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 المستخلص

 عيةفي مقرر الدراسات االجتما نموذج التعلم التوليديفي ضوء  وحدة الكون واألرض لى تعليمإالبحث  هدف    

عن دليل ذلك تم إعداد حقيق ولت ،المنهج الوصفي، وقد اعتمد 1212 -2441للصف األول المتوسط لعام 

المجموعة الشمسية، شكل األرض،  :يوه الكون واألرضوحدة دروس لتعليم  نموذج التعلم التوليدي استخدام
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وتم عرض الدليل على مجموعة من خطوط الطول ودوائر العرض، حركة األرض، سطح األرض. 

، الدليل حة األهداف الواردة في، آلخذ موافقتهم على صالمتخصصين في مجال المناهج وطرق التدريس

، وأوصت الباحثتان %96على الدليل  ، وبلغت نسبة موافقتهمومناسبة األنشطة التعليمية لنموذج التعلم التوليدي

معلمات على استخدام نموذج التعلم التوليدي عند تعليم االستفادة من الدليل المقترح وتوجيه البضرورة 

 والجغرافيا بصفة خاصة. بصفة عامة الدراسات االجتماعية

 جغرافيا، نموذج، التعلم التوليديتدريس،  :الكلمات المفتاحية

 

 

 

Teaching the Universe and Earth Unit based on the Generative Learning 

Model in the Social Studies Course for the First Intermediate Grade in the 

Kingdom of Saudi Arabia 

Abstract 

Aim: To teach the Universe and Earth Unit in light of the generative learning 

model in the social studies course for the first intermediate grade for the school 

year 1442 AH – 2020 AD, 

using the descriptive method. In order to achieve this goal, a guide was prepared 

on the use of the generative learning model to teach the lessons of the Universe 

and Earth Unit, namely: the solar system, Earth shape, longitude and latitude, 

Earth's motion and Earth's surface. 



  

 
 

 

 

The guide was presented to a group of specialists in the field of curricula and 

teaching methods, to obtain their approval of the soundness of the objectives 

contained in the guide, and the suitability of educational activities for the 

generative learning model. The guide gained 96% of their approval 

.Recommendations The two researchers recommend the necessity of making use 

of the proposed guide and to direct the teachers to use the generative learning 

model when teaching social studies in general and geography in particular. 

Keywords: teaching, model, generative learning, geography 

 

 المقدمة

االنفجار المعرفي، وثورة المعلومات والتطورات السررريعة التي فرضررت على العملية  نعيش حالياً في عصررر

كل جديد، واسررررررتغطل كل طاقات المتعلم وقدراته  مسررررررايرةفي عناصرررررررها بما يحقق  إعادة النظرالتعليمية 

 .المتعلم دىلتيجيات تهتم بتنشيط الدماغ في التدريس، وتسهم ببناء المعرفة الكامنة باالعتماد على استرا

التعلم في ضرروء الفلسررفة البنائية يعتمد على بناء المتعلم للمعرفة، من خطل مواجهته لمشرركلة ما والتفاوض و 

ن خطل وذلك معلى خبراته السابقة التي تعد شرط أساسي للتعلم ذو المعنى،  اً االجتماعي مع اآلخرين معتمد

 استخدام نماذج للتعلم توفر البيئة التعليمية الثرية للتعلم.

ة نموذج دوروهنرا  العرديرد من النمراذج التي اسررررررتخدمت لتو يف المدخل البنائي في التدريس، فمنها 

يأتي  يونموذج التحليل البنائي، والنموذج الواقعي، والنموذج التوليدي والذ ،التعلم، ونموذج التغير المفاهيمي

 كأحد نماذج التعليم والتعلم التي  هرت حديثا وبنيت على أفكار الفلسفة البنائية،



  

 
 

 

 

 

وهذه النماذج تعرف بأنها مجموعة من المخططات التي ترسررررم مراحل وخطوات التعليم والتعلم على ضرررروء  

 المعنى ائمة علىأسرررس وفروض النظرية البنائية، ويمكن لهذه النماذج أن تسرررهم بدور فعال في تحقيق نواتج ق

 (.1222)صبري، 

يهدف إلى مساعدة المعلم على تشخيص التصورات البديلة الذي يعد نموذج التعلم التوليدي من النماذج 

والعمرل على تعرديلهرا، كمرا يهردف إلى تنميرة قردرة المتعلمين على الربط بين المعلومرات الجرديدة بما لديهم من 

ركز على التكامل ت التيمن النماذج الحديثة (، وهو 1222)إسماعيل،  خبرات سابقة، ويؤكد على نواتج التعلم

النشررررررط لافكار الجديدة للمتعلم، وارتباط الفكرة الرئيسررررررة للتعلم بعملية الفهم التي تتطل  من المتعلم أن يبني 

   .المعنى المراد اكتسابه بكل حيوية ونشاط

ه القدرة على اسررتخدام األفكار السررابقة لتوليد ( نموذج التعلم التوليدي بأن1226رزوقي ونجم ) عّرفو

أفكرار جرديردة والربط بينهرا والمعرفرة السررررررابقة عن طريق بناء متماسررررررك من األفكار بين المعلومات الجديدة 

بأنه دمج المعرفة السررابقة للمتعلمين بالمعرفة الحديثة، وتشررجيعهم على التفكير  (1222)سررعادة والسررابقة، أما 

  س من التجارب والخبرات.اإلبداعي على أسا

ويرجع أهمية نموذج التعلم التوليدي في التعليم؛ في أنه يسرراهم في وصررول المتعلم إلى مرحلة ما وراء 

المعرفة من خطل التأمل والتعمق في الفهم والتفسرير والبحث واالسرتقصراء، ويسراهم أيضراً في بناء متعلم وا  

 أربعةويتكون نموذج التعلم التوليدي من (. 1224اجهه )عفيفي، مفكر ولديه الدافعية لحل المشرررركطت التي تو

تبدأ بالمرحلة التمهيدية وفيها يتم مناقشررررررة المتعلمين عن معرفتهم السررررررابقة وعن المفاهيم التي ، حيث  مراحل

يتضرررمنها الدرس ويكتشرررف المعلم من خطل هذه المناقشررررة المفاهيم السرررابقة لدى المتعلم وكونها صررررحيحة أم 

ة، يليهرا المرحلرة التركيزيرة وفيها يهيل المعلم الخبرات الطزمة للمتعلمين لكي يربطوا المعرفة السررررررابقة برديلر

برالمعرفرة الجرديدة، فيقوم المتعلمين بالعمل في مجموعات صررررررغيرة من أجل الوصررررررول إلى المعرفة الجديدة 

جماعية لكل للمتعلمين في الصررررف، الخاصررررة بالمفهوم، يليها مرحلة التحدي وفيها يقوم المعلم بعمل مناقشررررة 



  

 
 

 

 

يليهرا مرحلة التطبيق وفيها يطل  المعلم من المتعلمين تنفيذ تطبيقات على المفاهيم التي تم التوصررررررل إليها في 

 (.1222مرحلة التحدي)أمبو سعيدي، 

ليها عدة دراسات منها دراسة عبد إأربعة عناصرر أسراسرية أشارت  علىنموذج التعلم التوليدي  ويعتمد

  هي: (1222 ) وقطاوي وداود، والعدوان (1226)رزوقي ونجم و، (1222)مجيدال

يسررررررترجع المتعلم المعلومات من ذاكرته البعيدة المدى بهدف التذكر وأن وفيه : (Recallاالسررررررتدعاء ) .2

 يتعلم المعلومات المستندة على الحقائق.

