهم تثثثي الوصثثثول إلثثثذ الفهثثثم 

 الصحيه لهذم المفا يم, و قد ينمي البحث اتجا ات إيجابية لدى التاميذ نحو المادة 
أثثثر ارثثتةدام نمثثوذج بورثثنر تثثي إحثثداث التيييثثر المفثثا يمي لثثدى محاولثثة التعثثرف ىمثثذ -1-3-2

 بهذا التييير تي الفهم حتفا  واال اري تي مادة الدرارات االجتماىيةتاميذ الصد الراب  األر
محاولثثثثة التعثثثثرف ىمثثثثذ أثثثثثر ارثثثثتةدام نمثثثثوذج بورثثثثنر تثثثثي إحثثثثداث التيييثثثثر المفثثثثا يمي -1-3-3

 التعمم )الرطحي, والفعال(  واالحتفا  ب  لدى التاميذ تبعًا ألرموب
تزو ثثثثثد المعممثثثثثين باةتبثثثثثار تيةيصثثثثثي لممفثثثثثا يم البديمثثثثثة لثثثثثبعه المفثثثثثا يم االجتماىيثثثثثة -1-3-4

الموجثثثودة لثثثثدى التاميثثثذ لمتعثثثثرف ىميهثثثا قبثثثثل البثثثدء بثثثثالتعميم, ولفثثثت أنظثثثثار المعممثثثين أيضثثثثًا إلثثثثذ 
 ارتراتيجيات التعمم المةتمفة التي يتبعها المتعممون أثناء درارتهم 

جدة وحداثثة الموضثوع وأ ميتث , حيثث يثزتي  ثذا البحثث ليواكثب ىمميثة التطثو ر والتنثوع -1-3-5
تثثي ارثثتراتيجيات وطرائثثع التعمثثيم التثثي تنثثاد  بهثثا التر يثثة الحديثثثة تثثي المراحثثل الدرارثثية المةتمفثثة, 
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تقثًا لدروس تتضمن تعميم بعه المفا يم االجتماىيثة و  اً نماذجلمعممي الدرارات االجتماىية تيقدم 
لةطثثثوات نمثثثوذج التيييثثثر المفثثثا يمي الثثثذ  أىثثثدم بورثثثنر, والثثثذ  يعثثثد مثثثن النمثثثاذج التثثثي تؤكثثثد ا 

 االتجا ات الحديثة تي التعميم 
أ ميثثة المرحمثثة العمر ثثة, و ثثي مرحمثثة الطفولثثة التثثي تبنثثذ ىميهثثا حيثثاة اإلنرثثان و ؤرثثس -1-3-6

 تيها لمبنية المفا يمية الرميمة 
, حيثثث يعثثد  ثثذا البحثثث مثثن أول األبحثثاث التثثي ترثثتةدم نمثثوذج قمثثة الدرارثثات الرثثابقة-1-3-7

 تي الجمهور ة العر ية الرور ة )تي حدود ىمم الباحثة(  قة أولذ(األراري )حمبورنر تي التعميم 
تثثثي تعثثثديل  تثثثته المجثثثال أمثثثام بحثثثوث أةثثثرى الرتقصثثثاء أثثثثر ارثثثتةدام نمثثثوذج بورثثثنر-1-3-8

 المفا يم تي مواد تعميمية مةتمفة ومراحل أةرى 
 يهدف البحث الحالي إلذل :أيداف البحث -1-4

تيةيص وتحديد التصورات والمفا يم البديمة لبعه المفا يم االجتماىية الموجودة لدى -1-4-1
 تاميذ الصد الراب  األراري  

مقارنثثة بالطر قثثة المعتثثادة تثثي إحثثداث التيييثثر  الكيثثد ىثثن أثثثر ارثثتةدام نمثثوذج بورثثنر-1-4-2
المفثثا يمي لثثدى تاميثثذ الصثثد الرابثث  األرارثثي تثثي مثثادة الدرارثثات االجتماىيثثة واحتفثثاظهم بهثثذا 

 التييير تي الفهم  
الكيد ىن الفروق تي إحداث التييير المفا يمي واالحتفا  بهذا التييير تي الفهثم بثين -1-4-3

 ي والتاميذ ذو  التعمم الفعال من المجموىة التجر بية التاميذ ذو  التعمم الرطح
الفروق تي إحداث التييير المفا يمي واالحتفا  بهذا التييير تي الفهثم بثين  الكيد ىن-1-4-4

 رمو ي التعمم)الرطحي, والفعال( اميذ المجموىة الضابطة, تبعًا ألتاميذ المجموىة التجر بية وت
 1-5-أسئلة البحث:

مرثتوى اإلتقثان الثذ  وصثل إليث  تاميثذ المجمثوىتين )الضثابطة والتجر بيثة( تثي كثل ما -1-5-1
 مفهوم من المفا يم المتعممة ؟

مثثا مرثثتوى اإلتقثثان الثثذ  وصثثل إليثث  تاميثثذ المجمثثوىتين )الضثثابطة والتجر بيثثة( بيثثكل -1-5-2
 تعال(؟    -, وذلك حرب أرموب تعممهم )رطحيتي تعمم المفا يم االجتماىية ىام

 %2025تم اةتبار ترضيات البحث ىند مرتوى داللة : فرضمات البحث -1-6

ال توجد تروق ذات داللة إحصائية بثين متورثطي درجثاتل تاميثذ المجموىثة التجر بيثة -1-6-1
الذين تعمموا المفا يم االجتماىية تي الصد الراب  األرارثي بارثتةدام نمثوذج بورثنر تثي التيييثر 
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 يثاسقتثي الذاتهثا بالطر قثة المعتثادة  المفا يمالضابطة الذين تعمموا  المجموىةتاميذ المفا يمي, و 
 ةتبار المفا يم االجتماىية الفور  ال

ال توجد تروق ذات داللة إحصائية بثين متورثطي درجثاتل تاميثذ المجموىثة التجر بيثة -1-6-2
مثوذج بورثنر تثي التيييثر المفا يم االجتماىية تي الصد الراب  األرارثي بارثتةدام نالذين تعمموا 

 يثاسقتثي الالمفا يم ذاتهثا بالطر قثة المعتثادة الذين تعمموا  المفا يمي, وتاميذ المجموىة الضابطة
 ةتبار المفا يم االجتماىية المؤجل ال

ال توجثثثثثد تثثثثثروق ذات داللثثثثثة إحصثثثثثائية بثثثثثين متورثثثثثطي درجثثثثثاتل التاميثثثثثذ ذو  الثثثثثتعمم -1-6-3
الثثذين تعممثثوا المفثثا يم االجتماىيثثة تثثي الصثثد الرابثث  األرارثثي مثثن المجموىثثة التجر بيثثة  الرثثطحي

التاميثثثذ ذو  الثثثتعمم الرثثثطحي مثثثن المجموىثثثة و بارثثثتةدام نمثثثوذج بورثثثنر تثثثي التيييثثثر المفثثثا يمي, 
ةتبثثثار المفثثثا يم الفثثثور  ال يثثثاسقتثثثي الالضثثثابطة الثثثذين تعممثثثوا المفثثثا يم ذاتهثثثا بالطر قثثثة المعتثثثادة 

 االجتماىية 
ق ذات داللثثثثثة إحصثثثثثائية بثثثثثين متورثثثثثطي درجثثثثثاتل التاميثثثثثذ ذو  الثثثثثتعمم ال توجثثثثثد تثثثثثرو -1-6-4

مثثن المجموىثثة التجر بيثثة الثثذين تعممثثوا المفثثا يم االجتماىيثثة تثثي الصثثد الرابثث  األرارثثي  الرثثطحي
التاميثثثذ ذو  الثثثتعمم الرثثثطحي مثثثن المجموىثثثة تيييثثثر المفثثثا يمي, و بارثثثتةدام نمثثثوذج بورثثثنر تثثثي ال

ةتبثثثار المفثثثا يم المؤجثثثل ال يثثثاسقتثثثي الذاتهثثثا بالطر قثثثة المعتثثثادة الضثثثابطة الثثثذين تعممثثثوا المفثثثا يم 
 االجتماىية 

 ال توجد تثروق ذات داللثة إحصثائية بثين متورثطي درجثاتل التاميثذ ذو  الثتعمم الفعثال-1-6-5
مثثن المجموىثثة التجر بيثثة الثثذين تعممثثوا المفثثا يم االجتماىيثثة تثثي الصثثد الرابثث  األرارثثي بارثثتةدام 

مثن المجموىثة الضثابطة الثذين  التاميثذ ذو  الثتعمم الفعثال, و تييير المفثا يمينموذج بورنر تي ال
 ةتبار المفا يم االجتماىية الفور  ال ياسقتي التعمموا المفا يم ذاتها بالطر قة المعتادة 

 ال توجد تثروق ذات داللثة إحصثائية بثين متورثطي درجثاتل التاميثذ ذو  الثتعمم الفعثال-1-6-6
 بيثثة الثثذين تعممثثوا المفثثا يم االجتماىيثثة تثثي الصثثد الرابثث  األرارثثي بارثثتةدام مثثن المجموىثثة التجر 

مثن المجموىثة الضثابطة الثذين  التاميثذ ذو  الثتعمم الفعثالج بورنر تي التييير المفثا يمي, و نموذ
 المفا يم االجتماىية ةتبار المؤجل ال ياسقتي التعمموا المفا يم ذاتها بالطر قة المعتادة 

ال توجثثثثثد تثثثثثروق ذات داللثثثثثة إحصثثثثثائية بثثثثثين متورثثثثثطي درجثثثثثاتل التاميثثثثثذ ذو  الثثثثثتعمم -1-6-7
الرثثطحي والتاميثثذ ذو  الثثتعمم الفعثثال مثثن المجموىثثة التجر بيثثة الثثذين تعممثثوا المفثثا يم االجتماىيثثة 

الفثثور   يثثاسقتثثي الالمفثثا يمي, بارثثتةدام نمثثوذج بورثثنر تثثي التيييثثر تثثي الصثثد الرابثث  األرارثثي 
 يم االجتماىية ةتبار المفا ال
ال توجثثثثثد تثثثثثروق ذات داللثثثثثة إحصثثثثثائية بثثثثثين متورثثثثثطي درجثثثثثاتل التاميثثثثثذ ذو  الثثثثثتعمم -1-6-8

الرثثطحي والتاميثثذ ذو  الثثتعمم الفعثثال مثثن المجموىثثة التجر بيثثة الثثذين تعممثثوا المفثثا يم االجتماىيثثة 



: 
 

المؤجثثل  يثثاسقتثثي التثثي الصثثد الرابثث  األرارثثي بارثثتةدام نمثثوذج بورثثنر تثثي التيييثثر المفثثا يمي, 
 المفا يم االجتماىية ةتبار ال
 اةتيثثارالقثثائم ىمثثذ  تجر بثثياليثثب  البحثثث الحثثالي ىمثثذ المثثنهف  اىتمثثدل ميين ا البحييث -1-7

مجموىثثة تجر بيثثة وأةثثرى ضثثابطة الةتبثثار ترضثثيات الدرارثثة  وقثثد اةتثثارت الباحثثثة  ثثذا المثثنهف 
نتيجثثة لصثثعوبة تطبيثثع المثثنهف التجر بثثي ىمثثذ الكثيثثر مثثن الظثثوا ر اإلنرثثانية ودرارثثتها تثثي الواقثث  
الفعمثي, تثإن الباحثثث يمجثز إلثذ المثثنهف يثب  التجر بثي, والثثذ  يقثوم ىمثذ درارثثة الظثوا ر اإلنرثثانية 

, المجموىثة التجر بيثة o2, االةتبثار البعثد o1كما  ي دون تييير ومن رموزم ل االةتبار القبمثي 
Experimental Group  المجموىثة الضثابطة ,Control Group  إدةثال المتييثر المرثتقل ,

"Treatment(x) , ( 05, 0212)يا ين 
 ل   المجتمع األصل  -1-8

( تمميثثذًا 452:تكثثون مجتمثث  البحثثث مثثن جميثث  تاميثثذ الصثثد الرابثث  األرارثثي والبثثال  ىثثدد م )
( مدررثثثة, )وذلثثثك حرثثثب إحصثثثائيات 58وتمميثثثذة, تثثثي مثثثدارس مدينثثثة الاذقيثثثة والبثثثال  ىثثثدد ا ) 

   0216 -0212مدير ة التر ية تي الاذقية تي الفصل الدراري األول من العام الدراري 

 :عرنة البحث -1-9

إذ وقث  االةتيثار ىمثذ مدررثة جعفثر الصثادق األولثذ تثي مدينثة الاذقيثة  ,ىينة قصثدية تم اةتيار
تثثي ظثثل االزدحثثام الثثذ  تيثثهدم مثثدارس المدينثثة  كثثون ىثثدد التاميثثذ تثثي اليثثعبة الواحثثدة لثثيس كبيثثراً 

تثثم اةتيثثار إحثثدا ا و ثثي اليثثعبة األولثثذ لتمثثثل المجموىثثة الضثثابطة وتضثثم  ,حيثثث تضثثم يثثعبتين
( تمميثذًا وبالتثالي يكثون 04واليعبة الثانية لتمثل المجموىة التجر بية وتضثم ) وتمميذة ( تمميذاً 05)

   وتمميذة ( تمميذاً 51العدد الكمي لعينة البحث )

 أدوات البحث -1-11

 األدوات اآلتيةلتم ارتةدام 

 المفا يم االجتماىية و و من إىداد الباحثة  اةتبار -
قامثثت الباحثثثة بإىثثدادم باالرثثتفادة مثثن مقثثاييس  الثثذ مقيثثاس أرثثموب الثثتعمم الرثثطحي والفعثثال  -

 ىر ية وأجنبية مترجمة   
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ولمتزكثد مثن تحقيثع أ ثداف البحثثث قامثت الباحثثة بتصثميم برنثثامف تعميمثي وتثع نمثوذج بورثثنر  -
لعر ية الرور ة" من كتاب الدرارثات االجتماىيثة لمصثد الرابث  الجمهور ة االطبيعة تي لوحدة "

 األراري 
 :حدود البحث -1-11

 ىمذ الحدود التاليةلالحالي اقتصر البحث 
الحثثثدود البيثثثر ةل تثثثم تطبيثثثع البحثثثث ىمثثثذ ىينثثثة قصثثثدية مثثثن تاميثثثذ الصثثثد الرابثثث  األرارثثثي تثثثي 

 يعبتين مدررة جعفر الصادق األولذ تي مدينة الاذقية مكونة من 
 الحدود المكانية ل تم تطبيع البحث تي مدررة جعفر الصادق األولذ تي مدينة الاذقية   -

  0216 -0212الحدود الزمانيةل الفصل الدراري األول من العام الدراري 
 الحدود الموضوىية ل وتمثمت تيل

المقثثثثرر لتاميثثثثذ  الصثثثثد الرابثثثث  األرارثثثثي  االجتماىيثثثثةمثثثثن كتثثثثاب الدرارثثثثات الوحثثثثدة األولثثثثذ  -
بعنوان)الطبيعثثة تثثي الجمهور ثثة العر يثثة الرثثور ة( والتثثي تتضثثمن الموضثثوىات التاليثثةل ) موقثث  

البيئثثات  –التضثثار س تثثي الجمهور ثثة العر يثثة الرثثور ة  -وطنثثي "الجمهور ثثة العر يثثة الرثثور ة"
 -لمثوارد  يثر المتجثددة تثي رثور ةالموارد المتجددة وا -الطقس والمناخ تي رور ة –الطبيعية 
( )وزارة التر يثثة, 35-11المائيثة تثي وطنثي رثور ة( والتثي تتثوزع ىمثذ الصثفحات مثن)د المثوار 

 (2111كتاب التمميذ,
 لبورنر  ارتراتيجيات التييير المفا يمي -
 مقياس أرمو ي التعمم )الرطحي والفعال(  -

 معتادة( الطر قة ال-طر قتي التعميم المرتةدمتين )نموذج بورنر
 متيررات البحث-1-12

 تتحدد متييرات البحث الحالي ىمذ النحو اآلتيل
 الطر قة المعتادة  المتيير المرتقلل نموذج بورنر,

 االحتفا   –المتييرات التابعةل الفهم العممي البديل لممفا يم 
 التعمم )الرطحي والفعال(  أرموبالمتييرات التصنيفيةل 

 حجراءات البحث -1-13
 ل إتباع اإلجراءات التاليةتم 
 االطاع ىمذ األدب التر و  والدرارات النظر ة التي تناولت متييرات البحث  -

اةتيثثثثار وحثثثثدة مثثثثن مقثثثثرر الدرارثثثثات االجتماىيثثثثة لمصثثثثد الرابثثثث  األرارثثثثي, وتحديثثثثد المفثثثثا يم  -
 االجتماىية الموجودة تيها 
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 تصميم دروس الوحدة المراد تعميمها بارتةدام نموذج بورنر  -

  )موثوقيت (إىداد اةتبار المفا يم االجتماىية لموحدة المةتارة والتزكد من صدق  وثبات  -

  )موثوقيت (والتزكد من صدق  وثبات  أرمو ي التعمم الرطحي والفعالمقياس إىداد  -

تجر ثثب أدوات البحثثث ىمثثذ ىينثثة ارثثتطاىية مثثن تاميثثذ الصثثد الرابثث  األرارثثي مثثن أجثثل  -
 تطو ر ا وتقويمها 

 ذلك اآلتيل تضمنو  التجر ةإجراء  -

  إلذ مجموىتين تجر بية وضابطةًا ها ىيوائيوز عوتقصد , اةتيار العينة بيكل  -
                        ضثثثمن كثثثل مجموىثثثة                                                                                                                 لتوز ثثث  المتعممثثثين والفعثثثال أرثثثمو ي الثثثتعمم الرثثثطحيتطبيثثثع مقيثثثاس  -

 إلذ متعممين ذو  تعمم رطحي, ومتعممين ذو  تعمم تعال 
أتثثراد العينثثة, قبميثثًا لمتعثثرف ىمثثذ المفثثا يم البديمثثة لثثدى تطبيثثع اةتبثثار المفثثا يم االجتماىيثثة  -

 والتزكد من تكاتؤ مجموىتي التجر ة 
 تعمثثثيم المجموىثثثةو ةدام نمثثثوذج بورثثثنر مثثثن قبثثثل الباحثثثثة, تعمثثثيم المجموىثثثة التجر بيثثثة بارثثثت -

 معممة الصد من قبل  المعتادةالضابطة بالطر قة 
أةيثثثرا تطبيثثثع اج درجثثثات المتعممثثثين, و ارثثثتةر بعثثثديًا و  المفثثثا يم االجتماىيثثثة تطبيثثثع اةتبثثثار -

االنتهثاء مثن تعمثيم الوحثدة وتثع نمثوذج مثن  مدة ال تتجاوز يهر بعد مضينفر  ةتبار اال
 احتفا  المتعممين بالمفا يم  بورنر, لقياس

 تقديم المقترحات , ومن ثم معالجة البيانات إحصائيًا والتوصل لمنتائف ومناقيتها وتفرير ا -
 والتعريفات اإلجرائمة مصطلحات البحث -1-14
 :posner modelنموذج بوسنر-1-14-1

أنثث  ىمميثثة يثثتم تيهثثا ارثثتبدال الفهثثم الةثثاطا الموجثثود لثثدى الفثثرد بثثالفهم (Posner,1982) ىرتثث 
العممثثي الصثثحيه الثثذ  يتواتثثع مثث  المبثثادئ العمميثثة بإتبثثاع ىثثدد مثثن االرثثتراتيجيات و ثثي التكامثثل 

 (Posner et al,1982,212).  المفا يميوالتمييز والتبديل والتجرير 
ويعثثرف إجرائيثثًال بزنثث  طر قثثة تعميميثثة تعمميثثة يتفاىثثل تيهثثا المثثتعمم مثث  نيثثاطات البرنثثامف التعميمثثي 
بإيراف المعمم من أجل تعديل المفا يم البديمثة لممفثا يم االجتماىيثة الموجثودة لثدى المثتعمم باتبثاع  

 ارتراتيجيات التكامل والتمييز والتبديل والتجرير المفا يمي 

 Conceptual change:المفايمم التيررر -1-14-2

ىمميثثة يثثتم تيهثثا إحثثال تصثثور مقبثثول ىمميثثًا محثثل تصثثور  ( بزنثث , ىبثثد الرثثام,ىرت )
البثديل  الفهثم مثن أجثل تيييثر بورثنر, نمثوذج ارثتةدام بزنث  ىمميثة يثتم تيهثا ويعثرف إجرائيثًالةطز" 
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الدرارثثثات االجتماىيثثثة  رثثثميم تثثي مثثثادة ىممثثثي بفهثثم الموجثثود لثثثدى تاميثثثذ الصثثد الرابثثث  األرارثثثي
 االجتماىية  المفا يم اةتبار ةال ويقاس  ذا التييير من

 المفايمم البدرلة: -1-11-3
"المفا يم التي يحممها المتعمم والتي قد ال تيب  أو تتفع م  الفهم العممي  بزنها (kayيعرتها كا ) 

  (kay,2000,136)الرميم الذ  كون  الةبراء أو العمماء"
هثثثا تاميثثثذ الصثثثد الرابثثث  ار والتصثثثورات والمفثثثا يم التثثثي يحممإجرائيثثثًال بزنهثثثا جميثثث  األتكثثثوتعثثثرف 
م  الفهم تمامًا تتفع والتي ال  الجمهور ة العر ية الرور ة( ىن مفا يم وحدة )الطبيعة تي األراري

  رميم المقبول ىممياً ال
 االحتفا :---

 و ىمميثة تةثز ن لممعمومثات تثي ذاكثرة اإلنرثان لفتثرات زمنيثة متفاوتثة, قثد تكثون قصثيرة جثدًا وقثد 
 ( , )نيواتي,تمتد لعدة رنوات تبعًا لعممية المعالجة التي تتعره لها  

 يحصثثل التثثي بالعامثثة ويقثثاس التعميميثثة, المثثادة مثثن مثثتعممال يتثثذكرم مثثا نثثاتف يعثثرف إجرائيثثًال بزنثث و 
 ةتبثاراال تطبيع من مدة ال تتجاوز يهراً  مضي بعد المفا يم االجتماىية اةتبار التمميذ تي ىميها
 بعديًا  نفر 
 :Surface Styleالتعلم السطح أسلوب ---

( بزن  "نزىة لدى الطاب لحف  أجثزاء مثن المهمثة, ومعالجتهثا Ramsden,1979ىرت  رمردن )
الحفثث  الصثثم لمحتثثوى المثثادة بثثدون تزمثثل, حيثثث يكثثون كظثثا رة منعزلثثة ىثثن ذواتهثثم, إذ يعتمثثدون 

 (, 0220Guneo&Harnish (1,مدةمهم لمعالجة المهام رمبيًا" " 
ويعرف إجرائيًال بزن  الدرجة التي يحصل ىميهثا التمميثذ مثن ةثال إجابتث  ىمثذ بلعثد أرثموب الثتعمم 

 الرطحي تي مقياس أرمو ي التعمم الرطحي والفعال 
 : Effective Styleأسلوب التعلم الفعال ---
لثدى الطثاب لمتفكيثر بثالمعنذ, والقيثام بمحثاوالت تعالثة لثر ط األقرثام أو  بزنث  "نزىثة رمردنىرت  

األجثثثزاء المةتمفثثثة لمثثثنص ببعضثثثها الثثثبعه أو بالموضثثثوىات األةثثثرى, ومثثثن ثثثثم ر ثثثط المعمومثثثات 
 (1بةبراتهم اليةصية"  )المرج  الرابع,

ل بزن  الدرجة التي يحصل ىميهثا التمميثذ مثن ةثال إجابتث  ىمثذ بلعثد أرثموب الثتعمم ويعرف إجرائياً 
 الفعال تي مقياس أرمو ي التعمم الرطحي والفعال 

 الطريقة المعتادة: -1-14-7
و ي الطر قثة المعتمثدة لتقثديم مثادة الدرارثات االجتماىيثة تثي المثدارس وتقثوم ىمثذ ةطثوات ثثاث 
 ثثثيل التمهيثثثد )الثثثذ  يتمثثثثثل بتثثثذكير التاميثثثذ بالثثثدرس الرثثثثابع لموقثثثوف ىمثثثذ معمومثثثاتهم الرثثثثابقة 
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لقثثاء المعمومثثات والمعثثارف  واالنطثثاق منهثثا لبنثثاء معثثارف جديثثدة(, ثثثم التعمثثيم )ىثثره المفهثثوم, واا
متعمقثثة بثث  بارثثتةدام بعثثه األدوات, وترثثجيل ممةثثص ىمثثذ الرثثبورة(, تالةاتمثثة والتقيثثيم )إ ثثاق ال

الثثثدرس مثثثن ةثثثال مراجعثثثة المعمومثثثات وقثثثراءة الممةثثثص(, و ثثثذم الطر قثثثة طلبقثثثت مثثثن قبثثثل معممثثثة 
 الصد ىمذ المجموىة الضابطة 

 الدراسات االجتماعمة:-1-11-8
تة بالعموم االجتماىية واإلنرثانية تثي وحثدات درارثية " ي برنامف دراري تكاممي يجم  تروع المعر 

يكترثثثب المتعممثثثون مثثثن ةالهثثثا مجموىثثثة مثثثن المعثثثارف والمهثثثارات والقثثثيم الميثثثتقة مثثثن مجثثثاالت 
الدرارات االجتماىية و يل )التار خ والجيراتية واالقتصاد وىمم االجتماع والثقاتة والمجتم  والعمم 

  (2, 3122عمم,كتاب الم )وزارة التر ية,والتقانة("
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 الفصل الثاني

 البحوث والدراسات السابقة
 مقدمة: -2-1

من أهم خطوات البحث العممي العودة إلى أبحاث ودراسات تناولت موضووع البحوث  وي بانو  أو 
أكثر ، حيث عادت الباحثة إلى عدد من الدراسات السابقة العربية واألبنبية التي تناولوت  تطبيو  

ة متعوددة و وي موواد مم السوطحي والفعوا    وي بوانو  تربويونموذج بوسنر والتغيير المفاهيمي والوتع
تعر وت إلوى فيفيوة اسوتخدام نمووذج اطالع الباحثة عمى تمو  الدراسوات ، ومن خال  دراسية مختمفة

، مموا كوف  والفعا   ي بعض المواد الدراسية بوسنر  ي التغيير المفاهيمي وفذل  التعمم السطحي
الميووذ ذو  حووداث التغييوور المفوواهيمي لوود  التإذج بوسوونر  ووي ها الستككوواأ أثوور نمووو دا عووا يويووا لوودي

 ، ويد يسمت الدراسات السابقة إلى عربية وأبنبية عمى الكف  اآلتي: التعمم السطحي والفعا 

 الدراسات العربية : -2-2

لوذل   رنظرًا لقمة وندرة الدراسات التي تناولت فيفية التعام  مع المفاهيم البديموة و و  نمووذج بوسون
عووودد مووون الدراسوووات التوووي اهتموووت بعمميوووة التغييووور المفووواهيمي لهوووذ  المفووواهيم  ضاسوووتعر يوووتم اوأ سووو

 :و   ما يمي ، وبعض الدراسات التي تناولت أسالي  التعممباستخدام استراتيبيات وطرق متباينة
 
 :التي تناولت التغيير المفاهيمي والمفاهيم البديلة الدراسات العربية-2-2-1

 (:  1021دراسة الشرع)
 مفواهيم بوبعض الطمبوة احتفوا   وي المفواهيمي التغييور اسوتراتيبية اسوتخدام : أثورعنوان الدراسة -

 الرياضيات
الطمبوووة  احتفوووا   وووي المفووواهيمي التغييووور اسوووتخدام اسوووتراتيبية أثووور تقصوووي إلوووى الدراسدددة هدددد ت -

 الرياضيات. ويد اتبعت الدراسة المنهج التبريبي. مفاهيم ببعض
وزعوووا  ،موون البامعووة األردنيووة وطالبووة اً بووطال ( 102 ): بمغووت عينووة الدراسووة عينددة الدراسددة -

 .50 )ة)والضابط(52التبريبية)  مبموعتين عمى عكوائياً 
 : اختبار تحصيمي.أدوات الدراسة -

 الضووابطة المبموعووة طمبووة عمووى التبريبيووة المبموعووة طمبووة تفوووق  أظهوورت النتووائج نتددا ا الدراسددة:
 .بالمفاهيماالحتفاظ  ي
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ولصالح  التخصص؛ :لممتغيرات اً بالمفاهيم تبع الطمبة احتفا   ي  روق  وبود أظهرت النتائج فما
 ولصوالح ولمسوتو  التحصوي ؛ ،مقارنة بطمبة معمم صف -صف معمم غير-األخر   التخصصات

 الدراسي. المستو   لمتغير اتعز   روق  عن الدراسة نتائج لم تككف بينما.التحصي  مرتفعي
 (:  1021)ي دراسة البيار 

بوسنر  ي تعدي  التصورات الخطأ لممفواهيم الرياضوية  استراتيبية استخدام : أثرعنوان الدراسة -
 لد  طالبات الصف الرابع األساسي. 

بوسوونر  ووي تعوودي  التصووورات الخطووأ  اسووتراتيبية اسووتخدام أثوور معر ووة إلووى الدراسددة هدد   هددد ت -
 .ساسي  لممفاهيم الرياضية لد  طالبات الصف الرابع األ

من طالبات الصوف الرابوع األساسوي  وي  طالبةً  ( 84 )منعينة الدراسة  : تكونتعينة الدراسة -
تووم تصوونيفهن إلووى مبموووعتين إحووداهما تبريبيووة واألخوور  ضووابطة، فوو  مبموعووة تتكووون موون  ،غووزة
 ( طالبة.42)
 .تم تطبي  اختبار تكخيصي لمتصورات الخطأ لممفاهيم الرياضية: أدوات الدراسة -

 نتا ا الدراسة:
أظهوورت الدراسووة  اعميووة اسووتراتيبية بوسوونر  ووي تعوودي  التصووورات الخطووأ لممفوواهيم الرياضووية موون  

 خال  النتائج التالية:
تفوق طالبات المبموعة التبريبية عمى طالبات المبموعة الضابطة  ي االختبار البعود   -

 .لتكخيص التصورات الخطأ لممفاهيم الرياضية
عموووى نظيوووراتهن  وووي المبموعوووة  مبموعوووة التبريبيوووة مرتفعوووات التحصوووي تفووووق طالبوووات ال -

 لتصورات الخطأ لممفاهيم الرياضية.الضابطة  ي االختبار البعد  لتكخيص ا
تفوووووق طالبووووات المبموعووووة التبريبيووووة منخفضووووات التحصووووي  عمووووى نظيووووراتهن  ووووي المبموعووووة  -

 .الرياضيةالضابطة  ي االختبار البعد  لتكخيص التصورات الخطأ لممفاهيم 
 (:  1022)دراسة أمبو سعيدي والهنا ي

التصوورات البديموة لممفهوموات الفمكيوة لود  الطمبوة المعمموين )تخصوص العمووم( : عنوان الدراسة -
 بفمية التربية ببامعة السمطان يابوس.

إلووى: الككووف عوون التصووورات البديمووة لممفهومووات الفمكيووة لوود  الطمبووة المعممووين  الدراسددة هددد ت -
 العموم( بفمية التربية ببامعة السمطان يابوس.)تخصص 

 وي تخصوص العمووم بفميوة التربيوة  وطالبوة طالبواً )63مون ) عينوة الدراسوة : تكونتعينة الدراسة -
%( موون مبتمووع 55.3( أ  مووا نسووبت  )2007-2006ببامعووة السوومطان يووابوس لمعووام الدراسووي )

 .الدراسة
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 .الفمكية : تم إعداد اختبار لممفهوماتأدوات الدراسة -
 نتا ا الدراسة:

أكووارت أهووم نتووائج الدراسووة إلووى عوودم يوودرة العديوود موون الطمبووة المعممووين عمووى تقووديم التفسووير العممووي 
%( مووون الطمبوووة المعمموووين حوووددوا أن 83الصوووحيح لمعديووود مووون الظوووواهر الفمكيوووة، بوووالرغم مووون أن )

(  قو  مونهم تمفون مون %25باذبية القمر هي السب  األساسي  ي حدوث المود والبوزر، إال أن )
 تفسير ذل  عمميًا. 

فما ظهرت خمسة نمواذج بديموة رسومها الطمبوة المعمموون لكوف  منظوموة الكومس واألرض والقمور، 
وهوووذا يووود يفسووور سوووب  القصوووور  وووي  هوووم العديووود مووون الظوووواهر الفمكيوووة فأوبووو  القمووور، والخسووووأ 

 والكسوأ وغيرها. 
 (:1020دراسة الزعانين)

 الفيزيائيوة لبعض المفاهيم المفاهيمي التغيير إحداث  ي بوسنر نموذج ة عالي عنوان الدراسة: -
 .بها غزة واحتفاظهم بقطاع السادس الصف طمبة لد 

 لوووبعض المفووواهيمي التغيووور إحوووداث  وووي بوسووونر نمووووذج  عاليوووة استقصوووا  إلوووى الدراسدددة هدددد ت -
اتبووع الباحووث  واحتفوواظهم بهووا. ويوود غووزة بقطوواع السووادس الصووف طمبووة لوود  الفيزيائيووة المفوواهيم

 المنهج كب  التبريبي.
موووزعين عموووى  األساسوووي السووادس الصووف طوووال  موون (طالبووواً 85تكونووت موون) الدراسدددة عينددة -

 ومبموعووووة تبريبيووووة، مبموعووووة :مبموووووعتين إلووووى عكوووووائياً  الكووووعبتان هاتووووان كووووعبتين وزعووووت
 .ضابطة

 اسوتخدم فاختبوار فموا وبعود  يبموي فاختبوار الفيزيائيوة المفاهيم اختبار استخدم أدوات الدراسة -
  .كهر مضي بعد طب  حيث احتفا 

 :أظهرت النتائج نتا ا الدراسة:
يعوز   السوادسوبود  روق دالة إحصائيا  ي التغير المفاهيمي واالحتفا  ب  لد  طمبة الصف  -

بهوووا لصوووالح   واالحتفوووا إلوووى اسوووتراتيبية التووودريس، وفوووان التفووووق  وووي اكتسوووا  المفووواهيم الفيزيائيوووة 
 .ين تعمموا هذ  المفاهيم من خال  نموذج بوسنرالطمبة الذ

 القائموة عموى نمووذج بوسونر التودريس بإسوتراتيبية الفيزيائيوة المفواهيم تعممووا الذين الطمبة احتفظ -
 الفيزيائيوة المفواهيم تعممووا الوذين الطمبوةاحتفوا   مون كبورأ بدربة الصحيحة الفيزيائية المفاهيم بهذ 
 االعتيادية. بالطريقة نفسها
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 :(2212دراسة العليمات ) -
 عنوان الدراسة:

 الثووامن الصووف طووال  لوود  التغييوور المفوواهيمي إحووداث  ووي بوسوونر نموووذج باسووتخدام التوودريس أثوور
 .الفهم  ي التغيير بهذا واحتفاظهم األساسية لممفاهيم الكيميائية األساسي

 الصف طال  اهيمي لد التغيير المف إحداث  ي بوسنر نموذج استقصا  أثر إلى الدراسة تهد 
 األساسي مقارنة بالطريقة التقميدية  ي تدريس الكيميا  الثامن

 ووي األساسووي  الثووامن الصووف طووال  ( طالبووًا موون57تكونووت عينووة الدراسووة موون ): عينددة الدراسددة
باسووتخدام  وادرسوو طالبوواً  36نتكونووت مووتبريبيووة  ، األولووى: ووي مبموووعتين موووزعين عكوووائياً األردن 

 بالطريقة التقميدية. وادرس طالباً  35نتكونت مضابطة والثانية:  نموذج بوسنر،
واختبوار احتفوا   ،استخدم اختبار مفاهيم الكيميوا  األساسوية فاختبوار يبموي وبعود : أدوات الدراسة

 أيضًا حيث طب  بعد مضي كهر.
ة إحصوائية أثورًا ذا داللو بوسونر نمووذج باستخدام أظهرت نتائج الدراسة أن لمتدريس: نتا ا الدراسة

لممفوواهيم لصووالح المبموعووة  األساسووي الثووامن الصووف طووال  التغييوور المفوواهيمي لوود  إحووداث  ووي
بوسونر أثورًا ذا داللوة إحصوائية  نمووذج باسوتخدام فما أظهورت النتوائج أيضوًا أن لمتودريس التبريبية،

  ي احتفا  الطال  بهذا التغيير  ي الفهم و لصالح المبموعة التبريبية.
 (:1020هوال والمطيري) دراسة أبو

 طال  لد  العموم مادة البديمة  ي المفاهيم تغيير  ي حاسوبي تعميمي برنامج أثرعنوان الدراسة:
 .السعودية العربية  ي المممكة المتوس  الثاني الصف

  ووي لبديمووةا المفوواهيم تغييوور  ووي حاسوووبي تعميمووي برنووامج اسووتخدام أثوور معر ووة إلووى الدراسددة هددد ت
 الحرفوووة  وووي وحووودتي السوووعودية العربيوووة المممكوووة  وووي المتوسووو  الثووواني الصوووف طوووال  لووود  العمووووم

 .والصوت. ويد اتبع الباحثان المنهج التبريبي
 دراسويتين كوعبتين مون يصودياً  ماختيواره توم طالبوًا، ( 90 ) من عينة الدراسة تكونت الدراسة عينة
 المتوسطة. الحفومية المدارس إحد   ي

 اختبار المعر ة المفاهيمية لمككف عن المفاهيم البديمة  تعميمي حاسوبي، و  : برنامجأدوات الدراسة
  :اآلتية النتائج عن الدراسة أسفرت: نتا ا الدراسة

  ووي والضووابطة التبريبيووة المبموووعتين طمبووة بوين المنتكوورة البديمووة المفوواهيم موون عوودد هنوا  -
 مسوتويات بتنووع البديموة يمالمفواه وتنوعوت وبعد ، التدريس يب  الثالثة مستويات التحصي 

 التحصي  .
 بالضوابطة  ويمقارنة التبريبيوة المبموعوة طمبة المفاهيم البديمة لد  كيوع نس  اضانخف -

 .البديمة المفاهيم اختبار
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 (:2229دراسة السامرائي و قدوري)
أثر استخدام أنموذج بوسنر  ي تغيير المفاهيم الرياضية والتحصي  لد  طوال  :  عنوان الدراسة

 .الصف الثاني المتوس 
تعوورأ أثوور اسووتخدام أنموووذج بوسوونر  ووي تغييوور المفوواهيم الرياضووية وتحصووي   إلووى هددد ت الدراسددة

 .الطال   ي المعر ة الرياضية لد  طال  الصف الثاني المتوس 
( طالبووًا موون طووال  الصووف الثوواني المتوسوو   ووي مرفووز 50: بمغووت عينووة الدراسووة )عينددة الدراسددة 

 .العراقمدينة بعقوبة  ي 
 .اختبار تحصيمي –اختبار عالبي لمتصورات الخاطئة لممفاهيم الرياضية  :أدوات الدراسة
 نتا ا الدراسة:

ثبوووت مووون خوووال  التبربوووة أن ألنمووووذج بوسووونر أثووورًا إيبابيوووًا  وووي التغييووور المفووواهيمي و وووي  -
التحصوووي  لووود  طوووال  الصوووف الثووواني المتوسووو   وووي موووادة الرياضووويات يتفووووق عموووى أثووور 

 االعتيادية. الطريقة
التباع أنموذج بوسنر  ي التودريس أثورًا  وي تفووق تحصوي  الطوال  ببعمهوم مكوارفين  وي  -

 الدرس صانعين ل  ومهتمين ب .
 

 (:2229دراسة أبو طير )

:   اعمية توظيف خورائ  المعموموات  وي تعودي  التصوورات البديموة لممفواهيم العمميوة عنوان الدراسة
 لطال  الصف الثامن األساسي.

إلوى معر وة  اعميوة خورائ  المفواهيم  وي  تعودي  التصوورات البديموة لممفواهيم العمميوة  د ت الدراسدةه
 لطال  الصف الثامن األساسي. ويد اتبع الباحث المنهج التبريبي.

 وي مدرسوة مون طوال  الصوف الثوامن األساسوي  اً ( طالبو64: بمغوت عينوة الدراسوة )عينة الدراسة 
 مبموعتين ضابطة وتبريبية. موزعين إلىعسقالن األساسية 

 : أداة تحمي  المحتو  واختبار التصورات البديمة لمفاهيم الضو  والبصريات.أدوات الدراسة
أيرانهم   ي المبموعة المبموعة التبريبية عمى الطال   ي  أظهرت النتائج تفوق  نتا ا الدراسة:

 الطووووال  تفوووووق . وفووووذل  تالضووووابطة   ووووي اختبووووار التصووووورات البديمووووة لمفوووواهيم الضووووو  والبصووووريا
التبريبيووووة عمووووى أيوووورانهم  ووووي  مرتفعووووي التحصووووي  والطووووال  منخفضووووي التحصووووي   ووووي المبموعووووة

 البعد .التصورات البديمة المبموعة الضابطة  ي اختبار 
 (:  1002دراسة البلعاوي )

ية  ر المفهوومي  وي تعودي  المفواهيم الرياضويو: أثر استخدام بعض اسوتراتيبيات التغيعنوان الدراسة
 .البديمة لد  طال  الصف العاكر األساسي  بغزة
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 المفواهيم تعودي   وي المفهوومي يوريالتغ اسوتراتيبيات بعوض اسوتخدام أثر معر ة إلى الدراسة هد ت
ويود اتبعوت الدراسوة المنهبوين الوصوفي . بغزة األساسي العاكر الصف طمبة لد  البديمة الرياضية
 والتبريبي.

 وطالبوة طالبواً  ( 3263 ) أصو  مون وطالبوة طالبواً  ( 326 ) لدراسوةبمغوت عينوة ا :ةالدراسد عيندة
  ي  مسطين. غزة بمدينة األساسي العاكر الصف  ي

 المنطوو  وحوودة  ووي البديمووة المفوواهيم لتحديوود تكخيصووي اختبووار بإعووداد الباحووث يووام: أدوات الدراسددة
 . األساسي العاكر لمصف

 نتا ا الدراسة:
 المفواهيم تعودي   وي الباحوث اتبعهوا التوي المفهوومي يوريالتغ يبياتاسوترات  عاليوة الدراسة أظهرت -

 درسووا الذين التبريبية المبموعة طمبة تفوق  لنتائجاوفانت  العاكر الصف لطمبة البديمة الرياضية
 بالطريقووة درسوووا الووذين الضووابطة المبموعووة طمبووةعمووى  المفهووومي يووريالتغ اسووتراتيبيات باسووتخدام
 البعد  لممفاهيم الرياضية.  ي االختبار التقميدية

 :(2229دراسة ضهير )
 لوووبعض البديموووة التصوووورات عوووالج  وووي التوليووود  الوووتعمم إسوووتراتيبية اسوووتخدام أثووور: عندددوان الدراسدددة

 األساسي. الثامن الصف طال  لد  الرياضية المفاهيم
 لصووفا طووال  لوود لممفوواهيم الرياضووية الموبووودة  البديمووة التصووورات : إلووى تحديوودالدراسددة هددد ت
التصوورات مقارنوة هوذ   عوالج  ي التوليد  التعمم إستراتيبية استخدام األساسي ومعر ة أثر الثامن

 بالطريقة التقميدية.

 وي مدينوة غوزة  األساسوي الثوامن الصوف طوال  مون طالبواً  ( 72 ) تكونوت مون: عيندة الدراسدة
التوليوود ،  الووتعمم بيةباسووتخدام إسووتراتي تبريبيووة درسووت إحووداهما مبموووعتين إلووى يسووموا ،بفمسووطين
 التقميدية. درست بالطريقة ضابطة واألخر  

 لمتصورات البديمة يبميًا وبعديًا. اً تكخيصي اً طب  الباحث اختبار : أدوات الدراسة
 طال  لد  البديمة التصورات  ي عالج التوليد  التعمم إستراتيبيةأظهرت  اعمية  :نتا ا الدراسة

 األساسي. الثامن الصف
 (:1002سمر)دراسة األ

 الصوف طمبوة العمميوة لود  لممفواهيم البديموة التصوورات تعودي   ي التعمم دورة أثر: عنوان الدراسة 
 .نحوها واتباهاتهم السادس
لد  طمبة  العممية لممفاهيم البديمة التصورات تعدي   ي التعمم دورة أثر معر ة إلى :الدراسة هد ت
 والتبريبي الوصفي ينتبع الباحث المنهبنحوها. ا واتباهاتهم األساسي السادس الصف
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 ذفوور مدرسوة  وي األساسوي السوادس طوال  الصوف مون الدراسوة عينوة اختيوار : تومعينة الدراسة 
 . اً ( طالب  ( 67عددها بمغ  ي غزة لالبئين " " االبتدائية حا ظ مصطفي

 المفووواهيم ونحووو لالتبوووا  ومقيووواس البديموووة لتصووووراتا لتكوووخيص اختبوووار إعوووداد : تووومأدوات الدراسدددة
 العممية.

 نتا ا الدراسة: 
 وكوويوع البحووث عينووة الطووال  لوود  والقوووة الحرفووة لمفوواهيم البديمووة التصووورات موون العديوود وبووود -

 لتصووراتا هوذ  وأن (90 %) مون أكثور إلوى بعضوها  وي تصو  لوديهم فبيورة بنسوبة بعضوها
 الباذبيووة–لكتمووةا–الوووزن –الحرفووة–القوووة–السوورعة متوسوو  :مثوو  رئيسووة بمفوواهيم خاصووة البديمووة

 .النتقاليةا الحرفة الفع ، ورد الفع  –االحتكا  ويوة–األرضية
 اعميوووة دورة الوووتعمم  وووي تعووودي  التصوووورات البديمووووة لووود  طوووال  المبموعوووة التبريبيوووة وتفوووووق  -

 استباباتهم لمقياس االتبا  نحو المفاهيم العممية مقارنة بطال  المبموعة الضابطة.
 :(2228دراسة السيد)

 الدراسة:عنوان 

 لود  والرياضوية العمميوة لوبعض المفواهيم البديموة التصوورات تصووي   وي  "بوسونر" نمووذج  عاليوة
 .اجھوبس التربية بفمية األطفا  كعبة رياض طالبات

تحديوود التصووورات البديمووة لووبعض المفوواهيم العمميووة والرياضووية الموبووودة لوود   إلووى الدراسددة تهددد 
واستقصووا   عاليووة نموووذج   ووي مصوور ولووة بفميووة التربيووة بسوووهاجطالبووات الفريووة الثالثووة كووعبة الطف

: الوصوووفي وكوووب  التبريبوووي )تصوووميم المنهبوووين وتوووم اتبووواعبوسووونر  وووي تصووووي  تمووو  التصوووورات. 
 (.وبتطبي  القياس القبمي والبعد  المبموعة الواحدة

يوة التربيوة طب  البحث عموى مبموعوة مون طالبوات الفريوة الثالثوة كوعبة الطفولوة بفم عينة الدراسة:
 بسوهاج الالتي لديهن تصورات بديمة حو  بعض المفاهيم العممية والرياضية مبا  الدراسة.

اختبووووار تكخيصووووي لتحديوووود التصووووورات البديمووووة حووووو  بعووووض المفوووواهيم الرياضووووية  أدوات الدراسددددة:
برنوووامج مقتووورح لتووودريس المفووواهيم العمميوووة  و واختبوووار مماثووو  أيضوووًا حوووو  بعوووض المفووواهيم العمميوووة

 بوسنر تضمن فتي  الطالبة المعممة والدلي  اإلركاد . نموذج والرياضية باستخدام
وبووود  ووروق دالووة لصووالح المبموعووة التبريبيووة و اعميووة البرنووامج  أظهوورت النتووائج نتددا ا الدراسددة:

 المستخدم  ي تعدي  التصورات البديمة.
 :(2228دراسة بوحاصل )

 التحصووي  تنميووة  ووي المنظووومي الموودخ  عمووى يائمووة ةمقترحوو إسووتراتيبية :  اعميووةعنددوان الدراسددة
 لممعممات. التربية فميات طالبات لد  البديمة التصورات وتعدي  الدراسي
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 لود  األنسوبة عموم بوحودة المتضومنة العمميوة لممفواهيم البديموة التصورات تحديد إلى الدراسة هد ت
  عاليووة إسوووتراتيبية موود  وتعووورأ ت،لممعممووا التربيووة بفميوووات الكيميووا  يسووم األولوووى الفريووة طالبووات
 . لد  الطالبات البديمة التصورات وتعدي  التحصي  تنمية  ي المنظومي المدخ  عمى يائمة

( 71بمووغ عوودد أ رادهووا ) تبريبيووة إلووى مبموووعتين: نطالبووة يسووم 011موون  : تكونووتعينددة الدراسددة
بموووووغ عووووودد  ابطةباسوووووتخدام اإلسوووووتراتيبية المقترحوووووة ومبموعوووووة ضووووو عموووووم األنسوووووبة وحووووودةدرسوووووت 
 المعتادة. بالطريقة نفسها الوحدة ( درست71أ رادها)

 عموووم  وووي الكووو  ثنوووائي البديموووة التصوووورات لتحديووود اختبوووار بإعوووداد الباحثوووة ياموووت :أدوات الدراسدددة
 ضو   ي المنظومي المدخ  عمى يائمة مقترحة تدريسية إستراتيبية بإعداد يامت فما األنسبة،

 وحوودة لتوودريس دليوو  وا عووداد المفوواهيمي، ريوولمتغي بوسوونر ونموووذج ونيالتعووا والووتعمم الووذهني العصووف
 عمم

 إعووداد تووم فمووا األنسووبة عمووم وحوودة  ووي الطالبووة دليوو  وا عووداد المقترحووة، إلسووتراتيبية و قووا األنسووبة
 .التبريبية الوحدة  ي ةالست المعر ية المستويات  ي اختبار تحصيمي

لد   بالوحدة المقررة المتضمنة العممية لممفاهيم ديمةب وبود تصوراتبينت الدراسة  :الدراسة نتا ا
التصورات وتنمية التحصي  الدراسوي لود  تم   المقترحة  ي تعدي  اإلستراتيبية، و عالية الطالبات

 طالبات المبموعة التبريبية.
 (: 2228دراسة الخوالدة )

 عنوان الدراسة:
الفهووم المفوواهيمي بالبنووا  الضوووئي لوود   ووي   اعميووة التوودريس باسووتخدام نصوووص التغييوور المفوواهيمي

 طالبات الصف األو  الثانو  العممي.
استقصا  مد   اعمية طريقة نصوص التغيير المفاهيمي  ي اكتسا  طالبوات  هد ت الدراسة إلى

الصووف األو  الثووانو  العممووي الفهووم العممووي السووميم بالبنووا  الضوووئي مقارنووة بالطريقووة التقميديووة  ووي 
 مبرد(  ي هذا الفهم.-أثر مستو  تففيرهن الكفمي )محسوستدريس األحيا  و 

 ووي  طالبووة  ووي كووعبتين موون كووع  الصووف األو  الثووانو  العممووي 60: تكونووت موون عينددة الدراسددة
 ، ويد وزعت عكوائيًا لتكفي  مبموعتي التبربة.مدينة المفرق 

 يميويد تم تدريسها بطريقة نصوص التغيير المفاهطالبة ( 01تبريبية)ن = األولى:
 ويد تم تدريسها بالطريقة التقميدية.طالبة ( 00ضابطة)ن = الثانية:و 

اختبار التففير المنطقي القبمي، واختبار الفهوم المفواهيمي بالبنوا  الضووئي القبموي  أدوات الدراسة :
 والبعد .
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 نتا ا الدراسة:
ئي لود  طالبوات أظهرت النتائج وبود  روق دالة إحصوائيًا  وي الفهوم المفواهيمي بالبنوا  الضوو  -

 .الصف األو  الثانو  العممي لصالح المبموعة التبريبية
تبووين أن اسووتخدام نصوووص التغييوور المفوواهيمي فووان مفيوودًا بالتسوواو  )تقريبووًا( لمطالبووات ذوات   -

أ  أن  هوم المفواهيم يتحسون لوديهن عنود تدريسوهن  ،التففير المبورد وذوات التففيور المحسووس
ت التففير المبرد يظهرن  همًا أ ض  مون نظيوراتهن الطالبوات باستخدام النصوص مع أن ذوا

 ذوات التففير المحسوس بالطريقتين.
 :(2226خاجي )و  دراسة الباوي  -

 عنوان الدراسة:
أثووور اسوووتخدام أنمووووذبي الوووتعمم البنوووائي وبوسووونر  وووي تعووودي  التصوووورات الخاطئوووة لوووبعض المفووواهيم 

 اتباهاتهم نحو المادة.الفيزيائية لد  طال  معاهد إعداد المعممين و 
معر ووة أثوور اسووتخدام أنموووذبي الووتعمم البنووائي وبوسوونر  ووي تعوودي  التصووورات  إلووى الدراسددة تهددد 

 الخاطئة لبعض المفاهيم الفيزيائية لد  طال  معاهد إعداد المعممين واتباهاتهم نحو المادة.
 اهود إعوداد المعمموينطالبًا من طال  مع (77)طب  البحث عمى عينة مؤلفة من :  عينة الدراسة

طالبووووًا درسووووت  (86)يسوووومت إلووووى مبموووووعتين: تبريبيووووة أولووووى وعووووددها   ووووي بعقوبووووة  ووووي العووووراق،
باسوووتخدام أنمووووذج  واطالبوووًا درسووو (85)باسوووتخدام أنمووووذج الوووتعمم البنوووائي وتبريبيوووة ثانيوووة وعوووددها 

 بوسنر.
يزيائيوووة ومقيووواس االتبوووا  نحوووو لممفووواهيم الف اً /بعووودياً يبمي اً اسوووتخدم الباحثوووان اختبوووار  أدوات الدراسدددة:

 .الفيزيا 
 نتا ا الدراسة:

أظهوورت نتووائج الدراسوووة عوودم وبوووود  ووريبين مبموووعتي البحوووث  يمووا يتعمووو  بتعوودي  التصوووورات  -
 .الخاطئة

بين مبمووعتي البحوث لصوالح المبموعوة التبريبيوة األولوى  وي لنتوائج وبوود  وريفما أظهرت ا  -
ج الوووتعمم البنوووائي عموووى نمووووذج بوسووونر  وووي تعووودي  االتبوووا  نحوووو موووادة الفيزيوووا  أ  تفووووق نمووووذ

 االتبا  نحو المادة.

 (: 2225)ر اقهدراسة الصارمي و  -
 العميوا الدراسوات طمبوة لود  التربوو   البحوث بمنواهج المرتبطوة المفاهيميوة األخطوا  :عنوان الدراسة

 .يابوس السمطان بامعة – التربية بفمية

 طمبوووة لووود  التربوووو   بالبحوووث المرتبطوووة المفاهيميوووة األخطوووا  عموووى التعووورأ إلوووى الدراسدددة هدددد ت
 .يابوس السمطان ببامعة التربية بفمية العميا الدراسات
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 المابستير)العميا الدراسات طمبة من وطالبة طالباً (130)من الدراسة عينة تكونت عينة الدراسة: 
  .إناث % (08)و ور،فذ % (76)عمى موزعين (والدبموم

 .متعدد من االختيار نوع من  قرة (29)من مفون  اختبار تصميمتم أدوات الدراسة:
 :إلى الدراسة نتائج أكارت نتا ا الدراسة:

 لممصووطمحات اسووتيعابهم  ووي المقبووو  الووتمفن مسووتو   إلووى العميووا الدراسووات طمبووة وصووو  عوودم -
 .البحث بمناهج الخاصة

 البحووث بمنوواهج الخاصووة المصووطمحات  ووي الطووال  بووين المفاهيميووة األخطووا  موون عوودد كوويوع -
 المحتوو   صالحية وبين المحتو ، وصالحية بالمحفاتة المرتبط الصالحية بين الخم  :مث 

 وغيرها. التكوين، وصالحية
 :(2221دراسة رداد )-

 عنوان الدراسة:
أثر استخدام استراتيبيات التغييور المفواهيمي عموى دا وع إنبواز طمبوة الصوف التاسوع األساسوي  وي 

صووويمهم اآلنوووي والمؤبووو   يهوووا  وووي المووودارس الحفوميوووة التابعوووة لمديريوووة تربيوووة موووادة عموووم الحيووواة وتح
 وتعميم محا ظة طولكرم.

إلى استقصا  أثر استخدام استراتيبيات التغيير المفواهيمي عموى دا وع إنبواز طمبوة  هد ت الدراسة
الصوووف التاسوووع األساسوووي  وووي موووادة عموووم الحيووواة وتحصووويمهم اآلنوووي والمؤبووو   وووي موضووووع  الغوووذا  

 .أبهزة بسم اإلنسان و 
طالبوووًا وطالبوووة مووون الصوووف التاسوووع األساسوووي اختيووورت بطريقوووة  000تكونوووت مووون  عيندددة الدراسدددة:

 عكوائية ويسمت إلى مبموعتين تبريبية وضابطة.
أعوووود اختبووووار المعر ووووة القبميووووة لمتعوووورأ عمووووى موووود  تفوووواوت المعر ووووة القبميووووة لوووود   أدوات الدراسددددة:

 مفاهيمية لبعض المفاهيم المحددة ضمن االختبار.ولمككف عن األخطا  ال ،المبموعتين
الغووذا   فمووا أعوود اختبووار التحصووي  العممووي لقيوواس تحصووي  الطمبووة لممفوواهيم العمميووة ضوومن وحوودة 

 وأبهزة بسم اإلنسان   ي مادة عمم الحياة. باإلضا ة إلى مقياس دا ع اإلنباز.
 نتا ا الدراسة: 

ات التحصوي  العمموي لصوالح المبموعوة التبريبيوة بوين متوسوط أظهرت نتائج الدراسوة وبوود  وروق 
وعوودم وبووود  وورق بووين متوسوو  أدا  طمبووة المبموووعتين عمووى مقيوواس دا ووع اإلنبوواز يعووز  لصووعوبة 

 تغيير مفهوم دا ع اإلنباز لد  طمبة عينة الدراسة نظرًا لحداثة الطريقة ويصر مدة تطبيقها.
 لم:الدراسات العربية التي تناولت أساليب التع -2-2-2

 :(2211) سليمون  دراسة
 .سالي  التففير والتعمم عند طمبة فمية التربية ببامعة تكرينأ عنوان الدراسة:
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بيوان عاليوة أسوالي  التففيور بأسوالي  الوتعمم ومعر وة الفوروق بينهوا عنود طمبوة  هد ت الدراسة إلدى:
 فمية التربية ببامعة تكرين.

( طالبوًا 0484 وي بامعوة تكورين والبوالغ عوددهم )كوم  البحوث طمبوة فميوة التربيوة عينة الدراسة: 
 .( طالبًا وطالبة380وطالبة. إذ اختيرت عينة الدراسة الممثمة بالطريقة العكوائية وبمغ حبمها )

 أدوات الدراسة:
 .أسالي  التعمم لكول  :أسالي  التففير لستبرنبرج، واألخر  : األولى ،استخدمت الباحثة أداتين

 نتا ا الدراسة:
( بوين أسوالي  التففيور غيور دالوة –الداللوة )دالوةسوالبة ( و  –عالية متباينة النوع )موببوة توبد  -

 –العوووالمي  –الحفموووي  –التنفيوووذ   –التكوووريعي  –األيموووي–الفوضوووو   –الهرموووي  –)الممكوووي 
 –التقواربي–الوداخمي( وأسوالي  الوتعمم )التكيفوي  -الخواربي  –المحوا ظ  –المتحرر  –المحمي 

 .لتباعد ( لد  طمبة فمية التربية ببامعة تكرينا -االستيعابي 

% بووين أسووالي  التففيوور وأسووالي  الووتعمم لوود  0% أو 7ال يوبوود  وورق ذو داللووة عنوود مسووتو   -
 طمبة فمية التربية ببامعة تكرين.

 (:1020دراسة جديد)
 حواناالمت ويمو  معالبوة المعموموات أنموا  مون فونم  الوتعمم أسوالي  بوين : العالية عنوان الدراسة

 التحصي  الدراسي. عمى وأثرهما
 المعالبووة –السووطحية المعالبووة( الووتعمم أسووالي  بووين العاليووة عمووى التعوورأ إلووى هددد ت الدراسددة:

لى الدراسي، دربات التحصي  عمى وتأثيرهما االمتحان، ويم  )العميقة  بين الفروق  عن الككف وا 
–السووطحية المعالبووة( تعممالوو أسووالي  دربووات  ووي يموو  االمتحووان، منخفضوويو  مرتفعووي الطووال 
 الدراسي. التحصي  ودربات العميقة(، المعالبة

 الثوانو ، الصوف الثواني طوال  مون طالبواً  ( 264 ) مون البحوث عينوة تكونوت:عيندة الدراسدة
 الرسووومية. واسوووتخدمت مدينوووة دمكوو  موودارس مووون مووودارس أربووع مووون العكوووائية، بالطريقوووة مسووحوبة

 .الباحثة المنهج  الوصفي
 عبوود محمووود لوودفتور أعوودها الووذ  المووذاكرة، أسووالي  مقيوواس الباحثووة  اسووتخدمتاسددة :أدوات الدر 

 كعي . محمود الدفتور أعد  الذ  يم  االختبار، ومقياس منسي، الحميم
 :نتا ا الدراسة

 ويمو  (العميقوة المعالبوة) تعموم أسومو  بوين إحصوائيًا، دا  سوال  ارتبوا  وبوود البحث أظهر  -
والمعالبوووة  العميقوووة )المعالبوووة تعموووم أسوووالي  بوووين إحصوووائيًا، دا  موبووو  وارتبوووا  االمتحوووان،
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 تعموم )المعالبووة أسومو  بوين االرتبوا  هوذا يظهور ولوم الدراسوي، التحصوي  السوطحية( ودربوات
 .االمتحان السطحية( ويم 

  ووي االمتحووان، يموو  والمنخفضووي المرتفعووي الطووال  بووين  ووروق  وبووود عوون النتووائج فكووفت فموا -
 دربوووات و وووي االمتحوووان، يمووو  المنخفضوووي الطوووال  لصوووالح (البوووة العميقوووةالمع) متعمووو أسووومو 

 بيونهم  وروق  تظهور ولوم أيضوًا، االمتحوان يم  المنخفضي الطال  الدراسي، لصالح التحصي 
 السطحية(. تعمم )المعالبة أسمو   ي

 (:1020)  اقهدراسة نوا لة ور 
 .الكيميا   ي تحصيمهم  ي د وأثرهاإرب  ي التاسع الصف طمبة لد  التعمم : أنما عنوان الدراسة
هيرمووان  نموووذج الصووف التاسووع  بحسوو  طمبووة لوود  الووتعم م أنمووا  استقصووا إلووى  هددد ت الدراسددة

. واتبوع البواحثون المونهج البونس بواختالأ ذلو  واخوتالأ الكيميا ، مادة  ي التحصي  عمى وأثرها
 .الوصفي )المسحي(

 504))وطالبة  طالباً (  ( 1007االستبانة عميهم طبقت الذين عينةبمغ عدد أ راد ال :عينة الدراسة
 عكورة سوت موناختيورت  طالبوة ( 503 ) و الطوال  مون كوعبة عكورة سوت مون اختيورواطالبوًا  

 طالبواً  ((978 لمتحميو  إباباتهم خضعت الذين الدراسة عينة طمبة عدد ولكن الطالبات، من كعبة
 .وفمهم من إربد  ي األردن، مفتممة غير إباباتهم فانت البايي ألن وطالبةً 

 أدوات الدراسة : 
 المفضومة الوتعم م أنموا  لقيواس( 2003sheكوي ) أداة مون المعدلوة ( 2008 ) نوا موة أداة اعتمودت

 الدماغية.  لمسيادة هيرمان أداة من أصال والمطورة األردنية، البيئة لتناس  الطمبة لد 
 نتا ا الدراسة:

 18%  فان بينما سائد، منفرد تعم م نم  و  من ذ العينة أ راد %من82أن إلى النتائج أكارت -
 .ثالثة أنما  وأ ينبنمط هممن

 لبنس.ا باختالأ تختمف المنفرد التعم مي ويد تبين أن نسبة النم  -
الكيميوا  يختموف بواختالأ نمو    وي التاسوع الصوف طمبوة تحصوي  أن إلوى النتائج أكارت فما -

 تعممهم.
 س.والبن التعم م نم  بين لمتفاع  أو لمبنس،تعزا  الطمبة ال يوبد  روق  ي تحصي  -

 :(1002دراسة جديد)
 .أسموبا التعمم وعاليتهما بعدد من المتغيرات الكخصية عنوان الدراسة:
مفهووم الوذات تعرأ طبيعة العالية بوين أسوموبي التعمم)السوطحي والمعمو ( و) :إلىهد ت الدراسة 

 األكاديمي، دا ع اإلنباز الدراسي( لد  طمبة البامعة. 
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عينووة موون طمبووة بووامعتي دمكوو  والبعووث بمووغ عوودد أ رادهووا أبريووت الدراسووة عمووى عينددة الدراسددة: 
( مووون المبتموووع األصووومي، وتوووم اسوووتخدام المووونهج 0.07( طالبوووًا وطالبوووة مصوووحوبة بنسوووبة )2226)

 الوصفي.
مقياس أسموبي التعمم )السطحي والمعم ( ودا ع اإلنباز الدراسي، ومقياس تقوويم أدوات الدراسة: 

 مفهوم الذات األكاديمي.
 أظهرت النتائج ما يمي:اسة: نتا ا الدر 

وبوووود عاليوووة ارتبوووا  إيبابيوووة ذات داللوووة إحصوووائية بوووين أسووومو  الوووتعمم )المعمووو ( ودربوووات  -
 التحصي  لد  طمبة البامعة.

وبووووود عاليووووة ارتبووووا  إيبابيووووة ذات داللووووة إحصووووائية بووووين دربووووات مفهوووووم الووووذات األكوووواديمي  -
 ودربات التحصي  الدراسي لد  طمبة البامعة.

ة ارتبوووا  إيبابيوووة ذات داللوووة إحصوووائية بوووين دربوووات اإلنبووواز الدراسوووي ودربوووات وبوووود عاليووو -
 التحصي  الدراسي لد  طمبة البامعة.

وبود عالية ارتبا  إيبابية بين دربات أسموبي الوتعمم )السوطحي والمعمو ( ودربوات )مفهووم  -
 الذات األكاديمي، دا ع اإلنباز الدراسي( لد  طمبة البامعة.

 :(2226) المانع دراسة
أسووالي  الووتعمم المفضوومة لوود  طووال  المرحمووة المتوسووطة وأسووالي  الووتعمم الكووائعة  عنددوان الدراسددة:

  ي مدارس مدينة الرياض  ي السعودية.
معر ة أسالي  التعمم المفضمة لد  طال  المرحموة المتوسوطة وأسوالي  الوتعمم  هد ت الدراسة إلى:

 الكائعة  ي مدارس مدينة الرياض  ي السعودية.
( طالبووًا وطالبووة  ووي الصووف الثالووث المتوسوو   ووي 757تكونووت عينووة الدراسووة موون ) ينددة الدراسددة:ع
 .( مدرسة84)

أظهوورت النتووائج أن أكثوور األسووالي  تفضووياًل عنوود الطمبووة هووي: الووتعمم موون خووال   نتددا ا الدراسددة:
مكتر  مع التفاع  المفظي، وأدا  نكاطات واالستنتاج والمالحظة والمقارنة، والقيام بعم  بماعي 

الووووزمال ، وأن أيوووو  األسووووالي  تفضووووياًل عنوووود الطووووال  هووووي: الووووتعمم موووون خووووال  الحفووووظ والتسووووميع، 
 واالعتماد عمى التقنيات  ي اكتسا  المعر ة، ونكا  التدريبات والتطبيقات.
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 الدراسات األجنبية-2-3
 :الدراسات األجنبية التي تناولت التغيير المفاهيمي والمفاهيم البديلة-2-3-1
 koparan,et al  (2212:)كوبران دراسة-

 عمى تحصي  طال  الصف التاسع  : أثر منحى التغيير المفاهيميعنوان الدراسة
إلوووى استقصووا  أثووور موووواد مطووورة  باالسوووتناد إلووى منحوووى التغييوور المفووواهيمي عموووى  هددد ت الدراسدددة

 لموضوع الكسور  ي مادة الرياضيات . طال  الصف التاسعتحصي  
ضوومن  ترفيووا ووي طالبووًا موون الصووف التاسووع  (04): طبقووت الدراسووة عمووى عينووة موون ةعينددة الدراسدد

مبموعتين تبريبية درست باسوتخدام نصووص التغييور المفواهيمي حيوث فوان الطوال  يعمموون  وي 
 أزواج، ومبموعة ضابطة درست بالطريقة التقميدية.

 .اً وبعدي اً يبمي اً تحصيمي اً استخدم الباحثان اختبار  أدوات الدراسة:
 نتا ا الدراسة:

فكفت نتائج الدراسة أن المواد التعميمية المطورة زادت نباح الطال   وي المبموعوة التبريبيوة،  -
وبالتالي تفوق منحى التغيير المفاهيمي عمى التدريس التقميد   ي  هم الطال  لموضوع الكسور، 

 و اعمية المواد التي تم تطويرها  ي تحسين تحصي  الطمبة.
 et alCostu(2227:)تاكوس دراسة-

 .تسهي  التغيير المفاهيمي  ي  هم الطال  لمفهوم الغميان :عنوان الدراسة
: تطوير إستراتيبية تعميم تسه  التغيير المفاهيمي  وي  هوم الطوال  لمفهووم الغميوان هدف الدراسة

حيوث  ( Stepans,1996والتحق  من  عاليتها، ويد تم اختيار اإلستراتيبية المقترحة من يب  )
 تم تطوير ثالثة أنكطة حو  مفهوم الغميان باالستناد إلى مفاهيم الطال  البديمة.

طالبووًا موون السوونة األولووى يسووم تعموويم العموووم األساسووية  (78)طبقووت الدراسووة عمووى : عينددة الدراسددة
  ىفي ترفيا.ث( أن07)و اً ر ( ذف33)

بنود تستند إلى ثالثة (  7)من  يد أثيرت أ فار الطال  من خال  اختبار يتألفو أدوات الدراسة:
مفتوووح اإلبابووة(، ويوود طبوو   -صووح وخطووأ -أنووواع موون التنسوويقات )االختيووار موون متعوودد مووع التعميوو 
 فاختبار يبمي وبعد  واستخدم فاختبار احتفا  أيضًا.

 نتا ا الدراسة:
الووة  ووي ويوود يوودمت هووذ  الدراسووة أدلووة عمووى أن إسووتراتيبية التغييوور المفوواهيمي المسووتخدمة فانووت  ع

، فمووا مفنووت الطووال  موون االحتفووا  بالمفوواهيم حووو  مفهوووم الغميووانتغييوور المفوواهيم البديمووة لمطووال  
 البديدة  ي الذاكرة طويمة األمد.
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  Baser (2226:) بشير دراسة-

 وي  هوم الطوال  لمفواهيم الحورارة  منحوى التغييور المفواهيميبالتودريس الموبو   أثور :عنوان الدراسة
 ودرباتها.
إلووى استككوواأ الفاعميووة األعمووى لمتوودريس الموبوو  بمنحووى التغييوور المفوواهيمي    الدراسددةهددد ت هدد 

مقابووو  التووودريس التقميووود   وووي  هوووم طوووال  الصوووف السوووابع لمفووواهيم الحووورارة ودرباتهوووا، ودور يووودرة 
 التففير المنطقي لمطال   ي هذا الفهم.

، يسموا إلوى  ي ترفيا السابعطالبًا من طال  الصف (  50)وبمغت عينة الدراسة عينة الدراسة: 
، الموبوووو  بمنحووووى التغييوووور المفوووواهيميدرسوووووا بالتوووودريس  ( طالبوووواً 36ضوووومت ) مبموووووعتين تبريبيووووة
 . التقميد  درسوا بالتدريس ( طالباً 34ضمت) ومبموعة ضابطة

استخدم الباحث اختبار مفاهيم الحرارة ودرباتهوا لمككوف عون األخطوا  المفاهيميوة  :أدوات الدراسة
 ي وبعد ، واختبار يدرة التففير المنطقي فاختبار يبمي.فاختبار يبم

 فوووار األ اعميووة منحوووى التغيووور المفووواهيمي  وووي تغييووور  أكوووارت نتوووائج الدراسوووة إلوووى: نتدددا ا الدراسدددة
 المبموعة التبريبية  يما يتعم  بمفاهيم الحرارة ودرباتها.لد  طال  البديمة  المفاهيمو 

 Geban, Onder(2226:)قندير وجيبان دراسة
طوووال  الصوووف أثووور التووودريس الموبووو  بنصووووص التغييووور المفووواهيمي عموووى  هوووم عندددوان الدراسدددة: 

 لمفاهيم التوازن ويابمية االنحال .العاكر 

طوال  عموى  هوم  أثر التدريس الموب  بنصوص التغييور المفواهيمي: إلى استقصا  هد ت الدراسة
 لمفاهيم التوازن ويابمية االنحال .الصف العاكر 

يسووموا إلووى مبموووعتين  ووي أنقوورة طالبووًا  ووي أربعووة صووفوأ ( 087):  تكونووت  موون ةعينددة الدراسدد
( 45)ضومتومبموعوة ضوابطة  بنصووص التغييور المفواهيمي طالبوًا درسووا( 76) ضومت تبريبية

 بالطريقة التقميدية. طالبًا درسوا
الباحثووان  طبوو  اختبوار مفوواهيم التوووازن ويابميووة االنحووال  الوذ  تووم تطوووير  موون يبوو  أدوات الدراسددة:

 فاختبار يبمي وبعد  .
ويد أثبتت الدراسة  اعمية التدريس الموب  بنصوص التغيير المفواهيمي  وي تعودي   نتا ا الدراسة:

 التصورات الخاطئة.
 Gunay (2225:)جوني دراسة-

لتسووهي  التغييوور المفوواهيمي   ووي  التوودريس الموبوو  بنصوووص التغييوور المفوواهيمي عنددوان الدراسددة:
 ئات.الذرات والبزي
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استقصووا   اعميووة التوودريس الموبوو  بنصوووص التغييوور المفوواهيمي المصووحو  إلووى  هددد ت الدراسددة
بالمناظرات مقاب  التدريس التقميد  لمكيميا   ي التغم  عمى األخطا  المفاهيمية   ي  هم طال  

 الصف العاكر لمفاهيم الذرات والبزيئات واتباههم نحو مادة الكيميا .
يسومت إلووى مبموووعتين   ووي ترفيووا طالبووًا مون طووال  الصووف العاكور( 07) : بمغوت عينددة الدراسددة

بالتوووودريس الموبوووو  بنصوووووص التغييوووور المفوووواهيمي  ( طالبووووًا درسوووووا83بمووووغ عوووودد أ رادهووووا) تبريبيووووة
 بالتدريس التقميد . ( طالبًا درسوا88بمغ عدد أ رادها )وضابطة 

ختبوار يبموي وبعود ، واختبوار مهوارات : استخدم اختبار مفاهيم الوذرات والبزيئوات فاأدوات الدراسة
 عمميات العمم ومقياس االتبا  نحو مادة الكيميا .

أثبتوووت الدراسوووة  اعميوووة نصووووص التغييووور المفووواهيمي  وووي التغمووو  عموووى األخطوووا   نتدددا ا الدراسدددة:
 المفاهيمية، وتنمية موايف واتباهات إيبابية نحو مادة الكيميا .

 :Fen yen,et al(2004)ين دراسة
المفوووووووواهيم البديمووووووووة  ووووووووي التصوووووووونيف الحيووووووووواني المرفووووووووز عمووووووووى البرمائيووووووووات الدراسددددددددة:  عنددددددددوان
 .والزواحف

 حوووووص مفووووواهيم الطوووووال  البديموووووة لمزواحوووووف والبرمائيوووووات والمووووود  الوووووذ  هدددددد ت الدراسدددددة إلدددددى 
( االبتدائيوووووة والسووووونوات المدرسوووووية 0-4تبقوووووى  يووووو  هوووووذ  المفووووواهيم سوووووميمة خوووووال  الصوووووفوأ مووووون )

 .العميا
 من تايوان.  طالباً ( 0845)غت بمعينة الدراسة: 
 .ومقابمة مع بعض أ راد العينة ،اختبار تكخيص التصورات البديمةأدوات الدراسة: 

عنوووود تطبيوووو  لوووود  الطووووال  موووون المفوووواهيم البديمووووة  عووووددًا فبيووووراً أظهوووورت النتووووائج نتددددا ا الدراسددددة: 
 االختبار التكخيصي.

