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 تعليم و تعلم المفاهيم العلمية

  مادة علوم الطبيعة و الحياة نموذجا         
 

  سالم بوجمعة / أ 
Sellam. Sellam 5 @ Gmail. com 

   )الجزائر( جامعة قاصدي مرباح ورقلة
  

  :ملخص

يكفي أن نتصفح البرامج التعليمية من السـنة األولـى متوسـط إلـى السـنة الرابعـة '' 
الطبيعـة و الحيـاة مـثال، لنجـد نفـس المفـاهيم أو الجهـاز المفـاهيمي  متوسط في مادة علـوم

خاضـعة إلعـادات تنظـيم متعـددة تماشـيا في الغالب، تتسلق مختلـف المسـتويات التعليميـة 
مــع الخصوصــيات الســيكولوجية للتالميــذ،و متداخلــة مــع بعــض المــواد المتقاربــة كالفيزيــاء 

، ففــي كــل مرحلــة مــن مراحــل التمــدرس يــتم تحديــد مــثال، أو التربيــة الفيزيائيــة التكنولوجيــة
ـــــتعلم ـــــم ل ـــــيم المفهـــــوم أي مســـــتوى صـــــياغته/ الشـــــكل المالئ  Niveau de)و تعل

formulation) أو سجل صياغته(Registre de formulation)   .  
لــــذا كــــان لزامــــا علينــــا كمــــدخل تعليمــــي للمفــــاهيم العلميــــة أن نوضــــح ماهيتهــــا و 

  .علمها و تكوينها مع اقتراح نموذجين لتعليمهاأهميتها و أنواعها و عوائق ت

  علم ، تعليم ، تعلم ، مفهوم ، تدريس :الكلمات المفتاحية
Résumé : 

Cette étude a pour but d’éclaircir les concepts scientifiques 
et leur importance et comment acquérir son apprentissage aux 
apprenants. Pour franchir les obstacles de ces concepts et aboutir à 
les apprendre. 

Les concepts scientifiques sont les noyaux pour l 
‘élaboration des curriculums scolaires . Ceux sont le but principal 
de l’enseignement. 

Les apprenants peuvent gérer ces concepts leurs donnent une 
compétence pour leurs simplifier toutes les réalités, les principes, 
les lois et les théories. 

C’est pour cette raison que l’ enseignant est obligé de  
connaître les différentes méthodes pour enseigner ces concepts 
scientifique.  
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  :مقدمة

في بدايـة األلفيـة الثالثـة، و بدايـة القـرن الواحـد و العشـرين و فـي ضـوء اإلنفجـار 
ـــوجي، و التســـابق المحمـــوم ـــادة و القيـــادة و  المعرفـــي و التكنول ـــدول مـــن أجـــل الري بـــين ال

أاســـية ) بيولوجيـــة، فيزيائيـــة، تكنولوجيـــة، اجتماعيـــة، إنســـانية(الســـيادة، أصـــبحت العلـــوم 
  .االستشرافللتحكم و التنبؤ و 

و إذا كنــا نحتــاج إلــى العلــوم اإلجتماعيــة و االنســانية لفهــم اإلنســان و المجتمــع، 
فإننا نحتاج العلوم األساسية لمسايرة التطور التكنولوجي و للتكيف مع هـذا العـالم المتغيـر 

  .و تلبية الحاجات البيولوجية و للقضاء على الفقر و الجهل و المرض
تعلـيم و تعلـم المفـاهيم العلميـة،لمادة علـوم . الموضـوع و من هنـا تـأتي أهميـة هـذا

الطبيعـــة و الحيـــاة، حيـــث أن هـــذه المـــادة و فـــي مدارســـنا لهـــا أهميـــة كبـــرى أقلهـــا معرفـــة 
  .اإلنسان لذاته و محيطه و أجلها التكيف مع المحيط

لمية من طرف المعلمين مع الحقائق و القـوانين و إن تعليم و تدريس المفاهيم الع
ت ليس باألمر الهين، لذا سنحاول الوقوف على هـذه المفـاهيم ألنهـا حلقـة الوصـل النظريا

، كمـا أن فهـم و تعلـم و تكوينهـا )حقـائق ـــــ مفـاهيم ــــــ قـوانين ـــــ نظريـات(بين البنيـة العلميـة
يسـاعده علـى النمـو المعرفـي و العقلـي و اكتسـاب خبـرات جديـدة يوظفهـا فـي  لدى التلميـذ
  .حياته اليومية

في البداية سنتطرق إلى تعريف المفهـوم لغـة و اصـطالحا، و أهميـة المفـاهيم، و 
  .أنواعها، مع التعرض ألهمية المفاهيم الرئيسية

ثم نتطرق إلى تعلم المفاهيم العلمية و العوامل المؤثرة فيها و نضـرب مثـاال علـى 
  .في تعلم و تكوين المفاهيم العلميةتعلم مفهوم، و صعوبات 

  .ر نتطرق إلى طرق تعليم المفاهيم العلمية مع نصائح لتدريسهاو في األخي
  )1()2001(يعرف قطامي  : تعريف المفهوم

و هو األمـر المـدرك و وجـود المفهـوم وجـود '' فهم''اسم مفعول من : المفهوم في اللغة ــ1
  .فقدان المناعة المكتسبة: ذهني مثال

  :في اإلصطالح  المفهوم ــ2
  :معاني المفهوم كالتالي) 1959(يعرف قاموس التربية •
  .ـ فكرة أو تمثيل للعنصر المشترك الذي يمكن بواسطته بين المجموعات أو التصنيفات1
  .ـ أي تصور ذهني عام أو مجرد لموقف أو أمر أو شيء2
  .ـ فكرة أو رأي أو صورة ذهنية3
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 KLAUSMEIER:تعريف كلوزماير •
مـــة التــي يكونهـــا المـــتعلم مـــن مجموعـــة االســتدالالت الذهنيـــة المنظ: المفهــوم هـــو

  .األشياء أو األحداث المتوافرة في البيئة
  :تعريف ودورث و ماركوس •

المفهوم الذي يهمله أي متعلم عـن أي شـيء مـن األشـياء، ال يحـدد فقـط بتعريـف 
  .هذا الشيء بل يشتمل المفهوم على كل ما يعرف هذا المتعلم عن الشيء من خصائص

  :BRUNERتعريف برونر •
التـــــي يســـــتخدمها المعلـــــم أو الباحـــــث فـــــي بحثـــــه  (terms)مـــــن المصـــــطلحات مجموعـــــة 
  )2(:و يشترط توفر ثالثة عناصر في المفهوم. كعناوين

  Etiquetteالتسمية أو البطاقة  ــــ
  Attributsالخصائص األساسية   ــــ
 Exemles األمثلة  ــــ