والمعرفرة السررررررابقرة بهردف تحويل  : وفيره يكرامرل المتعلم بين المعرفرة الجرديردة((Integrationالتكرامرل  .1

 المعلومات بشكل مبسط يمكن تذكرها بسهولة أكثر.

يربط عن طريقره بين المعرفة السررررررابقة والمعرفة الجديدة بطرق ذات وفيره  :(Organization)التنظيم  .3

 معنى.

م تعليُربط بين المعلومات الجديدة والمعلومات الموجودة في عقل الم وفيه (Elaboration) : اإلسرررهاب .4

 بهدف إضافة معلومات وأفكار إلى المعلومات الجديدة.

 كي ولي ) سررررررجرابو منها دراسررررررة؛ برالتعلم التوليردي التي اهتمرت الردراسررررررات أجريرت العرديرد منوقرد     

Grabowski&lee,2009  )معرفة أثر إسرررتراتيجية التعلم التوليدي والتغذية الراجعة على  والتي هدفت إلى

ظـررررررريم الذاتي في مقرر العلوم في بوسررطن، واسررتخدم الباحث المنهج الشرربه تجريبي، وأعد فهم المتعلمين والتن

( طالبـررررررراً، وأ هرت النتائج 36)اختباراً للكشررف عن مدى تنظيم الططب ألفكارهم طبق على عينة بلع عددها

 .أثر إستراتيجية التعلم التوليدي والتغذية الراجعة على فهم المتعلمين والتنظـيم الذاتي

 يمل( إلى استقصاء استراتيجية التعGhazanfari & Sarani, 2009جزنفري وسراني ) وهدفت دراسرة      

دبية ألالتوليردي واسررررررتراتيجيرة التلخيص والطريقة االعتيادية على الفهم القرائي للغة من خطل النصررررررو  ا

 لتجريبي،كلية التربية للمرحلة األولى في الهند، واستخدم الباحثان المنهج اططب ل



  

 
 

 

 

 

أن إسررررررتراتيجية التعلم التوليدي ( طالباً، وأ هرت النتائج 63وأعد اختباراً تحصرررررريلياً طبق على عينة بلغت )

 والتلخيص لها تأثير على الفهم القرائي.

( إلى معرفة أثر التدريس وفق نموذج التعلم Kural &Sabri,2012كورال وصرررربري ) وهدفت دراسررررة    

بي، واسررررررتخدم الباحث المنهج شرررررربه التجري، تركيافي  يالثانوية في التغير المفاهيمالمرحلة لططب التوليدي 

أثر التدريس بإسررررررتراتيجية ( طالباً، وأ هرت النتائج 42وأعد اختباراً تحصرررررريلياً طبق على عينة بلع عددها )

 التعلم التوليدي على تغير المفاهيم.

إلى معرفة أثر أنشررررطة التعلم في ضرررروء  (Ulusoy &Onon,2014أولوسرررروي وأونين )دراسررررة هدفت و  

اسررتخدام نموذج التعلم التوليدي على زيادة الدافعية لتعلم الكيمياء لططب الصررف العاشررر في أنقرة، واسررتخدم 

( طالباً، 62الباحث المنهج شبه التجريبي، وأعد اختباراً تحصيلياً ومقياساً للدافعية طبق على عينة بلع عددها )

( بين متوسررررررطي درجررات 2022جود فروق ذات داللررة إحصرررررررائيرة عنررد مسررررررتوى داللررة )وأ هرت النتررائج و

 المجموعة الضابطة والتجريبية في اختبار التحصيل ومقياس الدافعية؛ لصالح المجموعة التجريبية. 

إلى معرفة أثر اسررررررتخدام نموذج التعلم ( Reid& Marriosn,2014وهدفت دراسررررررة ريد وميرسررررررون )    

ظيم الذاتي في فهم النص الرقمي في معمل الحاسررر  اآللي في أمريكا، واسرررتخدم الباحث المنهج التوليدي والتن

( طالباً، 29على جهاز الحاسررر  اآللي للمجموعات طبق على عينة بلع عددها ) وأعد اختباراً شررربه التجريبي، 

ت المجموعة بين متوسرررررطي درجا (2022)وأ هرت النتائج فروق ذات داللة إحصرررررائية عند مسرررررتوى داللة 

 .الضابطة والتجريبية في اختبار الحاس  اآللي؛ لصالح المجموعة التجريبية

إلى معرفة فاعلية تو يف إسررررتراتيجية التعلم التوليدي في بناء المفاهيم  (1224كما هدفت دراسررررة الفرا )     

ج الباحث المنه الجغرافية وأثرها على التحصرريل لدى تلميذات الصررف الخامس األسرراسرري في تزة، واسررتخدم

 ( طالبة،26شبه التجريبي، وأعد اختبار تحصيل للمفاهيم الجغرافية طبق على عينة بلع عددها )



  

 
 

 

 

( بين متوسررررررطي درجات طالبات 2022وأ هرت النترائج وجود فروق دالرة إحصررررررائية عند مسررررررتوى داللة )

  المجموعة التجريبية.المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار تحصيل المفاهيم الجغرافية؛ لصالح 

لى معرفة فاعلية نموذج التعلم التوليدي في تحصيل طالبات الصف ( فقد هدفت إ1224أما دراسة وادي )      

الرابع اإلعدادي في مقرر التاريخ في العراق، واسررررررتخدم الباحث المنهج التجريبي، وأعد اختباراً تحصرررررريلياً 

ت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصررائياً عند مسررتوى داللة ( طالبة، وأ هر21طبق على عينة بلع عددها )

( بين متوسرررررطي درجات المجموعة الضرررررابطة والتجريبية في اختبار التحصررررريل؛ لصرررررالح المجموعة 2022)

 التجريبية.

هردفرت إلى معرفرة برنرامج قائم على النموذج التوليدي في تنمية المفاهيم ( 1222أمرا دراسررررررة الردادي )      

ة لدى طالبات المرحلة الثانوية في المدينة المنورة، واسررتخدمت الباحثة المنهج الوصررفي والمنهج شرربه البطتي

 ( طالبة، 61التجريبي، وأعدت قائمة بالمفاهيم البطتية واختباراً تحصيلياً طبق على عينة بلع عددها )

ين متوسررررررطي درجررات ( ب2022وأ هرت النتررائج وجود فروق ذات داللررة إحصرررررررائيرة عنررد مسررررررتوى داللررة )

  المجموعة الضابطة والتجريبية في اختبار تحصيل المفاهيم؛ لصالح المجموعة التجريبية.