 Cetin,et al(2004: )سيتين دراسة
ر نصوووص التغييوور المفوواهيمي عمووى تحصووي  مفوواهيم عمووم البيئووة واتباهووات : تووأثيعنددوان الدراسددة

 الطال  نحو عمم األحيا .
: التحقوو  موون أثوور اسووتخدام التوودريس بنصوووص التغييوور المفوواهيمي المصووحوبة هددد ت الدراسددة إلددى

بوووووالبراهين  وووووي المبموعوووووات الصوووووغيرة فوسوووووائ  لتحسوووووين تحصوووووي  الطوووووال  لمفووووواهيم عموووووم البيئوووووة 
 حو عمم األحيا .واتباهاتهم ن

يسووومت إلووووى  وووي ترفيووووا، صوووفوأ  ة وووي أربعوووو طالبووواً  (56): بمغوووت عينوووة الدراسووووة عيندددة الدراسددددة
 .مبموعتين تبريبية وضابطة

( المقووودم فاختبوووار يبموووي وبعووود  . ومقيووواس  ECTعموووم البيئوووة ) : اختبوووار مفووواهيمأدوات الدراسدددة
 (  ASBاالتبا  نحو عمم األحيا ) 
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التصوورات لمفواهيم  دراسوة  اعميوة نصووص التغييور المفواهيمي  وي تعودي أثبتوت ال نتا ا الدراسة :
 فذل  تكوين اتباهات ايبابية نحو عمم األحيا .عمم البيئة لد  طال  المبموعة التبريبية، 

 Woods (1994:)وود دراسة
التفسوووير(  وووي إحووودات التغيووور  -المالحظوووة  –: أثووور اسوووتخدام اسوووتراتيبية )التنبوووؤ عندددوان الدراسدددة

 فاهيمي لد  طمبة الصف الخامس االبتدائي  ي موضوع الدوائر الكهربائية.الم
التفسوير(  وي إحودات  -المالحظوة  –: تعورأ أثور اسوتخدام اسوتراتيبية )التنبوؤ هد ت الدراسة إلدى

 التغير المفاهيمي لد  طمبة الصف الخامس االبتدائي  ي موضوع الدوائر الكهربائية.
الواليووات  ووي ( طالبووًا وطالبووة موون الصووف الخووامس االبتوودائي 71): كووممت الدراسووة عينددة الدراسددة

 . اً ( أسبوع04لمدة ) المتحدة األمريفية
التفسوووير( أحووودثت بكوووف   -المالحظوووة  –أظهووورت النتوووائج أن اسوووتراتيبية )التنبوووؤ  :نتدددا ا الدراسدددة

 ساب .واضح إعادة الترفي  بالبنية المعر ية لمتالميذ وتغير  ي مفهومهم ال
 راسات األجنبية التي تناولت أساليب التعلم:الد-2-3-2

 (:1002)(Sherrill.R, Snelgrove)سنلغروف شيريلدراسة 
 .مداخ  التعمم لد  طال  التمريض عنوان الدراسة:
 تقييم مداخ  تعمم طمبة يسم التمريض، وعاليتها بالمعد  التراكمي لمطمبة.  :إلىهد ت الدراسة 
( طالبوًا وطالبوة مون طمبوة معهود التربيوة العوالي  وي 300ة من )تكونت عينة الدراسعينة الدراسة: 

 بنو  والية ويمز  ي بريطانيا.
 استخدمت الدراسة استبيان عمميات الدراسة لبيبز.أدوات الدراسة: 
خمصت الدراسة إلى أن غالبية الطمبة يتبنون المودخ  السوطحي فأسومو  تعموم  وي  نتا ا الدراسة:

مووون الطمبوووة المووودخ  المعمووو ، وأن هنوووا  عاليوووة ارتبوووا  إيبابيوووة ودالوووة دراسوووتهم، بينموووا يتبنوووى يموووة 
إحصائية بين مدخمي التعمم المعم ، والتحصيمي، والمعد  التراكمي العوام، وبوين المودخ  المعمو  
ودربووات التحصووي   ووي مقوورر عمووم االبتموواع، وعاليووة ارتبووا  سوومبية ودالووة إحصووائيًا بووين الموودخ  

 مقرر عمم النفس. السطحي، ودربات التحصي   ي
 :(2222)(Mashishi& Rabinماشيشي ورابين) دراسة

دراسة ارتبا  مداخ  التعمم مع بيئات ومفواهيم الوتعمم لمبموعوة مون طوال  السونة  عنوان الدراسة:
 .الرابعة يسم المحاسبة

 تعرأ مداخ  التعمم المتبناة من يب  طال  السنة الرابعة يسم المحاسبة .  :إلىهد ت الدراسة 
أبريوووووووت الدراسوووووووة عموووووووى عينوووووووة مووووووون طوووووووال  يسوووووووم المحاسوووووووبة  وووووووي بامعوووووووة عيندددددددة الدراسدددددددة: 
Witwatersrand ( طالبًا وطالبة.162بمغ عدد أ رادها ) 
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   ووي السووياق التعميمووي، إلووى خصيصووًا ليتناسوو  مووع بنيووة مقوورر المحاسووبة، لقيوواس انوودماج الطووال
بانووو  سوووؤا  مفتووووح متضووومن  وووي اسوووتبيان الموووداخ  حوووو  تعريوووف الطوووال  لمفهوووومهم عووون موووادة 

 المحاسبة.
بينت الدراسة أن غالبية الطال  يتبنون المدخ  السطحي  ي الوتعمم، وأن مون أهوم  نتا ا الدراسة:

رة بمحتوو  الموادة األساسوية، %( كوب  المحاضو78أسبا  غيا  أ راد العينوة عون الودروس بنسوبة )
فما بينت النتائج أن الطمبة ال يمتمكون مفواهيم إنتابيوة لموادة المحاسوبة،  هوم ال يودمبون معور تهم 

 و همهم لمموضوعات البديدة  ي بنيتهم المعر ية.
 
 ة:سابقالدراسات الالتعليق على -2-4

مووووى تعووووديمها باسووووتخدام عموووودت معظووووم الدراسووووات إلووووى الككووووف عوووون المفوووواهيم البديمووووة، والعموووو  ع
سووتراتيبيات هووذ  اال موونو ، (8117( و)الصووارمي،8116فدراسووة )األسوومر، اسووتراتيبيات متعووددة

التغييوور المفوواهيمي ونصوصوو ، والتووي يوود أثبتووت معظووم الدراسووات  اعميتهووا  ووي تعوودي  اسووتراتيبيات 
( Baser,2006( و)8116( و)الخوالووووووووووووودة،8117فدراسوووووووووووووة )البمعووووووووووووواو ، المفووووووووووووواهيم البديموووووووووووووة

( 8116فدراسة)بوحاصووووووووو ، تنميوووووووووة التحصوووووووووي فوووووووووذل   اعميتهوووووووووا  وووووووووي ، و (Gunay,2005)و
فدراسة )الباو   ، و ي تنمية االتباهات نحو المادة المتعممة و قها(Koparan,et-al,2010و)

أثبتووت بعووض الدراسوات  اعميووة نموووذج بوسوونر .فمووا (Cetin,et-al,20042( و)8114وخوابي،
( 8108( و)البيووار ،8117لبديمووة فدراسووة )السووامرائي ويوودور ، ووي التغييوور المفوواهيمي لممفوواهيم ا

( 8101( و)الزعووانين،8101( و ووي االحتفووا  بتموو  المفوواهيم فدراسووة )العميمووات،8116و)السوويد،
 (.8108و)الكرع،

أمووا الدراسووات التووي تناولووت أسووالي  الووتعمم  قوود عموودت إلووى تعوورأ أسووالي  الووتعمم المفضوومة لوود    
(، وتعوورأ طبيعووة العاليووة بووين أسووالي  الووتعمم وعوودد موون المتغيوورات 8114،الطمبووة فدراسووة )المووانع

 (.,Sherrill,2004 Snelgrove.R) و( 8101( و)بديد،8117فدراسة )بديد،
 ويد استفادت الباحثة من تم  الدراسات  ي عدة نقا :   

 االطالع عمى األد  التربو  الساب  الخاص بهذا الموضوع. -

 ستراتيبيات التعميمية المطبقة  ي هذ  الدراسات.االطالع عمى البرامج واال -

 االطالع عمى االختبارات والمقاييس المستخدمة  يها. -
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 موقع البحث الحالي من الدراسات السابقة: -8-7

أظهوووورت نتووووائج بعووووض الدراسووووات الحابووووة لقيووووام أبحوووواث أخوووور  تتصوووو  باسووووتخدام نموووووذج التغييوووور 
هنوا تعود هوذ  الدراسوة اد تعميميوة مختمفوة، مون ة  وي موو لبوسنر  ي تعودي  المفواهيم البديمو المفاهيمي

متمموة ومفممووة لمدراسوات السووابقة، حيووث أنهوا تعموو  عمووى استقصوا  أثوور نموووذج بوسونر  ووي تعوودي  
فمووا أنهووا ت طبوو  المفواهيم االبتماعيووة البديمووة التووي لووم تبوود الباحثووة دراسووة سووابقة تناولتهووا بالتعوودي . 

ألساسي  ي حين أن الدراسات السابقة رفزت أكثر عمى المراح  عمى المرحمة األولى من التعميم ا
فما تتميز هذ  الدراسة أيضًا  وي أنهوا تصونف أ وراد العينوة و و  بعودين مون أبعواد أسوالي  األعمى، 

لتقصي أثر نموذج بوسنر  وي  التعمم )السطحي، والفعا (  ي المرحمة األولى من التعميم األساسي
االحتفا  ب  لود  فو  مون التالميوذ ذو  الوتعمم السوطحي والتالميوذ ذو  إحداث التغيير المفاهيمي و 

 .التعمم الفعا 
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 الفصل الثالث

 نموذج بوسنر في التغيير المفاهيمي وأساليب التعمم

 مقدمة:-3-1

تجريبػو فػي  كونػو النمػوذج الػذم تػـ نموذج بوسنر في التغيير المفاىيمييتناوؿ الفصل الحالي 
البحث الحالي, وبحكـ كوف ىذا النموذج مشتقًا مف النظرية البنائية فبلبَد مف الحديث عف ىذه 
النظرية, وعف المفاىيـ والمفاىيـ البديلػة التػي تسػت دـ الباحنػة نمػوذج بوسػنر لماالجتيػا, وكمػا 

االحتفػػا  أف أحػػد أىػػداؼ البحػػث الحػػالي اللشػػق عػػف الفػػروؽ فػػي محػػداث التغييػػر المفػػاىيمي و 
بيػػذا التغييػػر فػػي الفيػػـ بػػيف التبلميػػذ الػػذيف يتالمػػوف الدراسػػات االجتماعيػػة وفػػ  نمػػوذج بوسػػنر 
وذلؾ تباًا ألسلوبي التالـ )السطحي والفااؿ( فقد رأت الباحنة لزامًا علييا أف تقدـ جانبًا نظريػًا 

 ألساليب التالـ, وىذا ما يتـ عرضو في الفصل الحالي.

 ية :النظرية البنائ-3-2

تاػػػود النظريػػػة البنائيػػػة ملػػػي جػػػذور تاري يػػػة  ديمػػػة تمتػػػد ملػػػي عيػػػد سػػػقرا , للنيػػػا تبلػػػورت فػػػي 
صػػػيغتيا الحاليػػػة علػػػي ضػػػوك نظريػػػات وأفكػػػار كنيػػػر مػػػف المنظػػػريف أمنػػػاؿ : أوزبػػػل, وبياجيػػػو, 
وكيلػػي مال أف محػػور االرتلػػاز فػػي النظريػػة البنائيػػة يتمنػػل فػػي اسػػت داـ األفكػػار التػػي تسػػتحوذ 

المتالـ لتلويف  برات جديدة والتوصل لمالومات جديدة, ويحػدث الػتالـ عنػد تاػديل علي عقل 
األفكػػػار التػػػي بحػػػوزة المػػػتالـ, أو مضػػػافة مالومػػػات جديػػػدة ملػػػي بنيتػػػو المارفيػػػة ب عػػػادة تنظػػػيـ 
األفكػػار الموجػػودة فػػي تلػػؾ البنيػػة, وىػػذا يانػػي أف البنائيػػة تركػػز علػػي البنيػػة المارفيػػة للفػػرد ومػػا 

 (Hewson and Hewson,1988,598مف عمليات. )يحدث فييا 

تنطل  الفلسفة البنائية مف أفكار كػل مػف : يبياجيػوي فػي البنائيػة المارفيػة, وفيجوتسػكي فػي و   
, حيػػث يدكػػد بياجيػػو علػػي أف عمليػػة التسػػاب المارفػػة عمليػػة بنائيػػة نشػػطة االجتماعيػػةالبنائيػػة 

ة للفػػػػرد مػػػػف  ػػػػبلؿ عمليػػػػات التمنػػػػل, ومسػػػػتمرة, تػػػػتـ مػػػػف  ػػػػبلؿ تاػػػػديل فػػػػي التراليػػػػب المارفيػػػػ
أف التسػاب المارفػة يػػتـ مػف  ػبلؿ التفػػاوض  يفيجػو تسػػكوالمواكمػة, والتنظػيـ, فػي حػػيف يػر  
والطػػػػػػػػػبلب, والتفػػػػػػػػػاوض بػػػػػػػػػيف الطػػػػػػػػػبلب أنفسػػػػػػػػػيـ(.  الػػػػػػػػػـ,ماالجتمػػػػػػػػػاعي )التفػػػػػػػػػاوض بػػػػػػػػػيف ال

 ( 262, 2008)اللسباني,

نائية وذلؾ لادة أسباب منيػا: أف وجد منظرو البنائية صاوبًة في ميجاد تاريق محدد للبو د   
أف منظػػرم  مصػػطلا البنائيػػة ياػػد جديػػدًا نسػػبيًا فػػي األدبيػػات الفلسػػفية والنفسػػية والتربويػػة, كمػػا



33 
 

مجماع بينيـ علي تاريػق محػدد  للنيـ عدة فرؽ, ومف نـ ليس ىناؾ واحد   البنائية ليسوا بفري   
ة حػػػػاولوا تاريفيػػػػا علػػػػي أنيػػػػا مال أف باػػػػض منظػػػػرو البنائيػػػػ (,2, 2992.)زيتوف وزيتػػػػوف,ليػػػػا

يالفلسػػفة المتالقػػػة بػػالمتالـ, والتػػػي تفػػرض حاجػػػة المتالمػػػيف لبنػػاك فيميػػػـ ال ػػاص علػػػي أفكػػػار 
جديػػػدةي أو ىػػػي يعمليػػػة اسػػػتقباؿ تتضػػػمف معػػػادة بنػػػاك المتالمػػػيف لماػػػاني جديػػػدة دا ػػػل سػػػياؽ 

 .(222, 2002)زيتوف, برتيـ السابقة وبيئة التالـي مارفتيـ اآلنية مع

ّرؼ الماجػػـ الػدولي للتربيػػة النظريػة البنائيػػة بةنيػا رديػة فػػي نظريػة الػػتالـ, ونمػو الطفػػل, كمػا عػ
 واميػػا أف الطفػػل يكػػوف نشػػطًا فػػي بنػػاك أنمػػا  التفكيػػر لديػػو, نتيجػػة تفاعػػل  دراتػػو الفطريػػة مػػع 

 (.27, 2003ال برة. )زيتوف وزيتوف, 

لي معادة بناك المتالـ مااف  جديػدة وير  السادني وعودة أف البنائية عملية استقباؿ تنطوم ع  
دا ػػػل سػػػياؽ مارفتػػػو اآلنيػػػة و برتػػػو السػػػابقة وبيئػػػة الػػػتالـ حيػػػث تمنػػػل كػػػل مػػػف  بػػػرات الحيػػػاة 

 (.225, 2006الوا اية, والمالومات السابقة ملي جانب مناخ التالـ )السادني وعودة,

ي بنػاك المارفػة مػف  بػل تر  الباحنة أف النظرية البنائيػة فلسػفة  ائمػة علػبناك علي ما سب  و   
المػػتالـ نفسػػو بطريقػػة فاعلػػة وذات مانػػي مػػف  ػػبلؿ دمػػة المارفػػة الجديػػدة مػػع  براتػػو السػػابقة 
الموجودة في بنيتو المارفية, فيي تدكد دور المتالـ النشػ  الفاػاؿ فػي بيئػة تسػاعد علػي الػتالـ 

 الفااؿ. وبالتالي فيي تقـو علي عدة افتراضات ومبادئ أساسية.

 فتراضات النظرية البنائية:ا-3-2-1

ترتلز البنائية باعتبارىا نظرية في التالـ المارفػي علػي مجموعػة مػف االفتراضػات األساسػية, لاػل 
 مف أبرزىا:

 التاّلـ عملية بنائية نشطة ومستمرة وغرضية التوجو. -
 مشكلة أو ميمة حقيقية.أفضل الظروؼ للتالـ عندما يواجو الـ تللم ئتيي -
لـ معػػػادة بنػػػاك الفػػػرد لمارفتػػػو مػػػف  ػػػبلؿ عمليػػػة تفػػػاوض اجتمػػػاعي مػػػع تتضػػػمف عمليػػػة الػػػتا -

 اآل ريف.
 المارفة القبلية للمتالـ شر  أساسي لبناك التالـ ذم الماني. -
اليدؼ الجوىرم مف عملية التالـ, ىو محداث تليفات تتواكـ مع الضغو  المارفيػة الممارسػة  -

(, 282, 2009وم,, )الطنػػػػػػػػػػػػػا(207, 2003الفػػػػػػػػػػػػػرد. )زيتػػػػػػػػػػػػػوف وزيتػػػػػػػػػػػػػوف,علػػػػػػػػػػػػػي  بػػػػػػػػػػػػػرة 
 (264-262, 2008)اللسباني,

 



33 
 

 مبادئ النظرية البنائية:-3-2-2

, كمػػا أنيػػا تمنػػل ياػػد ىػػدفًا تاليميػػًا أساسػػياً الػػذم تاتمػػد النظريػػة البنائيػػة علػػي بنػػاك المارفػػة وفيميػػا 
 نظامػًا ىادفػًا ذاو  ,كنػو مػف  بللػو بنػاك ماارفػو ال اصػةنشاطًا بنائيًا يستطيع الطالب القيػاـ بػو ويم

تقػديـ بػدائل مػف المفػاىيـ , وتامل علي ماني يمّكف الطالب مف تطوير أسلوبو في حل المشكبلت
, كمػا يدة, كما تقدميا في صورة متلاملػةوالرواب  للطالب تساعده في ميجاد ماني للمالومات الجد

حقيقيػة( تلػؾ المارفػة ) فيـ الطالب للمارفة التي يتالميا في الموا ق التاليمية علي وا ايػة يتو ق
ف لػـ يكػف كػذلؾ )غيػر  حتي يتسني مدراليا بصورة سػليمة ألنيػا فػي ىػذه الحالػة تلػوف مترابطػة, واك

 (.73, 2007حقيقية( ف نو يحدث سوك فيـ ليا. )أبو جبللة, 

 خصائص البنائية:-3-2-3

 عندما يقوـ المتالموف ببناك فيميـ ف ف ذلؾ يكوف ماني لدييـ. -
 الساب . التالـ الجديد ياتمد علي الفيـ -
 التفاعل االجتماعي يسيل عملية التالـ. -
الػػرويس, يػػاـ ووظػػائق حقيقيػػة ووا ايػػة. )يكػػوف للػػتالـ مانػػي و يمػػة عنػػدما يػػتـ مػػف  ػػبلؿ م  -

682008.) 

وتر  الباحنة أف النقطة الميمة في النظرية البنائية ىي األفكار والماارؼ المسبقة التي يست دميا 
مػات الجديػدة وبالتػالي يحػدث الػتالـ عنػدما يكػوف ىنػاؾ تغييػر فػي المتالـ في فيـ ال برات والمالو 

ة أو معػػادة تنظػػيـ مػػا يارفونػػو ؾ عػػف طريػػ  تزويػػدىـ بمالومػػات جديػػدأفكػػار التبلميػػذ السػػابقة وذلػػ
 بالفال.

 تيارات النظرية البنائية:-3-2-4

 :  TrivialConstructivismيطل  علييا أحيانًا البنائية الش صية,  البنائية البسيطة-3-2-4-1

, وال مػتالـوتتجسد مبلما ىذا التيار فػي المبػدأ التػالي: مف المارفػة تبنػي بصػورة نشػطة علػي يػد ال
يستقبليا بطريقة سلبية مف البيئة, مال أف أحد أوجو القصور في ىذا التيار أنػو لػـ ياػ  مجابػة عػف 

ارفػػة والبيئػػةب مػػا أفضػػل التسػػادالت التاليػػة: مػػا ىػػي المارفػػةب مػػا ىػػي البيئػػةب مػػا الابل ػػة بػػيف الم
 (226, 2006السادني وعودة,البيئات للتالـب. )
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 : Radical Constructivismالبنائية الجذرية-3-2-4-2

حيػػث تضػػيق البنائيػػة الجذريػػة مبػػدأ   ػػر للمبػػدأ الػػذم وضػػاتو البنائيػػة البسػػيطة وىػػو أف التاػػرؼ 
تفسػيرات  ابلػة للتطبيػ  فلػيس مػف  علي شيك ما ياّد عملية تليق ديناميكية يتليق فييا الفرد مػع

الضرورم أف يبني الاارؼ المارفة مػف الاػالـ الػوا اي بمانػي أف كػل واحػد منػا يبتلػر وا اػو وىػذا 
ال ياني أف البنائية الجذرية تنكر الوا ع الموضوعي وللنيا تقّدر أنو لػيس ىنػاؾ طريقػة يمكػف بيػا 

لجذرية علي المتالـ كباني للمارفة وللف لـ تركز مارفة ماىية الوا ع. ومازاؿ التركيز في البنائية ا
البنائية البسيطة أو الجذريػة علػي الدرجػة التػي تػدنر بيػا البيئػة علػي الػتالـ وبػرز ىػذا التركيػز فػي 

 (224, 2002زيتوف,البنائية االجتماعية والنقافية والنقدية.)

 :  Social Constructivismالبنائية االجتماعية-3-2-4-3

( والػػذم ياتقػػد أف المارفػػة تبنػػي أواًل Vygotskyبنائيػػة االجتماعيػػة بشػػكل  ػػوم بةعمػػاؿ )تتػػةنر ال  
مػػف  ػػبلؿ سػػياؽ اجتمػػاعي وعليػػو فػػ ف المػػتالـ يبنػػي فيمػػو بشػػكل جماػػي مػػع اال ػػريف وينػػدر أو 

 (5, 2008يستحيل أف ينفرد بفيـ  اص بو دوف تفاعل مع اآل ريف. )الرويس, 

لـ يايش في بيئة اجتماعية عندما يقـو بامليػة الػتالـ وتتضػمف البيئػة ير  أصحاب ىذا التيار أف المتاو 
االجتماعية للمتالـ األفراد الذيف يػدنروف بشػكل مباشػر علػي المػتالـ بمػا فػييـ المالػـ, واألصػد اك, وكػل 
األفػػراد الػػذيف سػػيتاامل مايػػـ, ومػػف المبلحػػذ أف أصػػحاب ىػػذا التيػػار يركػػزوف علػػي بنػػاك المارفػػة مػػف 

 (227, 2006السادني وعودة,)عل االجتماعي واالىتماـ بالتالـ والتالـ التااوني. بلؿ التفا

 : Cultural Constructivismالبنائية الثقافية -3-2-4-4

يتجػػو أصػػحاب ىػػذا التيػػار ملػػي مػػا وراك البيئػػة االجتماعيػػة لمو ػػق الػػتالـ فيمػػا يطلػػ  عليػػو بسػػياؽ 
ليػػػد وديانػػػات وأعػػػراؼ ولغػػػة. ويػػػر  منظػػػرو ىػػػذا التػػػةنيرات النقافيػػػة, ومػػػا يتضػػػمنو مػػػف عػػػادات وتقا

االتجػػاه أف مػػا نحتػػاج مليػػو ىػػو مفيػػوـ جديػػد للاقػػل لػػيس كماػػالة للمالومػػات بػػل كوجػػود بيولػػوجي 
يبني نظامًا يتواجد بصورة متساوية في ذىف ىذا الفرد وفػي األدوات واألنظمػة الرمزيػة المسػت دمة 

 ( 53, 2003يتوف, لتسييل التفاعل االجتماعي والنقافي. )زيتوف وز 

 :Critical Constructivismالبنائية النقدية-3-2-4-5

تنظر البنائية النقدية ملي بناك المارفػة فػي ظػل البيئػة االجتماعيػة والنقافيػة, وللنيػا تضػيق ملييمػا 
نجاز ما  الباد النقدم واإلصبلح اليادؼ ملي تشكيل ىذه البيئات حتي تتمكف البنائية مف تحقي  واك

و. ويصػػػق تػػػايلور البنائيػػػة النقديػػػة بةنيػػػا مارفػػػة اجتماعيػػػة ت اطػػػب السػػػياؽ االجتمػػػاعي ترمػػػي مليػػػ
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والنقػػافي لبنػػاك المارفػػة, ويبػػرز دورىػػا كمحػػؾ ومرجػػع لئلصػػبلح النقػػافي حيػػث تمنػػل ىػػذه النظريػػة 
مطارًا فكريًا, ويستفاد مف النظرية النقدية مف أجل الامػل علػي تنميػة عقليػة منفتحػة دائمػة التسػادؿ 

 (54المرجع الساب , بلؿ التحاور, والتةمل النقدم للذات. )مف  

 : Interactive Constructivismالبنائية التفاعمية-3-2-4-6

باديف: أحدىما  اص, واآل ر عاـ, ووفقػًا ليػذا الػرأم,  وائية التفاعلية للتالـ علي أنو ذتنظر البن
عػػل مػػع الاػػالـ الفيزيقػػي مػػف حػػوليـ فػػ ف الطػػبلب يبنػػوف ماػػرفتيـ عنػػدما يكونػػوف  ػػادريف علػػي التفا

ومع غيػرىـ, ويمنػل ىػذا الملمػا الاػاـ ليػذا النمػوذج, أمػا المانػي فيبنػي عنػدما يتةمػل الطػبلب فػي 
تفاعبلتيـ, وىذا ما يمنل الملما ال اص, وعندما يتوفر للطبلب الو ػت للتفاعػل والتةمػل فػ ف ذلػؾ 

 (227, 2002توف,زييتيا ليـ رب  األفكار القديمة ب براتيـ الجديدة. )

وتر  الباحنة أف التيارات البنائية الم تلفة ساىمت في تحديد مبلما النظرية البنائية لما  دمتػو    
مف تفسير لليفية تشػكيل الماػاني للمفػاىيـ عنػد المتالمػيف وكيفيػة بنػاك المارفػة فػي ضػوك  بػراتيـ 

 وماارفيـ السابقة.  

 مسفة البنائية:األهداف المعرفية لمتعمم تبعًا لمف-3-2-5

 :فيما يلي األىداؼ المارفية للتالـ تباًا للفلسفة البنائية تتحدد

 االحتفا  بالمارفة. -
 فيـ المارفة. -
 االست داـ النش  للمارفة ومياراتيا. -

وتمنػػػل األىػػػداؼ النبلنػػػة السػػػابقة األىػػػداؼ المارفيػػػة أليػػػة اسػػػتراتيجية تػػػدريس  ائمػػػة علػػػي الفلسػػػفة 
سػػػاي ىػػػذه االسػػػتراتيجية ملػػػي مسػػػاعدة المػػػتالـ علػػػي ت ػػػزيف أساسػػػيات البنائيػػػة, حيػػػث ينبغػػػي أف ت

مكف لديػو, كمػا تسػاعده علػي فيػـ المارفػة حتػي يػتالرتػو لتلػويف ركيػزة علميػة سػليمة المارفة فػي ذ
المحيطػػػة بػػػو, وأيضػػػًا تسػػػاعده علػػػي اسػػػت داـ المارفػػػة فػػػي حػػػل  مػػػف اسػػػت داميا فػػػي فيػػػـ الظػػػواىر

 (.283, 2009اوم, الطنحياة. )المشكبلت التي تواجيو في موا ق ال

 :تصميم التعميم في المنظور البنائي-3-2-6

نتاج ظروؼ بيئية  بةنو تصميـ التاليـ في المنظور البنائيي Merrilُيارؼ يميريل  عملية تحديد, واك
 تدفع المتالـ ملي التفاعل علي نحو  يددم ملي محداث تغير في سلوكو. 
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امػػل الػػذم ييػػتـ بفيػػـ وتحسػػيف وتطبيػػ  طػػرؽ التالػػيـ, أو أنػػو ال :ي فيقػػوؿRegulth أمػػا يريجليػػث
 (224-223, 2002عملية تحليل االحتياجات واألىداؼ التاليمية بيدؼ التطوير.) زيتوف, 

 العناصر التي تعكس تصميم التعميم وفقًا لمفكر البنائي:-3-2-6-1

 محتوى التعميم:-3-2-6-1-1

 صػلةلبنػائي علػي صػورة ميػاـ أو مشػكبلت حقيقيػة ذات غالبًا ما يكوف محتو  التالـ وفقًا للػتالـ ا
ر في البحث بوا ع وحياة التبلميذ, وكلما كانت المشكلة محسوسة بالنسبة ليـ, ف ف ذلؾ فرصة ألب

 ( 222, 2007زيتوف,)عف المارفة بةنفسيـ. 

 :األهداف التعميمية-3-2-6-1-2

أىػداؼ عامػػة وتحػدد مػػف  ػبلؿ عمليػػة تصػاغ األىػداؼ التاليميػػة وفقػًا للتالػػيـ البنػائي علػػي صػورة 
ملػػػي حػػػوار ونقػػػاش بػػػيف المالػػػـ وتبلميػػػذه بحيػػػث يتوصػػػلوف ملػػػي ىػػػدًؼ عػػػاـ يسػػػاي جميػػػع الطلبػػػة 

 (.223, 2002تحقيقو. )زيتوف, 

 الوسائل التعميمية:-3-2-6-1-3

وترتلػػز علػػي اسػػت داـ الوسػػائ  المتاػػددة التفاعليػػة التػػي يػػتـ التركيػػز  بلليػػا علػػي دمػػة كػػل مػػف 
الصػوت والصػورة والػنص والرسػومات, بمػا يسػما للمػتالـ بالتفاعػل والػد وؿ فػي مسػارات عناصر 

 (.224, المرجع الساب متاددة للمتالـ )

 استراتيجيات التعميم:-3-2-6-1-4

وتاتمد علي مواجية الطبلب بمو ق مشكلة حقيقي في محاولة إليجاد حلوؿ لو, وذلؾ مف  ػبلؿ 
, ومػػػف ىػػػذه حػػػوؿ تقػػػويـ وتحديػػػد ألنػػػر ىػػػذه الحلػػػوؿ فاعليػػػة البحػػػث والتنقيػػػب والتقصػػػي والتفػػػاوض

االسػػػػػػتراتيجيات: االستقصػػػػػػاك الالمػػػػػػي ودورات الػػػػػػتالـ, وحػػػػػػل المشػػػػػػكبلت, والتغييػػػػػػر المفػػػػػػاىيمي. 
 ( 223, 2007)زيتوف,

 لتقويم:ا-3-2-6-1-5

حيػػث ال تقبػػل البنػػائيوف نمػػ  التقػػويـ مرجاػػي المحػػؾ أو مرجاػػي المايػػار, ويكػػوف االعتمػػاد علػػي 
ًا للتقػػػػويـ ويـ الحقيقػػػػي أو التقػػػػويـ البػػػػديل أو التقػػػػويـ الػػػػذاتي, كمػػػػا يػػػػولي باػػػػض البنػػػػائيوف دور التقػػػػ

 (22, 2003)زيتوف,  التلويني.
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 بيئة التعمم البنائي: -3-2-6-2

وصػػػق يولسػػػوفي بيئػػػة الػػػتالـ البنػػػائي بةنيػػػا المكػػػاف الػػػذم يحتمػػػل أف يامػػػل فيػػػو المتالمػػػوف ماػػػًا 
فػػي تحقيػػ  ذلػػؾ األدوات الم تلفػػة, ومصػػادر المالومػػات  ويشػػجاوف باضػػيـ الػػباض, مسػػت دميف

زيتوف القػائـ علػي أنشػطة حقيقيػة.) الـ علي الػتالـ ذم المانػيتالمتاددة وىي بيئة مرنة تساعد الم
 كما توصق بيئة الصق البنائية بما يلي:(.20038258 ,وزيتوف 

فكػػار المػػتالـ و رائػػو, بيئػػة صػػق تقبػػل اسػػتقبللية وذاتيػػة المػػتالـ وتشػػجايا, مػػف  ػػبلؿ احتػػراـ أ -
 وتشجيع التفكير المستقل لو.

بيئػػػة صػػػق يطػػػرح فييػػػا المالػػػـ أسػػػئلة مفتوحػػػة النيايػػػة, ويسػػػما بػػػزمف انتظػػػار )تفكيػػػر( لتلقػػػي  -
 اإلجابات أو المقترحات أو التاليقات.

بيئػػة صػػق تشػػجع مسػػتويات التفكيػػر الاليػػا: فػػالمالـ يتحػػد  المتالمػػيف للوصػػوؿ ملػػي مػػا وراك  -
وحفػػػذ المالومػػػات, فيػػػو يشػػػجايـ علػػػي عمػػػل ارتباطػػػات وعبل ػػػات لتل ػػػيص  مارفػػػة الحقػػػائ 

 المفاىيـ مف  بلؿ التحليل, والتنبد, والتبرير, والدفاع عف  رائيـ وأفكارىـ ونتائجيـ.

بيئة صق ينشغل فييا المتالموف في الحػوار والمنا شػات والمنػاظرات الالميػة مػع المالػـ ومػع  -
يساعد المتالميف علي تاػديل أو تغييػر أو تازيػز أفكػارىـ باضيـ باضًا, فالحوار االجتماعي 

 (55, 2007ومقترحاتيـ.)زيتوف,

و د حرصت الباحنة أنناك تطبيػ  بحنيػا علػي تػوافر الصػفات السػابقة لبيئػة الػتالـ فػي صػفيا, 
فقػػد تركػػت و تػػًا للمتالمػػيف للتفكيػػر والنقػػاش والتابيػػر عػػف  رائيػػـ, واالنشػػغاؿ فػػي نشػػاطات تتحػػد  

ومفاىيميـ القبلية, وتسػاعدىـ فػي التوصػل ملػي الفيػـ السػليـ. وبالتػالي  امػت بػدور المالػـ  أفكارىـ
البنائي, وتركػت مجػااًل للمتالمػيف ألف يقومػوا بػدور المػتالـ البنػائي, والتػي تتحػدد أدوار كػل منيمػا 

 في التالـ البنائي كما يلي:

 :دور المعمم في التعمم البنائي-3-2-6-3

ذا كػاف الػتالـ  ائمػًا علػي مارفػة لمالـ حسػب ايلاب  البنائيػة دور المرشػد أو الموجػو أو الميسػر, واك
سابقة لد  المتالـ, ف نو يقع علي عات  المالػـ أف يػوفر بيئػة تاليميػة تبػرز ال ػبلؼ بػيف ال بػرات 

 ليا.الحالية للطبلب وال برات الجديدة التي يتارضوف 

 :يةآلتلية التالـ يتمنل في النقا  افي عم اً ير  منظرو النظرية البنائية أف للمالـ دور و 
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صػدار القػرارات والسػماح بػالتابير   - منظـ لبيئة التالـ يضػفي علييػا جػو مػف االنفتػاح الاقلػي واك
 عف الرأم.

 مصدر احتياطي للمالومات مذا لـز األمر.  -
 نموذج يكتسب منو الطبلب ال برة. -
إلنجػػػػاز ميػػػػاـ التالػػػػيـ بالتاػػػػاوف مػػػػع ألدوات الػػػػتالـ منػػػػل األدوات واألجيػػػػزة المطلوبػػػػة  مػػػػوفر  -

 .لمتالميفا
 (224, 2008عبد الياشمي والدليمي,المالـ مشارؾ في عملية مدارة التالـ وتقويمو. ) -

 اآلتية: السماتكما يجب أف تتوفر في المالـ البنائي 
 يشجع روح االستفسار والتسادؿ مف  بلؿ أسئلة تنير التفكير. -
 تالميف.يشجع المنا شة البنائية بيف الم -
 يفصل بيف المارفة والتشافيا. -
 يسما بوجود ضوضاك ناجمة عف الحركة والتفاعل والتفاوض االجتماعي. -
 المالـ البنائي مالـ متالـ مستاد لتالـ الموضوعات التي تقع في حيز اىتماـ طبلبو. -
 ينوع في مصادر التقويـ لتتناسب مع م تلق الممارسات التاليمية. -
 (224, 2002,زيتوف )اك التالـ. يتسـ بالذكاك في انتق -

 فالمالـ يجب أف ي ط  وينظـ بيئة التالـ, ويوجو تبلميذه ويرشدىـ لبناك تالـ ذم ماني لدييـ.

 دور المتعمم في التعمم البنائي:-3-2-6-4

 :(Philips, 2995)المتالـ وف  المنظور البنائي ىو كما حدده فيلبس 

 متعمم فعال: -3-8-4-2

قصػػي وجيػػات النظػػر فيػػـ بنشػػا  فيػػو ينػػا ش ويحػػاور, ويضػػع فرضػػيات, ويتيكتسػػب المارفػػة وال
 .ويقرأ ويقـو باألعماؿ الروتينية مف أف يسمعالم تلفة بداًل 

 متعمم اجتماعي: -3-8-4-2

نمػا بشػكل اجتمػاعي,  يقوـ ببناك المارفة والفيـ اجتماعيًا, فيو ال يبدأ ببناك المارفة بشكل فردم واك
  ريف.مف  بلؿ الحوار مع اآل
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 متعمم مبدع:-3-8-4-3

فالمتالموف يحتاجوف ألف يبتدعوا المارفة بةنفسيـ, وال يكفي افتراض دورىـ النش  فقػ  فػي غرفػة 
 (463, 2023. )الفَواؿ وسليماف,(Philips, 1995,340 الدراسة.)

ـ في ضػوك ال صػائص السػابقة يتطلػب التالػيـ مػف وجيػة نظػر البنائيػة مشػاركة التبلميػذ وانػدماجي
فػػي بنػػاك المانػػي, وبالتػػالي يتطلػػب مػػف المالػػـ اسػػت داـ طرائػػ  واسػػتراتيجيات حدينػػة فػػي التالػػيـ, 
وكػذلؾ تغييػر نظرتػو للمتالمػيف فبػداًل مػف أف ينظػر ملػييـ بوصػفيـ متلقػيف سػلبييف يجػب أف ينظػر 

 ملييـ بوصفيـ فااليف بًنائيف نشطيف للمارفة.  

 ئية:اإلسهامات التربوية لمنظرية البنا-3-2-7

تتلامػػل األفكػػار البنائيػػة فيمػػا بينيػػا لتشػػكل مبلمػػا النظريػػة البنائيػػة فػػي الػػتالـ والتػػي تقػػـو علػػي أف 
المارفة ُتبني بفاعلية مف ِ بل المتالـ وأف البناك المارفي لد  المػتالـ فػي حالػة مسػتمرة مػف البنػاك 

نمػػا بنػػاك التراليػػب المارفيػػة ب نػػاًك علػػي نظرتنػػا الجديػػدة واكعػػادة البنػػاك لػػيس بشػػكل  لػػي وترالمػػي واك
للاالـ. فت طت بذلؾ األفكار البنائية النظرة ملي التاليـ مف كونو مجرد نقل للمالومات ملي عملية 

 منظمة ونشطة ذات ماني فاعل.

 :منيا اإلسيامات التربوية للنظرية البنائيةىناؾ عدد مف و 

 الماتقدات, واالتجاىات, والمفاىيـ.االىتماـ بالمارفة القبلية للمتالـ, بما في ذلؾ ال برات و  - 
التركيػػػػز علػػػػي التفػػػػاوض ومشػػػػاركة المانػػػػي مػػػػف  ػػػػبلؿ المنا شػػػػة وغيرىػػػػا مػػػػف أشػػػػكاؿ الامػػػػل  -

 الجماعي.
 است داـ تمنيبلت متاددة المفاىيـ والمالومات. -
 تطوير نماذج تدريسية تة ذ في اعتبارىا الطبياة المو فية للمتالـ وبالتالي التلامل بيف التساب -

 المارفة وتطبيقيا.
مجراكات التقويـ, بحيث تصبا متضػمنة دا ػل عمليػة التالػيـ بحيػث تركػز ميػاـ حقيقيػة  تطوير -

 (.22-20, 2003,زيتوف وتة ذ في حسبانيا التوجو الفردم للمتالـ. )
 
 نماذج الفمسفة البنائية:-3-2-8

جيػة الطػبلب بمو ػق مشػكل علػي أسػاس موا -القائمة علي الفلسػفة البنائيػة–تقوـ نماذج التدريس 
حقيقػػي يحػػاولوف ميجػػاد حلػػوؿ لػػو مػػف  ػػبلؿ البحػػث والتنقيػػب, ومػػف  ػػبلؿ المفاوضػػة االجتماعيػػة 

 ليذه الحلوؿ, وتتمنل ىذه النماذج فيما يلي:
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 نموذج التغيير المفيومي. -
 نموذج التالـ البنائي. -
 نموذج التالـ المتمركز حوؿ المشكلة. -
 النموذج التاليمي المارفي. -
 ج بايبي للتالـ البنائي.نموذ -
 نموذج التحليل البنائي. -
 نموذج التالـ التوليدم. -
 (265, 2008)اللسباني,نموذج التالـ البنائي االجتماعي. -

تالػيـ الوحػدة ل لبوسػنر نموذج التغييػر المفػاىيميبناًك علي استاراض ىذه النماذج ا تارت الباحنة 
, وسػػػيتـ الحػػػديث عنػػػو فػػػي فقػػػرة فػػػي غرفػػػة الصػػػقالم تػػػارة نظػػػرًا لتتػػػابع مراحلػػػو وسػػػيولة تطبيقيػػػا 

 .الحقة

 :المفاهيم-3-3

تاد المفاىيـ مف أىـ نواتة الالـ التي يتـ مف  بلليا تنظيـ المارفة الالمية بشكل ذم مانػي,     
 و د ازداد االىتماـ بيا في ظل االنفجار المارفي اليائل الذم يشيده عصرنا الحالي.

المنطقيػػة علػػي أنػػو: كلمػػة أو كلمػػات تطلػػ  علػػي أشػػياك ال حصػػر  ياػػرؼ المفيػػـو مػػف الناحيػػةو    
ليا تجمايا سمات مميزة, ويارؼ المفيوـ مف الناحية النفسية علػي أنػو: صػورة ذىنيػة يابػر عنيػا 
برمز, والرمز  د يكوف لغويًا أو رياضيًا أو أم شيك   ر. وحسب ىذا التاريق تصبا اللغة بكل 

 (.222 ,2009الحيلة,و  ـ وكذلؾ الرياضيات والفف. )مرعيفاىيمفرداتيا مجموعات ىائلة مف الم
( المفيػـو بةنػو: فئػة مػف األشػياك أو األحػداث تشػترؾ فػي Gagne, 1985, 16و )يػوياػرؼ جاني

مظاىر عامة, وعندما نكتسب المفيوـ ف ننا نكتسب ماو القدرة علي االستجابة لؤلشػياك واألحػداث 
 ي نفس ال صائص الاامة.في فئة مستقلة ألف المفاىيـ تشترؾ ف

نشػواف المفيػـو بةنػو: مجموعػػة مػف المالومػات التػي يوجػد فيمػػا بينيػا عبل ػات حػوؿ شػػيك وياػرؼ 
 ماػػػػػػػػيف, تتلػػػػػػػػوف فػػػػػػػػي الػػػػػػػػذىف, وتشػػػػػػػػتمل علػػػػػػػػي الصػػػػػػػػفات المشػػػػػػػػتركة والمميػػػػػػػػزة ليػػػػػػػػذا الشػػػػػػػػيك.

 (40,2001)نشواف,
ألشػياك أو ال بػرات أو عّرؼ ابراىيـ المفيوـ بةنو تجريػد عقلػي للصػفات المشػتركة لمجموعػة مػف او 

 (89, 2997األعماؿ أو الترتيبات. )ابراىيـ,  الظواىر أو
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كما ُعّرؼ المفيوـ أنو: مجموعة مف األشػياك أو الحػوادث أو الرمػوز التػي تجمػع ماػًا علػي أسػاس 
 صائصػيا أو صػػفاتيا المشػػتركة الاامػػة التػػي يمكػػف دمجيػا فػػي فئػػة واحػػدة ويمكػػف أف يشػػار ملييػػا 

 (.23, 2008 ,الدليميو  الياشميعبد مز  اص. )باسـ مايف أو ر 
: صورة ذىنية تشير ملي مجموعة مف الحقائ  أو األفكار المتقاربة. )الملحـ,   (.50, 2995والمفيـو

 ويجمع  اموس التربية في تاريفو للمفيـو جميع المااني السابقة:

وعػػػػات أو يػػػػز بػػػػيف المجميفكػػػػرة أو تمنيػػػػل للانصػػػػر المشػػػػترؾ الػػػػذم يمكػػػػف بواسػػػػطتو التم - أ
 التصنيفات.

 أم تصّور عقلي عاـ أو مجرد لمو ق أو أمر أو شيك. - ب
 (.20, 2005فكرة أو رأم أو صورة ذىنية. )بدير,  - ت
ف األشػياك جموعػة مػمل صػورة ذىنيػةومف  بلؿ التاػاريق السػابقة عرفػت الباحنػة المفيػـو بةنػو:    
وللمفيػػـو اسػػـ وداللػػة تميزىػػا عػػف غيرىػػا,  مشػػتركة صػػفاتو  صػػائص  يػػاالتػػي تجما الظػػواىر وأ

 لفظية.

 م: يهاتصنيفات المف-3-3-1

, وفيمػػا يلػػي عػػرض لػػباض وفػػ  وجيػػة نظػػر البػػاحنيف فييػػا ـيىاتصػػنيفات المفػػ تاػػددت وتنوعػػت
 التصنيفات:

 وجودناو وأوستفي بيف نبلنة أنواع مف المفاىيـ ىي: يفرؽ يبرونر

عة مف ال صائص المشتركة بػيف المفاىيـ الموحدة أو الرابطة: وىي المفاىيـ الماروفة بمجمو  -
مجموعػػػة مػػػف األشػػػياك أو الموا ػػػق, منػػػل مفيػػػـو الحشػػػرة الػػػذم يتضػػػمف باػػػض األفكػػػار وىػػػي 

ة وىػي تبػيض فمفيػوـ الحشػرة يتلػوف جسميا مقسـ ملي نبلنة أ ساـ رئيسحيواف لو ستة أرجل 
 مف رب  وتوحيد جميع ىذه األفكار.

شػياك أو ألالمتباينػة بػيف مجموعػة مػف ا  صػائصالمفاىيـ غير الموحػدة: وتاػرؼ بمجموعػة ال -
الموا ق, فمنبًل مفيوـ الرياح ياتمد علي مفيوـ أوسع وىو المناخ وما فيػو مػف حػرارة ورطوبػة 

 وغيرىا.
المفاىيـ الابلئقية: تابر عػف الابل ػة التػي تػرب  بػيف ألنػر مػف مفيػـو لتشػكيل مفيػوـ جديػد,   -

علػػي الحجػـ فينػػاؾ عبل ػػة مذًا بػػيف اللتلػػة  منػل مفيػػـو اللنافػػة عبػػارة عػف حاصػػل  سػػمة اللتلػػة
 (.227, 2002, و طامي والحجـ لتلويف مفيـو اللنافة. ) طامي
 أما ال ليلي ورفا و فيصنفوف المفاىيـ ملي:
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 مفاىيـ أولية: وىي المفاىيـ التي ال يمكف اشتقا يا, منل مفيـو اللتلة, الزمف... -
يا مف مفاىيـ أ ر , منل السرعة =  المسافة| مفاىيـ مشتقة: وىي المفاىيـ التي يمكف اشتقا  -

 (. 257, 2996الزمف.)ال ليلي ورفا و,

 لمفاىيـ ملي :ايقّسـ ف ييبياجيوأما 

مفاىيـ تلقائية: وىي المفاىيـ التي يكتسبيا الطفل مف تلقاك نفسو مف  ػبلؿ تفاعلػو مػع البيئػة  -
 ومف  بلؿ ال برة الحسية المباشرة.

ـ التي يكتسبيا الطفل مف  بلؿ مرشد أو مالـ, منل مفيـو  شف مفاىيـ علمية: وىي المفاىي -
 (.23, 2022 رباف, و  وناعـ ومفيـو حامض وحلو. )باوزير

 وىناؾ مف يضيق ملي المفاىيـ السابقة: 

مفػػػاىيـ تصػػػنيفية: وىػػػي عبػػػػارة عػػػف مجموعػػػة مػػػف المنيػػػػرات أو األشػػػياك تجمايػػػا  صػػػػائص  -
 مشتركة.

يـ  ػػد تلػػوف كلمػػات أو عبػػارات علميػػة ليػػا داللػػة ومانػػي مفػػاىيـ تجريبيػػة: وباػػض ىػػذه المفػػاى -
منػػػػػل التةلسػػػػػد, التركيػػػػػب  :لتجػػػػػارب علميػػػػػة مجرائيػػػػػة تتضػػػػػمف عمليػػػػػات أو تفػػػػػاعبلت متاػػػػػددة

 الضوئي, التشرب.
مفػػاىيـ وجدانيػػػة: وىػػي تتضػػػمف المفػػػاىيـ ذات الصػػلة بالمشػػػاعر والقػػيـ واالتجاىػػػات والتقػػػدير  -

 (.22, 2005)بدير, الحب, الشجاعة, اللره, التضحية.  :منل

 م:يهاخصائص المف-3-3-2
يتصػػق المفيػػوـ ب صػػائص متاػػددة تاطػػي داللػػة واضػػحة عػػف طبياػػة المفيػػـو وطريقػػة تمنلػػو فػػي 

 باض ىذه ال صائص: أذىاف المتالميف, وتذكر الباحنة

 ة تتمنل في الللمات والرموز أو المصطلحات.المفاىيـ نوع مف التجريد والرمزي -
ـ الواحػػد مػػف حيػػث طريقػػة مدراؾ المفيػػـو ودرجػػة التاقيػػد ودرجػػة الػػتالـ ت تلػػق دالالت المفيػػو  -

 .(375, 2009)سليماف,
 يشير المفيـو ملي  صائص أو صفات عامة وشاملة حوؿ الشيك الذم ينتمي مليو. -
 ياتمد المفيـو علي  برات الفرد السابقة. -
 .(229, 2002, و طامي ) طامي ساي نحو التلاملالمفاىيـ أبنية تنمو وت -
 ي تلق المفيوـ بحسب الامر وال برة . -
 ت تلق المفاىيـ مف بيئة أل ر  ومف ظرؼ آل ر. -
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المفيوـ في حالة تغير مستمر فالمفاىيـ تنمو وتتطػور وتت لػي عػف صػفاتيا وتلتسػب صػفات  -
 جديدة.

)الملحػػـ,  للػػل علػػـ مػػف الالػػوـ مفاىيمػػو ال اصػػة بػػو التػػي تميػػزه عػػف مفػػاىيـ الالػػوـ األ ػػر   -
2995 ,52.) 

 م:يهاتكوين المف-3-3-3
مف المقصػػود بتلػػويف المفيػػـو ىػػو تالػػـ المفػػاىيـ التػػي تتضػػمف تجريػػد صػػفة أو  اصػػية شػػيك أو 

فمنبًل نحف نتالـ أف كلمة نديات تنطب  علي كل  ,حادث وتاميميا علي بقية األشياك أو األحداث
اللائنػات التػي  اللائنات التي ترضع صغارىا وتلتسي بالشار ومف نـ نطب  ىذه الصفة علي كػل

تنطب  علييا, فاملية تلويف المفيوـ مذًا ال تػتـ بطريقػة  ليػة روتينيػة بػل تاتمػد أساسػًا علػي الامػل 
الاقلي وال تقتصر علي مجرد تجميع مجموعة مف الحقائ  أو األشػياك بػل تسػتلـز مػف الفػرد عمػبًل 

ـ تلػػويف المفػػاىيـ بصػػورة فجائيػػة عقليػػًا وتفكيػػرًا إلدراؾ الابل ػػات الموجػػودة بػػيف تلػػؾ الحقػػائ  وال يػػت
نمػػا ىػػي عمليػػة مسػػتمرة ومتسلسػػلة تبػػدأ صػػغيرة وبسػػيطة وتػػزداد عمقػػًا وتاقيػػدًا بازديػػاد الماػػارؼ  واك

ويمتلػػؾ كػػل مفيػػـو مكونػػات أساسػػية  (.24 -23, 2005وال بػػرات التػػي يمػػر بيػػا الفػػرد. )بػػدير, 
 لو.
 
 مكونات المفاهيم:-3-3-4

 ل عف أرباة مكونات وىي:تملؾ كل المفاىيـ ما ال يق     
ال ػػػواص : تشػػػير ملػػػي سػػػمات المفيػػػـو ممػػػا يسػػػاعد علػػػي التمييػػػز بػػػيف مػػػا ىػػػو مػػػف أمنلػػػة  -

 المفيـو وما ىو مف غيرىا.
األمنلػػة: مف أمنلػػة أم مفيػػـو تتػػوافر ليػػا كػػل  ػػواص المفيػػـو بينمػػا غيػػر األمنلػػة ينقصػػيا  -

 علي األ ل  اصية واحدة ذات صلة.
: يجػػػػػب أف يتضػػػػػم - ف مشػػػػػارات ملػػػػػي كػػػػػل مػػػػػف ال صػػػػػائص ذات الصػػػػػلة تاريػػػػػق المفيػػػػػـو

 وال صائص المايارية لو أم التي تميز بيف المفيـو والمفاىيـ السابقة أو المناظرة.
الابل ات اليرمية: وىي الابل ات التي ترب  بيف المفاىيـ ويمكف تقسيـ تلؾ الابل ات ملي  -

 (.220, 2009الحيلة, و  ت سابقة, الحقة, متناظرة. )مرعينبلث نوعيات عبل ا

 م: يهاتعمم المف-3-3-5

مف مسػػػاعدة التبلميػػػذ علػػػي تالػػػـ المفػػػاىيـ بطريقػػػة فاالػػػة ىػػػو غايػػػة أساسػػػية مػػػف غايػػػات الػػػتالـ   
المدرسي وأساس عملية التفكير. وير  جانييو أف تالـ المفيوـ ينتظـ في سػلـ ىرمػي يشػتمل علػي 
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يػػـو يتطلػػب منػػو متقػػاف السػػاب  لػػو فػػي أنمػػا  م تلفػػة مػػف الػػتالـ, وأف مقػػدرة المػػتالـ علػػي تالػػـ المف
 السلـ اليرمي. 

 ػػدرة الفػػرد علػػي معطػػاك اسػػتجابة واحػػدة لمجموعػػة مػػف المنيػػرات  وياػػرؼ منسػػي تالػػـ المفيػػـو بةنػػو 
 (.89, 2000التي تشترؾ ماًا ب صائص متشابية. )منسي, 

اينػػة أو ألنػػر ويػػتـ تالػػـ المفيػػـو وفػػ   اعػػدة مارفيػػة أو عقليػػة يسػػت دميا الفػػرد فػػي تحديػػد صػػفة م
.  لئلشارة مف  بلليا ملي أمنلة المفيـو

تلاػػػب المفػػػاىيـ دورًا بػػػارزًا فػػػي مبػػػراز أىميػػػة المػػػادة الالميػػػة  :ميهاأهميةةةة تعمةةةم المفةةة-3-3-5-1
للمتالـ, مما يكوف لو األنر اللبير في زيادة الدافاية للتالـ والمشػاركة الفاالػة مػف  بػل المػتالـ فػي 

 في النقا  اآلتية: ـيىاتالـ المفأىمية  الاملية التاليمية, وتتل ص

تاد المفاىيـ لحمة المارفة الالمية, فيي التي تلسب المارفة الالمية مرونتيا وتسػما ليػا  -
 (. 85, 2009بالتنظيـ. )أمبو سايدم والبلوشي,

 تسيـ المفاىيـ في تشكيل عملية ا تيار محتو  المنية الدراسي. -
 لمواد الدراسية الم تلفة باضيا بباض.تاتبر المفاىيـ وسيلة فاالة لرب  ا -
 تساعد كل مف المالـ والمتالـ علي فيـ عمي  لطبياة الالـ. -
 تساعد المفاىيـ المتالـ علي تذكر ما يتالمو. -
 تساعد المفاىيـ المتالـ علي التاامل بفاالية مع المشكبلت البيئية. -
 قة للمتالـ.تساعد المفاىيـ علي تضيي  الفجوة بيف المارفة السابقة والبلح -
 المفاىيـ ضرورية لتلويف المبادئ والتاميمات. -
 تسيـ المفاىيـ في انتقاؿ أنر التالـ للموا ق األ ر  الجديدة. -
 تمكف المفاىيـ المتالـ مف ممارسة استراتيجيات التفكير. -
تامػػل المفػػاىيـ علػػي تنظػػيـ المالومػػات والماػػارؼ المتباينػػة وتصػػنفيا فػػي رتػػب أو أنمػػا   -

 .( 92, 2990اليوسق, و  الابل ات المتبادلة. )ساادة ماينة لتوضيا

في ضوك ما سب  نجد أف المفاىيـ تسػيل علػي التبلميػذ فيػـ الالػـ, وتقلػل مػف تاقػد البيئػة ألنيػا   
التػػي يتارضػػوف ليػػا, كمػػا تقلػػل الحاجػػة ملػػي علػػي التاامػػل بفااليػػة مػػع المشػػكبلت  التبلميػػذتسػػاعد 

 .معادة التالـ عند مواجية أم جديد
 ية:تال طوات اآل متباع: يفضل عند تالـ المفيـو خطوات تعمم المفاهيم-3-3-5-2

 مدراؾ المتالـ للشيك الذم يضـ في طياتو المفيـو الذم يراد تالمو. -
 عرض الشيك في ألنر مف مو ق أو صورة أو شكل. -
 مقارنة الشيك مع ما يشابيو ومع ما ي تلق عنو. -
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 الابل ة وغيرىا مف الصفات غير الابلئقية.تجريد الصفات أو السمات المميزة ذات  -
 تاميـ الصفات واكعطاك األمنلة. -
 منلة.أ تمييز األمنلة مف البل -
 تطبي  المفيـو واست دامو. -
 تزويد المتالـ بالتغذية الراجاة للحكـ علي أدائو. -
 .ةو المارفييتفي بنالموجودة المفاىيـ األ ر  الجديد مع رب  المفيـو  ياـ المتالـ ب -
 ( 442, 2002المتالـ علي تقويـ المفاىيـ ونقدىا بموضوعّية.)نشواتي,  تشجيع -

 :شروط تنظيم تعمم المفاهيم-3-3-5-3
مف ال طػػوات السػػابقة لػػتالـ المفػػاىيـ ال تػػتـ بػػدوف تػػوفير شػػرو  ماينػػة, ومػػف ىػػذه الشػػرو  مػػا    
 يلي:
ي تالمػػو وبػػدونيا لػػف االىتمػػاـ بالصػػورة الذىنيػػة للمفيػػـو واعتبػػار ىػػذه الصػػورة ىػػي األسػػاس فػػ  -

 يدرؾ المتالـ المفيوـ بل يحفذ اسمو ليس ماّل.
االىتمػػاـ بالصػػورة اللفظيػػة للمفيػػـو والمقصػػود بيػػذه الصػػورة السػػمات المميػػزة لػػو وىػػذه الصػػورة  -

 تلمل الصورة الذىنية وتنطل  منيا وللنيا تبقي نا صة.
ما نسميو باسػـ المفيػـو أو رمػزه أو ال بّد مف مطبلؽ اسـ علي الصورتيف الذىنية واللفظية وىو  -

 تاريفو أو شكلو )صورتو(.
- .  االىتماـ بالللمات المفتاحية األساسية البلزمة لتالـ المفيـو
مف تالػػـ المفػػاىيـ ىػػو ال طػػوة األولػػي لػػتالـ المبػػادئ والقواعػػد والتاميمػػات والنظريػػات, أم أننػػا  -

الحيلػػػة, و )مرعي ف الللمػػػات القاموسػػػية.وعػػػة كبيػػػرة مػػػنػػػتالـ فػػػي النيايػػػة مطػػػارات كليػػػة ولػػػيس مجم
ويجب علي المالـ أف يراعي الشرو  السابقة عند تاليمػو ألم مفيػـو ألنيػا تػنظـ (.224, 2009

تقانيػػا, و ػػد حرصػػت الباحنػػة علػػي مراعػػاة الشػػرو   عمليػػة تالػػـ المفػػاىيـ بشػػكل يسػػَيل التسػػابيا واك
 السابقة عند تاليـ المفاىيـ في برنامجيا التاليمي.

 م: يهاتقويم تعمم المف-3-3-5-4
 للمفيوـ البّد مف اتباع مجراكات مضافية ىي: متالـللي نتةلد مف متقاف ال

 و.نأمنلة ع دمل صفات المفيـو وتاعرض منيرات جديدة تح -
 و.نال أمنلة ع دصفات المفيـو وتاعرض منيرات أ ر  ال تحمل  -

ة ووضػػػايا فػػػي الصػػػنق واسػػػتنناك فػػػ ذا تمكػػػف المػػػتالـ مػػػف تصػػػنيق ىػػػذه المنيػػػرات با تيػػػار األمنلػػػ
 . (442, 2002ي, تمف متقاف المتالـ للمفيوـ. )نشواالبلأمنلة مف الصنق عندىا يتـ التةلد 
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ومف ىنا فقد  امت الباحنة في برنامجيا التاليمي عنػد تاليميػا المفػاىيـ االجتماعيػة باػرض أمنلػة 
كػػػر ال صػػػائص والسػػػمات وال أمنلػػػة عػػػف كػػػل مفيػػػـو علػػػي شػػػكل صػػػور أو عبػػػارات مكتوبػػػة, نػػػـ ذ

المميػػزة التػػي تجاػػل مػػف كػػل منيػػا منػػااًل أو ال منػػاؿ, تػػبل ذلػػؾ تقػػديـ أمنلػػة وال أمنلػػة أ ػػر  جديػػدة 
والطلب مف المتالميف تصنيفيا مف  بلؿ استنتاج وجود ال صائص والسمات المميزة للمفيـو فػي 

 األمنلة, وغيابيا في البلأمنلة.
تالـ المفيػوـ مذا اسػتطاع المػتالـ أف يحػدد السػمات المميػزة لػو, وبالتالي تر  الباحنة أنو يتحق    

 وياطي أمنلة وال أمنلة عنو, ويصوغ تاريفًا واضحًا لو, ويضاو موضع التطبي . 
 م:يهاصعوبات تعمم المف-3-3-5-5

بالرغـ مف أىمية المفاىيـ الالمية وتالميا تشػير نتػائة الدراسػات والبحػوث فػي التربيػة الالميػة ملػي 
كمػػػػا ود باػػػػض الصػػػػاوبات فػػػػي تالػػػػـ المفػػػػاىيـ وتاليميػػػػا, ويمكػػػػف تل ػػػػيص ىػػػػذه الصػػػػاوبات وجػػػػ

, 2009(, )سػػػليماف,90-89, 2009, )أمبػػػو سػػػايدم والبلوشػػػي,(40, 2008بػػػة, ي طاحددىا)
 بما يلي:( 379-380
 طبياة المفيـو الالمي مف حيث فيـ المتالـ للمفاىيـ الالمية المجردة أو الماقدة. -
 لمفيـو أو الداللة اللفظية لباض المفاىيـ.ال ل  في ماني ا -
 تدا ل  صائص المفيوـ مع مفيوـ   ر مشابو. -
 وجود مفاىيـ غامضة في ذىف المتالـ أو  براتو تتال  بالمفيـو الجديد. -
 نقص ال لفية الالمية المبلئمة عند المتالـ والبلزمة لتالـ مفاىيـ علمية جديدة. -
.استراتيجيات التدريس المتباة في تا -  ليـ المفيـو
الاوامػػل الدا ليػػة لػػد  المػػتالـ والمتمنلػػة فػػي اسػػتادادات المػػتالـ ودافايتػػو للػػتالـ واىتمامػػو  -

 وميولو للمواد الالمية وكذلؾ البيئة التي يايش فييا.
 المناىة التاليمية غير المبلئمة. -
 اللغة المتباة في التاليـ. -
يمارس فييا المتالـ عمليات التارؼ علي  اليـوليذا يوصي ماظـ الباحنيف باست داـ أساليب ت   

األشياك والمقارنة بينيا, نـ تصػنيفيا للوصػوؿ ملػي تلػويف المفيػـو أو التسػابو فػي ضػوك مالوماتػو 
 (87, 2996السابقة المتالقة بالمفيوـ الجديد. )زيتوف, 

 :األخطاء الشائعة في تعمم المفاهيم-3-3-5-6
 ما يةتي: ىيـاأل طاك الشائاة في تالـ المفامف بيف 

- : قػػد تبػػػيف أف عػػددا مػػف المتالمػػػيف ف الػػنقص فػػي التاريػػػق أو فػػي الداللػػة اللفظيػػػة للمفيػػـو
عنػػد تاريػػق المفيػػـو الالمػػي أو عنػػد تحديػػد دالالتػػو اللفظيػػة, وذلػػؾ بػػةف يػػذكروا  وف ئػػي ط

  اصية واحدة دوف ذكر بقية ال صائص األ ر  المميزة للمفيوـ.
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 تقاربة في األلفا .ال ل  بيف المفاىيـ الالمية الم -
 ال ل  بيف المفاىيـ أو المصطلحات المتقابلة في األلفا . -
بػػػيف ويتمنػػػل ىػػػذا ال طػػػة فػػػي اعتمػػػاد المػػػتالـ علػػػي صػػػفات مشػػػتركة  :التسػػػرع فػػػي التامػػػيـ -

األشػػياك ضػػمف المفيػػوـ الالمػػي وتاميميػػا علػػي أشػػياك أ ػػر   ارجػػة عػػف نطػػاؽ المفيػػوـ 
 (.232, 2007الالمي. )أبو جبللة, 

ي ضوك ما سب  تر  الباحنة أف عملية تالـ المفاىيـ عملية بنائية ترالمية, تيدؼ ملي  لػ  ف    
تفاعػػل بػػيف المارفػػة السػػابقة الموجػػودة لػػد  المػػتالـ والمارفػػة الجديػػدة التػػي يتاػػرض ليػػا, لػػذلؾ مػػف 
 الميـ أف يمتلؾ المتالموف مفاىيـ علمية صحيحة تساعدىـ علي فيػـ المػادة الالميػة بشػكل سػليـ.
و ػد أجريػػت الاديػػد مػػف الدراسػػات للتاػػرؼ علػػي صػػورة المفػػاىيـ فػػي أذىػػاف المتالمػػيف و ػػد أظيػػرت 
ىذه الدراسات امػتبلؾ المتالمػيف أفكػارًا وتصػورات ومفػاىيـ بديلػة عػف المفػاىيـ الالميػة تقػق عائقػًا 

يلػػػة أمػػػاـ تالميػػػـ المفػػػاىيـ الجديػػػدة بشػػػكليا الصػػػحيا, لػػػذلؾ البػػػد مػػػف التاػػػرؼ علػػػي المفػػػاىيـ البد
 و صائصيا واستراتيجيات تاديليا.  

 :المفاهيم البديمة-3-4

منػػل المارفػػة  لقػػد ركػػز المنحػػي البنػػائي علػػي الاوامػػل الدا ليػػة التػػي تػػدنر فػػي المو ػػق التاليمػػي,
وماالجة  و درة المتالـ علي التركيز, مف فيـ ساذج ساب  للمفاىيـ, فييا السابقة للمتالـ وما يوجد

 يجال التالـ لديو ذا ماني. وأنما  تفكيره وكل ما الـ,و للتتيودافا المالومات,

وتفترض وجية النظر البنائية للتالـ أف المتالميف يبنوف ماارفيـ ال اصة بةنفسيـ مست دميف في 
وفػي أننػاك عمليػة ولػذلؾ يػروف الاػالـ بػالطرؽ المقبولػة ليػـ.  ,ذلؾ الماارؼ الموجودة لدييـ بالفال

 ف أنماطاً يالمتالملد  لوف تبال برات االجتماعية والالمية السابقة في بناك ىذه الماارؼ ف نيا تتةنر
وىػػذه التصػػورات  بديلػػة لػػباض المفػػاىيـ الالميػػة,وأفكػػار لماتقػػدات تظيػػر فػػي شػػكل تصػػورات امػػف 

 اارؼ علييا علميا لتلؾ المفاىيـ.ت تلق في الغالب بشكل واضا عف الرد  المت

نو يحاوؿ تفسيرىا باست داـ المارفة السػابقة التػي لديػو عػف ظاىرة ماينة ف  متالـاندما يواجو الف  
فاالفتراض التقليدم بةف المػتالـ  نتيجة التفاعل مع البيئة المحيطة, التسابياتلؾ الظاىرة والتي تـ 

يتـ حشوىا وتشػكيليا وفقػًا لمػا تريػده المدرسػة أصػبا  صفحة بيضاكيةتي ملي حجرة الدراسة وعقلو 
فقد حلت رديػة ألنػر وا ايػة مدداىػا أف التصػورات التػي يػةتي بيػا المػتالـ ملػي  ,يفقد مكانو تدريجياً 

حجػػػرة الدراسػػػة ينبغػػػي أف تلػػػوف محػػػل تقػػػدير واىتمػػػاـ, وذلػػػؾ مذا أردنػػػا محػػػبلؿ التصػػػورات الالميػػػة 
التصػػورات والمفػػاىيـ التػػي  ف تتاػػارضأيمكػػف (. وذلػػؾ ألنػػو 226, 2002المقبولػػة محليػػا)زيتوف,
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اللنيػر مػف مليو نبو  . وىذا مامع التفسير الالمي الصحياكنير مف األحياف  في يحمليا المتالميف
تلػػوف فػػي كنيػػر مػػف األحيػػاف  أف مفػػاىيـ الالػػـ التػػي تتشػػكل لػػد  المػػتالـ ال ذلدارسػػيف مالبػػاحنيف وا

و أحيػث تمنػل المارفػة التلقائيػة  مػاك,متفقة ومتناغمة مع المفاىيـ الصحيحة التي يتفػ  علييػا الال
ومػف  مػف  ػبلؿ تفاعلػو مػع البيئػة, حد  صور المارفػة القبليػة التػي يكتسػبيا المػتالـ ذاتيػاً الذاتية م

 .ىنا تتشكل المشكلة في تفسير المفاىيـ بصورة  اطئة

 :أطل  الالماك علي تلؾ المفاىيـ باد ذلؾ عدة مسميات منيا د و 

لتفسير غير : وىي تسمية يدعميا االمبريقيوف, تصق ا( Misconceptionsال طة) مفيوـلا -
 المقبوؿ )وليس بالضرورة  طة( لمفيـو ما مف  بل المتالـ باد مروره بنشا  تاليمي مايف.

:وىػػػػي تسػػػػمية يػػػػدعميا البنػػػػائيوف, وياػػػػد (Alternative Conceptions)مفيػػػػوـ البػػػػديللا -
المصػػطلا األلنػػر شػػيوعًا لػػد  اللنيػػر مػػف بػػاحني التربيػػة الالميػػة المااصػػريف يصػػق التفسػػير 

ؿ ولػػيس بالضػػرورة  طػػة للظػػواىر الطبيايػػة يقدمػػو المػػتالـ نتيجػػة المػػرور ب بػػرات غيػػر المقبػػو 
حياتيػػة أو تاليميػػة, كمػػا ياكػػس  لػػبًل فػػي تنظػػيـ ال بػػرات رغػػـ كونيػػا نتيجػػة لامليػػات نشػػطة 
وبنائيػػة ومقصػػودة كتلػػؾ التػػي يقػػـو بيػػا الالمػػاك, ومػػع أف ىػػذه التصػػورات أو تلػػؾ التفسػػيرات 

ير متفقة مع ما توصػل مليػو الالمػاك مال أنيػا تلػوف بالنسػبة ملػي تلوف  طة مف منطل  أنيا غ
المتالـ نفسو منطقية ألنيا تتفػ  مػع تصػوره المارفػي الػذم تشػكل لديػو عػف الاػالـ مػف حولػو. 

األفكػار أيضػًا الالمػاك علػي تلػؾ المفػاىيـ  يػاأطلق التي سمياتالت (.ومف42, 2008) طايبة,
( Spontaneous Reasoningؿ الافػػػوم)واالسػػػتدال ( Erroueas Ideasل اطئػػػة)ا

 (.227, 2002)زيتوف,

و د تبنت الدراسة الحالية مصطلا المفاىيـ البديلة الذم يدعمو البنػائيوف وذلػؾ كػوف النمػوذج 
)نموذج بوسنر( الذم اعتمدتو الباحنة فػي برنامجيػا التاليمػي لماالجػة المفػاىيـ البديلػة مشػت  مػف 

 النظرية البنائية.

 البديمة مفاهيمالتعريف -3-4-1

األفكػػػػار والمفػػػػاىيـ التػػػػي توجػػػػد لػػػػد  المػػػػتالـ وت ػػػػالق  :بةنيػػػػا البديلػػػػة مفػػػػاىيـلا لرافاػػػػياعػػػػرؼ 
 .( 86 ,2998)الرافاي,.التفسيرات الالمية للمفاىيـ والظواىر الالمية المقبولة مف  بل الالماك

يػػة يقدمػػو التلميػػذ للظػػواىر الطبياكمػػا تاػػرؼ بةنيػػا: تفسػػير علمػػي غيػػر مقبػػوؿ ولػػيس بالضػػرورة  طػػة
نتيجة المرور ب بػرات حياتيػة أو تاليميػة, كمػا ياكػس  لػبًل فػي تنظػيـ ال بػرات رغػـ كونيػا نتيجػة 

 (.92, 2009)أمبو سايدم والبلوشي,لامليات نشطة كتلؾ التي  اـ بيا الالماك
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مػوف ذاتيػًا مػف  ػبلؿ ويارؼ باارة والطراونة المفػاىيـ البديلػة: أنيػا المارفػة التلقائيػة التػي يكتسػبيا المتال
تفػػػػػاعليـ مػػػػػع البيئػػػػػة, بحيػػػػػث يابػػػػػروف عنيػػػػػا بشػػػػػكل يتاػػػػػارض مػػػػػع ماطيػػػػػات الالػػػػػـ الحػػػػػديث )باػػػػػارة 

 (.286, 2004والطراونة,
يالمفػػػاىيـ التػػي يحمليػػػا المػػػتالـ والتػػػي  ػػد ال تشػػػبو أو تتفػػػ  مػػػع الفيػػػـ  بةنيػػػا (kayيارفيػػا كػػػام) و 

 .(kay,2000,136) الالمي السليـ الذم كونو ال براك أو الالماكي
أمػػا عبػػد السػػبلـ فيارفيػػا بةنيػػا: أفكػػار التبلميػػذ وماتقػػداتيـ عػػف المفػػاىيـ والظػػواىر الالميػػة, وليػػا مانػػي 
عنػػػد التبلميػػػػذ ي ػػػالق المانػػػػي الػػػذم يقبلػػػػو المت صصػػػوف فػػػػي تػػػدريس الالػػػػـو والتربيػػػة الالميػػػػة. )عبػػػػد 

 (.252, 2002السبلـ,

البديلػػػة ُتجمػػع علػػػي أف ىػػذه المفػػػاىيـ موجػػودة فػػػي وتجػػد الباحنػػػة أف التاريفػػات السػػػابقة للمفػػاىيـ   
البنيػػة المارفيػػة للمتالمػػيف , كمػػا أنيػػا ال تتفػػ  )جزئيػػًا أو كليػػًا( مػػع الفيػػـ الالمػػي السػػليـ أو التفسػػيرات 
 المقبولة علميًا, وتتلوف ىذه المفاىيـ نتيجة مرور المتالـ ب برات حياتية وتفاعلو مع البيئة المحيطة.

ار جميػػع األفكػػ سػػب  توصػػلت الباحنػػة للتاريػػق اإلجرائػػي اآلتػػي للمفػػاىيـ البديلػػة:وبنػػاًك علػػي مػػا   
عػف مفػاىيـ وحػدة )الطبياػة فػي يا تبلميػذ الصػق الرابػع األساسػي والتصورات والمفاىيـ التي يحمل

 .لسليـ المقبوؿ علمياً مع الفيـ اتمامًا تتف  والتي ال  الجميورية الاربية السورية(

التارؼ علي المفاىيـ البديلة ىػو ال طػوة األولػي فػي تاػديليا وتغييرىػا, ويلػـز  تر  الباحنة أفكما 
المػػػيف علػػػي معػػػادة التفكيػػػر فػػػي تصػػػوراتيـ وأفكػػػارىـ ومػػػف نػػػـ تقػػػديـ نمػػػاذج تتػػػوفير بيئػػػة تشػػػّجع الم

 واستراتيجيات جديدة وحدينة لتاديل تلؾ المفاىيـ البديلة.

 أهمية التعرف عمى المفاهيم البديمة:-3-4-2
لمفػاىيـ والظػواىر الالميػة لػد  لأىمية التارؼ علي المفػاىيـ البديلػة  في دراستو أبو سادةل ص ي 

 التبلميذ فيما يلي:
 مف صاوبة باض المفاىيـ علي الطبلب تسبب عندىـ  لطًا ياوؽ تالميا. -
يمكػػػػف تغييػػػػر المفػػػػاىيـ ال طػػػػة أو البديلػػػػة )ليسػػػػت بالضػػػػرورة  طػػػػة( ملػػػػي مفػػػػاىيـ علميػػػػة  -

اوالت مقصػػودة واسػت داـ اسػػتراتيجيات ونمػاذج تػػدريس حدينػة لتسػػييل صػحيحة بامػػل محػ
 متماـ عملية االنتقاؿ مف المفيـو ال طة أو البديل ملي المفيـو الالمي الصحيا.

مارفػػػة المالمػػػيف بةسػػػباب تلػػػّوف التصػػػورات البديلػػػة تمكػػػنيـ مػػػف الامػػػل للتقليػػػل منيػػػا أو  -
 تبلفييا.