أن يوجـه أكثـر  فإذا انعدم أحـد هـذه العناصـر انعـدم المفهـوم فمـن الضـروري مـثال
  :مثال. في حالة العكس ال يمكن الحديث عن مفهوم و  من مثال واحد للمفهوم

ــــوان ال فقــــري (و خصــــائص أساســــية ) الحشــــرة(مفهــــوم لــــه تســــمية : الحشــــرة حي
  ...)،مفصلي األرجل،له ثالثة أزواج من األرجل الصدرية 

  .ذبابة ، نملة ، نحلة: و أمثلة
يـدل علـى  (sign)أو رمـز  (clue)كلمـة ،إشـارة المفهـوم هـو اسـم أو:تعريـف قطـامي  •

  .التصور أو األشياء المحسوسة، و هو وسيلة اتصال
  :من خالل هذه التعاريف نصل إلى أن المفهوم هو

  .ـــ صورة أو تصور أو تمثل ذهني أو فكرة مجردة1
  .ـــ استدالل ذهني2
  .ـــ تعريف أو مجموعة خصائص الشيء3
  .ـــ مصطلحات4
  .ـــ تصنيفات5

  )3: (أهمية المفاهيم

  .فهي مفتاح المعرفة .لتساعدنا على مواجهة عالمناالمفاهيم أدوات ذهنية نطورها  ــ1
لـى حـدث أو خبـرة علدى المتعلم حينما يستخدمها باستمرار لتـدل  معنىيصبح للمفردة  ــ2

  .فهي تزود بالمعاني و تعطي فهما ذا معنى. 
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ـــ3 تفوقــا فــي التحصــيل و المعالجــة تكــوين المفهــوم يظهــر المــتعلم الــذي يمتلــك مهــارات  ـ
  .لألفكار

وتســـاعد علـــى ممارســـة اســـتراتيجيات  .أســـاس التفكيـــر كلـــهالمفـــاهيم الحســـية المدركـــة ـــــ 4
  .التفكير

  .توفير خبرات غنية و متنوعة مما يساهم في تكوين مفاهيم أكثر فائدة ــ5
  .ة للمتعلم نحو تحقيق الفهمتزيد الكفاية و الفاعلية الذاتية كما تثير الدافعي ــ6
  .بناء قاعدة معرفية و تكوين مبادئ و تعميمات ــ7
  . ضرورية لتفاهم الناس وتواصلهم بطريقة واضحة ــ8
  .تساعد على انتقال أثر تعلم لمواقف جديدة ــ9
  .تنظيم الخبرات و العالم اإلدراكي ــ10
  .تساعد على اشتقاق فرضية في بداية موقف التعلم ــ11
  :واع المفاهيمأن

هناك اختالفـات كبيـرة فـي تحديـد أنـواع المفـاهيم لكننـا نقتصـر علـى األنـواع التـي 
  ):1962(و برونر) 2001(ذكرها قطامي

  :يذكر قطامي األنواع التالية للمفاهيم
    (Concerte concepts)ــ المفاهيم الحسية1

ين الصـلب و السـائل و وهي المفاهيم التي يتم إدراكها عـن طريـق الحـواس مثـل التمييـز بـ
  .فوق ، تحت ، أقرب ، أبعد: قد تكون المفاهيم عالئقية كمفاهيم

  (Defined concepts)ــ المفاهيم المعرفية2
أو المفـــاهيم المجـــردة و هـــي غيـــر حســـية و التـــدرك إال بتعريفهـــا عـــن طريـــق األلفـــاظ أو 

أو أخالقيـــة الكلمـــات أو الرمـــوز، أو الصـــيغ الرياضـــية مثـــل مفـــاهيم الحجم،الطـــول، 
  .كالصدق و الوفاء، فكلها مفاهيم ألشياء أو صفات ألشياء أو لعالقات

   (Symbolic concepts)الرمزيةـــ المفاهيم 3
فالسيارة مفهـوم شـيء يسـير نركبـه لنصـل إلـى مكـان معـين و هـو . المفهوم يمثل شيئا ما 

  .شيء يدل على الرفاهية و الغنى أو االبتكار و العجب
  :م الخارجيةـــ المفاهي4

  .تلك المفاهيم التي تفرض علينا كاألنظمة المتبعة في المكتبات
  :ـــ المفاهيم الداخلية5

  .تلك المفاهيم التي نضعها ألنفسنا لتساعدنا على التعامل مع تعقيد خبراتنا الخاصة بها
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  :أما برونر و زمالؤه فيذكر ثالثة أنواع من المفاهيم و هي
ـــ المفــاهيم الموحــدة1 و هــي المفــاهيم المعروفــة  (Conjunctive concepts) الرابطــةأو  ـ

. بمجموعـــــة مـــــن الخصـــــائص المشـــــتركة بـــــين مجموعـــــة مـــــن األشـــــياء أو المواقـــــف 
  ...  .الثدييات ، الفقريات ، المعادن:مثال

ــــر الموحــــدة2 ــــاهيم غي ـــــ المف ، و تعــــرف بمجموعــــة   (Disconjunctive concepts)ـ
  .ن األشياء أو المواقفالخصائص المتباينة بين مجموعة م

و هـي التـي تـربط العالقـة بـين أكثـر مـن   (Velational concepts)ـــ المفـاهيم العالئقيـة3
  :عالقتهما تشكل مفهوم جديد مثال مفهوم ،

  100×العمر العقلي   =ـــــ نسبة الذكاء
  العمر الزمني                         

لعلمية من حيث التنوع و الكثرة ، األمر إن المفاهيم العلمية شأنها شأن الحقائق ا
ــم المختلفــة  الــذي يجعــل تعلمهــا مــن الصــعوبة بمكــان ، و المفــاهيم العلميــة فــي فــروع العل
بلغــت حجمــا كبيــرا لــذلك يوجــه التربويــون فــي مجــال تــدريس العلــوم اهتمــامهم نحــو تحديــد 

  بـين مفـاهيم فرعيـة عدد محدود نسبيا من المفاهيم الرئيسية التـي تمثـل نتـاج العلـم و تـربط
، و تظهــر فــي نفــس الوقــت الوحــدة بــين ) * يمكــن تمثيلهــا علــى طريــق خــرائط المفــاهيم( 

و قد اتخـذ الـبعض مـن مثـل هـذه المفـاهيم األساسـية غايـات تعليميـة . فروع العلم المختلفة
يهـدف تـدريس العلــوم إلـى تحقيقهـا، فهنــاك مفـاهيم رئيسـية و أساســية يجـب التركيـز عليهــا 

كتــاب الســنة الرابعــة متوســط علــوم الطبيعــة و الحيــاة هنــاك مجــاالت مفاهيميــة كبــرى ففــي 
تتضـمن مفــاهيم جزئيــة و مــن المفــاهيم المجاليـة الكبــرى التغذيــة، الوراثــة، االتصــال و مــن 

