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  الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر استخدام قصص الخيال العلمي في تعليم العلوم على 

وقد . الصف السادس األساسي ذوي أنماط التعلم المختلفة طالبتنمية المفاهيم العلمية لدى 

  :حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية

 الصف السادس العلمية؟ طالبما أثر استخدام قصص الخيال العلمي في مفاهيم  - 

  هل يختلف هذا األثر باختالف الطريقة ونمط التعلم والتفاعل بينهما؟ - 

الصف  طالبتم اختيارهم بطريقة قصدية من  طالباً) 60(تكونت عينة الدراسة من 

 ،السادس األساسي من مدرسة بيتا األساسية للبنين التابعة لمديرية تربية وتعليم جنوب نابلس

) 30(لتمثل المجموعة التجريبية التي تكونت من  إحداهما عشوائياً تعيينمقسمة إلى شعبتين تم 

تكونت من  ،واختيرت المجموعة األخرى ضابطة ،درست باستخدام قصص الخيال العلمي طالباً

ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بإعداد  .عتياديةدرست باستخدام الطريقة اال طالباً) 30(

  :أدوات الدراسة اآلتية

االختيار من  فقرة من نوع) 14(اختبار المفاهيم العلمية ويتكون بصورته النهائية من 

فقرات من نوع ) 9(ار كولب المعدل للنمط التعلمي المكون من اختبو، متعدد بأربعة بدائل

  .المقابالت ،االختيار من متعدد بأربعة بدائل

). ANCOVA( الثنائي ولإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام تحليل التباين المصاحب

  :وقد أظهرت الدراسة النتائج اآلتية



 ل 

 ،التجريبية(بين متوسط عالمات مجموعتي الدراسة  وجود فرق دال إحصائياً

و وجود ، ى إلى استخدام قصص الخيال العلميعلى اختبار المفاهيم العلمية يعز) والضابطة

على ) والضابطة ،التجريبية(بين متوسطي عالمات مجموعتي الدراسة  فروق دالة إحصائياً

 .صص الخيال العلمي وأنماط التعلماختبار المفاهيم العلمية تعزى للتفاعل بين استخدام ق

وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة باستخدام قصص الخيال العلمي في تدريس 

ية التدريس وتدريب معلمي العلوم على كيف ،العلوم لما لها من دور في تنمية المفاهيم العلمية

كما أوصت بإجراء دراسات أخرى تتناول قصص الخيال العلمي في  ،باستخدام هذه الطريقة

  .تدريس العلوم وتطبيقها على مستويات صفية مختلفة
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  الفصل األول

  مشكلة الدراسة وأهميتها

  مقدمة الدراسة 

التي تدور  واألحداثكان يشاهد الظواهر  هذه األرضووجد على  اإلنسانمنذ أن خلق 

في  .بآخرالعمل على فهمها بشكل أو  ول جاهداًاولكنه ح اً،صحيح اًيجد لها تفسير أنحوله دون 

بخيالـه ليجـد    االستعانة إلى دفعهمما  ؛من المعرفة لتفسيرها كافياً لم يكن يمتلك كماً الفترةتلك 

طيور وهي تحلـق فـي السـماء    على سبيل المثال عندما شاهد ال. لما يدور حوله لنفسه تفسيراً

ـ   أنوال يستطيع  األجنحةوالحظ أنه ال يملك مثل هذه  ،بأجنحتهاوتطير في سرعة  ي يطيـر ف

 اإلنسـان فالخيال يعد صفة من صـفات  " بساط الريح "  بوساطةتخيل نفسه يطير مثلها  الهواء،

  ).2007، راشد(التي يتميز بها عن غيره من الكائنات 

كعلم؛ منذ بدأ علم الفنتازيا أو الخيال بالظهور في  بادئ األمر معروفاًلم يكن الخيال في 

ـ هذا المصطلح، وفي  H. G Wellsحيث أطلق ويلز  ،األدب الغربي ـ ادئ األب ـ ر م يقبـل   مل

) Hugo Gernsback( كوجو جيـر نسـبا  م استعمل العالم هي1929ومنذ عام . كمصطلح عام

اق عليـه وتم االتفائب العلم ي مجلته قصص عجف )Science Fiction(ي مصطلح الخيال العلم

مـن  (ي رائعته لخيال العلمي فويعد جـول فيــرن أول من أسـس أدب ا). 2009 ،حمودي(

ل فيها رحلة إلى القمر حيث تحقق  هذا الخيال بعـد  م حيث تخي1865عام ) األرض إلى القمر

  ).2003، بجة(لى القمر ان عم هبط أول إنس1969أغسطس  20ي ن وبالتحديد فزمقرن مـن ال

في الكثير من اإلنجازات التي تحققت في النصف الثاني من القـرن العشـرين    بحثنالو 

باالستـنساخ، لوجـدنا أن هذه  من السفر للفضاء وانتهاء ين بدءاًوبدايات القرن الحادي والعشر

 اإلنجــازات قد تطرق لها عدد من الكتّـاب فـي قصص الخيــال العلمي التـي كتبت منذ

لذا فمعظم االختراعات والنظريات العلمية للعلماء كانت ثمرة ).  2005 ،نشوان(زمـن طويل 

فكرة ونمت في عقولهم بدأت ب ،قراءاتهم لقصص علمية خيالية غذت خيالهم بقواعد وأفكار علميه

  .حتى أصبحت حقيقة
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يتصـور  منه  ،لإلنسانلى ااهللا تع االعقلية التي وهبه األنشطة أهمالخيال من يعتبر  ،لذا

فنراه يوظف بخيالـه خبراتـه    ،ترتبط ارتباطا وثيقاً بالواقع الذي يعيش فيه ،أشياء ال وجود لها

لينتقل مما هو مألوف إلى مـا هـو    ؛محيطهالمباشرة أو تجاربه التي اكتسبها نتيجة التفاعل مع 

ينمو معه هذا الخيـال منـذ   ل غير مألوف ويبني عما هو موجود لديه في إطار منطقي وعلمي؛

  .الطفولة المبكرة

 ،مراحل عدة حسب النمـو العمـري للطفـل    إلىقسم العلماء الخيال في الطفولة  وقد 

ثـالث   إلـى قسم الخيال في الطفولـة   الذي) 1989 ،الدويك(ومنهم  ،علمية أسس إلىواستنادا 

سـنوات   )6-3(أ هذه المرحلة من وتبد ،مرحلة الطفولة الواقعية والخيال المحدود :مراحل هي

الناطقة  المادية أونية االقصص الخيالية ذات الشخصيات الحيو إلىحيث يميلون في هذه المرحلة 

سنوات وفيها يتسـع   )9-6(والمرحلة الثانية هي مرحلة الخيال المنطلق وتبدأ من . المتحركة أو

 والعفاريـت،  ،لقصص الخرافية مثل قصص الجـن ل قراءة أو االستماع يقبل علىلخيال الطفل 

أما المرحلة الثالثة وهي المرحلة التي تختص بهـا هـذه   . ويستمتع بالقصص الشعبية القصيرة

 ،سنوات وتنتهي في الثانيـة عشـر   9-8، وتبدأ هذه المرحلة من مرحلة البطولة هيو الدراسة

  . وفيها يحب األطفال قصص الشجاعة والمخاطرة والعنف والقصص البوليسية والمغامرات

وفي عصرنا الحالي الذي يشهد تطوراً كبيراً، وثورة علمية هائلة بات من الضـروري  

 ،يدعم اإلبـداع  علمياً دى األطفال وتوجيهه ليصبح خياالًتسليط الضوء على تنمية هذا الخيال ل

لكون المفاهيم العلمية تحتاج إلى التصور والتخيل، ومـا   ،ويسهم في تنمية المفاهيم العلمية لديهم

فتعلم المفاهيم يجب أن ينطلق من المدركات الحسية  ،التصور والتخيل إال مقدمات للخيال العلمي

ويمكن أن يتدرج من المحسوس إلى شـبه   ،ر الذهنية لهذه المدركاتومن خالل بناء الصو أوالً

ومن هنا نجـد   ،بالخيال كله يحتاج إلى تفكير حاسم مرتبط ثم إلى المجردات وذلك ،المحسوس

أهمية المفاهيم في بناء المعرفة وأشكالها وهي اللبنة األساسية للعلم التي تتشكل منها التعميمـات  

ث تتكون هذه التعميمات والقوانين والنظريات بوجود العالقات التـي  حي ،والقوانين والنظريات

من خالل تخيل ما تعنيه  –وإن إدراك المفاهيم العلمية . تربط بين المفاهيم العلمية بعضها ببعض
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وتطبيقها في حل المشكالت التـي تواجـه    ،يسهم في استيعاب المعرفة العلمية  –هذه المفاهيم 

من خالل الخبرات التي اكتسبها وذات ضرورة كي  ،إنسان اليوم، وإعداده بشكل أفضل للمستقبل

 ).1993 ،نشوان(يواجه التغيرات القادمة في المستقبل 

و  ،والعمل المبدع طالبتطوير خيال الوقد تحدث كاتشا وهنتر عن الخيال العلمي كأداة ل

ربـط أشـكال    علـى  تربويون اآلخرون على استخدام قصص الخيال العلمي كأداة تعملركز ال

 طالبأثبتت الدراسات أن استخدام أفالم الخيال العلمي تساعد الو، المعرفة العلمية وإيصالها لهم

على التعلم، وفهم المفاهيم العلمية، عن طريق الســماح لهم بتصـور مفـاهيـــم العلـوم    

وهـذا   ،األسس النفسية لديهم، وربط المجاالت ذات العالقة بالمحتوى المعرفيالمجردة ومراعاة 

فكل منهم يسـتخدم خصائصـه    ،م الذي يتمتع بها كل طالب على حدىنمط التعل بدوره يراعي

العقلية والمعرفية والنفسية في بناء المفهوم، فقراءة روايات الخيال العلمي في صفـوف العلـوم  

الموجودة  وتوسيع المفاهيم العلمية ،وإثارة الدافعية لديهم للتعلم طالبال تعمل علـى جذب انتباه

 ,David & Oravets؛ Houle & other, 2006 ،2007 ،راشـد (في كتب العلوم وإثرائها 

2005( .  

كما أن استخدام قصص الخيال العلمي يمكن أن يكون أداة ثمينة لبناء مخططـا عقليـا   

 ،محمـود (ارفهم وخبراتهم في المواقف التعليمية التعلمية الجديـدة  مرتفعا للمتعلمين عند بناء مع

 & Smith( طالبوتحفيز حل المشكالت اإلبداعية وتنمية العمليات اإلكتشافية لدى ال ،)2003

Valerie, 1990.(  

ونظرا ألهمية استخدام قصص الخيال العلمي في التعليم فقد أطلق عليها البعض قصص 

الخيالي المعتمد على األسس العلمية والمنطقية التي تـؤثر علـى سـلوك    ات الطابع المعرفة ذ

اعتقاد أن قصص الخيال العلمي ستجذب في المسـتقبل جميـع    يوجدو). 1999 ،السيد( اإلنسان

  Zerby & Czerneda, 2006).؛2010 ،قالدة( التربويين للعمل بها وإدراجها في كتب العلوم

 ،يب التعليمية التي تتمركز حول الطالب وخصائصه العقليـة الطرق واألسالالنسجامها مع وذلك 

 أصبحت من أكثر الحاجات التربوية المعاصرة ، حيثونمط تعلمه المفضلوالنمائية،  ،والمعرفية
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 ،وأصبح توظيف هذه األساليب التي تتناسب مع نمط وطريقـة تعلـم الطالـب    ،أهمية إلحاحاً و

توفير خبـرات  كما يعمل على  ،لمه ضرورة تربويةوإشغال أكبر عدد من الحواس في أثناء تع

يسـاعد   م ممااتهاهتمامو موتلبي احتياجاته ،طالبتعليمية تراعي مستوى االستعداد للتعلم لدى ال

بهـذه المواقـف والخبـرات     مه من تعلم نتيجة مرورهون ثابتة ومتينة لما يكتسباعلى ترك مع

  ).2003 ،أبو زينة(التعليمية 

 طـالب يعتمـد علـى ال   طالبمن تحصيل ال )%75(كما أكدت الدراسات التربوية أن 

وهذا يدعونا كمربين ). 2004 ،زيتون(يعود إلى المعلم  طالبمن تحصيل ال% 25وأن  ،أنفسهم

وأنماط التعليم لدى المعلم ومدى التنـاغم   ،ألن نأخذ بعين االعتبار أنماط التعلم المناسبة للطالب

  .)Dunn & Price, 1987( والتناسب بينهما

وتدريس أشكال المعرفة بالطريقة أو األسلوب المناسب يتطلب من المعلم أن يكون على 

وأن يكون لديـه القـدرة علـى الـتحكم      ،طالباطالع وفهم جيد ألنماط التعلم التي يفضلها ال

وأن اقتصاره على طريقة تـدريس واحـدة ال    ،ب التي يستخدمها ويتبعهاوالسيطرة على األسالي

مـن أنمـاط    )%60(ذلك أن أكثر من  ،طالبيمكن أن تكون ذات الفاعلية ألنواع مختلفة من ال

الموهوبين تختلف عـن   طالبكما أن أنماط التعلم لدى ال ،التعلم لدى الشخص بيولوجية األصل

وأن ). Dunn & Price, 1987(يعانون من صعوبات في التعلم الذين  طالبأنماط التعلم لدى ال

مين ومطابقتها د المعلعن ويع في أساليب وطرق التدريستن يوجدليم يفترض أن مبدأ التعلم والتع

 :National Council of Teachers of Mathematics( مع أنمـاط الـتعلم لـدى الطبـة    

NCTM, 2000.(  

عند العديد من التربويين لوجدنا أنه يحمـل مضـمونا   ولو نظرنا إلى مفهوم نمط التعلم 

أنه المؤشرات المعرفية والدافعية ) 2004 ،الزيات(مهما اختلفت أشكاله حيث عرفه  واحد تقريباً

وكيفية معالجته لها والتفاعـل   ،والنفسية والمزاجية التي تعكس عملية استقبال المتعلم للمعلومات

أن  Gregoreوبين جريجور . يجابي من خالل بيئة التعلموكيف يستجيب لها على نحو إ ،معها

وأن  ،نمط التعلم هو مجموعة من األداءات المميزة للمتعلم التي تعد دليالً على طريقـة تعلمـه  



6 

مـع بيئتـه   استقباله للمعلومات الواردة إليه من البيئة المحيطة به الهدف منهـا هـو التكيـف    

  ).2004 ،بايبي وباول تروبريج،(

وهـذان النمطـان تـم     ،لفظيالغير طين للتعلم هما اللفظي والتعلم نم Goodوقد حدد 

فـي   )Kolob D., 1984( أما نظرية كولـب ). 1997 ،عطيفة وسرور(ربطهما بدور المعلم 

فهي تقـوم علـى    يالتي تناولت النمط التعلم -وهي ما سيتم اعتمادها في هذه الدراسة -التعلم 

حيث أن األفراد يدركون الواقع ويتعاملون مـع   ،معلومات ومعالجتهم لهاكيفية إدراك األفراد لل

 ،أو يفكرون بتلك المواقف تفكيراً منطقياً مجرداً ،بحواسهم وعواطفهم ،المواقف الجديدة بطريقتين

ويصنف األفراد من حيث نمط التعلم إلـى أربعـة    ،فنموذج كولب يربط بين اإلدراك والمعرفة

الفرد  ،)التجميعي(الفرد العملي  ،)التمثيلي(الفرد المنطقي  ،)التشعيبي(خيلي الفرد الت: أنواع هي

  ).االستيعابي(التنفيذي 

على ما تقدم تركز موضوع هذا البحث في دراسة أثر استخدام قصـص الخيـال    وبناء

الصف السادس ونمط تعلمهـم   طالبالعلمي في تدريس العلوم على تنمية المفاهيم العلمية لدى 

مـن   طالباجها كاستراتيجية أساسية في تعليم العلوم، وبيان الدور الذي ستلعبه في تنمية الوإدر

وذلك  طالبلكون طريقة التعلم والقدرة على التحصيل تتأثر بالنمط التعليمي لل ،المفاهيم العلمية

 ،م العلميةوتغذية خيالهم الكتساب المدلوالت اللفظية للمفاهي ،حتى نصل بطلبتنا إلى التعلم المتقن

وإشباع هذا الجانب من جوانب النمو العقلي والمعرفي لدى الطفل في مرحلة بالغة األهمية مـن  

  .مراحل حياته

  مشكلة الدراسة

 ،؛ زيتـون 2001 ،عبد السالم(تعتبر المفاهيم من اللبنات األساسية لبناء المعرفة العلمية 

فتكوين المفاهيم العلمية يحتاج إلى التصور والتخيل وبـذل   ،) 2005 ،؛ النجدي وآخرون2004

ويتم تنظيمه  ،جهد عقلي؛ لكون التصور والتخيل يتحقق من خالل نشاط الجانب األيمن من المخ

 ).1999 ،حنـورة (من خالل التفكير المنطقي الذي يعتبر الجانب األيسر من المخ مسؤوال عنه 
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حتاج الطالب فيها إلى ذلك الجهد العقلي الكتشاف المعرفة مما يجعل عملية التعلم عملية نشطة ي

  ).2012 ،الصيفي(والعمل على بنائها 

لذا على العاملين على إعداد المناهج ومعلمي العلوم العمل على بناء المفاهيم العلميـة   

مـع األخـذ بعـين     ،باستخدام مختلف الطرق واالستراتيجيات التعليميـة  ،طالبالسليمة لدى ال

وهذا ما تفتقر إليه الكثيـر   ،)1992 ،الوهر( طالببار أنماط التعلم المختلفة التي يمتلكها الاالعت

الممارسات التدريسية القائمة في المدارس رغـم حاجـة منـاهج العلـوم إلـى أسـاليب       من 

شكل عام أعلى مـن المسـتوى   واستراتيجيات تعمل على تبسيط محتواها العلمي الذي يعتبر وب

  .طالبالعقلي لل

والمـدراء   طالبأجمع فيها المعلمون وال) 2010 ،درويش(أجراها  وفي دراسة أخرى

القدرات وناسب مستواه وبأنه ال يت ،طالبصعوبة المنهاج الفلسطيني بالنسبة للوالمشرفون على 

أيضا عـن   ،)2002 ،الحارثي(وكما تحدث . في كافة المراحل التعليمية طالبالتحصيلية لدى ال

واالسـتفادة   ةيفتقرون إلى استخدام المفاهيم العلمية السليم طالبي الذي يؤكد أن الالواقع التعليم

إلى حفظ المصطلحات والمفـاهيم   ون غالباًؤويلج ،تطبيقاتهم التعليمية في أنشطة العلوم في منها

  ).2006 ،حسام الدين ورمضان(العلمية دون فهم أو استيعاب 

لعـام  ) TIMSS(في العلوم والرياضيات  طالبوهذا ما أكدته نتائج دراسة تحصيل ال 

،  لتكون فلسطين في صف الدول األقل تحصيال مـن بـين الـدول    طالبتدني أداء ال ،2011

إلى أن اعتماد المعلمين في ) Lowery, 1999(وقد أشارت الوري ). 2012 ،عفونة(المشاركة 

والبعد ، لعمليةدال من األنشطة اتدريسهم للطبلة على المواد المجردة واألسلوب الشفهي والتلقين ب

يعتبر من أهم األسباب الرئيسية التي تؤدي إلى فشـل   ،عن استخدام األساليب التدريسية الفاعلة

  .التعليم

على استيعاب وتنمية المفاهيم العلمية لديهم تتطلب مـن   طالبوبما أن تطوير قدرات ال

 ،عة التي تراعي أنمـاط الـتعلم المختلفـة   المعلمين استخدام األساليب التدريسية الفاعلة والمتنو

وتصل بهم إلى التعلم المـتقن   ،على االستفادة من المحتوى التعليمي بشكل أكبر طالبلتساعد ال
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لما تفتقر إليه كتب العلوم في فلسطين لقصص الخيال العلمـي وفـق    ونظراً ،)1992 ،الوهر(

 أن إلىفقد ارتأت الباحثة  ،ابع والخامسلكتابي العلوم الر) 2012 ،الصيفي(الدراسة التي أجراها 

على اختالف أنمـاط الـتعلم لـدى     استراتيجية قصص الخيال العلمي مادة العلوم وفقتدريس 

  . لديهمفي تنمية المفاهيم العلمية  تفيد قد طالبال

  أهداف الدراسة

هذه الدراسة إلى توضيح مدى تأثير استخدام استراتيجية الخيال العلمي في تنمية  هدفت

  .الصف السادس األساسي ونمط تعلمهم في مادة العلوم طالبالمفاهيم العلمية لدى 

  الدراسةأسئلة 

  :يمكن تحديد مشكلة الدراسة في األسئلة التالية واستناداً لما سبق

 الصف السادس العلمية؟ طالبمي في مفاهيم ما أثر استخدام قصص الخيال العل - 

  يختلف هذا األثر باختالف الطريقة ونمط التعلم والتفاعل بينهما؟ هل - 

  فرضيات الدراسة

  :اختبار الفرضيات الصفرية اآلتية ستقوم الدراسة على

بـين المتوسـطين   ) α = 0.05(عند مسـتوى الداللـة   ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية  -1

علـى اختبـار المفـاهيم    ) والضابطة ،التجريبية(لعالمات مجموعتي الدراسة ابيين الحس

  .باستخدام قصص الخيال العلمي

بـين المتوسـطات   ) α = 0.05(عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  -2

علـى اختبـار المفـاهيم    ) والضابطة  ،التجريبية( الحسابية لعالمات مجموعتي الدراسة 

   .التعلم والتفاعل بينهما ونمطص الخيال العلمي استخدام قصب
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  أهمية الدراسة

  :تكمن أهمية هذه الدراسة فيما يلي

  األهمية النظرية: أوالً

تنميـة المفـاهيم    فـي هذه الدراسة في إبراز مدى تأثير قصص الخيال العلمي ستساهم 

الصف السادس في المدارس الحكومية في منطقة جنوب نابلس، كونها تعـد   طالبالعلمية لدى 

  .ساس النظري لتعلم وتعليم العلومبمثابة األ

  األهمية البحثية: ثانياً

ة منها في المؤسسـات  وتتمثل في النتائج التي قد تنتج عن هذه الدراسة وكيفية االستفاد

في  –توفير آفاق علمية وبحثية للباحثين في مجال المناهج حيث تعتبر هذه الدراسة  التعليمية من

 قصص الخيال العلمـي ول التعرف على أثر امن الدراسات األولى التي تح –حدود علم الباحثة 

  .سادسالصف ال طالبالمفاهيم العلمية لدى تنمية  على

  األهمية التطبيقية: ثالثاً

ملين في مجال التدريس من حيث تعريفهم بمدى تـأثير قصـص   هذه الدراسة العاستفيد 

سهم في تغير طريقة عرض المـادة  وست، طالبمية المفاهيم العلمية لدى الالخيال العلمي على تن

التعليمة بما يناسب خصائصهم العمرية استثمار النشاط التخيلي الذي يتمتع به األطفال في هـذه  

ير على تنمية وفهم المفاهيم العلميـة، كونهـا تحتـاج إلـى     المرحلة العمرية ولما له من أثر كب

كما ستساعد وزارة التربية والتعليم العالي في إعـداد البـرامج والدراسـات     ،التصور والتخيل

التدريبية الخاصة بالمعلمين في المدارس الحكومية، وتوجيه أنظار المختصين في التربية والتعليم 

إلى االطالع على استراتيجية قصص الخيال العلمي، والعمل على توظيفها في مادة العلوم بشكل 

المفـاهيم   طالبخذ بعين االعتبار أنماط التعلم في تدريس العلوم من أجل إكساب الفاعل، مع األ

  .العلمية واالحتفاظ بها، وتوظيفها في حياتهم اليومية
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  حدود الدراسة

  :تحددت هذه الدراسة بالحدود اآلتية

  .مدرسة بيتا األساسية للبنين في منطقة جنوب نابلس في الضفة الغربية :الحدود المكانية

  .م2013/2014الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  :لحدود الزمانيةا

  .الصف السادس األساسي طالب :الحدود البشرية

 الوحدة الدراسية المعدة باستخدام قصص الخيال العلمي من كتـاب العلـوم   :الحدود األكاديمية

  .العامة للصف السادس األساسي

  مصطلحات الدراسة 

  :تم تحديد التعريفات اآلتيةلغاية هذه الدراسة 

قصص تعمل على معالجة أمور علمية وتكنولوجية غير محتملة الحدوث : قصص الخيال العلمي

  ).2010راشد، (في سياقات وتفسيرات ممزوجة بالحقيقة العلمية والرؤية التنبؤية 

ركة بين الصورة الذهنية لألشياء التي تتكون منها الخصائص والسمات المشت: المفهوم العلمي

  ).2008مراد، (األشياء 

المؤشرات المعرفية والدافعية والنفسية والمزاجية التي تعكس عملية استقبال المتعلم : نمط التعلم

للمعلومات، وكيفية معالجته لها والتفاعل معها، وكيف يستجيب لها على نحو ايجابي من خالل 

  ).2004الزيات، (بيئة المتعلم 

سنة للعام  12- 11الذين تتراوح أعمارهم بين  طالبهم ال: الصف السادس األساسي طالب

  .م2014- 2013الدراسي 
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  الفصل الثاني

  ري والدراسات السابقة األدب النظ
  

  االدب النظري

  الدراسات السابقة

  التعقيب على الدراسات السابقة
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  الفصل الثاني

  بقةري والدراسات السااألدب النظ

  النظرياألدب 

التي تناولت االستراتيجيات  ،هناك العديد من الدراسات والبحوث في األدب التربوي

الغرض منها تطوير  ،حيث تنوعت وتوزعت في مجاالت متعددة ،القائمة على النظرية البنائية

على األدب التربوي السابق المتعلق بموضوع هذه  االطالعولتسهيل . عملية التعلم وتحسين

بتناول  ،للدراسة) األهمية النظرية(تم التركيز وتسليط الضوء على األدب النظري  ،الدراسة

ومن النماذج التدريسية  ،ودورها في تنمية المفاهيم العلمية ،البنائية التي ظهرت على يد بياجيه

  .التي تم ربطها وأفكار النظرية البنائية قصص الخيال العلمي

وهي الدراسات  ،لصلة بموضوع الدراسة الحاليةكما تناولت الدراسات السابقة ذات ا

  .في تنمية المفاهيم العلمية ،التي تناولت أثر قصص الخيال العلمي

  في تعلم المفاهيم العلميةودورها البنائية 

تشير أدبيات البحث إلى أن التعلم البنائي قد تم قبوله على نطاق واسع في العلوم في 

لتي تؤكد على أهمية بناء المتعلمين ثم إعادة بنائهم للمعاني وا ،نينات القرن العشرينابداية ثم

وأن الخبرة تتطلب إثارة لجميع الحواس عند . الخاصة بأفكارهم المتعلقة بكيفية عمل العالم

ويمكن وصف البنائية من خالل مثل صيني قديم يحمل . المتعلم حتى يصل إلى تعلم ذي معنى

  ".أعمل وأفهم"  ،"رأرى وأتذك"  ،"أسمع وأنسى" أهدافها 

الذي يعتبر   Piagetوتعد النظرية البنائية جزءا من التفكير الجديد الذي ينسب إلى بياجيه

والتي تركز على أن التعلم عملية  ،مات وقواعد أساسية للتعليم البنائياسهإ امن أوائل الذين قدمو

رها طريقة تدريس مثالية في واعتبا ،نشطة يستخدم فيها التلميذ أفكاره السابقة التي يتعرض لها

وثمة ). 2008 ،خطابية(لمجاالت المعرفية األخرى بعامة وا ،مجالي العلوم والرياضيات بخاصة
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صاحب  ادر أخرى ومن بينها بحوث أوزوبيلإشارة إلى أن االساس النظري للبنائية جاء من مص

  ).2007 ،زيتون(نظرية التعلم ذي المعنى 

والتطبيق  ،يؤكد على الفهم واالستدالل )(Meaningful learningوالتعلم ذو المعنى 

النجدي (مما جعل المعلم ميسرا لعملية التعلم واكتساب المعرفة وليس ناقال لها  ،للمعرفة

  ).2005 ،وآخرون

وتعلم المفاهيم العلمية بشكل هادف يعتبر من األهداف البالغة األهمية في تدريس العلوم 

  ).Okebakola, 1990؛ 2004 ،زيتون(المعاصرة 

، المعرفة تبني بناء :افتراضات عكست معالم الفكر البنائي في مجال التربية وهي وتوجد

يتم أثناء عملية  ،النمو المفاهيمي ينشأ من خالل التفاوض حول المعنى، التعلم عملية نشطة

 ).2008 ،خطايبة(مع اآلخرين  االجتماعيالتفاوض 

تتحدد  ،يركز البنائيون على تحديد األهداف التعليمية في صورة أغراض تربوية ،لذا

يسعى جميع  ،ما بين المعلم والمتعلم االجتماعيبصورة اجرائية من خالل عملية التفاوض 

ويظهر لنا دور تركيز البنائية في مواجهة الطالب بموقف حقيقي يعتمد  ،على تحقيقها طالبال

والتركيز على ، وتوظيف الوسائل التعليمية المناسبة والمتنوعة ،مناسبة على استراتيجية تدريس

والتقويم  )Self Evaluation( والقويم الذاتي )(Authentic Evaluationالتقويم الحقيقي 

  ).2002 ،زيتون( )(Formative Evaluationالتكويني أو البنائي 

هم أمكنة لالستكشاف أصبحت صفوف ،وفي ضوء ذلك فإن المهتمين بتدريس العلوم

والمختبرات بيئة غنية ونقطة انطالق لبناء المعرفة نحو المفاهيم العلمية  ،واالكتشاف وبناء الفهم

  ).2007 ،زيتون(

عليه أن يتقبل كافة األفراد على  طالبوالمعلم الراغب في نمو المفاهيم العلمية لدى ال

فسمات  ،تعليمية تدفعه للتعلم وتحثه عليهوتوفير بيئة  ،اختالف أنماطهم والتعامل معهم بمرونة

ويشجع االستقصاء  ،أنه يقبل ويشجع ذاتية التعلم) 2003 ،زيتون(المعلم البنائي من وجهة نظر 
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كما يضع في اعتباره طريقة  ،ويدعم الفضول الطبيعي لدى المتعلم ،والتساؤل ،وروح االستفسار

ويدفع المتعلم في مواقف تعلم  ،وال ننسى نمط تعلمه ،وميوله ،واتجاهاته ،وآراءه ،تعلم المتعلم

فرصة لبناء معرفة جديدة  ويهيئ ،والمدركات السابقة لديهم ،وخبرات تتحدى المفاهيم ،حقيقية

 ،ويتضح أن من التربويين والمختصين في ميدان التربية العلمية وتدريس العلوم ،وفهم أعمق

