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دورة التعلم الخماسية )(5Es
التوجه إلى بناء عقول
يتبنى التربويون في الوقت الحاضر فكراً منبثقا ً من تصورات النظرية البنائية،١حيث أصبح
ّ
المتعلمين وتنمية مھاراتھم بدال من ملء عقولھم بالمعارف دون التفاعل النشط ،وقد تبلورت النظرية البنائية في
صورتھا اإلجرائية على شكل نماذج وطرق للتدريس والتقويم .ومن نماذج التدريس التي القت قبوال واسعا ً دورة
المطورة.
التعلم الخماسية ) (Learning Cycleوھي التي تتبناھا مناھج العلوم
ّ

ﺱ /فما ھي دورة التعلم الخماسية ؟ وبماذا تمتاز دورة التعلم الخماسية عن غيرھا من طرق التدريس؟ وما خطوات دورة
سميت بدورة تعلم ؟ وما سبب تسميتھا بالخماسية ) (5Es؟ ما مفردات دورة التعلم ؟ و كيف
التعلم الخماسية ؟ ولماذا
ّ
ُتنفذين درسك بتطبيق خطوات دورة التعلم الخماسية كما جاء في مقرر العلوم الطبيعية؟

لمحة تاريخية-:
صممت ھذه اإلستراتيجية التدريسية في األصل من أجل برنامج تدريس مناھج العلوم (SCIS ) Science
Curriculum Improvement Studyالذي قام بتطويره روبرت كاربلس من جامعة كاليفورنيا األمريكية
بحيث ينسجم ھذا البرنامج مع خصائص الطفل اإلنمائية ويساعد في توفير الظروف والشروط التي تعين في نموه
الفكري ،وقد استثمرت طريقة التدريس بدورة التعلم ھذه في تدريس العلوم بمختلف فروعھا في مناھج ليست
أصالً جزءاً من منھاج  SCISإذ قام العديد من الباحثين في مجال التربية العلمية بتطويعھا واختبار فعاليتھا
كأسلوب تدريس عام في العلوم ؛ ونتيجة لھذه البحوث والدراسات الكثيرة اكتسبت ھذه الطريقة شھرة كبيرة جداً
في تدريس العلوم .
ودورة التعلم ) -:(Learning Cycleھي طريقة تعلم وتعليم تتعدى مجرد االھتمام بمحتوى المادة العلمية إلى
التركيز على الجانب العلمي والطريقة التي يتعلم بھا التلميذ وھي أسلوب يعرض المتعلمين للفحص والتجريب
تقدم دورة التعلم
العملي وذلك بجعلھم يكتشفون المواد ثم يبنون المفھوم،ثم يطبقون ھذا المفھوم على فكرة جديدةّ .
العلم كطريقة بحث وتفكير تدفع الطالب ة للتفكير،وبالتالي تھتم بتنمية التفكير والمھارات العملية لدى المتعلم
وتنسجم مع الكيفية التي يتعلم بھا التالميذ من خالل الدورة يقومون الطلبة أنفسھم بعملية االستقصاء التي تؤدي
إلى التعلم استنادا إلى النظرية البنائية "علّم الطالب كيف يتعلم " .
وتمتاز دورة التعلم عن غيرھا من طرق التدريس بالجوانب اآلتية  :ـ
 - ١تراعي القدرات العقلية للمتعلمين فال يقدم للمتعلم من المفاھيم إال ما يستطيع تعلمه.
تقدم العلم كطريقة بحث إذ يسير التعلم فيھا من الجزء إلى الكل وھذا يتوافق مع طبيعة المتعلم الذي يعتمد
ّ –٢
على الطريقة االستقرائية عند تعلم مفاھيم جديدة.
 - ٣تدفع المتعلم للتفكير وذلك من خالل استخدام مفھوم فقدان االتزان ٢الذي يعتبر بمثابة الدافع الرئيسي نحو
البحث عن المزيد من المعرفة العلمية.
 – ٤تھتم بتنمية مھارات التفكير لدى المتعلمين ومھارة العمل بما يتناسب مع الكيفية التي يتعلم بھا الطلبة
 - ٥توفر ھذه الطريقة مجاالً ممتازاً للتخطيط والتدريس الفعال للعلوم.
ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ :

في البداية تكونت دورة تعلم العلوم كطريقة تدريس من ثالث مراحل ھي  :االستكشاف والتوصل إلى المفھوم
والتطبيق .ومع تطور أھداف تدريس العلوم في الوقت الحاضر فإن دورة تعلم العلوم أصبحت تتكون من أربع
مراحل ھي :االستكشاف ،والتفسير والتوسيع ،والتقويم .ثم تطورت في السنوات األخيرة وأصبحت تتكون
من خمس مراحل ھي :التھيئة )االنشغال( ،واالستكشاف ،والشرح و التفسير ،والتقويم ،واإلثراء والتوسع.
 -١التھيئةEngage:
تبدأ المعلمة بھا درسھا سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بطرح أسئلة على الطلبة حول موضوع أو ظاھرة
معينة أو باستخدام خبرتھا العملية بھدف التركيز على األمور التالية -:
 -١الكشف عن المعرفة السابقة لدى الطالبات )تقويم المعرفة السابقة(.
 -٢فرصة جيدة للمعلمة لمعرفة المفاھيم البديلة أو الخطأ التي تحملھا الطالبات حول موضوع الدرس
 -٣تشعر الطلبة بقصور معلوماتھم القبلية)المفاھيم القبلية( ٣حول مفاھيم ذلك الموضوع أو تلك الظاھرة.
 1النظرية البنائية :تركز على أن التعلم عملية تفاعل نشطة يستخدم فيھا المتعلم أفكاره السابقة إلدراك معاني التجارب والخبرات الجديدة
2
فقدان االتزان:حالة استثارة عقلية أو معرفية)اضطراب( نتيجة لمثير جديد أوغريب ال يتوافق مع التراكيب المعرفية الموجودة لدى المتعلم
 3المفاھيم القبلية :األفكار التي ليس لھا نفس وضع الفھم العام كأحد خصائص المعرفة المفاھيمية.
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 -٤يترتب على ھذا إصابتھم بحالة فقدان االتزان العلمي ،٤ويثير ھذا لديھم الدافعية والفضول للبحث واالستكشاف
وإبداء االھتمام بموضوع الدرس .
"من النشاطات المفيدة جدا في ھذه المرحلة االستعانة بالظواھر المتناقضة ٥أو األحداث المحيرة "
 -٢مرحلة االستكشافExploration:
تمثل ھذه الخطوة النشاط الرئيسي في الدرس وتبدأ ھذه المرحلة بتفاعل الطالبات مباشرة مع أحد الخبرات والتي
تثير لديھم تساؤالت قد يصعب اإلجابة عليھا ومن ثم فھم يقومون من خالل األنشطة الفردية أو التعاونية
واألنشطة االستقصائية بالبحث عن إجابة لتساؤالتھم ھذه وأثناء عملية البحث ھذه قد يستكشفون أشياء أو
عالقات لم تكن معروفة من قبل  .وفيھا يعطى الطلبة مواد وتوجيھات يتبعونھا لجمع بيانات بواسطة خبرات حسية
حركية مباشرة تتعلق بالمفھوم الذي يدرسونه.ويكون طور االستكشاف متمركز حول المتعلم وتكون المعلمة في
ھذا الطور مسئولة عن إعطاء الطلبة توجيھات كافية ومواد مناسبة تتعلق بالمفھوم المراد استكشافه ولكن على
أن ال تتضمن توجيھات المعلمة ما ينبغي أن يتعلمنه بصورة مباشرة ولكن من خالل أسئلة سابرة تھدف إلى
توجيه العمل في االتجاه الصحيح،ولكي نساعد الطلبة في بناء المفاھيم ينبغي توفر مواد محسوسة وخبرات
مباشرة وأخذ قضية إدارة الوقت بعين االعتبار عند التخطيط لھذه المرحلة
ويفضل للمعلم أن يستعمل األسئلة التوجيھية التالية لتساعده على البدء :ـ
• ما المفھوم المحدد الذي سيكتشفه الطلبة ؟
•ما النشاطات التي يجب أن ينفذھا الطلبة ليألفوا المفھوم ؟
• ما أنواع المالحظات والتسجيالت التي سيحتفظ بھا الطلبة ؟
•ما أنواع اإلرشادات التي يحتاجھا الطلبة ؟
•وكيف سأعطيھا لھم دون إخبارھم بالمفھوم ؟
 -٢الشرح والتفسير)التوصل إلى المفھوم( -: Explanation
تقوم المعلمة بتشجيع الطالبات على تفسير المفاھيم مستخدمات كلماتھم الخاصة وتشجيعھم على االستماع
لتفسيرات أقرانھم والمعلمة بحيث تبنى ھذه التفسيرات على المالحظات واألفكار التي قاموا بتسجيلھا في مرحلة
االستكشاف فالطلبة ھنا يركزون على نتائجھم األولية التي حصلوا عليھا من عملية االستكشاف التي قاموا
بتنفيذھا .مع مراعاة ضرورة أن تقوم المعلمة الحقا بتزويد الطالبات بالتعريفات والتفسيرات السليمة والمبنية
على الخبرات السابقة لطالباتھا أي تبني على تفسير ومالحظات الطالبات فيؤدي ذلك بالتالي إلى توجيه تفكير
الطلبة بحيث يبني الطلبة المفھوم بطريقة تعاونية ،ولتحقيق ذلك يعد التسلسل في تحديد وطرح األسئلة أمراً ھاما ً
بحيث يحدث االنتقال في التعلم من المحسوس إلى المجرد  ،ومن السھل إلى الصعب  ،ومن المعروف إلى الجديد
واألسئلة التالية تساعد المعلم على توجيه الطلبة لبناء شرح وتفسير ذاتي للمفھوم  :ـ
األسئلة اإلرشادية
لمرحلة االستكشاف

•ما أنواع المعلومات أو النتائج التي يجب أن يتحدث عنھا الطلبة ؟
•كيف أساعد الطلبة على توفير إجابات معقولة لألسئلة المطروحة؟
•كيف سأوجه الطلبة وبنفس الوقت أحجم عن إخبارھم ماذا وجدوا على الرغم من
أن فھمھم للمفھوم لم يكتمل بعد؟
•كيف سأساعدھم على استعمال المعلومات التي حصلوا عليھا لبناء المفھوم بطريقة سليمة؟
•ما األوصاف التي يجب أن يسندھا الطلبة للمفھوم ؟

ھذه األسئلة
اإلرشادية التي
تمثل أسس مرحلة
الشرح والتفسير

 -٤اإلثراء والتوسع Extend:
يكون التوسع متمركزاً حول المتعلم ويھدف إلى مساعدة المتعلم على التنظيم العقلي للخبرات التي حصل عليھا
عن طريق ربطھا بخبرات سابقة مشابھة حيث تكتشف تطبيقات جديدة لما جرى تعلمه حيث يقوم الطلبة بتطبيق
المفاھيم والمھارات التي تعلموھا في مواقف جديدة مشابھة ويجب أن ترتبط المفاھيم التي جرى بناؤھا بأفكار
وخبرات أخرى وذلك من أجل جعل الطلبة يفكرون فيما وراء تفكيرھم الراھن وألجل جعل تعلمھم ذي معنى ،ويجب
أن يطلب من الطلبة استعمال لغة المفھوم إلضافة بعد آخر له وھذا ھو المكان المناسب لمساعدة الطلبة على
تطبيق ما تعلموه وذلك بإثراء األمثلة أو بتزويدھم بخبرات إضافية إلثارة مھارات استقصاء أخرى لديھم .
واألسئلة التالية تساعد المعلمة على توجيه الطلبة على تنظيم أفكارھم  :ـ
 4فقدان االتزان المعرفي :استثارة المتعلم معرفيا ً بدرجة تفقده اتزانه المعرفي.
ً
 5األحداث المتناقضة:ھي ما يخالف توقعات الطلبة كونھا ال تنسجم مع ما لدى الطلبة من معلومات سابقة ،في حين كونھا صحيحة علميا ولھذا
يولد الحدث المتناقض شعورا داخليا في الرغبة الشديدة في المعرفة الالزمة لحل ھذا التناقض فتستثار الدافعية لديھم للتعلم.
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•ما الخبرات السابقة التي امتلكھا الطلبة ذات العالقة بالمفھوم الحالي ؟
•كيف أستطيع ربط ھذا المفھوم بالخبرات السابقة ؟
األسئلة
•وما األمثلة التي تساعدھم على فھم العالقة بين العلوم والتقنية والمجتمع؟
اإلرشادية
؟
المفھوم
ھذا
ولتطبيق
المفھوم
•ما األسئلة التي بإمكاني طرحھا لتشجيع الطلبة على اكتشاف أھمية
لمرحلة
وكيف استعمل ھذا المفھوم عبر التاريخ ؟
اإلثراء
•ما الخبرات الجديدة التي يحتاجھا الطلبة لتطبيق أو توسيع المفھوم؟
والتوسع
•ما المفھوم التالي ذي العالقة بالمفھوم الحالي؟ وكيف استطيع تشجيع اكتشاف المفھوم التالي للمفھوم؟
•ما المبررات التي سأعطيھا للطلبة إذا سألوا عن سبب أھمية ھذا المفھوم ؟
التقويم : Evaluationـ
ً
ھدفه التغلب على الصعوبات الناجمة عن االختبارات المقننة ويكون مستمرا وال يقتصر على التقويم في نھاية
الفصل أو الوحدة ويجب أن تتخذ إجراءات متعددة إلجراء تقويم مستمر ومتكامل لتعلم الطلبة ولتشجيع البناء
العقلي للمفاھيم والمھارات العملية من خالل المالحظة المباشرة للطالبات وكيفية استخدامھم للمعرفة والمھارات
وتطبيقھم للمفاھيم الجديدة والتغير الذي حدث في طريقة تفكيرھم وتشجيع الطلبة على تقويم معرفتھم ويمكن
للمعلمة تحقيق ذلك من خالل طرح األسئلة مفتوحة النھاية
ومن الممكن أن يجرى التقويم في كل طور من أطوار دورة تعلم العلوم وليس في نھايتھا فقط"طيلة وقت
الدرس" وال ينبغي تأجيلھا إلى نھاية الدرس ومن األسئلة المساعدة في ھذا الخصوص ما يأتي :ـ
•ما الذي تعلمه طالباتي ؟
•ما نتاج التعلم المتوقعة والمرتبطة بأھداف الدرس؟
•ما أنواع تقنيات تقويم الخبرات اليدوية الالزمة للتأكد من مدى إتقان الطلبة للمھارات األساسية مثل المالحظة
والتصنيف والقياس والتنبؤ واالستدالل؟
األسئلة
•ما أنوع التقنيات المناسبة للطلبة لعرض وتوضيح مھارات عمليات العلوم المتكاملة ؟
اإلرشادية
•كيف أستطيع استعمال الصور لمساعدة الطلبة على كشف قدراتھم على التفكير في المسائل
لمرحلة
التقويم
التي تتطلب استيعاب المفاھيم األساسية وعلى تكامل خبراتھم؟
•ما أنواع األسئلة التي أستطيع طرحھا لمساعدة الطلبة على كشف قدراتھم على استعادة ما تعلموه؟
•كيف يقمن الطالبات بعرض وتوضيح ما تعلموه ألقرانھم ؟
ﺳﺒﺐ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ:
 -١أن الدورة ديناميكية فما أن تنتھي حتى تبدأ من جديد.
 -٢أن الدورة تتكون من أطوار كما في دورة حياة المخلوقات الحية حيث يؤدي كل طور إلى الطور الذي يليه أي
أنھا متصلة الحلقات فخطوات دورة التعلم متكاملة فيما بينھا،بحيث تؤدي كل منھا وظيفة معينة تمھد للخطوة التي
تليھا .
توضيح ذلك-:
مرحلة التھيئة :تؤدي إلى استثارة المتعلم معرفيا بدرجة تفقده اتزانه المعرفي أي توصل المتعلم إلى الحالة
الذھنية التي أطلق عليھا بياجيه اسم "عدم االتزان"
٦
ثم مرحلة االكتشاف :التي يتفاعل فيھا المتعلم مع أنشطة تلك المرحلة عبر عمليات ذھنية وتسمى "بالتمثل"
ومن شأن تلك الحالة أن تدفع بالمتعلم إلى البحث طلبا عن معلومات جديدة ربما يصل إليه بنفسه أو من خالل
مناقشته لزمالئه أو من خالل ما يقدم للمتعلم من معلومات خالل مرحلة الشرح والتفسير.
ثم مرحلة الشرح والتفسير :التي تعين المتعلم على استعادة حالة االتزان من خالل عملية ذھنية أخرى ھي
"المواءمة" ٧وعمليات التمثل والمواءمة تعدان ركيزة عملية التنظيم الذاتي والتي تعد في رأي بياجيه ٨من أھم
العوامل التي تؤثر في النمو المعرفي
ثم مرحلة التوسع واإلثراء :ولكي تكتمل دورة التعلم بقي أن تنظم المعلومات التي اكتسبھا المتعلم ضمن ما لديه
من تراكيب معرفية وذلك من خالل عملية التنظيم التي يقوم بھا المتعلم من خالل ممارسته ألنشطة تعليمية إضافية