إلى معرفة فاعلية تطبيق أنموذج التعلم التوليدي في تنمية  (Maknun, 2015دراسررررررة ماكنون )وهدفت      

مريكا، واسررررررتخدم الباحث المنهج شرررررربه المفراهيم الفيزيرائية ومهارات العلوم العامة لدى الططب المهنين في أ

( طالباً، 22التجريبي، وأعرد اختبراراً تحصرررررريليراً، ومقيراس مهرارات العلوم العامة طبق على عينة بلع عددها )

( بين متوسررررررطي درجررات 2022وأ هرت النتررائج وجود فروق ذات داللررة إحصرررررررائيرة عنررد مسررررررتوى داللررة )

 صيل ومقياس المهارات؛ لصالح المجموعة التجريبية.المجموعة الضابطة والتجريبية في اختبار التح

إلى معرفة أثر اسررررتخدام إسررررتراتيجية قائمة على التعلم التوليدي لتنمية  (1222دراسررررة سررررعودي )وهدفت     

مهرارات الكترابة اإلبداعية والتنظيم الذاتي لدى ططب المرحلة الثانوية في القاهرة، واسررررررتخدم الباحث المنهج 

( طالباً، 12وأعرد مقيراسررررررين للكترابرة اإلبرداعيرة والتنظيم الذاتي طبق على عينة بلع عددها ) شرررررربره التجريبي،



  

 
 

 

 

 

( بين متوسررررررطي درجررات 2022وأ هرت النتررائج وجود فروق ذات داللررة إحصرررررررائيرة عنررد مسررررررتوى داللررة )

 المجموعة الضابطة والتجريبية؛ لصالح المجموعة التجريبية.

إلى معرفة أثر نموذج التعلم التوليدي في تدريس القواعد النحوية  هدفت (1222دراسررررررة نل عجطن )أمرا     

على التحصرريل، وتنمية مهارات التفكير االسررتداللي لدى تطميذ الصررف الخامس االبتدائي في المملكة العربية 

داللي تالسعودية، واستخدم الباحث المنهج شبه التجريبي، وأعد اختباراً تحصيلياً واختبار مهارات التفكير االس

( تلميذاً، وأ هرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصررائية عند مسررتوى داللة 22طبق على عينة بلع عددها )

( بين متوسررررررطي درجات المجموعة الضررررررابطة والتجريبية في االختبار التحصرررررريلي واختبار التفكير 2022)

 االستداللي؛ لصالح المجموعة التجريبية.

إلى معرفة فاعلية تدريس العلوم باسرررتخدام نموذج التعلم التوليدي في  (1222)دراسرررة القحطاني  وهدفت     

التحصرررررريل، وتنمية مهارات التفكير الناقد لدى تلميذات الصررررررف الرابع االبتدائي في أبها، واسررررررتخدم الباحث 

على عينة بلع  قالمنهج الوصرفي والمنهج شبه التجريبي، وأعد اختباراً تحصيلياً واختباراً في التفكير الناقد طب

( بين 2022( تلميرذة، وأ هرت النترائج وجود فروق ذات داللرة إحصررررررائيرة عند مسررررررتوى داللة )32عرددهرا )

متوسررررررطي درجات المجموعة الضررررررابطة والتجريبية في اختبار التحصرررررريل واختبار التفكير الناقد؛ لصررررررالح 

 المجموعة التجريبية.

مهررارات التفكير  تنميررة يررة نموذج التعلم التوليرردي في( إلى معرفررة فرراعل1222وهرردفررت دراسرررررررة زايررد )     

احث ، واسررتخدم البمصرررفي  االسررتداللي والتحصرريل في مادة التاريخ لدى الططب في الصررف األول الثانوي

لع عددها طبق على عينة بلمهارات التفكير االستنباطي شبه التجريبي، وأعد اختباراً  الوصفي والمنهج المنهج

( بين متوسررررطي 2022رت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصررررائية عند مسررررتوى داللة )، وأ هطال ( 32)

 يبية.؛ لصالح المجموعة التجرمهارات التفكير االستنباطيدرجات المجموعة الضابطة والتجريبية في اختبار 



  

 
 

 

 

يات الرياض هدفت إلى معرفة أثر استخدام نموذج التعلم التوليدي في تدريس (1222دراسرة الزهراني )أما    

على تنمية التحصررريل والتفكير الرياضررري لدى ططب الصرررف الثاني المتوسرررط في المخواة، واسرررتخدم الباحث 

( 22المنهج شررررربه التجريبي، وأعد اختباراً تحصررررريلياً واختبار التفكير الرياضررررري طبق على عينة بلع عددها )

( بين متوسرررطي درجات 2022ى داللة )طالباً، وأ هرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصرررائية عن مسرررتو

المجموعة الضررررررابطة والتجريبية في االختبار التحصرررررريلي واختبار التفكير الرياضرررررري؛ لصررررررالح المجموعة 

 التجريبية.

إلى معرفة أثر تدريس العلوم باسررررتخدام نموذج التعلم التوليدي على  (1222دراسررررة عسرررريري ) وهدفت      

مهارات ما وراء المعرفة لدى طالبات الصرررررف الثالث المتوسرررررط في أبها،  اكتسررررراب المفاهيم العلمية، وتنمية

واسررررررتخدم الباحث المنهج شرررررربه التجريبي، وأعد اختباراً للمفاهيم العلمية، ومقياس مهارات ما وراء المعرفة 

 ( طالباً، وأ هرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصررائية عند مسررتوى داللة22طبق على عينة بلع عددها )

( بين متوسررررطي درجات المجموعة الضررررابطة والتجريبية في اختبار المفاهيم العلمية ومقياس مهارات 2022)

 ما وراء المعرفة؛ لصالح المجموعة التجريبية.

( إلى معرفة فاعلية استخدام نموذج التعلم التوليدي في تدريس العلوم على 1212وهدفت دراسرة العتيبي )     

واسررتخدم  ،الطائفب المتوسررط االولالصررف  طالباتأثر التعلم واالتجاه نحو المادة لدى تنمية التحصرريل وبقاء 

، طالبه( 24طبق على عينة بلع عددها )، ومقياس اتجاهشرربه التجريبي، وأعد اختباراً تحصرريلياً المنهج الباحث 

رجررات ( بين متوسررررررطي د2022وأ هرت النتررائج وجود فروق ذات داللررة إحصرررررررائيرة عنررد مسررررررتوى داللررة )

 ية.لصالح المجموعة التجريب مقياس اتجاه نحو المادةالمجموعة الضابطة والتجريبية في اختبار التحصيل و

 

 مشكلة البحث:

يعد نموذج التعلم التوليدي من أهم النماذج التي تسرررراعد على الحوار والمناقشررررة بين المتعلم والمعلم وبين       

ويراعي أهمية المجتمع واللغة والثقافة والتفكير في تنمية المعرفة، المتعلمين أنفسرررررهم في مجموعات تعاونية، 



  

 
 

 

 

 

ومسرررررراعدة المتعلمين في اسررررررتخدام المفاهيم الجديدة في تفسررررررير مواقف تعليمية مختلفة للتأكد من فهمهم لهذه 

 المفاهيم واقتناعهم بصحتها. 

