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 ملخص البحث  

يهدف البحث إلى معرفة  فعالية إستراتيجية  النمذجة المفاهيمية لآليات القرآنية على عمليات العلم 

في تدريس النظرية الذرية الحديثة بمنهج الكيمياء للصف األول ثانوي ، ومن أجل تحقيق هدف 

بين  0.0.≥ مستوى  عندالبحث تم صياغة الفرض التالي :" ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

متوسطي درجات اختبار طالبات المجموعة التجريبية التي درست وحدة النظرية الذرية الحديثة 

بإستراتيجية النمذجة المفاهيمية ، وطالبات المجموعة الضابطة التي درست الوحدة بإستراتيجية 

، تكوين النموذج ، المحاضرة ، في التطبيق البعدي الكلي لعمليات العلم )التعريف اإلجرائي 

التفاعل واألنظمة( ، بعد ضبط أثر التحصيل  القبلي الكلي".وقد تم استخدام المنهج شبه التجريبي 

 تصميم المجموعة الضابطة غير المتكافئة على النحو التالي :

( بمدينة 82تحديد مجتمع البحث وهو جميع طالبات الصف األول ثانوي بالمدرسة الثانوية ) -

/ .534خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي طالبة 520مة البالغ عددهن مكة المكر

( طالبة ، تم تقسيمها إلى مجموعتين هما:مجموعة 34، وتكونت عينة البحث من )هـ 5345

وللتحقق من فرض البحث  ( طالبة،80( طالبة ، ومجموعة ضابطة بلغت )83تجريبية وبلغت )

الذرية الحديثة وفق عمليات العلم ،ثم بناء أداة الدراسة لجمع تم  تحليل محتوى وحدة النظرية 

المعلومات وهي اختبار عمليات العلم  ، كما تم إعداد ملزمة المعلمة لتدريس وحدة النظرية 

الذرية الحديثة بإستراتيجية النمذجة المفاهيمية لآليات القرآنية ، قامت معلمة كيمياء متدربة على 

الحديثة باإلستراتيجية المذكورة للمجموعة التجريبية  ، في نفس الوقت  تدريس النظرية الذرية

قامت معلمة كيمياء أخرى  لتدريس المجموعة الضابطة بإستراتيجية المحاضرة ، واستغرق 

تدريس الوحدة أربع حصص دراسية حسب الخطة الدراسية للمنهج ،كما تم تطبيق االختبار 

البحث،وعمل المعالجات اإلحصائية باستخدام المتوسطات  التحصيلي قبلياً وبعدياً على عينة

 الحسابية،واالنحراف المعياري،وتحليل التباين المصاحب .

 توصل البحث إلى النتائج التالية :

بين متوسطي درجات اختبار طالبات  0.0.≥ عند مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية   -5

ية الذرية الحديثة بإستراتيجية النمذجة المفاهيمية ، المجموعة التجريبية التي درست وحدة النظر

وطالبات المجموعة الضابطة التي درست الوحدة بإستراتيجية المحاضرة ، في التطبيق البعدي 

النمذجة المفاهيمية لآليات القرآنية على بعض عمليات ، مما يؤكد وجود أثر إستراتيجية  الكلي

 . ثة بمنهج الكيمياء للصف األول ثانويالعلم في تدريس النظرية الذرية الحدي

Effectiveness of the strategy of conceptual modeling of Quranic verses on 

the development of science in the teaching of modern theory  
 

The research aims to find out the effectiveness of the strategy of 
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conceptual modeling of Quranic verses on the operations of science in the 

teaching of modern atomic theory chemistry approach to the first 

secondary grade, in order to achieve the goal of the research has been 

formulating the following hypothesis: "There is no statistically significant 

differences at the level of ≤ 0.05 between the mean scores of test 

experimental group which studied the unit atomic theory of modern 

strategy of modeling conceptual, and female control group studied the 

unit strategy lecture, in the post overall science operations (the 

operational definition, configuration model, interaction and systems), 

after controlling for the impact of collection of tribal total. "curriculum 

has been used quasi-experimental design of the control group 

Giralmtkavip as follows:  

- Identify the research community which all students of first grade of 

secondary school, secondary school (28) city of Mecca numbers of 

185 students during the first semester of the academic year 

1430/1431 AH, the research sample consisted of (49) students, 

were divided into two groups: experimental group was (24) 

Student, and a control group was (25) Student, and to verify the 

imposition of the research has been analyzing the content of unit 

modern atomic theory according to science processes, and then 

building a research tool to collect information and it is a test of 

science processes, was also prepared binding parameter to teach 

the unity of modern atomic theory strategy of modeling the concept 

of Quranic verses, the parameter Chemistry intern on the teaching 

of modern atomic theory strategy mentioned on the experimental 

group, at the same time, the parameter Chemistry again to teach the 

control group strategy, the lecture, and took the teaching of the unit 

four classes according to plan subjects of the curriculum, and 

achievement test has been applied a priori and Uday to the research 

sample, and the work of processors using statistical averages, and 

standard deviation, and the accompanying analysis of variance.  

The research found the following results:  

1 - There were significant differences at the level of ≤ 0.05 between 

the average test scores of the experimental group students who studied 

the unity of modern atomic theory, conceptual modeling strategy, and 

female control group studied the lecture unit strategy, in the post 

overall, which confirms the existence of the impact of strategy for 

conceptual modeling of Quranic verses on some of the science in the 
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teaching of modern atomic theory chemistry approach to the first 

grade secondary 
 

 

 حثمشكلة الب

فعالية إستتراتيجية النمذجتة المفاهيميتة لآليتات القرآنيتة علتى تنميتة عمليتات العلتم ) تعريتف         

إجرائي،تكتتوين النموذج،التفاعتتل واألنظمتتة(في تتتدريس النظريتتة الذريتتة الحديثتتة بمتتنهج الكيميتتاء 

 للصف األول ثانوي. 

 أهمية البحث والحاجة إليه:

اإلشرافية للباحثة في حصص الكيمياء لصفوف المرحلتة الثانويتة  من المالحظ أثناء الزيارات      

في غضون أربع ستنوات مضتت ... أن بعتض المعلمتات يست تهدن باايتات الكونيتة القرآنيتة ذات 

العالقة بموضوعات التذرة لتحقيتق هتدف وجتداني أو للتهيئتة الذهنيتة لتدى الطالبتات فتي الصتف ، 

،  والتعقل  والتدبر في آيات القرآن الكريم الذي أمرنا هللا بتهوهذا ال يكفي من أجل تحقيق  التفكر  

إذ  "تسهم اآليات القرآنية  في توفير سبل اإلقناا  العقلاي للانفس البشارية ، مان راهل عر اها 

للمعاني الذهنية والمو وعات الدينية المجردة في قوالب محسوسة قريبة إلى الاذهن والشاعور 

متجددة ، فتشيع إلى عهقات جديدة لها فاعلياة مان راهل التادارل ،و إ فاؤها الحياة والحركة ال

 هـ (.2211بين الحواس والتشخيص")  حريري ، 
التتذرة هتتي وحتتدة الخلتتق للنستتان والحيتتاة والكتتون ،  وإن التفكتتر فتتي خلتتق هللا متتن أعظتتم       

ة اإلستالمية  لهتا العبادات، وهي من أهم طرق تحصيل اليقين، وزيادة اإليمان، والعبادة في التربيت

ثالثتتة مظتتاهر أساستتية : مظهتتر دينتتي ، ومظهتتر اجتمتتاعي ، ومظهتتر كتتوني  ، ويتطلتتب تطبيتتق  

" أن تعار  المتعلماين بدقاة الصانعة اإللهياة المظاهر الثالثة في تدريس النظرية الذرية الحديثتة 

نات الطبيعية ، في الكون المحيط ومكوناته ، و أن تدربهم على اكتشا  القوانين التي تنظم الكائ

واكتشا  رصائصها وتطبيقاتها ، وأن تادربهم علاى أااكال التعامال معهاا واالنتفاا  بهاا حساب 

التوجيهات اإللهية ، ألناه مان راهل هاذا التعلايم والتادريب يصال الماتعلم إلاى معرفاة قادرة   و 

تفاو  الحصار و إتقان صنعته في المخلوقات ، ووفارة نعام   الناتجاة مان االنتفاا  بهاا معرفاة 

خلتتتف الظتتتواهر  االجتماعيتتتة والتحركتتتات ، عتتتالوة علتتتى أن  هاااـ(2212اإلحاطاااة .")الكيهناااي،

الب تترية تبتترز قتتوانين رياضتتية وفيزيقيتتة بالغتتة التنظتتيم ولتتيس العتتالم اإلنستتاني ب قتتل عمتتالً بتلتت  

اون وهتذا بستبب متا تتضتمنه التذرة االجتماعيتة متن خصتائص التعت القوانين متن العتالم الطبيعتى، 

والوحتتدة، فتتال بتتد أن نفتتت  عيوننتتا علتتى دور التتذرة االجتماعيتتة عنتتد تفستتير الستتلو  االجتمتتاعى 

م( 2..8وهو منهج جديد فتى رييتة الظتواهر واألحتدام فيمتا يستميه )متار  بوكانتان ، اإلنساني 

طتتويالً وشتتاقاً للتعتترف علتتى قتتوانين صتتارمة تحكتتم العتتالم  بالفيزيتتاء االجتماعيتتة واليتتزال الطريتتق

حيث أن التحدي الرئيسي فى عصرنا هو فهم التنظيم الجمتاعي فلتم يحتدم متن قبتل أن  لب ري ، ا

واجه الجتنس الب ترى م تاكل بخطتورة تلت  التتي  يواجههتا اليتوم، بتدءاً متن زيتادة درجتة حترارة 

 الكون وما يلحق بالبيئة من تدهور، وصوالً إلى مضاعفة األسلحة النووية وأنواعها. 

إلتتى أن الحكمتتة متتن است تتهاد م ( 5422هتتـ  / 5352ة  الحبتتال  ومقتتدادي  ) دراستتتوصتتلت كمتتا 

واستدالل القرآن الكريم باايات الكونية هو الوصول إلى المقاصد  التالية :تعزيز أركان اإليمان ، 

اإلعجاز العلمي، التفستير العلمتي ، إاهتار عظمتة الختالق وبيتان نعمته ، ولقتد قتام الباحثتان بجمتع 

ات  الكونية حسب موضوعاتها العلمية ودراسة الحكمة من ذكرها واستدالل القترآن وتصنيف ااي

الكتتريم بهتتا وأاهتترت نتتتائج دراستتتهما أن مجمتتوآ اايتتات القرآنيتتة التتتي فيهتتا إشتتارات علميتتة هتتو 
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% ( تقريبتتاً متتن المجمتتوآ الكلتتي لعتتدد آيتتات القتترآن الكتتريم .8( آيتتة أي بنستتبة ) ..58حتتوالي ) 

آيتتة ، كمتتا تتتم توزيتتع اايتتات القرآنيتتة الكريمتتة المدروستتة حستتب الموضتتوعات  (6846والبتتالغ ) 

( آيتتة ، وقتتد تنتتاول البحتتث الحتتالي   58( آيتتة ، الكيميتتاء ) 356العلميتتة  منهتتا : العلتتوم الطبيعيتتة) 

اايات القرآنية ذات العالقة بالنظرية الذرية الحديثتة ، وتتم وضتع استتراتيجية النمذجتة المفاهيميتة 

ايتتات الكونيتتة لمحاولتتة الوصتتول إلتتى المقاصتتد بعيتتدة المتتدى متتن است تتهاد واستتتدالل ه ا لهذ

القرآن الكريم بهتذه اايتات الكونيتة، وللمستاهمة فتي تطتوير تعلتيم وتعلتم  النظريتة الذريتة الحديثتة 

 بمنهج الكيمياء في الصف األول الثانوي.

دايتة الستتينات الميالديتة لي تمل دور لقد امتد اهتمام الدراستات فتي مجتال ستيكولوجية التتعلم منتذ ب

التعلم بالنموذج ، ونبهت دراسات البرت بندورا ، وآخرون إلى ضرورة االهتمام بالتعلم بالنموذج  

أوصتت عديتد متن الدراستات بضترورة االهتمتام بعمليتات العلتم  أهميته في مجال سيكولوجية التعلم .كما 

( 3..8و في مجال البحوم والدراسات منهتا دراستة العبتري )سواء في مجال تضمينها في المناهج الدراسية أ

( التتي 3..8التي دعت إلى ضرورة تطوير كتب العلوم بصورة تركز على عمليات العلم، ودراسة البلوشي )

أوصتتت بضتترورة توجيتته واضتتعي المنتتاهج الدراستتية باالهتمتتام بعمليتتات العلتتم، ودراستتة ال تتعيلي وخطايبتتة 

 بإجراء مزيد من البحث واالستقصاء في موضوآ عمليات العلم. ( ، ودراسة السيفي 4..8)

( اهتمامه ألهتداف تتدريس العلتوم وإعتادة صتياغتها  AAASوجه االتحاد األمريكي لتقدم العلوم )ِ

(، ويتتتم ذلتت  متتن ختتالل ربتتط 8.65لتتتالئم  متطلبتتات القتترن  الجديتتد أثنتتاء التخطتتيط لم تتروآ )

ة ، ومستتاعدة الطلبتتة علتتى فهتتم طبيعتتة العلتتم وتعويتتدهم علتتى القضتتايا العلميتتة بالقضتتايا االجتماعيتت

ممارستتة مهتتارات التفكيتتر واالستقصتتاء وعمليتتات العلتتم متتن ختتالل الفهتتم الواضتت  ألهتتداف العلتتم 

( أحتتد المؤشتترات العالميتتة TIMSSوطريقتتته  ، وتعتتد المستتابقة الدوليتتة للعلتتوم والرياضتتيات ) 

الرياضتيات علتى مستتوى العتالم، ومتازال مستتتوى للتعبيتر عتن جتودة التعلتيم فتي مجتالي العلتوم و

الم اركة بالنسبة للدول  العربية دون المستوى الم مول  ؛ لذل   فإن الحاجة ماسة إلى  تفعيل هذه 

الم اركة العربية ، من خالل توجيه اهتمام المعلمين نحو استخدام استراتيجيات التدريس المناسبة 

لذا يتناول البحث الحالي عمليات العلم كمتغير تابع لمعرفة  أثر  لتنمية مهارات العلم لدى الطلبة  ؛

استراتيجية  النمذجة المفاهيمية لآليات القرآنية الكونية في تدريس النظرية الذريتة الحديثتة بمتنهج 

اختبتتار األولمبيتتاد فتتي (  » TIMSS  الكيميتاء للصتتف األول ثتتانوي  مثلمتا ت ختتذ أستتئلة التيمتتز )

يتتدرف فتتي متتنهج الكيميتتاء الدراستتي  منحتتى المهتتارات العلميتتة  فالطالتتب« مالرياضتتيات والعلتتو

النظرية الذريتة الحديثتة متن أجتل اكتستاع المعرفتة العلميتة ، وهتي إحتدى أهتداف التربيتة العلميتة 

المعاصرة ، ومتن الجتدير بمعلمتي العلتوم أن يتدركوا أبعتاد تعلتيم الطالتب النظريتة الذريتة الحديثتة 

ي في تعليم العلوم ، جنباً إلى جنب إدراكهم العناصر األساسية للتربية العلميتة وفق التوجه اإلسالم

المعاصرة وحرصتهم علتى تطبيقهتا باالستتراتيجيات الفعالتة التتي تعتزز  مهتارات التفكيتر العلمتي 

 لدى المتعلمين .

 وعليه من ممكن أجمال أهمية البحث  باالتي:

ستتتهم ) النظريتتتة الذريتتتة الحديثتتتة ( باستتتتخدام توجيتتته نظتتتر معلمتتتي العلتتتوم إلتتتى تطتتتوير تدري -5

 استراتيجية النمذجة المفاهيمية لآليات القرآنية لتنمية بعض عمليات العلم لدى المتعلمين .

فتي تتدريس النظريتة الذريتة الحديثتة   ( النمذجة المفاهيميتة لآليتات القرآنيتة تفيد ) استراتيجية  -8

فتي وحتدة الخلتق  التذرة  فتي الكتون والحيتاة  ، والتفكتر  الفرد في المجتمع  نحو التفاعل متع أنظمتة

َماَواِت َواألَرِض َواختتاِلَِف  "من خالل تطبيق عمليات العلم  إذعاناً لقوله  تعالى :  إِنَّ فِي َخلِق السَّ

ُولِي األلبَاِع  َ قِيَاًما َوقُُعوًدا ♦ اللَّيِل َوالنَّهَاِر ايَاٍت ألأ تُروَن فِتي الَِّذيَن يَذُكُروَن هللاه َوَعلََى ُجنُوبِِهم َويَتَفَكَّ

َماَواِت َواألَرِض َربَّنَا َما َخلَقَت هَذا بَاِطالً ُسبَحانََ  فَقِنَا َعتَذاَع النَّتارِ  :آل 545-.54)   "♦ َخلِق السَّ
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 عمران( 

 أهدا  البحث: 

نظريتة الحديثتة الك ف عن فعالية استراتيجية النمذجتة المفاهيميتة لآليتات القرآنيتة فتي تتدريس ال  

بمنهج الكيمياء على تنمية بعض عمليتات العلتم ) التعريتف اإلجرائتي ، تكتوين النمتوذج ، التفاعتل 

 واألنظمة ( لدى طالبات الصف األول ثانوي.

 

 فروض البحث :

بين متوسطي درجتات طالبتات المجموعتة  0.0.≥ ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى      

وحدة النظريتة الذريتة الحديثتة باستتراتيجية النمذجتة المفاهيميتة ، وطالبتات  التجريبية التي درست

المجموعتتة الضتتابطة التتتي درستتت الوحتتدة باستتتراتيجية المحاضتترة ، فتتي االختبتتار البعتتدي الكلتتي 

 لعمليات العلم بعد ضبط أثر االختبار  القبلي الكلي.

 ويتفر  من هذا الفرض الرئيسي ثهث فروض فرعية هي : 

بين متوسطي درجات طالبات كل من  0.0.≥ وجد فروق دالة إحصائياَ عند مستوى ال ت .5

المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبارالبعدي لعملية العلم)التعريف اإلجرائي(بعد 

 ضبط أثر االختبار  القبلي .

بين متوسطي درجات طالبات كتل متن 0.0.≥ ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى  .8

موعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي لعملية العلم)تكتوين النمتوذج ( بعتد المج

 ضبط أثر االختبار  القبلي.

بين متوسطي درجات اختبار كتل متن  0.0.≥ ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى  .4

(بعتد المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي لعملية العلم)التفاعل واألنظمة

 ضبط أثر االختبار  القبلي .

 تعريفات مصطلحات  البحث:

مقتتدار التغييتتر التتذي تحدثتته المعالجتتة التجريبيتتة ) استتتراتيجية النمذجتتة :  Effectnessفعاليااة

المفاهيمية لآليات القرآنية في تدريس النظرية الذرية الحديثة ( كمتغير مستقل  على المتغير التابع 

: تعريتف إجرائتي، تكتوين النمتوذج، التفاعتل متع األنظمتة ( لتدى طالبتات  ) اختبار  عمليات العلم

  الصف األول ثانوي.

    Conceptual Modeling Strategyاستراتيجية النمذجة المفاهيمية 

هي خطة تدريس وتعلم يؤديها المعلم والمتعلم وفق خطوات النمذجة المفاهيمية لآليات القرآنية     

 -النظريتتة الذريتتة الحديثتتة  -فتتاهيم والحقتتائق العلميتتة المتضتتمنة فتتي وحتتدة ذات العالقتتة بتتبعض الم

بمنهج الكيمياء للصف األول ثانوي ، مع استخدام تمثيالت أو أشكال المحاكاة بين ماجتاء فتي هتذه 

اايتتات وبتتين ماجتتاء فتتي النظريتتة الذريتتة الحديثتتة بالكلمتتة وبالصتتورة والرستتم ، بحيتتث ينتتتج عنهتتا 

متعلم حول العالقات التي تربط بين  التذرة وبتين األشتياء أو الظتواهر الكونيتة تصور عقلي لدى ال

واالجتماعية أو ال عائر الدينيتة ) الطتواف والستعي ( ، ذلت  متن أجتل تنميتة بعتض عمليتات العلتم 

 تحقيق المقاصد بعيدة المدى من النمذجة المفاهيمية لهذه اايات الكونية.لدى المتعلم و

ت تمل اثنتا ع تر آيتة وردت فتي تستعة لمرتبطة بوحدة النظرية الذرياة الحديثاة: اآليات القرآنية ا

 سور  في القرآن الكريم كالتالي : 

  فوي سورة  سوب  آ  22-3في سورة  للللللوة آ آيتوان  8-7ستة آيات بالتفصيل هي: آيتان
فووي سورة  لل سواو آ ررووف رةف فيووا  فور وا     يووا     04فوي سوورة  يور آ آ آيوة  16آيوة 
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ال ذة  ( ي ثل رلن   ل للخية رللشة للذي يقرم به لإل سان آ رهذل يسوب    للسسويم  ثق
فرن ذةي( للذي لكتشفه    او للوذة  دوفيثا   رسورفل  فلخول  ورل  للوذة   ر ع قورل   يوه   

( ريعتبة  صغة ردف  ب ائية ل  اف  آ رهر   ى   رلع  تعفف  ركل   ووا   Quarkكرلةك

  له كت ة رشد ة  عي ة .  

