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عدتني على إنجازهدا. فلده مندي كدل الشدكر والتقددير, والمحبدي, والعرفدان بجميدل وسا
 لن أنساه أبدًا.  
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 إياه مدن علمهدا منحتنيعلى حسن المتابعي والتوجيه وتقديم العون والمساعدا وما 

  ر واالحترام.ووستها فلها كل التقدي
إلدى السدادا األسداتذا الدذين أسدهموا  وكدل التقددير واالحتدرامكما أسدّدم جزيدل شدكري  
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محمددد  , الدددكتورالعبددد اهلل فددوازالدددكتور  األسددتاذ الدددكتور أحمددد الدبسددي,األسددتاذ  
       .الدكتورا سيناء الجشي, ابتسام الفارسالدكتورا صليبي, 

 وأوجه شكري وتقديري لكل من :       
 كليي التربيي.  –جامعي دمش  * 
 مديريي التربيي في محافظي القنيطرا. -وزارا التربيي* 

 * موجه مادا علم األحياء في مديريي تربيي القنيطرا.
 ي ات اإلداريي في المدارس الثانويي التي سّدمت لي كل العون.* اله

 * مدرسي مادا علم األحياء في مدارس القنيطرا .
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 لدراسةل اإلطار المنهجي: الفصل األول
 مقدمة:ال -1-1 

ر في بسرعة التقدم العلمي والتكنولوجي الذي أدى إلى تضخم كبي الحالييتميز العصر     
من أهداف التربية مساعدة المتعلمين على اكتساب المعارف والمعلومات, فانه  وبما أن ,المعرفة

من المهم أيضًا أن يصبح المتعلم قادرًا على التفكير السليم بطريقة تمكنه من حل المشكالت 
ين التي تواجهه في حياته العامة والخاصة, ولذلك فان أسلوب التفكير العلمي لدى المتعلم

يعتبر هدفًا عامًا من أهداف التربية في أي مجتمع ينشد التقدم والرقي, وتدريب المتعلمين على 
يستطيع أن يساعد  درسالتفكير السليم مهمة جميع المعلمين واإلدارة المدرسية وغيرها. فالم

ين المتعلمين على تنمية قدراتهم على التفكير السليم وذلك بتهيئة المناخ المناسب للمتعلم
                                                 وجعلهم يفكرون.

 ( 9, 2226)شهده,                                                                        
فال بد من مدرسي العلوم  مكانة رفيعة في البرنامج الدراسي للمتعلم, يحتل العلومتدريس ن ألو       

التفكير, وتطبيق استراتيجيات  إلىالتعلم ومن المعرفة  إلىبالعملية التربوية من التعليم االنتقال 
المتعلمين وتساعدهم على البحث والتفكير من خالل تعلم وطرائق تدريس نشطة أو فعالة تفّعل 

 تهيئة مواقف تمكن المتعلمين من اكتساب المعارف والحقائق والمعلومات العلمية بعيدًا عن عملية
 استراتيجيةتدريسية جديدة في تدريس العلوم مثل  استراتيجياتوبالتالي فإن تبني التلقين والحفظ. 

 Mind Mapsالعقلية/الذهنية/الخرائط  واستراتيجية  Modeling strategyالنمذجة

strategy يمكن أن يساعد المتعلمين على إثراء معلوماتهم وتنمية مهاراتهم العقلية المختلفة . 
مؤسس مدرسة التعلم  (Banduraباندورا ) إلىيعود الفضل لفكرة التعلم بالنمذجة إذ     

أو االجتماعي, حيث يرى بأن أفضل طريقة لتعليم المتعلمين المهارات المختلفة سواء كانت تربوية 
 هي عن طريق النمذجة, ويسمى هذا التعلم بالتعلم بالقدوة أو بالنموذج. ةعلمي

 (222, 2222عبد العزيز,)باندورا في                                                           
إن عمليةةةةة النمذجةةةةة تسةةةةتند إلةةةةى   أن الةةةةتعلم نتةةةةاج لعمليةةةةة عقليةةةةة لتركيةةةةب أنةةةةوا  مختلفةةةةة مةةةةن       

( ومةةةةةن خةةةةةالل هةةةةةذه األفكةةةةةار والمعلومةةةةةات Roth,2001المعلومةةةةةات واألفكةةةةةار والمعرفةةةةةة والثقافةةةةةة )
لمتعلم عن معنى من خالل تجهيز هةذه الجزيئةات فةي مفةاهيم وموضةوعات عامةة المنفصلة, يبحث ا

( ويتم مطابقة وموائمة تلك األنماط Buxton ,2001) Patteringفي عملية تعرف بعملية التنميط 
 (  .   Justi ,2000والمعاني المعرفية مع خبرة المتعلم وبنائه المعرفي وواقعه الذي يعيش فيه)

  ( 99-99, 2222)في الباز,                                                                  
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المدّرس   تقديم  (Wilen & Phillips , 1995)ولن وفيلبسحسب  النمذجة استراتيجيةتتضمن و     
مجموعات,  إلىنموذج يمكن أن يقلده الطلبة ويسترشدون فيه, وتبدأ هذه االستراتيجية بتقسيم الطلبة 

س ومناقشة الطلبة حول خطوات المهارة لتمهيد للدرس وبالتساؤل بصوت مرتفع من قبل المدرّ وا
ثم يدعو أقدرهم ضمن كل  س للمهارة أمامهم,خطوات وتمثيل المدرّ  إلىالمطلوبة, وتقسيم المهارة 

من ثم المهارة, و  في تنفيذصعوبة أية ومساعدته عندما يواجه  تقليده في تنفيذ المهارة, إلىمجموعة 
   (49,  2212حاج ماف,ولن وفيليبس في )   يقوم الطلبة ضمن كل مجموعة بتطبيق المهارة  .   

توني ألول مرة عن طريق لقد ظهر    Mind Mapمصطلح   الخريطة العقلية    بينما      
ومن أسمائها خرائط العقل, خرائط الذهن, والخرائط . ( 1921عام ) ( (Tony Buzanبوزان 
بأنها تقنية رسومية قوية تزودك بمفاتيح تساعدك على استخدام طاقة عقلك :  ويعّرفها بوزانية. الذهن

بتسخير أغلب مهارات العقل بكلمة, صورة, عدد, ألوان. في كل مرة وأسلوب قوي يعطيك الحرية 
 ( 249, 2212عوجان,في )بوزان,                         المطلقة في استخدام طاقات عقلك.   

( إن قوة الخريطة العقلية 124, 2222, ويضيف هالل )أداة تساعد على التفكير والتعلم وهي   
                              يرجع ألنها نفس المنهج التفكيري لإلنسان, حيث تتوافق مع تكوين وأسلوب عمل المخ البشري.  

     (   2, 2229)هالل, في وقاد, 
 
 

 
 
 

( يوضح شكل الخلية العصبية1-1الشكل )  
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وبالتالي تعد الخريطة العقلية استراتيجية تعليمية فعالة, تقوم بربط المعلومات المقروءة في الكتب  
ي تو والمذكرات, بواسطة رسومات وكلمات على شكل خريطة, تحول الفكرة المقروءة إلى خريطة تح

لوان واألشكال في ورقة واحدة, حيث تعطي المتعلم مساحة واسعة من أشكااًل مختصرة ممزوجة باأل
التفكير, وتمنحه فرصة مراجعة معلوماته السابقة عن الموضو , وترسيخ البيانات والمعلومات 

 الجديدة في مناطق المعرفة الذهنية.   
تنافس للحصول على المرحلة الثانوية هي المعبر الرئيسي لدخول الجامعة, والجميع ي وبما أن      

على تلقين  أعلى المعدالت وذلك لتمكنهم من دخول الكليات التي يطمحون دخولها, ركز المدّرسون
الطلبة أكبر قدر من المعلومات, وكذلك أصبح جّل اهتمام الطلبة كيفية حفظ أكبر قدر من  المعرفة 

ف األساسي من التعليم للحصول على أعلى معدل يؤهلهم لدخول الجامعة, وغاب عن الجميع الهد
وهو إعداد مواطنين قادرين على قيادة مجتمعهم من خالل التركيز على تنمية القدرات العقلية لدى 

 وتواجه مجتمعهم. متواجههالطلبة ليعرفوا كيف يتعلمون ويتوصلون إلى حل المشكالت التي 
  (242, 2229,  آخرونيمات و العل)                                                            

وذلك  العلوم التي ينبغي تنميتها لدى المتعلم,من أهم أهداف تدريس تعد التفكير  تنميةإن       
على اعتبار أن التفكير منظومة معرفية متفاعلة وقابلة للمالحظة والتجريب والتنمية. ولكي يتحقق 

 ن على اكتساب األسلوب العلمي في التفكيرذلك ال بد أن يركز تدريس العلوم على مساعدة المتعلمي
 (    94, 1999)زيتون ,                                            أو الطريقة العلمية في البحث. 

ومن هنا البد من البحث عن استراتيجيات تدريسية حديثة وتجريبها من أجل تنمية التفكير    
استراتيجية النمذجة  هذه الدراسةفي لت الباحثة العلمي عند المتعلمين, ولهذا السبب تناو 

التي قد تساعد في تحسين وتطوير تدريس علم األحياء بما يؤثر  واستراتيجية الخرائط العقلية
 .إيجابياعلى تحصيل المتعلمين وعلى تنمية تفكيرهم العلمي 

 : الدراسةمشكلة -1-2
,استخدم بعض التطورات العالميةمادة علم األحياء في مسايرة مناهج نظرًا ألهمية      

الباحثين في مجال تدريسها استراتيجيات حديثة تطورت في ضوء الفلسفة البنائية منها النمذجة 
 والخرائط العقلية.

تعد الخريطة العقلية واسعة االستخدام في المجال التربوي والتعليمي لما لها من خصائص    
تعلمين على الشبكة الترابطية لعالقات متداخلة من في التعليم والتعلم. فهي تعّرف الم فريدة

تساعد في تحسين عملية  االستراتيجيةهذه و جوانب شتى بين عناصر الموضو  المراد عرضه,
الدراسية, وذلك في مجال توصل المتعلمين للمعلومات بحاث التعليم والتعلم في مختلف األ
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معرفي والمهاري لدى المتعلم في فهم وتطويرها. فبواسطة الخريطة العقلية يتضح البناء ال
 (192, 2212وتفسير المنظومة التركيبية لذلك الموضو . )غباري وأبو شعرة, 

والنمذجة )بناء النماذج( هي قيام المعلم بتوضيح كيفية التصرف للمتعلمين عن طريق تقديم أمثلة 
يمية عالية الفاعلية , حيث تعل استراتيجيةأو نماذج ملحوظة  لما يريده منهم , وهذا يعد بمثابة 

يتطلب من المعلم التأكد أن المتعلمين يرون تلك النماذج التي سيقومون بمحاكاتها, كما يفهمون 
                                          جيدًا ما تقوم به تلك النماذج, ويتلقون التعزيز على قيامهم بالمحاكاة أو التقليد.         

