مجل ددالل 2009 /

العدد الثالث والثالثون
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة ديالى
كلية التربية الرياضية

اثر استخدام أنموذج كلوزماٌر فً تحصٌل طالبات
الصف الثانً معهد إعداد المعلمات
وتنمٌة تفكٌرهن العلمً

بحث تقدمت به
المدرس المساعد

هديـل ساجد إبراهيم
طرائق تدريس العلوم العامة

2007م

1429هـ

516

مجل ددالل 2009 /

العدد الثالث والثالثون

ملخـص البحـث
ٌهدؾ البحث الحالً إلى :
 .1تعرؾ اثر استخدام أنموذج كلوزماٌر فً تحصٌل طالبات الصؾ الثانً معهد إعداد المعلمات فً مادة
العلوم العامة .
 .2تعرؾ اثر استخدام أنموذج كلوزماٌر فً تنمٌة التفكٌر العلمً لدى طالبات الصؾ الثانً معهد إعداد
المعلمات فً مادة العلوم العامة .
وألجل تحقٌق هدؾ البحث اختارت الباحثة معهد إعداد المعلمات  /بعقوبة قصدٌا ً ووضعت الفرضٌتٌن
الصفرٌتٌن الخاصة بهدفً البحث  .تم استخدام المنهج التجرٌبً لهذه الدراسة لمالبمته لها .
ولقد بلؽت العٌنة التً اختارتها الباحثة (

 )129طالبة توزعت على مجموعتٌن تجرٌبٌة بواقع ( )33

طالبة وضابطة بواقع ( )33طالبة  .وقد كافأت الباحثة مجموعتً البحث فً عدد من المتؽٌرات هً  :العمر
الزمنً محسوبا ً باألشهر  ،التحصٌل الدراسً  ،واختبار الذكاء  ،وبعد صٌاؼة األهداؾ السلوكٌة وإعداد
الخطط التدرٌسٌة أعدت الباحثة اختبارا تحصٌلٌا تكون من (  )30فقرة من االختبارات الموضوعٌة وتم التأكد
من صدقه وثباته وبعد االنتهاء طبق على مجموعتً البحث  ،تمت معالجة البٌانات إحصابٌا باستخدام االختبار
التابً  T-Testوأظهرت النتابج ما ٌلً :
 .1تفوق طالبات المجموعة التجرٌبٌة على طالبات المجموعة الضابطة فً االختبار التحصٌلً .
 .2تفوق طالبات المجموعة التجرٌبٌة على طالبات المجموعة الضابطة فً مقٌاس التفكٌر العلمً .
وبعد ذلك أوصت الباحثة بعدد من التوصٌات والمقترحات منها استخدام أنموذج كلوزماٌر التعلٌمً فً
مادة العلوم العامة وإجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالٌة فً صفوؾ دراسٌة أخرى .

الباحث
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مشكلة البحث
تتمثل مشكلة البحث فً وجود فهم خاطا لمجموعة من المفاهٌم التً تخص مادة العلوم العامة لدى طالبات
الصؾ الثانً معهد إعداد المعلمات ذلك من خالل استطالع أراء عدد من مدرسات مادة العلوم العامة فً المعهد خالل
مالحظاتهم إن بعض الطالبات ٌحفظن بعض المفاهٌم وهن ؼٌر قادرات على استعمالها االستعمال الصحٌح زٌادة على
خلطهن بٌنها .
ومن أهداؾ تدرٌس العلوم العامة هو الفهم الصحٌح للمفاهٌم الخاصة بالعلوم ولكً ٌتحقق هذا الهدؾ البد من
تشخٌص المفاهٌم ذات الفهم الخاطا لدى الطالبة ومعالجته عن طرٌق األسالٌب والنماذج التدرٌسٌة التً ظهرت فً
اآلونة األخٌرة ومنها أنموذج كلوزماٌر التعلٌمً فً تدرٌس المفاهٌم الخاصة بالعلوم العامة لطالبات الصؾ الثانً
فربما تساعد الخطوات التً تتبع فً تدرٌس هذه المادة على وفق هذا األنموذج على تنظٌمها ووضعها فً إطار هٌكلً
ومفاهٌمً ٌساعد على الربط بٌنها وبالتالً ٌسهل فهمها وتذكرها فٌما بعد .
حٌث إن استخدام األسالٌب والطرابق االعتٌادٌة المعتمدة على الحفظ واستظهار المادة التعلٌمٌة والمتمثلة
بضعؾ التخطٌط المسبق لألسلوب الذي ٌتبع فً تدرٌس مفهوم معٌن من قبل المدرس جعل التدرٌس ٌسٌر بصورة
نمطٌة لمعظم الدروس من اجل تزوٌد المتعلم بأكبر كمٌة من المعلومات والمفاهٌم وقلة االهتمام بربطها بشكل ٌظهر
فً بنٌة المتعلم التكامل والتوازن فٌما بٌنها األمر الذي ٌجعل المفاهٌم واألفكار مشتتة فً ذهن المتعلم وعرضة للنسٌان
والفهم الخاطا لها ( العزي  ،2000ص. )3
والمتأمل للواقع الفعلً لتدرٌس العلوم ٌتضح له أن طرق التدرٌس تتركز على الجانب المعرفً بوصفه هدفا ً
ربٌسٌا ً وحٌداً للتربٌة العلمٌة ،وأن واقع تعلٌم العلوم ٌتصؾ بالكثٌر من الصفات ؼٌر المرؼوب فٌها  ،مثل التشجٌع
على حفظ حقابق ؼٌر مترابطة  ،وعلى نحو ؼٌر وظٌفً  ،ودون توافر المعنى والفهم الكافً لها  ،وعدم ربطها بأطر
مفاهٌمٌة عامة  ،ونقص فً دروس االستقصاء  ،وندرة المواقؾ التعلٌمٌة التً تقود إلى تعلم التفكٌر (عبد اللطٌؾ
 ، 2006،انترنت ) .
لذلك ارتأت الباحثة استخدام هذا األنموذج على طالبات معهد إعداد المعلمات وتم اختٌار هذا المعهد مٌدانٌا ً
للدراسة الحالٌة لما لهذه المؤسسة التربوٌة من أهمٌة باعتبارها القاعدة األساسٌة فً رفد المرحلة االبتدابٌة بكوادر
مؤهلة علمٌا ً وتربوٌا ً ومهنٌا ً لمهنة التعلٌم وذلك الن اكتسابهن لطرابق وأسالٌب تدرٌسٌة جدٌدة إثناء فترة إعدادهن فً
المعهد ٌساعدهن على تطبٌق هذه النماذج واألسالٌب على المرحلة االبتدابٌة إلعداد جٌل ناجح .
أهمٌة البحث والحاجة إلٌه
تسعى التربٌة إلى إعداد الفرد لٌكون عنصرا اٌجابٌا ً قادراً على التفكٌر واإلبداع واإلسهام فً تطوٌر المجتمع ،
بما ٌحقق لإلفراد االرتقاء والتطوٌر إلى مستوٌات أفضل( الحٌلة  ، 1999ص. )19
إذ ٌواجه العالم الٌوم ثورة علمٌة وتكنولوجٌة واسعة وتؽٌرات سرٌعة وتطورات هابلة فً المعرفة العلمٌة
وتطبٌقاتها والتً أصبحت سمة ممٌزة من سمات العصر الحالً  ،فرضت وضعا ً جدٌداً على التربٌة بضرورة مراجعة
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أهدافها وبرامجها وتنظٌمات مؤسساتها وأسالٌب عملها وتشخٌص النواحً التً تتطلب تطوٌراً واقتراح البدابل فً
الطرابق واألسالٌب المستخدمة وعلى وفق القواعد العلمٌة التً هً جزء من عملها وطبٌعة أدابها ( الحٌلة

، 2000

ص. )19-18
وبالنظر ألهمٌة المفاهٌم العلمٌة فقد أولى المربون تنظٌم مناهج العلوم على أساس المفاهٌم بطرٌقة تتحاشى تفكك المادة
الدراسٌة اهتماما ً كبٌراً وتقدم للطلبة مواقؾ تعلٌمٌة مفٌدة (كاظم وسعد  ،1985ص. )375
ومن هنا اتجهت التربٌة فً العصر الحدٌث إلى استعمال المفاهٌم فً بناء نماذج تعلٌمٌة حدٌثة لتكون حالً
لمشكلة استظهار الطلبة للمادة وحفظها من دون استٌعاب وقدرة على التطبٌق لضعؾ استبقابهم لها ( إبراهٌم ، 1987
ص ، ) 78إذ تساعد تعلم المفاهٌم الطالب على وضع نظام لترتٌب المعلومات والخبرات التً مرت به فهً تشكل
نظاما ً لحفظ المعانً ووضع المعلومات فً مكانها المعرفً المناسب ( الخوالدة