  ...فاهيم الجزئية المغذيات ، الجين،الشفرةالم
توضـح العالقـات  إن المفاهيم الرئيسية تربط بين الحقائق و التفصيالت الكثيـرة و

  .القائمة بينها
كمــا تــؤدي دراســتها إلــى زيــادة قــدرة التالميــذ علــى اســتخدام وظــائف العلــم و التــي 

كما تحقـق دراسـتها وظيفيـة المعلومـات التـي تسـاعد . تتمثل في التفسير و التحكم و التنبؤ
لتـي يمكـن التالميذ على فهم و تفسير كثير من األشياء التي تثير اهتمـامهم فـي البيئـة و ا

  )4.(أن يتعلموها
و خالصـة القـول فإنــه يمكننـا أن نحــدد أهميـة اسـتخدام المفــاهيم العلميـة الرئيســية 

  .في الفقرة التالية
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  )5(أهمية استخدام المفاهيم العلمية الرئيسية

إن تعلم التالميذ للمفاهيم العلمية الرئيسية له أهميته و فوائده المتعددة التي يمكن 
  :ا يليأن نلخصها فيم

ـــ المفاهيم الرئيسة أكثر ثباتـا و بالتـالي أقـل عرضـة للتغيـر مـن المعلومـات القائمـة علـى 1
مجموعة من الحقائق و المعلومـات القائمـة علـى مجموعـة مـن الحقـائق و المعلومـات 
المصــورة ألن المفــاهيم الرئيســية تــربط بــين الحقــائق و التفصــيالت الكثيــرة و توضــح 

كمـا أنهـا تسـمح أيضـا بـالربط بـين مجموعـات مـن األشـياء و . نها العالقات القائمة بي
  .وهذا يساعد على زيادة فهمهم لمادة العلم وطبيعته. األحداث و الظواهر 

ـــ تصنف المفاهيم الرئيسية عددا كبيرا مـن األشـياء و األحـداث و الظـواهر فـي البيئـة و 2
ن تعقــد البيئــة و ســهولة تجمــع بينهــا فــي مجموعــات أو فئــات تســاعد علــى التقليــل مــ

  .دراسة التالميذ لمكوناتها و ظواهرها المختلفة 
ـــ تؤدي دراسـة المفـاهيم الرئيسـية إلـى زيـادة اهتمـام التالميـذ بمـادة العلـوم كمـا تزيـد عـادة 3

من دوافعهم لتعلمها و حفز البعض على منهم إلى التعمق في دراسـتها و التخصـص 
  .فيها

الرئيســة إلــى زيــادة قــدرة التالميــذ علــى اســتخدام وظــائف العلــم كمــا تــؤدي دراســة المفــاهيم 
الرئيســية ة التــي تتمثــل فــي التفســير و الــتحكم و التنبــؤ، و علــى التخطــيط ألنــواع مــن 

  .النشاط العلمي يؤدي إلى اكتشافهم ألشياء جديدة و تعلمها
يـة المعلومـات ــــ يترتب على كل ما تقـدم أن يحقـق دراسـة المفـاهيم الرئيسـية معيـار وظيف4

فهــي تســاعد التالميــذ علــى فهــم و تفســير كثيــر مــن األشــياء التــي تثيــر انتبــاههم فــي 
كمـا أنهـا تزيـد مـن قـدرتهم علـى . البيئة و التي يمكـن أن يسـتجيبوا إليهـا أي يتعلمونهـا

  .استخدام المعلومات في مواقف حل المشكالت
ـــــاهج و بنـــــاء وحـــــداتها فـــــإن ا5 ــــــ و فـــــي مجـــــال التخطـــــيط للمن ـــــوفر ــ لمفـــــاهيم الرئيســـــية ت

و بالتـــالي فهـــي تخـــدم كخيـــوط . أساســـاالختيار خبـــرات و مواقـــف الـــتعلم و تنظيمهـــا
  .أساسية في النسيج العام للمنهج
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  Learning concept: تعلم المفاهيم  
قـــد يصـــبح الـــتعلم اإلنســـاني مســـألة بالغـــة الصـــعوبة و التعقيـــد و يحتـــاج ألعمـــال 

يستجيب باستجابة محـددة لكـل مثيـر يواجهـه فـي حياتـه و  ممهدة توجب على اإلنسان أن
لكــــن اإلنســــان و لحســــن حظــــه ال يتعامــــل مــــع المثيــــرات التــــي يواجههــــا فــــي بيئتــــه بهــــذه 

  .الطريقة،ألن لديه القدرة على التعميم
ثالثــة أفكــار رئيســية حــول المفهــوم و طبيعــة  (Gagne)و لقــد اســتخلص جانييــه

  )6: (تعلمه و هي
  .مليات عقلية استقالليةــــ المفهوم ع1
  .ــــ يتطلب تعلم المفهوم عمليات التمييز بين األمثلة و الالأمثلة2
ـــــ األداء الـذي يـدل علـى تمكـن المـتعلم مــن تعلـم المفهـوم هـو قدرتـه علـى وضـع األمثلــة 3

  ).التصنيف(في الصنف 
  )2001قطامي ( العوامل التي تؤثر في تعلم المفهوم* 

  :وامل تؤثر في عملية تحديد المفهوم و هيويمكن تحديد ثالثة ع
  .خصائص المتعلم .1
  .خصائص الموقف التعليمي .2
خصــائص المــؤثرة يمكــن تحديــد بعــض المعيقــات التــي تحــول دون اكتســاب المفهــوم،  .3

 :تتمثل هذه المعيقات في
  .ــ توقف المعنى على الخبرة ،الكلمة ال تعني أكثر مما تمثله في خبراتنا1
نويــات ،اللغــة تمثــل أشــياء عامــة يصــعب فهمهــا، و أن كثــرة التجريــد ــــ صــعوبة فهــم المع2

  .تقلل من استيعاب المفردة
  .ــ ازدحام المفاهيم الجديدة و زيادتها3
  .ــ اعتماد المعنى على السياق4
  .ــ تداخل خصائص المفهوم مع مفهوم آخر مشابه5
يمي ـــــــــــ غيــــــــــاب التحديــــــــــد المفـــــــــاهيمي المترتــــــــــب عــــــــــن عمليـــــــــات التحليــــــــــل المفــــــــــاه6

 .(Conceptual analysis)للمفهوم
  .وجود مفاهيم غامضة في ذهن المتعلم أو خبراته تتعلق بالمفهوم الجديد7
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  :مثال على  تعلم مفهوم

  ):1989(تعليم مفهوم حسب ما أورده بلقيس /هذا مثال على تعلم
  )أي ما يقوم به كل من المعلم و المتعلم في التعامل مع المفهوم المدرس(