 (222,  2222)مجموعة مؤلفين, ترجمة محمد,                                            
التي تقوم بها وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية, التي ومن خالل عملية تطوير المناهج 

لقد وجدت الباحثة من خالل الواقع التدريسي في جاءت بهدف تحسين مخرجات العملية التربوية, 
المناهج الدراسية  يتطلب من  تطويرمن خالل خبرة الباحثة في تدريس العلوم( , أن المدارس )

المدرسين وخاصة  مدرسي مادة علم األحياء ممارسة أساليب وطرائق وأنشطة واستراتيجيات تدريسية 
 التعلمية . –وتفاعاًل في العملية التعليمية  إيجابيةتعمل على جعل المتعلم أكثر 

ن  تلقينيهائق المستخدمة من قبل بعض المدرسين لهذه المادة ال تزال إال أن الطر      في أغلبها وا 
 االمتعلمين. وهذتخللها في أحسن األحوال بعض المناقشات, وعدد بسيط من األسئلة الحوارية مع 

(, 2229(, )الخطيب,2222)صليبي, :ما أشارت إليه بعض من الدراسات المحلية
حيث وجدت البد من تغيير هذا النمط  .( 2212)ابراهيم, ,(2229(, )المقداد,2229)السويدي,
في تدريس هذه المادة إلى أساليب وطرائق واستراتيجيات تدريسية وأنشطة ومواقف تعليمية  السائد

 أكثر حيوية وتأثيرًا في المتعلمين.
ا بدراسة ( , إضافة إلى قيامه2229ووجدت الباحثة في دراستها للحصول على الماجستير )طه,    

استطالعية أولية خالل زيارتها لمركز االمتحانات في محافظة القنيطرة أثناء قيام مدرسي مادة علم 
( , إذ أجرت مقابالت مع 2214-2212األحياء بتصحيح أوراق االمتحانية للعام الدراسي )

لطرائق ( , وسؤالهم عن واقع التدريس لديهم وأنوا  ا12مجموعة من المدرسين البالغ عددهم )
يفتقرون  بعض المدرسينأن واألساليب التربوية واالستراتيجيات التي يمارسوها في التدريس. وجدت 
بدورات تدريبية تتناسب مع  إلى معرفة الطرائق الحديثة في التعليم والتعلم نتيجة عدم إلحاقهم

 نظريات التعلم الحديثة والتطورات التي طرأت على الطرائق.
ضعف في قدرتهم على تدريس المناهج الحديثة لقلة ممارستهم منهم يعانون  عددأن كما وجدت   

 متفاعل.  إيجابيوأنشطة تزيد من مشاركة المتعلم وجعله  تالستراتيجيا
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(,الذين  2212-2214كما وجدت الباحثة بالتقائها مع بعض المدرسين في العام الدراسي ) 
 بعضهم , أن(9البالغ عددهم ) في محافظة القنيطرةخضعوا لدورات تدريبية قامت بها وزارة التربية 

على التدريس باستخدام طرائق تدريس حديثة يتطلبها المنهاج الحديث مثل )التعلم  غير قادر
خرائط المفاهيم.....الخ( وذلك القتصار الدورات  -العصف الذهني -حل المشكالت -التعاوني

 تطبيقي العملي.التدريبية على الجانب النظري أكثر من الجانب ال
 ويمكن تحديد مسوغات الدراسة بالنقاط التالية:    

قلة ممارسة المدرسون الستراتيجيات وألنشطة تزيد من فاعلية مشاركة المتعلم في العملية  -1
 متفاعل غير سلبي. إيجابيالتعلمية , وتجعل المتعلم  –التعليمية 

الحديثة وطرائقها وتطبيقاتها من دون اإلعداد النظري للمدرسين فيما يتعلق بنظريات التعلم  -2
 جانب تطبيقي.

أية دراسة  –على حد علمها  –اطال  الباحثة على الدراسات المحلية والعربية واألجنبية لم تجد  -2
النمذجة و الخرائط العقلية في التدريس مطبقة في  استراتيجيتيمحلية تناولت أثر استخدام 

ت دراسات عربية, ودراسات أجنبية عديدة تناولت أثر الجمهورية العربية السورية , بينما وجد
 النمذجة والخرائط العقلية في التدريس. استراتيجيتياستخدام كل من 

في  تدريس النمذجة والخرائط العقلية  استراتيجيتيوهذا ما دفع الباحثة لدراسة أثر استخدام       
حاًل  اقتراحيمكن . و وتنمية تفكيرهم  علم األحياء على تحصيل طلبة الصف الثاني الثانوي العلمي

 إلجابة عن السؤال اآلتي:يتمثل بالمشكلة ل
في تدريس علم النمذجة والخرائط العقلية  استراتيجيتيما أثر استخدام     

 ؟تفكيرهم العلمياألحياء على تحصيل طلبة الصف الثاني الثانوي العلمي و 
 : ل النقاط التاليةمن خالتتمثل أهمية الدراسة  أهمية الدراسة:-1-3
 االهتمام التربوي المتزايد ببناء متعلم فعال مفكر, يسيطر على تعلمه ويدير عملية تفكيره.   -1

تعريف المدرسين باستراتيجيات تدريسية جديدة مثال  استراتيجيتي النمذجة والخرائط   -2
ياء, من تسهم في تحسين مستوى تحصيل طلبتهم في مادة علم األح يمكن أن العقلية  التي

 خالل تنمية تفكيرهم العلمي.
تطوير وتحديث طرائق تدريس علم األحياء, من خالل توظيف استراتيجيات تدريسية   -2

 جديدة والخروج عن الطرائق العادية في التدريس.

 تضمين المناهج بعض استراتيجيات وأساليب وأنشطة كل من النمذجة والخرائط العقلية. -4

 التعلمية.-والتي يمكن أن تسهم في تحسين العملية التعليمية االستفادة من نتائج الدراسة -2
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 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق اآلتي:     أهداف الدراسة: -1-4
 الخرائط  –الكشف عن أثر استخدام كل من استراتيجيات التدريس المختارة )النمذجة  -1-4-1

 طريقة العادية في تحصيل طلبة الصف النمذجة والخرائط العقلية معًا( مقارنة بال -العقلية        
 الثاني الثانوي العلمي في محافظة القنيطرة لمفاهيم مادة علم األحياء وتنمية تفكيرهم العلمي         
 تبعًا للجنس )طالب وطالبات(.        

  –الوقوف على االختالف بين استخدام كل من استراتيجيات التدريس المختارة )النمذجة  -1-4-2
 النمذجة والخرائط العقلية معًا( في تحصيل طلبة الصف الثاني الثانوي  -الخرائط العقلية       

 .العلمي في محافظة القنيطرة لمفاهيم مادة علم األحياء وتنمية تفكيرهم العلمي تبعًا للجنس       
 ب الكشف عن أثر التفاعل بين استراتيجيات التدريس المختارة وجنس الطلبة )طال -1-4-2

 ؟وطالبات( على تحصيل الطلبة          
 الكشف عن أثر التفاعل  بين استراتيجيات التدريس المختارة وجنس الطلبة )طالب  -1-4-4

 وطالبات( على تنمية التفكير العلمي لدى الطلبة؟          
     على المجموعات التجريبية الثالث درجة العالقة )االرتباط( بين درجات طلبة تعرف  -1-4-2

 التفكير العلمي؟ التحصيل الدراسي ودرجاتهم على مقياس اختبار         
تسعى الدراسة إلى التحقق من الفرضيات التالية عند مستوى داللة  فرضيات الدراسة: -5-1
(α  =0.05: ) 
التجريبيةةة  ال توجةد فةروق ذات داللةة إحصةةائية بةين متوسةطات درجةةات طلبةة المجموعةات -1-2-1
النمذجةةةةة والخةةةةرائط  -الخةةةةرائط العقليةةةةة -اسةةةةتراتيجيات: النمذجةةةةةث)التةةةةي تةةةةم تدريسةةةةها باسةةةةتخدام الثال

فةةةي  (بالطريقةةةة العاديةةةةطلبةةةة المجموعةةةة الضةةةابطة)التي تةةةم تدريسةةةها  درجةةةاتمتوسةةةط ( و العقليةةةة معةةةاً 
 الختبار التحصيل الدراسي. التطبيق البعدي

تيجية التةةدريس وجةةنس الطلبةةة فةةي التطبيةةق ال يوجةةد تفاعةةل ذو داللةةة إحصةةائية بةةين اسةةترا -1-2-2
 البعدي الختبار التحصيل الدراسي.

التجريبيةةة  ال توجةد فةروق ذات داللةة إحصةةائية بةين متوسةطات درجةةات طلبةة المجموعةات -1-2-2
النمذجةةةةة والخةةةةرائط  -الخةةةةرائط العقليةةةةة -اسةةةةتراتيجيات: النمذجةةةةةالثالث)التةةةةي تةةةةم تدريسةةةةها باسةةةةتخدام 

فةةةي  (بالطريقةةةة العاديةةةةطلبةةةة المجموعةةةة الضةةةابطة)التي تةةةم تدريسةةةها  درجةةةاتسةةةط متو ( و العقليةةةة معةةةاً 
 .لمقياس التفكير العلمي التطبيق البعدي

ال يوجد تفاعةل ذو داللةة إحصةائية بةين اسةتراتيجية التةدريس وجةنس الطلبةة فةي التطبيةق  -1-2-4 
 البعدي لمقياس التفكير العلمي.
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متوسةةطات درجةةات طلبةةة المجموعةةات التجريبيةةة  ئية بةةينارتبةةاط ذو داللةةة إحصةةا دال يوجةة -1-2-2
الةةةثالث علةةةى اختبةةةار التحصةةةيل الدراسةةةي, ومتوسةةةطات درجةةةاتهم علةةةى مقيةةةاس التفكيةةةر فةةةي التطبيةةةق 

 البعدي.
 م إجراء الدراسة في الحدود التالية:ت حدود الدراسة: 6-1-
 (.2212-2214الفصل الثاني للعام الدراسي )الحدود الزمانية:  -1
 حدود المكانية: محافظة القنيطرة. ال -2
   .الحدود البشرية: طلبة الصف الثاني الثانوي العلمي -3
تةاب كالوظةائف الحيويةة عنةد اإلنسةان( مةن بعةض الرابعةة )الدراسةية الحدود العلمية: الوحةدة  -4

  علم األحياء للصف الثاني الثانوي العلمي. واستراتيجيتي النمذجة والخرائط العقلية.