)أبػػػػػػو ىيـ ياتبػػػػػػر مػػػػػػف أىػػػػػػـ غايػػػػػػات التالـ.تشػػػػػػ يص وتاػػػػػػديل التصػػػػػػورات البديلػػػػػػة للمفػػػػػػا -
 (42 ,2008سادة,
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لػد  الموجػودة الالميػة  لمفػاىيـ والظػواىرلالبديلػة  المفػاىيـأىميػة التاػرؼ علػي  عبد السبلـ ويجمل
 التبلميذ فيما يلي:

البديلػة,  المفاىيـأف التارؼ علي ال لفية الالمية للتبلميذ تساىـ في فيـ مصادر وأسباب  -
 ب علييا مف  بلؿ تحسيف طريقة التفاىـ بيف المالميف والتبلميذ.وبالتالي التغل

البديلػػة علػػي المفػػاىيـ الالميػػة التػػي يدرسػػونيا وذلػػؾ يتطّلػػب  المفػػاىيـضػػماف عػػدـ مضػػافة  -
 الالمية الصحيحة. المفاىيـ ذرية لتصوراتيـ حتي ال تدنر عليمحداث تغييرات ج

ة بػيف التبلميػذ وماػاني الللمػات بالنسػبة لغػة اليوميػة السػائدالالتاّرؼ علي اال ػتبلؼ بػيف  -
ليػػـ وتصػػورات الالمػػاك  ػػد يسػػيـ فػػي تطػػوير اللغػػة الفنيػػة للتبلميػػذ وأف تلػػوف ذات ماػػاف  

 د يقة ومحددة.
 أنيا تسيل عملية ا تيار المفاىيـ التي ينبغي تالميا. -
 أنيا تسيل عملية ا تيار  برة التالـ المناسبة للمفاىيـ الالمية. -
 ,2002)عبد السػػػبلـ, دؼ مػػػف النشػػػا  التاليمػػػي بمػػػا تحقػػػ  الفيػػػـ السػػػليـ.منيػػػا تبػػػرز اليػػػ -

252 – 254 ) 

ىميػػة التاػػرؼ أ ديل وتغييػػر المفػػاىيـ البديلػػة ىػػو ف المػػد ل األساسػػي باتجػػاه تاػػأوتػػر  الباحنػػة    
علػي مصػػادر المفػػاىيـ البديلػػة والتػػي تتلػػوف مػػف المتالمػػيف والمالمػػيف واللتػػب الدراسػػية وغيػػر ذلػػؾ 

 ر ىامة يمكف مارفتيا.مف مصاد

 البديمة مفاهيممصادر ال-3-4-3

 حددت باض األدبيات التربوية مصادر تلوف التصورات البديلة لد  التبلميذ وتتمنل في:

وألنػو  ا,يػالبلعػب البػارز والحاسػـ فػي نجاحذلؾ ألنو  المالـ مفتاح الاناصر التربوية, ديا :المعمم
كمػػا ياػػد مصػػدرىـ األساسػػي للمارفػػة ويشػػكل  لمػػيف,فػػي توجيػػو المتا األساسػػيةأىػػـ الاناصػػر  دياػػ

فػي كنيػر مػف وللػف  .لتغيير المفاىيمي للتصورات البديلة لػد  المتالمػيفاحجر الزاوية في محداث 
األحياف يكوف المالـ مصدرًا لادـ فيـ المتالميف للمفيوـ, و د يرجع ذلؾ ملي عوامل في المالميف 

 المستو  المطلوب.مدىبلت المالميف دوف  -أنفسيـ كما يلي:
 مد  فيـ المالميف أنفسيـ للمفاىيـ الالمية أو المادة الدراسية نفسيا. -
 ضاق التطوير الميني للمالميف. -
 نظرية وماتقدات المالـ عف التاليـ واستراتيجيات وطرائ  التاليـ. -
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نػة مد  توافر الحوافز الدا ليػة عنػد المالػـ, ومػد  دافايتػو, وكفاكتػو الذاتيػة وارتباطػو بمي -
 (.486, 2007التاليـ بوجو عاـ. )زيتوف,

ىا  ػػػد تنتقػػػل ملػػػي دنػػػاالبديلػػػة ف مفػػػاىيـكانػػػت البنيػػػة المارفيػػػة لػػػد  المالػػػـ مليئػػػة بالكمػػػا أنػػػو مذا   
, و ػد أشػارت باػض الدراسػات ملػي أف المالػـ  ػد يكػوف أحػد شػيوعيا بيػنيـ مليمما يددم  ,تبلميذه

(, 2008(, والناشػػرم)2005يػػذ كدراسػػة الرفيػػدم)مصػػادر التصػػورات البديلػػة المتلونػػة لػػد  التبلم
 (.2008والسيد)

 وذلؾ ألف:, للتصورات البديلة يكوف المتالـ نفسو مصدراً  ألحيافاف م كنيرفي  :المتعممون 
مػف  ػبلؿ تفػاعليـ مػع باضػيـ الػباض ومػع البيئػة  ذاتياً  متالموف المارفة التي يكتسبيا ال -

ة فػػػي أذىػػػانيـ وبالتػػػالي صػػػاوبة تغييرىػػػا تلػػػويف تصػػػورات بديلػػػ ملػػػيالمحيطػػػة بيػػػـ يػػػددم 
 .علي المارفة الالمية الجديدة التي سوؼ يتالمونيا وتةنيرىا سلباً 

فػػػاىيـ مػػػع باضػػػػيا مر الدافايػػػة لػػػد  المتالمػػػيف إلدراؾ الابل ػػػات التػػػي تػػػرب  الفعػػػدـ تػػػو  -
 .الباض

 متالميف.تدني المستو  الااـ للنمو الاقلي واإلدرالي لد  ال -
باػػػػػارة ).فػػػػػي اللتػػػػػاب المدرسػػػػػي وعػػػػػدـ وجػػػػػود  ػػػػػراكات مضػػػػػافية حصػػػػػر  بػػػػػرات المػػػػػتالـ -

 .(497, 2004والطراونة,

البديلػة يكمػف فػي  متالمػيفالسػبب الػرئيس لتلػويف أفكػار الو د أشػارت باػض الدراسػات ملػي أف    
عادة ميجاد ماني ل براتيـ عػف طريػ  تلػويف نظريػات تامػل علػي  وف يحاولالمتالميف أنفسيـ فيـ 

وىػذا مػا ألدتػو ف حوليـ, ومف نػـ اسػت داـ منػل ىػذا التفسػير فػي لغػتيـ اليوميػة. تفسير الظواىر م
 (.352, 2020المطيرم, و  )أبو ىوالدراسة

ىػـ أ والبيئػة المحيطػة بػو مػف  مػتالـف التاد ال برة الناتجػة عػف التفاعػل بػي :متعممالبيئة المحيطة بال
البديلػػة عػػف المفػػاىيـ  مفػػاىيـمػػف اليحملػػوف مجموعػػة لمتالموف فػػا البديلػػة, مفػػاىيـتلػػويف ال مصػػادر
بالتػالي و  الالميػة,والظػواىر مف البيئة المحيطة ويسػت دمونيا فػي تفسػير المفػاىيـ ىا و لتسبا الالمية,

متالمػيف, وىػذا مػا ألدتػو نتػائة باػض البديلػة لػد  ال لمفػاىيـتساىـ البيئة بدرجة مرتفاة في تلػويف ا
 (40 ,2008,)الناشرم الدراسات كدراسة 

مف حيػث أنيػا ال تراعػي بدرجػة كبيػرة ال لفيػات المباشػرة للمتالمػيف,  ات والمناهج الدراسية:المقرر 
وال تتماشي مع المستويات الحقيقية ليـ, كما أنيا يمكف أف تتضمف نشاطات علمية  د ال يستطيع 

أف يتالـ  الغالبية مف المتالميف القياـ بيا, باإلضافة ملي تو ع المسدوليف والمالميف وأولياك األمور
نيائػػو, بينمػػا يكػػوف  المتالمػػوف  ػػدرًا كبيػػرًا مػػف المفػػاىيـ بسػػرعة كبيػػرة علػػي مبػػدأ تغطيػػة المنيػػاج واك
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المناىة للمتالميف, كمػا أنػو  مبلئمةالمتالموف غير مستاديف لتالميا, ومف ىنا فد تنشة فكرة عدـ 
بيػػة( دوف أف تة ػذ ا ػػتبلؼ  ػد تبنػػي المنػاىة والمقػػررات الدراسػية أو تقتػػدم بالمنػاىة األجنبية)الغر 

(, )أمبػػػػػػو سػػػػػػايدم 485, 2007النقافػػػػػػات واإلمكانػػػػػػات الماديػػػػػػة والفنيػػػػػػة باػػػػػػيف االعتبػػػػػػار)زيتوف,
 (.90, 2009والبلوشي,

ذاعػة وصػحافة فػي تلػويف التصػورات البديلػة  وسائل اإلعالم:  د تسيـ وسائل اإلعبلـ مػف تلفػاز واك
وعػػػدـ  لئلعبلنػػػات التجاريػػػة, سػػػلوب السػػػريعباأل مػػػتالـال يتػػػةنرفقػػػد  عػػػف باػػػض المفػػػاىيـ الالميػػػة,

 ـ مػػادةبػػرامة تقػػد أو كرتػػوف, أفػػبلـالتركيػػز الػػبلـز أننػػاك مشػػاىدتو للبػػرامة سػػواك كانػػت فػػي صػػورة 
, وىػػذا مػػا تلػػويف التصػػورات البديلػػة ملػػيو غيػػر صػػحيحة, ممػػا يػػددم أعلميػػة  ػػد تلػػوف صػػحيحة 

 .(2008842,)الناشرم ألدتو باض الدراسات كدراسة 

أف الفرد يقػوـ بوضػع تصػوراتو عػف الاػالـ حولػو مػف  ػبلؿ مجموعػة  سايدم والبلوشي وأمبوير  
  أمبػػػواآلبػػػاك ومصػػػادر أ ر )-الدراسػػػة-ال بػػػرات-المحاولػػػة وال طػػػة-لمبلحظػػػة ا مػػػف الطػػػرؽ ىػػػي:
 ( 96, 2009سايدم والبلوشي,

 :خصائص المفاهيم البديمة-3-4-4

لػػي م(62, 2000)وتػػاج الػػديف  ار صػػبرم و ػػد أشػػ البديلػػة, مفػػاىيـيوجػػد الاديػػد مػػف ال صػػائص لل
فيمػػا يتالػػ  بالتصػػورات البديلػػة والتػػي تمنػػل ال صػػائص  لحسػػبافد مػػف النقػػا  ينبغػػي أ ػػذىا باعػػد

 وىي: ,المميزة ليا

ألنيػػا تتفػػ  مػػع تصػػوره  البديلػػة تلػػوف منطقيػػة مػػف وجيػػة نظػػر المػػتالـ, المفػػاىيـأف ىػػذه  -
ألنيػػا تاػارض التفسػػير  نظػر الالػـ, تلػػوف مػف وجيػػة فػي حػيف ال المارفػي وبنيتػو الاقليػػة,

 الالمي.
كمػا تتلػوف عنػد مػروره ب بػرات  لػد  المػتالـ  بػل مػروره بةيػة  بػرات, المفاىيـتتلوف ىذه  -

 .غير صحيحة والتسابو لمالومات غير د يقة علمياً 
 تتلوف فجةة لد  المتالـ. لو ت في بنائيا وال المفاىيـتحتاج ىذه  -
مف الفيـ ال ػاطئ  في نموىا لد  المتالـ فيبني علييا مزيداً البديلة تنمو وتستمر  المفاىيـ -

 واألفكار البديلة.
 .علي تالـ المفاىيـ الصحيحة وتاي  التالـ البلح  نسبياً  المفاىيـتدنر ىذه  -
والنقافػة وغيرىػا  والجػنس, البديلػة حػواجز الالػـ والمسػتو  التاليمػي, المفػاىيـيتاد  تلوف  -

 مف الاوامل.
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تصػػورات المػػتالـ ذاتػػو  ىميػػا:أ  لمػػتالـ مػػف مصػػادر عديػػدة,البديلػػة لػػد  ا المفػػاىيـتتلػػوف  -
أو ما يست دمو المالـ  وما يقدمو لو المالـ مف أفكار ومالومات  اطئة, و برتو السابقة,

ومػػػا يشػػػملو   اطئػػػة عػػػف غيػػػر  صػػػد, مػػػف باػػػض التشػػػبييات واألمنلػػػة التػػػي تحمػػػل أفكػػػاراً 
 قة أو غير ذلؾ مف األسباب.محتو  أم منية مف أفكار ومالومات غير د ي

بػػالطرؽ التدريسػػية  غييػػر  صوصػػاً توف عالقػػة بػػذىف المػػتالـ وتقػػاوـ الالبديلػػة تلػػ المفػػاىيـ -
 .التقليدية

البديلػػة التػػي بحػػوزتيـ مال عنػػدما  لمفػػاىيـغيػػر واعػػيف ل ماظػػـ المتالمػػيف غيػػر مػػدركيف أو -
 يقوموف با تبارىـ.

 تاديليا.البديلة يمنل  طوة مف  طوات  مفاىيـتش يص ال -
  صائص متاددة أ ر  للتصورات البديلة ومنيا: Hewson فوسيو د  دـ بروس ى

 .لي االنتشارممف تفكير الفرد وتميل  متماسكاً  البديلة مطاراً  مفاىيـتمنل ال -
البديلػػة كػػرد فاػػل لل بػػرات الفاليػػة التػػي مػػروا بيػػا ومػػف  ػػبلؿ  مفػػاىيـال مف األفػػراد يكونػػوف  -

 .ة بيـتفاعليـ مع البيئة المحيط
 .البديلة عناصر نابتة في اإلطار الفكرم للفرد وتقاوـ التغيير مفاىيـال دتا -
 .البديلة ميمة ماينة لؤلفراد مف وجية نظرىـ فيي ذات ماني بالنسبة ليـ مفاىيـتددم ال -
 .البديلة للمفاىيـ علي تالـ المارفة والمفاىيـ الالمية الجديدة المفاىيـتدنر  -
البديلػػة توجػػد دا ػػل النقافػػات علػػي ا تبلفاتيػػا وعبػػر امتػػداد  مفػػاىيـالاألنػػواع الشػػائاة مػػف  -

 (,Hewson and Hewson 736,2983).الاصور

 ,متالمػيفالبديلة عنػد ال المفاىيـ مف  بلؿ ال صائص السابقة يتضا لنا أىمية اللشق عف      
فػػاىيـ البديلػػة وتػػرؾ ىػػذه الم التػػي يحملونيػػا, مفػػاىيـلل يفأف ماظػػـ المتالمػػيف غيػػر واعػػ  صوصػػاً و 

كمػػػا تػػػدنر علػػػي تالػػػـ المفػػػاىيـ  يمنػػػل  طػػػورة ألنيػػػا تميػػػل ملػػػي االنتشػػػار وتاػػػوؽ الػػػتالـ البلحػػػ ,
تقػػػػػـو ىػػػػػذه الدراسػػػػػة بمحاولػػػػػة اللشػػػػػق عػػػػػف المفػػػػػاىيـ البديلػػػػػة وتاػػػػػديليا باسػػػػػت داـ و  الصػػػػػحيحة,

 لبوسنر. استراتيجيات التغيير المفاىيمي
 طرق الكشف عن المفاهيم البديمة:-3-4-5

 مف الطرؽ التي يمكف أف تست دـ لللشق عف المفاىيـ البديلة منيا: بوم عددلتر في األدب ايوجد 

(: وفييػا ياطػي الطالػب مجموعػة مػف المفػاىيـ,  Concept Mapsخةرائ  المفةاهيم   -
 ويطلب منو عمل  ارطة ليا, أو  د يطلب منو تلملة  ارطة ما.

ب مفيومػػًا ماينػػًا, ويطلػػب (: وفيػػو ياطػػي الطالػػFree Associationالتةةداعي الحةةر   -
منو كتابة ألبػر عػدد ماػيف مػف التػداعيات الحػرة التػي ت طػر ببالػو حػوؿ ىػذا المفيػـو فػي 
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و ت محدد, كةف ناطي الطالب مفيوـ التةلسد, ونطلػب منػو كتابػة ألبػر عػدد ممكػف مػف 
 الللمات عنو.

ويطلػب (: وفيو ياطي الطالب عددًا مػف المفػاىيـ, Free Soft Rankلتصنيف الحر  ا -
 منو تصنيفيا بةلنر مف طريقة دوف تحديد للو ت.

(: حيػػث يكلػػق الطلبػػة بػػالتابير عػػف المفػػاىيـ الموجػػودة عنػػدىـ حػػوؿ Drawingالرسةةم   -
 النديات والسنوريات.و موضوع مايف بالرسـ, منل رسـ الابل ة بيف الفقاريات 

ي مجابتػػػو, (: وفييػػػا يسػػػةؿ الطالػػػب عػػػف مفيػػػـو ماػػػيف, ويػػػتـ تلقػػػInterviewالمقابمةةةة   -
وتفسير ا تيار تلؾ اإلجابة, وذلؾ بشكل فردم. ومناؿ علي ذلؾ عمل مقابلػة مػع الطلبػة 

 لمارفة ماذا يحدث عند مضافة السكر ملي الماك.
: وفييػا يتػاح للطالػب أف يابػر عػف (Classroom Discussionالمناقشةة الصةفية   -

حػػػوؿ األفكػػػار التػػػي  أفكػػػاره حػػػوؿ مفيػػػـو مػػػا فػػػي غرفػػػة الصػػػق, وأف يتلقػػػي  راك زمبلئػػػو
سػػػػايدم  أمبػػػػو)ا, ومنػػػػاؿ علػػػػي ذلػػػػؾ منا شػػػػة الطلبػػػػة فػػػػي حػػػػدوث ظػػػػاىرة البػػػػرؽ. يػػػػيطرح

 . (92, 2009والبلوشي, 

 ىي :  ,طر ًا أ ر   ( 43, 2008, طابية)كما يضيق 
 تحليل بناك المفيوـ . -
 طريقة اعرض , الحذ , فّسر. -
 مفردات اال تيار مف متاّدد مفتوحة النياية. -
نػػة أف األسػػاليب السػػابقة تلمػػل باضػػيا الػػباض فػػي االسػػتدالؿ علػػي المفػػاىيـ البديلػػة وتػػر  الباح  

الموجػػودة فػػي أذىػػاف التبلميػػذ, كمػػا أف تحديػػد المفػػاىيـ البديلػػة باألسػػاليب السػػابقة أو غيرىػػا, ُياػػّد 
 ال طوة األولي في البحث عف طرؽ واستراتيجيات لتاديليا.

حداث التغيير المفاهيمي هيم البديمةق واستراتيجيات معالجة المفاائطر -3-4-6  :وا 
 :اض الطرؽ منيايذكر  طابية ب

 االستقصاك وااللتشاؼ. -
  رائ  المفاىيـ. -
 يات.يالتشب -
 المنا شة والاروض الاملية. -
 التاارض المارفي. مستراتيجية -
 استراتيجيات ما وراك الامليات المارفية. -
 (.44 ,2008 ,المرجع الساب التجسير ) مستراتيجية -
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 (conceptual changeر المفاهيمي  يالتغي-3-5

ياتبػػػر كنيػػػر مػػػف التربػػػوييف نمػػػوذج التغييػػػر المفػػػاىيمي الاػػػبلج الفاػػػاؿ إلحػػػداث تالػػػـ ذم مانػػػي, 
سػػتراتيجية تاليميػػة تتتبػػة وتامػػل علػػي ت حػػبلؿ المفػػاىيـ متالمػػيفغييػػر المفػػاىيـ ال اطئػػة لػػد  الواك , واك

ز والحػػػػػػػػػػث علػػػػػػػػػػي تبنػػػػػػػػػػي المفيػػػػػػػػػػـو الالميػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػلمية مكانيػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػبلؿ النقػػػػػػػػػػد والتحفيػػػػػػػػػػ
 .(,29898537Nussbumالجديد)

ومارفتػػو الحاليػػة غيػػر  ػػادرة علػػي  مسػػتادًا للػػتالـ, مػػتالـلمفػػاىيمي عنػػدما يكػػوف الاويحػػدث التغييػػر 
مسػػببة حالػػة مػػف عػػدـ الرضػػي  حػػل مػػا اسػػتجد مػػف مشػػكبلت وأحػػداث ذات مفػػاىيـ بديلػػة و اطئػػة,

 (.,29888492Trumbullمفاىيمي( لديو )ال)التضارب 
وتوصػػق عمليػػة التغييػػر المفػػاىيمي, بةنيػػا تحػػدث تغييػػرات مارفيػػة  ػػد تلػػوف كبيػػرة أو صػػغيرة فػػي 

وىػػي تتضػػمف اآلتػػي: مضػافات بسػػيطة للمارفػػة, علػػي أسػػاس أف الالػػـ  المفاىيميػػة, متالمػػيفبنػي ال
التنقػيا ترالمي البناك, وىذه ال تتضمف معػادة البنػاك منمػا تػتـ مػف  ػبلؿ عمليػات اإلنػراك النمػائي, و 

المفاىيميػة, ألنػر مػف كونيػا مضػافة  لمتالمػيفث تغييػرات وتاػديبلت فػي بنػي اوالتغيير, حيث تحد
لمفػػاىيمي فػػي اتجػػاىيف, اللتغييػػر  مػػا يكػػوف وصػػفاً  بسػػيطة لماػػرفتيـ, وىػػذا النػػوع مػػف الػػتالـ غالبػػاً 

 ىما:

ينتة ال  قيا ضايقنت والناني يتضمف تاديل  وم طويل األمد للسلوؾ والمارفة, قيا  وم نت األوؿ
 .لمتالـعنو تاديل كبير في منظومة ا

تايسػػػػػػػوف  المارفيػػػػػػة مػػػػػػػتالـالقيحػػػػػػات التػػػػػػػي تحػػػػػػدث فػػػػػػػي بنيػػػػػػة نالتغيػػػػػػػرات والت (2)ويبػػػػػػيف الشػػػػػػكل
 .(,3382997Tyson et-al,ورفا و)

 
 (2الشكل)

 المارفية متالـالقيحات التي تحدث في بنية نالتغيرات والت
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يػر يأمػا التغ يػر التطورم)التػدريجي(يوالتغ ,التغيير الجػذرم  ىما: ميويوجد اتجاىاف للتغيير المفاىي   
بػػالتغير ذم المػػد  الواسػػع أو  أيضػػاً  يويسػػم فيػػو تغيػػر متامػػ  لمارفػػة تصػػورات التبلميػػذ, الجػػذرم:

ف نػو  التليق وىذا التليق يحدث عندما يقػـو الفػرد بتاػديل باػض المفػاىيـ الجديػدة والقديمػة )السػابقة(
ويسػمي بػالتغيير ذم  أمػا التغييػر التطػورم )التػدريجي(:؛ اث تليػق رئيسػي )كبيػر(مف الضرورم محد

و ػػػد اسػػػتطاع  المػػػد  الصػػػغير أو التمنيػػػل وىػػػو يتضػػػمف التوسػػػيع واإلضػػػافة فػػػي منػػػراك ود ػػػة المانػػػي.
( فػػي جاماػػة كورنيػػل بالواليػػات المتحػػدة األميركيػػة تطػػوير وتنفيػػذ مسػػتراتيجية posner 2982بوسػػنر)

حػوؿ  لمتالمػيفوتقـو ىذه اإلستراتيجية بتغيير المفاىيـ ال طة لػد  ا البنائية أساسا ليا, تاتمد النظرية
لسػػابيـ الفيػػـ الالمػػي السػػليـ لتلػػؾ الظػػاىرة, ظػػاىرة مػػا, مػػف  توفػػي مسػػتراتيجي انطلػػ  )بوسػػنر( ػػد و  واك

للمػتالـ وذلػؾ تلامل المارفة الالمية الجديدة مع المارفة السابقة الموجودة فػي البنيػة المارفيػة  ضرورة
 (. 263 -262 , 2002بيدؼ محداث التالـ الفااؿ ذم الماني.)عبد السبلـ,

ا تػػػرح أوزوبػػػل فػػػي نظريتػػػو يالػػػتالـ ذو المانػػػيي أنػػػو مذا كػػػاف ىنػػػاؾ جػػػزك مػػػف المالومػػػات أو      
المفاىيـ يمكف دمجيا بباضيا أو احتوائيا في تركيب مارفي, ف نو مف الممكف  بوليػا, و ػد تنػاوؿ 

, ومػف نػـ اسػت داـ  advanced orangizerل ىػذه الحالػة باسػت داـ المنظمػات المتقدمػة أوزوبػ
ذا لػػػـ تلػػػف نوعيػػػة ىػػػذه الموصػػػبلت قػػػالوصػػػل لوصػػػل األفكػػػار القديمػػػة بالبلح باػػػض حلقػػػات ة, واك

المالوماتية كافية, ف نو مف الصاب نقل الفكرة الجديدة ملي الذالرة طويلة األمد وتصػبا أ ػل فائػدة 
 (. 36-35, 2022, البيارم عف حتفا  بيا أمرًا صابًا. )أو يصبا اال

ألىميتيػػا فػػػي  ر مسػػتراتيجية التغييػػػر المفػػاىيمي,و ػػد زاد االىتمػػاـ فػػػي السػػنوات األ يػػرة بدراسػػػة أنػػ
 .جل تاديليا نـ البناك عليياأمف  متالميفالمفاىيـ السابقة لد  التش يص البنية المارفية و 

 ومي ملػػػػػػػي أربػػػػػػػع مراحػػػػػػػل متتاليػػػػػػػة ىػػػػػػػي:يػػػػػػػر المفيػػػػػػػيتغعمليػػػػػػػة ال ((Hashwehويقسػػػػػػػـ حشػػػػػػػوه 
وحصػر أنمػا  الفيػـ ال ػاطئ  متالمػيفة المفاىيميػة الموجػودة لػد  الالتارؼ ووصػق البنيػ-األولي
 .لدييـ

 متالميف.مية السابقة لد  اليىاويتاارض مع البنية المف ومقنااً  جال المفيوـ الجديد مقبوالً -النانية

ب  مػػع المارفػػة يػػـ السػػاالفالػػذم نػػتة عػػف تنػػا ض متالمػػيف و د  الحػػل ال ػػبلؼ المفيػػومي لػػ-النالنػػة
 .الحالية

دعػػـ فيػـ التبلميػػذ للمفيػـو الجديػػد بربطػػو بوا ػع التبلميػػذ ووضػاو ضػػمف مطػار ياينػػو علػػي -الراباػة
 .( ,Hashweh 29868249التنبد والتفسير في المستقبل)
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 ير المفاهيميينماذج واستراتيجيات التغ-3-5-2

 متالمػػػيفتشػػػ يص المارفػػة السػػػابقة لػػد  الراتيجية التغييػػػر المفػػاىيمي علػػػي أسػػاس تقػػوـ مسػػت     
الجديػػػدة وتلشػػػق ىػػػذه  ألنيػػػا تشػػػكل األسػػػاس الػػػذم تنبنػػػ  منػػػو المارفػػػة لتصػػػحيحيا أو تاػػػديليا,

مػف مفػاىيـ  طػة وذلػؾ مػف  متالمػيفومػا لػد  العػف التػراب  بػيف المفػاىيـ الصػحيحة  اإلستراتيجية
وتشارىـ بالحاجػة  مايا وان راطيـ فييا, متالميفاليمية التي تزيد تفاعل الالت بلؿ توفير الفرص 

مشػػػكبلتيـ عنػػػدىا يػػػدرؾ حػػػل ف المفيػػػـو ال طػػػة غيػػػر  ػػػادر علػػػي أالػػػتالـ وتظيػػػر  ملػػػي مزيػػػد مػػػف
 طػػػػػػػػػػة تصػػػػػػػػػػوراتيـ نػػػػػػػػػػـ ياػػػػػػػػػػدلوف التصػػػػػػػػػػورات ال اطئػػػػػػػػػػة الموجػػػػػػػػػػودة فػػػػػػػػػػي بنػػػػػػػػػػاىـ  متالمػػػػػػػػػػيفال

 (.Philips,1995,343المارفية)

أف استراتيجيات التغيير المفاىيمي تاتمد علي تبصر الفرد المتالـ وتاريفو بةفكاره نة تر  الباحو   
ذلػػؾ  الػػيـموضػػوع علمػػي  بػػل البػػدك بتمفيػػـو أو حػػوؿ  ومفاىيمػػو, وتصػػوراتو الالميػػة التػػي كّونيػػا

الموضػػوع, نػػـ تتوجػػو باػػد ذلػػؾ ملػػي تقػػويـ تلػػؾ األفكػػار والمفػػاىيـ والتصػػورات با تبػػار المفيػػـو أو 
الموضػػوع, ويػػتـ باػػد ذلػػؾ التوجػػو إلعػػادة بنػػاك المفيـو أو يتيػػا فػػي تفسػػير الظػػواىر المرتبطػػة بػػفاعل

 تلؾ األفكار والمفاىيـ والتصورات في ضوك المارفة المقبولة علميًا. 

مرتبطػة بػالتغيير  اليـج واستراتيجيات للتلقد ا ترح الباحنوف في عدد مف الدراسات الحدينة نماذ   
 ومنيا: ة,يميـ ال طعلي تغيير فمتالميف دة اللمساع المفاىيمي

التي تقوـ علي الصراع المارفي  :( Nussbaum,Novick, 2982)استراتيجية نيزبوم ونوفاك-
 وتتلوف مف مرحلتيف:

 .مدركيف )واعيف( لتصوراتيـ القبلية ذات الصلة أوالً  متالميفيجب جال ال ولي:المرحلة األ

(, Conceptual conflictفي التنا ض المفاىيمي ) متالميفال الامل علي جذب المرحلة النانية:
 .(Diacrepanteventطة الحػػػػدث المنػػػػا ض )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذم يحػػػػل بواسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأو التنػػػػافر المارفػػػػي وال

 (.80, 2020الاليمات,عف )

مي يمػر يىاالمفػ يػريللتغ اً نموذجػ( (Rumelhart&Normansروميمهات ونةور مةاس ويقتػرح -
 بال طوات التالية:

الصػػػحيحة عػػػف المفيػػػـو المػػػراد وفييػػػا يػػػتـ تزويػػػد المػػػتالـ بالمالومػػػات  :(Accretion)التػػػرالـ  -
 تالمو.
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بطريقػػة  لمتالمػػيفطػػوة يػتـ معػػادة ترتيػػب أفكػػار ا:وفػػي ىػػذه ال (Restructuring)معػادة التركيػػب -
 .جديدة اللتشاؼ الابل ة بينيا

مػتالـ :وفييا يتـ است بلص االستنتاج الناجـ عػف تفاعػل أفكػار ال(Tuning)التوليق أو الضب  -
 .(296, 2998دمحم,) السابقة ومالوماتو الجديدة

فئة مف  مس  (,5352987Roth,Anderson,Smith,)روث وأندرسون وسمثكما ا ترح -
 تددم ملي حدوث التغيير المفاىيمي وىي: اليـ طوات للت

 .نحوىا واالستجابة متالميفللاستنبا  التصورات ال طة -
 .التركيز علي التفسيرات والشرح-
 متالميف.و التحق  باد استجابات الأحص الف-
 .التوازف بيف المنا شات المفتوحة والمقيدة النياية-
 والتطبي . بالتدريب )الممارسة( متالميفتزويد ال-
 :نموذج بوسنر في التغيير المفاهيمي-3-5-2

ملػػػػي نمػػػػوذج للتغييػػػػر المفػػػػاىيمي الجػػػػذرم  ( .posner-et-al 2982)توصػػػػل بوسػػػػنر وزمػػػػبلده 
(revolutionary ) أو التليق م للتبادؿ المفاىيميأ. 

ذم يركػػػز علػػػي الػػػالقػػػائـ علػػػي الفكػػػر البنػػػائي  وياػػػد مػػػف أىػػػـ النمػػػاذج المقترحػػػة للتغييػػػر المفػػػاىيمي
تلػػػويف بنػػػاكات  ياك وفػػػيالتلامػػػل بػػػيف المفػػػاىيـ والقػػػوانيف والنظريػػػات فػػػي مشػػػاىدة الحػػػوادث واألشػػػ

 (45 ,2008 ,ةبيمارفية جديدة ) طا

ص نمػػػوذج التغييػػػر المفػػػاىيمي كمػػػا ا ترحػػػو بوسػػػنر فػػػي اسػػػتبداؿ فيػػػـ علمػػػي سػػػليـ بػػػالفيـ  لويػػػت
 ىما: ,ال اطيك لد  الفرد ضمف مرحلتيف متتاليتيف

 أواًل: مرحلة استلشاؼ أنما  المفيوـ البديل لد  المتالميف.

ستراتيجية مناسبة لتقديـ المفيوـ الالمي السليـ وذلػؾ مػف نانيًا: مرحلة است دا ـ أسلوب الماالجة واك
  بلؿ:

علػػػػػي تمييػػػػػز المفيػػػػػـو الجديػػػػػد بشػػػػػكل ماقػػػػػوؿ وذم فائػػػػػدة )التمنػػػػػل  تنميػػػػػة  ػػػػػدرة المػػػػػتالـ  -
assimilation ). 

تحقي   بوؿ تاـ للمفيـو الجديػد مػف  ػبلؿ تحفيػز التضػارب المفػاىيمي السػتبداؿ المفيػـو  -
الجديد عف طري  مظيار ميزات وفوائد المفيـو الجديد, وتقليل  يمة المفيـو القػديـ القديـ ب
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     (accomedationباػػػػػػػػػػػدـ  درتػػػػػػػػػػػو علػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػل المشػػػػػػػػػػػكبلت والتنبػػػػػػػػػػػد بيا)المواكمػػػػػػػػػػػة 

(posner,et al,1982,212) 

 الشروط الواجب توافرها إلحداث التغير المفاهيمي:-3-5-3

إلحػػػداث , حيػػػث أنػػػو حػػػداث التلييػػػق فػػػي فيػػػـ األفػػػرادضػػػرورية إل يقتػػػرح بوسػػػنر وزمػػػبلده  شػػػروطاً 
 مريف رئيسييف ىما:أالبد مف التركيز علي  التغيير المفاىيمي

 :ضمنتوي كي يتم قبوله الجديد مفهوممعايير الواجب توافرهما في اليتعمق بالشروط وال األول:

 ف عػػػػػػػػػػػػػػػدـ الرضػػػػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػػػػف التصػػػػػػػػػػػػػػػوراتف يكػػػػػػػػػػػػػػػوف ىنػػػػػػػػػػػػػػػاؾ حالػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػأجػػػػػػػػػػػػػػػب ي -
 .(Dissatisfactionالموجودة)

 .(Intelligible) ومفيوماً  ف يكوف التصور الجديد واضحاً أيجب  -
 .( Plausible) بالتصدي  ظاىرياً  وجديراً  مبدئياً  ف يكوف التصور الجديد مقبوالً أيجب  -
ويفػتا مجػاالت ومنػاط   ف يسيـ التصور الجديػد فػي  صػوبة ونػراك مفػاىيـ الفػرد,أ بيج  -

 ( Fruitfulيدة )بحنية وبقوة تفسيرية في الموا ق الجد

 ( Conceptual ecologyمية يالثاني: البيئة المفاه

ةنمػػا  المفػػاىيـ بوعلػػي درجػػة تمسػػكو  مػػتالـميػػة علػػي البنيػػة المفاىيميػػة للتاتمػػد البيئػػة المفاىي
بافتراضػػػػاتو  مػػػػتالـ, عنػػػػدما يلتػػػػـز السػػػػيكوف التغييػػػػر المفػػػػاىيمي شػػػػا اً  لػػػػذا البديلػػػػة وال اطئػػػػة.

طلػػب منػػو محػػداث تغييػػرات تف مجػػراك التغييػػر المفػػاىيمي, يأل ارفػػة,األساسػػية عػػف الاػػالـ والم
 (posner et al,1982,214بوسنر ورفا و) .و جزئية فييا وطريقة الحصوؿ عليياأ ةكلي

وتر  الباحنة أف مضافة البيئة المفاىيمية كانصر جديد لحدوث عملية التغيير المفػاىيمي يزيػد    
دة مراعػػاة جميػػع الاوامػػل والمتغيػػرات التػػي تحػػي  بامليػػة مػػف فػػرص نجػػاح ىػػذه الامليػػة وذلػػؾ لزيػػا

 التغيير المفاىيمي والتي تضمف حدونيا بنجاح.  

 ير المفاىيمي ىي:يوا ترح بوسنر أربع عمليات للتغ

ودة لػػد  ويانػػي التلامػػل بػػيف المفػػاىيـ الجديػػدة والمفػػاىيـ الموجػػ:( Integrationالتكامةةل  -
المفػػاىيـ الرابطػػة, ويمكػػف أف يقػػـو المالػػـ بالشػػرح,  وىػػذا يتحقػػ  عػػادة بواسػػطة المتالمػػيف,

جػػراك الاػػروض والتجػػارب وغيرىػػا, لتلامػػل المارفػػة السػػابقة لػػد  المتالمػػيف  والمنا شػػة, واك
 بدمة المارفة الجديدة بيا.
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ويشػػير ملػػي ملسػػاب المتالمػػيف القػػدرة علػػي : (Differentiationالتمييةةز أو المفاضةةمة   -
يـ الواضػػحة والمناسػػبة, والمفػػاىيـ المشوشػػة أو النا صػػة فػػي التفريػػ  والتمييػػز بػػيف المفػػاى

الحػػػػاالت أو الموا ػػػػق الم تلفػػػػة, واكعػػػػادة تاريػػػػق المفػػػػاىيـ غيػػػػر الواضػػػػحة أو الغامضػػػػة, 
ويمكف تحقي  ذلؾ ب تاحة الفػرص للمتالمػيف السػت داـ تصػوراتيـ ومفػاىيميـ السػابقة فػي 

 تفسير الموا ق الم تلفة.
وتانػػػػي اسػػػػػتبداؿ التصػػػػورات ال طػػػػػة : ( Exchange  مو تبةةةةةادل المفةةةةاهيأالمقايضةةةةة  -

المتنا ضة أو تارض علييـ في ىذه الحالة  المفاىيـبالتصورات الالمية الصحيحة, وتقدـ 
علي أف يكوف التصور الجديد بالنسبة للمتالمػيف ألنػر وضػوحًا, وليكػوف ألنػر فااليػة مػف 

 الموجود.الناحية التفسيرية ويكوف لو  وة تنبدية ألبر مف التصور 
: وتاني ميجاد بيئة مفػاىيـ ( conceptual Bridgingو الرب  المفاهيمي  أالتجسير  -

مناسػػبة يمكػػف أف تسػػاعد علػػي ربػػ  المفػػاىيـ الجديػػدة ب بػػرات مةلوفػػة ذات مانػػي بالنسػػبة 
ليـ, وتسيـ في تفسػير األحػداث والظػواىر الطبيايػة, ويصػبا المفيػـو الجديػد مػف  بلليػا 

 .(459-458, 2005)النجدم و  روف,لد  المتالميف ماقواًل ومقبواًل 
السػػػابقة  ػػػد ألػػػدت  فػػػي ضػػػوك مػػػا سػػػب  تجػػػد الباحنػػػة أف نمػػػاذج واسػػػتراتيجيات التغييػػػر المفػػػاىيمي

 جميايا علي المراحل اآلتية:
 التارؼ علي مفاىيـ التبلميذ السابقة, وكشق أنما  الفيـ البديل الموجودة لدييـ. -
 تساعد التبلميذ علي معادة بناك مفاىيميـ بشكل سليـ. ل  بيئة صفية تفاعلية  -
 أىمية تطبي  المفيـو الجديد في موا ق جديدة حتي يترسخ في أذىاف التبلميذ.   -
 :التخطي  لمتعميم إلحداث عممية التغيير المفاهيمي-3-5-4

تغييػر  حقػ  لنػاللػي يت الػيـأف نضػايا فػي االعتبػار عنػد التتوجد مجموعػة مػف النقػا  التػي يجػب 
 :متالميفمفاىيمي لد  ال

باألنشػطة نػـ  متالمػوف الأم أف المالـ ي ط  للحصة بطريقػة يبػدأ  :الللمات نـ الفال أوالً  -
لسابيا   .متالميفللمف األنشطة يقوـ بتوضيا المالومات واك

أم أف علػػػػي المالػػػػـ أف يضػػػع فػػػػي االعتبػػػػار أننػػػػاك  :الػػػػيـحمػػػل المفيػػػػـو الجديػػػػد أننػػػاك الت -
. وبالتػالي متالمػيفىنػاؾ مفيومػًا أو مفػاىيـ جديػدة يجػب أف تلسػب للالت طي  للدرس أف 

 فاألنشطة واألسئلة المقدمة في الحصة يجب أف تركز علي ىذا الجانب.
 تالػيـ باضػيـ الػباض متالمػيفقصد بو بةف يطلػب المالػـ مػف الوي :علـ المفيوـ لآل ريف -

لػػي توصػػيل المالومػػات ألف الطلبػػة أحيانػػًا أ ػػدر ع ,مػػف  ػػبلؿ المنا شػػات وطػػرح األسػػئلة
 لباضيـ مف المالـ نفسو.
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بػل يجػب  متالمػيفال أف ال يمّوت المالـ المفيوـ لػد ويقصد بو  ال تجال المفيوـ يموت: -
كمػػػا يجػػػب أف يكػػػوف ىنػػػاؾ تطبيػػػ  لػػػذلؾ , كيرىـ بػػػو كلمػػػا سػػػنحت الفرصػػػة لػػػذلؾعليػػػو تػػػذ

 (.  98-97, 2009ي,سايدم والبلوش أمبوالمفيـو حتي يترسخ في ذىف المتالميف.)

 لبوسنر التغيير المفاهيمي مبادئ استراتيجيات-3-5-5

 علي مجموعة مف المبادئ تتمّنل في:  اتوتقوـ ىذه االستراتيجي

 رفض المتالـ للتصورات البديلة الموجودة لديو ويتـ ذلؾ عف طري : -األوؿ
 .السماح للمتالـ بارض ما لديو مف تصورات عف طري  المنا شة والحوار 
  الموا ق التاليمية المتنوعة, ويقوـ المتالموف بتفسير ىذه الموا ق في مطػار تنظيـ باض

 ما لدييـ مف تصورات.
 .يضاح أنيا غير مفيدة ليـ  متاحة الفرصة لمنا شة المتالميف في ىذه التصورات واك
 مدراؾ المتالميف للمفاىيـ الالمية المقبولة وذلؾ عف طري : -الناني
 الالمية المقبولة بصورة مبسطة.  ياـ المالـ ب براز المفاىيـ 
  ,تنظػػيـ موا ػػق تاليميػػة يظيػػر منيػػا أىميػػة المفػػاىيـ الالميػػة المقبولػػة فػػي تفسػػير الظػػواىر

 واألحداث بصورة واضحة.
 مف  بلؿ: متالميفماقولية المفاىيـ المقدمة لل مبراز -النالث
  بمػػا لديػػو مػػف  الموا ػػق التػػي يفشػػل  المػػتالـ فػػي تفسػػيرىا رتفسػػي ػػدرة ىػػذه المفػػاىيـ علػػي

 تصورات بديلة.
  أف يكػػػػوف المفيػػػػوـ مقبػػػػواًل لػػػػد  المػػػػتالـ, ياتقػػػػد بصػػػػحتو, وذا مانػػػػي بالنسػػػػبة لػػػػو وغيػػػػر

 متضارب مع غيره مف المفاىيـ المقبولة بواسطة المتالـ والتي سب  أف تالميا.
       تلفػػػػة.مدراؾ المػػػػتالـ أف التفسػػػػيرات الالميػػػػة المقبولػػػػة مفيػػػػدة فػػػػي الموا ػػػػق التاليميػػػػة الم -الرابػػػػع

 (460-459, 2005)النجدم و  روف,

ر يػػػمػػػف المبػػػاد ك التاليميػػػة للتغي (عػػػدداً  Hewson&Hewson) وهيوسةةةن هيوسةةةنوا تػػػرح 
 المفاىيمي ىي:

 لمتالميف.ل ولية )المبدئية(لتصورات األجذب ا-
 متالميف.تضارب مع التصورات األولية للو ال برات التي تأاست داـ األنشطة الاملية -
فكػػػار الالميػػػة بطريقػػػة جديػػػدة فػػػي سػػػيا ات مضػػػافية إلعػػػادة اسػػػت داـ األ فرصػػػاً  متالمػػػيفك المعطػػػا-

 .مشابية أو جديدة
 يلي: أف يقـو بما اإلستراتيجيةوعلي المالـ في ىذه 
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 تحضير مجموعة مف األسئلة التي تتال  بصورة مباشرة بالموضوع. -
يتسػػػني للػػػل مػػػف حتػػػي  أف تحتػػػوم األسػػػئلة علػػػي مصػػػطلحات تتالػػػ  بصػػػلب الموضػػػوع, -

 , اإللماـ بيا ملمامًا تامًا ومف نـ يمكف ليـ تاريفيا.متالـالمالـ وال
علػػي المالػػـ أف يحػػدد ال طػػوات اإلجرائيػػة بحيػػث تلػػوف متسلسػػلة, ومترابطػػة, ومتماسػػكة,  -

 بحيث يددم ذلؾ ملي بناك مستو  مارفي مفاىيمي متال  بطبياة المادة.
اميػػة, لقيػػاس مػػد  مػػا تحقػػ  مػػف أىػػداؼ  اصػػة علػػي المالػػـ اسػػت داـ أسػػئلة تقويميػػة  ت -

  بلؿ المنا شة الصفية.
علي المالـ أف يحدد التراب  النظرم والاملي اإلجرائي, حتي يشكل نموذجًا مارفيًا للمػادة  -

 التي ُعرضت.
, حتػػػي يتسػػػني ليػػػـ اإللمػػػاـ بالطريقػػػة بشػػػكل تػػػاـ. )سػػػبلمة, متالمػػػيفمعطػػػاك أوراؽ عمػػػل لل -

2007 ,42) 
 جديدة منل: أف يضيق ملي أدواره السابقة أدواراً  Posnerنموذج  وعلي المالـ في

كمػا ىػو موضػا فػي حػوار  متالـنسبة للمفيـو وليس بالنسبة للأف يكوف المالـ ال صـ بال -
 سقرا 

 (.74, 2990مطر,للتفكير الالمي) أنو يمنل أنموذجاً  -
فػ  نمػوذج بوسػنر للتغييػر و د استفادت الباحنة مف المبادئ السابقة في تصميـ ال ط  الدراسية و 

المفػػاىيمي, كمػػا حرصػػت علػػي تطبيػػ  ىػػذه المبػػادئ أننػػاك تنفيػػذ التجربػػة, مذ تػػـ السػػماح للتبلميػػذ 
باػػػرض مػػػا لػػػدييـ مػػػف أفكػػػار وتصػػػورات عػػػف طريػػػ  المنا شػػػة والحػػػوار, كمػػػا تػػػـ القيػػػاـ بتحضػػػير 

ية واألنشطة ضمف مجموعة مف األسئلة تتال  بالمفاىيـ المدروسة, وتنظيـ باض الموا ق التاليم
أوراؽ عمػػل تػػـ توزيايػػا علػػي التبلميػػذ, واكعطػػائيـ الفرصػػة السػػت داـ مفػػاىيميـ القبليػػة فػػي التفسػػير 
يضػػػاح عػػػدـ فائػػػدتيا فػػػي الحػػػل, مػػػع مبػػػراز  ػػػدرة وماقوليػػػة وفائػػػدة  ومنا شػػتيـ فػػػي ىػػػذه المفػػػاىيـ, واك

نلػػػة وال أمنلػػػة عػػػف كػػػل المفػػػاىيـ الصػػػحيحة الجديػػػدة فػػػي الموا ػػػق التاليميػػػة الم تلفػػػة, نػػػـ تقػػػديـ أم
 مفيوـ, وأ يرًا تنبيت المفيوـ الجديد وتازيزه عف طري  طرح أسئلة جديدة يتـ تطبيقو فييا. 

 مفهوم أساليب التعمم:-3-6

اللشق عف الفػروؽ فػي محػداث التغييػر المفػاىيمي واالحتفػا   ىو مَف أحد أىداؼ البحث الحالي  
لذلؾ وجدت الباحنة  (.ألسلوب تالميـ)السطحي, والفااؿ بيذا التغيير في الفيـ بيف التبلميذ, تبااً 

 ـ والتارؼ علييا في ىذه الدراسة النظرية.  مفيـو أساليب التال ضرورة تناوؿ
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أف األفػػراد يشػػرعوف فػػي الػػتالـ ألسػػباب عديػػدة, وتحػػدد تلػػؾ األسػػباب كيػػق  (Biggs)يػػر  بيجػػز  
تحدد تباًا لذلؾ نوع نواتة التالـ, ويضيق  يسللوف في التالـ, والطرؽ التي يسللوف بيا في التالـ

 :الطريقة أو الاملية, والنالنة :والنانية ,المد بلت :: األوليفرادبيجز مراحل نبلث تصنق تالـ األ
في مرحلة الطريقة أو الاملية استراتيجيات تتبلكـ  فرادنتائة التالـ, كما يست دـ األ الم رجات أم

 .تيجية ىػػو مػػػا أسػػماه أسػػػلوب الػػػتالـرتبػػا  بػػػيف الدافايػػة واالسػػػترامػػع دوافايػػػـ للػػتالـ, وأف ىػػػذا اال
 (.30دت,)مصطفي , 

وتارؼ استراتجيات التالـ بةنيػا مجموعػة  طػوات أو سػلوكيات واعيػة يسػت دميا المػتالـ للػي     
صبرم, وتاج الديف, تاينو علي التساب المالومات الجديدة, وت زينيا واالحتفا  بيا واسترجاعيا)

بينمػػػا تشػػػير أسػػػاليب الػػػتالـ ملػػػي تفضػػػيبلت فػػػي ماالجػػػة المالومػػػات والتػػػي يمكػػػف  (.63, 2000
اعتبارىػػػا سػػػمات ش صػػػية, ومػػػف نػػػـ فػػػ ف أسػػػلوب الػػػتالـ أوسػػػع مػػػد  مػػػف مسػػػتراتيجية الػػػتالـ, ألف 
األسػػػػػػػػػػػػلوب يتضػػػػػػػػػػػػمف اسػػػػػػػػػػػػتراتيجيات م تلفػػػػػػػػػػػػة, ويشػػػػػػػػػػػػتمل أيضػػػػػػػػػػػػًا علػػػػػػػػػػػػي عوامػػػػػػػػػػػػل دافايػػػػػػػػػػػػة 

اتيجيات التالـ التػي ي تارىػا المػتالـ تتحػدد فػي (. وبالتالي ف ف استر 84, 2000وش صية)عجاج,
 ضوك أساليب التالـ المفضلة لديو. 

نبلنػػة أسػػاليب للػػتالـ ىػػي الاميػػ  والسػػطحي والتحصػػيلي, والتػػي تتضػػمف نبلنػػة  بيجػػزحػػدد  و ػػد   
 الدا لية وال ارجية والتحصيلية. أنواع مف الدافاية ىي

 (1جدول  

 أساليب التعمم في ضوء نظرية بيجز

التحصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيلي  Deepالامي   Surfaceلسطحي ا 
Achiveing 

Motive 
 الدافع

 ػػػػارجي, ال ػػػػوؼ مػػػػف 
 الفشل

دا لػػػػػػػػػػػػي, اىتمامػػػػػػػػػػػػات 
 جاّدة

التحصػػػػػػػػػػػػػػػيل بيػػػػػػػػػػػػػػػدؼ 
 تحقي  الذات

Strategy 
 االستراتيجية 

غايػػػػة الػػػػتالـ محػػػػدودة, 
 تالـ روتيني ,
 معادة اإلنتاجية

الفيػػػػػـ , اللشػػػػػق عػػػػػف 
المانػػػػػػػي, الػػػػػػػرب  بػػػػػػػيف 

 ال برات وتلامليا

سػػػػت داـ فاػػػػاؿ للو ػػػػت ا
 والمكاف

 (.262 ,2004)الدردير,
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يتضػػػػا مػػػػف الجػػػػدوؿ أف أسػػػػلوب الػػػػتالـ الػػػػذم يتبنػػػػاه التلميػػػػذ يتفػػػػ  مػػػػع دافايتػػػػو ملػػػػي الػػػػتالـ. أمػػػػا 
جرائيػػة ينّفػػذىا التلميػػذ أننػػاك تااملػػو مػػع المػػادة التػػي  االسػػتراتيجية فيػػي عبػػارة عػػف أنشػػطة مارفيػػة واك

 . يتالميا وفقًا لدافايتو ملي التالـ

 ب التعمم:اليتعريف أس-3-6-1

( أنػو مػف الصػاب جػدًا تقػديـ تاريػق Cano-Garcia&Hughesوىجيػز ) جارشػيا –ير  كانو 
 مفرد ود ي  عف أسلوب التالـ فكل باحث يارض تاريفًا  اصًا بو وذلؾ لادة أسباب منيا:

 ا تبلؼ األسس النظرية التي يبني علييا الباحنوف نماذجيـ. -
 اس م تلفة لتحديد أساليب التالـ.است داـ أدوات  ي -
 مف أبااد عملية التالـ. واحد   عادًة ما ييتـ الباحنوف بباد   -
 (.58, 2005الضاق في نبات وصدؽ باض أدوات القياس. )راشد,  -

 :التي  دميا الباحنوف في ىذا المجاؿ وفيما يلي عرض ألىـ تااريق أساليب التالـ

طريقػة تفاعػل المػتالـ بةنيػا  (Shearer& Tallmadge, 1969وتالمػدج ) شػيررعرفيػا  -
للبيئػة التاليميػة  اً مع متغيػرات البيئػة التاليميػة التػي ينػتة عنيػا تحصػيل تاليمػي يظيػر أنػر 

 (.346, 2000 طامي, و طامي,  عف)
سػػلوكيات مارفيػػة, انفااليػػة, فيزيولوجيػػة, تامػػل ( بةنيػػا Keefe, 1979كيػػق )وعرفيػػا  -

ة ويتاػاملوف مايػا, تػي يػدرؾ بيػا المتالمػوف البيئػة التاليميػكمدشرات نابتة نسبيًا للليفية ال
 (.62, 2000صبرم, وتاج الديف,  عف) ويستجيبوف ليا

طريقػػة الفػػرد الطبيايػػة الفطريػػة المفضػػلة فػػي التسػػاب فقػػد عرفيػػا بةنيػػا  (Reidريػػد )أمػػا  -
ويرخ, الشػػ )عفواالحتفػػا  بيػػا, واإلبقػػاك علييػػا المالومػػات والميػػارات الجديػػدة, وماالجتيػػا,

2006 ,232.) 
الفػػرد لتشػػرب وماالجػػة وحفػػذ طريقػػة وب الػػتالـ بةنػػو أسػػل( De Belloدم بيلػػو) ياػػرؼو  -

 ( .59, 2005. )راشد, وتذكر المالومات
( أسػػػلوب الػػػتالـ بةنػػػو طريقػػػة ماالجػػػة الفػػػرد للمشػػػكبلت التربويػػػة 2982وعػػػّرؼ مػػػاللود ) -

الفػػػرد المارفػػػي والبيئػػػة  واالجتماعيػػػة باالعتمػػػاد علػػػي ال بػػػرات التػػػي تتػػػوافر فػػػي م ػػػزوف 
 (6, 2022سليموف, )ال ارجية المدنرة في التاليـ.

في مدراؾ وماالجة  متالـ: بةنو الطريقة التي يست دميا ال Kolob( 2984وعّرفو كولب ) -
, Converger المالومات أنناك عملية التالـ, ويقسمو ملي أرباة أساليب ىي: التقاربي
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 .Accomodator, والتليفي Assimilator, االستياابي Divergerالتباعدم 
Kolob,1984,25)                                                                ) 

ريق السػػابقة توصػػلت الباحنػػة ملػػي التاريػػق اإلجرائػػي اآلتػػي ألسػػلوب الػػتالـ: ضػػوك التاػػاوفػػي 
ة )الطبياػالمتالمةوحػدة الجػودة فػي الذاتيػة فػي التاامػل مػع المالومػات والمفػاىيـ المو تلميذ طريقة ال

نجاز مياـ التالـ المطلوبة منو.  في الجميورية الاربية السورية(, واك
 (:لفعالوا ,تعريف أسموبي التعمم  السطحي-3-6-2

حددا  فااؿ( تاريفًا ألسلوبي التالـ السطحي والMarton&Saljo, 1976وضع مارتوف وسالجو )
 : مف  بللو مبلمحيما علي النحو اآلتي

ما يجب تالمػو ملػي االحتفػا  بالحقػائ  غيػر متالميف ـ السطحي: ويتحدد با تصار الأسلوب التال
 متالمػػوف فيحػػاوؿ ال أو الفاػػاؿ المترابطػػة السػػتاادتيا فػػي االمتحػػاف, أمػػا فػػي أسػػلوب الػػتالـ المامػػ 

لتلامػل مدراؾ ما يجب تالمو )األفكار والمفاىيـ(, حيػث يتضػمف التفكيػر, البحػث والسػاي للػرب  وا
 (.Cornelius, 2000,2بيف الاناصر أو المكونات, وتطبي  األفكار )

بةنػػو ينزعػػة لػػد  الطػػبلب للتفكيػػر  فاػػاؿ( أسػػلوب الػػتالـ الRamsden, 1979وعػػّرؼ رمسػػدف )
بػػالماني, والقيػػاـ بمحػػاوالت فاالػػة لػػرب  األ سػػاـ أو األجػػزاك الم تلفػػة للػػنص بباضػػيا الػػباض, أو 

نػػػػـ ربػػػػ  المالومػػػػات ب بػػػػراتيـ الش صػػػػيةي وعػػػػرؼ أسػػػػلوب الػػػػتالـ بالموضػػػػوعات األ ػػػػر , ومػػػػف 
السطحي بةنو ينزعة لد  الطبلب لحفذ أجزاك مف الميمة, وماالجتيا كظاىرة منازلة عف ذواتيـ, 
مذ ياتمدوف الحفذ الصـ لمحتو  المادة بػدوف تةمػل, حيػث يكػوف مػد ليـ لماالجػة الميػاـ سػلبيًا ي 

(Guneo&Harnish, 2002,1.) 

يػػر  أف األسػػلوب السػػطحي: يقػػوـ علػػي أسػػاس الدافايػػة ال ارجيػػة وال ػػوؼ مػػف الفشػػل ف يجػػزأمػػا ب
أسػػػلوب الػػػتالـ الفاػػػاؿ: يقػػػـو علػػػي أسػػػاس الدافايػػػة الدا ليػػػة والفيػػػـ و  وغايػػػة الػػػتالـ فيػػػو محػػػدودة.

 (262-262, 2004الحقيقي لما تالمو التلميذ. )الدردير, 

 لمتعممين ذوي التعمم الفعال:خصائص المتعممين ذوي التعمم السطحي وا-3-6-3

, فاػػاؿذوم األسػػلوب ال متالمػػيف صػػائص ال ( Prosser&Trigwelوتريجويػػل ) لقػػد حػػدد بروسػػير
يظيػروف الفيػـ, ويحػددوف  الفاػاؿذوم األسػلوب  متالمػيفذوم األسلوب السػطحي بػةف ال متالميفوال

ة  ليػة, أمػا مػف حيػث المفاىيـ ال اصة بالموضوع, وال ية ػذوف الموضػوعات كمػا تاطػي ليػـ بصػور 
يحػػػاولوف ميجػػػػاد الابل ػػػات بػػػيف م تلػػػق الموضػػػوعات والمػػػػادة  متالمػػػوف ارتبػػػا  األفكػػػار, فيػػػدالك ال

الجديدة, وكذلؾ فيـ يربطػوف األفكػار بموا ػق الحيػاة الحقيقيػة, ويػدمجوف موضػوعيـ فػي الموضػوع 
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المػادة واسػترجاعيا  الػذيف يتبنػوف األسػلوب السػطحي فيػـ يركػزوف علػي تػذكرلمتالموف الللي, أما ا
أبػو ناشػػي, عػػف حرفيػًا, وال يكترنػوف بالتطبيقػػات وبالممارسػات لمػػا يقردونػو ومػد ليـ سػػلبي للميمػة )

2996 ,27) 

كمػػػا يػػػر  بيجػػػز بػػػةف المتالمػػػيف ذوم األسػػػلوب السػػػطحي فػػػي الػػػتالـ يػػػروف أف الػػػتالـ المدرسػػػي  
ز متطلبػػػات المحتػػػو  طػػريقيـ نحػػػو غايػػػات أ ػػػر  منػػػل الحصػػػوؿ علػػي وظيفػػػة, ونيػػػتيـ ىػػػي منجػػػا

الدراسػػي عػػف طريػػ  الحفػػذ وتػػذكر واسػػترجاع المحتػػو  الدراسػػي الػػذم ياتقػػدوف أنػػو سػػيددوف فيػػو 
 االمتحاف فيـ يحفظوف عف ظير  لب مالومات بسيطة مف أجل االمتحاف.

أمػػا المتالمػػوف ذوم األسػػلوب الفاػػاؿ فػػي الػػتالـ فيػػـ ييتمػػوف بالمػػادة الدراسػػية وفيميػػا واسػػتياابيا   
كوف أىميتيػػػا المينيػػػة, ويػػػروف أف الدراسػػػة منيػػػرة الىتمامػػػاتيـ, ويقومػػػوف بػػػالرب  بػػػيف ال بػػػرات ويػػػدر 

وتلامليػػا, ويبحنػػوف عػػف التشػػاؼ المانػػي ويسػػاوف لمارفػػة القصػػد والغايػػات وراك المػػادة الدراسػػية, 
, ويحصلوف ع لي ولدييـ اىتمامات جادة نحو الدراسة, ويقوموف برب  األفكار النظرية ب برة كل يـو

المارفػػػة مػػػف م تلػػػق المقػػػررات الدراسػػػية ولػػػدييـ القػػػدرة علػػػي تفسػػػير وتحليػػػل المالومػػػات وشػػػرحيا 
وتل يصيا والتارؼ علي األفكار الرئيسية والتمييز بينيا وبيف األفكػار النانويػة المتضػمنة بػالمحتو  

تػو  وتنظيمػو فػي المح اكبالمارفة الجديدة, ويقوموف ببنػ الدراسي, كما أنيـ يربطوف المارفة السابقة
 (262, 2004(. )الدردير, متالميفكيد يكوف دا ليًا )مف دا ل المطار كامل محكـ والتو 

بػػػػيف أصػػػػحاب األسػػػػلوب الفاػػػػاؿ وأصػػػػحاب األسػػػػلوب  (Entwistle,1981)سػػػػتلانتو  كمػػػػا يمّيػػػػز
 السطحي:

 حيث ُيمّيػز األسػلوب السػطحي القػادريف علػي تػذكر باػض الحقػائ  فػي موضػوع مػا, والتػي تػرتب 
باألسئلة فػي ىػذا الموضػوع, وياتمػدوف فػي دراسػتيـ علػي التاليمػات الواضػحة والمنػاىة المحػددة, 

 والحفذ , واألسلوب المنطقي في الوصوؿ ملي الحقائ  تفصيبًل.
بقػػػدرتيـ ورغبػػػتيـ فػػػي البحػػػث عػػػف المانػػػي واسػػػت داـ التشػػػابو  الفاػػػاؿويتمّيػػػز أصػػػحاب األسػػػلوب 

لاملػػػة, عػػػبلوة علػػػي ربطيػػػـ لؤلفكػػػار الجديػػػدة بػػػال برات والتمانػػػل فػػػي وصػػػق األفكػػػار بصػػػورة مت
 (22, 2022السابقة, ويميلوف ملي است داـ األدلة والبراىيف في تالميـ. )سليموف, 

و ػػد الحظػػت الباحنػػة أننػػاك تنفيػػذ التجربػػة عػػدـ انػػدماج التبلميػػذ ذوم الػػتالـ السػػطحي فػػي أداك    
ؽ الامل و األنشطة كابك نقيػل علػييـ, وىميػـ المياـ المطلوبة بشكل كبير, مذ ينظروف ملي أورا

الوصػػوؿ ملػػي اإلجابػػة, وانتيػػاك األنشػػطة. فيػػـ يفتقػػدوف أعػػادة التنظػػيـ, علػػي عكػػس التبلميػػذ ذوم 
الػػتالـ الفاػػاؿ الػػذيف ينػػدمجوف بشػػدة وين رطػػوف فػػي تنفيػػذ النشػػا  برغبػػة  ويػػة فػػي الػػتالـ, ولػػدييـ 

ة الماػػػػارؼ والميػػػػارات وتنظيميػػػا دا ػػػػل بنيػػػػتيـ  ابليػػػة لئلجابػػػػة علػػػػي كافػػػة األسػػػػئلة, وىميػػػػـ تنميػػػ
 المارفية.  
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 أهمية الكشف عن أساليب التعمم: -3-6-4

أف طػبلب الجاماػة الػذيف يتالمػوف ( Nelson, et-al,1990)أوضػحت دراسػة نيلسػوف و  ػروف 
صػػرارًا فػػي تالميػػـ دا ػػل الجاماػػة, باإلضػػافة ملػػي أف  وفػػ  أسػػلوب تالميػػـ يكونػػوف ألنػػر منػػابرة واك

 يب التالـ تمنل عنصرًا ميمًا في عملية التالـ.أسال

أف يكيفوا ويادلوا أساليب والمالموف الذيف يستطياوف فيـ أساليب التالـ يستطياوف بصورة أفضل 
 وكذلؾ المواد واألدوات لتبلئـ أساليب التالـ لد  طبلبيـ. تاليـال

طالػب وضػرورة أساسػية ملحػة باإلضافة ملي أف فيـ أساليب التالـ يجب أف يكػوف وسػيلة مدىلػة لل
دراؾ أسػاليب الػتالـ يمكننػا مػف فيػـ الفػروؽ الفرديػة بػيف  حيث أوضحت عػدة دراسػات أف الػوعي واك

 .(62, 2005المتالميف في المدارس والجاماات. )راشد, 

و د  امت الباحنة بالتارؼ واللشق عف أساليب الػتالـ لػد  التبلميػذ باسػت داـ مقيػاس أسػلوبي    
حي والفااؿ( الػذم  امػت ب عػداده باالسػتفادة مػف عػدد مػف المقػاييس الاربيػة واألجنبيػة التالـ)السط

المترجمة, وذلؾ بيدؼ مارفة أنر نموذج بوسنر في محداث التغيير المفاىيمي واالحتفػا  بػو لػد  
 كَل مف التبلميذ ذوم التالـ السطحي والتبلميذ ذوم التالـ الفااؿ في الدراسات االجتماعية.

 العوامل المؤثرة في أساليب التعمم:-3-6-5

ىناؾ مجموعة مف الاوامل التي ليا األنر اللبير علػي تبنػي المتالمػيف ألسػلوبي الػتالـ )السػطحي 
 والفااؿ(. منيا:

 عوامل متالقة بالمتالميف: )ال برة السابقة, القدرة, أساليب التالـ المفضلة(. -
ية, طرائػػػ  التػػػدريس والتقيػػػيـ, المنػػػاخ, عوامػػػل متالقػػػة بالسػػػياؽ التدريسػػػي: )المػػػواد الدراسػػػ -

 ( 263, 2004واإلجراكات المدسسية(. )الدردير, 
 وبالتالي تلوف أساليب تالـ المتالميف متوائمة مع السياؽ والمقررات الدراسية. 

( أنو عندما ترتلز الطرؽ والوسائل التاليمية وتتـ علي أساس أسػلوب Park,2000ويذكر بارؾ )
 دم ملي زيادة تحصيل التبلميذ وتحسيف اتجاىاتيـ نحو المدرسة.التالـ ف ف ىذا يد 

ونيـ المػػػػوي المتالميفمالمػػػػوف االحتياجػػػػات ال اصػػػػة بػػػػأنػػػػو عنػػػػدما يحػػػػدد ال اتوأوضػػػػحت الدراسػػػػ
وتحصػػيليـ زيػػادة  متالمػػيفىػػذا يػػددم ملػػي زيػػادة دافايػػة البالطريقػػة التػػي يفضػػلونيا فػػي الػػتالـ فػػ ف 

ملػػػي الػػػتالـ والتػػػذكر واالسػػػتمتاع بػػػالتالـ بدرجػػػة ألبػػػر عنػػػدما  يميلػػػوف  متالموف دالػػػة محصػػػائية. فػػػال
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يتالموف مف  بلؿ أساليب تالميـ المفضلة باإلضػافة ملػي زيػادة التحصػيل وتحقيػ  درجػات أعلػي 
 (.62, 2005)راشد, يتـ فييا تدعيـ أساليب تالميـمف الموا ق التاليمية التي ال 

االجتماعيػة البديلػة باسػت داـ نمػوذج بوسػنر, كػاف  وبما أف الباحنة  د عملت علي تاػديل المفػاىيـ
 البد مف تناوؿ مادة الدراسات االجتماعية مف حيث طبياتيا, وأىداؼ تدريسيا.

 الدراسات االجتماعية-3-7

طل  مصطلا الدراسات االجتماعية عادة علػي المنػاىة المدرسػية التػي ُتانػي بدراسػة اإلنسػاف, ي  
 التي تجال ىذه الابل ات علي أحسف وجو ممكف. والابل ات اإلنسانية, والوسائل

ويمكف تاريق الدراسات االجتماعية بكلمة واحدة, وىي الناس: وذلؾ مف حيث مايشتيـ ضػمف   
جماعات متاددة في أمالف  اصة وزمف مايف, وتنظيميـ حياتيـ, والتسابيـ أرزا يـ, ومف حيث 

 (25, 2006) ضر,سلوكيـ و صائصيـ الش صية.

 عة الدراسات االجتماعيةطبي-3-7-1

سات االجتماعية مادتيا مف الماارؼ والميارات والقيـ التي تشكل م رجػات الفػروع الدرا تستقي   
الم تلفػػػة للالػػػوـ االجتماعيػػػة. وتامػػػل علػػػي تلييػػػق ىػػػذه الم رجػػػات بمػػػا يتناسػػػب مػػػع مرحلػػػة نمػػػو 

التفاعػػػل اإليجػػػابي مػػػع المػػػتالـ إللسػػػابو اللفايػػػات األساسػػػية الضػػػرورية للمػػػواطف بمػػػا يسػػػما لػػػو ب
 المجتمع وأنظمتو ومع البيئة علي الصايديف المحلي والاالمي.

نساف فيي تتناولو فردًا لو نقافة وتاريخ و اإلاىتماميا ىعية في أف محور تتميز الالوـ االجتما
واحتياجات وتطلاات مستقبلية ودوافع, ي ضع باطراد ملي تةنيرات  ارجية بسبب تقانات االتصاؿ 

ورة مما يدنر في أنما  سلوكو وطبياة القرارات التي يت ذىا في تفاعلو مع المجتمع المحلي المط
والمكاف الذم يايش فيو, مضافة للتفاعل المتزايد مع المجتماات الاالمية.)وزارة التربية, كتاب 

 ( 22, 2022المالـ,

 الدراسات االجتماعية أهداف تعميم-3-7-2

 ملي تحقي  األىداؼ الاامة التالية:عية الدراسات االجتما يرمي تاليـ

 المعرفة الوظيفية-3-7-2-1

 :ويندرج تحت المارفة الوظيفية األىداؼ المارفية التالية
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تتػػيا لػػو  تزويػػد الطالػػب بمجموعػػة مػػف المالومػػات والحقػػائ  والمفػػاىيـ والمبػػادئ والنظريػػات التػػي-
دراؾ طبياة القدرة علي تفيـ عناصر مجتماو   الابل ات السائدة فيو.ومكوناتيا, واك

 التارؼ علي نقافات الشاوب األ ر .-

التارؼ علي الظروؼ والاوامل التي تساعد في تشكيل  صػائص اإلنسػاف وا تبلفيػا مػف مكػاف -
 آل ر ومف و ت آل ر.

 االست داـ الجيد لمصادر المارفة.-

 كشق الابل ة بيف األسباب والنتائة.-

 دة.تطبي  نتائة المارفة في موا ق جدي-

 تنمية القدرة علي المبلحظة المباشرة.-

 االتجاهات والقيم-3-7-2-2

وتتضمف تنمية الروح الوطنية, والحساسية االجتماعية, وتفضيل مصلحة الجماعة علي مصػلحة  
المسػػػدولية المدنيػػة والقػػػيـ الروحيػػػة, الػػوعي السياسػػػي و الفػػرد, وتحقيػػػ  المواطنػػة الصػػػالحة, وتنميػػػة 

 , واالتجاه نحو تقدير الذات وتقدير الامل التااوني, وتقبل النقد.يةوتةليد الفضائل ال لق

 المهارات:-3-7-2-3

وتتضػػمف تنميػػة القػػدرة علػػي التابيػػر والمنا شػػة والمشػػاركة الالميػػة فػػي الحػػوار وتقبػػل الػػرأم والػػرأم  
وتنميػػػػة ميػػػػارات التفكيػػػػر النا ػػػػد, وتوظيفيػػػػا فػػػػي حػػػػل المشػػػػكبلت, وكػػػػذلؾ تنميػػػػة ميػػػػارات  اآل ػػػػر

والقػػواميس  تالمػػيف البحنيػػة, وميػػارات  ػػراكة ال ريطػػة, وتفسػػيرىا وتحليليػػا, واسػػت داـ األطػػالسالم
 (30-29, 2006) ضر,.الجغرافية والتاري ية

وكػػوف الغايػػة مػػف تالػػيـ الدراسػػات االجتماعيػػة مسػػاعدة المػػتالـ علػػي فيػػـ نفسػػو ومجتماػػو وبيئتػػو  
والقػػيـ, وتطػػوير المفػػاىيـ التػػي تجاػػل منػػو والاػػالـ مػػف حولػػو, وعلػػي التسػػاب الماػػارؼ والميػػارات 

فقػػد يطػػور التبلميػػذ مواطنػػًا فػػاعبًل فػػي مجتماػػو, وكػػوف مػػادة الدراسػػات االجتماعيػػة غنيػػة بالمفػػاىيـ 
أننػػاك تالميػػـ مفػػاىيـ بديلػػة تػػدنر فػػي تالميػػـ البلحػػ , لػػذلؾ ا تػػارت الباحنػػة باػػض مفػػاىيـ ىػػذه 

 ي المفاىيـ وييتـ بتالميا بشكليا الصحيا. المادة لماالجتيا وف  نموذج بوسنر الذم يركز عل
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بالنظريػػة البنائيػػة  مػػف عػػرض يظيػػر ارتبػػا  نمػػوذج بوسػػنربنػػاًك علػػي مػػا سػػب  : خالصةةة -3-8
وانبنا ػػػػو عنيػػػػا, فقػػػػد تػػػػـ التاػػػػرؼ علػػػػي افتراضػػػػات ىػػػػذه النظريػػػػة ومبادئيػػػػا و صائصػػػػيا وتياراتيػػػػا 

سياماتيا وغير ذلؾ, والتاػرؼ علػي المفػاىيـ والمفػاىيـ الب ديلػة, وطرائػ  واسػتراتيجيات ماالجتيػا واك
حداث التغيير المفػاىيمي, كمػا تمػت اإلضػاكة علػي نمػوذج بوسػنر ومارفػة مبادئػو واسػتراتيجياتو  واك
وكيفية ت طي  التاليـ وفقًا ليذا النموذج إلحداث عملية التغيير المفاىيمي وغيره ممػا يلػـز إلجػراك 

 لجانب الميداني الذم يتارض لو الفصل التالي.البحث الحالي؛ ويمكف للباحنة االنتقاؿ ملي ا
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 الفصل الرابع

 لبحث ا إجراءات

 مقدمة:-4-1

ص همممممي:صيتضمممملنصل المممممعصل ًممممي يصًرضمممممي صتالممممي مي صل مممممرلولتصل  ًمممم  صلمممممنصلرلًممممعص  ممممميوص د لتمممم 
 ممتي مصل امموًيص ل ايمميلص صيرصل لامميهممصلت تليًمممم ص ل ممميسص امم   يصل مم)صل  ر مميلاصل تي ملممي ص ل ت

 تومممم ذرصهممممذ صلقد لتص ت  مللممممميصلممممنص ممممرلصًرضمممممليصً مممم ص هممممعصل   مممممر ص لت تلممممي ص لق مممممذص
يرصًي ممممصمممم   لممم لص  ممم صل نممميعصل  لمممي يص ممممصل تص ص ت رذمممذصهمممذ صلقد لتصلامممتورًمي ص لرًظممميتلم

صل  ً صتلليدل ص ت ايذصل ت ر مصل  لي مم.

 بناء أدوات البحث: -4-2

 رنامج التعميمي:بناء الب -4-2-1

ل درلاممميتصلت تليًمممممص ترليمممذصل لممم صلممميد صتممممصتلممملممصل لًتممم يصل تي ملممميص يمممددصلمممنصدر سص
   اممم ر ص ذ مممكص تي مممممصهمممذلصل  ر ممميلاصصل رل مممألصلقاياممميص رمممجصلامممترلتي ميتصل تمييمممرصل لاممميهملي

مممممصل ضممممي ومصرت  ممممتصل لًتمممم يصل تي ملمممميص اامممم ص ي ورذ مممممص مممممصل ت رذ مممممم ص لمممميصل ل لً    ل لً 
صيتيد  ص قدصلرتصًل ممص  يوصل  ر يلاصل تي مليص يد صلرلًعص هي:ل ل

 المحتوى التعميمي: ختيارا-4-2-1-1

مي يصل لًت يصل تي ملي:صل   رلتص ل لييرفصل تيصتمصل ت ومطص ليصلنصق ع ص ليصتضل  صلنصً ي جص
ص. تً يجص هدلفصليي مص لايهممص  رييرص ل يدئص لليرلتص لت يهيت

 لًت يصقدصمي نصلًت يصلايقصتي مليصييلع ص  صلًت يصًلمصلامم ص  ص يص ذ درص ي ذيرص نصل
  67 ص2004 زوصلنص  زلوصل درس.)ل ًل ز ص

مد صلق  م ص  يدصلتورعصً  صل ليجصل درلاميتصلت تليًمممص  لم صل رل مألصلقاياميصتممصل تمميرصل ً 
  ص قمممدصل تيرتلممميصصلمممنصل بتممميذصل ل مممررص يي مممتص ي ممم لنص)صل و ميممممصرممميصل  لل رذممممصل ير مممممصل اممم رذم

ممممصل تمميصيتيممر صل ترليممذص مممصلقاياممممص ل اًر ل  يً مممص م مم صلًت لهمميص ي لامميهممصلت تليًممممصل لت ً 
 درلاتليصتً ي ص ل تيصمل كصل ترليذصً  ليصلايهممص  رييرص تل رلتص دي م صهذلصلقلمرصل مذيص  دتم ص

صصصصصصصصصصصأل ص يمممممذ كصً مممممدصاممممم ل ليصل  يً ممممممصلمممممنص مممممرلصت ر تلممممميصرممممميصتي مممممممصل لممممميد ص ترليمممممذصل لممممم صل رل ممممم
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مد  ص   يديدصلنصل ترليذصًنصهذ صل لايهمم صلليصنّيعصدلريي ص درلامصل لاميهممصل لتضمل مصرميصهمذ صل ً 
يتصل تي مممم:ص)ل قممألص و مميصل  لل رذمممصل ير ممممص ممد صً مم صاممتمصدر سصتتضمملنصل ل ضممً   تًتمم يصل ً 

ل و مسص ل ل ميخصص يتصل و ميممصريصام رذم ل ا رذم صل تضيرذسصريصل  لل رذمصل ير ممصل ا رذم صل  ي
ل لي مممممصرممميص و ممميصاممم رذم صل تممميصرممميصاممم رذم صل لممم لردصل لت مممدد ص ل لممم لردصليمممرصل لت مممدد  صل لممم لردص

 صًلممصدرلامممص ليمدلص11لمنصل بتميذصل ل مرر ص تيوم صرميص)ص 35-11ألصً  صل لاًيتص) ضتت
مي ص ص.ًلتينص ا ً 

 تحميل المحتوى التعميمي واستخراج المفاهيم: -4-2-1-2

ممد ص صص تلمميدصل ا ممر صيً  ممد ص)ل و ميمممصرمميصص قتضمملهممذلص ص تً يممع صتمممصًل لممنصل  يً مممص تً يممعصلًتمم يصً 
قممرلو صيمعصر ممر ص ردتصرميصل لًتمم يص ل  ًم صرملمميص ذلصل  لل رذممصل ير مممصل امم رذم صل تميصتمممصل تميرهميص

تلمممد تصيي مممتصتل مممعصلال لمممي صل تليًممممي ص رمممجصل تيرذممم صل مممذيص مممريصتًديمممد ص لي ممم صل لالممم م.ص قمممدصًل
مممص ذ مكص لمي  مصتمومممصيمعصص–مصيهممصً م صتلم ي صل لاميهمم:صل ر مامل لامصتًديمدل  يً مصريص ل اًر
 ص قممدصتمممص ضمميليصرمميصقي لمممصتتضمملنصًلمم دينصلرد صرمميصل لًتمم يص رممجص لمم ذجص  امم رل لامميهممصل مم ص

صل. صلال لي صريصل تً يعصلق ص33لق ل:صل لايهمم ص ل  ي ي:صدت تليصل ي لممصل لًمًم.ص   غصًددهي)

صل تً يعصلنصنلريدص ل لًت يصلر ص ي ممصصتً يع ل  يً مصصل   يتصً رصل زلن:صقيلتص:صثبات التحميل
 ص ذ  مم ص لال لممي  ص ذ ممكص  تمبممدصلممنص  مميتصل تً يممع30ر  ممغصًممددصل لامميهممصرمميصهممذ صل لممر )صلق ل
ص تي اصل تً يعصريصل لرتين:ل تي يصصل  د ل

 (2جدول )
صةمن قبل الباحثالمختارة الوحدة التعميمية محتوى تحميل  
ًممددصل لامميهممصرمميصصل لايهممصل  يت م

صل تً يعصلق ل
صًممددصل لامميهممصرممي
صل تً يعصل  ي ي

ص  يطصلت ترفص  يطصلتتايقص

ص3ص30ص30ص33
ص .134 ص1999 مصًايذصلييلعصل   يتص يات دلمصل لييد مصل تي ممص)ًاي م 

ص%90.90%=صص100 ص×ص)ص  يطصلت ترفص+ص  يطصلتتايق /)  يطصلتتايقص

ص هذلصيدلصً  ص  يتصًيٍلص  تً يع.

