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هدفني رئيسيني لتعليم العلوم

(  202)حلقة النقاش 

.تعليم مجيع الطلبة يف العلوم واهلندسة1.

أو , اءإاتحة املعرفة األساسية للطلبة الذين سيصبحون علم2.
.أو فنيني يف املستقبل, أو تقنيني, مهندسني

(NRC, 2012)9



رؤية لتعليم العلوم واهلندسة

(  202)حلقة النقاش 

منواليتواهلندسة,ومالعليفتعليمللرؤيةحتقيقيفللمساعدةاإلطارتصميممت
يفبنشاطاملشاركةمنالدراسةسنواتعربالطلبةيتمكنخالهلا

,الشاملةداخلةاملتاملفاهيمتطبيقو,واهلندسيةالعلميةاملمارسات
.اجملاالتهذهيفاحملوريةلألفكارأعمقفهمتكوينو

(NRC, 2012)10



بنية اإلطار

(  202)حلقة النقاش 

املمارسات العلمية 
واهلندسية

(8)

ة املفاهيم املتداخل
الشاملة
(7)

األفكار احملورية
(4-13-44)

(NRC, 2012)11



بعد املفاهيم املتداخلة الشاملة

(  202)حلقة النقاش 

مفاهيم7

(Patterns)األمناط 

(Cause and Effect)السبب والنتيجة 

(Scale, Proportion, and Quantity)املقياس، النسبة، والكمية 

(Systems and System Models)األنظمة ومناذج األنظمة 

(Energy and Matter)الطاقة واملادة 

(Structure and Function)الرتكيب والوظيفة 

(Stability and Change)االستقرار والتغيري 

(NRC, 2012)12



بعد األفكار احملورية

(  202)حلقة النقاش  (NRC, 2012)

علوم الفيزايء 
PS

PS1-املادة وتفاعالهتا

القوى: احلركة واالستقرار
PS2–والتفاعالت 

PS3–الطاقة 

قنية يف املوجات وتطبيقاهتا الت
PS4–نقل املعلومات 

علوم احلـيـاة 
LS

:من اجلزيئات إىل األعضاء
LS1–الرتاكيب والعمليات 

الت، التفاع: األنظمة البيئية
–الطاقة، والديناميكيات 

LS2

التوارث وتباين: الوراثة
LS3–الصفات  

تنوع الوحدة وال: التطور احليوي
–LSA

علوم األرض والفضاء 
ESS

ESS1–موقع األرض يف الكون 

ESS2–أنظمة األرض 

ESS3–األرض والنشاط اإلنساين 

العلوم اهلندسة، التقنية، وتطبيقات
ETS

ETS1–التصميم اهلندسي 

علوم، الروابط بني اهلندسة، التقنية، ال
ETS2–واجملتمع 
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بعد املمارسات العلمية واهلندسية

(  202)حلقة النقاش  (NRC, 2012)

ليت جمموعة أتسيسية من املمارسات اهلندسية ا
ناء اثناء التصميم وباملهندسونيستخدمها 

.األنظمة

ستقصاء أثناء االالعلماءاملمارسات اليت يوظفها 
.يعيوبناء النماذج والنظرايت حول العامل الطب
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الوصول للمعىن

اختبار احللول

اإلجابة عن األسئلة

اختبار التصاميم

متثيل الظواهر

حتليل األنظمة

ميم وتص( يف العلوم)بناء التفسريات ( 6)
( يف اهلندسة)احللول 

تطوير واستخدام النماذج( 2)

وتنفيذهاالتخطيط لالستقصاءات ( 3)

حتليل البياانت وتفسريها( 4)

تلبية حاجات اإلنسان تفسري الظواهر

وحتديد ( يف العلوم)طرح األسئلة ( 1)
(يف اهلندسة)املشكالت 

حتسني التصاميم متثيل املتغريات

ويباستخدام الرايضيات والتفكري احلاس( 5)

أفضل تفسري

أفضل حل

النقد والتقومي

مراجعة األقران

املشاركة يف اجلدل ابالعتماد على ( 7)
األدلة 

مشاركة التفسريات

مشاركة احللول

احلصول على املعلومات وتقوميها والتواصل( 8)
حوهلا 

التفاوض

(  202)حلقة النقاش  (NRC, 2012)15
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أدوار املعلم والطالب

(  202)حلقة النقاش 

أطوار القمر، : سنقارن بني حالتني ملعلمتني قامتا بتدريس درس
.لطالبات املرحلة املتوسطة

:أثناء عرض كل حالة نستحضر أربع تساؤالت
من أين أتيت األسئلة؟1.
من الذي حيدد كيفية استقصاء السؤال؟2.
كيف حيصل الطلبة على تفسري؟ 3.
ما هو دور االتفاق واالختالف واإلمجاع؟4.