 6التمثل:عملية عقلية مسئولة عن استقبال المعلومات من البيئة ووضعھا في تراكيب معرفية موجودة عند الفرد.
 7المواءمة:عملية عقلية مسئولة عن تعديل األبنية المعرفية لتتناسب مع ما يستجد من مثيرات.
 8جان بياجيه :واضع وباني اللبنات األولى للنظرية البنائية فھو القائل "بأن عملية المعرفة تكمن في بناء أو إعادة بناء موضوع المعرفة
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مماثلة ألنشطة مرحلة االستكشاف من خالل مرحلة التوسع واإلثراء وأثناء ممارسة المتعلم ألنشطة تلك المرحلة
فقد تصادفه خبرات جديدة تستدعي قيامه مرة أخرى بعملية المماثلة .
وھكذا تبدأ حلقة جديدة من دورة التعلم .
ﺱ  /ﻣﺎ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺮﻣﺰ ﺍﳌﺨﺘﺼﺮ ) (5Es؟
المقصود بالرقم  ٥ھو عدد الخطوات في دورة التعلم ،والمراد من حرف  Eليس كلمة  EDUCATIONوإنما
المعني بھا ھو الحرف األول المشترك من مسمى كل خطوة من خطوات دورة التعلم الخماسية كالتالي-:

Engage
Exploration
Explanation
Extend
Evaluation

عدم االتزان

التمثل

المواءمة
"استعادة حالة
االتزان"

اإلثراء
والتوسع

التقويم
التنظيم

خالل االستعراض السابق مررت بمفردات النظرية البنائية األساسية وأيضا مرادفات دورة التعلم الخماسية
التربوية ..وذلك عن قصد بھدف ممارسة خطوات ومراحل دورة التعلم الخماسية عليك كمتعلمة..
الفكرة الرئيسية-:
مفھوم النظرية البنائية والتي انبثقت
منھا دورة التعلم الخماسية

عرض المفردات
النظرية البنائية
خلل باالتزان المعرفي
الضغوط المعرفية
التمثل
المواءمة " إعادة االتزان "
التنظيم الذاتي
التكيف
إن التساؤالت عادة ما تالزم الفكر المفتوح
س  /ما المراد تعلمه كمعلمة فيزياء ؟
مفھوم النظرية البنائية والتي انبثقت منھا دورة التعلم التي من خالل خطواتھا تنفذين دروس مقرر الفيزياء
المطورة.
الطبيعية
ّ
س  /ما حاجتك الملحة الحالية كمعلمة فيزياء لتعلم ذلك ؟
لإلعداد السليم والتنفيذ الواعي لدروس مقررات الفيزياء الطبيعية المطورة من خالل دورة التعلم.
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فھل العرض السابق أثار االھتمام لديك وتسبب بحدوث خلل في االتزان المعرفي سعيا ً للوصول لحالة استعادة
االتزان والمواءمة والتكيف بين ما تعرفينه سابقا وما استجد اآلن في طريقة تدريس مقررات العلوم الطبيعية إن
كانت اإلجابة نعم فتابعي مسيرتك معنا لنصل بك إلى بر األمان ولتكتمل دورة التعلم بأن ننظم المعلومات التي
اكتسبتھا ضمن ما لديك من تراكيب معرفية مسبقة خالل عملية التنظيم الذاتي .
مناقشة الفكرة الرئيسية-:
النظرية البنائية ) البنائية نظرية في التعلم المعرفي (
يمكن توضيح مفھوم النظرية البنائية من خالل أن البنائيين التربويين قد وجھوا جلّ اھتمامھم صوب اإلجابة عن
السؤال التالي  ) -:كيف يكتسب الطالب المعرفة ؟ وإلعادة صياغة السؤال بلغتھم :
) كيف نتوصل لمعرفة ما نعرف؟ ?( How come we come to know what we know
فما الذي تؤكد عليه ھذه النظرية ؟
ترتكز النظرية البنائية باعتبارھا نظرية في التعلم المعرفي على مجموعة من االفتراضات األساسية
• التعلم عملية بنائية ٩نشطة ١٠ومستمرة
• تتھيأ للتعلم أفضل الظروف عندما يواجه بمشكلة أو مھمة حقيقية
• تعتمد على فكرة أن جميع أنواع المعرفة تبنى على المعارف والخبرات السابقة للفرد أي أن المعرفة القبلية
للمتعلم شرط أساسي لبناء العلم ذي المعنى
١١
• الھدف من عملية التعلم إحداث تكيفات تتواءم مع الضغوط المعرفية الممارسة على خبرة الفرد
} إن التعلم المعرفي من خالل منظور النظرية البنائية ما ھو إال نمو أو تعديل في التراكيب المعرفية {
توضيح المفردات وتطويرھا
فما ھي التراكيب المعرفية ؟
إن اإلنسان يتكيف مع بيئته )بيولوجيا( باستخدام عددا من التراكيب الجسدية مثل األسنان والمعدة لتساعده على
التكيف فاألسنان لتفتيت الطعام والمعدة للھضم وبالمثل يرى البنائيين أن التكيف العقلي أو المعرفي يلزمه
مجموعة من التراكيب المعرفية والعقلية داخل عقل اإلنسان ،وتختلف التراكيب المعرفية عن التراكيب الجسدية في
أن التراكيب المعرفية ال يمكن مالحظتھا مباشرة و إنما نستدل عليھا من سلوك الطالبة فنحن ال نستطيع أن نشاھد
الجاذبية األرضية ولكن نستدل عليھا بسقوط األشياء.
س /كيف نستدل على التراكيب المعرفية من خالل مالحظتنا لسلوك الطالبة ؟
إذا قدمنا لطالبة في الثامنة من عمرھا مسطرتين )أ( و )ب( وكانت )أ( أقصر من )ب( ثم عرضنا عليه مسطرة
)جـ( أطول من )أ( وأخفينا )جـ( ثم سألناھا مقارنة طول )أ( مع )جـ( ستجيب )جـ(..يمكنك أن تستدلي من إجابتھا
بأن لديھا تركيبا ً معرفيا ً  ..ھذا التركيب ساعد الطالبة على التكيف المعرفي أو العقلي ،فإن حدث وصادفت مشكلة
معينة فإنھا ستستخدم ھذا التركيب لحلھا أو فھمھا أو تفسيرھا " مثل تكليفھا بتصنيف مجموعة من أوراق
النباتات المختلفة ترتيبا تصاعديا من أقلھا عرضا ً وانتھاء بأعرضھا" فلن تجد صعوبة  ،مع اعتبار أن التراكيب
المعرفية دائما تكون في حالة تغير وتعديل مستمر خاصة أثناء الطفولة والمراھقة.
س/فما ھي أھم العوامل التي تلعب دورا رئيسا في النمو أو التعديل المستمر في التراكيب المعرفية ؟
أھم العوامل ھي ما ُيعرف بالتنظيم الذاتي أو الموازنة ...ما المقصود بالتنظيم الذاتي أو الموازنة ؟
عندما تتفاعل الطالبة مع البيئة المحيطة بھا فتصادف مثيرا غريبا عليھا أو مشكلة تتحدى فكرھا " مرحلة التھيئة
"ومن ثم تحاول استخدام التراكيب المعرفية الموجودة في عقلھا لتفسير أو فھم ھذا المثير أو حل تلك المشكلة.
فإن لم تتوافر لديھا التراكيب المعرفية الالزمة فإنھا تكون في حالة استثارة عقلية أو اضطراب أو كما يسميھا
البنائيون "حالة عدم اتزان " وقد تؤدي إما أن تنسحب الطالبة بعيدا عن ھذا المثير أو المشكلة أو قيامھا
بمجموعة من األنشطة"االستكشاف" لفھم المثير أو حل المشكلة  .وتؤدي ھذه األنشطة إلى تكوين تراكيب معرفية
جديدة "الشرح والتفسير"
يحدث
مثير جديد

استجابة
عدم اتزان

تؤدي
القيام بأنشطة التعلم

تتكون
لفھم المثير

تعديل
تراكيب معرفية جديدة "تمثل"

التكيف
نموا في التراكيب المعرفية "المواءمة"

العودة إلى حالة االتزان المعرفي

 9التعلم عملية بنائية :يعني التعلم باعتباره عملية بنائية إبداع المتعلم لتراكيب معرفية جديدة)منظومات معرفية( تنظم وتفسر خبراته مع
معطيات أو )ظواھر( العلم المحسوسة.
 10التعلم عملية نشطة:أي أن يكون المتعلم نشطا ً بحيث يبذل جھداً عقليا ً للوصول الكتشاف المعرفة بنفسه.
11الضغوط المعرفية:ھي عناصر الخبرة التي يمر بھا المتعلم وال تتوافق مع توقعاته ومن ثم تمنعه من تحصيل النتائج كما يريد.
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الخالصة -:التعلم المعرفي عند البنائيين بالدرجة األولى ھو عملية تنظيم ذاتية للتراكيب المعرفية للفرد تستھدف
مساعدته على التكيف .بمعنى أن الطالبة تسعى للتعلم من أجل التكيف مع الضغوط المعرفية الممارسة على
خبرتھا السابقة خالل تفاعلھا مع أنشطة التعلم.وھذه الضغوط غالبا ما تؤدي إلى حالة من االضطراب أو
التناقضات في التراكيب المعرفية لدى الطالبة ومن ثم تحاول الطالبة من خالل عملية التنظيم الذاتي أو )الموازنة(
بما تشمله من عمليتي المماثلة والمواءمة استعادة حالة التوازن المعرفي ..ومن ثم تحقيق التكيف مع ھذه
الضغوط المعرفية.ويمكن بوجه عام القول }بأن التمثل تعني أن المتعلم قد تكيف ويمكن معالجة الموقف الذي
يواجھه،والمواءمة تعني أنه يجب أن يتغير من أجل أن يتكيف{ والتمثل والمواءمة عمليتان مكملتان لبعضھما
البعض ونتيجتھما تصحيح األبنية المعرفية وإثراؤھا وجعلھا أكثر قدرة على التعميم وتكوين المفاھيم ..أي أن
عملية اكتساب المعرفة عند البنائيين تعد عملية بنائية نشطة و مستمرة..
ويفترض أن خطوات دورة التعلم تحقق آليات عمليات التنظيم الذاتي )التمثل والمواءمة( وصوال إلى التكيف مع
الضغوط المعرفية البيئية.
مثال  -:الطفلة التي تتنبأ بأن كمية الماء نفسھا التي ُتصب في كأس قصير عريض سيصل إلى نفس المستوى إذا
ما صب في كأس آخر طويل ضيق.وعندما تالحظ أن مستوى الماء في الكأس الثاني أعلى منه في الكأس األول
فإنھا تصاب باالنزعاج أو االضطراب )خلل في التوازن المعرفي ( بين ما ھو متوقع وما نشاھده أمام ناظرينا.يمثل
ھذا االضطراب ضغطا معرفيا على الطفلة،فتنطلق بعض التنظيمات )أو األفعال العقلية( من أجل العمل على تخفيف
حدة االضطراب )كأن تعيد صب الماء في الكأس العريض( لتتأكد من مستواه وفي نھاية األمر ومن خالل أنماط
أخرى من التنظيمات )ذات العالقة بعملية التمثل والمواءمة( فإن الطفلة تبدأ بفھم السبب الذي يجعل مستوى الماء
في الكأس الطويل الضيق أعلى منه في الكأس القصير المتسع ،ومن ثم تستعيد توازنھا المعرفي .أي تتكيف مع
حالة الضغط المعرفي الذي تعرضت له.
وبعد ھذا اإلطار النظري والضروري فھمه لتطبيق دورة التعلم في تنفيذ الدروس سنتناول أھداف كل خطوة في
دورة التعلم وكيفية استعراضھا مع الطالبات من خالل وصف تفصيلي لكل خطوة من خطوات دورة التعلم و
إجراءاتھا كما جاءت في مقرر الفيزياء ،حيث يحتوي كل درس في الكتاب على ثالث خطوات ھي خطوات دورة
التعلم .

أوالً -:عناصر التقديم للدرس
التركيز – ١٢االستكشاف

١٣

خطواته

األھداف

١٣

 12التركيز :التھيئة ويطلق عليھا أيضا االنشغال ) ،جذب االھتمام(
ً
 13يجب الحرص عند تھيئة الطلبة لتعلم موضوع فصل جديد إخبارھم مقدما بأھداف الدرس كما ذكرت في دليل المعلم والتأكد من فھمھم لھا
ويفضل كتابتھا.
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أوال  -:عناصر التقديم للدرس وتنقسم إلى )التركيز والربط مع المعرفة السابقة (
 (١التركيز -:نشاط محفز عرض قصير أو نشاط يوضح محتوى الدرس  ،ويجذب انتباه الطالبات مع مراعاة أن يتم
تحفيز الطالبة من خالل فقدان االتزان المعرفي لديھا.

 (٢الربط مع المعرفة السابقة ) -:المعرفة القبلية للمتعلم شرط أساسي لبناء التعلم ذي المعنى (
س  /ما أھمية وفائدة الربط مع المعرفة السابقة أو المعرفة القبلية للمتعلم ؟
 (١ألنھا موجودة لدى جميع الطلبة  (٢تؤثر بصورة أساسية في فھم الطلبة  (٣المعرفة السابقة مقاومة للتغيير
ألن معرفة المتعلم القبلية تعد شرطا ً أساسيا ً لبناء المعنى ،حيث إن التفاعل بين معرفة المتعلم الجديدة و معرفته
السابقة تعد أحد المكونات المھمة في عملية التعلم ذي المعنى.فقد تكون ھذه المعرفة بمثابة الجسر الذي تعبر
عليه المعرفة الجديدة إلى عقل المتعلم وقد تكون عكس ذلك حيث تعمل بمثابة العقبة أو الحاجز الذي يمنع مرور
ھذه المعرفة إلى عقل المتعلم.
والنقطة المھمة التي تميز النموذج البنائي في اكتساب المعرفة عن غيره من نماذج التعلم المعرفي ھي النقطة
الخاصة بتأثير ما ُيعرف بالمعرفة التلقائية )الذاتية( ١٤باعتبارھا أحد صور المعرفة القبلية على التعلم المعرفي و
المعرفة التلقائية والتي ُتعرف أيضا ً بالمعرفة الساذجة أو المعرفة الحدسية ھي معرفة يكتسبھا الطلبة من خالل
تفاعلھم مع البيئة حيث أنھن يبنون ألنفسھم منظومات معرفية يستخدمونھا في تفسير ظواھر و أحداث البيئة التي
يعيشون بھا أي إلعطاء معنى لخبراتھم ھذه .وتلك المنظومات المعرفية ُتبنى على مر الوقت.وھي تقابل نوع آخر
من أنواع المعرفة وھي ما ُيعرف بالمعرفة المنھجية أو الشكلية.١٥
ما نريد التأكيد عليه أن بعضا ً من ھذه المنظومات المعرفية التلقائية أو الذاتية ذات العالقة بالظواھر الطبيعية قد
تتعارض مع المنحى العلمي السائد أي أنھا قد تتعارض مع معطيات العلم الحديث وھذه الظاھرة ُتعرف بالمفاھيم
الشائعة أو المفاھيم الخاطئة أو األخطاء المفاھيمية أو )األطر المغايرة ( سيتم تفصيل الحديث عنھا الحقا ً.
وھنا يظھر بوضوح أھمية الربط مع المعرفة السابقة بھدف أن يتم تقويم ھذه المعرفة السابقة تقويما تشخصيا لم
ما قد يكون من تأثير كبير للفھم الخاطئ – باعتباره صورة من صور المعرفة القبلية – على اكتساب المعرفة
العلمية وھذا ما لفت النظر إليه أصحاب النموذج البنائي في اكتساب المعرفة وھو ما قد يميز ھذا النموذج عن
غيره من النماذج في خطوة التھيئة .
وھنا نجد سؤاال يطرح نفسه في ھذا المقام مؤداه
س /ھل يمكن تغيير تلك المفاھيم الخاطئة عن الظواھر الطبيعية بإخبار الطلبة بالمفاھيم العلمية الصحيحة ؟
أثبتت نتائج البحوث التربوية العديدة أن ھذه المفاھيم الخاطئة مقاومة للتغيير وبصورة الفتة للنظر حتى إنھا قد
تظل قابعة ومثبتة في المنظومات المعرفية للكبار )حتى التعليم الجامعي أحيانا ً( .
ما ھو ھدف مرحلة الربط مع المعرفة السابقة ؟
 (١التأكد من تمكن الطالبات من متطلبات التعلم المسبقة المرتبطة بموضوع التدريس لديھن قبل تدريسھن
موضوع الدرس الجديد.
 (٢توظيف ھذه المعلومات السابقة لبناء التراكيب المعرفية الجديدة للدرس.
 (٣االكتشاف و التنبه إلى أية مفاھيم غير صحيحة قد تكون لدى طالباتك.
س  /ما ھي األساليب التي تتبعھا المعلمة للتأكد من متطلبات التعلم السابقة لدى طالباتھا ؟
 -١طرح أسئلة على الطالبات تعمل على استدعاء متطلبات التعلم السابقة لديھم والالزمة لتعلم موضوع الدرس
الجديد ،وھدف ھذه األسئلة ھو الكشف عن مدى تمكنھم من بعض المعلومات –التي سبق لھم تعلمھا -وتكون
الزمة لفھمھم ذلك الموضوع )المناقشة التمھيدية(.
 -٢القيام بمراجعة شفوية ) األكثر استخداما ً في دروس مقرر الفيزياء المطور في مرحلة الربط بالمعرفة السابقة(
يتم من خاللھا تذكير الطالبات بالمعلومات والمھارات الالزمة لتعلم موضوع الدرس.
 -٣توجيه الطلبة إلى حل مجموعة من األسئلة التي تغطي اإلجابة عنھا متطلبات التعلم السابقة ،ويطلق على ھذه
األسئلة )األسئلة التحضيرية(.