  في سرة  لق وان ( رةف فيو وا  فور وا     يوا    61في سرة  لأل بياو آ07آيتان ه ا : آية
 ثقال دبة  ن خةفل ( يعبة  ن  ردف  رل ية  دسرسة لع ل لإل سوان رلكول شويو فوي 

للووذي رهووعه    وواو   Mole)صوخة   رفووي للسوو رلت رلألةه آ رهووذل يسوب    لل وورل 

 ليئي  ر للرلن للذةي ل  اف   .    للذة  دفيثا  ل تعبية  ن للرلن للس
    في سرة  لآل بياو( ساو فيو ا ررله تعوالى    ركول فوي 34في سرة  بآ(   04لآليتان

ف ك يسبدرن ( فليال    ى رسرف ف ك يسبح فيوه للشو آ رللق وة ب ع وى يغيوةلن   كا و وا 
شو آ رللق وة بدةكتو ا للذلتية آ رهذل فيه إشاة  فريقة إلى للدةكات للخاصة بكل  ن لل

رلقف ترلفقت هذه للدةكات  ع للبيا ات للع  ية لل كتشفة دفيثا   ن للوذة  آ  ثول لل فوورم  
( للوذي يعبووة  ون  سوواة يسوبح فيووه لإللكتووةرن  Orbitللع  وي للدووفيا  للف وك  ر لل ووفلة 

درل  رل  للذة   رهر فللة لدت ال تبين ترليع للكثافة لإللكتةر ية في للفهاو درل لل رل  
( رلشوكل للف وك  ه يوة فوي تكورين للةلبعوة للكي يائيوة آ  s , p,d,fر ون  هوم لألفوالك    آ

  ثل  ساةلت للعرلف بالكعبة ربالصفا رلل ةر  لوا  ه ية في تكرين  ةكان للع ة  . 
 سوورة  للبقة آسوواو فيو ووا ك  ووة  يعوورف(  ي 657سوورة  للدوآرآيووة 24آيتووان ه ا:آيووة

عبوة بوفول   ون   للدسوة لألسورف ( رل توواو إليوه  آ ثوم للفرةلن سوبعة  شورلع للعورلف بالك
للفرةلن سبعة  شرلع للعرلف بسب ي للصفا رلل ةر    بفول   ن  للصفا رل توواو بوال ةر  

( للةئيسية للسوبعة ذلت لألةروام Energy Levels( ريقابل هذل للعفف   ستريات للعارة   

ه  وون لل وورل  آ فوواإللكتةرن ( إذ ي ت ووك لإللكتووةرن عارووة دسوو  بعووف7آ1آ5آ0آ3آ2آ6 
للقةي   ن لل رل  ي ت ك عارة  رل رللعكآ صديح آ رهذل  ا يدفا ل  عت ة آ فع ف للبفو 
بالعرلف  ر للسعي يكرن لل عت ة لفيه عارة  رل آ ر  ف لال تواو  ن للع وة  يكورن لفيوه 

 عارة    ى . 

 : يستفل  ن هذل للعرلف   ى دةكتين 
ة  شرلع تبف   ن للدسة لألسرف رت توي إليوه    وف  فلو دةكة شبه فلئةية  تيسة سبع (1

( للتووي تتوورلع فيوووا للكثافووة sشووعية  للعوورلف بالكعبووة آ تشووبه هووذه للدةكووة  فووالك  

 لإللكتةر ية بشكل   اثل .
دةكة  غللية في للعرلف بسب ي للصفا رلل وةر    وف  فلو شوعية  للسوعي آ رتولفلف  (2

ثالثوة فوي لل سوعى  للصوعرف رللوبورع   وف كثافة  سواةلت للسوا ين   وف لل دوارة لل
( pسب ي للصفا رلل ةر  آ للوةرلة   ف للع  ين لألخهةلن ( آ رهوذل يشوبه  فوالك   

آ للتي تتةكل فيوا للكثافة لإللكتةر ية ب  عقة  عي ة   ى عرل للخع لل سوتقيم لل واة 
لإللكتةر يوة  بال رل    ى ل تباة  ن لإللكتةرن  رسة رفو   يكا يكوا للكوم فولن للكثافوة

ترسف   ى سا بي لل رل  ؛ رللشكل لل  يل لوذه لألفالك هر رسرفها   ى هيئة فصين 

( آ ريتدةك كول إلكتوةر ين فوي Z  آY آXيةبع بي و ا رهي    ى لل دارة للثالثة  

 لتساهين  عاكسين فلخل لل درة للرلدف .
 قال تعالى :  

2.  ٍَة َخْيًرا ي  : الزلزلة  (7 )َره  َفَمن َيْعَملْ ِمْثَقالَ َذرَّ
1.    ا َيَره ٍة َشر ً  : الزلزلة (8)َوَمن َيْعَملْ ِمْثَقالَ َذرَّ
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3.  ممم   َْ ممًرا َيِظيًممما َْ ِْ ِمممن لَّ   ُْ مم مماِيْؤَتا َوي  ََ ًة ي  ََ َ  َةَ مم ٍة َوإِن َ مم َ الَ َيْظلِمم   ِمْثَقممالَ َذرَّ
إِنَّ ّللا 

(04 ) الَ اء: 
2.  ِ ْوا اَل َ أ مم  َوَقالَ الَِّذيَن َكَؤر  َْ ي  َي ْيمِي اَل َيْعمز  َِ ْ  َيمالِِ  اْل ك  ََّ مَ لََ مأْ َِي  َ لَمو َوَر ََ اَية  ق ملْ  ا ال َّ ََ ي

َِميٍن  ر  إاِلَّ فَِ ِكَ اٍي مُّ ََ ََ َواَل  َْك ر  ِمن َذلِ َِ ِْ َواَل فَِ اْْلَْرِض َواَل  َْص َماَوا ٍة فَِ ال َّ  ِمْثَقال  َذرَّ
 (3) َأ : 
5.  َمموا الَّممِذيَن َزي ِْ َواَل فِممَ ق ممِل اْ ي  ممَماَوا ٍة فِممَ ال َّ مموَن ِمْثَقممالَ َذرَّ ِ اَل َيْملِك  وِن ّللاَّ ممن    ْممم    م 

ن َظِتيٍر   ت   م  َْ ٍَ َوَما لَم  ِم  : َأ  (22)اْْلَْرِض َوَما لَت ْ  فِيِتَما ِمن ِشْر
1.  ْم  ِمن ق ْرآٍن َوالَ َ ْعَمل وَن ِمن َْ ْ  ش ت وً ا  َوَما َ ك ون  فَِ َشأٍْن َوَما َ ْ ل و ِم ا َيلَْيك  ََّ َيَمٍل إاِلَّ ك 

ممَماء َوالَ  ٍة فِممَ اْلَْرِض َوالَ فِممَ ال َّ ْثَقمماِل َذرَّ ََ ِمممن م  مم  َ ي  َيممن رَّ مموَن فِيممِم َوَممما َيْعممز   َ إِْذ   ؤِي
َِينٍ  َر إاِلَّ فَِ ِكَ اٍي مُّ ََ ََ َوال  َْك َر ِمن َذلِ َِ  : يوَس  (16)  َْص

7. ع  اْلَمَواِزيَن ا ََ ََ مْن َو مٍة م  ََّ ا َوإِن َكماَن ِمْثَقمالَ َة ًِ ْؤمسئ َشمْي ََ َُ   ْظلَم    ََ لَِيمْوِ  اْلقَِياَممِة َفم ْلقِْ م
ا َةاِ َِينَ  ََ ا ََِتا َوَكَؤو َِ ََ  : اْلََياء  (07 )َخْرَ ٍل  ََ ْي

8. مْن َخمْرَ ٍل َفمَ ك ن فِمَ َصمْخَرٍة  َْو فِم مٍة م  ََّ َ  ِمْثَقمالَ َة َتا إِن َ م ََّ ََّ إِ ََ  َ ِْ  َْو فِمَ َيا  مَماَوا َ ال َّ
يفئ َخَِيرئ  َِ َ لَ

  إِنَّ ّللاَّ
ِْ ََِتا ّللاَّ  : لقمان (61 )اْْلَْرِض َيأْ

9.  َون ََة  ٍَ َي م مل  فِمَ َفلَم َتاِر َوك  ََّ ََ الَقَمَر َواَل اللَّيل  َ اَِق  ال َ لََتا  َن    ِر ِِ ََ  اَل الشَّمس  َيَ
 : يس (04)
21.    َّمَو الَّمِذخ َخلَمَق الل ونَ َوه  ََة  ٍَ َي م مل  فِمَ َفلَم ممَس َوالَقَممَر ك  َتماَر َوالشَّ ََّ   يملَ َوال

 : اْلََياء(33)
22.  ِاْلَع ِيق ِْ ْي ََ ف وا َِاْل وَّ ََّ ْ  َوْلَي وَره  َ ذ  وا َ َؤَثت ْ  َوْلي وف وا   َ  : الةج (22)ث َّ ْلَيْق
21.     ََّفَمْن َةج ِ َؤا َواْلَمْرَوَة ِمن َشَعآِِِر ّللا  ََ َيلَْيمِم إِنَّ الصَّ ما ََ َْ  َِو اْيَ َمَر َفَُ    ْي ََ اْل

َ َشاِكرئ َيلِي ئ 
َع َخْيًرا َفإِنَّ ّللا  وَّ ََ َف َِِتَما َوَمن َ  وَّ ََّ  :الَقرة(657) َن َي

 

 Processes of Scienceعمليات العلم 

الحديثتة  مجموعة محددة من العمليات العقلية الالزمة لتطبيق المعرفة العلمية عتن النظريتة الذريتة

، ذلتت  متتن ختتالل استتتراتيجيات تعلتتم النمذجتتة المفاهيميتتة  وتستتمى أيضتتاً مهتتارات التفكيتتر العلمتتي

لآليات القرآنية ذات العالقة بالنظرية الذرية الحديثة ، والتي تقوم بهتا طالبتة الصتف األول ثتانوي 

متن إلنستان والكتون،،بحيث تؤدي ممارسة هذه العمليات إلى التغيير المفاهيمي للذرة في الحيتاة وا

 أجل عبادة هللا وخالفة آدم وعمارة األرض،وهذه العمليات ثالثةهي : 

بالكلمتتة والرمتتز والتترقم وفتتق معتتايير علميتتة  التعريتتف اإلجرائي:هتتي التصتتوير ال تتامل اللفظتتي -

عمتا تفعلته التذرة ككتل أو كتل عن مكونات الذرة  ومداراتها الجزيئية ، و إجرائية للخبار بالتحديد

 ون على حدة.مك

تكوين النموذج  :هي تحويل المعلومات والمدركات الذهنيتة أو البصترية والستمعية لرستم التذرة  -

وحركتهتا فتتي شتتكل توضتتيحي تخطيطتتي  أو مجستم أو إلكترونتتي بالحاستتوع وفتتق أستتس النظريتتة 

 الذرية الحديثة .

نحتتو تحقيتتق التتت ثير التفاعتتل متتع األنظمتتة : هتتي توايتتف المعرفتتة عتتن النظريتتة الذريتتة الحديثتتة  -

المتبادل بين خبرات طالبة الصف األول ثانوي وأنظمة التذرة فتي الحيتاة واإلنستان والكتون فينتتج 

 منه التغيير المفاهيمي ال امل عن الذرة .

 اقتصر البحث على ماي تي : حدود البحث:
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ة بالذرة في تتدريس استخدام استراتيجية النمذجة المفاهيميةلآليات القرآنية اإلثنا ع ر المرتبط -5

وحتتدة النظريتتة الذريتتة الحديثتتة بالصتتف األول ثتتانوي للمجموعتتة التجريبية،واستتتخدام استتتراتيجية 

 المحاضرةللمجموعة الضابطة.

استخدام بعض عمليات العلم ذات العالقتة بالنمذجتة المفاهيميتة للنظريتة الذريتة الحديثتة ،وهتي  -8

 ن النموذج ، التفاعل واألنظمة(.ثالم عمليات:  ) التعريف اإلجرائي ، تكوي

شمل عينة البحث صتفين متن صتفوف أولتى ثتانوي البالغتة خمستة صتفوف بالمدرستة الثانويتة  -4

الثامنتتة والع تترين للبنتتات بمكتتة المكرمتتة ، وهتتي المدرستتة التتتي كانتتت الباحثتتة فيهتتا م تترفة علتتى 

الفصتل الدراستي األول لعتام طالبات العلوم في التربية العملية من جامعتة أم القترى بمكتة ، ختالل 

 هـ.5345هـ/.534

طالبتة حيتث بلتغ طالبتات المجموعتة التجريبيتة الم تاركات صتف  34تكونت عينة البحث من  -4

( وعتددهن 8طالبة ، طالبات المجموعة الضتابطة الم تاركة صتف أولتى )83( وعددهن 5أولى )

 طالبة 80

 هـ .82/58/534-.8تم انعقاد التجربة في حصص الكيمياء  خالل الفترة  -3

قامت معلمة كيمياء بتدريس المجموعتة التجريبيتة وحتدة النظريتة الذريتة الحديثتة باستتراتيجية  -3

النمذجة المفاهيمية لآليتات القرآنيتة ، وقامتت معلمتة كيميتاء أخترى بتتدريس المجموعتة الضتابطة 

 باستراتيجية المحاضرة .

 أدوات البحث :

ريتتة الذريتتة الحديثتتة( متتن كتتتاع الصتتف األول ثتتانوي طبعتتة ) (أداة تحليتتل محتتتوى وحتتدة ) النظ5

تحديتتد عمليتتات العلتتم -5لتحقيتتق غرضتتين  همتتا:  -متتن إعتتداد الباحثتتة -هتتـ ( 5345هتتـ / .534

تحديتد الكلمتات التواردة فتي اايتات القرآنيتة المتذكورة التتي تنتاار  -8المناسبة تعلمها في الوحتدة 

 المفاهيم العلمية في الوحدة. 

تيجية النمذجة المفاهيمية لآليات القرآنية ذات العالقة بالنظريتة لذريتة الحديثتة ، تتم الت كتد (استرا8

متتتن الصتتتدق الختتتارجي لالستتتتراتيجية متتتن قبتتتل أستتتاتذة مختصتتتين بجامعتتتة أم القتتترى ومعلمتتتات 

 وم رفات الكيمياء باإلدارة العامة للتربية والتعليم بمكة.  

جرائتي ، تكتوين النمتوذج ، التفاعتل واألنظمتة( فتي وحتدة ( اختبار عمليتات العلتم ) التعريتف اإل4

 .-من إعداد الباحثة  -النظرية الذرية الحديثة بمقرر الكيمياء للصف األول ثانوي

  منهج البحث:

تتتم استتتخدام متتنهج التصتتميم شتتبه التحريبتتي المعتتروف بتصتتميم القيتتاف القبلتتي والبعتتدي  -

ة الصتتفوف الدراستتية ، ويمثتتل المتغيتتر للمجموعتتة الضتتابطة غيتتر المتكافئتتة ، حيتتث العينتت

المستقل استراتيجية النمذجة المفاهيمية باايتات المرتبطتة بالتذرة ، ويمثتل المتغيتر التتابع 

عمليتتات العلتتم )التعريتتف اإلجرائتتي ، تكتتوين النمتتوذج ، التفاعتتل واألنظمتتة ( فتتي وحتتدة 

 النظرية الذرية الحديثة لدى طالبات الصف األول ثانوي.

 المتغيرات التي تؤثر على  تنمية عمليات العلم بهدف ضبطها ، وهي  : تم تحديد  -

  ( 56 -50العمر ، حيث كانت متوسط أعمارهن ، ) سنة 

   المستوى التحصيلي  لمادة العلوم في الكفاءة المتوسطة حيث تم حساع المتوسط الحسابي

الع تترين  ، لدرجتتة متتادة العلتتوم لكتتل صتتف متتن صتتفوف أولتتى ثتتانوي بالثانويتتة الرابعتتة و

  درجة( ..2-60فكانت تتراوح بين )
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  ( ًدرجتة 22 -.2تم اختيار عينة الدراسة صفين  بحيث كان متوسطهما الحسابي متقاربتا

( 8( المجموعتتتة التجريبيتتتة ، وصتتتف )5( ، وتقستتتيمهما إلتتتى مجمتتتوعتين يمثتتتل صتتتف )

 المجموعة الضابطة . 

 جموعتين التجريبية والضابطةتم تطبيق اختبار قبلي لعمليات العلم على كل من الم  

 أدبيات البحث

 أوالً :عمليات العلم ذات العهقة بالنمذجة المفاهيمية في مو و  النظرية الذرية الحديثة

العلم في حقيقته عبارة عن تفاعل ديناميكي  بين العمليات والنتائج أكثر من أنه مجرد وصف       

جانبا من جوانب العلم ، فهي   ) Science Processesالظواهر الطبيعية ، وتمثل عمليات العلم)

تؤدى  من أجل الوصول إلى النتائج ، وتتضمن العمليات بصورة أساسية مواجهة األفكار بالخبرة 

، أي تصتتميم التجتتارع الختبتتار األفكتتار أو الفتتروض والتنبتتؤات التتتي بنيتتت عليهتتا ، كمتتا تستتهم 

ستت مجترد جمتع وتصتنيف الحقتائق أو البيانتات ، عمليات العلم في تطوير المعرفة ، حيث أنهتا لي

إنما هي أسلوع  تفكير لحل م كالت معقدة بهدف الوصول إلى تفسيرات دقيقة وصادقة ، أي أنته 

إذا كانت نتائج العلم تمثل الثمار ؛ فإن عمليات العلتم تكتون بمثابتة عمليتات اإلثمتار . ولقتد اهتمتت 

وهتتي فئتتة مركبتتة متتن مهتتارات التفكيتتر العلمتتي التتتي البحتتوم والدراستتات الحديثتتة بعمليتتات العلتتم 

، وقتتد انتقتتل مفهتتوم  بغتترض الوصتتول إلتتى معرفتتة علميتتة جديتتدةيستتتخدمها العتتالم فتتي تقصتتيه العلمتتي 

عمليات العلتم تتدريجياً إلتى البترامج الدراستية ومنتاهج العلتوم الطبيعيتة بهتدف ممارستة المتعلمتين 

عنتد دراستة م تكلة متن  طرق العلم والتفكير ب كل صحي  تطبيقللمهارات المتضمنة في هذه العمليات و

 ثم تطوير قدراتهم على توليد المعرفة وتوايفها من خاللها  الم كالت العلمية في  العلوم الطبيعية 

 تصنيف عمليات العلم :

( تصنيفاً مطوراً لعمليات العلم يتناسب وما يجب  أن Wolifinger,1984قامت دونا ولفنجر ) 

 لمتعلمون  من عمليات ، إذ قسمت عمليات العلم إلى ثهث عمليات رئيسية هي :يستخدمه ا

عمليات العلم األساسية : وت تمل على عمليات المالحظتة ،التصتنيف ،االتصتال ،عالقتات المكتان 

 ،األسئلة اإلجرائية ،عالقات العدد .

النتيجتتة، االستتتدالل، عمليتتات العلتتم الستتببية وت تتتمل علتتى عمليتتات التفاعتتل و األنظمتتة، الستتبب و 

 ، االستنتاج. -التنبؤ -التوقع 

عمليتتات العلتتم التجريبيتتة : وت تتتمل علتتى عمليتتات ضتتبط المتغيتترات ، صتتياغة الفتتروض ، تفستتير 

 م( 8..8البيانات ، التعريف اإلجرائي ، التجريب.  )زيتون ، كمال  ، 

 وهنا  باحثون يقسمون عمليات العلم إلى قسمين: 

األساستية وهتي تلت  العمليتات البستيطة النستبية وتت تي فتي قاعتدة هترم العمليتات ( عمليات العلم 5

 العلمية، منها: المالحظة، واالستدالل، والتصنيف، والتنبؤ، واالستنتاج، واستخدام األرقام.

(عمليات العلم التكاملية وهي أعلى مستوى من عمليات العلم األساستية وبالتتالي تكتون فتي قمتة 8 

ليات األساسية ، منها: التفسير، وضبط المتغيرات وفرض الفروض . )أمبوسعيدي، هرم تعلم العم

8..4. ) 

 رصائص عمليات العلم :

تضتتمن مهتتارات عقليتتة محتتددة، يستتتخدمها العلمتتاء واألفتتراد والتالميتتذ، لفهتتم الظتتواهر الكونيتتة  

عتمد اكتستابها المحيطة بهم ، وهي عبارة عن سلو  مكتسب، أي يمكن تعلمها والتدريب عليها،وي

على األن طة العلمية،ويمكن تعميمها ونقلها إلى الجوانب الحياتية األخرى،كما يمكن تحليل بعض 

م كالت الحياة واقتراح الحلول المناستبة لهتا عنتد تطبيتق عمليتات العلتم كمتا يظهتر ت ثيرهتا علتى 

 (0..8فترات طويلة.)الصوافي :
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 عربية السعودية :عمليات العلم في تدريس العلوم بالمملكة ال

جتتاء فتتي وثيقتتة متتنهج العلتتوم الطبيعيتتة لتتوزارة التربيتتة والتعلتتيم بالمملكتتة العربيتتة الستتعودية لعتتام 

هـ حول تحليل عمليات العلم في دراسة العلوم :ب ن تدريس العلوم يسهم في تنميتة مهتارات 5384

يتتاف مهتتارات المتعلمتتين عمليتتات العلتتم لتتدى المتعلمتتين ، باستتتخدام أستتاليب متنوعتتة فتتي التقتتويم لق

المختلفتتتة أي أداء العمتتتل بإتقتتتان وبتتت كبر ستتترعة ، مثتتتل اختبتتتار األداء واالعتمتتتاد األكبتتتر علتتتى 

المصورات والمجسمات واألدوات الملموسة ووسائل التقنية الحديثة مع االهتمتام بتالتعبير اللفظتي 

الل تتتدريس العلتتوم فتتي عمتتا يفكتتر فيتته أو يعرفتته ، ومتتن أهتتم تلتت  المهتتارات العلميتتة المستتتهدفة ختت

الصفوف المختلفة إحدى وع رين مهارة لعمليات العلم  هي :المالحظة ،الوصف ، جمع العينتات 

،التعتترف ، المقارنتتة ، التصتتنيف ، الرستتم ، تستتجيل البيانتتات ، تفستتير البيانتتات ، إعتتداد التقتتارير،  

، التعليتل االستتنتاج ، تكتوين  االتصال، تعرف العالقات ، القياف ، تحديد الت ثير والستبب ، التنبتؤ

 النماذج ،وضع الفروض ،عزل المتغيرات ، تصميم وإجراء التجارع.