وذلك بالعمل على  ،ي قامت عليها النظرية البنائيةواالفتراضات الت المبادئيسعون إلى تطبيق 

استخدام االستراتيجيات القائمة على النظرية البنائية والمتشكلة في رحم نظرية التمثيل المعرفي 

  .ألوزوبيل

وبناء عليه ظهرت العديد من النماذج واالستراتيجيات التدريسية القائمة على النظرية 

الطالب معرفته بذاته والسماح له بأن يشرك كافة حواسه في  البنائية والتي تهدف إلى تكوين

وتسعى قصص  ،التعلم مما يقوده في النهاية لتعلم ذو معنى بتكوين مفاهيم صحيحة ومتينة ودائمة

على نمو المفاهيم العلمية بما ينسجم مع مبادىء علمي التي تختص بها هذه الدراسة الخيال ال

  .النظرية البنائية

  العلميقصص الخيال 

حدوث األشياء  عن سببمنذ أن وجد اإلنسان في هذا الكون وهو يسعى للبحث 

لجأ إلى الخيال  ،قليلة همحدودة ومصادر هوعندما كانت معارف ،والظواهر التي يراها من حوله

عندما شاهد الطيور وهي تحلق بالسماء  فعلى سبيل المثال ،لتفسير تلك الظواهر وسبب حدوثها

تخيل نفسه  ،والحظ أنه ال يمتلك مثل هذه األجنحة وال يستطيع أن يطير مثلها ،اوتطير بأجنحته

فالخيال يعد صفة من صفات اإلنسان التي تميزه عن غيره من " بساط الريح" يطير مثلها على 

نتقال من ما يوجد في العالم من محسوسات إلى تصور جديد وهو يعني اال ،المخلوقات والكائنات

ويمكن من خالل التصور والتخيل  ،يعتمد على قدراته العقلية وأنشطته الفكريةغير محسوس 

  ).2010، راشد(. تحقيق بعض هذا الخيال على أرض الواقع

فلقد أكد  ،ومن المعروف أن النشاط التخيلي يبدأ مع اإلنسان منذ مراحل نموه األولى

وهو أن األطفال لديهم غريزة  ،ريباذهب اليه ارسطو قبل الميالد بثالثة قرون تق علماء النفس ما
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ولقد أكد علماء النفس أن الطفل يبدأ بالقيام بالنشاط التخيلي في السنه والنصف األولى . " التظاهر

وبالتالي  ،ما بين الثالثة والسادسة من عمره ةتتطور قدرته على التخيل في الفترثم  ،من عمره

ستطيع أن يقوم بذلك كله بشكل منفرد وتلقائي فهو يتخيل ويلعب ويمثل وي ،قدرته على اإلبداع

  ).1986 ،حسن" (دون تدخل اآلخرين

وبالتالي توجد لكل مرحله من  ،ويتطور الخيال لدى الطفل عبر مراحل نموه المختلفة

ويتحدث هادي نعمان الهيتي عن  ،مراحل النمو بعض السمات أو الخصائص الخاصة بالخيال

 )5- 3(بين  اأولها مرحلة م ،بثالثة مراحللطفل يمر في خياله هذه المراحل حيث يشير إلى أن ا

ويؤدي  ،طار البيئةإومحدودا في  ،ويكون الخيال لدى الطفل في هذه المرحلة حادا ،سنوات

ويكون أساسا لممارسة  ،وظيفة مهمة في نموه ألنه يشكل له طريق في تنظيم الكثير من نشاطاته

وز الخيال حدود اوهنا يتج ،سنوات )9(أو  )8- 6(بين  ماأما المرحلة الثانية  ،مهاراته الحركية

وفي هذه المرحلة  ،وهذا ما يسمى بالخيال المنطلق ،بداعيا أو تركيبيا موجهاإويصبح  ،البيئة

والمرحلة  ،يكون الطفل متشوقا إلى الصور الذهنية غير المعقدة التي ترسم له أو ترسمها مخيلته

ولكن تخيله يكون قائما  ،وفي هذه المرحلة يهتم الطفل بالواقع ،سنة )12-9(ما بين ي األخيرة فه

  ).1978 ،يونس( على الصور الذهنية

فيرى أن الخيال يمر في مرحلتين من التطور هما من الثانية إلى ) 1984 ،عريفج(أما 

من  ةتبدأ من السادس والمرحلة الثانية ،ويكون الخيال في هذه المرحلة قويا ،السادسة من العمر

يهام وفي هذه المرحلة يتطور الخيال من اإل - االبتدائية وهي بداية المرحلة المدرسية  -العمر

حيث يمكن أن يميز الطفل  ،إلى الواقعية واإلبداع والتركيب وتكوين الصور بشكل أكثر واقعية

اط الفني واألعمال األمر الذي يساعد على التوجيه نحو مجاالت النش ،بين الخيال والواقع

مما يضيف على المدرسة عبء ومسؤولية تنمية هذا الخيال لدى األطفال في هذه  ،اليدوية

والتطورات الفعلية والواقعية  ،ح عقولهم وعيونهم على المستحدثات العلميةتحيث تتف ،المرحلة

  .التكنولوجية التي يواكبونها في حياتهم العملية
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 ،المثلى واألنسب للربط بين الثقافة األدبية والثقافة العلمية ةهو الوسيلوالخيال العلمي 

كون يوهو نوع من الخيال يتخذ من واقع التقدم العلمي والتكنولوجي على الفرد والمجتمع و

عن الخيال العلمي والذي عرفه ) 1989 ،حنورة(وقد تحدث . األفراد الموضوع األساسي فيه

  .ريات األمور في ضوء حقائق العلمعلى أنه تصوير للمعاني واألفكار ومج

  مفهوم الخيال

 ،)المعجم الوسيط( "إحدى قوى العقل التي يتخيل بها األشياء" الخيال في اللغة يقصد به 

ومن الممكن أن تكون  ،تصور أشياء غير موجودة من خاللهبمعنى أن الخيال نشاط عقلي يمكن 

أو ما يمكن أن تكون عليه  - التاريخيةكدراسة األحداث  –هذه األشياء قد حدثت في الماضي 

ويؤكد هذا التعريف على االرتباط الوثيق بين الخيال وتكوين الصور والمفاهيم  ،األشياء مستقبال

  .والتفكير لدى األشخاص

تعريفه على أنه معالجة عقلية  )Marian & Peter, 1999; Green, 1995( وقام

  .بناء عالقات جديدةللصور الحسية في حال غياب المصدر تهدف إلى 

 ،جادو( ،ويعرف عبد العزيز جادو الخيال بأنه القدرة على تكوين صور ذهنية مبتكرة

ويفهم من ذلك أن الخيال يحتاج إلى قدرات عقلية بحيث يمكن للفرد تصور أشياء لم ) 1986

وبالتأكيد ال يمكن للفرد أن يصل إلى ذلك دون الخبرات الالزمة لتكوين هذه  ،تكون موجودة

على بنيته  والتي تعمل بشكل فاعل على تكوين المفاهيم بما يناسب قدراته وميوله وبناء ،الصور

ن الذي عرف الخيال على أنه عملية اوهذا ما أشار اليه حامد عبد السالم زهر. المعرفية السابقة

 بحيث تنظم في صور وأشكال ال ،نشاء عالقات جديدة بين الخبرات السابقةإم على عقلية تقو

ويسعى  ،ويستضيء بالحاضر ،أي أن الخيال يستعين بتذكر الماضي ،للفرد بها من قبل خبرة

  .)1977 ،زهران(قبل تليؤلف تكوينات عقلية جديدة في المس

الصور العقلية للصور الحسية خيص ما سبق في أن الخيال يقوم على معالجة لويمكننا ت

  .ة ما بين الماضي والحاضرتعمل على بناء عالقات جديد
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  أهمية قصص الخيال العلمي

من أهمية قصص الخيال العلمي نجد أنها تساعد ) 1993 ،نشوان(لما تطرق له  استنادا

ور والتخيل وما التص ،ألن هذه المفاهيم تحتاج إلى التصور والتخيل ،على إدراك المفاهيم العلمية

فتعلم المفاهيم يجب أن ينطلق من المدركات الحسية أوال من خالل  ،إال مقدمات للخيال العلمي

ويمكن أن يتدرج من المحسوسات إلى شبه المحسوسات ثم  ،بناء الصور الذهنية لهذه المدركات

كما تعمل على اكتساب القدرة على تمثل  ،وفي ذلك كله يحتاج إلى الخيال ،إلى المجردات

بحدودها  ةالت فعندما يتصور المتعلم المشكلالطريقة العلمية في التفكير وتوظيفها في حل المشك

وما اختيار الفروض إال نوع من  ،يختارها الطريقة المناسبة للحل ،وأبعادها وخصائصها

  .الذي يحقق حل المشكلة التصور والتخيل وما يترتب عليه من إيجاد الفرض المناسب

وتساعد قصص الخيال العلمي على تنمية القدرة على االبتكار واإلبداع ألن النشاط 

ر التلميذ طريقة معينة فعندما يبتك ،الفكري يعتمد على الخيال كإحدى الوسائل الممكنة في ذلك

قد بلغ أقصى  أو جهاز أو يضيف شيئا ما من شأنه أن يحسن في عملها يكون التعلم لتشغيل آلة

بل يتناول كذلك  ،فالخيال العلمي ال يقتصر على األدوات واألجهزة والوسائل فحسب ،مدى له

كالمالبس  ،فالمنازل والشوارع والحاجات األساسية ،أنماط الحياة اليومية التي يعيشها الفرد

تتطور يوما للخيال العلمي ألنها جميعها وغيرها تخضع  ،وأدوات الطعام وأسلوب الحياه ذاتها

كما أن نظام الدراسة وحفظ المعلومات يشهد تطورات  ،بعد يوم بما تفرضه متطلبات العصر

 ).1993، نشوان( .واسعة

 ،مما سبق نالحظ مدى أهمية قصص الخيال العلمي على إدراك المفاهيم العلمية

والتي تعد مقدمات للخيال العلمي بشكل  ،وتنميتها؛ ألن هذه المفاهيم تحتاج إلى التصور والتخيل

  .الهدف الذي يسعى له موضوع الدراسةوهو  ،أساسي

  أنواع قصص الخيال العلمي

إلى أنواع قصص الخيال العلمي وكيفية تنفيذها ) 2012، الصيفي ؛2010، راشد(تطرق 

  :ومنها
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فيسقط نفسة ، ويستند هذا األسلوب في الكتابة بأن يكون الطالب بطل القصة: اسلوب التوحد ••••

، جسيم أولي ليس لـه كتلـة  (كأن يتخيل نفسه فوتون ، داخل الشيء الذي يتخيله ويشعر به

أو أن يتخيـل نفسـه   ، لدراسة المجموعة الشمسية) ويسير بسرعة الضوء، وليس له شحنة

ويتم سرد مثل ، وتهطل عليها األمطار لدراسة مراحل نمو النبتة، ةبذرة توجد في تربة جاف

 . هذا النوع من القصص على الطالب من قبل المعلم

والذي يسمح للطالب من خالل التخيل لنفسه القدرة على التغيير في : أسلوب المراقبة ••••

ء خصائصه، كان يتخيل نفسه صغيرا بحيث يصبح لديه القدرة على الدخول لداخل الشي

المراد مالحظته، والتتبع لجميع المراحل والخطوات التي يمر بها هذا الشيء ودراسته، مما 

كأن يتخيل نفسه صغير الحجم حتى يتمكن من ، يسمح للطالب التعلم بطريقة ذات معنى

ويتم سرد مثل هذا النوع من ، لدراسة دورة الماء في الطبيعة، الدخول إلى قطرة ماء

 . قبل المعلم القصص على الطالب من

يعرف راوي الحكايات بأنه ذلك :  Story Teller Strategy)(راوي الحكايات  ستراتيجيةا ••••

الشخص الذي يقوم بعرض قصة أو رواية من روايات الخيال العلمي أمام مجموعـة مـن   

وقدرته علـى إمتـاع   ، معتمدا فيها على خبرته ومعرفته التامة بموضوع الرواية، الطالب

، والبصـرية ، من خـالل المـواد واألدوات والثـأيرات الحركيـة    ، الطالبوجذب انتباه 

والمؤثرات الموسيقية التي تضفي على المنـاخ المـادي والنفسـي    ، والضوئية، والصوتية

  .للعرض اإلثارة والمتعة والتشويق

راوي الحكايات بالممثل الذي يقدم مسرحية من نـوع التمثيـل   ) 1995، يونس(ويشبه 

  .وهي المسرحية التي يقوم بتمثيلها شخص واحد، )Monodrama(األحادي 

ال يتصف بالصفات الواجب توافرها فـي  ا االسلوب وإذا كان المعلم المشرف على تنفيذ هذ

وإيمـاءات  ، وتعبيرات الوجـه المـؤثرة  ، راوي الحكايات كالصوت المعبر الواضح الجهوري

يتم اسـتدعاء أحـد   ، والتمثيل، اإللقاءواتقان فن ، وحركات الذراعين والكفين واألصابع، الرأس
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ويفضل أن يكون مكان عرض الحكايـات مسـرح   ، الممثلين المحترفين ليقوم بهذه المهنة الفنية

  .حيث يمكن استخدام أدوات العمل، المدرسة

  :استراتيجية قراءة قصص الخيال العلمي التي يتبعها مناقشة نقدية ••••

ي مجال الخيال العلمي علـى األطفـال   في هذا األسلوب يتم توزيع عدد من القصص ف

وتوزع نسخ القصة ، بحيث توزع نسخة القصة على كل طفل، وبعد قراءتها يتم مناقشتها ونقدها

  .الثانية عليهم وهكذا

وليست روايـة  ، وفضل عند تنفيذ هذه االستراتيجية أن تكون القصة من النوع القصير

كما يعطى الطالب وقتا ، نسخة خاصة بهوأن يحصل كل طالب على ، طويلة متشابكة األحداث

ثم يطلب من كل طالب عمل ملخص للقصة في حدود صفحة ، مناسبا لالنتهاء من قراءة القصة

وبعد االنتهاء يتم عقـد جلسـة بـين المعلـم     ، وكتابة مالحظاته على القصة التي قرأها، واحدة

وجوانـب  ، وجوانب التميز، لها ونقده، ويقدم كل منهم مالحظاته عليها، وتالميذه لمناقشة القصة

ثم ، ونواحي التميز ونواحي الضعف، وفي هذه األثناء يدون المعلم أهم أوجه النقد، الضعف فيها

 .ثم توزع نسخ القصة الثانية على الطالب، يختتم الجلسة بقراءة ملخص ما تم مناقشتة

 :استراتيجية مشاهدة أفالم فيديو للخيال العلمي يتبعها جلسات سيمنار ••••

كمـا  ، يتم في هذه االستراتيجية توفير مجموعة من أفالم الفيديو تجسد قصة خيال علمي

وبعد مناقشة كل فيلم تتم مناقشته بين ، يتم اختيار األوقات المناسبة ليشاهدها الطالب مع معلمهم

  .وبين الطالب مع بعضهم البعض، المعلم والطالب

، المعلم األفالم المناسـبة ألعمـار الطـالب   ويجب عند تنفيذ هذه االستراتيجية أن يختار 

وينبغي على المعلم أثنـاء المشـاهدة أن يتأكـد    ، ويراعي التنوع في اختيار أفالم الخيال العلمي

وال ينشغلون عنها ألي سبب مـن  ، المعلم من أن كل الطالب يركزون انتباههم في أحداث الفيلم

وتـتم  ) Seminar(طالب في جلسة علميـة  وبعد مشاهدة كل فيلم يجلس المعلم مع ال، األسباب

  .مناقشة القصة المعروضة في الفيلم ومدى ارتباطها في العلم
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 ): Brainstorming strategy(استراتيجية جلسات العصف الذهني  •

وتستخدم لدراسة مشكلة ما أو موضوع ما، وفيه تجتمع مجموعة من األفراد ليصلوا إلى 

الحلول والبدائل وتفاعل األداء، والتوصل إلى أكبر عدد  حلول أصيلة من خالل المناقشة وطرح

  )2003، اللقاني والجمل. (ممكن من األفكار، وليس مناقشة اآلراء أو نقدها

ولقد اشترك كل من أوزوبورن وبارنس في جعل العصف الذهني استراتيجية منهجية في 

ا بفعاليـة فـي التعلـيم    حل المشكالت اإلبداعية لها مبادئ وقواعد متماسكة يمكـن اسـتخدامه  

  ).2002، جروان. (والتدريب

، وعند تنفيذ هذه االستراتيجية يجلس الطالب المشاركون في الجلسة على شـكل دائـرة  

قائـد   -ثم يبدأ المعلـم  ، ويساعده معلم آخر في تسجيل استجابات الطالب، ويقود المعلم الجلسة

ويبـدأ  ، النوع المرتبط بالخيـال العلمـي  بطرح المشكلة المراد إيجاد حل لها من هذا  –الجلسة 

أو طرح حل للمشكلة بأسلوب غيـر  ، الطالب األول الذي يجلس في بداية الدائرة في طرح رأيه

ثم يأتي الدور على الطالب الثاني ليطرح فكرة جديدة ، وبفكر يتماشى مع الخيال العلمي، مألوف

تستمر األمور حتى ينتهي كل الطـالب  وهكذا ، أو يفتح فكرة وحل لزميله األول، أو حال جديدا

وعلى المعلم المسـاعد  ، أو حل، مع مالحظة عدم نقد أي فكرة، من طرح أفكارهم غير المألوفة

وبعد االنتهاء من ، وتسجيل أهم اآلراء واألفكار والحلول المرتبطة بالخيال العلمي، كتابة الجلسة

آلراء والحلول غير المألوفة ويتم اختيار طرح األفكار يعرض المعلم على الطالب هذه األفكار وا

وإذا لم تكن الحلول واآلراء واألفكار غير كافية يمكن أن يكرر العمل أكثر مـن مـرة   ، أفضلها

بحيث تؤخذ هذه األفكار واآلراء من ، حتى يتم التوصل إلى آراء وأفكار وحلول يرضاها الجميع

 .موليس لفكر طالب واحد منه، الفكر الجماعي لكل طالب

 :استراتيجية التعلم التعاوني النتاج أفكار تصلح لقصص خيال علمي •

إلى أن استراتيجية التعلم التعـاوني هـي إحـدى    ) Johnson, 1992(أشار جونسون 

االستراتيجيات التي تتطلب أن يعمل الطالب على دراسة المادة التعليمية وفـي الوقـت نفسـه    

 .مع بعضهم البعض يتعلمون مهارات التفاعل االجتماعي المشترك
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ومطالبتهم بالعمل ، وفي هذه االستراتيجية ال يكفي تقسيم الطالب إلى مجموعات صغيرة

فكـل طالـب   ، المشترك المتعاون؛ بل ينبغي أن يتعاون بعضهم البعض لتحقيق التعلم المنشـود 

  ).2003، منسي. (فالتعاون هنا أساس التعلم ال التنافس، مسؤول عن نجاح باقي زمالئه أيضا

وتكلـيفهم  ، يقسم المعلم الطالب إلى مجموعات صـغيرة  ولكي تستخدم هذه االستراتيجية

ويثير فيهم الدافعيـة  ، بالمهام المطلوب إنجازها وهي انتاج أفكار تصلح لقصص الخيال العلمي

ويزودهم ، أن عملهم هذا سيتم من خالل العمل التعاوني بينهم طالبويؤكد المعلم لل، لهذا العمل

ويمكن ، ثم تبدأ كل مجموعة بالتفكير معا النتاج األفكار المطلوبة، ادات هذا العمل التعاونيبإرش

وفي أثناء تنفيذ كل مجموعـة  ، أن يمد المعلم الطالب بصورة معبرة تلهمهم في عملهم اإلبداعي

، كوالتدخل متى اقتضت الضرورة ذل، يكون على المعلم تفقد أداء المجموعات، لمهامها التعاونية

يقوم طالب من كـل مجموعـة بعـرض مـا     ، وبعد انتهاء الوقت المحدد لكتابة أفكار القصص

، ومناقشـتها ، ومن ثم تتم مقارنات بين إنتـاج المجموعـات  ، توصلت إليه مجموعته من أفكار

وفي نهاية الجلسة يقدم المعلـم  ، ويمكن أن تكون هناك مقترحات وتعديالت على بعض اإلنتاج

نتاج كل مجموعة من قصص الخيال العلمي وتنمح بعض المكافـآت الماديـة   تلخيصا سريعا إل

وبعد إنجاز العمل يمكن نشر أفضل هذه القصص فـي مجـالت   ، والمعنوية للقصص المتميزة

 .كما يمكن اإلشاؤة إليها في برامج اإلذاعة المدرسية، أو المجالت المطبوعة، الحائط المدرسية

 :كتابات عن الخيال العلميأسلوب التعلم الذاتي لعمل  •

وهو أسلوب من أساليب التعلم، يسعى فيه الطالب لتحقيق أهدافه عن طريق تفاعله مـع  

المادة التعليمية، ويسير فيها وفق قدراته واستعداداته وإمكاناته الخاصة، مع أقـل توجيـه مـن    

  ).2003، اللقاني والجمل. (المعلم

نابعا من رغبته الذاتيـة  ، ي يقوم به الطالب نفسهوهذا يعني أن التعلم الذاتي نشاط تعليم

يما يحقق نمو شخصـيته  ، بهدف تنمية معارفه وقدراته واستعداداته وإمكاناته وميوله واهتماماته

والتفاعل الناجح مع بيئته ومجتمعه عن طريق االعتماد على نفسه وثقته بقدراته فـي  ، وتكاملها

وكيف يحصل على المعلومات من مصادر ، الب كيف يتعلموفيه يتعلم الط، عملية التعليم والتعلم

  .التعلم المنوعه
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ويأخـذ  ، فهذه االستراتيجية تحقق للطالب تعلما يتناسب مع قدراته وسرعته في الـتعلم 

، ويكسب الطالب المهارات األساسية للتعلم المستمر مدى الحيـاه ، الطالب دورا ايجابيا في التعلم

  .وايجاد بيئة خصبة لإلبداع، وحل المشكالت ،ويعوده على تحمل المسؤولية

 :استراتيجية لعب األدوار والتحدث مع شخصيات غير مألوفة •

، يعرف لعب األدوار بأنه طريقة تربوية تفاعيلة تعتمد على نشـاط الطالـب التمثيلـي   

كما تعتمد على اختيار الموضع وتوزيـع  ، وخصائصة في أثناء لعبه التمثيلي من تفاعل وتلقائية

  ).2002، صاصيال. ( األدوار على الطالب من أجل تحقيق األهداف التربوية المنشودة

ويختار المعلم عند تنفيذ هذه االستراتيجية موضوعات المشاهد التـي سيشـترك فيهـا    

والتي تثير الخيال العلمـي  ، مع مالحظة أن ترتبط هذه المشاهد بشخصيات غير مألوفة، الطالب

د المعلم الخطوط العريضة للحوار في كل مشـهد علـى أن يتـرك    ويحد، عند هؤالء الطالب

مع مراعاة ، ثم يتم توزيع األدوار في المشاهد المختلفة على الطالب، المساحة للتعبير االرتجالي

ويمكن أن يشترك المعلم فـي أداء أحـد   ، أن تتناسب هذه األدوار مع خصائص هؤالء الطالب

ويطلب منهم التنويع ، ب على التلقائية في أثناء أداء األدواركما يشجع الطال، األدوار مع الطالب

والتحدث بلغة بسـيطة  ، واستخدام تعبيرات الوجه واليدين وحركات الجسم، في نبرات الصوت

وتقييم ، لتقييمها، وفي الختام يعقد المعلم اجتماعا مع طلبته في نهاية المشاهد التمثيلية، وواضحة

  .المراد التوصل إليها من تلك المشاهدواستنتاج األهداف ، األداء

وقد تبنت هذه الدراسة أسلوب التوحد والمراقبة واستخدام استراتيجية راوي الحكايات في 

. عرض القصص لدروس وحدة العمليات الحيوية في النبات والتي تختص بهـا هـذه الدراسـة   

  ).7(الملحق 

 المفاهيم العلمية وأهميتها في التدريس

والمفاهيم  ،وتشمل الحقائق ،كوناتممعرفي في العلوم من مجموعة من اليتكون الهرم ال

 ،وأخيرا النظريات العلميـة  ،نين العلميةاوالقواعد والقو ،والتعميمات العلمية ،والمبادئ ،العلمية
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عليهـا   مدإذ تعت ،فهي األساس في تعلم العلوم ،وتعد المفاهيم العلمية من الوحدات البنائية للعلوم

  .كونات التي تمثل الهرم المعرفيباقي الم

ن تعلم المفاهيم على المستوى المدرسي يعتبر من أهم التحديات التي تواجه العاملين في إ

في غايات التربية من مجرد توصيل المعلومات  ن هذا يقتضي تغيراإمجال تدريس العلوم حيث 

تمكـنهم مـن مواجهـة    والحقائق والمعارف للتالميذ إلى مساعدتهم في تكوين عادات عقليـة  

وتعتبر المفاهيم ذات أهمية كبيرة ليس ألنها الخيوط التي يتكـون  . المتغيرات الحياتية المتجددة

 منها نسج العلم فحسب ولكن ألنها تزود المتعلم بوسيلة يستطيع بها أن يساير النمو في المعرفـة 

لمام ات األخيرة قد جعل اإلفالتقدم العلمي الذي يطرأ على العلوم في السنو). 1992 ،البسيوني(

في التركيز على المفاهيم األساسية التي تتضمنها  االتجاهلذا كان  ،بجزيئات المعرفة أمرا صعبا

وأن أهـم  ). 2001 ،عبد السـالم (هو أحد أهم أهداف العاملين في إعداد مناهج العلوم  ،العلوم

تسـمح   ،بصورة صـحيحة وهادفـة  أهداف التربية العلمية ضرورة المتعلمين اكتساب المفاهيم 

 ،سـالمة (وتحديد الصفات الرئيسية والفرعيـة للمفـاهيم    ،للمتعلم بتحديد الخصائص المشتركة

  ).Okebokol, 1995؛ 2004

 ،لو نظرنا إلى األدب التربوي لوجدنا أنه يحفل بالعديد من التعريفات الخاصة بـالمفهوم 

فلقد اعتمد الـبعض فـي تعريفـه     ،نبهاوقد تعددت وتنوعت تعريفات المفهوم بتعدد وتنوع جو

رفه مجدي عزيز بأنه تكـوين عقلـي   عللمفهوم على أحد العمليات العقلية األساسية في تكوينه في

ينشأ عن تجريب خاصية أو أكثر من مواقف متعددة يتوفر في كل منها هذه الخاصية مما يحيط 

  ).2000 ،براهيمإ(سما يعبر عنه بلفظ أو برمز اي من المواقف المعينة وتعطى بها في أ

براهيم بأنه تصور عقلي يتم التوصل اليه من خالل تجريد العناصـر  إوتشير عواطف 

المشتركة أو المتشابهة في الموقف أو تجريد الظواهر المشتركة أو المتشابهة في الموقف وعادة 

  ).1993 ،إبراهيم(نا أو رمزا اسما أو عنواالظاهرة يعطى لهذه العناصر أو هذه 

فيعرف المفهوم العلمي على أنه مجموعة من المعلومات التي توجد ) 2005 ،نشوان(أما 

صفات مشـتركة ومميـزة لهـذا     فيها عالقات حول شيء معين تتكون في الذهن وتشمل على
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الرموز أو العناصـر أو   على أنه مجموعة من الموضوعات أو) 2003 ،دروزه(وتراه  ،الشيء

 ،زيتـون (كما عرفـه   ،الحوادث تجمع ما بينها خصائص مشتركة يمكن أن تعطي االسم نفسه

ويعرف . بأنه ما يتكون لدى الفرد من معنى فهم يرتبط بكلمة أو عبارة أو عملية معينة) 2004

المقبـول  وهـو المعنـى    ،المفهوم العلمي على أنه بناء معرفي للفرد Klousmeierكلوزماير 

ويعرفها أيضا بأنها وحدات بنـاء النمـو والـتعلم     ،اجتماعيا للكلمة أو أكثر تعبير بدقة للمفهوم

المفاهيم العلمية بأنهـا   Carin Artherوتعرف كارين آرثر ) Klousmeier, 1980(المعرفي 

  ).Carin, 1993(تنظيمات عقلية عن العالم قائمة على التشابهات بين األشياء واألحداث 

نظر إلى المفاهيم على أنها مجرد تنظيم لألشياء يوفي ضوء ما تقدم نستنتج أن البعض 

كما تحدث البعض  ،بينما آخرون ينظرون اليه أنه مثير واستجابة ،والظواهر المختلفة ،واألحداث

والـبعض اآلخـر    ،على أنه مجموعة من األشياء والرموز أو األحداث أو المواقف أو المثيرات

وبـرغم   ،أو المشتركة ةالمتشابه يتم التوصل اليه من تجريد العناصر ،تصور عقلي وصفه بأنه

وبما أن الخبرات  ،اختالف التعريفات فهو يعتبر نواتج تعلم تمثل تأثيرات الخبرات السابقة للفرد

كما  ،فقد اختلف الباحثون في تعريفاتها ،التي يمر بها الفرد كثيرة وتختلف من شخص إلى آخر

مفاهيم : فمنهم من صنفها إلى قسمين هما. أيضا في تقسيم تلك المفاهيم العلمية وتصنيفها اختلفوا

مفاهيم علمية : وهناك من يصنفها إلى أنواع عديدة هي ،ومفاهيم علمية محسوسة ،علمية مجردة

مفاهيم  ،مفاهيم عملية ،مفاهيم عالقة ،مفاهيم ربط ،مفاهيم فصل ،مفاهيم علمية محسوسة ،مجردة

كما صنفها كل من ). 2005 ،؛ نشوان2005 ،؛ خطابية2004 ،زيتون(مفاهيم وجدانية  ،تصنيفية

 ،مفاهيم عالئقيـة  ،مفاهيم ربط ،ومفاهيم فصل ،ومفاهيم مجردة ،اآلغا واللولو إلى مفاهيم مادية

  .مفاهيم معقدة

في ) 2004 ،زيتون(وتصنيف ) 2009 ،اآلغا واللولو(اتفاق بين تصنيف يوجد مما سبق 

 ،اتفقا على تصنيفها إلـى مفـاهيم ربـط    ،تصنيف المفاهيم حيث صنف المفاهيم إلى ستة أنواع

وعالقة وبرى زيتون أن األنواع الثالثة األخرى تتمثل في مفـاهيم علميـة إجرائيـة     ،وفصل

  .بينما يرى اآلغا واللولو أنها تتمثل في مفاهيم مادية ومجردة ومعقدة ،وتصنيفية ووجدانية
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وهذا التصنيف للمفاهيم يتطلب بدروه من المعلم عند تدريس العلـوم تحديـد مسـتوى    