 14المعرفة الذاتية :ھي معرفة يكتسبھا المتعلم ذاتيا ً من خالل تفاعلھم مع البيئة أي يبنون ألنفسھم منظومات معرفية يستخدمونھا في تفسير
ظواھر وأحداث البيئة.
 15المعرفة المنھجية :وھي التي يكتسبھا المتعلم من خالل عملية تعليم رسمية )مدرسية(.
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و تنقسم مرحلة التھيئة إلى قسمين يتم توضيحھا بالجدول التالي-:
نوع التھيئة

الھدف منھا

تھيئة الفصل

دعم لعملية
التخطيط
الضرورية لتنفيذ
الدروس

التھيئة "التركيز" للدرس

تم ذكرھا صـــ

وقت تقديمھا
عند بدء دراسة فصل جديد

٧

عند بدء كل درس جديد

إجراءات تقديمھا
 (١نظرة عامة على الفصل "مقدمة
توضع بجوار صورة الفصل بحيث تصف
محتوياته"
 (٢تقديم ألھداف الفصل
١٧
 (٣جدول التعلم
 (٤األھمية "توفر إجابة مقنعة للسؤال:
لماذا نتعلم ھذا؟
ّ (٥
فكرُ:يطرح فيه سؤال يربط محتويات
الفصل بالحياة اليومية بحسب ما جاء في
الصورة "يجب توظيف صورة الفصل في
خطوة ّ
فكر"
 (٦المفردات الرئيسية "خطوة اختيارية"
 (٧مرحلة االستكشاف"التجربة
االستھاللية" نشاط استقصائي.
 (١نشاط محفز
 (٢الربط مع المعرفة السابقة
١٦

جدول التعلم-:
عبHHارة عHHن مخطHHط يتكHHون مHHن ثالثHة أعمHHدة تHستخدمه المعلمHة أثنHHاء تنفيHHذ مراحHHل الHHدرس المختلفHHة ويحتHHوي علHHى
إجابات عن األسئلة اآلتية:
• ماذا يعرف الطالب من قبل.
• وما الذي يريدون معرفته خالل ھذه الحصة.
• وماذا تعلموا فعالً )بعد نھاية الدرس(.
تتم تعبئة العمود األول في مرحلة التھيئة للدرس.
يعبأ العمود األول بعد عمل عصف ذھني للطالب حول الفكرة الرئيسة للدرس
تتم تعبئة العمود الثاني بعد االنتھاء من تقديم الدرس.
يحتوي العمود الثاني على المعارف و المھارات التي يريد المعلم تقديمھا للطالب.
تتم تعبئة العمود الثالث في مرحلة التقويم النھائي.
يحتوي العمود الثالث على ما تعلمه الطالب أثناء الحصة.
كما سبق التوضيح ھناك مرحلتين ُيستعان بھا بجدول التعلم عند التھيئة للفصل وأثناء تنفيذ الدرس كما تم ذكره.
ويستعان أيضاً بجدول التعلم في الكشف عن األخطاء المفاھيمية .
ُ
ماذا نعرف

ماذا نريد أن نعرف

 -١الحركة ھي تغيير موضع جسم بالنسبة آلخر
 -٢أنواع الحركة :انتقالية أو دورية
 -٣مفھHوم الحركHة:الجHسم المتحHرك ھHو الHذي يغيHر موضHعه
في الفضاء خالل فترات زمنية مختلفة
 -٤تعريف المسافة :ھHي المقHدار الHذي يتحركHه الجHسم ،المHسافة

 -١كيف أصف حركة أي جسم ؟
-٢كيف أعمل مخطط توضيحي لوصف الحركة لجسم مادي
) مخطط حركة عداء ،راكب دراجة ،طائر أثناء الطيران(؟

بين نقطتين ھي طول الخط المستقيم بHين ھHاتين النقطتHين لمHوقعين
على سطح األرض ،نقصد ھنا عادة المسافة على طول السطح.

ماذا تعلمنا

 -٤ما المقصود باإلزاحة ؟ وما الفرق بينھا وبين المسافة؟

 16نظرة عامة على الفصل:تمثل تحديد الفكرة العامة للفصل بأكمله
يقوم تعلم الطالبة.
 17جدول التعلم :ھو مخطط تربط الطالبة عن طريقه بين معرفتھا السابقة والمعرفة الجديدة  -موضوع الدرس  -كما أنه ّ
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٨

استخدامات جدول التعلم
 -١التھيئة للفصل
 -٢أثناء تنفيذ الدرس
 -٣الكشف عن األخطاء المفاھيمية

أوقات استخدامه
عند بدء دراسة فصل جديد
عند بدء دراسة درس جديد تزامناً مHع خطHوات دورة الHتعلم )تقHديم
للHHدرس "تھيئHHة أو تحفيHHز" ،تHHدريس "شHHرح وتفHHسير" ،خاتمHHة
الدرس "تقويم" (
الكتشاف األخطاء المفاھيمية وتتبع مراحل معالجتھا وتصحيحھا.

يتم عرض التجربة االستھاللية أثناء التقديم للفصل خالل خطوة االستكشاف بصورة نشاط استقصائي يمكن
تلخيصه كالتالي-:

االستكشاف
أنشطة استقصائية
تتضمن

األھداف

طريقة العمل

المواد واألدوات

يخطط مسبقا ً

زمن النشاط

مھارات التفكير

لكل من

توزيع الطلبة

التدريس االستقصائي-:
يستند إلى فلسفة تعليمية ترى أن تعلم الطالبة للمعرفة يكون ذا معنى ّإذا مرت ّبمجموعة من أنشطة التعلم التي
توصلھا إلى اكتساب ھذه المعرفة بنفسھا مع قليل من التوجيه والمعاونة إذا لزم األمر ،وذلك بدالً من تلقي
المعرفة في صورة جاھزة من المعلمة أو الكتاب ،أي أن الطالبة طبقا ً لھذه الفلسفة تكون منتجة للمعرفة وليس
مستھلكة لھا،وتكون مسئولة عن تحقيق المعلومات وتكوين المفاھيم
تقدم يكون التدريس االستقصائي نشاط موجه من قبل المعلمة يتيح للطالبات ممارسة عملية االستقصاء من
ومما ّ
خالل عمليات ذاتية من قبل الطلبة أنفسھم عندما ُيحفزون على دراسة ظاھرة أو موضوع معين،بغرض اكتشاف
معلومات عنه أو حل مشكالت أو طرح تساؤالت بشأنه .
١
س  /ما المقصود باالستكشاف ؟
ج  /استكشاف المفھوم.
خطوة االستكشاف في مقرر الفيزياء المطورة-:
و تبدأ بالتفاعل المباشر بين الطالب والخبرة الجديدة ،والتي تثير لديه تساؤالت مما يدفعه للبحث عن إجابات لتلك
التساؤالت ،وأثناء عملية البحث قد يكتشف أشياء أو أفكار أو عالقات لم تكن معروفة لديه من قبل.عبر أنشطة
كشفية استقصائية متضمنة األھداف وخطوات العمل والمواد واألدوات الالزمة لتنفيذھا والزمن المتطلب لتنفيذ

المشرفة/ھند الدوسري

٩

األنشطة والتوزيع العددي المفترض للطلبة المنفذين للنشاط االستقصائي )المھارات التفكيرية المطلوب تضمينھا
مع محتوى األنشطة االستقصائية كما جاء في دليل المعلم و كتاب الطالب وكراس النشاط(.
نوع االستقصاء المستخدم في التجربة االستھاللية-:
االستقصاء المبني
• توفر المعلمة األدوات الالزمة للنشاط لطالباتھا ،وتحدد طبيعة التعلم الكشفي )فردي -ثنائي -مجموعات
صغيرة – جميع الطالبات(
• يبدأ بطرح السؤال االستقصائي )السؤال الذي تحدد منه المعلمة مشكلة أو موضوع االستقصاء( وھو
ويفضل كتابة السؤال على السبورة ووضع خط تحته
السؤال المذكور في مقدمة التجربة االستھاللية ُ
إلعطاء الطلبة فرصة لفھم ھذا السؤال.
١٨
• الھدف من النشاط االستقصائي ) وال ُيصاغ بصورة سلوكية وإنما ُيصاغ في صورة أغراض Goalsعلى

شكل عبارات عامة غير مقيدة(
• إتاحة الفرصة للطالبات القتراح الفروض فبعدما تطرح المعلمة المشكلة على الطلبة وتمحورھا في صورة سؤال
تقول لطالباتھا:اآلن اقترحوا أكبر عدد ممكن من اإلجابات المبدئية ،فكروا جيدا وأية إجابة تعتبر مقبولة بشكل
مبدئي ما دامت لھا صلة بالسؤال االستقصائي وال توجد إجابة صحيحة و إجابة خاطئة في ھذه المرحلة من
١٩
النشاط،فكل إجابة سيتم التأكد من صحتھا فيما بعد،لذا فإن كل إجابة سنسميھا فرضية ""Hypothesis
)إذن الفروض ھي إجابات الطالبات (
٢١

• ممارسة الطلبة الطريقة االستقصائية )الطريقة العلمية( ٢٠لتنمية مھارات)عمليات(
االستقصاء)الطريقة العلمية(
• تنفيذ الطالبات لألنشطة من أجل التوصل إلجابة السؤال االستقصائي )حل المشكلة(
• النتائج المتوقعة عن النشاط االستقصائي )الوصول إلى نتائج معينة تعتمد على الفرضية (
بناء على نتائج النشاط االستقصائي "التجربة االستھاللية" ومن ثم التوصل
• التحليل ) تفسير المالحظات ً
إلى حل المشكلة واالستنتاج (
• التفكير الناقد ) أسئلة لتشجيع الطلبة على تحليل المفاھيم التي توصلوا إليھا أو قرئوا عنھا بھدف
استخالص نتائج جديدة حولھا (

ُ 18تصاغ األھداف التعليمية وفقxا ً للنمxوذج البنxائي بxصورة أغxراض عامxة لمھمxة الxتعلم يxسعى جميxع الطلبxة لتحقيقه،باإلضxافة ألغxراض ذاتيxة
)شخصية( تخص كل تلميذ أو عدة تالميذ على حدة وليس بصورة أھداف سلوكية.
 19الفروض:إجابات مبدئية للسؤال االستقصائي أو تفسير منطقي محتمل من الطلبة اعتمادا على معرفتھم ومالحظتھم لم ُتفحص أو تتأكد بعد.
 20الطريقة العلمية :ھي عمليxة منظمxة للمxشاھدة والتجريxب والتحليxل لإلجابxة عxن األسxئلة حxول العxالم الطبيعxيُ ،
وتعxد تعبيxراً اصxطالحيا عxن
الخطوات التي نتبعھا عنـدما نتطرق منطقيا ً أليxة مxشكلة .فالطريقxة العلميxة مxصطلح يxدل علxى ُ
الxنھج العلميxة المتنوعxة ومxن مكونxات الطريقxة
العلمية حل المشكالت والفرضيات.
 21مھارات )عمليات( االستقصاء :مجموعة من العمليات العقلية التي تستخدم أثناء عمليxة االستقxصاء أو االستكxشاف ومxن أبرزھxا المالحظxة،
المقارنة ،الوصف ،القياس ،التفxسير ،التنبxؤ ،فxرض الفxروض ،الxتحكم فxي المتغيxرات.ويطلxق عليھxا أيxضا ً مھxارات البحxث العلمxي أو عمليxات
العلم أو مھارات التفكير العلمي.
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١٠

ثانيا ً-:
التدريس )الشرح والتفسير(-:
للطالبات.

٢٢

عناصر تزودك بمقترحات للتعليم ،وتساعدك على توصيل محتوى الدرس

ويتم االستعانة خاللھا بالعديد من الطرق والمناحي التعليمية المتنوعة واالستراتيجيات وتوظيف وسائل وأدوات
الشرح المختلفة بھدف إتقان المفاھيم
يمكن تعداد وجمع ھذه العناصر بالشكل التوضيحي التالي-:

تجربة
الدرس

الفكرة
الرئيسية

األنشطة

تطوير
المفاھيم

األھداف

التفكير
الناقد

المفاھيم
الشائعة

األشكال
الرسوم

التقوية
التدريس
"الشرح
والتفسير"

الصور

استخدام
النماذج

أمثلة
بالصف

استخدام
التشابه

مشاريع
الفيزياء
من معلم
المناقشة

تطبيق
الفيزياء

الفيزياء
في الحياة

22

آلخر

ليس بالضرورة أن تشتمل مرحلة التدريس ) الxشرح والتفxسير( علxى جميxع العناصxر الموضxحة بالxشكل التخطيطxي أعxاله وإنمxا قxد يظھxر
بعضھا في الدرس الواحد وتتنوع ما بين درس وآخر حسب ما يتطلبه التعلم وما يناسب طبيعة ھذا الدرس.
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١١