 ، 1988ص ، )5كما تساعد على

تنمٌة التفكٌر العلمً لدى الطالب وعلى إكسابه المهارات العقلٌة التً تتعدى استظهار المعلومات إلى استعمالها
وتوظٌفها الحقٌقً ( دٌك ، 1992ص. )22
وبناءاً على ذلك البد إن تتطور أسالٌب وطرابق تدرٌس العلوم فلم ٌعد مقبوالً االقتصار على الحفظ بل االهتمام
بفهم الطالب لتلك المعارؾ وتوظٌفها فً تطوٌر تفكٌره ومعارفه ومهاراته واتجاهاته العلمٌة  ،وقد شهدت السنوات
األخٌرة تؽٌرات مهمة فً تدرٌس العلوم لعل أبرزها التركٌز على جوانب التعلم الثالث المعرفٌة والوجدانٌة والمهارٌة
كونها من الجوانب األساسٌة المكونة لشخصٌة الطالب ( النجدي وآخرون  ، 1999ص. ) 23
وٌرى ( مرعً ومحمد  ) 2002إن الطرٌقة الجٌدة فً التدرٌس هً التً توظؾ كل مصادر التعلم المتوافرة
فً البٌبة المحلٌة  ،وان تراعً طرٌقة البحث والتفكٌر الخاصة بتلك المادة الدراسٌة وتنمً لدى المتعلمٌن القدرة على
التفكٌر بكل أنواعه ِ ( مرعً ومحمد  ، 2002ص. ) 36
لذلك ٌعد التفكٌر العلمً هدفا ً من أهداؾ التربٌة حٌث ٌرى التربوٌون والمختصون فً تدرٌس العلوم إن ٌكون
تنمٌة التفكٌر العلمً واحداً من األهداؾ والؽاٌات األساسٌة التً ٌنبؽً للتربٌة العلمٌة تحقٌقها لدى اإلفراد المتعلمٌن
( زٌتون  ، 2001ص. ) 94
إن التفكٌر العلمً ٌمكن إن ٌتخذ األسلوب العلمً فً حل المشكالت فهو طرٌقة للبحث عن الحقٌقة فً موقؾ
من المواقؾ وفً النظر إلى األمور نظرة تعتمد أساسا على العقل والبرهان المقنع بالتجربة أو بالبدٌل وعلٌه ٌمكن
القول إن المعلومات والمفاهٌم العلمٌة تعد أدوات عمل التفكٌر العلمً (نبٌل ، 2000ص. ) 35
والفكرة األساسٌة فً التفكٌر العلمً هً إن الشخص ٌفكر إذا واجهه موقؾ محٌر أو مربك أو مشكلة وبعد إن ٌحدد
المشكلة  -فً صٌؽة سؤال ؼالبا ً – ٌضع الفروض أو الحلول المختلفة المحتملة  ،ثم ٌسعى لجمع البٌانات بطرق
موضوعٌة بحٌث ٌستطع على ضوبها قبول بعض الفروض ورفض بعضها األخر  ،وبذا ٌصل إلى حل المشكلة
( عمٌرة  ، 1989ص. ) 120
لذلك ارتأت الباحثة تجرٌب أنموذج كلوزماٌر التعلٌمً فً تحصٌل طالبات الصؾ الثانً معهد إعداد المعلمات
وتفكٌرهن العلمً مقارنة بالطرٌقة االعتٌادٌة .
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هدف البحث
ٌهدؾ البحث الحالً إلى :
 .3تعرؾ اثر استخدام أنموذج كلوزماٌر فً تحصٌل طالبات الصؾ الثانً معهد إعداد المعلمات فً مادة العلوم
العامة .
 .4تعرؾ اثر استخدام أنموذج كلوزماٌر فً تنمٌة التفكٌر العلمً لدى طالبات الصؾ الثانً معهد إعداد المعلمات فً
مادة العلوم العامة .
فرضٌات البحث
ألجل تحقٌق هدفا البحث وضعت الفرضٌات الصفرٌة اآلتٌة :
 0.05بٌن متوسطات درجات طالبات المجموعة

 .1لٌس هناك فرق ذو داللة إحصابٌة عند مستوى داللة

التجرٌبٌة التً تدرس باستخدام أنموذج كلوزماٌر ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة التً تدرس باستخدام
الطرٌقة االعتٌادٌة فً التحصٌل .
 0.05بٌن متوسطات درجات طالبات المجموعة

 .2لٌس هناك فرق ذو داللة إحصابٌة عند مستوى داللة

التجرٌبٌة التً تدرس باستخدام أنموذج كلوزماٌر ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة التً تدرس باستخدام
الطرٌقة االعتٌادٌة على مقٌاس التفكٌر العلمً .
حدود البحث
ٌقتصر البحث الحالً على :
 .1طالبات الصؾ الثانً فً معهد إعداد المعلمات الصباحً  /بعقوبة للعام الدراسً  2008-2007م .
 .2الفصل الدراسً األول للعام الدراسً . 2008/2007
 .3كتاب العلوم العامة للصؾ الثانً  ،الفصول الثالثة األولى .
تحدٌد المصطلحات
أ  .األنموذج التدرٌسً . Teaching Model
 .1عرفه ( قطامً وناٌفة  ) 1998بأنه  " :اإلستراتٌجٌات التً ٌوظفها المدرس فً

الموقؾ التعلٌمً بهدؾ تحقٌق

نواتج تعلٌمٌة لدى الطالب مستنداً إلى افتراضات ٌقوم علٌها األنموذج وٌتحدد فٌها دور المدرس والطالب وأسلوب
التقوٌم المناسب " ( قطامً وناٌفة  ،1998ص. ) 36
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 .2عرفه ( نشواتً  )1987بأنه  " :مجموعة من اإلجراءات التً تمارس فً الموقؾ التعلٌمً والتً تتضمن تصمٌم
المادة التعلٌمٌة وأسالٌب تقدٌمها ومعالجتها " ( نشواتً  ، 1987ص. )317
أما تعرٌؾ أنموذج كلوزماٌر التعلٌمً فهو " األنموذج الذي وضعه كلوزماٌر من اجل تسهٌل تدرٌس المفاهٌم
وتبسٌطها للطلبة المتعلمٌن  ،وٌتضمن مهارتٌن ربٌسٌتٌن هما تحلٌل المفهوم وتحلٌل األمثلة " ( سعادة

، 1988

ص. ) 4-5
أما تعرٌف الباحثة إجرائٌا ً :
مجموعة من الخطوات واإلجراءات المنظمة التً تمارسها الباحثة فً إثناء تدرٌسها لطالبات المجموعة
التجرٌبٌة مادة العلوم العامة وبما ٌؤدي إلى تحقٌق الهدؾ المقصود من تحلٌل المفهوم وتحلٌل األمثلة واكتسابهن
المفاهٌم الخاصة بالعلوم وزٌادة تفكٌرهن العلمً .
ب .التحصٌل Achievement
 .1عرفه (أبو جادو  " ) 2000محصلة ما ٌتعلمه الطالب بعد مرور فترة زمنٌة وٌمكن قٌاسه بالدرجة فً اختبار
تحصٌلً وذلك لمعرفة مدى نجاح اإلستراتٌجٌة التً ٌضعها وٌخطط لها المدرس لٌحقق أهدافه وما ٌصل إلٌه الطالب
من معرفة تترجم إلى درجات " (أبو جادو  ، 2000ص. ) 469
 .2عرف ُه ( " )Good 1989انجاز أو كفاءة فً أداء مهارة أو معرفة ما "(.)Good1989 ,P. 7
أما تعرٌف الباحثة اجرائٌا ً :
مجموعة من المعارؾ والمعلومات والمفاهٌم المكتسبة من خالل تعلم لمادة الدراسٌة على وفق أنموذج كلوزماٌر مقاسه
بالدرجة الكلٌة التً تحصل علٌها الطالبة فً االختبار التحصٌلً المعد إلؼراض البحث الحالً .
ج .التفكٌر العلمً Scientific Thinking
.1

عرف ُه ( زٌتون  " ) 2001نشاط عقلً ٌستخدمه اإلنسان فً معالجة المشكالت التً تواجهه فً حٌاته الٌومٌة

وفً بحث المشكالت وتقصٌها بمنهجٌة ( طرٌقة ) علمٌة منظمة والوصول إلى حلول " (زٌتون ، 2001ص. )94
.2

عرفه ( النجدي وآخرون  " ) 1999كل نشاط عقلً هادؾ مرن ٌنصرؾ بشكل منظم فً محاولة لحل

المشكالت ودراسة وتفسٌر الظواهر المختلفة والتنبؤ بها والحكم علٌها باستخدام منهج معٌن ٌتناولها بالمالحظة الدقٌقة
والتحلٌل وقد ٌخضعها للتجرٌب فً محاولة التوصل إلى قوانٌن ونظرٌات " ( النجدي وآخرون  ، 1999ص. )69
أما تعرٌف الباحثة اجرائٌا ً :
نشاط عقلً منظم تستخدم ُه الطالبة فً معالجة المشكالت التً تواجهها فً دراستها لمادة العلوم العامة بهدؾ التوصل
إلى نتابج لحل مشكالتها وتقاس بالدرجة التً تحصل علٌها الطالبة على مقٌاس التفكٌر العلمً المعد إلؼراض البحث
الحالً.
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الفصل الثانً
 خلفٌة نظرٌةاوالً  :أنموذج كلوزماٌر
صمم هربارت كلوزماٌر عام

 1971انموذجا ً تعلٌمٌا ً تناول فٌه تعلم المفاهٌم وتعلٌمها بشكل دقٌق ومنظم .

والتعلٌم من وجهة نظر ِه عبارة عن " عملٌة تنظٌم الظروؾ الداخلٌة والخارجٌة والشروط واألنشطة الالزمة للتعلم وان
فاعلٌة التعلم تكمن فً فاعلٌة التنظٌم الخارجً له " .
العوامل المؤثرة فً عملٌتً التعلٌم والتعلم
.1

العوامل الداخلٌة  :وٌقصد بها الخاصة بالمتعلم نفس ُه كخصابصه الجسمٌة واالجتماعٌة والعقلٌة والنفسٌة مثل

الدوافع والمٌول وؼٌرها .
.2

العوامل الخارجٌة  :وتتمثل فً

أ .خصابص المتعلم والمتمثلة بالفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن .

ب.

خصابص المعلم مثل سلوكه  ،شخصٌته  ،أسلوبه  ،كفاٌته .

ت.

سلوك المعلم والمتعلم وٌوضح ُه التفاعل المستمر والمؤثر والمتبادل .

ث.

المدرسة وما ٌتوافر فٌها من وسابل تقنٌة .

ج.

المادة الدراسٌة ومدى مالبمتها لنضج المتعلم العقلً .

ح.

القوى الخارجٌة التً تؤثر فً فاعلٌة التعلم مثل نظرة األهل فً دور المدرسة .

خ.

كمٌة التعلم ونوعٌته التً ٌتلقاها المتعلم ()klausmeier & Goodwin 1975. pp 70 -120
وتعد المفاهٌم العلمٌة اللبنات األساسٌة لهذا العلم وبمثابة مفاتٌح ل ُه  ،فمن ٌمتلك ناصٌتها ٌستطٌع الكشؾ عن

مجاالتها كونها تختزل المعرفة الكثٌرة والحقابق المتناثرة وتكون منها منسجما ً  ،فهً أكثر ثباتا ً من الحقابق وضرورٌة
لتعلم المبادئ والنظرٌات العلمٌة وفهمها  ،فضالً عن أنها تقلل من تعقد البٌبة إذ ترتبط بحٌاة الطالب وتساعدهُ على
تفسٌر الظواهر واإلحداث الطبٌعٌة والتخطٌط ألي نشاط ٌمكن إن ٌقوم ب ِه ( أبو زٌنة ، 1997ص. ) 133
وٌرى كلوزماٌر إن هناك أربعة عوامل تؤثر فً تشكٌل المفاهٌم ونموها هً :
.1

طبٌعة الصفات المكونة للمفهوم من حٌث درجة تعقٌدها .

.2

األساس الذي تم بموجب ِه الربط بٌن الصفات المكونة للمفهوم .

.3

عدد الصفات المكونة للمفهوم .