ـــــــــــــــــــل المهمـــــــــــــــــــة  تحلي
  التعليمية

  سلوك التلميذ التعلمي  سلوك المعلم التعليمي

                                          
  
  
  

  أـــ يعد التلميذ السمات
ـــــــــــــة  ـــــــــــــزة الجوهري الممي

  للمفهوم

  أـــ يشرح السمات المميزة 
  .يضرب الكثير من األمثلة_ ب
يســـتعيد المعلومـــات التـــي ال صـــلة _ ج

  .لها بالموضع
  .يرتكز على السمات الجوهرية _د
  يحتار أمثلة ذات معنى للتالميذ،_ ه

  .و مألوفة لهم
يتــــدرج فــــي عــــرض أو اســــتخالص _ و

  .السمات الجوهرية المستهدفة

  يالحظ ما يقدمه المعلم •
  يكرر و يسمع •
  يكتب مالحظات •
  يتذكر •

يظهـــــــــــــر فهمـــــــــــــه _ ب
للمفهــــــــــــوم و ســـــــــــــماته 

  المميزة

  يطرح أسئلة و يطلب نشاطات تؤدي*
  :مساعدة التلميذ علىإلى 
  تفسير و استيعاب المفهوم. 
  تمييز المفهوم. 
  ترجمة المفهوم وشرح. 

ـــــــــة  ـــــــــة المنتمي يصـــــــــنف األمثل
  .وغير المنتمية

ـــــــــــــد مـــــــــــــن  يســـــــــــــتخلص المزي
  .السمات

  .يلخص السمات ويستذكرها

  يطبق المفهوم _ ج
انتقـــــــــــــال ( يســـــــــــــتخدمه

  )التعلم

تكـوين أمثتـه الخاصــة بـه حيـث يــوفر . 
تــــــيح للتلميــــــذ فرصــــــة مواقــــــف جديــــــدة ت
  .توظيف ما تعلم

  .يستخدم المفهوم في مواقف جديدة . 
  .تقويم تعلم المفهوم المستهدف. 

يســـتخدم المفهـــوم فـــي مواقـــف 
  .جديدة 

ــــــــدل علــــــــى اكتســــــــاب  ممــــــــا ي
  .كفاءة

مــن ) اســتجابات مثيــرات(ففــي المثــال المقــدم نالحــظ التفاعــل مــع المفهــوم المقــدم 
  األمثلة و الالأمثلة 
  :ريف أو من التعريف إلى األمثلة و الالأمثلة فهناكإلى التع

ـــــة الشـــــيء أمامـــــه زادت خصـــــائص المفهـــــوم و تغيـــــرات : المالحظـــــة* كلمـــــا زادت وظيف
  )الحظ السمات المميزة الجوهرية(لديه
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التعــرف علــى الشــيء ، و تســميته و إدراك ميزاتــه الخاصــة ، و التفاصــيل، مــن المعلــوم *
  إلى المجهول

  .مما يساهم في نمو المفاهيم. رات الذاتيةو انطالقا من الخب
ـــرة ، * ـــه زيـــادة الخب ـــه، يترتـــب علي ـــى مـــا تـــم مالحظت حينمـــا يتحســـن المفهـــوم بالتـــدرب عل

  .فتصبح لألشياء معاني مشتقة أو رمزية
تــدخل هــذه المفــاهيم الجديــدة فــي خبــراتهم المباشــرة حيــث يتمثلونهــا و : الخبــرة المباشــرة*

و هــذا مــا يــؤدي بنــا إلــى ) انتقــال أثــر الــتعلم(ف جديــدة يســتطيعون اســتخدامها فــي مواقــ
الوقوف علـى صـعوبات تعلـم المفـاهيم العلميـة ذلـك أن الخبـرات المباشـرة و غيـر المباشـرة 

  .تختلف باختالف التالميذ
  :صعوبات تعلم وتكوين المفاهيم العلمية

تعلـق بطبيعـة إن تعلم المعرفة العلمية ال يخلو من الصعاب سواء كانت هذه الصـعوبات ت
المعرفـــة العلميـــة نفســـها أم بطريقــــة عـــرض هـــذه المعرفـــة و مــــدى فهـــم و اســـتيعاب مــــن 
يعرضها ، إذ أن المفاهيم العلمية تتفـاوت مـن حيـث أنواعهـا و بسـاطتها  تعقيـدها، و هـذا 

  :التفاوت يلقي بظالله على تعلم تلك المفاهيم ، و من هذه الصعوبات
يتمثـل فـي مـدى فهـم التلميـذ للمفـاهيم المجـردة أو المفـاهيم  ــــ طبيعة المفهوم العلمـي ، و1

  .إلخ...التغذيةـــ المغذيات ــــ التناسل: المعقدة كما في مفهوم
ــــ الخلط في معنى المفهـوم أو فـي الداللـة اللفظيـة لـبعض المفـاهيم العلميـة خاصـة التـي 2

  ...ئياأليض، التوازن البي: تستخدم كمصطلحات علمية كما في مفاهيم 
ــــ النقص في خلفية التلميذ العلميـة فمـثال عنـدما يـدرس التلميـذ مفهـوم التبخـر، فـإن تعلـم 3

الحـرارة، : المفهوم العلمي يعتمد على بعض المفـاهيم العلميـة السـابقة كمـا فـي مفهـوم 
  .و مفهوم الحالة السائلة ، و مفهوم الحالة الغازية، و مفهوم التغير الطبيعي

  .لم المفاهيم العلمية السابقة و الالزمة لتعلم المفاهيم العلمية الجديدةــــ صعوبة تع4
أما صعوبات تكوين المفاهيم العلمية فمعظمها ناجم عـن عوامـل خارجيـة بالنسـبة 

  للتلميذ، فليس له 
  .عليها و من هذه الصعوبات أي سلطات

ى المفــاهيم فيهــا المنـاهج الدراســية غيــر المالئمــة ال تراعــي خلفيـة التلميــذ و ال تتماشــ -1
مـــع مســـتويات التالميـــذ، و نشـــاطاته وال يســـتطيع التلميـــذ تنفيـــذها ، و هـــذا غالبـــا مـــا 

 .يكون ناتجا عن بناء المناهج أو نقلها دون مراعاة الظروف المحلية
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تعتبـــــر لغـــــة التـــــدريس مهمـــــة فـــــي اســـــتيعاب التالميـــــذ للمفـــــاهيم : العوامـــــل اللغويـــــة -2
 )سعيداني(العلمية

تــؤثر طــرق التــدريس فــي تكــوين المفــاهيم العلميــة و اســتيعابها لــدى : سطــرق التــدري -3
 .التالميذ