التدريس ) الشرح والتفسير( -:
ً
أ( األھداف -:يجب الحرص عند تھيئة الطلبة لتعلم موضوع درس جديد إخبارھم مقدما بأھداف الدرس كما ذكرت
في دليل المعلم والتأكد من فھمھم لھا ويفضل كتابتھا ،مع ضرورة اإلشارة إلى تلك األھداف من حين آلخر بحيث
ال تنقطع صلة الطلبة بھا بمجرد تقديمھا لھم في بداية الدرس،بل تمتد الصلة من بداية الدرس حتى نھايته ،فيشار
لكل منھا عندما يحين وقت تنفيذھا.
ب(الفكرة الرئيHسية -:بھدف تھيئة أذھان الطلبة و تركيز االنتباه وإثارة االھتمام بنقاط الدرس األساسية قبل
الغوص في تفاصيلھا ،وتتحقق بعدة طرق منھا-:
• الطلب من التالميذ قراءة صور الدرس أو تصفحھا والتعرف على األفكار الرئيسية التي سيدرسونھا أو مناقشة
ما الذي سيتم تعلمه بحسب رأيھم.
• قراءة العبارات التوضيحية على الصور
• قراءة عناوين الدرس الرئيسة والفرعية بشكل مسموع ،وتكليفھم بوصف موضوع الدرس.
ثم استخدام المخطط
• عمل مخطط للدرس باستخدام العناوين والصور الواردة فيه كعناوين لھذا المخطط ،ومن ّ
لسؤالھم عما سوف يتعلمونه في الدرس.
٢٣
• قراءة الدرس )نص علمي( قراءة سريعة  ،وتكليف كل طالبة بكتابة جملة واحدة حول ما سوف يتعلمونه في
الدرس.
• قراءة أسئلة العناوين الرئيسية ،ثم الطلب منھم توقع ما سيتعلمونه في ھذا الدرس.
مالحظة  -:يمكنك كمعلمة اشتقاق الفكرة الرئيسية للدرس من خالل األھداف المكتوبة بكتاب الطالب حول الدرس.
مثال -:الفكرة العامة للفصل األول )الرياضيات ھي أداة التعبير عن الفيزياء(،والفكرة الرئيسية للدرس األول ھي
توظيف األساليب المنظمة،وتحليل الوحدات والتعبير عن طريق المصطلحات والرموز العلمية،جميعھا تستخدم عند
دراسة الفيزياء في مقرر الفيزياء المطور الفصل الدراسي األول.
جـ( المفردات  -:في ھذه المرحلة من تنفيذ الدرس ُيطلب من الطلبة فقط قراءة مفردات الدرس الواردة في جدول
واستخدام اللوحة الجدارية للمفردات لكتابتھا فيم ُيعرف بـ )عرض المفردات( وذلك لجعل الطالبات على ألفة
بمفردات الدرس عن طريق إتباع أحد اإلجراءات التالية-:
• قراءة مفردات الدرس
• صياغة تعريف لكل مفردة بمفھوم الطالبة،وتسجيل إجاباتھم في اللوحة الجدارية للمفردات أو على السبورة
• تكليفھم بتبادل التعريفات وتسجيلھا لمن يرغب على السبورة
• المشاركة في تعريف ھذه المفردات ،وتسجيلھا على السبورة.
• إعطاء تعريفات فقط للكلمات التي يعتقدون أنھم يعرفونھا وكتابتھا على السبورة.
• استخدام كل مفردة في جملة مفيدة وتشجيعھم على كتابة جمل تعكس مادة الدرس.
• اختيار مصطلحين من المفردات ثم الطلب من التالميذ توضيح طبيعة العالقة بينھما.
ً
الحقا ،وكتابة مفردة على أحد وجھي البطاقة ،والمقصود بھا على وجھھا اآلخر.
• يعملن الطلبة بطاقات مفردات لدراستھا
لوحة المفردات  -:تستخدم في تدريس الطالبات المفردات الجديدة للدرس أو مراجعة المفردات السابق تعلمھا والمرتبطة
بمفردات الدرس الحالي وھي عبارة عن وسيلة تعليمية بصورة لوحة جدارية على شكل جدول مقسم ألربع أعمدة كالتالي-:

مراجعة المفردات

عرض المفردات

المقصود بھا
استعراض المفردات
مراجعة المفردات الواردة في الدرس
المرتبطة بمفردات فقط بأحد اإلجراءات
السابقة المذكورة
الدرس الحالي فقط
أعاله دون الخوض في
شرحھا.

توضيح المفردات

التعريف العلمي الدقيق
للمفردات

تطوير المفردات
ويتم ذلك بعدة طرق كالتالي-:
• االستخدام اللغوي األوسع والمتعدد للمفردة بھدف
تنمية الحصيلة اللغوية للطالبة
• االستخدام العام والشائع أو المتداول للمفردة.
• تطبيق مبدأ الفيزياء في الحياة عن طريق توظيف
ھذه المفردات في الحياة الواقعية لتحقيق ذلك.
• إتقان المفاھيم الرئيسية بتوظيف المفردات في
مواقف وأمور جديدة.

 23القراءة السريعة ھي مصطلح إداري لمجموعة من المھارات والتقنيات تساعد في التغلب على مشكالت القراءة من خالل زيادة سرعة
القراءة مع زيادة االستيعاب والفھم وتقوية الذاكرة في حفظ المعلومات التي تقرؤھا ،ظھرت مدارس في العالم لتعليم ھذه المھارات وھنالك
العديد من الرواد في ھذا المجال منھم توني بوزان في بريطانيا وبيتر كومب ولوري سوزان وأشرف غريب وجمال المال ويوسف الخضر
وغيرھم آخرون ،ويقدر المتخصصين في ھذا المجال أن سرعة القراءة العامة للناس ھي  ٢٠٠ك/د بينما السرعة التي يمكن أن يصل إلى
القارئ بعد تعلم مھارات وتقنيات التعلم السريع ھي  ٨٠٠-٣٥٠ك /د.

المشرفة/ھند الدوسري

١٢

مثال على لوحة المفردات من مقرر الفيزياء المطور الفصل الدراسي األول  /الفصل الثالث الدرس
األول )-: ( 3-1
مراجعة المفردات

عرض المفردات

توضيح المفردات

• الكميات المتجھة
• منحنى )الموقع -الزمن(
• السرعة المتجھة المتوسطة

• منحنى )السرعة -الزمن(

استخدامات منحنى
) السرعة المتجھة – الزمن(-:
أ -إليجاد سرعة وتسارع جسم
ب -لتحديد إشارة تسارع الجسم

•

التسارع

ھو التغير في السرعة مقسوما ً
على الفترة الزمنية الحادث فيھا
التغير.
أو ھو معدل التغير في السرعة
المتجھة بالنسبة للزمن الذي
حصل فيه التغير.

تطوير المفردات

٢٤

• االستخدام اللغوي المتعدد
لكلمة تسارع
تستخدم كلمة تسارع في الحياة
اليومية لوصف حالة زيادة
السرعة أو الزيادة باطراد أو
االرتفاع في شيء ما مثل "
تسارع وتيرة الحياة – -التسارع
المعرفي ...الخ"
• االستخدام العلمي األوسع
لمفردة تسارع
التسارع الموجب والتسارع
السالب
• التسارعات في الحياة
الواقعية -:
إعطاء الطلبة بيانات و أرقام
واقعية تعطيھم فكرة عن المقادير
المختلفة للتسارع -:
تسارع الوقوف المعتدل للسيارة
باستخدام المكابح "الفرامل" ھو:
٢

 ٢٧م  /ث للسطوح الجافة،
٢
و  ٤م  /ث للسطوح الرطبة ،
وتندفع عربة سكة الحديد في
مدينة األلعاب بتسارع ابتدائي
٢

مقداره ) (٢٠-١٠م  /ث .
• استخدامات التسارع في
مواقف جديدة -:
التسارع السالب يمكن أن يسبب
خفض السرعة أو زيادتھا
تسارع الجاذبية األرضية
تسارع جاذبية القمر
تسارع جاذبية كوكب المشتري
• التسارع المنتظم
• التسارع المتوسط
• التسارع اللحظي

التغير بمعدل منتظم في سرعة
جسم ما .
التسارع المتوسط لجسم ما
يساوي ميل الخط البياني لمنحنى
) السرعة المتجھة – الزمن(.
التغير في السرعة عند لحظة
زمنية محددة.

 24عامود أو خانة تطوير المفردات ليس بالضروري تعبئتھا لكل مفردة واردة في لوحة المفردات ولكن يتم تعبئتھا للمفردة الرئيسية أو المفردة األشمل في مفردات الدرس.

المشرفة/ھند الدوسري
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د /األنشطة -:تعزز المفاھيم المھمة من خالل التجريب اليدوي أي النشاطات التي تربط بين العمل اليدوي
والعمليات العقلية "ما يميز األنشطة ھو التعلم بالعمل"
حـ /المفاھيم الشائعة غير الصحيحة -:ھي األفكار أو المعلومات أو الخبرات أو البنى العقلية أو الصور الذھنية
التي تكون في حوزة الفرد حول موضوع أو حدث أو إجراء أو عملية ما،ويخالف تفسيرھا التفسير العلمي السليم.
وھناك م سميات عديدة للتصورات البديلة مث ل المفاھيم الخاطئة ،والمفاھيم القبلي ة ،والمفاھيم غير العلمية ،
والمفاھيم الساذجة ،والمفاھيم الشائعة غير الصحيحة.
وھنا نجد سؤاال يطرح نفسه في ھذا المقام مؤداه
س /ھل يمكن تغيير تلك المفاھيم الخاطئة عن الظواھر الطبيعية بإخبار الطلبة بالمفاھيم العلمية الصحيحة ؟
أثبتت نتائج البحوث التربوية العديدة أن ھذه المفاھيم الخاطئة مقاومة للتغيير وبصورة الفتة للنظر حتى إنھا قد
تظل قابعة ومثبتة في المنظومات المعرفية للكبار )حتى التعليم الجامعي أحيانا ً( .
ما اآللية والطرق التي وظفتھا مقررات العلوم في الكشف عن المفاھيم الخطأ وعالجھا؟
 (١الكشف عن المفاھيم الشائعة الغير صحيحة ورصدھا } "يمكن الكشف عنھا خالل خطوة الربط مع المعرفة
السابقة أثناء التركيز أو أثناء خطوة التدريس "الشرح والتفسير" المفاھيم الشائعة غير الصحيحة{ بحسب
إرشادات دليل المعلم الخاصة بكل درس.
 (٢المناقشة التمھيدية،االختبارات القبلية،توظيف العبارات التي تطلب الموافقة أو المعارضة،أنشطة قادرة على
استخالصھا،أنشطة عملية،المجلد النشط،المطويات ،جداول التعلم،و من أفضل الطرق لمعالجة المفاھيم الشائعة
ھي األنشطة نظراً ألن طبيعة المفاھيم الخاطئة تكاد تتطلب دائما أنشطة لتصحيحھا،ربط المفاھيم الصحيحة بواقع
الطالب إشعار الطالبة باألمان ليصرحوا بالمفاھيم الخاطئة لديھم ويتمكنوا من اطالع اآلخرين عليھا.
أمثلة للمفاھيم الشائعة الغير صحيحة حول بعض مفاھيم الفيزياء
مفھوم شائع غير صحيح-:
أ( الجسم الساكن ال تؤثر عليه أية قوة ،إذن حالة سكونه ال تحتاج إلى تفسير
ب( الجسم المتحرك يحتاج قوة مستمرة في اتجاه حركته وإذا استھلكھا توقف عن الحركة.
 (١مفاھيم شائعة حول موضوع الحركة في مجال الجاذبية األرضية
أ( لجسم المقذوف رأسيا ً إلى أعلى ،عند أقصى ارتفاع له وفي لحظة سكونه:
القوة المؤثرة علية = صفر
ب( قوة القذف التي يقذف بھا المقذوف رأسيا ً إلى أعلى تستمر في تأثيرھا على الجسم بعد انطالقه
لذلك القوة المؤثرة على الجسم المقذوف ھي :محصلة قوتي القذف إلى أعلى ووزنه إلى أسفل.
 (٢عندما يسقط جسمين من نفس االرتفاع عن سطح األرض وفي نفس اللحظة وكتلة )أ( ضعف كتلة)ب(.
• الجسم األكبر في الكتلة يسقط بعجلة أكبر في حالة السقوط الحر.
• قوة جذب األرض للكتلة األكبر أكبر من قوة جذبھا للكتلة األصغر.
 (٣مفھومي التسارع والسرعة للجسم المقذوف
• تسارع الجسم المقذوف رأسيا ً نحو األسفل يزداد بزيادة سرعته االبتدائية .
• تسارع الجسم ) د ( أكبر من تسارع الجسم ) ھـ (
 (٤القوة والسرعة والتسارع " يخلط بعض الطالب بين السرعة الثابتة والتسارع "
• القوة تتناسب مع السرعة .
• السرعة تتناسب طرديا ً مع التسارع .
 (٥علم الحركة
• الجسمان المتجاوران يجب أن يكون لھما نفس السرعة
• التسارع والسرعة لھما نفس االتجاه دائما
• إذا كانت السرعة تساوي صفر فإن التسارع يجب أن يساوي صفر
• تعد السرعة قوة
 (٦الجاذبية
• ال يوجد تأثير لقوة التجاذب الكتلي في الفضاء
• القوة التي تؤثر على التفاحة ليست مثل القوة التي تؤثر على القمر
• قوة الجاذبية األرضية متساوية لجميع األجسام الساقطة على األرض
المشرفة/ھند الدوسري
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•
•
•

تؤثر قوة التجاذب الكتلي على كتلة واحدة في الوقت نفسه
انعدام الجاذبية يعني عدم وجود جاذبية
تنتج جاذبية األرض عن دورانھا حول محورھا