ة تعلمين بواسطة إيجاد عطقات منطقيمنها تنشيط جانبي الدماغ للم في التعليم عدة أهداف هيحقق استخدامو    

لبنراء المعرفررة في بنيررة الرردمرراغ على أسررررررس حقيقيررة تزيررد من قرردرة المتعلم على الفهم واالسررررررتيعرراب للمواقف 

التعليميرة، وتوليرد أفكرار جرديردة تحرل المتنراقضررررررات في المفراهيم، وإحطل المفاهيم الصررررررحيحة محل المفاهيم 

المتعلمين بمواقف تعليمية تمّكنهم من تكوين خبرات جديدة، وتوجيه أسئلة الخاطئة، كما أنه يساعد على تزويد 

ألنفسررهم ولاخرين عن هذه الخبرات، وتكوين أفكار ترتبط بمظاهر معينة للظاهرة موضررع الدراسررة، ويعمل 

في  هعلى تنميرة التفكير فوق المعرفي، وهو من نتراج توليرد األفكرار عنرد المتعلمين، ومن ثم جعرل الدماغ بكليت

حرالرة من النشرررررراط والفراعلية، وإعطاء اآلخرين الفرصررررررة لتحدي أفكارهم عن طريق النقد والدليل التجريبي 

 .(1222،ونخرون(، و)العدوان 1222)العثماني،

وانططقاً من ذلك  هرت الحاجة إلى اسرتخدام نموذج التعلم التوليدي في تعليم الطالبات مقرر الدراسات        

 االجتماعية.

 :في السؤال التالي تحددت مشكلة البحث الحاليو        

واألرض وفق نموذج التعلم التوليدي في مقرر الدراساات االجتماعية للصف  وحدة الكون كيف يمكن تعليم  

 ؟األول المتوسط بالمملكة العربية السعودية

 ويتفر  من السؤال الرئيس عدة أسئلة فرعية هي:     

وعة الشررمسررية من وحدة الكون واألرض بمقرر الدراسررات االجتماعية مالمجما خطوات تعليم درس : 2س

 للصف األول وفق نموذج التعلم التوليدي؟

. ما خطوات تعليم درس شكل األرض من وحدة الكون واألرض بمقرر الدراسات االجتماعية للصف 1س    

 األول وفق نموذج التعلم التوليدي؟



  

 
 

 

 

طول ودوائر العرض من وحردة الكون واألرض بمقرر الدراسررررررات . مرا خطوات تعليم درس خطوط ال3س  

 االجتماعية للصف األول وفق نموذج التعلم التوليدي؟

. ما خطوات تعليم درس حركة األرض من وحدة الكون واألرض بمقرر الدراسرات االجتماعية للصف 4س  

 األول وفق نموذج التعلم التوليدي؟

ض من وحدة الكون واألرض بمقرر الدراسرات االجتماعية للصف . ما خطوات تعليم درس سرطح األر2س  

 األول وفق نموذج التعلم التوليدي؟

 أهداف البحث

وفق نموذج التعلم التوليرردي في خطوات تعليم وحرردة الكون واألرض  التعرف على هرردف البحررث الحررالي      

 .عوديةبالمملكة العربية الس المتوسط مقرر الدراسات االجتماعية للصف األول

  أهمية البحث  

 تتضح أهمية البحث في التالي:     

. يُعدُّ هذا البحث اسررتجابة لما أوصرررت به الدراسررات وينادي به التربويون في الوقت الحاضرررر من ضررررورة 2

 استخدام نماذج تعليمية تؤدي إلى نتائج إيجابية في العملية التعليمية ومجاالتها.

مية النظرية البنائية في تعليم الدراسررات االجتماعية بصررورة عامة، واكتسرراب . توجيه أنظار الباحثين إلى أه1

 المفاهيم الجغرافية بصورة خاصة.

. يقدم هذا البحث خطوات اسررررتخدام نموذج التعلم التوليدي في تعليم وحدة الكون واألرض لطالبات الصررررف 3

 األول المتوسط.



  

 
 

 

 

 

سرات المسرتقبلية المرتبطة باستخدام نموذج التعلم التوليدي؛ . إتاحة المجال إلجراء العديد من البحوث والدرا4

مما يسرررهم في تطوير تعليم الدراسرررات االجتماعية بصرررفة عامة والجغرافيا بصرررفة خاصرررة في جميع المراحل 

 التعليمية.

 حدود البحث

  سبورن وويترو ألو نموذج التعلم التوليديالحدود الموضوعية: اقتصر البحث على (Osborne & 

Wittrock, 1983) ،التطبيق. ،التحدي، التركيز، التمهيد هي:أربع مراحل  والمكون من 

   :ألوللصف اوالمقررة على طالبات ا الكون واألرضاقتصر البحث على وحدة الحدود الزمانية 

 تشتمل. و2441/1212السعودية في مقرر الدراسات االجتماعية للعامالمتوسط في المملكة العربية 

حركة ، خطوط الطول ودوائر العرض، شكل األرض ،المجموعة الشمسية: س هي( درو2) على

  .سطح األرض ،األرض

 مصطلحات البحث

 (:The Modelالنموذج )

( النموذج بأنه: " تمثيل افتراضرري يحل محل واقع األشررياء أو الظواهر 1223َعّرف شررحاتة والنجار )

 (.322" ) أو اإلجراءات واصفاً إياها مما يجعلها قابلة للفهم

 

 :(Generative Learning Model) نموذج التعلم التوليدي

( بأنه: "ربط الخبرات السرررررابقة للمتعلم بخبراته الطحقة، وتكوين عطقة بينهما 1229عّرفه عفانة والجيش )   

بحيرث يبني المتعلم معرفتره من خطل عمليرات توليرديرة يسررررررتخردمها في تعديل التصررررررورات البديلة واألحداث 

 (.122لخاطئة في ضوء المعرفة العلمية الصحيحة ") ا



  

 
 

 

 

إجرائياً بأنه: مخطط تعليمي يقوم على أسرررررراس ربط الخبرات السررررررابقة للمتعلم بخبراته  تانوتعّرفه الباحث      

الطحقة، ويتكون من أربع مراحل: التمهيد، والتركيز، والتحدي، والتطبيق، تُطبّق أثناء تعليم طالبات الصرررررف 

 مقرر الدراسات االجتماعية.في متوسط لوحدة )الكون واألرض( األول ال

 البحث يةمنهج

 :منهج البحث .1

تم اسررررررتخدام المنهج الوصررررررفي، وهذا المنهج يعتمد على دراسررررررة الواقع، أو الظاهرة كما توجد في    

 .عنها تعبيرا كيفيا أو كمياً  الواقع، ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً، ويعبر

   :مجتمع وعينة البحث .1

تكون مجتمع البحث من جميع مقررات الدراسات االجتماعية للمرحلة المتوسطة، واقتصرت عينة     

البحث على مقرر الدراسررات االجتماعية للصرررف األول المتوسرررط بالمملكة العربية السرررعودية للفصرررل 

 (.2441)وزارة التعليم،  األولالدراسي 

 :  مادة البحث  .3

لتعليم وحدة الكون واألرض وفق نموذج التعلم التوليدي مقترح ل دلي إعداد تمثلرت مادة البحث في 

 وتكون مما يلي:في مقرر الدراسات االجتماعية للصف األول المتوسط 

 

 :  قدمة الدليلم (2

على تعريف نموذج التعلم التوليرردي، وأهميررة تو يف هررذا النموذج في المنرراهج  اشررررررتملررت

 والمقررات الدراسية.

 

 



  

 
 

 

 

 

 :  أهمية الدليل (1

هميررة الرردليررل في تقررديم خطوات لتعليم وحرردة الكون واألرض وفق نموذج التعلم تتمثررل أ

 التوليدي 

 :  محتوى الدليل (3

 ،المجموعة الشررمسررية الدروس التالية: معلومات عن محتوى اشررتمل محتوى الدليل على   

 سطح األرض.، حركة األرض، خطوط الطول ودوائر العرض، شكل األرض

 

 :لتعلم التوليديإرشادات عند تطبيق نموذج ا (4

 :تم وضع عدة إرشادات هي

  التحضرررير المسررربق للمادة العلمية، والكشرررف عن المعارف المسررربقة للمحتوى حتى تكون

 نقطة انططقة للدخول للمحتوى العلمي الجديد.