وتحديـد   ،طالبومراعاة الفروق الفردية بين ال طالبالمفهوم الذي يناسب النمو المعرفي لدى ال

وذلك اتباعا لما ). 2007 ،زيتون(األساليب واألنشطة التي تتيح لهم فرصة لالستقصاء والتفكير 

ولكـل   ،الذي أكد فيه أن للنمو المعرفي مراحـل  ،تحدث عنه بياجيه في مراحل النمو المعرفي

وأن لكل فئة مهام عقلية يقوم بها المتعلم فـي أثنـاء عمليـة الـتعلم      ،مرحلة فئة عمرية محددة

  ). 2000 ،وصادق الشربيني(

 ،وبرونـز  ،بياجيهومنهم  ،لمفاهيم وتنميتهاوقد قدم عدد من الباحثون آراء حول تكوين ا

تمارس فيه كل الوظـائف العقليـة    ،واتفق كل منهم على أن تكوين المفهوم نشاط معقد ،وجاينه

وبأنه عملية مركبة ومرحلية تحتاج إلى متابعة يمارسها المتعلم مـن خـالل وجـود     ،األساسية

مراحل تنمية المفهوم التي تبني عليها  ومن ثم فإن هذه العملية هي أول ،مواقف تعد لهذا الغرض

تبـدأ   ،وأن تكوين المفهوم يمر بثالث مراحل أساسـية  ،ى تكون مفاهيم أثر صعوبةرمراحل أخ

وتتكون بشكل عفوي عند الطفل قبـل دخولـه    ،بالتعرف الحسي مع األشياء والمواقف الجزيئة

 ،مرحلة التفكيـر المركـب  وهي  ،ثم تبدأ مرحلة تصنيف هذه األشياء إلى مجموعات ،المدرسة

يا وهي مرحلة التفكير المجرد وتشكل ظوتنتهي بتحديد الخواص المشتركة بينها والتعبير عنها لف

  ).1982 ،لبيب؛ 2002 ،زيتون( المفهوم 

وهذا يتفق مع الدراسات التي تتحدث عن خصائص النمو العمـري للطفـل وتكـوين    

بالمعرفة مما هو مألوف إلى  باالنتقاللطفل يقوم فقد تحدث الدويك في دراسته على أن ا ،المعرفة

ويقوم الطفل باستخدام خياله لتكوين معرفته وقد تحدث على أن خياله يمـر   ،ما هو غير مألوف

سنوات التـي   6-3من المرحلة األولى التي تخص المرحلة العمرية من  في ثالث مراحل ابتداء

ومـن ثـم    ،نية أو المادية الناطقة أو المتحركةايميلون فيها إلى القصص ذات الشخصيات الحيو

بالمرحلة األخيرة  نتهاءاو ،سنوات والتي يتسع بها خيال الطفل 9-6المرحلة الثانية التي تبدأ من 

وهي المرحلة التي تختص ) 1989 ،الدويك(سنوات وتنتهي في الثانية عشر  9-8التي تبدأ من 

  .بها هذه الدراسة
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 ،ة ونموها عملية مستمرة تتدرج في الصعوبة من صف إلى آخروتكوين المفاهيم العلمي

ولنضـج الفـرد بيولوجيـا     ،وذلك لنمو المعرفة العلمية نفسها ،ومن مرحلة تعليمية إلى أخرى

وجد أن المفاهيم تنمو وتتطور من الغموض إلى الوضوح ومن  ،وازدياد خبراته التعليمية ،وعقليا

  ).2004 ،زيتون(المحسوس إلى المجرد 

ويقترح بياجيه لتسهيل النمو في التفكير أن نهتم باألنشطة التعليمية في العلوم فـي كـل   

فمهمة  ،طائهم خبرات تعليمية تثير التفكيرإعومواجهة الطفل بأنشطة تثير العقل و ،مراحل التعليم

بد أن فال ،قدراتهم وأنماط تعلمهم على بناء عمليات تفكيرهم باختالفالمعلم هي مساعدة التالميذ 

يكون لدى المعلم المقدرة على تخطيط األنشطة التي تجعل الطالب منخرطا فيها أو يعمل شـيئا  

  ).1979 ،سليمان ونوار(منها بعد تعلمه لها 

بشكل فاعل وتعمل على ترك  طالبوهذا بدوره يعمل على تكوين وتنمية المفهوم لدى ال

بـو  أ(له ومروره بمواقف وخبرات مباشـرة  ن ثابتة ومتينة لما يكتسبونه من تعلم نتيجة تفاعامع

ـ  أكدتوقد ). 2003 ،زينة أثـر كبيـر    ةالدراسات على أن استخدام استراتيجيات التعليم الحديث

كاستراتيجية قصص الخيال العلمي التي تختص بهـا   ،طالبالمفاهيم لدى ال تنميةوواضح على 

علـى   طـالب الدراسات على أن استخدام افالم الخيال العلمي تساعد ال أثبتتفقد  ،هذه الدراسة

وفهم المفاهيم العلمية عن طريق السماح لهم بتصور مفاهيم العلوم المجـردة ومراعـاة    ،التعلم

  .سس النفسية لديهماأل

وهذا بدوره يراعي نمط التعلم الـذي   ،وربط المجاالت ذات العالقة بالمحتوى المعرفي  

فكل منهم يستخدم خصائصه العقلية والمعرفية والنفسية في بنـاء   ،كل طالب على حدايتمتع بها 

  .المفهوم

واثارة  طالبنتباه الاتعمل على جذب  ،فقراءة روايات الخيال العلمي في صفوف العلوم

 ،2007 ،راشد( الدافعية لديهم للتعلم وتوسيع المفاهيم العلمية الموجودة في كتب العلوم واثرائها

Oravds & David, 2005(.  



27 

وبالرجوع إلى األدب التربوي نجد أنها تحدثت بشكل كبير عن المفاهيم لكونهـا اللبنـة   

في Bruner  المفاهيم وفقا لما جاء في  أهمية) 1997 ،مرسي(األساسية في المعرفة فقد لخص 

كما أنها تعمل  ،ابكثر سهولة في التعلم واالستيعأفهم المفاهيم الرئيسية تجعل المادة الدراسية  أن

ضافة إلى باإل ،ن عندما تنظم جزئيات المادة الدراسية في هيكل مفاهيمياعلى التذكر وعدم النسي

كما ويعمـل فهـم    ،ثره للمواقف والظروف الجديدةأنتقال اأنها تساعد على زيادة فاعلية التعلم و

   .للمتعلم والمعرفة الالحقة السابقةالمفاهيم األساسية على ضيق الفجوة بين المعرفة 

عـادة الـتعلم عنـد    إأنها تقلل من الحاجة إلى بالتعلم  أهمية) 2004 ،سالمة(كما أورد 

فهي تساعد على التوصية والتبديل وتقلل من تعقيدات البيئة لما تقوم به مـن   ،مواجهة أي جديد

ثر التعلم لما تقوم أقال نتاكما وتعمل على  ،شياء أو مواقفأتصنيف ما هو موجود في البيئة من 

وأيضا تؤدي إلى زيادة اهتمـام التالميـذ    ،حداثشياء واألبه من تنظيم وربط بين المواقف واأل

  .وتزيد من دوافعهم وتحفزهم على التخصص ،بمادة العلوم

في ضوء ما سبق نجد أن تعلم المفاهيم يعتبر ضرورة حيث يساعد على التخطيط والتنبؤ 

ومن هذا المنطلق يجب على المعلم التأكيد على  ،نتقال اثر التعليماو ،شياءاأل والتنظيم والربط بين

وقد  ،وذلك من خالل توظيف االستراتيجيات الحديثة والمناسبة في التدريس ،تعلم المفاهيم أهمية

حدى االستراتيجيات الحديثة وهي استراتيجية قصص الخيال العلمي في تعليم إاستخدمت الباحثة 

عن طريق تخيل ما تعنيـه هـذه   "شكل اسهل من خالل تكوين الطالب لمفهومه الخاص العلمية ب

  . ن ثابتة وقيمةايناسب نموه العقلي والمعرفي للوصول إلى مع "المفاهيم

  Learning style :نمط التعلم

يحتاج وقتنا الحاضر بما يشهده من ثورة علمية هائلة إلى تطوير برامج تعليمية تربوية 

  .إلى نمط تعلمه المفضل باإلضافةتتمركز حول الطالب وخصائصه العقلية والمعرفية 

 ،طريقة تعلم الطالـب ووأصبح من الضروري توظيف الطرق واألساليب التي تتناسب 

فتوفير خبرات تعليمية تراعي مستوى االستعداد  ،ثناء التعلمأعدد من الحواس في  أكبرشغال إو
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ن قوية وثابتـه لمـا   اوتلبي اهتماماته واحتياجاته العقلية تعمل على ترك مع ،للتعلم لدى الطالب

   .)2003 ،أبو زينه(يكتسبه الطالب من تعلم نتيجة مروره بهذه المواقف والخبرات التعليمية 

أثنـاء عمليـة    طـالب فهم جيد ألنماط التعلم التي يفضلها الوعلى المعلم أن يكون لديه 

فطريقـة   ،التدريس التـي يتبعهـا   أساليبوالسيطرة على  والتحكموأن يمتلك القدرة  ،التدريس

وألنمـاط   ،التدريس الواحدة ال يمكن أن تستخدم ألنواع مختلفة من المهمات والمواقف التعليمية

كما  ،من أنماط التعلم لدى الشخص مفروضة بيولوجياً %60ذلك أن حوالي  ،طالبمختلفة من ال

نون مـن  االذين يع طالبعن أنماط التعلم لدى ال الموهوبين تختلف طالبأن أنماط التعلم لدى ال

  .)Price & Dunn, 1987(صعوبات في التعلم 

دراج أنمـاط الـتعلم   إفال بد مـن   ،ة وفاعليةءكثر كفاأردنا أن نحصل على تعلم أولو 

وتوزيعها علـى وحـدات ودروس    ،في خطط المعلمين اليومية والفصلية طالبالمفضلة لدى ال

وضرورة بناء تصورات  ،دون التركيز على نمط دون غيره ،المادة التعليمية بشكل مناسب وجيد

  في التعلم من خاللها طالبالمختلفة التي يرغب ال ساليبمسبقة عن معرفة المعلمين بالطرق واأل

   .)2003 ،ابو زينه ،2003 ،دروزه(

ولو الحظنا التوجيهات التربوية نجد أنها تقوم على ضرورة التطابق بين أنماط الـتعلم  

من خالل األساليب وطرائـق التـدريس   م وأنماط التعليم التي يتبعها المعل طالبالتي يفضلها ال

  .)2004 ،زيتون(المختلفة 

 ،وياالشـرق (فقد عـرف  لنمط التعلم وبالنظر إلى األدب التربوي نجد تعريفات كثيرة 

 ،نب الشخصـية انب واحد من جوانمط التعلم أنه عبارة عن تكوينات نفسية ال تبنى بج) 1992

  . للكثير من المتغيرات المعرفية والوجدانية فرادحيث تسهم في تفسير الفروق الفردية بين األ

عقليـة ونفسـية    سلوكياتأن نمط التعلم هو ) 2002 ،وحموري رالوه(وكما ورد في 

دراكه للبيئة التعليمية وتفاعله معها واستجابته إتمثل مؤشرات ثابتة نسبياً على كيفية  ،مميزة للفرد

نمط التعلم بأنه مجموعة من األداءات المميزة للمتعلم ) 2000 ،قطامي وقطامي(وقد عرفا . لها
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من البيئة المحيطـة بـه بهـدف    تعد الداللة على طريقة تعلمه واستقباله للمعلومات الواردة اليه 

  .التكيف معه

فقد عرفه على أنه المؤشرات المعرفيـة والدافعيـة والمزاجيـة    ) 2004 ،زياتال(أما 

 ،وكيفية معالجته لها والتفاعـل معهـا   ،والنفسية التي تعكس عملية استقبال المتعلم للمجموعات

  .يجابي من خالل بيئة التعلمإوكيف يستجيب لها على نحو 

ودمجه في  ،تتم معالجته ،أن النمط التعليمي تركيب مفاهيمي) 2002 ،الفقهاء(أى وكما ر

   .نه في الذاكرة طويلة المدى واستعماله في مواقف حياتية جديدةاواختز ،البناء المعرفي

داء المميز للتعلم التي تعـد  أن نمط التعلم هو مجموعة من األ Gregoreوبين جريجور 

به الهدف منها  ةالمحيط ليه من البيئةإوأن استقباله للمعلومات الواردة  ،دليالً على طريقة تعلمه

  .)2004 ،ولابايبي وب ،تروبريج( هو التكيف مع بيئة

   Goodفقـد حـدد   ،كثرأوقد عمل بعض العلماء على تحديد أنماط التعلم بشكل مفصل 

ـ عطي(ن تم ربطهمـا بـدور المعلـم    ان النمطاوهذ ،نمطين للتعلم هما اللفظي والغير اللفظي ه ف

فقد حدد أربعة أنماط للـتعلم مفضـلة لـدى    ) Fleming, 2001(أما فلمنج ) 1997 ،وسرور

تـم تقسـيم    ،وبناء على ذلك )Vark, 2002( وذلك من خالل عمله على نموذج فارك ،طالبال

   :إلى اربع فئات هي طالبال

 ،Write/Read الكتــابيون/والقرائيــون ،Aural والســمعيون ،Visualالبصــريون 

وكانت مالحظه أن أفراد المجموعـة األولـى يفضـلون     ،Kinestheticعمليون /والحركيون

ثنـاء  أوأن نمط التعلم المفضل لديه هو المناقشة والحـوار   ،االستماع إلى االشرطة اثناء تعلمهم

أمـا   ،القراءة والمطالعةيفضلون التعلم من خالل ) القرائيون(أما أفراد المجموعة الثانية  ،التعلم

أي أنهم يفضلون العـرض كـنمط    ،النمط البصري فيفضل أصحابه النظر إلى الصور واألفالم

إجراء التجارب هو نمط  فأسلوبوبالتالي  ،أما الحركيون فيفضلون التعلم من خالل العمل ،تعليم

  ).Sear & Jonhson, 2004(التعليم المفضل لديهم 
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قامت الباحثة باستخدام نموذج كولب للنمط التعلمي الـذي تـم    وإلجراء الدراسة الحالية

تبدأ من  ،حيث يفترض كولب أن التعلم عملية ذات طبيعة دائرية) 1992 ،رالوه(تعديله من قبل 

وإلى التعميم ومن ثم إلـى التجريـب    ،وإلى مفاهيم مجردة ،خبرات حسية إلى مالحظات تأملية

  .النشط

أن نمط التعلم يجمـع بـين بعـدين    ) 1992 ،رالوه(كما جاء في  Kolbويرى كولب 

وهي محدد االستقبال حيث يهتم بكيفية استقبال المتعلم للخبرات  طالبن نمط التعلم لدى الايحدد

  .وذلك من خالل الخبرات الحسية والمفاهيم المجردة ،والمثيرات االدراكية

من خاللها النشط ومـن   الذي يتم ،ومحدد المعالجة حيث يهتم بكيفية المعالجة للخبرات

مما جعل النمط التعليمي للفرد حصيلة  ،ويربط بين االدراك والمعالجة ،خالل المالحظات التأملية

  . الكيفية التي يدرك بها المعلومات ويعالجها

  :ربعة أنماط هيأحيث تم تصنيفهم إلى  ،وفق أنماط تعلمهمتختلف  طالبكما أن فئات لل

 ،شياء عن طريق الخبرة الحسـية أفراد هذا النمط يدركون األ :)تشعيبي(ي فئة النمط التخيل .1

  ويعالجونها تأملياً 

شياء عن طريق الخبرة الحسـية  أفراد هذا النمط يدركون األ :)استيعابي(فئة النمط التنفيذي  .2

  .ويعالجونها حسياً

نهـا  ويعالجو ،شياء بشكل مجـرد أفراد هذا النمط يدركون األ :)تجميعي( فئة النمط العملي  .3

  .بشكل تجريبي نشط

ويعالجونهـا   ،أفراد هذا النمط يدركون االشياء بشكل مجرد :)التمثيلي(ئة النمط المنطقي ف .4

 .بشكل تأملي
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  )1992 ،الوهر(نموذج كولب للنمط التعلمي ): 1(شكل 

  الدراسات السابقة 

هدفت الدراسة الحالية إلى تقصي فاعلية استراتيجية قصص الخيال العلمـي لتـدريس   

المرحلة األساسية ذوي أنماط التعلم المختلفة مقارنة  طالبالعلوم في تنمية المفاهيم العلمية لدى 

وإثارة اهتمام  ،ونظرا ألهمية قصص الخيال العلمي في تنمية المفاهيم العلمية. بالطريقة التقليدية

ومعرفة مدى تأثيرها  ،التي اهتم الباحثون بدراستها ،وتطوير قدراتهم المعرفية وبنيتها ،طالبال

  .مقارنة بالطريقة التقليدية في التدريس ،تدريس العلوموإسهامها في تحقيق أهداف 

   

 تخيلي
تشعبي(   

 تنفيذي
 استيعابي

 منطقي
 تنثيلي

 عملي

 تجميعي

مجردتفكير   

)ت م (   

 تجريب
 نشط

)ت ن (   

 مالحظات
 تأملية

)م ت (   

 خبرة حسية 

)خ م (   
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  طالبوتنمية قدرات ال ،دراسات تناولت الخيال العلمي في تنمية المفاهيم العلمية: اوالً

بدراسة هدفت إلى دراسة قصص الخيـال العلمـي فـي مجـالت     ) 1998(قام محمود 

طفال وطفلة وعينة ) 406(تضمنت على عينة خاصة باألطفال  ،األطفال ونمو مفاهيمهم العلمية

وتـم   ،قصة من قصص الخيال العلمـي ) 48(خاصة بقصص الخيال العلمي وقد اشتملت على 

استخدام تحليل مضمون خاص بالمادة القصصية موضوع التحليل وقام باستقصاء خاص بأطفال 

ل مـن  وأشارت النتائج إلى أن قصص الخيال العلمي تسهم في تنمية حصـيلة األطفـا  . العينة

في مدى اهتمـامهم   واإلناثوأن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور  ،المفاهيم العلمية

  .بقراءة قصص الخيال العلمي ونمو مفاهيمهم العلمية

دراسة تركز على إمكانية استخدام الخيال العلمي كمدخل في ) 1997(كما أجرت ربيع 

الصـف السـابع    طـالب البا وطالبة مـن  ط) 18(وتكونت عينة الدراسة من  .تدريس العلوم

وقد استخدمت الباحثة اسـتبيان مفتـوح   . المشاركين في مهرجان القراءة للجميع في اإلسكندرية

. وتحليل كتب العلوم بالمرحلة اإلعدادية ،حول معوقات استخدام الخيال العلمي في تدريس العلوم

مي في تدريس العلـوم فيـه قصـور    وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن واقع استخدام الخيال العل

كما أثبتت  ،على اإلبداع واالبتكار طالبكما أن للخيال العلمي دور كبير في مساعدة ال ،واضح

وإلى أنه ال يوجد اختالف  ،الدراسة أيضا ضرورة الخيال العلمي في تحديث طرق تدريس العلوم

أو  بممارسـته في درجة االهتمام بالخيال العلمي سـواء  ) عينة الدراسة(والطالبات  طالببين ال

  .القراءة فيه

أثر قصص وأفالم الخيال العلمي على القدرات اإلبداعية لدى ) 1999(وفحصت عطية 

 طـالب طالبا وطالبة مـن  ) 150(حيث تكونت عينة الدراسة من  ،األطفال في دراسة تجريبية

صلت الدراسة إلى أهمية وضرورة استخدام قصص وأفالم الخيال العلمي في وتو ،الصف السابع

  .في مرحلة الطفولة المتأخرة طالبتنمية القدرات اإلبداعية لدى ال

بدراسة هدفت إلى استقصاء واقع قصص الخيـال العلمـي فـي    ) 2012(وقام الصيفي 

وتكون مجتمع الدراسـة مـن جميـع     ،كتابي العلوم العامة للصفين الرابع والخامس األساسيين
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الوحدات التدريسية المتوفرة في كتابي العلوم العامة للصفوف المذكورة وتكونت عينة الدراسـة  

وقام الباحث بتحليل سبعة عشر وحدة دراسية في كتابي العلوم للصـفين الرابـع    ،من مجتمعها

وتوصلت الدراسة إلى  ،ابينوقد قام باستقصاء قصص الخيال العلمي الواردة في الكت ،والخامس

 ،أهمية قصص الخيال العلمي طريقة وأسلوب يسمح للفرد على معالجة المعلومات بطريقة تخيلية

على توفير بيئـة تعليميـة تمكـن     طالبكما بينت الدراسة أن استخدام الخيال العلمي يساعد ال

ريقـة استقصـائية   الطالب من التقدم حسب مستواه العمري والعقلي ومن اكتشاف المفهـوم بط 

تساعده على بناء المفاهيم الصحيحة بصورة سليمة والتأمل والمناقشة مما يعمل علـى تعميـق   

و أن استخدام الخيال العلمي يساعد على التعلم الذاتي وإيجاد مداخل  ،طالبمستوى الفهم لدى ال

  .فهمهم للمادة التعليمية طالبجديدة ومبتكرة تسهل وتيسر على ال

بدراسة عن استخدام القصـص  ) Walts & Valkanove, 2007(ا رولت لكانوفقام ف

المرحلة األساسـية   طالبووضحا دورها في تعزيز التأمل الذاتي لدى  ،الخيالية في تعليم العلوم

وتلخصـت   ،واستخدم الباحثان المالحظة وتسجيل أشرطة الفيديو ،الدنيا في إحدى مدارس لندن

على فهم المفاهيم  طالبص الخيال في تدريس العلوم ساعد النتائج الدراسة في أن استخدام قص

ورفع قدرتهم التعبيرية في استخدام المفـاهيم ودمجهـا فـي     ،وزاد تحصيلهم الدراسي ،العلمية

  .حياتهم اليومية

إلى فحص تأثير استخدام الخيال في تنمية ) Upadhyaya, 2005(هدفت دراسة أوبايا 

) 420(وتكونت عينة الدراسة مـن   ،ة على تعلمهم لمادة العلومفي الحياة اليومي طالبخبرات ال

واستخدمت الباحثـة أسـلوب    ،الصف الرابع والخامس في والية مينسوتا األمريكية طالبمن 

علـى ربـط المفـاهيم     طالبوكانت نتائج الدراسة أن التخيل ساعد ال ،المقابالت كأداة للدراسة

  .وزاد التحصيل الدراسي لديهم ،العلمية المجردة بخبراتهم في الحياة اليومية

  التعقيب على الدراسات السابقة 

نقص وقصور كتب العلوم في استخدام الخيال العلمي وخصوصا المناهج الفلسطينية في 

خيال العلمي على العديد مـن  كما تبين أن الدراسات السابقة تطرقت إلى تأثير ال ،كافة المراحل
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التأمل  ،وتنمية القدرات اإلبداعية ،وتنمية القيم العلمية ،التفكير العلمي واالبتكاري(الجوانب مثل 

وكلهـا  ) وتنمية المفاهيم ،وتنمية اإلبداع اللغوي ،في الحياة اليومية طالبتنمية خبرات ال ،الذاتي

كدولة ، عربية غير دولة فلسطينأو ، األمريكية ووالية مينسوتا، مثل لندن أجنبيةكانت في دول 

لم يتم التطرق لقصص الخيال العلمي  حيث، مما يوضح لنا الحاجة إلى مثل هذه الدراسات مصر

  .من قبل الباحثين من قبل وبشكل بارز
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

يتضمن هذا الفصل وصفا ألفراد الدراسة التي تهدف إلى استقصاء فاعلية قصص الخيال 

المرحلة األساسية ذوي أنمـاط   طالبالعلمي في تدريس العلوم على تنمية المفاهيم العلمية لدى 

والتأكـد مـن صـدقها     ،كما يتضمن وصفا ألدواتها وطرق إعداد هذه األدوات. التعلم المختلفة

  .والمعالجات اإلحصائية المستخدمة ،ومتغيراتها ،كما يوضح إجراءات الدراسة ،وثباتها

  الدراسة نهجم

  .التصميم شبه تجريبيلهذه الدراسة وكان الوصفي الكمي استخدمت الباحثة المنهج 

  مجتمع الدراسة

طالبا وطالبة في الصف السـادس األساسـي فـي    ) 2356(تكون مجتمع الدراسة من 

جنوب نـابلس للعـام الدراسـي    / لتابعة لمديرية التربية والتعليمالمدارس الحكومية والخاصة ا

  ):1(، كما هو موضح في الجدول 2013/2014

لسادس األساسي في مديرية التربية والتعلـيم جنـوب   وشعب الصف ا طلبةأعداد : )1(جدول 
  2013/2014 نابلس

 طالبعدد ال
  لذكورا

عدد الطالبات 
  اإلناث

عدد شعب 
  الذكور

عدد شعب 
  اإلناث

عدد الشعب 
  المختلطة

1247  1109  38  36  5.5  

وشعب الصف السادس األساسي وأسماء المدارس فـي   طالبأعداد ) 11(يبين الملحق 

  .المحافظة للعام نفسه

  الدراسة عينة

طالبا موزعين على شعبتين من شعب الصف السـادس  ) 60(تكونت عينة الدراسة من 

التابعة لمديرية تربية وتعليم جنوب نابلس التي تعمـل   ،األساسي من مدرسة بيتا األساسية للبنين



37 

وقد اختيرت هـذه  . هل عملية تنفيذ إجراءات الدراسة من قبل الباحثة نفسهامما س ،فيها الباحثة

تـم اختيـار    ،حيث ضمت ثالث شعب من الصف السادس األساسـي  ،المدرسة بطريقة قصدية

بحيث تم تعيين إحداهما عشوائيا لتمثل المجموعـة   ،شعبتين من الشعب الثالث بطريقة عشوائية

 ،ليات الحيوية في النبات باستخدام قصـص الخيـال العلمـي   وتم تدريسها وحدة العم التجريبية

واألخرى تمثل المجموعة الضابطة وتم تدريسها وحدة العمليات الحيوية في النبـات بالطريقـة   

  .اإلعتيادية

  أدوات الدراسة

  :اشتملت الدراسة على األدوات اآلتية

  م العلميةاختبار المفاهي: أوال

من نوع اختيار مـن  ) 2(فقرة الملحق ) 14(تكون هذا االختبار في صورته النهائية من 

وتم إعداد هذا االختبار للتحقق من فاعلية استخدام قصص الخيال العلمـي  : متعدد بأربعة بدائل

الصف السادس األساسي في وحدة العمليات الحيوية فـي   طالبعلى تنمية المفاهيم العلمية لدى 

ن كتاب العلوم للصف السادس األساسـي المقـرر تدريسـه فـي العـام الدراسـي       النبات، م

وقد تم عرض االختبار بصورته األولية على مجموعة من المحكمـين وتـم   ،  م2013/2014

تعديل االختبار في ضوء آرائهم حيث تم حذف ثالث فقرات لعدم وضوحها ودقتها وإضافة فقرة 

 وبـين ياغة بعض الفقرات لجعلها أكثر وضوحاً ودقـة،  لم يتعرض لها االختبار، وتم إعادة ص

  .أسماء أعضاء لجنة التحكيم) 1(الملحق 

  ختبار كولب المعدل للنمط التعلميا: ثانيا

بترجمته، ويتألف مـن  ) 1992(تم اعتماد نموذج كولب للنمط التعليمي الذي قام الوهر 

ريقة في التعامل مع هذا الموقف تسعة مواقف يلي كل منها أربعة استجابات تعبر كل منها عن ط

أمـام كـل   ) 4(إلـى  ) 1(من قبل المفحوص، حيث يطلب من المفحوص أن يضع درجة مـن  

للعبارة التي تنطبق أكثـر  ) 4(استجابة من االستجابات األربع لكل موقف، بحيث تعطي الدرجة 
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قل انطباقـا عليـه   للعبارة التي تليها، وهكذا ليصل إلى العبارة األ) 3(ما يمكن عليه، والدرجة 

  ).1(لتأخذ درجة واحدة 

ويتم تحديد النمط التعليمي للمفحوص من خالل تسجيل الدرجات التـي حصـل عليهـا    

  ).8(المفحوص لكل موقف، في جدول خاص، ومعالجة تلك الدرجات، كما هو مبين في الملحق 

  المقابلة الشخصية: ثالثا

في المجموعة التجريبية،  طالبمقابالت مع البعد االنتهاء من تطبيق الدراسة، تم إجراء 

الذين طبقت عليهم استراتيجية الخيال العلمي على وحدة العمليات الحيوية في النبـات، بحيـث   

وجهت إليهم بعض األسئلة لمعرفة مدى قبولهم، وتفاعلهم، وانسجامهم مع االستراتيجية مقارنـة  

كانت أنسب وأقرب في عرض المادة التعليمية، مع الطريقة التقليدية، ومعرفة أي االستراتيجيات 

  .وتسجيل آرائهم

  إجراءات الدراسة

  :تمثلت إجراءات الدراسة بالخطوات اآلتية

لتمثـل   سـادس من كتاب العلوم العامة للصـف ال وحدة العمليات الحيوية في النبات تحديد  •

 .موضوع الدراسة

بات على أربعة دروس، خصـص  وزعت المادة التعليمية لموضوع العمليات الحيوية في الن •

حصة صفية، وبواقع أربعة أسابيع، بحيث ) 16(لكل منها عدد من الحصص بلغ مجموعها 

 .تم إعطاء أربع حصص في كل اسبوع

حصر المفاهيم العلمية في المادة التعليمية، بناء على تحليل المحتوى للمادة المختصة بهـا   •

 ).5(الملحق . الدراسة

كل درس متضمنه المفاهيم التي يحتويها كل درس باستخدام أسلوب كتابة القصص الخاصة ب •

 المراقبة، 
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 ).6(الملحق  .وأسلوب التوحد في كتابة القصص •

بداء الرأي فـي مـدى مناسـبة القصـص     إل عرض القصص على أعضاء لجنة التحكيم، •

الصف السادس األساسي، وفي محتوى المادة التعليميـة، ومـدى    طالبالمقترحة لمستوى 

 .انسجامها مع االستراتيجية، وعدلت في ضوء تلك المالحظات

اختيار مدرسة من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم جنوب نابلس لتنفيـذ الدراسـة    •

احتوت هـذه المدرسـة   وقد . التي تعمل بها الباحثة فيها، وهي مدرسة بيتا األساسية للبنين

على ثالث شعب من شعب الصف السادس األساسي، تم اختيار شعبتين بطريقة عشـوائية  

من الشعب الثالث، بحيث تم تعيين احداهما عشوائيا لتمثيل المجموعة التجريبية، واألخرى 