 التصميم التجريبي للدراسة: -1-7
     منهج الدراسة: -1-7-1
  :يتضمن في هذه الدراسة والذي التجريبيالباحثة المنهج  استخدمت        

, وإلعةةداد اختبةةار تحصةةيلي دراسةةي, المفةةاهيم العلميةةةالوحةةدة الدراسةةية, السةةتخراج  محتةةوىتحليةةل  -*
 ة.والخرائط العقليالمفاهيمية النماذج وبناء وإلعداد 

 وهو التطبيق الميداني للدراسة.إجراء التجربة  -*
 المنهج هذا ويعتمد , في وسط شروط تجريبية مضبوطةوالمنهج التجريبي هو المنهج الذي يجري 

على المقارنة بين النتائج الحاصلة في تطبيق االختبار القبلي واالختبار البعدي, وذلك لدراسة أثر 
لخرائط العقلية على تحصيل طلبة الصف الثاني الثانوي العلمي استخدام استراتيجيتي النمذجة وا

 (2000,237 )دويدري,                                                 وتفكيرهم العلمي.     
 متغيرات الدراسة: -1-7-2

 الخرائط العقلية والنمذجة.-1االستراتيجيات:  -1-7-2-1-1 المتغيرات المستقلة: -1-2-7-1
 العادية. -2                                                              
 الجنس:)الطالب والطالبات( . -2-1-2-7-1                                 

 .مهارات التفكير العلمي  -التحصيل الدراسي المتغيرات التابعة: -2-2-7-1
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 لية للدراسة :تم بناء األدوات التا أدوات الدراسة: -3-7-1
 .بالوحدة المختارةاصة النماذج المفاهيمية الخ إعداد -1-2-2-1
 إعداد الخرائط العقلية الخاصة بالوحدة المختارة. -1-2-2-2
  إعداد االختبار التحصيلي .  -1-2-2-2
 .  مقياس التفكير العلميإعداد  -1-2-2-4
 في التدريس .ختارة االستراتيجيات المإعداد دليل معلم الستخدام  -1-2-2-2

اشتمل المجتمع األصلي على طلبة الصف الثاني الثةانوي  المجتمع األصلي والعينة: -4-7-1
طبقةةةت  (.2014-2015فةةةي العةةةام الدراسةةةي ) محافظةةةة القنيطةةةرةي فةةة العلمةةةي فةةةي المةةةدارس الثانويةةةة

ن محافظةة مةدارس مة خمةسالتجربة النهائية على عينة من طلبةة الصةف الثةاني الثةانوي العلمةي فةي 
 حيث تطلبت التجربة النهائية إلى: القنيطرة.

( 22للمجموعة الضابطة )من المدارس الثانوية في خان أرنبة( المؤلفة من )ختيار مقصود ا -*  
( طالب من ثانوية خان أرنبة للبنين, واختيار عشوائي 12طالب وطالبة حيث تم اختيار عشوائي ل)

في / علمًا أن مدّرسة علم األحياء نفسها تدّرس في خان أرنبة ية( طالبة من ثانوية سليم السام12ل)
حيث تم تدريس الطلبة )طالب وطالبات( المجموعة الضابطة بشكل منفصل مع  المدرستين/ يكلت

 .بقية أفراد الشعبتين
تمثلت بثالث شعب مختلطة )طالب  الثالث التي تجريبيةال اتجموعللماختيار مقصود  -*

    ة بينهما.وطالبات( للمقارن
 تدريسها :استراتيجية ( يوضح حجم عينة الدراسة و 1-1والجدول )     

 تدريسها استراتيجيةو  الدراسةعينة حجم ( 1-1الجدول )
 التدريسية ةاالستراتيجي عدد المدرسة الشعبة العدد المجموعة

 الطالب الطالبات
 قليدية العادية الت 11 - ثا.خان أرنبة للبنين طالب 33 ضابطة

 - 11 ثا.سليم السامية طالبات

 النمذجة 11 11 ثا.البعث مختلطة 33 (1تجريبية)
 الخرائط العقلية 11 12 ثا.جبا مختلطة 22 (2تجريبية)
 النمذجة والخرائط العقلية معا   11 13 ثا. الكوم مختلطة 22 (3تجريبية)

 4 11 11 5 5 111 المجموع
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 إجراءات الدراسة: -1-7-1
 قامت الباحثة بهدف إنجاز الدراسة باإلجراءات التالية:  
 دراسة األدبيات والمراجع التربوية والدراسات السابقة المتعلقة بمتغيرات الدراسة بهدف تحليلها  -1
 واالستفادة منها في إعداد الدراسة.    

 اختيار الوحدة الدراسية وتحليل مضمونها وذلك بهدف: -2
  استراتيجيةالمفاهيمية بما يناسب إعداد دروس الوحدة الدراسية المختارة وفق  بناء النماذج -أ    

 النمذجة.       
  استراتيجيةبناء الخرائط العقلية بما يناسب إعداد دروس الوحدة الدراسية المختارة وفق  -ب   

 الخرائط العقلية.       
 مختارة.إعداد اختبار تحصيل دراسي يتعلق بموضو  الوحدة ال -ج   
 للتفكير العلمي قائم على حل المشكالت.إعداد مقياس  -2
 هي:مجموعات  أربعإلى من طلبة الصف الثاني الثانوي العلمي تقسيم عينة الدراسة اختيار و  -4

 .تم تدريسها بالطريقة العادية ية ضابط ةمجموع -أ    
 هي:و )طالب وطالبات( مختلطة  مجموعات تجريبيةثالث  -ب   
 استراتيجية  درسيستخدم الم)طالب وطالبات(: مختلطة المجموعة التجريبية األولى  -*       

 .في مادة علم األحياءالمختارة الوحدة الدراسية  هالتدريسالنمذجة            
 يستخدم المدرس استراتيجية  )طالب وطالبات(:مختلطة المجموعة التجريبية الثانية  -*       

 الوحدة الدراسية المختارة.  هائط العقلية لتدريسالخرا           
 درس كل من )طالب وطالبات(: يستخدم الممختلطة المجموعة التجريبية الثالثة  -*       

 المختارة. الوحدة الدراسية هاالنمذجة والخرائط العقلية معًا لتدريس           
 العينة.تطبيق أدوات الدراسة قبليًا للتأكد من تكافؤ أفراد  -2
 الوحدة المختارة لكل من المجموعات السابقة.تدريس  -6
 تطبيق أدوات الدراسة بعديًا وتحليل النتائج إحصائيًا الختبار صحة الفروض. -2
 .تفسير النتائج -9
  .الدراسة مقترحات -9
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 :والتعريفات اإلجرائية مصطلحات الدراسة -8-1
مةةن إجةةراءات التةةدريس المختةةارة سةةلفًا مةةن قبةةل  مجموعةةة : االستتتراتيجية التدريستتية -1-2-1

المعلةةم والتةةي يخطةةط السةةتخدامها فةةي أثنةةاء تنفيةةذ التةةدريس, بمةةا يحقةةق األهةةداف التدريسةةية المرجةةوة 
   بأقصى فاعلية ممكنة وبأعلى درجة من اإلتقان, وفي ضوء اإلمكانات المتاحة  .

 (122, 2222)الحيلة,                                                                       
االستراتيجية التدريسةية بأنهةا: مجموعةة مةن اإلجةراءات  وألغراض الدراسة يمكن أن تعّرف الباحثة   

إلتباعهةةةا الواحةةةدة تلةةةو األخةةةرى, بشةةةكل متسلسةةةل أو  درسالمختةةةارة لتنفيةةةذ الةةةدرس, والتةةةي يخطةةةط المةةة
 بترتيب معين مستخدمًا اإلمكانات المتاحة. 

(هةةةةي:   Holliday,2001يعّرفهةةةةا ) : Models strategyاستتتتتراتيجية النمذجتتتتة  -1-2-2
اسةةتراتيجية تعليميةةة تقةةوم علةةى تكةةوين تصةةور عقلةةي للعالقةةات التةةي تةةربط بةةين أشةةياء أو ظةةواهر أو 

  أحةةةةةةةةداث باسةةةةةةةةتخدام تمثةةةةةةةةيالت أو أشةةةةةةةةكال للمحاكةةةةةةةةاة تسةةةةةةةةهل شةةةةةةةةرحها وتفسةةةةةةةةيرها والتنبةةةةةةةةؤ بهةةةةةةةةا   .                       
( Holliday 96, 2222الباز, في) 
تكةةوين تصةةور القائمةةة علةةى  االسةةتراتيجيةوألغةةراض الدراسةةة يمكةةن أن تعّرفهةةا الباحثةةة بأنهةةا هةةي:     

)خرائط باستخدام نماذج مفاهيميةة أحداث أو ظواهر أشياء أوعقلي للعالقات التي تربط بين مفاهيم و 
 يس كاستراتيجية جديدة.في التدر سهل شرحها تكأشكال للمحاكاة  التفكير(

( بأنها: أدوات بصرية , تةرتبط كةل منهةا بةنمط أو 2229يعرفها صادق ) خرائط التفكير: -1-2-3
يجةةةاد العالقةةةات  أكثةةةر مةةةن أنمةةةاط التفكيةةةر , تسةةةاعد المتعلمةةةين علةةةى تنظةةةيم المعلومةةةات والمفةةةاهيم وا 

بةةراز أفكةةارهم مةةن خاللهةةا , وهةةي تسةةتن الفهةةم العميةةق للمةةادة  إلةةىد والةةروابط بينهمةةا بمجةةرد النظةةر, وا 
 تشجيع التعلم وتنمية التصورات الذهنية والعمليات العقلية للمتعلمين. إلىالمتعلمة , وتهدف 

 (62, 2212)في مقبل وبن العزيمة,                                                            
ات وأشةةكال منظمةةة ثنائيةةة البعةةد تسةةتخدم بأنهةةا مخططةة إجرائيةةاوألغةةراض الدراسةةة تعرفهةةا الباحثةةة    

للتفكيةر فةي  كنماذج مفاهيمية كأداة لتطوير التفكير والتعلم العميق للمحتوى ,حيث يستخدمها المتعلم
 موضو  ذي محتوى تعليمي مقرر.