ممد صلق  مم صبل و ميمممصرممي_ص تممي اصل تً يممع:ص ممتاصًممنصتً يمم  ص30ل  لل رذمممصل ير ممممصل امم رذمبص)صعصل ً 
ص. دتتتليصل ي لممصل لًمًم صي ضحصقي لمصل لايهممص4لال لي صل تليًمي ص ل ل ًجصرقمص)
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ممصلممنصل اميد صل لًيلممينصل ًممجص يممر صقي لمممصصل  يً ممصقيلممتصدد  التحميددل:  ل تً يمعصً مم صل لً 
 ل مممدلوصئرل لممممص ورذ ممممصل تً يمممعص  تي  ممم  ص  ممميوتصل لرًظممميت:صل لاممميهممصل ياممم مص ليمممميرص1رقممممص)

 ل تً يع صلألصتيديعص امطصريصل لميلمصل  م مم.ص قدصتمصذ ك.

 تصميم البرنامج التعميمي: -4-2-1-3

 لممم تصل  يً ممممصلمممنص ر لممميص  ممم صرلممممص لممم ذجص  اممم رصتممممصل  مممميمص لرل يممممص د مممميتصل درلاممممصل تممميصت
  ص2000 لاممممممممممترلتي ميت ص ل يد مممممممممم  صيلمممممممممميصلو يممممممممممتصً مممممممممم صل درلامممممممممميتصل اممممممممممي  مصيدرلاممممممممممم)ردلد 

تمممصل  ممميمص  لاممتايدتصل لمميصرمميصتلمملممص د لتص ً لممي صر ممدص2009  ص )ل   يممي ي 2010 ل ي ملمميت 
)ل تبيلعص ل تلييممزص ل تايضممعص امم ر  ص تلمملممص ر مميلاصتي ملمميص رممجصلاممترلتي ميتصل تمييممرصل لامميهملي

د صل ل تير  ص ل ت يدلصل لايهملي   يمدصتًديمدصلقهمدلفصل تي ملمممص بمعصدرسصلمنصدر سصص ي ص ي ً 
اممص  ل لضمألصل تي ممم:صل قمألص و ميصل ص ومصدرص11ًي صقيلتصل  يً مص إًدلدص)صل لًت يصل تي ملي 

 رذمص) ر ص ومطصدرلاممم  ص ل  ي ميتصل  لل رذمصل ير ممصل ا رذمص) ومص لًد   ص ل تضيرذسصريصا
اميتين  ص ل لم لردصلايتين  ص ل و سص ل ل يخصريصا رذمص) وتمينصدرصلدرصصل و ميممصريصا رذمص) وتين

ايتين  ص ل ل لردصل لي مممصرميص و ميصام رذمصلل لت دد ص ل ل لردصليرصل لت دد صريصا رذمص) وتينصدرص
لللممصل    ميصليمرصل ام ممص مي المصل ام مم ص قمدص) ومص لًد  ص ذ كص لايًد صل ترليذصً م صلامت دللصر

لميص  ام رص زلمر  صلًمدل صل تمييمرصل لاميهملي  ص ريصتو ذرصهذ صل  وطص ر مي ص  نمر طصل تميصلقتًر
دلدهيصورحص ا  مصً لصل ل ض عصل  يضألص  درلامص ًي ص ريصريصيعص ومصلنصل  وطصل تيصتمصً 

 ل  ممممرلوصصذ ممممكصت ممممدممصل تاامممميرلتصل ي لممممممص ت نمممممطصل المممممصل  ممممديعص ممممديصل ترليممممذص ل تيممممرفصً ممممم  صتممممر
ص  لمذلصل لالم مديعصلمألصل ليررممصل ي لمممصل ام ملمصلدًلمص يقل  ممص  ممينصتيمير صل الممصل  مل ل يقنيتص

 قمممدصتممممصًمممر صلقل  ممممص ل ر ل  ممممصًمممنصل لالممم مص نممميعص ز لجصلت ي  ممممص تضمممل تصلممم رل صً  ممميرلتص
ً لمصً  صتو يمجصل لاميهممصل  ديمد صل لتي  لممص   يرل ص ريصورحص ا  مص  ريصً  صل ترليذص ليت  مص

ريصلل ي مصًنصهذ صلقا  م صيليصتضل تصل  وطص  رلقصًلعص يلمص ي ترليذصتتضلنصلق نمومص
مصل تيصتايًدصً  ص مينص  ايقصل المصل  مديعصرميص ي ميدصل ًمعص  ي تمي يصتاميًدصرميصل  لم لص ل ل تًر

ص   صل المصل ي ليصل ا مم.

 :)الصد ( برنامج التعميميال موضوعية -4-2-1-4

ص  تمبدصلنصلدقصل  ر يلاصل تي مليصتمصل  ميمص ليصي ي:

ل تمميص ّ لممتص  مم صضممر ر صزذمميد صًممددصلقل  مممصعددرا البرنددامج التعميمددي عمددة الم ددر ة:  -
ص ل  ممص ت ل  ممصلنصل ترليذصريص ليممصل  نميطصذيمر ل ر ل  مصل  لرد صريصيعصل  وط ص يذ كصل و ذص
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 تيممممديعص يمممم صلق نممممومص دًللمممميص يقنممممييلص ل لمممم رصص ت ّاممممألصرمممميص  رلقصل يلممممع ديممممد ص  ممممري ص ل
ص قدصتمصل تيديعص ل  ذصلرًظيتلي.ص.ل ل يا م

تممصًمر صل  ر ميلاصل تي ملميصً م صًمددصلمنصعرا البرنامج التعميمي عمدة المحممدين:  -
ضميوصل لي ممصل تدرذامممصلنصل ايد صل لًّيلينص  تر مممصرميصرميصي مممصلذ يصل   مر ص لت تلمي صلمنصً 

 يلضميرمص يرضم صً م صل  ي مممصرميصوروم سصل تي يممص  يليممصتنمرذن صي مممصل تر مممص صتنمرذنص يليمص
 صلًويوصلرًظميتلمص ت  يلميتلمصل ي لمممص1ل   صل تليليصريصليد صلت تليًميتصل ًجصرقمص)

ص  ُ ررمممجصل  ر ممميلاصل تي ملممميص  وممميذصل  ممم ص لممممصص2013/ص30/8 صص15/7رممميصل اتمممر صل  لقيممممص مممينص
 ص ّضمًتصرمم صل  يً ممصلميصترذمد صلمنصل امّيدصل ُلًّيممص  تمبمدصلمنصلمديصل يام مصلقهمدلفص7)رقمل ًجص

 ل يام مصلق نمومص لقل  ممص ل ر ل  مم ص لقتمرلحص تيمديعصليير  م صل يام ي .ص يي متصصل تي ملممص  ورذ م 
صلرًظيتلمصً لصل  ر يلاصل تي مليصً  صل نيعصلآلتي:

 مممص لا ممتص ررممميقص  نممومص مم ي صلقهممدلفصل تي ملممممص قيلمممتصر يص ًممدصل لًيلممينص نصل  يً -
ص. ص تللممص  نومصل يا مص ت كصلقهدلفل  يً مص إدرلكصذ كص تررم 

ص. قدصقيلتصل  يً مص ذ كصل ت ضمًممص طدًمصل  ر يلاصبل  وطبص ي  رل ضر ر ص -
مصر يص ًدصل لًيلينص نصه يكصلاميهممصضملنصل مدر سصتممص هلي لميصرميصل  ومطص  ي  ام  قدص -

يهممصل ذيصل تيرت صل  يً مص ذ كص ررتصل  يً مصذ كص م ليص مصتد عصضلنصليميرصتً يعصل لا
مميص  صيلمميص  مم صلممنصل لمميذصتموممممص لمممألصل لامميهممصل ل  مم د صرمميصل ممدر سص–ص)ر مممس صرًر

مم ص ص ذ كصتّمصتموممص ي صهذ صل لايهمم  وطصلات  م ص.)ل ر مامص ل اًر
صتيديعص امطصريصل لميلمصل  م مم. -
 :"لمفاهيم االجتماعيةبناء اختبار "ا-4-2-2

مد صل لدل ل  م صلت تليًمممصتن م صل لاميهممصل  دي ممص  لاميهممصصيلدفصلت ت يرص    صمتي لم صرميصل ً 
يتصل ضمممً   بنممم صًمممنصلممم لونصل  ممم  ص ل ضمممي ص  صلق وممميوص  يصلص. مممديص رمممرلدصل يي ممممصل لدر امممم

 .لًدد ل صمدرلامل 
ممد صلق  مم صيًتًديممدصل لامميهممصلت تلتمممص يممدص نص صصص )ل و ميمممصرمميصل  لل رذمممصممممصل تمميصتضممل تليصل ً 

 ص30يتيذصل درلايتصلت تليًمممص  لم صل رل مألصلقاياميص ل تميص  مغصًمددهيص)صل ير ممصل ا رذم صلن
مّدتصل  يً ممصلال لمي ص لت تليًممممصل ت ميرل صيلممدفص  م صتنم م صل لاميهممصل  دي ممص  لاميهممص ل   لميصً 

لقهمدلفصل تي ملّمممص بمعصصتلملممصيرصت يي ص   وم لتصلآلتممم: تّمص  يوصلت تص.ص قدتيصمًل ليصل ترليذل 
يلمميصصلاممت ميتص  مم مصل اممتمص ع ممتتي ملمميص قممدصت ّ ًممتصهممذ صلقهممدلفص درسصلممنصدر سصل لًتمم يصل 
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مد صل ل تمير ص ذ مكص ميمم نص2ي ضمحصل ل ًمج)   ص  يمدصذ مكصتمممص  ميوص مد لصل ل للمايتصل  ممي ص ي ً 
صلل عص ألهدلفص نيعصي يرص ل  و  صل تي ممصهيصيتي مص   دصلت ت ير.لت ت يرصليدقصل لًت يص ص

 صياغة  قرات اختبار المفاهيم االجتماعية:-4-2-2-1

تص ص تلممملمممنصق مممعصل  يً ممممصرممميصلممم رتليصلق  مممممصل ت ممميرصل لاممميهممصلت تليًمممممر مممرلتصصتلممملممتممممص
ً م صصلعتنملر س.ص قمدص تمويصل لًت يصل تي مليصل لمدص ًي صت مسصلقهدلفصل تي ملمم صلميلتلي

ينصلنصلت ت يرلت ص: ً 

ممصصموضوعي من نوع االختيار من متعدد:_ص  هذلصل   عصلنص ب رص   لعصلت ت يرلتصل ل ضً 
همدلفصل لر م صلر  مصلنصًي صلتات دلمص  ب رهيصلر لمص  ميسصل تًليعص تن مل ص ل ت م صلق

تين:ص 197 ص2008تً م لي.ص)  لين ص ص ص قدصضمصل لً 

 صام لت  صيتمم  صيمعصام للصلمنصً مير ص  ص ل ممصُلرر ممص26  غصًددصلقا  مصلمنصهمذلصل  م عص)ص:لق   
رتل ّممعص ريمميرل صص ي مميت ص لمميص مميقيصللمل لمميصر ممطصلممًمًص  لًممدص   ي مميتص) ممدل عص  صلل همميت  مممر ألص

 صدر مممص26-17 لممن)در تممين ص 16-1لممن) دي مممصًمم لصل لالمم مصل ممذيصت مامم صل ا ممر  ص  بممعصامم للص
مصلنصلت ت يرص) ص لًد  ص ص صدر م.42ل ل عصدر يتصهذ صل ل لً 

  بممنص رل ممم صلممنصل  يً مممصرمميصص لت تممميرصلممنصلتيممددص مضممي صلممنص مم عص امم  مصص 10)صتتضممل ص:ل  ي مممم
تًديدصل ررلتصل تمميرصل ت ليمذص   مديعصل مذيصل تمير  صر مدص مريصتز ذمدصيمعصر مر صل ت يرذممص  مزوصلاتم حص

 ديعص  بن صًنصلديصلبتاي  صل المصل ي ليصل ام ممص لًتايظم صيذيرصرم صل ت ليذصا ذصل تميرصهذلصل 
 صدر مميت:صدر تممينص5ل لليممز   ص  بممعصامم للص)ص  مم ص يص) لممي  صل لالمم مص اممليت صل ًر مممص  ل  تمم

 ممممذيرصل امممم ذصل لممممًمحص يمممينصل لمممم عصدر مممميتصهممممذ صصتدر مممي ممممر صت تمممميرصل  ممممديعصل لممممًمح ص ص
مص) ص صدر م.50ل ل لً 

رميصلمنصل ت ليمذصل ت م ممصًيم صُمو مذصيص ممسصلامت صمصام للنميعصً م صص_ مقالي مغمد  اججابدة:
وممميوصر مممم ص ي لنممميرذألصل لي مممممصل لًد ممممصرممميصاممم رذمص ت ضممممحصل اممم ذص  لمممذلصل اممم للص)صل اممم لل  ص8ً 

ممممددص امممم  مصلت ت مممميرصرمممميصلمممم رت صص صدر ممممم.100در مممميت ص تلمممم حصل در مممممصل ب ممممممص ر ت مممميرص)  ً
  ا لت .37لق  مم)

تًمددصيمامممصلل ي ممصًمنصل   م د صل معصرميصلم رت صلق  مممص يرص مر ت تي مليتصصيليص ضيتصل  يً م
 ضمممألصدل مممر صًممم لصًمممرفصلل ي ممممصل لمممًمًم ص ل تمممميرص  ي ممممص لًمممد ص بمممعصاممم للص يتي ممممصل ت رذمممرص

صل ل ياذص ر تمير.
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 :)الصد ( اختبار المفاهيم االجتماعيةموضوعية -4-2-2-2
ص لت ت ميرصم ممسص  صتصم ممسصلميصُ ضمألص  ميام ليررمصرمليص ذلصيينص) يصلت ت يرصص تمبدصلنصلدق 

ص: صقيلتصل  يً مص ليصي ي180 ص2003)لراي ص
رمميصلممماًمص ّ لمممتصل لنممررمص  ممم صضممر ر ص ضمممألص امم  مصلت ت ممميرصصعرضددع عمدددة الم دددر ة: -

لقر يممممص ممم اسص دل  ممم صير ص يمممذ كصل ًمممر صً ممم ص نصميممم نصل اممم للص ص ممملامممت  مصًمممنصتي ملممميتصلت ت
تمييممرصل قممألصلل ي مممصص مدل ع ص يممذ كيوصل ًممع ص تمييممرصي لمميتصرمميصل ذص   مل لماًمص يممدمص ر مميكصل ت ليمم

صل  ممدل عًلممعصت ياممذصرمميصومم لص صلممألصضممر ر ص مامم  ذصًنمم ل يصلل ي مميتصل ليوممي ل لممًمًمص ممينص
 .قدصمي نصل  رل صريصل تمير ص ديعقنصل ارقصريصو لصل 

ضممر ر صتامملممص صصل  ممديع يممذصل ت لل تممميرص يلضمميرمص  مم صزذمميد صًممددصل اممو رصل ايرلمممص بتي مممصت رذممرص
مصل ضي ومصل تيصقدصتصتدرالي ي صل ل رصل ل   د صريصلت ت يرصلنص  عصل ل ص. لً 

مممتصل لنمممررم ممممصلق  ممم صقاممم  مصلت تمممميرصلمممنصلتيمممددصق لصينًمممذفصاممم ل صيلممميصلقتًر صلممميلمممنصل ل لً 
مصل  ي ممصقا  مصلت تميرصلنصلتيمددصقلري صليرر هد صصينم ما ضيرمصا للص  ل لً  مًتميجص  م صص م  ص ل 

تص ضيرمصا للصل ي يص يٍنصم مسص هدلري صلنصلات يصل ترييذ.ص قدص ت رذرصلنصق عصل ت ليذ صيليصلقتًر
مصقيلتصل  يً مص إ رلوصل تيدمرتصريصض وصلرًظيتصل لنررم.ص مل حصًددصلقا  مص لنصل ل لً 

ممصل  ي ممملص صام لت  ص رمي24)لق   صقا  مصلت تميرصلنصلتيدد مددصلقام  مصص 11) ل لً  ام لت  صً 
ص  ا  م.ص2)صل ل ي مم

 عرضع عمة مجموعة من المحممين: -

ذ يصلت تلمي صصلمنصل لًيلمينل اميد صلمألصل  ر ميلاصل تي ملميصً م صًمددصلمنصصًر صلت ت يرصتمّص
ل  ي مممممصرممميصوروممم سصل تي يممممص  يليممممصي مممممصل تر مممممص صتنمممرذنص يليممممصي مممممصل تر مممممصرممميص ل   مممر صرممميص

 ص  ررمجصلت ت ميرصص30/8/2013 صص15/7/2013 رميصل اتمر صل  لقيممص مينص1)صل ل ًجصرقممصتنرذن 
  ًيمممممصً مممم صلممممديصل يامممم ت صلممممنصًيمممم صل نمممميعص ص7  ومممميذصل  مممم ص  امممميدصل لًيمممممصل ل ًممممجصرقمممممص)

ص ل لضل نص ل و لص لات يصل لي  م ص قدصتّمص لألصل لرًظيتص ل تيديعصريصض  ليصيليصي ي:
 . تمصتيديعصلميلتلي  ي صل  دل ع صصت امطصل لميلمصل  م مم -
 . ص تمصذ ك ضيرمصل ل رصل ت ضمًمم -
لاتمميحصتز ذممدصل ترليممذص ًممدمص ضممألصل ممدر يتصً ممدصت زذممألصلت ت مميرصً مم صل ترليممذ ص يصًممدمص -

  قدصل تزلتصل  يً مص ذ ك. صل تلًمحصً دصتو يجصلت ت ير
ممميد صلمممميلمص يممم صلقاممم  مصق لممميص - ت ممممسصيمممعصل لمممدفصل مممذيصتصلقتمممرحص ًمممدصل لًيلمممينصً 

  ص قدصقيلتصل  يً مص تيديعصل لميلم.تصلنص     ضي
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ممممصلق  ممم ص ب  لممميصت ممممسص همممدلري ص4 لقتمممرحصل اممميد صل لًيلممم نصًمممذفص) -   اممم  مصلمممنصل ل لً 
 ليرر  ص ت يعصلت ت يرصو مر  ص قدصل تزلتصل  يً مص ذ ك

ل تميص صيلميص مريصتًديمدصل  ام مص صام لت ص37 صا لت ص دت صلمن)33مل حصًددص ا  مصلت ت ير) ذ كص ص
ص.ص% 80تل عصدر مصللت ينص  لايهممصريي تص لت اطص)ص

ُميممّرفص ممد لصل ل للممايتص م مم صبصتمممص  مميوص ممد لص  ل للممايتص تً يممجصذ ممك ص ص صددد  المحتددوى:-
قي لمصتر طص ينصلقهدلفص ل لًتم يصل تي ملميصلمنص يًمممص  مينصل لًتم يص   م دصلت ت ميرصلمنص يًمممص

ت دص  يليصريصل بن صًنصلرًممصلت ت يرص لمديصلتتاميقص  ريص مل عصل رييز صلقاياممصل تيصُما
ممممص همممذلصيمممدلصً ممم صلمممدقصلًتممم يصلت ت ممميربص)ل امممتر ي ص يتصل لورً  ل مممدل  يص تل ي ممم ص  ل ضمممً 

يمم ّررص ممد لصل ل للممايتصدر مممصًي ممممصلممنصتل يممعصًّي مممصل ا ممرلتصل لتضممّل مصرمميص ذص .101 ص2004
رص)لمممدقصل لًتممم ي صي ممميصضممملينصلمممدقصلت ترممميصلت ت مممير ص صلت ت ممميرص ل ممميلصل  اممم مصل ل يامممم

ُميت رصلت ت يرصليدقصل لًت يصق  صُ ضألصً  ص ايسصل  تي اص  ي تي يصص  419 ص1999)ل ًي م ص
ل تيصُمظلرهيص د لصل ل للايت ص يص   صنيلعص  لًت يصل ليرريص تصيتضّلنص  زلوص  ريص)ًزذز ص

ص .301 ص2005
ص لتصلآلتمم: قدصتّمص  يوص د لصل ل للايتص ر ي ص   و

صتًديدصلقهلممصل  ا ممص)ل  زنصل  ا ي ص بعصل ض عص رجصل  ي  نصلآلتي:صأواًل:
 ص2009.ص)ل لًياممم مص ل لليممممدلت صص100)ًمممددصلممماًيتصل ل ضممم عص/ل يممممددصل ب ممميص  لممماًيتص  

ص .114-115
ص

 (3جدول رقم )
صالوحدة التعميمية المختارة محتوى من موضوعات  الوزن النسبي لكل موضوع

 الوزن النسبي عدد الصفحات  ع الموضو 

ص17.39ص4 موقع وطني الجمهورية العربية السورية
ص21.74ص5 التضاريس  ي الجمهورية العربية السورية

ص13.04ص3 البيئات الطبيعية  ي الجمهورية العربية السورية
ص13.04ص3 الطقس والمناخ  ي سورية 

ص17.39ص4 الموارد المتجددة وغير المتجددة  ي وطني سورية
ص17.39ص4 الموارد المائية  ي وطني سورية

ص%100ص23 وعمالمج
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تًديمممدصلقهلمممممصل  اممم ممص)ل ممم زنصل  اممم ي ص بمممعصلمممر صلمممنصلقلمممرل صل تي ملمممممصل لتي  ممممصصثانيدددًا:
ص ي لًت يصل ليرري ص رجصل  ي  نصلآلتي:

 ص2007.)ل ب مامممممي 100ل ليررمممممي  ص)ًممممددصلقلرل /ل يمممممددصل ب ممممميص أللمممممرل صضمممملنصل لًتممممم يص
ص .ص143

 (4جدول رقم )
صلألغراا التعميميةالوزن النسبي 

 عناصر المادة
 )الموضوعات(

 األهداف التعميمية
 المجموع ما بعد التطبي  التطبي  الفهم المعر ة

موقدددع وطندددي الجمهوريدددة 
 العربية السورية

ص1
صل  زنصل  ا ي
ص2.22%

ص1
صل  زنصل  ا ي
ص2.22%

ص2
صل  زنصل  ا ي
ص4.44%

ص4ص
صا يصقلرل صل ل ض عل  زنصل  

ص8.88%
التضددددددددددددددددداريس  دددددددددددددددددي 
الجمهوريدددددددددددة العربيدددددددددددة 

 السورية

ص3
صل  زنصل  ا ي
ص6.66%

ص5
صل  زنصل  ا ي
ص11.11%

ص4
صل  زنصل  ا ي
ص8.88%

ص1
صل  زنصل  ا ي
ص2.22%

ص13
صل  زنصل  ا يصقلرل صل ل ض ع

ص28.88%
البيئددددددات الطبيعيددددددة  ددددددي 
الجمهوريدددددددددددة العربيدددددددددددة 

 السورية

ص2
صل  زنصل  ا ي
ص4.44%

ص3
صل  زنصل  ا ي
ص6.66%

ص2
صل  زنصل  ا ي
ص4.44%

ص2
صل  زنصل  ا ي
ص4.44%

ص9
صل  زنصل  ا يصقلرل صل ل ض ع

ص20%
الطقددددددس والمنددددددداخ  دددددددي 

 سورية 
ص4ص

صل  زنصل  ا ي
ص8.88%

ص1
صل  زنصل  ا ي
ص2.22%

ص1
صل  زنصل  ا ي
ص2.22%

ص6
صل  زنصل  ا يصقلرل صل ل ض ع

ص13.33%
المددددوارد المتجددددددة وغيددددر 

وطندددددددي  المتجدددددددددة  دددددددي
 سورية

ص2
صل  زنصل  ا ي
ص4.44%

ص1
صل  زنصل  ا ي
ص2.22%

ص2
صل  زنصل  ا ي
ص4.44%

ص2
صل  زنصل  ا ي
ص4.44%

ص7
صل  زنصل  ا يصقلرل صل ل ض ع

ص15.55%
الموارد المائية  دي وطندي 

 سورية
ص1

صل  زنصل  ا ي
ص2.22%

ص3
صل  زنصل  ا ي
ص6.66%

ص2ص
صل  زنصل  ا ي
ص4.44%

ص6
صعل  زنصل  ا يصقلرل صل ل ض ص

ص13.33%
ص9 المجموع

ل  زنصل  ا يص
ص  لات يص
ص20%

ص17
ل  زنصل  ا يص
ص  لات يص
ص37.77%

ص11
ل  زنصل  ا يص
ص  لات يص
ص24.44%

ص8
ل  زنصل  ا يص
ص  لات يص
ص17.77%

ص45
صل  زنصل  ا يصقلرل صل ل ض ع

ص100%

صتًديدصًددص ا  مصيعص  ممص رجصل  ي  نصلآلتي:صثالثًا:

ل يممددصل ل تممرحصقامم  مص×صل مم زنصل  امم يص  مممر ص×ص  ل ضمم عصصًممددص امم  مصل   ممممص=صل مم زنصل  امم ي
ص. 159 ص2005) يد ريص   رس صلت ت ير

 ضيتصل  يً مصريصل  دلممص د لصل للايتصي ضحصًمددص ام  مصلت ت ميرصرميصضم وصل م زنصل  ام يص
  ل ض عص   مر  ص  بنص يدص  رلوصل تيدمرتص ل تً جصلمنصلمدقصلت ت ميرص لم حصًمددصلقام  مص

صرتليصل  لي ممصيليصي ضًليصل  د لصلآلتي:صريصل ص
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 (5جدول رقم )
 االختبار عمة مستويات األهداف والمحتوى التعميمي أسئمة  توزع

 عدد األسئمة )الموضوعات( عناصر المادة
 المجموع ما بعد التطبي  التطبي  الفهم المعر ة

موقع وطني الجمهورية العربية 
 السورية

1 
(3 ص

ص1
ص 21)

ص2
ص 1-2)

ص
ص-

ص4

التضدددددداريس  ددددددي الجمهوريددددددة 
 العربية السورية

ص2
ص 4-11)

ص2
ص 7-8)

ص4
ص 12-13-14-22)

ص4
ص 5-6-9-10)

ص12

البيئدددددددددددات الطبيعيدددددددددددة  دددددددددددي 
 الجمهورية العربية السورية

ص2
ص 19-26)

ص2
ص 27-31)

ص2
ص 20-30)

ص
ص-

ص6

ص2ص- الطقس والمناخ  ي سورية 
ص 28-29)

ص1ص-
ص 15)

ص3

المدددددددددوارد المتجدددددددددددة وغيدددددددددر 
  ي وطني سوريةالمتجددة 

ص2
ص 16-17)

ص
ص-

ص
ص-

ص2
ص 23-33)

4 
ص

المدددددوارد المائيدددددة  دددددي وطندددددي 
 سورية

ص1
ص 25(

ص1
ص 18)

ص2ص
ص 24-32)

ص4

ص33ص9ص8ص8ص8 المجموع
 صرميصلامت يصل ليررمم ص8 ام لت  ص)33 ص نصًددص ا  مصلت ت ميرصقمدص  مغص)5يتضحصلنصل  د لصرقم)

صل لات ميتصل ي مي.ص صري9 صريصلات يصل تو يجص )8 صريصلات يصل المص )8 )

ُمًاممذصل لممدقصل ممذلتيصلممنص ممرلصل  ممذرصل تر ميمميص لييلممعص  مميتصلت ت مميرص)ً ممدصصالصددد  الددذاتي:
 ص  ر ي ص مذ كصميم نص0.85  ص لييلعص  يتصلت ت يرصيليصايّتضحصتً ي صه ص)72 ص2010ل رنيد ص

 ص2001 ص همم صلييلممعصلممدقصًمميٍلصًاممذصلمميص بممد ص)ً ممدصل لمميدي ص0.92لييلممعصل لممدقصل ممذلتيص)
ص .388

 مقياس أسموبي التعمم )السطحي والفعال( بناء-4-2-3

قيلتصل  يً مص   يوصل ميسص ا   يصل تي مص)ل اوًيص ل اييل  ص لات دتصرميصتلململ ص  م صلقريميرص
ص ل بتي يتصل  ظرذمص لقد ميتصل  يلمص ي ل ض ع ص قدصلنت تصً يرلت صلنصًددصلنص

                                                           
ص  مصريصل لات ميت.ل اورصلق لصلنصيعص  ممصيدلصً  صًددصلقا
.صل اورصل  ي يصلنصيعص  ممصيدلصً  ص رقيمصلقا  مصل  يلمص يعصلات ي
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 ممكص تبمم نصل ي مميرلتصل تمميص ضمميتص  ممميسصهممذلصل ل ضمم ع ص ذصل ل ممييمسصل ير ممممص لق   ممممصل لتر لممم
صل ل صل رل ألصلقاياي ص تمويصل ل ض عص نيعصلتبيلع.صذيل يا مص ترل

ص ل ل ييمسصل تيصتمصلتات يدص  يليصهي:ص

 . 2003  يعصدمحمصزليد)ًممص ل ايي مص صتيرذذص ت  ينص:صل ميسصلاترلتي ميتصل تي مصل او -
ً مممممدصل لممممم يمص ًلمممممدصذلتصل يممممميل ينصتيرذمممممذص ت  مممممينص:ص ليد مممممملامممممت ي  صًل مممممميتصل درلاممممممصل -

 . 2004ل دردير)
دلد:لليرلتصل تي مص لتاتذييرصقي لمص -  . 1996لًانصدمحمصً دصل   يص)صً 
دلدصلرز قصً دصل ل يدص ًلدصلرز قص) -  . 1990ل ميسص اي يذصل تي مصً 
مممدلل مممميسص اممم   يصل مممتي مص)ل اممموًيص ل ايممميل ص دلرممم -    ممم ص ديمممدصصدألصلت  ممميزصل لدراممميصً 

(2009 . 

 وصف المقياس:-4-2-3-1

 بعص ا  ذصً لرذنص:ص)دلرألص ص اترلتي ممص ص ذ ديصللتًيدص ينصل دلرألص للاترلتي ممص   ص ا  ذص
يصرميصذ مكصل  اميومص دقممصل تي يمرص  ضم حصل لي م . قدصصل تي م. صتلتصلميلمص   دصل ل ميس ص رً 
ص رذن: صً ير صتت زعصً  صل20ًذتم  صل ل ميسصلنص)ص ص

ل لًمم رصلق ل:صمل ممعصللاممترلتي ممصل تمميصيت يلمميصترليممذصل لمم صل رل ممألصلقايامميصرمميصتي للمممصلمميد ص
 صً يرلتصتتي مجص مام  ذصل متي مصل ايميل ص  م ص7) ل لي13)ل درلايتصلت تليًممص ذ  غصًددصً يرلت ص

ص.يرلتصتتي جص ما  ذصل تي مصل اوًي ً 6 ي ذ)

 صً يرلتصتتي جص ما  ذصل تي مص3) ل لي7)ي مص ذ  غصًددصً يرلت صل  ي ي:صمل عصل دلريممص  تصل لً رص
.ص ت دصلنصل ت  م ص منصل ل ميسصتمم  ص ً يرلتصتتي جص ما  ذصل تي مصل اوًي4ل اييل ص   ص ي ذ)

ص   دل ص يدصتيدمرتصل لًيلين.20 ص  دل ص مص ل ح)26ريصل رت صلق  ممصلن)

 طريقة تطبي  المقياس:-4-2-3-2

ل ل ميسص لم ر صرردممم ص  ص ليًممم ص ل ل مميسصليمرصلًمددص مزلنصليمينص   ي ممصًمنصصملينصتو يج
ص  دل  .ص- ًمي ي صص- هذلصل ل ميسصليدصريصل ر صل ميسص ر يصتترل حصلل ي مصً  ص ينص)دل لي صص   د .

 تصحيح المقياس:-4-2-3-3

 ص10 مصل ايمميل  ص ) ص  مم دص ي ي ممممص)  مم دصت اممدص اممي يذصل ممتي10 ص  ممدل )ص)20يتممم  صل ل ممميسصلممنص)
 ًمي ي صص– ميرلتص   ي مصهيص)صدل لي صصم   دصا  ممص)ت ادص اي يذصل تي مصل اوًي  ص  بعص  دص ر 

ص رجصليصي ضحصل  د لصل تي ي:صصتلًً  دصللي ي ممص ل    دصل ا  ممص  دل   صل  ص-
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 (  6جدول رقم )                                     
 تصحيح مقياس التعمم السطحي والفعال                            

 الدرجة المعطاة لمبند خياراتال
 البنود السمبية البنود اجيجابية

ص1ص3صدل لي ص
ص2ص2ص ًمي ي ص
ص3ص1ص  دل ص

تينص)ل ضي ومص ل ت رذ مم صًاذص ا  ذصصذيت تضيص هدلفصهذلصل  ً ص ْنصمل  صترل ل ل لً 
لمميص ذلصميمم نصذيصتي مممصامموًيص  صذيصتي مممصريمميل ص ذ ممكص ليررمممصيممذصص لمميص نصتي للممم)ص يص ّنصل ت ل

ص ي لامت يص اام صايميلل تي مصل ميص صذ صصاموًيل تي مصل ميص صذيينص ل ذجص)  ا ر صي  رصصريصل ترليمذص
 ص  لممذلصرمممإّنصل لممدفصلمممنصتو يممجصل مممميسصل ممتي مصل اممموًيص ل ايمميلصهممم صتلممم ي ص  ص نمميعصل ت ممم 

تينص)ل ضي ومص ل ت رذ ممصذيترل صيصتي ممصريميل صذترليمذص صصتي مصاموًيصيص صذصذي ص   صترلل ل لً 
ق  ممممي  ص لممممنص ممممصليررمممممصييمممم ص  مممرصلاممممت دلمص لمممم ذجص  اممم رصرمممميصتي مممممصل لاممميهممصلت تليًممممممص يممممعص

م ص.صل لً 

عمة المعيار   عال ذوي تعمم أو سطحيذوي تعمم لقد اعتمدت الباحثة  ي تصنيف التالميذ إلة 
در مممصرمممب رصً مم صل ممميسصل ممتي مصل امموًيص ل ايمميل صرلممذلصص 48 ذلصًلممعصل ت ليممذصً مم ص)التددالي: 

ذلصًلممعصً مم ص قممعصلممنص)  صدر ممم صرلممذلصمي مميص ّ مم صلممنصذيص48مي مميص ّ مم صلممنصذيصل ممتي مصل ايمميل)ص ل 
تليدهيصً  صذ كصل ليميرص رجصل تي ي:ص  ل تي مصل اوًي ص ت ررصل  يً مصًل

 مممميرص)  مممدل  صرممميصل   ممم دصل ينمممر ص:صّقنصل ت ليمممذصقمممدصي تممميرصل ( 22الدرجدددة الددددنيا لممقيددداس هدددي )
ل ممتي مصص  ذ همم ص ممذ كصي يممدصل تيمميد صًممنص اممصللي ي مممم ص ذ تمميرص)دل لممي  صرمميصل   مم دصل ينممر صل امم  مم 

مًلمعصً م صهمذ صل در ممصميم نصصل ت ليمذصل مذيل تي مصل اوًي ص  ذ كصرمإّنصص  ذل اييلص تلاي ص ما
صسطحيًا.     ا  ذصتي ل 

 صرمميصل   مم دصل ينممر صللي ي مممم ص ذ تمميرصل ت ليممذصقممدصي تمميرص)دل لممي صص:صّقن(62الدرجددة العىمددة هددي )
ل ممتي مصل امموًيص تلاممي ص  ذص همم ص ممذ كصي يممدصل تيمميد صًممنص امم)  ممدل  صرمميصل   مم دصل ينممر صل امم  مم ص

 مًلممعصً مم صهممذ صل در مممصميمم نص امم  ذصتي لمم صل ت ليممذصل ممذييل ص  ممذ كصرممإّنصيممذصل ممتي مصل ا  ص مامم
  عااًل. 

 ص  مدل ص  ر مي ص ورذ ممصتلمًمحصل   م د صرمّإنصهمذلصمي ميص ّنصل ت ليمذصقمدصي يمذص20)صيتم  صل ل مميسصلمن
  ص ذ يممذصًمممنص لاممممص اممم  مصلمممنص20ًممنصيمممعصل   ممم دصل اممم  ممصل ينممر ص ممممص) ًمي مممي  صرتبممم نصدر تممم ص)

  ص  مم ص  ميذصًممنصل  لامممصل لت  مممصلممنصلقامم  مص30لقام  مصللي ي ممممص ممص) ًمي ممي  صرتلمم حصدر تم ص)
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  صً  م صرإّنصل معصهمذلصل ت ليمذصتصمليمنصًمّد صت ليمذل صلمنصذيص45)دل لُي صرتب نصدر ت ص)صللي ي ممص م
 ص  ممدل  ص  بممنص مم ص20 ص  مم دصلممنص لممعص)5ل ممتي مصل ايمميل صقّ مم ص مممصميممنص لضممًي صرمميص  ي تمم ص تصرمميص)

  ص   مميذصًممنص لي ممممصلممنصل   مم دص20  مميذص مممص) ًمي ممي  صًممنصيممعصلقامم  مصل امم  ممصرتبمم نصدر تمم ص)
 ص   يذصًنصل   دينصل لت  يينص ممص) ًمي مي  صرمًلمعصًي  مٍذص44ي ي ممص مص)دل لي  صصرتل حصدر ت ص)لل
% صلمنصل در ممصل يظلم ص80 صتنيعص)48رييل صقّنص) ص ه يصملينصًّد صت ليذل صذيصتي مص48)صً  

ص  ل ميس)ص هذلصي يدص ّنصل ت ليذصً  ص قعصت دير:

 (صي مم.% صلنصل    دصللي 80يينص لضًي صريص
 .صيينص اومي صريص  دينصلنصل    دصللي ي مم
 .صيينص اومي صريصيعصل    دصل ا  مم

  تمبدصلمنصلمرًممصل ل مميسص رامت دلمصرميصل درلاممصل ًي ممم صصد  المقياس: -4-2-3-4
 قيلتصل  يً مص ي تمبدصلنصلدقصل ل ميسصلنص رل:

ممص صد  المحممين:- ل لًيلمينصرميصل اميد صلمنصتمصًر صل ل مميسص لم رت صلق  مممصً م صل لً 
  ص ُ ررجصل ل ميسص  ويذصل   ص لممص لدفصل تً جصلنصلدقص12/3/2013 تيرذخصصتنرذن يليمص

 ص   يوصً  صل ت  يليتصل تيصقدل هيصتمصًذفص ي صل    دص تيديعصلمميلمصل م ي ص 8ل ًجصرقم)
 لآل ر:

ص ل    دصل تيصًذرتصلنصل ل ميسصهي:
ص.يوي ص ي ق مص تاايرص تً يعصل لي  ليتصل ل -

ص.لنصل ليذصً يصل تلييزص ينصلقرييرصل ر ماممص ل  ي  ممص ل ض عصلي -

 . ريزصً  صل ي يرلتص ل ب ليتصل لاتيًممصر ط -

 .  ظرص   صل تي مصً  ص   صميا  يصلليرلتصل   يحصريصل ًمي صل يل مم -

 .تص ريص هلممصلنصدرلامصل ليد صل تيص مسصلنصل لًتلعص نص لتًنص لي -

 . ض عصل ذيص درا صلنص رلصل  ً صًنصلليدرص ير ممصلتي  مص  ًيد ص تيلجص ي ل -

ص
صيليصتمصتيديعصلميلمص ي صل ي يرلتصً  صل  ً صل تي يصيليصهيصل ي مص ي  د لصل تي ي:
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 (7الجدول رقم )
التعديالت التي أدخمت عمة عبارات مقياس أسموبي التعمم )السطحي والفعال( بناء عمة 

 توجيهات وآراء المحممين

 العبارات بعد التعديل عبارات قبل التعديلال
ص ًاظصل لي  ليتصًررميصًنصظلرصق ذصًت ص  ص مص رللليص ًاظصل لي  ليتصًررميص  بررهيصئ ميص   يوصل لذلبر 

ص ضألصقي لمص ي لايهممصل  ديد صل تيص تي لليص ضألصقي لمص ي لاردلتصل  ديد صل تيص تي للي
ص  عصلل ي يتصل  يلمص ي  ل  يتصل ل ز ممصلنص ًدصزلر ي ص و ألصً  صلل ي يتصلنص ًدصزلر ي

ص ًاظصل درسص تً ذ  صً  صنيعص ا  مص     مص تي مصل درسص ترتي  ص ت ظمل صً  صنيعص ا  مص     م
يتصللتيمص لايد  يتصللتيمصص  تلدصريصدرلاتيصق  يص  دصل ل ضً  ص  تلدصريصدرلاتيصق  يص  دصل ل ضً 

يص ردصرميصل بتميذص مدتصلمنصلل ي ممصً م ص رضعصقمرلو صتايلميعصلم
صلقا  مصر ط

ص رضعصقرلو صل درسص ي بيلعص دتصلنصقرلو ص ا  ت صر طصصصصصصصصصصصص

ليص ي ليتيصل  يلم يد صرير ص نًر ليص ي ليتيصل  يلمص ذلصو ذصل يصل لي مصً  يد صرير صملي  يص نص نًر ص ذلصو ذصل يصل لي مصً 
صي يتصريينصق عصل تيديع:يليصتمصتيديعصلاتيحصتلًمحصلل -
صتص  لرجص ند  .ص-تص  لرجصص-  لرجص   صًدصليص–  لرجصص–)  لرجص ند صص

ص  دل  .ص- ًمي ي صص-)دل لي صص  ل حص يدصل تيديع
:صتمممصذ ممكصلممنص ممرلصًامميذصل  ممذرصل تر ميمميص لييلممعص  مميتصل ل ممميس ص لييلممعصالصددد  الددذاتي-

 ص همم ص0.91 كصميمم نصلييلممعصل لممدقصل ممذلتي)  ص  ر ممي ص ممذ0.83ل   مميتصيلمميصايتضممحصتً ممي صهمم ص)
صلييلعصلدقصًيٍل.ص

 ة:االستطالعية بالّتجر -4-2-4
صرميصقرذممصل ر ملمممص  مرلهممرللمذصتمصتو يجصل ت ر مصلتاتورًممصييل مصريصلدراممصل نمليدصام ملينص

ص رجصليصي ي:
بممدصلممنص  تم تطبيدد  مقيدداس أسددموبي الددتعمم السددطحي والفعددال اسددتطالعيًا لمت كددد مددن صدددقع:-أ

لممممرًممصلاممممت دلمصل ل ممممميسصرمممميصل  ًمممم صل ًممممي ي صقيلممممتصل  يً مممممص تو يممممجصل ل ممممميسصً مممم صًي مممممص
ًمممددصص  مممرلهممرللمممذصصاممم ملينل نمممليدصاياممميصرممميصلدراممممصذصل لممم صل رل مممألصلقيممملامممتورًممصلمممنصترل

 ذ مممكص لمممدفصل تمبمممدصلمممنص ضممم حصً ممميرلتصل ل مممميس صصص3/4/2013 تممميرذخصص  صت ليمممذل ص25 ررلدهممميص)
 امم مص  لاً لممين ص   تيممرفصً مم صل لممي  يتصل تمميصمليممنص نصي ل للمميصل  يًمم ص   مميوص تي مليتمم ص ي 

رمميصتيممديعصصت رذممذل لصتايدتصل  يً مممصلممنصهممذل تو يممجصل ليممدل يصل  لممي ي ص  ي تممي يصت ي زهممي ص قممدصلامم
 صي ضممممحصهممممذ ص8 يمممم صل ي مممميرلتصل تمممميص مممممصتبممممنص لضممممًمص ي  امممم مص  لاً لممممين ص ل  ممممد لصرقمممممص)

ص تيص د  تصً يلي.ل ي يرلت ص ل تيدمرتصل
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 (8الجدول رقم )

العبارات التي جرى تعديمها  ي مقياس أسموبي التعمم )السطحي والفعال( بعد الدراسة 
 االستطالعية

 العبارات بعد التعديل العبارات قبل التعديل
صي  بتذصل لرًظيتصل تيصم دلليصل لي مصً  صدرترص ص ًتاظص ي لرًظيتصل تيصم دلليصل لي مص نيعصل ظم

 ًممممر صً مممم صر ممممطصل لي  لمممميتصل تمممميص دراممممليص ل لقمممم ص
صل ًمي صل ل ت ام

ص و جصل لي  ليتصل تيص دراليصريصًميتيصل ي لمم

 ر مممطص مممينصلي  لممميتصل مممدرسصل  ديمممدص لي  لممميتصل مممدرسص
صل اي ج

 امممتايدصلمممنصلي  لممميتصل مممدرسصل امممي جصرممميصرلممممصل مممدرسص
صل  ديد

  ظممرص  مم صل ممتي مصً مم ص  مم ص اممي مص  ًلمم لصً مم صًلممعص
ص يدصريصل لات  عصر ط

ص تي مصقًلعصً  صًلعص يدصريصل لات  عصر ط

 هتمص ي ًل لصً  صدر يتصلرتايمصرميصلتلتًمينص ب مرصص هتمص ًاظصل ل لدصل درلاممص ب رصلنصلهتليليص الللي
صلنصلهتليليص المصل ليد 

لتلتًينصد نصامي نصلنصل  يدص نص اتومألصل   يحصريصصهدريص نص   حصريصلتلتًينص   يعصلنصل  لد
ص ذلصل ب يرصلنصل  لد

ص ًايذصلييلعص  يت .قيلتصل  يً مص  يدص  رلوصل تيدمرتصل رزلمص  ل ميسص

ص رجصورذ تين:ص  يتصل ل ميستمصًايذص: ثبات المقياس-

يي مممممصل  ص  مممم صً مممم  لممممر صلقص يممممدصتيدي مممم صل  يً مممممص تو يممممجصل ل ممممميسقيلممممتص ذصص:طريقددددة اجعددددادة-
لممممر ص ي ممممممص تمممميرذخص مممممصقيلممممتص تو يممممجصل ل ممممميسص14/4/2013كص تمممميرذخلتاممممتورًممص اامممملي ص ذ مممم

ينصً  صل تو يجصلق  ميص  ل مميس ص لمنص ممصتممصًاميذصلييلمعص يصص29/4/2013  يدصلر رص ا ً 
  ه صلييلعص  يتصل   ل.ص 0,85  يتصللًيد ص  ل ميسص قدص  غص)

   ميوصً م صذ مكصص.تصل  م ل  ه صلييلعص  ي0,83:ص قدص  غصلييلعصل   يت)طريقة ألفا لكرونباخ -
  .6ل ل ًجصرقم)يليصه صل ينصريصمي نصل ل ميسصقدص لعص   صني  صل  لي يص

تممصتو يمجص: تطبي  اختبار المفداهيم االجتماعيدة اسدتطالعيًا لمت كدد مدن صددقع-ب
لدرامممصرمميصً مم صًّي مممصلممنصترليممذصل لمم صل رل ممألصلقايامميصصق  مممي صصل لامميهممصلت تليًممممصل ت ممير
 ذ مكص لمدفصليررممصص16/9/2013 صت ليمذل صرميص20  مغصًمددهيص)ص  مرلهممنصرللمذصا مليل نليدص

صلديصرلمصل ترليذص    دصلت ت يرص لات ي تلمص لي.ص

ص
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ص قدصتّمصلتاتاايرصًنص ي صل    دص ت ضمًلي:

مممصلق  مم ص17_صًيم صاممملصًممددصلممنصل ترليمذصًممنصل ل لمم دص ي  ممديعصل رل مألص  امم للص)  صرمميصل ل لً 
)ذ ص   مريصص ديع ميرلنصذص صجصليي  صري  ي صل لمص ضألصدل رتينص لًد صً لصل ل ذيصيتضّلنصل 

)د ص قمدص  ضمًتصل  يً ممص  م ص ذلصي متصًمرفصل  مديعصً لص)ج ص مدت صلمنص ضمألصدل مر ص لًمد صًم لص
تيت دص نصلل ي مصل لًمًمصل   د صريصذص ل   د صريصجصري مكصل تميرص)د ل تيصتنلعصل  ميرذنص

صليي .

 صلممممنص2 يمممم صل ترليممممذصًممممنصلي مممم صي لمممممصتصي تلمممميص  صتصت تلمممميصرمممميصل امممم للص)_صيلمممميصلاتااممممرص
مصل  ي ممص   ضًتصل  يً مص  ليصتي يصليرصل   دص  صليرصل   د صريصت كصل ل و م. صل ل لً 

ص ّيص _ص  لممتصل  يً مممص  مم صضممر ر صقممرلو صتي ملمميتصلت ت مميرص يممدل صق ممعصل  ممدوص يل ي ممم.ص  مممصُت ممر 
ص.رتيديعصريص ا  مصلت ت ي

 قدصقيلمتصل  يً ممص إًميد صتو يمجصل مميسص ام   يصل متي مصلامتورًمي صً م صل يي ممص اامليصل تميصُو مجص
صلت ت يرصً يلي.

:ص يمدصتو يمجصلت ت ميرصق  ممي ص نميعصلامتورًيصتممصل  مدوص تي مممصتطبي  البرندامج التعميمدي -ت
د ص)ل و ميمصريصل  لل رذمصل ير مممصل ام رذم ص ل  ر ميلاصل تي ملميصل للملمص رمجصلمنصق معصل  يً ممصل ً 

 ص2013/صص10/ص9ص صص2013/ص9/ص17 ممينص)ل  لقيمممصلمميصل اتممر ص  يي مممصلتاممتورًممص ااممليص ممرلص
ّمي  ص قدصهدرتصل ّت ر مصلتاتورًممص   : ص ليّدلص ر صًل ص ا ً 

مصلقل  ممص ل ر ل  ممصبص ت مّ  ل ص نمومصلق صترليمذصلمألصل ورذ ممصب  رلقصل يلمعصتيّرفصلمديصتايًمعصل  -
ص تمييرصل ورذ مصل ليتيد .

صتيّرفصل لي  يتص ل ي ل جصل تيصقدصتيتر صايرصل ت ر مص ترريليصريصل ت ر مصل  لي مم. -
صل تدّرذصً  صض طصل  قتص   يوصت ايذصلق نومص ل لًيرظمصً  صلت ض يطصريصل ل . -
صيذهي.ل تمّبدصرمليص ذلصيي تصل ًل صل تي ملممصل ل ّللمص بعص ّومصلنصل  وطصييرممص ت ا -
 يي مممتصل  يً ممممصت ممم مص تاممم يعصل لرًظممميتصل تممميصت يمممرصل ت يهلممميص   ممميوصل تو يمممجصرممميصل ًلممممص -

اممصل ينر .ص  ذ كص لم حصلامم ص ت  مص إ رلوصل تيدمرتصل ل يا مص يدصل تليوصيعص ومصدرصلل درص
  .3ل  ر يلاصل تي مليص يهزل ص  ّتو يجصل  لي يصل ًجص)
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 : ي مل درس تتبع الخطوات اآلتيةثة  ي الباح الخطة التي اعتمدتهاأصبحت و 

 نموذج بوسنر :

 ممريصلممنص ر لمميصلاممت دللصل المممصل ي لمميصل امم ممصل ممذيصيت لرممجصلممألصل ل مميدئصل ي لممممصيورذ مممصتممدرذسص
ل ا ملمص ي المصل  ديعص ديصل ت ليذ ص م  مصريليصل لي مص يت يعصلاترلتي ميتصل تبيلمعص ل تلييمزص ل ت ميدلص

صدصتدرذا ص  لايهممصلت تليًممص ذ ريصذ كصلنص رلصل  و لتصلآلتمم: ل ت ايرصل لايهمليصً 

لًر مممصلبتنمميفصل المممصل  ممديع ص لاممت  يطصل تلمم رلتصل ل  مم د ص ممديصل ترليممذصًمم لصل لًر مممصلق  مم :ص
صل لال مصلنص رل:

اممممصل لالممم مصل ضممم عصل ًلممممصل لمممامم ص ميت ممم صً ممم صل اممم  ر ص لممميمص لممممألصتزصل لي ممممصل مممرص  -
 ل ترليذ.

 لنصلقا  مص   ق فصً  صل ليررمصل اي  مصل لتي  مص ي لال م.صل صًددل لي مصصمورح -
مامم عصل لي مممص  ي مميتصل ترليممذص تلمم رلتلمصامم لوصيي ممتصلممًمًمص  ص دي مممص تممتمصل يقنممتليص -

 تً ي .

   ام رصصلًر مصلات دلمص ا  ذصل ليي  مص تتل معص يامترلتي ميتصل تمييمرصل لاميهمليصل لًر مصل  ي مم:
   و لتصلآلتمم:صلنص رلصل

مممص ل لقمم صتي ملممممصل  ومم  صلق  مم :ص يممز دصل لي مممصل ترليممذص ممم رلقصًلممعصتًتمم يصً مم ص  نممومصلت ً 
   م ص تتمصل يقنت صتً ي .صلتي لممصً لصل لال م صمو ذصل لمصل  ميمص لي ص تا يعصليصت ل  ص

تظلمرصًي ممصص ديلم ص ذت ينص  ايقصتل رلتلمصرميصل ًمعص ل تاامير صيلميص] ه يصقدصمًد صتيير 
 ًدمصل رضيصً  زصل لال مصل ذيصمل ب ن[

ص}لاترلتي ممصل تبيلع{هذ صل  و  صصتل ع ص

تمممتمصل يقنممممص  ي ممميتصل ترليمممذص ت مممدممصل تااممميرلتصل ي لمممممصلدًلممممص يقل  ممممص  ممممينصل  وممم  صل  ي ممممم:ص
يقصل الممصتيير صل المصل  ديعصلألصل ليررمصل ي لممصل ا ملمص لذلصل لال مصلمألصل ترييمزصً م ص ممينص  ام

ل  ممديعصرممميصت ممدممصل تااممميرصل لممًمح ص همممذ صل  ومم  صت ممم دصل ترليممذص  ممم صل تاامميرلتصل ي لمممممص تاممملحص
   ي ليصل    مص قي  مص  تلديجص ت لممصل تل رلتصل  ديد .

ص}لاترلتي يتيصل تلييزص ل تايضعص ل ت يدلصل لايهملي{هذ صل  و  صتل ع ص

  لًمصل لال مصل  ديدص   يً صًنصورذج:تنييعصق يًمص ديصل ترليذصل  و  صل  ي  م:ص
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 ممممصلمممنصلقل  ممممص ل ر ل  مممم ل لالممم مص نممميعص ز لجصلت ي  ممممص)ل ممميلص_صصنًمممصًمممر صل لً 
تل ميل ص ًيمم صي مريصتلمم مالي ص ذ مررصل امم ذصرميصيمم نصل لالم مصل مميلص  صليمرصل مميلص

 )ت ضمحصاليتصل لال م .
   تمبمدصلمنصلي   مممصل لالم مصتو يجصل لال مصل  ديمدص  صل لالم مصل لمًمحصرميصل لقم ص ديمد ص

مممص ديممد صلممنصلقل  مممص ل ر ل  مممصً مم ص  قدرتم صً مم صًممعصل لنممي م صًيمم صم ممدمصل لي ممصل لً 
 لألصت دممصل ت رذرص ذ كصترليذص تل ماليل لال مص م  مصل 

ص}لاترلتي ممصل ت ايرصل لايهملي{.هذ صلل رلولتصريصهذ صل  و  صتل عص ص

 يممدمي صصل لامميهممصلت تليًممممصل ت مميرصيص   ر مميلاصتمممصتو يممج  يممدصلت تلمميوصلممنصل ت رذممذصلتاممتورً
 يصريصل ي مصذلت صل ذيصتّمصرم صلت تليوصلمنص10/10/2013 ذ كص تيرذخصصل يي مصلتاتورًممصً  

ص.ص لنص مصتو م  ص نيعص يديصل  عص ًايذصلييلعص  يت .ل ت رذذصلتاتورًي

 :)موثوقيتع( ثبات االختبار-

 ممذيصميومميص اممسصل  تممي اص  ص تممي اصلت ير مممص ذلصو ممجص ب ممرصلممنصلممر صرمميصظممر فصلت ت مميرصل  ي ممتصهمم صل
ومميوصلت ت مميرص346 ص2000لتلي  مممص)د ذممدري ص  .ص مليممنصًامميذصل   مميتص إًمميد صلت ت مميرصًيمم صيممتمصً 

مممصل تمميصمو ممجصً يلمميصلممرتينصمالممعص ي للمميصلممديصزل مميصرمميصًممد دصنمملرص لًممدص)لراممي ص  مم اسصل ل لً 
تو لصل اتر ص ينص  رلوصلت ت ميرلتص ًيم صيمزدلدصل لاً لم نص ضم ي ص  نصص .صيليصي ذص ت178 ص2003

 .ص ممممصيمممتمص347 ص2000تصتبممم نصقلمممير صًيممم صيتمممذيرصل لاً لممم نص يممم ص  مممزلوصلت ت ممميرص)د ذمممدري ص
تلمممًمً ص تمممد ذنص تي  ممم  ص ممممصُمًامممذصلييلمممعصلترت ممميطص مممينصدر ممميتصل تو يمممجصلق لص در ممميتصل تو يمممجص

ص .صص333 ص2006 ر  يصلييلعصل   يتص ر ت يرص)ل ًم صل  ي ي ص  ذ كص ي نصقدصلات
رممإذلصًلممعصلقرممرلدصل ممذينصو ممجصً مميلمصلت ت مميرصً مم ص اممسصل ممدر يتصت رذ ممي ص ممينصل لممرتينصلق  مم ص
 ل  ي ممصمي نصلت ت يرص ي تي  ص لميص ذلصل ت امتصل مدر يتص مينصل لمر صلق  م ص ل لمر صل  ي مممصرمإنصلييلمعص

ص .ص178 ص2003ل  اضمص)لراي ص  يتصلت ت يرصتب نص  صقملمص
تلدتصل  يً مص ًايذص  يتصلت ت يرصورذ تين: ص قدصًل

 صت ليمذل ص ت ليمذ ص20 ذصُوّ مجصلت ت ميرصً م صل يي ممصلتامتورًممصل  مي غصًمددهيص)صطريقة اجعادة:
اممذصلييلممعصلترت مميطصص24/10/2013   لممر صل  ي ممممصرمميصص10/10/2013  لممر صلق  مم صرمميص ًُ  ممّمص
ي ّيدص ص ه صليص0.001 صً دصلات يصدت مص)0.85در يتصل ترليذصريصل لرتينصر  غص) يرا نص ينص

 ص  م صرملميص ذلصيمينصلييلمعصل   ميتصت ت ميرلتصليررمممص2004ذريص   صًمرمص)  يتي ص ّيدل ص ر ت ير.ص ص
 مم صهممذ صل  ملمممص)  مم ص%ص  صتزذممدص90ًيي ت مميرلتصل تًلمميعصرلممذ صي ممذص نصتبمم نصقرذ مممص ممدل صلممنص

ص  ص   يو صً م صرإنصهذ صل  ملمصل    مصًي ص نصلترت يطصلتين.464 ص2004ًرم ص
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 ص هم صلييلمعص  ميتص0.81ي  غص)ت ينص نصلييلعصل   يتص رجصهذ صل ورذ مصصطريقة ألفالكرونباخ:
ص.   لل

 حساب معامالت الصعوبة ألسئمة االختبار:-
لقرمرلدصل مذينص  مي  لصًمنص صلنص مرلص ي ميدص ام مصًمددصعصلي  مصلاردلتصلت ت يرتمصًايذصلييل

 ص2005يمممعصلامممرد ص  ي ممممصلمممًمًمص اممم م ص  ممم صل يمممددصل ب ممميص  ل ي مممينصًمممنصل لامممرد ص)  ممم صًمممرم ص
ص  ص ل لييد مصلآلتممصت ضحصذ ك:ص328

صص100×لييلعصل لي  مص=ص)ًددصل  ي ًينصريصل لارد ص/صل يددصل ب يص  لاً لين 

 قمدصتمرل حصلييلمعصل لمي  مصص لامردلتصلت ت ميرص لمي  م قدصقيلمتصل  يً ممص ًاميذصليميلرتصل امل  مص ل
 ص همممميصل نممممرلتصتممممدلصً مممم صلممممرًممصلاممممردلتص9 صيلمممميصي ّضممممحصل ل ًممممجصرقمممممص)0.85 صص0.30 ممممين)

يلمميص  ممغصلت اممطصًيمم صلًتاظممتصل  يً مممص امم ل ينص ذ ممكص    مميوصً مم صل دلريممممصً ممدصل ترليممذ.صلت ت ممير ص
د ص ل    مممصًيمم ص نصلييلممعصل اممل  مصل ل  مم ص ص هممذ صل  امم مص يمم0.64ل نممرلتصل لممي  مصرمميصلت ت مميرص)
ل ًمممص  مم ص ذلص رلدصل  يًمم ص نص  بممدصص. 155 ص2001 .ص)ل  ينمم  ص0.50 لييلممعصل لممي  مصل ل  مم صهمم ص)

 صص0.25يزذدصلنص  يتصل ت ير صرمإنصً مم ص نصي  م صلت ت ميرصلمنص ام  مصتتمرل حصرميصلمديصلمي  تليص مينص
ص .334 ص2006)ل ًم صص0.75

 مييز ألسئمة االختبار:حساب معامالت الت-
تينصل ي ممميص ل ممد مي ص مليممنصًامميذصقمم  ص بقمم  صتلييممزصل لاممرد صهمميصقممدرتليصً مم صل تلييممزص ممينصل ل لممً 

تينصل ي ميص ل د ميبص)   صًرم ص  ص2005تلييزصل لارد ص ًاذصل ارقص ينصًددصل  ي ًينصريصل ل لً 
ص .330

ص م صترليمذصل لم صل رل مألصرميصلدراممًي صيتمصت اممصل ترليذص يدصتلمًمحصلت ت ميرصل مذيصو مجصً
يتصً  صل نيعصلآلتي:نليدصا ملينصرللذص  رلهممل  ص ص ترتيذصدر يتلمصت يز مي ص   ص ر صل لً 

ل تممميصتتمممرل حصص ضممملتصدر ممميتصل ترليمممذصل مممذينصًلممم  لصً ممم صً  ممم صل مممدر يتالمجموعدددة العميدددا: 
ص%.35  ا مص صت ليذل ص ت ليذ ص20 صترليذصلنص لعص)7 ص قدصيي  لص) 93-80 ين)

 ضلتصدر يتصل ترليذصل ذينصًل  لصً  صل در يتصل لت اموم ص قمدصيمينصصالمجموعة المتوسطة:
ص%.30 صت ليذل ص ت ليذ ص  ا مص20 صلنص لعص)6ًددهمص)

 ص7 ضمملتصدر مميتصل ترليممذصل ممذينصًلمم  لصً مم ص د مم صل ممدر يت ص قممدصيممي  لص)صالمجموعددة الدددنيا:
مممممصل لت امممموم ص35  امممم مصص صت ليممممذل ص ت ليممممذ 20ترليممممذصلممممنص لممممعص) %. قممممدصتمممممصلاممممت ييدصل ل لً 

تينصل ي مممميص ل مممد ميص ذ مممكص لمممدفصل تيمممرفصً ممم صلييلمممعصل تلييمممزص  لقتلمممرتصل درلاممممصً ممم صل ل لمممً 
صل  ي ص بعصا لل.ص
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ص تمصًايذصل نرصق  صتلييزصل لارد ص ي لييد مصل تي مم:

صن ص0.5لاص.د ص/ص)ص–تص=ص)لاص.عص

صل لارد .صًي :صتص=صل نرصق  صتلييز

مصل ي مي. صلاص.عص=صًددصل ورذصل  ي ًينصريصل لارد صلنصل ل لً 

مصل د مي. صلاص.دص=صًددصل ورذصل  ي ًينصريصل لارد صلنصل ل لً 

تينصل ي مممميص ل مممد ميص)  ممم صًمممرم ص مممتص330 ص2005نص=صل لممم عصًمممددصل ومممرذصرممميصل ل لمممً   .صر مممدصترلً 
 ص هذ صل  ام مص يمد ص9ي ضحصل ل ًجصرقمص) يليص0.85 صص0.28لييلرتصل تلييزصقا  مصلت ت يرص ينص)

 ص0.20 ل    م صًي صت درصللنير ص   ص   صًتم صميمدصل ام للصل  م ت صي مذص نصيزذمدصلييلمعصل تلييمزصًمن
ذلصقممعصًممنصذ ممكصُيممرر صقنصرممم ص  ممعصلمميصً  د ممٍذصتص ممدصلممنصتيدي مم ص)لي ي يممع ص ص .100ص-99 ص2008 ل 

صيصضلنصل ًد دصل ل    م.  ذ كص مصيتمصًذفص يصلارد صلنصلت ت يرصق ل

 ًاممميذصل مممزلنصل مممرزمص ر ت مممير صتمممّمصتاممم يعصل مممزلنصل مممذيصصتقددددير الدددزمن الدددالزم لالختبدددار:-
 لاتمرق ص  لص ئ رصت ليذصل ليوصلت ت ير ص ّمصتّمصًايذصل زلنص رجصليصي ي:ص

 يصًممممم ل يصص48.5=ص97/2=صص2 /53+44=ص)ص2لق يمممممر /ص+صزلمممممنصل ت ليمممممذلق ل)زلمممممنصل ت ليمممممذص
ومميوصمدقم مم49 تلممدصً مم صً  دقم مممص ر ت مميرص   مميوصً مم صذ ممكصميمم نصلت ت مميرصقممدص لممعصص50.ص قممدصًل

ص .5   صني  صل  لي يصل ل ًجصرقم)
ينصلنصلت ت يرلت33 ذصتم  صلت ت يرصريصل رت صل  لي ممصلن) صهلي:ص صا لت  ص لنتلعصً  ص ً 

تينصلنصلقا  م: موضوعي من نوع االختيار من متعدد:_ص ص قدصضمصل لً 

 صا لت  صيتم  صيعصا للصلنصً ير ص  ص ل مصُلرر ممص ممر ألص مدل ع ص20)ًمصلق   :صتضل تص صل ل ل
 ديعص لًدصل ليصر طصلًمح ص ليص يقيصل  دل عصرتلّ عص رييرل ص دي مصً لصل لال مصل ذيصت مام صل ا مر  ص

مصلنصلت ت يرص) ص صدر م.40  بعصا للصدر تين ص ل ل عصدر يتصهذ صل ل لً 

مصل  ي مم ليصل ل   صا لت صلنص ا  مصلت تميرصلنصلتيددص مضي ص قمدص مريصتز ذمدص11)صتتضل رص:لً 
يعصر ر صل ت يرذمص  زوصلات حصيذيرصرم صل ت ليذصا ذصل تميرصهذلصل  ديعص  بن صًمنصلمديصلبتامي  ص

 صدر مميت:صدر تممينصت تممميرصل  ممديعصل لممًمح ص4ل المممصل ي لمميصل امم ممص لًتايظمم ص مم  ص  بممعصامم للص)
مص) در ت ص صدر م.44ينص ذيرصل ا ذصل لًمحص يينصل ل عصدر يتصهذ صل ل لً 

ً م صنميعص ام  مصت ممسصلامت ميتصل ترييمذص ل ت م ممصًيم صُمو مذصل م صص_ مقالي مغم  اججابة:
ويوصر م ص ي لنيرذألصل لي ممصل لًد مصرميصام رذمص ت ضممحصل ام ذص  لمذلصل ام للص ريصل ا للصلق لصً 



78 
 

 يصلقتمممرلحص  ممرلولتص  ًامميسصً ممم صلاممتلرلرذمصل لممم لردصل و ميممممصرممميص صدر مميت ص رمميصل اممم للصل  ممي7)
در ممممصل ب مممممص صدر ممميتص بمممعصلقتمممرلحص تلممم حصل 3 صدر ممميت ص)9اممم رذمص اتمممر ص وممم لص  لمممذلصل اممم للص)

  ممذ كص لمم ًتصص .10 ص يممدهيصتممّمص ضممألصلاتمميحصل تلممًمح صل ل ًممجصرقمممص) صدر ممم100 ر ت مميرص)
ص د لتصل  ً ص يهز ص  تو يجصل  لي ي.

ص تضل ت:التجربة النهائية: -4-3
ص:اختيار عينة البحث -4-3-1
مل ّممعصل ل تلممألصلقلمم يص   ًمم صل ًممي يص لمممألصترليممذصل لمم صل رل ممألصلقايامميصرمميصلممدلرسصلدي مممصص

 ص ّلمميصًي مممصص2014ص-ص2013ل رذقممممصل ييلمممص  تي ممممصلقايامميص_صً  مممص   مم صرمميصل يمميمصل درلامميص
 قممألصلت تمممميرصً مم صلدرامممص ياممرصل لمميدقصلق  مم صرممميصل  ًمم صر ممدصل تيممرتص ورذ مممصقلممدمم ص ذص

لدي مممصل رذقممممصق لمميصتصتنمملدصلزدًيلممي صرمميصل ّنمميذصل درلاممممصيمل ممذصلممدلرسصلدي مممصل رذقممممصل تمميص
ميممم نصريلممميصًمممددصل ترليمممذصرممميصل نمممي مصل  لًمممد صي يمممرل ص مممدل  ص همممذلصقمممدصيممم ييسصً ممم صًي ممممصل لمممد وص

قيلمتصل  يً ممص زذمير صلدراممص يامرص قمدصمصل مدرس ص لت ض يطصريصل ل صل رزلممص   ميحصاميرص وم
ل لمميدقصلق  مم  ص يممدصل ًلمم لصً مم صل لر ممممصلديرذمممصل تر ممممصرمميصل رذقمممم ص تز ذممدص دلر صل لدراممممص

تينص)ل ت رذ ممممص صل ضمممي وم  تضمممصلدرامممص يامممرص ذصص  ايممر صلمم  ز صًممنصل  ًممم ص ل تممميرصل ل لممً 
مممصل ت رذ ممممصصل لمميدقصلق  مم صنممي تينصلممنصل لمم صل رل ممألصتمممصل تمممير ل نممي مصل  ي ممممص تبمم نصل ل لً 

ممم ص   ممغصًممددص رممرلدصل يي مممص) مممصل ضممي ومص) ورذ مممصل  ًر  صت ليممذل ص51 ل نممي مصلق  مم ص تبمم نصل ل لً 
ص:زعص ررلدصل يي مص رجصل يدد ت ليذ .ص ل  د لصلآلتيصي ضحصت ص

 (9جدول رقم )
 و   العدد  توزع أ راد العينة

 المجموع الضابطة المجموعة المجموعة التجريبية
ص51ص25صص26ص

ص

ممصل ضمي ومل لم ص)لي لممصيتتاميقصلمألصلي لممصيليصقيلمتصل  يً ممص  مد ص صل ل لً  ً م صتم يمعصل ً 
يممممدصص لق  مممم صرذ لمممميصت تلمممميصل  يً مممممصلممممنصل تو يممممجصً مممم صل يي مممممصلتاممممتورًمم  لتتامممميقصً مممم صل ًل

مصل ت رذ ممصر طص ليّدلصًي صقيلتصل  يً مص تي ممصل ص ضر ر صل ت يدص لي صل ًل صل درلامم ل لً 
ّمي . يدصتو يجصلت ت يرلتصق  مي ص  يدمي  ص ل ًرمص دلر صل لدرامصصًلتينص ا ً  يمصتمصلتتايقصً  صل ًل

يدصتصتد عصضلنصل لد صل لًدد ص ت ايذصل تي مم.ص ص نصهذ صل ل ًل

                                                           
مصل ضي ومصًيل مصً  ص ر يلاصتيليجصل تمهيع ص  ديليصًنرصا  لتص  ر  ص ي ليصل  يً مصًيل مصً  ص  يز صريصل تر ممص لي لمصل ل لً 

 يليص  لتصل ررلتصل ا مصلق   صريصلي اتيرصتر ممصل واع.ص2009ل تلي /لي مصل / ص تليرسصل يلعصل تي مليصل ذصًيمص
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 التجربة النهائية:تطبي  -4-3-2
 لمي يصتمّمصل  مميمص ي ت ر ممصل  لي مممصل تميصتضمّل تص يدصل تمبدصلنص ل لص د لتصل  ًم ص  م صنمي ليصل 

مممد صل ل تمممير ص يت ممميعصلامممترلتي ميتصل تمييمممرصل لاممميهملي    اممم رص تو يمممجصل ت ممميرصل لاممميهممصصتي مممممصل ً 
لت تليًممصل    يص/صل  يدي ص تو يجصل ميسص ا   يصل متيّ مص)ل اموًيص ل اّيميل ص يمدصل تمميرصًي ممص

صم:ل  ً ص ذ كص ر ي ص   و لتصلآلتم

_صتو يمممممجصل مممممميسص اممممم   يصل مممممتيّ مص)ل اممممموًيص ل اّيممممميل صً ممممم صل نمممممي تينصلق  ممممم ص ل  ي مممممممصيمممممم مص
تينص)ل ضمي ومص ل ت رذ ممم )ص مّمصصذيمً م صترلصل مميسل و  متصل  يً ممص ذص.ص27/10/2013 ل ل لمً 

مممص  مم صترليممذصذصذيمملمم اتصل ترل  ذ ممكصصريمميليصتي مممص صذصذيممامموًي ص ترليصتي مممص صرمميصيممعصل لً 
صي اصل تو يجصيليصه صل ينصريصل  د لصلآلتي: ر ي ص  ت

 (12جدول رقم )

 و   أسموبي التعمم السطحي والفعال عينةأ راد الع توز 
 المجموع النسبة أسموب التعمم الفعال النسبة أسموب التعمم السطحي المجموعة

ص26ص%61.53ص16ص%38.46ص10 التجريبية
ص25ص%52ص13ص%48ص12 الضابطة
ص51ص%56.86ص29ص%43.13ص22 المجموع

ص

تينصل ت رذ مممممص ل ضمممي ومصيممم مص ممم_صتو يمممجصل ت يرصل لاممميهممصلت تليًمممممصق  ممممي صً ممم صترليمممذصل ل لمممً 
تينصص.ص28/10/2013  قمدص نمررتصل  يً ممص  اامليصً م صتو يمجصلت ت ميرص ل ل مميسصً م صل ل لمً 

يدصظر رللي ص ت دممصل ت  يليتصل رزلم ص نرحصتي مليتصلت ت ير. ص ذ كص تً 

لممنصلي  لمميتص  ريمميرصصيصل ترليممذدفصلممنصلت ت مميرصهمم صليررمممصلمميص ممد ّضممًتصل  يً مممص نصل لممصيلممي
م تينص)ل ضمي ومص ل ت رذ ممم صصذيمترلصرملميص ذلصيمين تً مجص ص اي  مصًنصل ل لضمألصل لورً  ل ل لمً 

ممد صق ممعصتو يممجص لمم ذجص  مم دتلمص ي لامميهممصلت تليًممممصل للتاممي  نصلممنص يًممممصليممرر  صرمميصهممذ صل ً 
تينصق معصتر )صرإذ)  ا  ممصل ت رذ مممص يامت دلمص لم ذجص)  ام ر )صصي ممملص  تصتبير صل ل لً  ل ل لً 

ت صي مممينص يدصل ت ر ممص  م ص لم ذجصل ترلذلصملينصل  يً مصلنصردصل ارقصل ذيصقدصمًلعص ينصل ل لً 
 قممدصتممّمص لممألصلق رلقص تلممًمًليص رممجصاممّ مصل تلممًمحصل ليتلممد.ص لاممت ر تصل ممدر يتصل لاممت دم ص

تينصً مم صص(tت دلتصل  يً ممصل ت مميرص) لام ل ت ميرصل لامميهممص قير متص مينصلت اممويصدر ميتصل ل لمً 
صلآلتي:ص)ص ذ كصً  صل  ً صل ل ضحصريصل  د لق  مي صصلت تليًمم
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 (11جدول )

باختبار المفاهيم  مقارنة متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة قبمياً 
 االجتماعية

 
 المجموعة 

 
 متوسط ال

 
االنحددراف 
 المعياري 

 
 الحالة

( Levenاختبدددددددار )
 لمتجانس

 ( لمعينات المستقمةt-testاختبار )

F Sig  ت
 الجدولية

ت 
 المحسوبة

درجدددددددددددددددة 
 الحرية

Sig 

ص0.98ص49ص-ص0.02ص2ص0.36ص0.84صت ي سص8.43ص25.23 تجريبية الكل 
ص0.98ص48.03ص-ص0.02ص2صًدمصت ي س 7.02ص25.28 ضابطة

ص0.22ص20ص-1.24ص2.08ص0.9ص0.01صت ي سص8.835ص21.50 تجريبية ي السطح
ص0.23ص17.82ص-1.22ص2.10صًدمصت ي س 7.518ص25.83 ضابطة

ص0.30ص27ص1.03ص2.05 0.49ص0.47صت ي سص7.51ص27.56 تجريبية الفعال 
 0.30ص26.65ص1.04ص2.05صًدمصت ي س 6.79ص24.77 ضابطة

ص0.07ص24ص1.87ص2.06 0.79ص0.06ص ي ستص7.519ص27.56  عال  التجريبية 
 0.09ص16.91ص1.80ص2.12صًدمصت ي س 8.835ص21.50 سطحي

تينصذيمم ص ّنصلت اممويصدر مميتصترل11ُمرًممظصلممنصل  ممد ل)ص ييممعصص)الضددابطة والتجريبيددة(ل ل لممً 
ص(t)لت ير ممص ممدل صرمميصل تو يمجصل    مميصت ت مميرصل لاميهممصلت تليًمممم)صُمرًممظص مضمي ص ّنص تممي اصل ت ممير

مميتصل ل ير ممم صرلاممت يصل دت مممصل ً م ممممصصرممرقصص صتصي  ممدت يممدص ّ مم ذ صدت مممص ًلممي ممصرمميصيممعصل لً 
تصذيم )ص مااممرصذ مكصً مم ص ّنصترلSig > 0.05 ب مرصلمنصلاممت يصل دت ممصل لاتممر ص) ينصل ل لممً 

مد صل لنصلمنص يًمممصليمررتلمص ي   ص)ل ضي ومص ل ت رذ ممم صلتبمير  ذ مكصم صتي لملاميهممصل م لرد صرميصل ً 
ل امرقصل مذيصقمدصصيمينص مصريميت  صً  مم صمليمنصًمز ص لرفصل  ظرصًنص ا  ذصتي للمصام لوصاموًمي ص

   ممميوصً ممم صتو يمممجصلت ت ممميرص تلمممًمً ص.صي ممممم ممم صل  لممم ذجصل لامممت دمصرممميصل تي مممتاص يمممدصل ت ر ممممص 
رمميصصتًظممتصل  يً مممصل يديممدصلممنصل لامميهممصل  دي مممص ممديصل ترليممذصًمم لصل لامميهممصلت تليًممممصل مم لرد 

د صل لتي لم. صل ً 

مد صل و ميممصرميصل  لل رذممصل ير مممصل ام رذمص ترليمذصص_ تنفيذ التعميم: ًي ص مد تصل  يً ممص تي مممصً 
مممممممصل ت رذ مممممممممص) رمممممممجصل  ومممممم لتصل ممممممم لرد صرممممممميصل  ر ممممممميلاصل تي ملممممممي صرممممممميصيممممممم مصلقر يممممممميوص ل ل لً 

د صص30/10/2013 مصل ضي ومص تي ممصل ً  ذلتليص رمجصل ورذ ممص تزللنصذ كصلألص دوصلي لمصل ل لً 
مي  ص ل تلمم صت ايممذص تينصاممتمص اممي مألص ليممدلصًلممتينص امم ً  ل ليتمميد  ص لاممتلّرصت ايممذصل ت ر مممص  ل لممً 

 قممممدصترلرمممجصذ مممكص  مممميمصل  يً مممممص زذممميرلتصلتيمممدد ص لي لمممممصص.ص5/12/2013ل مممدر سصيممم مصل  لممممسص
ويوصل در سص ل و ذصل ليصل ت يدص يددصل ًل صل ل للمص بعصدرس ص.ل ل ص   يوصً 
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ممد صل ل تممير ص رممجصلاممترلتي ميتصل تمييممرصل لامميهملي    امم ر صتممّمصتو يممجصص يممدصلت تلمميوصلممنصتي ممممصل ً 
تينصل ت رذ مممص ل ضمي ومصيم مصلقًمدص  تمّمصص8/12/2013ل ت يرصل لايهممصلت تليًممصً  صل ل لمً 

ص.ًلعصً يليصل ترليذتلًمً ص لات رلجصل در يتصل تيص

ل ص يممدصلضمميصلممد صتصتت ممي زصنمملرص نمميعصل  ممعصليًممممص)لتًتامميس ص_صتو يممجصل ت مميرصل لامميهممصلت ت
ص .30/12/2013)صري

ريص ليممصل تو يجص  يدص نصتّمصتلًمحصلت ت يرلتص ل ًتصل  مي ميتص ميهز ص  ضميليصرميص مدل لص ص
)تً يعصل  تي اصهيص هذلصليصيت ي   صل العصلق ير تً ي ليص ًلي مي ص ل ت ص   ص تي اصل  ً ص تاايرص

صي  ص رمليصممتيصلقاي يذصللًلي ممصل تيصتّمصلات دلللي. تاايره

 :المستخدمة األساليب اجحصائية-4-4

  ص  يي يتصل لات  م.tل ت يرص) -
  .Pearsonل ت يرصلييلعصلترت يطص يرا نص) -
تلدصً  صلييد مص يتيصلر أل:ص -  ل ت يرصً مصلق ر:ص ذصًل

Eta squared=    

     
ص

ص :صدر مصل ًرذم.dfل لًا  مص ص) :صتصtًي :ص)

ص صلييييرص تاايرصً مصلق رص رجصل تي ي:صNSSEلقترحصل لاحصل  و يصقًليلصل و  مص)

 (ص صً مصلق رصليد مص0000 ص   ص)0لنص
 (ص صً مصلق رصلميرص00.0 ص   ص)00.0لنص
 (ص صً مصلق رصلت اطص00.0 ص   ص)00.0لنص
 (ص.ص صً مصلق رصي ير00.0 ص   ص)..00لنص
  (ص.ً مصلق رصي يرل ص دل صص 00.0ب رصلنصص
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 الفصل الخامس

 والمقترحات وتفسيرىا مناقشة النتائج

 مقدمة:-5-1

بعدددن تم ادددا  بتطددد ا تاجتةدددن  باة, دددح  باخ بطدددحت ماذدددمطم  تابددد , ر ايةةددد   بةةةدددم اةم   باة, تطدددح 
اةددر  اة بددح  ددم م بضدد بجحت اددا  اددات, ت ن,ةدد ر  بايةةدد  مةع بةاخدد  ماماةاخدد   مذدد بط  ت  ةدد  

 تاباح  ببمثت م تاب , ف,ضط اه مذمال   بى  باا بج مافاة,ه . 

