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  وصف المادة.18

االستقصاء العممي والعالقة التبادلية بين االستقصاء العممي : تتناول ىذه المادة تولد المعرفة العممية ونموىاكما هو مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة
، األسس النفسية والمعرفية في تعمم العموم (الحقائق، المفاىيم، التعميمات القوانين، النظريات)أشكال المعرفة العممية وخصائصيا: والمعرفة العممية

 الخمفية االجتماعية الثقافية لمطمبة وأثرىا في تعمم العموم وتعميميا: وتعميميا
  أهداف تدريس المادة ونتائجها19.

ويتوقع من الطالب في نياية المساق أن يوظف ىذا الفيم في .   االجتماعية لمعموموتفيم الطبيعة الفمسفية والمعرفية والثقافية إلى  ييدف ىذا المساق :األهداف 
  بما يتالءم مع خصائص الطالب النفسية والثقافية واالجتماعية وطبيعة المفاىيم العممية في كافة مجاالتياتدريسياالعموم ، والقيام بإعداد مناىج القدرة عمى 

  لها والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى.20

المراجع   المحتوى األسبوع المدّرس نتاجات التعّمم المتحققة  التقييمأساليب

Atkin.J., 
&Karplyus, R., 
“Rebuilding the 
Science Program: 
Discovery or 
Invention 

ميمات تشتمل 
عمى توليد المفاىيم 

العممية بطرق 
 الفمسفة الوضعية

القدرة  عمى 
االستقراء 

واالستنباط 
 واالستقصاء

د صفا زيد .أ
 الكيالني

مضامين الفمسفة الوضعية  األول
في إعداد المناىج وطرق 

 التدريس

Joyce, B 
&Well M. 

“Models of 
Teaching”  

ميمات تشتمل 
عمى توليد المفاىيم 
العممية باستخدام  

كل من منحى 

القدرة عمى تصميم 
التدريس  باستخدام 

طرق االستقراء 
واالستنباط 

د صفا زيد .ا
 الكيالني

 اتجاىات التدريس لدى  الثاني
 برونروأوزابل

mailto:����������-safazaid@msn.com
mailto:����������-safazaid@msn.com
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برونر االستقرائي 
 وأوزابالآلستنباطي

 واالستقصاء

Geir, R.  
“Understanding 
Scientific 
Reasoning 
Cawthron, F., and 
Rowell, J., 
“Epistemology 
and Science 
Education”  

ميمات تتطمب 
استقصاء النظرية 
ومحاولة رفضيا 
 لمتأكد من صحتيا

h لقدرة عمى وضع
النظرية محك 

 االختبار

د صفا زيد .أ
 الكيالني

أفكار بوبر عن طبيعة   الثالث
العموم ومضامينيا في 

أفكار : تدريس العموم
 البياجيين

Schwab.J “The 
Structure of the 
Natural Science 
knowledge and 
the Curriculum”  

Driver, R., & 
Erickson, G. 
“Theories in 

Action “  

ميمات تتطمب 
تنظيم المنياج 
روائيا، تاريخيا 
استقصائيا،بما 

يتالءم مع منحى 
البياجيين في 

 التدريس

القدرة عمى تنظيم 
المنياج والتدريس 
 بطريقة استقصائية 

د صفا زيد .أ
 الكيالني

أفكار شواب واتجاىات  الرابع
 البياجيين في التدريس   

 
 
 
 
 

Kuhn “The 
Structure of 
Scientific 
Revolution 
.Kyle,“what Winds 
are Blowing in the 
Intellectual 
Zeitgeist 

ميمات تتطمب 
استقصاء البيئة 

المعرفية والثقافية 
التي أدت إلى 
توليد النظرية 

 وتقبميا

القدرة عمى ربط 
ظيور النظرية 
بالبيئة المعرفية 

والثقافية 
 واالجتماعية 

د صفا زيد .أ
 الكيالني

أفكار كوىن عن طبيعة  الخامس
العموم وتطييقاتيا في 

 التدريس  

Nussba
um,  
J&Nova
k,J. 
“Childre
n 
Concep
tion of 
the 
Earth 
as a 
Cosmic 
Body,” 
Scienc
e  