(Schwarz et al., 2017)16



(1)احلالة 

برفعاركةاملشالطالباتمناملعلمةطلبتاليوم،موضوعقدمتأنبعد
.القمرعنواحدةمعلومةالطالبةتذكروأناليد،

(Schwarz et al., 2017) (  202)حلقة النقاش

الطالباتاملعلمة

أطوار القمر: درس

يف نظامنا يف الدرس السابق، استعرضت الطالبات ترتيب الكواكب
.بوقمن بعمل خمطط للخصائص الرئيسية لكل كوك. الشمسي

إىل هناك صواريخ تذهب: "الطالبات املشاركات قدمن معلومات مثل
".القمر له عالقة ابملد واجلزر " ، "القمر 

لقمرلأنالحظنإذاعمااملعلمةسألتهنطالبات،أربعمشاركةبعد
.خمتلفةأوقاتيفخمتلفةمظاهر

."القمرأطوار"تسمىاملختلفةاملظاهرأنوتكمل

.الثمانيةالقمرأطوارأمساءتوضحقائمةهلنعرضتمث
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(1)احلالة 

األطوارحتدث:القمرأطوارحولاألساسيةاحلقائقبذكراملعلمةبدأت
وتوضح.يوًما28حوايلتستغرقاألرضحولللقمرواحدةدورةيف
لضوءاأنكيفوتبني.والقمراألرضعننسبًيابعيدةالشمسأن

مث.ابلضبطنصفهدائًماويضيءالقمر،علىالشمسمنيسقط
علىماًدااعتخيتلفرؤيتهميكنناالذياملضاءالقمرجزءأنوضحت

.األرضحولمدارهيفالقمروجودمكان

(Schwarz et al., 2017) (  202)حلقة النقاش

الطالباتاملعلمة

أطوار القمر: درس

ووضحتذكية،الالسبورةعلىختطيطًيارمسًاللفصلعرضتذلكبعد
مشاهدتهميكنالذيالطورووصفتالقمر،مداريفخمتلفةمواضعهلم
.طوركلاسمعلىالتأكيدمعاملدار،منالنقطةتلكيف
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(1)احلالة 

أبنفسهناءاستقصعملاآلنميكنهنأنهالطالباتاملعلمةختربمث
.القمرأطوارمنطوركللرؤية

(Schwarz et al., 2017) (  202)حلقة النقاش

الطالباتاملعلمة

أطوار القمر: درس

ريةصغكرةجمموعةكلوأعطتجمموعاتمثاينإىلالفصلقسمت
مثيللتومصباحاألرض،لتمثيلأكربزرقاءوكرةالقمر،لتمثيل

.الشمس
كلوأعطت.الثمانيةاألطوارمنواحدطوربشرحجمموعةكلوكلفت
واألرضالقمرمواضعيوضحختطيطيورسمالطوراسمجمموعة

.للطوروالشمس
،(ريةالصغالكرة)القمرموقعلتحديددقائقمخسجمموعةكلأعطت

للرسماوفقً (األكربالزرقاءالكرة)واألرض،(يدوياملصباح)والشمس
.الصفحجرةأضواءوأطفأت.التخطيطي
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(1)احلالة 

(Schwarz et al., 2017) (  202)حلقة النقاش

الطالباتاملعلمة

أطوار القمر: درس

رضواألوالقمرالشمسمواضعترتيبيفالطالباتبدأت
.هلناملعطىالرسممعملطابقتهاحبماس

مسالشبـمواقعاخلاصمنوذجهاجمموعةكلعرضتذلك،بعد
.الفصللبقيةالقمر،أطوارحسبواألرضوالقمر
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نشاط الطالبات–( 1)احلالة 

(  202)حلقة النقاش 

أطوار القمر: درس

(Moon Phases Science Experiment ", 2021"): مصدر الصور
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(1)احلالة 

(Schwarz et al., 2017) (  202)حلقة النقاش

الطالباتاملعلمة

أطوار القمر: درس

تعليميةاقاتبطمثاينعملالطالباتمناملعلمةطلبتاملنزيل،للواجب
.طورالاسمحيتويووجهالقمرصورةعلىحيتويوجهوجهني،من

.اليوملمنهتععماالتايلاليوميفقصرياختبارهناكأبنواخربهتن
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أدوار املعلم والطالب

(  202)حلقة النقاش 

أطوار القمر، : سنقارن بني حالتني ملعلمتني قامتا بتدريس درس
.لطالبات املرحلة املتوسطة

:أثناء عرض كل حالة نستحضر أربع تساؤالت
من أين أتيت األسئلة؟1.
من الذي حيدد كيفية استقصاء السؤال؟2.
كيف حيصل الطلبة على تفسري؟ 3.
ما هو دور االتفاق واالختالف واإلمجاع؟4.