 .تمثل المجموعة الضابطة

 .وتم تدريسها باستخدام قصص الخيال العلمي: المجموعة التجريبية - 

  .وتم تدريسها بالطريقة التقليدية: المجموعة الضابطة - 

  :إعداد األدوات التي استخدمت في هذه الدراسة وفق اإلجراءات اآلتية •

  اختبار المفاهيم العلمية: أوال

  :وقد اتبعت الباحثة اإلجراءات اآلتية في إعداد هذا االختبار

من كتاب العلوم العامة للصـف  تحليل المحتوى العلمي لوحدة العمليات الحيوية في النبات  - 

 .السادس األساسي وحصر المفاهيم التي يتضمنها هذا المحتوى

فقرة من نوع االختيار من متعـدد  ) 16(صياغة فقرات االختبار بصورته األولية وعددها  - 

 .بأربعة بدائل

تم عرضه على مجموع من الخبراء والمختصين فـي منـاهج    ،التحقق من صدق االختبار - 

ومعلمي مبحـث العلـوم فـي وزارة     ،ائق تدريسها في جامعة القدس المفتوحةالعلوم وطر

 :وذلك بهدف التأكد من األمور اآلتية ،التربية والتعليم
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ارتباط فقرات االختبار بالمحتوى العلمي المتضمن في وحدة العمليات الحيوية في النبـات   - 

المادة الناتجة مـن عمليـة    ،يالمواد الداخلة في عملية البناء الضوئ ،ممثلة بتركيب الورقة

 .التوازن بين عملية البناء الضوئي والتنفس ،البناء الضوئي

 .وسالمتها اللغوية ،وضوح فقرات االختبار - 

فقرة على عينة استطالعية من مدرسة بيتا األساسية للبنين ) 14(طبق االختبار المؤلف من  - 

حيث تحتوي المدرسـة   ،فيها الدراسةالتابعة لمديرية تربية وتعليم جنوب نابلس والتي تتم 

 طـالب طالبا من ) 32(وتألفت هذه العينة من  ،على ثالث شعب للصف السادس األساسي

 .دقيقة 40واستغرقت مدة التطبيق  ،الصف السادس األساسي

وإيجاد درجة  ،العينة االستطالعية على هذا االختبار طالبوبعد ذلك تم تصحيح إجابات 

   .تمييز لكل فقرة من فقرات االختبارالصعوبة ومعامالت ال

كما تم حـذف  ) 0.80(وتزيد على ) 0.20(تم حذف الفقرات التي تقل درجة صعوبتها عن  - 

 ).1999 ،عبده) (0.20(الفقرات التي قل معامل تميزها عن 

  درجة الصعوبة ومعامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار) 4(ويبين الملحق 

نموذج ) 3(وبين الملحق  ،فقرة) 14(االختبار بصورته النهائية  وبذلك أصبح عدد فقرات

  .اإلجابات لفقرات هذا االختبار

وإعادة االختبار بفارق زمني مدته أسـبوعان بـين    االختبارحساب معامل الثبات بطريقة  - 

يفـي  وهو معامل ثبات ) 0.85(صل إلى وتطبيق معامل ارتباط بيرسون حيث و ،التطبيق

 ).1999 ،عبده(بأغراض الدراسة 

  اختبار كولب المعدل للنمط التعلمي التعليمي :ثانيا

يع أفراد تم توز على نتائج االختبار لب للنمط التعلمي التعليمي وبناءتم تطبيق اختبار كو

  ):2(وأنماط التعلم كما في الجدول  ،عينة الدراسة تبعا لمتغيري المجموعة
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  لمتغيري المجموعة وأنماط التعلم توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا: )2(جدول 

  المجموع  الضابطة  التجريبية  المجموعة نمط التعلم

  10  5  5  )تشعيبي(تخيلي 

  18  10  8  )استيعابي(تنفيذي 

  22  7  15  )تجميعي(عملي 

  10  8  2  )تمثيلي(منطقي 

  60  30  30  المجموع

  المقابالت: ثالثا

 .العمري طالببحيث تناسب مستوى الكتابة عدد من األسئلة بما يختص بموضوع البحث  - 

 .المجموعة التجريبية إلجراء المقابلة معهم طالبإختيار عينة من  - 

 .طالبتوجيه األسئلة التي تمت صياغتها على ال - 

  .وآرائهم طالبتسجيل إجابات ال - 

 ،تطبيق اختبار المفاهيم على العينة االستطالعية بهدف تحديد الوقت المستغرق لإلجابـة  •

وحساب درجة الصعوبة ومعامالت التمييز لكل فقرة من فقرات هذا االختبـار ومعامـل   

 .الثبات

تطبيق اختبار المفاهيم على عينة من الدراسة قبل التجربة للتحقق من المعرفـة السـابقة     •

 .المجموعتين التجريبية والضابطة طالبللمفاهيم لدى 

على عينة الدراسة قبل البـدء بالتجربـة   ) 7(تطبيق اختبار كولب للنمط التعلمي الملحق  •

 .المجموعتين التجريبية والضابطة طالببهدف التعرف على أنماط التعلم لدى 

حيث قامت الباحثة بتدريس المادة التعليمية : تطبيق المعالجة التجريبية على عينة الدراسة •

المعالجـة   وقد تـم  البـدء بتنفيـذ    ،للمجموعة التجريبية باستخدام قصص الخيال العلمي

م وبتـاريخ  2013/2014التجريبية في منتصف الفصل الدراسي الثاني في العام الدراسي 
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حيث استمرت هذه المعالجة لمدة أربعة اسابيع بواقـع   ،م1/4/2014م ولغاية 1/3/2014

 .حصص في االسبوع لكل مجموعة) 4(

 .لمعالجة اإلحصائيةتطبيق اختبار المفاهيم البعدي على عينة الدراسة بعد االنتهاء من ا •

 .جمع البيانات وتحديد النتائج وتفسيرها •

 .وضع عدد من التوصيات في ضوء النتائج •

  تصميم الدراسة

تعد هذه الدراسة من الدراسات شبه التجريبية التي درست فاعلية استخدام قصص الخيال 

أنمـاط الـتعلم    المرحلة األساسية ذوي طالبالعلمي في تدريس العلوم على تنمية المفاهيم لدى 

  :ويمكن التعبير عن تصميم الدراسة بالرموز على النحو اآلتي. المختلفة مقارنة بالطريقة التقليدية

G1  O1 X O2  

G2   O1    O2  

  :حيث أن

G1:  المجموعة التجريبية  

G2: المجموعة الضابطة 

X : المعالجة باستخدام قصص الخيال العلمي  

O1: االختبار القبلي  

O2: االختبار البعدي  
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  متغيرات الدراسة

، ريقة قصـص الخيـال العلمـي   ط :هما، ة التدريس ولها مستويانطريق :المتغير المستقل - 

  ).التقليدية( عتياديةالطريقة اإلو

، )استيعابي(تنفيذي و، )تشعيبي(تخيلي  :نمط التعلم وله أربعة مستويات :المتغير التصنيفي - 

  )تمثيلي(منطقي و، )تجميعي(عملي و

 .وتتضمن متغير واحد وهو تنمية المفاهيم العلمية :المتغيرات التابعة - 

  المعالجات اإلحصائية

ـ لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها استخدمت الباحثة برنامج الرزم االح ائية ص

  :وذلك باستخدام االختبارات االحصائية اآلتية )SPSS( االجتماعيةللعلوم 

ياريـة لعالمـات مجمـوعتي الدراسـة     واالنحرافات المع ،حسابيةحساب المتوسطات ال •

 .على اختبار المفاهيم العلمية) والضابطة ،التجريبية(

عينـة الدراسـة فـي     طـالب لنتـائج  ) ANCOVA(الثنائي  تحليل التباين المصاحب  •

 .المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار المفاهيم العلمية

للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية تبعا لمتغيري طريقة التـدريس   ²)إيتا( حساب •

 .وأنماط التعلم والتفاعل بينهما
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة
  

  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول: أوال

  لثانيالنتائج المتعلقة بسؤال الدراسة ا: ثانياً

  نتائج المقابلة :ثالثا
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  الرابعالفصل 

  نتائج الدراسة

قصص الخيال العلمـي  توضيح مدى تأثير استخدام استراتيجية هدفت هذه الدراسة إلى 

الصف السادس األساسـي ذوي أنمـاط    طالبالمفاهيم العلمية لدى  تنميةفي تعليم العلوم على 

تـم   ،بياناتهـا وبعد تطبيق إجراءات الدراسة وجمـع  . التعلم المختلفة مقارنة بالطريقة التقليدية

بيانات والنتائج وفيما يلي تحليل ال ،حصائية الوصفية واالستداللية المطلوبةاستخدام التحليالت اإل

  .ليها وفقا لمتغيرات الدراسة وتصميمهاإالتي تم التوصل 

  النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول: أوالً

 السادس العلمية؟الصف  طالبما أثر استخدام قصص الخيال العلمي في مفاهيم  - 

ريـة  المعيا واالنحرافـات تم حساب المتوسطات الحسـابية   ،ولإلجابة عن هذا السؤال

 على اختبار المفاهيم القبلي والبعدي وفقـاً ) والضابطة ،التجريبية(لعالمات مجموعتي الدراسة 

  :اآلتي) 3(لطريقة التدريس كما هو موضح في الجدول 

عينة الدراسـة علـى    طالبالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات : )3(جدول 
  لطريقة التدريس اختبار المفاهيم العلمية القبلي والبعدي وفقاً

  المجموعة
استراتيجية 

  التدريس

  االختبار البعدي  االختبار القبلي

عدد أفراد 

  المجموعة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 عدد أفراد

  المجموعة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  التجريبية
قصص 
الخيال 
  العلمي

30  7.56  1.77  30  13.43  3.91  

  الضابطة
الطريقة 

  عتياديةاال
30  6.500  2.064  30  10.533  5.151  

  )14(العالمة القصوى على االختبار 
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الذين درسوا باسـتخدام   طالبأن المتوسط الحسابي لعالمات ال) 3(يالحظ من الجدول 

، وهـو  )(13.433استراتيجية قصص الخيال العلمي على اختبار المفاهيم العلمية البعدي قد بلغ 

  ). 10.533(الذين درسو بالطريقة التقليدية حيث بلغ  طالبأعلى من المتوسط الحسابي لل

  ثانيالنتائج المتعلقة بسؤال الدراسة ال: ثانيا

يختلف هذا األثر باختالف الطريقة ونمط الـتعلم والتفاعـل    هل: نص السؤال على ما يلي - 

  بينهما؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة     

لمتغيري طريقة التدريس  عينة الدراسة على اختبار المفاهيم القبلي والبعدي وفقاً طالبلعالمات 

  :اآلتي) 4(دول وأنماط التعلم، كما هو موضح في الج

عينة الدراسـة علـى    طالبالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات : )4(جدول 
  لمتغيري الطريقة وأنماط التعلم اختبار المفاهيم القبلي والبعدي وفقاً

عة
مو

مج
ال

  

استراتيجية 

  التدريس

نماط أ

  التعلم

  االختبار البعدي  االختبار القبلي

فراد عدد أ
  المجموعة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

فراد عدد أ
  المجموعة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

ية
ريب

تج
ال

  

استراتيجية 

قصص 
الخيال 
  العلمي

  2.792  14.600  5  1.483  7.80  5  تخيلي

  2.00  18.00  7  2.00  8.00  3  تنفيذي

  3.907  12.466  15  1.869  7.266  15  عملي

  4.192  12.714  3  1.952  7.857  7  منطقي

  3.92  13.433  30  1.774  7.566  30  المجموع

طة
ضاب

ال
  

الطريقة 

  عتياديةاال

  6.819  9.00  5  2.190  4.600  5  تخيلي

  3.265  14.00  10  1.81  6.200  10  تنفيذي

  4.820  9.714  7  2.193  7.142  7  عملي

  4.704  7.875  8  1.512  7.500  8  منطقي

 5.151 10.533 30 2.063 6.500 30 المجموع

  ) 14( العالمة القصوى على االختبار 
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الـذين درسـوا    طـالب عالمات الأن المتوسط الحسابي لمعدل ) 4(يالحظ من الجدول 

باستخدام استراتيجية قصص الخيال العلمي على االختبار البعدي لتحصيل المفـاهيم قـد بلـغ    

الذين درسوا باسـتخدام الطريقـة    طالب، وهو أعلى من المتوسط الحسابي المعدل لل)13.433(

صائية ولمعرفة ما إذا كان هناك فرق بين المتوسطين ذو داللة إح). 10.533(التقليدية حيث بلغ 

لعالمـات  ) ANCOVA( ثنـائي تم إجراء تحليل التبـاين ال ، )α = 0.05(عند مستوى الداللة 

لمتغيري طريقة التدريس وأنمـاط   عينة الدراسة على اختبار المفاهيم العلمية البعدي وفقاً طالب

تطبيقـه   بعد األخذ بعين االعتبار عالماتهم على االختبار نفسه، والذي تم. التعلم والتفاعل بينهما

  :نتائج التحليل) 5(قبل البدء بالمعالجة التجريبية كمتغير مصاحب، ويظهر الجدول 

ومربـع إيتـا    )ANCOVA ( )2×4(  الثنـائي  نتائج تحليل التباين المصـاحب : )5(جدول 
لمتغيـري طريقـة    عينة الدراسة على اختبار المفاهيم العلمية البعـدي وفقـاً   طالبلعالمات 

 التدريس وأنماط التعلم والتفاعل بينهما

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسطات 
  المربعات

قيمة 
  )ف(اإلحصائي 

مستوى 
  الداللة

مربع 
  إيتا

االختبار القبلي 
  )المصاحب القبلي(

8.021  1  8.02  0.44  0.50  0.009  

  0.158  0.003  9.59  174.40  1  174.4  التدريسطريقة 

  0.186  0.014  3.87  70.42  3  211.2  أنماط التعلم

التفاعل بين 
  األنماط × الطريقة

11.85  3  3.95  0.21  0.884  0.013  

        18.17  51  926.6  الخطأ

          59  1340.983  المجموع

 = 0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  أن هناك فرقا ذا ) 5(يالحظ من الجدول 

α ( جموعتي الدراسة م طالببين متوسطي عالمات)علـى اختبـار   ) والضـابطة  ،التجريبية

 ،)9.599) (ف(حيث بلغت قيمة اإلحصائي  ،لصالح أفراد المجموعة التجريبية المفاهيم البعدي

وعليه تشير النتائج السابقة إلى ) α = 0.05(وهذه القيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

بين متوسـطي عالمـات مجمـوعتي الدراسـة      ،)α = 0.05(ي داللة إحصائية وجود فرق ذ
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الصف السادس األساسي يعـزى   طالبعلى اختبار المفاهيم البعدي لدى ) التجريبية والضابطة(

ممـا   ،الذين درسوا باستخدام استراتيجية قصص الخيال العلمي طالبلطريقة التدريس لصالح ال

على تنميـة المفـاهيم العلميـة مقارنـة      طالبيدل على فاعلية هذه االستراتيجية في مساعدة ال

  .بالطريقة التقليدية في التدريس

ولمعرفة حجم تأثير قصص الخيال العلمي وأنماط التعلم على تحصيل المفاهيم العلمية تم 

2( حساب مربع إيتا
η ( مط الـتعلم  أن حجم تأثير ن السابقويتضح من الجدول)علـى  ) 0.186

من التـأثير يعـود   ) 0.158(تحصيل المفاهيم العلمية للمجموعة التجريبية كما يبين الجدول أن 

  .لطريقة التدريس باستخدام قصص الخيال العلمي

وهذا ) 0.013(أما التفاعل ما بين طريقة التدريس والنمط التعلمي فكانت قيمة مربع إيتا 

لنمط التعلمي وطريقة التدريس قيمتها قليلة مقارنه مع الطريقة والنمط يدل على أن التفاعل بين ا

خر وأنها ناسبت كافة أنمـاط  أن الطريقة لم تؤثر على نمط دون آكل على حدا وهذا يدل على 

  .التعلم وهذا ما تسعى إليه الدراسة

  مقابلة النتائج : ثالثا

الصف السادس األساسي الذين طبقت علـيهم اسـتراتيجية    طالبتم إجراء المقابلة مع 

الخيال العلمي على وحدة العمليات الحيوية في النبات وتوجيه بعض األسئلة لمعرفة وجه نظرهم 

، )6(حول استخدام قصص الخيال العلمي، ويمكن التعبير عن نتائج المقابلة باستخدام الجـدول  

  :سئلة المقابلةعلى أ طالبوالذي يتناول إجابات معظم ال
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  نتائج المقابلة ):6(جدول 

 السؤال وجهة نظر الطالب

، تيجية جيـدة ااسترقصص الخيال العلمي أجمع الطالب على ان استخدام 
تعمل على ترتيب أفكار الطالب وتساعد على تذكر المادة بشكل أفضل من 

دى الى تحسين أداء الطالب فـي  أمما ، خالل القصة التي تعرض عليهم
 .مادة العلوم 

قصـص الخيـال   ما رأيك باستخدام  -1
 العلمي؟

تمحورت اجابات الطالب حول أهمية قصص الخيال العلمي في مسـاعدة  
االعتماد علـى الـذات ،   وممتع والطالب على فهم المادة بشكل أفضل، 

  .الطالب نحو تعلم العلوم رغبة، مما زاد من  موتنمية ثقة الطالب بأنفسه

هـي فوائـد اسـتخدام     رأيك ، ماب -2
 ؟قصص الخيال العلمي

ة قأجمع الطالب على أن استخدام قصص الخيال العلمي أفضل من الطري
ويضع الطالب في عمق الدرس من  جذب انتباه الطالب،ألنها تاالعتيادية 

ويراعـي الفـروق    ،بشكل أبسط معلوماتالويقدم  ،خالل تخيل ما يتعلمه
اركة في تخيل القصـة بمـا سناسـب    لكل طالب المشالفردية حيث يتيح 

 .قدراته الذاتيةو، مستواه

هل تفضل الدراسة باستخدام قصص  -3
أم الطريقـة االعتياديـة ؟   الخيال العلمي 

 ؟ولماذا

اكثر نشـاطا   البأجمع الطالب على أن قصص الخيال العلمي يجعل الط
، الحصـة لمشاركة فـي  باجميع الطالب سمح ليوومشاركة في الحصة، 

 .لجميع الطالب بالمشاركة في تخيل الحصة تحت إشراف المعلمةويسمح 

ما الفرق بين دراسة العلوم باستخدام  -4
راســة قصــص الخيــال العلمــي، والد

ــة مــن حيــث  . أ :بالطريقــة االعتيادي
 المشاركة وااليجابية بالتعلم 

خلق جو من التفاعل الطالب على أن استخدام قصص الخيال العلمي  جمعأ
وأن ، في الحصة من خالل مناقشة ما تم تخيله أثناء سرد القصـة والمتعة 

فقد أبدى الطـالب  ، صةالشعور بالملل من أجواء الح هذه الطريقة نزعت
حيـث نقلـت   ، مدى سعادتهم في تخيل أنفسهم جزءا من موضوع الدرس

الطالب من اإلجواء المعتادة في شرح مادة العلـوم إلـى إجـواء مليئـة     
 .بالتفاعل والمتعة

 .المتعة والتشويق خالل التعلم . ب

تعلـم  الطالب على أن استخدام قصص الخيال العلمي سـاعد علـى    كدأ
وتـذكرها بشـكل أفضـل مـن الطريقـة      ، المفاهيم العلمية بشكل أسهل

، علميةبالمفاهيم الأثناء سرد القصة  ما تم تخيلهمن خالل ربط ، االعتيادية
 .المفاهيم بشكل أسهلوهذا بدوره كان له أثر على استرجاع 

 .تكوين المفاهيم العلمية .ج

ثناء التعلم باسـتخدام  أ لم يواجهوا مشكالت منهأعلى  اتفق جميع الطالب
   .قصص الخيال العلمي

 

هل واجهتك مشكلة اثناء الدراسـة  ) -5
  ؟ قصص الخيال العلميباستخدام 

في حال االجابة بـنعم، مـا هـي هـذه     
 المشكالت؟ 

لمعلمة العلوم الستخدامها قصص الخيال العلمي فـي   مقدم الطالب شكره
الطالب المعلمة باستخدام قصص الخيال العلمـي   ىوأوص. تدريس العلوم

  . في صفوف الحقة افي جميع وحدات العلوم واالستمرار في استخدامه

ما توصياتك لمعلمة العلـوم بعـد   ) -6
دراستك وحدة المادة باستخدام قصـص  

  الخيال العلمي؟ 
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مدى التأثير اإليجابي الستخدام قصص الخيال العلمـي علـى طـالب    حظ مما سبق يال

المجموعة التجريبية في زيادة تحصيلهم للمفاهيم العلمية، ومساعدتهم على تذكر المعلومات بشكل 

ومناسبتها لكافة أنماط التعلم، مقارنة بالطريقة التقليدية ، وفهم المفاهيم العلمية بشكل أفضل، أسهل

  .، وهذا ما سعت الدراسة إلى تحقيقهمجموعة الضابطةفي ال
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  لخامسالفصل ا

  مناقشة النتائج والتوصيات
  

  مناقشة النتائج الخاصة بالسؤال االول

  مناقشة النتائج الخاصة بالسؤال الثاني

  مناقشة نتائج المقابلة

  التوصيات
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  لخامسالفصل ا

  مناقشة النتائج والتوصيات

الكشف عن فاعلية استراتيجية قصص الخيال العلمي في تنميـة  هدفت هذه الدراسة إلى 

ويتضمن هـذا   ،الصف السادس األساسي ذوي أنماط التعلم المختلفة طالبالمفاهيم العلمية لدى 

حيث جرى تقسيمها إلى ثالث  ،الفصل مناقشة النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة وتفسيرها

  :فئات هي

مناقشة النتائج المتعلقة بتنمية المفاهيم العلمية التي تعزى إلى اسـتخدام قصـص الخيـال     :أوال

  .العلمي في السؤال األول

مناقشة النتائج المتعلقة بتنمية المفاهيم العلمية التي تعزى للتفاعل بين اسـتخدام قصـص   : ثانيا

  .الخيال العلمي وأنماط التعلم في سؤال الدراسة الثاني

  .الذين طبقت عليهم هذه االستراتيجية طالبمقابلة المناقشة نتائج  :اثالث

إلى استخدام قصص الخيـال  المفاهيم العلمية التي تعزى  بتنميةمناقشة النتائج المتعلقة  :أوالً

  األول الدراسة في سؤال العلمي

 الصف السادس العلمية؟ طالبما أثر استخدام قصص الخيال العلمي في مفاهيم  - 

 الذين درسوا باستخدام طالبالنتائج الدراسة وجود فرق ذي داللة إحصائية بين  أظهرت

الطريقة التقليدية ولصالح مجموعة باستخدام  الذين درسوا طالبالقصص الخيال العلمي مقارنة ب

  .قصص الخيال العلمي

اختالف تأثير قصص الخيال العلمي على تنميـة المفـاهيم   في سبب ال ترى الباحثة أنو

الصف السادس األساسي إلى اإلجراءات التدريسية التي عملت على تنظـيم   طالبلمية لدى الع

حيث تسمح قصص  ،وتبسيط عملية إيصالها لهم ،وربط أشكال المعرفة العلمية ،البنية المفاهيمية

ممـا   ،والعقلي ،الخيال العلمي للطالب بتصور مفاهيم العلوم المجردة بما يناسب مستواه العمري
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كمـا تنسـجم قصـص     ،وتعميق مستوى الفهم لديه ،على تسهيل استيعاب المفهوم العلمييعمل 

 ،الخيال العلمي مع الطرق واألساليب التعليمية التي تتمركز حول الطالب وخصائصه العمريـة 

فهي تمكن الطالب من اكتشاف المفهوم بطريقة استقصائية تساعده في بناء  ،والنمائية ،والمعرفية

لمية الصحيحة بصورة سليمة وهذا بدوره يساعد الطالب في الوصـول إلـى بنـاء    المفاهيم الع

  .معرفي سليم ومتين

أشارت إلى تفوق الخيـال   التيو ،)2012 ،الصيفي(مع نتائج دراسة  وتتفق هذه النتيجة

من التقدم حسب مستواهم العمري والعقلـي وبنـاء    طالبتوفير بيئة تعليمية تمكن الالعلمي في 

وتيسـير فهـم المـادة     ،طالبوتعميق مستوى الفهم لدى ال ،الصحيحة بصورة سليمةالمفاهيم 

التي أشارت إلى أن قصص  )Walts & Valkanove, 2007(كما وتتفق مع دراسة  ،التعليمية

  .على فهم المفاهيم العلمية طالبالخيال العلمي ساعدت ال

حيـث   ،للطالب في عملية التعلمكما تشجع استراتيجية الخيال العلمي على الدور النشط 

 معرفته مستنداًفيبني  ،دون تدخل وتلقين من المعلم ةينغمس الطالب في تكوين مفهومه بحرية تام

ـ   وهذا بدوره ،ةليحصل على بنية مفاهيمية متكاملعلمية يمتلكه من مفاهيم  ما على ة يعـزز ثق

ل الطالب أكثر رغبة في التعلم مما يجع ،ناسب قدراتهي مفهوم علمي متيننفسه لتشكيل ب الطالب

أشارت إلى تفوق  التيو) 1998 ،محمود(وهذا يتفق مع نتائج دراسة  ،مقارنة بالطريقة التقليدية

 ،نشـوان (كما اتفقت مع نتائج دراسة  ،للمفاهيم العلمية طالبتنمية حصيلة الالخيال العلمي في 

ا يعمل على زيادة رغبـتهم فـي   التي أشارت إلى أهمية تضمين الخيال في المنهاج لم )1993

 .التعلم مقارنة بالطريقة التقليدية

 ،لغويي تؤدي إلى تنمية اإلبداع الوالحظت الباحثة أن استراتيجية قصص الخيال العلم

العلمي ساعدت على  كما أن قصص الخيال ،بتكوين مفاهيمهم بطريقة سليمة طالبللمما يسمح 

طبقت عليها قصص الخيال العلمي تفاعل أثناء قـراءة   حيث كان للمجموعة التي، تنمية تفكيرهم

ويسبقون المعلم في بعـض   ،فيبدون إعجابهم وتخيالتهم أثناء سرد القصة ،على مسامعهم ةالقص

إضافة إلى رفع  ،نب تفكيرهمامما يكشف عن بعض جو ،في األحداث التي لم تروى بعد اناألحي
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رتباطات تسهم اوتشيكل  ،التفكير لتشكيل المعاني الذي يتطلب عمقا فيقدرتهم على التأمل الذاتي 

الطريقة التقليدية التي تفتقر إلـى  بعكس  ،ستيعاب المحتوى الدراسيافي تطوير البنى المعرفية و

  .مثل هذه الخصائص

 ،عطيـة (و ،)2000 ،الشافعي(و ،)1996 ،البدوي(وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

توصلت كل منها إلى وجود أثر إيجابي للخيـال العلمـي   التي  )Dahlberg, 2007(و ،)1999

 ،ربيـع (باإلضافة إلـى دراسـة    ،طالبعلى تنمية التفكير العلمي واإلبتكاري واإلبداع لدى ال

كما تتفق مع  ،التي أشارت أيضا إلى ضرورة تضمين الخيال العلمي في تدريس العلوم) 1997

الخيال العلمي في تنمية اإلبداع اللغوي  التي توصلت إلى أهمية قصص )2003 ،محمود(دراسة 

التي أشـارت إلـى أن    )Walts & Valkanove, 2007(كما اتفقت مع دراسة  ،طالبلدى ال

التعبيرية في استخدام المفاهيم ودمجهـا فـي    طالباستخدام قصص الخيال العلمي رفع قدرة ال

  .حياتهم اليومية

المفاهيم العلمية التي تعزى للتفاعل بين استخدام قصص  تنميةمناقشة النتائج المتعلقة ب: ثانياً

  :الخيال العلمي وأنماط التعلم في سؤال الدراسة الثاني

  هل يختلف هذا األثر باختالف الطريقة ونمط التعلم والتفاعل بينهما؟ - 

سـابية لعالمـات مجمـوعتي    أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق بين المتوسطات الح

المفاهيم تعزى إلى استخدام قصص الخيال العلمـي   على اختبار) والضابطة ،التجريبية(الدراسة 

 .لصالح المجموعة التجريبية ختالف أنماط التعلم والتفاعل بينهمااب

قصص الخيال العلمي تناسب أنماط التعلم المختلفـة التـي    استراتيجية أن وترى الباحثة

وتنمية القدرة علـى   ،على التأمل بطالتساعد ال فهي ،الصف السادس األساسي طالبيمتلكها 

 ،وإفساح المجال للطالب ليعبر عن ذاته دون قيـود  ،والتفكير النشط ،التفكير في مستوياته العليا

ومن ثم تنظيم أفكاره بطريقة تتفق مع طبيعة وإجراءات استراتيجية قصص الخيال العلمي مـن  

والمعرفة الجديدة للتوصل إلى المفهوم  معرفة الطالب السابقةبين  والربط  خالل إيجاد العالقات
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وبالتـالي زيـادة    ،وهذا بدوره يساعد في زيادة القدرة على تـذكر المعلومـات   ،العلمي السليم

  .التحصيل الدراسي

ـ  وأوبايـا   ،)Mckelle, 2006(مكلـر   اتوتتفق هذه النتيجة مع ما تحدثت عنه دراس

)Upadhyaya, 2005(، و)Walts & Valkanove, 2007( دورإلى كل منها أشارت  لتيوا 

 .الدراسي وزيادة قدرتهم على تذكر المعلومات طالبزيادة تحصيل الالخيال العلمي في 

من خالل تخيـل   –دراك المفاهيم العلمية إاستراتيجية قصص الخيال العلمي أن  تظهرو

وتطبيقها في حل المشـكالت التـي    ،ستيعاب المعرفة العلميةايسهم في  –ما تعنيه هذه المفاهيم 

فهي تعمل على دمج الطالب بشكل كامـل   ،وإعداده بشكل أفضل للمستقبل ،تواجه الطالب اليوم

لتوظيف واسـتخدام   البأمام الط ةوهذا بدوره أتاح الفرص ،في عملية التعلم وبناء مفاهيمه بذاته

أنماط التعلم  ومراعاة ،طالب وآخرمما يوفر فرصا أكبر للتعلم دون التمييز بين  ،أكثر من حاسة

مما قد يجعل  ،وفقا لميوله دون تلقين من المعلمالعلمي بحيث يشكل كل طالب مفهومه  ،المختلفة

  .لمفاهيم العلمية من الطريقة التقليديةا تنميةهذه االستراتيجية أكثر قدرة على 

 & David ؛ ,2007Houle & Other ،راشد( عنه  وتتفق هذه النتيجة مع ما تحدث

Oravets, 2005 (على التعلم، وفهم المفـاهيم   طالببأن استخدام أفالم الخيال العلمي تساعد ال

العلمية، عن طريق الســماح لهم بتصور مفـاهيــم العلوم المجردة ومراعاة األسس النفسية 