  االهتمام بالمعرفة المسررررربقة للمتعلمين عن موضرررررو  الدرس، وتوجيههن بربط المفاهيم

 مفاهيم المكتسبة الجديدة.العلمية السابقة لديهن بال

  االهتمرام برالتفراعرل االجتمراعي بين المتعلمين بعضررررررهم عن طريق التعلم في مجموعات

 صغيرة.

  مراعرراة عنرراصررررررر التعلم التعرراوني التي تسررررررهم في إحررداث التقرردم المعرفي والمهرراري

 والوجداني.

 يتوزيع المتعلمين في مجموعات متجانسررررررة بحيث يكون متوسررررررط التحصرررررريل األكاديم 

 للمجموعات متساوياَ.

 .إتاحة الفرصة للمتعلمين للتعبير عن أفكارهن بالتفاعل اللفظي أو الكتابي 



  

 
 

 

 

 .إتاحة الفرصة للمناقشة التفاوضية للمتعلمين وتوفير الوقت الكافي لذلك 

 .الحر  على إثارة انتباه المتعلمين وزيادة دافعيتهن للتعلم 

 بة للدروس قبل الحصررررررة؛ مثل: العروض تجهيز األدوات والوسررررررائل التعليمية المناسرررررر

 العملية، الصور التوضيحية، الخرائط الذهنية.

 ( األهداف العامة لوحدة البيئة الطبيعية:5    

اإللمام بمعلومات عن البيئة الطبيعية والمرتبطة بالمجموعة الشرررمسرررية، وشررركل األرض  .2

اء، وأشررركال وحركاتها، وخطوط الطول ودوائر العرض، وسرررطح األرض اليابسرررة والم

 سطح األرض، والطقس والمناخ، والحياة النباتية والحيوانية.

 في الكون عن طريق التفكر في مخلوقاته. -سبحانه وتعالى-تقدير عظمة هللا  .1

 تنمية مهارات جغرافية متعددة؛ مثل: قراءة الخرائط، والرسوم البيانية. .3

   تخطيط الدروس وفق نموذج التعلم التوليدي:  (6

ط الدروس وفق مراحل نموذج التعلم التوليدي وسررريتم إيضررراح ذلك عند اإلجابة على تم تخطي    

 .أسئلة البحث

على مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال المناهج  هتم عرضربعد االنتهاء من الدليل و      

 للتأكد من صررحة صررياتة األهداف، ومناسرربة األنشررطة التعليمية مع خطوات نموذج، وطرق التدريس

التعلم التوليردي، وبنراء على نرائهم تم تعرديرل بعن األنشررررررطة التعليمية، وتصررررررحيح بعن األخطاء 

 وبذلك أصبح الدليل بصورته النهائية. %96اللغوية، وبلغت نسبة موافقة المحكمين على الدليل 

 

 



  

 
 

 

 

 

 نتائج البحث

ما خطوات تعليم درس المجموعة الشمسية من وحدة الكون واألرض  اإلجابة عن السؤال األول:نتائج       

 بمقرر الدراسات االجتماعية للصف األول وفق نموذج التعلم التوليدي؟

لإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثتان بتخطيط درس المجموعة الشمسية من وحدة الكون واألرض     

 لتالي:وفق نموذج التعلم التوليدي، وذلك على النحو ا

 

 أهداف الدرس

 تُعرف مفهوم المجموعة الشمسية. .2

 تُميز بين النجوم والكواك . .1

 تستشهد بآيات قرانيه عن كواك  المجموعة الشمسية لتقدير عظمة هللا في خلق الكون. .3

 تُكت  أسماء كواك  المجموعة الشمسية بالترتي  على الرسم التوضيحي. .4

 لتعلم التوليديتنفيذ درس المجموعة الشمسية وفق مراحل ا

 لتمهيد:ا -المرحلة األولى 

 عن المجموعة الشمسية إلثارة دافعيتهن نحو الموضو .التالية تهيئة الطالبات بعرض نية من القرنن الكريم  -

ْمَس َواْلقََمَر ُكلٌّ فِي فَلٍَك يَْسبَُحون{   (.33) االنبياء قال هللا تعالى: }َوهَُو الَِّذي َخلََق اللَّْيَل َوالنَّهَاَر َوالشَّ



  

 
 

 

 

  : تبدأ عملية العصف بعرض عدة صور على الطالبات  -  

        

 

 

 طرح عليهن عدة أسئلة ومناقشتهن حولها بهدف الكشف عن المعرفة السابقة. -

    

 التركيز: -المرحلة الثانية   

                                                      تقسيم الطالبات إلى مجموعات  : فكر، زاوج، شار ، ويتمkagan)استخدام أحد نماذج التعلم التعاوني كيجن ) -     

  :عن المجموعة الشمسيةالتالية  مكونة من أربع طالبات، ثم عرض الصور التوضيحية

       

 كة األفكار.ومناقشتهن، وتسمية كواك  المجموعة الشمسية بالترتي  ثم تبادل الحوار في المجموعة ومشار  -   

 :عرض مقطع فيديو عن نجوم وكواك  المجموعة الشمسية -    

 rpeunyjJ84-https://www.youtube.com/watch?v=  

جوم رتبط بتلخيص فوائد النومشاهدته وتبادل الحوار والمناقشات وإعطاء وقتاً للتفكير في اإلجابة عن السؤال الم     

 والكواك  والتمييز بين مفهومي النجوم والكواك .

https://www.youtube.com/watch?v=-rpeunyjJ84


  

 
 

 

 

 

 : عرض مقطع فيديو عن عظمة هللا في خلق الكواك  -    

https://www.youtube.com/watch?v=CJx9no43qeY  

  كريمة من القرنن تدل على عظمة هللا في خلق الكواك .آية بثم االستشهاد ومشاهدته،      

 عرض رسم توضيحياً لكواك  المجموعة الشمسية  -     

 

 

 

تبادل األفكار في كل مجموعة حول الرسم التوضيحي وكتابة أسماء كواك  المجموعة الشمسية بالترتي ، ثم   -

 .تها مع بقية المجموعاتعرض كل مجموعة ما توصلن إليه من أفكار ومعلومات ومشارك

 التحدي: -المرحلة الثالثة   

، الشمسيتم النقاش في كل مجموعة وصياتة تعريفات مناسبة للمفاهيم التالية: الكون، المجموعة الشمسية،  -    

، ثم عرض كل مجموعة أفكارها وتعريفاتها مع المجموعات األخرى، وعرض تعريف المفاهيم بصيغة علمية الكواك 

 يثير التحدي بين ما كانت تعرفه الطالبة في مرحلة التمهيد وما عرفته أثناء التعلم.مما 

 :التطبيق –المرحلة الرابعة   

  : عرض مجموعة من الصور على الطالبات -    

                                  

 ماذا يحدث لو كان موقع مثل:إليها؛ ّصل تُوُ طرح عليهن بعن األسئلة التي تساعدهن على استيعاب المفاهيم التي  -