   را ي ياْ الَمذ ة المؤاهيمية ذاْ العُقة َوة ة الَظرية الذرية الة يثةثاَياً :ا

إنه لمن دواعي التفكير أن يكتون اإلنستان م تاركاً  ذرات الكتون فتي طوافته حتين يتجته إلتى تنفيتذ 

يرة  الطواف  بالكعبة الم رفة ، م اركاً المالئكة الطوافين بالبيت المعمور في السماء السابعة شع

، كمتتا يتصتتور اإلنستتان نفستته فتتي تطوفتته بالصتتفا والمتتروة ، مقتتتدياً بالستتيدة هتتاجر عليهتتا الستتالم 

 )الباحثة عن شيء حي(، ولعل في بدء هذا الطواف من الحجتر األستود أو متن جبتل الصتفا إشتارة

إلى بدء أصل اإلنسان من تراع هذا الحجر وذا  الجبل ، في عر أنه مخلوق صتغير وستط الكتون 

الكبير لكنه خليفة هللا على األرض ، ائتمنه عمارة األرض ، فيستير حتول مركتز األرض أو علتى 

الخط المركزي لألرض من اليسار إلى اليمين مثلما تسير المجرة أكبتر شتيء فتي الكتون ، ومثلمتا 

الذرة  أصغر شيء فتي الكتون ، وهتو فتي طوافته ستبعة أشتواط بالكعبتة ثتم بالصتفا والمتروة  تسير

عابداً حوالي ساعتين من الزمن ، مجرداً من زينة الدنيا معتمراً ، وبعمارة  األرض تكتمتل حستنة 

لقااد أاااار القاارآن الكااريم إلااى الااذرة  أصاا ر وأهاام اااىء فااى الكيمياااء التتدنيا وحستتنة ااختترة ، "و

ة منذ ألف وأربعمائة عام فى قوله تعاالى فاى ساورة الللللاة ) فمان يعمال مثقاال ذرة ريارا الذري

في قوله   يره( بل إن القرآن الكريم قد جذب النظَر إلى حقيقة وجود ما هو أص ر من ذلك الجلء

وكأنااه يريااد أن يسااترعي  (12تعااالى وال أصاا ر ماان ذلااك وال أكباار إال فااي كتاااب مبين )يااونس:

لى بُنية الذّرة ذاتها!؛ من حياث احتواؤهاا علاى الكتروناات، وبروتوناات، ونيوتروناات. انتباهنا إ

www.bytocom.com/vb/showthread  

  :رال تعالى في سرة  للللللة  ا ٍة َشمر ً ٍة َخْيًرا َيَره   َوَمن َيْعَملْ ِمْثَقمالَ َذرَّ َفَمن َيْعَملْ ِمْثَقالَ َذرَّ
ك  وة    ثقوال ذة  ( شواهفل    وى لسوتخفلم سوة آيوات  خوة  رروف ذكوةت  يهوا  فوي خ   َيَره  

لل صووع ح للع  ووي للدووفيا   ذة  (  لع وول للخيووة ر  وول للشووة يةلهووا لإل سووان فووي لآلخووة  آ 
ريستفل  ن هذه لآليات   ن للدس ات رللسيئات ترلن ب ثقال للذةلت آ رفي للعصة للدوفيا 

توووا للتووي ال تووة  بووالعين لل سووةف  آ بدووا للع  وواو  وون ب ووي آفم  وون للووذة  لل افيووة ر ك ر ا
ررهووعرل لل يةيووة للذةيووة للدفيثووة للتووي  شوواةت إلووى  ثقووال للووذةلت باإللكتةر ووات للتووي بوووا 
يدس  للعفف للذةي ل ع صة آ ك ا يدس  للعفف للكت وي ل ع صوة بالبةرتر وات رلل يرتةر وات 

رل  اهيووة للووذة  ر وواللل للبدووا ساةيووا  دوو فووي لل وورل  آ ريدسوو   ووفف  فرسووافةر بووال رالت آ
 .لالست ا ية في تفسية س رك لإل سان

  : ركول فوي ف وك   ساو فيو ا ررله تعالى 34آ رفي سرة  لآل بياو 04لآليتان في سرة  بآ  
الؤلممَ  و الممم ار هممو م ممال يسووبدرن ( شوواهفل     ووى  لسووتخفلم  لل فووورم  للع  ووي للدووفيا  

سووبح  لإللكتةر ووات  كر ووة سوودابة  رت إلك روَممَ  يمم ور فيممم انلك ممرون ةممول َممواة الممذرة
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إن س يع دةكات للش آآ رللق ةآ رلألةه ك وا تست ة   ى دف سرلو فرن  ن إلكتةر ية ( 
يدفا  ي لهعةل آ رفرن  ن يدفا  ي خ ل   ى لإلعال . كل  ن للكرلك  ر س ر ات 
لل سرم رللكركبات رلل سةلت تفرة درل  فسوا في دةكة  درةية رتوفرة فوي  وفلةلتوا فوي 
دةكة ل تقالية . بل إن للكرن ك ه يتدةك دةكة ل تقالية درل  ةكل سودي   يع  وه و ردوفه 

هي في للدقيقة في دةكة فلئ ة  ع تدوةك لألةه  فسوه فوي دةكتيوه لل درةيوة  . ل رسل 

رهذه للدةكة لل ست ة  لل  تي ة للتي التعةف للك ل  ر لل  ول  . رلال تقالية ردةكاته لألخة 

  صة  ن   اصة هذل للكرن للفسويح لألةسواوآ هوي تسوبيح رسوسرف ل للع وي   ر للخ ل لكل
للقفية فاعة للس رلت رلألةه ر ا بي و ا آ رلكن لإل سان ب ا  رتي  ن   م  دفرف ال يفقوه 

ك ا  ن في دةكة كل   صة  ن   اصة للكرن إفاف  ر ع ة ربةكةر  فعة  .  ثل هذل للتسبيح

. رذلوك ألن كول   اصوة للكورن  سوخة  بو  ة و سول  لإل سان ساكن سعح كركو  لألةه

ال  :ر ال لخف ة لإل سان رلتيسية سبل دياته   ى سعح لألةه آ ريقورل لل ورلى  ول رسول

 ( 04يوآ : (للش آ ي بغي لوا  ن تفةك للق ة رال لل يل ساب  لل واة ركل في ف ك يسبدرن 
   )33آ لأل بيوواو :(سووبدرن رهوور للووذي خ وو  لل يوول رلل ووواة رللشوو آ رللق ووة كوول فووي ف ووك ي

سبح"ب  وا تع ي" يغية  كا ه بدةكته للذلتية". رتعت ف صدة فووم  ع وى كووذل   وى لألسوبا  
يسةي للق ة دةكة فرةل ه للذلتي للخاصة به درل  درةه فوي  فوآ رروت إسةلئوه  "  :لآلتية

 24دورللي  فرةته للكا  ة للتي يقرم بوا دورل لألةهآ  ي   وه يك  ووا فوي فتوة  ل  يوة تب و 
ير ووا  25ير ووا ر صووف آ رتك وول للشوو آ دةكتوووا للذلتيووة للخاصووة بوووا دوورل  درةهووا فووي 

رألن هذل للسوةم للسو اري فوي دةكوة  سوت ة  بتدةكوه  .تقةيبا.  ي   وا تفرة درل  درةها

للفلئة للك يآ فلن سة ة فرةل ه فر   درة لل  عقة لالسترلئيةآ تخت ف  ون سوة ة فرةل وه 
 .ب  عقوووووووووووووووووووة للقعبوووووووووووووووووووين. فووووووووووووووووووور  لل دووووووووووووووووووورة للخوووووووووووووووووووا 

http://quranmiracles.com/arabic/chapters.asp  
ري تو  ن للدةكة لل درةيوة ل  سورم رللكرلكو  رور  عوةف  ةكليوة تدفوي ل و سم  ر ل كركو  
 ررعووه فووي  ووفلة    ووى بعووف ثابووت بي ووه ربووين للوو سم لألم . رتت ثوول للعرل وول للتووي توو ثة فووي 

 -كت ة للش آ لألم : وا بالبعه لآلخة في لآلتيلست ةلة دفرا ةبع لل سرم رللكرلك  بعه
لسووت ةلة  _كت وة كوول كركو  تووابع ل شووم _روور  للسووذ  للشو آ -للوفرةلن لل دوورةي ل شو آ 

لل سوافة -رر  للعوةف لل ةكليوة لكول كركو -للفرةلن لل درةي لكل كرك  في سة ة ثابتة له
  للفاص ة بين للش آ ركل كرك 

 عناصره وأن كل جزيء من جزيئتات هتذه العناصترمن بين خصائص الكون أن كل عنصر من 

حتى ولو كان وزنه مثقال ذرة _ هو في حركة مستتمرة ال تتوقتف أبتداً إال بت مر هللا  ومتا بينهمتا _

والقائم عليها ، وال تخضع هذه الحركة للصدفة أو ألسباع عمليات الن وء الذاتي للمادة كمتا يلتوح 

ة تقتديراً إلهيتاً حكيمتاً ، وهتي أمتر ختارق لقتوانين العلتم الملحدون ، وإنما هتي حركتة مقننتة ومقتدر

الوضتتتتتعي ، التتتتتذي وضتتتتتعه اإلنستتتتتان ، وتعتتتتترف عليتتتتته واكت تتتتتفه فتتتتتي محيطتتتتته االرضتتتتتي 

.http://www.tebyan.net/islamicfeatures/quranmiracles/8..6/2/2/82224

.html 

  فوي سورة  657 في سرة  للدو رآيوة  24لآليتان للتي رةف فيو ا ك  ة   يعرف ( رهي آية
للبقة   آ ب ع ى للفرةلن  ن  قعة للبفلية إلى  قعة لل واية درل  درة رلدف  ر  ف   دوارة  
ريعف هذل لل ع ى شاهفل    ى لسوتخفلم  فوآ لل فوورم للع  وي للدوفبا ديوا توفرة إلكتةر وات  

يمة ال َ  ظتر يلو هيِة كرة م ماثلة ةول الَواة فمَ ةركمة إلك روَ (s للذة  في  فلةلت  

في شعية  للعورلف آ ثوم توفرة إلكتةر وات للوذة  فوي   اِرية مثل م اراْ الَاِؤين َالكعَة 
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(  كر ووة دةكوة  غلليوة تشووبه دةكوة للعوورلف بسب وي للصووفا p d e f g hسوتة  وفلةلت  

رلل ةر   في شعية  للسعي  آ رهذل هر سرهة لستةلتيسية لل  ذسة لل فاهي ية لوتع م لل فواهيم 
يعت ف   ى تشبيه شيو   لرف آ  ر لستعاة   ع ى يقة  للفووم بووفف تبسويع للذي للع  ية آ 

للياهة  رللعالرة بين  كر اتوا آ فوي تبف   ن للرلرع في صرة   شك ة آ  الدية في للعوالم 
ك ووا لةتبعووت لل  ذسووة آ   للدقيقووي آ ثووم  عالسووات  خت فووة ي يوووا  وورف  ل رلرووع  ووة   خووة 

خعووورلت آ  فووووي تت ثووول فوووي  س ر وووة لأل شوووعة بخعووورلت ر شوووكال رشوووةرا لترهووويح لل
رلإلسةلولت رللخعرلت للتع ي ية / للتع  ية للتي يقرم بووا لل ع وم رلل تع  وين رتدوفا بشوكل 
 تس سل ر  تيم رف  خعرلت    ية تبف  ب شك ة  ن للرلرع ي كن  الديتوا رفةلستوا آ ك ا 

 ون تقوفيم لل  ورذم ثوم ت ثيول  تبف   ن  يام  عين سوا ية  دور تدقيو   هوفلف  دوفف   آ بوفول  
 (.2421-6485رتعبي  لل  رذم رتسية دتى تقريم لل  رذم ". إبةلهيم آ     

 أنماط التعلم بالنموذج :

يمكن تقسيم التعلم بالنموذج على صنفين أساستين همتا : الخبترات الحستية المباشترة ) الصتور ( ، 

لم بتتالنموذج  علتتى أستتاف حضتتور أو والصتتياغات اللفظيتتة ) األفكتتار( ، كمتتا  يمكتتن تصتتنيف التتتع

غياع النموذج ، وي ير التعلم بالنموذج الحي إلتى وجتود النمتوذج بالفعتل فتي بيئتة المالحتظ ، أمتا 

التعلم بالنموذج في ير إلى أي موقف تعليمي ال يوجد فيه النمتوذج بالفعتل فتي بيئتة المالحتظ . وقتد 

لكتب ، أو أي مصدر رمزي آخر ينتتج ستلوكاً ي مل التعلم الرمزي أشياء من قبيل التلفزيون  ، وا

 هـ (5383م ، 3..8يمكن محاكاته . إبراهيم ، مجدي ، ) 

 أاكال التعلم بالنموذج :

م ، 3..8التعلم بالتقليد، التعلم بالمالحظة ، التعلم االجتماعي، التتعلم المتبتادل.)إبراهيم ، مجتدي: 

 هـ (5383

 ة للتعلم  االجتماعي في وحدة النظرية الذرية الحديثة :استراتيجيات النمذجة المفاهيمية المالئم

  لستةلتيسية لل  ذسة للبشةية :  تععي  يةية للتع م لالست ا ي  ه يوة ل وفرة للوذي ي عبوه
لألفةلف   ث او تفا  وم  ع بعهوم للبعه في    ية للتع م بال  رذم . رغالبا   وا تسوتخفم 

ارشة   ر خصائ  للشخصية آ رتةكل   ى للتفسيةلت لل ست ف   ن هذه لل يةية في   
لإلعاة لالست ا ي  ن خالل لألفةلف آ  ثل ت ثيل فرة للعائفين درل للكعبة  ون شوعر  
للعالم  لل خت فة ب سان للذكة لل ردف ل تعالى آ   فتقرم  لل ع  ة بترسيوه لل تع  وات  دور 

للدوةلك  لالست وا ي  تةس ة دةكة لإللكتةر ات إلى ت ثيل فرة للس ا ة  ر للفةي   فوي
 رللعيش بسالم رهكذل يصرةن فكة  لل يةية للذةية للدفيثة لست ا يا .

    لستةلتيسية لل داكا  : يع     ى للتع م بالتق يف   ف ا ي ص  لالهت ام   ى  سخ سرل
للس رك بفرة آ رسرهةها للتعايش رصو ع بيئوة شوبيوة بالبيئوة لل سوتوففة السوتخفل وا فوي 

ي آ ديوا تقورم لل ع  وة بترسيوه لل تع  وات كيفيوة تق يوف للبيئوة لألصو ية   لل  وو  للفةلسو
للعوورلف بالكعبووة ( فووي بيئووة لصووع ا ية تدقوو   هووفلف للووفةآ آ ريكوورن فرة لل تع  ووة  
باةتفلو للشعاةلت  للفللة   ى شكل للشد ة لل رسبوة ل بةرتورن آ رشوكل للشود ة للسوالبة 

تسواه  قواة  للسوا ة دورل لل ورل  آ   وا ي وتو لإللكتةرن  آ ثم تتدةك  لل تع  ة  كوآ ل
   ه تعرية  ستر  للفوم ل ذة .

 لستةلتيسيات لل  ذسة لل فاهي ية لل الئ ة ل تع م  لل تبافل في ردف  لل يةية للذةية للدفيثة:

  يستخفم  صوع ح للوتع م لل تبوافل دي  وا ال يسوتعيع لل الدوي تدفيوف  ورع للسو رك فقوع آ
يف  ا يتةت    يه  ن  تائو رتسا ف  تام للسو رك فوي تدفيوف  وا رلك ه يستعيع  يها  تدف
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ا مم را ي ية ال خيمل  و الصممور إذل كوان لل الدووي سويقرم بتق يووف هوذل للسوو رك  م ال آ  ثول 
تت ثول فووي تةس ووة لل صوور  لل كتربووة فووي للرسووائل لل عبر ووة إلووى ةسوور ات رصوورة و

للتخيل رللتصرة للبصةيآ بو ن رتخيالت آ رتقرم  لل ع  ة بترسيه رإةشاف لل تع  ة إلى 
تتخيوول للووذة   فووي  ق وووا ثووم تهووع  ارة تووه رفةسووته   ووى هووذه للووذة  للعق يووة  آ ر  ووف 
لستف او  ي  ع ر ة  ق ية  تتذكة شوكل ذةتووا للخاصوة ر وا كتو    يووا آ رهوذل يصو ع 
لسووتعفلفل  دتووى تقوورم لل تع  ووة بووبعه لأل شووعة لل بتكووة  كالكتابووة  ر للةسووم  ر لأل  ووال 

 ف ية  ن للذة ..لل
 : للتي تعت ف   وى لسوتخفلم ة ورل ا  را ي ية الرموز الَياَية وال صويرية والمر ومة

( eبيا ية بسيعة ال تدتام إلى  واةلت سابقة في للةسوم  ل ت كيوف   وى لل ع ر وات  ثول  
( ل  يورتةرن آ رتوف م لل ع  وة تفةيسووا بصورة رةسور ات nل بةرترن   p)لإللكتةرن  

عيووة بسوويعة  باإلهووافة إلووى للك  ووات آ رلل عووافالت  ثوول إسووةلو  عووافالت رة وورل تخعي
 ةياهية  ن  فف لإللكتةر ات رللبةرتر ات رلل يرتةر ات في ذة    صة لألكسسين 

 استراتيجية النمذجة المفاهيمية المالئمة للتعلم بالمالحظة  في وحدة النظرية الذرية الحديثة:

 يووة   ووى  لل ثيووةلت للبيئيووة آ رتووم فةلسووة للعرل وول ي صوو  لالهت ووام فووي للووتع م بال الد
لل  ثة  في لإلفةلك لتدفيف  ا يو ثة   وى لال تبواه ل   ورذم   ر ون ثوم  الديتوه (   ثول 
لستةلتيسية لل شي في للعبيعة : ديا تعةا لل تع  ة  سئ ة    ية تف ر ل ت  ل رللتفكية  

رهر دةكوة لل سوة  ديوا توفرة   ف سيةها في للعبيعة آ فتت  ل   ا يشبه دةكة للذة  
للكرلك  درل للش آ آ ريشبه دةكة  لإللكتةرن لل غللية دةكة للعرلف للتي يقرم بوا 
للسسم ريقاب ه ي ه للعبيعي   ى لألةه آ ردةكة للةكرع رللسسرف في للصوال  تشوكل 
سوورلف للسسووم رخيالووه للعبيعووي  آ ردةكووة  رةل  للشووسة ي  ووة ريسووة   ر  سووفل ر   ووى 

    يوا للةياا تسبح ل خوال  تسوبيدا  ال  فقووه  دون للبشوة آر هوذل ي كوف ردوف    ف ا تو
 للخ   رردف  للكرن فليل   ى ردفل ية و. 

استتتراتيجيات النمذجتتة المفاهيميتتة المالئمتتة للتتتعلم  الحركتتي الجستتمي فتتي وحتتدة النظريتتة الذريتتة 

 الحديثة:

   وى للع ول لليوفري  ون خوالل تصو يم لستةلتيسية للتفكية للع  ي باليفين  ؛ للتوي تعت وف 
  وواذم     يووة  ةتبعووة بالووذة   ثوول : لعبووة  لل ووفرلن للتةلثيووة آ رلعبووة للبالبوول للسفيووف  آ 

 تشكيل لل سس ات بالص صال آ لستخفلم  كةلت  ن للف ين  ر ن للخش   .