 اإلجابة عن أسئمة البحث: –5-2

المجماوعتين االااابطة والتجريةتاة   ياذما مستوى اإلتقاان الاذو وصال إلتاو ت مالسؤال األول: 
 ؟ي كل مفيوم من المفاىتم المتعممةف

ااعنن مفت   بجتطعح  بة نة م بةاعاا م بةم قف م اة  ا ر  باي طة م بةاامط ر  اات م تم ااب ةم م   
قدددن ادددى ,  ادددى مدددنمث  بددداعاا مامتةدددن  ىهدددن م  بة,ةدددمة. م ددد,ى   ةددد, ةدددم  با, دددم ةم تم ةادددامى 

(ت 101ت 6882(%   ب, طعدددددددددديت08-08 ااتدددددددددد م ةةددددددددددو تال طتدددددددددد   ددددددددددم ةددددددددددنى ةادددددددددد, م  ةددددددددددم 
 (.151ت 6882  با شفت

باادددبح  بادددي اة ددد  ن,ةدددح  ااتددد م باةفددد هطا ف  ادددر بةاماددد  م ادددى هددد    ىاددد ب مدددننر  بب م دددح  
اددددم   فددددي اعاددددا  بةفدددد هطا  الةاة  طددددحت تم  المافدددد ي تخدددد ت م بدددد  ىم  بت,ادددد ةج طفادددد,ث  %(08 

 ّا ماتر  منةن  ىاباح  باي اتطب    ةفخماتةاامى  اات م ةم تيل ا ماترم   بامام فةخة ت
اقسامة ممبر  بةاماج ر  بما تطح  بى اادبح ةبمطدح  اّ  ة   م اا   ىاباحتةاما  ن,ة ر  باية

فإ   تاغر اابح  بةاما  ةم  ت  111المتوسط الحساةي عمى الدرجة العظمى وارب الناتج ةا ا
مادجط   قدن تاتادم   ةد %( فة  فدم،ت فدإّم  بد  طعدّن نبدطي   ادى تّم  باية08 بن,ةح  بعحةى باةفخما  

 م  ب   ت مبع   بةنمل  با بي ةمض ب   بةفخما
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  12الجدول ا 

 المتعممةالمجموعتين االاابطة والتجريةتة  لكل مفيوم من المفاىتم  يذمستوى إتقان ت م

 يًا ومؤجً  ااالحتفاظ فور قةمتًا و 
الر
 قم

 
 المفيوم

اندزجة 

 يانعظم
 انمجموعة انتجسٍبَة  انمجموعة انضببطة 

 احتفبظ  ً فوز قبهٌ  احتفبظ  ً فوز قبهٌ 
 نسبة متوسط نسبة متوسط نسبة متوسط نسبة متوسط نسبة متوسط نسبة توسطم

 6800 0 موقع سورية  .1
36 

2808 
85 

2888 
75 

6821 
32.62 

1821 
95.12 

1862 
90.37 

 8852 6 حدود سورية  .2
28 

1801 
92 

1856 
76 

8812 
38 

1806 
96 

1806 
96 

 8808 6 المجموعة التااريستة  .3
40 

8821 
32 

8826 
16 

1888 
50 

688 
100 

1820 
84.5 

 680 0 السيل  .4
35 

1880 
51 

6852 
32 

6862 
27.87 

585 
68.75 

1828 
53.75 

 1881 6 المنخفض  .5
52 

1881 
52 

8808 
40 

8821 
30.5 

1821 
80.5 

1812 
73 

 8888 6 الوادو  .6
0 

1801 
92 

1811 
72 

8820 
19 

1812 
88 

1812 
88 

 6852 2 اليابة  .7
42.66 

6852 
42.66 

1811 
24 

1820 
28.16 

1828 
71.66 

2828 
55 

 1881 6 الجةل  .8
52 

1820 
84 

8821 
32 

8812 
23 

1806 
96 

1821 
80.5 

 1881 6 التل  .9
52 

8808 
40 

8821 
32 

8812 
23 

1806 
96 

1821 
80.5 

 8816 6 الخميج  .11
36 

1820 
84 

1881 
52 

8820 
19 

1812 
88 

1852 
76.5 

 1868 6 الرأس  .11
60 

1820 
84 

1822 
68 

18812 
53.8 

1812 
88 

1821 
80.5 

 8800 1 البحر  .12
22 

6880 
52 

1856 
38 

8812 
19 

2862 
80.75 

6820 
67.25 

 8800 1 البحيرة  .13
22 

6880 
52 

1856 
38 

8812 
19 

2862 
80.75 

6820 
67.25 

 8800 1 النير  .14
22 

6880 
52 

1856 
38 

8812 
19 

2862 
80.75 

6820 
67.25 

 8808 6 الساحل  .15
40 

18168 
56 

8808 
40 

1862 
61.5 

1852 
76.5 

1820 
69 

 8852 6 مقطع تاريسي  .16
28 

1868 
60 

1860 
64 

8821 
30.5 

1812 
73 

1821 
80.5 

 8816 6 الطقس  .17
36 

8800 
44 

8810 
24 

8862 
11.5 

1812 
88 

1852 
76.5 

 1812 2 المناخ  .18
29.33 

1880 
68 

6800 
48 

1828 
21.66 

1812 
79.33 

1852 
75.5 

 2852 15 الموارد المتجددة   .19
23.73 

18820 
71.2 

0868 
61.33 

2851 
23.8 

11812 
78.2 

11862 
74.86 

 2821 15 الموارد غير المتجددة  .21
24.26 

0802 
66.4 

0816 
58.13 

2802 
26.4 

11821 
75.6 

18801 
72.26 

 8810 6 الةيئة   .21
24 

1828 
80 

1811 
72 

1888 
50 

1812 
88 

1821 
80.5 

 1868 2 الةيئة الرطبة   .22
20 

2816 
52 

6880 
34.66 

1820 
23 

5828 
88.33 

2821 
60.166 

 8821 2 الةيئة شبو الرطبة   .23
10.66 

6808 
46.66 

1860 
21.33 

1815 
19.16 

2820 
61.5 

6828 
38.33 

 8808 2 الةيئة الجافة   .24
13.33 

5881 
84 

1826 
72 

1815 
19.16 

5820 
89.66 

1806 
82 

 1828 18 الةيئة شبو الجافة   .25
20 

1861 
53 

6818 
30 

6881 
25.87 

1828 
91.25 

1820 
58.62 

 1820 0 الموارد المائتة السطحتة   .26
16.8 

5820 
56.8 

1808 
48 

1862 
12.3 

1812 
74.6 

2812 
64.6 

 1822 2 الموارد المائتة الجوفتة   .27
22.66 

1802 
82.66 

1852 
76 

1881 
17.83 

5828 
88.33 

1806 
82 

 1822 0  بعم ة   بةى ,ة في  بةا خ   .28
17 

5860 
66 

1880 
51 

1852 
19.12 

2821 
82.62 

5821 
70.125 

 8802 1 التصحر   .29
24 

1822 
34 

1856 
38 

8852 
13.25 

2812 
86.5 

2828 
82.5 

 8801 1 المشاريع المائتة   .31
12 

1822 
62.28 

2826 
47.42 

1816 
20.28 

5808 
82.85 

5828 
75.71 

 14 21 0 0 9 0 عدد المفاىتم المتقنة 

 %46.66  % 70 0%   %0  %30  %0 نسبة المفاىتم المتقنة 
 

 بةةةددم اةم   ةدد( تّم اادد بج اجتةددن  تابدد ,  بةفدد هطا  الةاة  طددح  اددى اية16ُطيمددم ةددم  بةددنمل 
 بةةةم ح  بض بجح بدا   ةاشة,  بى تّم اية ةىة ( -فم,ي   –قتاي ابش   ( بض بجح م باة, تطح 

ن  اداتن ا ىي ةفخما قت  اعاطةخا  بةف هطا ب اداتن ا  بج, تدح  بةعاد نةت مببدم بعد  ات مط م بنةخا 
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 بعدي مؤجل بعدي فوري  قبلي

 (  2)انشكم

 (انضببطة وانتجسٍبَة)اننسبة انمئوٍة نهمفبهَم انمتقنة ندى كم من تالمَر انمجموعتَن  

 تجسٍبَة

 ضببطة

ةةمخ  بةفد هطا ( ةف هطا ةم ة0قن تاتام     بض بجح  بةةةم ح  ة بج, تح  بةعا نةت طيمم تّم اية
 ةددم  ةاطددح  باعادددطات ةددنة ال ااةددد ما شددخ,   عددن ب( ةفخمةددد  ل مببددم 28م باددي تاددد  ددننه    تاعاةددح بة

ةةةم دح  باة, تطدح  ب  ةد %(.   ادى  بة ادو  رتد,ت ةاضدم تّم اية8 امن, ةاامى  اات م  بى  
ح قتد   اداتن ا اةدم ت  تمادا,(ت فدي مدةم ي  ات م ىّي ةم  بةفد هطا  بةاعاةدبا ط م بنةخا تطض   ت

 ةددد ةدددم  ةاطدددح  باعادددطات فتدددن  اية ةدددنة ال ااةددد ما شدددخ,   مبعدددن هت ( ةفخمةددد   بعدددن  اددداتن ة61تاتادددم   
مةدد   فتدد ل تي  امددن, ةاددامى ةفخ  14ا( ةفدد هطات م مافحددم  تدددإات م 1 بةةةم ددح  باة, تطددح  اتدد م  

 بةةةم ددح  بضدد بجح  دد   بةفدد هطا  باددي تاتامهدد   ةدد %(ت فددي مددةم فتددن اية22822 ااتدد م تااددبح  
 ب ااتن ا  بج, تح  بةعا نة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتدد م   بةةةدم اةم   بضدد بجح م باة, تطدح( ةاب فباد م ةدم ا مطدح ةد ( تّم اية6ُطيمدم ةدم  بشد    
عاطا تي ةدم مةدث  بةع,فدح  باد بتح ب بةفد هطا    ايمدم ادناي ةع,فدح ايةةد   بةف هطا قت   ةاطح  با

هادد   اماددا   م ضددم   فددي  ا طيمددم تمّ  بةةةددم اةم ب بةفدد هطا  الةاة  طددحت مببددم بعددن  ةاطددح  باعاددط
 بةةةم ددددح  ةدددد اية ةع,فددددح ايةةدددد   بةةةددددم اةم ب بةفدددد هطا  الةاة  طددددحت تال تادددده  دددد م تبتدددد,  اددددن

حت فدي %( ةدم  بةفد هطا  بةاعاةد18  قدن تاتادم  بةةةم دح  باة, تطدح  ة ايةمم تم ت    اي باة, تطح
 ةد %(ت مةم ا مطح  الماف ي ب بةف هطا فطيمم تّم اية28   بةةةم ح  بض بجح ة مةم تاتم اية

تددددد   بةةةم دددح  باة, تطددددح ةدددد  بةةةم دددح  بضدددد بجح بدددا طمافحددددم  بدددحي ةفخددددما فدددي مددددةم  مدددافم اية
 ح.  هطا  بةاعاة%( ةم  بةف12822 
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م, ةدد  طعدداى  بدد   بددى ج, تدددح  باعاددطا  باددي اةةددار تخدد  ج, تدددح  ادداتن ا اةددم ت تماددا, تب دد, ةدددم 
 بج, تح  بةعا نةت مه   ةنب   اى ت د, هد    باةدم ت فدي امادم فخدا  بايةةد  باةفد هطا  الةاة  طدحت 

 بد ةم طةاابدمم  يةةد تبدنر اا بةخد   انطد ن اادبح  با (  بادي6818مه   ةافدن ةدد ن, ادح  بعاطةد ر  
 % بدددددنى ايةةددددد 02865ادددددبح %ت م مافددددد ي تا00868%  بدددددى 20880 بفخدددددا  بعاةدددددي  باددددداطا ةدددددم 

بددا ا,افددد ب بةتددن , افادده بددنى   بةةةم ددح  باة, تطددح ااةةددح  بةع بةددح  باة, تطددحت  ال تم هدد    بااددبح
%. 55.58% م مافد ي تاادبح 21802%  بدى 22805 بةةةم دح  بضد بجح     ,افعدر ةدم  ايةة 

 بعن  بةع بةح  باة, تطح.   ة مقن تحخ,ر اا بةخ  بت   بعث  بةف هطا  بتنةاح بنى  باية

ن االااابطة والتجريةتاة  المجماوعتي ياذما مستوى اإلتقان الذو وصل إلتو ت م   السؤال الثاني
 فعال ؟  -وذلك حسب أسموب تعمميم اسطحي ,في تعمم المفاىتم االجتماعتة بشكل عام

 دد   ةدد %( ةددم اية08مفددن  بادد بي  تم طمذدد   بج, تددح تتدد,ى بب م ددح ةاددامى  ااتدد م   ماددتر 
بدد ب      ماافةدد  بدد ,  بةفدد هطا  الةاة  طددحت%( فددحب , ةددم  بن,ةددح  بعحةددى التا08ةةةم ددح  اددى  

, ةدددم ن,ةدددح  التابددد , فدددي  ددد  %( فدددحب 08 بددد ةم مذدددام   ادددى   ةددد مادددتر  بب م دددح  دددنن  باية
فعد ل( فدي  د  ةةةم دحت م بد   ادى  بامدم  -و اعاةخدا  ادجمي ت مما اخا ماو تاام ةةةم ح

  بةمضم في  بةنمل  با بي  

  13الجدول ا

المجموعتين االاابطة والتجريةتة  حسب  يذلت م لممفاىتم االجتماعتة مستوى اإلتقان العام
 أسموب تعمميم

 
 المجموعة

نااااااااااااااااوع 
 التعمم

 مؤجل  فورو   قةمي 
   فأكثر 81ا  81أقل من ا   فأكثر 81ا  81من ا أقل   فأكثر 81ا  81أقل من ا

 اابح  بعنن اابح  بعنن اابح  بعنن اابح  بعنن اابح  بعنن اابح  بعنن
 

 التجريةتة
 

 18 1 08 0 28 2 18 1 8 8 188 18 اجمي
 21865 5 20815 11 02815 15 2865 1 8 8 188 12 فع ل

 62880 2 12806 68 08812 61 10862 5 8 8 188 62  بةةةمخ
 

 الاابطة
 8 8 188 16 65 2 15 0 8 8 188 16 اجمي

 8 8 188 12 8 8 188 12 8 8 188 12 فع ل
 8 8 188 65 16 2 00 66 8 8 188 65  بةةةمخ

 

 بةةةدددم اةم   بضددد بجح م باة, تطددح(  ةدددام   دددم  بمذدددمل  ةدد ( تّم اية12ُطيمددم ةدددم  بةدددنمل  
بشدد    بعحةددى التابدد ,  بةفدد هطا  الةاة  طددح  اددن اجتطتدده  %( فددحب , ةددم  بن,ةددح08 اددى ن,ةددح  
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   بةفد هطا بعدنت م مهد   تةد, جتطعدي ىاخدا بدا ةاعاةدت م ب  بذ,م  باح,  م تاامو اعاةخدات قتاي
ببدددم بعدددن اعادددطا  بةةةم دددح  بضددد بجح ب اددداتن ا  بج, تدددح  بةعاددد نةت ماعادددطا  بةةةم دددح  باة, تطدددح م 

ى  بةةةم ددددح  بضدددد بجح مذددددام   ادددد ةدددد %( ةددددم اية16ب ادددداتن ا اةددددم ت  تماددددا,( طيمددددم تّم  
%( فددحب , فددي  باجتةددن 08%( مذدد   اددى  8 بفددم,ي بيتابدد ,ت م %( فددحب , فددي  باجتةددن 08 

مقن طعدمن  بد   بدى ج, تدح  باعادطا  بةابعدح  بةعا نة(  بادي ال اخداا بةفد هطا  بايةةد   بتتاطدح  بةىة ت 
تةددد  بدددنى  بةةةم دددح ب بةفددد هطا  بعاةطدددح  باددداطةح. مال اخدددنم بابشدددف  اخددد  تم اعدددنةاخ  م اددداتن بخ  

 بفدم,ي  %( فدحب , فدي  باجتةدن08ادى  %( ةدم ايةد اخ  مذدام   08812 باة, تطح فطيمم تّم  
ح %( فددحب , ةددم ن,ةدد08 بةةةم ددح  باة, تطددح  اددى   ةدد %( ةددم اية62880بيتابدد ,ت ممذدد   

م ت  تمادددا,( فدددي اعادددطا ايةةددد  ا  اةددد  اددداتن تي تاددده  ادددن  التابددد ,  ادددن اجتطتددده بشددد   ةىةددد ت
 بةةةم ددح  باة, تطددح  بةفدد هطا  الةاة  طددحت  ددّا  تابدد , هددىال   بايةةدد  بعددن  ةاطددح  باعاددطا ةب شدد,ةت 
فإاخا اطمتتمم ةاامى  اات مت مببم      تات,م  بعن ةنة ال ااة ما شخ,   ةم  ةاطح  باعاطات فإّم 

 تد م  بد ي منناده  بب م دحت مقدن طعدمن  بد   بدى%( فت  ةم  بايةة  ادطمتتمم ةادامى  اا62880 
 هاة ا هد    باةدم ت ب ببشدف  دم  بةفد هطا  بتنةادح مف  اةاده فدي اغةةد, ااد   بةفد هطا بامذدمل  بدى 

بتد   بعدث  بةفد هطا  بتنةادح فدي ت هد م  بايةةد  بعدن ةدنة ال ااةد ما مقن طعدمن   بةف هطا  بذمطمح.
 بةفد هطا بشد    بذدخ   بادي قدن ااشد به ةدد  ة,هد  ةدم شخ,    بى ذعمبح ه    بةف هطات ماعنن تذ

   ا.   

%( ةددددم  بايةةدددد   مي  بدددداعاا  باددددجمي فددددي  بةةةم ددددح 28( تم  12 ةدددد  طيمددددم ةددددم  بةددددنمل 
ى %( مذدد   ادد18 بفددم,ي بيتابدد ,ت م  %( فددحب , فددي  باجتةددن08  باة, تطددح قددن مذددام   اددى 

 بايةةدد  %( ةدم 65فدطيمم تّم   بجحت مفدي  بةةةم دح  بضدد  بةىةدد %( فدحب , فدي  باجتةدن 08 
 %( مذد 8 بفدم,ي بيتابد ,ت م   , فدي  باجتةدن%( فدحب08مذدام   ادى   مي  باعاا  بادجمي 

ح  التاب ,  ان اجتطته بش   ةىة ت تةد   بايةةد   مي  بداعاا  بفعد ل %( فحب , ةم ن,ة08 اى  
 فدددحب , فدددي  باجتةدددن %(08 قدددن مذدددام   ادددى  %(02.15 فددي  بةةةم دددح  باة, تطدددح فدددطيمم تم 

ت مفي  بةةةم دح  بةىة %( فحب , في  باجتةن 08مذ   اى   %(21.65  بفم,ي بيتاب ,ت م
%( فدددحب , فدددي 08ادددى  مذدددام    بايةةددد   مي  بددداعاا  بفعددد ل %( ةدددم 8فدددطيمم تّم    بضددد بجح
ة  بادي م ادن اجتطتده بشد   ةىةد ت مقدن طفاد,  بد  بدحم  بج, تدح  بةعاد ن بفدم,ي بيتابد ,ت   باجتةن

اعاةددن  اددى  بااتددةم م بمفددم م بادد  , بشدد   تا اددي اا اددو ماافددن ةددد تاددامو اعاددا  بايةةدد   مي 
 بدددداعاا  باددددجمي تب دددد, ةددددم  بايةةدددد   مي  بدددداعاا  بفعدددد ل  بدددد ةم ةخاةددددمم بدددد بفخا م بشدددد,  م ببمددددث 

 م بافاة,ت مهم ة  قنةه اةم ت تماا, بخا. 
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ف,ضدددط ر  ببمدددث  ادددن ةادددامى نالبدددح  تاتددد,ر  بب م دددح : اختباااار فرااااتات البحاااث – 5-3
 8885)  

تددةم ةاماددجي ن,ةدد ر  ايةةدد   ال امةددن فدد,م،   ر نالبددح  مذدد بطح  الفراااتة األولااى-5-3-1
 بةف هطا  الةاة  طح في  بذف  ب, بد  ىا اي ب ااتن ا اةم ت  م اعاة ةم  بةةةم ح  باة, تطح  ب

  اخد  ب بج, تدح   بةفد هطا م اعاةد  ةم بدح  بضد بج ايةةد   بةةةم دحتماا, فدي  باغةةد,  بةفد هطةيت م 
 . بةف هطا  الةاة  طحالتاب ,  في  بتط ب  بفم,ي   بةعا نة

                                                                                                                  14الجدول ا

المجموعتين الاابطة  يذت مدرجات ي متوسط ةينوق   لمعينات المستقمة لمفر tنتائج اختبار ا
 الختبار المفاىتم االجتماعتةالفورو  والتجريةتة في التطةيق

 
 المجموعة

 
المتوسااااط 
 الحساةي

 
االنحااااارا  
 المعتارو 

 
 الحالة

  Levenاختباااااار ا
 لمتجانس

 حجم األثر   لمعينات المستقمةtاختبار ا

F Sig   ت
الجاااادول

 تة

ت 
الماااااااح
 سوبة

 درجااااااااااااااة
 الحرية

Sig  إيتا مربع 

 8818 88888 10 2822 6 88811 2810 اة اب 16800 02821 تجريةتة  
 ددددددددددددددددددددددنا  08620 21880 اابطة 

 اة اب
6 2821 18822 88888 

 

( تّم ةادددامى  بنالبدددح  بمتطتطدددح فدددي  تابددد , بدددطفم بااةددد اب تذدددغ, ةدددم 11ُطيمدددم ةدددم  بةدددنمل 
ت مبخدد   ةةددو ح ةدد, ةاة اادد ( بضدد بجح م باة, تطددح   بةةةددم اةم ايةةدد (ل تي تّم ن,ةدد ر 8885 

           طيمددددم تّم ةاددددامى  بنالبددددح  بمتطتطددددح( باعةادددد ر  بةادددداتاحت م t تاطدددد ,  باددددج,  ب دددد اي فددددي  تابدددد , 
 Sig = 0.000  ن بددح ( ةةدد  ةى ددن مةددمن فدد,م، 8885( تذددغ, ةددم ةاددامى  بنالبددح  بةفادد,ث

 بفددم,ي فددي  باجتةددن  ( بضدد بجح م باة, تطددح م  بةةةددم اة  ةدداية مذدد بط   تددةم ةاماددجي ن,ةدد ر 
 ( ةمضم  ب   2ت مبع   بش    بتط اي  التاب ,  بةف هطا  الةاة  طح
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 (  3)انشكم 

فٌ ( انضببطة وانتجسٍبَة)متوسط دزجبت انمجموعتَن 

 انتطبَق انفوزً الختببز انمفبهَم االجتمبعَة

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فدددي  باجتةدددن  (02821 بةةةم دددح  باة, تطدددح    ةدددتّم ةاماددد  ن,ةددد ر اية( 2ةدددم  بشددد    ُطيمدددم 
   بةةةم ددددح  بضدددد بجح ةددددر ايةتبتدددد, ةددددم ةامادددد  ن,ةدددد   بفددددم,ي التابدددد ,  بةفدددد هطا  الةاة  طددددح

 .   بةةةم ح  باة, تطح  ةةة  طعاي تّم  بف,،  بن ل  مذ بط   هم بذ بم اية ت(21880 

ةد   بةةةم دح  باة, تطدح اية  بااد و ( تّم اةدم ت  تمادا,( ت د, فدي 8818اى ن قطةح مةا  ى د,  
ة ةعدددددح  ادددددنط ا  مادددددو ةعددددد ةة,  بةادددددم  بدددددمجاي ى ةددددد ل  بجابدددددح فدددددي باةفددددد هطا بشددددد    تةددددد,ل مب

 NSSE  فة  فم،.8818(ت طعنُّ مةا  ى ,  تة,   ةن         م ) 

 امةن ف,م،   ر نالبح  مذ بطح ا,فث  بف,ضطح  ىمبىت مابمم  بااةةح   نتيجة الفراتة األولى
 بةفد هطا  الةاة  طدح فدي  بذدف  م اعاةد ةم تةم ةامادجي ن,ةد ر  ايةةد   بةةةم دح  باة, تطدح  بد

  ةم ب بض بجح  ايةة   بةةةم ح اي ب ااتن ا اةم ت تماا, في  باغةة,  بةف هطةيت م  ب, بد  ىا
مهدد   ت  طددحتابدد ,  بةفدد هطا  الةاة  بفددم,ي ال طدد بتفددي  ب   اخدد  ب بج, تددح  بةعادد نة  بةفدد هطا م اعاةدد

  بةةةم ح  باة, تطح. في ذ بم ايةة   بف,م، هي 
م ت تماددا,  بدد ي تنى  بددى  باادد و  بفخددا  بعاةددي مطة ددم تم ُاعدداى هدد    بااةةددح  بددى  ادداتن ا اةدد

 بااطا باةف هطا  الةاة  طح بش   تفض  ةم  اداتن ا  بج, تدح  بةعاد نةت فد باعاطا ب اداتن ا اةدم ت 
تماددا, ةخدداا ب ببشددف  ددم  بفخددا  بتددنة ت م اع ةدد  ةعدده بشدد   م ضددم فددي مددةم ال ادد,ى  بدد  فددي 

 بفخددا  بتددنة  اتددما  اددى  ادداتن ا  اددا, اةةط ر   باعاددطا  باتاةددنيت  ةدد  تم  بجدد,،  باددي ااع ةدد  ةددد
 باغةةدد,  بةفدد هطةي  بةذددةةح بااددخة  ماعا ددا  بفخددا  بةنةددن ااةةددح بابدد نل ماةةةددا  بةفدد هطا  بم بطددح 

 ( ت1118ماب ةدد   بةفدد هطا  بةنةددنة ةددد اادد   بةفدد هطات ماافددن هدد    بااةةددح ةددد ن, اددح   بتاعدد ميت
 (.  باددي ت تاددر ةةطعخدد  ف  اطددح اةددم ت تماددا,1111ت  ,ن نت(1101(ت   بشدد,خت1101  بعاطةدد رت
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م اددا, اةةط ر  باغةةدد,  بةفدد هطةي فددي  مددن ث  باغةةدد,  بةفدد هطةي بددنى  بةاعاةددةم ةت ,اددح ب بج, تددح 
  بةعا نة

تددةم ةاماددجي ن,ةدد ر  ايةةدد   ال امةددن فدد,م،   ر نالبددح  مذدد بطح  الفراااتة الثانتااة-5-3-2
 هطا  الةاة  طح في  بذف  ب, بد  ىا اي ب ااتن ا اةم ت  بةف م اعاة ةم  بةةةم ح  باة, تطح  ب

  اخد  ب بج, تدح   بةفد هطا م اعاةد  ةم بد بضد بجح  ايةةد   بةةةم دحتماا, فدي  باغةةد,  بةفد هطةيت م 
 . بةىة  التاب ,  بةف هطا  الةاة  طح ط بتفي  ب  بةعا نة

                                                                                                                 15الجدول ا
المجموعتين الاابطة  يذت مدرجات ي متوسط ةين  لمعينات المستقمة لمفروق tنتائج اختبار ا

 الختبار المفاىتم االجتماعتةالمؤجل والتجريةتة في التطةيق 

 
 عةالمجمو 

 
المتوسااااااط 
 الحساةي

 
االنحاارا  
 المعتارو 

 
 حالةال

  Levenاختبار ا
 لمتجانس

حجاااااام    لمعينات المستقمةtاختبار ا
 األثر

F Sig   ت
 الجدولتة

ت 
 المحسوبة

درجااااااااااة 
 الحرية

Sig   إيتااااااااااا
 مربع

 8822 88888 10 5800 6888 88810 1885 اة اب 11812 12820 تجريةتة 
 دددددددددددددددددددددنا  11802 51816 اابطة 

 اة اب
6888 5805 11812 88888 

 

( باعةا ر  بةااتاح تذغ, ةم t( تّم ةاامى  بنالبح  بمتطتطح في  تاب ,  15 بةنمل    ُطيمم ةم
( ت تبتد, ةدم 5805(ل مقطةدح ر  بةمادمبح  Sig = 0.000 < 0.05ةادامى  بنالبدح  بةفاد,ث  

  ةددددد(ل تي امةدددددن فددددد,م، ن بدددددح  مذددددد بط   تدددددةم ةامادددددجي ن,ةددددد ر  اية6888قطةدددددح ر  بةنمبطدددددح  
مبعددد  ت التابددد ,  بةفددد هطا  الةاة  طدددح  بةىةددد   باة, تطدددح( فدددي  باجتةدددن بةةةدددم اةم    بضددد بجح م 

 ( ةمضم  ب  1 بش    بتط اي    
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 (  4)انشكم 

فٌ ( انضببطة وانتجسٍبَة)متوسط دزجبت انمجموعتَن 

 انتطبَق انمؤجم الختببز انمفبهَم االجتمبعَة

 

 

 

 

 

 

 

 

( تبتدد, ةددم ةامادد  12820 بةةةم ددح  باة, تطددح   ةدد ( تّم ةامادد  ن,ةدد ر اية1ةمضددم  بشدد    
م ةاماددددجي ( ل تي تّم  بفدددد,،  بددددن ل  مذدددد بط   تددددة51816 بةةةم ددددح  بضدددد بجح  ايةةدددد  ن,ةدددد ر 

ممددددنة  بادددي اعاةددددر ةفدددد هطا  ب  باة, تطددددح  بةةةم ددددح  ةددددفددددي ذددد بم ايةن,ةددد ر  بةةةددددم اةم هددددم 
  تمادا,(( تّم ت د, اةدم ت 8822ه   ماى ن قطةح مةا  ى د,    تماا,(لح ب ااتن ا اةم ت اعاة بة

 . ببتة,في  الماف ي في  باغة,  بةف هطةي طتد في  بةاامى 

 امةدن فد,م،   ر نالبدح  مذد بطح : بف,ضدطح  ب  اطدح مابدمم  بااةةدح ,فدثالثانتة:  نتيجة الفراتة
 بةفد هطا  الةاة  طدح فدي  بذدف  م اعاةد ةم تةم ةامادجي ن,ةد ر  ايةةد   بةةةم دح  باة, تطدح  بد

  ةم ب بض بجح  ايةة   بةةةم ح ب, بد  ىا اي ب ااتن ا اةم ت تماا, في  باغةة,  بةف هطةيت م 
مهدد    تةاة  طددحتابدد ,  بةفدد هطا  ال بةىةدد  ال طدد بتفددي  بب بج, تددح  بةعادد نة   اخدد    بةفدد هطا م اعاةدد

  بةةةم ح  باة, تطح. ة  بف,م، هي في ذ بم اية
مطة ددم تم ُاعدداى هدد    بااةةددح  بددى فع بطددح ج, تددح  باعاددطا  بةادداتنةح  اةددم ت تماددا,( فددي  مافدد ي 

( ت 1101ن, ادددددح   بعاطةددددد رت ايةةددددد   بةةةم دددددح  باة, تطدددددح بغ بتطدددددح  بةفددددد هطات مهدددددي اافدددددن ةدددددد 
(  باددي تبددنر ف  اطددح اةددم ت تماددا, فددي  مافدد ي  بايةةدد  ب بةفدد هطا  باددي ن,اددمه  1118  بتاعدد ميت

مفدددن هددد    باةدددم تت مقدددن تحخددد,ر  بااددد بج بتددد   بعدددث  بةفددد هطا  بتنةادددح بدددنى ايةةددد   بةةةدددم اةم 
م  ةاطددح  باغةةدد,  بةفدد هطةي  باة, تطددح م بضدد بجح بعددن  بةع بةددح  باة, تطددحت مقددن ُطعدداى  بدد   بددى ت

م   ددد نة  بتاددد    بةع,فدددي  ةاطدددح اجم, دددح احتددد  مقاددد   جدددمطي  مادددى ب اددداتن ا  ادددا, اةةط ر  بادددن, ب 
 بةةةم دح  بضد بجح تإاتدد اخا ىي  ادتو طة دم تم طعداى  دنا  مافد ي ايةةد  بةةدنةت مبة د  هد    ب
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مقن طمنث  باغةة, اطح ات ما  باغةة,ت ةفخما مماى باةف هطا  باي   م بنةخا  ات م بخ ت ف بةع,فح  بتت
تم فخةخدددا  بمدد بي  ةددد, ةدد,ث تم ةيبدددات مبعدد   بددد  طعدداى  بدددى ج, تددح  باعادددطا     مةددن  بايةةدد  

 بةةةم ح  اخ  باة,ة  ىمبى م باي ةعار ايةة  بةااتنةح ىف, ن  بةةةم ح  باة, تطح م باي طة ,ام 
التاب ,  بةجتن بعن  ااخ    باعاطا ماعا ا ه    باة, تطح ةبم مم  م  اة ب ر  بذمطمح ىاباح  

 بةفدد هطا فددي ت هدد اخا. مهدد   ةى ددن ف  اطددح  ادداتن ا اةددم ت تماددا, بدداعاا  بةفدد هطا  الةاة  طددح بددنى 
  بةةةم ح  بض بجح.   بتطح  بةف هطا  اى   ب ايةة  بةةةم ح  باة, تطح مةث تاتام   ايةة 

 ر نالبددح  مذدد بطح تددةم ةاماددجي ن,ةدد ر   بايةةدد  ال امةددن فدد,م،    الفراااتة الثالثااة-5-3-3
 بةفد هطا  الةاة  طدح فدي  بذدف  ب, بدد  م اعاةد  ةم بدةم  بةةةم ح  باة, تطح   مي  باعاا  باجمي

ةدددم   بايةةددد   مي  بددداعاا  بادددجميت تمادددا, فدددي  باغةةددد,  بةفددد هطةيت م  ىا ادددي ب اددداتن ا اةدددم 
تابددد , ال طدد ب  بفدددم,ي ت ب فددديخددد  ب بج, تدددح  بةعادد نة  بةفدد هطا   ا م اعاةددد  ةم بدد  بةةةم ددح  بضددد بجح
  بةف هطا  الةاة  طح.

                                                                                                                 16الجدول ا
و التعمم السطحي و ذيذالت مدرجات ي متوسط ةين  لمعينات المستقمة لمفروق tنتائج اختبار ا

الختبار المفاىتم الفورو ةتة والاابطة  في التطةيق في كل من المجموعتين االتجري
 االجتماعتة

 

 
 المجموعة

 
المتوسااط 
 الحساةي

 
االنحااااارا  
 المعتارو 

 
 الحالة

  Levenاختبااار ا
 لمتجانس

حجاااام    لمعينات المستقمةtاختبار ا
 األثر

F Sig   ت
 الجدولتة

ت 
 المحسوبة

رجااااااااااة د
 الحرية

Sig   إيتااااااااا
 مربع

 8810 8886 68 6812 6880 88680 1820 اة اب 0885 10828 تجريةتة 
 ددددددددددددددددددنا  11821 25815 اابطة 

 اة اب
6818 6850 11850 8881 

 

( باعةاد ر  بةاداتاح تذدغ, ةدم tةاامى  بنالبدح  بمتطتطدح فدي  تابد ,   ( تمّ 12يمم ةم  بةنمل طُ 
ةةدد  ةى ددن مةددمن فدد,، ن ل  مذدد بط   تددةم  ت(Sig = 0.02 < 0.05ةاددامى  بنالبددح  بةفادد,ث  

  بةةةددم اةم   بضدد بجح م باة, تطددح(ت بداعاا  باددجمي فددي  دد  ةدم  مي  ةدد اية بةامادجي ن,ةدد ر 
( تّم 8810هد   ماى دن قطةدح مةدا  ى د,  التابد ,  بةفد هطا  الةاة  طدح.   بفدم,ي م ب  في  باجتةن 

 طةي  بفم,ي  طتد في  بةاامى  بةاما .في  باغة,  بةف ه  تماا,(ت , اةم ت 
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( تبتدد, ةددم ةامادد  1082 بةةةم ددح  باة, تطددح   ةدد ( تّم ةامادد  ن,ةدد ر اية5ُطيمددم ةددم  بشدد   
تي تّم  م,ي التابد ,  بةفد هطا  الةاة  طدحت بفد ( فدي  باجتةدن25815ح  بضد بجح  ن,ة ر  بةةةم د

    بفدد,،  بددن ل  مذدد بط   تددةم ةاماددجي (ل مهدد16805 بفدد,، تددةم ةاماددجي ن,ةدد ر  بةةةددم اةم  
  ةم بدد  باة, تطددح  بةةةم ددح ي  بدداعاا  باددجمي فدديم    ةدداية بفددي ذدد بم ن,ةدد ر  بةةةددم اةم هددم 

 .  تماا,(ح ب ااتن ا اةم ت اعاةةف هطا  بممنة  بة م اعاة

 بطح امةن ف,م،   ر نالبح  مذد : ,فث  بف,ضطح  ب  ب حت مابمم  بااةةحالثالثة:  نتيجة الفراتة
 م اعاةدددد  ةم بددددةددددم  بةةةم ددددح  باة, تطددددح  تددددةم ةاماددددجي ن,ةدددد ر   بايةةدددد   مي  بدددداعاا  باددددجمي

 بةف هطا  الةاة  طح في  بذف  ب, بد  ىا اي ب ااتن ا اةم ت تماا, في  باغةة,  بةف هطةيت م 
  بةفدددد هطا   اخدددد  ب بج, تددددح م اعاةدددد  ةم بدددد ةددددم  بةةةم ددددح  بضدددد بجح  بايةةدددد   مي  بدددداعاا  باددددجمي

ي  بداعاا م   ةد مهد    بفد,، بذد بم  بايةت في  بتط ب  بفم,ي التابد ,  بةفد هطا  الةاة  طدح بةعا نة 
  باجمي في  بةةةم ح  باة, تطح. 

مطفا,  ب  بحاه , ةد  نفعدر  ادا, اةةطح تمادا, بةد  امامطده ةدم تاشدجح متم, ،  ةد   بايةةد   مي 
ح مةا بعاخ  في  ,ث  بةف هطا بج, تح ة  بح  باعاا  باجمي  بى  باف    ةد تجم ر  الاا, اةةط

اتااددف  ددم  بددداة   بعدد ني  باتاةدددني  بدد ي تبفددده  بايةةدد  م دد م ادددتب   فددي نفعخدددا باعةدد  ممة ادددخا 
باام ذ  ةد  بةعاا ماةيبخا باةا قشح في  بةف هطا  باي ال اتنم م ضمح ب باابح بخا بامذمل  بى 

 اح ت ,ةطح  ال تم  بتةبح  بذفطح  بةنةنة في ح   بفخا  بااطات ب ب, ا ةم تم ن فعةاخا بان, 
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 سطحٌ ضببطة  سطحٌ تجسٍبَة

78.6 

65.75 

 (  5)انشكم 

انسطحٌ فٌ ذوً انتعهم متوسط دزجبت انتالمَر 

فٌ انتطبَق انفوزً ( انضببطة وانتجسٍبَة)انمجموعتَن 

 الختببز انمفبهَم االجتمبعَة



016 
 

فددددي امفةددددا  بةاعاةددددةم بااف  دددد  م بةشدددد , ح ن تدددد  مةدددد,ة      الاددددا, اةةطح  بةادددداتنةح  دددد م بخدددد  نم, 
 . بن, احت مه   ةىني  بى اعا ا  تح  بةاعاةةم ب باة   م بمذمل  بى  بةف هطا  بعاةطح  بذمطمح

 

  ر نالبدح  مذدد بطح تدةم ةاماددجي ن,ةد ر   بايةةدد   ال امةدن فدد,م، الفرااتة الرابعااة: -5-3-4
 بةفد هطا  الةاة  طدح فدي  بذدف  ب, بدد  م اعاةد  ةم بدةم  بةةةم ح  باة, تطح   مي  باعاا  باجمي

ةدددم   بايةةددد   مي  بددداعاا  بادددجميت تمادددا, فدددي  باغةةددد,  بةفددد هطةيت م  ىا ادددي ب اددداتن ا اةدددم 
فددي  بتطدد ب  بةىةدد  التابدد ,  اخدد  ب بج, تددح  بةعادد نة  بةفدد هطا   م اعاةدد  ةم بدد  بةةةم ددح  بضدد بجح
  بةف هطا  الةاة  طح.

  17دول اجال

و التعمم السطحي و ذ يذالت مدرجات ي متوسط ةين  لمعينات المستقمة لمفروق tنتائج اختبار ا
الختبار المفاىتم المؤجل  يةتة والاابطة  في التطةيقفي كل من المجموعتين االتجر 

 االجتماعتة
 
 مجموعةال

 
المتوسااط 
 الحساةي

 
االنحااارا  
 المعتارو 

 
 الحالة

اختباااااااااااااااااااااااااااااار 
  Levenا

 لمتجانس

حجاااااام    لمعينات المستقمةtاختبار ا
 األثر

F Sig   ت
الجاااااادول

 تة

ت 
المااااااح
 سوبة

درجاااااة 
 الحرية

Sig   إيتااااااااااا
 مربع

 8852 88818 68 6806 6880 8812 8822 اة اب 12828 20818 تجريةتة 
ا  ددددددددددددددددددددددددددددن 12811 5188 اابطة 

 اة اب
6880 6800 68. 88880 

 

مةددمن فدد,، ن ل  مذدد بط   اى ددن  ( باعةادد ر  بةادداتاح t تابدد ,  اادد بج  ( تمّ 11يمددم ةددم  بةددنمل طُ 
 بةةةدددددم اةم   بضددددد بجح  بددددداعاا  بادددددجمي فدددددي  ددددد  ةدددددم  مي  ةددددد اية بتدددددةم ةامادددددجي ن,ةددددد ر 

 . (Sig = 0.010 < 0.05  التاب ,  بةف هطا  الةاة  طح  بةىة  م ب  في  باجتةن م باة, تطح(ت
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 (  6)انشكم 

فٌ ذوً انتعهم انسطحٌ متوسط دزجبت انتالمَر 

فٌ انتطبَق  انمؤجم ( انضببطة وانتجسٍبَة)انمجموعتَن 

 الختببز انمفبهَم االجتمبعَة

 

 

 

 

 

 
 

 

ابد ,  بةىةد  الت ة ر  بةةةم اةم فدي  باجتةدنتّم  بف,، تةم ةاماجي ن,  (2ُطيمم ةم  بش    
مهد    بفد,،  بدن ل  مذد بط   تدةم ةامادجي ن,ةد ر  بةةةدم اةم هدم  (ت1081 بةف هطا  الةاة  طح  

( 8852 تطح. ماى ن قطةح مةا  ى د,   باة,   بةةةم ح ي  باعاا  باجمي فيم    ةاية بفي ذ بم 
 . ببتة,في  الماف ي في  باغة,  بةف هطةي طتد في  بةاامى   تماا,(تّم ت , اةم ت 

امةدن فد,م،   ر نالبدح  مذد بطح ,فدث  بف,ضدطح  ب, بعدحت مابدمم  بااةةح الرابعة:  نتيجة الفراتة
 م اعاةدددد  ةم بدددداة, تطددددح ةددددم  بةةةم ددددح  ب تددددةم ةاماددددجي ن,ةدددد ر   بايةةدددد   مي  بدددداعاا  باددددجمي

م ت تمادا, فدي  باغةةد,  بةفد هطةيت  بةف هطا  الةاة  طح فدي  بذدف  ب, بدد  ىا ادي ب اداتن ا اةد
 بةفددد هطا   اخددد  ب بج, تدددح  م اعاةددد  ةم بددد ةدددم  بةةةم دددح  بضددد بجح  بايةةددد   مي  بددداعاا  بادددجميم 

ي  بداعاا م   ةد ، بذد بم  بايةمهد    بفد,  في  بتط ب  بةىة  التاب ,  بةف هطا  الةاة  طحت بةعا نة 
  باجمي في  بةةةم ح  باة, تطح. 

مةد و  هاةد ةخا فاد,ة  ةةد   تادامب   ةنةدن   شدطت   مّفداهايقدن شد   با تمادا, اةدم تمطفا,  بد  بدحم 
اد  نر  هد    باةدم تخا ةمم,   تا اط   ةش ,    في  ةاطح  باعاطات م, ةد  تم  ةد,   ر تجملت مةعا

 بةعد ,م  بعاةطدح م بمذدمل  بدى افادة,  ىمدن ث بذدم,ة ةاحةدح مةاب ةادحت   اى  بااد و بايةة  
ةم تيل ج,   ىاباح ممضد  بف,مث م تاب ,ه  في ةم ةم  باتد ة  بعاةدي  بخد نمت مهد   تنى 

  بى  باتا م  بةةن باةعامة ر مبت بخ  بذم,ة ذمطمح مبفا,ة جم اح في  ب  ب,ة بعةنة  بةنى.

 امةن ف,م،   ر نالبح  مذ بطح تةم ةاماجي ن,ة ر   بايةةد  الالفراتة الخامسة: -5-3-5
 بةفدد هطا  الةاة  طددح فددي  بذددف  ب, بددد  م اعاةدد  ةم بددةددم  بةةةم ددح  باة, تطددح   مي  بدداعاا  بفعدد ل

ةددددم   بايةةدددد   مي  بدددداعاا  بفعدددد لت م  ىا اددددي ب ادددداتن ا اةددددم ت تماددددا, فددددي  باغةةدددد,  بةفدددد هطةي
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 بفدددم,ي التابددد ,  طدد بت ب فدددياخددد  ب بج, تدددح  بةعادد نة  بةفدد هطا    م اعاةددد  ةم بدد بةةةم ددح  بضددد بجح 
 . بةف هطا  الةاة  طح

                                                                                                                 18الجدول ا
و التعمم الفعال و ذ ذيالت مرجات دي متوسط ةين  لمعينات المستقمة لمفروق tنتائج اختبار ا

الختبار المفاىتم الفورو  يةتة والاابطة  في التطةيقفي كل من المجموعتين االتجر 
 االجتماعتة

 
 المجموعة

 
المتوسااااااط 
 الحساةي

 
االنحاااارا  
 المعتارو 

 
 الحالة

اختباااااااااااااااااااااااااااااار 
  Levenا

 لمتجانس

حجاااااام    لمعينات المستقمةtاختبار ا
 األثر

F Sig   ت
 الجدولتة

ت 
المحسااو 

 بة

درجااااااااااة 
 الحرية

Sig   إيتااااااااااا
 مربع

 8802 88888 61 2802 6885 8881 1811 اة اب 1811 02865 تجريةتة 
 دددددددددددددددددددددنا  11825 26851 اابطة 

 اة اب
6880 2855 10825 88888 

 

( تّم قطةح ةاامى  بنالبح  بمتطتطح في  تاب , بدطفم بااةد اب تذدغ, ةدم 10ُطيمم ةم  بةنمل 
مب ب  ةةو  تاط ,  باج,  ب  اي فدي  تابد ,  ت(Sig = 0.01 < 0.05بةفا,ث  ةاامى  بنالبح  

 tتبتدددد, ةددددم ر 2855مةددددم هدددد    ىتةدددد, ةاتددددةم تّم قطةددددح ر  بةماددددمبح   ت( باعةادددد ر  بةادددداتاح )
      (ت  ةددددد  تّم ةادددددامى  بنالبدددددح  بمتطتطدددددح تذدددددغ, ةدددددم ةادددددامى  بنالبدددددح  بةفاددددد,ث6880 بةنمبطدددددح  

 Sig = 0.000 < 0.05ي م   بط   تددةم ةامادد  ن,ةدد ر  بايةةدد امةددن فدد,م، ن بددح  مذدد  (ل تي
عاا  بفعد ل فدي  بةةةم دح ي  بدام   ما  ن,ةد ر  بايةةد  باعاا  بفع ل في  بةةةم ح  باة, تطحت مةا

 مبع   بش    بتط اي  با بي ةمضم  ب    بض بجحت 
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بفع ل في  بةةةم دح  باة, تطدح فدي ي  باعاا  م   ة ( تّم ةاما  ن,ة ر  باية1ُطيمم ةم  بش    
ي م   ةدد ( تبتدد, ةددم ةامادد  ن,ةدد ر  باية02865 باجتةددن  بفددم,ي التابدد ,  بةفدد هطا  الةاة  طددح  

 بفددد,،  بةيمدددم تدددةم  بةةةدددم اةم م اطددده فدددإّم  (ت26851عددد ل فدددي  بةةةم دددح  بضددد بجح   بددداعاا  بف
ةةم دددح  باة, تطدددح فةاماددد  ي  بددداعاا  بفعددد ل فدددي  بةم   ةددد هدددم فدددي ذددد بم  بايةةمضدددد  بةت ,ادددح 

 ن,ة اخا تبت,.

(  بى تّم اةم ت  تماا,( ةدى , فدي  باغةد,  بةفد هطةي  بفدم,ي 8802ه   ماشة, قطةح مةا  ى ,   
 .  تة, ةن   في  بةةةم ح  باة, تطح بش    ي  باعاا  بفع لم   ة بنى  باية

ن فددد,م،   ر نالبدددح امةددد ,فدددث  بف,ضدددطح  بت ةادددحت مابدددمم  بااةةدددح الخامساااة:  نتيجاااة الفرااااتة
 م اعاةد  ةم بدةدم  بةةةم دح  باة, تطدح   مذ بطح تةم ةاماجي ن,ة ر   بايةة   مي  باعاا  بفع ل

ت  بةف هطا  الةاة  طح فدي  بذدف  ب, بدد  ىا ادي ب اداتن ا اةدم ت تمادا, فدي  باغةةد,  بةفد هطةي
اخد  ب بج, تدح  بةعاد نة  هطا    بةفد م اعاةد  ةم بةم  بةةةم ح  بض بجح   بايةة   مي  باعاا  بفع لم 

ي  بدداعاا م  مهدد    بفدد,، هددم فددي ذدد بم  بايةةدد   تفددي  بتطدد ب  بفددم,ي التابدد ,  بةفدد هطا  الةاة  طددح
  بفع ل في  بةةةم ح  باة, تطح. 

مُطفا,  ب  بة  ةاي تم  بةاعاةةم  مي  باعاا  بفع ل ةاةةدامم تد,م   بامدني م بة د ت,ة م ببمدث  دم 
تمادا, ةدم تديل  بتطد ا ب ىاشدجح م اداتن ا تم, ،  بعةد      ة  قنةه اةدم ت بح  بذمطمح مه اة

تددن    ر,   مجدد,   الاافادد , ر م بةا قشددح بج, تددح ااددا ة, ن فعةدداخا مفضددمبخا ماةدد و  اابدد هخا  م  
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 فعبل ضببطة فعبل تجسٍبَة

86.25 

62.54 

 (  7)انشكم 

فٌ  انفعبلذوً انتعهم  متوسط دزجبت انتالمَر

فٌ انتطبَق انفوزً ( انضببطة وانتجسٍبَة)انمجموعتَن 

 الختببز انمفبهَم االجتمبعَة
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باامذدد   بددى  باادد و  بفخددا  بعاةددي  بادداطا باةفدد هطا  الةاة  طددح بشدد   تفضدد  ةةدد  اتنةدده ج, بددن 
  ة, فّع ل.    باي اعاةن  اى  بااتةم م بمفمت مط مم نم,  بةاعاا فةخ  ااتط باعاا  بةعا نة  

ال امةن ف,م،   ر نالبح  مذ بطح تةم ةاماجي ن,ة ر   بايةةد  الفراتة السادسة: -5-3-6
 بةفدد هطا  الةاة  طددح فددي  بذددف  ب, بددد  م اعاةدد  ةم بددةددم  بةةةم ددح  باة, تطددح   مي  بدداعاا  بفعدد ل

ةددددم   بايةةدددد   مي  بدددداعاا  بفعدددد لت م اةددددم ت تماددددا, فددددي  باغةةدددد,  بةفدددد هطةي  ىا اددددي ب ادددداتن ا
ابدد , تال طدد ب  بةىةدد تاخدد  ب بج, تددح  بةعادد نة فددي  ب بةفدد هطا    م اعاةدد  ةم بدد بةةةم ددح  بضدد بجح 
 . بةف هطا  الةاة  طح

                                                                                                                 19الجدول ا
و التعمم الفعال و ذ يذالت مدرجات ي متوسط ةين  لمعينات المستقمة لمفروق tنتائج اختبار ا

الختبار المفاىتم المؤجل  يقفي كل من المجموعتين االتجريةتة والاابطة  في التطة
 االجتماعتة

 
 المجموعة

 
المتوسااااااط 
 الحساةي

 
االنحااااارا  

 ارو المعت

 
 الحالة

اختباااااااااااااااااااااااااااااار 
  Levenا

 لمتجانس

حجاااااام    لمعينات المستقمةtاختبار ا
 األثر

F Sig   ت
 الجدولتة

ت 
المحسااااوب

 ة

درجاااااة 
 الحرية

Sig   إيتااااااااااا
 مربع

 8811 88888 61 5826 6885 8886 5818 اة اب 0801 12852 تجريةتة 
 ددددددددددددددددددددنا  11810 56820 اابطة 

 اة اب
6880 5822 1086

8 
88888 

 

 بداعاا  بفعد ل ي م    ةد( مةمن ف,، ن ل  مذ بط   تدةم ةاماد  ن,ةد ر  باية19مم ةم  بةنمل ُطي
ي ي  باعاا  بفع ل فم    ةةاة  طحت مةاما  ن,ة ر  باية بةىة  التاب ,  بةف هطا  الفي  باجتةن 

تذدغ,  بمتطتطدح  هاد( باعةا ر  بةاداتاح اى دن تّم ةادامى نالبt تاب ,    بةةةم ح  بض بجحل فاا بج
 (ل مبع   بش    با بي ةمضم  ب     Sig = 0.000 < 0.05ةم ةاامى  بنالبح  بةفا,ث  
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( تّم  بفددددد,، تددددةم ةامادددددجي ن,ةدددد ر  بةةةدددددم اةم ةمضددددد  بةت ,ادددددح هدددددم 0ُطيمددددم ةدددددم  بشدددد    
في  بةةةم دح  باة, تطدح فةاماد  ي  باعاا  بفع ل م    ة(ت مه    بف,، هم في ذ بم  باية61810 
ب ادداتن ا اةددم ت (  بددى تّم  باعاددطا 8811ةددا  ى دد,  (. هدد   ماشددة, قطةددح م12852,ةدد اخا ت اددى  ن

 . تة, ةن   بش     باعاا  بفع ل ب بةف هطا  بةاعاةح ي م  ة  ةى , في  ماف ي  باية اةوسنر 

امةدددن فددد,م،   ر نالبدددح  :,فدددث  بف,ضدددطح  با نادددحت مابدددمم  بااةةدددحنتيجاااة الفرااااتة السادساااة: 
 م اعاةد  ةم بدةدم  بةةةم دح  باة, تطدح  تةم ةاماجي ن,ة ر   بايةة   مي  باعاا  بفع ل مذ بطح 

ت       بةف هطا  الةاة  طح فدي  بذدف  ب, بدد  ىا ادي ب اداتن ا اةدم ت تمادا, فدي  باغةةد,  بةفد هطةي
 بةعاد نة اخد  ب بج, تدح  بةفد هطا    م اعاةد  ةم بةم  بةةةم ح  بض بجح   بايةة   مي  باعاا  بفع لم 

ي  بداعاا  بفعدد ل م   ةد مهد    بفد,، بذد بم  باية, فدي  بتطد ب  بةىةد  التابد ,  بةفد هطا  الةاة  طددح
 في  بةةةم ح  باة, تطح. 

تماددا, فددي ااتطددح  ماط ةدد ر  بايةةدد   مي  بدداعاا  بفعدد ل ماخةبددح  بةددم  اةددم ت مقددن ُطفادد,  بدد  تددنم,
تددن, اخا  بعتاطددح  بةتاافددح بامذددمل  بددى  بةفدد هطا  بةا اددو بخددا بااف  دد   باشدد  م الادداتن ا  ىة دد  ب

 بذدمطمحت مهد    بعم ةدد  اادخا فددي ا تةدر  بةفخددما بح هد اخا م المافد ي بدده ةدنة تجددمل مهد   ةدد  ال 
 امف,  ج, بن  باعاطا  بةعا نة. 

 ر   بايةةد  ال امةن ف,م،   ر نالبح  مذد بطح تدةم ةامادجي ن,ةدالفراتة السابعة: -5-3-7
 بةفدد هطا  م اعاةدد  ةم بددم بايةةدد   مي  بدداعاا  بفعدد ل ةددم  بةةةم ددح  باة, تطددح اددجمي  مي  بدداعاا  ب

ط ب ت ب في الةاة  طح في  بذف  ب, بد  ىا اي ب ااتن ا اةم ت تماا, في  باغةة,  بةف هطةيت 
 .التاب ,  بةف هطا  الةاة  طح  بفم,ي 
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 فعبل ضببطة فعبل تجسٍبَة

76.56 

52.38 

 (  8)انشكم 

انفعبل فٌ ذوً انتعهم متوسط دزجبت انتالمَر 

فٌ انتطبَق  ( انضببطة وانتجسٍبَة)انمجموعتَن 

 انمؤجم الختببز انمفبهَم االجتمبعَة
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 (  9)انشكم 

ً انتعهم انسطحٌ وانفعبل فٌ ومتوسط دزجبت انتالمَر  ذ

انمجموعة انتجسٍبَة فٌ انتطبَق انفوزً الختببز انمفبهَم 

 االجتمبعَة

 

                                                                                                                 02الجدول ا
و التعمم الفعال, و ذذ يالت مدرجات ي متوسط ةين  لمعينات المستقمة لمفروق tنتائج اختبار ا

 الختبار المفاىتم االجتماعتةالفورو في التطةيق  عة التجريةتةوالتعمم السطحي في المجمو 

 
 المجموعة

 
المتوسااااااط 

 لحساةيا

 
االنحااارا  
 المعتارو 

 
 الحالة

اختبااااااااااااااااااااااااار 
  Levenا

 لمتجانس

حجاااااااااااام    لمعينات المستقمةtاختبار ا
 األثر

F Sig   ت
 الجدولتة

ت 
 المحسوبة

درجااااااااااة 
 الحرية

Sig   إيتااااااااااااااااا
 مربع

886 1861 اة اب 1811 02865 فعال 

1 

6882 6852 61 8881 8815 
 ددددددددددددددنا  0885 10828 سطحي

 اة اب
6811 6815 11811 8886 

 

( باعةا ر  بةااتاح اى ن مةمن ف,، ن ل  مذ بط   تدةم t( تّم اا بج  تاب ,  68ُطيمم ةم  بةنمل 
ي  بدددداعاا م    بةةةم ددددح  باة, تطددددحت ماحدددد, بخا ي  بدددداعاا  بفعدددد ل فدددديم    ةددددةاماددددجي ن,ةدددد ر  باية

 طدحل فةادامى التابد ,  بةفد هطا  الةاة   بفدم,ي  فدي  باجتةدن ت م ب  باجمي في  بةةةم ح افاخ 
مهدد   ةدد  ةتةادده  .(Sig = 0.01 < 0.05 بنالبدح  بمتطتطددح تذددغ, ةدم ةاددامى  بنالبددح  بةفاد,ث 

  بش    راي 
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م دح  باة, تطدح فدي ي  باعاا  بفع ل في  بةةةم    ة( تّم ةاما  ن,ة ر  باية0ُطيمم ةم  بش    
ي م    ةددتدد, ةددم ةامادد  ن,ةدد ر  باية( تب02865 بفددم,ي التابدد ,  بةفدد هطا  الةاة  طددح    باجتةددن

فددي ذدد بم      بفدد,، مهددت (1825م بفدد,، تةاخةدد   (ت 1082ي فددي  بةةةم ددح  باة, تطددح  بدداعاا  باددجم
ت دد,  اةوساانر (  بددى تّم اةددم ت 8815ي  بدداعاا  بفعدد ل. هدد   ماشددة, قطةددح مةددا  ى دد,  م    ةدد باية

خا تاح, بخا  باعاا  بفع ل  ان ةت ,ااي م    ةبش   ةاما  في  باغة,  بةف هطةي  بفم,ي بنى  باية
 ي  باعاا  باجمي.م   في  بةةةم ح افاخ 

امةدددن فددد,م،   ر نالبدددح  ت مابدددمم  بااةةدددح الساااابعة الفرااااتة رفاااض الساااابعة: نتيجاااة الفرااااتة
 مذدد بطح تددةم ةاماددجي ن,ةدد ر   بايةةدد   مي  بدداعاا  باددجمي  م بايةةدد   مي  بدداعاا  بفعدد ل ةددم 

 بةف هطا  الةاة  طح في  بذف  ب, بد  ىا اي ب ااتن ا اةم ت  م اعاة  ةم ب بةةةم ح  باة, تطح 
مهدد    بفدد,، هددم . فددي  بتطدد ب  بفددم,ي التابدد ,  بةفدد هطا  الةاة  طددحتمادا, فددي  باغةةدد,  بةفدد هطةيت 

 ي  باعاا  بفع ل في  بةةةم ح  باة, تطح. م   ة في ذ بم  باية

ا  بفع ل بنةخا  بتن,ة بش   تبت,  اى  ن,    بةفد هطا طة م افاة,  ب  بحم  بةاعاةةم  مي  باعا
م بعيقدددد ر تةاخدددد ت م اددددان     بتتدددد, ر  بادددد بتح م, جخدددد  بدددد بتت, ر  بةنةددددنة ةةدددد  طادددد  ن فددددي فخددددا 
 بافاة, ر  بذمطمح م    نة اش ة   بةع,فح  بةنةدنة فدي تاةداخا  بةع,فطدح مب باد بي  بتدن,ة  ادى اتّتد  

اتدد بف ةعاتددن اخات ةةدد  طعاددي  قاادد  خا بذددمح هدد    بافاددة, ر   بافاددة, ر  بعاةطددح  بذددمطمح  باددي
 بعاةطددح  بذددمطمحت مهدد   ةدد  طادد  ن فددي اغةةدد,  بةفدد هطا  بتنةاددح  باددي طمةاماخدد  بشدد   تبتدد, ةت ,اددح  

 بفد,م،  بف,نطدح تدةم  بةاعاةدةم  ,  دي بادجميت مهد   طعادي تم اةدم ت تمادا, ة بحق, اخا  مي  باعاا
 ماو اف ة,  مقن,اه  اى  باف    ةد  رت, م. عجي نم,   بب  ةاعاا    ّ مط

ةد ر   بايةةد  ال امةدن فد,م،   ر نالبدح  مذد بطح تدةم ةامادجي ن, الفراتة الثامناة: -5-3-8
 بةفدد هطا  م اعاةدد  ةم بددم بايةةدد   مي  بدداعاا  بفعدد ل ةددم  بةةةم ددح  باة, تطددح   مي  بدداعاا  باددجمي

في  بتط ب  ا اةم ت تماا, في  باغةة,  بةف هطةيت  الةاة  طح في  بذف  ب, بد  ىا اي ب ااتن
  بةىة  التاب ,  بةف هطا  الةاة  طح.
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                                                                                                                 01الجدول ا
و التعمم الفعال, و ذ يذالت مدرجات ي متوسط ةين  لمعينات المستقمة لمفروق tنتائج اختبار ا

 الختبار المفاىتم االجتماعتةالمؤجل في التطةيق  مم السطحي في المجموعة التجريةتةوالتع

 
 المجموعة

 
 المتوسط 
 الحساةي

 
االنحااااارا  
 المعتارو 

 
 الحالة

اختبااااااااااااااااااااااااااااار 
  Levenا

 لمتجانس

   لمعينات المستقمةtاختبار ا

F Sig   ت
 الجدولتة

ت 
لمحساااااو ا
 بة

درجااااااااة 
 الحرية

Sig  

 8880 61 1816 6882 8861 1822 اة اب 0801 12852 فعال
 ددددددددددددددددنا  12828 20818 سطحي 

 اة اب
6811 1851 12800 8812 

 

, ةددم بتدد( باعةادد ر  بةادداتاح تt تابدد ,  فددي  ةاددامى  بنالبددح  بمتطتطددح ( تمّ 61يمددم ةددم  بةددنمل طُ 
ل مهد   طعادي  دنا مةدمن فد,، ن ل  مذد بط   تدةم (Sig = 0.09 > 0.05ةاامى  بنالبح  بةفاد,ث 
ي  بدددداعاا م   ي  بةةةم ددددح  باة, تطددددح ماحدددد, بخاي  بدددداعاا  بفعدددد ل فددددم    ةددددةاماددددجي ن,ةدددد ر  باية

 مبع   بش    با بي ةمضم  ب    باجمي في  بةةةم ح افاخ ل

 

76.56 69.1 

 فعال تجريبية

 سطحي تجريبية

  12الشكل ا
متوسط درجات الت ميذ ذوو التعمم السطحي والفعال في المجموعة 

 تبار المفاىتم االجتماعتةخالالتجريةتة في التطةيق المؤجل 
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 بفعدد ل فددي  ةامادد  ن,ةدد ر  بايةةدد   مي  بدداعااتّم  بفدد,،  بةيمددم تددةم ( 18ُطيمددم ةددم  بشدد    
ن,ةدددد ر  بايةةدددد   مي  بدددداعاا  باددددجمي فددددي  بةةةم ددددح مةامادددد   (76.56 بةةةم ددددح  باة, تطددددح 

 بةفدد هطا  ه,ي مبددطب بدده تي نالبددح ادد  ,ل م ددنل  بدد   اددى تّم اعاددطاهددم فدد,، حدد (69.1 باة, تطددح 
  ةدم ح بدنى  دم  في  الماف ي ب بةف هطا  بةاعاةبه ت , ةاا   الةاة  طح ب ااتن ا اةم ت  تماا,(

 .  مي  باعاا  بفع ل م باعاا  باجمي ة  باية

ال امةدددن فددد,م،   ر نالبدددح قتدددمل  بف,ضدددطح  ب  ةادددحت مابدددمم  بااةةدددح    نتيجاااة الفرااااتة الثامناااة
 مذدد بطح تددةم ةاماددجي ن,ةدد ر   بايةةدد   مي  بدداعاا  باددجمي  م بايةةدد   مي  بدداعاا  بفعدد ل ةددم 

ا  الةاة  طح في  بذف  ب, بد  ىا اي ب ااتن ا اةم ت  بةف هط م اعاة  ةم ب بةةةم ح  باة, تطح 
 في  بتط ب  بةىة  التاب ,  بةف هطا  الةاة  طح.تماا, في  باغةة,  بةف هطةيت 

مقددن طفادد,  بدد  بحادده تدديل  بفادد,ة  باةاطددح  باددي ااددر اجتةددن  التابدد ,  بفددم,ي ماددبتر  بةىةدد   دد ن 
عا نة ةة  تمنث ان تي  فدي  ةاطدح  بداعاا م المافد يت  بايةة  ماعاةم   بممن ر  با بطح ب بج, بن  بة

مب باددد بي  ددد نم  باادددامو  باددد  ,ي   ادددهت ةةددد  تفتدددنها بعدددث ةددد  تاتادددم ت تم طة دددم تم ابدددمم ةدددنة 
ةدم ت تمادا,ت تم طعاد ن  بايةةد   ادى  بداعاا مفدن ا  باة, و بطار ب بب فطح بان,ةدح  بةجامبدح مادى

 ح ه,ة اةخاخ   بب م ح.    بذغ, مةا  بعةاحت تم ىاب و تت,ى  ة,

 

 : التي توصل إلييا البحث االستنتاجات-5-4

  بى ةةةم ح ةم  الاااا ة ر  حم   بب رامذا

 بذدف  ب, بدد  ةد  ةة بد   فدي اعادطا  بةفد هطا  الةاة  طدح بدنى اية   تمادا,( ,  ااتن ا اةم ت ت 
   ت تاددر هد    بن, اددح  اادبحتاطددح  المافد ي ب بةفدد هطا  بة  دد, فدي  ةت  ةد  ت  ةاح  ببمددث( ىا ادي

 ,افددد   تمادا,(بعددن اعادطا  بةةةم ددح  باة, تطدح ةفدد هطا  بن, اد ر  الةاة  طددح ب اداتن ا اةددم ت تّاده 
%( ةدم ةةةدمخ  بةفد هطات 18ةاامى  ات اخا باةف هطا ةم  نا  ات اخا ىي ةفخدما  بدى  اتد اخا بدد  

%( ...12تددد   ةدد ماددا,(  مددافم  بايةمبعددن ةددنة ال ااةدد ما شددخ, ةددم  باعاددطا ب ادداتن ا اةددم ت  ت
 .ةم ةةةمخ  بةف هطا  بةاعاةح
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    ن,ةددددح فددددحب , فددددي  باجتةددددن 08 بةةةم ددددح  باة, تطددددح  اددددى   ةدددد ايةةددددم %( 01812مذدددد )
تدد م  بدد ي مننادده ةةدد  ةى ددن تّاخددا متتددم  ةاددامى  اا م,ي التابدد ,  بةفدد هطا  الةاة  طددحت ببعددني  بفدد

ي  بددداعاا م   ةددد بددداعاا  بفعددد ل تب ددد,  ات اددد   باةفددد هطا ةدددم  بايةي  م   ةددد م باية  بب م دددح بشددد    ددد ات
  باجمي في  بةةةم ح  باة, تطح. 

  بةفد هطا  بد ةم اعاةدم  ةفد هطا  بن, اد ر  الةاة  طدح ب اداتن ا اةدم ت  تمادا,(  ةد  باية بااو 
نةت ممةدا  ب ةم اعاةم   بةف هطا افادخ  ب اداتن ا  بج, تدح  بةعاد  ة  باية  باا و تفض  ةمبش   

فدددي م تةددد,    (8818 بفدددم,ي  جتةدددنفدددي  با  تةددد,   ةدددن   ت ددد, اةدددم ت  تمادددا,( فدددي  هددد    بةت ,ادددح  ددد م 
 (8822 بةىة     باجتةن

  ا  باددجمي فددي  بةةةم ددح  باة, تطددح  بدد ةم اعاةددم  ةفدد هطا  بن, ادد ر مي  بدداعا   بايةةدد  بااددو
ي  بددداعاا م   ةددد  باية بااددد و  تفضددد  ةدددم بةفددد هطا بشددد     الةاة  طدددح ب اددداتن ا اةدددم ت  تمادددا,(

 باجمي في  بةةةم ح  بض بجح  بد ةم اعاةدم   بةفد هطا افادخ  ب اداتن ا  بج, تدح  بةعاد نةت ممةدا 
  باجتةدن( م تة,   في 8810 بفم,ي ه    بةت ,اح   م ةاماج   في  باجتةن ي ت , اةم ت  تماا,( ف

 (8852 بةىة   

  ةم ددددح  باة, تطددددح  بدددد ةم اعاةددددم  ةفدددد هطا  بن, ادددد ر ا  بفعدددد ل فددددي  بةةمي  بدددداعا  ةدددد  بايةمتددددن
ي  بدداعاا م   ةدد تفضدد  ةددم  بايةاةفدد هطا بشدد   امذددطي  ب الةاة  طددح ب ادداتن ا اةددم ت  تماددا,( 

 بفع ل في  بةةةم ح  بض بجح  ب ةم اعاةم   بةف هطا افاخ  ب ااتن ا  بج, تح  بةعا نةت ممةدا ت د, 
 جتةنفي  با م تة,   ةن   ( 8802 بفم,ي  جتةنفي  با   ةن    تة,  اةم ت تماا, في  ه    بةت ,اح   م

 (.  8811 بةىة   

  ي  بدداعاا  بفعدد ل تب دد, ةةدد  ةددى , فددي م   ةدد باية  بفددم,ي بددنى ت دد, اةددم ت  تماددا,( فددي  باجتةددن
 بةىة   جتةنتة  اح ة, اةم ت  تماا,( في  با تي  باعاا  باجميم   ة باية  بفم,ي بنى  جتةن با

  اى منّ  ام  .   بايةة   مي  باعاا  بفع لم   مي  باعاا  باجمي ة بنى    ةم  باية فخم ةاا م  

 م   ه    باا بج اتاذ, فت   اى  ةاح  ببمث  بةمننة.
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 :البحث مقترحات -5-5

  ر  با بطح ةتا,مم اااا ة اخ ت طة م اتنطا  ب تا     اى اا بج  بن, اح

ت م باعد,م  ادى تشد  ل  بفخدا ايةةد افطدح  بةع,فطدح بايهاةد ا ب بتض,م,ة امةطده  بةعاةدةم ب -
  ةددم تهةطددح فددي اجددم ,  بتجددح  بشدد بعح تةدداخا قتدد   بتددن  بعةاطددح  باعاددطا مت ا  هدد ت بةدد  بدد ب

 بةا اددبح بةع بةدح هد    بةفدد هطا  بتنةادح قتد  ةب شدد,ة  عادطاخدات م   ددن ن تجد   باعاةتاد بةو ا
 باةف هطا ب بش    بةجامو. عاطةخاا

ه  بةعاةةم بيهاة ا بحا بةو  باعاا  باي ةابعخ   بايةة  في اعاةخدات مة,  د ة ض,م,ة امةط -
 . بف,م،  بف,نطح تةاخا

ة ةعادد نن  ب بدفدي  بة,مادح  ىا اددطح م التاعد ن  دم  بج,  عادطا اداتن ا اةدم ت تمادا, فددي  با -
 .ةاعااخ ةم قت   ب ا  اى  ابت   ةم ة او  بةعاا م الااة ,  با بنة  باي ا

ا تإ دن ن  تابد , ر اشتطذدطح بابشدف  دم تاةد م  بفخدا  بتجدح بدنى  بةاعاةدةم فدي  الهاة  -
 ةةطد  بة, م   باعاطةطح.