 (٧قوانين نيوتن
• تؤثر قوى الفعل ورد الفعل على الجسم نفسه
• حاصل الضرب العددي للكتلة والتسارع  maيعطي القوة
• قوة رد الفعل األسطح على جسم ما تساوي وزن الجسم بحسب قانون نيوتن الثالث
• فقط األشياء الحية )الناس  ،الحيوانات( يمكنھا التأثير بقوة ،أما األشياء الغير حية )الطاوالت،األرضيات(
فال يمكنھا التأثير بقوة
 (٨الحركة الدورانية
• ال تحتاج الحركة الدورانية إلى قوة
• قوى الطرد عن المركز قوى حقيقية
• الجسم الذي يتحرك حركة دائرية بسرعة ثابتة ال يكون له تسارع
• الجسم الذي يتحرك حركة دائرية سيستمر بالحركة الدورانية في حالة تحريره
مثال  -:توضيحي لكيفية شرح المفاھيم الشائعة ومناقشة إجراءات تصحيحھا عند الطلبة كالتالي من مقرر
الفيزياء المطور الفصل الدراسي األول  /الفصل الثالث الدرس األول )-:( 3-1
المفھوم الشائع أو التصور البديل )الغير سليم(  -:تعريف التسارع ھو ) -:التغير في السرعة بالنسبة للزمن
الذي حدث فيه التغير(  ...كيف يمكن الكشف عن ھذا التصور البديل لدى الطلبة ومن ثم تصحيحه بعدة طرق
أحدھا كالتالي لننطلق في ذلك من اإلجابة على التساؤالت التالية:
س / ١ما مفھوم التسارع ؟
إتبHHHاع أسHHHلوب المناقHHHشة التمھيديHHHة
؟
س /٢متى يحدث التسارع
للكشف عن المفاھيم البديلة
س /٣ما عالقة التسارع بكل من  :القوة  ،والسرعة ؟
س  /٤أين يكون اتجاه تسارع الجسم المتحرك ) في خط مستقيم ،في خط مستقيم بسرعة ثابتة ،في مسار
دائري ( ؟ ھل ھو مع السرعة ) حركة الجسم ( أو مع القوة ؟ أو أين ؟
س /٥ھل للتسارع إشارة حقيقة أم افتراضية إن صح التعبير؟
س / ٦متى يكون تسارع الجسم المتحرك يساوي الصفر؟
س /٧ما مفھوم التسارع المنتظم أو الثابت ؟ وھل يوجد تسارع غير منتظم؟
من خالل اإلجابة المفاھيمية على التساؤالت السابقة سيتبدد بعض الغموض حول ھذا المفھوم -:
التسارع  -:ھو التغير في السرعة بالنسبة للزمن الذي حدث فيه التغير ولكن ھذا التعريف خاطئ  .لماذا؟
سوف نعرف ذلك من خالل إجابة السؤال الثاني متى يحدث تسارع للجسم ؟
يحدث التسارع في ثالثة حاالت-:
 -١نفترض سيارة تسير في خط مستقيم بسرعة ثابتة يعني تسارع = صفر  ،وفجأة زاد السائق السرعة ففي
ھذه الحالة نقول بأن السيارة تتسارع أي تزداد سرعتھا بمعدل ) س م /ث( ٢
 -٢نفترض نفس السيارة تسير في خط مستقيم بسرعة ثابتة يعني تسارع = صفر  ،وفجأة خفض السائق من
سرعتھا ففي ھذه الحالة نقول بأن السيارة تتباطأ أي تنقص سرعتھا بمعدل ) س م/ث(٢
 -٣نفترض سيارة تسير في خط مستقيم وبسرعة ثابتة ) ت = صفر ( وفجأة أنحرف السائق نحو الشمال أو
اليمين ) بمقابل دوار مثالً ( وأنحرف ) غير اتجاھه بنفس سرعته  :لم يزد السرعة ولم يخفضھا ( فأنه أيضا ً
ھناك تسارع أي أن السيارة تسارعت في ھذه الحالة.
إذن التسارع ليس معدل التغير في السرعة بالنسبة للزمن الذي حصل فيه التغير.
أو بمعنى أخر التسارع ال يحدث فقط عندما تزيد أو تنخفض السرعة للجسم المتحرك باإلضافة إلى ذلك التسارع
يحدث أيضا ً عندما يتغير اتجاه حركة الجسم ) حتى لو كانت سرعته ثابتة(
إذاً  :التعريف السابق ال يفي بمفھوم التسارع  .لماذا ؟ ألنه يقول لنا فقط أن التسارع يحدث عندما تزيد أو تنقص
سرعة الجسم  .كما تالحظون -:التسارع :ھو التغير في السرعة بالنسبة للزمن الذي حدث فيه التغير
والمفھوم الصحيح ھو  -:معدل التغير في السرعة المتجھة بالنسبة للزمن الذي حصل فيه التغير
فقط كلمة  :السرعة المتجھة ) غيرت الوضع تماما ً ( فالتعامل مع المتجھات مختلف تماما ً.
المشرفة/ھند الدوسري
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إذا :ليسھل مفھوم التسارع ينبغي أن نربطه بالقوة .كيف ؟ التسارع يحدث عندما تكون ھناك قوة محصلة تؤثر
على حركة الجسم المتحرك  ،فالتسارع مرتبط بالقوة المحصلة والمؤثرة على الجسم المتحرك ويكون اتجاھه
بنفس اتجاھھا  .إذا التسارع ال يكون مع اتجاه حركة الجسم المتحرك دائما ً  ،فاتجاه التسارع مرتبط باتجاه القوة
المحصلة المؤثرة على الجسم المتحرك.
مثال  :جسم يتحرك شمال بسرعة ثابتة مقدارھا ١٠٠كم/ساعة  ،وفجأة ضغط السائق على دواسة الفرامل  :ففي
ھذه الحالة حصل تسارع ) تباطؤ ( ويكون اتجاه عكس حركة الجسم تماما أي إلى الجنوب
لماذا ؟ ألن القوة المؤثرة على الجسم ھي قوة معيقة للحركة واتجاھھا للخلف أي بعكس اتجاه الحركة  ،فالتسارع
يكون اتجاھه مع اتجاه القوة المحصلة والمؤثرة على حركة الجسم.
في الحالة الثالثة  ) :جسم يسير بخط مستقيم وبسرعة ثابتة وفجأة انحرف يمينا ً أو شماالً بنفس سرعته يعني
السرعة لم تزد ولم تنقص للسيارة ( كيف حصل تسارع في ھذه الحالة؟
لكي نجيب نبتعد بتفكيرنا عن السرعة أو التغير في السرعة ) ونفكر من منطلق القوة المحصلة المؤثرة على
الجسم ( فالجسم عندما أنحرف أثرت علية قوة جعلته ينحرف أو يغير مساره.
واتجاھھا إلى مركز الدوران ) الدوار مثالً ( إذاً توجد قوة محصلة تؤثر على الجسم فيكون التسارع ھنا ) تسارع
مركزي ( واتجاھه أيضا ً نحو المركز ) مركز الدوران الذي يدور حوله الجسم(
كما قلنا سابقا ً ) معدل التغير في السرعة )المتجھة ( وليس معدل التغير في ) السرعة ( فبينھما فرق كبير جداً.
مصادر حول تصحيح المفاھيم الخطأ
http/scienceinquirer.wikispaces.com/misconception
http/www.ericdigests.org/pre-925/science.htm
http/scincespot.net/Pages/classchemlsn.html
جـ( مثال داخل الصف -:مسائل تظھر دائما ً بجانب األمثلة في نسخة كتاب الطالبة لتعزيز المفاھيم الواردة في
الفصل
د( تطوير المفھوم  -:استراتيجيات متنوعة للتدريس تزيد من فھم الطالبة للموضوع وتتنوع بم يناسب مقتضيات
الموقف التعليمي.
أمثلة على تطوير المفاھيم -:الدرس الثاني ) (٢-٢الفصل الثاني "تمثيل الحركة" يدرسن الطالبات تعريف النظام
اإلحداثي كمفھوم يتم تدريسه ضمن مفاھيم الدرس المقررة باالستعانة بأدوات معينة ورد ذكرھا خالل الدرس
ابتداء بتعريف النظام اإلحداثي تسلسالً إلى مكونات النظام اإلحداثي " نقطة األصل،الموقع،المسافة،اإلزاحة" ھذا
ً
لدراسة المفھوم نفسه  .أما فيم يخص تطوير المفھوم فيكون بطرح األسئلة التالية:
٢
س ١ما أھمية أنظمة اإلحداثيات؟ س كيف يمكن لشخص من خارج البلدة إيجاد منازلكم؟
مثال آخر -:الدرس الثالث) (٣-٣في الفصل الثالث "السقوط الحر" يدرسن الطالبات مفھوم السقوط
الحر"تعريفه،تسارع األجسام الساقطة سقوط حر،العوامل الغير مؤثرة في تسارع الجسم الساقط سقوط حر،نوع
التسارع للجسم الساقط سقوط حر بالنسبة للنظام اإلحداثي"
أما فيم يخص تطوير المفھوم فيكون بطرح األسئلة التالية-:
عرض حالة خاصة  -:للتأكيد على أن السقوط الحر حالة خاصة من الحركة بتسارع ثابت ،باالستعانة بمعادالت
الحركة للتسارع الثابت والتعويض بقيمة جـ بحسب نوع اإلشارة الصحيحة التي تحدد نوع تسارع الحسم الساقط.
ر(التفكير الناقد :أسئلة تشجع الطلبة على تحليل المفاھيم التي يعرفونھا،واستخالص نتائج جديدة حولھا.
ز( التقوية  :أنشطة تؤكد على المفردات والمفاھيم والعالقات الواردة في الفصل.
ن( استخدام النماذج -:في العلوم النموذج ھو محاكاة لشيء ما ،أو حدث ما ،ويستخدم باعتباره أداة لفھم العالم
الطبيعي.
استخدامات النماذج-:
 -١تساعد النماذج على تصور أو تخيل األشياء المعقدة التي يصعب رؤيتھا أو فھمھا.
 -٢لتمثيل أشياء صغيرة جدا ،أو كبيرة جدا ،أو سريعة جدا ،أو بطيئة جداً.
أنواع النماذج-:
يوجد ثالث أنواع من النماذج :مادية،وحاسوبية،وفكرية.
 -١النماذج المادية -:نماذج يمكن رؤيتھا أو لمسھا .مثل -:نموذج التركيب الجزيئي لحاالت المادة ،نموذج حوض
توليد األمواج،نموذج الجسيم النقطي" تمثيل لحركة الجسم بواسطة مجموعة متتابعة من النقاط"،نموذج بور
للذرة ،نموذج النظام الشمسي.
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 -٢النماذج الحاسوبية -:ھي نماذج يتم بناؤھا من خالل برامج حاسوبية.وال يمكن لمسھا،ولكن يمكن عرضھا
على شاشة الحاسوب .حيث توضح حوادث ال يمكن رؤيتھا بسبب سرعة حدوثھا أو سواه .مثل -:استخدام نموذج
لحركة الصفائح األرضية ،أو عمل نماذج لحركة أو مواقع أشياء قد تستغرق ساعات أو أياما ً لحسابھا يدويا ً.
 -٣النماذج الفكرية"مفاھيمية" -:عبارة عن أفكار أو مفاھيم ،تصف كيف يفكر شخص ما في شيء معين في
العالم الطبيعي.ومن األمثلة على ھذا النوع من النماذج ھو النموذج الذي استخدمه آينشتاين في نظريته حول
المادة والطاقة وكان في صورة معادالت رياضية ،أو المعادلة الرياضية التي تربط بين الكتلة والجاذبية.أو النموذج
الفكري للمعادلة الرياضية التي تمثل ظاھرة العالقة بين فرق الجھد وشدة التيار والمقاومة.
ع( الصور واألشكال والرسوم -:وھي مواد العرض البصرية المسطحة )المستوية(  -أي غير المجسمة  -التي يتم
عرضھا على الطلبة بدون الحاجة إلى استعمال آالت أو أجھزة العرض الضوئية.
أھم أنواعھا  - ١ -:الصور الضوئية )الفوتوغرافية( -:ھي صور ثابتة يمكن الحصول عليھا إما مطبوعة أو
مكبرة سبق التقاطھا بآلة تصوير وھي ملونة أو غير ملونةُ ،
وتعد تمثيال مسطحا ً لواقع مجسم )الناس ،األماكن،
األشياء ،الظاھرات( مثل صور الفصول الدراسية في مقرر الفيزياء المطور.
ً
ً
 -٢الرسوم -:ھي المواد التعليمية ثنائية البعد التي يتم فيھا تمثيل األشياء أو الظواھر تمثيال مرئيا بواسطة
الخطوط أو األشكال وعادة ما تتضمن ھذه المواد رموزاً بصرية و رموزاً لفظية.
ومن أنواع الرسوم الواردة في مقررات العلوم الطبيعية-:
الرسوم البيانية -:ھي إيضاح بصري للبيانات العددية والعالقات الكمية عن طريق الخطوط والمساحات أو الرسوم
المبسطة بھدف جمع البيانات وتنظيمھا وتلخيصھا بطريقة مرئية.
ومن أھم أنواع الرسوم البيانية الواردة في مقرر الفيزياء المطور-:
أ -رسومات بيانية خطية  -:وھي ُتظھر العالقة بين متغيرين رقميين .والمتغيران في الرسم البياني الخطي يجب
أن يكونا أعداداً بحيث يكون أحد المتغيرين على المحور األفقي والمتغير اآلخر على المحور العامودي ،والخط
على الرسم البياني يظھر العالقة بين المتغيرين :مثل } منحنى "الموقع -الزمن" ) (2-12أو الرسم البياني في
الشكل ) (2-18أو ). { (2-19
ب  -الرسم البياني باألعمدة المستطيلة -:تستخدم فيھا أعمدة مستطيلة الشكل ومتوازية ومختلفة الحجم لتوضيح
العالقة بين متغيرين رقميين أو متغيرين أحدھما رقمي و اآلخر فئ وي،ويتم ذلك بتقسيم أحد المتغيرين إلى
أجزاء،وقد يكون رقميا ً أو اسم أو نوع أو صنف أو فئة.أما المتغير الثاني فيجب أن يكون رقميا ً .واألعمدة تظھر
مقدار أو كمية المتغير الثاني :مثل } الشكل  (3-10)aأو ).{ (3-13
جـ  -رسومات بيانية بالصور) بيكتوجراف ( -:يستخدم الرسم البياني بالصور لعرض المعلومات من خالل
٩٥
استخدام رموز أو صور :مثل } الشكل ) (4-2صــ لتمثيل القوى المؤثرة في جسم كروي" والشكل )(4-9
١١٧
١١١
١٠٥
{
والشكل ) (4-16صـ
والشكل ) (4-12صـ
صـ
ھـ  -الجداول -:عرض المعلومات في صفوف و أعمدة وبالتالي يصبح من السھل قراءتھا وفھمھا مثل:
العداء في كل لحظة من حركته وتجسيدھا كما في الدرس) (2-3الثالث في الفصل
} جدول ) (2-1لتحديد موقع ّ
٧٢
الثاني ،جدول ) (3-3وھو جدول معادالت الحركة في حالة التسارع المنتظم صــ {
 -٣األشكال -:ھي رسوم مبسطة لإليضاح عن طريق الخطوط و األشكال الھندسية التي ال تطابق الواقع تمام
المطابقة؛ فھي شديدة التجريد بمعنى أنھا تركز على العناصر األساسية المراد تعلمھا وتستبعد ما عداھا من
٦٣
٣٤
العناصر والتفاصيل غير المھمة في توضيح الفكرة:مثل } شكل ) (2-9صـ و ) (3-7صـ {
فوائد استخدام الصور و الرسوم و األشكال-:
وذلك للحد من لفظية التعلم وإلضفاء واقعية على التعليم وبھدف التشويق والتخلص من الروتين و إثارة االھتمام
بموضوع الدرس وكونھا تعمل على توضيح المفاھيم والعالقات كما يمكن استخدامھا في تنظيم أفكار الدرس
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ُ
فعالة ألفكار
متقدم،٢٥و إثراء التعلم بتنويع مصادر المعرفة عن فكرة ما في
بتقديم منظم
ّ
الدرس،وتعد وسيلة تذكر ّ
الدرس،إضافة إلى سھولة استخدامھا من قبل الطالبة .
ويتم االستعانة بالصور واألشكال والرموز في خطوة الشرح والتفسير من خالل توجيه سؤال مفتوح
ثم طرح أسئلة محددة توجه تفكير الطالبة نحو الھدف من الصورة بعدة طرق منھا-:
)اقرئي الصورة( من ّ
• توجيه الطالبات لقراءة العبارات الموجودة تحت الصور ثم طرح األسئلة المذكورة بكتاب الطالبة واالستعانة
باإلرشاد المذكور لتتوصل الطالبة لإلجابة.
٣٤
• كأداة شرح مساندة بتوضيح الھدف من عرض الصورة كما جاء بكتاب الطالبة صــــ في الصورة الخاصة
بتحلي ل حركة الع ّداء لتوضيح مفھوم اإلزاحة والفرق بينھا وبين المسافة )تبين الصورة أجزاء ال يمكن
مالحظتھا بالعين المجردة أثناء جري للعداء خالل مسافة عدوه(
٣١
أو صــ )وصف تخطيطي لحركة طائر أثناء طيرانه(
• كأسلوب إراءة ٢٦وذلك بتفھم المعنى بإراءة صورة الشيء المراد تعليمه للطلبة مثل )صورة األقمار الصناعية(
٦
١٨
صـ الواردة في مقرر الفيزياء الطبيعية والصورة ) (1-9صـ .
• بإتباع اإلرشادات الواردة في كتاب المعلم حول كيفية توظيف الرسوم البيانية واألشكال.
غ( استخدام التشابه ٢٧-:استخدام المقارنة مع أحداث شائعة لجعل المفاھيم المجردة أكثر رسوخا ً لدى
الطالبات،وإليضاح شيء صعب الفھم على الطلبة من خالل تشبيھه بشيء آخر مألوف لديھن.
ھـ( المناقشة -:أسئلة يمكن مناقشة إجابتھا بواسطة مجموعات صغيرة أو من طلبة الصف ،وتستلزم إجابتھا
التفكير الناقد و تطبيق المفاھيم التي وردت في الفصل.
ن( مشروع ٢٨الفيزياء -:نشاط يستمر لفترة طويلة نسبيا ً تقوم الطالبة بالبحث في موضوعات أو مفاھيم معينة.

 25منظم متقدم :ھو مقدمة عامة تتضمن مجموعة من األفكار الرئيسية ُتجمل محتوى الدرس بحيث ُتنظم لتبدأ بالعموميات وتنتھي بالتفاصيل
المنظم للطلبة قبل دراستھم لموضوع الدرس بالتفصيل ومن صوره المنظمات التصويرية مثل خرائط المفاھيم.
النوعية ُ
ويقدم ُ
 26اإلراءة  :وذلك بتفھم المعنى بإراة الشيء نفسه أو صورته أو رسم توضيحي له.
 27يجب مراعاة محددات استخدام المتشابھات ،فمن أسباب تكون المفاھيم الشائعة الغير صحيحة عند الطلبة ھو استخدام التشابه في التدريس.
 28المشروع البحثي "العلمي" :نشاط تلقائي ومنظم لمجموعة صغيرة من الطلبxة " جمxاعي أو فxردي" يمثxل محاولxة لدراسxة مxشكلة علميxة أو
اإلجابة على سؤال مقترح أو تطوير منتج وھو مجموعة من األعمال المترابطة التxي يxتم تنفيxذھا بطريقxة منظمxة ولxه نقطxة بدايxة ونقطxة نھايxة
محددتان .و يھدف لتنميxة المھxارات العلميxة والعمليxة للطلبxة وتxشجيعھم علxى البحxث العلمxي واسxتخدام مxصادر المعرفxة إضxافةً إلxى الحxد مxن
اإلخفاق الدراسي ويجب أن يكون دور الطالبة في التنفيذ أكبر من دور المعلمة.
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٢٩

التجارب الفيزيائية-:
يوفر مقرر الفيزياء المطور خبرة عملية غنية من خالل عدة تجارب مختارة مذكورة في كتاب الطالب أو دليل
المعلم أو كراس النشاط. ٣٠

قصيرة

متكاملة

ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ

تنقسم إلى

أنواعھا
استھاللية

تجربة
الدرس

مختبر
اإلنترنت

صمم
تجربتك

مختبر
الفيزياء

مھمة القراءة -:حددي ھدفا للقراءة العلمية في محتوى الدرس لطالباتك
أھداف القراءة التي توجھين الطالبات إليھا أثناء التدريس -:
 إدراك معاني الكلمات ،وتذكر تلك المعاني ،واستنتاج معاني الكلمات غير المعروفة) المفردات( من السياقوالمحتوي عند السماع.
 فھم األفكار ،وإدراك العالقات فيما بينھا. معرفة الفكرة الرئيسية. الحكم علي ما تم االستماع إليه و تلخيص ما قرأته ،مع المحافظة على األفكار الرئيسية. توظيف قراءة النص العلمي )قراءة مقتطفات من الدرس( لتجيب الطالبة أسئلة )ماذا قرأت(.مثال -:إقرأي الجزء المتعلق بالطريقة العلمية والنماذج والقوانين والنظريات العلمية وتمييزھا عن بعضھا في
الدرس ) (1-1في الفصل األول من مقرر الفيزياء المطور الفصل الدراسي األول.
وبعد أن تقرأ الطالبة اطرحي السؤال التالي-:
س /كيف يختلف التعريف العلمي للنظرية عن المعنى المتعارف عليه لھا ؟

 29التجارب  :سميت التجارب القصيرة بھذا االسم كونھا يتم تدريسھا خالل جزء من الحصة الدراسية ضمن إجراءات التدريس الخاصة
بالتھيئة للفصل أو الدرس ،أما التجارب المتكاملة فيتم تخصيص حصة بأكملھا لتدريسھا أو أكثر منفصلة عن الدرس .
 30كراس النشاط :في المرحلة الثانوية :فإن التجارب الموجودة فيه ليست موجودة في كتاب الطالب أو المعلم ويمكن تفعيلة بطريقتين:
 -١إما أن تكون تجارب يمكن دمجھا في مرحلة الشرح تساعد على إيصال المعلومات وتثبيتھا.
 -٢أو أن تكون تجارب ممتدة إلى المنزل حيث تقوم الطالبة بھا وتراقبھا فترة من الزمن ،وتسجل مالحظاتھا لتعرضھا على معلمتھا للتأكد من
صحة ما توصلت إليه.
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ثالثا ً :الخاتمة
)التقويم(
إلى

تنقسم

إعادة التدريس

التحقق من الفھم

اإلثراء والتوسع

يتضمن

سؤال

نشاط

أنواعه

سؤال عالي
المستوى

مراجعة للدرس

نشاط عالي
المستوى

خاتمة الفصل )التقويم والتوسع(
أوال :مراجعة الفصل )دليل الدراسة(  -:مراجعة سريعة تلخص المفردات والمفاھيم األساسية،باإلضافة إلى
أھم المعادالت في جزء من الفصل

ثانيا -:تقويم الفصل
بھدف التحقق من الفھم من خالل مستوياته الثالثة كما تم توضيحه في كتاب الطالب بتوظيف خرائط المفاھيم بھدف
إتقان المفاھيم من خالل توظيف األسئلة وتطبيق المفاھيم في مواقف جديدة وتحقيق إتقان حل المسائل والتفكير
الناقد والكتابة في الفيزياء .