  لستةلتيسية خةلئع للسسم رهي تةكل   ى لستخفلم دةكات للسسم ب ثابوة  فل  تع ي يوة آ
ل :  فلو لعبووة  وون للتووةلا  سوو ر  ياسوو ر   الووك بتبكووي ( آ  ر لعبووة   فتدووي يووارةف   ثوو

غ هي يارةف (آ تقرم لل ع  ة بترسيه رتفةي  لل تع  ة إلوى كيفيوة تشوخي  رلسوتيعا  
لل ع ر ات باستخفلم للسسم آ فتتدةك درل  فسووا  ثول فرةلن لإللكتوةرن دورل  فسوه آ 

   . ر عرلف لإللكتةرن   ى  فالك للذة

 استراتيجية النمذجة المفاهيمية الذرية  والسلوك اإلنساني:

متن أجتل توضتتي  العالقتة بتتين إرادة  اإلنستان المستتخرة وتت ثيرات الظتتروف الخارجيتة ، "يطتترح 

اإلرادة الحرة لدى اإلنسان مع حقيقتة أن ستلو  الكتائن الب تري  التسايل التالي: أال يتناقض وجود

حقيقة ال يمكن أن ينكرها أي أحد؟ ويذهب البعض إلى حد اعتبتار  وهي يت ثر بالظروف الخارجية
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الخارجية على سلو  اإلنسان وقراراته يتناقض مع نظرية )كون إرادة اإلنسان  أن ت ثير الظروف

 ويعتبرون ذل  دليالً على خط  هذه النظرية. حرة( ،

احتماليتة وقتوآ األحتدام فتي  أن تت ثير الظتروف الخارجيتة علتى بوببر كارللقد بين فيلسوف العلم 

الحريتة وال تتؤدي التى الحتميتة ،  إن  العالم )وهو شيء ال يستطيع إنكاره أي احد( ال تتناقض متع

ت ثيراً عظيما على النزوآ )الميل( ؛ فعلى سبيل المثتال ،  الظرف الذي يحصل فيه الحدم قد يؤثر

الجوار القريب جدا لنواة قد يؤثر على نزوآ هذه النواة للمستا  بهتذا  وصول نايترون بطيء إلى

الحتماليتة أو نتزوآ حتدم  ثم االنحالل ، ومن أجل توضي  أهمية الظترف بالنستبة النايترون ومن

ارها أخذنا نزوآ ذرة هايدروجين ، نخت ما ألن يقع ، فإن ت ثير الظرف يسكون م ابه جداً  فيما لو

بصورة ع وائية ، ألن تصب  جزء من جزيئة كبيرة لنقل حامض نووي متثالً : فوجتود أو غيتاع 

صفر بالنسبة لذرة هايدروجين  كبير، فاالحتمالية أو النزوآ سيكونان يولد اختالف إنزيم محفز قد

 ع توائية، لكتن االحتماليتة ، إذا تتم اختيارهتا بصتورة ع توائية متن أي مكتان فتي الكتون بصتورة

كائن وبالجوار القريب من إنتزيم  والنزوآ قد يكونان كبيرين جدا لذرة هايدروجين موجودة ضمن

يغيتتر اإلمكانيتتات أو النزعتتات فتتي الكتتون، وأن  مالئتتم ، فاالنبثتتاق األول ل تتيء جديتتد كالحيتتاة قتتد

 يترة ، فتيالجديدة ، سواء كانت دقيقة أو كبيرة ، تغير من الميول ، دقيقتة أو كب الكينونات المنبثقة

، كمتتا تخلتتق النجمتتة الجديتتدة مجتتاال جديتتدا متتن  نطاقتتات جديتتدة متتن الميتتول جوارهتتا، إنهتتا تخلتتق

 (..4-82-86م ،  ص 5424كيغان باول ،  الجاذبية"  ) باقتباف : روتليج و

الفوتتون أو   يتض  مما سبق في ضوء التربية العلمية اإلستالمية :  أن تت ثير الظترف علتى ستلو 

أي ترجيع تسبي  الفوتون هلل تعالى و يعتمد علتى  الميول باتجاه ما ،  ترجي  ن خاللالذرة يت تى م

 ت ثير الظرف هتي كيفيتة ترجيحيتة أي كيفية الظرف لكن الع وائية تبقى ع وائية ألن طبيعة هذا

هي األخترى أيضتاً ، وبمتا أن اإلرادة المستخرة للنستان ناتجتة عتن الفعاليتة  للتدما   احتمالي أنها

فتإن متا ينطبتق علتى تت ثير  لتذا من سلو   الفوتون والذرة المسخر متن هللا تعتالى، تقة بدورهاالم 

اإلرادة  المستخرة للنستان  الظرف الخارجي في السلو  الع وائي للفوتتون والتذرة ينستحب علتى

 أيضاً وفق إرادة هللا وم يئته سبحانه وتعالى. 

 اء في موسوعة ويكيبيديا اإللكترونية : النمذجة المفاهيمية في علم الفل  النظري كما ج

)مثتتل  نمتتاذج تحليليتتةيستتتخدم علمتتاء الفلتت  النظتتري مجموعتتة كبيتترة متتن األدوات التتتي تتضتتمن 

،ولكل نتوآ بعتض المزايتا، الحستابي ديوالتحليتل العتد(، النجوملتي تحدد سلوكيات البوليتروبات ا

تعد النماذج التحليلية ألي عملية مفيدة في إعطاء نظرة ثاقبة حتول متا يحتدم. ويمكتن أن تك تف و

النماذج العددية عن وجود اواهر وآثار ال يمكن رييتها، ويحتاول أصتحاع النظريتات الفلكيتة أن 

يصنعوا نماذج نظرية ومعرفة النتائج الرصدية لتل  النمتاذج. وذلت  يستاعد المتراقبين فتي البحتث 

عتتتن البيانتتتات التتتتي يمكتتتن أن تتتتدحض نموذجتتتاً أو تستتتاعد فتتتي االختيتتتار بتتتين النمتتتاذج البديلتتتة أو 

المتضتتاربة، كمتتا يحتتاول أصتتحاع النظريتتات أيضتتاً صتتناعة أو تعتتديل نمتتاذج ت ختتذ فتتي الحستتبان 

البيانات الجديدة، وفي حالتة وجتود تنتاقض، يتجته العامتة إلتى عمتل أقتل تعتديالت ممكنتة للنمتوذج 

بيانتتات ، وفتتي بعتتض الحتتاالت، قتتد تتتؤدي البيانتتات المتناقضتتة إلتتى التخلتتي الكلتتي عتتن الحتتتواء ال

تكتون ؛ والتطتور ديناميتات النجتومالنموذج ،وت مل المواضيع التي ناق ها علماء الفلت  النظتري: 

وعلتم الكونيتات  ة العامةالنسبي؛ األشعة الكونية؛ مصدر الكونفي  هياكل المواد الكبيرة؛ المجرات

ة بمثابة أداة لقياف خصتائص الهياكتل ، بما في ذل  علم الكون الوتري ،وتعد الفيزياء الفلكيالمادي

الكبيرة، حيث تلعب الجاذبيتة دورا هامتا فتي التحقيتق فتي الظتواهر الفيزيائيتة، باإلضتافة إلتى أنهتا 

http://elm.eeng.dcu.ie/~tkpw/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84_%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84_%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84_%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9_%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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أساف الثقب األسود ودراستة موجتات الجاذبيتة، وت تمل بعتض النظريتات المقبولتة والنمتاذج علتم 

بيتر، والتضتخم الكتوني، والمتادة لداكنتة، الفل ، وهي اان مدرجة في نمتوذج المبتدا: االنفجتار الك

 والنظريات األساسية في علم الفيزياء ، وفيما يلي بعض األمثلة القليلة:

 

 يفسر / بتنبأ نموذج نظري أداة تجريبية عملية فيليائية

 راديوي تلسكوب الجاذبية
الجاذبياااة  نظاااام
 الذاتي

 النجوم نظام ظهور

 كيف تضيء النجوم وكيف تتشكل المعادن النجوم تطور أطياف النووي االنصهار

 الكبير االنفجار
هابااااا   تلساااااكوب
 الفضائي

 الكون عمر الكون توسيع

 السطحية مشكلة الكوني التضخم  ةالكمي التقلبات

 األشعة السينية فلك الجاذبية انهيار
النسااابية  نظرياااة
 العامة

المارأ   مجار  الموجاودة فاي مركال الساوداء الثقاوب
 المسلسلة

 

 

 

 رطوات النمذجة المفاهيمية   :

 أوالً: تقديم النموذج 
تقوم المعلمة بعرض تمهيدي للمادة التعليمية ، بالتعاون مع طالبات الصف من ختالل تمثيليتة عتن 

علم المفاهيم واألفكار والخبرات والقضايا المرتبطة بها األيونات السالبة في الهواء  بهدف تسهيل ت

 ، وينبغي أن تراعي المعلمة في تقديم النموذج ما يلي:

تكوين خريطة للمحتوى المعرفي للجابة عن التسايالت التي تطرحهتا الطالبتة والتتي تتكامتل -5 

 أجزائها لتغطي موضوآ التعلم األساسي .

 يقها من دراسة الموضوآ .تحديد األهداف التي يسعى لتحق-8

طرح تسايالت كيفية تحقيق األهداف أو دراسة عناصر الموضوآ من خالل عمليات عصتف -4 

 ذهني لكيفية دراسة جوانب الموضوآ . 

 استخدام قضايا م لوفة لدى المتعلمة و ي تمل على توضيحات وت ابهات متناسبة . -3

 ثانيا : تمثيل النموذج 

ية  للمفاهيم المكونتة لبنيتة التذرة بعنايتة ، وتزويتد الطالبتة ب مثلتة مصتورة توضي  المالم  الرئيس 

على ذل  ،  بهدف ربط المادة التعليمية الجديدة في البناء المعرفي الموجتود لتدى الطالبتة للنمتوذج 

المفاهيمي ، في هذه المرحلة تقوم الطالبة بعمل محاكاة أو تخطتيط أو تحستين النمتوذج المفتاهيمي 

خدم الطالبتتة مجستتمات أو أشتتياء مصتتغرة أو صتتور أو رستتوم بيانيتتة وأشتتكال تخطيطيتتة فقتتد تستتت

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A8_%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A8_%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A8_%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%B9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B0%D8%A8%D8%B0%D8%A8_%D9%83%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B7%D8%AD&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%84%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9


 مجلة جامعة االنبار للعلوم اإلنسانية

 1122العدد األول 

 

 

فعالية إستراتيجية النمذجة المفاهيمية لآليات القرآنية على تنمية عمليات العلم في تدريس النظرية الذرية 

 هج الكيمياء للصف األول ثانوي.الحديثة بمن

       033                                                                  م. هناء عبد الملك زكريا بنتين

لتوصيف أبعاد وعناصر النمتوذج وشترح العالقتات بتين مكونتات النمتوذج لتستهيل فهتم المحتتوى 

 المعرفي للنموذج . 

تهتتدف إلتتى تتتدعيم التنظتتيم المعرفتتي للطالبتتة متتن ختتالل مستتاعدتها فتتي ثالثااا : تطبياان النمااوذج : 

 .( نموذج الكعبة على أركان الماء 2) خدام التمثيل للنموذج رقماست

 ( نموذج مسارات الطوا  بالكعبة ثم بالصفا والمروة 1النموذج رقم )

يتم التقويم على الت كتد متن فهتم الطالبتة للمفتاهيم المكونتة للنمتوذج ثالثتي رابعاً : تقويم النموذج : 

يميتتة للتتذرة ، باستتتخدام اختبتتار عمليتتات العلتتم قبتتل األبعتتاد ، ومتتن درجتتة تتتوافر الخصتتائص المفاه

 الدرف وبعده حسب أغراض البحث الحالي .

 الدراسات السابقة

 أوالً :الدراسات ذات العالقة بتدريس اايات الكونية في العلوم:

هدفت إلى التعرف على نصتوص اايتات الكونيتة المتذكورة (:5424دراسة حسن حسين زيتوني)

هـ(بمراحل التعليم الثالثتة للبنتين ) 53.2/ 53.2مادة العلوم للعام الدراسي)في كتاع الطالب في 

الثانوية( بالمملكة العربية السعودية باستخدام أسلوع تحليل المحتوى لجميع  -المتوسطة -االبتدائية

كتب الطالب وأدلة المعلم المقررة، ودلت النتائج عل خلو كتب التلميذ الصتف األول الثتانوي متادة 

لمقرر  -يمياء من اايات الكونية وكذل  دليل المعلم ، وهو نفس األمر المالحظ من قبل الباحثة الك

للصتف األول ثتانوي حاليتاً ، ممتا دعتا البحتث الحتالي  -هتـ 5345ه/ .534الكيمياء  المطبق عام 

 إلى تبني استخدام استراتيجية النمذجة المفاهيمية باايات القرآنية .

هدفت هذه الدارسة إلى تحديد اايات القرنية المناسبة لكل (:5448الغامدي) دراسة محمد العجمي

موضوآ من الموضوعات: وحدة" األرض خصائصها والعوامل المؤثرة فيها"موضتوآ الدارستة 

، والتعرف على فاعلية التدريس من خالل اايات القرآنية الكونيتة فتي تتدريس هتذه الموضتوعات 

توستط وذلت  متن حيتث األثتر التذي يتركته علتى التحصتيل الدراستي بمقرر العلوم للصف الثتاني م

تطبيق(، ولقد دلت النتائج على وجود فرق ذي داللتة  -فهم -البعدي في المستويات المعرفية )تذكر

إحصتتائية فتتي التحصتتيل الدراستتي لصتتال  المجموعتتة التجريبيتتة والتتتي تتتدرف متتن ختتالل اايتتات 

 التطبيق(. -الفهم -التذكرالقرآنية في كل من المستويات التالية)

هدفت الدارسة إلى قياف فاعليتة التتدريس باستتخدام  (:5443دراسة السيد شحاته محمد المراغي)

مدخل اإلعجتاز العلمتي للقتران علتى اتجاهتات التالميتذ فتي العلتوم وتحصتيلهم لتبعض المعلومتات 

رة بكتتتاع العلتتوم الكونيتتة المتضتتمنة بوحتتدة األرض خصائصتتها والعوامتتل المتتؤثرة فيهتتا ،المقتتر

للصتتف الثتتاني المتوستتط بالمدينتتة المنتتورة ،ومتتن نتتتائج هتتذه الدراستتة أن هنتتا  فروقتتا ذات داللتتة 

إحصائية بين متوسط درجات الطالع وذل  في كل متن االختبتارين التحصتيليين ومقيتاف االتجتاه 

آن . ومتتن نحتتو العلتتوم لصتتال  المجموعتتة التجريبيتتة التتتي درستتت باستتتخدام اإلعجتتاز العلمتتي للقتتر

المالحظ على هذه الدراسة أنها أعادت صياغة ) وحدة األرض (  وفقاً لمتدخل اإلعجتاز العلمتي ، 

مما يدل على افتقار المنهج للجانب اإليماني ، وهذا السبب هو نفسه يدعو البحث الحالي الستخدام 

 النمذجة المفاهيمية باايات الكونية المتضمنة لكيمياء الذرة . 

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى فاعليتة تتدريس وحتدة  (:5444عبد هللا على الرقيبة) دراسة زينب

الوراثة من المنظور اإلسالمي على التحصيل الدراسي والستلو  اإليمتاني لتدى الطالبتات الصتف 

الثالتث متوستتط بمنطقتتة القصتيم ، وذلتت  فتتي محاولتة منهتتا لتقتتديم نمتوذج إجرائي"ألستتلمة" منتتاهج 

ت النتائج على وجود فروق دالة إحصائية بتين المجمتوعتين الضتابطة والتجريبيتة العلوم ، ولقد دل

وذل  لصتال  المجموعتة التجريبيتة فتي التحصتيل الدراستي والستلو  اإليمتاني ، وقتدمت الدراستة 

نموذجاً إجرائياً ألسلمة مناهج العلتوم بالمرحلتة المتوستطة ، ممتا يتدعم توجته البحتث الحتالي نحتو 

 جية النمذجة المفاهيمية لآليات القرآنية الكونية .استخدام استراتي
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هدفت الدراسة إلى بناء برنامج يهدف إلتى اكتستاع طالبتات (:...8دراسة وفاء عبد هللا الرقيبة) 

حيوان( كفاية ربط العلم بالدين والتعترف علتى أثتر البرنتامج علتى  -الفرقة الرابعة تخصص)نبات

لمقدمتة فتي هتذا البرنتامج وعلتى أداء الطالبتات للكفايتات تحصتيل الطالبتات للحقتائق والمعلومتات ا

المقدمة في هذا البرنامج ، ومن أهم نتائج هذه الدراسة وجود فروق دالتة إحصتائية بتين متوستطي 

مماا يادل علاى الكسب في االختبار ألتحصيلي وفي بطاقة المالحظة لصال  المجموعتة التجريبيتة. 

بالاادين يتطلااب  أداة التقااويم الكيفااي  لقياااس الجانااب  أن معرفااة ماادى اكتساااب كفايااة ربااط العلاام

األدائي لدى الطالبة ، ولهذا يتخاذ البحاث الحاالي أساالة النصاوغ للت ييار المفااهيمي لمناسابته 

 لقياس عمليات العلم لدى الطالبة .

 ثانياً : دراسات حول استخدام عمليات العلم في مناهج العلوم

 (: 1111دراسة ليلى عبد  حسام الدين )

تنميتة كتل متن التحصتيل وعمليتات العلتم لتالميتذ الصتف الرابتع االبتتدائي فتى هدفت الدراسة إلاى 

وحدة المادة وقياف بقاء اثتر التتعلم ، كتذل  التعترف علتى اثتر كتل متن دورة التتعلم فتوق المعرفيتة 

ميتذ الصتف ودورة التعلم العاديتة فتى التحصتيل وبقتاء اثتر التتعلم وتنميتة بعتض عمليتات العلتم لتال

الرابع االبتدائي ، وأسفرت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق دالة إحصائياً فى التحصيل وبقتاء 

اثر التعلم وبعض عمليات العلم ، وفقا لدورة التتعلم فتوق المعرفيتة ودورة التتعلم العاديتة. وأعتزت 

ع أطتوار دورةالتتعلم الباحثة السبب إلى  :تقارع أطوار دورة التعلم فوق المعرفية"أربعتةأطوار"م

العادية " ثالم أطوار " ،وأن  أن طة التلميذ فتى دورة التتعلم فتوق المعرفيتة هتى نفستها األن تطة 

 التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى يمارستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتها التلميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذ فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتى دورة التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعلم العاديتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة.

 ثالثاً  :دراسات حول استخدام النمذجة المفاهيمية  في مناهج العلوم  :

محفتتزات االكت تتاف:نموذج التوستتع والتضتتييق فتتي م(: 5448دراستتة فتتاريز ، هتتاليري هولمتتان )

 البحث المساعد على االكت اف في عملية اكت اف القاعدة والقانون،جامعة كاليفورنيا األمريكية:

فتي   expansion – contraction modelتفحتص هتذه الدراستة نمتوذج التوستع والتضتييق 

ستة األداء فتي اكت تاف القتانون أو البحث المستاعد علتى االكت تاف والتذي يقتدم إطتارا شتامال لدرا

القاعدة .وإطار عمل هذه الدراستة يتوافتق متع نتتائج دراستات اكت تاف القتانون ، ويمتتد إلتى مهتام 

علمية أخرى وإلى مهام التفكير في الحياة اليومية، والتي تتطلتب عمليتة إيجتاد وتنستيق النظريتات 

جيات اختبتتار الفتتروض علتتى أنهتتا: متتع األدلتتة، والنمتتوذج يمثتتل نظامتتا توافقيتتا يصتتنف استتتراتي

اختبتتارات ايجابيتتة ، وقتتد تتتم ابتكتتار اختبتتارات مختلفتتة متتن ختتالل محفتتزات  -اختبتتارات تعاكستتيه 

البحث لكي تعمل على توفيق الفرضية الحالية مع فرضية مستهدفة أو مع )تفسير معين( لحدم ما 

أو البقتتتاء داختتتل حتتتدود هتتتدف مجهتتتول ، تقتتتوم علتتتى أستتتاف  (Overshoot)وأهتتتداف التخطتتتي 

اختبارات توسيع أو تضتييق مجموعتة متن األمثلتة التتي تقتدمها الفرضتية .وهتذه األهتداف تتتم متن 

خالل اختبارات مسبقة تقدم معلومات عن الفجوة بين الفرضية والهدف وهي تحتدد الحلتول وغيتر 

بينها ، وقد تم اختبار النموذج في ست حتاالت  الحلول ك نماط مت ابهة في البحث مع وجود فروق

والتتذي يتتتم متتن ختتالل المزاوجتتة بتتين عتتاملين والهتتدف )اإلحاطتتة  Wason 2-4-6متتن ختتالل 

 والتداخل( والبيئة أو الوضع )بيولوجية وعددية( ،

 Klayman andوأاهرت النتائج  قعالية نمتوذج التوستع والتضتييق لكنهتا تتعتارض متع نمتوذج

Ha(1987)  ي ي ير إلى أن الناف يستخدمون إستراتيجية ايجابية في االختبارات ويتوقفتون والذ

 عن أداء االختبارات االيجابية عندما تضمن الظروف خطاً مختلفاً من اختبار الفروض.

(: النماذج الذهنيتة   De Rose  Donald Anthonم  )5..8دراسة دونالد أنثوني ودي روز، 

 الواليات المتحدة  –جامعة بوسطن كمؤشرات عن التفكير العلمي ،
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هتتذه الدراستتة تضتتمنت استتتخدام النمتتاذج الذهنيتتة كتتدليل علتتى التفكيتتر العلمتتي فتتي إطتتار طتتريقتين 

تعليميتين ) انتقالي وبنائي( حول موضوآ األساف النووي أو الجزيئي في أنيميتا الخليتة ومبتاد  

 mertal modalsط النمتاذج الذهنيتة الهجرة الكهربائية في حل الهيموجلوبين. وقد تم قياف أنمتا

) تكرار المعلومات التفسيرية ( ودرجات حل المسائل وتحويل األسئلة  مع مقارنتها لتدى طتالع 

 السنة الثانية ثانوي في قسم األحياء في كل بيئة تعليمية.