  : Mind Maps Strategyاستراتيجية الخرائط العقلية  -1-2-4
  اسةةةتراتيجية تقةةةوم علةةةى تصةةةميم خةةةرائط تعةةةّرف  ( بأنهةةةا:192, 2212يعّرفهةةةا )غبةةةاري وأبوشةةةعيرة, 

المتعلمةةين علةةى الشةةبكة الترابطيةةة لعالقةةات متداخلةةة مةةن جوانةةب شةةتى بةةين عناصةةر الموضةةو  المةةراد 
 عرضه   . 
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رسةةةوم أو القائمةةةة علةةةى اسةةةتخدام  االسةةةتراتيجيةوألغةةةراض الدراسةةةة يمكةةةن أن تعّرفهةةةا الباحثةةةة بأنهةةةا:  
قات والروابط بينها, من خالل تنظيم البنية المعرفية وتوليد معةاني تمثيالت تخطيطية للمفاهيم والعال

 في ذهن المتعلم وعملية ربط المفاهيم معًا في عالقة توصل إلى مفاهيم ذات معنى.
األكثةةةر انتشةةةارًا فةةةي مدارسةةةنا,   ة: هةةةي الطريقةةةة التدريسةةةيفتتتي التتتتدريس الطريقتتتة العاديتتتة -1-2-1

فةي  خةالل العمليةة التعليميةة المدرس( التي يمارسها ةالمناقشالتلخيص, تشتمل على طرائق )الشرح ,
 .غرفة الصف

  يشةةير التحصةةيل إلةةى مةةدى امةةتالك الفةةرد لمةةادة دراسةةية مةةا, وتتحةةدد المةةادة التحصتتيل:  -1-2-1
                                                                 المدروسة بمستوى التدريس وبحجم المادة المقررة وأبعادها التطبيقية

 (12, 1981, أسعد)                                                                           
ميةة فةي الوحةدة معلومةات علفةاهيم و موتقصد به الباحثة: الحصيلة النهائية لما تعلمةه المةتعلم مةن    

صةيل بالدرجةة التةي يحصةل عليهةا المةتعلم فةي الدراسية المختةارة فةي مةادة علةم األحيةاء. و يقةدّر التح
 االختبار التحصيلي الذي تم إعداده لهذا الغرض. 

  هو نشاط عقلي يستخدمه اإلنسان في معالجة المشكالت التي تواجهه  التفكير العلمي: -1-2-2
فةةي حياتةةةه اليوميةةة بمنهجيةةةة علميةةة منظمةةةة و الوصةةول إلةةةى حلةةول لهةةةا, أو هةةو مجموعةةةة المهةةةارات 

 ( 96, 2222.)الدبسي والشهابي,             زمة لحل مشكلة معينة بطريقة موضوعية   الال

وتعّرف الباحثة إجرائيًا فةي هةذه الدراسةة التفكيةر العلمةي بأنةه: الدرجةة التةي يحصةل عليهةا المةتعلم    
ارات في مقياس التفكيةر العلمةي الةذي أعدتةه الباحثةة لقيةاس النشةاط العقلةي المةنظم الةذي يتضةمن مهة

عقلية تساعد المتعلم على التوصةل لحةل مشةكلة مةا مةن خةالل تحديةدها ووضةع خطةة لدراسةتها علةى 
أسةةاس عةةدد مةةن الفةةروض المقترحةةة واختبةةار صةةحة الفةةروض وتفسةةيرها بقصةةد الوصةةول إلةةى نتيجةةة 

 محددة يمكن تعميمها.
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 الدراسات السابقة: الفصل الثاني
 المقدمة. -2-1

 .تناولت النمذجة سابقة دراسات -2-2
 .تناولت الخرائط العقليةسابقة دراسات  -2-2
 تناولت التفكير العلمي.سابقة دراسات  -2-4
  .سابقة تناولت خرائط التفكيردراسات  -2-2
  موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة. -2-6
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 الدراسات السابقة.
 مة:المقد -2-1

 ددًا من الدراسات السابقة العربيةالدراسات السابقة, حيث تعرض الباحثة عهذا الفصل يتناول       
واألجنبية وتتضمن كل دراسة اسم الباحث, عنوان الدراسة, الهدف منها, عينة الدراسة, نتائج 

  الدراسة. وأخيرًا تذكر موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة. 
 اسات التي تناولت النمذجة :الدر  -2-2

 :التي تناولت النمذجة الدراسات المحلية -2-2-1
 ( :2311دراسة حاج ماف )-1

) فاعلية برنامج تدريبي وفق النمذجة قائم على استخدام مصادر المعلومات المكتبية في  العنوان:
دراسات تنمية مهارات التفكير األساسية والتحصيل لدى طلبة الصف الخامس في مادة ال

 االجتماعية(.  
معرفة فاعلية برنامج تدريبي وفق النمذجة قائم على استخدام مصادر  إلىهدفت الدراسة  الهدف:

المعلومات المكتبية في تنمية مهارات التفكير األساسية والتحصيل لدى طلبة الصف الخامس في 
هج التجريبي ,شملت عينة عن أسئلة الدراسة اتبعت المن ولإلجابة,  مادة الدراسات االجتماعية

الصف الخامس األساسي من مدرسة )عكرمة المخزومية( بمدينة حمص وقسموا  تالمذةالدراسة 
( طال وطالبة, وقد أعدت الباحثة 29( طالب وطالبة وتجريبية )41مجموعتين ضابطة) إلى

برنامج تدريبي  -اختبار مهارات تفكير أساسية -اختبار تحصيلي –األدوات التالية: بطاقة مالحظة 
مصمم وفق النمذجة قائم على استخدام مصادر المعلومات المكتبية من خالل مادة الدراسات 

 .  2212/2212االجتماعية, طبقت الدراسة خالل الفصل الثاني من العام الدراسي 
ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طلبة المجموعة  وجود فروق أظهرت الدراسة النتائج: 
ة وبين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية في كل من اختبار مهارات التفكير الضابط

على فاعلية البرنامج  مما يدلاألساسية واختبار التحصيل الدراسي لصالح المجموعة التجريبية 
 التدريبي المصمم.

  :التي تناولت النمذجة الدراسات العربية -2-2-1-2

 :(2331رمضان )و  الدين دراسة  حسام -1
)فاعلية مدخل بناء النماذج العقلية في استيعاب المفاهيم وعمليات العلم واالتجاه  : العنوان

 نحو دراسة أجهزة جسم اإلنسان لتالميذ الصف السادس االبتدائي (
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فاعلية مدخل بناء النماذج العقلية في استيعاب المفاهيم  معرفة هدفت هذه الدراسة إلى الهدف:
 تجاه نحو دراسة أجهزة جسم اإلنسان لتالميذ الصف السادس االبتدائي,وعمليات العلم واال

وطبقت  الدراسة على عينة من تالميذ الصف السادس االبتدائي في محافظة القاهرة, في 
تلميذ /, ومدرسة نصر  62مدرسة نبيل الوقاد االبتدائية / مجموعة تجريبية بلغ عدد أفرادها 

ابطة /. وتم اختيار وحدة / الكائن الحي/ في مادة العلوم للعام التجريبية الموحدة / مجموعة ض
 -/. واستخدمت الباحثتان األدوات التالية: / اختبار استيعاب المفاهيم 2226-2222الدراسي / 

مقياس االتجاه نحو دراسة أجهزة جسم اإلنسان / . وأعدت  -اختبار مهارات عمليات العلم
 يل المعلم/ في ضوء مدخل بناء النماذج العقلية.دل -الباحثتان : / كتيب التلميذ

أكدت على وجود فروق دالة إحصائيا في اختبار استيعاب المفاهيم لصالح المجموعة النتائج: 
على وجود فروق دالة إحصائيا في اختبار مهارات عمليات العلم لصالح  توأكد التجريبية.

في اتجاه التالميذ نحو دراسة أجهزة جسم  أشارت النتائج إلى وجود تحسنو  المجموعة التجريبية.
 اإلنسان )المجموعة التجريبية (.

 (: 2337دراسة الباز ) -2
) أثر استخدام استراتيجية النمذجة في التحصيل واالستدالل العلمي واالتجاه نحو العنوان: 

 الكيمياء لدى طالب الصف الثاني الثانوي(.
استخدام استراتيجية النمذجة في التحصيل معرفة أثر  هدفت هذه الدراسة إلىالهدف: 

واالستدالل العلمي واالتجاه نحو الكيمياء لدى طالب الصف الثاني الثانوي .وطبقت الدراسة 
طالبًا( من مدرسة الشيخ عبد العزيز آل خليفة الثانوية للبنين في  26على مجموعة تجريبية )

الثانوية  الخليفي( من مدرسة الهداية طالباً  26المنامة )مملكة البحرين( , ومجموعة ضابطة)
للبنين في المحرق)مملكة البحرين(. وتم اختيار وحدة / األحماض و األمالح والقواعد/ واستخدم 

مقياس االتجاه نحو  -مقياس االستدالل العلمي -الباحث األدوات التالية:/ اختبار التحصيلي
 راتيجية النمذجة /.مادة الكيمياء/ وأعد الباحث :/ دليل للمعلم وفق است

 النتائج:
 -أكدت على وجود فروق دالة إحصائيا في اختبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية.  -

 أكدت على وجود فروق دالة إحصائيا في مقياس االستدالل العلمي لصالح المجموعة التجريبية.
يمياء لصالح المجموعة أكدت على وجود فروق دالة إحصائيا في مقياس االتجاه نحو مادة الك -

 التجريبية.
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 (:2311دراسة أحمد ) -3
والنمذجةة لتنميةة األداء التدريسةي لمعلمةي مقترح قائم علةى النمةاذج العقليةة  فاعلية برنامج: ) العنوان

  العلوم وأثره في تحصيل تالميذهم( .
والنمذجةةة لتنميةةة ة هةةدفت الدراسةةة لتحديةةد فاعليةةة برنةةامج مقتةةرح قةةائم علةةى النمةةاذج العقليةةف : الهتتد

أدوات الدراسةةة  إعةةداد. ولتحقيةةق ذلةةك تةةم األداء التدريسةةي لمعلمةةي العلةةوم وأثةةره فةةي تحصةةيل تالميةةذهم
المتمثلةةة فةةي بطاقةةة مالحظةةة األداء التدريسةةي لمعلمةةي العلةةوم بهةةدف تقيةةيم األداء التدريسةةي لمعلمةةي 

فةة بةإدارة حلةوان التعليميةة التابعةة معلم ومعلمة من عدة مدارس ابتدائيةة مختل 22)بلغ عددهم العلوم 
نحو استخدام النماذج العقلية  والنمذجة في عملية التدريس. كما تةم بنةاء االختبةار لمحافظة القاهرة( 
بهةةةدف قيةةةاس تحصةةةيل  تلميةةةذ مةةةن الصةةةف الخةةةامس االبتةةةدائي ( 92)بلغ عةةةددهمالتحصةةةيلي للتالميةةةذ

. وتةةم ضةةبط  (وأثةةره علةةى الكائنةةات الحيةةة بيئةةيالتةةوازن ال)الدراسةةة ميةةذ للمحتةةوى العلمةةي لوحةةدة التال
المعلمةةين , وتةةم تطبيةةق  أدوات الدراسةةة علميةةا وطبةةق البرنةةامج التةةدريبي علةةى مجموعةةة الدراسةةة مةةن

 (.2212/2211خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي)أدوات الدراسة قبليا وبعديا 
لمعلمةةةين نحةةةةو اسةةةتخدام النمةةةةاذج العقليةةةةة أظهةةةةرت النتةةةائج نمةةةةو مهةةةارات األداء التدريسةةةةي ل النتتتتائج:

والنمذجةة نتيجةة تةةدريبهم علةى البرنةةامج المقتةرح. ونمةو التحصةةيل لتالميةذ المجموعةةة التجريبيةة نتيجةةة 
دراسةةة الوحةةةدة باسةةةتخدام اسةةةتراتيجيات النمذجةةةة ممةةةا يةةةدل علةةةى فعاليةةةة البرنةةةامج المقتةةةرح القةةةائم علةةةى 

 النماذج العقلية و النمذجة. 
 ( :2311ين)دراسة بنت -4

)فعالية استراتيجية النمذجة المفاهيمية لآليات القرآنية على تنمية عمليات العلةم فةي تةدريس  العنوان:
 النظرية الذرية الحديثة بمنهج الكيمياء للصف األول الثانوي(.