.4

األسلوب الذي أعطٌت به األمثلة عن المفهوم سواء كانت اٌجابٌة أم سلبٌة  ،مجردة أم محسوسة  ،مدعمة

برسوم توضٌحٌة أم ؼٌر مدعمة بها ( جراغ  ، 1986ص. ) 102
وٌشٌر كلوزماٌر إلى أربعة مستوٌات الكتساب المفاهٌم وهً :
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المستوى المادي  :وٌشٌر إلى قدرة المتعلم على إدراك شًء واجهه فً موقؾ سابق وٌتطلب منه عملٌات عقلٌة

مهمة تتمثل فً توافر اإلدراك الحسً لظواهر الشًء وتمٌٌزه عن ؼٌر ِه من األشٌاء وتكوٌن صورة ذهنٌة فً الذاكرة
للشًء الذي تم تمٌٌزهُ (. )klausmeier 1975 , p. 165
.2

مستوى الذاتٌة  :وٌشٌر إلى قدرة المتعلم على أداراك شًء ما تماما ً كما واجهه سابقا ً عندما الحظ ُه من بٌن

مختلؾ األمور الطبٌعٌة المحٌطة سواء عن طرٌق النظر أم السمع  ،وٌتضمن اكتساب المفهوم فً هذا المستوى تمٌٌز
النماذج المختلفة للشًء نفس ُه من أشٌاء أخرى زٌادة على التعمٌم على إن النماذج متكافبة  ،وٌجب إن ٌكون الفرد قد
اكتسب المفاهٌم فً المستوى المادي وٌكون قادراً على القٌام بالعملٌات العقلٌة جمٌعها التً ٌمكن ترتٌبها أو تصنٌفها
ضمن المستوى المادي ومستوى الذاتٌة (سعادة  ، 1988ص. )388-387
.3

مستوى التصنٌف ٌ :شٌر إلى قدرة المتعلم على تجمٌع عدة أمثلة مختلفة لمفهم ما بالشكل الصحٌح دون التمكن

من شرح األساس الذي ٌقوم علٌه الترتٌب أو التصنٌؾ (. )noel 1981 ,p. 166
.4

مستوى التشكٌل أو التكوٌن ٌ :تم استنتاج بان المفهوم قد تم اكتسابه فً هذا المفهوم عندما ٌستطٌع الطالب

إعطاء اسم المفهوم وٌتمكن من تعرٌفه مع تحدٌد سمات ِه وٌستطٌع تمٌٌزه وتسمٌة خصابصه المحددة وٌتمكن من معرفة
الفرق بٌن األمثلة التً تنتمً إلى المفهوم واألمثلة التً ال تنتمً إلٌه فً ضوء الخصابص المحددة(سعادة

1989

،ص. ) 391-389
خطوات أنموذج كلوزماٌر التعلٌمً
.1

صٌاؼة األهداؾ السلوكٌة وإعالم الطلبة بها قبل البدء بمهمة التدرٌس .

.2

تقدٌم تعرٌؾ للمفهوم المراد شرح ُه .

.3

تحدٌد الصفات الممٌزة للمفهوم والصفات ؼٌر ذات العالقة ب ِه .

.4

إعطاء أمثلة تنتمً إلى المفهوم وأمثلة ال تنتمً إلى المفهوم .

.5

تحدٌد الصنؾ الذي ٌنتمً إلى المفهوم مع اإلشارة إلى المفاهٌم األخرى فً الصنؾ نفسه .

.6

تقدٌم عدد من األمثلة التً ٌتطلب خاللها استعمال ذلك المفهوم وتصنٌفها إلى مثال ٌنتمً إلى المفهوم أو ال
ٌنتمً إلٌه .

.7

تحدٌد الكلمات المناسبة لسمات المفهوم .

.8

إعطاء التعزٌز المناسب فً حالة صدور اإلجابة الصحٌحة .
)Goodwin 1975 , pp. 248-254(.

ثانٌا ً  :التفكٌر العلمً
التفكٌر سمة ممٌزة لإلنسان ولدت مع ُه منذ إن خلق ُه هللا على هذه األرض ولم ٌكن االهتمام به من ممٌزات
التربٌة الحدٌثة بل انه قدٌم قدم اإلنسان نفسه ،لذلك سعت التربٌة إلى االهتمام بالعدٌد من إشكال التفكٌر العلمً كالتفكٌر
المنطقً والرٌاضً واالفتراضً واإلبداعً( الخلٌلً  ، 996 1ص. ) 171
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وٌتمٌز التفكٌر بخاصٌتٌن أولهما  :انه نشاط كامن ال ٌمكن مالحظته مباشرة والخاصٌة الثانٌة له  :انه نشاط
رمزي ٌتضمن التعامل مع الرموز أو استخدامها فضالً عن ذلك ٌصنؾ التفكٌر تبعا ً لدرجة الوعً به ومدى تعقٌده
ونوع النشاط العصبً المصاحب له ( ارنوؾ  ، 1981ص. ) 287
حٌث ٌعتبر التفكٌر بمثابة النافذة التً ٌطل منها المتعلم على المنجزات العلمٌة والتكنولوجٌة الحدٌثة  ،لمحاولة
فهمها من جهة واإلسهام فً دفع عجلتها إلى األمام من جهة ثانٌة  ،وأصبحت القدرة على التفكٌر هً المهارة األساسٌة
الالزمة لدراسة أي مبحث كان  ،أو القٌام بأي عمل مهما كان نوعه .
وٌؤكد (عدس  ) 2000ضرورة تعلم التفكٌر العلمً ومهاراته فهو أمر إلزامً ٌجب القٌام به وأخذه بعٌن
االعتبار وذلك من خالل محتوى المناهج والمواد الدراسٌة التً ٌدرسونها الطلبة فً المدرسة ( عدس

، 2000

ص. ) 44
مهارات التفكٌر العلمً
.1

مهارات أساسٌة تتمثل فً المالحظة  ،التصنٌؾ  ،القٌاس  ،االتصال  ،التنبؤ  ،االستنتاج واستخدام عالقات

المكان والزمان واستخدام األرقام .
.2

مهارات تكاملٌة وتتمثل بتفسٌر البٌانات  ،التعرٌؾ اإلجرابً  ،ضبط المتؽٌرات  ،فرض الفروض  ،التجرٌب

( النجدي وآخرون  ، 1999ص. ) 65-53
خطوات التفكٌر العلمً هً:
 .1اإلحساس بالمشكلة.

 .2تحدٌد المشكلة .

 .3جمع المعلومات المتعلقة بالمشكلة .

 .4وضع الفروض ( وهً األسباب المحتملة للمشكلة ) .

 .5اختبار صحة كل فرض من الفروض.

 .6تطبٌق الفروض ( تجرٌب الفروض ).

 .7الوصول إلى النتابج (التعمٌم) .

خصائص التفكٌر العلمً
 .1التفكٌر العلمً ٌبدأ بالضرورة من االعتقاد بان لكل شًء سبب وهً تلك النظرة التً ترى األشٌاء فً إطار
عالقتها الدٌنامٌكٌة المتداخلة ( أي العالقة بٌن النتٌجة والسبب ) بٌن المتؽٌرات التابعة والمستقلة .
 .2التفكٌر العلمً عملٌة متكاملة فإحساس الشخص بالمشكلة وقدرته على تحدٌدها بدقة وجمع البٌانات من مصادرها
الموثوقة ورؤٌة العالقات بٌن الحقابق المعطاة واستنتاج العالقات وتطبٌقها وتقوٌمها فً موقؾ أخرى  ،كل ذلك
ٌتم فً عملٌات عقلٌة تعتمد على الدقة والموضوعٌة والرؼبة فً المعرفة وعدم التسرع فً إصدار اإلحكام .
 .3عملٌة هادفة ال ٌمكن إن تكون عفوٌة أو عشوابٌة إنما تتم عادة فً إطار أهداؾ واضحة ومحددة تستمد مضمونها
من مشكالت حقٌقٌة تواجه المتعلم ( الدٌب  ، 1978ص. ) 148-147
 .4إن التفكٌر العلمً ال ٌجمع بٌن النقابض فً سمة واحدة  ،أي ال ٌمكن إثبات الشًء ونقٌض ُه فً نفس الوقت ،
فالشًء إما إن ٌكون موجودا أو ؼٌر موجود ( عبٌدات  ، 1996ص. ) 52
لذلك ٌجب االهتمام بالتفكٌر العلمً للطلبة إثناء دراستهم للمادة العلمٌة وتنمٌة ألنه سوؾ ٌنعكس بالتالً على تعلمهم .
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 دراسا ٍت سابقة
أ  -دراسات متعلقة بأنموذج كلوزماٌر
.1

دراسة أمٌن وحسٌن . 1996
هدفت الدراسة إلى التعرؾ على اثر تدرٌس النظام الرٌاضً ذي عملٌة على وفق أنموذج كلوزماٌر أالستنتاجً

فً تحصٌل طلبة كلٌة المعلمٌن فً بؽداد  .وقد بلؽت عٌنة البحث (

 )59طالبا وطالبة تم توزٌعهم عشوابٌا ً إلى

مجموعتٌن أحداهما المجموعة التجرٌبٌة وبلؽت (  )29طالبا وطالبة درسوا باستخدام أنموذج كلوزماٌر واألخرى كانت
المجموعة الضابطة وبلؽت ( )30طالبا وطالبة درسوا بالطرٌقة االعتٌادٌة  ،أعدت الباحثتان اختباراً تحصٌلٌا ً تالؾ من
( )10فقرات من نوع االختٌار من متعدد  ،وقد استخدمت الباحثتان االختبار التابً كوسٌلة إحصابٌة  ،أظهرت النتابج
تفوق طلبة المجموعة التجرٌبٌة على طلبة المجموعة الضابطة فً التحصٌل .
(أمٌن وحسٌن  ، 1999ص. ) 176 – 158
.2

دراسة الشمري 1999
هدفت الدراسة إلى التعرؾ على اثر استخدام أنموذجً اوزوبل وكلوزماٌر التعلٌمٌٌن فً اكتساب المفاهٌم

اإلحٌابٌة واستبقابها لطلبة المرحلة المتوسطة فً بؽداد  .وقد بلؽت عٌنة البحث (  )82طالبا تم اختٌارهم عشوابٌا ً من
بٌن المدارس المتوسطة والثانوٌة فً محافظة كربالء وزعت عشوابٌا ً إلى ثالث مجموعات اثنٌن منها تجرٌبٌة األولى
بلؽت ( )27طالبا وتدرس على وفق أنموذج اوزوبل أما التجرٌبٌة الثانٌة بلؽت ( )28طالبا وتدرس على وفق أنموذج
كلوزماٌر أما المجموعة الثالثة فهً المجموعة الضابطة وبلؽت (

 )27طالبا ً ودرسوا بالطرٌقة االعتٌادٌة  ،اعد

الباحث اختباراً تحصٌلٌا ً تالؾ من (  )51فقرات من نوع االختٌار من متعدد  ،وقد استخدم الباحث تحلٌل التباٌن
األحادي واختبار توكً كوسٌلة إحصابٌة  ،أظهرت النتابج:
.1