"   Group Assessment of Logical Thinkingتكونتت العينتة التد متن تتم استتخدام أداة 

قيتتيم التفكيتتر المنطقتتي" . وقتتد وفتترت جامعتتة بوستتطن الطبيتتة كتتل المعتتدات والمتتواد مجموعتتة ت

المطلوبة وبعد كل درف تعليمي كان يتم سؤال كل طالتب متن أفتراد العينتة ويطلتب منته أن يفكتر 

بصتتوت مرتفتتع أثنتتاء القيتتام باإلجابتتة علتتى أربعتتة أستتئلة وكتتان يتتتم تستتجيل كتتل إجابتتة بالصتتوت 

بعتتد ذلتت  كانتتت هنتتا  مقتتابالت معتتدة ومنظمتتة لتحديتتد أنمتتاط النمتتاذج والصتتورة بطريقتتة مبوبتتة و

الذهنية أو القوالب الذهنية والمعلومتات التفستيرية ، أوضتحت النتتائج ميتل الطتالع التذين تعلمتوا 

بالطريقة البنائية إلتى استتخدام نمتاذج كاملتة للتفكيتر أو قوالتب ذهنيتة ب تكل يفتوق الطتالع التذين 

% متن مجموعتة 33% من مجموعتة الطريقتة البنائيتة ، 08قالية وقد أاهر تعلموا بالطريقة االنت

الطريقة االنتقالية مظاهر النماذج الذهنية أو القوالب الذهنية المناسبة ، باإلضافة إلتى أنته لتم تكتن 

هنا  فروق ذات داللة إحصتائية فتي تكترار المعلومتات التفستيرية ال تارحة التتي عبتر بهتا أفتراد 

كانت معدالت الدرجات ضعيفة لدى أفراد المجموعتين في حل مسائل التحويلية المجموعتين  ، و

، ووجتتود عالقتتة ارتبتتاط بتتارزة بتتين تكتترار المعلومتتات التفستتيرية ال تتارحة وبتتين درجتتات حتتل 

 r=0.766المسائل التحويلية بمعدل  

ائل الخالصتتة: أاهتتر أفتتراد العينتتة صتتعوبة فتتي ت تتكيل وتطبيتتق القوالتتب الذهنيتتة فتتي حتتل المستت

التحويليتتة واألستتئلة التحويليتتة بغتتض النظتتر عتتن البيئتتة التعليميتتة التتتي تعلتتم فيهتتا هتتؤالء األفتتراد ، 

والنتائج ت ير إلى المدى الذي من خالله تعلم الطتالع كيتف يستتخدمون النمتاذج الذهنيتة ،  وإلتى 

رات المتتدى التتذي عتتزز خبتترات الطتتالع األكاديميتتة األوليتتة وستتاعدهم علتتى تطتتوير وعتتيهم بمهتتا

التفكير العلمي ،  وت ير تضمينات الدراسة إلى توجيه مزيد من االهتمام إلى النماذج الذهنيتة فتي 

عملية إصالح التعليم في العلوم من أجتل  التوعي المتكامتل بمهتارات التفكيتر العلمتي فتي تطتوير 

 مناهج العلوم.

 

 

 هـ :2217م / 1111دراسة صالح محمد صالح ،

المفاهيم الكيميائية الخط  لدى معلمي العلوم قبتل الخدمتة وأثنتاء الخدمتة  هدفت الدراسة إلى معرفة

( ، واقتصترت CCTIمن أجتل تصتويبها باستتخدام طريقتة تتدريس نصتوص التغييتر المفتاهيمي )

على المفاهيم الكيميائية الخط  في الكيمياء العامة فتي مجتاالت : تغيترات الصتف ، وحجتم التذرة ، 

اد العناصر والمحاليل ، والخصائص الميكروسكوبية والماكروستكوبية والرموز والمعادالت واتح

، وأوضحت نتائج الدراسة إلى وجود مفاهيم خط  لتدى معلمتي العلتوم قبتل الخدمتة وأثنتاء الخدمتة 

% في مجاالت الدراسة المحددة ، وأعزت الدراسة السبب إلى طرائق التدريس التلقينية .5بنسبة 

عة، وإلى أساليب التدريب التقليدية أثناء الخدمة ، وانتهتت الدراستة إلتى في تدريس الكيمياء بالجام

فعالية البرنتامج المقتترح القتائم علتى نمتوذج التغييتر المفتاهبمي فتي تحقيتق التغييتر المفتاهيمي فتي 

 الكيمياء لدى معلمي العلوم قبل وأثناء الخدمة .

ألساسية الخطت  لتدى معلمتي العلتوم ، ممتا يالحظ من نتائج هذه الدراسة وجود المفاهيم الكيميائية ا

يتوقتتع وجتتود المفتتاهيم األساستتية الخطتت  لتتدى طالبهتتم أيضتتاً ، كمتتا أشتتارت الدراستتة إلتتى وجتتود 

صعوبات تجابه معلموا العلوم في مجال الرموز والمعادالت وحجم ذرة الكربون ، فيخلطتون بتين 
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ترعي االنتبتتاه بضتترورة تتتدريب مفهتتوم المتتول وحجتتم التتذرات وعتتدد أفوجتتادرو ، هتتذه النتتتائج تستت

المعلمتتين علتتى استتتراتيجية النمذجتتة المفاهيميتتة فتتي تتتدريس العلتتوم  ، ومتتن المناستتب لتصتتحي  

 المفاهيم الكيميائية الخط  استخدام استراتيجية نصوص التغيير المفاهيمي. 

 م (:1117دراسة علت عبدالرؤو  علي ،) 

مذجتة المفاهيميتة فتي تعلتيم البيولتوجي علتى التغييتر هدفت إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية الن 

المفاهيمي وتنمية مهارات التفكير الناقد )االستنتاج ، التحليل ، التقويم (لتدى طتالع الصتف األول 

ثانوي بالمنوفية، وأوضحت النتتائج فعاليتة استتراتيجية النمذجتة المفاهيميتة فتي التغييتر المفتاهيمي 

ر تحسن في أداءهم مقارنة بالمجموعة الضابطةى في االختبار لدى طالع عينة التجربة حيث اه

البعدي ، وتم إحالل المفاهيم الصحيحة محل المفاهيم الخط  أو غير المقبولة علمياً مما يعني زيادة 

قدرة الطالب على تطوير بنيته المفاهيمية ، كما أوضحت فعاليتة االستتراتيجية فتي تنميتة مهتارات 

 المجموعة التجريبية  التفكير الناقد لصال  

يهحظ أن مهارات التفكير الناقد ) االساتنتاج ، التحليال ، التقاويم ( هاي مان المهاارات المرتبطاة 

 بعملية النمذجة المفاهيمية ، وهي تكون عمليات العلم السببية التي يتناولها البحث الحالي .

 ي : دراسات أجنبية متعلقة بنصوغ الت يير المفاهيمي في الكيمياء وه

( التتي استتهدفت  تفحتص تت ثيرات بنيتة التنص فتي إكستاع   Diakidoy et al., 2002دراستة )

مفهوم الطاقة والتغلب على المفاهيم الخط  المرتبطة بها لتدى تالميتذ الصتف الستادف ، حيتث قترأ 

الطالع نصاً شارحاً يقدم معلومات واقعية ، بينما قرأ الطالع في مجموعة أخترى نتص تنفيتذي . 

د أشتتارت النتتتائج إلتتى فعاليتتة التتنص التنفيتتذي فتتي تحقيتتق التغييتتر المفتتاهيمي للمفتتاهيم الخطتت  وقتت

 م (6..8المرتبطة بالطاقة. نقالً )صال  ، 

( التتي قارنتت بتين أثتر استتخدام خترائط المفتاهيم والنصتوص   Cakir et al., 2002دراستة ) 

CCT  هيم األحماض والقواعد . وأاهترت والطريقة التقليدية على فهم طالع الصف العاشر لمفا

يستبب اكتستابا أفضتل للمفتاهيم العلميتة   CCTالنتتائج أن التتدريس بخترائط المفتاهيم والنصتوص 

 م (6..8المرتبطة باألحماض والقواعد عن الطريقة التقليدية . نقالً )صال  ، 

ائمتة علتى ( التي هتدفت إلتى تعترف أثتر وحتدة تعليميتة ق  Demircioglu et al.,2005دراسة )

على تحصيل الطالع لمفاهيم األحماض والقواعد ، والتغيير المفاهيمي للمفتاهيم   CCTنصوص 

الخط  الخاصة باألحماض والقواعد ، واتجاهات الطالع نحو الكيمياء ، وأسفرت الدراسة عن أن 

المفتاهيم  الطالع الذين درسوا الوحدة  المقترحة أفضل تحصيالً واتجاهاً نحو الكيمياء ، وأقتل متن

 م (6..8الخط  للطالع الذين درسوا الوحدة التعليمية التقليدية . نقالً )صال  ، 

علتى إدرا  الصتف   CCTI( التتي هتدفت إلتى تحديتد أثتر   Cerin et al., 2005 دراستة ) 

القاعدة ؛ حيث تم الك تف عتن المفتاهيم الخطت  الكيميائيتة فتي موضتوآ  –العاشر لمفاهيم الحمض 

( علتتى إدرا  الطتتالع للمفتتاهيم CCTIعتتدة ،  وأاهتترت الدراستتة عتتن وجتتود أثتتر )الحمتتض القا

 م (6..8الخط  لصال  طالع المجموعة التجريبية . نقالً )صال  ، 

 م(  1118دراسة مارك بوكانان ،)   

 اإلنستان جاءت الدراسة في كتاع عنوانه ) الب ر ذرات .. رييتة اجتماعيتة جديتدة لتفستير ستلو 

تستعة فصتول ت تتمل علتى النظترة الفيزيائيتة إلتى اإلنستان كتذرة، مؤكتدا أن رييتة  يضم الكتاع،)

النتتاف كتتذرات فتتي متتادة اجتماعيتتة يمكتتن أن تنتتتج تفستتير كثيتتر متتن األنمتتاط التتتي  تظهتتر متترة تلتتو 

األخرى في جميع المجتمعات اإلنسانية ويتمثل هذا فى ن وء الطبقات االجتماعية والتتدفق الجتائر 

لول الثروة في أيدي قلة من الب ر، أو حدوم صراعات وحتروع مفاجئتة مثتل متا الذي يتسم به ح

حدم فى رواندا من القتل المدمر االف من قبائل التوتسى على يد قبائل الهوتتو، وقتد كتانوا، قبتل 

ذلتت  التفجتتر الرهيتتب، متتواطنين يتعاي تتون متتع بعضتتهم فتتى ستتالم وكتتذل  مثتتل متتا حتتدم فتتتى 
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والذب  واالغتصاع بين الصرع وبين الكتروات والبوستنة، ويقترر  يوغوسالفيا من عمليات القتل

أن خلتتف تلتت  الظتتواهر والتحركتتات تبتترز قتتوانين رياضتتية وفيزيقيتتة بالغتتة التنظتتيم ولتتيس العتتالم 

وهتذا بستبب متا تتضتمنه التذرة االجتماعيتة  اإلنساني ب قل عمالً بتل  القوانين من العالم الطبيعى، 

والكتتتاع فتتى هدفتته األساستتي يفتتت  عيوننتتا علتتى دور التتذرة  متتن خصتتائص التعتتاون والوحتتدة،

االجتماعية عند تفسير السلو  االجتماعى اإلنساني وهو منهج جديد فى ريية الظواهر واألحدام 

يروق للمؤلف أن يسميه الفيزياء االجتماعية واليزال الطريق طويالً وشتاقاً للتعترف علتى قتوانين 

أن التحدي الرئيسي فى عصرنا هو فهم التنظيم الجماعي فلم  حيث صارمة تحكم العالم الب ري ، 

يحدم من قبل أن واجه الجنس الب رى م اكل بخطورة تل  التي  يواجهها اليوم، بتدءاً متن زيتادة 

درجتتة حتترارة الكتتون ومتتا يلحتتق بالبيئتتة متتن تتتدهور، وصتتوالً إلتتى مضتتاعفة األستتلحة النوويتتة 

 وأنواعها. 

  ة:تعليق على الدراسات  السابق

أاهرت النتائج  في الدراسات األجنبية فعاليتة استتخدام النمتاذج الذهنيتة كمؤشترات عتن التفكيتر  -

العلمي ، وفعالية استخدام نموذج التوسع والتضييق في البحث المساعد على االكت اف فتي عمليتة 

ر بهتتدف التغييتتCCTI)اكت تتاف القاعتتدة والقتتانون ،كتتذل  فعاليتتة  استتتخدام النصتتوص ال تتارحة) 

 المفاهيمي للمفاهيم الخط  الخاصة بالمحاليل والقاعدة

استفاد البحث الحتالي باتختاذ النصتوص ال تارحة ك ستلوع تقتويم لعمليتات العلتم المستتخدمة فتي  -

استراتيجية النمذجة المفاهيمية للنظرية الذرية الحديثة ، وتعزز عمليات العلم التفكير العلمتي لتدى 

 كت اف النمذجة للذرة.الطالبات كما تساعدهن على ا

هذا التنوآ في النمتاذج الفعالتة المستتخدمة لتحقيتق الفهتم والتغييتر المفتاهيمي ومهتارات التفكيتر  - 

العلمتتي يعطتتي مؤشتتراً حتتول أهميتتة استتتراتيجية النمذجتتة المفاهيميتتة باستتتخدام نصتتوص اايتتات 

كترين المستلمين واجتب القرآنية التي وضعها هللا وهو خالق التذرة جتل وعتال ، ويفترض علتى المف

البحث العلمتي حتول التذرة االجتماعيتة والستلو  اإلنستاني كمتغيتر تتابع ، علتى اعتبتار أن ستلو  

 الذرة المادية متغير مستقل . 

 الجلء التطبيقي للبحث

 األساليب اإلحصائية:

 للتحقق من فروض الدراسة تم استخدام األساليب اإلحصائية ااتية:

واالنحرافتتتات المعياريتتتة لتتتدرجات عينتتتة البحتتتث  للمهتتتارات فتتتي  . المتوستتتطات الحستتتابيية5

 االختبارين القبلي والبعدي لكال المجموعتين الضابطة والتجريبية.

. اختبتتار ) تحليتتل التبتتاين المصتتاحب ( للمقارتتتة بتتين متوستتطات درجتتات عينتتة البحتتث فتتي 8

تحقتق متن الفتروض متن االختبار البعدي للمهارات للمجموعتين الضتابطة والتجريبيتة. وذلت  لل

 األول إلى الرابع. 

 . معامل ألفا كرونباخ للثبات.3

 . إختبار ليفنز للت كد من تجانس التباين. 0

 . إختبار ) ف ( للت كد من تجانس ميل خط االنحدار.6

 . إختبار ) الرسم االنت اري ( للت كد من التوزيع الطبيعي للبيانات.2

علم ( في صورته األولية علتى معلمتات العلتوم الممارستات تم عرض )اختبار عمليات ال الصدق :

( للبنات بمكة المكرمتة ، كمتا عرضتتها علتى أستاتذة فتي الكيميتاء  82والمتدربات في المدرسة )م

والمنتاهج بجامعتتة أم القترى ،  وذلتت  للت كتد متتن درجتتة مناستبة الفقتترة، ووضتوحها، وانتمائهتتا لمتتا 



 مجلة جامعة االنبار للعلوم اإلنسانية

 1122العدد األول 

 

 

فعالية إستراتيجية النمذجة المفاهيمية لآليات القرآنية على تنمية عمليات العلم في تدريس النظرية الذرية 

 هج الكيمياء للصف األول ثانوي.الحديثة بمن

       032                                                                  م. هناء عبد الملك زكريا بنتين

اًء علتتى آراء المحكمتتين حتتول متتدى مناستتبة أداة الدراستتة،  تقيستته، وستتالمة الصتتياغة اللغويتتة ، بنتت

 أصبحت األداة جاهزة للتطبيق .

ثبات األداة يعني : " تعطي األداة  نفس النتائج إذا ماا أعيادت علاى نفاس األفاراد وفاي  الثبات : 

نفس الظرو  "ولكي يتم التأكد من ثبات أدوات الدراسة تام اساتخدام عيناة اساتطهعية تكونات 

( ،واساتخدمت طريقاة ألفاا 18( بالمدرساة ) ث2( طالبة بالصف األول ثانوي )اعبة  32 من )

(، كذلك 1992كرونباخ لحساب الثبات ، وجد أن قيم معامل ألفاكرونباخ لألرتبار الكلي تساوي )

( وعمليااة  التفاعاال  1988( وعمليااة تكااوين  النمااوذج )   1992لعمليااة التعريااف اإلجرائااي  ) 

(، وهذه القيم مرتفعاة وتشاير إلاى أن أداة الدراساة تتمتاع بدرجاة عالياة مان  1991واألنظمة ) 

 الثبات وبالتالي يمكن االعتماد على النتائج والوثو  بها. 

تم حساع الثبات بطريقة التجزئة النصتفيةذل  عتن طريتق حستاع معامتل االرتبتاط بتين درجتات -

(، كتتذل  023.لالختبتتار الكلتتي تستتاوي ) فقتترات نصتتفي األداه، و كانتتت قيمتتة  التجزئتتة النصتتفية 

(. وهذا مؤشتر 028.( و التفاعل واألنظمة )024.( ولتكوين النموذج )025.للتعريف اإلجرائي)

ممتا ي تير إلتى تمتتع المقيتاف بدرجتة عاليتة متن  0.0.على أنها ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 الثبات.

 التحقق من شروط تحليل التباين المصاحب 

 

 :زيع الطبيعي )اإلعتدالية(شرط التو -5

 – Normal Pقامت الباحثة باستخدام طريقة الرسم البياني الختبار االعتدالية والذي يطلق عليه  

P Plot )   ويالحظ أن مجموعة النقاط تقترع من خط اختبار اإلعتدالية، مما يؤكد تحقتق شترط )

 ألشكال البيانية التالية:التوزيع الطبيعي، وذل  لجميع فرضيات الدراسة كما أاهرتها ا
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(: 5شتتتتكل رقتتتتم )

التحقتتق متتن تتتوفر  

التوزيتتع الطبيعتتي 

فتتي بيانتتات عمليتتة 

التعريتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف 

 اإلجرائي 

 

(: 8رقتتتتم )شتتتتكل 

التحقتتق متتن تتتوفر 

شتتتتتترط التوزيتتتتتتع 

الطبيعتتتتتتتتي فتتتتتتتتي 

بيانات عملية رسم 

 النموذج  

 

(: 4شتتكل رقتتم )

التحقق من توفر 

شتتتترط التوزيتتتتع 

الطبيعتتتتتتي فتتتتتتي 

بيانتتتتتات عمليتتتتتة 

التفاعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل 

 واألنظمة

 

(: 3شتتتتتتتكل رقتتتتتتتم )

التحقتتتتق متتتتن تتتتتوفر 

شتتتتتتتترط التوزيتتتتتتتتع 

الطبيعتتي فتتي بيانتتات 

 عمليات العلم الكلية

 

 تم استخدام اختبار ليفنز وكانت نتائجه كالتالي:ن: شرط تجانس التباي -8

 (نتائج تجانس التباين بين المجموعة الضابطة والتجريبية للفرضيات األربعة5جدول رقم )
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 قيمة   المجموعات
درجااااااااااااااااااات 

 2حرية
 الداللة 1درجات حرية

 1955 27 2 1935 التجريبية )التعريف اإلجرائي(-الضابطة 

 1971 27 2 1919 كوين النموذج(التجريبية )ت -الضابطة 

 .152 27 2 1932 التجريبية )التفاعل واألنظمة( –الضابطة 

التجريبيااااة )عمليااااات العلاااام  –الضااااابطة 

 الكلية(
1921 2 27 1971 

يالحظ أن قيمة )ف( في اختبار ليفنز لتجانس التباين بين درجات المجموعة الضابطة والمجموعة 

( وهتتتي غيتتتر دالتتتة  058.،  043.،  0.4.، 040.تستتتاوي  ) التجريبيتتتة للفرضتتتيات األربعتتتة 

 إحصائيا ، مما ي ير إلى توفر شرط تجانس التباين في بيانات الدراسة.