(Schwarz et al., 2017)23



(2)احلالة 

(Schwarz et al., 2017) (  202)حلقة النقاش

الطالباتاملعلمة

أطوار القمر: درس

.أسابيع يف دراسة وحدة األرض والنظام الشمسي4بدأت الطالبات منذ 
تحرك يف ملاذا الشمس والقمر والنجوم ت"شامل سؤالواليت يركزن فيها على 

".مسائنا وتتغري مظاهرها مع مرور الوقت؟

: ابلسؤالا موجهً . عن أطوار القمراستقصاءً كما بدأن يف الفرتة األخرية، 
".ملاذا يتغري شكل القمر أثناء الشهر؟"

لقمر يف ألكثر من شهر خصصن بعض الدقائق من يومهن لتسجيل مظهر ا
. وتعلم اسم كل طور. بدفرت املالحظاتجدول بياانت 

قمر يدور وقت طلوع القمر ملعرفة أن البياانتقبل هذا الدرس، استخدمن 
هًرا إلكمال حول األرض يف نفس االجتاه الذي تدور فيه األرض، ويستغرق ش

.دورة واحدة
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(2)احلالة 

ماخيصتلعلىالطالباتملساعدةمبناقشةاليومدرساملعلمةبدأت
.هتنمالحظاحولاألسئلةمنتبقىوماذااآلن،حىتإليهتوصلن

(Schwarz et al., 2017) (  202)حلقة النقاش

الطالباتاملعلمة

أطوار القمر: درس

حولستقصاءاالبهبدأالذيالرئيسالسؤالإىلاالنتباهاملعلمةتوجه
"الشهر؟أثناءالقمرشكليتغريملاذا":القمر

مر مع على مدار الشهر السابق مجعت الطالبات بياانت حول مظهر الق
يوًما إلكمال دورة حول األرض، 28يعرفن أن القمر يستغرق . املالحظات

.تغري مظهر القمر مبرور الوقتسببلكنهن مل يكتشفن بعد 

األصلي إىل ؤالالسبناًء على ما اكتشفنه حىت اآلن، يقوم الفصل بتعديل 
".ملاذا يتغري مظهر القمر أثناء دورانه حول األرض؟ "

يف تغري بب لتبادل أفكارهن األولية حول السوتقوم الطالبات بعصف ذهين 
.مظهر القمر، وذلك انطالقًا مما سبق هلن التوصل إليه
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(2)احلالة 

رضاألمنالقمررؤيةميكنكيف:بسؤالاملناقشةاملعلمةتثري
ابألساس؟

(Schwarz et al., 2017) (  202)حلقة النقاش

الطالباتاملعلمة

أطوار القمر: درس

حوليدورعندماالقمرملظهرحيدثماتصورحياولنأناملعلمةتقرتح
.األرض

يسمح لنا حول مصادر الضوء وكيفمبعرفتهن السابقة تستدل الطالبات 
.ابلرؤية

األرض، على أن سبب رؤية اجلزء املضاء من القمر منيتفقنوبشكل عام 
ليس نظًرا ألن القمر)هو انعكاس أشعة الشمس الساقطة على ذلك اجلزء 

(.  مصدرًا للضوء

وران القمر يف تغري شكل الضوء أثناء دغري متفقات على السبب لكنهن 
.حول األرض

تغرييفببالسأبنفسهنليعرفناألدواتبعضابستخداموتوصيهن
.مظهره

.  تفاعلت الطالبات حبماس مع اقرتاح املعلمة
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(2)احلالة 

املعلمةوجهتفصلها،يفالسابقةالنمذجةأنشطةيفاحلالهووكما
عصفمثومن،النموذجسيفسرهالذيالسؤالعلىلالتفاقالطالبات

.النموذجيفمتثيلهجيبماحولاألفكارلتبادلذهين

(Schwarz et al., 2017) (  202)حلقة النقاش

الطالباتاملعلمة

أطوار القمر: درس

.القمرمثيللتاستخدامهاوتقرتحصغريةكرةجمموعةكلاملعلمةتعطي
الصفحجرةوسطيفووضعتهالشمسليمثلمصباحاستخداموتقرتح

نوافذالبتغطيةقامتكماضوءه،استخداممناجلميعيتمكنحىت
.املصباحضوءهوالغرفةيفالوحيدالضوءليكون