ة معرفة فعاليةة اسةتراتيجية النمذجةة المفاهيميةة لآليةات القرآنيةة علةى تنمية إلىهدفت الدراسة الهدف: 
, ومةةن أجةةل عمليةات العلةةم فةةي تةةدريس النظريةةة الذريةةة الحديثةة بمةةنهج الكيميةةاء للصةةف األول الثةةانوي

( طالبةةة مةةن ثانويةةة 49تحقيةةق ذلةةك تةةم اسةةتخدام المةةنهج شةةبه التجريبةةي. وتكونةةت عينةةة الدراسةةة مةةن )
اسةةتراتيجية مدينةةة )مكةةة المكرمةةة(. تةةم بنةةاء اختبةةار عمليةةات العلةةم وملزمةةة المعلمةةة لتةةدريس باسةةتخدام 

 (.2212/2211الدراسة خالل الفصل األول للعام الدراسي ) تالمفاهيمية. طبقالنمذجة 
وجةةةود فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية بةةةين متوسةةةطي درجةةةات اختبةةةار  إلةةةى الدراسةةةة توصةةةلت النتتتتائج:

طالبةةةةةات المجموعةةةةةة التجريبيةةةةةة التةةةةةي درسةةةةةت وحةةةةةدة النظريةةةةةة الذريةةةةةة الحديثةةةةةة باسةةةةةتراتيجية النمذجةةةةةة 
هيمية , وطالبات المجموعة الضابطة التي درست بالمحاضةرة فةي التطبيةق البعةدي , ممةا يؤكةد المفا
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النمذجةةةة  المفاهيميةةةة لآليةةةات القرآنيةةةة علةةةى تنميةةةة بعةةةض عمليةةةات العلةةةم فةةةي وجةةةود أثةةةر اسةةةتراتيجية 
  تدريس النظرية الذرية الحديثة بمنهج الكيمياء للصف األول الثانوي

 ( :2312) كامراندراسة مرزوقي و   -1
: )دراسة مقارنة ألثر استخدام كل من استراتيجية التدريس بخرائط التفكير القائمة على الدمج لعنوانا

واستراتيجية النمذجة على مهارات االتصال اللفظي والقدرة القرائية في مادة الرياضيات لدى 
  الطالب(.

ستراتيجية التدريس بخرائط التفكير دراسة مقارنة ألثر استخدام كل من ا إلى: هدفت الدراسة الهدف
القائمة على الدمج واستراتيجية النمذجة على مهارات االتصال اللفظي والقدرة القرائية في مادة 

 الرياضيات لدى الطالب
المعلمين /  إعداد( طالب من معهد 22طبقت الدراسة على طالب الصف الثالث والبالغ عددهم )

خالل الفصل الدراسي األول للعام الدراسي  /العراق/غداد الكرخ األولىالتابع للديرية العامة لتربية ب
 اختبار القدرة القرائية .–. وأعدت األدوات التالية: اختبار لمهارات االتصال اللفظي  2211/2212
: أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالب المجموعة النتائج

تراتيجية خرائط التفكير القائمة على الدمج( ومتوسط درجات طالب المجموعة التجريبية األولى)اس
الثانية )استراتيجية النمذجة( في اختبار مهارات االتصال اللفظي واختبار القدرة القرائية  لصالح 

 المجموعة التجريبية األولى.   
 : (2312دراسة محمود) -1

لخةةيص فةةي عةةالج صةةعوبات فهةةم المقةةروء وخفةةض قلةةق فاعليةةة اسةةتراتيجيتي النمذجةةة والتالعنتتوان : )
 القراءة لدى الدارسات المدارس الصديقة للفتيات( 

التعةةةرف علةةةى صةةةعوبات فهةةةم المقةةةروء التةةةي تعةةةاني منهةةةا دارسةةةات الصةةةف ت الدراسةةةة هةةةدف الهتتتدف :
, وكةةةذلك الوقةةةوف علةةةى فاعليةةةة اسةةةتراتيجيتي النمذجةةةة /اإلمارات العربيةةةة المتحةةةدة/السةةةادس االبتةةةدائي

التلخةةيص فةةي عةةالج صةةعوبات فهةةم المقةةروء وخفةةض قلةةق القةةراءة لةةدى الدارسةةات المةةدارس الصةةديقة و 
( دارسةةة . وطبةةق البحةةث فةةي الفصةةل الثةةاني مةةن العةةام 112للفتيةةات, وقةةد تكونةةت عينةةة البحةةث مةةن)

ولمةةدة سةةتة أسةةابيع . وقةةد صةةممت نمةةاذج قرائيةةة لمقةةرر اللغةةة العربيةةة. وكةةان  2212/2211الدراسةةي 
اختبةار تشخيصةي للوقةوف علةى صةعوبات  -البحث ومواده: قائمةة بمهةارات الفهةم القرائةي من أدوات

 مقياس القلق . -النمذجة والتلخيص استراتيجيتيدليل الستخدام  -فهم المقروء لدى الدارسات
لنتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات التطبيةق القبلةي ا: أكدت النتائج 
 اسةةتراتيجيتيي اختبةةار فهةةم المقةةروء , وهةةي لصةةالح التطبيةةق البعةةدي يعةةزى إلةةى اسةةتخدام والبعةةدي فةة



 
 

 19 

أكدت النتائج على وجود فروق ذات داللة  ا. كمالمقروءالنمذجة والتلخيص في عالج صعوبات فهم 
إحصائية بين متوسطي درجات التطبيق القبلةي والبعةدي لمقيةاس قلةق القةراءة  وهةي لصةالح التطبيةق 

النمذجةةة والتلخةةةيص فةةي خفةةض مسةةةتوى قلةةق القةةراءة لةةةدى  اسةةتراتيجيتييعةةزى إلةةى اسةةةتخدام البعةةدي 
 الدارسات المدارس الصديقة للفتيات.

 :التي تناولت النمذجة الدراسات األجنبية -2-2-3 
 ( 1112) (Rubin & Norman)روبن ونورمان  دراسة -1

 Systematic Modeling Versus the Learning Cycle, Comparative"العنوان 
Effects on Integrated Science Process Skill Achievement"                       

منهجية النمذجة مقابل دورة التعلم, مقارنة آثار في تحصيل مهارة عملية  :)العنوان باللغة العربية
 العلوم المتكاملة( 

استراتيجيات تعليمية )دورة التعلم,  إلى مقارنة أثر استخدام ثالثهذه الدراسة هدفت  الهدف:
والنمذجة, والطريقة التقليدية( على تحصيل طلبة المرحلة الوسطى )اإلعدادية(, في إحدى مدارس 
أوروبا لمهارات العلم المتكاملة والقدرة على التفكير االستداللي. وتم تدريس مجموعتين تجريبيتين, 

رى استراتيجية النمذجة. وقام بتدريس هاتين استخدمت إحداها دورة التعلم, واستخدمت األخ
المجموعتين معلمون تدربوا على استراتيجية النمذجة, ودورة التعلم, ودرست المجموعة الثالثة 
)الضابطة( باستخدام الطريقة التقليدية, حيث درسها معلمون لم يتدربوا على استراتيجيات التدريس 

 .)النمذجة, ودورة التعلم(
 :نتائج الدراسة إلى أشارت النتائج:

تفوق الطلبة ممن تعلموا باستراتيجية النمذجة في تحصيلهم لمهارات العلم المتكاملة على الطلبة  -
 ممن تعلموا باستراتيجية دورة التعلم, والطريقة التقليدية.

كما أظهر الطلبة الذين تم تدريسهم من قبل معلمين تدربوا على استراتيجية دورة التعلم,  -
 اتيجية النمذجة تفوقا في تحصيلهم لمهارات العلم المتكاملة مقارنة بطلبة المجموعة الضابطة.واستر 
وأشارت نتائج الدراسة أيضا إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطلبة لمهارات  -

 العلم المتكاملة تعزى إلى مستوى النمو العقلي.
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 عقلية:الدراسات التي تناولت الخرائط ال -2-3
 :التي تناولت الخرائط العقلية الدراسات العربية -2-3-1

 (: 2332الدوسري) دراسة-1
أثر التدريس باستخدام خرائط المعرفة في التحصيل الدراسي واالحتفاظ بالمعلومات )  :العنوان

 في مادة االجتماعيات لتلميذات الصف الخامس االبتدائي( 
التحصيل لدراسي  التدريس باستخدام خرائط المعرفة في هدفت الدراسة إلى معرفة أثر الهدف:

 واالحتفاظ بالمعلومات في مادة االجتماعيات لتلميذات الصف الخامس االبتدائي.
( في المجموعة الضابطة  29( في المجموعة التجريبية و)22( تلميذة ,)26تكونت العينة من )

ابيع نفذت الدراسة في مدرسة حمد ( أس4طبقت اختبار تحصيلي قبلي وبعدي ومؤجل بعد مرور)
 ./مملكة البحرين/االبتدائية للبنات 

أكدت الدراسة أن التدريس باستخدام خرائط المعرفة في تدريس الموضوعات المختارة  النتائج:
في الدراسة لمادة االجتماعيات لطالبات الصف الخامس االبتدائي ال يوجد له أثر في التحصيل 

التدريس باستخدام خرائط المعرفة في تدريس الموضوعات المختارة في الدراسي. كما أكدت أن 
على االحتفاظ  إيجابيالدراسة لمادة االجتماعيات لطالبات الصف الخامس االبتدائي له أثر 

 بالمعلومات لصالح المجموعة التجريبية. 
 (:2331دراسة وقاد ) -2

لطالبات  األحياءبعض موضوعات مقرر )فاعلية استخدام الخرائط الذهنية على تحصيل العنوان: 
 الصف األول ثانوي الكبيرات بمدينة مكة المكرمة(.