 كوك  األرض في أبعد كواك  المجموعة الشمسية؟ ماذا يحدث لو كانت الشمس كوكباً وليست نجًما؟    

https://www.youtube.com/watch?v=CJx9no43qeY


  

 
 

 

 

من وحدة الكون واألرض بمقرر درس شكل األرض ما خطوات تعليم  اإلجابة عن السؤال الثاني: نتائج    

 وفق نموذج التعلم التوليدي؟الدراسات االجتماعية للصف األول 

لإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثتان بتخطيط درس شكل األرض من وحدة الكون واألرض وفق     

 نموذج التعلم التوليدي، وذلك على النحو التالي:

 

 أهداف الدرس

 تُميز بين أبعاد األرض. .2

 رض.تستشهد بآية قرانيه تستشعر عن طريقها حكمة هللا في خلق شكل األ .1

 تنفيذ درس شكل األرض وفق مراحل التعلم التوليدي

 التمهيد: -المرحلة األولى 

 : عدة صور على الطالباتبعرض ب عملية العصففي تهيئة الطالبات   -

          

 طرح عليهن عدة أسئلة ومناقشتهن حولها بهدف الكشف عن المعرفة السابقة: -



  

 
 

 

 

 

 التركيز: -المرحلة الثانية  

  :عرض مقطع فيديو عن أبعاد األرض، والطالبات إلى مجموعات مكونة من أربع طالبات تقسيم -   

https://www.youtube.com/watch?v=PVkl9rdftAY&t=157s 

  .مجموعة ومشاركة األفكارفي ال ومناقشتهن حوله وطرح عليهن بعن األسئلة والحوارومشاهدته  

  :عرض بعن الصور لتوضيح وتعميق ما تعرف عليه من معلومات -

                                                                              

ثم التوسع من خطل توجيه الطالبات لمشاهدة بعن الصور التوضيحية عن أبعاد األرض والحوار مع  -

 ولها. الطالبات ح

خلق األرض وشكلها كريمة من القرنن تدل على عظمة هللا في بآية االستشهاد طل  من كل مجموعة ال -

 .مع بقية المجموعاتومناقشتها 

 التحدي: -المرحلة الثالثة   

م ثأبعاد األرض،  ،الغطف الجويالنقاش في كل مجموعة وصياتة تعريفات مناسبة للمفاهيم التالية: يتم  -

موعة أفكارها وتعريفاتها مع المجموعات األخرى، وعرض تعريف المفاهيم بصيغة علمية مما عرض كل مج

 يثير التحدي بين ما كانت تعرفه الطالبة في مرحلة التمهيد وما عرفته أثناء التعلم.

 التطبيق -المرحلة الرابعة   

ل لتي طرح عليهن بعن األسررئلة التي تسرراعدهن على اسررتيعاب المفاهيم ايتم  -     ن شرركل كيف سرريكو مثل:إليها؛ تُُوصررّ

 ؟    األرض لو كان القطر القطبي أطول من القطر االستوائي

https://www.youtube.com/watch?v=PVkl9rdftAY&t=157s


  

 
 

 

 

ما خطوات تعليم درس خطوط الطول ودوائر العرض من وحدة الكون  اإلجابة عن السؤال الثالث: نتائج   

 ؟واألرض بمقرر الدراسات االجتماعية للصف األول وفق نموذج التعلم التوليدي

لإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثتان بتخطيط درس خطوط الطول ودوائر العرض من وحدة الكون     

 واألرض وفق نموذج التعلم التوليدي، وذلك على النحو التالي:

 

 

 أهداف الدرس

 تُميز بين خطوط الطول ودوائر العرض. .2

 م عن ذلك.تعبر عن قدرة هللا في خلق الكون وتستشهد بآية من القران الكري .1

 على الرسم التوضيحي. تُحدد أهم المناطق الحرارية على سطح األرض .3

 وفق مراحل التعلم التوليديخطوط الطول ودوائر العرض تنفيذ درس 

 التمهيد: -المرحلة األولى 

     :على الطالبات رسوم توضيحية عن خطوط الطول ودوائر العرضتهيئة الطالبات بعرض عدة  -

         



  

 
 

 

 

 

 .عليهن عدة أسئلة ومناقشتهن حولها بهدف الكشف عن المعرفة السابقةطرح  -

 التركيز: -المرحلة الثانية   

: فكر، زاوج، شار ، ويتم تقسيم الطالبات إلى مجموعات kagan)استخدام أحد نماذج التعلم التعاوني كيجن ) -    

 ومن ثم أتبا  الخطوات التالية مكونة من أربع طالبات

 :العرضخطوط الطول ودوائر مقطع فيديو عن عرض  -    

https://www.youtube.com/watch?v=bSiWrWfY4Gk 

مشررراهدته وتبادل الحوار والمناقشرررات وإعطاء وقتاً للتفكير في اإلجابة عن السرررؤال المرتبط بتلخيص فوائد خطوط   -    

 ودوائر العرض. الطول

  :ومشررررررررررراهررررردترررررهن عررررررض مرررررقرررررطرررررع فررررريرررررديرررررو عرررررن عرررررظرررررمرررررة هللا فررررري خرررررلرررررق الررررركرررررو -   

https://www.youtube.com/watch?v=a6hJFQYGibM 

 كريمة من القرنن تدل على عظمة هللا في خلق الكونبآية ثم االستشهاد   -    

 طرررررع فررررريررررديرررررو عرررررن ترررررقسررررررررررريرررررم الرررررمرررررنررررراطرررررق الرررررحرررررراريررررة عرررررلرررررى سرررررررررررطرررررح األرضمرررررقرررررعررررررض  -

 https://www.youtube.com/watch?v=VuTujoFmiBoا

 التالي: الرسم التوضيحي وتحديدها علىثم تبادل األفكار في كل مجموعة  -   

 

 

 من أفكار ومعلومات ومشاركتها مع بقية المجموعات.عرض كل مجموعة ما توصلن إليه  -

https://www.youtube.com/watch?v=bSiWrWfY4Gk
https://www.youtube.com/watch?v=a6hJFQYGibM
https://www.youtube.com/watch?v=VuTujoFmiBo


  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التحدي: -المرحلة الثالثة   

كل  ثم عرضدوائر العرض، ، خطوط الطوليتم النقاش في كل مجموعة وصياتة تعريفات مناسبة للمفاهيم التالية:  -

مما يثير التحدي بين ما مجموعة أفكارها وتعريفاتها مع المجموعات األخرى، وعرض تعريف المفاهيم بصيغة علمية 

 كانت تعرفه الطالبة في مرحلة التمهيد وما عرفته أثناء التعلم.