و يــــرتبط هــــذا بطــــرق و أســــاليب التــــدريس التــــي يســــتخدمونها فــــي : معلمــــو العلــــوم -4
) المعلمـــون(ممارســـاتهم التدريســـية، كمـــا يـــرتبط بمـــؤهالتهم العلميـــة ، و مـــدى فهمهـــم

 .ته و مدى دافعيتهللمفاهيم العلمية و مدى ارتباط المعلم بمهن
  طرق تدريس المفاهيم العلمية

لقــد تعــددت الدراســات و األبحــاث حــول األســاليب المتبعــة فــي تــدريس العلــوم ،  
فــي تحقيــق األهــداف المنشــودة مــن تدريســها ، و مــن االنتقــادات التــي مــا  ومــدى فعاليتهــا

لومـات بحيـث التركيز على تحصيل المع: تدريس العلوم حتى اليوم  زالت توجه إلى طرق
بمثابـة الهـدف الوحـــيد مـن العمــليـــة التعــــليــمــيـــة ممـا أثــــر بشــكـــل  وضع في االعتبار أنهـا

ــــر علـــى مـــدى فعاليتهــــا و  ــــرق تــدريـــــس المعلومـــات و انعكــــس هـــذا األثـ ــــر فـــي طـــ أو بآخـ
  .هم و توظيف المعلوماتتتعلق بالف ذلك من قدرات تأثيرهـا في التالميـذ و ما يتعلق بكـل

ـــرات شـــملت  ـــة بإصـــالحات و تغيي ـــون و المهتمـــون بشـــؤون التربي ـــام المرب ـــد ق و ق
و أســاليب التــدريس ، و ازداد االهتمــام بالمفــاهيم و المبــادئ األساســية  المــادة األكاديميــة

التلميذ لتصبح بعد ذلك جزءا مـن البنـاء اإلدراكـي للتالميـذ ممـا  التي يمكن تعلمها من قبل
سبها قوة تمكن التالميذ من التنظيم المعرفي و استيعاب مضـمونها و فهمهـا فهمـا جيـدا يك

يتميــز بالتبويــب و التصــنيف الســليم و ذلــك يؤكــد علــى أن فهــم أو تعلــم مــادة معينــة يمــنح 
الفـــرد قـــدرة ذاتيـــة لـــتعلم مـــادة أخـــرى ، لـــذلك فـــإن مهمـــة التعلـــيم المدرســـي تـــتلخص فـــي 

حة للمـواد األكاديميـة و تقـديمها للتالميـذ بصـيغ مفيـدة و استخالص و تمييـز مفـاهيم واضـ
  .بناءة 

ولكي يتمكن المعلم من توصـيل المعلومـات و المفـاهيم إلـى عقـول التالميـذ يجـب 
  )منصور أحمد غوني .( أن يكون المعلم نفسه مدركا لهذه المفاهيم و متمكنا منها 

  :و تعلم المفاهيم العلمية بطريقتين هما 
و نمـوذج برونـر  -نمـوذج جانييـه  :وتشمل  :يم بالطريقة االستقرائية هالمفاتدريس ـــ 1

  .هيلدا تابا  ونموذج  -
ــــ 2 ـــاهيم بالطريقـــة االســـتنتاجية ـــ نمـــوذج ميـــرل و تنيســـون ، : و تشـــمل : تـــدريس المف

  .ونموذج كلوز ماير 
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  .في الطريقة األولى ـــ االستقرائية'' برونر''و سنأخذ نموذج 
  مقدمة 

د نمـــاذج تـــدريس المفـــاهيم بالطريقـــة االســـتقرائية علـــى اســـتراتيجيات العـــرض تســـتن
لمادة التدريس حيث يبدأ المعلم بالجزيئات للوصـول إلـى الكليـات أو القاعـدة العامـة فيقـدم 
التعريف و األسئلة و الالأسئلة ليصل إلى القاعدة العامة أو القانون العام مثال على ذلك 

جموعـة مــن الحيوانـات التدريبيـة المختلفــة و يتعـرف التالميــذ حيـث يعــرض م/ التـدريبات :
  .على خصائص و أخرى مخالفة لها

لنصـل إلــى القاعــدة أن الثــدييات هــي حيوانـات لبونــة ذات دم حــار يكســو جســمها 
  .شعر

ولنا أن نتساءل أيهما أفضل؟ و . وهذه الطريقة تختلف عن الطريقة االستنتاجية 
تعليمـــي ظـــرف يســـتدعي فيـــه تطبيـــق مـــا يالئـــم و هاتـــان الجــواب أن لكـــل مقـــام و موقـــف 

و ســــنختار نموذجــــا لكــــل طريقــــة ال للتفضــــيل لكــــن لالقتــــداء و . الطريقتــــان متكاملتــــان 
  .للتمثيل

  :أن عملية تدريس المفهوم تتطلب عدة متطلبات أهمها'' برونر''و يرى 
ختلفة فـي جوانبهـا ـــ مجموعة من األمثلة المتشابهة في بعض جوانبها من ناحية ، و الم1

  األخرى
  .من ناحية ثانية

ــ القدرة على تحديد األمثلة اإليجابية التي تمثـل المفهـوم و اسـتثناء األمثلـة السـلبية غيـر 2
  .الممثلة للمفهوم

  .ــــ القدرة على تشكيل الفرضيات المتعلقة بالمفهوم و إعادة تشكيلها من جديد3
مات أساسية على الصفات أو الخصائص و القـيم ـــــ أن يعمل كل مثال على تقديم معلو 4

  .التي تعزى للمفهوم و توضحه
أســاس نمــوذج ) بــال(و األمثلــة الســلبية ) بــنعم(و تعتبــر عمليــة ترتيــب األمثلــة اإليجابيــة 

  1. ''برونر''تدريس المفهوم عند 
  
  
  

                                                           

1
  .165ــــ125ص  ،،مرجع سابقمحمد حمد الطيطي 
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  .تعليمها  لتعلم المفاهيم و'' كلوزماير''أما الطريقة الثانية االستنتاجية فنختار نموذج 
تسـتند نمـاذج تـدريس المفـاهيم بالطريقـة االسـتنتاجية علـى اسـتراتيجيات العـرض  / مقدمـة 

كأســلوب المناقشــة، و أســلوب المحاضــرة ، حيــث . يســتخدمها المعلــم لمــادة التــدريس التــي
يقــوم المعلــم بعــرض كلــي للقاعــدة العامــة أو القــانون العــام ، ثــم يتوصــل المتعلمــون إلــى 

  .من خالل تطبيقها أو قياسها على القاعدة العامة أو الحاالت الخاصة، صحة الجزئيات
  .ــــ الجانب األول هو عملية تعلمها: تناول كلوزماير المفاهيم من جانبين
  .ــــ و الجانب الثاني عملية تعليمها

  :ــــ نموذج تعلم المفاهيم1
عــدة  يعــرف كلوزمــاير المفهــوم بأنــه معلومــات مطلوبــة عــن خصــائص شــيء أو