تفوق طالب المجموعتٌن التجرٌبٌتٌن االولى والثانٌة على طالب المجموعة الضابطة فً اكتساب المفاهٌم

اإلحٌابٌة واستبقابها .
.2

تفوق طالب المجموعة التجرٌبٌة األولى على طالب المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة فً اكتساب المفاهٌم اإلحٌابٌة

واستبقابها .
( الشمري  ، 1999ص. ) 20-15
ب -الدراسات المتعلقة بالتفكٌر العلمً
.1

دراسة السلمانً 2001
هدفت الدراسة إلى التعرؾ على استخدام أنموذج راٌجلوث فً التحصٌل الدراسً وتنمٌة التفكٌر العلمً لدى

طالب الصؾ الخامس العلمً فً مادة اإلحٌاء فً الموصل  .وقد بلؽت عٌنة البحث (  )78طالبا تم توزٌعهم عشوابٌا ً
إلى مجموعتٌن أحداهما المجموعة التجرٌبٌة درسوا باستخدام أنموذج راٌجلوث واألخرى كانت المجموعة الضابطة
درسوا بالطرٌقة االعتٌادٌة  ،أعد الباحث اختباراً تحصٌلٌا ً فً مادة اإلحٌاء واختبار للتفكٌر العلمً  ،وقد استخدم
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الباحث االختبار التابً كوسٌلة إحصابٌة  ،أظهرت النتابج تفوق طالب المجموعة التجرٌبٌة على طالب المجموعة
الضابطة فً التحصٌل .
( السلمانً  ، 2001ص . ) 22-14
.2

دراسة الزهاوي 2001
هدفت الدراسة إلى التعرؾ على أنموذج سكمان فً التحصٌل والتفكٌر العلمً لدى طالب الصؾ الثانً فً

مادة الكٌمٌاء فً بؽداد  .وقد بلؽت عٌنة البحث (  )62طالبا تم توزٌعهم عشوابٌا ً إلى مجموعتٌن أحداهما المجموعة
التجرٌبٌة وبلؽت ( )32طالبا درسوا باستخدام أنموذج سكمان واألخرى كانت المجموعة الضابطة وبلؽت (  )30طالبا
درسوا بالطرٌقة االعتٌادٌة  ،أعد الباحث اختباراً تحصٌلٌا ً فً مادة الكٌمٌاء واختبار للتفكٌر العلمً  ،وقد استخدم
الباحث االختبار التابً كوسٌلة إحصابٌة  ،أظهرت النتابج تفوق طالب المجموعة التجرٌبٌة على طالب المجموعة
الضابطة فً التحصٌل .
( الزهاوي  ، 2001ص . ) 19-16

الفصل الثالث
إجراءات البحث
اوالً  :التصمٌم التجرٌبً
ٌعد اختٌار التصمٌم التجرٌبً من اخطر المهام التً تقع على عاتق الباحث عند قٌام ِه بتجربة علمٌة إذ إن سالمة
التصمٌم وصحته ِ هً الضمان األساسً للوصول إلى نتابج موثوق بها ( الزوبعً  ، 1984ص. ) 95-94
وٌقصد به " وضع هٌكل أساسً لتجربة ما ووصؾ الجماعات التً تتكون فٌها عند التجربة وتحدٌد الطرق التً تم
بها اختٌار عٌنة البحث " ( رؤوؾ  ، 2001ص . ) 152لذا اعتمدت الباحثة واحداً من تصامٌم الضبط الجزبً ذات
االختبار البعدي لكونه ِ مالبما ً لظروؾ البحث الحالً .
التصمٌم التجرٌبً
المجموعة

المتؽٌر المستقل

التجرٌبٌة

أنموذج كلوزماٌر

الضابطة

الطرٌقة االعتٌادٌة

االختبار البعدي
االختبار التحصٌلً  +مقٌاس التفكٌر العلمً

ثانٌا ً  :مجتمع البحث وعٌنته
تم اختٌار معهد إعداد المعلمات الصباحً – بعقوبة اختٌاراً قصدٌا ً  ،وبلؽت عٌنة البحث (

 )66طالبة بواقع

( )33طالبة فً شعبة (ب) و(  )33طالبة فً شعبة (ج) وتم اختٌار شعبة (ب) عشوابٌا ً لتمثل المجموعة التجرٌبٌة
وشعبة (ج) لتمثل المجموعة الضابطة .
اً
ثالث  :تكافؤ مجموعتا البحث
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حرصت الباحثة قبل البدء بالتجربة على تكافؤ طالبات مجموعتً البحث احصابٌا ً فً بعض المتؽٌرات التً
تعتقد أنها قد تؤثر فً سالمة التجربة وهً :
.1

درجة تحصٌل الطالبات فً مادة العلوم العامة للصف األول .

تم الحصول على الدرجة النهابٌة لكل طالبة من طالبات عٌنة البحث فً مادة العلوم العامة التً تم تدرٌسها فً السنة
األولى من سجالت المعهد وبعد استخراج الوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري لكل من مجموعتً البحث تم استخدام
االختبار التابً لعٌنتٌن مستقلتٌن للكشؾ عن داللة الفروق  ،ولم ٌظهر هناك فروق دالة احصابٌا ً بٌن المجموعتٌن مما
ٌدل على إن المجموعتٌن متكافبتٌن فً هذا المتؽٌر كما فً الجدول التالً :
جدول رقم ()1
المتوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري والقٌمة التابٌة المحسوبة لمتؽٌر تحصٌل طالبات مجموعتً البحث فً مادة
العلوم فً الصؾ األول
القٌمة التابٌة

المجموعة

عدد
الطالبات

المتوسط
الحسابً

االنحراؾ
المعٌاري

د.ح

التجرٌبٌة
الضابطة

33
33

25.48
24.60

14.59
13.91

64

الداللة اإلحصابٌة

المحسو
بة

الجدولٌة

0.953

2.000

ؼٌر دالة

 .2درجات اختبار الذكاء
طبقت الباحثة قبل بدء التجربة اختبار الذكاء لرافن ( اختبار المصفوفات المتتابعة ) المقنن على البٌبة العراقٌة على
طالبات مجموعتً البحث وعند حساب درجة كل طالبة على االختبار واستخراج المتوسط الحسابً لكل من مجموعتً
البحث وباستخدام االختبار التابً لعٌنتٌن مستقلتٌن ظهر عدم وجود فرق ذي داللة إحصابٌة بٌنهما مما ٌدل على إن
المجموعتٌن متكافبتٌن فً هذا المتؽٌر كما فً الجدول التالً :
جدول رقم ()2
المتوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري والقٌمة التابٌة المحسوبة لطالبات مجموعتً البحث
فً اختبار الذكاء
القٌمة التابٌة

المجموعة

عدد
الطالبات

المتوسط
الحسابً

االنحراؾ
المعٌاري

د.ح

التجرٌبٌة
الضابطة

33
33

33.18
32.06

18.77
18.13

64

.3

الداللة اإلحصابٌة

المحسو
بة

الجدولٌة

0.247

2.000

ؼٌر دالة

العمر الزمنً محسوبا ً باألشهر
تم حساب أعمار طالبات مجموعتً البحث باألشهر واستخرج معدل أعمار الطالبات من البطاقة المدرسٌة

ومن الطالبات أنفسهن حٌث بلؽت متوسطات أعمار طالبات مجموعتً البحث (

 )203.03( ، )204شهراً على

التوالً  ،وعند استخدام االختبار التابً لعٌنتٌن مستقلتٌن ظهر عدم وجود فرق ذي داللة إحصابٌة بٌنهما مما ٌدل على
إن المجموعتٌن متكافبتٌن فً هذا المتؽٌر كما فً الجدول التالً :
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جدول رقم ()3

المتوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري والقٌمة التابٌة المحسوبة ألعمار طالبات مجموعتً البحث
المجموعة
التجرٌبٌة
الضابطة

عدد

المتوسط

االنحراؾ

الطالبات

الحسابً

المعٌاري

33
33

204
203.03

11.53
11.48

القٌمة التابٌة
د.ح

64

الداللة اإلحصابٌة
المحسو
بة

الجدولٌة

0.345

2.000

ؼٌر دالة

رابعا ً  :تحدٌد المادة العلمٌة
حددت المادة العلمٌة التً ستدرس فً إثناء التجربة بالفصول الثالثة األولى من كتاب العلوم العامة ،

2003

وعلى النحو اآلتً :
.1

الفصل األول  :الحٌاة فً ابسط صورها .

.2

الفصل الثانً  :التكاثر والنمو .

.3

الفصل الثالث  :الوراثة والتؽاٌر .

خامسا ً  :صٌاغة األهداف السلوكٌة
تعد صٌاؼة األهداؾ السلوكٌة ألي برنامج تعلٌمً إحدى خطوات عملٌات التخطٌط والتنفٌذ والتقوٌم التعلٌمً
ألنها تساعد المدرس على تحدٌد محتوى المادة العلمٌة والعمل على تنظٌمها واختٌار الطرابق واألسالٌب التدرٌسٌة
واألنشطة والوسابل المناسبة ل ُه ( مقلد  ، 1986ص  ، ) 141 – 140إذ بلؽت عدد األهداؾ السلوكٌة لموضوعات
الفصول األولى بصورتها األولٌة ( )85هدفا ً سلوكٌا ً موزعة على مستوٌات بلوم الثالثة ( تذكر  ،فهم  ،تطبٌق ) وبعد
عرضها على مجموعة من الخبراء * لبٌان رأٌهم فً سالمتها مدى استٌفابها لشروط صٌاؼة األهداؾ السلوكٌة
ومالبمتها لمستوٌات المعرفة حٌث اتفق الخبراء على نسبة (  )% 85حٌث عُدلت وحذفت بعض فقراتها وأصبح عدد
اإلؼراض السلوكٌة بصورتها النهابٌة ( )56هدفا ً سلوكٌا ً .
سادسا ً  :إعداد الخطط التدرٌسٌة
فً ضوء محتوى الفصول الثالثة األولى من كتاب العلوم واإلؼراض السلوكٌة تم إعداد (  )24خطة تدرٌسٌة
للمجموعة الضابطة و( )24خطة تدرٌسٌة للمجموعة التجرٌبٌة وقد نظمت الخطط التدرٌسٌة التً أعدت للمجموعة
التجرٌبٌة بحٌث تالبم أنموذج كلوزماٌر والخطط التدرٌسٌة التً نظمت للمجموعة الضابطة بحٌث تالبم الطرٌقة
االعتٌادٌة  ،كما تم عرض الخطط التدرٌسٌة على مجموعة من الخبراء * لبٌان أرابهم بشأنها .
سابعا ً :أدوات البحث
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للبحث أداتٌن هما االختبار التحصٌلً ومقٌاس التفكٌر العلمً نحو مادة العلوم العامة وفٌما ٌلً
توضٌح لذلك :
 .1بناء االختبار التحصٌلً  :لما كان البحث الحالً ٌتطلب بناء اختبار تحصٌلً لقٌاس تحصٌل طالبات مجموعتً
البحث فقد قامت الباحثة بإعداد الخارطة االختبارٌة بهدؾ توزٌع فقرات االختبار التحصٌلً على مختلؾ أجزاء المادة
العلمٌة وعلى جمٌع اإلؼراض السلوكٌة بصورة متجانسة حٌث احتوت على الفصول الثالثة األولى من كتاب العلوم
العامة حٌث كان مجموع فقرات االختبار التحصٌلً ( )30فقرة اختبارٌة موزعة على ( )10فقرات اختبارٌة من نوع
االختٌار المتعدد و( )10فقرات من نوع أسبلة التكمٌل و(  )10فقرات من نوع الخطأ والصواب مرتبة حسب مستوٌات
بلوم المعرفٌة  ،وتم عرض االختبار التحصٌلً على مجموعة من الخبراء فً طرابق تدرٌس العلوم العامة وحصلت
فقرات ِه على نسبة اتفاق ( ) %80وبذلك تبدو فقرات االختبار صادقة لما تقٌس ُه  ،حٌث طبق االختبار التحصٌلً على
عٌنة استطالعٌة مؤلفة من (  )30طالبة من طالبات معهد إعداد المعلمات – بؽداد للتأكد من وضوح الفقرات وفهم
الطالبات له وتقدٌر الوقت الالزم لإلجابة على فقرات ِه حٌث تراوح ما بٌن ( )60 - 45دقٌقة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