ميمات لمتمثيل 
المفاىيم 

الجيولوجية بطريقة 
جاىرية قابمة لمفيم 

 لدى الطمبة 

تكوين مفيوم 
عممي  صحيح 

عن الظواىر 
 الجيولوجية 

د صفا زيد .أ
 الكيالني

المفاىيم الشمولية في  السادس
 الجيولوجيا 

Clemen
t, J., 
Overco
ming 
Student
’Miscon
ception 
in 
Physics 

ميمات لتشخيص 
المفاىيم المتولدة 
تمقائيا بخصوص 

الظواىر 
 الديناميكية

تكوين مفيوم 
عممي  صحيح 

 عن الظواىر 

د صفا زيد .أ
 الكيالني

  المفاىيم الشمولية في  السابع
 الحركة 
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Lee,Eic
hinger, 
D., 
Anders
on, C., 
Berkhei
mer, G. 
“Changi
ng 
Middle 
School 
Student
s’ 
Concep
tions of 
Matter 
and 
Molecul
es”,  

ميمات لتشخيص 
المفاىيم المتولدة 

تمقائيا وثقافيا 
والقدرة عمى 

محاكاتيا وتمثيميا 
ديناميكيا 

بخصوص 
ظواىرحاالت 
 المادة الثالث

تكوين مفيوم 
عممي  صحيح 

عن ظواىر حاالت 
 المادة الثالث 

د صفا زيد .أ
 الكيالني

  المفاىيم الشمولية  الثامن
بخصوص نظرية الحركة 

 الجزيئية

Asimov
, I. 
“Asimo
v’s 
Biograp
hical 
Encyclo
paedia 
of 
Scienc
e and 
Techno
logy”  

ميمات لتشخيص 
المفاىيم المتولدة  
تمقائيا بخصوص 

 طبيعة المادة 

تكوين مفيوم 
عممي  صحيح 

 عن   المادة

د صفا زيد .أ
 الكيالني

المفاىيم الشمولية  التاسع
 بخصوص طبيعة الذرة

Anders
on, C., 
Smith, 
E. 
“Childre
n’s 
Concep
tion of 
Light 
and 
Colour: 
Develo
ping 
the 
Concep
t of 
Unseen 
Rays”  

ميمات لتشخيص 
المفاىيم المتولدة  

تمقائيا وثقافيا  
بخصوص الضوء 

 والصوت 

تكوين مفيوم 
عممي  صحيح 

عن ظاىرتي 
الضوء والصوت  
بغض النظر عما 

يتولد  تمقائيا 
 وثقافيا

د صفا زيد .أ
 الكيالني

 المفاىيم الشمولية  العاشر
بخصوص الضوء 

 والصوت

Asimov,“
Asimovs 
Biograp

hical 
Encyclo
paedia 

of 
Science 

and 
Technol

ogy”  

ميمات لتشخيص 
المفاىيم المتولدة 
تمقائيا بخصوص 
المفاىيم الكيرو 

 مغناطيسية

تكوين مفيوم 
عممي  صحيح 

عن الظواىر 
الجيولوجية بغض 
النظر عما يتولد  

 تمقائيا

د صفا زيد .أ
 الكيالني

المفاىيم الشمولية  الحادي عشر
بخصوص الكيربائية 

 والمغناطيسية

Zaid, 
Safa 
“Teachi
ng for 
Underst
anding 
Scientifi
c 
concept

ميمات لتشخيص 
المفاىيم المتولدة 

تمقائيا وثقافيا 
بخصوص المادة 

العضوية ووظائف 
وعرض األجيزة 

تكوين مفيوم 
عممي  صحيح 
عن  الظواىر 

المرتبطة بالمادة 
العضوية ووظائف 

األجيزة  ابغض 

د صفا زيد .أ
 الكيالني

المفاىيم الشمولية  الثاني عشر
بخصوص األصل 

التكويني لممادة العضوية 
ووظائف األجيزة في 

 الحيوانات الراقية
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1.  
 