ثالثا -:اختبار مقنن
ثالثا ً -:التوسع )اكتشاف تطبيقات جديدة للمفھوم من قبل الطلبة( -:من خالل تطبيق المفاھيم والمھارات
التي تعلموھا في مواقف جديدة مشابھة و تمديد المفھوم إلى موضوعات جديدة في مواد و فروع دراسية أخرى من
قبل الطلبة )العلوم والكتابة-العلوم والرياضيات-العلوم و الفن ،بإتباع إرشادات دليل المعلم المذكورة حولھا( .

س / ٣من المطلوب التوسع في تعلمه وفھمه ؟
ج  /التوسع ) توسيع المفھوم أو الفكرة(

اإلثراء  -:يأتي في خاتمة الفصل عبر تقديم مادة إثرائية،قراءة علمية،الربط بين العلوم والتقنية والمجتمع،كتابة
تقارير علمية..،
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ملحق
مادة إثرائية
كمفھوم ظھرت قديماً ولعبت دوراً في العلوم الطبيعية  ،إال أن االلتفات لھا كمنھج للتطبيق في
كافة العلوم لم يتبلور إال في عصرنا الحديث  ،وكان أحدث مجال غزته البنائية ھو مجال التربية ،
حيث برزت فيه بثوب جديد يتمثل في التطبيق العملي واالستراتيجيات التدريسية التي تھدف إلى
بناء المعرفة لدى المتعلم.
•تشتق كلمة البنائية  Constructivismمن البناء  Constructionأو البنية  ، Structureوالتي ھي مشتقة
من األصل الالتيني  Starrerبمعنى الطريقة التي يقام بھا مبنى ما.
وفي اللغة العربية تعني كلمة بنية ما ھو أصيل وجوھري وثابت ال يتبدل بتبدل األوضاع و الكيفيات
)ناصر،٢٠٠١،ص.(٤٢٠
•ويعرف فضل )،١٩٨٥ص (١٧٦البنية بأنھا "كل مكون من ظواھر متماسكة  ،يتوقف كل منھا على ما عداه ،
وال يمكنه أن يكون ھو إال بفضل عالقته بما عداه".
وبناء على ذلك يرى البنائيون أن كل ما في الوجود )بما في ذلك اإلنسان( ھو عبارة عن بناء متكامل يضم عدة
•
ً
أبنية جزئية بينھا عالقات محددة ،وھذه األبنية الجزئية ال قيمة لھا في حد ذاتھا بل قيمتھا في العالقة التي تربطھا
بعضھا ببعض والتي تجمعھا في ترتيب يؤلف نظاماً محدداً يعطي للبناء الكلي قيمته ووظيفته) .ناصر(٢٠٠١ ،
•ويعرفھا المعجم الدولي للتربية )  ،( International Dictionary of Education ١٩٧٧بأنھا:
رؤية في نظرية التعلم ونمو الطفل ،قوامھا أن الطفل يكون نشطاً في بناء أنماط التفكير لديه ،نتيجة تفاعل قدراته
الفطرية مع الخبرة.
ً
عاما ،وسادت بالتدريج األفكار البنائية وانتشرت ،وأدى
إن النظرية البنائية الحديثة قد ظھرت منذ أكثر من عشرين
ذلك إلى تطبيق ھذه األفكار في مجال تدريس العلوم ؛ لذا تعتقد طائفة كبيرة من التربويين في عالمنا المعاصر في
فكرة أن المعرفة يتم بناؤھا في عقل المتعلم بواسطة المتعلم ذاته .حيث تمثل ھذه الفكرة محور النظرية البنائية.
تتميز البنائية بأنھا تجمع بين كونھا  :نظرية في المعرفة  ،ومنھجاً في التفكير  ،وطريقة في التدريس  .وقد تعددت
تطبيقات البنائية في طرق التدريس وتنوعت  ،إال أن جميعھا تركز على بناء المعرفة من قبل الطالب  .ومن أھم تلك
التطبيقات )االستراتيجيات( أو نماذج التدريس القائمة على البنائية ما يلي :

البنائية

 ) - ١دورة التعلم( Learning Cycle :
تعد دورة التعلم من التطبيقات التربوية لنظرية بياجيه ) (Piaget Theoryفي ميدان المناھج وطرق التدريس .
وقد قام كل من روبرت كاربلس  Robert Karplusومايرون أتكن  Mayron Atkinوآخرين بإدخال بعض
التعديالت على أفكار النظرية البنائية ،ونظرية المعرفة عند جان بياجيه  ،1974 ) ، (Piaget .Jوذلك في فترة
الستينيات بالواليات المتحدة األمريكية.
• وھي إحدى استراتيجيات التدريس القائمة على النظرية البنائية وھي عبارة عن نموذج دائري يبين مراحل
التعلم .تعتمد بشكل مباشر على التحري واالستقصاء والبحث ،و ھي أيضا ال تختلف كثيرا عن الطريقة االستقصائية
التعاونية التي تتمركز حول الطالب ..
• وبذلك ھي تراعي القدرات العقلية للطلبة  ،وتقدم العلم كطريقة وبحث و تفكير ،وبالتالي تھتم بتنمية مھارات
التفكير و المھارات العلمية لدى المتعلم  ،و تنسجم مع الكيفية التي يتعلم بھا التالميذ.
وتتكون عملياً من ثالثة مراحل ھي اكتشاف المفھوم وتقديم المفھوم ثم تطبيق المفھوم في مواقف تعليمية جديدة •
ودورة التعلم ھي أسلوب ُيعرض المتعلمين للفحص والتجريب العلمي وذلك بجعلھم :يكتشفون المواد ،ثم يبنون
المفھوم ،ثم يطبقون ھذا المفھوم على فكرة جديدة...
وتعد دورة التعلم أفضل طرق التدريس التي تمكن المتعلم من االرتقاء بتفكيره واكتساب المفاھيم المجردة .وتقوم
على عدة خطوات:
- ١مرحلة االكتشاف  :وتبدأ بالتفاعل المباشر بين الطالب والخبرة الجديدة  ،والتي تثير لديه تساؤالت مما يدفعه
للبحث عن إجابات لتلك التساؤالت  ،وأثناء عملية البحث قد يكتشف أشياء أو أفكار أو عالقات لم تكن معروفة لديه
من قبل .
- ٢مرحلة تقديم المفھوم ) اإلبداع المفاھيمي ( :وتبدأ بتزويد الطالب بالمفھوم أو المبدأ المرتبط بالخبرة الجديدة ،
وأحياناً يطلب منه محاولة التوصل إلى صياغة مقبولة للمفھوم بطريقة تعاونية  ،أو تعريفه بنفسه إذا كان ذلك
ممكناً  ، .ويطلب من المتعلمين جمع معلومات حول الدرس ،ثم ُتجمع منھم ويساعدھم المعلم في معالجتھا وتنظيمھا
عقلياً وتقديمھا بلغة مناسبة والزمة للمفھوم .
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- ٣مرحلة تطبيق المفھوم )االتساع المفاھيمي( :وفيھا يقوم الطلبة بأنشطة مخطط لھا بحيث تعينھم على انتقال أثر
التعلم وتعميم خبرته التي اكتسبھا في مواقف جديدة .و تتمركز ھذه المرحلة حول الطالب وتھدف إلى مساعدة
الطالب على التنظيم العقلي للخبرات وترتيبھا وتشجيع التعلم التعاوني ويكون ذلك بإيجاد العالقة أو الروابط بين
الخبرات الجديدة والخبرات السابقة والستكشاف تطبيقات جديدة لما تم تعلمه .
ويبقى لكي تكتمل دورة التعلم أن تنظم المعلومات التي اكتسبھا الطالب مع ما لديه من تراكيب معرفية  ،وقد تصادفه
خبرات جديدة أثناء ذلك تستدعي قيامه بعملية االستكشاف لتبدأ من جديد حلقة جديدة من دورة التعلم
)زيتون(٢٠٠٠،
ومن التعديالت التي أجريت على دورة التعلم
•تم تعديل أو تطوير دورة التعلم الثالثية إلى ما يسمى بإستراتيجية دورة التعلم المعدلة )الجديدة( المكونة من أربع
مراحل ،وھي :مرحلة االكتشاف ومرحلة التفسير )استخالص المفھوم( .ومرحلة التوسع )تطبيق المفھوم(.ثم
مرحلة التقويم .
• و أيضا تم تطوير وتعديل دورة التعلم المعدلة ذات األربع مراحل إلى دورة تعلم ذات خمس مراحل ،وھي :التھيئة
)االنشغال ،جذب االھتمام( ،االكتشاف ،التفسير )توضيح المفھوم و تعريف المصطلحات باستخدام الخبرات السابقة
للطلبة( التوسع )اكتشاف تطبيقات جديدة للمفھوم( ،.التقويم.
ومن ضمن إيجابيات ھذه اإلستراتيجية
. ١تتيح الفرصة للفرد المتعلم أن يتفاعل تفاعال إيجابيا في عملية التعلم.
. ٢لھذه الطريقة أھمية في ربط ما ھو نظري بما ھو عملي ،وھذا يستند إلى اشتراك الطالب في التعلم الصحيح).
التطبيق العملي في الحصة(.
. ٣إن ھذه الطريقة تھيئ الفرصة للتعليم على أدوات وأجھزة وتقنيات ولذلك ال بد لنا من تشكيل المعارف بصورة
إيجابية.
. ٤إن ھذه الطريقة تلبي حاجات الطلبة وتزيد في مستوى اھتمامھم ،كما تؤدي في الحصيلة النھائية لزيادة
مستواھم المعرفي.
. ٥ھذه الطريقة مناسبة لجميع الطلبة بجميع مستوياتھم.
. ٦تتيح الفرصة أمامھم ليمارسوا العلم ويكتشفوا بعض المعارف نتيجة للنشاطات التي يقومون بھا .ويقوم المعلم
بدور الميسر والمساند للمعرفة.
التدريس المتوافق مع الدماغ
ھناك ثورة في مجال البحوث الخاصة بالعقل تفسر ظھور نموذج تعليمي جديد،إن ھذا النموذج الجديد ُيطلق عليه
التعليم القائم على العقل أو المتوافق مع العقل ويقوم ھذا النموذج على بناء على ما توصلت إليه األبحاث الجارية
في مجال العلوم العصبية لفضل طريقة تعلم طبيعي للعقل،فالتعليم المتوافق مع العقل يشمل العديد من مفاھيم التعلم
الفعالة.
ّ
 -١أين يبدأ التعليم؟
يبدأ التعليم في الخاليا العصبية ...ذبابة الفاكھة تملك مئة ألف خلية عصبية ..الفأر يملك  ٥ماليين خلية عصبية..
القرد يملك  ١٠باليين خلية عصبية ..أما نحن فنملك ما يقرب  ١٠٠بليون خلية عصبية.
الخلية العصبية الواحدة تملك القدرة على أن تصل ألف خلية بألف خلية أخرى .النخاعين عبارة عن مادة دھنية
تتشكل حول المحور العصبي جيد االستخدام يبدو أن ھذا ال يعمل فقط على اإلسراع باالنتقال الكھربي  ١٢مرة أكثر
من السرعة الطبيعية وإنما أيضا على الحد من تداخل االستجابات القريبة.
 -٢كيف نتعلم؟
التعلم يغير من بنية المخ حيث أنه يجعله يعيد ضبط أسالكه مع كل منبه تبدأ العملية بظھور حافز للمخ يمكن أن
يكون ھذا المنبه داخليا )تعصيف األفكار( أو قد يكون تجربة جديدة مثل األنشطة الكشفية ثم يتم فرز المنبھات
ومعالجتھا على عدة مستويات النتيجة ھي زيادة قدرة الذاكرة وتنشيطھا.
 -٣الحافز أو الدافع :
إما أن نقوم بفعل شHيء جديHد أو أننHا نقHوم بفعHل شHيء نعHرف بالفعHل كيHف نقHوم بHه إن كنHت تكHرر مھمHة سHبق لHك
تعلمھا فلديك فرصة في أن تزداد الممرات العصبية كفاءة من خالل زيادة سHمك غطHاء النخHاعين وكلمHا تكHررت ھHذه
العملية ازداد العقل كفاءة .
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التدريس الفعال :
ھو نمط من التدريس يعتمد على النHشاط الHذاتي والمHشاركة اإليجابيHة للمHتعلم والتHي مHن خاللھHا قHد يقHوم بالبحHث
مستخدماً مجموعة من األنشطة والعمليات العلمية كالمالحظة ووضع الفروض والقياس وقراءة البيانات واالستنتاج
والتي تساعده في التوصل إلى المعلومات المطلوبة بنفسه وتحت إشراف المعلم وتوجيھه وتقويمه وعليه فإن دوره
األساسي يكمن في التخطيط لتوجيHه الطHالب ومHساعدتھم علHى إعHادة اكتHشاف العلHم مفHاھيم لHتعلم بنHاء علHى قHدرات
المخ.
 (١المخ الفريد و اإلنسان :
عقل كل طالب فريد تماما مثل بصمة يده ھذا العقل يتطور وينمو خالل مراحل تتفاوت بين أشخاص المستوى
المتوسط بما يقرب من ثالث سنوات.
 (٢إثراء العقل :
إن العقل أداة طيعة ويبقى كذلك طوال العمر فھو يتغذى وينمو حتى مع التقدم في العمر إن بنية العقل يمكن أن تتغير
في وقت قصير قد ال يعدو أسبوعا واحدا من خالل تعريضه للتجارب المثرية لكن ھذا اإلثراء يتراجع عادة بعد مHرور
أسبوعين إلى أربعة أسابيع مHا لHم يHتم حفHزه بHشكل مبتكHر ومواصHلة حفHزه علHى ھHذا النحHو وھHذا يعنHي أن الفHصول
الدراسية المثيرة للضجر ليس لھا مجال ھنا،وإنما البيئة المثيرة لكل الحواس التي يجب أن تحل محلھا.
 (٣تغذية العقل :
ھناك ظروف محددة يحتاج إليھا العقل لكي يحقق أقHصى قHدر مHن الHتعلم منھHا تنHاول قHدر كHاف مHن المHاء والحHصول
علHHى قHHسط وافHHر مHHن الراحHHة .كمHHا أن العقHHل يحHHب الرياضHHة واألكHHسجين والبHHروتين الغنHHي بالتيروسHHين والHHسيلينيوم
وفيتامينات ب وأحماض أوميجا  ٣الدھنية يمكن أن تتوافر ھذه العناصHر فHي األسHماك والبHيض والقمHح والمكHسرات
أما اإلفراط في تناول الكربوھيدرات فھو يؤثر سلبا على التعلم وكذلك الغذاء المفعم بالدھون المشبعة أو السكر.
 (٤الضغوط والتھديد يعوقان التعلم:
عندما تكون سعيدا أو حزينا أو مضغوطا أو خائفا يفرز الجسم العديHد مHن المركبHات الكيميائيHة فHي مجHرى الHدم لكHي
تساعدك على التعامل مHع ھHذا الحHدث عنHدما تHشعر بHالخوف سHوف يفHرز األدرنHالين اسHتعدادا للھجHوم أو االنHسحاب
وھكذا إن أولوية عقلك األولى ستتمثل دوما فHي إبقائHك علHى قيHد الحيHاة وألن عقلنHا يعمHل بفعHل المركبHات الكيميائيHة
فھو يتأثر كثيHرا بHالتغيرات المزاجيHة التHي تعترينHا باختHصار إن البيئHة الدراسHية التHي يHسودھا الخHوف سHوف تعHوق
عملية التعلم بدرجة كبيرة أما المشاعر الطيبة فھي في المقابل سوف تخلق الحماس والشغف بالتعلم.
 (٥النماذج العديدة وممرات التعلم العديدة
إن العقل يعمل على عدة مستويات في آن واحد ،فھو يعمل في وقت واحHد علHى معالجHة األلHوان والحركHة والمHشاعر
والشكل والحدة والصوت والتذوق والHوزن ومHا ھHو أكثHر مHن ذلHك إنHه يعHالج المعلومHات المختلفHة مHن خHالل عHدد ال
يحص من اإلشارات إن ھذا المعالج المدھش متعHدد القHدرات يكHون متعطHشا للتلقHي داخHل الفHصل الدراسHي التقليHدي
لماذا؟ ألنه يملك القدرة على معالجة ما يفوق كل ھذا الكم من المعلومHات بكثيHر ومHا يفHوق ھHذه المنبھHات والتجHارب
التي تقدمھا له المدرسة البيئة الثريHة التHي تجتHذب كHل حHواس الطالHب بمHا فHي ذلHك التغذيHة المرتHدة المتواصHلة مHن
جانب المعلمة وزميالت الفصل فھي تساعد على إشباع شھية المخ الذي يلھث وراء الحافز والمنبه.
 (٦عقولنا والتعليم القائم على الحفظ :
ما زال الكثير من المدرسين يستخدمون التلقين حيث يقف المHدرس ويتحHدث ويHدون التالميHذ كHل مHا يقولHه المHدرس
في الذاكرة استعدادا لالمتحان ھل العقل مصمم لھذه النوعية المتواضعة من الHتعلم ؟ الحHد األقHصى للHتعلم يحHدث فHي
بيئHHة واقعيHHة ثريHHة تثيHHر لديHHه العديHHد مHHن المثيHHرات الحHHسية سHHوف يقHHدم صHHفنا كHHل ھHHذا للطالHHب عنHHدما يكHHون زاخHHرا
بكل الخيارات الجذابة المثيرة للصخب واإلشغال.
 (٧شحذ الذاكرة الطبيعية للحد األقصى
قد ينسى الطالب قدرا كبيرا مما تعلمه ولكن المشكلة الكبرى تكمن في االعتماد على نظام واحد للذاكرة يمكHن تنHشيط
عدة أنظمة لتشغيل وحفز الذاكرة من خالل أنشطة تتناول وتغطي أنماط التعلم المختلفة إن القHراءة وروايHة القHصص
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واأللعاب وإثارة مناقHشات جماعيHة أو المHشاركة بالوقHت أو مHشاھدة شHريط فيHديو يمكHن أن تHساھم فHي تلقHين أنمHاط
التعليم المختلفة أي السمعية والبصرية والحركية ثم تتبع ھذه األنHشطة بمHشاريع تHشمل أنHشطة تجريبيHة مثHل تمثيHل
األدوار ،نحن نتعلم عندما تكون الصورة التعليمية أكثر اتساعا وثراء.