 بعة   اى  تن م,ش ر  ة  باةعاةةم بادن, تخا  ادى جد,،  ببشدف  دم  بةفد هطا  بتنةادح  -
 باةف هطا.

ن  بدمج,  ن  باعاطا ب اط ر  با, طح ةا    ةم  بةفد هطا  بتنةادح باةفد هطا باضةةم ةا ق ر ج,  -
 اشتطذخ  م يةخ .

بااعتةددد,  دددم  , بخدددا مةفددد هطةخا  باددد بتح بم, دددح ا ةدددح مادددى ةددداا  باشددد م  ايةةددد اشدددةطد  ب -
  بةف هطا  بتنةاح.

ح  ادى تف د ,  بعة   اى ان, و  بةعاةةم  اى  ااتن ا  اا, اةةط ر  باعاا  بمنة ح  بت بة -
 ضةاخ   اا, اةةطح تماا,.ةم  باح, ح  بتا بطحت م 

تماا, في اعنة   بةف هطا  بتنةاح ةت ,اح ب اا, اةةط ر تتد,ى ةاجاتدح اةم ت   بطحن, اح فع -
 ةم ف ,  باح, ح  بتا بطح.

 ة,   ن, ا ر ةة  اح بخ    بن, اح في ةم ن  بعاما  ىت,ىت م اى ةاامط ر اعاطةطح ت اى  -
 متناى ةة  هم في  بن, احت مبح ن ن ةم تف, ن  ةا ر  بن, اح تبت,.
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ا, ا  اى ت ,  ااتن ا اةم ت تماا, في  من ث اغةة, في  الاة ه ر امدم  ة,   ن, اح  -
 اعاا  بن, ا ر  الةاة  طح. 

م ادددا, اةةط ر اعاطةطدددح تتددد,ى ةات تدددح ةدددم   ت  ةددد,   ن, ادددح ا, دددا  ادددى ت ددد,  اددداتن ا اةددد -
  باح, ح  بتا بطح  ان ايةة   مي تاة م متا بةو اعاا ةتاافح اجمي مفع ل(.

 بعيقددددح تددددةم تادددد بةو  بدددداعاا مةاغةدددد, ر شتذددددطح تتدددد,ى بددددنى  اددددى ةدددد,   ن, اددددح ا, ددددا   -
  بةاعاةةم.
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 ملخص البحث باللغة العربية

 مقدمة:

ت المفاهيم من أبرز نواتج العلم التي يتتم متن لهل تا تن تيم المعرفتة العلميتة ب تعل    معنت  دتع
اة  ةان ن  ةت   م اا      اة  اة   بةداعاا  ة  تم ابم م  بةف هطا ماةمه  ال ةامقف  ان من ةعةم م    

بد   ةةدو ابدم م  بةفخدما مفدن احد ا ةاجتدي ابدمم فطده  بتتد, ر م ان نر  بةع ,م م بتت, ر بنطدهت 
  بةنةنة ةتاطح  اى تت, ر ا بتح ماةخن بتت, ر المتح.

اطددح بددنى  ال تم تادد    بةفدد هطا بذددم,ة ذددمطمح ةم ةدده ب بعنةددن ةددم  بذددعمب ر تت,اهدد   بةع,فددح  بتت
فدد بةاعاا طادداتنا . ا بةاعاةددةم الاددطة        اددر اادد   بةع,فددح ال اافددن ةددد ةدد  هددم ذددمطم فددي  بعادد

فخةه  بتتاي في  باع ة  ةد  بةع,فح  بةنةنةت م       م فخةده  بتتادي تم  بةعامةد ر  بعاةطدح  باد بتح 
بةتتمبدحةم  بةةاةدد  باي بنطه ت جبح تم  ة, ة اةاح فإاه قن طجدم, ةفد هطا اتاادف  دم  بةفد هطا  

ى , اد بةفد هطا  بتنةادح (ت م Misconception بعاةي. مهم ة  طع,م ب بفخا  بتجح تم  بفخا  بتدنة  
ماشدد     بتدد   بادداعاا  ي  بةعاددى. هدد    ىةدد, طة ددم  ةةدد ن  بددنى  بايةةدد   بدد ةم فددي  بدداعاا  بيمددن 

ف دد ,  دد    اددى مددن ت ةمذددفمم بددحاخا ةاعاةددمم  مم اعاددا اددجميت مةددث تاخددا طتمةددمم تإنتدد ل  ى
ت نمم  ق ةدددح ,م بددد  ةدددد  ة,هددد  ةدددم  ىف ددد ,  باددد بتحت مب باددد بي ال ةددداا نةةخددد  فدددي  بتاطدددح  بةع,فطدددح

  مي  باعاا  بفع ل  ب ةم ةبم مم  م  باش م  بةعاى.تتيم  بايةة 

 ةددم تتدد,ا  باةدد  ت  بةشدداتح ةددم  باح, ددح  بتا بطددح م باددي مطعددن اةددم ت تماددا, فددي  باغةةدد,  بةفدد هطةي
 عادطاهد    بةامدى ةافدن ةدد تهدا تهدن م ااحد,   ىم م  هاةر بعةاطح اعدنة  ماغةةد,  بةفد هطا  بتنةادحت 

بةمضددم  اخ  ب بمطدد ةت م ا هدد  ةب شدد,ة  بعيقددح  ب بدد, ا ةددم  اددى ةدد نة  بن, ادد ر  الةاة  طددح م باددي 
 بددى  بدد  ن طعددم  مقددنت ايةةدد تتدد,ا  بةددم ن  باددي طةدد  ةاخدد   ب ال تاخدد  اذدداف م مددنة ةددم ب بةفدد هطات 

 با, ةددا  اددى  باف ذددة   باددي اااددى باددخمبح تددنال  ةددم اعاددطا عاةددمم فددي ة ىاددامو  بدد ي ةابعدده  ب
. ممفتد   بدد ب  ادااتت ةشدد اح  ببمددث ةفدد هطا ط مادمم قدد ن, م  ادى ادد  ,ه  بعددن ةدنة جم اددح ايةةد  ب

واالحتفااظ  أثر استخدام نموذج ةوسنر فاي إحاداث التيييار المفااىتميما ب باى ل  ب,بطاي  رادي 
من الصا  الراباع األساساي فاي ماادة الدراساات   والفعال,السطحيات ميذ ذوو التعمم اللدى بو 

 ؟االجتماعتة
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  راطح طااةن  ببمث تهةةاه ةم  بات م  :أىمتة البحث

اام ددن  بةعاةددةم ب تابدد , اشتطذددي باةفدد هطا  بتنةاددح بددبعث  بةفدد هطا  الةاة  طددح  بةمةددمنة بددنى -
 . بايةة 

 باغةةدد,  بعددث  بةفدد هطا  الةاة  طددح مفتدد   بتجددم ر اةددم ت عاددطااةدد  ت بددن,مب ااضددةم ا دميقتت -
 بتماا,.  بةف هطةي

فددام  بةةدد ل تةدد ا بمددمث تتدد,ى الااتذدد   ت دد, اةددم ت تماددا, فددي اعددنة   بةفدد هطا فددي ةددم ن  - 
 اعاطةطح ةتاافح مة, م  تت,ى.

  اع,م ةخنم  ببمث  بم بي  بى :أىدا  البحث

 ا اةم ت تماا, ةت ,اح ب بج, تح  بةعا نة في  مدن ث  باغةةد,  بةفد هطةي بدنى ايةةد  ت ,  ااتن -
  بذف  ب, بد  ىا اي في ة نة  بن, ا ر  الةاة  طح م ماف حخا تخ    باغةة, في  بفخا.

 ببشف  م  بف,م، في  من ث  باغةة,  بةف هطةي م الماف ي تخ    باغةة, في  بفخا تةم  بايةة   -
  بةةةم ح  باة, تطح. ن ت عاا  باجمي م بايةة   مي  باعاا  بفع ل  مي  با

 بف,م، في  من ث  باغةة,  بةف هطةي م الماف ي تخ    باغةةد, فدي  بفخدا تدةم ايةةد    ببشف  م -
 (.ىاام ي  باعاا  باجميت م بفع ل بةةةم ح  باة, تطح مايةة   بةةةم ح  بض بجحت ابع   

 أسئمة البحث:

ي  دد  ى  ااتدد م  بدد ي مذدد   بطدده ايةةدد   بةةةددم اةم   بضدد بجح م باة, تطددح( فددةدد  ةاددام  -0
 ؟ةفخما ةم  بةف هطا  بةاعاةح

م   بضدد بجح م باة, تطددح( بشدد    بةةةددم اة ةدد ةدد  ةاددامى  ااتدد م  بدد ي مذدد   بطدده اية  -1
 فع ل(؟    -م ب  ماو تاامو اعاةخا  اجمي   ات
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 :فراتات البحث

مذدد بطح تددةم ةاماددجي ن,ةدد ر  ايةةدد   بةةةم ددح  باة, تطددح ال امةددن فدد,م،   ر نالبددح   -
 ب ةم اعاةم   بةف هطا  الةاة  طح في  بذف  ب, بد  ىا اي ب اداتن ا اةدم ت تمادا, فدي 

  اخددد  ب بج, تدددح   بةفددد هطا اعاةدددم   ةم بددد بضددد بجح  ايةةددد   بةةةم دددح باغةةددد,  بةفددد هطةيت م 
 .ةف هطا  الةاة  طحط ب  بفم,ي م بةىة  التاب ,  بت ب في بةعا نة 

ال امةن ف,م،   ر نالبح  مذ بطح تدةم ةامادجي ن,ةد ر   بايةةد   مي  بداعاا  بادجمي  -
 بةفدد هطا  الةاة  طددح فددي  بذددف  ب, بددد  ىا اددي  اعاةددم   ةم بددةددم  بةةةم ددح  باة, تطددح 

 بايةةدددد   مي  بدددداعاا  باددددجمي ةددددم اغةةدددد,  بةفدددد هطةيت م ب ادددداتن ا اةددددم ت تماددددا, فددددي  ب
فدددي  بتطددد ب  بفدددم,ي  بةفددد هطا   اخددد  ب بج, تدددح  بةعاددد نة  اعاةدددم   ةم بددد بضددد بجح  بةةةم دددح 

 .م بةىة  التاب ,  بةف هطا  الةاة  طح

ال امةن ف,م،   ر نالبح  مذ بطح تةم ةاماجي ن,ة ر   بايةة   مي  باعاا  بفع ل ةم  -
ا اددددي  بةفدددد هطا  الةاة  طددددح فددددي  بذددددف  ب, بددددد  ى اعاةددددم   ةم بدددد بةةةم ددددح  باة, تطددددح 

ب ااتن ا اةم ت تماا, في  باغةة,  بةف هطةيت م بايةة   مي  باعاا  بفع ل ةم  بةةةم ح 
فدددي  بتطددد ب  بفدددم,ي م بةىةددد   بةفددد هطا   اخددد  ب بج, تدددح  بةعاددد نة  اعاةدددم   ةم بددد بضددد بجح 

 .التاب ,  بةف هطا  الةاة  طح

مي  بداعاا  بادجمي  ال امةن ف,م،   ر نالبح  مذ بطح تدةم ةامادجي ن,ةد ر   بايةةد    -
 بةف هطا  الةاة  طدح فدي  اعاةم   ةم بم بايةة   مي  باعاا  بفع ل ةم  بةةةم ح  باة, تطح 

في  بتط ب  بفم,ي  بذف  ب, بد  ىا اي ب ااتن ا اةم ت تماا, في  باغةة,  بةف هطةيت 
 .م بةىة  التاب ,  بةف هطا  الةاة  طح

خج شبه  باة, تيت ماا امو  ةاح قذنطح ة مادح ةدم   اةن  ببمث  بةا منيج البحث وعينتو:
 ( ااةة    ةم ةن,اح ةعف,  بذ ن،  ىمبى في ةنةاح  بي قطح.40 
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  ىنم ر  راطح اا  ااتن ا :أدوات البحث

 مهم ةم   ن ن  بب م ح.  تاب ,  بةف هطا  الةاة  طح -

ن  ب الادداف نة ةددم ةتدد ةطب  باددجمي م بفعدد ل  بدد ي ق ةددر  بب م ددح تإ ددن  بدداعاا  تاددام يةتطدد ب  -
  , طح متةاتطح.

  اطح قاذ,  ببمث  اى  بمنمن  ر:حدود البحث

 بمدددنمن  ببشددد, ح  ادددا اجتةدددن  ببمدددث  ادددى  ةادددح قذدددنطح ةدددم ايةةددد   بذدددف  ب, بدددد  ىا ادددي فدددي 
 ةن,اح ةعف,  بذ ن،  ىمبى في ةنةاح  بي قطح ة ماح ةم شعتاةم.

 ي ةن,اح ةعف,  بذ ن،  ىمبى في ةنةاح  بي قطح . بمنمن  بة  اطح   اا اجتةن  ببمث ف -

 . 1103 -1102 بمنمن  باة اطح   بفذ   بن, اي  ىمل ةم  بع ا  بن, اي 

  بمنمن  بةمضم طح   ماة ار في 

 بةتددد,, بايةةددد    بذدددف  ب, بدددد  ىا ادددي   الةاة  طدددح بممدددنة  ىمبدددى  ةدددم  اددد و  بن, اددد ر   -
 ع, طح  بام, ح(بعام م  بجتطعح في  بةةخم, ح  ب

 اامنن ةاغة, ر  ببمث  اى  بامم  راي  :متييرات البحث

 . بةاغة,  بةاات   اةم ت تماا,ت بج, تح  بةعا نة

 . الماف ي – بةاغة, ر  با بعح   بفخا  بعاةي  بتنة  باةف هطا 

 .(تاامو  باعاا   باجمي م بفع ل بةاغة, ر  باذاطفطح  

 نتائج البحث:

ا  بةفد هطا  الةاة  طدح بدنى ايةةد   بذدف  ب, بدد  ةة بد   فدي اعاد ا ةوسنر  ت ةى ,  ااتن ا اةدم -
   ت تار ه    بن, اح تّاه  بعدن اعادطا  اطح  الماف ي ب بةف هطا  بة اابحت ىا ايت  ة  ةى , في  ة
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 ,افدد ةادامى  اتد اخا  اةوسانر  بةةةم ح  باة, تطح ةف هطا  بن, ا ر  الةاة  طح ب ااتن ا اةم ت 
%( ةم ةةةمخ  بةف هطات مبعن ةنة ال ااة ما شخ, 18ف هطا ةم  نا  ات اخا ىي ةفخما  بى  باة

%( ةددددم ةةةددددمخ  بةفدددد هطا 12822ةددددم  باعاددددطا ب ادددداتن ا اةددددم ت  تماددددا,(  مددددافم  بايةةدددد  تددددد  
 . بةاعاةح

    ن,ةددددح فددددحب , فددددي  باجتةددددن 08 بةةةم ددددح  باة, تطددددح  اددددى   ةدددد ايةةددددم %( 01812مذدددد ) 
تدد م  بدد ي مننادده  بب م ددح ةةدد  ةى ددن تّاخددا متتددم  ةاددامى  اا ابدد ,  بةفدد هطا  الةاة  طددحتم,ي الت بفدد

ي  بداعاا  بادجمي فدي م   ةد ي  باعاا  بفع ل تب ,  ات ا   باةف هطا ةدم  بايةم   ة م باية بش     ات
  بةةةم ح  باة, تطح. 

 باادتم   بةفد هطا ت  تمادا,(  بد ةم اعاةدم  ةفد هطا  بن, اد ر  الةاة  طدح ب اداتن ا اةدم  ة  باية 
 بدد ةم اعاةددم   بةفدد هطا افاددخ  ب ادداتن ا  بج, تددح  بةعادد نةت ممةددا ت دد,  ةدد تفضدد  ةددم  بايةبشدد   

 فدي  باجتةددن م تةدد,   (8818 بفدم,ي  جتةدنفددي  با  تةد,   ةدن   اةدم ت  تمادا,( فددي  هد    بةت ,ادح  دد م 
 (8822 بةىة   

  باة, تطح  ب ةم اعاةم  ةف هطا  بن, ا ر  الةاة  طح ا  باجمي في  بةةةم ح  مي  باعا   بايةة
ي  بدداعاا  باددجمي فددي م   ةدد تفضدد  ةددم  باية بااددتم   بةفدد هطا بشدد   ب ادداتن ا اةددم ت  تماددا,( 

 بةةةم ددح  بضدد بجح  بدد ةم اعاةددم   بةفدد هطا افاددخ  ب ادداتن ا  بج, تددح  بةعادد نةت ممةددا ت دد, اةددم ت 
 بةىةد    باجتةدن( م تةد,   فدي 8810 بفدم,ي فدي  باجتةدن ي  هد    بةت ,ادح  د م ةامادج    تماا,( ف

 8852) 

 ا  بفعدد ل فددي  بةةةم ددح  باة, تطددح  بدد ةم اعاةددم  ةفدد هطا  بن, ادد ر  الةاة  طددح مي  بدداعا  ةدد  باية
ي  بددداعاا  بفعددد ل فدددي م   ةددد تفضددد  ةدددم  باية باادددتم   بةفددد هطا بشددد   ب اددداتن ا اةدددم ت  تمادددا,( 

عادد نةت ممةددا ت دد, اةددم ت م   بةفدد هطا افاددخ  ب ادداتن ا  بج, تددح  بة بةةةم ددح  بضدد بجح  بدد ةم اعاةدد
 بةىة   جتةنفي  با م تة,   ةن   ( 8802 بفم,ي  جتةنفي  با  تة,   ةن   ه    بةت ,اح   م تماا, في 

 8811  .) 
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  ي  بداعاا  بفعد ل تب د, ةةد  ةدى , فدي م   ةد باية  بفدم,ي بدنى ةى , اةدم ت  تمادا,( فدي  باجتةدن
 بةىة   جتةني  باعاا  باجميل تة  اح ة, اةم ت  تماا,( في  بام   ة باية  بفم,ي بنى  جتةن با

 فخم ةاا م  بنى    ةم  باية ة  باجمةةم م بفع بةم  اى منّ  ام  .  

ض,م,ة امةطه اا اتنطا ةةةم ح ةتا,م ر ة    تا     اى اا بج  بن, اح م اااا ة اخ تالمقترحات:
   دن ن ت م بدنةخا تدنة ت م باعد,م  ادى تشد  ل  بفخدا  بةاعاةدةمتافطدح  بةع,فطدح با بةعاةةم بيهاةد ا ب ب

خددد . مضددد,م,ة امةطددده  بةعاةدددةم بيهاةددد ا بحاددد بةو اعادددا  بايةةددد   تابددد , ر اشتطذدددطح بابشدددف  ا
ةد,  مة,   ة  بف,م،  بف,نطح تةاخا.م  فدي  باعادطا فدي ةدم ن مة, مد   ا اةدم ت تمادا,اداتنن, اد ر ا   

 .ةاغة, ر تت,ى م ة,ه  ةم  بةتا,م ر ةد اعاطةطح تت,ى 
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 ت  بعنن  ب, بد.26ت  بةةان مجمة جامعة دمشقالعربتة السعودتة,



016 
 

التصاااورات الةديماااة (.2011م بخاددد بيت ةددد,مة تادددر دمحم.   تدددم تةدددطبادددعةنيت  تدددن م تةتدددم -
لممفيومات الفمكتة لدى الطمبة المعممين اتخصص العماوم  بكمتاة التربتاة ةجامعاة السامطان 

 ت  بةةان  با ادت  بعنن  ب, بد.مجمة اتحاد الجامعات العربتة لمتربتة وعمم النفس قاةوس,

أنماوذجي الاتعمم الةناائي أثار اساتخدام (.2006. مادةم  بب ميت ة ةنة  ت, هطا مت ةيت   اي -
وبوسنر في تعديل التصورات الخاطئة لابعض المفااىتم الفيزيائتاة لادى طا ب معاىاد إعاداد 

 .27ت  بعنن مجمة الجندول,المعممين واتجاىاتيم نحو المادة

يختاااة المفااااىتم التار  تنمتاااة. (2011مق, ددد مت ا نطدددح  تدددن  بعا دددا.  بددد ما ,ت ادددامى تتدددم ب ددد, -
 .  ة م  ن ,  بةاة,ة.1موالجيرافتة لطفل الرواة, 

.  بتدد ه,ة  1م تنمتااة المفاااىتم والميااارات العممتااة لطفاال الرواااة,(.2005تددنة,ت  , ةدد م.  -
 .  با  بباو

اىتمي فااااي تييياااار اسااااتراتيجتات التييياااار المفاااا أثاااار(.2004بعدددد ,ة ماددددةم م بج, ماددددحت دمحم.  -
ت األساساي اقة المتكانتكتاة لادى طا ب الصا  التاساعالمتعمقة بمفيوم الطالةديمة  المفاىتم

 (ت  بة ةعح  ى,ناطح. 1(ت  بعنن 31ن, ا ر  بعاما  با, مطحت  بةةان 

أثاااار اسااااتخدام بعااااض اسااااتراتيجتات التييياااار (.2009ميت مادددد ا اددددةف  بددددنةم دمحم.  بتاعدددد  -
ت بيازة المفيومي في تعديل المفاىتم الريااتة الةديماة لادى طا ب الصا  العاشار األساساي

 ,ا بح ة ةااة,ت  بة ةعح  اايةطحت  اة. 

فاعمتااااة إسااااتراتيجتة مقترحااااة قائمااااة عمااااى الماااادخل ". (2008 .تددددم م ذدددد ت تن, ددددح اددددعن -
المنظومي في تنمتة التحصيل الدراسي وتعديل التصورات الةديمة لادى طالباات كمتاة التربتاة 

 ت,ا بح ة ةااة,ت ة ةعح  بةا  ت بنت  باعمنطح.لممعممات

أثر استخدام استراتيجتة ةوسنر في تعاديل التصاورات الخطاأ (.2012,يت  ة ل شم نة.  بتط  -
,ادددد بح ة ةادددداة,ت  بة ةعددددح لممفاااااىتم الريااااااتة لاااادى طالبااااات الصاااا  الرابااااع األساسااااي, 

  اايةطحت  اة.

الع قة ةين أساليب التعمم كنمط من أنماا  معالجاة المعموماات وقماق (.2010ةنةنت بتادى.  -
 . 26ت  بةةان مجمة جامعة دمشقرىما عمى التحصيل الدراسي,االمتحان وأث

,اددد بح أساااموبا الاااتعمم وع قتيماااا بعااادد مااان المتييااارات الشخصاااتة, (. 2009ةنةددنت بتادددى.  -
 ن ام,  ت ة ةعح نةشن.
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.شددد, ح  ادددما 1م ,منااااىج البحاااث التربوتمااادخل(. 2005 ةةدددنم,يت ذددد ت, متتددد,بت ا بددد . -
  بةع,فحت ةنةت  باعمنطح.

 .ن , م ب  بااش, : ة م _  ى,نم.1متصمتم التدريس,(.2004  م ن.  بمةمات دمحم -

   ى,نم .  ةدد م _1م تالتصاامتم التعمتمااي نظريااة وممارسااة(. 1999  بمةادحت دمحم ةمةددمن. -
 .ن ,  بةاة,ة بااش, م باما د

تدريس العموم في مراحل التعمتم (. 1996 بتاةايت تاة  ممةن,ت  تن  باجةف م مابت دمحم.  -
 . نتي  ن ,  بتاا.1ت مالعام

 .ن ,  بةاة,ة ت  ة م طرائق تدريس الدراسات االجتماعتة. (2006 .تض,ت فت,ي ,شةن -

 ن ,  بةاة,ة. ة م   .2م.  . تعمتم العموم لمجمتع2008 .تج ةبحت  تن م -

فاعمتة التدريس باستخدام نصوص التييير المفاىتمي  (.2008.  بتم بنةت ا با  تن  بعا ا -
مجمااة  تالمفاااىتمي بالةناااض الاااوئي لاادى طالبااات الصاا  األول الثااانوو العمماايفااي الفياام 

 .ت  بعنن  ىمل24ت  بةةانجامعة دمشق

"ت  بةددا  دراسااات معاصاارة فااي عماام الاانفس المعرفااي"(.2004.  بددن,نة,ت  تددن  بةدداعا تمةددن -
 ..  بت ه,ة _ ةذ,    با  بباو1ملت م ى

 .1م أساساتاتو النظرياة وممارساتو العممتاة,البحث العمماي: (.2000نم ن,يت ,ة   ممةن.  -
 ن ,  بف ,.: بتا م -تة,مر

 ت  ببم ر  ن ,  بتاا.االتجاه المعاصر في تدريس العموم(. 1974 بنةوت فامي.  -

.  بتدد ه,ة  1ت منظريااات ونماااذج معاصاارةعماام الاانفس التربااوو (.2005, شددنت , شددن ةدد,ام،  -
   با  بباو.

الخاطئااة ة لتعااديل التصااورات الةيئتاااتيجتة مقترحةإسااتر (. 1998 ب, فعدديت ةمددو ةمةددمن.   -
مجمااة األقسااام العممتااة بالرياااض,  كمتااة التربتااةقساامي عماام النبااات والحيااوان بلاادى طالبااات 

(ت 1ت  بةةعطدددددح  بةذددددد, ح باا, طدددددح  بعاةطدددددحت ة ةعدددددح  دددددةم شدددددةبت  بةةادددددن التربتاااااة العممتاااااة
 .(4 بعنن 

. ةد م  ةدن ,  1ت مب التادريس المعاصارةطرائق وأسالي(. 2006 ب, طعيت دمحم ن ىمن اداة م  -
 بابا و  بع بةي.
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أثاار اسااتخدام اسااتراتيجتات التييياار المفاااىتمي عمااى (.2000. ,ن نت تطةددم ن من  تددن  بة بدد  -
األساسي فاي ماادة عمام الحتااة وتحصايميم ااناي والمؤجال دافع إنجاز طمبة الص  التاسع 

ت ة ةعدح  باةد   طاولكرموتعماتم محافظاة فييا في المدارس الحكومتة التابعة لمديرياة تربتاة 
  بمجاطحت ا تابت فااجةم.

فاعمتة اساتراتيجتات التشاةييات فاي تعاديل التصاورات الةديماة (.2005.  ب,فةنيت مادم دمحم -
 ت,اد بح ة ةاداة,عن المفاىتم العممتة لدى ط ب الص  السادس االةتدائي بمحافظاة قنفاذه

 .ت ة ةعح  بةا  ت بنت  باعمنطح ة, ةاشم,ة

النظريااة الةنائتااة وتعمااتم الريااااتات تصااور مقتاارح (.2008مطبت  تددن  بعا ددا تددم دمحم.  بدد,  -
 اطدح  با, طدحت ة ةعدح  بةاد  ادعمنت  بادنمة  بعاةطدح " ادا  بدافب مقضد ط   بااةطدح  مقدم لممؤتمر,

  بف,نطح م بةةاةعطح".

بددح  باخضددح ةذدد,  ة ا –.  بتدد ه,ة 1ممقتاااس اسااتراتيجتات الااتعمم, (. 2003ا ةددنت اتةدد .  -
  بةذ, ح.

فعالتااة نمااوذج ةوساانر فااي إحااداث التيياار المفاااىتمي (.2010 با دد اةمت ةةدد ل  تددن , دده.  -
مجمااة لاابعض المفاااىتم الفيزيائتااة لاادى طمبااة الصاا  السااادس بقطاااع غاازة واحتفاااظيم ةيا,

 www.drzaanen.comجامعة مؤتة لمعموم اإلنسانتة .

ت استراتيجتات التدريس رؤتة معاصرة لطرق التعمتم والتعمم(  2003 اممت مام ماةم.  ا  -
 .  بت ه,ة    با  بباو.1م

الاااتعمم والتااادريس مااان منظاااور (.2003ا ادددممت مادددم مادددةم ما ادددممت  ةددد ل  تدددن  بمةةدددن.  -
 .1م النظرية الةنائتة,

ظااور إبسااتمولوجي الةنائتااة من(. 1992ما اددممت  ةدد ل  تددن  بمةةددن.  ا اددممت ماددم ماددةم -
 ت ةاشحة ن ,  بةع ,مت  اا ان, ح.وتربوو 

.  بتد ه,ة   د با 1ت متادريس العماوم لمفيام رؤتاة ةنائتاة(. 2002ا اممت  ة ل  تن  بمةةن.  -
  بباو.

 ت  ة م  ن ,  بش,م،. واستراتيجتات تدريس العموم النظرية الةنائتة.(2007 ت   طة.ا امم  -

  ى,نم   ن ,  بش,م،. –.  ة م 2م العموم,أساليب تدريس (.1996ت   طة. ا امم  -

http://www.drzaanen.com/
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أثر استخدام أنموذج ةوسانر (.2009م,يت  تن  بت ن,  ت, هطا.   با ة, بيت ف بن ف ض ل مقن -
ت مجماة دتاالىفي تييير المفاىتم الريااتة والتحصيل لادى طا ب الصا  الثااني المتوساط, 

  بعنن  ب, بد م ب ي مم.

 .  ة م  ن , م ب . 2ت ممتمي والتعمم ذو المعنىالتصمتم التع(. 2007ا, ط ت   نل.  -

تادريس مفااىتم المياة العربتاة والرياااتات (.1990اع نةت ةمنر تمةن م بةمافت طعتدمو.  -
 . تة,مر  ن ,  بةة .1م والعموم والتربتة االجتماعتة,

التربتاااااااة العممتاااااااة ماااااااداخميا (. 2006 بادددددددعنايت  تدددددددن  بددددددد,مةم م بادددددددةن  دددددددمنةت  اددددددد  .  -
 .  بت ه,ة  ن ,  ببا و  بمنةث. 1ت ماواستراتيجتاتي

 ى,نم   –.  ةدد م 1مأساااليب تاادريس العمااوم والريااااتات, (.2007 ادديةحت  تددن  بمدد فم. -
 ن ,  بط ام,ي.

 ت ةاشم, ر ة ةعح نةشنت  اطح  با, طح.صول التدريسأ(. 2009ااطة مت ةة ل.   -

عممااي العمااوم عاان التصااورات الةديمااة لاادى طاا ب م(. 2006ادداطة مت ة ةددنة ممبشددي دمحم.  -
, مجماة بعض المفاىتم العممتة ودور ةرنامج اإلعداد التخصصي في تصويب تمك التصورات

 (. 112 اطح  با, طحت ة ةعح  ةم شةبت  بعنن دراسات في المناىج وطرق التدريس, 

فاعمتة نموذج مقترح لتعمتم الةنائتاة فاي تنمتاة ممارساات "(.2004.  بااطات ةي  تادر دمحم -
الةنائي لدى معممات العماوم وأثرىاا فاي تعاديل التصاورات الةديماة لمفااىتم التييارات التدريس 

مجمة جامعة ت الكتمتائتة والحيوكتمتائتة لدى طالبات الص  األول المتوسط بمدينة الرياض
 .2ت  نن16ا  الممك سعود,

ين, أساااليب التفكياار والااتعمم عنااد طمبااة كمتااة التربتااة ةجامعااة تشاار (.2011طةممت , ددا. اددا -
 ( .2ااااح  رن و م بعاما  ااا اطح م با, مطحت  بعنن  مجمة بحوث جامعة حمب, 

 التصااورات تصااويب فااي "ةوساانر" نمااوذج فعالتااة" (.2008.  باةنتتادة   ,شدد ن تاددف م -
 التربتاة بكمتاة األطفاال شعبة ريااض اتطالب لدى والريااتة العممتة لبعض المفاىتم الةديمة

  ت."ت ,ا بح ة ةااة,ت ة ةعح امهاجھوبس

التفكياار ومناااىج البحااث التربااوو اوصاافي , تاااريخي, (.2010شدد هةمت  تددن  بمةةددن ماددم.  -
 ةاشم, ر  اطح  با, طحت  الا ان, ح. –نةاخم, ة ةعح(ت تجريةي
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المفاااىتمي فااي احتفاااظ الطمبااة أثاار اسااتخدام اسااتراتيجتة التييياار (.2012 بشدد,خت  تدد, هطا.  -
 .9ر  بافاطح م با, مطحت  بعنن ةتت, اجم ,  بةة ,ا  ةبعض مفاىتم الريااتات,

 أساااليب الااتعمم لاادى متعممااي الميااة العربتااة ةوصاافيا ليااة ثانتااة,(.2006 بشددم ,خت ذدد بم.  -
 ت  بةةان  با نبت  بعنن  ىملت  باعمنطح. مجمة كمتات المعممين

عمم التعاااوني فااي تعمااتم بعااض أثاار اسااتخدام اسااتراتيجتة الاات(. 2009شددةب مت اددم,  ةعددةم.  -
 ,ا بح ة ةااة,ت ة ةعح نةشن.التربتة االجتماعتة عمى التحصيل المعرفي, مفاىتم مادة 

 .تج تطدددحت  تدددن م دمحمم   بذددد ,ةيت  تدددن م تدددم دمحمل متةتدددم ادددعةنيت  تدددن م تدددم تةدددطبل -
 العمتاا الدراساات طمباة لادى الترباوو  البحاث بمناىج المرتبطة المفاىتمتة األخطاض.(2005 

ت مجماة جامعاة الشاارقة لمعماوم الشارعتة واإلنساانتةت قااةوس نالسمطا ة, جامعةالتربت بكمتة
 .2ت  بعنن2 بةةان

فعالتاة اساتراتيجتة مقترحاة قائماة عماى بعاض  (.2000ذت,يت ة ه, ما ت  بنةمت  ت, هطا.  -
نماذج التعمم الةنائي وخرائط أساليب التعمم في تعديل األفكار الةديمة حاول مفااىتم متكانتكاا 

 ليب التعمم لدى معممات العموم قةل الخدمة بالمممكة العربتة الساعودتة,الكم وأثرىا عمى أسا
 ,ا بح  بتاةج  بع, يت  بعنن  با بد م بابعممت  بااح  بم نطح م بعش,ممت  ب,  ثت  باعمنطح. 

 التصورات ع ج في التوليدو التعمم إستراتيجتة استخدام أثر.(2009 .ت بن ااة م تضخة, -
,ادد بح ة ةادداة,ت  تاألساسااي الثااامن الصاا  طاا ب لاادى الريااااتة المفاااىتم لاابعض الةديمااة

 . بة ةعح  اايةطحت  اة

 –اساتراتيجيتو  –مياراتاو  –التادريس الفعاال تخطتطاو  (.2009 بجا ميت  ّفر ةذدجفى.  -
  ى,نم  ن ,  بةاة,ة. –.  ة م 1متقوتمو,

فاعمتاااة ةرناااامج مقتااارح لمتكامااال ةاااين معمماااات ريااااض (.2010 تدددن  ب,شدددةنت ممةدددن م ةدددن.  -
ن, ادح شدبه اة, تطدح.  ل واألسرة في تنمتة بعض الميارات الميوتة لدى طفال الروااة,طفااأل

ة ةعددح  –ت  اطدح  با, طدح 86 -55(ت3 8ةةادح  امد ن  بة ةعد ر  بع, طدح باا, طدح م ادا  بدافبت 
 نةشنت نةشن.

.  بتد ه,ة  ن , 1(.  الاة ه ر  بمنة ح في ادن, ب  بعادمات م2001 تن  بايات  تن  بايا.  -
 ,  بع, ي. بف 
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ميااارات الااتعمم واالسااتذكار لممتفااوقين عقمتااًا والعاااديين ماان (. 1996 تددن  باتدديت ةماددم.  -
 بةدىاة,  بادامي  ب د اي بتادا  ادا  بدافب  با, دميت طا ب المرحماة الثانوتاة ادراساة مقارناة , 

  اطح  با, طحت ة ةعح  بةاذم,ةت ةذ,.

واساااتخدامو فاااي مجاااال التااادريس القتااااس والتقاااوتم الترباااوو (.2001 تدددن  بخددد نيت اتةددد .  -
  بةاتمح(.  ة م  ن , م ب  بااش,.   بجبعح  ب  اطحالصفي, 

حديثة فاي فان  استراتيجتات(.2008 تن  بخ شةيت  تن  ب,مةم م بنبطةيت جه  اي ماةم.  -
 ..  ة م  ن ,  بش,م، 1مالتدريس, 

,ة  ة ابدددح .  بتددد ه1ت مأسااااليب التفكيااار والتعممادراساااة مقارناااة (. 2000 ةددد تت تةددد,ي.   -
  ىاةام  بةذ, ح.

 .  بت ه,ة    با  بباو.1متصني  المقايتس التربوتة وأدواتيا,  (.2005 ا ات ةةني.   -

أخطاض شاائعة فاي تصاامتم البحاوث التربوتاة لادى طمباة الدراساات (. 1999 ف احت  ام.   -
 اطددح  (ت57ت  بعددنن العمتااا فااي الجامعااة الفمسااطينتة, دراسااات فااي المناااىج وطرائااق التاادريس

  با, طحت ة ةعح  ةم شةب.

التييياار  إحااداث فااي ةوساانر نمااوذج باسااتخدام التاادريس أثاار(.2010.  بعاطةد رت  اددي ةتتد  -
 واحتفااظيم األساساتة لممفااىتم الكتمتائتاة األساساي الثاامن الصا  طا ب لدى  المفاىتمي

 ت  ى,نم.7ا واالجتماعتة, مجمة جامعة الشارقة لمعموم اإلنسانتة تالفيم في التييير ةيذا

كفاتااات تاادريس المااواد االجتماعتااة ةااين النظريااة (. 2004 بفدايميت اددخةاح ةمادم  دد حا.   -
 .  ة م  ن ,  بش,م، بااش, م باما د.1ت موالتطةيق

 ت ة ةعح نةشن.طرائق التدريس العامة(. 2013 بفم لت دمحم تة, مااطة مت ةة ل.  -

 ى,نم   –.  ةد م 1م عمم الصفي,ستكولوجتة الت(.2000قج ةيت ةماف مقج ةيت ا طفدح.  -
 ن ,  بش,م،.

 ى,نم  ن ,  –.  ةدد م 1مسااتكولوجتة التاادريس,(.2001قجدد ةيت ةماددف مقجدد ةيت ا طفددح.  -
  بش,م،.

 –.  ةدددد م 1م القتاااااس والتقااااوتم تجدياااادات ومناقشااااات,(.2007 ببتطادددديت  تددددن  بم مددددن.  -
  ى,نم  ن , ة, ,.
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اذج وتطةتقات في العموم والريااتات والمية التدريس نم(.2008بباب ايت دمحم  باةن  اي.   -
 ..  بت ه,ة  ن ,  بف ,  بع, ي1م العربتة والدراسات االجتماعتة,

أساليب التعمم المفامة لدى ت ميذ المرحمة المتوسطة  .(2006  بة ادت  ا اة  تن  بعا دا. -
 ن, اددح لرياااض بالمممكااة العربتااة السااعودتة,وأساااليب الااتعمم الشااائعة فااي ماادارس مدينااة ا

 ةةن اطح(.

 –ت  ةددد م القتااااس والتقااوتم الصااافي (.2009م بةخةدددن رت  تددن  بم دددطا.   بةم ادداحت  تدد, هطا -
 . ى,نم  ن , ة, ,

 . أثاار اسااتخدام اسااتراتيجتات التييياار المفيااومي فااي تطااوير 1998دمحمت ,فعددر ةمةددمن.   -
لثالثااة شااعةتي مسااتوى المعرفااة وتطةيااق مفاااىتم الحاارارة واالحتفاااظ ةيااا لاادى طاا ب الفرقااة ا

-ةةادددح  بعادددما  با, مطدددحت  اطدددح  با, طدددح بتاددد التعماااتم اإلةتااادائي عماااوم االطةتعاااة والكتمتااااض , 
 (10 بعنن 

دراساة مقارناة ألسااليب الاتعمم ودافعتاة اإلنجااز لادى عيناة مان (. 1990ة,ام،ت ة,ام،.  -
فب فدددي بمدددمث  بةدددىاة,  بادددامي  باددد نب بعادددا  بددداالطااا ب المتفاااوقين والمتاااأخرين دراساااتًا, 

 ةذ,ت  بةا   ب  ايت ة ابح  ىاةام  بةذ, حت  بت ه,ةت ةذ,.

ا نة مةاتمح.  بت ه,ة    با جبعح ةالبحث التربوو وكي  نفيمو, (.2003ة,ايت دمحم ةاة,.  -
 . بباو

.  ةدد م  4م طرائااق التاادريس العامااة,(. 2009ة, دديت امفةددن تمةددن م بمةاددحت دمحم ةمةددمن.  -
 ن ,  بةاة,ة.

لدافعتة اإلتقان وأثاره عماى تةناي أسااليب  الةناض العاممي. اةنت  ن.ر( ةذجفىت  اي تمةن -
ت  بعددنن مجمااة رسااالة الخماايج العرباايالااتعمم والتحصاايل األكااادتمي لاادى طاا ب كمتااة التربتة,

 101.) 

بعااض المفاااىتم الفيزيائتااة الميموطااة لاادى الطاا ب وسااةل (. 1990ةجدد,ت ف جةددح تاطفددح.  -
  ضط ر م بفةا د   فدي  باعادطا  بعد ا فدي نمل  بتادةج  بع, ديت ت مق بد انمة ان, ب  ب, تصحتحيا

 ة او  با, طح بنمل  بتاةج  بع, يت  ب,  ث.

. نةشدددن  ن ,  دددي  1م تعمااام الطفااال فاااي األسااارة والمدرساااة,(.1995 بةامدددات  ادددة  ة .  -
  بنةم.
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ن , .  ةددد م  4مت منااااىج البحاااث فاااي التربتاااة وعمااام الااانفس(.2006ةامدددات دمحم اددد ةي.  -
 .بااش, م باما د بةاة,ة 

ةادددة,ة بااشددد, ن ,  ب.  ةددد م  4مت ساااكيولوجتة الاااتعمم والتعماااتم(.2006ةامدددات دمحم اددد ةي.  -
 م باما د.

  ,  بباني.ن.  ة م  1م إدارة الصفو ,(.2000ةاايت مام  ة,.  -

ت ةاشدددم, ر ة ةعدددح القتااااس والتقاااوتم فاااي التربتاااة الحديثاااة(.2008ةةت بةددد ت  ةجددد اةمب.  -
  اطح  با, طح. -نةشن

التصورات الةديمة عن بعاض مفااىتم الوراثاة لادى (. 2008.  با ش,يت دمحم تم تمةن تم دمحم -
 ت ,ا بح ة ةااة,ت ة ةعح تا  بت,ى.ط ب الص  الثالث المتوسط بمحافظة قنفذه

 ن ,  ببشة,.: .  ة م1مدليمك في تصمتم االختبارات, (.2001 با شفت ااةى.  -

. 1ت مةارامج التعمتمتاة ألطفاال ماا قةال الروااةتصامتم ال(. 2003 با شفت هدنى ةمةدمن.  -
  بت ه,ة  ن ,  ببا و  بمنةث.

 ةد م  ن ,  بطد ام,ي    بجبعدح  بع, طدح(.اإلدارة الصفتة واالختباارات (. 2008اتخ مت طمةدى.  -
  بعاةطح بااش, م باما د.

اتجاىااات حديثااة فااي تاادريس العمااوم . (2005, شدنت  اددي.  باةدنيت تمةددن ماددعمنيت ةاددى م  -
 . .  بت ه,ة  ن ,  بف ,1م وض المعايير العالمتة وتنمتة التفكير والنظرية الةنائتة,في ا

 .. تة,مر  ةىااح  ب,ا بح6م عمم النفس التربوو,.(2002 اشم ايت  تن  بةةةن. -

 ت  ة م  ن ,  بف,ق م.الجديد في تعمتم العموم(. 2001اشم مت طعتمو.  -

أنماااا  الاااتعمم لااادى طمباااة الصااا  (.2010ي.  ام فادددحت مبةدددن م,م شدددنةت  تددد, هطا م بعةددد,يت  اددد -
ت  بةةاددح  ى,ناطددح فددي  بعاددما  با, مطددح تالتاسااع فااي إربااد وأثرىااا فااي تحصاايميم فااي الكتمتاااض

 .375-361(ت 4(ت نن 6ةةان 

 اددددد و  بةعادددددا باذدددددف  ب, بدددددد  ىا ادددددي.  الدراساااااات االجتماعتاااااة: .(2011 ما ,ة  با, طدددددح. -
 .بع ةح باجب  ح بةةخم, ح  بع, طح  بام, ح   بةىااح  

 اددددد و  بااةةددددد  باذدددددف  ب, بدددددد  ىا ادددددي.  الدراساااااات االجتماعتاااااة:(. 2011ما ,ة  با, طدددددح.  -
  بةةخم, ح  بع, طح  بام, ح   بةىااح  بع ةح باجب  ح.
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 الملحق
 الصفحة عنوان الملحق

 138 واختصاصاتهم أسماء السادة المحكمين 1
األهداف التعليمية للوحدة المختارة المتعلمة وفق نموذج بوسنر  2
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139 
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 205 المفاهيم االجتماعية وداللتها العلمية الصحيحة 4
 209 اختبار المفاهيم االجتماعية 5
 215 مقياس أسلوبي التعلم )السطحي والفعال( 6
لتحكيم البرنامج التعليمي واختبار  للسادة المحكمينخطاب موجه  7

 المفاهيم االجتماعية         
216 

لتحكيم مقياس أسلوبي التعلم)السطحي,  خطاب موجه للسادة المحكمين 8
 والفعال(

217 

 218 معامل الصعوبة والتمييز ألسئلة اختبار المفاهيم االجتماعية 9
 219 االجتماعية مفتاح تصحيح اختبار المفاهيم 10
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 (1ممحق رقم )

 ماء السادة المحكمين واختصاصاتيمأس

تحكيم البرنامج  االختصاص ومكان العمل االسم
التعميمي واختبار 
 المفاىيم االجتماعية

تحكيم مقياس 
أسموبي التعمم 
السطحي 
 والفعال

طرائق تدريس التربية / األستاذ المساعد في كلية  أ.د. أنور حميدوش
 التربية الثانية بطرطوس

×  

  × طرائق تدريس الرياضيات / جامعة تشرين د. رغداء نصور
  × أصول تدريس / جامعة تشرين  د. ميساء حمدان
  × إدارة مدرسية / جامعة تشرين د. ثناء غانم
  × طرائق تدريس لغة فرنسية/ جامعة تشرين د. هيام زريقي
 ×  اإلرشاد النفسي / جامعة تشرين  د.فؤاد صبيرة
 ×  / جامعة تشرين العام علم النفس يدد. لبنى جد
 ×  اإلحصاء التربوي / جامعة تشرين د.منذر بوبو
 ×  اإلرشاد النفسي / جامعة تشرين د. سام صقور
 ×  / جامعة تشرين علم النفس اللغوي  د. عبير حاتم
 ×  فلسفة التربية/ جامعة تشرين د.أميرة زمرد

 ×  / جامعة تشريناصةعلم نفس ذوي الحاجات الخ د.أنساب شروف
/ في قسم اإلرشاد النفسي علم النفس الصناعي فهد حاتم      

 جامعة تشرين
 × 

موجه اختصاص في مادة الجغرافيا / مديرية التربية  يوسف الشيخ
 في الالذقية

×  

  × ماجستير تربية الطفل/ جامعة تشرين بلسم سعود
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 (2ممحق رقم)

مختارة المتعممة وفق نموذج بوسنر وتقسيميا حسب األىداف التعميمية لموحدة ال
 مستويات بموم الستة.

عناصررررررررررررررررررررر 
 المادة

  األىداف التعميمية
 المجموع ما بعد التطبيق تطبيق فيم معرفة

موقررررن وطنرررري 
الجميوريرررررررررررة 
العربيررررررررررررررررررررررة 

 السورية

يسمممممي حممممدود سممممورية مممممن 
 الجهات األربع

 
 

يوضمممممممممممم  أهميممممممممممممة موقممممممممممممع  
سممممممممممورية بالنسممممممممممبة للممممممممممموطن 

 الد الشام.العربي وب

يحمممممدد موقمممممع سمممممورية بالنسممممممبة 
للممممممممموطن العربمممممممممي إذا أعطمممممممممي 

 خريطة للوطن العربي
 

يحمممممدد موقمممممع سمممممورية بالنسممممممبة 
لمممممممممممممبالد الشمممممممممممممام إذا أعطمممممممممممممي 

 خريطة لبالد الشام

 4 

التضررررررررررراريس 
فررررررررررررررررررررررررررررررررري 
الجميوريرررررررررررة 
العربيررررررررررررررررررررررة 

 السورية

يعممممممممممممممممممممممممممممممرف مفهمممممممممممممممممممممممممممممموم 
المجموعممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممات 
التضاريسممممممممممممممممممية تعريفمممممممممممممممممما 

 علميا سليما .
 
 
 

 يعرف الساحل
 
 
 
 

تصمممممممممرفات  ةكر ثالثممممممممميمممممممممذ
يقمممممموم بهمممممما للحفمممممما  علممممممى 
المظممممممماهر الطبيعيمممممممة فمممممممي 

 .سورية

يفممممممممممممر  بممممممممممممين خصممممممممممممائص 
المجموعمممممممممات التضاريسممممممممممية 
)الجبممممممممل والتممممممممل والهضممممممممبة  
ممممممممممممممممن حيمممممممممممممممث المسممممممممممممممماحة 

 واالرتفاع
 
يوضممممممممممممممم  الفمممممممممممممممر  بمممممممممممممممين  

)السممممممممممممممممممممممممممممهل والمممممممممممممممممممممممممممموادي 
والمممممممممممنخفض  مممممممممممن حيممممممممممث 

 .االرتفاع
يوضمممم  الفممممر  بممممين الخلممممي  
والممممرأس مممممن حيممممث االمتممممداد 

 .حرفي الب
 

يوضممممم  الفمممممر  بمممممين البحمممممر 
والبحيممممرة والنهممممر مممممن حيممممث 
المسمممممممممممممممممماحة وخصممممممممممممممممممائص 

 .الماء فيها
يبممممرر اختيممممار  للمثممممال الممممذي 
ينتممممممممممممي إلمممممممممممى كمممممممممممل ممممممممممممن  
)منطقمممممممممممممممممممممممممة الهضممممممممممممممممممممممممماب 
 –والسمممممممممممممممممممهول الداخليمممممممممممممممممممة 

منطقمممممة األوديمممممة  واسمممممتثنائه 
 لغير المثال.

يشممممير إلمممممى الموقمممممع الجغرافمممممي 
)االمتمممممممممممممممممممممممممداد  للمنممممممممممممممممممممممممماطق 
 التضاريسممممية فممممي سمممموريا علممممى

 خريطة ملونة معطاة له
 

يقممممرأ مخططمممما  مبسممممطا  لمقطممممع 
تضاريسممممي فممممي سممممورية قممممراءة 
 5جغرافيممممممممممة سممممممممممليمة خممممممممممالل 

 .دقائق معطاة له
 

يرسممممممممممممممم مخططمممممممممممممما  مبسممممممممممممممطا  
لمقطممممممممممممممع تضاريسممممممممممممممي فممممممممممممممي 

 .سورية
 

يختممممممار المثممممممال الممممممذي ينتمممممممي 
إلمممممممممممى كمممممممممممل ممممممممممممن  )منطقمممممممممممة 
الهضمممممماب والسممممممهول الداخليممممممة 

منطقمممممة األوديمممممة  ممممممن بمممممين  –
ة والالأمثلمممممممة مجموعمممممممة األمثلممممممم

 .المقدمة عن كل منها

 يحلل أهمية الموقع 
)أثممممممممممممممممر   علممممممممممممممممى سممممممممممممممممكان 

ث )عمممممدد المنطقمممممة ممممممن حيممممم
 –العمممممممممممممممممممممل  –السممممممممممممممممممممكان 

  .السياحة
 

13 
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البيئرررررررررررررررررررررات 
الطبيعيرررة فررري 
الجميوريرررررررررررة 
العربيررررررررررررررررررررررة 

 السورية 

ُيعمممممممممممرف مفهممممممممممموم البيئممممممممممممة 
 .الطبيعية تعريفا  سليما  

 
 

يمممممممذكر الصمممممممفات المميمممممممزة 
ل )المناخيمممممة والنباتيمممممة  ل ممممم

بيئممممممممممممممممة مممممممممممممممممن البيئممممممممممممممممات 
الطبيعيممممممممممممممممممممممممة )البيئممممممممممممممممممممممممة 
المتوسمممممممممممممطية الرطبمممممممممممممة   
شمممممممممممبه الرطبمممممممممممة   شمممممممممممبه 

 الجافة   الجافة .
 

يبممممممممممممرر )يعلمممممممممممممل  اختيمممممممممممممار  
للمثممممممال الممممممذي ينتمممممممي ل ممممممل 
مممممن )البيئممممة شممممبه الرطبممممة   
شممممممممبه الجافممممممممة   واسممممممممتثنائه 

 لغير المثال.
 

يسممممممممتنت  أنممممممممواع الحيوانممممممممات 
 .التي تعيش في كل بيئة

 
  .حريستنت  مفهوم التص

يحممممممدد أممممممما ن تمممممموزع البيئممممممات 
الطبيعيمممممممة فمممممممي سمممممممورية علمممممممى 

 .خريطة ملونة معطاة له
 

يختممممممار المثممممممال الممممممذي ينتمممممممي 
ل مممل ممممن )البيئمممة شمممبه الرطبمممة 
  شمممممممبه الجافمممممممة   ممممممممن بمممممممين 
مجموعمممممممة األمثلمممممممة والالأمثلمممممممة 

 المقدمة عن كل منها.

يعطمممممممي رأيمممممممه بممممممماإلجراءات  
التممممممممي قامممممممممت بهمممممممما الدولممممممممة 

 .يةلحماية البيئات الطبيع
 
 

يصممممممنثف األمثلممممممة )الصممممممور  
الجديممممممدة المعطمممممماة لممممممه عممممممن 
البيئمممممممممممممممممممممممممممات الطبيعيمممممممممممممممممممممممممممة 

 .المختلفة

9 

الطقرررررررررررررررررررررس 
والمنررررراخ فررررري 

 سورية

 
 

يسمممممممممممممتنت  نتمممممممممممممائ  تممممممممممممم ثير  
المنممممممماخ علمممممممى النممممممماس فمممممممي 
مختلممممف أجممممزاء سممممورية مممممن 

السممممممممكن  –حيممممممممث )العمممممممممل 
 السياحة . -
 

يسمممممممممتنت  العواممممممممممل الممممممممممؤثرة 
 في المناخ.

يبمممممممممممممممرر )يعلمممممممممممممممل  سمممممممممممممممبب 
للمثمممممممممممممال المممممممممممممذي اختيمممممممممممممار  

ينتممممي إلمممى كمممل ممممن مفهممموم 
 –)الطقممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممس 

المناخ واسممممممممممممممممتثنائه لغيممممممممممممممممر 
 المثال 

 
ممممممممممممم  تممممممممممممم ثير المنممممممممممممماخ  يوضث
والبيئمممممممممممة الطبيعيمممممممممممة علمممممممممممى 

 السياحة في سورية

يختممممممار المثممممممال الممممممذي ينتمممممممي 
إلمممى كمممل ممممن مفهممموم )الطقمممس 

المنمممممممممممممممممماخ  مممممممممممممممممممن بممممممممممممممممممين  –
مجموعمممممممة األمثلمممممممة والالأمثلمممممممة 

 المقدمة عن كل منها.

مي يميثممممممممممممممز بممممممممممممممين مفهممممممممممممممو  
 .الطقس والمناخ

6 
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المرررررررررررررررررررررروارد 
المتجرررررررررددة و 
غيرررررررررررررررررررررررررررررر 
المتجرررددة فررري 
وطنررررررررررررررررررررررررري 

 سورية
 
 
 

ُيعمممممممممرثف مفهممممممممموم المممممممممموارد 
المتجممممممممددة تعريفمممممممما  علميمممممممما  

 سليما  
 

ُيعمممممممممرثف مفهممممممممموم المممممممممموارد 
غيمممممممممر المتجمممممممممددة تعريفممممممممما  

 علميا  سليما .
 
 
 
 

يبمممممممممممممممرر )يعلمممممممممممممممل  سمممممممممممممممبب 
اختيممممممممار  للمثممممممممال واسممممممممتثنائه 
لغيممممر المثممممال عممممن )الممممموارد 

المممممممموارد غيمممممممر  –ة المتجمممممممدد
 المتجددة .

يشمممممير علمممممى خريطمممممة لسمممممورية 
ملونممممة معطمممماة لممممه إلممممى مواقممممع 
الممممممممممممموارد المتجممممممممممممددة ا تيممممممممممممة 

نهممممممممممممممممممر  –)نهممممممممممممممممممر دجلممممممممممممممممممة 
 العاصي .

 
يشممممممير علممممممى خريطممممممة لسمممممموريا 
ملونممممممممممة معطمممممممممماة لممممممممممه مواقممممممممممع 
الممممممممممممممموارد غيممممممممممممممر المتجممممممممممممممددة 
ا تيممممممممممممممة )منطقممممممممممممممة إلنتمممممممممممممماج 

 حقل نفط  –الفوسفات 

يقتمممممرح طرقممممما للحفممممما  علمممممى 
رد المتجمممممممددة و غيمممممممر المممممممموا

 المتجددة من الهدر
 

يميمممممممز بمممممممين أمثلمممممممة المممممممموارد 
المتجممممممممددة وأمثلمممممممممة المممممممممموارد 

 غير المتجددة
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المرررررررررررررررررررررروارد 
المائيرررررة فررررري 
وطنرررررررررررررررررررررررري 

 سورية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يعممممممممممرف مفهمممممممممموم الممممممممممموارد 
المائيممممممة السممممممطحية تعريفمممممما  

 صحيحا  

يصمممممممممممف التغيمممممممممممرات التمممممممممممي 
أحمممممدثها اإلنسمممممان لالسمممممتفادة 
ة مممممن الممممموارد المائيممممة )إقاممممم

 قنوات الري  –السدود 
 مستعينا ببعض الصور 
 
يبممممرر سممممبب اختيممممار  للمثممممال 
الممممذي ينتمممممي إلممممى كممممل مممممن 
)الممممممممممممممممممممممممموارد السممممممممممممممممممممممممطحية 
والجوفية واسمممممممممممتثنائه لغيمممممممممممر 

 المثال.
يعلممممممممممممممل تسمممممممممممممممية الممممممممممممممموارد 
المائيمممممممممممممة الجوفيمممممممممممممة بهمممممممممممممذا 

 االسم

 
 
 
 

 
 
 

يعطمممممي رأيمممممه بالنتمممممائ  التمممممي 
تركتهممممممممممممما مشممممممممممممماريع المممممممممممممري 
المحدثممممممممممممممة علممممممممممممممى النمممممممممممممممو 

 تصادياالق
 
 
يميمممممممز بمممممممين أمثلمممممممة المممممممموارد 
السممممممممطحية وأمثلممممممممة الممممممممموارد 

 الجوفية

 
6 
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 (3ممحق رقم )

 البرنامج التعميمي لموحدة التعميمية المختارة المصمم وفق نموذج بوسنر

 (الطبيعة في وطني الجميورية العربية السورية):ول األ  التعميميةالوحدة 

 طط الدراسية وفق نموذج بوسنرالخ

 : موقن وطني الجميورية العربية السورية األول يةساالدر الخطة 

 دقيقة( 45سية واحدة )االزمن: حصة در 

 : موقن الجميورية العربية السوريةالمفيوم الرئيس

 حدود الجميورية العربية السوريةالمفيوم الفرعي: 

 أنوبعممممد قيامممممه باألنشممممطة المرفقممممة هايممممة الممممدرس يتوقممممع مممممن التلميممممذ فممممي ن األىررررداف التعميميررررة:
 :أن يكون قادرا  على

 بالنسبة للوطن العربي إذا أعطي خريطة للوطن العربي. ةموقع سوري يحدد -
 بالنسبة لبالد الشام إذا أعطي خريطة لبالد الشام. ةيحدد موقع سوري -
 مستخدما الجهات األربع. ةسوري حدوديسمي  -
 .نسبة للوطن العربيبال ةريأهمية موقع سو  يوض  -

 : األدوات والوسائل التعميمية
 .خريطة الوطن العربي -
 خريطة الجمهورية العربية السورية. -
 خريطة بالد الشام. -

 المالحظة .والتمييز و االستنتاج و قراءة الخريطة : الميارات التعميمية
 الطرائق واالستراتيجيات التعميمية المستخدمة:

التمييممممممممممز  –) الت امممممممممممل  المتبعممممممممممة فممممممممممي نممممممممممموذج بوسممممممممممنر مياسممممممممممتراتيجيات التغييممممممممممر المفمممممممممماهي
 .التجسير أو الربط المفاهيمي  –المقايضة أو تبادل المفاهيم  –والمفاضلة 
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 مسار الدرس:
يمكممممن إثممممارة انتبمممما  التالميممممذ بطممممرح السممممؤال: ممممما اسممممم البلممممد الممممذي تعمممميش فيممممه وتنتمممممي  التمييررررد:

أحمممد التالميممممذ أن يغنممممي أغنيمممة "أنمممما سمممموري إليمممهل هممممل تفخممممر بمممهل ولممممماذال ثممممم يطلمممب المعلممممم مممممن 
 وأرضي عربية" 
 فهوم البديل لدى التالميذ حيث:مرحلة ا تشاف المالمرحمة األول :

يبمممممرز المعلمممممم اسمممممم المفهممممموم موضممممموع الحصمممممة الصمممممفية ويكتمممممب علمممممى السمممممبورة أممممممام جميممممممع   
 "وحدودها الجمهورية العربية السوريةوطني التالميذ: "موقع 

لوقممممممموف علمممممممى المعرفمممممممة السمممممممابقة عمممممممدد ممممممممن األسمممممممئلة حمممممممول المفهممممممموم ل طمممممممرحيقممممممموم المعلمممممممم ب  
التصممممممورات الخاطئممممممة الموجممممممودة لممممممدى المتعلقممممممة بممممممالمفهوم "أي كشممممممف الفهممممممم البممممممديل  واسممممممتنبا  

 :"التالميذ حول المفهوم
 عدد الجهات األربعةل -
 الجمهورية العربية السورية بالنسبة إلى الوطن العربيلما الجهة التي تقع فيها  -
 ين تقع سوريا بالنسبة لبالد الشامل مثال  )تقع في وسط بالد الشام .أ -
 السعودية . -ما هي الدول التي تجاور سوريال وحدد جهة كل منهال )ليبيا  -

 يئممممممة المفاهيميممممممة الالزمممممممةوهنمممممما يقممممممدم الطلبممممممة عممممممدة إجابممممممات تمثممممممل بممممممما تحويممممممه مممممممن مفمممممماهيم الب
 إلحداث عملية التغيير المفاهيمي.

فممممممي البدايممممممة ويسممممممجلها  لممممممم اإلجابممممممات مممممممن التالميممممممذ دون تصممممممحيحها أو تقويمهممممممايتلقممممممى المع  
 .على السبورة

 المرحمة الثانية:
 :والحالية لى الت امل بين المفاهيم الجديدةالتي تهدف إاستراتيجية التكامل  باتباعأوال :
طة الشممممرح والمناقشممممة حيممممث يممممزود التالميممممذ بممممور  عمممممل تحتمممموي علممممى أنشممممالمعلممممم بمممم جراء  يقمممموم

مختلفمممممة يطلمممممب ممممممنهم القيمممممام بهممممما وتسمممممجيل مممممما توصممممملوا إليمممممه لتمممممتم مناقشمممممته الحقممممما . وفمممممي كمممممل 
نشمممما  يطلممممب المعلممممم مممممن تالميممممذ  تنفيممممذ  يعمممممل علممممى إعطمممماء الوقممممت المناسممممب إلتاحممممة الفرصممممة 

 للتالميذ الستخدام تصوراتهم ومفاهيمهم السابقة في تغيير المواقف المختلفة.
 

 :والتبادل المفاىيمي المفاضمةتي استراتيجي باتباعثانيا : 
تمممممتم مناقشمممممة التالميمممممذ بعمممممد االنتهممممماء ممممممن كمممممل نشممممما  فيمممممما توصممممملوا إليمممممه وهمممممذ  الخطممممموة تقمممممود 
التالميممممممذ إلممممممى التفسمممممميرات العلميممممممة المقبولممممممة وتسممممممم  بجعلهمممممما مقبولممممممة وقابلممممممة للتصممممممديق وتنميممممممة 
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فهممممموم الجديمممممد التصمممممورات الجديمممممدة وفمممممي حمممممال إخفممممما  تصممممموراتهم عمممممن التفسمممممير يجمممممب تقمممممديم الم
 السليم وتقديم تعريفات للمفهوم تتضمن خصائصه المميزة والعالقات التي تربطها.

 ما الجية التي تقن فييا الجميورية العربية السورية بالنسبة لموطن العربي؟ -
 

 باستخدام استراتيجيتي

 مفاىيميالتبادل الو  المفاضمة

عربمممممي فهمممممل نقمممممول أن الصمممممومال أسمممممفل إذا كانمممممت سممممموريا أعلمممممى الممممموطن ال يمممممتم النقممممماش ا تمممممي:
ت المممموطن العربممممي وأن المممميمن فممممي اليمممممين وأن موريتانيمممما فممممي اليسممممار  يوضمممم  المعلممممم أن الجهمممما

الجنمممموب  –الشمممممال  –الغممممرب  –هممممي: الشممممر   ةسمممموريخريطممممة التممممي نسممممتخدمها مشمممميرا  لهمممما فممممي 
العربممممي  ثممممم يشممممير المعلممممم إلممممى جهممممة الشمممممال علممممى خريطممممة المممموطن  وليسممممت األلفمممما  المتداولممممة

يممممذ أسممممماء عممممدة دول ومممممن ضمممممنها ممممما الممممدول التممممي تقممممع فممممي هممممذ  الجهممممةل يعممممدد التالم ويسمممم ل:
 .ةسوري

       دول بالد الشام؟ ما

 مفاهيميمفاضلة وتبادل 

← 

 بالنسبة لبالد الشام؟ ةأين تقن سوري

 مفاضلة وتبادل
← 

 مفاهيمي
 

مسمممماعدته   وبخريطممممة بممممالد الشممممامى يشممممير المعلممممم إلممممدول بممممالد الشممممامل يممممتم النقمممماش األتممممي: ممممما 
هممممممي الممممممدول الملونممممممة و . األردن –فلسممممممطين  –لبنممممممان  – ةيسمممممممي التالميممممممذ الممممممدول وهممممممي: سمممممموري

المفاهٌم البدٌلة الموجودة لدى التالمٌذ 

 الناتجة عن األسئلة والمنالشة:

 تمع سورٌة فً أعلى الوطن العربً 

 المفهوم الصحٌح:

 تمع سورٌة فً الشمال من الوطن العربً 

العراق  –األردن  –صر م  

 –لبنان  –فلسطٌن  –

 السعودٌة 

 –دول بالد الشام: سورٌة 

 األردن  –فلسطٌن  –لبنان 

تمع سورٌة )وسط( بالد الشام 

 )شرق(

تمع سورٌة فً الجزء 

 الشمالً من بالد الشام
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مال مممممن فممممي الشمممم ةلمناقشممممة كممممما سممممبق لنسممممتنت  أن سمممموري  وبالنسممممبة للجهممممة تممممتم االخريطممممةعلممممى 
 بالد الشام.

 ؟ةحدود سوري ما

 تفاضل وتبادل

← 

 مفاهيمي

 

 

 

الممممممدول التممممممي تحممممممد  :وينمممممماقش حممممممول حممممممدودها موضممممممحا  ب نهمممممما ةة سممممممورييعممممممرض المعلممممممم خريطمممممم
ممممماذا ويسمممم ل أي التممممي تجاورهمممما علممممى خممممط حممممدودي فاصممممل بينهمممما مممممن الجهممممات األربممممع   ةسمممموري

ل! وممممممن الجنممممموب  العمممممرا  ل!وممممممن الشمممممر  مشممممميرا  إلمممممى الخريطمممممةل تركيممممما   ممممممن الشمممممماليحمممممدها 
فهممممممي ليسممممممت  ةدود مممممممع سمممممموريليسممممممت تماممممممما  علممممممى الحممممممالحممممممل أن السممممممعودية يتممممممابع موضممممممحا  و 

مالصمممممقة علمممممى الخمممممط وبالتمممممالي ليسمممممت مجممممماورة لهممممما  وأيضممممما  مصمممممر ليسمممممت دولمممممة مجممممماورة لهممممما 
نمممممما فمممممي الجنممممموب: األردن والعمممممرا  الممتمممممد ممممممن الشمممممر   وأيضممممما  البحمممممر األحممممممر بعيمممممد عنهممممما. واع

ط ممممممممع البحمممممممر فقممممممم ة لهممممممما حمممممممدود لممممممميسوممممممممن الغمممممممرب: نالحمممممممل علمممممممى الخريطممممممم  إلمممممممى الجنممممممموب
نما   فلسطين.  ما هيل لبنان و أخرى  مع دولالمتوسط واع

 . إذا  ليست مثاال    الخريطةل كالخالل من  ةهل ليبيا مجاورة لسوري
 إذا  ليست مثاال .  الخريطةل كالخالل من  ةلسوري هل السودان مجاور

 ةسودان ليستا على الحدود مع سوريإذا  ليبيا وال
 يسمممم ل المعلممممم : هممممل هنمممما  فكممممرة تمممممميممممذ وللت  ممممد مممممن تحقممممق عمليممممة تبممممادل المفمممماهيم لممممدى التال

تقممممديمها فممممي الخطمممموة األولممممى مازالممممت مقبولممممة لممممديكمل ويتممممر  مجمممماال  للتالميممممذ ليبممممرروا بكلممممماتهم 
يعتقممممممدون ب فكممممممارهم األصمممممملية أو تغيثممممممرت  وفممممممي حممممممال بقائهمممممما يجممممممب  يزالممممممون  عممممممما إذا كممممممانوا ال

 إعادة الشرح والتوضي  باستخدام الوسائل المناسبة.

 المفاهٌم البدٌلة

 حدود سورٌة: 

 من الشمال: تركٌا

 –األردن  –من الجنوب: السعودٌة 

 فلسطٌن 

 من الشرق: العراق 

 من الغرب: البحر المتوسط

 المفاهٌم الصحٌحة

حدود سورٌة: الدول المجاورة لسورٌة 

 من أربع جهات: 

 من الشمال: تركٌا

 العراق  –من الجنوب: األردن 

 من الشرق: العراق 

من الغرب: البحر المتوسط ولبنان 

 وفلسطٌن
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بورة ويقمممموم بمسمممم  اإلجابممممات م إلممممى إجابممممات التالميممممذ األوليممممة التممممي سممممجلها علممممى السمممميعممممود المعلمممم
 والناقصة.  غير الصحيحة

 استراتيجية التجسير المفاىيمي: باتباعثالثا : 

  وللت  ممممد مممممن مممممة وأ ثممممر قبمممموال  لممممدى التالميممممذمفمممماهيم الجديممممدة أ ثممممر واقعيممممة ومالء  جعممممل الوذلمممم  ل
وذلمممم  مممممن خممممالل عممممرض  لبممممديل يممممتم طممممرح أسممممئلة جديممممدةحلممممول الفهممممم الصممممحي  محممممل الفهممممم ا

يممممممر لممممممذل  مجموعممممممة مممممممن األمثلممممممة والالأمثلممممممة ويطلممممممب مممممممن التالميممممممذ تصممممممنيفها مممممممع تقممممممديم التبر 
 مثال .  )كون المفهوم مثال أو ال

 :وفق الجدول المعطى ل  صنفها في مكانها المناسب ا تية أسماء الدول  لدي

 لبنان  –العرا   – السعودية –ليبيا  –األردن  –فلسطين 

 المثال مثال
الدول التي تحد 
 سوريا من الغرب

الدول التي ال  التبرير
تحد سوريا من 

 الغرب

 التبرير

ألنهمممما علممممى الخممممط الحممممدودي مممممع  فلسطين
 ةمن الجهة الغربي ةسوري

  األردن
 

مممممممممممممن  ةألنهمممممممممممما تحممممممممممممد سمممممممممممموري
 بالجنو 

 ةألنها شر  سوري العرا  ألنها تقع في جهة الغرب لبنان 
ألنهممممممممما دولمممممممممة غيمممممممممر مجممممممممماورة  ليبيا  

 ة)بعيدة  عن سوري
كممممممما يطلممممممب المعلممممممم مممممممن التالميممممممذ تنفيممممممذ النشمممممما  الخمممممماص بهممممممذ  المرحلممممممة علممممممى ورقممممممة العمممممممل 

 .بشكل فردي
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 الدرس األول : موقن وطني " الجميورية العربية السورية "

 ................التاريخ: ............         االسم : .......................

تمعمممممممن فيهممممممما واقمممممممرأ لممممممموطن العربمممممممي التاليمممممممة لخريطمممممممة ال عزيمممممممزي التلميمممممممذ لمممممممدي : األول  نشممممممما ال
علمممممى الخريطمممممة أجمممممب عمممممن  ام الجهمممممات األربعمممممة الموجمممممودةباسمممممتخدأسمممممماء المممممدول الموجمممممودة   و 

 األسئلة التالية: 

 
 ..........................ما اسم البحر الذي يحد الوطن العربي من الشمال ل -1
 ...............................الذي يحد الوطن العربي من الغرب ما المحيط  -2
 .....................لوطن العربيلفيها سوريا بالنسبة إلى اتقع التي جهة ما ال -3
 استنت  أهمية موقع سورية بالنسبة للوطن العربيل -4

............................................................................
............................................................................ 

 وأجب عن األسئلة التالية:  هاتمعن فيد الشام  لدي  الخريطة التالية لبال النشا  الثاني: 
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 هال مممممما أ بمممممر دولمممممة ممممممن حيمممممثمممممما أسمممممماء المممممدول التمممممي تضممممممها بمممممالد الشمممممامل مممممما عمممممدد -1
 .....................  ......................  ل..................المساحة 

 ............................لبالد الشامسوريا بالنسبة ل ما الجهة التي تقع فيها -2
 ي تجاور سوريال حدد جهة كل منهالما الدول الت -3

.................................................................................. 

...................................................................................
................................................................................... 

 : تحقق من عملية التغيير المفاهيمي من خالل القيام بالنشا  ا تي 

 تالية للجمهورية العربية السورية ال صماءالخريطة اللدي   

 

 والمطلوب:

 لباللون األخضر ةي سوريلون أراض -
   وسمها.....................باللون األزر   من الغرب ةالدول التي تحد سوري لون  -
 ....................  وسمهاباللون األصفر من الشمال ةالدول التي تحد سوري لون  -
   وسمها ..................باللون البرتقالي من الجنوب ةدول التي تحد سوريال لون  -
   وسمها ....................باللون البني  من الشر   ةالدول التي تحد سوري لون  -
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 الدرس الثاني: التضاريس في الجميورية العربية السورية

 سيةاثالث حصص در الزمن المستغرق: 

 عات التضاريسية.المفيوم األساسي: المجمو 

 –التررررررل  –اليضرررررربة  –الجبررررررل  –المررررررنخف   –الررررررواد   –المفرررررراىيم الفرعيررررررة: السرررررريل 
 .مقطن تضاريسي -الرأس –الخميج  –النير  –البحيرة  –البحر  –الساحل 

 –_ السررررريل  سرررررية األولررررر : المفررررراىيم المتضرررررمنة: المجموعرررررات التضاريسررررريةاة الدر خطرررررال
 .التل – اليضبة –الجبل  –المنخف   –الواد  

أن يكممممون قممممادرا   وبعممممد قيامممممه باألنشممممطة المرفقممممة يتوقممممع مممممن التلميممممذ فممممي نهايممممة الممممدرس األىررررداف:
 على أن:

 .يعرف مفهوم المجموعات التضاريسية تعريفا  علميا  سليما   -
 .بين )السهل والوادي والمنخفض  من حيث االرتفاع وض  الفر  ي -
والتمممممل والهضمممممبة  ممممممن حيمممممث يفمممممر  بمممممين خصمممممائص المجموعمممممات التضاريسمممممية )الجبمممممل  -

 .المساحة واالرتفاع
 –)منطقممممممة الهضمممممماب والسممممممهول الداخليممممممة  ى كممممممل مممممممنلممممممإيختممممممار المثممممممال الممممممذي ينتمممممممي  -

  .منطقة األودية  من بين مجموعة األمثلة والالأمثلة المقدمة عن كل منها
)منطقممممة الهضمممماب والسممممهول الداخليممممة  ى كممممل مممممنلممممإالممممذي ينتمممممي اختيممممار  للمثممممال  بممممرري -

 واستثنائه لغير المثال. األودية  منطقة –
يحلمممممممل أهميمممممممة الموقمممممممع التضاريسمممممممي )أثمممممممر   علمممممممى سمممممممكان المنطقمممممممة ممممممممن حيمممممممث )عمممممممدد  -

 .احة  السي –العمل –السكان 

 األدوات والوسائل التعميمية:

 .تمثل المجموعات التضاريسية ةخريطة لسوري -
 .لوحة توض  أشكال التضاريس -
 .وبادية   أودية  و  جباال  و  وتالال   ا  ضابهالداخلية و و السهول الساحلية صور تمثل:  -
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رسممممممممم مخطممممممممط و الوصممممممممف والمقارنممممممممة و قممممممممراءة الخريطممممممممة و المالحظممممممممة  الميررررررررارات التعميميررررررررة:
 التصنيف .و التمييز و االستنتاج 

وهمممممممي  لبوسمممممممنر اسمممممممتراتيجيات التغييمممممممر المفممممممماهيمي} :الطرائرررررررق واالسرررررررتراتيجيات المسرررررررتخدمة
  اهيميالمفوالتجسير التبادل الت امل والتمييز و )

 مسار الدرس:

 مراجعة مفاهيم الدرس السابق.التالميذ من خالل انتبا  : يمكن إثارة التمييد

 : كشف الفيم البديل لدى التالميذ: المرحمة األول 

 على السبورة.ة"التضاريسي المجموعة حيث يعرض المعلم اسم المفهوم " -
التالميممممذ ويسممممجلها علممممى يطممممرح المعلممممم األسممممئلة التاليممممة حممممول المفهمممموم ويتلقممممى إجابممممات  -

 .السبورة دون تصحيحها
هممممممي كممممممل ممممممما يوجممممممد علممممممى  المفهمممممموم البممممممديل قممممممد يكممممممون: لةيالتضاريسمممممم المجموعممممممةمثممممممل تذا ممممممما

 األرض
 المرحمة الثانية: استخدام أسموب لممعالجة باتباع استراتيجيات التغيير المفاىيمي:

 أواًل: استراتيجية التكامل:
 .عمل الخاصة بهميزود المعلم التالميذ ب ورا  ال -
 .ةطنشفيذ األيطلب المعلم من تالميذ  تن -

 ثانيًا: استراتيجيتي التفاضل والتبادل المفاىيمي:
ليممممرى إذا كممممان النشمممما   بعممممد تنفيممممذ النشمممما  هم السممممابقةجابمممماتينمممماقش المعلممممم تالميممممذ  فممممي إ -

 .قد غير تل  اإلجابات
 لةالتضاريسي ةعما المجمو 

 تفاضل
← 

 وتبادل مفاهيمي
 

 

 المجموعة التضاريسية: 
 كل ما يوجد على األرض 

مظهر  المجموعة التضاريسية:
له شكله  طبيعي لسط  األرض

وسماته التي تميز  عن غير  من 
 المظاهر 
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 قاش ا تي: يتم الن

رقممممممم  وقياممممممم  بالنشمممممما الموجممممممودة فممممممي ورقممممممة النشمممممما  مممممممن خممممممالل مالحظتمممممم  للصممممممورة واللوحممممممة 
الحظممممممت اخممممممتالف شممممممكل األرض مممممممن منطقممممممة إلممممممى أخممممممرى ألمممممميس كممممممذل ل نعممممممم  فهنمممممما    1)

ول مممممن أال  منممممماطق تبمممممدو فيهممممما األرض مممممماذال منبسمممممطة  ومنممممماطق أخمممممرىل مرتفعمممممة ومنخفضمممممة 
صمممممورةل أجمممممل  إذا  مممممماذا نالحممممملل تعمممممدد واخمممممتالف أشمممممكال توجمممممد أيضممممما  مسممممماحات مائيمممممة فمممممي ال

سممممممممط  األرض  أحسممممممممنتم. ممممممممماذا يمكممممممممن أن نسمممممممممي هممممممممذ  األشممممممممكال بممممممممرأيكمل التضمممممممماريس  إذا  
د وصمممممفنا همممممذ  المظممممماهر ب نهممممما التضممممماريس همممممي مظممممماهر لسمممممط  األرض متنوعمممممة ومختلفمممممة. وقممممم

صممممممنع  طبيعيممممممة  وهممممممل األبنيممممممة الموجممممممودة علممممممى سممممممط  األرض هممممممي طبيعيممممممة أم مممممممن مظمممممماهر
اإلنسمممممانل ال  ممممممن صمممممنع اإلنسمممممان  والممممممدارسل! أيضممممما  ممممممن صمممممنع اإلنسمممممان  إذا  همممممل كمممممل مممممما 

حظنممممما تنممممموع أشمممممكال التضممممماريس موجمممممود علمممممى األرض همممممو تضممممماريسل ال لممممميس كمممممذل . الهمممممو 
 اتميزهمممم اخاصممممة بهمممم وصممممفات سمممممات امنهمممما لهممممواختالفهمممما ألمممميس كممممذل ل أجممممل  وكممممل مجموعممممة 

 مظهر منها يشكل مجموعة تضاريسية. أليس كذل ل نعم  لذل  كل اعن غيره
 يذكر المعلم أمثلة وال أمثلة:

 التضاريسية: ةالمجموع
 ال أمثلة أمثلة 
 األنهار
 البحيرات
 األودية

نهمممممممما التممممممممي تجعممممممممل مويممممممممذكر خصممممممممائص كممممممممل 
)أي مظهممممممممممر طبيعممممممممممي لسممممممممممط   منهمممممممممما مثمممممممممماال  

 األرض .