.  قمر والشمسيف املناقشة، قررت الطالبات أهنن حباجة إىل متثيل األرض وال

،األرضمنالقمريبدوكيفرؤيةهوالنشاطهذامناهلدفأنمبا
أجسامهنو الكرةاستخدامفكرةإىلللوصولالطالباتاملعلمةتساعد
الكرةو األرضأجسامهنمتثلحبيث–األرضحولالقمرمدارحملاكاة
.(القمرمراقبةمنإليهتوصلنمباتذكريهنمع)القمر
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(2)احلالة 

فهمهاولنحيلذيمابيانالطالباتمناملعلمةطلبتيبدأن،أنقبل
.أفكارهنالختباراألدواتسيستخدمنوكيف

(Schwarz et al., 2017) (  202)حلقة النقاش

الطالباتاملعلمة

أطوار القمر: درس

كنهن رؤيتها يف الطالبات على أهنن حباجة إىل معرفة أطوار القمر اليت ميتتفق
.  كل موضع من املدار

ميكنهن حول ماويدّون مالحظاتالطالبات بنشاط أثناء النشاط تتحدث
.رؤيته من كل موقع
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نشاط الطالبات -(2)احلالة 

(  202)حلقة النقاش 

:  مصدر الصور
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(2)احلالة 

علىمتثياًل رمسنويجمموعاهتنيفالتفسرييناقشنأنمنهناملعلمةتطلب
؟األرضحولدورانهأثناءالقمرمظهريتغريملاذا:يوضحالورقة

(Schwarz et al., 2017) (  202)حلقة النقاش

الطالباتاملعلمة

أطوار القمر: درس

حولماتالرسو تعليقمنهااملعلمةتطلبجمموعة،أيتنتهيعندما
.الصفحجرة

.لةحملاولة تفسري الظاهرة، بعد مجع األدالطالبات اآلن مستعدات 

.  ةرؤية ما عملت عليه كل جمموعلمث يقمن جبولة حول حجرة الصف، 
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(2)احلالة 

وطريقةفسريتعلىاإلمجاععلىالطالباتملساعدةالنقاشاملعلمةتوجه
.ابلرسمالتفسريذلكلتمثيل

(Schwarz et al., 2017) (  202)حلقة النقاش

الطالباتاملعلمة

أطوار القمر: درس

لة لتحديد مث تقضي كل جمموعة بعض الوقت ملناقشة الرسومات، يف حماو 
ذي يعترب بينهم وبني اجملموعات األخرى، وما لاالتفاق واالختالف مواضع 

. متثًيال جيًدا للظاهرة

.  مت متثيلهااالختالفات بني التفسريات وكيفمث يناقش الفصل أبكمله 

صفمنديقةصإىلقصريةفقرةكتابة:املعلمةطلبتاملنزيلللواجب
.األرضمنالقمرألطواررؤيتناسببلتفسريخمتلف،

البحثخاللنم-أفكارهنالطالباتتطبقالفصليفالتايلاليومويف
علىبناءً فخمتلبشكلرمسهاجيباليتالصورعناألطفالكتبيف

.القمرأطوارحولمعرفتهن
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(Schwarz et al., 2017) (  202)حلقة النقاش

أطوار القمر: درس

:أوجه الشبه بني احلالتني

o"هو اسم الفكرة العلمية" أطوار القمر.
o اد شاركت الطالبات يف أنشطة العلوم ابستخدام مو

. حمسوسة وإسرتاتيجيات التعلم النشط
oقمركانت هناك حماولة لتفسري سبب تغري مظهر ال.

مقارنة احلالتني
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(2)احلالة 

(Schwarz et al., 2017) (  202)حلقة النقاش

أطوار القمر: درس

(1)احلالة 

من أين أتيت األسئلة؟ 

وعاملوضابعتبارهاالقمرأطواروقدمتاملعلمة،مناألسئلةجاءت
.الوحدةيفالتايل

.الطالباتتعلمحولهيتمحورسؤالهنالكيكنمل

أكربحبثمنكجزء.اخلاصةالطالباتمالحظاتمناألسئلةتولدت
مرالقمظهريفأمناطًاالحظنفقدللوحدة،الشاملالسؤالحول

.دوراتيفحتدثأهناحقيقةواستنتجن

ضوءيف-الوقت؟مبرورالقمرشكليتغريملاذاالسؤالصياغةمتت
.الطالباتهبامرتظاهرة

.السؤالصياغةيفاملعلمةمعالطالباتشاركت

.مهنتعلوتوجيهإلرشادالسابرةاألسئلةمنعدًدااملعلمةأعطت
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(2)احلالة 

(Schwarz et al., 2017) (  202)حلقة النقاش

أطوار القمر: درس

(1)احلالة 

من حيدد كيفية استقصاء السؤال؟

.املعلمةمنمباشرةاالستقصاءتصميمجاء

مسبًقا،مةاملعلعرضتهماتكرارهبدفتوجيهاتالطالباتإعطاءمت
.استقصاءً ميثلالالنشاطفإنوابلتايل