الـذي   وهذا بدوره يراعى نمط الـتعلم  ،لديهم، وربط المجاالت ذات العالقة بالمحتوى المعرفي

فكل منهم يستخدم خصائصه العقلية والمعرفية والنفسية في بناء  ،ىيتمتع به كل طالب على حد

 ،)Upadhyaya, 2005(أوبايـا  كما اتفقت نتائج هذه الدراسة مـع نتـائج دراسـة     ،المفهوم

التي توصلت كل منهما إلى استخدام قصص الخيال العلمي  )Walts & Valkanove, 2007(و

  .على ربط المفاهيم العلمية المجردة ودمجها بخبراتهم في الحياة اليومية طالبساعد ال

  مقابلة المناقشة نتائج  :ثالثا

 بأظهرت نتائج المقابلة مدى التأثير اإليجابي الستخدام قصص الخيال العلمي على طال

على تذكر المعلومات بشكل  ومساعدتهمللمفاهيم العلمية،  زيادة تحصيلهم المجموعة التجريبية في
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 وزيادة تحصيل الطالب ،ومناسبتها لكافة أنماط التعلم، وفهم المفاهيم العلمية بشكل أفضل، أسهل

  .قة التقليدية في المجموعة الضابطةمقارنة بالطري، الدراسي

ـ  ، وأوبايـا  )Mckelle, 2006(مكلـر   اتوتتفق هذه النتيجة مع ما تحدثت عنه دراس

)Upadhyaya, 2005(، و)Walts & Valkanove, 2007( دورإلى كل منها أشارت  والتي 

  .الدراسي وزيادة قدرتهم على تذكر المعلومات طالبزيادة تحصيل الالخيال العلمي في 

 ,David & Oravets؛  ,2007Houle & Otherراشد، ( عنه  مع ما تحدثكما تتفق 

على التعلم، وفهم المفاهيم العلمية، عن  طالببأن استخدام أفالم الخيال العلمي تساعد ال) 2005

، وهذا بدوره يراعى نمط التعلم الذي بتصور مفـاهيــم العلوم المجردة طريق الســماح لهم

، فكل منهم يستخدم خصائصه العقلية والمعرفية والنفسية في بناء ىيتمتع به كل طالب على حد

  .المفهوم

التي تناولت أنماط التعلم ودراسة التفاعل بين نمط وبناء على هذه النتائج ولقلة الدراسات 

؛ فإنه يؤمل أن تكون هذه الدراسة ذات فائدة فـي  في حدود علم الباحثة التعلم وطريقة التدريس

  .هذا المجال

  التوصيات

أشارت نتائج هذه الدراسة إلى فاعلية التدريس باستخدام قصص الخيال العلمي وأثرها   

 المرحلة األساسية ذوي أنماط التعلم المختلفة لتدريس العلوم طالبية لدى في تنمية المفاهيم العلم

  :وبناء على ذلك توصي الباحثة بما يأتي ،مقارنة بالطريقة التقليدية في التدريس

للمفاهيم  طالباستخدام قصص الخيال العلمي في تدريس العلوم لما لها من دور في تنمية ال - 

 .العلمية

أثناء إعداده على كتابة قصص الخيال العلمي النسـجامها وأنمـاط   تدريب معلم العلوم في  - 

 .التعلم المختلفة
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المنهاج للعمل على إدراج قصص الخيال العلمي كأسلوب حديث فـي   صانعيتوجيه نظر  - 

التدريس ضمن الخطوط العريضة لمنهاج العلوم  لجميع المراحل األساسية والثانويـة فـي   

 . فلسطين

تقترح الباحثة إجراء دراسات أخـرى تتنـاول    ،موضوع الدراسةفي مجال البحث العلمي  - 

 ،استخدام قصص الخيال العلمي في تدريس العلوم وتطبيقها على مستويات صفية مختلفـة 

 ،كتنمية الميـول  ،وتناول متغيرات أخرى إضافة إلى المتغيرات التي تناولتها هذه الدراسة

  .وغيرها من المتغيرات ،والتفكير الناقد ،والقيم العلمية ،واالتجاهات

   



58 

 مراجعالالمصادر و قائمة

  المراجع العربية

األنجلـو  : القاهرة ،المفاهيم وتخطيط برامج األنشطة في الروضـة  :)1993(إبراهيم، عواطف 

  .المصرية

  .األنجلو المصرية: القاهرة ،موسوعة المناهج التربوية :)2000(إبراهيم، مجدي 

برنامج مقترح لتصويب التصورات الخطأ لبعض مفـاهيم االقتصـاد    :)2003(زيد، لمياء أبو 

 االبتـدائي المنزلي وفقا للمدخل البنائي الواقعي وتعديل اتجاهات طالبات شعبة التعليم 

  ).90(دراسات في المناهج وطرق التدريس، العدد  ،بكلية التربية بسوهاج ونحوه

مكتبة الفـالح  : ، بيروت2ط ،وتدريسها مناهج الرياضيات المدرسية :)2003(أبو زينة، فريد 

  .للنشر والتوزيع

، كلية التربية، الجامعـة  2ط. تدريس العلوم في التعليم :)2009(اللولو، فتحية  ؛نااآلغا، إحس

  .نامكتبة الفرق: اإلسالمية، غزة

دار الفكـر   :عمـان  ،2ط. تعليم األطفال المهارات القرائية الكتابية :)2003(بجة، عبد الفتاح 

  .للنشر والتوزيع

فاعلية استخدام الخيال العلمي في تدريب األطفال على التفكير العلمـي   :)1996(مال آبدوي، 

  .جامعة عين شمس: رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية البنات ،وتنمية قيمهم العلمية

أثر استخدام بعض االستراتيجيات في اكتسـاب األطفـال للمفـاهيم     :)1992(البسيوني، محمد 

  .دار المعارف: القاهرة ،العلمية

: تدريس العلـوم فـي المـدارس الثانويـة     :)2004. (نييت، لاوج. وبايبي، ر. تروبريج، ل

ترجمة عبد الحميد، محمد وآخرون، دار الكتـاب   ،استراتيجيات تطوير الثقافة العلمية

  .ماراتالجامعي، العين، اإل



59 

، ، العـدد الثـامن والسـبعون   التربية. يتهسيكولوجية الطفل وترب :)1986(جادو، عبد العزيز 

  .93ص

  .دار الفكر: عمان، اإلبداع): 2002(فتحي ، جروان

  .مكتبة الشقري: الرياض ،العادات العقلية وتنميتها لدى المتعلمين :)2002(الحارثي، إبراهيم 

  .91، العدد التسعون، صالتربية ،الخيال عند االطفال :)1986(حسن، حسن 

  .2542عدد :الحوار المتمدن ،الخيال العلمي كمدخل تعليمي :)2009(حمودي، أحمد 

  .مكتبة الفالح: الكويت ،أدب األطفال :)1989( حنورة، أحمد 

  .9عدد: مجلة خطوة ،أهمية تنمية الخيال العلمي عند األطفال :)1999(حنورة، مصري 

  .سيرة للنشر والتوزيعدار الم: ، عمان2ط ،تعليم العلوم للجميع :)2008( خطابية، عبد اهللا

أساسيات في علم النفس التربوي، استراتيجيات اإلدراك ومنشـطاتها  : )2003(أفنان  دروزة،

  .دار الشروق للنشر والتوزيع: ، عمان1ط ،كأساس لتصميم التعليم

: المنهج الفلسطيني في رأى المعلمين والمدراء والطالب :)2010(ملوح، محمد  ؛درويش، عطا

المستوى العـالي فيمـا يتعلـق بمهـارات التفكيـر       نحازوا للطالب ذوامعدو المنهاج 

ــيل ــطين. والتحص ــدوري األول  .فلس ــوي ال ــر الترب ــ: التقري ــة قط  .نامؤسس

http://site.iugaza.edu.ps/adarwish/2010/05/    ــي ــذت ف م   31/7/2013أخ

2:00 pm  

 ،والشباب بدول المنطقـة  أهمية تأسيس دار لإلعالم التربوي لألطفال :)1989(ويك، محمد الد

  .99، العدد تسعون، صالتربية

دار الفكـر  : القاهرة ،تنمية الخيال العلمي وصناعة اإلبداع لدى األطفال :)2007(راشد، علي 

  .العربي
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  .ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع: عمان ،واإلعدادية
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كاديميـة  ، األ"التربية العلمية للقرن الحادي والعشـرين " للتربية العلمية، المؤتمر األول 

  .وم والتكنولوجياالعربية للعل

فاعلية مدخل بناء النماذج العقلية فـي اسـتيعاب    :)2006(حسام الدين، ليلى ؛ ن، حياةارمض
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  .جامعة المنصورة

  .الخفجي: السعودية ،تنمية الخيال العلمي لدى األطفال :)2008(مراد، بركات 
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 ،تقويم المفاهيم المتضمنة في القصص المقدمة لطفل رياض األطفـال  :)1997(مرسي، منال 

  .جامعة القاهرة: رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية
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  .والتوزيع
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  أسماء الخبراء والمختصين من أعضاء لجنة التحكيم: )1(ملحق 

 مكان العمل الدرجة العلمية التخصص االسم الرقم

 بهاء السرطاوي. د 1
إدارة 
 تربوية

أستاذ مساعد في الدراسات 
 والبحوث التربوية

جامعة القدس 
 المفتوحة

 حسني عقل. د 2
إدارة 
 تربوية

أستاذ مشارك في اإلرشاد 
 النفسي والتربوي

جامعة القدس 
 المفتوحة

 مجدي زامل. د 3
إدارة  
 تربوية

 دكتوراة
جامعة القدس 

 المفتوحة

 ماجستير أحياء حنين األسمر 4
مديرية تربية وتعليم 

 نابلس

 ماجستير فيزياء ياسر مصطفى  5
مديرية تربية وتعليم 

 نابلس

 محمود سعاده  6
أساليب 
 علوم

 ماجستير
مديرية تربية وتعليم 

 نابلس
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ة في تحكيم فقرات اختبار المفاهيم العلمية المتعلقة بوحدة العمليات الحيوي: )2(ملحق 

  النبات للصف السادس األساسي

  ة/المحترم........................................................ :.ة/ة الفاضل/السيد

  تحية طيبة وبعد

تقوم الباحثة باستقصاء فاعيلة استراتيجية قصص الخيال العلمي بتدريس وحدة العمليات 

ـ  طالبالحيوية في النبات في تنمية المفاهيم العلمية لدى  اط الـتعلم  المرحلة األساسية ذوي أنم

 ،وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في أساليب تدريس العلـوم  ،المختلفة

ومن أجل ذلك أعدت الباحثة اختبار المفاهيم العلمية المتعلقة بوحدة العمليات الحيوية في النبات 

من نوع اختيار فقرة ) 14(ويتكون االختبار من  ،للصف السادس األساسي في مادة العلوم العامة

  :لذا نرجو من حضرتكم التكرم بتحكيم هذا االختبار وفق المعايير اآلتية ،من متعدد

 .ارتباط فقرات األسئلة بمحتوى المعرفة العلمية للموضوعات المقصودة في التدريس - 

  وضوح صياغة الفقرات لغويا - 

  شاكرين حسن تعاونكم في تحكيم فقرات االختبار

  محمد عودهشيماء باسل  :الباحثة

  

  :البيانات الشخصية للمحكم

  ............................:.الدرجة العلمية................................          :.االسم

  .................................:.مكان العمل..........           ...............:.التخصص
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  جامعة النجاح الوطنية 
  الدراسات العلياكلية 

  أساليب تدريس العلوم برنامج
  
  
  
  

  اختبار المفاهيم العلمية المتعلقة بوحدة العمليات الحيوية 
  في النبات للصف السادس األساسي

 

  
  

  إعداد

  شيماء باسل عوده
  
  

  إشراف

  عبد الغني الصيفي. د
  
  
  

2013-2014  
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  النبات للصف السادس األساسياختبار المفاهيم المتعلقة بوحدة العمليات الحيوية في 

--------------------------------------------------------  

  شيماء عوده: إعداد الباحثة

فقرة من نوع اختيار مـن  )  14( مكون من  ،عزيزي الطالب بين يديك اختبار المفاهيم العلمية

  :وقد خصص لكل فقرة عالمة ،متعدد

  .ثم قراءة تعليمات االختبار ،الية قبل البدء باإلجابةيرجى تعبئة البيانات الت: مالحظة

  .........................................................................:ة/اسم الطالب

  ...........................................................................:اسم المديرية

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

  ...........................................................................:ةالشعب

  .................:العالمة المستحقة            14 :العالمة الكلية        تون دقيقةس :الزمن

  :تعليمات االختبار

 .فقرة من نوع اختبار من متعدد ولكل فقرة أربعة بدائل)  14( يتكون االختبار من   •

 .لكل فقرة اختيار واحد صحيح •

 .يرجى قراءة كل فقرة بدقة وعناية قبل اختيار اإلجابة الصحيحة •

 .ة عن بعض األمور التي تجدها غير واضحة/االستفسار بشكل فردي من المراقب •

 .ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة ،يحة لكل فقرةبعد أن تقرر اإلجابة الصح •

في ) X(قم بنقل اإلجابة الصحيحة بعد اختيارها على أنموذج اإلجابة وذلك بوضع إشارة  •

 .المكان المناسب لها

 .وزن كل سؤال هي عالمة واحدة •

  مع التمنيات بالتوفيق والنجاح
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  :فقرات االختبار

  :على أنموذج اإلجابة) X(إشارة  اختر رمز االجابة الصحيحة وذلك بوضع

----------------------------------------------------  

  :إحدى أجزاء الورقة وتتركب من صف واحد من الخاليا المتراصة -1

  الكلوروفيل -د      النسيج المتوسط  -ج     البشرة العليا -ب     البشرة السفلى-أ

  :عملية التنفس يحتوى على مادة الكلوروفيل ويتم فيه -2

  الجذور -د      البشرة السفلى -ج    البشرة العليا -ب  النسيج المتوسط -أ

  :يقوم بدور أساسي في عملية البناء الضوئي ويكسب النبات اللون األخضر -3

  ماء الجير -د   الكلوروفيل   -ج      التنفس    -ب  النتح   -أ

  :ئد تسمىالعملية التي يتخلص فيها النبات من الماء الزا -4

  إنتاج الطاقة -د        النتح     -ج     بناء ضوئي  -ب   تنفس  -أ

  :يحتاجه النبات في عملية البناء الضوئي ويخرج منه في عملية التنفس -5

  ماء الجير-د  ثاني اكسيد الكربون  -ج  هيدروكسيد الكالسيوم   -ب  األكسجين  -أ

  :ص ثاني اكسيد الكربوناذا وضعناه بجأنب النبات يوقف نموه ألنه يمت -6

  الكلوروفيل-ثاني اكسيد الكربون      د -ج   األكسجين  -ب     هيدروكسيد الكالسيوم -أ

  :يجتاجه النبات في عملية التنفس وينتج من عملية البناء الضوئي -7

  هيدروكسيد الكالسيوم -د   ماء الجير -ج  ثاني اكسيد الكربون  -ب  األكسجين  -أ
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   :تمثل المعادلة اآلتية -8

  أكسجين) + سكر ( مواد غذائية                    ثاني أكسيد الكربون     + ماء 

  عملية التوازن بين التنفس والبناء الضـوئي   – ب               عملية البناء الضوئي  -أ

  عملية التنفس -د         المواد الداخلة في البناء الضوئي -ج

  :اآلتية تمثل المعادلة -9

  

  أكسجين) + سكر ( مواد غذائية    ثاني أكسيد الكربون                               + ماء 

  

  عملية التوازن بين التنفس والبناء الضـوئي   – ب               عملية البناء الضوئي  -أ

  عملية التنفس -د          المواد الداخلة في البناء الضوئي -ج

  :المسؤول عن تبادل الغازات في النبات -10

 الثغور الموجودة في األوراق -د    األوعية الناقلة  -ج   الجذور  -ب  الساق  -أ

  :العملية التي يقوم بها النبات في صنع غذاءه تسمى عملية -11

  الورقة -البناء الضوئي            د –ج             النتح  -ب       التنفس  -أ

  :يسمى مصنع الغذاء في النبات -12

  الزهرة -د    الساق  -ج    الورقة  -ب    الجذر  -أ

   

 البناء الضوئي

 إطالق الطاقة
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  :العملية اآلتية تمثل -13

  طاقة+ ماء + أكسجين                        ثاني أكسيد الكربون ) + سكر ( مواد غذائية 

  عملية التوازن بين التنفس والبناء الضـوئي   – ب               عملية البناء الضوئي  -أ

  عملية التنفس -د          المواد الداخلة في البناء الضوئي -ج

  لتسهيل عملية التخلص من الماء الزائد ،أحد أجزاء الورقة يمتاز بزيادة عدد الثغور فيه -14

  كلوروفيل -د     بشرة سفلى      -نسيج متوسط           ج -ب     بشرة عليا    -أ

  انتهت األسئلة
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  نموذج اإلجابة

  ...........:الشعبة..........................                           .:اسم الطالب

  مقابل رمز اإلجابة الصحيحة) X(عزيزي الطالب قم بوضع إشارة 

  د  ج  ب  أ  رقم السؤال البدائل
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
13          
14          
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نموذج اإلجابة لفقرات اختبار المفاهيم العلمية لوحدة العمليات الحيوية في : )3(ملحق 

  النبات

  : الشعبة:                                                 اسم الطالب

  أمام مقابل رمز اإلجابة الصحيحة) X(عزيزي الطالب قم بوضع إشارة 

  د  ج  ب  أ  البدائل رقم السؤال
1    X     
2  X       
3      X   
4      X    
5      X    

6  X        
7  X        
8  X        
9    X      
10        X  

11      X    
12    X      

13        X  

14      X    
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درجة الصعوبة ومعامل التمييز لكل فقرة من فقرات اختبار المفاهيم : )4(ملحق 

  بصورته النهائية

  معامل التمييز  درجة الصعوبة  السؤال
1  0.53  0.53  
2  0.77  0.40  
3  0.67  0.53  
4  0.77  0.40  
5  0.77  0.46  
6  0.67  0.33  
7  0.53  0.40  
8  0.64  0.33  
9  0.60  0.40  
10  0.67  0.60  
11  0.73  0.53  
12  0.67  0.53  
13  0.60  0.53  
14  0.67  0.46  
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  الصف السادس األساسي وحدة العمليات الحيوية في النبات تحليل: )5(ملحق 

  المبادئ والتعميمات  الحقائق  العلمية  المفاهيم العلمية  الدرس

عملية البناء 
  الضوئي

  

  عملية البناء الضوئي
  البشرة العليا

  البشرة السفلى
  الثغور

  النسيج المتوسط
  الكلوروفيل

  الورقة،       النتح

الغذاء نع االنباتات مص -
 على االرض

النسيج المتوسط هو  -
ساس في الورقة النسيج األ

  ويحتوي على الكلوروفيل

النباتات تحول المواد الخام من 
البيئة المحيطة إلى مواد ذات 
فائدة عن طريق عملية البناء 

  الضوئي
  
  

المواد الداخلة 
في عملية 

  البناء الضوئي

  ثاني اكسيد الكربون
  هيدروكسيد الكالسيوم

  
  

النبات يحتاج إلى ضوء 
الشمس والماء وثاني اكسيد 
الكربون إلتمام عملية البناء 

  الضوئي

النبات الذي يعيش في الظل ال 
ينبت بالمقارنة مع النبات الذي 

  يعيش في الضوء

المواد الناتجة 

من عملية 
  البناء الضوئي

  

معادلة البناء الضوئي  
  األكسجين

  

من نتائج عملية البناء  -
األكسجين  إنتاجالضوئي 

  والسكر
النبات يحول سكر  -

  الجلوكوز إلى نشا

النبات يصنع الغذاء لنفسه ولباقي 
  الكائنات الحية

عملية التنفس 

  في
  النبات

  التنفس
  

يستخدم النبات في عملية -
  التنفس غاز األكسجين

ينتج من عملية التنفس غاز -
وماء ثاني اكسيد الكربون 

  وطاقة
ثاني اكسيد الكربون يعكر 

  ماء الجير

تستخدم النباتات السكر الذي -
  الطاقة والنمو نتاجتنتجه إل

تسمى عملية الحصول على -
الطاقة بوجود األكسجين عملية 

  تنفس
  

التكامل بين 
عمليتي البناء 

الضوئي 

  والتنفس

تتم عملية التنفس في النبات -  التوازن البيئي
  والنهارخالل الليل 

خالل النهار يكون معدل -
البناء الضوئي أكبر من 

  معدل التنفس

نواتج عملية التنفس هي مواد -
  أولية لعملية البناء الضوئي

عملية التنفس والبناء الضوئي -
  تكمل كل منهما االخرى

عمليتا البناء الضوئي والتنفس -
  ن توازن في البيئةاتحدث
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العلمي للدروس المتعلقة بوحدة العمليات الحيوية في تحكيم قصص الخيال : )6(ملحق 

  النبات للصف السادس األساسي

  ة/المحترم.............................................................. :.ة/ة الفاضل/السيد

  تحية طيبة وبعد

تقوم الباحثة باستقصاء فاعيلة استراتيجية قصص الخيال العلمي بتدريس وحدة العمليات 

المرحلة األساسية ذوي أنمـاط الـتعلم    طالبالحيوية في النبات في تنمية المفاهيم العلمية لدى 

 ،وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في أساليب تدريس العلـوم  ،المختلفة

ذلك أعدت الباحثة قصص الخيال العلمي للدروس المتعلقة بوحدة العمليات الحيوية في  ومن أجل

دروس تمـت  ) 5(وتتكون الوحدة مـن   ،النبات للصف السادس األساسي في مادة العلوم العامة

لذا نرجو  ،كتابتها باستخدام استراتيجية قصص الخيال العلمي باستخدام أسلوب التوحد والمراقبة

  :التكرم بتحكيم  القصص وفق المعايير اآلتيةمن حضرتكم 

 .ارتباط القصص بمحتوى المعرفة العلمية للموضوعات المقصودة في التدريس - 

 .عرض القصص للمفاهيم العلمية التي تسعى الدراسة إلى تنميتها بطريقة علمية صحيحة - 

 وضوح صياغة الفقرات لغويا - 

  شاكرين حسن تعاونكم في تحكيم فقرات االختبار

  شيماء باسل محمد عوده :باحثةال

  :البيانات الشخصية للمحكم

 ...........................:.الدرجة العلمية...........................                 :.االسم

  .............................:.مكان العمل     ..........................      :.لتخصصا
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  جامعة النجاح الوطنية 
  كلية الدراسات التربوية العليا

  قسم أساليب تدريس العلوم

  
  
  

  قصص الخيال العلمي المتعلقة بوحدة العمليات الحيوية 

  في النبات للصف السادس األساسي
  
  
  

  إعداد

  شيماء باسل عوده
  

  

  
  إشراف

  عبد الغني الصيفي. د
  
  

2013-2014  
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  أسلوب المراقبة.. .)تركيب الورقة ( الدرس األول 

اسمح لنفسك أن تصغر أكثر فـأكثر حتـى    ،تخيل أنك تصغر وتنكمش ،أغمض عينيك

 ،داخل التربـة  إلىوبدأت تنساب  ،األرضعلى سطح  اآلنأنت  ،تستطيع الدخول في قطرة ماء

ترى إلى أين ستذهب اآلن؟ هل ستبقى في التربة؟ أنظر إلى نفسـك   ،لتصبح قريبا من جذر نبته

أنظـر   ،الشعيرة الجذريةممر ضيق يدعى ة عن طريق تداخل جذر النب إلىيتم سحبك  اآلنأنت 

فأي  ،الناقلة داخل الساق األوعيةالحظ  ،الساق إلىتنتقل  أنت اآلن ،نفسك أنت تكمل رحلتك إلى

نوع من األوعية الناقلة ستمر بها؟ بما أنك داخل قطرة ماء لذلك سوف تسلك طريق الخشب إلى 

 ،فهو الطريق المخصصة لنقل الغذاء إلى أجزاء النبتـة  ،ولن تمر عبر اللحاء ،لهدفكأن تصل 

أنظر إليها  ،وذلك بهدف اكتشافها والتعرف إلى أجزائها ،الورقة إلىتصل إنك ترى أين ستصل؟ 

الحظ أمامـك أن الورقـة   جيدا ماذا تالحظ؟ هل تتكون من طبقة واحدة؟ أم من أكثر من طبقة؟ 

أال تريد التعرف على هذه الطبقات؟ إذن دعنا نكمـل مسـيرتنا فـي     ،طبقات تتكون من ثالث

البشـرة  ( تسـمى   طبقة العليا من الورقة والتـي بأي طبقة نبدأ؟ سنبدأ بالتعرف إلى ال ،طبقاتها

تخرج من قطرة الماء متى تشاء وتـتلمس أي سـطح تـود أن     أنتذكر أنك تستطيع  - ،)العليا

نها تتكون من صف إماذا تشاهد أمامك؟ مم تتكون هذه الطبقة؟  ،أدخلها – إليهوتتعرف  تكتشفه

أجزاء أخرى؟ ماذا يوجد أيضـا؟   هل هناك ،واحد من الخاليا المتراصة بجانب بعضها البعض

بماذا  ،تعرف عليها ،إليهاأنظر ،نا نسميها الثغورإ ما اسمها؟  ،هل تالحظ فتحات في هذه الورقة

ولكن ما العمل الـذي   ،ذ التي توجد في المنزل؟ ولكن هنا تكون متراصةتشبهها؟ أال تشبه النواف

ماذا تالحظ؟ ستالحظ أن هنـاك تبـادل    ،تقوم به هذه الثغور؟ اقترب منها والحظ ما يتم خاللها

هل هذه هي الوظيفة الوحيدة التي تقـوم   ،للغازات بين الورقة والمحيط الخارجي يتم من خاللها

إذن فكر هل هي مهمة للورقة بما  ،أيضا على تنظيم مرور هذه الغازات بها الثغور؟ إنها تعمل

اآلن قم بـالنزول   ،أنها تقوم بهذه الوظائف؟ نعم إنها مهمة جدا للورقة تأملها جيدا قبل المغادرة

النسـيج  ( هل تختلف عن البشرة العليا؟ ترى ماذا نطلق عليها؟ يطلق عليهـا  ،إلى الطبقة الثانية

سمكها أكبر  نإولكن بماذا؟  ،نها تختلف في التركيب عن البشرة العلياإ ،ر إليهاأنظ ،)المتوسط 

ترى ما أهمية هذه  ،المسها إن أردت ،وتحتوي على مادة الكلوروفيل الخضراء ،من البشرة العليا
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الطبقة؟ تتم في هذه الطبقة عملية البناء الضوئي ولكن لماذا هذه الطبقة بالذات وليس في غيرها؟ 

 ،لذلك يعتبر النسيج المتوسط النسيج األساسي في الورقة ،بب هو وجود مادة الكلوروفيل فيهاالس

ترى أين تقع هذه الطبقة؟ إنها تقع  ،نتقال إلى الطبقة الثالثةن استعد للخروج من هذا النسيج لالاآل

نهـا تسـمى   ماذا نسـميها؟ إ  ،اآلن يمكنك مغادرته والدخول إلى الطبقة الثالثة ،في أسفل الورقة

هل تشبه أي من الطبقات التي قمت بزيارتها؟ إنها تشـبه   ،أنظر إليها ،أدخلها ،)البشرة السفلى(

هل هـي   ،أنظر أيضا إنها تحتوي على ثغور كـالطبقة العليا ،خاليا البشرة العليا في التركيب

هل هي أقل أم أكثـر؟   ،تشبهها تماما؟ أم أن هناك اختالف؟ ركز في عدد الثغور الموجودة فيها

فكر في سبب زيادة عددها في هذه  ،إن عدد الثغور في البشرة السفلى أكثر منه في البشرة العليا

 إلـى يرجع السبب في قلة عدد الثغور في البشـرة العليـا   البشرة وقلة عددها في البشرة العليا؟ 

والرطوبة مما يؤثر على  والرياح األمطارالشمس والعوامل الجوية مثل  ألشعةتعرضها المباشر 

فهي ال تتعرض بشكل مباشر لهذه العوامل الورقة  أسفلبينما تكون محمية في األداء فاعليتها في 

اآلن وبعد التعرف على مكونـات الورقـة مـن     ،وظائفها بكفاءة أداءمما يساعدها على  البيئية

هل كـل أوراق   ،األخرى وتأمل األوراق ،أنظر من خالل أحد ثغور النبتة إلى الخارج ،الداخل

نها تختلف فـي الشـكل   إنها تختلف من نبتة إلى أخرى؟ أالنباتات تتشابه في الشكل والحجم؟ أم 

نهاء هذه الرحلة الرائعـة  استعد إل ،اآلن وبعد االنتهاء من التعرف على طبقات الورقة ،والحجم

ك لتعـود إلـى حجمـك    وعند االنتهاء اجلس مع نفس ،القي نظرة أخيرة عليها ،قف ،في الورقة

  .وحينما تتهيأ لذلك؛ يمكنك العودة إلى غرفة الصف وتفتح عينيك ،الطبيعي

  



83 

. .)منهـا المـواد الناتجـة   والمواد الداخلة في عملية البناء الضوئي ( :والثالثالدرس الثاني 

  أسلوب التوحد

وتعمل فـي   ،تخيل نفسك تصغر ويتغير شكلك لتصبح بالستيدة خضراء ،أغمض عينيك

وهو يحتوي على مطابخ خاصة يتم فيها تصـنيع   ،مصنع إلنتاج الغذاء وهذا المصنع هو النبتة

وعملك هو طبـاخ يعمـل    ،وأنت تعمل في أحد هذه المطابخ ،الغذاء وهذه المطابخ هي األوراق

) وئيعملية البناء الض( إنها تسمى ترى ماذا نسمي عملية صنع الغذاء للنبتة؟  ،على صنع الغذاء

كيف ستقوم بهذه العملية؟ وما هي المواد الالزمة والتي تحتاجها لصنع الغذاء المطلوب منـك؟  

وماذا ستكون المواد التي تنتجها من عملية البناء الضوئي هذه؟ دعني أخبرك أمرا قبـل البـدء   

كل أريد أن أخبرك أن هناك موظفين آخرين يعملون في هذا المصنع يقومون بالعمل المو ،بعملك

وإتمام  ،إليهم لمساعدتك على إتمام مهمتك وتوفير المواد الالزمة لتقوم يا بالستيدة بصنع الغذاء

  .واستفادة النبتة من نواتج هذه العملية ،عملية البناء الضوئي

قد أشـرقت عليـه شـمس     ،اليوم هو يوم جديد ،هل أنت مستعد للبدء بالعمل؟ هيا نبدأ

وسماء هذا اليوم تحتوي علـى بعـض الغيـوم المحملـة      ،الصباح وترسل أشعتها إلى األرض