تم الت كد من شرط تجانس درجات ميل االنحتدار عتن طريتق شرط تجانس مبل خط االنحدار:  -4

والمعالجتتة التجريبيتتة دراستتة عتتدم وجتتود تفاعتتل بتتين المتغيتتر المصتتاحب ) االختبتتار القبلتتي (  

)النمذجة المفاهيمية( للفرضيات األربعتة، وذلت  باستتخدام داللتة اختبتار ) ف ( لتجتانس االنحتدار 

 وكانت النتائج كما يلي:

 (: 1جدول رقم ) 

 

 نتائج ارتبار تجانس درجات ميل االنحدار لدرجات عملية التعريف اإلجرائي

 الداللة قيمة   متوسط المربعات درجات الحرية مجمو  مربعات مصادر االرته 

 1915 1978 3931 3 21918 النموذج المصحح

 1911 12929 19921 2 19921 الجلء المقطو  لخط االنحدار

 1981 1913 1912 2 1912 المعالجة التجريبية

 1912 8932 21911 2 21911 االرتبار القبلي

 1982 1912 1915 2 1915 المعالجة التجريبية * االرتبار القبلي

   2912 25 52921 الخطأ

    29 221911 الكلي

    28 21953 الكلي المصحح

 

 

 

 

 

 (:   3جدول رقم ) 

 نتائج ارتبار تجانس درجات ميل االنحدار لدرجات عملية رسم النموذج

 مجمو  مربعات مصادر االرته 
درجاااااااااااااااااات 

 الحرية

متوسااااااااااااااااااااااط 

 المربعات
 الداللة قيمة  

 1912 2911 2972 3 5921 النموذج المصحح

 1911 525927 128928 2 128928 الجلء المقطو  لخط االنحدار
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 1912 2952 2992 2 2992 المعالجة التجريبية

 1911 9915 3982 2 3982 االرتبار القبلي

 1913 2915 1912 2 1912 المعالجة التجريبية * االرتبار القبلي

   1921 25 29918 الخطأ

    29 221911 الكلي

    28 21911 الكلي المصحح

 

 

 (:  2جدول رقم )  

 نتائج ارتبار تجانس درجات ميل االنحدار لدرجات عملية التفاعل واألنظمة

 مصادر االرته 
مجمااااااااااااااااااو  

 مربعات

درجااااااااااااات 

 الحرية

متوساااااااااااااااااط 

 المربعات
 الداللة قيمة  

 1911 21922 13989 3 72918 النموذج المصحح

 1911 12981 22989 2 22989 رالجلء المقطو  لخط االنحدا

 1911 5971 22917 2 22917 المعالجة التجريبية

 1911 33922 13911 2 13911 االرتبار القبلي

المعالجاااة التجريبياااة * االرتباااار 

 القبلي
5955 2 5955 1989 1921 

   22989 25 81925 الخطأ

    29 521911 الكلي

    28 258921 الكلي المصحح

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:نتائج ارتبار تجانس درجات ميل االنحدار لدرجات العمليات الكلية  5ل رقم )  جدو

 مصادر االرته 
مجمااااااااااااااااااو  

 مربعات

درجااااااااااااات 

 الحرية

متوساااااااااااااااااط 

 المربعات
 الداللة قيمة  

 1911 22919 58993 3 271978 النموذج المصحح
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 1911 85917 352971 2 352971 الجلء المقطو  لخط االنحدار

 1917 3938 23992 2 23992 جريبيةالمعالجة الت

 1911 21921 215918 2 215918 االرتبار القبلي

المعالجاااة التجريبياااة * االرتباااار 

 القبلي
1981 2 1981 1918 1922 

   2923 25 285913 الخطأ

    29 211191 الكلي

    28 311922 الكلي المصحح

االختبتتار القبلتتي ( والمعالجتتة  يالحتتظ أن قيمتتة ) ف ( للتفاعتتل بتتين المتغيتتر المصتتاحب )

( 62،.،  8024،  500،  0.3.التجريبيتة ) استتتراتيجية النمذجتتة ( للفرضتيات الخمستتة تستتاوي )

 وهي غير دالة إحصائيا وهذا يعني تحقق شرط تجانس درجات ميل االنحدار

لتذا مما سبق يتض  أن جميع شروط استخدام تحليل التباين المصاحب متوفرة في بيانتات البحتث، 

 فإن هذا اإلسلوع هو المناسب إلجراء التحليل اإلحصائي للتحقق من فروض البحث. 

 عرض ومناق ة النتائج

تم عارض النتاائج و مناقشاة وتفساير النتاائج مان راهل التأّكاد مان صاحة الفاروض علاى النحاو 

         التالي :  

 الفرض الفرعي األول

بتين متوستطي درجتات طالبتات كتل متن  0.0.≥ ال توجد فروق دالة إحصائياَ عنتد مستتوى  

المجمتتوعتين التجريبيتتة والضتتابطة فتتي االختبارالبعتتدي لعمليتتة العلم)التعريتتف اإلجرائي(بعتتد 

 ضبط أثر االختبار  القبلي .

للتحقق من هذا الفترض تتمه أوال حستاع المتوستطات الحستابية واالنحرافتات المعياريتة لتدرجات   

البعتدي ( وعرضتت النتتائج فتي الجتدول  -ختبتارين )  القبلتي مجموعتي البحث  وذل  فتي كتال اال

 ( كالتالي : 6رقم )

( : يو ااح المتوسااطات الحسااابية واالنحرافااات المعياريااة لاادرجات مجمااوعتي  1جاادول رقاام )
 البحث التجريبية والضابطة في االرتبارين القبلي والبعدي لعملية التعريف اإلجرائي

 العدد المجموعة
 االرتبار البعدي بلياالرتبار الق

 االنحرا  المعياري المتوسط الحسابي االنحرا  المعياري المتوسط الحسابي

 2928 1979 2911 1912 12 الضابطة

 2921 1971 1993 2991 15 التجريبية

يشاااير الجااادول الساااابن أن المتوساااط الحساااابي لااادرجات عملياااة التعرياااف اإلجرائاااي البعااادي   

( و المتوسااط الحسااابي لاادرجات عمليااة التعريااف اإلجرائااي  1971ن )للمجموعااة التجريبيااة كااا

 (.1979للمجموعة الضابطة وهو )
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الضاابطة ( فاي  –ولمعرفة ما إذا كانت الفرو  بين متوسطي درجاات المجماوعتين ) التجريبياة 

مهارة عملية التعريف اإلجرائي البعدي هي فرو  ذات داللة إحصائية، تّم إجاراء تحليال التبااين 

المصاحب ، حيث أّن هذا التصميم يعمل على  بط أثر االرتبار القبلي.  وتاّم عارض النتاائج فاي 

 ( كالتالي:7الجدول رقم ) 

 (:نتائج تحليل التباين المصاحب لداللة الفرو  بين متوسطات درجات  7جدول رقم )  

 المجموعة التجريبية  والمجموعة الضابطة في عملية التعريف اإلجرائي

 در االرته مصا
مجماااااااااااو  

 المربعات 

درجااااااات 

 الحرية

متوساااااااااااط 

 المربعات
 الداللة  قيمة  

حجاااااااااام 

 األثر

 19255 1911 2913 5912 1 21911 التباين المفسر

 19255 1912 8925 21912 2 21912 المت ير المصاحب

األثاااااااار التجريبااااااااي بااااااااين 

 المجموعتين
19112 2 19112 19112 1998 19112 

       2929 21 52952 الباقي

       28 12953 الكلي
  

 يتضح من نتائج  الجدول السابن ما يلي:

توجد فرو  دالة إحصائيا بين متوسطي درجات عملية التعرياف اإلجرائاي فاي القيااس القبلاي  -

للمجموعتين التجريبية والضابطة، حيث كانات قيماة ) ( للمت يار المصااحب )االرتباار القبلاي( 

، لقاد درسات طالباة الصاف األول 1915داللة إحصائية عند مستوى ( وهي ذات 8925تساوي )

ثانوي رهل الفصل األول للعام الدراسي الما ي مفاهيم علمية عن الاذرة بمقارر العلاوم للصاف 

الثالااث متوسااط ، فاالرتبااار القبلااي محااك للمعرفااة الباقيااة فااي ذاكاارة كاال طالبااة بااالمجموعتين 

الفاارو  الدالااة إحصااائيا بساابب ارااته  مسااتوى الخباارة التجريبيااة الضااابطة ، لااذلك توجااد هااذه 

السابقة عن الذرة لدى الطالبات ، وهذه النتيجة تؤكد  اعف الخبارة الساابقة لادى الطالباة حاول 

وصااف الااذرة، ممااا يشااير بوجااود مشااكلة فااي الااتعلم أو تاادريس الااذرة لاادى الطالبااة أومعلمتهااا 

ثار للقيااس القبلاي علاى القيااس البعادي تام بالمرحلة المتوسطة ؛ وباالرمم مان ذلاك فاذن هاذا األ

  بطه من رهل استخدام تحليل التباين المصاحب.

بعااد  اابط أثاار القياااس القبلااي ، لااوحظ أن قيمااة )   ( لألثاار التجريبااي بااين المجمااوعتين )  -

( وهذه القيمة مير دالة إحصائية عند مستوى داللة )  19112الضابطة ( تساوي )  –التجريبية

وهذا يدل على عدم وجود فرو  ذات داللاة إحصاائية باين متوساطات درجاات عملياة  ( . 1915

التعريف اإلجرائي للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االرتبار البعدي بعد  ابط أثار 

االرتباار القبلاي ، داللاة علااى تكاافؤ المجماوعتين فااي نماو عملياات العلاام األساساية عناد وصااف 

 الذرة نهاية الحصة. 

حجم التأثير لنسبة التباين المفسار لألثار التجريباي باين المجماوعتين )التجريبياة و الضاابطة(  -

%( من تباين الدرجات الذي حدث في القياس البعدي 2595(، وهذا يعني أن )19255يساوي )

لعمليات العلم األساسية يعود إلى إرته  نو  المجموعتين التجريبية والضاابطة ،أي هنااك أثار 

 ريقتين معاً  التقليدية وللنمذجة المفاهيمية  على تنمية عمليات العلم األساسية .للط
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(، 19112حجم التأثير للمعاجة التجريبية بين المجموعتين )التجريبياة و الضاابطة( يسااوي ) -

وهذه القيمة تشير إلى وجود أثر  عيف للنمذجة المفاهيمية مقارنة بالطريقة التقليدياة بالنسابة 

التعريف اإلجرائي ؛ مما يدل على نمو عمليات العلم األساسية لدى المجموعاة التجريبياة  لعملية

أكبر من  المجموعة الضابطة  وهذا يؤكد نجاح الدور اإليجابي المتوقع من النمذجة المفاهيمياة 

 بمستوى  عيف .

البعادي  لذلك يقبل الفرض الصفري الذي نّص على "ال توجد فرو  دالة إحصاائياً فاي التحصايل

فااي درس النظريااة الذريااة الحديثااة بااين متوسااط المجموعااة التجريبيااة ومتوسااط المجموعااة 

 الضابطة عند عملية التعريف اإلجرائي بعد  بط التحصيل القبلي "

 De Rose    Donaldم  )1112نتاائج دراساة دونالاد ودي روز، وتتفان هاذه  النتيجاة ماع 

Anthonن التفكيار العلماي ، إذ لام تكان هنااك فارو  ذات ( حول النماذج الذهنية كمؤاارات عا

داللااة إحصااائية فااي تكاارار المعلومااات التفساايرية الشااارحة التااي عباار بهااا أفااراد المجمااوعتين 

 الضابطة والتجريبية وهذا التكرار للمعلومات من عمليات العلم األساسية.

وذج التعلتيم البنتائي أثتر استتخدام نمت م( عتن2..8وتختلف هذه النتيجة متع نتتائج دراستة جيتا  )

 توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات المجموعتينعلى عمليات العلم في الكيمياء ، ب نه كانت 

واالستتتنتاج،  التجريبيتتة والضتتابطة فيمتتا يتعلتتق بعمليتتات العلتتم األساستتية والمتمثلتتة بالمالحظتتة،

ات المجمتوعتين فيمتا يتعلتق فروق دالة بين متوسط والتصنيف، واستخدام األرقام ، بينما لم تظهر

 باالتصال 

بتين متوستطي درجتات 0.0.≥ ال توجد فروق دالة إحصائياً عنتد مستتوى الفرض الفرعي الثاني 

طالبات كل من المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي لعملية العلم)تكوين النموذج 

 ( بعد ضبط أثر االختبار  القبلي.

ض تتمه أوال حستاع المتوستطات الحستابية واالنحرافتات المعياريتة لتدرجات للتحقق من هذا الفتر  

البعدي (وعرضت النتتائج -الضابطة ( وذل  في كال االختبارين القبلي –المجموعتين ) التجريبية 

 (  2في جدول رقم )

( : يو ح المتوسطات الحسابية واالنحرافاات المعيارياة لادرجات مجماوعتي  8جدول رقم )
 ريبية والضابطة في االرتبارين القبلي والبعدي لعملية تكوين  النموذجالبحث التج

 العدد المجموعة
 االرتبار البعدي االرتبار القبلي

 االنحرا  المعياري المتوسط الحسابي االنحرا  المعياري المتوسط الحسابي

 1977 3938 2918 2913 12 الضابطة

 1915 3951 2927 1991 15 التجريبية

ير الجاادول السااابن أن المتوسااط الحسااابي لاادرجات )تكااوين  النمااوذج( البعاادي للمجموعااة يشاا  

( ، ولمعرفة ما إذا كانت الفرو  باين 3938( و للمجموعة الضابطة هو )3951التجريبية كان )

الضاابطة ( فاي االرتباار البعادي تكاوين  النماوذج  –متوسطي درجات المجموعتين ) التجريبياة 

لة إحصائية، تّم إجراء تحليل التباين المصاحب ، حيث أّن هاذا التصاميم يعمال هي فرو  ذات دال

 ( كالتالي :9على  بط أثر االرتبار القبلي.  وتّم عرض النتائج في الجدول رقم ) 
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 (:نتائج تحليل التباين المصاحب لداللة الفرو  بين متوسطات درجات  9جدول رقم )  

 تكوين  النموذج ة الضابطة في االرتبار البعدي لعمليةالمجموعة التجريبية  والمجموع

 مصادر االرته 
مجماااااااااااو  

 المربعات 

درجااااااات 

 الحرية

متوساااااااااااط 

 المربعات
 حجم األثر الداللة  قيمة  

 1،1285 1،15 5913 1،12 1 2،28 التباين المفسر

 1،1275 1،15 9928 2،11 2 2،11 المت ير المصاحب

األثاااااااار التجريبااااااااي بااااااااين 

 ينالمجموعت
2،35 2 2،35 3925 1،15 19112 

       1،23 21 29،71 الباقي

         28 12،11 الكلي

 يتضح من نتائج  الجدول السابن ما يلي:

توجد فرو  دالة إحصاائيا باين متوساطي درجاات عملياة تكاوين  النماوذج فاي القيااس القبلاي  -

ر المصااحب )االرتباار القبلاي( للمجموعتين التجريبية والضابطة، حيث كانات قيماة ) ( للمت يا

، وتعاالو الباحثااة الساابب إلااى 1915( وهااي ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى 5913تساااوي )

ارته  الخبرات الساابقة لادى المجماوعتين عان الاذرة التاي درسانها فاي مقارر العلاوم بالصاف 

جااات أقاال ماان متوسااط در1991الثالااث ؛ كمااا يهحااظ أن متوسااط درجااات  المجموعااة التجريبيااة 

فااي االرتبااار القبلااي ممااا ياادل علااى  ااعف ربااراتهن الااذي أثاار علااى 2913المجموعااة الضااابطة 

مسااتوى نجاااح التجربااة ؛ رصوصاااً وأن الاابع  ماانهن نااال )درجااة صاافر( علااى سااؤال رساام 

النموذج ، مما يشعر بوجود مشكلة في التعلم أو تدريس الذرة لدى الطالبة أومعلمتهاا بالمرحلاة 

م من ذلك فذن هذا األثر للقيااس القبلاي علاى القيااس البعادي تام  ابطه مان المتوسطة ؛ وبالرم

 رهل استخدام تحليل التباين المصاحب.

بعااد  اابط أثاار القياااس القبلااي ، لااوحظ أن قيمااة )   ( لألثاار التجريبااي بااين المجمااوعتين )  -

داللاة )  ( وهذه القيمة ميار دالاة إحصاائية عناد مساتوى3925الضابطة ( تساوي )  –التجريبية

( . وهذا يدل على عدم وجود فرو  ذات داللاة إحصاائية باين متوساطات درجاات عملياة  1915

تكوين  النموذج للمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فاي االرتباار البعادي بعاد  ابط أثار 

االرتبار القبلي ، كما يستدل على أن طالبات المجموعتين قاد فهمان نماوذج الاذرة نهاياة دراساة 

لوحدة  ، أي  هنااك أثار للطاريقتين المحا ارة التقليدياة وللنمذجاة المفاهيمياة معااً علاى تنمياة ا

 عمليات العلم األدائية  . 

حجم التأثير لنسبة التباين المفسار لألثار التجريباي باين المجماوعتين )التجريبياة و الضاابطة(  -

ي حاادث فااي القياااس %( ماان تباااين الاادرجات الااذ2895( ، وهااذا يعنااي أن )19285يساااوي )

البعدي لعملية تكوين  النموذج يعود إلاى إراته  رصاائص المجموعاة )تجريبياة أو  اابطة( ، 

أماااا حجااام التاااأثير للمعاجاااة التجريبياااة  باااين المجماااوعتين )التجريبياااة و الضاااابطة( يسااااوي 

ة (، وهذه القيمة تشير إلى وجود أثار  اعيف للنمذجاة المفاهيمياة  بالمقارناة بالطريقا19121)

التقليديااة بالنساابة لعمليااات العلاام األدائيااة ، ممااا ياادل علااى نمااو عمليااة تكااوين  النمااوذج لاادى 

المجموعة التجريبية أكبر من  المجموعة الضاابطة  وهاذا يؤكاد نجااح الادور اإليجاابي المتوقاع 

من النمذجة المفاهيمية بمستوى  عيف ؛ لذلك يقبل الفرض الصفري الذي نّص على "ال توجد 

دالااة إحصااائياً فااي االرتبااار البعاادي فااي وحاادة  النظريااة الذريااة الحديثااة بااين متوسااط فاارو  
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المجموعااة التجريبيااة ومتوسااط المجموعااة الضااابطة عنااد عمليااة تكااوين  النمااوذج بعااد  اابط 

 االرتبار القبلي ".

 Cuit) ,(  Carey , 2001) وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي أشارت إليهتا دراستات كتل متن: 

,R.2005 ) , (Jason ,M,2007 )   وهتي دراستات لتم تؤكتد نجتاح التدور اإليجتابي المتوقتع

 النمذجة في إحدام التغير المفاهيمي .

بتتين متوستتطي  0.0.≥ ال توجتتد فتتروق دالتتة إحصتتائياً عنتتد مستتتوى : الفتترض الفرعتتي الثالتتث 

)التفاعتتتل  درجتتتات كتتتل متتتن المجمتتتوعتين التجريبيتتتة والضتتتابطة فتتتي االختبتتتار البعتتتدي لعمليتتتة

 واألنظمة(بعد ضبط أثر االختبار  القبلي .

للتحقن من هذا الفرض تّم أوال حساب المتوساطات الحساابية واالنحرافاات المعيارياة لادرجات   

البعاادي (  –الضااابطة ( وذلااك فااي كااه االرتبااارين )  القبلااي  –مجمااوعتي البحااث ) التجريبيااة 

 ي :( كالتال21وعر ت النتائج في الجدول رقم ) 

( :  المتوسااطات الحسااابية واالنحرافااات المعياريااة لاادرجات مجمااوعتي  21جاادول رقاام )
 البحث التجريبية والضابطة في االرتبارين القبلي والبعدي عملية التفاعل واألنظمة

 العدد المجموعة
 االرتبار البعدي االرتبار القبلي

 االنحرا  المعياري المتوسط الحسابي االنحرا  المعياري المتوسط الحسابي

 2913 1912 2931 2921 12 الضابطة

 2993 1982 2917 2911 15 التجريبية

عملياة التفاعال واألنظماة البعادي اختبتار يشير الجدول السابن أن المتوسط الحساابي لادرجات   

( ، ولمعرفة ما إذا كانات 1912( و للمجموعة الضابطة وهو )1982للمجموعة التجريبية كان )

عملياة التفاعال اختبار الضابطة ( في  –  بين متوسطي درجات المجموعتين ) التجريبية الفرو

واألنظمة البعدي هي فرو  ذات داللة إحصائية، تاّم إجاراء تحليال التبااين المصااحب ، حياث أّن 

( 22هذا التصميم يعمل على  بط أثار االرتباار القبلاي.  وتاّم عارض النتاائج فاي الجادول رقام )

 كالتالي :

 (:نتائج تحليل التباين المصاحب لداللة الفرو  بين متوسطات درجات22جدول رقم )  

 لبعديعملية التفاعل واألنظمة   المجموعتين التجريبية والضابطة في ارتبار

 مصادر االرته 
مجماااااااااااو  

 مربعات 

درجاااااااااااااات 

 الحرية

متوسااااااااااااااااااط 

 المربعات
 الداللة  قيمة  

حجاااااااااام 

 األثر

 19228 1911 21953 33911 1 11923 التباين المفسر

 19388 1911 19921 58931 2 58931 المت ير المصاحب

األثاااار التجريبااااي بااااين 

 المجموعتين
5951 2 5951 1971 1921 19157 

       1911 21 91911 الباقي

         28 258921 الكلي

 

 يتضح من النتائج في الجدول السابن ما يلي:
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فاي القيااس  توسطي درجات عملية التفاعل واألنظماةتوجد فرو  دالة إحصائيا بين م - 

القبلي للمجماوعتين التجريبياة والضاابطة، حياث كانات قيماة ) ( للمت يار المصااحب )االرتباار 

، وبالرمم من ذلك فاذن 1915( وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى 84056القبلي( تساوي ) 

ماان رااهل اسااتخدام تحلياال التباااين  هااذا األثاار للقياااس القبلااي علااى القياااس البعاادي تاام  اابطه

 المصاحب.