.الطالباتمعتشاركًياالنشاطختطيطكان

كيفيةيفالتفكرييفشاركنالطالباتلكنحاسم،دورللمعلمةكان
الرئيسلابلسؤالعالقتهفهمنمعابلدرس،اخلاصالسؤالاستقصاء
.للوحدة

:يف النشاطني
ك على رؤيتنا استكشفت الطالبات كيف يسقط ضوء الشمس على القمر وكيف يؤثر ذل

.له من األرض
.الكرات ومصادر الضوء-استخدمت الطالبات أدوات متشاهبة 

هرمظتغريسببالستكشافاألدواتاستخداماملعلمةاقرتحت
لنموذج،ايفستمثلاليتاألشياءعنالطالباتسألتلكنهاالقمر،
.السؤالالستقصاءستستخدموكيف
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(2)احلالة 

(Schwarz et al., 2017) (  202)حلقة النقاش

أطوار القمر: درس

(1)احلالة 

كيف حيصل الطلبة على تفسري؟

.املعلمةتفسريوتكرارفهمالطالباتعلىكان
ونشاطاملناقشاتخاللومنالتفسري،لبناءالطالباتتوجيهمت

.سرياتالتفواستخدامبناءيفمنهمكاتالطالباتكانتاجملموعات

األفكاررؤيةلالفرصةللطالباتأعطتمث.أواًل التفسرياملعلمةقدمت
.املختلفةالقمرأطواراستكشافخاللمنالتنفيذقيد

لكنهن،جنحتأهناورؤيةالفكرةمشاهدةعلىابلنشاطالقيامساعدهن
.صحيًحاكانبهقمنماأنمدركات

تقييمأنالإالتفسري،يفيتمثلالدرسهدفأنحتديدمنالرغمعلى
علىركزالتايلاليوميفالقصريواالختبار،(البطاقاتعمل)املعلمة
طالباتللميكنكانإذاماتقييممنبدالً وترتيبها،املراحلأمساء

.بواسطتهوالتفكريالتفسريهذااستخدام

يثحبجيدة،انطالقنقطةإىلالوصوليفالفصلساعدتاملعلمة
وءلضانعكاسهونراهماأنفكرةمناالستقصاءالطالباتبدأت

.القمرعلىالشمس
دورانهعندالقمرمظهرتغريسببملعرفةللطالباتمرتوًكااألمركان
.األرضحول

القمرصور)التايلماليو يفوالتطبيق،(صديقةإىلالكتابة)املعلمةتقييم
.واسطتهبوالتفكريالتفسرياستخدامعلىركز،(األطفالكتبيف
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(2)احلالة 

(Schwarz et al., 2017) (  202)حلقة النقاش

أطوار القمر: درس

(1)احلالة 

اع؟ما هي أدوار االتفاق واالختالف واإلمج

.توزيًعاأكثرالسلطةكانت

.القمررمظهتغريتفسريعلىالطالباتتفاوضتجمموعةكليف

موعاتاجملأبفكارومقارنتهااجملموعة،أفكارمشاركةمتتاجلولةيف
.األخرى

الطالباتمنمجاعإبمتابلرسم،متثيلهوطريقةللتفسريالنهائيالقرار
.املعلمةمنبتوجيه

املعرفة،ناءلبالعملمبعظمقامتمنفهياملعلمةيديفالسلطةكانت
.الطالباتوليس

.التفسريتقدمياملعلمةدور

لنشاط لتطبيق القيام اب: دور الطالبات هو متابعة توجيهات املعلمة، مثل
.األفكار اليت قدمتها، وتعلم املادة ألجل التقييم
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(2)الطالبات يف احلالة 

(  202)حلقة النقاش  (Schwarz et al., 2017)

مستوىلىعومقارنتهاالتفسرياتوبناءالظاهرةفهممسؤوليةحتملن
.إمجاعإىلوالوصولالصف

طرح:مثل،NGSSيفاملستهدفةالعلميةاملمارساتيفمنهمكات
الظاهرة،لفهموالنمذجةوتنفيذه،لالستقصاءوالتخطيطاألسئلة،
علىابالعتماداجلدليفواملشاركةالتفسريات،وبناءالبياانت،وحتليل
.حوهلاوالتواصلوتقوميهااملعلوماتومجعاألدلة،

.لمللتعحمورًاكنّ وأفكارهنالطالبات

أطوار القمر: درس
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(2)احلالة 

(Schwarz et al., 2017) (  202)حلقة النقاش

(1)احلالة 

 The Practice Turn-التحول للممارسة 

لمية اليت طلب من الطالبات معرفة واسرتجاع املعلومات الع
.أعطيت هلن

طرح : ثلعملية بناء املعىن متت بشكل تدرجيي من خالل املمارسات، م
.  اصلاألسئلة واستخدام النماذج، وبناء التفسريات، واجلدل، والتو 

وبناء معىن مت توظيف األفكار واملمارسات العلمية كأدوات مفيدة للتفكري
(Sense-Making )للعامل من حولنا.