خالصة التعلم والعقل البشري
الھدف من المفاھيم المطروحة أن تمنحنا قدرا من المعرفة عن العقل وتكوينه فالعقل يختلف تمام االختالف عن
الحاسب ويقترب من الشبه من الغابة المطيرة إنه ال يملك مركز أوامر وال قائدا وال سلطة مطلقة  ،وإنما يملك بدال
من ذلك مناطق متنامية من ”النباتات الفكرية ” ويمكن تشجيع نموه في العديد من المجاالت الجديدة.
ولمزيد من الفھم واالطالع حول )التدريس المتوافق مع الدماغ( أوصي بقراءة-:
قائمة برامج تربوية ملف )بعنوان التعليم القHائم علHى الHدماغ(  ،أيHضاً قائمHة مواقHع صHديقة مدونHة بعنHوان )التعلHيم
المتوافق مع الدماغ( ،و قائمة مقاالت إعالمية ونشرات تربوية في مجلد نشرات تربوية مقالة بعنوان
)ضم مادة التفكير العلمي إلى مناھجنا بات ضرورة( على موقع مدون وحدة العلوم الروابي بعنوان-:
www.scinrawa.spaces.live.com
مفھوم القراءة-:
عملية فكرية عقلية يتفاعل معھا القارئ فيفھم ما يقرأ وينقده ويستخدمه في حل ما يواجھه من مشكالت واالنتفاع
بھا في المواقف المختلفة.ومن ھنا يمكن تحديد خمسة أبعاد للمفھوم الحديث للقراءة وھي-:
 .١تعّرف الحروف و الكلمات والجمل والعبارات والنطق بھا.
 .٢فھم المادة المقروءة.
 .٣نقد المادة المقروءة.
 .٤استخدام القراءة في حل المشكالت.
 .٥االستمتاع بالمادة المقروءة  ،وحسن تذوقھا.
تعريف القراءة-:
تُوصف القراءة بأنھا استخالص للمعنى من المادة المطبوعة أو المكتوبة ،أو القدرة على فك رموز المعاني من
األشكال المكتوبة.
وتتضمن القراءة سلسلة متكاملة من المھارات الثانوية مثل اإلحاطة بنظام الحروف الھجائي وعالقة بعض الحروف
مع بعضھا لتشكل صوتاً لغوياً آخر .
كما تتضمن أيضا ً المھارة الذھنية و الحركة اآللية الخفيفة للعين.
أھمية القراءة -:
تعتبر من أھم وسائل كسب المعرفة  ،فھي تمكن اإلنHسان مHن االتHصال المباشHر بالمعHارف اإلنHسانية فHي حاضHرھا و
ماضيھا  ،وستظل دائما ً أھم وسيلة التصال اإلنسان بعقول اآلخرين وأفكارھم  ،باإلضافة إلى أثرھا البHالغ فHي تكHوين
الشخصية اإلنسانية بأبعادھا المختلفة ،وھناك فHرق واضHح بHين إنHسان قHارئ  ،اكتHسب الكثيHر مHن قراءاتHه وإنHسان
أخر ال يميل إلى القراءة وال يلجأ إليھا ،مع أن المطالعة تحتوي على أمHور ثالثHة مھمHة  -:المالحظHة – االستكHشاف
– البحث الذاتي عن المعرفة  .ومن ھنا تأتي شمولية القراءة واالطالع .
وتعتبر المطالعة الركيزة األولى لعملية التثقيف ،وھHي مكملHة لHدور المدرسHة ووسHيلة مHن أھHم وسHائل الHتعلم ،وممHا
الشك فيه ازدياد الحاجة إلى تعليم مھارات القراءة الالزمة وھذا نتيجة النمو الھائل في المعرفة البشرية.
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أنواع القراءة
 . ١قراءة االستطالع :
وھي بمثابة اللقاء األول بأي كتاب أو موضوع ،قبل أن يقرر الشخص ما إذا كان سيقرئه أم ال.
وبعبارة أخرى ،إنھا نظرة سريعة على بعض األمور التي تلقي الضوء على محتوى المادة التي تحاول قراءتھا،
سواء كانت كتاباً أو موضوعاً أو مقالة أو غير ذلك .و تحدد لك مستوى المادة واألفكار التي تدور حولھا تلك المادة،
كالمقدمة والعرض والخالصة ،والزمن الذي كتبت فيه والمراجع التي أخذت منھا بعض األفكار واألسلوب الذي كتب
به ،إلى غير ذلك من األمور.
. ٢القراءة العابرة أو التصفح :
وھي قراءة تصفح خفيفة سريعة ،تبحث عن بعض نقاط ،أو عن أفكار عامة ،تكون عادة مذكورة بوضوح في المادة
المقروءة ،كما تكون موجزة ً
جدا ،تتمثل في كلمة أو بضع كلمات يتم العثور عليھا بسھولة ،كإجابات عن أسئلة من
نوع) :ھل؟( )من؟( )متى؟( )أين؟( ) كم؟( .و تكون اإلجابة عن السؤال العابر عادة قصيرة ،وقد ال تتعدى كلمة أو
اثنتين.
 . ٣قراءة التفحص :
َ
نسبيا ،وتفيد عادة في تنظيم المادة .وھي تجيب عن أسئلة من نوع ) لماذا؟( )وكيف؟( ،إضافة
وھي قراءة متأنية
إلى أسئلة القراءة العابرة.
وھي تبحث عن أفكار متفرقة يسعى القارئ إلى تجميعھا .وقد يحتاج من أجل ذلك أن يقرأ المادة كلھا ،ولكنه يقرأھا
بسرعة وحرص ،ماراً باألفكار كي يجيب عن األسئلة التي في ذھنه ،وھو خالل ذلك ،يتعرف على النقاط الرئيسة
والحقائق والمعلومات التي تجيب عن تلك األسئلة.
 . ٤قراءة الدرس :
وھي قراءة متأنية دقيقة ،كما أنھا قراءة تأمل وتفكير .وتتطلب األسئلة التي يجاب عنھا في قراءة الدرس معلومات
أكثر حرفية مما ھي عليه في أنواع القراءة السريعة أو العابرة والتفحص .فالقارئ ھنا يقرأ بعقل ناقد ،وھو ال
يكتفي بقراءة ما يرى ،بل يقرأ ما بين السطور .ألن عليه أن يزن الحقائق الجديدة في ميزان خبراته الخاصة،
ويتفاعل معھا سلبا أو إيجابا ،فتصبح بالتالي جزءاً من الخبرات الجديدة التي يضيفھا إلى رصيده السابق من
الخبرات .وھي التي ستساعده على التنبؤ بما سيرد من أفكار ومعلومات أثناء القراءة ،فتصبح بذلك مفاتيح للفھم.
 . ٥مھارة المجاراة ) القراءة السريعة مع الفھم السريع (:
وتعني القراءة السريعة مع الفھم السريع .وھي لھذا تعتمد على المرونة ،أي "القدرة على قراءة النصوص
المختلفة بالسرعة األكثر اتفاقا مع غرض ونوعية النص".



وحرصاً على االستثمار األمثل لوقت الحصة نوصي بتعلم استراتيجيات القراءة السريعة وتدريب طالباتك
تدريجيا على استخدامھا وتوظيفھا في دروس العلوم المطورة لقراءة النصوص العلمية والدروس المقررة
بتخصيص حصص النشاط واالنتفاع بأوقاتھا في تدريب طالباتك عليھا على سبيل المثال .
س  /كيف نتدرب على القراءة السريعة؟

القراءة السريعة أصبحت من األمور المطلوبة في عصرنا الحاضر وتوفر لنا الكثير من الوقت تستطيع أن تزيد من
سرعة قراءتك ببذل القليل من الجھد ،أثبتت األبحاث أن الشخص العادي يستطيع أن يحدث تحسنا يتراوح فيما بين
 ٥٠إلى  % ١٠٠في سرعته في القراءة دون أن يفقد شيئاً من فھمه للمعاني التي يقوم بقراءتھا
وثبت أيضا عدم صحة االعتقاد الشائع بأن من يقرأ ببطء يفھم أكثر بل على العكس يتفوق سريع القراءة عليه بأنه
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يحصل على أفكار ومعلومات أكثر ممن يقرأ ببطء في وقت محدد الدور الذي تقوم به العين أثناء القراءة
الدور الذي تقوم به العين أثناء القراءة -:
قبل أن تتعلم كيفية القراءة ،يجب أن تعرف ما ھو السب وراء بطء قراءتك.في البداية يجب عليك معرفة شيء عن
الدور الذي تقوم به عينك أثناء القراءة.تقوم العين بالتحرك باستمرار بحركات سريعة ،ولكي ترى عينك شيئاً ما،
فال بد لھا من التوقف عن الحركة ،وأن تركز على ھذا الشيء للحظة قصيرة بھدف تكوين انطباع عنه ،ويشبه ھذا
التقاط الكاميرا لصورة ما.ولقد تعلمنا كيف نقرأ كلمة في وقت واحد ،وھذا يعنى أن المعدل سيصل إلى  ٢٤٠كلمة
في الدقيقة ،يرجع ذلك إلى أن العين تستغرق ربع ثانية لكي تركز على شئ ما ،وبالتالي ،إذا قرأت كلمة واحدة في
كل مرة كما تعلمت ،فإنك ستقرؤھا كل ربع ثانية.وعن طريق إجراء حساب بسيط ستعرف أنك ستقرأ أربع كلمات في
الثانية أي  ٢٤٠كلمة في الدقيقة.
تدريبات القراءة السريعة-:
- ١احرصي على إجبار نفسك على القراءة السريعة .ابذلي مجھودا كبيرا في ھذا الصدد ابدئي من اليوم في إجبار
تلمين باألفكار
نفسك على القراءة بسرعة لن تفھمي كل ما تقرئين ولكن بالتمرين اليومي ستتعلمين بسرعة أن ّ
بطريقة خاطفة،ستحدث أخطاء وھذا شئ طبيعي في البداية فال تھتمي باألخطاء و استمري في التمرين اقرئي
الموضوع نفسه بسرعة مرتين أو ثالث إذا لزم األمر للحصول على األفكار الرئيسة وبعد ذلك اقرئيه بعناية للوقوف
على التفاصيل.
- ٢احرصي على قراءة العبارات والجمل وال تقرئي الكلمات
من الخطأ أن تقرئي مثل الكثير من الناس الذين ينطقون بالكلمات بتحريك شفاھھم ويجب عليك أال تحركي فمك
أثناء القراءة،تعلمي أن تقفزي من عبارة إلى أخرى ومن جملة إلى جملة وثقي إن الجمل التالية ستوضح النقاط
التي تظل غامضة،اقرئي للوقوف على المعاني ال الكلمات.
توقعي أثناء القراءة مايريد المؤلف أن يقوله وبعد ذلك ألقي لمحة سريعة للمكتوب بالدرجة التي تكفي فقط لكي
وعدلي توقعاتك متى كان ذلك ضروريا.
تري ما إذا كنت محقة
ّ
- ٣تعلمي أن تقفزي في القراءة وضعي عالمات على النقاط البارزة،ال تخش من أن تقفزي على بعض العبارات
والجمل ما ُدمت قد حصلت على نبذة عامة عن األفكار المكتوبة.
- ٤اختبري نفسك من حين آلخر لترى مدى ما أحرزته من تقدم في سرعة القراءة وذلك بحساب عدد الكلمات التي
تستطيع قراءتھا في الدقيقة الواحدة.
ولمزيد من التفاصيل المفيدة حول القراءة السريعة نوصي بالرجوع إلى قائمة ملخصات الكتب ملخص بعنوان:
)مھارات القراءة السريعة ( في مدونة وحدة العلوم الروابي على العنوان االلكتروني التالي-:
www.scinrawa.spaces.live.com
و أيضا االستعانة بالعرض التقديمي الوارد في المدونة المذكورة ضمن قائمة برامج تربوية بعنوان )ماذا أقرأ وكيف أقرأ؟(