معرفة فاعلية استخدام الخرائط الذهنية على تحصيل بعض  إلىهدفت الدراسة  الهدف:
 التركيب(-التحليل  -التطبيق -الفهم -عند المستويات المعرفية )التذكر األحياءموضوعات مقرر 
طبقت  .الكبيرات بمدينة مكة المكرمةطالبة(  192)بلغ عددهن ألول ثانوي لطالبات الصف ا

التجريبي , تم  تم استخدام المنهج( ,2229/2212الدراسة خالل الفصل الثاني للعام الدراسي )
 (, وبناء اختبار دراسي تحصيلي.واإلخراجبناء دليل للمعلمة لتدريس الوحدتين المختارة )التنفس 

النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات اختبار طالبات أظهرت  النتائج:
المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة الضابطة في التطبيق العدي الختبار التحصيل عند 

 التركيب .-التحليل-التطبيق-مستويات الفهم
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 ( : 2311دراسة حوراني ) -3
الذهنية في تحصيل طلبة الصف التاسع في مادة :) أثر استخدام استراتيجية الخرائط لعنوانا

 العلوم وفي اتجاهاتهم نحو العلوم في المدارس الحكومية في مدينة قلقيلية( 
هدفت هذه الدراسة شبه التجريبية إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في الهدف: 

حو العلوم في المدارس الحكومية تحصيل طلبة الصف التاسع في مادة العلوم وفي اتجاهاتهم ن
 .0202/0200في مدينة قلقيلية في فلسطين في العام الدراسي 

حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية: ما أثر استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في 
تحصيل طلبة الصف التاسع في مادة العلوم حسب: طريقة التدريس, والجنس, والتفاعل بين 

التدريس والجنس؟ ما أثر استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في اتجاهات طلبة الصف  طريقة
التاسع في مادة العلوم حسب: طريقة التدريس, والجنس, والتفاعل بين طريقة التدريس والجنس؟ 
استخدمت ثالث أدوات للدراسة: دليل المعلم الستخدام الخرائط الذهنية للصف التاسع في وحدة 

فقرة, ومقياس االتجاه نحو  36))الت الكيميائية في مادة العلوم, واختبار تحصيلي مكون منالتفاع
وضمت فقرة. تكونت عينة الدراسة من مدرستين اختيرتا بالطريقة القصدية,  (02)العلوم مكون من

قسمت العينة إلى مجموعتين تجريبية وضابطة, تكونت المجموعة  .طالبا وطالبة (001)
طالبة,  (01و)طالب  (32من )طالبة, و المجموعة التجريبية  (01و)طالب  (33)الضابطة من 

درست المجموعة التجريبية باستخدام الخرائط الذهنية, بينما درست المجموعة الضابطة باستخدام 
الطريقة التقليدية. طبق االختبار التحصيلي ومقياس االتجاه قبل البدء بتدريس الوحدة التعليمية 

  .تهاء من تدريسهاوبعد االن
أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا لمتوسطات عالمات الطلبة تعزى لطريقة  لنتائج:ا

التدريس, كما وجد فروق دالة إحصائيا تعزى للجنس بين متوسطات عالمات الذكور واإلناث, ولم 
لالتجاهات فقد يوجد أثر دال إحصائيا يعزى للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس. أما بالنسبة 

بين متوسط اتجاهات الطلبة على مقياس االتجاه نحو  أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً 
الجنس أو للتفاعل بين طريقة العلوم القبلي والبعدي, كما لم يوجد أثر دال إحصائيا يعزى لمتغير 

 التدريس والجنس. 
 : (2313دراسة فارس ) -3
اتيجية خرائط العقل في اكتساب المفاهيم التاريخية وتنمية مهارات أثر استخدام استر ) العنوان: 

 (.لدى طالب المرحلة المتوسطة في المدينة المنورة اإلبداعي التفكير
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استخدام استراتيجية خرائط العقل في اكتساب المفاهيم هدفت الدراسة استقصاء أثر  الهدف:
. ولتحقيق هدفها أجريت ب المرحلة المتوسطةلدى طال اإلبداعيالتاريخية وتنمية مهارات التفكير 

( طالبًا من طالب الصف األول المتوسط بمنطقة المدينة المنورة. 62دراسة شبه تجريبية على )
, مجموعة تجريبية درست باستخدام استراتيجية خرائط العقل ,  مجموعتينتم توزيعهم في 

في الفصل الثاني للعام الدراسي ومجموعة ضابطة درست باألسلوب االعتيادي, طبقت الدراسة 
ه . ولجمع البيانات تم اعتماد اختبار للمفاهيم التاريخية , وآخر لمهارات التفكير  1422-1424

على وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة بين متوسطي  لنتائجاإلبداعي . وأظهرت ا
ضابطة في التطبيق البعدي لكل درجات طالب المجموعة التجريبية ودرجات طالب المجموعة ال

 من اختبار المفاهيم التاريخية , ومهارات التفكير اإلبداعي ولصالح المجموعة التجريبية .
  (: 2313دراسة عوجان)-4

)تصميم ودراسة فاعلية برنامج تعلمي باستخدام الخرائط الذهنية في تنمية مهارات األداء العنوان: 
 اإلسالم لدى طالبات كلية األميرة عالية الجامعية( المعرفي في مساق تربية الطفل في

برنامج تعلمي باستخدام الخرائط الذهنية ودراسة فاعليته في تنمية  إلىهدفت الدراسة  الهدف:
لكلية األميرة عالية في مساق تربية الطفل في اإلسالم  البكالوريوسمهارات األداء لدى طالبات 

الكشف عن اتجاهات المجموعة التجريبية نحو البرنامج بعد ثم  مقارنة باستراتيجية المحاضرة ,
 استخدامه.

تبعت الدراسة المنهج شبه تجريبي, وتكونت عينة الدراسة من طالبات الفصل الصيفي للعام ا
العينة  أفرادالمسجالت في مساق تربية الطفل في اإلسالم. وكان عدد  2211-2212الدراسي 

مجموعة تجريبية درست بطريقة  إلىلعشوائي تم تقسيم العينة ( طالبة .وبطريقة االختيار ا22)
( طالبة والمجموعة الثانية المجموعة 22لغ عددهن )برائط الذهنية و خالبرنامج المستخدم لل

 ( طالبة.12الضابطة استخدمت استراتيجية المحاضرة بلغ عددهن )
لصالح  يل واالتجاهاتالدراسة وجود فرق ذو داللة إحصائية في كل من التحص نتائجأظهرت 

 فاعلية استخدام الخرائط الذهنية.  إلىتعزى هذه النتيجة  أن , ويمكن المجموعة التجريبية
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 الدراسات األجنبية التي تناولت الخرائط العقلية: -2-3-2

 (:Holland & Davies ,2004دراسة هوالند وديفيس ) -1
 An investigation into the concept of mind mapping and the use of :العنتوان

mind mapping software to support and improve student academic 

performance). 

 :العنوان باللغة العربية
)دراسةةةة حةةةول مفهةةةوم الخةةةرائط العقليةةةة واسةةةتخدام برمجيةةةات الخةةةرائط العقليةةةة لةةةدعم وتحسةةةين األداء  

 الجامعي/األكاديمي/ للطالب(.   
دف هذه الدراسة  للبحث فيما إذا كان باإلمكان استخدام تقنية الخرائط العقلية لتحسين تهالهدف: 

( من قسم وسائل اإلعالم الرقمية من مدرسة الفنون 42وتطوير مهارات طالب السنة الثانية)عددهم 
( فيما يتعلق ببحث دراسة تاريخ الحاسوب 29( , وطالب السنة األولى )عددهم SADوالتصميم )

(. تم التوضيح لكال المجموعتين من الطالب كيفية SCITمدرسة الحاسوب وتقانة المعلومات )  من
 Mindاستخدام الخرائط العقلية لتخطيط أنوا  مختلفة من العمل المكتوب. وتم تنصيب برنامج )

Manager في مختبرات الحاسوب وشرح للطالب كيفية استخدامه لتخطيط أنوا  مختلفة من )
جي. تم تصميم وتوزيع استبيان للطالب في بداية ونهاية الفصل الدراسي األول من عام العمل البرم

يتعلق الجزء األول باألسئلة حول طريقة الخرائط  نجزئيياالستبيان من ويتألف  ( 2222/2224)
 كطريقة. MMالعقلية , والجزء األخير يتعلق باألسئلة حول تطبيق برنامج 

ب بكتب عمل توضح أسس واستخدامات الخرائط العقلية وخالل الفصل تم تزويد الطال
 (. Mind Manager, وشرح الستخدام برنامج )كاستراتيجية

أن جميع الطالب وجدوا طريقة الخرائط العقلية مفيدة. ولكن طالب  أكدت الدراسة إلىالنتائج: 
(SAD( أكثر استجابة وأكثر استيعاب لمفهوم الخرائط العقلية من طالب )SCIT.)  رغم أن كال

( األمر أصعب بدرجة قليلة SADالمجموعتين على دراية بعلم تقانة المعلومات وجد طالب)
أن استخدام الخرائط العقلية يعمل على تحسين األداء وأكدت الدراسة على  .MMباستخدام برنامج 

  .الاألكاديمي للطالب في كل من العمل المكتوب والعملي في تخطيط وبناء مشاريعهم بشكل فع
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 الدراسات التي تناولت التفكير العلمي:  -2-4
 :التي تناولت التفكير العلمي الدراسات المحلية -2-4-1
 (:2331منصور ) دراسة -1    

 , لتنمية مهارات التفكير المرتبطة بحل المشكالت()فاعلية برنامج العنوان: 
المرتبطةةةةة بحةةةةل مهةةةةارات التفكيةةةةر ي لتعلةةةةيم مجموعةةةةة أو منظومةةةةة مةةةةن تةةةةدريببنةةةةاء برنةةةةامج الهتتتتدف: 
اعتمةد الباحةث المةنهج شةبه التجريبةي, وبلغةت  التحقق من فاعلية البرنامج المسةتخدم .. و  المشكالت

مةن مدرسةتين مةن مةدارس تلميةذ وتلميةذة مةن تالميةذ الصةف السةادس األساسةي ( 122عينة الدراسة )
وقةةةد  .طة واألخةةةرى تجريبيةةةة ضةةةاب إحةةةداهمامجمةةةوعتين  إلةةةىمحافظةةةة مدينةةةة دمشةةةق , قسةةةمت العينةةةة 

 استخدمت األدوات اآلتية اختبار حل المشكالت واختبار مهارات التفكير والبرنامج  
المستخدم في تنمية مهارات التفكير وتحسن أداء أفةراد  توصلت الدراسة إلى فاعلية البرنامج النتائج: 

 المجموعة التجريبية في اختبارات حل المشكالت ومهارات التفكير.
 (:2331عويس )دراسة  -2 

)فاعليةةة برنةةامج لتةةدريب معلمةةات ريةةاض األطفةةال علةةى تنميةةة بعةةض مهةةارات التفكيةةر لةةدى العنتتوان: 
 .أطفال الروضة( 

لتدريب معلمات رياض األطفال على تنمية بعةض مهةارات التفكيةر لةدى أطفةال بناء برنامج الهدف: 
سةةاليب والطرائةةق الالزمةةة لتنميةةة مهةةارات الروضةةة , وقيةةاس أثةةر البرنةةامج فةةي اكتسةةاب المعلمةةات أل

التفكيةةر, وبنةةاء اختبةةار لمهةةارات التفكيةةر يناسةةب أطفةةال الروضةةة. وقيةةاس أثةةر البرنةةامج التةةدريبي فةةي 
اعتمةةةدت الباحثةةةة المةةةنهج شةةةبه التجريبةةةي,  االحتفةةةاظ لةةةدى كةةةل مةةةن معلمةةةات الروضةةةة وأطفالهةةةا معةةةًا.