معرفة الظواهر وكيفية حدوثها وأسباهبا
What? & How? & Why?).)

معرفة األفكار العلمية فقط
(What?.)

البناء التدرجيي للمعىن بواسطة املمارسات 
.علوميف أتطري ماهية تعلم الحتواًل جذراًي هو ما ميثل 
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إصالحات مستمرة: تعليم العلوم

(  202)حلقة النقاش  (Bybee, 1995; NGSS Lead States, 2013)

سبوتنيك

تقرير  أمة يف
NCEEخطر 

تقرير العلوم لكل
األمريكيني

AAAS

تابع مشروع اجملال والت
والتناسق

NSTA

تقارير التعليم يف
املستوى املتوسط

والثانوي
NCISE

احملكات املرجعية 
للثقافة العلمية

AAAS

NSES املعايري
لعلوملتعليم االوطنية 

NRC

اإلطار املفاهيمي 
فوف لتعليم العلوم لص

K-12NRC

NGSS معايري
دمالعلوم للجيل القا

NRC

2013
20111993

19961990
1991

1989

1989
1983

1957
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NSES 1996االستقصاء يف معايري 

(  202)حلقة النقاش  (as cited in Osborne & Quinn, 2017 )

،تفسرياتاليبنون،األسئلةيطرحونواألحداث،األشياءالطالبيصف"
ويتواصلونالية،احلالعلميةاملعرفةمقابليفالتفسرياتتلكخيتربون

النقديفكريالتويستخدمونافرتاضاهتم،حيددوناآلخرين،معأبفكارهم
الطلبةينمية،الطريقهبذه.البديلةالتفسرياتيفوينظرون،واملنطقي

هاراتومالعلميةاملعرفةبنياجلمعخاللمنللعلمفهمهمبنشاط
."والتفكرياالستدالل

40



؟ملاذا التحول عن املدخل القائم على االستقصاء

41(  202)حلقة النقاش 

عدم وضوح 
املقصود 
!ابالستقصاء

أشري له بشكل مكثف يف
الواثئق السابقة، ومع مرور

خمتلفةمت تفسريه بطرقالوقت 
(NRC, 2012)

 عنه التعبرياملفهوم مل يتم 
بشكل جيد 

((poorly articulated

(Osborne, 2014)

وم من حول ما يعنيه تدريس العلاختالفات
.خالل االستقصاء

ى بني اهلدف من املدخل القائم علخلط
.املهارات العمليةاالستقصاء و 

(Osborne, 2014)

الظواهر من تفسريللتحققكوسيلةاستخدم  
داًل من ، باملعلمالطبيعية كما يقدم من قبل 

.ماءالعلطبيعة عمل لفهموسيلهكونه 
(Abd El-Khalick et al., 2004 as cited in 

Osborne, 2014)

لم للعاجلانب العملي شددت على 
(hands-on aspect) ، وفشلت يف

اجلدل والتواصلتضمني 
(Osborne & Quinn, 2017)

ر فشلت يف إظهار جمموعة أكث
ة األساليب العلميتنوًعا من 

(Scientific Method)
(Osborne & Quinn, 2017)



حل مشكلة عدم وضوح مصطلح االستقصاء

42(  202)حلقة النقاش 

مسامهة مهمة يف معاجلة 
مشكلة االستقصاء

(Osborne, 2014.)

مية ميكن التفكري يف املمارسات العل
قصاء واهلندسية كموجه اثنية من االست

(Inquiry 2.0 )ال كبديل عنه
(Schwarz et al., 2017.)

للتعلم متثل نواتج 
ة تدريسيوإسرتاتيجيات 

(Bybee, 2011)



رؤية العلم كنشاط قائم على املمارسة

43(  202)حلقة النقاش  (Osborne, 2014)

شاركون يف تصور العلم كنشاٍط يقوم به جمتمع من املمارسني الذين يت
.جمموعة حمددة من املمارسات

ادية التقدم العلمي يتم بواسطة جمتمع من العلماء ضمن مناذج إرش
(Paradigms ) توجه عملهم مبجموعة حمددة من القيم والقواعد

.ا، بعضها مت التفاوض عليه اجتماعيً (املمارسات)وااللتزامات 

ة يتأثر املعرفة العلميإنتاج الدراسات حول أنشطة العلماء أظهرت أن 
.ابلسياق االجتماعي والثقايف واملؤسسي
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رؤية العلم كنشاط قائم على املمارسة