إنها ترسل الماء إلى األرض لتصـبح   ،هذه الغيوم بدأت بالهطول ،أنظري يا بالستيدة ،بالمطر

اآلن ابتدأ العمل فالجذور أيضا عمال في هـذا المصـنع    ،التربة حول جذور النبتة مبلله بالماء

يقوم الخشب في السـاق   ،اآلن الماء يصل إلى الساق ،وا بسحب الماء من التربة لنقلها إليكؤبد

ها قد وصل الماء لمطبخـك   ،بالعمل على توصيل الماء إلى مطابخ المصنع ككل وهي األوراق

ولكن لماذا أحضروا لك الماء؟ هل أنت تحتاج للماء للقيام بعملية البناء الضـوئي   ،لتبدأ بالعمل

فأول ما تحتاجه للقيـام بعمليـة    ،ورك إلنجاز العملإذن استعد حان د ،وصنع الغذاء للنبتة؟ نعم

 ،تأمل ما يحيط بك ،ولكن هل هذا فقط ما تحتاجه؟ فكر ،أنه الماء ،البناء الضوئي قد توفر لديك

وعنـدما تكـون    ،هذه الثغور تعتبر نوافذ هذا المطـبخ  ،أنظر إلى الثغور الموجودة في الورقة

 ،ولكن نوافذ هذا المطبخ تتحكم في نوعية الغاز الداخل للورقة ،النوافذ مفتوحة يدخل منه الهواء

 ،ترى أي نوع من الغازات سيدخل للورقة؟ إنها ستسمح بدخول غاز ثاني أكسيد الكربون فقـط 
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اآلن توفر لـديك المـاء    ،ولكن هل ستحتاجه في عملية إعداد الطعام؟ نعم إنك تحتاج إلية أيضا

يتم إعداد الغذاء من هذه المواد؟ أنت بحاجـة إلـى مـواد    ولكن كيف س ،وثاني أكسيد الكربون

ما هي هذه المواد المساعدة؟ إن اإلنسان حين يقوم بعمل الطعام يحتاج إلى ما يساعده  ،مساعدة

بل تحتاج  ،ولكن أنت كطباخ ماهر ال تحتاج إلى مثل هذه المواد ،كالفرن أو النار ،لطهي طعامه

وفر لديك ضوء الشمس؟ نعم إن الشمس تتـوفر فـنحن   هل يت ،إلى ضوء الشمس بدل من ذلك

ولكـن لـيس    ،هيا اعمل بنشـاط  ،إذن فلتنجز عملك قبل غروب الشمس ،مازلنا في بداية اليوم

أتعلم ما  ،ولكن يميزك شيء آخر ،استخدامك لضوء الشمس هو ما يميزك عن باقي الطهاة فقط

ذا ما يجعل مصنعك الذي تعمـل بـه   هو؟ أنك تستخدم مادة الكلوروفيل الموجودة في داخلك وه

انظر إلـى   ،فإنت تصنع غذاءك بنفسك ،وهو النبتة ذاتي التغذية وال تعتمد على كائن حي آخر

ماذا أصبح لـديك حتـى    ،تأكد أنها كلها متوفرة في مطبخكواذكرها لت ،المكونات التي جمعتها

ولديك المواد  ،مواد أساسيةوهي عبارة عن  ،وغاز ثاني أكسيد الكربون ،ماء ،اآلن؟ أصبح لديك

ومادة الكلوروفيل التـي   ،المساعدة التي ال تتم عملية البناء الضوئي إال بها وهي ضوء الشمس

بمساعدة ضـوء الشـمس    ،هيا ابدأ باستخدام المواد الالزمة ،تمتلكها بصفتك بالستيدة خضراء

 ،أوشكت على االنتهاء أحسنت ،أنت طباخ ماهر ،تخيل نفسك تنجز الطعام ،وبوجود الكلوروفيل

على ماذا حصلت بعد القيام بعملية البناء الضوئي؟ مـا هـذه    ،نعم أنك قد أنجزت عملك ببراعة

المواد التي قمت بصنعها؟ كم عددها؟ لقد قمت بصنع مواد تختلف عـن المـواد التـي قمـت     

وهذا تستخدمه أنت أنتجت سكر الجلوكوز  ،تأمل شكلها ،المسها ،دعنا نستكشفها معا ،باستخدامها

يقومـون  ) اللحـاء  ( ن وهم اآلن دع العمال اآلخري. ممتاز ،النبتة في النمو وتجديد التالف منها

ألم  ،فكر جيدا هل هذا فقط ما أنتجته؟ تذكر ما استخدمت في هذه العملية ،بنقله إلى أجزاء النبتة

ويجب أن  ،بيئة المحيطةتستخدم نوعا من الغازات؟ لقد استخدمت غاز ثاني أكسيد الكربون من ال

هل أنتجت غاز من هذه العملية؟ أنت أنتجت غاز  ،تعيد لهذه البيئة غاز بدال من الذي استخدمته

فمن خاللها  يتم إخراج غاز األكسجين بدال من أخذك غـاز   ،وستقوم الثغور بدورها ،األكسجين

فالشـمس   ،استمر في العمل ،أنت اآلن قد تعرفت جيدا على طبيعة عملك ،ثاني أكسيد الكربون

فلن تستطيع القيام بعملية البناء الضوئي  ،وأنت بحاجة إلى ضوء الشمس ،أوشكت على الغروب
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دقت ساعة االنتهاء من  ،أحسنت ،هيا يا بالستيدة ،عمل أكثر وبنشاط أكبرا ،دون ضوء الشمس

شـروق شـمس    خد قسطا من الراحة حتى ،توقف عن العمل ،العمل فقد غابت شمس هذا اليوم

القـي   ،استعد إلنهاء هذه التجربة الرائعة التي قمت بهـا  ،أشكرك لقد أبدعت في عملك ،جديدة

تأمل النبتة بعد إنتاجك للسـكر   ،تذكر ما قمت به من أعمال ،نظرة أخيرة على نفسك يا بالستيدة

خـذ   ،يعيوعند االنتهاء اجلس مع نفسك لتعود إلى حجمك الطب ،الالزم لها وكيف استفادت منه

  .وحينما تتهيأ لذلك؛ يمكنك العودة إلى غرفة الصف وتفتح عينيك ،وقتك
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  أسلوب التوحد.. .)عملية التنفس في النبات( :الدرس الرابع

تخيل نفسك جزيء سكر جلوكـوز   ،أنك آخذ في اإلنكماش تخيل نفسك ،أغمض عينيك

مـن   كمقام النبات بإنتاج ،قطع السكر فأنتم مجموعة من ،زمالءكوبجوارك  ،في داخل الورقة

من عمليـة   النبتة أنتجتهاأيضا  كما يوجد بجانبكم جزيئات من األكسجين ،عملية البناء الضوئي

 بـرفقتهم  في داخل النبتة؟ هل ستتحرك ون؟ هل ستبقولزمالئك ماذا سيحدث لك ،البناء الضوئي

  ماذا سيحدث لك بعد؟ ىتر ،لتخي ..خارج النبتة؟ إلى األكسجين؟ هل ستخرج مع غاز النبتةفي 

سيذهب جزء منكم في رحلة عبـر   ولكن كيف سيتم ذلك؟ ،ستقوم النبتة باالستفادة منكم

تذكر ما قمـت بدراسـته فـي الصـف     . .فكر ..هذه الوسيلة؟ فما هي ،ةتوسيلة مواصالت النب

ذ أكثـر  فهي لن تأخ ،استعدوا لالكتشاف ،أنفسكمعبر اللحاء جهزوا  النبتة بنقلكم ستقوم .الخامس

بدأتم بتجميـع  (   هل أنتم مستعدون لالنطالق؟ ،كان هناك عدد كبير منكم إنمن حاجتها حتى و

أجـزاء   إلـى مستعدون للذهاب  اآلنتم أنوها )  إليهل والمكان المراد الوص إلىنتقال لال أنفسكم

  أجـزاء النبتـة ؟   إلىلماذا سيقوم جزء منكم بالذهاب . .؟ما هو الهدف من ذهابكمترى .. النبتة

كافـة   الكمية التي تحتاجها النبتة منكم ونقله إلـى  لحاء بأخذال سيقوم. .التربة؟ إلى واهل لتعود

ال إن هناك وظيفـة  ؟ هل هذه الوظيفة فقط التي أنطلقتم من أجلها هاوذلك من أجل نمو هاأجزاء

.. .إصـالح  إعادة إلىاج التالفة في النبتة والتي تحت األنسجةستقوم مجموعة منكم ببناء  ،أخرى

.. .النبتـة من أنسـجة  ا هو تالف تقوم ببناء م وأنتتخيل نفسك .. .عمال بناء في منزل وكأنكم

ك هنـا . .أنظروا هل قمتم بإصالح كل األنسجة؟.. .أصلحها جيدا حتى تكون النبتة بأفضل حال

تم أنفقد حققتم ما . .ئعقمتم بعمل را اآلنهل أنتهيتم؟ أنتم .. .أكثر إصالح إعادة إلىجزء يحتاج 

وجـزء  . .قمتم بدعم النبتة بجزء منكم وذلك لتكمل نموها وتكبر لتنتج لنا الثمار. .ألجلهذاهبون 

دعونا نتأمل من بعيد ما سيحدث .. .تجديد األنسجة التالفةقاموا ب من الذين ذهبوا معكم في الرحلة

مـاذا  .. .إلـيهم أنظروا .. .الرحلةلم تذهب معكم في هذه و بقيت في الورقة في المجموعة التي

  ؟النبتةتفعل بهم 
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إن النبتة أثناء انتقالكم وقيامكم بعملكـم  .. .ماذا تالحظون؟ ،وركزوا انتباهكم إليها جيدا

أتـذكرون   ،كانت تطلق الطاقة من جزيئات السكر ولكن ال تتم هذه العملية إال بوجود األكسجين

ماذا نسمي عملية إطالق الطاقة مـن   ،مى هذه العمليةترى ماذا تس ،من كان بجواركم في البداية

ولكن نحن أنجزنـا عمليـة البنـاء    . .السكر بوجود األكسجين؟ هل نطلق عليها البناء الضوئي؟

أطلقوا مصطلح على هذه العملية التي تحـدث  .. فكروا جيدا. .الضوئي؟ إذن ماذا نطلق عليها؟

وهل هـي  .. ترى هل هي مهمة للنبات؟ ،)التنفسعملية ( ،إننا نسميها ،لزمالئكم جزيئات السكر

ولكـن هنـاك   . إنها من أهم العمليات التي تقوم بها الكائنات الحية. .مهمة أيضا للكائنات الحية؟

وجهوا أنظاركم إلـى  . .ترى ماذا تفعل به النبتة؟ وأين ستذهب به؟ ،سكر زائد عن حاجة النبتة

بتحويلهم من سكر إلى  أنها تقوم.. .كم في رحلتكم؟لماذا لم تدعهم يذهبون مع ،الفائض من السكر

ترى لماذا تحتفظ النبتة بهم  ،ولكن لماذا؟ إنها لم تكتفي بتحويلهم أيضا ولكن قامت بتخزينهم ،نشا

نقصت كمية السكر التي تنتجها مـن   إنتخزنهم حتى تستخدمهم في وقت الحاجة  إنهاوتخزنهم؟ 

بتة قد استفادت من السكر الذي أنتجته من عمليـة البنـاء   وبهذا تكون الن ،عملية البناء الضوئي

ومـن   ،ومن تجديد األنسجة التالفة ،تأملوا ما قمتم به من مساعدة النبتة للنمو.. .اآلن ،الضوئي

 ،أنتم قمتم بعمـل رائـع   ،تذكروا ما قمتم بانجازه ،تحويل جزء منكم يا جزيئات السكر إلى نشا

اآلن استعدوا إلنهاء هذه الرحلة الرائعة التـي  . فأنتم تحافظون على نبتتكم بشكل ممتاز ،أحسنتم

تأملوا شكل النبتـة   ،تذكروا ما قمتم به من أعمال ،وليلقي كل منكم نظرة أخيرة عليها ،قمتم بها

ما وحين ،وعند االنتهاء اجلس مع نفسك لتعود إلى حجمك الطبيعي ،بعد أنجازكم هذا العمل الرائع

  .تتهيأ لذلك؛ يمكنك العودة إلى غرفة الصف وتفتح عينيك
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  أسلوب التوحد. .)التكامل بين عمليتي البناء الضوئي والتنفس( :الدرس الخامس

تأمل  ،نفسك أنك عبارة عن نبتة تتكون من جذور وساق وأوراقتخيل  ،أغمض عينيك

ي الورقة ثغور تعمل على تبادل وتذكر أن لديك ف ،نتباهك على الورقة فقطوركز ا ،جسدك جيدا

وتذكر أنك تأخذ غاز ثاني أكسيد الكربون وتخرج غاز األكسجين في عمليـة البنـاء    ،الغازات

اآلن دعنا نبحث سويا ما فائدة إخراجك لغاز األكسجين من عملية البنـاء الضـوئي؟    ،الضوئي

ان هذا صحيحا النتهـى  وهل تستفيد أنت وحدك من الغازات الموجودة في البيئة المحيطة؟ لو ك

هـل أنـت    ،تأمل البيئة المحيطة بك ،غاز ثاني أكسيد الكربون من الجو وتراكم غاز األكسجين

لوحدك أم أن هناك كائنات أخرى تشاركك البيئة؟ يشاركك في هذه البيئـة اإلنسـان والحيـوان    

موجـودة فـي   ولكن ما عالقة هذه الكائنات في الغـازات ال  ،واألسماك وغيرها من كائنات حية

الجو؟ هل تستخدمها؟ في ماذا تستخدمها؟ إن الكائنات الحية األخرى تأخذ غاز األكسجين الـذي  

تخيل نفسك وأنـت تقـوم    ،تنتجه أنت في عملية البناء الضوئي الستخدامه في عملية التنفس لها

 ،صانوتخيل أن بجانبك ح ،بعملية البناء الضوئي في الورقة وتخرج من ثغورك غاز األكسجين

ن يأخذ هذا الغـاز عبـر أنفـه    اماذا يفعل هذا الحصان باألكسجين؟ إن الحص ،وهو كائن حي

إنه يقوم بإخراج غـاز ثـاني أكسـيد     ،أنظر إليه ،أي يقوم بعملية التنفس ،ليستخدمه في التنفس

تأمل مـا   ،وأنت تحتاج هذه الغاز للقيام بعملية البناء الضوئي ،الكربون كناتج من عملية التنفس

وهو  ،وتنتج غاز األكسجين ،أنت تأخذ عن طريق ثغورك غاز ثاني أكسيد الكربون ،يحدث جيدا

هل هذا يدفعك للوصـول  . .وهكذا ،يقوم بأخذ غاز األكسجين ويخرج غاز ثاني أكسيد الكربون

ازن ما هي النتيجة؟  النتيجة أن هناك تكامل وتو ،إلى نتيجة ما؟ إذن دعنا نتوصل للنتيجة سويا

هذا  ،فكل منكم يكمل عمل اآلخر ،بين ما تقوم به أنت كنبتة وما تقوم به الكائنات الحية األخرى

إال أنك أنت وهو تعملـون علـى    ،إذن برغم أنك نبتة وهو حيوان ال يشبهك في التركيب ،رائع

ضوئي أي أن هناك تكامل بين عملية البناء ال(  ،إحداث التوازن في الغازات الموجودة في الجو

دعنا  ،استمر في هذه العملية فأنت رائع بما تقوم به) وعملية التنفس لدى الكائنات الحية األخرى 

هل يستطيع أن يوقف عمليـة   ،نشاهد الحصان بصمت وأنت ما زلت تقوم بعملية البناء الضوئي

هـي  التنفس لديه سواء في الليل أو في النهار؟ وأنظر إلى نفسك أيضا فأنت كائن حـي مثلمـا   
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حتى أثناء  ،هل يدلك هذا على شي؟ هل هناك شي متشابه بينكم؟ أنت تتنفس أيضا ،كائنات حية

ما هي؟ النتيجة أنك أنت أيضا تأخـذ   ،هذا يجعلك تتوصل لنتيجة ،قيامك بعملية البناء الضوئي

إذن فكر في نفسـك أيضـا هـل     ،فأنت تقوم بالعمليتين معا ،غاز األكسجين في عملية التنفس

 هـي  وال تنسى أن عملية التـنفس ( ع أن توقف عملية التنفس لديك في الليل أو النهار؟ تستطي

ولكن تحتاج أنت للقيـام بعمليـة البنـاء    ) عبارة عن إنتاج الطاقة من السكر بوجود األكسجين 

إذن هل تستطيع القيام بهذه العملية في الليل فـي غيـاب ضـوء     ،الضوئي إلى ضوء الشمس

على ماذا يدل ذلك؟ أنظر إلى  ،م بعملية البناء الضوئي بغياب ضوء الشمسالشمس؟ أنت ال تقو

تأخـذون غـاز    ،أنت والكائنات الحية األخرى كالحصان الذي يقف بجـوارك . .العمليتين جيدا

وأنت أثناء الليل ال تقوم بعملية البناء الضوئي فتقف عمليـة   ،األكسجين للتنفس في الليل والنهار

اآلن  ،والحيوانات تستمر فـي التـنفس   ،وتبقى عملية التنفس لديك مستمرة البناء الضوئي لديك

استنتج على ماذا يدل ذلك؟ يدل ذلك على أن معدل البناء الضوئي الذي تقوم به أنت يكون فـي  

فكر  ،وعملية التنفس في أثناء الليل أكبر من معدل البناء الضوئي ،النهار أكبر من معدل التنفس

القـي نظـرة    ،اآلن استعد النهاء ما قامت به أوراقك. خذ وقتك في التفكير ،وتأملها ،بها جيدا

وعنـد االنتهـاء    ،تذكر عملية التنفس وتبادل للغازات مع الكائنات الحية األخرى ،أخيرة عليها

وحينما تتهيأ لذلك؛ يمكنك العودة إلى غرفة الصف  ،اجلس مع نفسك لتعود إلى حجمك الطبيعي

 .وتفتح عينيك
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  اختبار كولب المعدل للنمط التعلمي: )7(ملحق 

يلي كالً منها أربع استجابات تعبر كل منها عن طريقة . هذا االختبار يضم تسعة مواقف

ثم . والمطلوب منك أن تقرأ كل موقف منها واالستجابات المتعلقة به. في التعامل مع هذا الموقف

من التصـرف الـذي ستتصـرفه إزاء     تقوم بوضع عالمات لهذه االستجابات وفق مدى قربها

و  ،عالمات لالستجابة األقرب إلى التصرف الذي يمكن أن تتصرفه) 4(بحيث تعطي . الموقف

وعالمتـان  . عالمات لالستجابة الثانية من حيث القرب من التصـرف الـذي ستتصـرفه   ) 3(

  .ستتصرفهوعالمة واحد لالستجابة األبعد عن التصرف الذي  ،لالستجابة الثالثة في القرب

فما ينطبق عليك قد ال ينطبق على  ،الحظ أن لكل فرد رأيه الخاص في هذه االستجابات

وال تكرر العالمة نفسها  ،لذا يرجى أن تعتمد على نفسك في تقرير رأيك في تلك الجمل ،غيرك

  .لجملتين مرتبطتين بموقف  واحد

  :مثال

  :فإنكإذا طلب منك زميلك لمرافقته لمشاهدة مباراة كرة قدم 

 .تذهب معه دون تردد  . أ

 .تطلب منه إعطاءك مهله للتفكير في األمور  . ب

  .تعتذر عن الذهاب معه ألنه هناك أموراً أهم تريد القيام بها. ج

  .فإن اقتنعت بوجهة نظره ذهبت معه. تناقشة في جدوى الذهاب لمشاهدة المباراة. د
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) أ(ويليها في القرب اإلجابـة  . أقرب إلى تصرفك) ب(إذا كانت اإلجابة : في هذا المثال

فستكون عالمة كل استجابة علـى هـذا   ) ج(واإلجابة األبعد عن تصرفك هي ). د(ثم اإلجابة 

  :الموقف كما يلي

  عالمتها  البدائل  رقم السؤال

  3  أ  صفر

  4  ب  

  1  ج  

  2  د  

بإعداد إذا عرض عليك زمالؤك مرافقتهم في رحلة إلى منطقة معينة، وقالو أنهم سيقومون . 1

  :كل الترتيبات الالزمة للرحلة فإنك

  .تطلب منهم أن يشركوك في إعداد ترتيبات الرحلة. أ

 .تطلب منهم إعطاءك مهلة للتفكير في األمر. ب

قبل أن توافق على الرحلة فإنك تسألهم عن موعد الرحلـة، ومـدتها، ومكانهـا، ووسـيلة     . ج

  .في الرحلة المواصالت التي ستستخدمونها، والدور الذي ستقوم

  .تسألهم عن الفوائد التي يمكن أن تجنيها في الرحلة. د

شاهدت مع زميل لك آله جديدة قال إنها تستطيع أن تقوم بأي عملية حسابية تريدها، وأن . 2

  تسمعك الجواب من خالل سماعة خاصه فماذا تفعل؟

 .تأخذ اآللة منه وتجربها قبل أن تقرر شراءها. أ

 .هلى هذه اآللة تعمل على أن تحصل. ب

تظل تفكر في حسنات اقتناء هذه اآلله الجديدة وسيئاتها، ومدة حاجتك لها، وقـدرتك علـى   . ج

  .شرائها

تحاول أن تعرف العمليات الحسابية التي تعطيها اآللة، والزمن الذي تستغرقه في حسابها، . د

  .ومدى سهولة تشغليها
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ما . نيسيوم والخارصين أنشط من اآلخراختلف إثنان من زمالئك في أي من عنصري المغ. 3

  موقفك من هذا الخالف؟

 .تفكر في الحجج التي يقدمها كل منهما لتقرر أي الرأيين أصوب. أ

 .تتدخل وتقترح عليهما إجراء تجربة الختبار الفكرة وحل الخالف بينهما. ب

  .تقف إلى جانب الزميل الذي بينك وبينه صداقة أقوى. ج

  .اش وتتفرج عليهما وهما يتناقشانال تتدخل في النق. د

  :إذا أوكل اليك إدارة مقصف المدرسة الذي يحقق أرباحاً معقولة كل عام فإنك. 4

 .تطلب من زمالئك العاملين في المقصف أن يطلعوك على كل ما يقومون به من أعمال. أ

 .تنظر في أعمال المقصف المختلفة لتحكم على وضعه. ب

  .لزيارة أرباح المقصفتجرب أفكارا جديدة . ج

  .تترك زمالءك يمارسون األعمال التي كانو يمارسونها في المقصف سابقا. د

  إذا وجدت أن مجموعة من أولياء األمور قد تجمعوا في المدرسة فماذا تفعل؟. 5

 .ال تحاول أن تسأل عن سبب هذا التجمع ألنك تعرف مثل هذه اإلجتماعات. أ

 .هم إلى التجمع وتكتفي باإلجابات التي تحصل عليهاتسأل عن األسباب التي دعت. ب

تحاول أن تتحرى عن األسباب التي دفعتهم إلى التجمع، وهل لديهم مبرر قوي لإلجتماع أم . ج

  .ال

  .ال تكتفي بمعرفة أسباب اإلجتماع، وأنما تحاول المشاركة فيه وتوجيهه لتحقيق أهدافه. د

  :ريبة من مدرستك فإنكعندما تزور معرضا إلحدى المدارس الق. 6

 .تحب أن يكون لك دور في أعمال المعرض وفي تقديم خدمات للزائرين. أ

 .تهتم باألشياء التي تستطيع أن تراها أو تلمسها أو تشمها في المعرض. ب

  .تكتفي بالتفرج على محتويات المعرض. ج

  .ت عليها هذه األشياءتنتبه إلى األشياء الجديدة غير المألوفة، وتهتم باألفكار التي بني. د
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أي مما يلـي تحـب أن   . في درس العلوم ذكر المعلم أن النفايات تستغل إلنتاج غاز الوقود. 7

  يحدث؟

 .تطلب من المعلم أن يشرح الفكرة بشكل أكثر تفصيال. أ

 .تقلب النظر عن الفكرة من جميع جوانبها. ب

  .إلنتاج الطاقة بشكل واسعتفكر في مدى صالحية هذه الفكرة، وإمكان استخدامها . ج

  .تترك التأمل واألفكار وتقوم بتنفيذ الفكرة للحصول على الطاقة علميا. د

ما موقفك . زعم زميلك أنه صنع جهازاً للكشف عن وجود غازات سامة في الهواء الجوي. 8

  من هذا الزعم؟

 تطلب منه أن يريك إياه. أ

 .قلياتسأله عن كيفية عمل الجهاز، وتحاكم األمر ع. ب

  .تحاول أن تعمل جهاز مماثال، وتقوم بتجربته. ج

  .فإن شعرت أنه صادق تصدقه، وأن شعرت أنه كاذب تكذبه. تحكم مشاعرك نحو زميلك. د

  :إذا طلب المعلم من طالب صفكم القيام بجمع معلومات عن موضوع معين فإنك. 9

 .تفكر فيما إذا كان العمل مفيدا أم ال. أ

 ة وتحاول أن تؤديه على أحسن وجهتأخذ األمر بجدي. ب

  .تتحمس للفكرة وتنفذها بسرعة. ج

  .ال تظهر حماسة كبيرة للفكرة. د
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  تعليمات تصحيح اختبار كولب المعدل للنمط التعلمي: )8(ملحق 

  :لتصحيح االختبار تسجل عالمات الفقرات المبينة في كل بعد من األبعاد األربعة لالختبار

) تجريب نشط ( ت ن  ،)تفكير مجرد ( ت م  ،)مالحظات تأملية ( م ت  ،)خبرة حسية ( خ ح 

  :كما يلي

ج          9ب            8ب           4ج          3د             2*         أ1خ ح       

  المجموع

               

د          9 ج           8أ             6د            3أ           2ب            1م ت       

  المجموع

               

أ           9د            8ب           6د            4أ             3ب          2ت م       

  المجموع

               

ب           9أ            9د           7ج            6ب            3ج          2ت ن      

  المجموع

               

فينـتج زوج  ) ت ن ( مـن  ) م ت ( وعالمة  ،)ت م ( من ) خ ح ( عالمة ثم تطرح 

 ،)الشـكل  ( مرتب يمكن على أساسه تحديد موقع المفحوص في أي ربع من أربـاع الـدائرة   

  .وبالتالي تحديد نمطه التعلمي

   .الفرع أ ،أ تعني السؤال األول 1*



95 

 المقابلة: )9(ملحق 

 الهدف من المقابلة

قصص الخيـال  الصف السادس األساسي حول استخدام  طالبالتعرف على وجهة نظر 

  .العلمي في تعلم العلوم

الذين تم اختيارهم إلجراء المقابلـة  ويبين الجدول اآلتي أسئلة المقابلة وإجابات الطالب 

  عليهم

  وجهة نظر الطالب  األسئلة

ما رأيك باستخدام  -1
ــال   ــص الخي قص

  العلمي؟

قصص الخيال العلمي تجعلنـا  ): تامر ، بهاء، المعزعبد ، أحمد( •
 -نشترك مع المعلمة في كافة مراحل الدرس، فعندما نتخيل أنفسنا 

نتابع مراحل مرورها فـي النبتـة    -قطرة ماء تنتقل عبر النبتة 
بعقلنا وحواسنا وكأننا نحن القطرة ونكون نحن األساس في تعلـم  

 .سرد القصة المفهوم، وتقوم المعلمة بتوجيهنا عند

قصص الخيال العلمي عملت على ترتيب ): ليث ، صالح، تامر(  •
األفكار في أذهاننا فقد كنا نتسلسل مع المعلمة في القصة، وهـذا  

 .ساعدنا على ترتيب المفاهيم في عقولنا

جعلتني أدرس المادة بشكل أسـهل  ): أنس، صالح، أحمد، براء(  •
أثنـاء الدراسـة    وأحسن من تحصيلي فيها ألني أتـذكر القصـة  

 .واالختبارات

ساعدتنا قصص الخيال العلمـي فـي   ): بهاء ، عبد المعز، بسيم(  •
 .اإلجابة على أسئلة الدرس في الكتاب المدرسي بسهولة

ساعدتني قصص الخيال العلمـي علـى أن   ): بسيم ، أنس، ليث(  •
  أعيش جو الدرس بكل حواسي

ما هـي فوائـد    -2
ــص  ــتخدام قص اس

  الخيال العلمي؟

قصص الخيـال  ): صالح ، أحمد، تامر، أنس، عبدالمعز، بسيم(  •
 .العلمي تجعلنا نفهم المادة بشكل أفضل

قصص الخيـال العلمـي توضـح    ): بهاء ، تامر، براء، ليث(  •
 .المفاهيم بشكل أكبر
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قصص الخيال العلمي جعلت لدينا رغبة قوية ): صالح ، أنس(  •
 .في دراسة العلوم

العلمي تحسن قدرتنا في التعبير عمـا  قصص الخيال ): بهاء (  •
 .يدور في عقولنا

قصص الخيال العلمي تجعلنا نربط المفـاهيم  ): صالح ، أحمد(  •
 .ببعضها

قصص الخيال العلمـي  ): أحمد ، عبد المعز، براء، أنس، بهاء(  •
  .تفهمنا المادة بطريقة ممتعة

  
  
ــل   -3 ــل تفض ه

الدراســة باســتخدام 
قصص الخيال العلمي 
ــة  أم الطريقــــ

 االعتيادية؟

  ولماذا؟

) أحمـد ، عبد المعز، براء، أنس، بهاء، صالح، ليث، بسيم، تامر( •
أفضل قصص الخيال العلمي ألنها تجعل الدرس وكأنه قصة وال 

 .نأخذ المادة كما في الكتاب فقط

أفضل قصص الخيال العلمي، ألنه تم ) أحمد، أنس، صالح، بسيم( •
أصدقاءنا معنـا فـي مراحـل    فيها مشاركتنا في القصة ونتخيل 

 .الدرس

أرغب في أن ) أحمد، براء، أنس، بهاء، صالح، ليث، بسيم، تامر( •
 .تكون كافة الحصص تحتوي على قصص خيال علمي

قصص الخيال العلمي تجعلني أتـذكر  ) عبد المعز، صالح، ليث(  •
الدرس بشكل أفضل عندما أتخيل نفسي كما أشاهد في الفيديو التي 

بعرضه ليساعدنا على التخيل، فقد كنا نشاهد الفيديو تقوم المعلمة 
أوال ومن ثم ننتقل بخيالنا وكأننا أبطال ذلك الفيـديو، أمـا فـي    
الطريقة التقليدية لم نتطرق  لعرض الفيديو وتخيل أنفسنا وتكون 

 .فقط كالما مما يجعل فهمنا للمادة صعبا

يـال  ساعدتنا قصـص الخ ) أحمد، عبد المعز، براء، أنس، تامر( •
مـثال   –العلمي على االبتكار واإلبداع، عن طريق تخيل أنفسـنا  