ّ
التعلم ھو المزج بين معلومتين إلخراج معلومة ثالثة" 
القيم "-:
 وقفة تاريخية إسالمية عربية :يقول ابن ّ
س  /ألي درجة يتفق مفھوم التعلم وبناء المعرفة عند ابن القيم رحمه ﷲ مع مؤسس النظرية البنائية بياجيه؟
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مادة إثراثية عن النظرية البنائية )من أجمل ما قرأت حول النظرية البنائية(
التدريس البنائي والتعلم
لورا انريكوس
جامعة والية كاليفورنيا  ،لونج بيتش
أوجه البنائية
حظي فالسفة وعلماء نفس القرن التاسع عشر والذين جاءوا مHن بعHدھم فHي أوائHل القHرن العHشرين بHشرف تأسHيس
الحركة البنائية .البنائية ھي نظرية تعلم تشكل جزء رئيس مHن البحHث فHي المفHاھيم الخاطئHة )(misconceptions
أو األطر البديلة ) (alternative frameworksلدى الطالب .وتستند النظرية على االعتقاد أن المعرفHة تبنHى مHن
قبل الدارسين كنتيجة لتفاعالتھم مع العالم من حولھم في وسط أو قالب اجتماعي يتأثر بمعرفتھم وخبراتھم الHسابقة.
"البنHHHHHHائيون يHHHHHHدركون دور التقبHHHHHHل ) ،(assimilationوالتكيHHHHHHف ) (accommodationواخHHHHHHتالل التHHHHHHوازن
) (disequilibriumولكHنھم يركHزون بHصورة أكبHر علHى دور المعرفHة المHسبقة ) (prior knowledgeمقارنHة
بمؤيHدين بياجيHHة .ويوضHHح البنHHائيون أن البنHى المعرفيHHة الHHسابقة تعمHHل كمHصافي وميHHسر لألفكHHار والخبHHرات الجديHHدة
وھي نفسھا البنى المعرفية يمكنھا أن تتحول ) (transformedأثناء التعلم".
يHدرس المدرسHون بطHرق تعHرف "بالبنائيHة"
البنائية ھHي نظريHة تعلHم وليHست أسHلوب تHدريس أو توجيHه .يمكHن أن ّ
عندما يكونوا مدركين لھا ويدرسون بطريقHة تتوافHق مHع كيفيHة تعلHم الطHالب .تHستلزم طHرق التHدريس المتوافقHة مHع
كيفيHHة الHHتعلم إسHHتراتيجيات مختلفHHة عHHن تلHHك التHHي تتبHHع غالبHHاً فHHي الفHHصول الدراسHHية .والطريقHHة الوحيHHدة لكHHي ي Hتعلم
المدرسون كيفية التدريس بالطريقة البنائية ھي أن يتعلموا بالطريقة البنائية.
ويأتي على غHرار إسHتراتيجيات التHدريس البنائيHة االعتقHاد بHأن الطHالب يHشيدون أو يبنHون معHرفتھم بأنفHسھم .وھHذا
لHيس موقفHاً جHHدلياً وأغلHب المثقفHين موافقHHون علHى فكHرة البنائيHHة .عنHدما يبHدأ الطHالب وحتHى األطفHال الHHصغار درس
العلوم يكون لديھم أفكار مبدئية أوليHة لتفHسير "الظHاھرة" التHي يالحظونھHا.وعليHه عنHدما تقHع األحHداث كمHا توقعھHا
الطالب يتم تقبلھا في بنائه المعرفي الموجود مسبقا ،ولكن عندما تقHع أحHداث غيHر متوقعHة يجHب أن يتكيHف الطHالب
مHHع التنHHاقض بإعHHادة بنHHاء العالقHHات فHHي بنHHائھم المعرفHHي .يعHHرف التقبHHل ) (assimilationعHHادةً بنمHHو المفHHاھيم
) (conceptual growthبينمHHHا يعHHHرف التكيHHHف ) (accommodationبتغييHHHر المفHHHاھيم ) conceptual
.(change
ووفقHHاً ألبليتHHون )١٩٩٣م( ھنHHاك أربعHHة مخرجHHات ممكنHHة عنHHد مHHصادفة الطالHHب لظHHاھرة علميHHة جديHHدة .إذا كانHHت
المعلومات الجديدة متوافقة مع األفكار الموجودة لدى الطالب مHسبقا نجHد أن الطالHب يتقبHل ھHذه المعلومHات الجديHدة.
Hواء كانHHت ھHHذه األفكHHار صHHحيحة أو خاطئHHة ،ولكHHن قHHد يجHHد
وبھHHذه الطريقHHة فHHإن األفكHHار الموجHHودة سHHيتم تHHدعيمھا سً H
الطالب أن المعلومات الجديدة غير متوافقة مع المعلومات الموجودة لديه ،وفي ھذه الحالة تحدث حالة نزاع عقالنHي
لHHدى الطالHHب .ويحHHدث واحHHد مHHن النتHHائج الHHثالث التاليHHة ،األولHHى :يمكHHن أن يجHHد الطالHHب أن أفكHHاره الموجHHودة ليHHست
مناسبة ويجب أن يعاد تركيبھا أو تشكيلھا .وبھذه الطريقة يجري الطالب عمليHة "التكيHف" )(accommodation
بتكوين شبكة معرفية جديدة ألفكاره .ثانيا ً :قد ال يقوم الطالب بإعادة بنHاء أفكHاره الحاليHة ،ولكHن بHدالً مHن ذلHك ينتظHر
اإلجابHHة "الHHصحيحة" حيHHث تعHHود الطHHالب أن ينتظHHروا ويتقبلHHوا مHHن الHHسلطة )الHHنص فHHي الكتHHاب أو المHHدرس أو أحHHد
الوالHHدين( إعطHHائھم المعلومHHات الHHصحيحة ،ويHHتم ت Hذكر اإلجابHHة الHHصحيحة واسHHترجاعھا بHHسرعة فHHي بيئHHة مHHشابه
)كالمدرسة( ولكن ليس من المحتمHل تHذكرھا والوصHول إليھHا فHي بيئHات أخHرى .اإلمكانيHة األخيHرة ھHي فHي حالHة أن
الطالب يرون أن أفكارھم الموجودة غير فعالة ولكنھم يرفضون بذل الجھد للتكيف أو انتظار اإلجابة الصحيحة .ربمHا
كان لديھم الكثيHر مHن التجHارب الفاشHلة فHي العلHوم لHذا اختHاروا أال يتعلمHوا كبHديل .التHدريس والHتعلم فHي بيئHة بنائيHة
تتطلبان أن يتخذ الطالب والمدرسين أدوار مختلفة .وتحديدا تعتمد ھذه األدوار على نموذج محدد أو تفHسير مرغHوب
للبنائية.
تHHم تحديHHد أوجHHه كثيHHرة للتHHدريس والHHتعلم كطHHرق بنائيHHة .توضHHح ھHHذه المراجعHHة األدبيHHة باختHHصار أربعHHة أوجHHه-:
) Interactive
)أساليب( :معالجة المعلومات ) ،(Information Processingالبنائية الفعالHة
 ،(ConstructivistالبنائيHHHHة االجتماعيHHHHة ) (Social ConstructivistوالبنائيHHHHة المتطرفHHHHة ) Radical
 .(Constructivistھذه األربعة أوجه تتناسب مع المقياس المتصل لتفسيرات البنائية المرتكHزة علHى تنHاقص دور
المعلم وزيادة أو تفعيل دور المتعلم .كل تفسير ينظر إلى "البنائية" من خالل عدساته الخاصة.
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البنائية الفعالة :Interactive-Constructivist
يHHدعي البنHHائيون الفعHHالون أن للHHتعلم مكHHونين :مكHHون خHHاص ) (private componentsومكHHون عHHام ) public
 (componentsوھHHذه النظHHرة مHHشتركة عنHHد الكثيHHرين مHHنھم .تقتHHرح ھHHذه النظHHرة أن الطHHالب يكونHHون معHHرفتھم
ويتعلمون عندما يستطيعون التفاعHل مHع العHالم الطبيعHي واألشHخاص مHن حHولھم ـ وھHذا ھHو المكHون العHام .ويتكHون
المعنى عندما يعلق )يعقب( الطالب على تفاعالتھم و يمنطقونھا ـ وھذا ھو المكون الخاص.
فقط عندما يكون لدى الطالب الوقت للمرحلتين )المكونين( معاً المرحلة الخاصة )المكون الخاص( والمرحلHة العامHة
)المكون العام( للتعلم يصبح بمقدورھم التوفيق بين أفكارھم السابقة وخبراتھم الجديدة.
تتمتع البنائية الفعالة بالخصائص التالية:
• التوافق بين المخرجات ،والتدريس )التوجيه( ،والمصادر والتقييم )التقدير(؛
• مخرجات تغيير المفاھيم ،نمو المفاھيم ،واستراتيجيات التعلم ما وراء المعرفية ) metacognitive
(strategic learning؛
• ال يستبعد التوجيه المباشر المتضمن في سياق طبيعي وفقا للحاجة؛
• يدعم األفكار الكبيرة ) ،(big ideasالثقافة العلمية ) (science literacyوالعادات العقلية التي يحتاجھا
العقل لبلوغ المعرفة العلمية؛
• يتطلب قدرة الطالب على :تكوين البنى المعرفية ،التفكير النقدي ،تواصل بنياتھم المعرفية وإقناع اآلخرين
بقيمتھا أو فائدتھا؛
• تشمل البحث الموجه ) ،(guided inquiryدورات التعلم ) ،(learning cyclesتغيير المفاھيم
) ،(conceptual changeوالوسائل المنتجة )(generative approaches؛
• التدريس يتضمن :التقدير ) ،(accessingوالمشاركة ) ،(engagingالتجريب )/(experiencing
االكتشاف ) ،(exploringالتبرير) /(justifyingالمنطقية ) ،(rationalizingالتماسك
) (consolidatingتوحد القديم والجديد ) ،(integrating old and newوتطبيق المعرفة.
بينمHHا يتHHدرج الطHHالب خHHالل المراحHHل العقليHHة المتعHHددة يجHHب علHHى المدرسHHين أن يHHستخدموا إسHHتراتيجيات معينHHة فHHي
فHHصول البنائيHHة الفعالHHة الدراسHHية .تHHشمل المراحHHل المقترحHHة :إيجHHاد مHHا يعرفHHه الطHHالب مHHسبقاً عHHن الموضHHوع تحHHت
البحث ،يضع أھداف معرفية /سلوكية محHددة للمتعلمHين ،فھHم كيفيHة تHدرج الطHالب خHالل المراحHل المتعHددة ،إشHراك
الطالب فHي الخبHرات المتعHددة التHي تتحHدى أفكHارھم ،تمHنح الطHالب الوقHت لتجربHة الظHاھرة مHن عHدة أوجHه ،تطبيHق
األفكار الجديدة ،التعليق )التعقيب( على التعلم ).(reflection on learning
ال يتخHذ المHدرس الHدور التقليHHدي  -دور الخبيHر  -ويلقHن الطHالب مHHا يحتHاجون معرفتHه .بHدالً مHHن ذلHك يعمHل المHHدرس
Hسر للHHتعلم .مقارنHHة صHHراف البنHHك مHHع حراثHHة األرض توضHHح االخHHتالف بHHين الطريقHHة التقليديHHة للتHHدريس
كHدليل أو مي Hﱢ
والطريقة البنائية الفعالة .نمHوذج صHراف البنHك ) (bank tellerيوضHح كيHف يعطHي المHدرس التقليHدي المعلومHات
للطHHالب .نمHHوذج الفHHالح  -حراثHHة األرض  (farmer tilling) -تمثHHل طريقHHة البنائيHHة الفعالHHة .فالمدرسHHون الHHذين
يحرثون بدالً من أن يقولوا )يعطوا( يتأكHدوا أن عقHول الطHالب جHاھزة لبHذور المعرفHة التHي سHوف تHزرع ،ويقومHون
بتخصيب عقول طالبھم من خالل األنشطة والخبرات التي يقدمونھا .ولكHن النمHو الفعلHي وتكHوين المعنHى يراجHع فHي
النھاية للطالب .يسأل المHدرس األسHئلة ليتحقHق بدقHة عHن مHدى فھHم الطHالب ويتحHدى أفكHارھم .الطHالب لHديھم أفكHار
مختلفة بحاجة إلى اختبHار وھHذا يHشكل مجموعHات متعHددة تقHوم بتجربHة أشHياء مختلفHة .وبHرغم أن المHدرس يHشجع
الطالب للمضي في تحقيق الھدف ويشغلھم بأنشطة إال أن الطالب ھم الذين يناضلوا ويعيHدوا التفكيHر فHي المعلومHات
الحسية التي تأتي من التجارب ،الصور ،والمواد المطبوعة ،والنقاشات لتكوين المعنى .وال يمكن للمدرس أن يعطHي
المعنى للطالب نتيجةً الحتمال حدوث فروق في الفھم بين األفراد في نفHس المجموعHة أو مجتمHع الطلبHة.الطHالب فHي
فصول البنائية الفعالة يدركون سيطرة المعلم في توجيه الفصل وبرغم أن أفكارھم األولية عHن الموضHوع الHذي يقHدم
تHHشكل نقطHHة االنطHHالق للتHHدريس )التوجيHHه( إال أن األفكHHار المنبثقHHة والفھHHم العلمHHي ھHHو الHHذي يقHHود الHHدروس .تحHHافظ
إستراتيجيات التدريس المستخدمة داخل الفصل في المحافظة على مركزية أفكHار الطHالب وأصHواتھم .يHصقل مHدرس
البنائيHHة الفعالHHة المعرفHHة مHHن خHHالل مHHساعدة الطHHالب علHHى تكHHوين المعنHHى بأنفHHسھم بHHدالً مHHن إخبHHارھم عمHHا يريHHدون
معرفته .يقوم المHدرس بتحفيHز وتوجيHه النقاشHات العامHة لتوضHيح األفكHار ودعHم المفاوضHات الخاصHة للتأكيHد علHى
تكامل األفكار داخل شبكة المفاھيم الطالبية .يحث المدرس ويشجع تكHوين المعنHى لHدى الطHالب فHي الHذاكرة القHصيرة
المدى٣١وتخزين المعرفة في الذاكرة طويلة المدى٣٢باستخدام إستراتيجيات بنائية.
 31الذاكرة قصيرة المدى:ھي التي تستعمل في الحياة اليومية لتخزن المعلومات التي تحدث وتستمر لثالثين ثانية فقط.وھي الذاكرة التي تحفظ
الحدث لفترة قصيرة جدا لينمحي ويستبدل بحدث آخر.
 32الذاكرة طويلة المدى:القسم الذي ينقل المعلومات من الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة طويلة األمد ويخزنھا على شكل أنماط يمكن
تفسيرھا و إعطاؤھا معنى ويقوم بتحليل المعلومات وإدراك العالقات التي تربطھا،و تنظيمھا ،لالحتفاظ بھا ألطول فترة ممكنة.
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المراجع-:
 -١مقرر العلوم للصف األول االبتدائي "الفصل الدراسي األول والثاني"  +دليل المعلم+كراس النشاط
 -٢مقرر العلوم للصف الرابع االبتدائي "الفصل الدراسي األول والثاني" +دليل المعلم+كراس النشاط
 -٣مقرر العلوم للصف األول متوسط "الفصل الدراسي األول والثاني" +دليل المعلم+كراس النشاط
 -٤مشروع تطوير تعليم الرياضيات والعلوم الطبيعية المادة اإلثرائية ،شركة العبيكان لألبحاث والتطوير
 -٥البنائية "منظور ابستمولوجي وتربوي" تأليف د  /حسن حسين زيتون ،د /كمال عبد الحميد زيتون
 -٦البنائية  :استخداماتھا وإمكاناتھا في التربية
 -٧دراسات في الفكر التربوي تأليف حسان  ،حسان محمد
 -٨تدريس العلوم من منظور البنائية زيتون  ،كمال )(٢٠٠٠
 -٩اسHHتراتيجيات التHHدريس فHHي القHHرن الحHHادي والعHHشرين "دليHHل المعلHHم و المHHشرف التربHHوي" تHHأليف د  /ذوقHHان
عبيدات ،د  /سھيلة أبو السميد.
 -١٠مھارات التدريس "رؤية في تنفيذ الدرس" تأليف د  /حسن حسين زيتون.
الفعال تأليف إيريك جنسن.
 -١١التدريس ّ
 -١٢مقرر الفيزياء المطور "كتاب الطالب،دليل المعلم"
 -١٣مذكرة الورشة المتقدمة في الفيزياء للمرحلة الثانوية "الرياض"
 -١٤العرض التقديمي "التصورات البديلة" للمشرف التربوي فھد عبد الرحمن الرحيلي
 -١٥مواقع الشبكة العنكبوتية-:
منتدى موقع وزارة التربية والتعليم
منتديات مشروع العلوم والرياضيات
البوابة االلكترونية للعلوم والرياضيات
موقع االبتدائي لمناھج ماجروھل
المواقع االنجليزية:
www.glencoe.com
www.eircdigests.orq/pre-925/science.htm
http/scinenceinquirer.wikispaces.com/misconception
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