44(  202)حلقة النقاش  (Osborne, 2014)

جمال علم النفس

(:  Klahr & Dunbar, 1988)دراسة 
ثالث طورت منوذًجا يشري إىل أن ممارسة العلم تتضمن

ريب، صياغة الفرضيات، والتج: عمليات رئيسية، هي
.وتقييم األدلة

لم جمال فلسفة الع

Giere)دراسة  et al, 2006  :)
ح أيًضا قدمت منوذًجا مشاهبًا من منظور فلسفي، يقرت 

. لميثالث مراحل من االستقصاء كبنية للتفكري الع

كل مستقل إىل وصول جمموعتني من الباحثني من ختصصني خمتلفني بش
مناذج متشاهبة، يشري بوضوح إىل أن هنالك 

.بنية أساسية للنشاط العلمي



منوذج للنشاط العلمي

45(  202)حلقة النقاش  (Osborne, 2014; Osborne & Quinn, 2017)

.نفس، وفلسفة العلمالنموذج عبارة عن توليف لنتائج الدارستني السابقتني من جمايّل علم ال
إطار تعليم العلوم للصفوف من التمهيدي إىل الثاين عشرمت تبنيه يف 

:لتحديدكمنطلق
.واهلندسيةالعلميةاملمارسات➢
.والتصميماالستقصاءمعاملمارساتتكاملكيفية➢

جواناثن أوزبورن أستاذ تعليم العلوم جبامعة ستانفورد، وأحد أعضاء جلنة اإلطار 
قدم منوذًجا للنشاط العلمي



ميادين النشاط الثالثة للعلماء واملهندسني

46(  202)حلقة النقاش  (NRC, 2012, P.43)

(.Osborne, 2014)التحول إىل املمارسات يضع النقد والتقومي يف مركز تعليم وتعلم العلوم 



ما سبب تضمني املمارسات اهلندسية؟

(  202)حلقة النقاش  (Osborne & Quinn, 2017)

ع التصميم اهلندسي العالقة التكاملية بني العلوم واهلندسة، حيث يتوقع أن مشاركة الطلبة يف مشاري
:ستساعدهم على

.للمعرفة العلميةالعمليةفهم القيمة 

47

.  فيهاالتعمقاملعرفة العلمية، و تطبيق

حمتمل في كمسار وظيقد تفتح انفذة على ختصصات اهلندسة  
.  للطالب



ليم العلوم؟كيف سيسهم املدخل القائم على املمارسة يف حتسني تع

48(  202)حلقة النقاش 

التكامل 

معرفة ومهارة
للتأكيد ( Practice)استخدم مصطلح ممارسة 

مية ال على أن املشاركة يف االستقصاءات العل
املعرفةلب فقط، بل تتطاملهاراتتقتصر على 

احملددة لكل ممارسة
(NRC, 2012)

سياقات حقيقية للتعلم
يسلط الضوء على ما هو 

ن وهو ما ينبغي أمركزي يف العلم 
ملتعلمنيمركزاًي بدوره يف أنشطة ايكون 

(Ford, 2015)

بناء هادف للمعرفة
يتجاوز الطلبة 

(  Rote Performance)األداء االستظهاري 
دف للمعرفة االخنراط يف بناٍء هالعمليات العلم إىل 

ينمي فهمهم للممارسة
(Berland et al., 2015)

جيةاملعرفة اإلجرائية واإلبستمولو 
ق فهم أعمتساعد املمارسات على تطوير 

اليت جية اإلجرائية واإلبستمولو للبىن وأوسع
توجه ممارسة العلم 

(Osborne, 2014)

االستيعاب املفاهيمي
بداًل من تنمية االستيعاب املفاهيمييؤكد على 

استظهار احلقائق والنظرايت 
(Osborne & Quinn, 2017)

الثقافة العلمية
:ىتوظيف املمارسات يف أنشطة تركز عل
تقييم ونقد مصادر املعلومات 

بناء املعرفة العلمية وتصميم احللول
(Covitt et al, 2017)



Inside the 
NGSS Box

ماذا نقيم؟
مجموعة من توقعات األداء 
ي تصف ما يجب أن يكون

الت 
الطلبة قادرين عىل فعله 

.لتحقيق المعيار

صندوق األسس
ي 
أبعاد اإلطار الثالثة الت 
استخدمت لبناء 
.توقعات األداء

صندوق الربط
.األخرى( NGSS)معايير مع 

كة  مع المعايير األساسية المشي 
ية ز .للرياضيات وفنون اللغة اإلنجلير

توقعات األداء 
ز الممارسات واألفكار والمفاهيم عبارات تجمع بير

.لوصف كيف يظهر الطلبة ما تعلموه

رمز المعيار وعنوانه
ي أكير من مستوى 

ز
يحدد  العنوان موضوع المحتوى وقد يتكرر ف

لكن الرمز يكون محدد حسب المستوى الدراسي يليه رمز . دراسي 
.الفكرة المحورية

الممارسات العلمية والهندسية

األفكار المحورية التخصصية

المفاهيم المتداخلة الشاملة

رموز توقعات األداء
استخدام الخط المائل إشارة إىل أن , يتم اإلشارة لتوقعات األداء ذات العالقة