  .أشياء بحيث أن هذه المعلومات تختلف من شيء آلخر و م مجموعة ألخرى
ــــا أو  و المفــــاهيم معلومــــات منظمــــة مشــــابهة لمعــــاني الكلمــــات المقبولــــة اجتماعي

و المفـــاهيم تمثــل اللبنــات األساســية فـــي . مقبولــة مــن النــاس الـــذين يتحــدثون بلغــة واحــدة
يم حسـب خبـراتهم التـي مـروا بهـا مـن جهـة و التفكير، فاألفراد الناضجون يكتسـبون المفـاه

حسب أنماط نضـجهم مـن جهـة أخـرى ، وبهـذا يـتم اسـتخدام المفـاهيم للتفكيـر فـي المجـال 
  .الطبيعي و المجال االجتماعي بشكل متوازن، باختالف األفراد

إن الكلمــات تبقــى محــدودة المعنــى و مــع التقــدم العمــري تــزداد الخبــرة و يتطــور 
  .المفهوم 
  :لمفهومتطور ا

  :تطور المفهوم في أربعة مستويات هي'' كلوزماير''يصنف
ويــتم اكتسـاب الفـرد للمفهـوم فــي :   Concerte levelـــــ المسـتوى المحسـوس أو المــادي 1

المستوى المادي عندما يدرك الفرد شـيئا واجهـه فـي موقـف سـابق، و تتمثـل العمليـات 
شــيء ، و تمييــز هــذا الشــيء عــن فـي هــذا المســتوى بتــوفر اإلدراك الحســي لظــواهر ال

غيــره مــن األشــياء و القــدرة علــى تــذكر هــذا الشــيء ثــم يــتم اكتســاب المفهــوم فــي هــذا 
  .المستوى ،و قد اليتم أحيانا أخرى

قــد يــتم اكتســاب المفهــوم هنــا إذا أدرك :  Identify levelــــــ مســتوى الذاتيــة أو المطابقــة2
تـه لمختلـف األمـور الطبيعيـة المحيطـة الفرد شيئا ما مشابها لشيء سابق عنـد مالحظ

  .فيتم اإلدراك و التمييز و التعميم على األشياء المشابهة. به عن طريق حواسه
إن أدنــى مســتوى الكتســاب :  Classifactory levelــــــ مســتوى التصــنيف أو الترتيــب3

المفهوم في مستوى الترتيب أو التصنيف يحصـل عنـدما يسـتجيب الفـرد لمثـالين علـى 
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مثـال علـى ذلـك برتقالـة كـذات الشـيء ، و برتقالـة كجسـم . قل على أنهما متكافئـاناأل
  .يدركها التلميذ و هكذا) لكل مفهوم(صناعي فلكل واحدة خصائص 

عنـدما يــتمكن التلميــذ مـن إعطــاء اســم :  Formal level ـــــ مســتوى التشـكيل أو التكــوين4
نقــول بأنــه قــد تــم اكتســاب المفهــوم  المفهـوم ويعــرف الفــرق بــين أمثلتــه و الأمثلتــه فإننـا

و . فــي مســتوى التشــكيل أو التكــوين ، وذلــك بضــرب أمثلــة متعــددة المفهــوم المكتســب
فــي ضــوء ذلــك يســتطيع الفــرد القيــام بالعمليــات العقليــة المطلوبــة الكتســاب المفــاهيم ، 
مـــن تـــذكر و تمييـــز و تحديـــد وافتـــراض الفرضـــيات و إدراك الخصـــائص فـــي ضـــوء 

ـــة و مـــن ثـــم تقـــويم العمليـــات  المعلومـــات و البيانـــات المتـــوفرة مـــن األمثلـــة و الالأمثل
و يعتمـــد ذلـــك علـــى األســـلوب . العقليـــة و الوصـــول إلـــى اســـتنتاج المفهـــوم المطلـــوب 

  .االستنتاجي في الطريقة التي يستخدمها المعلم في عملية التعليم

  :استخدام المفاهيم

التوسـع فـي اسـتخدامه و علـى النحـو عندما يكتسب الفـرد المفهـوم ، فإنـه بإمكانـه 
  :التالي
ــــ التعميم ألمثلة جديدة و تمييزها مـن الالأمثلـة، فاكتسـاب المفهـوم يسـاعد علـى التعامـل 1

  .بفاعلية مع أمثلة جديدة له ، في مستوى التصنيف و التشكيل و التمييز و التعميم
إلـى التعمـيم بأمثلـة جديــدة ،  ــــ إدراك العالمـات المختلفـة ،بحيـث يسـتطيع األفـراد إضـافةً 2

أن يســـــتخدموا أمثلـــــتهم المكتســـــبة فـــــي أي مســـــتوى لفهـــــم العالقـــــات المتفاوتـــــة بـــــين 
  .المجموعات

ــــ إدراك عالقـــات أخـــرى ،كعالقـــات الســـبب و النتيجـــة، و االحتماليـــة، وتشـــمل بـــديهات 3 ــ
مـن تدعى بالمبادئ العامة ، و العالقـات القانونيـة تعمـل علـى ربـط المجموعـات بـدال 

  .الفردية
ــــ استخدام المفاهيم في حل المشكالت ،إن النشاطات الذهنية التي يقوم بها األفراد لحل 4

مشاكلهم ، تساعدهم على التكيـف مـع البيئـة الطبيعيـة و االجتماعيـة ففهـم المبـادئ و 
القـــوانين و مـــا بينهمــــا مـــن عالقـــات يســــهل عمليـــة حـــل المشــــكالت و أهـــم العوامــــل 

ؤثر في تعلم المفاهيم هـي كـم و نـوع مـادة التـدريس ألنهـا تعمـل علـى الخارجية التي ت
  تحديد وسائل وخطوات اكتساب المفهوم
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  :نموذج تعلم المفاهيم

تتمثــل الخطــوة األولــى فــي تعلــيم المفــاهيم فــي حاجــة المعلمــين أنفســهم إلــى إتقــان 
فـــي عملهـــم  المفـــاهيم الرئيســـية فـــي ميـــادين تخصصـــاتهم أثنـــاء دراســـتهم ليكونـــوا فـــاعلين

التعليمــي، و علــيهم أن يكونــوا قــادرين علــى تحليــل المفــاهيم و اســتخداماتها قبــل تدريســهم 
لتلك المفـاهيم، و القيـام بطـرح أسـئلة عنهـا و تحليلهـا بالنسـبة للمفـاهيم األساسـية ، و فيمـا 
ـــيم المفـــاهيم بالشـــكل  يلـــي توضـــيح المهـــارتين اللتـــين تلزمـــان المعلـــم حتـــى يـــتمكن مـــن تعل