أ.د .فابق فاضل السامرابً
أ.د .سامً مهدي العزاوي
أ.د .ناظم كاظم جواد
أ.م.د .إحسان علٌوي
أ.م.د.علً مطنً العنبكً
أ.م.د.عدنان محمود المهداوي
أ.م .د .فاطمة عبد األمٌر
أ.م.دٌ .وسؾ فالح
د.سلمى مجٌد حمٌد

طرابق تدرٌس الرٌاضٌات
علم النفس
قٌاس وتقوٌم
قٌاس وتقوٌم
طرابق تدرٌس
علوم تربوٌة
طرابق تدرٌس أحٌاء
طرابق تدرٌس علوم
قٌاس وتقوٌم

جامعة دٌالى  /التربٌة األساسٌة
جامعة دٌالى  /التربٌة األساسٌة
جامعة دٌالى  /التربٌة األساسٌة
جامعة بؽداد  /تربٌة ابن الهٌثم
جامعة دٌالى  /التربٌة األساسٌة
جامعة دٌالى  /كلٌة التربٌة
جامعة بؽداد  /تربٌة ابن الهٌثم
الجامعة المستنصرٌة  /التربٌة األساسٌة
جامعة دٌالى  /كلٌة التربٌة

تم إٌجاد مستوى الصعوبة لفقرات االختبار التحصٌلً حٌث تراوحت ما بٌن (

 )0.61-0.33إذ تعتبر فقرات

االختبار جٌدة الن الفقرة تعد جٌدة إذا كان معامل صعوبتها ٌتراوح بٌن (( )0.80-0.30عودة  ، 1985ص. )129
كما تم إٌجاد القوة التمٌٌزٌة لفقرات االختبار التحصٌلً حٌث تراوحت ما بٌن (  )0.66-0.37وهذا ٌعنً إن فقرات
االختبار ٌمٌز بٌن المجموعتٌن العلٌا والدنٌا فً االختبار  ،وتم تطبٌق االختبار على طالبات مجموعتً البحث ٌوم
 2007/12/26وقد أسندت عملٌة المراقبة إلى مدرستٌن من المعهد نفسه كً ٌتسنى للباحثة اإلشراؾ على سٌر
االختبار.
 ثبات االختبار  :تم إعادة االختبار بعد مرور أسبوع على التطبٌق األول فً ٌوم  2008/1/5م  ،وحسب الثبات عنطرٌق استخدام معامل ارتباط بٌرسون حٌث بلػ (. )0.85
 .2مقٌاس التفكٌر العلمً
ٌتطلب البحث الحالً مقٌاس ٌقٌس التفكٌر العلمً لطالبات مجموعتً البحث بعد انتهاء مدة التجربة حٌث تم
استخدام مقٌاس التفكٌر العلمً الذي اعدهُ (عادل  )2000ومالبما ً للبٌبة العراقٌة  ،حٌث ٌتكون من (  )30فقرة ووضع
لكل فقرة عبارتٌن لإلجابة األولى تقٌس التفكٌر العلمً وتعطى عند التصحٌح درجة واحدة والثانٌة ال تقٌس التفكٌر
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العلمً وتعطى عند التصحٌح صفراً وبذلك تكون أعلى درجة ٌمكن إن تحصل علٌها الطالبة (  )30درجة وأدنى درجة
ل ُه (صفراً) .
ثامنا ً  :إجراءات تطبٌق التجربة
 ، 2007/10/14من خالل تطبٌق

باشرت الباحثة بتطبٌق التجربة فً معهد إعداد المعلمات – بعقوبة فً ٌوم

إجراءات التكافؤ بٌن مجموعتً البحث حٌث استمرت التجربة (  )12اسبوعا ً من ٌوم  2007/10/16وانتهاءاً بٌوم
 2008/1/7الذي طبق فٌه مقٌاس التفكٌر العلمً على طالبات مجموعتً البحث .
تاسعا ً  :الوسائل اإلحصائٌة
استخدمت الباحثة الوسابل اإلحصابٌة التالٌة -:
.1

االختبار التابً لعٌنتٌن مستقلتٌن

( البٌاتً  ، 1977ص. )260

.2

معادلة الصعوبة

( الزوبعً  ، 1981ص. )75

.3

معامل ارتباط بٌرسون

 ، 1977ص. )183

( البٌاتً
الفصل الرابع

عرض النتائج وتفسٌرها
أوالً  :نتٌجة االختبار التحصٌلً .
ٌتضح من نتٌجة االختبار التحصٌلً إن متوسط درجات طالبات المجموعة التجرٌبٌة (

 )29.69واالنحراؾ

المعٌاري (  )16.79وبلػ متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة (  )21.54واالنحراؾ المعٌاري ( )12.18
وبعد استخدام االختبار التابً  T-Testلعٌنتٌن مستقلتٌن وجد إن القٌمة التابٌة المحسوبة (  )2.270عند مستوى داللة
( )0.05ودرجة حرٌة ( )64وهً اكبر من القٌمة التابٌة الجدولٌة البالؽة (  )2.000وهذا ٌدل على إن الفرق ذو داللة
احصابٌة تدل على تفوق طالبات المجموعة التجرٌبٌة التً ُتدرس باستخدام أنموذج كلوزماٌر على طالبات المجموعة
الضابطة التً تدرس باستخدام الطرٌقة االعتٌادٌة .
وبذلك ترفض الفرضٌة الصفرٌة األولى التً تنص على انه " لٌس هناك فروق ذات داللة إحصابٌة عند
مستوى داللة (  )0.05بٌن متوسطات درجات طالبات المجموعة التجرٌبٌة التً تدرس باستخدام أنموذج كلوزماٌر
ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة التً تدرس باستخدام الطرٌقة االعتٌادٌة فً التحصٌل " والجدول التالً
ٌوضح ذلك :
جدول رقم ()4
المتوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري والقٌمة التابٌة المحسوبة لدرجات طالبات مجموعتً البحث فً االختبار التحصٌلً
المجموعة

عدد
الطالبات

المتوسط
الحسابً

االنحراؾ
المعٌاري

د.ح

التجرٌبٌة
الضابطة

33
33

29.69
21.54

16.79
12.18
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القٌمة التابٌة
المحسوبة

الجدولٌة

2.270

2.000

الداللة اإلحصابٌة
دالة احصابٌا ً
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ثانٌا ً  :نتٌجة مقٌاس التفكٌر العلمً
للتحقق من الفرضٌة الثانٌة التً تنص على انه " لٌس هناك فرق ذو داللة إحصابٌة عند مستوى داللة (

)0.05

بٌن متوسطات درجات طالبات المجموعة التجرٌبٌة التً تدرس باستخدام أنموذج كلوزماٌر ومتوسط درجات طالبات
المجموعة الضابطة التً تدرس باستخدام الطرٌقة االعتٌادٌة على مقٌاس التفكٌر العلمً "
تم حساب المتوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري لدرجات طالبات مجموعتً البحث على مقٌاس التفكٌر
العلمً حٌث كان متوسط درجات طالبات المجموعة التجرٌبٌة فً مقٌاس التفكٌر العلمً (

 )28.93واالنحراؾ

المعٌاري ( )26.80فً حٌن كان متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة على مقٌاس التفكٌر العلمً ( )21.87
واالنحراؾ المعٌاري (  )12.37وبعد استخدام االختبار التابً

 T-Testلعٌنتٌن مستقلتٌن تبٌن إن القٌمة التابٌة

المحسوبة تساوي( )3.29وهً اكبر من القٌمة التابٌة الجدولٌة البالؽة (  )2.000عند مستوى داللة (  )0.05ودرجة
حرٌة ( )64وهذا ٌدل على تفوق طالبات المجموعة التجرٌبٌة التً ُتدرس باستخدام أنموذج كلوزماٌر على طالبات
المجموعة الضابطة التً تدرس باستخدام الطرٌقة االعتٌادٌة على مقٌاس التفكٌر العلمً وبهذا ترفض الفرضٌة
الصفرٌة الثانٌة والجدول اآلتً ٌوضح ذلك :
جدول رقم ()5
المتوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري والقٌمة التابٌة المحسوبة لدرجات طالبات مجموعتً البحث على مقٌاس التفكٌر العلمً
المجموعة

عدد
الطالبات

المتوسط
الحسابً

االنحراؾ
المعٌاري

د.ح

التجرٌبٌة
الضابطة

33
33

28.93
21.87

26.80
12.37
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القٌمة التابٌة
المحسوبة