 األبنية )المنازل 
 الغيوم
 الشمس

 ويذكر غياب الخصائص عنها

بورة ويقمممموم بمسمممم  اإلجابممممات المعلممممم إلممممى إجابممممات التالميممممذ األوليممممة التممممي سممممجلها علممممى السمممم يعممممود
 والناقصة.  غير الصحيحة

:إذ يطلممممممب المعلممممممم مممممممن التالميممممممذ تنفيممممممذ  تطبيررررررق اسررررررتراتيجية التجسررررررير المفرررررراىيميثالثررررررًا: 
 .النشا  الخاص بهذ  المرحلة على ورقة العمل بشكل فردي

 تيجيات السابقة لمعالجة المفاهيم الباقية.يعيد المعلم تطبيق االسترا
  2يطلب المعلم من تالميذ  تنفيذ النشا  رقم ) أواًل:
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 يكمل النقاش: ثانيًا:
لقممممد عمممممددت أنمممممواع التضممممماريس الموجمممممودة فمممممي الصمممممورة وقمممممدمت وصمممممفا  ل مممممل منهممممما ولمممممذل  يجمممممب 
ل توضممممممممي  بعممممممممض النقمممممممما  التممممممممي تممممممممم الخلممممممممط بينهمممممممما )تطبيممممممممق اسممممممممتراتيجية التفاضممممممممل والتبمممممممماد

 المفاهيمي .
 ما الفرق بين الجبل, التل, اليضبة؟ّ؟!! -

 تفاضل
← 

 وتبادل مفاهيمي
 

 يتم النقاش ا تي: 

إذا كممممان التممممل جبممممل فالهضممممبة  لنت  ممممد مممممن هممممذ  اإلجابممممات: فممممي ورقممممة النشمممما  الحظمممموا الصممممور
علمممممى حمممممد تعبيمممممركم جبمممممل صمممممغير أو أصمممممغر ممممممن التمممممل ول مممممن الحظممممموا كمممممما يبمممممدو فمممممي الصمممممورة 

ذا كانممممت الهضممممبة ا قمممممةل ال  والتلممممةل! هممممل الهضممممبة لهمممم لهمممما قمممممة  والجبمممملل! أيضمممما لممممه قمممممة  واع
هممممي تلممممة أو جبممممل يجممممب أن يكممممون لهمممما قمممممة ألمممميس كممممذل ل نعممممم   إذا  هممممل ت ممممون الهضممممبة تلممممة 

هضممممممبة الأرض عممممممدم رضمممممما   يوضمممممم  المعلممممممم صممممممحي  أن ولمممممميس لهمممممما قمممممممةل!! )حممممممدوث حالممممممة 
نما ت ون مرتفعة قليال  ول ن لي  عة ومستوية.متس س لها قمة واع

 .ضريسية السابقةكل من المظاهر الت بعض األمثلة من الخريطة عنويذكر المعلم 
 مفهوم الجبال

 ال أمثلة أمثلة 

 
 صورة تمثل جبال الالذقية

 
سالسممممممممل الجبممممممممال الغربيممممممممة فممممممممي سمممممممموريا ومممممممممن 

 .أمثلتها: األمانوسوالباير
سالسممممممل الجبممممممال الشممممممرقية ومنهمممممما جبممممممل حلممممممب 

بممممممممممل الشممممممممميخ وجبممممممممممال والزاويمممممممممة  وج وسممممممممممعان
 القلمون.

 
 سهل الغابمنطقة منبسطة صورة تمثل 

 
ومنهمممممممممما وادي فممممممممممي سمممممممممموريا منطقممممممممممة األوديممممممممممة 

 الذهب.
المسممممممممممطحات المائيممممممممممة ومنهمممممممممما نهممممممممممر الفممممممممممرات 

 وبحيرة األسد.
 

 الجبل: مكان مرتفع
 التل: جبل صغير

 الهضبة: تلة صغيرة

الجبل: مظهر تضاريسي يمثل أرض 
 مرتفعة ولها قمة

التل: مظهر تضاريسي يمثل أرض 
 مرتفعة قليال  ولها قمة

الهضبة: مظهر تضاريسي يمثل أرض 
 مرتفعة ومتسعة ومستوية
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 مفهوم الهضاب
 ال أمثلة أمثلة 

 
 هضبة الجوالن

 
 السالسل التدمرية

منطقمممممة الهضممممماب الداخليمممممة فمممممي سممممموريا ومنهممممما 
 .بة حلب وهضبة حورانهض
 

 
 منطقة منخفضة

 
 منطقة مائية

ومنهمممممممممما سممممممممممهول  منطقمممممممممة السممممممممممهول السمممممممممماحلية
 .وطرطوس الالذقية

 
 

 مفهوم التالل
 ال أمثلة أمثلة 

 
 ولها قمة.منطقة قليلة االرتفاع 

 
 .منطقة مرتفعة جدا  

 ؟ والمنخف  بماذا يتميز السيل عن الواد  -

 الصحيحة اإلجابات                     ة           ات البديمة الموجودبع  اإلجاب

 

 تفاضل

← 

 وتبادل مفاهيمي

 

 السهل: أرض صالحة للزراعة
 الوادي:  أسفل الجبل

المنخفض: أرض غير صالحة 
 للزراعة 

مساحة من مظهر تضاريسي يمثل السهل: 
األراضي قليلة االرتفاع مستوية أو شبه 
 مستوية وهي خصبة صالحة للزراعة.

مظهر تضاريسي يمثل أرض  الوادي:
منخفضة بين منطقتين مرتفعتين وهي أرض 
 خصبة صالحة للزراعة وتجري فيها األنهار. 
المنخفض: مظهر تضاريسي يمثل جزٌء من 

 .األرض منخفض عما حوله
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 يتم النقاش ا تي: 
وبالتممممالي كيممممف ت ممممون   فهممممو منطقممممة منخفضممممة ألمممميس كممممذل ل نعمممممإذا كممممان المممموادي أسممممفل الجبممممل 

التالميممممذ يسممممتنت   وبالتممممالي أجممممل  الحممممرارة فيهممممال دافئممممة  وبالتممممالي هممممل تصممممل  أرضممممها للزراعممممةل
همممممممو خصمممممممبة وصمممممممالحة للزراعمممممممة  كمممممممما  المنطقمممممممة المنخفضمممممممة تتمتمممممممع بمممممممدفء المنممممممماخ فهمممممممي أن

 .هل ل ن يقع بين منطقتين مرتفعتينس أن الوادي:من الصور واض  
 ويعرض المعلم أمثلة وال أمثلة

 مفهوم السهل
 ال أمثلة أمثلة 

 
 :صورة تمثل سهول الالذقية
 ل ألنها:هذ  الصورة مثال عن السهو 

قريبممممممممة مممممممممن البحممممممممر و قليلممممممممة االرتفمممممممماع  سممممممممهول
نهممممممممر الوخصممممممممبة وتجممممممممري فيهمممممممما أنهممممممممار مثممممممممل 

ال بيمممممممممممر الشممممممممممممالي ونهمممممممممممر السمممممممممممن ويممممممممممممارس 
 .السكان فيها الزراعة
قليلممممممة االرتفمممممماع  وهممممممي أراض  سممممممهول حمممممممص: 

صمممممممممالحة للزراعمممممممممة وهمممممممممي سمممممممممهول و خصمممممممممبة و 
 .داخلية بعيدة عن البحر

 
 جبل األقرعصورة تمثل 

مثمممممممال عمممممممن السمممممممهول ألنهممممممما همممممممذ  الصمممممممورة ال 
 .جبلية مرتفعة جدا  منطقة 

 
ألنهممممممممما منطقمممممممممة ال تصمممممممممل   الباديمممممممممة السمممممممممورية:

 للزراعة.

 

 مفهوم الوادي
 ال أمثلة أمثلة 

 
هممممممذ  الصمممممممورة مثمممممممال عممممممن الممممممموادي ألن سمممممممهل 
الغممممممماب يقمممممممع بمممممممين منطقتمممممممين ممممممممرتفعتين همممممممما 

 .جبال الالذقية وجبل الزاوية
نهمممما تقممممع منطقممممة األوديممممة والحفممممر فممممي سمممموريا أل

بمممممين سالسمممممل الجبمممممال الغربيمممممة والشمممممرقية وهمممممي 
سممممهول قليلممممة االرتفمممماع تتميممممز بتربتهمممما الخصممممبة 

 ومنها سهل العمق وسهل الروج.

 
هممممممذ  الصممممممورة ال مثممممممال عممممممن منطقممممممة األوديممممممة 

 .ألنها ال تقع بين منطقتين مرتفعتين
 

منطقمممممممة السمممممممهول السممممممماحلية ألنهممممممما تمتمممممممد بمممممممين 
همممممي ليسمممممت خمممممط السممممماحل والجبمممممال السممممماحلية ف

ومنهممممممممممما سمممممممممممهول  بمممممممممممين منطقتمممممممممممين ممممممممممممرتفعتين
 الالذقية وطرطوس.
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 مفهوم المنخفض
 ال أمثلة أمثلة 

 
 منطقة منخفضة عما حولها.

 
 منطقة مرتفعة جدا  

يعمممممود المعلمممممم إلمممممى إجابمممممات التالميمممممذ األوليمممممة المسمممممجلة علمممممى السمممممبورة ويمسممممم  اإلجابمممممات غيمممممر 
 منها.والناقصة الصحيحة 

تنفيمممممممذ النشممممممما  الخممممممماص بهمممممممذ  ن الفهمممممممم: إذ يطلمممممممب المعلمممممممم ممممممممن التالميمممممممذ التحقمممممممق ممممممممثالثرررررررًا: 
 المرحلة.
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 الدرس الثاني: التضاريس في الجميورية العربية السورية
 سية: الثانية اة الدر خطال

 الساحل _ البحر _ البحيرة _ النير _ الخميج _ الرأس. المفاىيم المتضمنة:
 األىداف: 

 والرأس من حيث االمتداد في البحر. يوض  الفر  بين الخلي  -
بممممممين البحممممممر والبحيممممممرة والنهممممممر مممممممن حيممممممث المسمممممماحة وخصممممممائص الممممممماء  وضمممممم  الفممممممر  ي -

 فيها.
 يعرف الساحل. -
يشمممممممير إلمممممممى الموقمممممممع الجغرافمممممممي )االمتمممممممداد  للمنممممممماطق التضاريسمممممممية فمممممممي سممممممموريا علمممممممى  -

 خريطة ملونة معطاة له.
 األدوات والوسائل التعميمية:

 مجموعات التضاريسية.خريطة لسوريا تمثل ال -
 صور تمثل: الساحل والرؤوس والخلجان والبادية . -

المالحظممممممممة وقممممممممراءة الخريطممممممممة والمقارنممممممممة والوصممممممممف ورسممممممممم مخطممممممممط  الميررررررررارات التعميميررررررررة:
 االستنتاج والتمييز والتصنيف .و 

لبوسمممممممنر وهمممممممي  : }اسمممممممتراتيجيات التغييمممممممر المفممممممماهيميالطرائرررررررق واالسرررررررتراتيجيات المسرررررررتخدمة
 {.اهيمي مييز والتبادل والتجسير المف)الت امل والت
 مسار الدرس:

 : يمكن إثارة انتبا  التالميذ من خالل مراجعة مفاهيم الدرس السابق.التمييد
 المرحمة األول : كشف الفيم البديل لدى التالميذ:  -

حيمممممث يعمممممرض المعلمممممم المفممممماهيم علمممممى السمممممبورة ويطمممممرح أسمممممئلة حولهممممما ويتلقمممممى إجابمممممات التالميمممممذ 
 ن تصحيحها.ويسجلها دو 

 شاطئ البحر.  -ما الساحلل البحر  -
 ماذا يضمل مدن الالذقية وطرطوس. -
 ماذا يمثل الرأسل قمة الجبل. -
 ماذا يمثل الخلي  ل منطقة من البحر. -
 المرحمة الثانية: استخدام أسموب المعالجة:  -

ا ورد ممممممل ويطلمممممب ممممممنهم تنفيمممممذ مممممميمممممزود المعلمممممم التالميمممممذ بورقمممممة العأوال: اسرررررتراتيجية التكامرررررل: 
 فيها.

 يناقش المعلم التالميذ في إجاباتهم.ثانيًا: استراتيجيتي التفاضل والتبادل المفاىيمي: 
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 ما الساحل؟  -

 تفاضل                                          

← 
 وتبادل مفاهيمي

 

 يتم النقاش األتي: 
تان نيالمممممممد تمممممماناالالذقيممممممة وطرطمممممموسل هممممممل ه السمممممماحل هممممممو البحممممممر فمممممم ين تقممممممع مممممممدينتا إذا كممممممان

فمممممي البحمممممرل ال  علمممممى اليابسمممممة  أليسمممممت همممممذ  الممممممدن سممممماحليةل نعمممممم  )حمممممدوث حالمممممة  موجودتمممممان
عمممممدم الرضممممما  ول مممممن أحمممممد التالميمممممذ يقممممممول: جزيمممممرة أرواد موجمممممودة فمممممي البحمممممر  يوضممممم  المعلممممممم 

ن ا مممممأنهمممما منطقممممة مممممن اليابسممممة يحمممميط بهمممما البحممممر مممممن أربممممع جهممممات  إذا  السمممماحل لمممميس البحممممر واع
 المجاورة للبحر تماما  ويضم جزيرة أرواد.هو المنطقة 

 من خالل تمعن  بخريطة التضاريس في سوريا حدد امتداد الساحل السوري.
 ويعرض المعلم أمثلة وال أمثلة.

 مفهوم الساحل
 لامثال  مثال

 
ألنهممممما  السممممماحلمثمممممال عمممممن همممممذ  الصمممممورة 

 مناطق مجاورة للبحر.تظهر 

 
ها تظهر وجود ألن الساحلهذ  الصورة ال مثال عن 

 أشجار كثيفة 
 ما الرأس؟

 تفاضل
← 

 وتبادل مفاهيمي
الحظنممممما ممممممن خمممممالل القيمممممام بالنشممممما  أن هنممممما  منطقمممممة ممتمممممدة فمممممي البحمممممر ألممممميس كمممممذل ل نعمممممم  
الحمممممل كيمممممف يبمممممدو شمممممكل همممممذ  المنطقمممممة علمممممى الخريطمممممة )يشمممممير المعلمممممم إلمممممى الخريطمممممة  يشمممممبه 

ال  أيممممن هممممول داخممممل البحممممر  هممممل  قمممممة الجبممممل ألمممميس كممممذل ل نعممممم  ل ممممن هممممل هممممو فممممو  الجبمممملل
 هو ماء أو يابسةل الجواب: يابسة  إذا  الرأس منطقة من اليابسة ممتدة داخل البحر.

 

الساحل: يمثل البحر ويضم مدينتي 
 الالذقية وطرطوس.

مظهر تضاريسي يمثل الساحل: 
المالصقة من اليابسة منطقة ال

ورة  للبحر تماما  ويمتد في )المجا
من خلي  مرسين شماال  حتى  ةسوري

ر جنوبا  ويضم بعض خلي  عكا
 .الرؤوس والخلجان

 الرأس: قمة الجبل.

 

الرأس: مظهر تضاريسي  يمثل 
 منطقة من اليابسة ممتدة في البحر.
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 مفهوم الرأس
 ال أمثلة أمثلة 

 
 صورة تمثل رأس البسيط

وهي منطقة من اليابسة ممتدة داخل 
البحر مثال ينتمي إلى الساحل ألنها 

 منطقة مالصقة للبحر تماما  

 
  الصورة ال مثال عن الرأس ألنها تمثل منطقة هذ

 .من اليابسة محاطة بالماء من أربع جهات )جزيرة 
 

 

 تفاضل

← 

 وتبادل مفاهيمي

داخمممممل اليابسمممممة لتصمممممب  محاطمممممة اد منممممماطق ممممممن البحر اللوحمممممة امتمممممدالحظنممممما أيضممممما  ممممممن خمممممالل 
ا نسمممممميها . ويوضممممم  المعلمممممم أن همممممذ  المنطقمممممة همممممي مممممماليابسمممممة ممممممن كمممممم جهمممممة بمممممرأيكمل! ثمممممالثب

 الخلي . 
 مفهوم الخلي 

 ال أمثلة أمثلة 

 
هممممممذ  الصممممممورة مثممممممال عممممممن الخلمممممميخ ألنهمممممما 
تمثممممممل منطقممممممة مممممممن البحممممممر ممتممممممدة داخممممممل 

ومحاطمممممممة باليابسمممممممة ممممممممن ثمممممممالث اليابسمممممممة 
 جهات.

 
خلي  ألنها تمثل منطقة الهذ  الصورة ال مثال عن 
 .من أربع جهات )جزيرة  من الماء محاطة باليابسة

 
 

اقشمممممة مفممممماهيم البحمممممر والنهمممممر والبحيمممممرة كمممممما سمممممبق بعمممممد تنفيمممممذ األنشمممممطة الخاصمممممة بهممممما  وتمممممتم من
إلممممى إجابممممات التالميممممذ األوليممممة  ويمسمممم   ديعممممو ثممممم  طممممة ويعممممرض المعلممممم أمثلممممة عنهمممما مممممن الخري

 غير الصحيحة منها. 

يطلمممممب المعلمممممم ممممممن التالميمممممذ ذكمممممر أمثلمممممة تطبيرررررق اسرررررتراتيجية التجسرررررير المفررررراىيمي : ثالثرررررًا: 
 باالستعانة بالخريطة. ةفي سوريواألنهار والبحيرات جان والرؤوس عن الخل

 الخلٌج: منطمة من البحر.

 

الخلٌج: مظهر تضارٌسً ٌمثل 

منطمة من الماء محاطة بالٌابسة 

 من ثالث جهات.
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 الدرس الثاني: التضاريس في الجميورية العربية السورية
 سية: الثالثة اة الدر خطال

 المقطن التضاريسيالمفاىيم المتضمنة:  -
 5قمممممراءة جغرافيمممممة سمممممليمة خمممممالل  ةا  مبسمممممطا  لمقطمممممع تضاريسمممممي فمممممي سمممممورييقمممممرأ مخططممممم -

 ه.دقائق معطاة ل
 يرسم مخططا  مبسطا  لمقطع تضاريسي في سورية. -
 .يذكر ثالثة تصرفات يقوم بها للحفا  على المظاهر الطبيعية في سورية -

 األدوات والوسائل التعميمية:
 تمثل المجموعات التضاريسية. ةخريطة لسوري -
 .ةتوض  مقطع تضاريسي في سوريلوحة  -

والمقارنممممممممة والوصممممممممف ورسممممممممم مخطممممممممط المالحظممممممممة وقممممممممراءة الخريطممممممممة  الميررررررررارات التعميميررررررررة:
 االستنتاج والتمييز والتصنيف .

لبوسمممممممنر وهمممممممي  : }اسمممممممتراتيجيات التغييمممممممر المفممممممماهيميالطرائرررررررق واالسرررررررتراتيجيات المسرررررررتخدمة
 {.لتبادل والتجسير المفاهيمي )الت امل والتمييز وا

 مسار الدرس:
تتعلممممممق بمفمممممماهيم  عممممممدد مممممممن األسممممممئلة: يمكممممممن إثممممممارة انتبمممممما  التالميممممممذ مممممممن خممممممالل طممممممرح التمييررررررد

 الدرس السابق. 
 المرحمة األول : كشف الفيم البديل لدى التالميذ: 

 المقطع التضاريسيحيث يعرض المعلم اسم المفهوم " -
أسمممممئلة حمممممول المفهممممموم ويتلقمممممى إجابمممممات التالميمممممذ ويسمممممجلها علمممممى السمممممبورة يطمممممرح المعلمممممم  -

 .دون تصحيحها
 قطعة من التضاريس أو......يكون: ل المفهوم البديل قد يالتضاريسذا يمثل المقطع ما

 المرحمة الثانية: استخدام أسموب لممعالجة باتباع استراتيجيات التغيير المفاىيمي:
 أواًل: استراتيجية التكامل:

 يزود المعلم التالميذ ب ورا  العمل الخاصة بهم. -
  .1يطلب المعلم من تالميذ  تنفيذ النشا  رقم ) -
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 والتبادل المفاىيمي:ثانيًا: استراتيجيتي التفاضل 
ينمممماقش المعلممممم تالميممممذ  فممممي إجابمممماتهم السممممابقة بعممممد تنفيممممذ النشمممما  ليممممرى إذا كممممان النشمممما   -

 قد غير تل  اإلجابات.
 ؟ يمثل المقطن التضاريسي اماذ

 تفاضل وتبادل                               
                                         ← 

 مفاهيمي                              
 

معنممممى المقطممممع التضاريسممممي وشممممرح مضمممممونه. مممممن خممممالل تنفيممممذ النشمممما  يتوصممممل التالميممممذ إلممممى 
  ليتممممممدربوا علممممممى كيفيممممممة رسممممممم مقطممممممع 2ثممممممم يطلممممممب المعلممممممم مممممممن التالميممممممذ تنفيممممممذ النشمممممما  رقممممممم )

 تضاريسي لسورية.

ذكممممممر    ويطلممممممب مممممممنهميوجممممممه المعلممممممم تالميممممممذ  إلممممممى ضممممممرورة الحفمممممما  علممممممى المظمممممماهر الطبيعيممممممة
 ويمس  اإلجابات غير الصحيحة عن السبورة. تصرفات يقومون بها من أجل ذل .

ممممممن خمممممالل تنفيمممممذ النشممممما  الخممممماص بهمممممذ  المرحلمممممة : المفررررراىيمي جسررررريرالت يةثانيرررررًا: اسرررررتراتيج
  .على ورقة العمل بشكل فردي

 

 

 

 

 

 

 

 

المقطع التضاريسي: قطعة من 
 التضاريس

 المقطع التضاريسي: رسم
عات توضيحي ألشكال المجمو 
 التضاريسية بشكل مبسط. 
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 (1) الدرس الثاني: التضاريس في الجميورية العربية السورية

 التاريخ :     /    /                      ........................... اسم التمميذ :

 : النشاط األول

 عما يلي: وحاول اإلجابة تمعن فيها عزيزي التلميذ أمام  اللوحة التالية

 
 ............  ........................................ماذا تشاهد في هذ  اللوحة  .1
 خرل ......................فيها من مكان إلى آ هل يختلف شكل سط  األرض .2
 ألرضل.......................ما المظاهر )ما األشكال  التي يبدو عليها سط  ا .3
 ل ........................ من صنع اإلنسان –ما صفات هذ  المظاهرل طبيعية  .4
 .........................ماذا تسمى هذ  المظاهر برأي  ل ..................... .5

   في ضوء ما سبق اعط تعريفا  للمجموعة التضاريسية 
...................................................................................

.................................................................................. 
 م بما بلي:   طبق ما تعلمته من خالل القيا

 صنف األمثلة والالأمثلة المقدمة عن المجموعات التضاريسية مع ذكر التبرير لذل :
 األشجار –الحيوانات  –الصحراء  –األسما   –الينابيع 
 التبرير ال أمثلة التبرير أمثلة
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 :اط الثانينشال
 :انظر إلى الصور ا تية 

 
 .. خصائصممممممممممهال ........... ا.  ممممممممممم.....ل ......جممممممممممدا  ممممممممممماذا نسمممممممممممي األرض المرتفعممممممممممة  .1

 ..........................................عنهال أمثلة واذكر 
ل أمثلممممممممممة عنهمممممممممما ممممممممممماذا نسمممممممممممي األرض المرتفعممممممممممة قلمممممممممميال ل ....................  واذكممممممممممر  .2

................................................................................ 
واذكممممممممر أمثلمممممممممة     ..................نسمممممممممي األرض المتسمممممممممعة وقليلممممممممة االرتفممممممممماع ل ممممممممماذا  .3

 .......................................................................عنهال .
 ما الذي ترا  في الصور ا تية ل  .4

............................................................................... 

 
.  ل ............ء المنبسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممطةممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماذا نسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي األرض الخضممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرا .5

ل ةاذكمممممممممر أمثلمممممممممة عنهممممممممما فمممممممممي خريطمممممممممة سممممممممموري   ..................ماخصائصمممممممممهال........
................................................... 

 ...........................................ل ماذا يمثل المنخفض .6
      ................... ألرض الواقعمممممممممممممة بمممممممممممممين منطقتمممممممممممممين ممممممممممممممرتفعتين ل ..مممممممممممممماذا نسممممممممممممممي ا .7

اذكممممممممممممر أمثلممممممممممممة  ..............خصائصممممممممممممهال .......................................ممممممممممممما 
 .........................................................................عنهال

ل ممممممممن المظممممممماهر أمثلمممممممة جديمممممممدة عمممممممن كممممممم  وا ن طبمممممممق مممممممما تعلمتمممممممه ممممممممن خمممممممالل إعطممممممماء 
 .......................السابقةل ...................................التضاريسية 
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 (2) الدرس الثاني: التضاريس في الجميورية العربية السورية
 التاريخ :     /    /                    .............................اسم التمميذ : 

 األول : النشاط

 
 عط وصفا  للباديةل   الصورة تمثل منطقة في البادية أ إذا علمت أن هذ .1

............................................................................
........................................................................... 

 :النشاط الثاني

 
 ................الصورتين المعروضتينل .......................ماذا تمثل 

 ميز بين النهر والبحيرة من حيث الشكل وخصائص الماءل .1
.................................................................................

................................................................................. 
 ....................بماذا يختلف البحر عنهمال ............................. .2
 والبحيرةل أعط أمثلة عن كل من البحر والنهر  .3

................................................................................. 
 الحل الصور ا تية: 
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 لساحلل عط تعريفا  ل  الصور تمثل الساحل السوري أ ن هذذا علمت أإ .4
........................................................................... 

فممممممممي البحممممممممر  كيممممممممف يبممممممممدو شممممممممكلهال مممممممممن اليابسممممممممة الحممممممممل امتممممممممداد بعممممممممض المنمممممممماطق  .5
............................................................................ 

 ............................ماذا نسمي كل من هذ  المناطقل ...........
 .........................اذكر أمثلة عنهال .............................

ابسممممممة أي انحسممممممار اليابسممممممة عممممممن الحممممممل أيضمممممما  امتممممممداد مسمممممماحات مممممممن البحممممممر إلممممممى الي .6
 ...............البحر  كيف يبدو شكلهال ...................

 ماذا نسمي هذ  المنطقة ل ........................................
 ...............................   اذكر مثاال  عنهال ................

                                     .                                                     ةسوري على خريطة التضاريس في سوريحدد امتداد الساحل ال .7
 .إلى.........................................................من ..........

 

 
باالسممممتعانة  ةفممممي سمممموريواألنهممممار والبحيممممرات اعممممط أمثلممممة أخممممرى عممممن الخلجممممان والممممرؤوس  -

 بالخريطة.

...................................................................................
.................................................................................. 
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 (3الدرس الثاني: التضاريس في الجميورية العربية السورية )

 التاريخ :     /    /                    .............................اسم التمميذ : 

 :المعروض لدي  الشكل التاليالحل ألول :النشاط ا

 

 ماذا يمثلل ....................................................................-
 من الغرب إلى الشر  : التضاريسية التي تراهااذكر المناطق -

................................................................................... 
          .........الحممممممممل تمممممممموزع األمطممممممممار وحممممممممدد المنمممممممماطق األغممممممممزر أمطممممممممارا ...................... -

 .......................والمناطق القليلة األمطار....................................
الحمممممل تممممموزع النباتمممممات فمممممي المنممممماطق التضاريسمممممية وحمممممدد أي المنممممماطق ت ثمممممر فيهممممما األشمممممجار  -
 أي المنمممممممممممممممممممممممممماطق. و ........................................النباتممممممممممممممممممممممممممات....................و 

 ...................تقل فيها..............................
 إذا  يمثل المقطع التضاريسي: ..................................................... -
 حافظة على الغطاء النباتياذكر ثالثة تصرفات تقوم بها للم -
1-.................................................. 
2-................................................... 
3-................................................... 

 ارسم مخططًا مبسطًا لممقطن التضاريسي السابقالنشاط الثاني:
 

 

 مته من خالل القيام بما يلي : طبق ما تعل
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صممممنف المواقممممع التضاريسممممية التاليممممة إلممممى المجموعممممات التضاريسممممية المناسممممبة لهمممما وفممممق  .1
 الجدول المرفق

هضممممممبة  –خلممممممي  االسممممممكندرون  –جبممممممل البمممممماير –جبممممممل الزاويممممممة  –سممممممهل العمممممممق  –جبممممممل حلممممممب 
 جبل سنجار  –حوران 

منطقمممممممممممممممممممة األوديمممممممممممممممممممة  الساحل السوري 
 والحفر

الهضممممممممممماب والسمممممممممممهول 
 الداخلية 

 السهول الساحلية 

    

 

سمممممممممممممممممممممم بعمممممممممممممممممممممض المظممممممممممممممممممممماهر التضاريسمممممممممممممممممممممية الموجمممممممممممممممممممممودة فمممممممممممممممممممممي منطقتممممممممممممممممممممم  ل  .2
............................................................................

............................................................................ 
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 البيئات الطبيعية في الجميورية العربية السورية  الدرس الثالث:

 الزمن المستغرق: حصتان درسيتان

 المفيوم األساسي: البيئة الطبيعية

 –البيئررررة المتوسررررطية شرررربو الرطبررررة  –المفرررراىيم الفرعيررررة: البيئررررة المتوسررررطية الرطبررررة 
 البيئة المتوسطية شبو الجافة. –البيئة المتوسطية الجافة 

 –البيئررررة المتوسررررطية الرطبررررة  -مفرررراىيم المتضررررمنة: البيئررررة الطبيعيررررةة األولرررر : الخطررررال
 .البيئة المتوسطية شبو الرطبة

 التعميمية: األىداف
 أن يكون قادرا على أن:وبعد قيامه باألنشطة المرفقة يتوقع من التلميذ في نهاية الدرس 

 .سليما   علميا   ُيعرف مفهوم البيئة الطبيعية تعريفا   -
 .ملونة معطاة لهخريطة ة على البيئات الطبيعية في سوري توزعحدد أما ن ي -
الصممممممفات المميممممممزة )المناخيممممممة والنباتيممممممة  ل ممممممل بيئممممممة مممممممن البيئممممممات الطبيعيممممممة  ذكريمممممم -

 .الجافة الرطبة و شبه الرطبة و شبه الجافة و )البيئة المتوسطية 
 .في كل بيئة تي تعيشالحيوانات الأنواع  يستنت  -
الجافمممممة   ممممممن شمممممبه الرطبمممممة و شمممممبه )البيئمممممة  ممممممن  مممممليختمممممار المثمممممال المممممذي ينتممممممي ل -

 .عن كل منهاله المقدمة  بين مجموعة األمثلة والالأمثلة
شممممبه  )البيئممممة شممممبه الرطبممممة و  ممممل مممممنلممممذي ينتمممممي لايبممممرر )يعلممممل  اختيممممار  للمثممممال  -

 مثال.واستثناء  لالالجافة   
 فة.البيئات الطبيعية المختل عنالمعطاة له الجديدة  الصوراألمثلة ) يصنف -
 يستنت  مفهوم التصحر. -
 .يعطي رأيه باإلجراءات التي قامت بها الدولة لحماية البيئات الطبيعية -

 األدوات والوسائل التعميمية:
 .ةر تمثل البيئات الطبيعية في سوريلوحات وصو  -
 .ةخريطة البيئات الطبيعية في سوري -
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 .صور لحيوانات تعيش في البيئات الطبيعية -
 السبورة. -

 عميمية:الميارات الت
 .التفكير الناقدو حل المشكالت و قراءة الصور  واالستنتاج و الخريطة قراءة و المالحظة 

 .لبوسنر : استراتيجيات التغيير المفاهيميالطرائق واالستراتيجيات المستخدمة
 مسار الدرس:

اللممممون الممممذي  ممممما الميممممذ للممممدرس مممممن خممممالل طممممرح السممممؤال ا تممممي:يمكممممن إثممممارة انتبمممما  للت التمييررررد:
لممممممبعض  ف بممممممه بالدنمممممما بشممممممكل عممممممامل علممممممى ممممممماذا يممممممدل ذلمممممم ل ثممممممم يعممممممرض المعلممممممم صممممممورا  تتصممممم

ويسممممم ل همممممل كمممممل المنممممماطق فمممممي بلمممممدنا خضمممممراءل علمممممى مممممماذا  للباديمممممة السمممممورية. الغابمممممات وصمممممورا  
 يدل ذل ل 

 :التالميذ من خاللالمرحمة األول : مرحمة اكتشاف الفيم البديل لدى 
"البيئمممممات  مفهمممممومقول:سممممميتم تعمممممرف مفهممممموم موضممممموع المممممدرس باليعلمممممن المعلمممممم اسمممممم ال -

الطبيعيممممة" فممممي هممممذا الممممدرس  كممممما سممممنقوم بدراسممممة كممممل بيئممممة منهمممما علممممى اعتبممممار أنهمممما 
همممممي: "البيئمممممة المتوسمممممطية الرطبمممممة وشمممممبه  مفممممماهيم فرعيمممممة متسممممماوية الرتبمممممة والبيئمممممات

الجافمممممممة". ثمممممممم يكتمممممممب المعلمممممممم اسمممممممم المفهممممممموم "البيئمممممممات  الرطبمممممممة و شمممممممبه الجافمممممممة و
يممممممة العربيممممممة السممممممورية" علممممممى السممممممبورة  ويوضمممممم  ب نممممممه سممممممتتم الطبيعيممممممة فممممممي الجمهور 

 دراسة البيئة المتوسطية الرطبة وشبه الرطبة في هذ  الحصة.
 يطرح المعلم عددا  من األسئلة للوقوف على المعرفة السابقة للتالميذ: -

 .المكان الذي نعيش فيه :يمكن أن يجيب التالميذالمقصود بمفهوم البيئة الطبيعيةل  ما -
 ية:تفرع عن هذا السؤال األسئلة ا ويت
 .شديدة الرطوبةمثال :            لبيئة المتوسطية الرطبةلا ما -
 .المناطق الساحلية بجانب البحر                  وأي المناطق تمثلل 
 .قليلة الرطوبة واألمطار       البيئة المتوسطة شبه الرطبةل  ما -

ثمممممل بمممممما تحويمممممه ممممممن مفممممماهيم "البيئمممممة المفاهيميمممممة" الالزممممممة وهنممممما يقمممممدم الطلبمممممة عمممممدة إجابمممممات تم
 إلحداث عملية التغيير المفاهيمي.

 .يتلقى المعلم اإلجابات من التالميذ دون تصحيحها أو تقويمها -
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 المرحمة الثانية: استخدام أسموب المعالجة:
لفمممممة لمممممم التالميمممممذ بممممم ورا  عممممممل تحتممممموي أنشمممممطة مختيمممممزود المع اسرررررتراتيجية التكامرررررل: :أوالً 

يطلممممب مممممنهم  جيل ممممما توصمممملوا إليممممه لتممممتم مناقشممممتهم الحقمممما  إذالقيممممام بهمممما وتسمممم يطلممممب مممممنهم
 . 1تنفيذ النشا  رقم )

 التالميذ في إجاباتهم. المعلم يناقش إذ  ثانيًا:استراتيجيتي التفاضل والتبادل المفاىيمي:
 عرف مفهوم البيئة الطبيعية:

 تفاضل                                             
                                                       ← 

 وتبادل مفاهيمي                                        
 

أال يحتممممماج إلمممممى مكونمممممات  اإلنسمممممان أن يعممممميش لوحمممممد  فمممممي بيئتمممممهل همممممل يسمممممتطيع :المعلمممممم ينممممماقش
مممممممممن بعممممممممض  – مممممممممن األرض. -أخممممممممرى يعتمممممممممد عليهممممممممال مممممممممن أيممممممممن يحصممممممممل علممممممممى الغممممممممذاءل 

 من النباتات التي تقدم له الفائدة الطبية أيضا .  –الحيوانات. 
ل أيضمممما ممممممن جلممممود بعممممض الحيوانمممممات وصمممموفها. وهمممممو لبممممماسلامممممن أيممممن يحصمممممل علممممى الممممماءل و 

يعتنممممي بهمممما لتسمممماعد  فممممي تمممم مين حاجاتممممه فهممممو بحاجممممة إلممممى كممممل هممممذ  المكونممممات وبالمقابممممل هممممي 
 ه "أي تت ثر ببعضها البعض".يلإبحاجة 

 م بمساعدة التالميذ على صياغة تعريف واض  وسليم للبيئة الطبيعية.ق
 :فمنهاوتتنوع البيئات الطبيعية في سوريا 

 
 باستخدام استراتيجيتي                                                

                                                ←                                                 
                          مفاهيميالتبادل التفاضل وال                             و
 
 
 
 

 .التعر  تسبب  -يجيب التالميذ: الحر الشديد  قد يس ل المعلم: ما معنى الرطوبةل

البٌئة الطبٌعٌة: هً المكان الذي 

ٌعٌش فٌه اإلنسان, وفٌه مكونات 

أخرى مثل الماء والتربة والنبات 

 والحٌوان وٌتأثر بعضها ببعض.

البٌئة الطبٌعٌة: هً المكان 

 الذي ٌعٌش فٌه اإلنسان.

 البٌئة المتوسطٌة الرطبة:

 هً بٌئة شدٌدة الرطوبة.

 )هذا تعرٌف التالمٌذ(

 رطبة:البٌئة المتوسطٌة ال

هً البٌئة التً توجد على الجانب 

الغربً للجبال الساحلٌة وجبل الشٌخ 

وتمتد إلى مرتفعات حلب شماالً فً 

سورٌة, وتكون باردة شتاًء ومعتدلة 

صٌفاً وأمطارها غزٌرة أكثر من 

مٌلٌمتر سنوٌاً وٌهطل الثلج  8111

على لممها شتاًء. من أشجارها: السرو 

البرٌة والصنوبر. من حٌواناتها: 

 كالضبع والذئب والسنجاب
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: ب التالميممممممذيجيمممممم للشمممممممس ممممممماذا يحممممممدث لهمممممماعرضممممممنا كميممممممة مممممممن الممممممماء ل إذا :المعلممممممم يوضمممممم 
يممممد وكممممذل  البحممممر خممممالل الحممممر الشممممديد فممممي فصممممل الصمممميف تز  يتممممابع المعلممممم:  تتبخممممر فممممي الجممممو

 كمية التبخر للميا  وبالتالي تزداد كمية بخار الماء في الجو وتسبب رطوبة مرتفعة. 
طق القريبممممممة مممممممن البحممممممر أي فممممممي المنمممممما يسممممممتنت  التالميممممممذ: إذا  فممممممي أي المنمممممماطق يحممممممدث ذلمممممم ل

ممممممل النقممممماش: وممممممن خمممممالل مالحظمممممت م للصمممممور فمممممي النشممممما  الثممممماني ضممممممن ورقمممممة السممممماحلية. يك
فعمممممة الرطوبمممممة هممممميلل المنممممماطق الجبليمممممة  يوضممممم  العممممممل وجمممممدتم أن هنممممما  منممممماطق مثلجمممممة مرت

المعلمممممم: ألن الجبمممممال تقمممممف فمممممي وجمممممه الريممممماح القادممممممة ممممممن البحمممممر محملمممممة بالرطوبمممممة واألمطمممممار 
 نمممموع النباتممممات والحيوانممممات فيهمممما. ورقممممة العممممملاسممممتنتجتم فممممي  ونتيجممممة غممممزارة األمطممممار  الغزيممممرة.

 وفي الصيف معتدلة. باردة شتاء   أحسنتم  لالحرارة  عن ماذا تتوقعو 
 عممممرضتمكممممين التالميممممذ مممممن القممممدرة علممممى التفسممممير يتشممممكيل قناعممممة بصممممحة المفهمممموم و  ومممممن أجممممل

 التبريرج متقابلة مع تقديم المفهوم بشكل أزوا مجموعة من األمثلة والالأمثلة عن المعلم
 البيئة المتوسطية الرطبةمفهوم 

 ال أمثلة  أمثلة 

 
 "صورة تمثل الغابات السورية"
البيئمممممممة المتوسمممممممطية  همممممممذ  الصمممممممورة مثمممممممال عمممممممن

 الرطبة ألنها:
 الصنوبر .تبين وجود أشجار كثيفة)السرو 

طبيعمممممة األشمممممجار توضممممم  أن األمطمممممار غزيمممممرة 
فممممي هممممذ  المنطقممممة فهممممي بمممماردة شممممتاء  ومعتدلممممة 

 صيفا .
 يهطل الثل  على قممها المرتفعة.

 .تعيش فيها حيوانات برية

 
 "صورة تمثل البادية السورية"

همممممممممممممممذ  الصمممممممممممممممورة ال مثمممممممممممممممال علمممممممممممممممى البيئمممممممممممممممة 
 المتوسطية الرطبة ألنها:

 تبين وجود أعشاب قصيرة.
 المطر قليل.

 منطقة حارة صيفا  وباردة شتاء .

أن منمممماطق كسممممب وصمممملنفة هممممي  يممممذكر المعلممممم
 ة المتوسطية الرطبة. أمثلة عن البيئ

ويبمممممممممرز المعلممممممممممم الخصممممممممممائص المميممممممممممزة لهممممممممممذ  
 البيئة في المثال.

سممممهول  -ديممممر الممممزور يممممذكر المعلممممم أن منمممماطق
الجزيممممرة. هممممي ال أمثلممممة عممممن البيئممممة المتوسممممطية 
الرطبممممممممممة.ويبرز المعلممممممممممم غيمممممممممماب الخصممممممممممائص 

 المميزة لهذ  البيئة في المثال.
 ول المفهوم.هذ  الخطوة تساهم في إدرا  وفهم وتحقيق قب
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 ممممممي يتوصممممممل وذلمممممم  ل والقيممممممام باألنشممممممطةتطبيممممممق اسممممممتراتيجية الت امممممممل المشممممممتملة علممممممى الشممممممرح 
إلممممممى خصممممممائص البيئممممممة المتوسممممممطية شممممممبه الرطبممممممة )المفهمممممموم العلمممممممي السممممممليم  والتممممممي  التالميممممممذ
وهممممممي البيئمممممة التممممممي تقممممممع شمممممر  البيئممممممة المتوسممممممطية الرطبممممممة   فممممممي بعضممممممها البيئمممممة الرطبممممممةتشمممممبه 

 1000 - 450صمممممميفا   أمطارهمممممما تتممممممراوح بممممممين فيهمممممما معتدلممممممة شممممممتاء  ومرتفعممممممة وت ممممممون الحممممممرارة 
ميليمتممممر  توجممممد فيهمممما بقايمممما أحممممراج السممممنديان والبلممممو   واألعشمممماب الفصمممملية واألقمممماحي  وتعمممميش 

 والثعالب.فيها حيوانات برية مثل األرنب 
 إذا لزم األمر  التفاضل والتبادل المفاهيميويقوم المعلم بعمليتي)

 :مع ذكر التبرير لذل عن البيئة المتوسطية شبه الرطبة لم أمثلة وال أمثلة يعرض المع
 مفهوم البيئة المتوسطية شبه الرطبة

 ال أمثلة  أمثلة 

 
لزاويمممة المطلمممة علمممى ل اوح جبمممسمممفصمممورة تمثمممل 

 الغاب.
وجممممممممود بقايمممممممما أحممممممممراج السممممممممنديان  تبممممممممينألنهمممممممما 

والبلمممممممو   وبالتمممممممالي أمطارهممممممما غزيمممممممرة  وت مممممممون 
يهمممممما معتدلممممممة شممممممتاء  ومرتفعممممممة صمممممميفا  الحممممممرارة ف

وتعممممممميش فيهممممممما حيوانمممممممات بريمممممممة مثمممممممل األرنمممممممب 
 والثعالب. 

يممممذكر المعلممممم أيضمممما  أن السممممف  الشممممرقي لجبممممال 
الالذقيمممممة وسمممممف  جبمممممل الشممممميخ همممممي أمثلمممممة عمممممن 

 البيئة المتوسطية الرطبة. 
ويبمممممممممرز المعلممممممممممم الخصممممممممممائص المميممممممممممزة لهممممممممممذ  

 البيئة في المثال.

 
 مدينة تدمر.صورة تمثل 

 
ألنهمممممممممما تبممممممممممين قلممممممممممة النباتممممممممممات وبالتممممممممممالي قلممممممممممة 

 .األمطار
 
 
 

يممممذكر المعلممممم أن منمممماطق مثممممل الحسممممكة والرقممممة 
همممممممي ال أمثلمممممممة عمممممممن البيئمممممممة المتوسمممممممطية شمممممممبه 

 الرطبة.
ويبممممممممرز المعلممممممممم غيمممممممماب الخصممممممممائص المميممممممممزة 

 لهذ  البيئة في المثال.
  وهنا يقوم المعلم بمس  اإلجابات غير الصحيحة عن السبورة. 
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 الثالث: البيئات الطبيعية في الجميورية العربية السورية الدرس 
البيئررررررة  –الثانيرررررة: المفرررررراىيم المتضرررررمنة: البيئرررررة المتوسررررررطية شررررربو الجافرررررة  خطرررررةال

 .التصحر -المتوسطية الجافة
 حددت في الخطة السابقة للدرس ككل. األىداف التعميمية:

 رائرررررق واالسرررررتراتيجيات المسرررررتخدمةاألدوات والوسرررررائل التعميميرررررة والميرررررارات التعميميرررررة والط 
 كما هي في الحصة األولى.

 مسار الدرس:
 من خالل السؤال عن البيئات الرطبة وشبه الرطبة التي تم دراستها.التمييد:

 المرحمة األول : مرحمة اكتشاف الفيم البديل لدى التالميذ من خالل:
:"البيئمممممممممة يكتمممممممممب المعلمممممممممم المفممممممممماهيم التمممممممممي سمممممممممتتم دراسمممممممممتها علمممممممممى السمممممممممبورة  وهي  -

 المتوسطية شبه الجافة و البيئة المتوسطية الجافة".
 يطرح المعلم عددا  من األسئلة للوقوف على المعرفة السابقة للتالميذ: -

   البعيدة عن البحر.ماالبيئة المتوسطة شبه الجافةل      الجبال -
 ما البيئة المتوسطية الجافةل                   الصحراء. -
 الصحراء.لتصحرل                            ما مفهوم ا -

وهنممممما يقمممممدم الطلبمممممة عمممممدة إجابمممممات تمثمممممل بمممممما تحويمممممه ممممممن مفممممماهيم "البيئمممممة المفاهيميمممممة" الالزممممممة 
 إلحداث عملية التغيير المفاهيمي.

 يتلقى المعلم اإلجابات من التالميذ دون تصحيحها أو تقويمها. -
 المرحمة الثانية: استخدام أسموب المعالجة:

يممممممزود المعلمممممم التالميممممممذ بمممممم ورا  عممممممل تحتمممممموي أنشممممممطة مختلفممممممة واًل: اسررررررتراتيجية التكامررررررل:أ
يطلممممب مممممنهم القيممممام بهمممما وتسممممجيل ممممما توصمممملوا إليممممه لتممممتم مناقشممممتهم الحقمممما  إذ يطلممممب مممممنهم 

  .1تنفيذ النشا  رقم )
 إذ يناقش المعلم التالميذ في  ثانيًا: استراتيجيتي التفاضل والتبادل المفاىيمي:

 اتهم. إجاب
 البيئة المتوسطية شبه الجافة:

 
 تفاضل وتبادل                                    
                                             ← 
 مفاهيمي                                     

 

 البٌئة المتوسطٌة شبه الجافة:

 بٌئة الجبال  

 البعٌدة عن البحر

 البٌئة المتوسطٌة شبه الجافة:

تسود شرق البٌئة المتوسطٌة شبه الرطبة, 

وهً معتدلة شتاًء ومرتفعة الحرارة صٌفاً, 

أمطارها تمل عن البٌئة شبه الرطبة 

ً  451 – 311وتتراوح بٌن   ملم سنوٌا

 نباتاتها: أعشاب لصٌرة كالشٌح والمٌصوم

 حٌواناتها: الغزالن و الزواحف والبواشك
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يجيمممممب التالميمممممذ: قليلمممممة الميمممممما  صممممممفاتهال  ا  ممممممنسمممممتنت  بعضمممممممممممن خمممممالل تسممممممية همممممذ  البيئممممممة ا
 ال نباتات فيها.و قاحلة و 

جبليمممممة كمممممما ذكرنممممما غنيمممممة بالنباتمممممات واألشمممممجار وهمممممل كمممممل الجبمممممال جمممممرداءل! .أال توجمممممد منطقمممممة 
البيئمممممة المتوسمممممطية شمممممبه الجافمممممة  )حمممممدوث حالمممممة عمممممدم رضممممما عنممممد التالميمممممذ . إذا  ل أجمممممل ال ثيفممممة 

 أو كلها على األقل.جبال  هي ليست بيئة ال
  وجممممدتم أن النباتممممات فيهمممما قليلمممممة 1يتممممابع المعلممممم: مممممن خممممالل مالحظممممت م للصممممور فممممي النشمممما )

 وبالتممممالي تعمممميش وهممممذا يعنممممي أن أمطارهمممما قليلممممةعشمممماب القصمممميرة والشمممموكية تقتصممممر علممممى األإذ 
كمممممممما الحظممممممتم فممممممي الصمممممممورة فيهمممممما حيوانممممممات قممممممادرة علمممممممى التحمممممممل والت يممممممف ممممممممع هممممممذ  البيئممممممة 

وكممممما اسممممتنتجنا والحظنمممما مممممن الخريطممممة أنهمممما تمتممممد علممممى مسمممماحة  كممممالغزالن والطيممممور كالبواشممممق.
 شبه الرطبة.واسعة من سوريا وهي شر  البيئة المتوسطية 

ويسممممممم ل المعلمممممممم همممممممل ممممممممازال أحمممممممدكم مقتنمممممممع برأيمممممممه السمممممممابقل ويتمممممممر  مجممممممماال  للتالميمممممممذ ليعبمممممممروا 
 .بكلماتهم

جموعمممممة ممممممن األمثلمممممة والالأمثلمممممة ول مممممي يصمممممي  المفهممممموم أ ثمممممر قبممممموال  وتحققممممما  يعمممممرض المعلمممممم م
 يعتقدون ب فكارهم األصلية أو تغيرت. ا ليت  د إذا الزال التالميذعنه

 البيئة المتوسطية شبه الجافة مفهوم                                
 ال أمثلة أمثلة 

 
 "جبل العرب"صورة تمثل 

البيئمممممممة المتوسمممممممطية  همممممممذ  الصمممممممورة مثمممممممال عمممممممن
 شبه الجافة ألنها:

 تبين وجود أعشاب قصيرة تتحمل الحر.
 .ملم  450 - 300أمطارها قليلة بين 

تعيشممممممممممفيها حيوانممممممممممات قممممممممممادرة علممممممممممى التحمممممممممممل 
 ت يف كالغزالن والطيور كالبواشق.وال

 
 "صورة تمثل رأس البسيط"

هممممذ  الصممممورة ال مثممممال عممممن البيئممممة المتوسمممممطية 
 شبه الجافة ألنها:

تبممممممممين وجممممممممود البحممممممممر أي أن المنطقممممممممة غزيممممممممرة 
 األمطار والحرارة معتدلة فيها.

وجمممممممممممممممممود األشمممممممممممممممممجار والنباتمممممممممممممممممات وبالتمممممممممممممممممالي 
 الخضراء.

 سهول حمص ال مثاال  و جبال الالذقية  الحسكة  مثاال  من الخريطة السويداء و 
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 البيئة المتوسطية الجافة:
 تفاضل وتبادل                                   

                                              ← 
 مفاهيمي                                      

 
 
 

خصمممممائص ليتوصمممممل التالميمممممذ  والمناقشمممممة ممممممن خمممممالل تنفيمممممذ النشممممما  المرفمممممق ومالحظمممممة الصمممممور
التفاضممممممل والتبممممممادل ة فممممممي األعلممممممى ويقمممممموم المعلممممممم بعمليتممممممي )لمتوسممممممطية الجافممممممة المممممممذكور البيئممممممة ا
 إذا لزم األمر.  المفاهيمي

 والالأمثلة عن المفهوم.وال  وتحققا  يعرض المعلم األمثلة ول ي يصب  المفهوم أ ثر قب
 البيئة المتوسطية الجافةمفهوم 

 الالأمثلة األمثلة 

 
 الجافة ألنها: تعتبر مثاال  عن البيئة

تبمممممممممممممين وجمممممممممممممود أعشممممممممممممماب شممممممممممممموكية )غيممممممممممممماب 
 األشجار  تتحمل الجفاف.

بتحمممممممممممل  وجممممممممممود حيمممممممممموان الجمممممممممممل المعممممممممممروف
 العطش.

 وبالتالي األمطار قليلة جدا . 

 
 تعتبر ال مثاال  عن البيئة الجافة ألنها:

تبممممممممين وجممممممممود األراضممممممممي الخصممممممممبة الخضممممممممراء 
 وبالتالي:

 ال تعيش فيها حيوانات تتحمل الجفاف.
 ألمطار فيها غزيرة.او 

يمممممممذكر المعلمممممممم أيضممممممما  أن منممممممماطق مثمممممممل ديمممممممر 
 الزور تعتبر جافة.

 "يذكر الخصائص المميزة لهذ  البيئة"

سمممممممهول حمممممممماة ال  –ومنمممممماطق جبمممممممال الالذقيممممممة 
 مثاال  عن البيئة شبه الجافة.

المميمممممممممزة للبيئمممممممممة "يمممممممممذكر غيممممممممماب الخصمممممممممائص 
 عنها"الجافة 

 لتصحر:ا
 تفاضل وتبادل                                   

                                              ←                                                      
 مفاهيمي                                      

 البٌئة المتوسطٌة الجافة:  

 هً الصحراء

 البٌئة المتوسطٌة الجافة:

تمع شرق البٌئة المتوسطٌة شبه الجافة 

 فً البادٌة السورٌة 

 ملم  311 – 811أمطارها بٌن 

 وفٌها المراعً والنباتات الشوكٌة

 والحٌوانات سرٌعة العدو والزواحف

 التصحر:

 هو الصحراء

 التصحر:

ظاهرة خطٌرة تعنً اتساع الصحراء, 

وامتدادها على األراضً الزراعٌة 

 الخصبة المجاورة. 



875 
 

 يتوصممممل التالميممممذ بعممممد تنفيممممذ النشمممما  والمناقشممممة إلممممى تعريممممف واضمممم  وسممممليم لظمممماهرة التصممممحر.
نظافممممة البيئممممة والتخفيممممف مممممن الطبيعيممممة فممممي الحفمممما  علممممى  أهميممممة النباتممممات كممممما يسممممتنت  التالميممممذ

أن قطممممع الغابممممات مممممن أجممممل الحطممممب  وحممممر  األشممممجار  أثممممر التلمممموث  وبالتممممالي يتوصمممملون إلممممى 
 .التصحر ظاهرةطر من األسباب التي تؤدي إلى انتشار وازدياد خ والرعي الجائر

  وهنا يقوم المعلم بمس  اإلجابات غير الصحيحة عن السبورة.
 استراتيجية التجسير المفاىيمي: ثًا:ثال

يطلمممممب المعلمممممم مممممممن التالميمممممذ تنفيمممممذ النشممممما  الخمممممماص  للتحقمممممق ممممممن عمليمممممة التغييممممممر المفممممماهيمي
صممممور عمممرض مجموعممممة جديمممدة مممممن البهمممذ  المرحلممممة علمممى ورقممممة العممممل بشممممكل فممممردي حيمممث يممممتم 

يمكممممن معينممممة بممممر مثمممماال  لبيئممممة تالمختلفممممة. حيممممث الصممممورة التممممي تع عممممن البيئممممات الطبيعيممممة األربممممع
  ثمممممم يطلمممممب )غيمممممر مصمممممنفة  اعتبارهممممما ال مثممممماال  لبيئمممممة أخمممممرى ويمممممتم عرضمممممها بطريقمممممة عشممممموائية

نتمممممي إليهمممما كممممل صممممورة مممممع تقممممديم إلممممى أربممممع فئممممات حسممممب البيئممممة التممممي ت مممممن التالميممممذ تصممممنيفها
 التبرير الختيار أمثلة كل صنف.
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          1)بية السورية البيئات الطبيعية في الجمهورية العر الدرس الثالث: 
    /    / اسم التمميذ:                                                   التاريخ :  

 ةور مختلفة لمناطق متعددة في سوريعزيزي التلميذ: أمام  ص النشاط األول:

 
 تمعن بالنظر إليها ثم بعد ذل  : 

 ...............................ماذا تشاهد في الصورل ..................... -1
 ات الحية األخرى ل.............هل يستطيع اإلنسان العيش معزوال  عن ال ائن -2
فممممممممممممممممممممممممي ضمممممممممممممممممممممممموء ممممممممممممممممممممممممما سممممممممممممممممممممممممبق عممممممممممممممممممممممممرف مفهمممممممممممممممممممممممموم البيئممممممممممممممممممممممممة الطبيعيممممممممممممممممممممممممة  -3

 ..........................................ل.................................
 ي:ضاريسي ا تانظر إلى المقطع التالنشاط الثاني : 

 
 كيف يتوزع الغطاء النباتي في المناطق التضاريسية الممثلة بالمقطعل -1

....................................................................... 
 المناطقل...............هل تتوزع كميات األمطار بشكل متساو على كل  -2
 لغطاء النباتي .استنت  العالقة بين تساقط األمطار ونوع ا -3

........................................................................ 
 انظر إلى الصور ا تية : -4

 
 ........................أي المناطق التضاريسية تمثلل ............................
 .....................ل .....إذا أردت أن تلعب بالثل  إلى أي المناطق تذهب ل ولماذا

 .........................ما طبيعة النباتات في تل  المناطق ل......................
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 .......................استنت  كميات األمطار فيهال ..............................
 ........................سم بعض الحيوانات التي من الممكن أن تعيش فيها ل.....

 اقرأ خريطة توزع البيئات الطبيعية في سوريا المعروضة أمام : -5
 حدد البيئة الطبيعية التي تنتمي إليها المناطق التضاريسية في الصور السابقة 

................................................. 
........... ...................مممممممما سممممممبق نسممممممتنت  أن البيئممممممة المتوسممممممطية الرطبممممممة تمتممممممد فممممممي .

. ونباتاتهممممممممممممممممممممممممما.......................... .................................وأمطارهممممممممممممممممممممممممما .....
 ..............................................وحيواناتها......................

 انظر إلى الصور ا تية : النشاط الثالث :

 
 ......................................أي المناطق التضاريسية تمثلل .... -1
باالسمممممتعانة بخريطمممممة البيئمممممات الطبيعيمممممة حممممممدد أي البيئمممممات تمثمممممل المنممممماطق السممممممابقةل  -2

 وأين تمتدل 
..........................................................................

......................................................................... 
 .............  وأمطارهال.....................النباتات فيهال ..... ما طبيعة -3
 .......الممكن أن تعيش فيهال.......... عدد بعضا  من الحيوانات التي من -4
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  2)البيئات الطبيعية في الجمهورية العربية السوريةالدرس الثالث: 
    /    / التاريخ :                                         اسم التمميذ:            

 انظر إلى الصور التي بين يدي : النشاط األول:

 
 ............................................أي المناطق التضاريسية تمثلل  -1
باالسمممممممتعانة بخريطمممممممة البيئمممممممات الطبيعيمممممممة حمممممممدد أي البيئمممممممات تمثمممممممل المنممممممماطق السمممممممابقةل  -2

 ........................ن تمتدل .........................................وأي
 ..  وأمطارهال.......................باتات فيهال ................ما طبيعة الن -3
 فيهال....................عدد بعضا  من الحيوانات التي من الممكن أن تعيش  -4

 النشاط الثاني :
 .............................ا تية ل....................ماذا تمثل الصورة  -1

 
باالسمممممممممممممممتعانة بخريطمممممممممممممممة البيئمممممممممممممممات فمممممممممممممممي حمممممممممممممممدد البيئمممممممممممممممة التمممممممممممممممي تنتممممممممممممممممي إليهممممممممممممممما  -2

 ............................................ل.....................سوريا
 تها ل استنت  بعض صفاتها )أمطارها   نباتا -3

............................................................................ 
 ................ما الحيوانات التي تعيش فيهال وبماذا تتميزل ............... -4
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لقمممممد أصمممممدرت الدولمممممة عمممممدة قممممموانين لحمايمممممة الغطممممماء النبممممماتي ووضمممممعت خطمممممة لتشمممممجير  -7
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............................................................................ 

طبممممق ممممما تعلمتمممممه مممممن خممممالل تصمممممنيف الصممممور المعروضمممممة أماممممم  حسممممب البيئمممممة التممممي تنتممممممي 
 إليها مع ذكر التبرير الختيار  وفق الجدول ا تي : 

 
   سهول حماة2  منطقة جبلية                              الصورة )1الصورة )

 

 
   الساحل السوري 4  البادية                                     الصورة )3الصورة )
 التبرير الصورة  البيئة 

   البيئة المتوسطية الرطبة 
   البيئة المتوسطية شبه الرطبة

   وسطية شبه الجافة البيئة المت
   البيئة المتوسطية الجافة 
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 .ةالّرابن: الّطقس والمناخ في سوريالدرس 

 .الزمن المستغرق: حصتان درسيتان

 .المناخ –المفاىيم األساسية: الطقس 

 .المفاىيم الفرعية: العوامل المؤثرة في المناخ

 المناخ. –ة األول : المفاىيم المتضمنة: الطقس خطال

أن وبعممممد قيامممممه باألنشممممطة المرفقممممة يتوقممممع مممممن التلميممممذ فممممي نهايممممة الممممدرس  التعميميررررة: ىرررردافاأل
 يكون قادرا  على أن:

 .يميثز بين مفهومي الطقس والمناخ -
المنممماخ  ممممن بمممين مجموعممممة و يختمممار المثمممال المممذي ينتممممي إلممممى كمممل ممممن مفهممموم )الطقممممس  -

 األمثلة والالأمثلة المقدمة عن كل منها.
 والمممممذي ينتممممممي إلمممممى كمممممل ممممممن مفهممممموم )الطقمممممس اختيمممممار  للمثمممممال يبمممممرر )يعلمممممل  سمممممبب  -

 واستثنائه لغير المثال في الهدف السابق.المناخ  
 األدوات والوسائل التعميمية:

 .خريطة لسورية تمثل البيئات المناخية والنباتية 
 .رموز تمثل حالة الطقس الجوي 
 .صور تمثل البيئات الطبيعية 
 سمممممماحلية  –داخليممممممة  –البيئممممممات )جبليممممممة   لوحممممممات تمثممممممل بعممممممض المهممممممن لسممممممكان تلمممممم– 

 البادية .
 التعبير شفويا . واالستنتاج  والوصف  وقراءة الخريطة  الميارات التعميمية:

 .لبوسنر الطرائق واالستراتيجيات المستخدمة: استراتيجيات التغيير المفاهيمي
 مسار الدرس:

 ال ا تي:: يثير المعلم انتبا  التالميذ من خالل طرح السؤ لتمييدا
ممممن شمممماهد النشمممرة الجويممممة البارحمممة )يمممموم أممممس  علممممى التلفمممازل ممممماذا ذكمممر المممممذيعل ممممن يسممممتطيع 

وهنا يعممممرض المعلممممم لوحممممة تحتمممموي رممممموز مشممممابهة فممممي أن يشممممرح لنمممما داللممممة الرممممموز فممممي النشممممرةل
 داللتها.ما يعرفون عن النشرة  ويطلب من التالميذ ذكر 
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 :البديل لدى التالميذ المرحمة األول : مرحمة اكتشاف الفيم

وم المنمممممماخ مفهمممممموم الطقممممممس ومفهمممممم معلممممممم اسممممممم المفهمممممموم بممممممالقول: سمممممميتم تعممممممرفيبممممممرز ال -
 والفر  بين المفهومين في هذ  الحصة.

 يطرح المعلم عددا  من األسئلة للوقوف على المعرفة السابقة للتالميذ: -
 ما المقصود بمفهوم الطقسل!               الجو -
 قد يكون ماطر  غائم ....                  وم لما هي حالة الطقس الي -
   ضبابما المقصود بمفهوم المناخل!             درجات الحرارة -
 ما الفر  بين المفهومينل! -
 يسجل المعلم اإلجابات دون تقويمها لتتم مناقشتها الحقا . -

 المرحمة الثانية: استخدام أسموب المعالجة:
تنفيمممممممذ ممممممممنهم يطلمممممممب يمممممممزود المعلمممممممم التالميمممممممذ بممممممم ورا  العممممممممل و إذ  أواًل: اسرررررررتراتيجية التكامرررررررل:

 األنشطة وتسجيل ما توصلوا إليه.
 ثانيًا: استراتيجيتي التفاضل والتبادل المفاىيمي:

ينمممممماقش المعلممممممم التالميممممممذ فممممممي إجابمممممماتهم بعممممممد االنتهمممممماء مممممممن كممممممل نشمممممما  للتوصممممممل إلممممممى  -
سممممممتعانة بممممممالخرائط مممممممة واالالمفهمممممموم العلمممممممي السممممممليم مممممممن خممممممالل تقممممممديم التفسمممممميرات الالز 

 الموجودة.
 ما المقصود بمفيوم الطقس؟!

 تفاضل                                        
                                               ← 
 وتبادل مفاهيمي                                   

 
الحظمممممممت أن همممممممذ  فمممممممي النشممممممما  األول   وزوداللمممممممة الرممممممممممممممممن خمممممممالل قراءتممممممم  للنشمممممممرة الجويمممممممة 

الرممممممموز تممممممدل علممممممى حالممممممة الجممممممو )مشمممممممس  غممممممائم  ممممممماطر  مممممممثل   عاصممممممف...... . ويسمممممم ل 
المعلممممممم: وعلمممممممى مممممممماذا تمممممممدل أيضممممممما ل يجيمممممممب التالميممممممذ: تمممممممدل علمممممممى درجمممممممات الحمممممممرارة والرطوبمممممممة 

 فممممي: وهممممل الفتممممرة الزمنيممممة التممممي ستسممممتمر عليهمممما حالممممة الجممممو . كممممما يسمممم ل المعلمممممأيضمممما   والريمممماح

الطمس: هو الجو أو البرد 

 أو الحر الشدٌد.

الطمس: هو حالة الجو من حرارة 

ورطوبة وأمطار وضغط  ورٌاح

جوي, فً فترة زمنٌة لصٌرة )من ٌوم 

 إلى أسبوع(. 
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يجيممممممب التالميممممممذ: كممممممال  ويطلممممممب مممممممنهم المعلممممممم اسممممممتنتاج مفهمممممموم طويلممممممةل هممممممذ  النشممممممرة الجويممممممة 
 .يعرض المعلم أمثلة وال أمثلة ول ي يتم التحقق من تقبل المفهوم  .الطقس

 مفهوم الطقس
 ال أمثلة أمثلة

تتمممم ثر الممممبالد بمممممنخفض جمممموي يترافممممق بتيمممممارات 
جنوبيمممممممممة غربيمممممممممة بممممممممماردة ورطبمممممممممة  وُيتوقمممممممممع أن 

طمممممممممممل األمطمممممممممممار فمممممممممممي المنممممممممممماطق الغربيمممممممممممة ته
والشممممممممممممممالية فيمممممممممممممما تتسممممممممممممماقط الثلممممممممممممموج علمممممممممممممى 
المرتفعممممممممممات ويسممممممممممتمر الهطممممممممممول حتممممممممممى يمممممممممموم 

 السبت.
 

الطقمممممممس فمممممممي  تعمممممممد همممممممذ  العبمممممممارة مثممممممماال  عمممممممن
المنطقممممممة الداخليممممممة ألنهمممممما تصممممممف حالممممممة الجممممممو 

 خالل فترة قصيرة )أيام قليلة .

ويمممممممممزداد عمممممممممدد فمممممممممي سممممممممموريا تنشمممممممممط السمممممممممياحة 
بيمممممممممر فمممممممممي المنممممممممماطق بشمممممممممكل كفيهممممممممما السمممممممممياح 

هممممما ممممممن البحمممممر واعتمممممدال السممممماحلية  وذلممممم  لقرب
 الجو فيها.

 
 
 

عمممممن الطقمممممس ألنهممممما تعمممممد همممممذ  العبمممممارةال مثممممماال  
ال تصمممممف حالمممممة الجمممممو خمممممالل فتمممممرة محمممممددة أو 

نما بشكل عام.  قصيرة واع
 

 
 ما ىو المناخ؟

 تفاضل                                          
                                                  ← 

 وتبادل مفاهيمي                                     
 يتم النقاش ا تي

فممممي النشمممما  الثمممماني  الحظمممممت  مممممن خممممالل قممممراءة الخريطممممة ووصمممممف حالممممة الجممممو فممممي كممممل بيئمممممة
نممممممما أيضمممممما فقممممممط  لممممممم يممممممتم التركيممممممز علممممممى درجممممممات الحممممممرارة  أنممممممه أمطممممممار البيئممممممة ونسممممممبة علممممممى واع

 .لرياحوا الرطوبة
 البحممممرفمممممثال  ممممما السممممبب فممممي جممممذب السممممياح إلممممى المنمممماطق السمممماحليةل البحممممر  و كيممممف يجعممممل 
فيمممممه  الجممممو فمممممي السمممماحلل معتمممممدل  وعنممممدما نقمممممول أن الجمممممو معتممممدل فمممممي السمممماحل أي أن الحمممممرارة

رة "أي أن حالمممممة الجمممممو بشمممممكل واألمطمممممار متممممموفخفيفمممممة  لالريممممماح معتدلمممممة ال يوجمممممد بمممممرد شمممممديد  و 
 معتدلة" عام 

المناخ: هو درجات 

 الحرارة

المناخ: هو متوسط حالة الجو من 

حرارة ورٌاح وأمطار ورطوبة 

وضغط جوي فً منطمة معٌنة خالل 

 فترة زمنٌة طوٌلة. 
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وهممممل سمممميتغير ي السمممماحل معتممممدلل منممممذ زمممممن  منممممذ متممممى ونحممممن نعلممممم أن الجممممو فممممالمعلممممم:  يسمممم ل
 ليصمممممممب  جافممممممما  ممممممممثال  خمممممممالل أسمممممممبوعل كمممممممال   قمممممممد يتغيمممممممر ول نمممممممه يحتممممممماج لفتمممممممرة زمنيمممممممة طويلمممممممة

 وهو ما نسميه مناخ الساحل..جدا  
 من يصف لي مناخ الجبالل! 

 فر  بينه وبين مفهوم الطقس. ويتوصل المعلم مع التالميذ إلى تعريف مفهوم المناخ  وال
 ول ي يتم التحقق من تقبل المفهوم يعرض المعلم أمثلة وال أمثلة.

 مفهوم المناخ
 ال مثال مثال

تتصممممف المنطقممممة الداخليممممة بقلممممة األمطممممار فيهمممما 
 وارتفاع درجات الحرارة صيفا  

 
 
 

تعممممممممد هممممممممذ  العبممممممممارة مثمممممممماال  عممممممممن المنمممممممماخ فممممممممي 
الجمممممو  المنطقمممممة الداخليمممممة ألنهممممما  تصمممممف حالمممممة

 فيها بشكل عام.

تشمممممممممير األرصممممممممماد الجويمممممممممة إلمممممممممى أن درجمممممممممات 
الحممممممممرارة سمممممممموف تبقممممممممى حممممممممول معممممممممدالتها فممممممممي 
المنطقممممة الداخليممممة خممممالل األيممممام القليلممممة المقبلممممة 

 وستترافق بهطول خفيف لألمطار.
 

ال مثممممماال  عمممممن المنممممماخ ألنهممممما  تعمممممد همممممذ  العبمممممارة
تصمممممف حالمممممة الجمممممو خمممممالل فتمممممرة قصممممميرة )أيمممممام 

 قليلة .
 معلم بمس  إجابات التالميذ غير الصحيحة عن السبورة.يقوم ال
تنفيممممممذ  يطلممممممب المعلممممممم مممممممن تالميممممممذ  إذ :تطبيررررررق اسررررررتراتيجية التجسررررررير المفرررررراىيمي ثالثررررررًا:

 النشا  الخاص بهذ  المرحلة على ورقة العمل بشكل فردي.
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 .العوامل المؤثرة في المناخ ة الثانية: المفاىيم المتضمنة:خطال
يتوقممممع مممممن التلميممممذ فممممي نهايممممة الممممدرس وبعممممد قيامممممه باألنشممممطة المرفقممممة أن  لتعميميررررة:ا األىررررداف

 يكون قادرا  على أن:
 العوامل المؤثرة في المناخ.ستنت  ي -
مممممممن حيممممممث  ةخ علممممممى النمممممماس فممممممي مختلممممممف أجممممممزاء سممممممورييسممممممتنت  نتممممممائ  تمممممم ثير المنمممممما -

 )العمل والسكن  .
 .ةئة الطبيعية على السياحة في سورييوض  ت ثير المناخ والبي -

 األدوات والوسائل التعميمية:
 .خريطة لسورية تمثل البيئات المناخية والنباتية 
 .صور تمثل البيئات الطبيعية 
  سمممممماحلية  –داخليممممممة  –لوحممممممات تمثممممممل بعممممممض المهممممممن لسممممممكان تلمممممم  البيئممممممات )جبليممممممة– 

 البادية .
 الستنتاج و التعبير شفويا .قراءة الخريطة و الوصف و ا الميارات التعميمية:

  .لبوسنر : استراتيجيات التغيير المفاهيميالطرائق واالستراتيجيات المستخدمة
 مسار الدرس:

 : يثير المعلم انتبا  التالميذ من خالل مراجعة مفهومي الطقس والمناخ.لتمييدا
 :المرحمة األول : مرحمة اكتشاف الفيم البديل لدى التالميذ

م المفهمممموم بممممالقول: سمممميتم تعممممرف العوامممممل المممممؤثرة فممممي المنمممماخ فممممي هممممذ  يبممممرز المعلممممم اسمممم -
 الحصة.