ة من ريةاض األطفةال الخاصةة والتابعةة لةوزارة ( طفل وطفل212( معلمة و)12وبلغت عينة الدراسة )
 .في دمشق التربية ولوزارة اإلدارة المحلية

توصلت الدراسة إلى فاعلية البرنامج المقدم من خالل نتائج المعلمةات فةي االختبةار وكةذلك النتائج: 
 في أدائهن في الممارسة العملية لتطبيق مهارات التفكير من خالل بطاقة المالحظة .

 (:2331سة المعمري )درا -3
ثةةر اسةةتخدام نمةةوذج استقصةةائي مقتةةرح لتةةدريس مةةادة الفيزيةةاء لطلبةةة الصةةف الثةةامن مةةن العنتتوان: )أ

 . (التعليم األساسي في تحصيلهم الدراسي وتفكيرهم العلمي واتجاهاتهم نحوه
 تةةدريس الفيزيةةاء لطلبةةة الصةةف الثةةامن مةةنلمقتةةرح  اسةةتخدام نمةةوذج استقصةةائي تحديةةد أثةةرالهتتدف: 

التعليم األساسي )الذكور واإلناث( فةي تحصةيلهم الدراسةي وتفكيةرهم العلمةي واتجاهةاتهم نحةوه. بلغةت 
( طالبةةة, مةةن مدرسةةتين همةةا الطالئةةع 226( طالةةب و)249( طالةةب وطالبةةة , )224العينةةة عةةددهم )
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للةذكور ومدرسةةة غالةةب مربيةةة لإلنةةاث فةةي جديةةدة عرطةةوز فةةي محافظةةة ريةةف دمشةةق. اختيةةر عشةةوائيًا 
( طالةب وطالبةة 66( طالةب وطالبةة فةي المجموعةة التجريبيةة و)66قسم إلةى )طالب وطالبة ( 122)

فةةةةةةةي المجموعةةةةةةةة الضةةةةةةةابطة. اسةةةةةةةتخدم الباحةةةةةةةث المةةةةةةةنهج التجريبةةةةةةةي و األدوات التاليةةةةةةةة : النمةةةةةةةوذج  
اتجةةاه الطلبةةة  اسةةتبانة -مقيةةاس التفكيةةر العلمةةي -اختبةةار التحصةةيل الدراسةةي –االستقصةةائي المقتةةرح 

 موذج االستقصائي.نحو الن
التجريبيةةةة فةةةي التطبيةةةق  المجموعةةةةأكةةةدت الدراسةةةة علةةةى وجةةةود فةةةرق إحصةةةائي دال لصةةةالح  النتتتتائج:

للنمةةوذج االستقصةةائي المقتةةرح علةةى  إيجةةابيالبعةةدي الختبةةار التحصةةيل ممةةا يؤكةةد علةةى وجةةود أثةةر 
يبيةةة فةةةي التجر ة تحصةةيل الطلبةةة .وأكةةدت الدراسةةة إلةةةى عةةدم وجةةود فةةرق بةةين الجنسةةةين فةةي المجموعةة

 التطبيق البعدي الختبار التحصيل الدراسي ومقياس التفكير العلمي .
 :التي تناولت التفكير العلميالدراسات العربية  -2-4-2

 ( :2331دراسة الجزائري ) -1

)أثةةر اسةةةتخدام مهةةةارات مةةةا وراء المعرفةةة فةةةي تةةةدريس علةةةم األحيةةاء علةةةى تحصةةةيل طةةةالب  العنتتتوان :
 العلمي(  الصف األول الثانوي وتفكيرهم

تحديةةد أثةةر اسةةتخدام مهةةارات مةةا وراء المعرفةةة علةةى التحصةةيل والتفكيةةر العلمةةي لةةدى طةةالب  الهتتدف:
 الصف األول الثانوي في مادة علم األحياء. 

, وكةان / مصةر/( طالبةًا مةن أربةع مةدارس ثانويةة فةي محافظةة الجيةزة266تكونةت عينةة البحةث مةن )
( وفةةةي المجموعةةةة الضةةةابطة 221( و اإلنةةةاث )229ور)عةةدد الطةةةالب فةةةي المجموعةةةة التجريبيةةةة الةةذك

(. أعةةةدت الباحثةةةة اختبةةةارًا للتحصةةةيل الدراسةةةي ومقياسةةةًا للتفكيةةةر العلمةةةي 22( و اإلنةةةاث )64الةةةذكور)
 ومقياسًا لمهارات ما وراء المعرفة بهدف التأكد من فروض الدراسة .

وراء المعرفةةة علةةى تحصةةيل السةةتخدام مهةةارات مةةا  إيجةةابيأكةةدت الدراسةةة علةةى وجةةود أثةةر  النتتتائج:
الستخدام مهارات ما وراء المعرفة على التفكيةر العلمةي  إيجابيالدراسي . كما أكدت على وجود أثر 

وكةةةان االرتبةةةاط دااًل إحصةةةائيًا بةةةين مهةةةارات مةةةا وراء المعرفةةةة ومهةةةارات التفكيةةةر العلمةةةي. وأوضةةةحت 
 ين , لصالح الذكور.   الدراسة وجود فروق في سرعة ونوعية تطور المهارات لدى الجنس

 :(2331دراسة محمد ) -2
: )فاعلية برنامج مقترح متعدد الوسائط قائم على نظرية الذكاءات المتعددة على التحصيل العنوان 

لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي ذوي صعوبات  لإلنجازوتنمية بعض مهارات التفكير والدافعية 
  .التعلم في مادة العلوم (
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. ف البحث إلى الكشف عن أنماط الذكاءات الشائعة لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم: هدالهدف 
عداد برنامج مقترح متعدد الوسائط قائم على نظرية  الذكاءات المتعددة لتالميذ الصف األول و  ا 

التعرف على فاعلية البرنامج المقترح في و  ./مصر/اإلعدادي ذوي صعوبات التعلم في مادة العلوم
التحصيل الدراسي في مادة العلوم لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي ذوي صعوبات التعلم تنمية 

التعرف على فاعلية البرنامج المقترح في تنمية بعض و  في مادة العلوم بالمقارنة بالطريقة التقليدية.
مقارنة مهارات التفكير لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي ذوي صعوبات التعلم في مادة العلوم بال

لدى تالميذ  لإلنجازعلى فاعلية البرنامج المقترح في تنمية الدافعية  فوالتعر  التقليدية.بالطريقة 
 الصف األول اإلعدادي ذوي صعوبات التعلم في مادة العلوم بالمقارنة بالطريقة التقليدية.

وابن  (بنين)دية ( تلميذ بمدرستي الحديثة اإلعدا21: تم تطبيق الدراسة على عينة تمثل )العينة 
.وقد  2226-2222الوحدة المختارة )المادة والطاقة ( العام الدراسي /مصر/ (بنين)لقمان اإلعدادية 

نحو  لإلنجازأعدت الباحثة اختبار تحصيلي دراسي, واختبار مهارات التفكير, ومقياس الدافعية 
 العلوم. واستخدمت المنهج التجريبي.

متعدد الوسائط ذو تأثير دال في زيادة  برنامج التدريس باستخدام أكدت الدراسة على أن النتائج: 
أكدت الدراسة إلى أن أساليب التدريس وأنشطتها القائمة على و التحصيل الدراسي للتالميذ. 

أكدت الدراسة إلى أن كما  لذكاءات المتعددة أدت إلى تنمية مهارات التفكير المختلفة لدى التالميذ.ا
لدى  لإلنجازشطتها القائمة على الذكاءات المتعددة أدت إلى تنمية الدافعية أساليب التدريس وأن

 التالميذ .

 :(2331والعليمات) الخوالدة دراسة -3
استراتيجيتي دورة التعلم وخريطة المفاهيم على التحصيل في األحياء والتفكير  : )أثر العنوان 

  .العلمي لدى طالب الصف األول الثانوي(
ذه الدراسة إلى استقصاء أثر استراتيجيتي دورة التعلم وخريطة المفاهيم على : هدفت هالهدف

التحصيل في األحياء والتفكير العلمي لدى طالب الصف األول الثانوي العلمي مقارنة بالطريقة 
( طالبًا في ثالث 122التقليدية في تدريس األحياء. والوحدة المختارة )الخلية( , تكونت العينة من )

 ووزعت هذه الشعب عشوائيًا لتشكيل : /األردن/مدرسة المفرق الثانوية األولى للبنين شعب من
والمجموعة التجريبية األولى تم تدريسها باستخدام  المجموعة الضابطة تم تدريسها بالطريقة التقليدية.

 دورة التعلم والمجموعة التجريبية الثانية تم تدريسها باستخدام خريطة المفاهيم.
أكدت على وجود فروق دالة إحصائيا في التحصيل في األحياء لدى طالب الصف األول ج : النتائ

 الثانوي لصالح الطالب الذين تعلموا باستراتيجية دورة التعلم واستراتيجية خريطة المفاهيم.
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كما أكدت على وجود فروق دالة إحصائيا في التفكير العلمي في األحياء لدى طالب الصف  
 ي لصالح الطالب الذين تعلموا باستراتيجية دورة التعلم .األول الثانو 

 ( :2332والقادري ) والخوالدةدراسة العليمات  -4
 )تطوير مقياس لمهارات التفكير العلمي لطلبة المرحلة الثانوية( العنوان: 

 طبق. تطوير مقياس لمهارات التفكير العلمي لطلبة المرحلة الثانوية إلىهدفت الدراسة لهدف: ا
( فقرة تقع في خمس مهارات هي : 29( طالب وطالبة . تكون المقياس من )262على عينة )

. وهي من نو  التعميم -التفسير -اختبار صحة الفروض -اختيار الفروض –تحديد المشكلة 
 اختيار من متعدد بثالثة بدائل .