بطريقة أقرب لعقلي، وزميلي يتخيل بما يناسبه وكان  -قطرة ماء 
 كل منا يخلق مكانا يناسبه ويبدع في تخيله

) أحمـد ، عبد المعز، براء، أنس، بهاء، صالح، ليث، بسيم، تامر( •
العلمية وأتذكرها لمدة  قصص الخيال العلمي جعلتني أفهم المفاهيم

  .أطول أسهل
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ما الفـرق بـين    -4

جراســة العلـــوم  
ــص  ــتخدام قص باس
ــي  ــال العلم ، الخي

والطريقة االعتياديـة  
 : من حيث

  
ــاركة  -أ المشـــ

  واإليجابية في التعلم

كنا نشارك جميعنـا فـي   ) أحمد، عبد المعز، صالح، ليث، بسيم( •
القصـة، أمـا فـي    القصة، فنتخيل أنفسنا وأصدقاءنا وكأنهم في 

الحصص التقليدية ال يشارك نفس العدد من الطالب، بل يشـارك  
 .فقط الطالب المتميزون

قصـص الخيـال   ) عبد المعز، براء، أنس، بهاء، صالح، بسيم( •
 .العلمي جعلتنا أكثر نشاطا ومشاركة في حصة العلوم

قصـص الخيـال   ) أحمد، عبد المعز، براء، صالح، ليث، تامر( •
علينا أكثر من شرح المعلمة ألننا كنـا نحـن مـن    العلمي تعتمد 
 .نتخيل أنفسنا

كنا في سرد القصة نسبق المعلمة أحيانا ألننا ) عبد المعز، أنس(  •
 .نتخيل ما سيحدث وكأنها تأخذنا إلى أجزاء النبتة بالفعل

بعد االنتهاء من سرد القصة كنا نتحدث ) أحمد، أنس، بهاء، تامر( •
ليها عما تخيلناه ونتناقش في تخـيالت  مع المجموعة التي ننتمي ا

 .زمالئنا

كانت تسـاعدنا علـى االنتبـاه    ) أحمد، أنس، بهاء، صالح، ليث( •
 .للحصة أكثر من الحصص التقليدية

قصص الخيال العلمي جعلت حتـى الطالـب   ) براء، ليث، بسيم( •
الضعيف الذي كان يحتاج للمساعدة بأن يتخيـل نفسـة ويكـون    

يره بالشـكل الصـحيح ضـمن توجيـه     المفهوم الذي يناسب تفك
  .المعلمة

المتعة والتشويق  -ب
  خالل التعلم

قصـص  ) أحمـد ، بـراء ، أنس، بهاء، صالح، ليث، بسيم، تامر( •
الخيال العلمي جعلتنا نشعر بالمتعة في الحصة أكثر من الطريقة 

 .التقليدية

عند سرد قصص الخيال العلمي كنـا  ) براء، صالح ، ليث، تامر( •
 .بالتشويق ألننا ننتظر األحداث التي سترويها لنا المعلمةنشعر 

قصص الخيال ) أحمد، عبد المعز، براء، أنس، بهاء، ليث، تامر( •
العلمي جعلتنا نشعر باالستمتاع عند سماع القصة، ألننـا نتخيـل   

 .أنفسنا وكأننا في فيلم كرتون

كانت تنتهي الحصـة سـريعا   ) أحمد، براء، صالح، ليث، بسيم(  •
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استخدام قصص الخيال العلمي بعكس الحصص األخرى التي  عند
 .تستخدم فيها الطريقة التقليدية

قصص الخيال العلمـي  ) أحمد، عبد المعز، صالح، بسيم، تامر( •
 .تجمع الدراسة والتسلية معا

بعد االنتهاء مـن سـرد   ) عبد المعز، براء، أنس، بهاء، صالح( •
وكيف تخيلنا أنفسنا، وكنـا  القصة، كنا نتناقش في ما قمنا بتخيله 

   .نشعر بالمتعة عندما يتحدث كل منا عن رحلته في القصة

تكوين المفـاهيم   -ج
  العلمية

قصـص الخيـال   ) أحمد، عبد المعز، براء، أنس، بهاء، صالح( •
 .العلمي تجعلنا نتعلم جميع المفاهيم بشكل أسهل

ـ ، عبد المعز، براء، أنس، بهاء، صالح، ليث، بسيم، تامر( • ) دأحم
أفضل قصص الخيال العلمي ألنها جعلتنا ندرك المفاهيم العلميـة  

 .حسب خيالنا وقدراتنا العقلية

أفضـل قصـص   ) أحمد، عبد المعز، أنس، بهاء، صالح، تامر( •
 .الخيال العلمي، ألنها تجعلني أتذكر المفاهيم بشكل أسهل

أفضل قصص الخيال العلمي ألنهـا  ) أحمد، بهاء، صالح، تامر( •
ن الوصول إلى المفهوم بشكل تـدريجي عـن طريـق    تمكننا م

االنتقال في القصة مرحلة تلو مرحلة، بينما في الطريقة التقليديـة  
 .كنا فقط نعرف المفهوم مباشرة

قصص الخيال العلمـي تجعلنـا   ) أحمد، براء، بهاء، ليث، بسيم( •
نربط بين المفاهيم التي نتعلمها وذلك عن طريـق الـربط بـين    

  .أحداث القصة

ــك  -5 ــل واجهت ه
مشكلة أثناء الدراسة 
ــص  ــتخدام قص باس

 الخيال العلمي؟

، في حال اإلجابة بنعم
  ماهي هذه المشكالت؟

) أحمـد ، عبد المعز، براء، أنس، بهاء، صالح، ليث، بسيم، تامر( •
لم نواجه مشاكل وكان بمقدورنا التفاعل والتخيل، ولـم نواجـه   

  .مشاكل في التخيل

هل لديك أمـور   -6
غـب فـي   أخرى تر

) أحمـد ، عبد المعز، براء، أنس، بهاء، صالح، ليث، بسيم، تامر( •
 .قصص الخيال العلمي أفضل من الطريقة التقليدية
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إخبارها لمعلمتك بعد 
دراســتك وحــدة  
العمليات الحيوية في 
ــتخدام   ــات باس البن
ــال   ــص الخي قص

  العلمي؟ 

عندما كانت المعلمة تشـرح لنـا باسـتخدام    ) أحمد، عبد المعز( •
الخيال العلمي كنت أذهب إلى البيت وأخبر أهلـي عـن   قصص 

 .القصة وأكتبها كما سردتها لنا المعلمة

قصص الخيال العلمي تجعلنـا نشـعر   ) أنس، بهاء، صالح، ليث( •
 .بسهولة المادة التي نتعلمها

أتمنى لو أن  كافة ) أحمد، براء، أنس، بهاء، صالح، بسيم، تامر( •
 .قصص خيال علمي حصص العلوم نتعلم فيها باستخدام

نشكر معلمتنا ألنها ) عبد المعز، براء، بهاء، صالح، ليث، تامر( •
كانت تعطينا المادة بشكل ممتع باستخدام قصص الخيال العلمـي  

 .ونشعر بالسعادة في حصة العلوم

أحب أن أتخيل نفسي جزءا من ) عبد المعز، أنس، صالح، تامر( •
  .المادة مادة العلوم فأشعر نفسي وكأني أنا جزء من
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للصف السادس  وحدة العمليات الحيوية في النباتلتدريس  دليل المعلم) 10(ملحق 

  األساسي

  وحدة العمليات الحيوية في النبات

  تركيب الورقة :الدرس األول

  المواد الداخلة في عملية البناء الضوئي :الدرس الثاني

  الضوئيالمواد الناتجة من عملية البناء  :الدرس الثالث

  عملية التنفس في النبات :الدرس الرابع

  التكامل بين عمليتي البناء الضوئي والتنفس :الدرس الخامس

  :األهداف العامة

  :تهدف هذه الوحدة إلى ما يلي

اكتساب معرفة علمية عن النباتات المحيطة به ودورها في استمرار الحياة على سطح   -1

 .األرض

 .التعرف على عمليتي البناء الضوئي والتنفس في النبات والمقارنة بينهما  -2

تنمية القدرة على التجريب وضبط المتغيرات والمالحظة للوصول إلى العوامل المؤثرة   -3

 .في كل من عمليتي البناء الضوئي والتنفس

 .اكتساب اتجاهات ايجابية علمية وتنميتها مثل حب االستطالع ودقة المالحظة  -4

اكتساب أوجه التقدير المناسبة مثل تقدير عظمة اهللا فـي خلـق النبـات وتقـدير دور       -5

 .العلماء
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  :الوسائل

  :لتنفيذ هذه الوحد يلزمك بعض الوسائل منها على سبيل المثال ال الحصر

 .شرائح جاهزة ألوراق نباتات -1

 .شرائح جاهزة توضح أشكال الثغور والخاليا الحارسة -2

 .شفافيات -3

 .رضي من ورقة يتضح فيه أجزاء الورقة والثغورمجسم لمقطع ع -4

 .أنابيب اختبار -5

 .كحول -6

 .يود  -7

 .قمع  -8

 نباتات مائية أو طحالب  -9

 لهب بنسن - 10

 .L.C.Dأو جهاز عرض )   O.H.P( جهاز عرض الشفافيات  - 11

 ).صور توضيحية  ،بوربوينت ،فيديو( ميديا تعليمية متنوعة  - 12

  .قصص الخيال العلمي - 13
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  الحيوية في النباتتحليل وحدة العمليات 

  الصف السادس األساسي

  المبادئ والتعميمات  الحقائق  العلمية  المفاهيم العلمية  الدرس

  تركيب الورقة

  

عمليـــة البنـــاء 
  الضوئي

  البشرة العليا
  البشرة السفلى

  الثغور
  النسيج المتوسط

  الكلوروفيل
  النتح

  الورقة

ــات مصــ  - نع االنبات
  الغذاء على االرض

النسيج المتوسط هـو   -
النسيج االساس فـي  
الورقة ويحتوي على 

 الكلوروفيل

  

النباتات تحـول المـواد   
الخام من البيئة المحيطة 
إلى مواد ذات فائدة عـن  
ــاء  ــة البن طريــق عملي

  الضوئي
  
  

المواد الداخلة 
ــة  ــي عملي ف
  البناء الضوئي

  
  ثاني اكسيد الكربون

ــيد  هيدروكســـ
  الكالسيوم

  

  

النبات يحتاج إلى ضـوء  
وثـاني  الشمس والمـاء  

اكسيد الكربـون إلتمـام   
  عملية البناء الضوئي

النبات الذي يعيش فـي  
الظل ال ينبت بالمقارنـة  
مع النبات الذي يعيش في 

  الضوء

المواد الناتجة 
ــة  ــن عملي م
  البناء الضوئي

  

معادلــة البنــاء  
  الضوئي  األكسجين

  

من نتائج عملية البناء  -
الضوئي إنتاج األكسجين 

  والسكر
ســكر  النبــات يحــول-

  الجلوكوز إلى نشا
  

النبات يصنع الغذاء لنفسه 
  ولباقي الكائنات الحية

عملية التنفس 
  في

  النبات

  التنفس
  

يســتخدم النبــات فــي -
ــاز  ــنفس غ ــة الت عملي

  األكسجين
ينتج من عملية التـنفس  -

السكر تستخدم النباتات -
الذي تنتجه إلنتاج الطاقة 

  والنمو
تسمى عملية الحصول -
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كسيد الكربون أغاز ثاني 
  وماء وطاقة

كسيد الكربون يعكر أثاني 
  ماء الجير

ــة بوجــود  ــى الطاق عل
  األكسجين عملية تنفس

  

التكامل بـين  
عمليتي البناء 
ــوئي  الضــ

  والتنفس

  التوازن البيئي

تتم عملية التنفس فـي  -
  النبات خالل الليل والنهار

  
خالل النهار يكون معدل -

البناء الضوئي أكبر مـن  
  معدل التنفس

نواتج عملية التنفس هي -
مواد أولية لعملية البنـاء  

  الضوئي
  
عملية التنفس والبنـاء  -

الضوئي تكمل كل منهما 
  االخرى

  
عمليتا البناء الضـوئي  -

ن تـوازن  اوالتنفس تحدث
  في البيئة
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  وية في النبات للصف السادس األساسييخطة وحدة العمليات الح

  األهداف  ناالعنو  الدرس
عدد 

  الحصص
مالحظات 

  المعلم

  األول
تركيب 
  الورقة

  

 يوضح المقصود بعملية البناء الضوئي -

  ةالنبت أجزاءعلى  طالبأن يتعرف ال -
 يبين التركيب العام للورقة -

يفسر وجود الثغور فـي البشـرة العليـا     -
 والسفلى من الورقة

الرئيسـة   جزاءكل جزء من األ أهميةيذكر  -
 للورقة

الرئيسية في الورقـة علـى    جزاءيعين األ -
 رسم توضيحي

 يتعرف على مفهوم النتح -

يفسر سبب كثرة الثغور في الطبقة السفلى  -
  في الورقة عن الطبقة العليا

4    

  الثاني

المواد 
الداخلة 

في عملية 
البناء 
  الضوئي

يذكر المواد الداخلـة فـي عمليـة البنـاء      -
 الضوئي

المواد الداخلة في عملية البناء  طالبيعدد ال -
 وئيضال

 ثر كل عامل فـي عمليـة البنـاء   أيستنتج  -
  الضوئي

2    

  الثالث

المواد 
الناتجة 

من عملية 
البناء 
  الضوئي

  

يذكر المواد الناتجة مـن عمليـة البنـاء     -
  الضوئي

يكتشف عمليا تكـون النشـا فـي  أوراق     -
  خضرالنبات األ

ثناء أ يثبت عمليا أن غاز األكسجين يتكون -
  عملية البناء الضوئي

  معادلة البناء الضوئي طالبيستنتج ال -

2    
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  الرابع

عملية 
التنفس 

  في
  النبات

مراحل تكون الغذاء فـي   طالبيتعرف ال -
  الورقة

  يوضح مفهوم التنفس عند النبات -
إلـى المـواد الداخلـة     طـالب يتعرف ال -

  والخارجة من عملية التنفس
  تيستنتج معادلة التنفس عند النبا -

4    

  الخامس

التكامل 
بين 

عمليتي 
البناء 

الضوئي 
  والتنفس

 

يوضح التكامل بين عمليتي التنفس والبناء  -
  الضوئي

يقارن بين عملية التنفس وعمليـة البنـاء    -
  الضوئي

يستنتج معادلة التكامل بين عمليتي التنفس  -
  والبناء الضوئي

4    
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  تركيب الورقة                                                        :الدرس األول

 ،النسـيج المتوسـط   ،الثغـور  ،البشـرة السـفلى   ،عملية البناء الضوئي(  :المفاهيم العلمية

  ). الورقة ،النتح ،الكلوروفيل

  التقويم  خطوات تنفيذ الحصة  األهداف السلوكية

ــود   - ــح المقص يوض
  .بعملية البناء الضوئي

يتعرف على أجـزاء   -
  النبته

يتعرف على تركيـب   -
  الورقة في النبات 

يفسر وجود الثغور في  -
البشرة العليا والسفلى 

  من الورقة
يعين األجزاء الرئيسية  -

في الورقة على رسم 
  توضيحي

  يوضح مفهوم النتح -
يفســر ســبب كثــرة  -

الثغور فـي الطبقـة   
السفلى في الورقة عن 

  الطبقة العليا

النباتـات علـى   عرض مجموعة من  -
بحيث يكون مع كل طالب نبتـة   طالبال

لمشاهدة النبتة وأجزاءها التي مرت معهم 
  في صفوف سابقة

في كيفية غذاء الكائنات  طالبمناقشة ال -
الحية وإعطاء مثال على اإلنسان أوال ثم 

  االنتقال إلى النبات
مفهوم البناء الضوئي من  طالبتوضح لل

 خالل كتابة وشرح التعريف المفهوم

توضيح أهمية الضوء في عمليـة البنـاء   
  )فقط كأساس( .الضوئي

عرض نموذج لنبتة طبيعية علـى كـل   
في أجزاء النبـات   طالبطالب وأناقش ال

 وتثبيتها على السبورة

مختصر أهمية كل جـزء   طالبمناقشة ال
  من أجزاء النبات

مـن األوراق علـى   عرض مجموعـة  
  طالبال

 ،الحجم ،الشكل(طرح أسئلة عن األوراق 
 )...اللون

في تركيب الورقـة مـن    طالبمناقشة ال
 ،رسـمة  ،صـورة  ،مجسم(حيث عرض 
وبيان األجزاء  طالبعلى ال) فيديو تعليمي

  
ما اسم العملية التي 
يحصل فيها النبـات  

 على الغذاء

  عدد أجزاء النبته؟
ما األجزاء الرئيسية 
التي تتكـون منهـا   

  الورقة؟
وجود الثغور : علل

في البشـرة العليـا   
  والسفلى  من الورقة

اكتب أجزاء الورقة 

الرسم الموجود على 
  أمامك

  عرف عملية النتح؟
عدد الثغـور  : علل

في الطبقة السـفلى  
للورقة اكثر منه في 

 الطبقة العليا
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 .الكاملة للورقة

 ،النـتح  ،الثغور :توضيح المفاهيم التالية
شـرة  الب ،النسيج المتوسـط  ،البشرة العليا

  .السفلى
على الثغور في الورقة من  طالباطالع ال

أو من خالل رسـم   ،خالل عدسة إن وجد
  توضيحي

هـل هنـاك فائـدة     طالبتوجيه سؤال لل
 للثغور؟ أو ما هي فائدة الثغور؟

  توضح أهمية الثغور في الورقة 
عرض مجسم أو مخطط للورقة وأطلـب  

  تعيين أجزاء الورقة علية طالبمن ال
  األجزاء على الشكل أو المجسمتثبيت 

كيف يـتخلص   طالبطرح سؤال على ال
وربط (اجته؟ النبات من الماء الزائد عن ح

ــد  ) اإلنســانذلــك مــع اإلخــراج عن
  .ومناقشتهم

وبيان ثغور  طالبعرض الورق أمام ال -
الورقة ومعرفة سبب اختالف عدد الثغور 
في البشرة السفلى عنه في البشرة العليـا  

  وربط ذلك باإلخراج
عرض ميديا تعليمية توضـح الثغـور    -

  .وكيف تتم عملية النتح
سرد قصة الخيال العلمـي الخاصـة    -

  طالببدرس تركيب الورقة على ال
بواجب كتابة القصة التي  طالبتكليف ال

سردها على مسامعهم في الحصة مـع   تم
  رسم صورة توضيحية لما تخيله الطالب
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  أسلوب المراقبة.. .)تركيب الورقة(الدرس األول 

اسمح لنفسك أن تصغر أكثر فـأكثر حتـى    ،تخيل أنك تصغر وتنكمش ،أغمض عينيك

 ،داخل التربـة  إلىوبدأت تنساب  ،األرضعلى سطح  اآلنأنت  ،تستطيع الدخول في قطرة ماء

ترى إلى أين ستذهب اآلن؟ هل ستبقى في التربة؟ أنظر إلى نفسـك   ،لتصبح قريبا من جذر نبته

أنظـر   ،الشعيرة الجذريةممر ضيق يدعى ة عن طريق تداخل جذر النب إلىيتم سحبك  أنت اآلن

فأي  ،الناقلة داخل الساق األوعيةالحظ  ،اقالس إلىتنتقل  أنت اآلن ،على نفسك أنت تكمل رحلتك

نوع من األوعية الناقلة ستمر بها؟ بما أنك داخل قطرة ماء لذلك سوف تسلك طريق الخشب إلى 

 ،فهو الطريق المخصصة لنقل الغذاء إلى أجزاء النبتـة  ،ولن تمر عبر اللحاء ،أن تصل لهدفك

أنظر إليها  ،افها والتعرف إلى أجزائهاوذلك بهدف اكتش ،الورقة إلىتصل  ترى أين ستصل؟ أنك

الحظ أمامـك أن الورقـة   جيدا ماذا تالحظ؟ هل تتكون من طبقة واحدة؟ أم من أكثر من طبقة؟ 

أال تريد التعرف على هذه الطبقات؟ إذن دعنا نكمـل مسـيرتنا فـي     ،تتكون من ثالث طبقات

 ،)البشرة العليا(ورقة والتي تسمى ال طبقة العليا منبأي طبقة نبدأ؟ سنبدأ بالتعرف إلى ال ،طبقاتها

 تكتشـفه تخرج من قطرة الماء متى تشاء وتتلمس أي سـطح تـود أن    أنتذكر أنك تستطيع  -

ماذا تشاهد أمامك؟ مم تتكون هذه الطبقة؟ أنها تتكون من صف واحد من  ،أدخلها – إليهوتتعرف 

ماذا يوجد أيضا؟ هل تالحظ ك أجزاء أخرى؟ هل هنا ،الخاليا المتراصة بجانب بعضها البعض

بماذا تشـبهها؟   ،تعرف عليها ،إليهاأنظر  ،أنا نسميها الثغور ما اسمها؟  ،فتحات في هذه الورقة

ولكن ما العمل الذي تقوم بـه   ،أال تشبه النوافذ التي توجد في المنزل؟ ولكن هنا تكون متراصة

ستالحظ أن هناك تبادل للغـازات   ماذا تالحظ؟ ،هذه الثغور؟ اقترب منها والحظ ما يتم خاللها

هل هذه هي الوظيفة الوحيدة التـي تقـوم بهـا     ،بين الورقة والمحيط الخارجي يتم من خاللها

إذن فكر هل هي مهمة للورقة بما أنها  ،الثغور؟ إنها تعمل أيضا على تنظيم مرور هذه الغازات

اآلن قم بالنزول إلـى   ،ل المغادرةتقوم بهذه الوظائف؟ نعم إنها مهمة جدا للورقة تأملها جيدا قب

النسـيج  ( هل تختلف عن البشرة العليا؟ ترى ماذا نطلق عليهـا؟ يطلـق عليهـا    ،الطبقة الثانية

ولكن بماذا؟ أن سمكها أكبـر   ،أنها تختلف في التركيب عن البشرة العليا ،أنظر إليها ،)المتوسط

ترى ما أهمية هذه  ،المسها إن أردت ،وتحتوي على مادة الكلوروفيل الخضراء ،من البشرة العليا
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الطبقة؟ تتم في هذه الطبقة عملية البناء الضوئي ولكن لماذا هذه الطبقة بالذات وليس في غيرها؟ 

 ،لذلك يعتبر النسيج المتوسط النسيج األساسي في الورقة ،السبب هو وجود مادة الكلوروفيل فيها

ترى أين تقع هذه الطبقة؟ إنها تقع  ،الطبقة الثالثة اآلن استعد للخروج من هذا النسيج لإلنتقال إلى

ماذا نسـميها؟ إنهـا تسـمى     ،اآلن يمكنك مغادرته والدخول إلى الطبقة الثالثة ،في أسفل الورقة

هل تشبه أي من الطبقات التي قمت بزيارتها؟ إنها تشـبه   ،أنظر إليها ،أدخلها ،)البشرة السفلى(

هل هـي   ،أنظر أيضا إنها تحتوي على ثغور كـالطبقة العليا ،خاليا البشرة العليا في التركيب

هل هي أقل أم أكثـر؟   ،تشبهها تماما؟ أم أن هناك اختالف؟ ركز في عدد الثغور الموجودة فيها

فكر في سبب زيادة عددها في هذه  ،إن عدد الثغور في البشرة السفلى أكثر منه في البشرة العليا

 إلـى يرجع السبب في قلة عدد الثغور في البشـرة العليـا   لعليا؟ البشرة وقلة عددها في البشرة ا

والرياح والرطوبة مما يؤثر على  األمطارالشمس والعوامل الجوية مثل  ألشعةتعرضها المباشر 

فهي ال تتعرض بشكل مباشر لهذه العوامل الورقة  أسفلبينما تكون محمية في األداء فاعليتها في 

اآلن وبعد التعرف على مكونـات الورقـة مـن     ،وظائفها بكفاءة اءأدمما يساعدها على  البيئية

هل كـل أوراق   ،وتأمل األوراق األخرى ،أنظر من خالل أحد ثغور النبتة إلى الخارج ،الداخل

النباتات تتشابه في الشكل والحجم؟ أم إنها تختلف من نبتة إلى أخرى؟ أنها تختلف فـي الشـكل   

نهاء هذه الرحلة الرائعـة  استعد إل ،لتعرف على طبقات الورقةاآلن وبعد االنتهاء من ا ،والحجم

وعند االنتهاء اجلس مع نفسك لتعـود إلـى حجمـك     ،القي نظرة أخيرة عليها ،قف ،في الورقة

 .وحينما تتهيأ لذلك؛ يمكنك العودة إلى غرفة الصف وتفتح عينيك ،الطبيعي
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   الضوئيالمواد الداخلة في عملية البناء  :الدرس الثاني

                                                  )هيدروكسيد الكالسيوم ،كسيد الكربونأثاني ( :المفاهيم العلمية

  التقويم  خطوات تنفيذ الحصة  األهداف السلوكية

 طـالب أن يعدد ال - 
المواد الداخلة فـي  
عمليــة البنــاء   

  الصوئي
  
  
  
ثر كل أأن يستنتح  - 

عامل في عمليـة  
  الضوئي البناء

بسرد القصة التي تمـت   طالبتكليف أحد ال
كتابتها في المنزل وتقـديم تغذيـة راجعـة    

  .ومناقشتهم فيها
أمهد للدرس عن طريق طرح األسـئلة   - 

  :التالية
ما هي المواد التي يمتصها النبـات مـن   -1

  التربة؟
هل يدخل مواد أخرى إلى النبـات عبـر   -2

  أجزاء اخرى غير الجذر؟
  للنبات؟هميتها أماهي وما 

كيف تساهم المواد التي تدخل إلـى   - 
النبات عبر الجذر والورقـة علـى   

  استمرار الحياة على االرض؟
مهمـا   طـالب استمع إلى اجابات ال - 

  ن امكنإدونها على السبورة أكانت و
كيف نختبـر   طالبال سالأبعد ذلك  - 

صحة اجاباتنا أو فرضياتنا؟ للتاكـد  
حـدد المـواد التـي     ،من صـحتها 
  خطوات التي تتبعها؟تحتاجها وال

 2بتنفيـذ نشـاط    طـالب اقوم مع ال - 
  32ص

إلــى مجموعــات   طــالباقســم ال - 
وارشدهم إلى اختبار أو التاكد مـن  
صحة اجابـاتهم وتسـجيلها وفـق    

  32الجدول ص

  
  
ــالث   -  ــر ث اذك

عوامل مهمة في 
ــاء  ــة البن عملي

  الضوئي؟
  
تسـتطيع   :علل - 

ــنع  ــة ص النبت
  غذائها بنفسها؟

  
لماذا تعد عملية  - 

البناء الضـوئي  
ــات  ــي النبات ف
ــاء   ــة لبق مهم

  الحيوانات؟
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بعد ذلك احضار النباتات التـي تـم    - 
العمل عليها في النشـاط ومناقشـة   

  النتائج
) 32( ص) 3و 2(يمكن حل نشاط : مالحظة

ب  :2أ أو :2( ل عـرض شـكل   من خـال 
  ) 32صفحة 

  واستنتاج العوامل من خالل الصور
عرض ميديا تعليمية توضح المـواد   - 

   الداخلة في عملية البناء الضوئي 
   غلق الدرس بعد التوصل إلى النتائج - 
 تلخيصها على السبورة - 
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                                                         المواد الناتجة من عملية البناء الضوئي :الدرس الثالث

  ). األكسجين ،يالضوئمعادلة البناء (  :المفاهيم العلمية

  التقويم  خطوات تنفيذ الحصة  األهداف السلوكية

المـواد   طالبأن يعدد ال - 
الناتجة من عملية البنـاء  

  الضوئي
  
  

أن يكتشف عمليا تكـون   - 
النشا في  أوراق النبات 

  خضراأل
  
  

أن يثبت عمليا أن غـاز   - 
ثنـاء  أ األكسجين يتكون

  عملية البناء الضوئي
  
  

ــتنتج ال -  ــالبأن يس  ط
  معادلة البناء الضوئي

مراجعة الدرس السابق عن المواد 
 .الداخلة في عملية البناء الضوئي

مـاذا  : يطرح المعلم األسئلة التالية •
  يحدث للمواد الداخلة ؟

هل ينتح مواد اخرى؟ ماهي هـذه   - 
المواد؟ هذا ما سنتعرف عليه مـن  

  خالل هذا النشاط
حيـث   34ص 5ينفذ المعلم نشاط  - 

لنشاط والمـواد  يوضح الهدف من ا
  الالزمة لذلك ثم يجري الحطوات 

ويطرح بعـض األسـئلة خـالل      - 
  النشاط

بعد االنتهاء من النشاط يدير المعلم  - 
أن  طالبنقاش يستنتج من خالله ال

ات تكون النشـا خـالل   بورقة الن
يتكون مـن  ( عملية البناء الضوئي

فائض سكر الغلوكوز الناتج مـن  
  )عملية البناء الضوئي

 35ص  6المعلم بتنفيذ نشاط يقوم  - 
بنفس الطريقة للتوصل إلى أن غاز 

 حد نتائج عملية البنـاء أاألكسجين 
 الضوئي

عرض ميديا تعليمية توضح المواد  - 
الداخله والناتجة في عملية البنـاء  

أو ) يوم في حياة النبتة ( الضوئي 

  
  

اذكر نتائج عمليـة  
  البناء الضوئي؟

  
  
  
  

مــا أهميــة إنتــاج 
االكسدين في عملية 

  البناء الضوئي؟
  
  
  
  
  
  

اكتب معادلة البنـاء  
  الضوئي؟
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  )يوميات بالستيدة خصراء ( 
طلب منهم التعبير بمعادلة لفظيـة  أ - 

واد الناتجـة مـن البنـاء    عن الم
قوم بشرح أالضوئي على السبورة و

 أهمية هذه العملية للكائنات الحية

 

سرد قصة الخيال العلمي الخاصـة   - 
بدرس المواد الداخلة والناتجة وذلك 
لتكتمل الصـورة عنـد الطالـب    

  وتترابط األفكار
أسـئلة   لواجب بح طالبعطاء الإ - 

بعد مراجعة سريعة  36الكتاب ص 
كتابـة قصـة   + لدرس  لمفاهيم ا

الخيال العلمي كمـا تخيلهـا فـي    
الحصة ورسم صورة تبين ما تخليه 

 في الحصة
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. .)منهـا المـواد الناتجـة   والمواد الداخلة في عملية البناء الضوئي ( :والثالثالدرس الثاني 

  أسلوب التوحد 

وتعمل فـي   ،تخيل نفسك تصغر ويتغير شكلك لتصبح بالستيدة خضراء ،أغمض عينيك

وهو يحتوي على مطابخ خاصة يتم فيها تصـنيع   ،مصنع إلنتاج الغذاء وهذا المصنع هو النبتة