 التطبيق -المرحلة الرابعة   

  :عرض مجموعة من الصور على الطالبات -   

                                   

 ماذا يحدث لو تساوت مثل:إليها؛ ُوّصل تُ طرح عليهن بعن األسئلة التي تساعدهن على استيعاب المفاهيم التي  -  

 زوايا سقوط أشعة الشمس على األرض؟



  

 
 

 

 

 

ما خطوات تعليم درس حركة األرض من وحدة الكون واألرض بمقرر  اإلجابة عن السؤال الرابع:نتائج 

 الدراسات االجتماعية للصف األول وفق نموذج التعلم التوليدي؟

ثتان بتخطيط درس حركة األرض من وحدة الكون واألرض وفق لإلجابة على هذا السؤال قامت الباح    

 نموذج التعلم التوليدي، وذلك على النحو التالي:

   

 

 أهداف الدرس

 تقارن بين حركة األرض اليومية والسنوية. -2

 تستشهد بآيات قرانيه تستشعر عن طريقها حكمة هللا في تعاق  الليل والنهار. -1

 

 علم التوليديتنفيذ درس حركة األرض وفق مراحل الت

 التمهيد: -المرحلة األولى 

              :يهن عرض عدة صور علو الذهني العصف باستخدام تهيئة الطالبات  -

              

 طرح عليهن عدة أسئلة ومناقشتهن حولها بهدف الكشف عن المعرفة السابقة.   -



  

 
 

 

 

 

 

 التركيز: -المرحلة الثانية   

من خطل عرض مقطع فيديو عن حركة  وتهيئتهنكونة من أربع طالبات، تقسيم الطالبات إلى مجموعات م -

  https://www.youtube.com/watch?v=SVemF8PbgBk   :األرض

مجموعة يطل  منهن مشاهدة مقطع الفيديو ومناقشتهن حوله وطرح عليهن بعن األسئلة والحوار في ال -

 .عرف عليه من معلوماتومشاركة األفكار، ثم الشرح من خطل عرض بعن الصور لتوضيح وتعميق ما تُ 

 

                             

                                                    

              

  :وية وحدوث الفصول األربعةالسنتوجيه الطالبات لمشاهدة بعن الصور التوضيحية عن حركة األرض  -

                                   

 توزيع ورقة عمل عن مواعيد حدوث الفصول األربعة.الحوار مع الطالبات حولها و -

 :عرض بعن الصور التي تدل على حركة األرض اليومية وتعاق  الليل والنهار -

  حركة األرض اليومية       حركة األرض السنوية   

https://www.youtube.com/watch?v=SVemF8PbgBk
https://www.youtube.com/watch?v=SVemF8PbgBk


  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 عنها والتفكر بها. االستشهاد بايات من القران الكريم -

 التحدي: -المرحلة الثالثة 

م ثالفصول األربعة، حركات األرض، يتم النقاش في كل مجموعة وصياتة تعريفات مناسبة للمفاهيم التالية:  -    

عرض كل مجموعة أفكارها وتعريفاتها مع المجموعات األخرى، وعرض تعريف المفاهيم بصيغة علمية مما يثير 

 كانت تعرفه الطالبة في مرحلة التمهيد وما عرفته أثناء التعلم. التحدي بين ما

 التطبيق –المرحلة الرابعة   

ل عليهن بعن األسررئلة التي تسرراعدهن على اسررتيعاب المفاهيم التي طرح  - ان ماذا يحدث لو ك مثل:إليها؛ تُُوصررّ

 ؟    التي تدور من حولها األرض ساكنة واألجرام السماوية هي؟ ماذا يحدث لو كانت لارض ثطث حركات



  

 
 

 

 

ما خطوات تعليم درس سطح األرض من وحدة الكون واألرض بمقرر  اإلجابة عن السؤال الخامس:نتائج 

 الدراسات االجتماعية للصف األول وفق نموذج التعلم التوليدي؟

رض وفق لإلجابة على هذا السؤال قامت الباحثتان بتخطيط درس سطح األرض من وحدة الكون واأل    

 نموذج التعلم التوليدي، وذلك على النحو التالي:

 

 

 

 

 

 أهداف الدرس

 تستنتج أقسام سطح األرض.  -2

 تُميز نسبة اليابس والماء مع إعطاء أمثلة على كل منها. -1

 تستشعر نعمة الخالق في كثرة الماء في وطني.  -3

 لخريطة التي أمامها.تُكت  أسماء المسطحات المائية التي تحيط بالمملكة العربية السعودية على ا -4

 

 وفق مراحل التعلم التوليدي سطح األرضتنفيذ درس 

 التمهيد: -المرحلة األولى 

 يهن:تهيئة الطالبات بعرض عدة صور عل -



  

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 لمعرفة السابقة.طرح عليهن عدة أسئلة ومناقشتهن حولها بهدف الكشف عن ا -

 التركيز: -المرحلة الثانية   

 .، ويتم تقسيم الطالبات إلى مجموعات مكونة من أربع طالباتاستراتيجية البيت الدائرياستخدام  -  

  :سطح األرض اليابس والماءعن مقطع فيديو عرض  -  

WE-.youtube.com/watch?v=oZ02qRizhttps://www 

 ثم المناقشة وتبادل الحوار في المجموعة ومشاركة األفكار. -   

وتبادل الحوار والمناقشات وإعطاء وقتاً للتفكير في اإلجابة عن  توزيع األوراق عليهن لتصميم البيت الدائري -

 .رضتصميم البيت الدائري لسطح األ الهدف منالسؤال المرتبط بتلخيص 

يت تحديد المفهوم الرئيسي للب، ثم البيت الدائريي األفكار التي سترت  فتبادل األفكار في كل مجموعة حول  -   

يقونة لكل جزء باتجاه عقارب أالدائري ووضعه فالوسط ثم تقسيم الموضو  الرئيسي الى خمسة أجزاء ورسم 

 .ومعلومات ومشاركتها مع بقية المجموعاتما توصلن إليه من أفكار بعرض كل مجموعة ثم تقوم الساعة، 

  :عرض مجموعة من الصور عن أهمية الماء -   

https://www.youtube.com/watch?v=oZ02qRiz-WE


  

 
 

 

 

 

            

 ثم المناقشة وتبادل الحوار وطرح بعن األسئلة حولها في المجموعة ومشاركة األفكار بينهن. -   

سطحات المائية التي تحيط بالمملكة ويطل  منهن كتابة أسماء المللمملكة توزيع أوراق عمل تحتوي على خريطة  -    

 العربية السعودية.

 التحدي: -المرحلة الثالثة   

 ة، المحيط،القار ،سطح األرض، اليابس، الماءيتم النقاش في كل مجموعة وصياتة تعريفات مناسبة للمفاهيم التالية:  -

المفاهيم بصيغة علمية مما يثير ثم عرض كل مجموعة أفكارها وتعريفاتها مع المجموعات األخرى، وعرض تعريف 

 التحدي بين ما كانت تعرفه الطالبة في مرحلة التمهيد وما عرفته أثناء التعلم.

 

 التطبيق -المرحلة الرابعة   

 : عرض مجموعة من الصور على الطالبات -

 

                                            

 



  

 
 

 

 

 

 

 التوصيات

 في ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث نورد عدداً من التوصيات:              

يرل المعد من قبل الباحثتان إلرشرررررراد معلمات الدراسررررررات االجتماعية والمشرررررررفات تعميم الردل .2

 .تعليم الطالبات الدراسات االجتماعيةالتربويات، لطستفادة منه عند 

نموذج التعلم التوليدي في المراحل الدراسية  عقد دورات تدريبية للمعلمات عن خطوات تطبيق .1

 .المختلفة

ذج التعلم التوليرردي ومعرفررة أثره على بعن المتغيرات مثررل من البحوث عن نمو دإجراء مزيرر .3

 تعديل التصورات الخاطئة لدى الططب، وتنمية مهارات التفكير المختلفة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ى استيعاب المفاهيم التي تُُوّصل إليها؛ مثل: ماذا يحدث لو لم طرح عليهن بعن األسئلة التي تساعدهن عل -

 يتواجد الماء على سطح األرض؟ ماذا يحدث لو تساوت نسبة اليابس والماء على سطح األرض؟                    



  

 
 

 

 

 

 المراجع

 المراجع العربية:

ضية ريا(. أثر استخدام نموذج التعلم البنائي في تدريس المفاهيم ال 1222إسـرماعيل، محمــد ربيــع حســني. )

على التحصرررررريرل وبقراء أثر التعلم والتفكير االبرداعي في الريراضرررررريرات لدى تطميذ الصررررررف األول 

 .22-22 ،(32)2، مصر، مجلـة البحـث في التربيـة وعلـم النفساإلعدادي. 