بعد  بط أثر القياس القبلي ، لوحظ أن قيمة )   ( لألثر التجريبي باين المجماوعتين  - 

( وهذه القيمة مير دالة إحصائية عناد مساتوى داللاة ) 2.67الضابطة ( تساوي )  –) التجريبية

اختبتار ة باين متوساطات درجاات ( . وهذا يدل على عدم وجود فرو  ذات داللاة إحصاائي 1915

للمجموعاة التجريبياة والمجموعاة الضاابطة فاي االرتباار البعادي بعاد  عملية التفاعال واألنظماة

  بط أثر االرتبار القبلي. 

حجاام التااأثير لنساابة التباااين المفساار لألثاار التجريبااي بااين المجمااوعتين )التجريبيااة و  -

%( ماان تباااين الاادرجات الااذي حاادث فااي 41.8(، وهااذا يعنااي أن )0.418الضااابطة( يساااوي )

عمليااة التفاعاال واألنظمااة يعااود إلااى إرااته  نااو  مجموعااة البحااث الختبتتار القياااس البعاادي 

 )تجريبية أو  ابطة(

حجاام التااأثير للمعاجااة التجريبيااة  بااين المجمااوعتين )التجريبيااة و الضااابطة( يساااوي  - 

المفاهيميااة مقارنااة بالطريقااة  (، وهااذه القيمااة تشااير إلااى وجااود أثاار  ااعيف للنمذجااة0.02.

لذل  يقبل الفرض الصفري الذي نصه على "ال توجتد  التقليدية بالنسبة  لعملية التفاعل واألنظمة

فااي االرتبااار البعاادي فااي وحاادة النظريااة الذريااة الحديثااة بااين متوسااط  فتتروق دالتتة إحصتتائياً 

واألنظمااة بعااد  اابط  عمليااة التفاعاال المجموعااة التجريبيااة ومتوسااط المجموعااة الضااابطة عنااد 

 االرتبار  القبلي ".

للمعاجااة التجريبيااة  بااين المجمااوعتين )التجريبيااة و ماان المهحااظ عنااد مقارنااة حجاام التااأثير 

عملياة أن استراتيجية النمذجة المفاهيمية لآليات القرآنية قاد كاان حجام تأثيرهاا فاي  الضابطة( 

فاي عملياة تكاوين النماوذج  الباال   أكبار مان حجام تأثيرهاا( 19157التفاعل واألنظمة يساوي )

، أي توجد عهقة (19112)وأقل العمليات تاثيراً هو عملية التعريف اإلجرائي البال   (19121)

وقد دلت نتائج دارسة عبد اللطياف الربااح بين االستراتيجية وحدوث عملية التفاعل واألنظمة ، 

لحديث وما جاءت باه آياات القارآن (على وجود عهقة ترابط وتكامل بين معطيات العلم ا2998)

الكااريم. وأن العلااوم الطبيعيااة بااالرمم ماان مظهرهااا المو ااوعي إال أنهااا تحماال الكثياار ماان القاايم 

ووجااود هااذا األثاار الضااعيف لهسااتراتيجية واألفكااار والمعتقاادات لتااي توجااه تقاادم هااذه العلااوم ، 

، وقد أاارت دراساة الحباال  يتطلب معرفة األسباب ، راصة أنها املت كل من العمليات الثهثة

هااـ(   إلااى أن الماانهج التربااوي اإلسااهمي يجااب أن يتضاامن دراسااة اآليااات القرآنيااة فااي 2228)

العلوم التجريبية ، وباالتجاه الذي تم عر ه في دراسته حول العلاوم فاي القارآن  ،رصوصااً أن 

هاذا وتختلاف نتاائج  من أهم سمات العصر هاو التقادم فاي هاذه العلاوم ، والتوساع فاي المعرفاة .

(  ،ودراساة 1111( ودراساة وفااء عباد   الرقيباة)2999دراسة زينب عبد   على الرقيبة)

( عن نتاائج البحاث الحاالي ، حياث أثبتات هاذه الدراساات فاعلياة 2991محمد العجمي ال امدي)

ؤكااد التوجااه اإلسااهمي فااي تاادريس العلااوم علااى الجانااب الوجااداني لاادى الطالااب ، األماار الااذي ي

االنتفااا  باإلاااارات العلميااة فااي القاارآن الكااريم ، والحااديث النبااوي الشااريف ، أثناااء   اارورة  

 تدريس العلوم 

 الفرض الرئيسي :

بتتين متوستتطي درجتتات طالبتتات المجموعتتة  0.0.≥ ال توجتتد فتتروق دالتتة إحصتتائياً عنتتد مستتتوى 
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لنمذجتة المفاهيميتة ، وطالبتات التجريبية التي درست وحدة النظريتة الذريتة الحديثتة باستتراتيجية ا

المجموعتتة الضتتابطة التتتي درستتت الوحتتدة باستتتراتيجية المحاضتترة ، فتتي االختبتتار البعتتدي الكلتتي 

 لعمليات العلم بعد ضبط أثر االختبار  القبلي الكلي.

للتحقن من هذا الفرض تّم أوال حساب المتوساطات الحساابية واالنحرافاات المعيارياة لادرجات   

البعادي ( وعر ات النتاائج فاي الجادول  –ث  وذلك في كه االرتبارين )  القبلاي مجموعتي البح

 ( كالتالي :21رقم ) 

( : يو ح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارياة لادرجات مجماوعتي البحاث 21جدول رقم )
 التجريبية والضابطة في االرتبارين القبلي والبعدي لعمليات العلم الكلية

 ددالع المجموعة
 االرتبار البعدي االرتبار القبلي

 االنحرا  المعياري المتوسط الحسابي االنحرا  المعياري المتوسط الحسابي

 1989 8912 1915 5918 12 الضابطة

 1958 9921 1999 2951 15 التجريبية

يشااير الجاادول السااابن أن المتوسااط الحسااابي لاادرجات عمليااات العلاام الكليااة البعاادي    

( و المتوسط الحساابي لادرجات مهاارة الدرجاة الكلياة البعادي 9921التجريبية كان ) للمجموعة

 (.8912للمجموعة الضابطة وهو )

 –ولمعرفاااة ماااا إذا كانااات الفااارو  باااين متوساااطي درجاااات المجماااوعتين ) التجريبياااة  

الضابطة ( فاي مهاارة الدرجاة الكلياة البعادي هاي فارو  ذات داللاة إحصاائية، تاّم إجاراء تحليال 

التبااين المصاااحب ، حيااث أّن هاذا التصااميم يعماال علاى  اابط أثاار االرتباار القبلااي.  وتااّم عاارض 

 ( كالتالي :23النتائج في الجدول رقم ) 

 (:نتائج تحليل التباين المصاحب لداللة الفرو  بين متوسطات درجات  23جدول رقم )

 ة البعديالمجموعة التجريبية  والمجموعة الضابطة في مهارة الدرجة الكلي

 مصادر االرته 
مجماااااااااااو  

 مربعات

درجااااااات 

 الحرية

متوساااااااااااط 

 المربعات
 الداللة قيمة  

حجاااااااااام 

 األثر

 19281 1911 12912 81999 1 273998 التباين المفسر

 19212 1911 39977 211989 2 211989 المت ير المصاحب

األثاااااااار التجريبااااااااي بااااااااين 

 المجموعتين
12911 2 12911 5927 1913 19212 

    2921 21 288923 يالباق

     28 311922 الكلي

 يتضح من النتائج في الجدول السابن ما يلي:

توجااد فاارو  دالااة إحصااائيا بااين متوسااطي درجااات مهااارة الدرجااة الكليااة فااي القياااس  - 

القبلي للمجماوعتين التجريبياة والضاابطة، حياث كانات قيماة ) ( للمت يار المصااحب )االرتباار 

، وبالرمم من ذلاك فاذن 1915( وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى 39977القبلي( تساوي )

هااذا األثاار للقياااس القبلااي علااى القياااس البعاادي تاام  اابطه ماان رااهل اسااتخدام تحلياال التباااين 

 المصاحب.
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بعد  بط أثر القياس القبلي ، لوحظ أن قيمة )   ( لألثر التجريبي باين المجماوعتين  - 

( وهااذه القيمااة دالااة إحصااائيا عنااد مسااتوى داللااة ) 5927وي ) الضااابطة ( تسااا –) التجريبيااة

( . وهذا يدل على وجود فرو  ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات عملياات العلام  1915

الكلية للمجموعة التجريبياة والمجموعاة الضاابطة فاي االرتباار البعادي بعاد  ابط أثار االرتباار 

 أن المتوسط الحسابي لها هو األعلى.. القبلي ولصالح المجموعة التجريبية حيث 

حجاام التااأثير لنساابة التباااين المفساار لألثاار التجريبااي بااين المجمااوعتين )التجريبيااة و  -

%( ماان تباااين الاادرجات الااذي حاادث فااي 28(، وهااذا يعنااي أن )19281الضااابطة( يساااوي )

 أو  ابطة( القياس البعدي لعمليات العلم  يعود إلى إرته  نو  مجموعة البحث )تجريبية

حجاااام التااااأثير للمعاجااااة التجريبيااااة  بااااين المجمااااوعتين )التجريبيااااة و الضااااابطة(  - 

(، وهذه القيمة تشير إلى وجود أثر كبير للنمذجة المفاهيمياة مقارناة بالطريقاة 19212يساوي)

التقليديااة بالنساابة  الدرجااة الكليااة لعمليااات التعريااف اإلجرائااي ، وتكااوين النمااوذج ، والتفاعاال 

 نظمة .واأل

لااذلك ياارف  الفاارض الصاافري الااذي نااّص علااى "ال توجااد فاارو  دالااة إحصااائياً فااي    

االرتبااار البعاادي الكلااي فااي وحاادة النظريااة الذريااة الحديثااة بااين متوسااط المجموعااة التجريبيااة 

ومتوسااط المجموعااة الضااابطة عنااد  الدرجااة الكليااة لعمليااات العلاام ) تعريااف إجرائااي ، تكااوين 

واألنظماة( بعاد  ابط االرتباار  القبلاي الكلاي  ". ويو اع الفارض الباديل "  النموذج ، التفاعال

توجاد فارو  دالاة إحصاائياً فاي االرتباار البعادي الكلاي فاي وحادة  النظرياة الذرياة الحديثاة بااين 

متوسط المجموعة التجريبية ومتوسط المجموعة الضابطة عند عملياات العلام الكلياة )التعرياف 

 وذج ، والتفاعل واألنظمة ( بعد  بط االرتبار  القبلي الكلي .اإلجرائي ، وتكوين النم

 

 تفسير النتائج وتحليلها :

 في ضوء النتائج السابقة لفروض البحث وفي ضوء أدبيات البحث يستنتج مايلي:

 ثووة لسووتخفلم   وورذم للتع وويم م( برسوورف 2448تتفوو   تووائو للبدووا  ووع فةلسووة سيوواش    -2
للكي يواو    وى  سوتر  لل قيواآ للك وي لع  يوات للع وم للثا ريوة فوي  للب ائي لف  ع بة

 رفي س يع    يات للع م للتكا  ية رهي :تفسية للبيا ات آ رللتسةي  آ رللوتدكم فوي
ك وا تتفو   تيسوة للبدوا   وع لل توائو للتوي  شواةت لل تغيةلت آ رفوةه للفوةره آ 

 Yipe ( ر   Vosniadu , 2000( ر    White , 2000  إليوا فةلسات كل  ون: 
( للتي  ثبتت فعاليوة لل  ذسوة فوي إدوفلا للتغييوة  Kalkanis , 2003( ر    2001 ,

  رتخت ف هذه لل تيسة  ع لل تائو للتوي  شواةت إليووا فةلسوات كول  ون: لل فاهي ي آ 
Carey , 2001  ), (Cuit ,R.2005 ) , (Jason ,M,2007 )  لوم رهوي فةلسوات

   ذسة في إدفلا للتغية لل فاهي ي.ت كف  ساا للفرة لإليسابي لل تررع لل
إن عمليات التعريف اإلجرائي ، وتكوين النموذج ، والتفاعتل واألنظمتة بمثابتة عمليتات متكاملتة   

في توايف النمذجة المفاهيميتة فعنتدما تجيتب الطالبتة علتى أستئلة اختبتار كتل عمليتة فإنهتا تؤديهتا 

لتتذل  لتتم تظهتتر الفتتروق بتتين المجمتتوعتين  حستتب البنيتتة المعرفيتتة التتتي تتتؤثر فيهتتا وتتتت ثر بهتتا  ،

الضابطة والتجريبية لكل نوآ من  عمليات العلتم علتى حتدة ، واهترت الفتروق بتين المجمتوعتين 

( أن االختالف في نتائج البحتوم فتي  Carol .2001في الدرجة الكلية لعمليات العلم  ، " يرى  )

ا علتى النظريتة البنائيتة والتتي تترى أن مجال النمذجة المفاهيمية يعتود إلتى استتناداها فتي جوهرهت

المعارف وفقا لهذا االتجتاه يبنتى داختل العقتل الب تري ، وقتد يحتدم فتي بعتض األحيتان أن الواقتع 

الخارجي قد يختلف بدرجة أو ب خرى عن تلت  النمتاذج المبحوثتة ، وهتذا قتد يتعتارض فتي بعتض 
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م ،  2..8قع إجرائياً "   علي ، ) األحيان مع أهداف تدريس العلوم التي تعتمد على توصيف الوا

 (  5.44ص 

"بالرجو  إلى األصول المعرفية لعمليات العلم نجد لها طبيعة ثنائية فهاي : ذات طبيعاة  -1

استقرائية واقعية ، وطبيعة استقرائية تصويرية ، لكن ال يمكن الفصل باين الطبيعاة 

نييه بأن التحقن العلماي االستقرائية والطبيعة االستنباطية لعمليات العلم ، ويؤكد جا

يبادأ بالمهحظااة مان رااهل التنظايم المنطقااي للبياناات ، ثاام بنااء االسااتنتاجات ، يليااه 

ارتبااار تلااك االسااتنتاجات ، وهااذه هااي الطبيعااة االسااتقرائية لعمليااات العلاام ، أمااا 

الطبيعة االستقرائية التصويرية  فعند جانييه تمثل عمليات العلم المكونات األساسية 

قاان العلمااي حيااث نحتاااج إليهااا للوصااول إلااى االسااتنتاجات والتصااورات العقليااة  للتح

المختلفة ، لذا ال يعتبرها مهارات عقلية قابلة للتعميم ، وتشمل عمليات مختلفة مثل 

م: غ 1111التجرياب ..الا. ." زيتاون، كماال ) -القياس  -التصنيف -: المهحظة 

 (.85-82غ

سةي  يس ع كل  واةلت للع م آ لذلك فلن للبدوا ه اك فةلسات ذكةت ب ن    ية للت -4
للدالي ي خوذ ب فوورم   تكورين لل  ورذم   وه  ون    يوات للع وم لألفلئيوة ( بوفال   ون   
   يووات للع ووم للتسةيبيووة ( ألن ةسووم   وورذم للووذة   رووة  إلووى لألفلو  وون للتسةبووة آ 

هوواليةي رلسوتعاة للبدووا للدووالي  صووع ح   لألفلو (   ووى هوورو  فةلسووة  فوواةيل آ 
م( دوورل   وورذم للترسووع رللتهوويي  فووي    يووة لكتشوواف للقا ووف  6442هرل ووان  

رللووووذي  رووووفم إعوووواةل شووووا ال لفةلسووووة لألفلو  رللقووووا رن بسا عووووة كاليفرة يووووا آ
Performance فووي لكتشوواف للقووا رن  ر للقا ووف  .هووذل لل  وورذم ي ثوول  يا ووا ترلفقيووا

لت ليسابيووة رلختبوواةلت يصوو ف لسووتةلتيسيات لختبوواة للفووةره   ووى   وووا لختبوواة
 كسية آ  ري تف إلى  وام    ية  خة  رإلى  وام للتفكية في للديا  للير يةآ رللتوي 

 تتع      ية إيساف رت سي  لل يةيات  ع لألفلةآ رلل  رذم 

من جهة أررى تؤكد نتائج البحث الحالي النهائية ما أظهرته نتاائج دراساة دونالاد ودي  -2

( حااول النماااذج الذهنيااة De Rose    Donald Anthonم  )1112روز، 

كمؤاارات عان التفكيار العلماي ، حياث أن  الطاهب الاذين تعلماوا بالطريقاة البنائيااة 

مالوا إلى استخدام نماذج كاملة للتفكير أو قوالب ذهنية بشاكل يفاو  الطاهب الاذين 

% 22% من مجموعة الطريقة البنائية ، 51تعلموا بالطريقة االنتقالية وقد أظهر 

مااان مجموعاااة الطريقاااة االنتقالياااة مظااااهر النمااااذج الذهنياااة أو القوالاااب الذهنياااة 

المناساابة ، يسااتنتج ماان ذلااك أن اسااتراتيجية النمذجااة المفاهيميااة باآليااات القرآنيااة 

طالبات الصف أولى  -أدت إلى التعلم البنائي ، لكن تأثيرها على عينة البحث الحالي 

 يدة عليهن ، وهذا االستنتاج يدعمه  عيف ألنها استراتيجية جد -ثانوي

والاذي   Klayman and Ha(1987)م2987ماأاارت إليه دراسة نماوذج  كليماان  -5

يشير إلى أن الناس يستخدمون إستراتيجية ايجابية فاي االرتباارات ويتوقفاون عان 

أداء االرتبارات االيجابية عندما تضمن الظرو  رطاً مختلفاً مان ارتباار الفاروض، 

الطالبااات اساات ربن ماان إجااراء نفااس االرتبااار البعاادي ) بعااد انتهاااء  فهناااك بعاا 

الوحاادة ( وطلاابن االطااه  علااى إجاباااتهن األولااى للتعااديل ، فااتم التو اايح لهاان بااأن 

 درجاتهن التحصيلية في االرتبارين سيرصد أفضلهما ممااجعهن على اإلجابة . 
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لدراستات التتي ت تير إلتى فعاليتة النمذجتة وهكذا تتفق النتيجة النهائية للبحث مع  نتتائج عديتد متن ا

( فيمتتا  5.40م ، ص  2..8المفاهيميتتة كإستتتراتيجية للتعلتتيم و التتتعلم ، مثلمتتا  ذكرهتتا علتتي ، ) 

 يلي: 

   تدسن فوم للعال  ل  بافئ للع  ية في  رهرع للبيرلرسيا للسلئيةpaul.B.2001  ) 

  لف  للعال    للتغذية (  –للت فآ  –  ر لل فاهيم للع  ية  للتكاثةRpth , 2001  ) 

    ر لالستيعا  لل فاهي ي ر   يات للع م رلالتساه  در فةلسوتي  سوول  سسوم لإل سوان  
 (  2441لي ى  بفو آ ديا  ة هان آ 

  .) ر في للتدصيل رلالستفالل للع  ي رلالتساه  در للكي ياو   خالف للبال آ ف . ت   

 االستنتاجات :

( الستتتراتيجية النمذجتتة المفاهيميتتة لآليتتات القرآنيتتة المرتبطتتة 05.مقتتدارها ): وجتتود فعاليتتة أوالً 

بالنظريتتة الذريتتة علتتى نمتتو عمليتتات العلتتم )  التعريتتف اإلجرائتتي ،تكتتوين النمتتوذج ، التفاعتتل متتع 

األنظمة( لدى طالبات األول ثانوي ، وهذا يثبت فعاليتة اايتات القرآنيتة علتى تنميتة عمليتات العلتم  

َمتلم ( قتال تعتالى : 2-2ي ستورة الزلزلتة )،كما جتاء فت ٍة َخيمتًرا يَتَرهُ  َوَمتن يَعم َمتلم ِمثمقَتاَل َذرَّ فََمتن يَعم

ا يَتتَرهُ   ٍة َشتترهً  . حيتتث استتتدلت الطالبتتات متتن اايتتة أن الحستتنات والستتيئات تتتوزن بمثقتتالِمثمقَتتاَل َذرَّ

ومكنوناتهتتا ، ووضتتعوا التتذرات ، وقارنتتته بمتتا اكت تتفه العلمتتاء فتتي العصتتر الحتتديث عتتن التتذرة 

النظرية الذرية الحديثة التي أشارت إلى مثقال الذرات باإللكترونات التي بها يحسب العتدد التذري 

 للعنصر ، كما يحسب العدد الكتلي للعنصر بالبروتونات والنيوترونات في النواة ، 

ريس التذرة بالصتورة : أكد نتيجة البحتث الحتالي علتى أهميتة التربط بتين اايتات الكونيتة وتتدثانياً 

والكلمة والرسم والمجسم ، لمزيد من فهتم كيميتاء التذرة واكتمتال النمتاذج العقليتة لتدى الطالبتات ، 

فاليوجد عرض واقعي لموضتوآ التذرة  الثالثتي األبعتاد كمتا هتو فتي الحيتاة ، لكتن تنتاول اايتات 

ات جديدة من أجل التغييتر الذرة ، تمن  الفرصة للتفاعل مع أنظمة الحياة وتكوين عالق حقائق عن

، فهن يتوجهن بعد الصف األول الثانوي إلى مرحلة التخصص العلمي األدبي والعلمي ، فالحاجتة 

إلى امتالكهن قاعدة معرفية عن الذرة أمر أساسي في الحيتاة متن أجتل عبتادة هللا ، وأقترع طريتق 

بتمثيل وقائع الذرة في حياتهن لذل  هو التعامل مع موضوعات الذرة الحيوية التي تهمهن ، بالبدء 

جنباً إلى جنب سرد تاريخ جهود العلماء فتي وضتع النظريتة الذريتة الحديثتة ، لتذل  تضتمن التتعلم 

بنموذج الذرة مالحظة بعض نمتاذج الستلو  اإلنستاني والكتوني الم تابه لستلو  التذرة ، يلتي ذلت  

دام مواد خام من البيئة ، ويتر  أداء نفس السلو  في الصف الدراسي ، أو سلو   م ابه له باستخ

للمتعلمات  الحرية للتعامل معها والتوسع فيها مع ازدياد نمو هتم ، لتصتب  جتزءاً متن تعتاملهم متع 

 الحياة ومتغيراتها . 