  

s and 
Principl
es 
using 
Metapr
ocedur
al 
Reorga
nization 

المفيوم بطريقة 
 روائية استقصائية

النظر عما يتولد  
 تمقائيا وثقافيا

Zaid, 
Safa 
“Teachi
ng for 
Underst
anding 
Scientifi
c 
concept
s and 
Principl
es 
using 
Metapr
ocedur
al 
Reorga
nization 

ميمات لتشخيص 
المفاىيم المتولدة  

تمقائيا وثقافيا  
بخصوص التآزر 

 والوراثة والتطور

تكوين مفيوم 
عممي  صحيح 

عن الظواىر 
المرتبطة بمفاىيم 

التآزر والوراثة 
والتطور بغض 

النظر عما يتولد  
 تمقائيا وثقافيا

د صفا زيد .أ
 الكيالني

المفاىيم الشمولية  الثالث عشر
بخصوص التآزر والوراثة 

 والتطور  

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية.21

 :يتم تطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية
 .منحى ىيمدا تابا  لتفيم منحى الفمسفة الوضعية في تدريس العموم-  منحى أوزابل واالستقصاء–منحى برونر  واالستنباط - استخدام االكتشاف -1
 . استخدام طرق البياجيين في التغيير المفاىيمي لتفيم منحى بوبر عن توليد النظرية العممية و محاولة رفضيا لمتأكد منيا -2
منحى فيكوتسكي النفس اجتماعي   لتفيم أفكار كوىن عن البيئة االجتماعية الثقافية التي أدت –استخدام التعمم التعاوني واالستخدام المغوي الدقيق  -3

 لتوليد النظرية العممية وتقبميا ثم تطويرىا

 أساليب التقييم ومتطلبات المادة.22

 :يتم إثبات تحقق نتاجات التعمم المستيدفةمن خالل أساليب التقييم والمتطمبات التالية
 :يتثبت من خاللو من قدرة الطالب عمى تفيم المواضيع التي يتطمب فييا تنظيم المنياج وتدريسو باستخدام: امتحان أول

أفكار بوبر بتوليد النظرية –منحى البياجيين- التغيير المفاىيمي الشمولي بتقبل النظرية أو رفضيا- االستقصاء، د- االستنباط، ج-  االكتشاف، ب - أ
أفكار كوىن بالبيئة -  منحى التوجو النفس اجتماعي–مرونة تقبل أفكار اآلخرين والتنبو إلى مواضع االستخدام الخاطيء ألفكاره - العممية، ه

 %30. االجتماعية التي تدفع لتغيير األفكار
يتثبت من خاللو من تكوين نظرية عممية شمولية لدى الطالب بخصوص النظريات العممية الشمولية التي أدى تغييرىا إلى قفزة نوعية في : امتحان ثان

 %30. المفاىيم العممية والتكنولوجيا المتعمقة بيا
 .يضم التقويم سائر المتطمبات في االمتحان األول والثاني: امتحان نيائي

 السياسات المتبعة بالمادة.23

إذا لم يقدم : الوقت المحددت في  وتسميم الواجبااتالغياب عن االمتحان- ب ساعات6: يتم حرمان الطالب إذا تجاوز غيابو أسبوعان:  والغيابسياسة الحضور- أ
يقدم الطالب إلى مجمس الضبط إذا : الغش والخروج عن النظام الصفي- . الطالب عذرا مقبوال لتغيبو عن أداء االمتحان تعتمد عالمتو صفرا وال يسمح لو بأدائو

 قام بالغش أو الخروج عن النظام الصفي

- وتسمم الدرجات خالل أسبوعين من انعقاد االمتحان، وتناقش اإلجابات النموذجية في المحاضرة بعد تسميم الدرجات: إعطاء الدرجات- ه
 مكتبة الكلية ومكتبة الجامعة وخدمات الشبكة العنكبويتة: تسيم في دراسة المادةالتي والجامعة بالخدماتالمتوفرة
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 المراجع.25

 

 .المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتيا لمموضوعات المختمفة لممادةالكتب - أ
 مخطوط، الكيالني صفا، طبيعة العمم االعتيادي

 مخطوط، الكيالني صفا، طبيعة العمم الثوري
 المخطىطاث مستمدة من المقاالث لمنظري طبيعت العلىم وتدريسها في الجدول ب–مخطوط، الكيالني، صفا،  المفاىيم الشمولية وتعميميا
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