الجدولٌة

3.29

2.000

الداللة اإلحصابٌة
دالة إحصابٌا ً

تفسٌر النتائج
ٌتضح من النتابج التً توصل إلٌها البحث إن ألنموذج كلوزماٌر التعلٌمً فاعلٌة جٌدة إذ اتضح انه
ساهم بتعلٌم طالبات المجموعة التجرٌبٌة للمفاهٌم الخاصة بمادة العلوم العامة كما ساهم برفع مستوى التحصٌل
الدراسً والعلمً لدٌهن وذلك من خالل خطوات األنموذج وما تستخدم فٌه من أسالٌب ووسابل وأنشطة تعلٌمٌة إضافة
إلى التعزٌز فضالً عن وضوح األهداؾ الخاصة بالمادة التعلٌمٌة وتعلم مهارات التفكٌر العلمً .
كما جعل الطالبات أكثر استعداداً لتلقً المعلومات الخاصة بالمفاهٌم اإلحٌابٌة  .من جهة أخرى إن أنموذج
كلوزماٌر التعلٌمً نمى قدرة الطالبات على التفكٌر المنظم بحٌث تستطٌع الطالبة من ممارسة العملٌات العقلٌة المختلفة
من مالحظة ووصؾ وتصنٌؾ وتفسٌر واستنتاج وتنبؤ وؼٌرها من عملٌات العلم وذلك من خالل اإلجابة على األسبلة
المطروحة إثناء الدرس .
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الفصل الخامس
االستنتاجات

 .1فاعلٌة أنموذج كلوزماٌر فً تحسٌن بعض خصابص التفكٌر العلمً لدى طالبات الصؾ الثانً معهد إعداد
المعلمات مثل المالحظة  ،حل المشكالت  ،البحث عن األسباب  ،الدقة  .........وؼٌرها .
ٌ .2عد أنموذج كلوزماٌر التعلٌمً انموذجا ً فعاالً فً رفع المستوى التحصٌلً لطالبات المجموعة التجرٌبٌة وزٌادة
التفكٌر العلمً .
 .3تأكٌد الدراستٌن السابقتٌن على استخدام أنموذج كلوزماٌر لكونه ِ ٌساعد على إبقاء المعلومات والمفاهٌم فً ذهن
الطالبة وٌشد انتباهها وٌوسع قدراتها العقلٌة .
ٌ .4ستبعد اقتصار الطالبة على الحفظ المجرد إذ انه ٌساعد على التفكٌر بما تقراهُ الطالبة وٌزٌد نشاطها وتفاعلها
داخل الصؾ .
التوصٌات
 .1اعتماد أنموذج كلوزماٌر التعلٌمً فً تدرٌس مفاهٌم مادة العلوم العامة للصؾ الثانً لما له من اثر فً التحصٌل
والتفكٌر العلمً .
 .2إدخال أنموذج كلوزماٌر ضمن مناهج طرابق التدرٌس فً معاهد إعداد المعلمٌن والمعلمات والكلٌات التربوٌة .
 .3التأكٌد على مهارات التفكٌر العلمً إثناء التدرٌس من خالل تنوٌع استراتٌجٌات التدرٌس والوسابل التعلٌمٌة .
 .4تدرٌب مدرسً العلوم العامة على كٌفٌة استخدام خطوات أنموذج كلوزماٌر التعلٌمً فً التدرٌس .
المقترحات
 .1إجراء دراسة مقارنة بٌن أنموذج كلوزماٌر ونماذج تعلٌمٌة أخرى .
 .2إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالٌة وبمتؽٌرات أخرى كاالتجاه واالستبقاء واكتساب المفاهٌم .
 .3دراسة اتجاهات مدرسً العلوم العامة نحو استخدام أنموذج كلوزماٌر فً مادة العلوم العامة ولمراحل دراسٌة
مختلفة .
المصادر
 . 1إبراهٌم  ،خٌري علً  :تطوٌر مناهج التارٌخ فً ضوء مدخل المفهومات  ،المجلة العربٌة للتربٌة  ،مجلد  ، 7ع. 1987 ، 1
 . 2أبو جادو  ،صالح محمد علً  :علم النفس التربوي  ،ط ، 2دار المسٌرة للطباعة والنشر  ،عمان . 2000 ،
 . 3أبو زٌنة  ،فرٌد كامل  :الرٌاضٌات مناهجها – وأصول تدرٌسها  ،ط ، 4دار الفرقان للنشر والتوزٌع  ،عمان . 1997 ،
 . 4ارنوؾ  ،وٌتنج  :سٌكولوجٌا التعلم  ،سلسلة ملخصات شوم فً العلوم االجتماعٌة  ،دار ماكجروهٌل للنشر . 1981 ،
 . 5أمٌن  ،منى طه وعذبة خلٌفة حسٌن  :اثر تدرٌس النظام الرٌاضً ذي عملٌة على وفق أنموذج كلوزماٌر أالستنتاجً فً تحصٌل طلبة
كلٌة المعلمٌن  ،مجلة كلٌة المعلمٌن  ،ع. 1996 ، 2
 . 6البٌاتً  ،عبد الجبار توفٌق وزكرٌا اثناسٌوس  :اإلحصاء الوصفً واالستداللً فً التربٌة وعلم النفس  ،مطبعة مؤسسة الثقافة
العمالٌة  ،بؽداد . 1977 ،
 . 7جراغ  ،عبد هللا وصالح جاسم  :دراسة لتحدٌد المفاهٌم العلمٌة للعلوم ومدى مناسبتها لمراحل التعلٌم العام بالكوٌت  ،المجلة التربوٌة ،
المجلد ،3ع ، 11الكوٌت . 1986،
 . 8الحٌلة  ،محمد محمود  :التصمٌم التعلٌمً  ،نظرٌة وممارسة  ،دار المسٌرة  ،عمان . 1999 ،
 . 9الحٌلة  ،محمد محمود  :تصمٌم وإنتاج الوسابل التعلٌمٌة  ،دار المسٌرة  ،عمان . 2000،
 . 10الخلٌلً  ،خلٌل ٌوسؾ وآخرون  :تدرٌس العلوم فً مراحل التعلٌم العام  ،دار القلم  ،دبً .1996 ،
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 . 11الخوالدة  ،محمد محمود ومحمد عقٌل الطٌطً  :دراسة مقارنة بٌن امتالك المعلمٌن لمفاهٌم مناهج التربٌة اإلسالمٌة للصؾ السادس
االبتدابً وبٌن اكتساب طلبتهم لها فً المدارس الحكومٌة ووكالة الؽوث الدولٌة فً محافظة اربد  ،األردن  ،رسالة الخلٌج العربً ،
ع ، 26السنة الثامنة  ،الرٌاض  ،المملكة العربٌة السعودٌة . 1988 ،
 . 12الدٌب  ،فتحً  :االتجاه المعاصر فً تدرٌس العلوم  ،ط. 1978 ، 2
 . 13دٌك  ،ولتر وروبرت رٌزر  :التخطٌط للتعلٌم الفعال  ،ترجمة محمد ذبٌان ؼزواي  ،ط ، 1عمان . 1992 ،
 . 14ذوقان  ،عبٌدات وآخرون  :البحث العلمً مفهومه وأدواته وأسالٌبه  ،ط ، 5دار الفكر للطباعة والنشر  ،عمان . 1996 ،
 . 15رؤوؾ  ،إبراهٌم عبد الخالق  :التصامٌم النفسٌة فً الدراسات النفسٌة والتربوٌة  ،ط ، 1دار عمان للنشر والتوزٌع  ،عمان . 2001 ،
 . 16الزهاوي  ،الهام احمد حمه  :اثر استخدام أنموذج سكمان فً التحصٌل والتفكٌر العلمً لدى طالبات الصؾ الثانً المتوسط فً مادة
الكٌمٌاء  ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة  ،كلٌة التربٌة – ابن الهٌثم  ،جامعة بؽداد . 2001،
 . 17الزوبعً  ،عبد الجلٌل وآخرون  :االختبارات والمقاٌٌس النفسٌة  ،وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً  ،دار الكتب للطباعة والنشر ،
جامعة الموصل . 1981 ،
 . 18الزوبعً  ،عبد الجلٌل ومحمد احمد الؽنام  :مناهج البحث فً التربٌة  ،ج ، 1مطبعة العانً  ،بؽداد .1974 ،
 . 19زٌتون  ،حسن حسٌن  :تصمٌم التدرٌس رؤٌة منظومٌة  ،القاهرة  ،عالم الكتب . 2001 ،
 . 20سعادة  ،جمال ٌعقوب الٌوسؾ  :تدرٌس مفاهٌم اللؽة العربٌة والرٌاضٌات والعلوم والتربٌة االجتماعٌة  ،ط ، 1دار الجبل  ،بٌروت ،
. 1988
 . 21السلمانً  ،أمٌر محمود  :اثر استخدام أنموذج راٌجلوث فً التحصٌل الدراسً وتنمٌة التفكٌر العلمً لدى طالب الصؾ الخامس
العلمً فً علم اإلحٌاء ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة  ،كلٌة التربٌة ،جامعة الموصل . 2001،
 . 22الشمري  ،فاضل عبٌد حسون  :اثر استخدام أنموذجً اوزوبل وكلوزماٌر التعلٌمٌٌن فً اكتساب المفاهٌم اإلحٌابٌة واستبقابها لطلبة
المرحلة المتوسطة  ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة  ،كلٌة التربٌة – ابن الهٌثم  ،جامعة بؽداد . 1999،
 . 23عبد الؽفور  ،عادل عبد الؽنً  :اثر استخدام الحاسوب (وسٌلة توضٌحٌة) فً تدرٌس الكٌمٌاء الفراؼٌة فً التحصٌل الدراسً للطلبة
وتنمٌة تفكٌرهن العلمً  ،أطروحة دكتوراه ؼٌر منشورة  ،جامعة بؽداد  ،كلٌة التربٌة  /ابن الهٌثم . 2000 ،
 . 24عبد اللطٌؾ  ،أسامة جبرٌل  :تنمٌة بعض مهارات التفكٌر المتضمنة فً نموذج أبعاد التعلم من خالل تدرٌس العلوم لدى تالمٌذ
المرحلة اإلعدادٌة  ، 2006 ،انترنت .
 . 25عدس  ،محمد عبد الرحٌم  :المدرسة وتعلٌم التفكٌر  ،ط ، 1دار الفكر للنشر والتوزٌع  ،عمان . 2000 ،
 . 26العزي ،مٌادة طارق :اثر استخدام أشكال (  )7وخرابط المفاهٌم فً تؽٌر المفاهٌم لدى طالبات الصؾ الثانً المتوسط واتجاههن نحو
مادة األحٌاء  ،أطروحة دكتوراه ؼٌر منشورة  ،جامعة بؽداد  ،كلٌة التربٌة  /ابن الهٌثم . 2000 ،
 . 27عمٌرة  ،إبراهٌم بسٌونً وفتحً الدٌب  :تدرٌس العلوم والتربٌة العملٌة  ،ط ، 12دار المعارؾ . 1989 ،
 . 28عودة  ،احمد سلٌمان  :القٌاس والتقوٌم فً العملٌة التدرٌسٌة  ،المطبعة الوطنٌة  ،عمان . 1985 ،
 . 29قطامً ٌ ،وسؾ وناٌفة قطامً  :نماذج التدرٌس الصفً  ،ط ، 2دار الشروق للنشر والتوزٌع  ،عمان . 1998 ،
 . 30كاظم  ،احمد خٌري وسعد ٌسً زكً  :تدرٌس العلوم  ،القاهرة  ،دار النهضة العربٌة . 1974 ،
 . 31محمد  ،مرعً توفٌق ومحمد محمود الحٌلة  :طرق التدرٌس العامة  ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع  ،عمان  ،األردن . 2002 ،
 . 32مقلد  ،محمد محمود  :كٌؾ تصوغ هدفا ً تعلٌمٌا ً سلوكٌا ً  ،رسالة التربٌة  ،عُمان . 1986،
 . 33نبٌل  ،عبد الهادي  :نماذج تربوٌة تعلٌمٌة معاصرة  ،ط ، 1دار الفكر للنشر  ،عمان . 2000 ،
 . 34النجدي  ،احمد وعلً رشد ومنى عبد الهادي  :تدرٌس العلوم فً العالم المعاصر  /المدخل فً تدرٌس العلوم  ،القاهرة  ،دار الفكر
العربً . 1999 ،
 . 35نشواتً  ،عبد المجٌد  :علم النفس التربوي  ،ط ، 3دار الرقان للنشر والتوزٌع  ،عمان . 1987 ،
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فقرات مقٌاس التفكٌر العلمً
 .1عندما تواجهنً مشكلة فانً أحاول :
أ  .التؽلب علٌها بالحل الذي ٌراودنً ذهنً
ب .وضع حلول متعددة لها ثم اختار حالً منها .
 .2عندما أرى جمهرة من الناس بشكل ملفت للنظر فأننً :
أ .اخضع أسبابا متعددة وأتحقق من اآلخرٌن عن السبب الحقٌقً .
ب .أخمن السبب قبل االستفسار من احد .
 .3إذا عجزت عن حل مشكلة تواجهنً فانً :
أ  .أجرب حلوالً أخرى  ،حتى وان افشل بها .
ب .اتركها للقضاء والقدر.
533