( الستتتراتيجية النمذجتتة المفاهيميتتة لآليتتات القرآنيتتة المرتبطتتة 05.: وجتتود فعاليتتة مقتتدارها )ثالثاااً 

على نمو عمليات العلم )  التعريف اإلجرائتي ،تكتوين النمتوذج ، التفاعتل بالنظرية الذرية الحديثة 

مع األنظمتة( لتدى طالبتات الصتف األول ثتانوي ، وهتذا يثبتت فعاليتة اايتات القرآنيتة علتى التتعلم 

  البنائي.

: اكتستتاع طالبتتات المجموعتتة التجريبيتتة بعتتض عمليتتات العلتتم) تعريتتف إجرائتتي ، تكتتوين رابعاااً 

فاعل مع األنظمة( نتيجة تعلمهن النمذجة المفاهيمية لآليات القرآنية المرتبطتة بالتذرة  النموذج ، الت

. 
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لفت نظر الطالبات إلى الذرة  التي تعبر عن وحتدة الخلتق ووحتدة الكتون ، والتفاعتل متع  رامساً :

صتفا أنظمة الذرة في حياتها من خالل كيفية التمثيل للتذرة المجتردة  بنمتوذج الطتواف بالكعبتة وبال

  والمروة ، وبنموذج المجرة في الكون .

 تدبر الطالبات في اايات القرآنية ذات الصلة بالنظرية الذرية الحديث  سادساً :

إن  معرفة مدى اكتساع الطالبات لعمليات علم الذرة  مترتبط  بمتدى فهمهتم لطبيعتة علتم   سابعاً :

ذريتة الحديثتة  متن أجتل إشتاعة ثقافتة التفكيتر الذرة  مما يساعد على فعالية عملية التعلم للنظرية ال

 العلمي ، بدالً من ثقافة الحفظ ال ائعة بالمدارف. 

 التوصيات :

األخذ بعمليات العلم الثالثة ) التعريف اإلجرائي ، وتكوين النموذج ، والتفاعل واألنظمة(  (5

ت القرآنيتتة عنتتد تتتدريس النظريتتة الذريتتة الحديثتتة باستتتراتيجية النمذجتتة المفاهيميتتة باايتتا

 المرتبطة بالذرة .

توجيتته نظتتر معلمتتي ومعلمتتات العلتتوم إلتتى تطتتوير تدريستتهم ) النظريتتة الذريتتة الحديثتتة (  (8

الحتتج ، آيتتة  84باستتتخدام استتتراتيجية النمذجتتة المفاهيميتتة باايتتات القرآنيةالتاليتتة ) آيتتة 

 32لتة ، آيتة الزلز2،2ستب  ،آيتة  88، 4يونس ، آية  65النساء ، آية .3البقرة ، آية 502

 لقمان  (.   56األنبياء ، آية 

توجيه اهتمام معلمات ومعلمي الكيمياء نحو استخدام استراتيجية النمذجتة لتنميتة عمليتات  (4

العلم لدى الطلبة ، من أجل تفعيتل م تاركتهم فتي المستابقة الدوليتة للعلتوم والرياضتيات ) 

TIMSS جتتتودة تعلتتتيم العلتتتوم (،  (التتتتي ت ختتتذ بمنحتتتى المهتتتارات العلميتتتة وهتتتي تمثتتتل

  والرياضيات على مستوى العالم .

 االقتراحات :

تقديم اساتراتيجية النمذجاة المفاهيمياة لآلياات القرآنياة للنظرياة الذرياة الحديثاة ) التاي  -2

و عتها الباحثة ( للمسؤولين المختصين في وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم 

امها كمعيااارتربوي السااتخدام اآليااات العااالي للتحكاايم حااول ماادى صااهحية اسااتخد

 القرآنية الكونية في تدريس النظرية الذرية الحديثة.

إجراء بحث آرر في مدرسة ثانوية أررى حول تدريس النظرية الذرية الحديثاة لمعرفاة  -1

 على عمليات العلم . أثر استراتيجية النمذجة المفاهيمية باآليات القرآنية

سااات علاااى اسااتراتيجية النمذجاااة المفاهيميااة لآلياااات تاادريب معلمااات الكيميااااء الممار -3

 القرآنية للنظرية الذرية الحديثة 

 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم

م( :   ير ة للفكة للثقافي  ابين تسفيف للعقل رتورعين للتك رلرسيوا لل ع ر وات 2440إبةلهيم آ  سفي  ليلآ    -2
للتوفةيآ رللوتع م آ  ةكول تعورية توفةيآ للع ورم بسا عوة  آ  لل  ت ة للع  ي للةلبع درل لل فخل لل  ير ي فوي

  ين ش آ آ  للقاهة  .
آ فلة لبون 2آ م6م: تفسوية للقوةآن للعيويم آ م2442هو//6023لبن كثية آ للدافي  بي للففلو إس ا يل بن   وة  -8

 دلم آبيةرت آ لب ان.
 :ات للترديوووووف فوووووي عووووورلف للكائ ووووو م (: عووووورلف للكووووورن آ فالئووووول2442باشوووووا آ  د وووووف فووووو لف آ  -4

www.islamonline.net/.../circling  

م ( :فعاليووة للتووفةيآ باسووتخفلم لسووتةلتيسيات للووذكاولت لل تعووفف  رللقبعووات 2447هوو/ /6028للبةكوواتي آ يفووين    -2
سووي ر ووواةتي للترلصوول رللتووةلبع للةياهووي فووي ردووف  ه فسووة آ  وون ديووا للتدصوويل للفةل  KWLللسووت آ ر

لل سسوو ات ب قووةة للةياهوويات ل صووف للثالووا  ترسووع آ ةسووالة فكتوورةله غيووة   شوورة آ رسووم لل  وواهو رعووة  
 تفةيآ آ  كة لل كة ة :سا عة  م للقة 

http://www.islamonline.net/Arabic/Hajj2002/circling/article04.shtml


 مجلة جامعة االنبار للعلوم اإلنسانية

 1122العدد األول 

 

 

فعالية إستراتيجية النمذجة المفاهيمية لآليات القرآنية على تنمية عمليات العلم في تدريس النظرية الذرية 

 هج الكيمياء للصف األول ثانوي.الحديثة بمن

       003                                                                  م. هناء عبد الملك زكريا بنتين

   يوات للتفكيوة  للتع  وي لقيواآ  ورع ر سوتر  -للتع ي وي م : تعرية لأل  ورذم2447للب ا آ هاشم فدان  د ف آ  -0
 م 2447لف   تخص  للع رم في للي نآ ةسالة فكترةله آ سا عة سربا آ للسرفلن آ 

م(: " عة للعقل  يةية للذكاولت لل تعوفف  "آ  للةيواه : 2440ساةف ة آ هرلةف  تةس ة : للسيرلسيآ  د ف(آ  -6
  كت  للتةبية للعةبي لفرل للخ يو .

لستخفلم   ورذم للتع ويم للب وائي فوي للتدصويل ر   يوات للع وم لوف    ثةم : 2448سياش آ  اتقة  دسن  د ف آ  -2
 آ ةسالة  اسستية آ سا عة ص عاو آ للي ن . للثا رية في للكي ياو ب  ا ة للعاص ة ع بة لل ةد ة

م (: للع وورم فووي للقووةآن آ فلة لل فووائآ : 6488هوو/ / 6068للدبووالآ  د ووف س يوول آ  قووفلف  ة ووي للسوورلةيآآ   -2
 بيةرت.

م(:  ثة لستخفلم لستةلتيسية لل ت ارهات   وى ت  يوة للتفكيوة للع  وي ربعوه    يوات للع وم 6444 ن آ دبي آ ي -4
لووف  تال يووذ للصووف للخووا آ لالبتووفلئي  وون خووالل  وواف  للع وورم آ لل وو ت ة للع  ووي للثالووا آ   وواهو للع وورم ل قووةن 

 يرلير.     28-25للدافي رللعشةين آ ة ية  ستقب ية آ للس عية لل صةية ل تةبية للع  ية آ

م( : للتصرية للقةآ ي في سلو  م  فةلسة  فبيوة تد ي يوة 2441ه/ / 6021دةيةي آ   اهيف  بفللد يف س ال آ  -.5
 آ سف :  كتبة ةرلئع لل عةفة.6آ م

(:  ثة فرة  للتع م فر  لل عةفية رفرة  للتع م للعافية في للتدصويل ر   يوات 2442دسام للفين آ لي ى  بفو   -22
بقاو  ثة للتع م لتال يذ للصف للةلبع لبتفلئي  آ  س ة للس عية لل صةية ل   اهو رعة  للتوفةيآ آ للعوفف للع م  ر

 سا عة  ين ش آ –آ ك ية للتةبية  86

 م(: تفةيآ للع رم في  ةلدل للتع يم للعام آ فبي : فلة للق م . 6441خ ي ي آ خ يل آ رآخةرن آ  -58

: تع بات تعرية للبدا للع  ي بسا عوة للدفيوف  فوي هورو للبدوا م(2440للةللديآ  بفللرلةا  بفه سيف آ  -54
للع  ووي بسا عووة للدفيووف  فووي هوورو ل لل ووفخل لل  يوور يآ لل وو ت ة للع  ووي للةلبووع دوورل لل ووفخل لل  يوور ي فووي 

 للتفةيآ رللتع م آ  ةكل تعرية تفةيآ للع رم بسا عة  ين ش آ آ  للقاهة  .

 بووووووربة ر سوووووورن  ك ووووووآ رف اغوووووووا لكوووووواةل م( : للوووووو فآ6483كيغووووووان بووووووارل آ   ةرت وووووويو ر -53
http://sites.google.com/site/communistvoice/armd9  آ للعبعووة لال ك يليووة آ ل ووفن آ برسووتن آ

 http://sites.google.com/site/communistvoice/arhm3    برةن آ ه  ي .

م : تص يم للتفةيآ ة ية   ير ية آ س س ة  صرل للتفةيآ آ  والم 2446 -ه/  6026آ دسن دسين :  ليترن -50
 للكت  .

 م : تفةيآ للع رم ل فوم ة ية ب ائية آ  الم للكت  آ للقاهة  2442ليترن آ ك ال  بفللد يف آ  -56

 لع للفكةي .م (  سةلة للدو رللع ة  آ للكريت :شةكة لإلبف2447ه// 6028للسريفلن آ عاة  آ  -52

م(: تقووريم  قووةةلت للع وورم ل عالبووات فووي للتع وويم للعووام بال   كووة للعةبيووة للسووعرفية آ 2443شوواهين آ  سوور  آ   -52
 يرلير . 34-27لل  ت ة للع  ي للسابع آ  در تةبية  فهل آ للس عية لل صةية ل تةبية للع  ية آ لإلس ا ي ية آ 

 يووة  ووفخل لتدقيوو   بعوواف للثقافووة للع  يووة ر عووايية لال ت وواف م(: لل  ير2440للشووةبي ي آ  ديووي للووفين  بووفه آ  -54
ره ان للسرف  آ لل  ت ة للةلبع درل لل فخل لل  يور ي فوي للتوفةيآ رللوتع م آ  ةكول تعورية توفةيآ للع ورم 

 بسا عة  ين ش آ آ للقاهة  .

تقتى األخبتار ، ال وكاني ، ال يخ اإلمام محمد علي محمد: نيل األوطار من أحاديث سيد األخبار شرح مل -.8

 المجلد الثاني ، بيروت، دار الكتب العلمية. 

م(: فعالية برنامج مقترح في التغيير المفاهيمي في الكيمياء لتدى طتالع 6..8صال  ، صال  ، محمد ،) -85

كلية التربيتة "، المتؤتمر العلمتي العاشتر ، التربيتة العلميتة تحتديات الحاضتر وريى المستتقبل ، الجمعيتة 

 ة العلمية  ، القاهرة: جامعة عين شمس المصرية للتربي

م ( : االفتقار إلى هللا لب العبودية  ، الموقع اإللكتروني : دراسات 5383هـ/ 3..8الصويان ، أحمد ، ) -88

 . هـ5383الحجة  ، ذو546العدد  تربوية ، مجلة البيان،

http://sites.google.com/site/communistvoice/armd9
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 تعوفف  بوالك بيرتة رلإل تة وت آ م( : تفةيآ للكي ياو باسوتخفلم للرسوائع لل2440 ا ة آ  و ف إبةلهيم خ يل آ    -84
لل  ت ة للع  ي للةلبع درل لل فخل لل  ير ي في للتفةيآ رللتع م آ  ةكل تعرية تفةيآ للع ورم بسا عوة  وين 

 ش آ آ  للقاهة  .

م ( : لل عسم لل فوةآ أللفاي للقةآن للكةيم آ بيةرت آ فلة للسيل  6487ه/ / 6047 بف للباري آ  د ف ف لف    -83
 . 

 مد ، حممد كامل  : "اإلعجاز العلمي يف اإلسالم والسنة النبوية " فضل مكة على سائرعبد الص -80

 البقاع ، املوقع اإللكرتوين مكنون اإلعجاز العلمي
م(:  فةلسة تد ي ية لأل شعة للع  ية رلألسئ ة لل ته  ة  في كتا  للع رم ل صف للثا ي 6444 بفللفتاا آ هف آ  -86

م آ لل و ت ة للع  وي للثالوا آ   واهو للع ورم ل قوةن للدوافي رللعشوةين آ ة يوة لإل فلفي فوي هورو    يوات للع و
 يرلير. 28-25 ستقب ية آ للس عية لل صةية ل تةبية للع  ية آ 

م(: ف  ت وارل  دتور   و وو للع ورم بال ةد وة لإل فلفيوة ألبعواف عبيعوة للع وم 2440 بفلل سيفآ   فرا  د ف آ  -82
للتةبية للع  ية آ لل س ف للسابع آ للعوفف للثالوا آ سوبت بة آ للس عيوة لل صوةية  ر   ياته رفوم للعال  لوا آ  س ة

 ل تةبية للع  ية بسا عة  ين ش آ آ للقاهة  . 

ه/ ( : فتح للباةي لشوةا صوديح للبخواةي آ لل س وف  852/  773للعسقال ي آ لإل ام للدافي  د ف   ي دسة    -82
 للثا ن آ للقاهة  آ فلة للتقر  . 

( :  ثوة إسوتةلتيسية للوتع م لل ب وي   وى لل شوك ة  2443خ يآ   بر سعيفي آ خفيسة  د ف للب رشي       بف و -84
في ت  ية    يات للع م لف  عالبات للصف للعاشة  لألرل للثا ري( في  اف  لألدياو ك ية للتةبية سا عة للس عان 

 للعةبي لفرل للخ يو آ للةياه .  آ  كت  للتةبية 644رابرآ آ  س ة ةسالة للخ يو للعةبي  آ للعفف 

م ( : فا  يوة لسوتخفلم لسوتةلتيسية لل  ذسوة لل فاهي يوة فوي تع وم للبيرلورسي  2447  ي آ  لت  بف للوة رف    -.4
آ كتووا  3  ووى للتغييووة لل فوواهي ي رت  يووة بعووه  ووواةلت للتفكيووة لل ارووف لووف  عووال  للصووف لألرل للثووا ري آ م

  وواهو للتع وويم فووي هوورو  عووايية للسوورف  آ للس عيووة لل صووةية ل   وواهو  لل وو ت ة للع  ووي للتاسووع  شووةآ تعوورية 
 رعة  للتفةيآآ سا عة  ين ش آآ للقاهة  .

( : فعاليوة لسوتخفلم خوةلئع للتفكيوة فوي ت  يوة للتدصويل رللتفكيوة  2441  ي آ   ياو   ي  يسى آ ر خة آ    -45
ل و ت ة للع  وي للتاسوع  شوة آ تعورية   واهو لالبتكاةي في  اف  للع رم لف  تال يوذ للصوف للسوافآ لبتوفلئي آ ل

للتع يم في هرو  عايية للسرف  آ لل س ف للثالاآ للس عية لل صةية ل   اهو رعة  للتفةيآ بسا عة  ين شو آ 
 آ للقاهة .  

آ  س ووة لل عةفووة آ   ووف للعووفف  شووةرع  سووعرفي  2416م : هوول ه وواك 2444هوو//6034للعرلوة آ  بووفللعليل آ  -48

  http://almarefh.net/show_content_sub.php ية ل س يع (آ  للثقافة للع 2416

م(:  ووف  ت وارل  دتور   وو وو للع ورم بال ةد وة لل ترسووعة بال   كوة للعةبيوة للسووعرفية 2444فوةلم آ  دسون آ  .5
 3-يرليوور36تةبيووة للع  يووة آ لل س ووف للثالووا آ للعووفف للثووا يآ ألبعوواف للع ووم ر   ياتووه رفوووم للتال يووذ لوووا آ  س ووة لل

  غسعآآ للس عية  لل صةية ل تةبية للع  ية بسا عة  ين ش آ آ للقاهة  

 م( لإلسالم دهاة  للغف آ   سسة للةسالة آ بيةرت .2446يرسف آ   4للقةهاري .8

آ  عابع للد يهي  - سال للع  ي للعييم لإل –م( :  س او لألشياو رللع رم رللتق ية 2441ه/ /6027للقة ي آ    .4
 آ للةياه .

 .  www.nooran.comم (:هرلبع لإل سال للع  ي في للقةآن للكةيمآ 2441للكديلآ  بف للفلئم   .3

 هـ(:املدخل إىل علم اجلغرافيا ،دار املريخ الرياض .1042حممدين،حممد حممود ،)  .0
آ  بووور يعوووة   :   وووافع للدوووو للثقافيوووة:  ووون خوووالل فاللوووة للعووورف  إلوووى لبوووةلهيم   يوووه للسوووالم آ لل ةلرروووي  .6

http://www.almultaka.net/abhass. 
 م(:لالتساهات للدفيثة في تفةيآ للع رم آ للقاهة  آ فلة للفكة للعةبي.2446 صعفىآ  بفللسالم آ   .2

http://almarefh.net/show_content_sub.php
http://www.nooran.com/
http://www.almultaka.net/abhass
http://www.almultaka.net/abhass
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م ( : رهية لإل سال للع  ي ل قةآن للكةيم رهرلبع للتعا ول  عووا آ للقواهة  آ  وهوة 2441 ساة آ لغ رل   لل .2
  صة ل عبا ة رلل شة رللترليع . 

م (:لل وفخل فوي توفةيآ للع ورم آ س سو ة لل ةلسوع فوي للتةبيوة ر وم للو فآ آ 2442لل سفي آ د ف آ رآخوةرن آ  .4
 للقاهة  : فلة للفكة للعةبي .

هوو/ ( : للعالرووة للو فسووية بوين للعوورلف رللسووعي آ  س ووة لإل سووال للع  ووي آ 6034آ  يديووي آ  رليوةي  ..5
 ه/.6034آ س اف  لآلخة  33للعفف 

(. لثبوات ترسوع  كووة ل يابسوة. بدوا  لقوى فووى لل و ت ة للع  وى لألرل: "  كوة لل كة ووة 2448رليوة  آ يدوي    .55
 م. 2448رعةآ لبةيل  -سا ة  كة للعال يةآ للفردة  ةكلل ل يابسة بين لل يةية رللتعبي "آ تدت ة اية شةكة

 م( :  سآ للكي ياو .6486ير آ في ي  فتش آ تةس ة دسن  عره  بف للعال   .58

 هـ ، مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر  ، الرياض.1011املوسوعة العربية العاملية ،  .54

 

 :اْل ََية المرا عالمصا ر و

41-DeRose,Donald Anthony (2001) Mental models as indicators of scientific thinking 

 , Proquest Dissertation And Theses 2001 Section 0017, Part 0714 235 pages; 

(Ed.D.dissertation). United States- Massachusetts: Boston university ;. Publication 

Number: AAT 9993746. 

 42-Saad El-Marsefi (2000). The Ka'ba is the center of the World. Dar Al-Manarah ،

El-Mansoura, Egypt, pp. 142,143 . 
5. American Association for the Advancement of Science , (A.A.A.S) , (2000): 

Benchmarks for Science Literacy. New York :Oxford University press   

43-Farris,Hilary Holman. (1992) Discovery heuristics: An expansion – contraction 

model of heuristic search in rule discovery, Proquest Dissertation And Theses 1992 

Section 0035, Part 0623 143 pages;  (Ph.D.dissertation). United States - California: 

university of California, Santa Barbara ; 2. Publication Number: AAT 9303186. 

 المواقع اإللكترونية

44-www.aaas.org       

45-www.cat11.com/vb/showthr 

 46-www. earth.com 

47-www.gph.gov.sa 

 48-www.project.org/publications/sfaa/online/sfaatoc.        

www.qiblalocator.com-49 

50-www.zeidanphy.com/vb/showthread.php?t=5496 
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