 يطرح المعلم السؤال ا تي للوقوف على المعرفة السابقة للتالميذ: -
 الرياح. –األمطار  –ما  العوامل المؤثرة في المناخل     الحرارة  -
 يسجل المعلم اإلجابات دون تقويمها لتتم مناقشتها الحقا . -

 الثانية: استخدام أسموب المعالجة:المرحمة 
إذ يمممممممزود المعلمممممممم التالميمممممممذ بممممممم ورا  العممممممممل ويطلمممممممب ممممممممنهم تنفيمممممممذ  أواًل: اسرررررررتراتيجية التكامرررررررل:

 األنشطة وتسجيل ما توصلوا إليه.
 ثانيًا: استراتيجيتي التفاضل والتبادل المفاىيمي:

ل إلممممممى ينمممممماقش المعلممممممم التالميممممممذ فممممممي إجابمممممماتهم بعممممممد االنتهمممممماء مممممممن كممممممل نشمممممما  للتوصمممممم -
المفهمممممموم العلمممممممي السممممممليم مممممممن خممممممالل تقممممممديم التفسمممممميرات الالزمممممممة واالسممممممتعانة بممممممالخرائط 

 الموجودة.
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 العوامل المؤثرة في المناخ؟ما  -
 تفاضل                                    

                                          ← 
 دل مفاهيميوتبا                               

 
 يتم النقاش ا تي

الريمممممماح واألمطممممممار هممممممي حالممممممة الجممممممو التممممممي تحممممممدد الطقممممممس أو  لقممممممد ذكرنمممممما سممممممابقا  أن الحممممممرارة و
 المناخ في بيئة أو منطقة ما.
 البحمممممر كمممممما اسمممممتنتجنا سمممممابقا   إذا   هممممما معتمممممدل والسمممممبب هممممموجمممممو فيفمنطقمممممة السممممماحل ذكرنممممما أن ال

ول ممممن يسمممم ل المعلممممم: القممممرب مممممن البحممممر  جابممممة: ت ون اإللالعامممممل المممممؤثر فممممي المنمممماخ فيهمممما ممممما
هنمممما  منمممماطق مثممممل الجبممممال بعيممممدة عممممن البحممممر ول نهمممما أيضمممما غزيممممرة األمطممممار ومناخهمممما معتممممدل 

 كيممممممف ذلمممممم ل يسمممممم ل المعلممممممم: االرتفمممممماع اإلجابممممممة: صمممممميفا  وبممممممارد شممممممتاء  ممممممما السممممممبب فممممممي ذلمممممم ل 
عائقممممما  فمممممي وجمممممه إن ارتفممممماع جبمممممال هممممذ  المنطقمممممة يجعمممممل منهمممما : ويسمممماعد فمممممي اإلجابمممممة موضممممحا  

الريمممممماح الرطبممممممة القادمممممممة مممممممن البحممممممر  فتهطممممممل األمطممممممار بغممممممزارة ألنهمممممما مواجهممممممة للبحممممممر  لممممممذل  
الممممممممؤثر فمممممممي المنممممممماخ فيهممممممما ل ت مممممممون اإلجابمممممممة: العاممممممممل مممممممما قليلمممممممة إذا   ت مممممممون أمطمممممممار المممممممداخل

 "التضاريس".
ة   فممممي ت يممممف اإلنسممممان مممممع المنمممماخ والبيئمممم2ينمممماقش المعلممممم التالميممممذ بعممممد تنفيممممذ النشمممما  ) -

كممممما ينمممماقش فممممي دور الطبيعيممممة التممممي يعمممميش فيهمممما  وكيممممف اسممممتثمرها لتحسممممين معيشممممته. 
ويمسممممم  اإلجابمممممات غيمممممر الصمممممحيحة عمممممن المنممممماخ الهمممممام فمممممي تقمممممدم السمممممياحة فمممممي سورية.

 السبورة.
للت  مممممممد ممممممممن حصمممممممول التغييمممممممر  التجسرررررررير المفررررررراىيمي إسرررررررتراتيجيةيطبرررررررق المعمرررررررم ثالثرررررررًا: 
 في ورقة النشا . األسئلة المطروحةن ميذ عوذل  من خالل إجابات التال المفاهيمي

 
 

 

 

 

 

العوامل المؤثرة فً المناخ: 

األمطار والحرارة و 

 الرٌاح    

 ً المناخ هً: العوامل المؤثرة ف

 التضارٌس من ناحٌتً االرتفاع واالتجاه -

 المرب والبعد عن البحر -
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 (1) الدرس الرابن : الطقس والمناخ في سورية
 ....................التاريخ :   /   / :م التلميذ سا

ريا مممممزودة برممممموز تمثممممل "خريطممممة لسممممو  تمعممممن فممممي الخريطممممة المعروضممممة أماممممم :النشرررراط األول 
 ":لمدة ال تتجاوز أسبوع  نشرة جوية

 
 .......................   على ماذا يدللالرمز الموجود في الالذقيةأ داللة اقر  .1
صمممممف حالمممممة الجمممممو فمممممي الالذقيمممممة ممممممن حيمممممث درجمممممة الحمممممرارة.........................   .2

 ا......................  سرعة الرياح واتجاهه رطوبة.................نسبة ال
 لة التممممممممي ستسممممممممتمر عليهمممممممما حالممممممممة الجمممممممموسممممممممتنت  مممممممممن النشممممممممرة الجويممممممممة السممممممممابقة الفتممممممممر ا .3

 ............................  .ل  .  ماذا نسميها............................
 ................................... عرف مفهوم الطقس تعريفا  علميا  سليما   -

............................................................................ 
 النشاط الثاني :

 
 –)الحمممممممرارة  إذا علمممممممت أن الصممممممورة تمثممممممل البيئممممممة السممممممماحلية صممممممف حالممممممة الجممممممو فيهمممممما -8

 ............................................ل الرياح الرطوبة  –األمطار 
....................................................................... 

 ل هل ستصب  أمطارها قليلةلمثال يرا  جذريا  بعد شهرالجو تغهل ستتغير حالة  -1
................................................................................... 
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 بيئة البادية       بيئة جبلية                        
 ياح لالر  –الرطوبة  –األمطار  –صف حالة الجو في البيئة الجبلية )الحرارة  -3

................................................................................... 
 الرياح ل –الرطوبة  –األمطار  –البادية )الحرارة  صف حالة الجو في -4

................................................................................... 
 سابقا  عن البيئات الطبيعية: مستفيدا  مما درسته

البيئممممة السمممماحلية خممممالل أسممممبوعل ن أن تصممممب  حالممممة الجممممو فممممي الباديممممة كهممممل مممممن الممكمممم -5
............................................................................ 

 ممممممممممممممممماذا نسمممممممممممممممممي حالممممممممممممممممة الجممممممممممممممممو التممممممممممممممممي تميممممممممممممممممز كممممممممممممممممل بيئممممممممممممممممة عممممممممممممممممن غيرهممممممممممممممممال -6
........................................................................ 

 ..............................عرف مفهوم المناخ تعريفا  علميا  سليما  ....... -
................................................................................ 

خ مممممممن خممممممالل قياممممممم  عزيممممممزي التلميممممممذ : تحقممممممق مممممممن فهممممممم  السممممممليم لمفهممممممومي الطقممممممس والمنمممممما
بعمليمممممة تصمممممنيف األمثلمممممة والالأمثلمممممة المقدممممممة عمممممن كمممممل منهمممممما  حيمممممث يعمممممد المثمممممال عمممممن مفهممممموم 

 الطقس ال مثاال  عن مفهوم المناخ .
 مناخ(: -حدد ماذا تمثل كل عبارة من العبارات اآلتية )طقس 

تعتبممممر المنمممماطق السمممماحلية مممممن المنمممماطق المشممممجعة للسممممياحة بسممممبب قربهمممما مممممن البحممممر   -
 رارتها المعتدلة صيفا . .................... . وح

تتممممم ثر المنطقمممممة السممممماحلية بممممممنخفض جممممموي يترافمممممق بتيمممممارات بممممماردة ورطبمممممة ممممممع احتممممممال  -
هطمممممممول زخمممممممات ممممممممن األمطمممممممار فمممممممي منممممممماطق متفرقمممممممة وانخفممممممماض بسممممممميط فمممممممي درجمممممممات 

 الحرارة وتستمر حتى قرابة أربعة أيام. .................... .
ية يممممموم غمممممد بمرتفمممممع جممممموي يترافمممممق بتيمممممارات جافمممممة وحمممممارة ويكمممممون تتممممم ثر المنطقمممممة الشمممممرق -

  ودرجممممات الحممممرارة أعلممممى مممممن معممممدالتها  ومممممن المتوقممممع أن يسممممتمر ا  مغبممممر  ا  الجممممو سممممديمي
 هذا االرتفاع في درجات الحرارة حتى يوم األحد القادم. .................... .

كممممان إلممممى آخممممر بحثمممما  يعمممماني سممممكان الباديممممة مممممن عممممدم االسممممتقرار حيممممث ينتقلممممون مممممن م -
عممممن الممممماء وال ممممأل لهممممم ولمواشمممميهم بسممممبب قلممممة الميمممما  واألمطممممار فيهمممما والفروقممممات ال بيممممرة 

 ونهارا . ....................  في درجات الحرارة صيفا  وشتاء   وليال  
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 (2الدرس الرابن : الطقس والمناخ في سورية )

 /  اسم التلميذ : ....................التاريخ :   / 

 .ةيئات المناخية والنباتية في سوريتمعن في خريطة الب: النشاط األول

 

البعممممد عنممممه   واسممممتنت  العالقممممة  –الحممممل موقممممع كممممل بيئممممة بالنسممممبة إلممممى البحممممر )القممممرب  .1
 رها أغزر وأيها أقرب إلى البحر لاطبين الموقع وحالة الجو. )أي البيئات أم

.................................................................................. 
بممممممين التضمممممماريس  العالقممممممةاسممممممتنت  مسممممممتفيدا مممممممما درسممممممته علممممممى المنمممممماطق التضاريسممممممية  .2

 ليمممممممممممة أو الداخليمممممممممممة لوحمممممممممممدد أيهممممممممممما أغمممممممممممزر أمطمممممممممممارا  )المنطقمممممممممممة الجبوحالمممممممممممة الجمممممممممممو  
............................................................................ 

ل العالقمممممممة بمممممممين   الحممممممم81خمممممممالل قراءتممممممم  المقطمممممممع التضاريسمممممممي فمممممممي الصمممممممفحة) ممممممممن .3
بممممممممين درجممممممممة الحممممممممرارة واالرتفمممممممماع عممممممممن سممممممممط  حممممممممدد العالقممممممممة التضمممممممماريس والمنمممممممماخ  و 

 ................البحر................................................
............................................................................. 

 .........................في ضوء ما سبق: العوامل المؤثرة في المناخ:.........
................................................................................... 

 
  : انظر إلى الصور ا تية:النشاط الثاني
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 ...........................ماذا تمثل الصورل...................
 ......................ل وما السببل...............بماذا يعمل سكان البادية -1
 لعلى ماذا اعتمد الفالحون قديما  في ري مزروعاتهم -2

........................................................................... 
 للمزروعاتل.لت مين ري دائم ا فعل  من بيئته )ماذالفالح كيف استفاد  -3

................................................................................... 
برأيممممممم  كيمممممممف يمممممممؤثر المنممممممماخ علمممممممى السمممممممياحة فمممممممي سممممممموريال فمممممممي أي المنممممممماطق تنشمممممممط  -4

 ...............................السياحةل.....................................
 من خالل اإلجابة عن األسئلة ا تية: تحقق من فهم  لما سبق

 منطقة البادية السورية  ما مناخهال وما السببل -
................................................................. 

..................................................................... 
 كان في منطقة بلودان صيفا  مستفيدا  مما درسته سابقا .فسر زيادة عدد الس -

................................................................... 
.................................................................. 
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 .ةجددة وغير المتجددة في وطني سوريالدرس الخامس: الموارد المت

 .سيتانالزمن المستغرق: حصتان در ا

 .غير المتجددة الموارد –المتجددة  مفاىيم األساسية: المواردال

 ة األول : المفاىيم المتضمنة: الموارد المتجددة.خطال

أن وبعممممد قيامممممه باألنشممممطة المرفقممممة يتوقممممع مممممن التلميممممذ فممممي نهايممممة الممممدرس  :التعميميررررة األىررررداف
 يكون قادرا  على أن:

 الموارد المتجددة تعريفا  علميا  سليما . ُيعرثف مفهوم -
 المتجددة تعريفا  علميا  سليما . ُيعرثف مفهوم الموارد غير -
مواقمممممع المممممموارد المتجمممممددة ا تيمممممة  إلمممممى ة معطممممماة لمممممهسممممموريلملونمممممة علمممممى خريطمممممة  يشمممممير -

 .نهر العاصي  –)نهر دجلة 
)منطقممممة  تيممممةاقممممع الممممموارد غيممممر المتجممممددة ا مو إلممممى  ةلسمممموريملونممممة  خريطممممةيشممممير علممممى  -

 .حقل نفط  –إلنتاج الفوسفات 
 .يميز بين أمثلة الموارد المتجددة وأمثلة الموارد غير المتجددة -
 وعممممممن )الممممممموارد المتجممممممددة مثممممممال لالء   يبممممممرر )يعلممممممل  سممممممبب اختيممممممار  للمثممممممال واسممممممتثنا -

 .الموارد غير المتجددة 
 من الهدر.المتجددة للحفا  على الموارد المتجددة وغير جديدة يقترح طرقا   -

 األدوات والوسائل التعميمية:
 صور تمثل الموارد المتجددة وغير المتجددة. -
 صور ألجهزة الطاقة الشمسية. -
 .ةتمثل أهم المدن واألنهار في سوريخريطة  -
 .ةثل أهم الثروات الباطنية في سوريخريطة تم -

 الميارات التعميمية:
 االستنتاج . ووصف الصور  و المالحظة

 تراتيجيات التعميمية المستخدمة:الطرائق واالس
التمييمممممممز  –اسمممممممتراتيجيات التغييمممممممر المفممممممماهيمي المتبعمممممممة فمممممممي نمممممممموذج بوسمممممممنر وهمممممممي )الت اممممممممل 

 ير أو الربط المفاهيمي .التجس–يم المقايضة أو تبادل المفاه –والمفاضلة 
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ممممممدف ة تعممممممل  –كهربائيمممممة ممممممدف ة –يعمممممرض المعلمممممم صمممممورا  متنوعمممممة )السمممممخان الشمسمممممي التمييرررررد:
 سيارة . –ى المازوت عل

 كيف تعمل هذ  األدواتل هل نستطيع العيش بدونهالويس ل: 
 من خالل:المرحمة األول : مرحمة اكتشاف الفيم البديل لدى التالميذ 

يبممممممرز المعلممممممم اسممممممم المفهمممممموم بممممممالقول سمممممميتم التعممممممرف علممممممى مفهمممممموم "الممممممموارد الوطنيممممممة"  -
غيممممممر المتجممممممددة" وتممممممتم كتابممممممة هممممممذ  وأنممممممواع هممممممذ  الممممممموارد "الممممممموارد المتجممممممددة" و"الممممممموارد 

علممممى السممممبورة  ويوضمممم  ب نممممه سممممتتم دراسممممة مفهمممموم الممممموارد المتجممممددة فممممي هممممذ  المفمممماهيم 
 الحصة.

 يتم طرح عدد من األسئلة الستنبا  تصورات التالميذ السابقة:   -
 حديثة.–لطاقة ا –ما المقصود بالموارد المتجددةل موارد جديدة -

 ها.حيحات التالميذ دون تصيسجل المعلم إجاب  -      
 المرحمة الثانية: استخدام أسموب المعالجة:

إذ يمممممممزود المعلمممممممم التالميمممممممذ بممممممم ورا  العممممممممل ويطلمممممممب ممممممممنهم تنفيمممممممذ  أواًل: اسرررررررتراتيجية التكامرررررررل:
 األنشطة وتسجيل ما توصلوا إليه.

 ثانيًا: استراتيجيتي التفاضل والتبادل المفاىيمي:
 .االنتهممممماء ممممممن كمممممل نشممممما  للتوصمممممل إلمممممى تعريمممممف المفهممممموم ينممممماقش المعلمممممم التالميمممممذ بعمممممد -   

همممممي مصمممممادر و   أثنممممماء قيمممممامهم باألنشمممممطة يعمممممرف المعلمممممم ممممممع التالميمممممذ مفهممممموم المممممموارد الوطنيمممممة
 متنوعة نحصل من خاللها على الطاقة بكافة أشكالها.

 ؟ما المقصود بالموارد المتجددة -
 التفاضل باستخدام استراتيجي                      

                                           ← 
 والتبادل المفاهيمي                             

 
 

وممممممن خمممممالل قيامممممم  بالنشممممما  مصمممممادر متنوعمممممة تممممممدنا بالطاقمممممة   لقمممممد اتفقنممممما علمممممى أن المممممموارد:
وهممممممل الشممممممممس مصمممممممدر جديمممممممد   الشممممممممساإلجابمممممممة: ل ممممممما همممممممو مصمممممممدرا  يممممممممدنا بمممممممالحرارة ذكممممممرت

ذا اختفممممممت مسمممممماء  أال  للطاقممممممةل ال "حالممممممة عممممممدم الرضمممممما" إنهمممممما موجممممممودة منممممممذ األزل وال تنتهممممممي واع
 لتالي لتستمر ب عطاء الطاقةل.تعود وتظهر في صباح اليوم ا

همممممل الهمممممواء انقطمممممع وتوقمممممف النممممماس عمممممن التمممممنفس  قمممممد  همممممل سمممممبق وسممممممعتم أن الهمممممواء -
 جديدل! عندما نفت  نوافذ الصف ماذا يحدثل

 الموارد المتجددة: 

 موارد جدٌدة.    

الموارد المتجددة: مصادر للطالة تتجدد 

وتتوفر باستمرار )دائمة( ال تنتهً بمرور 

الزمن, مثل الماء والهواء والشمس 

والنبات )الطالة واألرض الزراعٌة 

 الشمسٌة وطالة الرٌاح والماء(.
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الثيمممماب الجديممممدة مممممثال  هممممل  وهممممل كممممل ممممما هممممو جديممممد يمكممممن اعتبممممار  مصممممدر يمممممدنا بالطاقممممةل!!!
يتابع المعلممممممم: ممممممن خممممممالل عممممممن التفسمممممير .لمممممي قبة عجمممممز الفهممممممم ال)ظهور حالممممممممممممورد للطاقمممممةل!!!

مالحظتممممم  للصمممممور فمممممي النشممممما  وتحديمممممد العالقمممممة بمممممين المممممموارد الموجمممممودة فيهممممما اسمممممتنت  تعريفممممما  
نممممممما للممممممموارد المتجممممممددة.  إذا  الممممممموارد المتجممممممددة: هممممممي ممممممموارد دائمممممممة ال تنتهممممممي بمممممممرور الممممممزمن واع

 باستمرارتتجدد 
ةقارن إجابت  الحالية بالسابقة أيهما أقرب للمن -  لطق وأ ثر صحث

ول مممممي يصمممممب  المفهممممموم معقممممموال  وأ ثمممممر قبممممموال  وتصمممممديقا  يعمممممرض المعلمممممم مجموعمممممة ممممممن األمثلمممممة 
 والالأمثلة مع تقديم التبريرات.

 مفهوم الموارد المتجددة
 الالأمثلة األمثلة 

 
 سخان شمسي

همممممممذ  الصمممممممورة مثمممممممال عمممممممن المممممممموارد المتجمممممممددة 
ألنهممممما تسمممممتخدم الطاقمممممة الشمسمممممية وهمممممي دائممممممة 

 ستمرة ال تنتهي بمرور الزمن. وم
 
 

 
مثمممممممال عمممممممن المممممممموارد المتجمممممممددة همممممممذ  الصمممممممورة 

ميممما  النهممممر و  تبمممين وجممممود المممماء "النهممممر".ألنهممما 
 دائمة التجدد باستمرار.

 
 مدف ة حطب

 مثمممممال عمممممن المممممموارد المتجمممممددةال همممممذ  الصمممممورة 
ن مممممممن النممممممار ألن الحممممممرارة والضمممممموء المسممممممتمدتي

را  ليسممممممما دائممممممممين سممممممموف ينفمممممممذا بمجمممممممرد احتممممممم
 كامل الخشب. 

 

 
همممممذ  الصمممممورة ال مثمممممال عمممممن المممممموارد المتجمممممددة 
ألن ضممممممممممممممموء الشممممممممممممممممعة ينتهمممممممممممممممي وال يتجمممممممممممممممدد 

ال تتجمممممممممممدد ممممممممممممن تلقممممممممممماء نفسمممممممممممها بانتهائهممممممممممما. "
 . "باستمرار

 يمس  المعلم اإلجابات غير الصحيحة عن السبورة.
ى السمممممؤال الخممممماص علممممم نممممممن خمممممالل اإلجابمممممة عممممم ثالثرررررًا: اسرررررتراتيجية التجسرررررير المفررررراىيمي:

 ورقة العمل بشكل فردي.
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 .ةجددة وغير المتجددة في وطني سوريالدرس الخامس: الموارد المت
 المتجددة.غير : المفاىيم المتضمنة: الموارد ة الثانيةخطال

الميررررارات التعميميررررة والطرائررررق واالسررررتراتيجيات التعميميررررة المسررررتخدمة كمررررا فرررري و  األىررررداف
 الحصة السابقة.

 ميمية:األدوات والوسائل التع
 صور تمثل الموارد غير المتجددة. -
 .ةثل أهم الثروات الباطنية في سوريخريطة تم -

 مسار الدرس
 من خالل مراجعة مفهوم الموارد المتجددة وذكر أمثلة عنها.التمييد:

 من خالل:المرحمة األول : مرحمة اكتشاف الفيم البديل لدى التالميذ 
 المتجددة في هذ  الحصة.غير ارد ب نه ستتم دراسة مفهوم المو المعلم يوض   -
 يطرح  السؤال ا تي:    -
ال –غيممممر كافيممممة  –موجممممودة رغيمممم –ممممما المقصممممود بممممالموارد غيممممر المتجممممددةل ممممموارد قديمممممة -    
 تتجدد
 يسجل المعلم إجابات التالميذ دون تصحيحها.  -

 المرحمة الثانية: استخدام أسموب المعالجة:
يمممممممزود المعلمممممممم التالميمممممممذ بممممممم ورا  العممممممممل ويطلمممممممب ممممممممنهم تنفيمممممممذ إذ  أواًل: اسرررررررتراتيجية التكامرررررررل:

 األنشطة وتسجيل ما توصلوا إليه.
 ثانيًا: استراتيجيتي التفاضل والتبادل المفاىيمي:

 يناقش المعلم التالميذ بعد االنتهاء من كل نشا  للتوصل إلى تعريف المفهوم. -   
 الموارد غير المتجددة؟ ما

 فاضل التباستخدام                                  
                                               ← 

 والتبادل المفاهيمي                                
 
 

ينمممماقش المعلممممم التالميممممذ ويسمممم ل: هممممل هنمممما  مصممممدر للطاقممممة نسممممتفيد منممممه مممممرة واحممممدة فقممممطل ممممما 
همممممول )حالمممممة عمممممدم رضممممما  يتمممممابع المعلمممممم ممممممثال  اسمممممطوانة الغممممماز إذا اسمممممتفدنا منهممممما ممممممرة وانتهمممممت  

الغمممممماز مممممممدة  أن ينقطممممممعال يحممممممدث ألهال نعممممممم   إذا  يمكممممممن أن تتجممممممدد. ول ممممممن يأال نسممممممتطيع تبممممممد
معينمممممةل نعمممممم   مممممما السمممممببل همممممو صمممممعوبة ت مينمممممه ممممممن مصمممممدر   يوضممممم  المعلمممممم أننممممما نحصمممممل 

تجددة: هً الموارد غٌر الم

 موارد ال تتجدد أبداً.    

غير المتجددة: مصادر للطاقة  الموارد
حيث   تتشكل في باطن األرض ببطء شديد

تحتاج  الف السنين لتتشكل من جديد مثل 
النفط والغاز والفوسفات وتسمى بالثروات 

 الباطنية.
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تتجممممدد ول ممممن تحتمممماج  الف السممممنين لممممذل   عليممممه مممممن حقممممول فممممي بمممماطن األرض وهممممذ  الحقممممول
 يجب أن نحافل عليها كي ال نسهم في نفاذها مبكرا .
طمممممموة تسمممممماهم فممممممي إدرا  وفهممممممم ألن هممممممذ  الخ يعممممممرض المعلممممممم مجموعممممممة مممممممن األمثلممممممة والالأمثلممممممة

 :وتحقيق قبول المفهوم
 مفيوم الموارد غير المتجددة

 الالأمثلة األمثلة 

 
مثممممممممممال عممممممممممن الممممممممممموارد غيممممممممممر  هممممممممممذ  الصممممممممممورة

تسممممممتخدم الطاقممممممة ال هربائيممممممة المتجممممممددة ألنهمممممما: 
 وهي ليست دائمة.

 
هممممممممممذ  الصممممممممممورة مثممممممممممال عممممممممممن الممممممممممموارد غيممممممممممر 
المتجممممددة ألنهمممما: تبممممين أن مصممممدر الطاقممممة هممممو 

ل مممممماز وهممممممو ممممممممن مشممممممتقات المممممممنفط وهممممممو ممممممممن ا
المممممموارد التمممممي تتشمممممكل بمممممبطء شمممممديد فمممممي بممممماطن 

 األرض.
 

 
هممممممممذ  الصممممممممورة ال مثممممممممال عممممممممن الممممممممموارد غيممممممممر 

تسممممتخدم طاقممممة الريمممماح  وهممممي  المتجممممددة ألنهمممما:
 طاقة تتجدد باستمرار.

 
هممممممممذ  الصممممممممورة ال مثممممممممال عممممممممن الممممممممموارد غيممممممممر 
المتجممممممممممممددة ألنهمممممممممممما: تبممممممممممممين وجممممممممممممود الممممممممممممماء و 

تعطينمممما الهممممواء النقممممي المتجممممدد  األشممممجار التممممي
 وهي موارد دائمة ومتجددة.

 

يمممممذكر المعلمممممم أمثلمممممة مثمممممل: ممممممدف ة تعممممممل علمممممى 
  الممممممممازوت وقطمممممممارات تسمممممممير بواسمممممممطة الوقمممممممود

 ومنجم فوسفات.
 ص كل منها.ويبين المعلم خصائ

 .  األنهار  الينابيعالسخان الشمسي
 

 ويبين المعلم خصائص كل منها.

 غير الصحيحة عن السبورة. يمس  المعلم اإلجابات
 (التجسير المفاىيمي( للتحقق من عملية التغيير المفاهيمي:: ثالثاً 

ويطلمممممب ممممممن التالميمممممذ   المممممموارد والالأمثلمممممة عمممممن يعمممممرض المعلمممممم مجموعمممممة جديمممممدة ممممممن األمثلمممممة
الممممممموارد الممممممموارد المتجممممممددة ال مثمممممماال  عممممممن  علممممممى ورقممممممة العمممممممل إذ يعممممممد المثممممممال عممممممنتصممممممنيفها 
 .لذل  ع تقديم التبريرم غيرالمتجددة
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 (1)الدرس الخامس: الموارد المتجددة وغير المتجددة في وطني سورية
 اسم التلميذ:.....................                                التاريخ:    /    /

 المعروضة أمام :تمعن بالصور  عزيزي التلميذ :النشاط األول
 صف ما تشاهد  في الصور: 

...................................................................................
................................................................................... 

 
 سم موردا  )مصدرا   يمدنا بالحرارة والضوءل................................ .1
 ذاء ل ...............................سم موردا  يمدنا بالغ .2
 ما الذي يساعد المزروعات والنباتات على النمول ........................... .3

 : ماذا تمثل الصورة ا تية 

..................................................... 
 .........ما الذي يساعد السفن الشراعية على الحركة ل .....................

حمممماول أن تحممممدد العالقممممة المشممممتركة بممممين الصممممور )بممممين الممممموارد  هممممل تنتهممممي أو تنقطممممع  .4
وبالتممممممممممالي ........................ هممممممممممذ  المممممممممممواردل أم تسممممممممممتمر وتممممممممممدومل .............

 .نسميها ....................
 كيف نحافل على هذ  المواردل  .5

........................................................................... 
........................................................................... 
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 :تمعن في خريطة سوريا المعروضة أمام  النشاط الثاني:
 

 
 لسم بعض الموارد الموجودة فيها .6

............................................................................
...................................................................... 

 وا ن أجب عن األسئلة: -
 اذكر مثاال  لمورد متجدد لم يتم ذكر  في الدرس. -

............................................................................ 
 على استمرارية الموارد المتجددة فا جديدة للح ثالث طر  اقترح  -

............................................................................
........................................................................... 

............................................................................ 
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 ( 2الدرس الخامس: الموارد المتجددة وغير المتجددة في وطني سورية)
 اسم التلميذ:.....................                                التاريخ:    /    /

 
 : انظر إلى الصور ا تية :ولاأل  نشاطال

 
 

مصممممممدر  هممممممذ  الطاقممممممةل ) مممممممورد حتممممممى تعطينمممممما حممممممرارة إلممممممى طاقممممممة ممممممما تحتمممممماج المممممممدف ة .1
.................................... 

تمممممممممممممممى تتحمممممممممممممممر  بحاجمممممممممممممممة إلمممممممممممممممى طاقمممممممممممممممة أيضممممممممممممممما مممممممممممممممما ممممممممممممممممورد همممممممممممممممذ  والسممممممممممممممميارة ح .2
 .......................الطاقةل.......

ذا أردنمممممما أن نطهممممممو الطعممممممام  حتممممممى ينضمممممم  ف نممممممه بحاجممممممة إلممممممى طاقممممممة ممممممما مصممممممدرهال  .3 واع
....................................... 

ل أن تحممممدد العالقممممة المشممممتركة بممممين الصممممور )بممممين الممممموارد  هممممل تنتهممممي أو تنقطممممع حمممماو  .4
 هذ  المواردل أم تستمر وتدومل .........................

تممممممممممممالي وبال .........................مممممممممممممن أيممممممممممممن نحصممممممممممممل عليهممممممممممممال .................
 ..............................نسميها 

 ....................ردل ........................كيف نحافل على هذ  الموا .5
 النشاط الثاني:

 :اطق حقول النفط والغاز والفوسفات لدي  خريطة لسوريا تظهر من
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جمممممود المممممنفط والغممممماز اسمممممتنتاج أمممممما ن و قمممممراءة الخريطمممممة ممممممن خمممممالل المفتممممماح و المطلممممموب  .6
 : فيها

............................................................................
.......................................................................... 

 ........................................لماذا نسمي هذ  الموارد 
 

 عزيزي التلميذ: طبق ما تعلمته يشكل فردي: -
 متجدد لم يتم ذكر  في الدرس.غير اذكر مثاال  لمورد  -1

................................................................................ 
 المتجددة.غير جديدة للحفا  على استمرارية الموارد  ثالث طر  اقترح  -2

...................................................................... 
.......................................................................... 

....................................................................... 
 ية:تصنف الموارد ا  -3

 –الباصممممممممممات  –الينمممممممممابيع  –المصمممممممممباح ال هربمممممممممائي  –المممممممممري بممممممممممالرش  –الحمممممممممدائق  –عمممممممممملالم
 الهاتف.

 الموارد المتجددة
 

 الموارد غير المتجددة
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 .ةس: الموارد المائية في وطني سوريالدرس الساد
 سية.االزمن المستغرق: حصة در 

 .المفاىيم األساسية: الموارد المائية
المشرررررارين  -المررررروارد المائيرررررة الجوفيرررررة –المفررررراىيم الفرعيرررررة: المررررروارد المائيرررررة السرررررطحية 

 المائية.
 قادرا  على أن:يتوقع من التلميذ في نهاية الدرس أن يكون  :التعميمية األىداف

 يعرف مفهوم الموارد المائية السطحية تعريفا  صحيحا . -
 .يعلل تسمية الموارد المائية الجوفية بهذا االسم -
يصممممف التغيممممرات التممممي أحممممدثها اإلنسممممان لالسممممتفادة مممممن الممممموارد المائيممممة )إقامممممة السممممدود  -

 قنوات الري . –
 لى النمو االقتصادي.يعطي رأيه بالنتائ  التي تركتها مشاريع الري المحدثة ع -
 .يميز بين أمثلة الموارد السطحية وأمثلة الموارد الجوفية -
المممممذي ينتممممممي إلمممممى كممممممل ممممممن )المممممموارد المائيمممممة السممممممطحية  ر  للمثمممممماليبمممممرر سمممممبب اختيممممما -

  .والجوفية  واستثنائه لغير المثال
 األدوات والوسائل التعميمية:

مممممممممت عليهمممممممما والينممممممممابيع تممممممممي أقيتظهممممممممر فيهمممممممما األنهممممممممار والمشمممممممماريع ال ةخريطممممممممة لسمممممممموري -
 ر.وا با

 صور تمثل المشاريع والسدود والينابيع وا بار. -
 صور تمثل األراضي الزراعية التي استفادت من ميا  السدود. -
صمممممممور توضممممممم  التطمممممممور فمممممممي المنممممممماطق التمممممممي اسمممممممتخدمت الت نولوجيممممممما فمممممممي اسمممممممتجرار  -

 الميا .
 –المقارنممممممممة  –اج االسممممممممتنت –الوصممممممممف للصممممممممور  –قممممممممراءة الخريطممممممممة  الميررررررررارات التعميميررررررررة:

 التفكير الناقد.
 :الطرائق واالستراتيجيات المستخدمة

التمييمممممممز  –اسمممممممتراتيجيات التغييمممممممر المفممممممماهيمي المتبعمممممممة فمممممممي نمممممممموذج بوسمممممممنر وهمممممممي )الت اممممممممل 
 .التجسير أو الربط المفاهيمي  –المقايضة أو تبادل المفاهيم  –والمفاضلة 

 مسار الدرس
ذ صمممممورا  تمثممممممل أنهمممممار وسممممممدود تحتجمممممز الميمممممما  ويسمممممم ل يعممممممرض المعلممممممم أممممممام التالميمممممم التمييرررررد:

 التالميذ: ماذا تشاهدونل ماذا نسمي هذ  المواردل هل هي متجددة أو غير متجددةل 
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 :المرحمة األول : كشف الفيم البديل الموجود لدى التالميذ عن مفيوم الدرس

يتم اسممممممم المفهمممممموم موضمممممموع الممممممدرس "الممممممموارد المائيممممممة" ويوضمممممم  أنممممممه سممممممالمعلممممممم يبممممممرز  -
التعممممرف علممممى نمممموعي هممممذ  الممممموارد وهممممي "الممممموارد المائيممممة السممممطحية" و"الممممموارد المائيممممة 

 الجوفية" ويكتب المفاهيم على السبورة.
 يطرح أسئلة عدة الستنبا  أفكار التالميذ السابقة: -
 األنهار  –ل البحار ةالموارد المائية في سوري ما

 األنهار. –ما المقصود بالموارد المائية السطحيةل البحار 
 ميا  تحت األرض. لجوفيةما المقصود بالموارد المائية ال

يسممممممممممتقبل المعلممممممممممم اإلجابممممممممممات ويسممممممممممجلها سممممممممممواء كانممممممممممت صممممممممممحيحة أو بديلممممممممممة دون أن  -
 يصححها.

 المرحمة الثانية: استخدام أسموب المعالجة:
 إذ يمممممممزود المعلمممممممم التالميمممممممذ بممممممم ورا  العممممممممل ويطلمممممممب ممممممممنهم تنفيمممممممذ أواًل: اسرررررررتراتيجية التكامرررررررل:

 األنشطة مستخدمين أفكارهم السابقة في الحل وتسجيل ما توصلوا إليه.
 ثانيًا: استراتيجيتي التفاضل والتبادل المفاىيمي:

ب جابمممماتهم بعممممد االنتهمممماء مممممن كممممل نشمممما  للتوصممممل إلممممى المفهمممموم يقمممموم المعلممممم بمناقشممممة التالميممممذ 
 العلمي السليم.

الممممموارد المائيممممة فممممي سمممموريا وهممممي مصممممادر وخممممالل القيممممام باألنشممممطة يعممممرف المعلممممم مممممع التالميممممذ 
ري للحيممممممماة )للشمممممممرب وري المزروعمممممممات   متنوعمممممممة نحصمممممممل ممممممممن خاللهممممممما علمممممممى المممممممماء الضمممممممرو 

 .وهي موارد متجددة
 ما الموارد المائية السطحيةل
                                             

 تفاضل                                     
                                            ←                                          

 وتبادل مفاهيمي                               
 

كممممممما وضممممممحنا سممممممابقا   مصممممممادر للميمممممما  نسممممممتفيد منهمممممما فممممممي حياتنمممممما اليوميممممممة إن الممممممموارد المائيممممممة:
نراهمممما علممممى و أنهمممما ظمممماهرة  ميممممذ: تعنمممميممممماذا تعنمممميل يجيممممب التالكلمممممة سممممطحية يسمممم ل المعلمممممل و 
أي سمممممممممط ل أيمممممممممن نمممممممممرى المممممممممماءل ج: علمممممممممى سمممممممممط  األرض. ومممممممممما  . يسممممممممم ل المعلممممممممممسمممممممممط ال

همممممل نسمممممتفيد   و ألممممميس كمممممذل ل أجمممممل فاألنهمممممار تجمممممري علمممممى سمممممط  األرض مطممممماراألمصمممممدرهال 

الموارد المائٌة السطحٌة: 

 البحار واألنهار .    

الموارد المائٌة السطحٌة: مصادر للمٌاه 
موجودة على سطح األرض, وهً صالحة 

 )كاألنهارللشرب والزراعة وتولٌد الطالة,  
    .واألودية والبحيرات 
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والبحممممار هممممي ميمممما  ظمممماهرة  نعممممم  وهممممي متجممممددة ألمممميس كممممذل لمنهمممما فممممي الشممممرب والزراعممممةل نعممممم  
 )حدوث حالة عدم الرضا . .ل كالصالحة للشرب أو الزراعةول ن هل هي 

"يوضمممم  المعلممممم للتالميممممذ ب نممممه ال توجممممد تقنيممممة تحليممممة ميمممما  البحممممار للشممممرب فممممي سمممموريا" طالممممما  
وبالتممممالي ال تعتبممممر مممممورد مممممائي  فممممي الشممممرب أو الزراعممممة أنهمممما مالحممممة فممممال يمكممممن االسممممتفادة منهمممما

نما يمكن االستفادة منهاسطحي  .والسفر واصطياد األسما  للسياحة   واع
 ن األمثلة والالأمثلة عن المفهوم.يعرض المعلم مجموعة م

 مفهوم "الموارد المائية السطحية"
 ال مثال مثال 

 
ممممممممموردا  مائيمممممممما  سممممممممطحيا : ألنهمممممممما  تعممممممممد األنهممممممممار

موجممممممممممممممودة علمممممممممممممممى سمممممممممممممممط  األرض ويمكمممممممممممممممن 
مثمممممال:  االسمممممتفادة منهممممما فمممممي الشمممممرب والزراعمممممة.

 اتنهر الفر  –نهر العاصي 
  

 
ألن ال تعمممممد المسمممممتنقعات مممممموردا  مائيممممما  سمممممطحيا  

مياههممممما ملوثمممممة غيممممممر صمممممالحة للشمممممرب بممممممالرغم 
 من أنها موجودة على سط  األرض.

 ا بار
ممممممورد ممممممائي غيمممممر سمممممطحي: ألن مياهمممممه غيمممممر 
نمممممممممما يقممممممممموم  موجمممممممممودة علمممممممممى سمممممممممط  األرض واع

 اإلنسان باستخراجها من باطن األرض
البركممممممممممممممة  –متوسممممممممممممممط ال مثممممممممممممممال: )البحممممممممممممممر ال مثال: األودية.

 ."المستنقع" 
 
 :المشاريع المائية 

 تفاضل                                       
                                             ← 
                                 وتبادل مفاهيمي                                 

 
 
 

ور األراضممممي الزراعيممممة الموجممممودة قممممرب السممممدود ممممماذا تسممممتنت ل أنهمممما مممممن خممممالل مالحظاتمممم  لصمممم
نممممما لتنظمممميم  اسممممتفادت مممممن السممممد  كيممممف ذلمممم ل إذا  السممممدود ال تقممممام فقممممط لمنممممع فيضممممان النهممممر واع

المممممماء المممممممراد اسممممممتخدامه وعممممممدم هممممممدر كميممممممات جريانمممممه لالسممممممتفادة منممممممه  أي للممممممتحكم فممممممي كميممممممة 

 هً منع فٌضان األنهار

 تمنٌات حدٌثة الستجرار المٌاه وحجزها

واستخراجها من باطن األرض الستصالح 

األراضً, وحجز مٌاه األنهار لتنظٌم 

جرٌانها الستخدامها فً الزراعة والشرب 

وتولٌد الطالة الكهربائٌة, وبالتالً زٌادة 

المحاصٌل الزراعٌة, وتأمٌن حٌاة 

 االستمرارلإلنسان. )كالسدود ولنوات الري(
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ة وبالتمممممالي االسمممممتقرار حيمممممث كمممممان اإلنسمممممان كبيمممممرة منهممممما نحمممممن بحاجمممممة لهممممما فمممممي الشمممممرب والزراعممممم
قمممديما  ينتقمممل ممممن مكمممان إلمممى آخمممر فمممي حالمممة الجفممماف للبحمممث عمممن مصمممدر آخمممر للميممما  والسمممبب 

 لعدم وجود مثل هذ  التقنيات الحديثة.
 ما المقصود بالموارد المائية الجوفية؟
 تفاضل                                    

                                            ← 
 وتبادل مفاهيمي                                

 
 

ذا ظهممممرت هممممذ  الميمممما  يمممما ظهممممر من تبئممممرا  فممممي أرض ألمممميس مممممن الممكممممن أإذا حفممممر أحممممدكم  ل! واع
جوفيمممممممةل )حمممممممدوث حالمممممممة عمممممممدم رضممممممما وتنممممممماقض مفممممممماهيمي  إن  ميممممممما  سمممممممطحية أم فهمممممممل تعتبمممممممر

خرجممممت مممممن بمممماطن األرض فهممممي جوفيممممة ول نهمممما ظهممممرت علممممى سممممط  األرض فهممممل هممممي  يمممما الم
 سطحيةل! والشكل الذي ظهرت به على شكل بئر.

ا همممممي ميممممما  جوفيمممممة  بمسممممماعدة المعلمممممم  إذا  المممممماء التمممممي تظهمممممر ممممممن جممممموف األرض إلمممممى سمممممطحه
إذا  فهمممممي ميمممممما  تجمعمممممت مممممممن قسمممممم مممممممن ميممممما  األمطممممممار التمممممي تشممممممربتها األرض وأحيانممممما  تظهممممممر 
همممممممذ  الميممممممما  دون أن يقممممممموم اإلنسمممممممان بحفمممممممر األرض  حيمممممممث تتسمممممممرب عبمممممممر الصمممممممخور لتظهمممممممر 

 .على شكل ينابيع منها عذب مثل نبع الفيجة ومنها حار مثل نبع الحمة
 المائية الجوفية مفهوم الموارد

 ال أمثلة أمثلة

 
 امياههمممممجوفيممممما  ألن  مممممموردا  مائيممممما  تعمممممد الينمممممابيع 

خممممرج مممممن بمممماطن األرض إلممممى سممممطحها تعذبممممة 
 كنبع بقين. في الشرب اتم االستفادة منهوت

 
ألنهمممممما جوفيمممممما   ال تعممممممد البحيممممممرات ممممممموردا  مائيمممممما  

ممممممممورد سمممممممطحي موجمممممممود علمممممممى سمممممممط  األرض 
كبحيمممممرة  ألرضال يممممتم اسمممممتخراجها مممممن بممممماطن ا

 .األسد.
 يمس  المعلم اإلجابات البديلة عن السبورة.

مرحلممممة علمممممى مممممن خممممالل اإلجابممممة علممممى السمممممؤال الخمممماص بهممممذ  ال:ثالثررررًا: التجسررررير المفررررراىيمي
 ورقة العمل بشكل فردي.

 

الموارد المائٌة الجوفٌة: مٌاه 

موجودة فً باطن األرض وال 

 تظهر على سطح األرض .    

ة الجوفٌة: مصادر للمٌاه تتجمع فً الموارد المائٌ

جوف األرض وتتسرب عبر الصخور لتظهر 

على سطح األرض على شكل آبار )صالحة 

للشرب( أو ٌنابٌع طبٌعٌة عذبة وحارة )لعالج 

 بعض األمراض(.    
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 الدرس السادس : الموارد المائية في وطني سورية
  \   \تاريخ:    اسم التلميذ : .............................      ال

 أسئمة النشاط:
 األول : نشاطال

 
 ..............................المعروضة أمام  ل ....... ماذا تمثل الصور -1
 ...ل .....................................الموارد المائية الموجودة فيها  سم -2
 .....................أين تجري الميا  في الصورل ................. -3
 .........................................ل  الميا وض  كيفية االستفادة من ت -4
فمممممممممي ضممممممممموء مممممممممما سمممممممممبق نسممممممممممي المممممممممموارد المائيمممممممممة الموجمممممممممودة علمممممممممى سمممممممممط  األرض  -

 بالموارد...................
 

 :ض  الموارد المائية عزيزي التلميذ لدي  خريطة لسوريا تو 

 
مائيمممممممممممممممممة السمممممممممممممممممطحية الموجمممممممممممممممممودة اقمممممممممممممممممرأ الخريطمممممممممممممممممة وعمممممممممممممممممدد بعمممممممممممممممممض المممممممممممممممممموارد ال -5

 ................................................................فيهال
 ................رية ل..............المقامة في سو سم بعض المشاريع المائية  -6
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 لتفيدا  من الصور المعروضة أمام  سوض  الفائدة منها م -7

 
............................................................................

............................................................................ 
 انظر إلى الصور ا تية : النشاط الثاني :

 
 .........................المعروضة أمام ل ........... ماذا تمثل الصور -1
 ..............الموجودة فيهال .................... من أين نحصل على الميا  -2
 ........................وضممممممممممممم  كيفيمممممممممممممة االسمممممممممممممتفادة منهمممممممممممممال ....................... -3

............................................................................ 
رض فممممممممممممي ضمممممممممممموء ممممممممممممما سممممممممممممبق نسمممممممممممممي الممممممممممممموارد المائيممممممممممممة التممممممممممممي تنبممممممممممممع مممممممممممممن جمممممممممممموف األ

 ....................................................بالموارد...................
 ميذ طبق ما تعلمته بشكل فردي :  عزيزي التل

 صنف الموارد المائية ا تية إلى موارد مائية سطحية وموارد مائية جوفية : -1
 نبع رأس العين. –بحيرة قطينة  –نهر السن  –نبع دريكيش 

 موارد مائية جوفية ائية سطحيةموارد م
  

سمممممممممممم مممممممممممموردا  مائيممممممممممما  سمممممممممممطحيا  و آخمممممممممممر جوفيممممممممممما  لمممممممممممم يمممممممممممتم ذكمممممممممممر  فمممممممممممي المممممممممممدرس ل  -2
...........................................................  ................. 

 اقترح ثالثة إجراءات للحفا  على الموارد المائية من الهدرل  -3
................................................................................ 
................................................................................ 

................................................................................ 
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 (4ق رقم)ممح

 المفاىيم االجتماعية وداللتيا العممية الصحيحة

 داللته العلمية الصحيحة المفهوم
 موقع الجمهورية العربية السورية

 
 

تقع سورية في الشمال من الوطن العربي وفي 
القسم ا سيوي منه  وهي جزء من قارة آسيا  
 كما تقع في الجزء الشمالي من بالد الشام.

 العربية السوريةحدود الجمهورية 
 
 

هي الدول التي تجاور سورية من جميع 
الجهات  حيث يحد سورية من الشمال: تركيا  
ومن الجنوب األردن والعرا   ومن الشر : 
العرا   ومن الغرب: البحر المتوسط ولبنان 

 وفلسطين.
له شكله لسط  األرض  مظهر طبيعي  التضاريسية ةالمجموع

 من المظاهر. وسماته التي تميز  عن غير 

مظهر تضاريسي يمثل مساحة من األرض   السهل
وهي قليلة االرتفاع  مستوية أو شبه مستوية  

 خصبة صالحة للزراعة.
مظهر تضاريسي يمثل أرض مرتفعة ومت سعة  الهضبة

 ومستوية
مظهر تضاريسي يمثل أرض مرتفعة قليال    التل

 ولها قمة
 ة ولها قمةمظهر تضاريسي يمثل أرض مرتفع  الجبل
مظهر تضاريسي يمثل أرض منخفضة بين   الوادي

وهي أرض خصبة منطقتين مرتفعتين  
 صالحة للزراعة وتجري فيها األنهار.

مساحة واسعة من مظهر تضاريسي يمثل  البحر
 .الميا  المالحة

مجرى من الماء العذب مظهر تضاريسي يمثل  النهر
 .دائم الجريان
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منطقة من الماء يمثل مظهر تضاريسي  البحيرة 
 .محاطة باليابسة من أربع جهات

جزء من األرض مظهر تضاريسي يمثل  المنخفض
 .منخفض عما حوله

 الخلي  
 

منطقة من الماء مظهر تضاريسي يمثل 
  .محاطة باليابسة من ثالث جهات

 الرأس
 

منطقة من اليابسة مظهر تضاريسي  يمثل 
 .ممتدة في البحر

منطقة من اليابسة ريسي يمثل المظهر تضا الساحل 
ويمتد في   للبحر تماما    مجاورةالمالصقة )ال

من خلي  مرسين شماال  حتى خلي   ةسوري
 .عكار جنوبا  ويضم بعض الرؤوس والخلجان

توضيحي ألشكال المجموعات التضاريسية  رسم المقطع التضاريسي
 بشكل مبسط. 

 البيئة الطبيعية
 
 

فيه اإلنسان  وفيه هي المكان الذي يعيش 
 مكونات أخرى مثل الماء والتربة والنبات 

 .  ويت ثر بعضها ببعضوالحيوان
 البيئة المتوسطية الرطبة

 
 

هي البيئة التي توجد على الجانب الغربي 
للجبال الساحلية وجبل الشيخ وتمتد إلى 

وت ون باردة في سورية  مرتفعات حلب شماال  
ها غزيرة أ ثر من شتاء  ومعتدلة صيفا  وأمطار 

ميليمتر سنويا  ويهطل الثل  على قممها  1000
شتاء  من أشجارها: السرو والصنوبر.من 
 .حيواناتها: البرية كالضبع والذئب والسنجاب

 البيئة المتوسطية شبه الرطبة
 

هي البيئة التي تقع شر  البيئة المتوسطية 
الرطبة وت ون الحرارة فيها معتدلة شتاء  

   450يفا   أمطارها تتراوح بين ومرتفعة ص
ميليمتر  توجد فيها بقايا أحراج  1000

السنديان والبلو   واألعشاب الفصلية 
واألقاحي  وتعيش فيها حيوانات برية مثل 

 األرنب والثعالب.



117 
 

 البيئة المتوسطية شبه الجافة
 

هي البيئة التي تسود شر  البيئة المتوسطية 
ومرتفعة الحرارة  شبه الرطبة  وهي معتدلة شتاء  

صيفا   أمطارها تقل عن البيئة شبه الرطبة 
 ملم سنويا   450 – 300وتتراوح بين 

 نباتاتها: أعشاب قصيرة كالشي  والقيصوم
 .البواشق –الزواحف  –حيواناتها: الغزالن 

 البيئة المتوسطية الجافة
 

هي البيئة التي تقع شر  البيئة المتوسطية شبه 
 ة السورية الجافة في البادي
 ملم  300 – 100أمطارها بين 

وفيها المراعي والنباتات الشوكية والحيوانات 
 .سريعة العدو والزواحف

ظاهرة خطٌرة تعنً اتساع الصحراء,  التصحر
وامتدادها على األراضً الزراعٌة الخصبة 

 المجاورة. 

 الطقس
 
 

ر امطأهو حالة الجو من حرارة ورياح ورطوبة و 
ي فترة زمنية قصيرة )من يوم ي  فوضغط جو 

 .لى أسبوع إ
 المناخ

 
 

هو كلمة تعني متوسط حالة الجو من حرارة 
قة ورياح وأمطار ورطوبة وضغط جوي في منط

 معينة خالل فترة زمنية طويلة.
التضاريس من ناحيتي االرتفاع  - العوامل المؤثرة في المناخ

 واالتجا 
 القرب والبعد عن البحر   -

 
 المتجددة الموارد

)دائمة  باستمرار مصادر للطاقة تتجدد وتتوفر
 مثل الماء والهواء  ال تنتهً بمرور الزمن

)الطاقة والشمس واألرض الزراعية والنبات
 .الشمسية وطاقة الرياح والماء 

 
 الموارد غير المتجددة

 
 

مصادر للطاقة تتشكل في باطن األرض ببطء 
كل من شديد حيث تحتاج  الف السنين لتتش

جديد مثل )النفط والغاز والفوسفات  وتسمى 
 .بالثروات الباطنية
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 الموارد المائية السطحية

مصادر للمٌاه موجودة على سطح األرض,  
وهً صالحة للشرب والزراعة وتولٌد الطالة, 

 .)كاألنهار واألودية والبحيرات 
 

 الموارد المائية الجوفية
ض مصادر للميا  تتجمع في جوف األر 

وتتسرب عبر الصخور لتظهر على سط  
األرض على شكل آبار )صالحة للشرب  أو 

بعض  ينابيع طبيعية عذبة وحارة )لعالج
 األمراض .    

 
الميا  وحجزها  رارالستجتقنيات حديثة  المشاريع المائية 

واستخراجها من باطن األرض الستصالح 
األراضي  وحجز ميا  األنهار لتنظيم جريانها 

خدامها في الزراعة والشرب وتوليد الطاقة الست
ال هربائية  وبالتالي زيادة المحاصيل الزراعية  

لإلنسان. )كالسدود  وت مين حياة االستقرار
 وقنوات الري .
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 (5ممحق رقم)

 اختبار المفاىيم االجتماعية                           

 بيانات أولية

 .الشعبة :..........                                 .......................... االسم :

  100الدرجة ال لية : )                               .....................الصف : 

 دقيقة  50مدة االختبار : 

 تعميمات االختبار: 

 عزيزي التلميذ:

 اقرأ التعليمات قبل البدء باإلجابة

  سؤاال  من نوع 20الث مجموعات من األسئلة المجموعة األولى تشمل )يت ون االختبار من ث 
  سؤاال  يت ون كل سؤال من شقين  الشق 11االختيار من متعدد  والمجموعة الثانية تشمل )

األول من نوع االختيار من متعدد أيضا  يليه الشق الثاني وهو جزء مفتوح ت تب فيه تفسيرا  
 ي الشق األول  والمجموعة الثالثة تشمل سؤالين مقاليينالختيار  اإلجابة الصحيحة ف

 يرجى قراءة األسئلة بدقة وتحديد إجابت  حسب ما يتطلبه السؤال من إجابة.

 ضع دائرة واحدة فقط حول حرف اإلجابة الصحيحة وفق ما ترا  مناسبا  من اإلجابات األربع-
 . المذكورة

 سيوض  ل  المثال ا تي طريقة اإلجابة:
 مى عملية تحويل المواد األولية الخام إلى مواد يستفيد منها اإلنسان ب:  تس
 الصناعة -التجارة                  ب - أ
 الزراعة -د                السياحة  -ج
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 المسم األول: المجموعة األولى:أسئلة االختبار : 

 لدٌن الخرٌطة الصماء اآلتٌة للوطن العربً :
 

 
 
 _ تمع سورٌا بالنسبة للوطن العربً فً الجزء:1س

 أ_ األعلى.                ب_ الشمالً.    
 ج_ الجنوبً.             د_  الشمالً الشرلً.   

 لدٌن الخرٌطة الصماء اآلتٌة لبالد الشام : 

 
 
 تمع سورٌا بالنسبة لبالد الشام فً : -2س
 الشمال. -الوسط.                ب - أ
 الغرب. -شرق.                 دال -ج

 الدول التً تحد سورٌا من الجهات األربع هً: -3س
 األردن جنوباً. –تركٌا شماالً  –لبنان وفلسطٌن غرباُ  –العراق شرلاً  - أ

 العراق جنوباً. –لبنان وفلسطٌن شماالً  –تركٌا غرباً  –األردن شرلاً  - ب
 األردن جنوباً. –ن شماالً لبنان وفلسطٌ –العراق غرباً  –تركٌا شرلاً  -ج
 األردن جنوباً. –تركٌا شماالً  –العراق غرباً  –لبنان وفلسطٌن شرلاً  -د

 ٌمصد بالمجموعة التضارٌسٌة: -4س
 مظاهر طبٌعٌة لسطح األرض. -كل ما نشاهده على األرض.                  ب - أ

 ة جبال.مجموع -د                                   مجموعة سهول. -ج 

نسمً المظاهر التضارٌسٌة التً تمثلها كل من األرض المنبسطة واألرض المنخفضة عما  -5س
 حولها على الترتٌب ب : 

 الوادي. –السهل  -المنخفض.                    ب –الوادي  - أ
 أسفل الجبل. –السهل  -المنخفض.  د –السهل  -ج 

 اآلتٌة: لدٌن المظاهر التضارٌسٌة التً تمثلها الصور

 
 الصور على الترتٌب: -6س

 جبل. -تل -هضبة -تل.                                     ب -جبل -هضبة -أ     
 هضبة. -جبل -تل -هضبة.                                        د -تل -جبل -ج  
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 منطمة من: الخلٌج -7س
 الماء محاطة بالٌابسة من ثالث جهات. -ب       الماء محاطة بالٌابسة من أربع جهات.          - أ
 الٌابسة محاطة بالماء من جهتٌن.  -الٌابسة محاطة بالماء من ثالث جهات.                 د -ج   
 الرأس: –8س

 رأس البسٌط. -لمة الجبل.                                      ب - أ
 منطمة من الماء ممتدة فً الٌابسة. -د       منطمة من الٌابسة ممتدة فً الماء.         -ج 
 نسمً مجرًى من الماء العذب السطحً دائم الجرٌان: -9س

 النبع. -الجدول.                 ب - أ
 البحٌرة. -النهر.                     د -ج  
 نسمً منطمة من الماء محاطة بالٌابسة من أربع جهات : -10س

 ة. بحٌر -جزٌرة.              ب - أ
 نهر. -خلٌج.                  د -ج    
 نطلك على المنطمة المجاورة للبحر : -11س

 الالذلٌة.  -الشاطئ.                              ب - أ
 طرطوس. -الساحل.                                 د -ج  

 لدٌن خرٌطة الجمهورٌة العربٌة السورٌة طبٌعٌاً:

 
 تمثل السهول الساحلٌة فً سورٌا: -12س

 أ_ المنطمة الممتدة بٌن خط الساحل والجبال الغربٌة . 
 المنطمة الممتدة بٌن خط الساحل والسهول الشرلٌة. -ب
 منطمة واسعة تعادل نصف مساحة سورٌا.   -ج
 السهول المرٌبة من البحر. -د

 ل الغربٌة والشرلٌة ب:نسمً المنطمة التضارٌسٌة الوالعة بٌن سالسل الجبا -13س
 الهضاب الداخلٌة. -السهول الداخلٌة.                 ب - أ

 األودٌة والحفر. -السهول الساحلٌة.د -ج  

 لدٌن ممطعاً تضارٌسٌاً للجمهورٌة العربٌة السورٌة: 

 
 المناطك التضارٌسٌة التً تراها أمامن من الغرب إلى الشرق بالترتٌب:-14س

 البادٌة.  –الهضاب والسهول الداخلٌة  –الجبال الداخلٌة   –الجبال الساحلٌة  –سهول الساحلٌةال - أ

 البادٌة.  –الجبال الساحلٌة  –الجبال الداخلٌة  –الهضاب والسهول الداخلٌة  –السهول الساحلٌة - ب

 ال الداخلٌة. الجب –الجبال الساحلٌة  –البادٌة  –السهول الساحلٌة  –الهضاب والسهول الداخلٌة  -ج

 البادٌة.  –السهول الساحلٌة  –الهضاب والسهول الداخلٌة  –الجبال الساحلٌة  –الجبال الداخلٌة  -د
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تتمٌز منطمة البادٌة بارتفاع درجات حرارتها صٌفاً وللة أمطارها لبعدها عن المؤثرات البحرٌة,  -15س
 وهذا ما ٌعبر عن حالة :

 الطمس. -ب  الجو.                           - أ
 الضغط الجوي. -د               المناخ.              -ج   

 الموارد المتجددة موارد: -16س
 تتجدد باستمرار. -جدٌدة.                       ب - أ

 مائٌة. -تتجدد لفترة محددة.            د -ج  

 الموارد غٌر المتجددة موارد: -17س
 ببطء شدٌد.تتجدد  -ال تتجدد أبداً.                  ب - أ

 الخٌاران ب وج فمط. -لد تنتهً بمرور الزمن.        د -ج  

 سمٌت الموارد المائٌة الجوفٌة هكذا ألنها مٌاه: -18س
 موجودة تحت األرض وال تظهر على سطح األرض. - أ

 موجودة فً باطن األرض وتظهر على سطح األرض.  - ب
 غٌر صالحة للشرب. - ج
 األنهار والبحار. - د

 الطبٌعٌة:ٌمصد بالبٌئة  -19س
 الغابة التً تعٌش فٌها الحٌوانات المفترسة. - أ

 المكان الذي ٌعٌش فٌه اإلنسان والحٌوان. -ب   
  األراضً الزراعٌة المروٌة بمٌاه األمطار. -ج  
 المكان الذي ٌعٌش فٌه اإلنسان مع مكونات أخرى. -د   

 لدٌن خرٌطة البٌئات الطبٌعة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة: 

 
 تتوزع البٌئات الطبٌعٌة من الغرب إلى الشرق كما ٌلً البٌئة المتوسطٌة : -20س

 شبه الرطبة . –الجافة  –شبه الجافة  –الرطبة - أ
 شبه الرطبة. –الرطبة  –شبه الجافة  –الجافة  - ب
 الجافة.  –شبه الجافة  –شبه الرطبة  –الرطبة  - ج
 الجافة. –شبه الجافة  –الرطبة  –شبه الرطبة  -د

 

: ضن دائرة حول حرف اإلجابة الصحيحة وفق ما تراه مناسبًا من اإلجابات المجموعة الثانية
 .األربن المذكورة من ذكر السبب )التبرير( الختيارك ىذه اإلجابة

 األسئلة 

 ٌجاور سورٌا من الغرب بحراً ٌعطٌها أهمٌة هو البحر: -21س
 األحمر. -ب    األسود.                             - أ
 المتوسط.. -المٌت.                                 د -ج   

 السبب:...................................................................................
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 ال ٌنتمً أو ال تنتمً إلى منطمة الهضاب والسهول الداخلٌة فً سورٌا: -22س
 سهول الجزٌرة. -ب      هضبة حلب.              - أ

 جبل الشٌخ. -جبل عبد العزٌز.                د -ج  
السبب فً عدم انتماء ..........................إلى منطمة الهضاب والسهول الداخلٌة فً سورٌا 

 .........هو ...........................................................................................
والسبب فً انتماء .........................................................................إلى 

منطمة الهضاب والسهول الداخلٌة فً سورٌا هو 
.......................................................... 

 ٌمثل الشكل اآلتً نوعٌن من الموارد: -23س
 شمسً                         اسطوانة غاز سخان      

 
 األول غٌر متجدد والثانً متجدد. -األول متجدد والثانً غٌر متجدد.ب - أ

 كالهما غٌر متجدد. -كالهما متجدد.                                    د -ج 
........................... السبب:.ألن األول:........................................................

 وألن الثانً ..........................................................................................

 ٌمثل الشكل اآلتً نوعٌن من الموارد المائٌة: -24س
 بحٌرة                                      بئر         

 
 األول سطحً والثانً جوفً. -ً سطحً.             باألول جوفً والثان - أ
 كالهما جوفً. -كالهما سطحً.                             د -ج   

 السبب ألن األول :..................................................................................
 .......................................................والثانً : .................................. 

 من أهم الموارد المائٌة السطحٌة فً سورٌا: -25س
 الٌنابٌع. -األنهار.                       ب - أ

 البحار. -اآلبار.                         د -ج  
 ...............................السبب:.......................................................

 تكون الحرارة معتدلة شتاء مرتفعة صٌفا فً كل من البٌئات المتوسطٌة: -26س
 شبه الجافة. –الرطبة  - أ

 شبه الجافة. -شبه الرطبة  -ب   
 شبه الرطبة. -الرطبة -ج  
 شبه الجافة. -الجافة -د   

 .......................................السبب:............................................
 من الحٌوانات التً تعٌش فً البٌئة المتوسطٌة شبه الجافة: -27س

 السناجب. -األرانب.                    ب - أ
 الجمال. -الغزالن.                      د -ج  

 ...................السبب:...............................................................
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 ٌزداد عدد السٌاح صٌفاً فً مناطك مثل:  -28س
 كسب. -حلب.                                      ب - أ

 الرلة.  -تدمر.                                     د -ج
 ...........العامل المسبب : .....................................................................

 ٌتمٌز الساحل بمناخ: -29س
 حار. -جاف.                                  ب - أ
 معتدل. -بارد.                                    د -ج    

 العامل المسبب  هو:.................................................................................. 

 لصور المعروضة أنواع مختلفة من البٌئات المتوسطٌة :تمثل ا -30س
 تدمر -4حٌوان المها          -3سد الفرات           -2الجبال الساحلٌة      -1

 
 رطبة والثالثة شبه جافة.  الثانٌة-األولى رطبة والثالثة شبه جافة.                     ب - أ

 األولى شبه جافة والثالثة رطبة. -والرابعة رطبة.                      د الثانٌة شبه جافة -ج
 السبب:......................................................................................

.............................................................................................. 

إن اتساع مساحة األراضً الماحلة وامتدادها على األراضً الخصبة ٌشكل ظاهرة  -31س
 تعرف ب : 

 البادٌة.  -الٌابسة.                              ب - أ
 الوادي. -التصحر.                             د  -ج    

 .............................................................................السبب : .......

 : أجب عن السؤالين اآلتيين:يالقسم الثان

 األسئلة 

 : من المشارٌع المائٌة المحدثة فً سورٌا )السدود و لنوات الري(32
 ما رأٌن بهذه المشارٌع؟

 ر جٌدة. غٌ -جٌدة.                                ب - أ
 وضح السبب؟

 السبب فً أنها جٌدة: ..............................................................................
 السبب فً أنها غٌر جٌدة: ........................................................................

 

 موارد المتجددة وغٌر المتجددة من الهدر:من اإلجراءات المتبعة للحفاظ على ال :33
 إطفاء المصباح الكهربائً نهاراً  -
 زراعة األشجار وعدم لطعها -

الترح ثالثة إجراءات أخرى ٌمكن أن نموم بها لنحافظ على استمرارٌة مواردنا الطبٌعٌة لفترة 
 أطول.
1- ........................................................................................ 
2- ......................................................................................... 
3- ......................................................................................... 
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 (6ممحق رقم)
 مقياس أسموبي التعمم )السطحي والفعال(

 اسم التلميذ : ................................. الشعبة : ....................................
عزيزي التلميذ : توجد طر  كثيرة مختلفة يتبعها التالميذ في تعلمهم وتريد الباحثة أن تعرف 

 طريقت  المفضلة في التعلم .
ل عبارة بصوت عال    وعلي  أن تتابع في المقياس الذي مع    وتضع عالمة      سوف أقرأ ك

(  أمام العبارة وتحت اإلجابة التي تتفق مع طريقت  في التعلم . أجب بصراحة وأمانة علما  
أنه ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة   وستحا  إجابت  بالسرية التامة   ولن يطلع عليها 

 لباحث الستخدامها في أغراض البحث العلمي .أحد سوى ا

 أبدا   أحيانا   دائما   عبارات المقياس       
    أعتمد على التخمين)الحزر  في اإلجابة عن األسئلة                                -1
    أنتظر ألرى ما يفعله التالميذ ا خرون ثم أفعل مثلهم                     -2
    الخاصة بالواجبات المنزلية من أحد زمالئي  أنقل اإلجابات -3
    أحفل المعلومات حرفيا عن ظهر قلب حتى لو لم أفهمها  -4
    أضع خطوطا تحت األفكار التي أجدها أ ثر أهمية من غيرها أثناء الدراسة -5
    أ تب المالحظات التي يقدمها المعلم على دفتر خاص   -6
    ة لالمتحان                      أ تفي بدراسة بعض الفقرات المتوقع -7
    أجد صعوبة في اإلجابة عن أسئلة المقارنة في االمتحان  -8
    أحفل الدرس بتحويله على شكل أسئلة وأجوبة  -9
    أستفيد من معلومات الدرس السابقفي فهم الدرس الجديد -10
    أضع قائمة بالمفاهيم الجديدة التي أتعلمها  -11
    إعادة فكرة يمكنني أن أشرحها بكلماتي الخاصة إذا طلب مني المعلم -12
    أطبق المعلومات التي أدرسها في حياتي اليومية            -13
    أتعلم ألحصل على عمل جيد في المستقبل فقط              -14
    أقرأ دروسي حتى ال يغضب مني والدي   -15
    أجتهد في دراستي ألنني أجد الموضوعات ممتعة   -16
    قراءة الدرس بال امل بدال من قراءة أسئلته فقط             أفضل -17
    سيكون من الجيد أن أستطيع النجاح في االمتحان دون بذل ال ثير من الجهد -18
    أهتم بقراءة دروسي من أجل االستفادة منها في حياتي اليومية -19
    م المادة  أهتم بالحصول على درجات مرتفعة في االمتحان أ ثر من اهتمامي بفه -20
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 (7ممحق )
 لتحكيم البرنامج التعميمي خطاب موجو لمسادة المحكمين

 السيد الدكتور.......................المحترم
 تقوم الطالبة بإجراء بحث بعنوان:

"أثر استخدام نموذج بوسنر في إحداث التغيير المفاىيمي واالحتفاظ بو لدى التالميذ ذز  
 طحي والفعال( في الدراسات االجتماعية"التعمم )الس

 ولمتطمبات البحث تضن الطالبة بين أيديكم:
المحتوى التعليمي لوحدة )الطبيعة في الجمهورية العربية السورية  من كتاب الدراسات  .1

 االجتماعية للصف الرابع األساسي.
علمية الصحيحة المفاهيم االجتماعية المستخرجة من المحتوى التعليمي للوحدة وداللتها ال .2

 مفهوما . 30وبل  عددها 
 لمحة تعريفية عن نموذج التغيير المفاهيمي لبوسنر. .3
 الخطة المعتمدة لتخطيط الدروس من قبل الباحثة. .4
الدليل التعليمي )الخطط اليومية لدروس الوحدة وفق خطوات بوسنر متضمنة الهداف  .5

 –مسار الدرس  –يات التعليمية الطرائق واالستراتيج –المهارات التعليمية  –التعليمية 
 ورقة العمل ل ل درس من الدروس .

 جدول المواصفات واختبار المفاهيم االجتماعية القبلي / البعدي. .6
ول ي تتصف أدوات البحث بالموضوعية ال بد من اطالع الخبراء والمتخصصين عليها  وذل  

 إلزالة األغال  منها وجعلها فعال تقيس ما وضعت لقياسه.
 ترجو الطالبة أن تحظى هذ  األدوات باهتمامكم وتحكيمكم من حيث: لذل 

 المفاهيم المستخرجة ومناسبتها للمحتوى التعليمي. -
مناسبة األهداف التعليمية للطريقة المستخدمة والوحدة التعليمية المرفقة  وللمتعلم ومستوا   -

 العمري.
 مناسبة الطريقة التعليمية لنموذج بوسنر. -
 المستخدمة )أورا  عمل التالميذ  للمفاهيم االجتماعية. مناسبة األنشطة -
 مناسبة التفسيرات المدعمة باألمثلة والنقاش لعملية التغيير المفاهيمي. -
 مناسبة األمثلة والالأمثلة المقدمة عن المفاهيم االجتماعية. -
 .حذف أو تعديل ما ترونه مناسبا  في الدليل أو إضافة أية أفكار أخرى ترونها مناسبة -
مناسبة جدول المواصفات للوحدة التعليمية من حيث المفاهيم والموضوعات وعدد  -

 الحصص.
 مناسبة االختبار المستخدم من حيث الشكل والمضمون والطول والعبارات والبدائل. -

 مع الشكر الجزٌل لتعاونكم                          

 صونالطالبة: زٌنب غ                                                                         
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 (8ممحق رقم)

 ي, والفعال(لتحكيم مقياس أسموبي التعمم)السطح خطاب موجو لمسادة المحكمين

 السيد الدكتور........................المحترم                           

أعرض أمامكم ممٌاس أسلوبً التعلم )السطحً والفعال( والذي استندت فً تصمٌمه إلى األفكار 

والكتابات النظرٌة واألدبٌات الخاصة بالموضوع, ولد اشتمت عباراته من عدد من المماٌٌس 

ة واألجنبٌة المترجمة التً وضعت لمٌاس هذا الموضوع, وذلن لتكون العبارات مناسبة العربٌ

 لتالمٌذ الصف الرابع األساسً, وتغطً الموضوع بشكل متكامل.

 والمماٌٌس التً تم االستناد إلٌها هً: 

ممٌاس استراتٌجٌات التعلم السطحٌة والفعالة , تعرٌب وتمنٌن : د / نبٌل دمحم  -

 (2003زاٌد)

ستبانه عملٌات الدراسة المعدلة ذات العاملٌن تعرٌب وتمنٌن : د /عبد المنعم أحمد ا -

 (2004الدردٌر)

 (1996لائمة مهارات التعلم واالستذكار للدكتور محسن دمحم عبد النبً ) -

 (1990ممٌاس أسالٌب التعلم إعداد الدكتور مرزوق عبد المجٌد أحمد مرزوق ) -

لفعال( ودافع االنجاز المدرسً إعداد الدكتورة لبنى ممٌاس أسلوبً التعلم )السطحً وا -

 (2009جدٌد )

( عبارة لمٌاس الطرٌمة التً ٌدرس بها تالمذة الصف الرابع األساسً 20ٌتكون الممٌاس من ) 

فً مادة الدراسات االجتماعٌة وذلن لمعرفة التالمٌذ ذوي التعلم السطحً والفعال بشكل أكبر 

 الذي ألوم به وهو بعنوان : وذلن من أجل إجراءات البحث 

أثر استخدام نموذج بوسنر في إحداث التغيير المفاهيمي واالحتفاظ به لدى التالميذ  ذوي )

 (التعلم )السطحي والفعال(  في الدراسات االجتماعية

أرجو منكم المراءة بدلة وتحكٌمه من حٌث صالحٌة بنوده وكفاٌتها لمعرفة أسلوب التعلم الذي 

ذ فً دراسة مادة الدراسات االجتماعٌة, وإسماط ما هو غٌر مناسب من البنود أو ٌتبعه التلمٌ

تعدٌله, وإضافة بنود جدٌدة إذا وجدتم أنها مناسبة لتالمذة الصف الرابع األساسً وإضافة أي 

 مالحظات أخرى ترون ضرورة وضعها.

طالع علٌه إذا استنسبتم علماً أنه تم إرفاق شرحاً موجزاً ألسلوبً التعلم )السطحً والفعال( لال

 ذلن.                 

 مع الشكر الجزٌل لتعاونكم                          

 صونالطالبة: زٌنب غ                                                                         
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 يةسئمة اختبار المفاىيم االجتماعأل والتمييزمعامل الصعوبة  (9ممحق رقم )
 

 معامل التمييز معامل الصعوبة رقم السؤال
1.  45 0.57 
2.  80 0.57 
3.  85 0.28 
4.  75 0.42 
5.  60 0.28 
6.  70 0.28 
7.  80 0.28 
8.  80 0.28 
9.  75 0.57 

11.  45 0.42 
11.  80 0.28 
12.  70 0.28 
13.  70 0.28 
14.  45 0.28 
15.  80 0.42 
16.  85 0.28 
17.  70 0.71 
18.  75 0.42 
19.  55 0.57 
21.  80 0.28 
21.  70 0.71 
22.  30 0.85 
23.  50 0.71 
24.  65 0.57 
25.  35 0.28 
26.  50 0.42 
27.  75 0.42 
28.  70 0.42 
29.  75 0.57 
31.  40 0.28 
31.  65 0.42 
32.  45 0.71 
33.  55 0.71 
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 (10الممحق رقم )                                  

 مفتاح تصحيح اختبار المفاىيم االجتماعية

 د ج ب أ رقم السؤال
1    × 
2  ×   
3 ×    
4  ×   
5   ×  
6 ×    
7  ×   
8   ×  
9   ×  
10  ×   
11   ×  
12 ×    
13    × 
14 ×    
15   ×  
16  ×   
17    × 
18  ×   
19    × 
20   ×  
البممممممديل د  والسممممممبب: ألنهمممممما تقممممممع علممممممى الواجهممممممة الشممممممرقية للبحممممممر المتوسممممممط  21

لعديممممد مممممن الممممدول إلممممى الممممذي يصمممملها بشمممممال أفريقيمممما وأوروبمممما وتعتبممممر منفممممذا  ل
 البحر المتوسط.

البممممديل د  والسممممبب فممممي عممممدم انتممممماء جبممممل الشمممميخ ألنممممه منطقممممة مرتفعممممة جممممدا   22
 ينتمي إلى منطقة لها قمة.
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البممممممممديل أ  والسممممممممبب: ألن األول يعتمممممممممد علممممممممى الطاقممممممممة الشمسممممممممية المتمممممممموفرة  23
باسمممممتمرار وألن الثممممماني يعتممممممد علمممممى الغممممماز وهمممممو ممممممن مشمممممتقات المممممنفط وهمممممو 

 رد غير متجدد "يتشكل ببطء شديد".مو 
البمممممممديل ب  والسمممممممبب: ألن األول مصمممممممدر المممممممماء فيمممممممه همممممممو األمطمممممممار التمممممممي  24

تجممممري علممممى سممممط  األرض والثمممماني مصممممدر الممممماء فيممممه هممممو الميمممما  الجوفيممممة 
المتسمممممممربة عبمممممممر الصمممممممخور والمتجمعمممممممة فمممممممي جممممممموف األرض وتظهمممممممر علمممممممى 

 شكل آبار وينابيع.
هممممممممار مممممممممورد سممممممممطحي دائممممممممم تتجممممممممدد مياههمممممممما البممممممممديل أ  والسممممممممبب: ألن األن 25

 باستمرار وقد ُأقيمت عليها مشاريع مائية مختلفة.
  البديل ب  والسبب: قربها من البحر. 26
 البديل د  والسبب: ألنها قادرة على تحمثل العطش وتخزين الميا . 27
البمممممديل ب  والسمممممبب: اعتمممممدال المنممممماخ فيهممممما وكونهممممما منطقمممممة جبليمممممة مرتفعمممممة  28

 ظر خالبة.ذو منا
 البديل د  والسبب: القرب من البحر 29
البمممممممديل أ   والسمممممممبب: ألن األولمممممممى تمثثمممممممل منطقمممممممة جبليمممممممة أشمممممممجارها كثيفمممممممة  30

)ذكممممممر أي مممممممن خصممممممائص البيئممممممة الرطبممممممة   والثالثممممممة تمثممممممل حيمممممموان المهمممممما 
 الذي يعيش في البيئة شبه الجافة.

الجمممممائر وحمممممر  البمممممديل ج  والسمممممبب: قطمممممع األشمممممجار بشمممممكل كبيمممممر  والرعمممممي  31
 الغابات.

المشممممماريع المائيمممممة جيمممممدة ألنهممممما تمممممؤمثن مصمممممدر ري دائمممممم للمزروعمممممات وتمنمممممع  32
الفيضمممممانات حيمممممث تحجمممممز ميممممما  األنهمممممار خلفهممممما  وتولثمممممد ال هربممممماء وبالتمممممالي 

 تزيد من كمية اإلنتاج وتساعد في التقدم االقتصادي في سورية.
 أية إجراءات جديدة لم يتم ذكرها في الدرس. 33
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