  .وبالمطل
  :مهارة تحليل المفاهيم أــــ

  :ينبغي على المعلمين القيام بمهمة تحليل المفاهيم و ذلك باتباع الخطوات التالية
  .ــ تعريف المفهوم بعبارات محددة و واضحة1
ــــ تطــابق خصــائص المفهــوم المقصــود و تماثلهــا، و كــذلك الخصــائص التــي لــيس لهــا 2

  .عالقة بالمفهوم
ـــ تحديــد أمثلــة و ال3 أمثلــة المفهــوم التــي ستســتخدم فــي التــدريس و التــي ستســاعد الطلبــة ـ

  .على اكتسابها 
ــ تحديد التصنيف الذي سيشكل المفهوم جزءا منه مع اإلشارة للمفـاهيم األخـرى فـي هـذا 4

  .التصنيف
  .ــ تسجيل المبادئ الممثلة للمفهوم5
  .مبدأ، أو كالهما معاــ وضع عدد من المشكالت التي يعتمد حلها على المفهوم أو ال6

ــة ،فــإن ذلــك يعمــل علــى تســهيل  إن المعلــم حتــى إن لــم يكمــل هــذه الخطــوات الســبع كامل
  .مهمته في التعليم و تسهيل عملية اكتساب المفاهيم من جانب التالميذ

  :مهارة تحليل األمثلة المحتملةـــ ب ـ

رض عـددا مـن تكمن أهمية إتقان هذه المهارة في تحديد مقدار الصعوبة التي تعت
ـــة لتحديـــد األمثلـــة و الالأســـئلة علـــى مفهـــوم مـــا فعمليـــة التحليـــل و الحصـــول علـــى .الطلب

  :معلومات تتم وفق اآلتي
ــــ يقــوم المعلــم بتحديــد المفهــوم المنــوي دراســته و مجموعــة الطلبــة الــذين ســيتعلمونه، و 1

  .يعرف المفهوم بما يناسبه من كلمات
  .لالأسئلة على المفهوم المقصود تدريسهــ تحديد أكبر عدد من األسئلة و ا2
ــــ بعدئـــذ يطـــرح المعلـــم التعريـــف و األمثلـــة و الالأمثلـــة علـــى الطلبـــة ، دون توضـــيح أو 3 ـ

  .شرح
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ـــ يســأل المعلــم الطلبــة فــي أن يضــعوا عالمــة معينــة علــى كــل مثــال للمفهــوم و عالمــة 4 ـ
  .أخرى مختلفة على كل المثال خاص به 

ات ،بوضع عالمات بين الصواب من الخطأ، و تحديد نسـبة ــ يتم بعدئذ تصحيح اإلجاب5
من الطلبة بتحديـد %) 50(فإذا أخطأ  . الخطأ لألمثلة و الالأمثلة و مقدار الصعوبة
لمفهـــوم آخر،فـــإن األول أكثـــر %) 15(األمثلـــة لمفهـــوم مـــا بينمـــا كانـــت نســـبة الخطـــأ 

  .صعوبة
  :و تفيد عملية تحليل األمثلة المحتملة في

  .المعلم مقدار صعوبة األمثلة و الالأمثلة بالنسبة للطلبة ـــ إدراك1
  .ـــ إمكانية فحص المستوى الفردي أو التصنيف الفردي لكل طالب2
ـــ إمكانية استخدام المعلومات السابقة في تحديد األمثلة و الالأمثلـة المناسـبة لـدروس أو 3

  .اختبارات الحقة فرديا أو جماعيا
  :تحليل األمثلة المحتملة على مفاهيم ولنضرب مثاال على مهارة

، بحيـــث يـــتم عـــرض مجموعـــات مـــن الصـــور ) الشـــجرة ، الشـــجيرة ، العشـــب ( 
، بإمعانالخاصة بأنواع النباتات و الحيوانات المختلفة ، ثم يطلب من الطلبة النظر إليها 

  :ثم يقسم المعلم الصور المتعلقة بالنباتات إلى أربعة مجموعات هي
لشجيرات و األعشاب و غيرها من تلك التي ال تندرج تحـت أي مـن األشجار ، و ا

  .الثالثة أنواع
بعدئذ يعطي المعلم تعريفا لكل من األشجارــ الشجيرات ــ األعشاب و يطلـب مـن التالميـذ 

  :قراءتها و هي
نــوع مـــن أنــواع النباتـــات لهــا جـــذور و أوراق و بــذور، و لهـــا ســاق رئيســـية : ـــــ الشـــجرة 1

  .ت طويلة، وهي أكبر من الشجيرةوتعيش لسنوا
نوع من النباتات لها جـذور و أوراق وبـذور، و العديـد مـن السـيقان الرئيسـية : ـــ الشجيرة 2

  .و تعيش لعدة سنوات، وهي أصغر من م عظم األشجار
نوع من أنواع النباتات لها جـذور و أوراق و بـذور، قـد يكـون لهـا سـاق أو : ـــ األعشاب 3

و تمــوت معظـم األعشـاب فـي فصــل الخريـف، و بعضـها يبقــى  أكثـر طـري و نضـر،
حيا، و هي أصغر من الشجيرات و بعدئذ يشاهد الطلبة الصور المتمثلة لألشـجار و 

  . الشجيرات و األعشاب
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  :نصائح لتدريس المفاهيم
  :النصائح التالية لمعلمي العلوم في تدريس المفاهيم) 1996(يقدم زيتون 

ة مختلفة في تدريس المفاهيم العلميـة و تعليمهـا مـع مالحظـة استخدام أساليب تدريسي 
أن األســــلوب اإلســــتقرائي أســــلوب طبيعــــي لتكــــوين المفــــاهيم و بنائهــــا، فــــي حــــين أن 
األســـلوب االســـتنتاجي يؤكـــد تعلـــم المفـــاهيم العلميـــة و التـــدريب علـــى اســـتخدامها فـــي 

 .مواقف تعليمية جديدة
قــف التعليميــة و التعلميــة الحســية فــي تــدريس التأكيــد و التركيــز علــى الخبــرات و الموا 

المفــاهيم العلميـــة و بخاصـــة خبـــرات التلميـــذ، و اإلنطــالق منهـــا بحيـــث يكـــون التلميـــذ 
 .فاعال و إيجابيا في عملية تكوين المفاهيم العلمية و بنائها

اسـتخدام الوســائل التعليميــة و تكنولوجيــا التعلـيم و الــرحالت العلميــة الميدانيــة لتســهيل  
 .ية تكوين المفهوم العلميعمل

بحيـث يـتمكن التلميـذ مـن ) التطبيقيـة(الربط بـين الدراسـة النظريـة و الدراسـة المخبريـة  
أن يستخدم ما اكتسبه من معارف علمية في القيـام بالنشـاطات و التجـارب العلميـة و 