36.
37.
38.

مجل ددالل 2009 /

العدد الثالث والثالثون
 .4عندما أواجه صعوبة فً تحقٌق ما أرٌد فانً :
أ .أرى إن سبب ذلك هو سوء حظً.
ب .أحاول دراسة األسباب الختار الطرٌقة المناسبة .
 .5عندما افشل فً الحصول على شًء أسعى لتحقٌقه فانً :
أ  .أتصور تحقٌقه فً الخٌال كً اشعر باالرتٌاح .
ب .أفكر فً األسباب ا إلى إن اهتدي للحل المناسب .
 .6عندما تعرض علً مشكلة معقدة وصعبة فانً :
أ  .أحاول تجنبها .
ب .استمر فً التفكٌر بها .
 .7عندما اقرأ حقٌقة علمٌة فانً أعدها :
أ  .حقٌقة ٌمكن إن تصلح لكل الظروؾ .
ب .حالة نسبٌة قد تختلؾ باختالؾ الظروؾ .
 .8ال أقدم على أي مشروع قد افشل به اال بعدد إن :
أ  .اجمع المعلومات عنه .
ب .أتحقق من سهولة تحقٌقه .
 .9عندما أفكر فً مشكلة معقدة فانً :
أ  .أحاول تجزبتها وتحدٌد العالقات بٌنها .
ب .ابتعد عن التفكٌر بها كً ال تتعب ذهنً .
ً
 .10عندما أرى ظواهر فً المجتمع ٌراودنً قرارا بان :
أ  .لكل نتٌجة سببا ً .
ب .لكل نتٌجة أسباب متعددة .
 .11عندما أكون رأٌا ً فً مسألة معٌنة فانً :
أ  .أظل متمسكا ً به إذا كنت معتقداً بصحته .
ب .اعد له إذا حدثت متؽٌرات منطقٌة بشأنه .
 .12عندما أتعرض لمشكالت فانً أواجه معظمها بـ :
أ  .أسالٌب مختلفة فً التفكٌر .
ب .نظام ثابت فً التفكٌر .
 .13عندما اقرأ رأٌا شائعا ً ألحد العلماء المشهورٌن فانً :
أ  .أتمسك به واعده صحٌحا ً .
ب .اشك فً صحته وأتحقق منه .
 .14عندما أفكر فً أمور غامضة فانً :
أ  .اترك التفكٌر بها بعد لحظات .
ب .استمر فً التفكٌر بها مهما كانت متعبة .
 .15عندما أواجه مشكلة معقدة تراود ذهنً :
أ  .أفكار عدٌدة ؼٌر محددة .
ب .مجموعة من األفكار المترابطة .
 .16عندما أفكر فً موضوع معٌن فانً :
أ  .أتمكن من التركٌز على فكرة واحدة .
ب .أجد صعوبة فً حصر ذهنً بفكرة واحدة .
 .17عندما أفكر فً مشكلة أو حالة مهمة أجد ذهنً :
أ ٌ .شرد عنها بٌن لحظة وأخرى .
بٌ .ستمر فً التفكٌر بها مهما كانت معقدة .
 .18عندما تواجهنً أفكار متعددة لمشكلة معٌنة فانً :
أ  .استطٌع إن انتقً منها ما ٌالبم المشكلة .
ب .أجد صعوبة فً انتقاء الفكرة المناسبة .
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 .19عندما أالحظ ظاهرة غرٌبة ال امتلك خبرة سابقة عنها فانً :
أ  .أتجاهل التفكٌر بها بعد رؤٌتً لها .
ب .استمر فً مالحظتها بتفكٌر عمٌق .
 .20عندما ٌرسب طالب متفوق جداً فً االمتحان فقد ٌكون سبب ذلك :
أ  .حسد أو إصابة عٌن من اآلخرٌن .
ب .صعوبة أسبلة االمتحان .
 .21عندما أفكر فً حل مشكلة تواجهنً فانً أفكر فً الحلول التً :
أ  .اعتقد أنها تالبم المشكلة .
ب .استخدمها اآلخرون بنجاح .
 .22عندما تعامل مع مشكلة معٌنة فانً انظر لها من زاوٌة :
أ  .ما تفرضه الظروؾ المحٌطة بالمشكلة .
ب .ما اعتقدهُ حالً مناسبا ً بالمشكلة .
 .23عندما أتوصل لفكرة معٌنة فانً :
أ  .أدافع عنها بإصرار .
ب .استمع إلى آراء اآلخرٌن حولها .
 .24إن نظرتً للحقائق العلمٌة هً انه :
أ  .ال ٌجوز تفنٌد الحقابق العلمٌة .
ب .ال توجد حقٌقة علمٌة مطلقة .
 .25عندما أفكر فً موضوع معٌن فانً :
أ  .أركز على متؽٌراته حتى وان خالفت ما هو شابع .
ب .اخذ بالحسبان ما هو شابع فً المجتمع .
 .26عندما أفكر فً حل مشكلة معقدة فانه :
أ  .أجد ذهنً ٌنتقل من فكرة ألخرى بسرعة .
ب .اختار حالً واحداً وأفكر به ثم انتقل إلى حل آخر .
 .27عندما تراود ذهنً أفكار عدٌدة وأنا أفكر بمشكلة معٌنة فانً :
أ  .أفكر بجمٌع هذه األفكار .
ب .احصر ذهنً باألفكار التً تخص الموضوع .
 .28عندما تواجهنً مشكالت معقدة فانً :
أ  .أحاول تجزبتها عند التفكٌر بها مهما كانت متعبة .
ب .أجد صعوبة فً انتقاء التفكٌر المناسب لها .
 .29ال اتخذ أي قرار ٌخص مستقبلً اال بعد إن :
أ  .أناقشه فً ذهنً .
ب .أجده سهل التطبٌق .
 .30عندما أحاول تفسٌر ظاهرة معٌنة فانً أفسرها بحسب :
أ  .ما امتلك حولها من معلومات .
ب  .ما تفرضه ظروؾ الظاهرة .

فقرات االختبار التحصٌلً
س /1أكمل الفراغات التالٌة :
 .1علم الوراثة هو . ..........................................................
 .2تتكاثر معظم البكترٌا بوساطة . ...............................................
 .3مكتشؾ األحٌاء الدقٌقة . ..............................................
 .4االنتخاب االصطناعً هو . ..............................................
 .5تحٌط بالجدار فً كثٌر من أنواع البكترٌا طبقة  ..............كربوهٌدراتٌة تدعى . ...............
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 .6تصنؾ الثمار البسٌطة إلى  ...................و . .......................
 .7من أنواع البكترٌا  ...........و ..............و ................و . ................
 .8من فوابد البكترٌا . ..............................................
 .9تنشأ األنسجة المولدة الثانوٌة من . ..............................................
ضرب خنزٌر ؼٌنٌا اسود الشعر نقً بأنثى بٌضاء الشعر ثم ازدوج ذكر أنثى من الجٌل األول  .ماهً صفات
. 10
األفراد الناتجة من هذا التزاوج علما إن لون الشعر األسود متؽلب على لون الشعر األبٌض
. ............................................
س /2ضعً عالمة ( √ ) أمام العبارة الصحٌحة وعالمة ( ) أمام العبارة الخاطئة  ،ثم صححً الخطأ إن وجد .
 .1إن الفٌروسات كابنات تشارك الجماد ببعض الصفات وتشارك األحٌاء بصفات أخرى لذا فهً ال تحتل موقعا ً بٌن
الكابنات الحٌة وؼٌر الحٌة .
 .2تلجأ البكترٌا إلى تكوٌن االبواغ الداخلٌة عند توفر الظروؾ المالبمة .
 .3التوٌج عضو التأنٌث وٌقع فً مركز الزهرة وشكله ٌشبه الورق .
 .4تعٌش االمٌبا الطفٌلٌة فً األمعاء الؽلٌظة والقسم األسفل من األمعاء الدقٌقة .
 .5التطعٌم عملٌة تتم بان ٌوضع جزء من نبات ذي صفات ؼٌر مرؼوب فٌها ٌراد إكثارها على جزء من نبات آخر .
 .6خٌط السباٌروجٌرا ؼٌر متفرع وذات صؾ واحد من الخالٌا المتخصصة وال ٌحاط بأي ؼالؾ .
 .7مرض عمى األلوان مرض وراثً ٌصٌب اإلناث عادة وال ٌظهر فً الذكور اال نادراً .
 .8تصنؾ الذرة والحنطة والشعٌر إلى أنواع الثمار المجنحة .
ً
 .9االمٌبا حٌوان طلٌعً مجهري بسٌط ٌعٌش عادة فً مٌاه البرك العذبة واحٌانا فً مٌاه البرك المالحة .
 . 10تقسم الثمار الجافة ؼٌر المتفتحة إلى القرنة والحوٌصلة والعلبة والخردلة .
س /3اختر االجابة الصحٌحة :
 .1عند مرور الزٌجة باالنقسامات االعتٌادٌة تكون عدد خالٌا الجنٌن من الكروسومات :
6س
 2س ج.
أ  4 .س ب.
 .2تتم عملٌة تحوٌل االرٌمة إلى المعٌدة بعملٌة تدعى :
أ .التسطح ب .االنبعاج ج .البالستوسٌل
 .3من أنواع البكترٌا الكروٌة :
أ  .باسٌالس ب  .الدٌبلوكوكاس ج  .البكترٌا المسببة لمرض الزهري
 .4الشكل الذي أمامك ٌمثل تركٌب الراشح ( الفٌروس ) والسهم ٌشٌر إلى :
 DNAج .الرأس
أ .ؼالؾ بروتٌنً ب.