وعملك هو طبـاخ يعمـل    ،وأنت تعمل في أحد هذه المطابخ ،اقالغذاء وهذه المطابخ هي األور

) عملية البناء الضوئي(إنها تسمى ترى ماذا نسمي عملية صنع الغذاء للنبتة؟  ،على صنع الغذاء

كيف ستقوم بهذه العملية؟ وما هي المواد الالزمة والتي تحتاجها لصنع الغذاء المطلوب منـك؟  

من عملية البناء الضوئي هذه؟ دعني أخبرك أمرا قبـل البـدء   وماذا ستكون المواد التي تنتجها 

أريد أن أخبرك أن هناك موظفين آخرين يعملون في هذا المصنع يقومون بالعمل الموكل  ،بعملك

وإتمام  ،إليهم لمساعدتك على إتمام مهمتك وتوفير المواد الالزمة لتقوم يا بالستيدة بصنع الغذاء

  .دة النبتة من نواتج هذه العمليةواستفا ،عملية البناء الضوئي

قد أشـرقت عليـه شـمس     ،اليوم هو يوم جديد ،هل أنت مستعد للبدء بالعمل؟ هيا نبدأ

وسماء هذا اليوم تحتوي علـى بعـض الغيـوم المحملـة      ،الصباح وترسل أشعتها إلى األرض

رض لتصـبح  إنها ترسل الماء إلى األ ،هذه الغيوم بدأت بالهطول ،أنظري يا بالستيدة ،بالمطر

اآلن ابتدأ العمل فالجذور أيضا عمال في هـذا المصـنع    ،التربة حول جذور النبتة مبلله بالماء

يقوم الخشب في السـاق   ،اآلن الماء يصل إلى الساق ،بدءوا بسحب الماء من التربة لنقلها إليك

مطبخـك  ها قد وصل الماء ل ،بالعمل على توصيل الماء إلى مطابخ المصنع ككل وهي األوراق

ولكن لماذا أحضروا لك الماء؟ هل أنت تحتاج للماء للقيام بعملية البناء الضـوئي   ،لتبدأ بالعمل

فأول ما تحتاجه للقيـام بعمليـة    ،إذن استعد حان دورك إلنجاز العمل ،وصنع الغذاء للنبتة؟ نعم

 ،ل ما يحيط بكتأم ،ولكن هل هذا فقط ما تحتاجه؟ فكر ،أنه الماء ،البناء الضوئي قد توفر لديك

وعنـدما تكـون    ،هذه الثغور تعتبر نوافذ هذا المطـبخ  ،أنظر إلى الثغور الموجودة في الورقة

 ،ولكن نوافذ هذا المطبخ تتحكم في نوعية الغاز الداخل للورقة ،النوافذ مفتوحة يدخل منه الهواء

 ،ترى أي نوع من الغازات سيدخل للورقة؟ إنها ستسمح بدخول غاز ثاني أكسيد الكربون فقـط 
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اآلن توفر لـديك المـاء    ،ولكن هل ستحتاجه في عملية إعداد الطعام؟ نعم إنك تحتاج إلية أيضا

ولكن كيف سيتم إعداد الغذاء من هذه المواد؟ أنت بحاجـة إلـى مـواد     ،وثاني أكسيد الكربون

ما هي هذه المواد المساعدة؟ إن اإلنسان حين يقوم بعمل الطعام يحتاج إلى ما يساعده  ،مساعدة

بل تحتاج  ،ولكن أنت كطباخ ماهر ال تحتاج إلى مثل هذه المواد ،كالفرن أو النار ،لطهي طعامه

هل يتوفر لديك ضوء الشمس؟ نعم إن الشمس تتـوفر فـنحن    ،إلى ضوء الشمس بدل من ذلك

ولكـن لـيس    ،هيا اعمل بنشـاط  ،إذن فلتنجز عملك قبل غروب الشمس ،ة اليوممازلنا في بداي

أتعلم ما  ،ولكن يميزك شيء آخر ،استخدامك لضوء الشمس هو ما يميزك عن باقي الطهاة فقط

هو؟ أنك تستخدم مادة الكلوروفيل الموجودة في داخلك وهذا ما يجعل مصنعك الذي تعمـل بـه   

انظر إلـى   ،فإنت تصنع غذاءك بنفسك ،تعتمد على كائن حي آخروهو النبتة ذاتي التغذية وال 

ماذا أصبح لـديك حتـى    ،واذكرها للتأكد أنها كلها متوفرة في مطبخك ،المكونات التي جمعتها

ولديك المواد  ،وهي عبارة عن مواد أساسية ،وغاز ثاني أكسيد الكربون ،ماء ،اآلن؟ أصبح لديك

ومادة الكلوروفيل التـي   ،ء الضوئي إال بها وهي ضوء الشمسالمساعدة التي ال تتم عملية البنا

بمساعدة ضـوء الشـمس    ،هيا ابدأ باستخدام المواد الالزمة ،تمتلكها بصفتك بالستيدة خضراء

 ،أحسنت أوشكت على االنتهاء ،أنت طباخ ماهر ،تخيل نفسك تنجز الطعام ،وبوجود الكلوروفيل

ا حصلت بعد القيام بعملية البناء الضوئي؟ مـا هـذه   على ماذ ،نعم أنك قد أنجزت عملك ببراعة

المواد التي قمت بصنعها؟ كم عددها؟ لقد قمت بصنع مواد تختلف عـن المـواد التـي قمـت     

أنت أنتجت سكر الجلوكوز وهذا تستخدمه  ،تأمل شكلها ،المسها ،دعنا نستكشفها معا ،باستخدامها

يقومـون  ) اللحاء ( ن دع العمال اآلخرون وهم اآل. ممتاز ،النبتة في النمو وتجديد التالف منها

ألم  ،فكر جيدا هل هذا فقط ما أنتجته؟ تذكر ما استخدمت في هذه العملية ،بنقله إلى أجزاء النبتة

ويجب أن  ،تستخدم نوعا من الغازات؟ لقد استخدمت غاز ثاني أكسيد الكربون من البيئة المحيطة

هل أنتجت غاز من هذه العملية؟ أنت أنتجت غاز  ،تخدمتهتعيد لهذه البيئة غاز بدال من الذي اس

فمن خاللها  يتم إخراج غاز األكسجين بدال من أخذك غـاز   ،وستقوم الثغور بدورها ،األكسجين

فالشـمس   ،استمر في العمل ،أنت اآلن قد تعرفت جيدا على طبيعة عملك ،ثاني أكسيد الكربون

فلن تستطيع القيام بعملية البناء الضوئي  ،وأنت بحاجة إلى ضوء الشمس ،أوشكت على الغروب
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دقت ساعة االنتهاء من  ،أحسنت ،هيا يا بالستيدة ،أعمل أكثر وبنشاط أكبر ،دون ضوء الشمس

خد قسطا من الراحة حتى شـروق شـمس    ،توقف عن العمل ،العمل فقد غابت شمس هذا اليوم

القـي   ،استعد إلنهاء هذه التجربة الرائعة التي قمت بهـا  ،أشكرك لقد أبدعت في عملك ،جديدة

تأمل النبتة بعد إنتاجك للسـكر   ،تذكر ما قمت به من أعمال ،نظرة أخيرة على نفسك يا بالستيدة

خـذ   ،وعند االنتهاء اجلس مع نفسك لتعود إلى حجمك الطبيعي ،الالزم لها وكيف استفادت منه

 .عودة إلى غرفة الصف وتفتح عينيكوحينما تتهيأ لذلك؛ يمكنك ال ،وقتك
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                                                         عملية التنفس في النبات :الدرس الرابع

  التنفس  :المفاهيم العلمية

  التقويم  خطوات تنفيذ الحصة  األهداف السلوكية

  
  
 طالبأن يتعرف ال - 

مراحل تكون الغذاء 
  في الورقة

  
  

 طالبيتعرف الأن   - 
مفهوم التنفس عنـد  

  النبات
  

 طالبأن يتعرف ال - 
إلى المواد الداخلـة  
والخارجة من عملية 

  التنفس
  

 طـالب أن يستنتج ال - 
معادلة التنفس عنـد  

  النبات

  في مفاهيم الدرس السابق طالبمراجعة ال
بقراءة القصـة التـي    طالبأكلف أحد ال

  :تخص موضوع الدرس الماضي ومن ثم
كتابـة   طـالب لأطلب من احـد ا 

معادلة البنـاء الضـوئي علـى    
السبورة وتحديد المـواد الداخلـة   
والمواد الناتجة ثم اطرح علـيهم  

  :تيةاألسئلة اآل
  
  ماذا يحدث للسكر؟ - 
م النبـات السـكر بشـكل    خدهل يست - 

  م يخزن قسم منه للحاجة؟أمباشر؟ 
  كيف يسفيد النبات من هذا السكر؟ - 
دونها على أو طالباستمع الجابات ال - 

السبورة ثم يتم مناقشة هذه االجابـات  
  جابات الصحيحةوالتوصل لإل

كيف تحصل النبته على  طالبسال الأ - 
  الطاقة من السكر الذي تستفيد منه

اسم العملية التي تحصل فيها النبته  ما - 
  على الطاقة؟

ل المعلـم عـن المـواد الداخلـة     أيس - 
  والناتجة من عملية التنفس

 37ص7 دوات النشاط أيحضر المعلم  - 
دوات ويقوم على األ طالبويعرف ال

   طالببتنفيذ النشاط مع ال

  
وضح مفهوم التنفس 

  عند النبات؟
  
  
  

اكتب نواتج عمليتي 
ــاء   ــنفس والبن الت

  الضوئي
  
  
  
  

اكتب معادلة التنفس 
  عند النبات ؟
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ـ  أ -    طـالب ل الأثناء تنفيذ النشـاط يس
ين نضـع  ألنحصل على نتائج التنفس 

م فـي الظـالم ؟   أالنبته في الضوء 
  ولماذا؟ وماذا يحصل بعد يومين؟

قارنهـا بعـد   أل طالبجابات الإأدون  - 
عرض النتـائج  أالنتائج وبعد يومين  

 .طالبعلى ال

سرد قصة الخيال العلمـي الخاصـة    - 
  .طالببالدرس على ال

بواجب كتابة القصـة   طالبتكليف ال - 
الخاصة بالدرس مع رسم ما تخيلـة  

 بجانب القصة
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  أسلوب التوحد.. .)عملية التنفس في النبات ( :الرابع الدرس

تخيل نفسك جزيء سكر جلوكـوز   ،أنك آخذ في االنكماش تخيل نفسك ،أغمض عينيك

مـن   كمقام النبات بإنتاج ،قطع السكر فأنتم مجموعة من ،زمالءكوبجوارك  ،في داخل الورقة

من عمليـة   النبتة أنتجتهاأيضا  ينكما يوجد بجانبكم جزيئات من األكسج ،عملية البناء الضوئي

 بـرفقتهم  في داخل النبتة؟ هل ستتحرك ون؟ هل ستبقولزمالئك ماذا سيحدث لك ،البناء الضوئي

  ماذا سيحدث لك بعد؟ ترى ،لتخي ..خارج النبتة؟ إلى األكسجين؟ هل ستخرج مع غاز النبتةفي 

سيذهب جزء منكم في رحلة عبـر   ولكن كيف سيتم ذلك؟ ،ستقوم النبتة باالستفادة منكم

تذكر ما قمـت بدراسـته فـي الصـف     . .فكر ..هذه الوسيلة؟ فما هي ،ةتوسيلة مواصالت النب

فهي لن تأخذ أكثـر   ،استعدوا لالكتشاف ،أنفسكمعبر اللحاء جهزوا  النبتة بنقلكم ستقوم .الخامس

بدأتم بتجميـع  (   طالق؟هل أنتم مستعدون لالن ،كان هناك عدد كبير منكم إنمن حاجتها حتى و

أجـزاء   إلـى مستعدون للذهاب  اآلنتم أنوها )  إليهل والمكان المراد الوص إلىنتقال لال أنفسكم

  أجـزاء النبتـة ؟   إلىلماذا سيقوم جزء منكم بالذهاب . .؟ما هو الهدف من ذهابكمترى .. النبتة

كافـة   ا النبتة منكم ونقله إلـى الكمية التي تحتاجه لحاء بأخذال سيقوم. .التربة؟ إلى واهل لتعود

ال إن هناك وظيفـة  ؟ هل هذه الوظيفة فقط التي أنطلقتم من أجلها هاوذلك من أجل نمو هاأجزاء

.. .إصـالح  إعادة إلىالتالفة في النبتة والتي تحتاج  األنسجةستقوم مجموعة منكم ببناء  ،أخرى

.. .النبتـة من أنسـجة  ا هو تالف تقوم ببناء م وأنتتخيل نفسك .. .وكانكم عمال بناء في منزل

ك هنـا . .أنظروا هل قمتم بإصالح كل األنسجة؟.. .أصلحها جيدا حتى تكون النبتة بأفضل حال

تم أنفقد حققتم ما . .قمتم بعمل رائع اآلنهل أنتهيتم؟ أنتم .. .أكثر إصالح إعادة إلىجزء يحتاج 

وجـزء  . .موها وتكبر لتنتج لنا الثمارقمتم بدعم النبتة بجزء منكم وذلك لتكمل ن. .ألجلهذاهبون 

دعونا نتأمل من بعيد ما سيحدث .. .تجديد األنسجة التالفةقاموا ب من الذين ذهبوا معكم في الرحلة

مـاذا  .. .إلـيهم أنظروا .. .لم تذهب معكم في هذه الرحلةو بقيت في الورقة في المجموعة التي

  ؟النبتةتفعل بهم 
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إن النبتة أثناء انتقالكم وقيامكم بعملكـم  .. .اذا تالحظون؟م ،وركزوا أنتباهكم إليها جيدا

أتـذكرون   ،كانت تطلق الطاقة من جزيئات السكر ولكن ال تتم هذه العملية إال بوجود األكسجين

ماذا نسمي عملية إطالق الطاقة مـن   ،ترى ماذا تسمى هذه العملية ،من كان بجواركم في البداية

ولكن نحن أنجزنـا عمليـة البنـاء    . .عليها البناء الضوئي؟ السكر بوجود األكسجين؟ هل نطلق

أطلقوا مصطلح على هذه العملية التي تحـدث  .. فكروا جيدا. .الضوئي؟ إذن ماذا نطلق عليها؟

وهل هي .. ترى هل هي مهمة للنبات؟ ،)عملية التنفس (  ،إننا نسميها ،لزمالئكم جزيئات السكر

ولكـن هنـاك   . ن أهم العمليات التي تقوم بها الكائنات الحيةإنها م. .مهمة أيضا للكائنات الحية؟

وجهوا أنظاركم إلـى  . .ترى ماذا تفعل به النبتة؟ وأين ستذهب به؟ ،سكر زائد عن حاجة النبتة

بتحويلهم من سكر إلى  أنها تقوم.. .لماذا لم تدعهم يذهبون معكم في رحلتكم؟ ،الفائض من السكر

ترى لماذا تحتفظ النبتة بهم  ،ولكن لماذا؟ إنها لم تكتفي بتحويلهم أيضا ولكن قامت بتخزينهم ،نشا

نقصت كمية السكر التي تنتجها مـن   إنتخزنهم حتى تستخدمهم في وقت الحاجة  إنهاوتخزنهم؟ 

 وبهذا تكون النبتة قد استفادت من السكر الذي أنتجته من عمليـة البنـاء   ،عملية البناء الضوئي

ومـن   ،ومن تجديد األنسجة التالفة ،تأملوا ما قمتم به من مساعدة النبتة للنمو.. .اآلن ،الضوئي

 ،أنتم قمتم بعمـل رائـع   ،تذكروا ما قمتم بانجازه ،تحويل جزء منكم يا جزيئات السكر إلى نشا

عة التـي  اآلن استعدوا إلنهاء هذه الرحلة الرائ. فأنتم تحافظون على نبتتكم بشكل ممتاز ،أحسنتم

تأملوا شكل النبتـة   ،تذكروا ما قمتم به من أعمال ،وليلقي كل منكم نظرة أخيرة عليها ،قمتم بها

وحينما  ،وعند االنتهاء اجلس مع نفسك لتعود إلى حجمك الطبيعي ،بعد أنجازكم هذا العمل الرائع

 .تتهيأ لذلك؛ يمكنك العودة إلى غرفة الصف وتفتح عينيك
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                                                       تكامل بين عمليتي التنفس والبناء الضوئيال :الدرس الخامس

  التوازن البيئي :المفاهيم العلمية

  التقويم  خطوات تنفيذ الحصة  األهداف السلوكية

ــح ال -  ــالبأن يوض  ط
التكامــل بــين عمليتــي 

  التنفس والبناء الضوئي
  
  

بـين   طالبأن يقارن ال - 
عملية التـنفس وعمليـة   

  البناء الضوئي
  

معادلة  طالبأن يستنتج ال - 
التكامــل بــين عمليتــي 

  التنفس والبناء الضوئي

بقراءة قصـة   طالبتكليف أحد ال - 
الخيال العلمـي التـي تخـتص    

  بموضوع الدرس السابق
في مفاهيم الدرس  طالبمناقشة ال - 

  .السابق
كتابـة   طـالب حـد ال أطلب من أ - 

ن طالب آخـر  معادلة التنفس وم
كتابة معادلة البناء الضوئي على 

  .السبورة
أن يطرح  طالبحد الأطلب من أ - 

سؤال على معادلة التنفس بجيـث  
يتضمن المواد الداخلـة والمـواد   
الناتجة عن غملية التنفس وكذلك 
اطلب من طالب اخـر أن يسـال   
عن عملية البناء الضوئي بـنفس  

  .الطريقة
هـل  : طالبطرح سؤال على الأ - 

دمج المعادلتين في معادلـة   يمكن
واحدة؟ كيف يتم ذلك؟ وعلى ماذا 

التكامل بين المعادلتين ( يدل ذلك؟
  )وحدوث التوازن البيئي

هل تتم العمليتـين فـي جميـع     - 
  الكائنات الحية؟

استمع الجابات الطلبه وأناقشـهم   - 
 فيه

  
  

ــود   ــاهو المقص م
بالتكامل بين عمليتي 
التــنفس والبنــاء  

  الضوئي؟
  
  
  

مليتـي  عقارن بـين  
التــنفس والبنــاء  
الضوئي من حيـث  

  النواتج؟
  
  

اكتب معادلة التكامل 
بين عمليتي التـنفس  

  والبناء الضوئي؟ 
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عرض صورة توضيحية تمثـل   - 
التــوازن بــين عمليتــي البنــاء 

 الضوئي والتنفس

ميديا تعليمية بين التكامل عرض  - 
ما بين العمليتـين بمـا يتناسـب    

  طالبومستوى ال
قارن بن العمليتـين فـي الليـل    أ - 

 والنهار

سرد قصة الخيال العلمي الخاصة  - 
 طالببالدرس على ال

  
بكتابة القصة التي  طالبتكليف ال - 

سردت على مسامعهم في الحصة 
مع رسم ما تخيله الطالب بجانب 

  .القصة
فـي المفـاهيم    طالبمراجعة ال - 

 والتنويه إلى أسئلة الوحده
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  أسلوب التوحد . .)عمليتي البناء الضوئي والتنفسالتكامل بين ( :الدرس الخامس

تأمل  ،نفسك أنك عبارة عن نبتة تتكون من جذور وساق وأوراقتخيل  ،أغمض عينيك

وتذكر أن لديك في الورقة ثغور تعمل على تبادل  ،وركز أنتباهك على الورقة فقط ،جسدك جيدا

وتذكر أنك تأخذ غاز ثاني أكسيد الكربون وتخرج غاز األكسجين في عمليـة البنـاء    ،الغازات

اآلن دعنا نبحث سويا ما فائدة إخراجك لغاز األكسجين من عملية البنـاء الضـوئي؟    ،الضوئي

وهل تستفيد أنت وحدك من الغازات الموجودة في البيئة المحيطة؟ لو كان هذا صحيحا النتهـى  

هـل أنـت    ،تأمل البيئة المحيطة بك ،كربون من الجو وتراكم غاز األكسجينغاز ثاني أكسيد ال

لوحدك أم أن هناك كائنات أخرى تشاركك البيئة؟ يشاركك في هذه البيئـة اإلنسـان والحيـوان    

ولكن ما عالقة هذه الكائنات في الغـازات الموجـودة فـي     ،واألسماك وغيرها من كائنات حية

تستخدمها؟ إن الكائنات الحية األخرى تأخذ غاز األكسجين الـذي  الجو؟ هل تستخدمها؟ في ماذا 

تخيل نفسك وأنـت تقـوم    ،تنتجه أنت في عملية البناء الضوئي الستخدامه في عملية التنفس لها

 ،وتخيل أن بجانبك حصان ،بعملية البناء الضوئي في الورقة وتخرج من ثغورك غاز األكسجين

ن باألكسجين؟ إن الحصن يأخذ هـذا الغـاز عبـر أنفـه     ماذا يفعل هذا الحصا ،وهو كائن حي

إنه يقوم بإخراج غـاز ثـاني أكسـيد     ،أنظر إليه ،أي يقوم بعملية التنفس ،ليستخدمه في التنفس

تأمل مـا   ،وأنت تحتاج هذه الغاز للقيام بعملية البناء الضوئي ،الكربون كناتج من عملية التنفس

وهو  ،وتنتج غاز األكسجين ،ز ثاني أكسيد الكربونأنت تأخذ عن طريق ثغورك غا ،يحدث جيدا

هل هذا يدفعك للوصـول  . .وهكذا ،يقوم بأخذ غاز األكسجين ويخرج غاز ثاني أكسيد الكربون

ما هي النتيجة؟  النتيجة أن هناك تكامل وتوازن  ،إلى نتيجة ما؟ إذن دعنا نتوصل للنتيجة سويا

هذا  ،فكل منكم يكمل عمل اآلخر ،ئنات الحية األخرىبين ما تقوم به أنت كنبتة وما تقوم به الكا

إال أنك أنت وهو تعملـون علـى    ،إذن برغم أنك نبتة وهو حيوان ال يشبهك في التركيب ،رائع

أي أن هناك تكامل بين عملية البناء الضـوئي  ( ،إحداث التوازن في الغازات الموجودة في الجو

دعنا  ،استمر في هذه العملية فأنت رائع بما تقوم به) وعملية التنفس لدى الكائنات الحية األخرى

هل يستطيع أن يوقف عمليـة   ،نشاهد الحصان بصمت وأنت ما زلت تقوم بعملية البناء الضوئي

التنفس لديه سواء في الليل أو في النهار؟ وأنظر إلى نفسك أيضا فأنت كائن حـي مثلمـا هـي    
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حتى أثناء  ،تشابه بينكم؟ أنت تتنفس أيضاهل يدلك هذا على شي؟ هل هناك شي م ،كائنات حية

ما هي؟ النتيجة أنك أنت أيضا تأخـذ   ،هذا يجعلك تتوصل لنتيجة ،قيامك بعملية البناء الضوئي

إذن فكر في نفسـك أيضـا هـل     ،فأنت تقوم بالعمليتين معا ،غاز األكسجين في عملية التنفس

وال تنسى أن عملية التنفس في عبارة (  تستطيع أن توقف عملية التنفس لديك في الليل أو النهار؟

ولكن تحتاج أنت للقيام بعملية البناء الضوئي إلى ) عن إنتاج الطاقة من السكر بوجود األكسجين 

إذن هل تستطيع القيام بهذه العملية في الليل في غياب ضوء الشمس؟ أنت ال تقوم  ،ضوء الشمس

أنت . .ا يدل ذلك؟ أنظر إلى العمليتين جيداعلى ماذ ،بعملية البناء الضوئي بغياب ضوء الشمس

تأخذون غاز األكسجين للتنفس في الليل  ،والكائنات الحية األخرى كالحصان الذي يقف بجوارك

وأنت أثناء الليل ال تقوم بعملية البناء الضوئي فتقف عملية البناء الضوئي لديك وتبقـى   ،والنهار

اآلن استنتج على ماذا يدل ذلك؟ يدل  ،والحيوانات تستمر في التنفس ،عملية التنفس لديك مستمرة

 ،ذلك على أن معدل البناء الضوئي الذي تقوم به أنت يكون في النهار أكبر من معـدل التـنفس  

خذ وقتـك   ،وتأملها ،فكر بها جيدا ،وعملية التنفس في أثناء الليل أكبر من معدل البناء الضوئي

تذكر عملية التنفس  ،القي نظرة أخيرة عليها ،النهاء ما قامت به أوراقك اآلن استعد. في التفكير

وعند االنتهاء اجلس مع نفسك لتعود إلـى حجمـك    ،وتبادل للغازات مع الكائنات الحية األخرى

 .وحينما تتهيأ لذلك؛ يمكنك العودة إلى غرفة الصف وتفتح عينيك ،الطبيعي
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في المدارس الخاصة والحكومية في منطقة  الصف السادس طالبعدد : )11(ملحق 

  جنوب نابلس

 أسماء المدارس
شعب عدد 

 الذكور

شعب عدد 
 ناثاإل

عدد الشعب 
 طةمختلال

مجموع 
 طالبال

 الذكور

مجموع 
الطالبات 

 ناثاإل

 0 91 0 0 3 بيتا األساسيه للبنين

 63 0 0 2 0 بيتا األساسية المختلطة

 45 0 0 1 0 بيتا األساسية للبنات

 0 37 0 0 1 السالم األساسية للبنبن

 0 33 0 0 1 مادما الثانوية للبنين

 23 0 0 1 0 مادما الثانوية المختلطة

 0 31 0 0 1 بورين الثانوية المختلطة

عصيرة القبلية الثانوية 
 للبنات

0 1 0 0 39 

عصيرة القبلية الثانوية 
 المختلطة

1 0 0 36 0 

 0 42 0 0 1 عورتا الثانوية للبنين

 72 0 0 2 0 عورتا الثانوية للبنات

 0 41 0 0 1 عورتا األساسية للبنين

 55 0 0 2 0 عوريف الثانوية للبنات

 0 52 0 0 2 عوريف األساسية للبنين

 0 19 0 0 1 أودال األساسية للبنين

 21 0 0 1 0 أودال األساسية المختلطة

عمر بن الخطاب 
 األساسيه للبنين

3 0 0 105 0 

 78 0 0 3 0 حواره األساسية للبنات

 29 0 0 1 0 عينابوس الثانوية للبنات

 0 36 0 0 2 عينابوس الثانوية للبنين
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 0 93 0 0 3 جماعين األساسية للبنين

 79 0 0 2 0 جماعين األساسية للبنات

 0 25 0 0 1 أوصرين الثانوية للبنين

 26 0 0 1 0 أوصرين الثانوية للبنات

 0 77 0 0 2 األساسيه للبنينعقربا 

 61 0 0 2 0 عقربا األساسية للبنات

خالد بن الوليد األساسية 
 للبنين

2 0 0 55 0 

خولة بنت االزور 
 األساسية للبنات

0 2 0 0 50 

 33 0 0 1 0 يتما الثانوية للبنات

 0 19 0 0 1 ن الثانوية للبنينقبال

 0 26 0 0 1 ن األساسية للبنينقبال

 49 0 0 2 0 األساسية للبناتن قبال

 32 0 0 1 0 الزهراء الثانوية للبنات

 0 23 0 0 1 جوريش الثانوية للبنين

 18 0 0 1 0 جوريش الثانوية المختلطة

 0 65 0 0 2 قصرة األساسية للبنين

 57 0 0 2 0 قصرة الثانوية للبنات

 0 37 0 0 1 تلفيت الثانوية المختلطة

 33 0 0 1 0 للبناتتلفيت الثانوية 

اللبن الثانوية / السأوية 
 المختلطة

2 0 0 67 0 

السأوية األساسية 
 المختلطة

0 1 0 0 36 

مجدل بني فاضل 
 الثانوية للبنين

1 0 0 32 0 

مجدل بني فاضل 
 الثانوية للبنات

0 1 0 0 39 
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 32 0 0 1 0 اللبن الثانوية للبنات

قريوت الثانوية 
 المختلطة

1 0 0 38 0 

 28 0 0 1 0 قريوت الثانوية للبنات

 8 8 1 0 0 جالود الثانوية المختلطة

عمورية األساسيه 
  المختلطة

0 0 1 10 2 

 0 29 0 0 1 دوما الثانوية المختلطة

 30 0 0 1 0 دوما األساسية المختلطة

خربة الطويل األساسية 
 المختلطة

0 0 0.5 3 1 

 0 35 0 0 1 الراشد الثانوية للبنين

محمد بن راشد آل 
 مكتوم الثانوية للبنات

0 1 0 0 32 

 30 0 0 1 0 بورين الثانوية للبنات

عبد الرحيم عودة 
 محمود األساسية للبنين

1 0 0 34 0 

 2 12 1 0 0 زهرة المدائن

رواد المعرفة األساسية 
 الخاصة

0 0 1 19 4 

 2 17 1 0 0 طيور الجنة

 طالبمجموع  ال
 النهائي

38 36 5.5 1247 1109 
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The Effect of Using Science Fiction Stories on the 

Development of Concepts of Sixth Grade Students 

with Different Learning Style in Palestine 
By 

Shaima Basel Mohammed Odeh 
Supervised by 

Dr. Abdel-Ghani Hamdi Saifi 

Abstract 

This study aims to investigating the effect of using science fiction in 

teaching science on developing scientific concepts of sixth grade students 

with different learning style. The present study attempted to answer the 

following questions: 

1. What is the effect of using science fiction stories on scientific 

concepts of sixth grade students? 

2. Does this effect differ by the method of learning and learning style 

and interaction between them? 

The study sample consisted of 60 students selected purposefully 

from the sixth basic grade at the Beita Basic School in the Southern Nablus 

Directorate of Education. The class consists of two sections، one of them 

was selected randomly to represent the experimental group (n. 30) students 

that learned by using science fiction whereas the other was selected to 

represent the control group (n. 30) students that learned by using the 

normal method. 
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In order to achieve the study objectives، the researcher prepared the 

following study instruments: 

The Concept Development Test that consisted in its final version of 14 

items of four multiple choices, The Modified Version of Kolb Learning 

Style Test that consists of 9 items of four multiple choices, and Interviews.  

To answer the study questions، the Analysis of Covariant 

(ANCOVA) model (4×2) was administered. The study reached the 

following findings: 

There is a significant difference between the mean of the scores of the 

experimental and control study groups obtained in the concept achievement 

test attributed to the method, and there is a significant difference between 

the mean of the scores of the experimental and control study groups 

obtained in the concept achievement test attributed to the interaction 

between the method and learning style.  

In light of these finding, the researcher recommended using science 

fiction in teaching science due to its role in developing science concepts, 

training science teachers in using this method, carrying out other studies 

related to science fiction in teaching science and applying it on various 

grade levels.  