 .تفسيرها و الوصول من خاللها إلى بناء المفاهيم و تعلمها
بقة مــن حــين آلخــر، و مــن ثــم تقــديم المفــاهيم العلميــة الجديــدة التــذكير بالمفــاهيم الســا 

 .بشكل أعمق و أكثر تطورا من سابقتها
 .التأكيد على كثرة األمثلة و ذلك لمساعدة التالميذ على تكوين صورة أعمق للمفاهيم 
التأكيــــد علــــى إبــــراز العالقــــات المحتملــــة بــــين المفــــاهيم العلميــــة المختلفــــة و محاولــــة  

 .ة كمية و التطبيق العملي عليهاصياغتها بصور 
ربــط المفــاهيم العلميــة بخبــرات التلميــذ الســابقة و بظــروف البيئــة المحليــة التــي يعــيش  

 .فيها
 .تقديم المفاهيم العلمية  و بيان تطبيقاتها النظرية و العملية 
 .توجيه التالميذ للقراءات الخارجية و تنظيم مواقف تعليمية للمناقشة 
منطقي و السيكولوجي في تعليم المفاهيم العلميـة و تعلمهـا، و ذلـك مراعاة التسلسل ال 

مــن خــالل التأكـــد مــن فهـــم التالميــذ للمفــاهيم العلميـــة الســابقة الالزمـــة لــتعلم المفهـــوم 
 .الجديد ، و ال بد من التعرف على مصادر الصعوبة  في تعلم المفاهيم العلمية

ا عمليـة مسـتمرة ال تـتم بمجـرد تقـديم أو التأكيد على أن تعلم المفاهيم العلمية و إنمائه 
 .تعريف المفهوم أو داللته اللفظية

  )9:(و في تدريس المفاهيم يفيد مراعاة الخطوات أو االعتبارات اآلتية
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ـــم المفـــاهيم  )1 يمكـــن للتلميـــذ أن يحفـــظ تعريـــف : تحديـــد ســـلوك التالميـــذ النـــاتج عـــن تعل
و علـى ذلـك فـإن حفـظ . مفهـومالمفهوم و لكنه يفشل في التعرف علـى أمثلـة جديـدة لل

و إنمــا تنميــة أو تكــوين فهــم وآداء و ســلوك . التعريــف لــيس هــو غايــة تعلــم المفــاهيم
. معين تعكس القدرة على التعرف على المفهوم في مواقف و أشياء و ظواهر مختلفة
و مثل هذا التحديد ألنواع التغيرات التي نرغب أن تحدث نتيجة لتعلم التلميـذ لمفـاهيم 

أولهما أنه يساعد المدرس في اختيار خبـرات و مواقـف الـتعلم : ة يخدم غرضين معين
المناســــبة و تقــــويم الــــتعلم النــــاتج، و ثانيهمــــا أنهــــا تســــاعد التلميــــذ علــــى إدراك مــــدى 

 .تحصيله و مستوى تعلمه للمفهوم
و يتطلـب هـذا مـن : تقليل عدد الصفات التي يمكن تعلمها في حالة المفاهيم المعقدة  )2

س بعـد تحديــده للمفـاهيم المـراد تعلمهــا أن يحـدد عـدد الصــفات و القـيم، و جعــل المـدر 
و يمكــــن للمـــدرس أن يقلــــل مــــن عـــدد الصــــفات فــــي . الصـــفات الهامــــة هـــي الســــائدة

المفــاهيم المعقــدة إمــا بــأن يتجاهــل و يهمــل بعــض الصــفات و يركــز علــى الصــفات 
تسـاعد علـى إدراكهـا  األكثر أهمية، أو أن يحاول تصـنيف الصـفات فـي أنمـاط معينـة

و تجعل تعلمها أكثر سهولة، و مما يساعد فـي تعلـم المفـاهيم المعقـدة أيضـا أن يـزود 
المدرس التالميذ بعوامل لغوية وسيطة مثـل توضـيح معـاني الكلمـات و المصـطلحات 

 .المرتبطة بتعلم هذه المفاهيم
يجابيــة تلــك التــي تقــديم أمثلــة إيجابيــة و أخــرى ســلبية للمفهــوم و يقصــد باألمثلــة اإل  )3

توضـــح صـــفات المفهـــوم، و أمـــا األمثلـــة الســـلبية هـــي التـــي ال تحتـــوي علـــى صـــفات 
و ليس من الضروري أن يستخدم المدرس أمثلة حية و واقعية فقط . المفهوم الرئيسية

لتوضيح األمثلة اإليجابية و السلبية، إذ يمكن استخدام النمـاذج و الرسـوم و األشـكال 
غيرها من الوسائل التعليمية الموضـحة بصـفات المفهـوم و مـا التوضيحية و الصور و 
فمـــثال مـــن األمثلـــة اإليجابيـــة لطـــائر مثـــل الحمامـــة ، اليمامـــة و . لـــيس مـــن صـــفاته
أو . و مــن األمثلــة الســلبية فراشــة دودة القطــن والذبابــة و النمــل. العصــفور و الهدهــد

ة كافيــة كلمـا ســاعد ذلــك و كلمــا كانــت األمثلـة اإليجابيــ... الخفـاش و القــط و األرنـب
 .على تعلم التالميذ للمفهوم 

ويتضمن هذا التقـويم معرفـة التالميـذ لتعـاريف المفـاهيم : تقويم تعلم التالميذ للمفهوم   )4
و األمثلـــة اإليجابيـــة و األمثلـــة الســـلبية لهـــا، و أن يـــدعم المـــدرس علـــى نحـــو مباشـــر 

لـم التالميـذ للمفهـوم خطـوة اإلستجابات الصحيحة و يعززها،و مثل هذا التحقق من تع
لهــا أهميتهــا فــي تحديــد مــدى تحصــيل التالميــذ و قــدرتهم علــى األداء ، و تســاعد فــي 
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كمـا تسـاعد المـدرس علـى التخطـيط لمواقـف و خبـرات . تدعيم الـتعلم السـابق للتالميـذ
 .أفضل لتحسين تعلم المفاهيم

تـدرج المسـتويات فـي حيـث ت: .... ترتبط مسـتويات تعلـم المفـاهيم بمسـتويات التجريـد  )5
صعوبتها و تجريدها مـن أشـياء محسوسـة تعتمـد علـى المالحظـات الحسـية المباشـرة، 

و بالنســـبة للمفـــاهيم التـــي يصـــعب .. إلـــى األشـــياء شـــبه المحسوســـة إلـــى المجـــردات
إدراكهــا بــالطرق الحســية المباشــرة يمكــن للمــدرس أن يســتخدم وســائل بديلــة موضــحة 

 .ة أو غيرها من األشكال التوضيحية مثل النماذج والرسوم البياني
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