 .5أجرى العالم مندل تجاربه على نبات :
أ  .الباقالء ب .البزالٌا ج .الفاصولٌا
 .6تستؽرق عملٌة انقسام االمٌبا فً درجة حرارة  ْ 25م إلى حوالً :
 33دقٌقة ج.
أ  13 .دقٌقة ب.
 .7الشكل الذي أمامك ٌمثل تركٌب البكترٌا والسهم ٌشٌر إلى :
DNA
أ  .الساٌتوبالزم ب .اسواط ج.
 .8تصنؾ الثمار ( الباقالء والفاصولٌا ) إلى الثمار :
أ  .الثمار الجافة المتفتحة ب .الثمار البرتقالٌة ج .الثمار اللبٌة

 23دقٌقة

 .9الشكل الذي أمامك ٌمثل التكاثر الجنسً فً الكالمٌدوموناس والسهم ٌشٌر إلى :
أ  .خلٌة الكالمٌدوموناس الخضرٌة الناضجة
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ب .تحرر األمشاج
ج  .انشقاق جدار البوغ الزٌجً لٌحرر األفراد الجدٌدة

. 10

نزؾ الدم ( الهٌموفٌلٌا ) مرض :
ً
أ  .وراثً ٌصٌب الذكور عادة وتنقله اإلناث وال تصاب به اال نادرا .
ب .وراثً ٌصٌب اإلناث عادة وٌنقله الذكور وال ٌصاب به اال نادراً .
ج .وراثً ٌصٌب الذكور عادة وتنقله اإلناث وتصاب به عادة ً .

خطة تدرٌسٌة وفق أنموذج كلوزماٌر التعلٌمً
المادة  /العلوم
الٌوم والتارٌخ /
الصؾ  /الثانً معهد إعداد المعلمات

الموضوع /تركٌب الثمرة وأنواعها
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الشعبة /

األهداف السلوكٌة  /جعل الطالبة قادرة على إن :
 .1تصوغ تعرٌفا ً لمفهوم الثمرة بأسلوبها الخاص .
 .2ترسم على السبورة شكل ٌوضح تركٌب الثمرة .
 .3تصنؾ أنواع الثمار .
 .4تحدد السمات أو الصفات الممٌزة لمفهوم الثمار البسٌطة الطرٌة .
 .5تصنؾ مجموعة من األمثلة تنتمً إلى مفهوم الثمرة البسٌطة الطرٌة وأمثلة ال تنمً إلٌه .
الوسائل التعلٌمٌة  /الكتاب المقرر  ،السبورة  ،الطباشٌر العادي والملون .
خطوات الدرس /

 40دقٌقة )

(

اوال ً  /التمهٌد ( المقدمة )
عزٌزاتً الطالبات أخذنا فً الدرس السابق موضوع أجزاء الزهرة األساسٌة وتعرفنا عل ى أجزاءها التً هً
االسدٌة والمدقة والمتك وكٌؾ تتكون حبوب اللقاح إضافة إلى المبٌض وتكوٌن البوٌضات وكٌؾ تتم عملٌة التلقٌح
وتكوٌن األنبوب اللقاحً واإلخصاب وتكوٌن الجنٌن ثم البذرة وبعدها تتكون الثمرة .
وأالن نأخذ موضوعا متعلق بدرسنا السابق وهو تركٌب الثمرة إذ تتركب الثمرة من طبقات عدة هً الطبقة
الخارجٌة حٌث تمثل الؽالؾ الخارجً وٌتكون من طبقة واحدة أو أكثر من خالٌا البشرة والطبقة الثانٌة هً الوسطى
وتقع تحت الطبقة الخارجٌة وتختلؾ فً سمكها باختالؾ أنواع الثمار إذ تكون أما طبقة واحدة من الخالٌا أو قد تكون
سمٌكة ٌصل سمكها عدة سنتمترات والطبقة األخٌرة هً الداخلٌة وتقع إلى الداخل وتختلؾ فً سمكها باختالؾ ثمار
النباتات المختلفة والشكل الذي على السبورة ٌوضح ذلك ( أقوم برسم تركٌب الثمرة على الثمرة لتوضٌح طبقات الثمرة
الثالث ) .
ثانٌا ً  /العرض
نأخذ اآلن أنواع الثمار إذ للثمار أهمٌة خاصة فً الحفاظ على نوع النبات ولها أهمٌة فً انتشار البذور وللثمار أنواع
ثالث ؟
الطالبة  /الثمار البسٌطة والثمار المتجمعة والثمار المضاعفة .
المدرسة  /أحسنت  .ثم أقدم تعرٌفا ً للنوع األول وهً الثمار البسٌطة وأنواعها بعبارة تصفها وتحدد صفاتها المتمٌزة عن
ؼٌرها والعالقات التً تربطها وأدونها على السبورة بخط واضح .
الثمار البسٌطة  /وهً الثمرة الناتجة من مبٌض زهرة واحدة بها كربلة واحدة أو عدة كربالت ملتحمة  .وتقسم الثمار
البسٌطة إلى الثمار الطرٌة والثمار الجافة .
ثم اعرض مجموعة من األمثلة التً تنتمً إلى مفهوم الثمار البسٌطة ومجموعة من األمثلة التً ال تنتمً إلى هذا
المفهوم وذلك بكتابتها على السبورة بصورة أزواج متقابلة وعلى النحو االتً :
مثال ٌنتمً إلى مفهوم الثمار البسٌطة
الخٌار

مثال ال ٌنتمً إلى مفهوم الثمار البسٌطة

الشلٌك
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التوت

بعد تدوٌن األمثلة على السبورة اخبر الطالبات عن المثال الذي ٌنتمً إلى فبة الثمار البسٌطة الطرٌة والمثال الذي ال
ٌنتمً إلى فبة الثمار البسٌطة الطرٌة كً تستقرىء الطالبات بأنفسهن الصفات الممٌزة له فأشٌر مثالً إلى المثال األول "
الخٌار " وأقول إن ثمرة الخٌار هً مثال ٌنتمً إلى الثمار البسٌطة الطرٌة اللبٌة بٌنما ثمرة الشلٌك ال ٌنتمً إلٌه وثمرة
البرتقال هو مثال ٌنتمً إلى الثمار البسٌطة الطرٌة البرتقالٌة بٌنما ثمرة التكً ل ٌنتمً إلى هذا النوع وثمرة الخوخ هو
مثال ٌنتمً إلى نوع الثمار البسٌطة الطرٌة اللوزٌة بٌنما ثمرة التوت ال ٌنمً إلٌه .
بعد ذلك أقدم مجموعة أخرى من األمثلة التً تنمً إلى مفهوم الثمار البسٌطة وأنواعها
الطماطة والموز
اللٌمون والحمضٌات
المشمش واللوز
واطلب من الطالبات تصنٌفها إلى أمثلة تنتمً إلى المفهوم وبٌان صفاتها الممٌزة مع توضٌح سبب ذلك بتقدٌم التسوٌػ
وأقدم التعزٌز المناسب فاسأل عن المثال األول :
الطالبة  /تعد الطماطة والموز من الثمار البسٌطة الطرٌة اللبٌة .
المدرسة  /احسنت ِ
الطالبة  /النها تمتاز بان جدرانها ؼضة لحمٌة وٌكون جدارها الوسطً عصٌري أو لحمً وؼالفها الداخلً ؼٌر صلب
وبذورها عدٌدة .
المدرسة  /احسنت ِ ممتاز  ،ثم اطلب من طالبة أخرى توضٌح المثال الثانً .
طالبة أخرى  /اللٌمون والحمضٌات من الثمار البسٌطة الطرٌة البرتقالٌة .
المدرسة  /احسنت ِ لماذا تم تصنٌفها إلى هذا النوع من الثمار ؟
الطالبة  /ألنها تمتاز بأنها ذات قشرة جلدٌة وٌكون ؼالفها الداخلً على شكل فصوص ٌمثل كل واحد منها كربلة
تحتوي على العدٌد من األكٌاس العصٌرٌة .
المدرسة  /ممتاز احسنت ِ  .ثم اطلب من طالبة أخرى توضٌح المثال األخٌر .
طالبة أخرى  /أما المشمش واللوز فهً من الثمار البسٌطة الطرٌة اللوزٌة الن جدارها الخارجً جلدٌا ً رقٌقا ً  ،أما
جدارها الوسطً فٌكون لحمً سمٌك وجدارها الداخلً خشبً صلب وتتكون من كربلة أو أكثر ملتحمة مع بعضها
البعض وتحتوي على بذرة واحدة عادة .
ثم اطلب من إحدى الطالبات إعادة صٌاؼة تعرٌؾ مفهم الثمار البسٌطة وانواعها ورسم مخطط بسٌط ألنواعها  .فتقوم
إحدى الطالبات برسم المخطط االتً :

الثمار اللبٌة
539

العدد الثالث والثالثون
الثمار البسٌطة الطرٌة

مجل ددالل 2009 /

الثمار البرتقالٌة
الثمار اللوزٌة

ثالثا ً /التطبٌق
بعد التأكد من إن الطالبات قد اكتسبن المفهوم استمر فً توضٌح المعلومات المتعلقة به ثم ٌستمر الدرس عن نوع الثمار
البسٌطة األخرى .وتعرفنا على أمثلة هذا المفهوم والصفات الممٌزة عن بقٌة الثمار األخرى  ،ثم اطلب من إحدى
الطالبات ذكر أهم الصفات األساسٌة لمفهوم الثمار البسٌطة الطرٌة وإعطاء أمثلة عنه .
الواجب البٌتً /
تحضٌر موضوع انتشار البذور والثمار إلى نهاٌة الفصل الثانً مع حل أسبلة الفصل الثانً .
المصادر /
كتاب العلوم العامة  ،الصؾ الثانً معاهد إعداد المعلمٌن والمعلمات  ، 2003 ،مطبعة الوالء .
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