أثر نموذج التعلم التوليرردي في ترردريس القواعررد النحويررة على التحصرررررريررل (. 1222نل عجطن، علي محمررد. )

رسررررالة ماجسررررتير تير  ارات التفكير االسررررتداللي لدى ططب الصررررف الخامس االبتدائي.وتنمية مه

 منشورة. جامعة الملك خالد، كلية التربية، المملكة العربية السعودية.

. اسررررررتراتيجياته )مع األمثلة التطبيقية( -نماذجه -التدريس مداخله(. 1222أمبو سررررررعيدي، عبد هللا خميس.  )

 عمان: دار المسيرة.

برنامج قائم على النموذج التوليدي في تنمية المفاهيم البطتية لدى طالبات (. 1222الردادي، عبير سررررررعود. )

 رسالة ماجستير تير منشورة، جامعة طيبة. كلية التربية، المدينة المنورة. المرحلة الثانوية.

 . عمان: دار المسيرة.ياتهتدريس العلوم وإستراتيج(. 1226رزوقي، رعد مهدي، نجم ، وفاء  عبد الهادي.)

(. فعرراليررة نموذج التعلم التوليرردي في تنميررة مهررارات التفكير 1222زايررد، تررادة عبررد الفترراح عبررد العزيز. )

مجلة الجمعية االسرررررتداللي والتحصرررررريل في مقرر التاريخ لدى الططب في الصررررررف األول الثانوي. 

 . 22-2(، 22)2. مصر،التربوية للدراسات االجتماعية



  

 
 

 

 

 

أثر اسررررررتخردام نموذج التعلم التوليردي في تدريس الرياضرررررريات على تنمية (. 1222اني، علي محمرد. )الزهر

. رسررالة ماجسررتير تير منشررورة، التحصرريل والتفكير الرياضرري لدى ططب الصررف الثاني المتوسررط

 جامعة الباحة. كلية التربية، الباحة.

 . عمان: دار المسيرة.ةاستراتيجيات التدريس المعاصر(. 1222سعادة، جودت أحمد. )

(. اسررتراتيجية قائمة على التعلم التوليدي لتنمية مهارات الكتابة االبداعية 1222سررعودي، عطء الدين حسررن. )

 ،مجلة دراسررررررات من المناهج وطرق التدريسوالتنظيم الرذاتي لتعلمها لدى ططب المرحلة الثانوية. 

122  ،92-212. 

. القاهرة: الدا انجليزي -معجم المصطلحات التربوية والنفسية عربي. (1223شحاته، حسن والنجار، زين . )

 ر المصرية اللبنانية.

(. فعالية اسرررتراتيجية مقترحة قائمة على بعن نماذج التعليم البنائي وخرائط 1222صررربري، ماهر إبراهيم. )

علم لدى أسررررررالي  التأسررررررالي  التعلم في تعديل األفكار البديلة حول مفاهيم ميكانيكا الكم وأثرها على 

 .232-49،  22، مجلة رسالة الخليج العربيمعلمات العلوم قبل الخدمة بالمملكة العربية السعودية. 

(. فرراعليررة اسررررررتخرردام نموذج التعلم التوليرردي في ترردريس المنطق على 1222عبررد المجيررد، عبررد هللا إبراهيم. )

 اءة الذاتية لدى ططب المرحلة الثانوية.تصررررحيح التصرررررورات الخاطئة للمفاهيم المنطقية وتنمية الكف

 .133-263، 23، مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية

(. فاعلية اسرتخدام نموذج التعلم التوليدي في تنمية التحصيل وبقاء أثر التعلم 1212العتيبي، سرلطانة مسرحل. )

مجلررة العلوم التربويررة لطرائف. واالتجراه نحو مررادة العلوم لرردى طرالبررات المرحلرة المتوسررررررط بمردينرة ا

 .22-43(،2)4،فلسطين،والنفسية



  

 
 

 

 

أثر اسررررررتخدام اسررررررتراتيجية التعلم التوليدي على تنمية بعن مهارات  (.1222العثمراني، محمرد عوض هللا. )

. رسررالة ماجسررتير تير منشررورة، الجامعة اإلسررطمية، التفكير الرياضرري لدى ططب الصررف السررادس

 كلية التربية. بغزة.

اسرررتراتيجيات معاصررررة في (. 1222وان، زيد سرررليمان، وقطاوي، محمد إبراهيم وداود، أحمد عيسرررى. )العد

 . عمان: دار المسيرة.تعليم الدراسات االجتماعية وتعلمها

أثر التدريس العلوم باسررررررتخدام نموذج التعلم التوليدي على اكتسرررررراب (. 1222عسرررررريري، أمل علي محمد.  )

رسررررررالة  هارات ما وراء المعرفة لدى طالبات الصررررررف الثالث المتوسررررررط.المفاهيم العلمية وتنمية م

 ماجستير تير منشورة، جامعة الملك خالد. كلية التربية، أبها.

. عمان: دار التدريس والتعلم بالدماغ ذي الجانبين(. 1229عفانة، عزو إسرماعيل، والجيش، يوسف إبراهيم. )

 الثقافة للنشر والتوزيع. 

(. فعرالية التدريس وفقًا لنموذج التعلم التوليدي في تحصرررررريل مادة العلوم وتنمية 1224د. )عفيفي، أميمرة محمر

رسررررررالة دكتوراه تير منشررررررورة،  التفكير االبتكاري ودافعية اإلنجاز لدى تطميذ المرحلة اإلعدادية.

 جامعة عين شمس، مصر.

لتعلم التوليدي في بناء المفاهيم فراعليرة تو يف اسررررررتراتيجيرة ا(. 1224الفرا، راويرة سررررررامي عبرد الرحمن. )

. رسرررالة ماجسرررتير تير الجغرافية وأثرها على التحصررريل لدى طالبات الصرررف الخامس األسررراسررري

 فلسطين. -منشورة، جامعة االزهر

فعالية تدريس العلوم باسررتخدام نموذج التعلم التوليدي في التحصرريل (. 1222القحطاني، سررلوى سررعد محمد. )

ة. . رسررالة ماجسررتير تير منشررورر الناقد لدى طالبات الصررف الرابع االبتدائيوتنمية مهارات التفكي

 جامعة الملك خالد، كلية التربية، أبها.



  

 
 

 

 

 

(. فاعلية أنموذج التعلم التوليدي في تحصرررريل طالبات الصررررف الرابع االعدادي في 1224وادي، هبه حميد. )

 .343-339(، 63) 2، . مجلة جامعة كركو مادة التاريخ

لسعودية، دارة (. مقرر الدراسرات االجتماعية للصرف األول المتوسط، المملكة العربية ا2441التعليم )وزارة 

 الملك عبد العزيز.
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