. العالقة محتملة وليست متطلبة

حدود التقييم
ي 
ز
ز عليه ف كير

عبارات إرشادية لما يجب أن يتم الي 
.توقعات األداء بما يتناسب والمستوى الدراسي 

العبارات التوضيحية
عبارات تقدم أمثلة أو توضيحات إضافية لتوقعات األداء

الروابط مع الهندسة والتقنية وتطبيقات العلوم
.تم استنباط هذه الروابط من األفكار المحورية التخصصية

الربط مع طبيعة العلم

(*)الربط مع الهندسة
ي الممارسات أو المفاهيم أو 

ز
تشير عالمة النجمة إىل عالقة مع الهندسة ف

ي تدعم توقعات األداء, األفكار
.والت 

Based on the 
January 2013 
Draft of NGSS

49(  202)حلقة النقاش  (as cited in Willard, 2013)



دور املمارسات يف الثقافة العملية

50(  202)حلقة النقاش  (OECD, 2019)

(Scientific Literacy)الثقافة العلمية 
يف جمال حمور الرتكيز الرئيس للتقييم

.العلوم



دور املمارسات يف الثقافة العملية

51(  202)حلقة النقاش  (OECD, 2019, PP.102-103)

:قدم إطار بيزا تعريًفا إجرائًيا للثقافة العلمية يتكون من ثالثة جوانب مرتابطة، هي

oوالتارخييةاملعاصرةوالعاملية،واحملليةالشخصيةالقضااي:السياقات.
oاحملتوىمعرفة:املعرفة(Content Knowledge)،اإلجرائيةواملعرفة(Procedural Knowledge)،

Epistemic)اإلبستمولوجيةواملعرفة Knowledge).
oالعلميالتفسري،العلمياالستقصاءوتصميمتقييمللظواهر،العلميالتفسريعلىالقدرة:الكفاايت

.واألدلةللبياانت
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ة أو اليومية ميكن للطلبة استخدام املعرفة العلمية األساسي: ب1يف املستوى 
.  للتعرف على جوانب الظواهر املألوفة أو البسيطة

عرف على لديهم القدرة على حتديد األمناط البسيطة يف البياانت، والت
نفيذ إجراء املصطلحات العلمية األساسية، واتباع اإلرشادات الصرحية لت

.  علمي

وصف 
مستوايت 
الكفاءة يف 

العلوم
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مناملرتابطةعلميةالواملفاهيماألفكارمنجمموعةعلىاالعتمادللطلبةميكن:السادساملستوىيف
املعرفةوائيةاإلجر واملعرفةاحملتوىمعرفةواستخداموالفضاء،واألرضواحلياةالفيزايءعلوم

علميةملياتوعوأحداثلظواهرتنبؤاتأوتفسريية،فرضياتتقدميأجلمناإلبستمولوجية
.جديدة
وغريالصلةذاتاملعلوماتبنيالتمييزعلىالقدرةلديهمتكونواألدلة،البياانتتفسريوعند
.العاديةالدراسيةاملناهجخارجمناملعرفةعلىاالعتمادميكنهمكماالصلة،ذات

اعتباراتعلىالقائمةوتلكالعلمية،والنظرايتاألدلةإىلتستنداليتاحلججبنيالتمييزميكنهم
.أخرى

وتربيرحملاكاة،اأوامليدانية،الدراساتأواملعقدة،للتجارباملتنافسةالتصاميمتقوميميكنهم
.اختياراهتم

وصف
مستوايت 
الكفاءة يف 

العلوم
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توجه عاملي
اهتمام حبثي

تطوير اجليل التايل ملعايري العلوم
هدفني رئيسيني لتعليم العلوم
رؤية لتعليم العلوم واهلندسة

بنية اإلطار

املمارسات العلمية واهلندسية
أدوار املعلم والطالب
التحول للممارسة 

The Practice Turn 

إصالحات مستمرة: تعليم العلوم
ملاذا التحول عن املدخل القائم على االستقصاء؟

رؤية العلم كنشاط قائم على املمارسة
على كيف سيسهم املدخل القائم

م العلوم؟املمارسة يف حتسني تعلي
دور املمارسات يف الثقافة العملية
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