ة على المقياس وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات الطلب تأظهر  النتائج:
االرتباط بين فقرات  تمعامالبحسب الصف والفر  األكاديمي ,كما تبين من نتائج الدراسة أن 

 المهارة أعلى من معامالت االرتباط الثنائية بين المهارات مع بعضها.
صدق المحتوى والبناء ومعامالت الثبات يمكن اعتبار المقياس متمتعا بخصائص  داللةوفي ضوء 
 تمكن من استخدامه في قياس مهارات التفكير العلمي لطلبة المرحلة الثانوية. ةسيكو متري

 ئط التفكير:االدراسات التي تناولت خر  -2-1
 العربية: الدراسات -2-1-1
 ( :2337اسة الخليفة )در  -1

) فعالية استخدام خرائط التفكير في تحصيل الكيمياء وتنمية بعض مهارات التفكير  العنوان :
 العقل لدى طالبات الصف الحادي عشر بسلطنة عمان(. وعادات
تحديد فعالية استخدام خرائط التفكير في تحصيل الكيمياء وتنمية  إلىهدفت هذه الدراسة  الهدف:

بعض مهارات التفكير وعادات العقل لدى طالبات الصف الحادي عشر بسلطنة عمان. ولتحقيق 
دريس وحدات الكيمياء الثالث المقررة في الفصل هذا الهدف أعدت خرائط التفكير المناسبة لت

–اختبار بعض مهارات التفكير  –الدراسي األول. كما أعدت األدوات التالية : اختبار تحصيلي 
 بطاقة مالحظة عادات العقل.

أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالبات  النتائج:
ي التطبيق القبلي والبعدي ألدوات الدراسة وذلك لصالح التطبيق البعدي. المجموعة التجريبية ف

وأظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية 
 والضابطة في التطبيق البعدي ألدوات الدراسة وذلك لصالح المجموعة التجريبية. 
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 ( :2332دراسة معابدة ) -2
) أثر الدمج في تدريس العلوم بين خرائط المفاهيم والتعلم التعاوني في اكتساب المفاهيم  :العنوان

 العلمية لدى طلبة الصف التاسع األساسي(.
معرفة أثر الدمج في تدريس العلوم بين خرائط المفاهيم والتعلم التعاوني  إلىهدفت الدراسة  الهدف:

.تم بناء اختبار اكتساب المفاهيم  التاسع األساسي في اكتساب المفاهيم العلمية لدى طلبة الصف
للعام الدراسي /األردن/( طالبة في المدارس الحكومية في اربد91العلمية ,تكونت العينة من )

 ثالث مجموعات تجريبية ومجموعة واحدة ضابطة. إلىتوزعت العينة  2222/2229
ويات اكتساب المفاهيم العلمية لطريقة أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق إحصائية بين مست النتائج:

خرائط المفاهيم وطريقة الدمج بين خرائط المفاهيم والتعلم التعاوني , وعدم وجود فروق ذات داللة 
إحصائية في اكتساب الطالبات المفاهيم العلمية تعزى لطريقة التعلم التعاوني مقارنة بالطريقة 

 االعتيادية. 
 (:2313دراسة مقبل وبن العزمية ) -3

) أثر استخدام خرائط التفكير في تدريس مادة االقتصاد على تنمية الفهم واالتجاه لدى  العنوان:
 الجمهورية اليمنية(.–طالبات الصف الثاني الثانوي األدبي بمحافظة عدن 

معرفة  أثر استخدام خرائط التفكير في تدريس مادة االقتصاد على تنمية  إلىهدفت الدراسة  الهدف:
الجمهورية اليمنية. وقد –م واالتجاه لدى طالبات الصف الثاني الثانوي األدبي بمحافظة عدن الفه

( طالبة . ولتحقيق أهداف الدراسة والتحقق من فرضياتها تم استخدام 122تكونت عينة البحث من )
ر اختبار فهم مقنن ومقياس اتجاه. وأسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في اختبا

 الفهم البعدي ومقياس االتجاه لصالح المجموعة التجريبية .
 (:2313دراسة العتيبي ) -4

) فاعلية خرائط التفكير في تنمية عادات العقل ومفهوم الذات األكاديمي لدى طالبات قسم  العنوان :
 األحياء بكلية التربية جامعة الملك سعود(. 

ة خرائط التفكير في تنمية عادات العقل ومفهوم الذات التعرف على فاعلي إلىهدفت الدراسة  الهدف:
ونت عينة الدراسة من مجموعة تجريبية بلغ كاألكاديمي لدى طالبات قسم األحياء بكلية التربية وت

 .( طالبة من قسم علم األحياء درست مقرر التقويم التربوي باستخدام خرائط التفكير92عدد أفرادها )
مقياس مفهوم الذات األكاديمي. وأظهرت النتائج –قياس عادات العقل وتكونت أدوات الدراسة من م

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالبات في التطبيق القبلي والبعدي 
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للمجموعة التجريبية في مقياس عادات العقل ومقياس مفهوم الذات األكاديمي لصالح المجموعة 
 التجريبية.

 جنبية:الدراسات األ -2-1-2
 : Al –naqa &Abu-owda (2014)دراسة  -1

 The Effect of Using thinking maps strategy to improve scince)  العنوان:

processes in scince cours on female students of the ninth grade).                   

 لعنوان باللغة العربية: ا     
ائط التفكير لتحسين عمليات العلم لمقرر العلوم على طالبات الصف أثر استخدام استراتيجية خر )

 (. التاسع
هدفت الدراسة لتحديد أثر استخدام استراتيجية خرائط التفكير لتحسين عمليات العلم لمقرر الهدف: 

العلوم على طالبات الصف التاسع. ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء مقياس لعمليات العلم, واختبار 
( طالبة من الصف التاسع في مدرسة خان يونس بغزة. 42ي دراسي. طبقت الدراسة على )تحصيل

( طالبة كمجموعة ضابطة. تم تدريس وحدة 22(طالبة كمجموعة تجريبية و)22) إلىقسمت العينة 
 .      2212/2214)أنسجة النبات( طبقت الدراسة خالل الفصل الثاني للعام الدراسي 

الدراسة وجود أثر إيجابي وواضح الستخدام استراتيجية خرائط التفكير على  أظهرت نتائجالنتائج: 
  تحصيل الطالبات ومقياس عمليات العلم. 
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 التعليق على الدراسات السابقة
تناولةةةت اسةةةتخدام اسةةةتراتيجيتي  -علةةةى حةةةد علةةةم الباحثةةةة –ال توجةةةد دراسةةةات محليةةةة سةةةورية     

. حيةةث للصةةف الثةةاني الثةةانوي العلمةةي علةةم األحيةةاءمةةادة تةةدريس النمذجةةة والخةةرائط العقليةةة فةةي 
فاعليةةة برنةةامج تةةدريبي قةةائم علةةى النمذجةةة فةةي تةةدريس مةةادة  ( 2212حةةاج مةةاف)تناولةةت دراسةةة 

 الدراسات االجتماعية للصف الخامس أساسي.
 النمذجة:السابقة التي تناولت دراسات ال -أوالا 
 وجد أنها:لت النمذجة التي تناو  السابقةلدراسات العربية ا -*
  –اإلعداديةةةةةة  –اشةةةةةتملت علةةةةةى جميةةةةةع المراحةةةةةل الدراسةةةةةية المختلفةةةةةة مةةةةةن المرحلةةةةةة االبتدائيةةةةةة  -1

 إلى مرحلة الجامعة, وكذلك مدرسين.  -الثانوية
 . القراءة  –الكيمياء  -اشتملت على مواد علمية مختلفة علم األحياء -2
ذج العقليةةةةة اكفاعليةةةةة مةةةةدخل بنةةةةاء النمةةةة قليتتتتةالنمذجتتتتة العبالدراسةةةةات اهتمامةةةةًا  بعةةةةضأولةةةةت  -3

 (2211علةةى تنميةةة مهةةارات عمليةةات العلةةم. ودراسةةة )أحمةةد ( 2226دراسة)حسةةام الةةدين ورمضةةان
 .كفاعلية برنامج لتنمية مهارات األداء التدريسي

 .بالنمذجة المفاهيمية( اهتمت 2211دراسة )بنتين  -4
الةةةةتعلم  –) المشةةةةاركة  لعقليةةةةةا النمةةةةاذجوير أكةةةةدت بعةةةةض الدراسةةةةات قيةةةةام المةةةةتعلم ببنةةةةاء وتطةةةة -2

 .(2222)البازالتعاوني( دراسة 
 في التحصيل الدراسي للمتعلمين. النمذجةتناولت جميع الدراسات أثر  -6
المتعلمةةةين: االتجاهةةةات العلميةةةة لةةةدى  النمذجةةةة علةةةىاسةةةتهدفت بعةةةض الدراسةةةات تعةةةّرف تةةةأثير  -7

 .(2222ازالب)دراسة -(2226حسام الدين ورمضان) ةدراس
علةةى اكتسةاب بعةةض عمليةات العلةةم : دراسةةة  النمذجةةةاسةتهدفت بعةةض الدراسةات تعةةّرف تةأثير  -8
 . (2311بنتين)و دراسة  (2331حسام الدين ورمضان)
 .النمذجة على االستدالل العلميأيضًا التعّرف على تأثير  (2337الباز)استهدفت دراسة  -9

اسةةتراتيجيتي النمذجةةة والتلخةةيص لعةةالج مج بةةين علةةى أثةةر الةةد( 2212)محمةةودأكةةدت دراسةةة  -10
 .القراءة  صعوبات فهم المقروء وخفض قلق

( مقارنةةة بةةين اسةةتراتيجية خةةرائط التفكيةةر واسةةتراتيجية 2212)مرزوقي وكةةاميرانتناولةةت دراسةةة -11
 النمذجة في مادة الرياضيات لتنمية مهارات االتصال اللفظي والقدرة القرائية في مادة الرياضيات.
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فةةةي  النمذجةةةةوفاعليةةةة السةةةتراتيجية  إيجةةةابيتوصةةلت جميةةةع هةةةذه الدراسةةةات إلةةةى وجةةةود تةةةأثير  -12
اكتسةةاب  علةةىوبعةةض الدراسةةات أثبتةةت فعاليةةة هةةذه االسةةتراتيجية  .تحصةةيل المتعلمةةين واتجاهةةاتهم

 عمليات العلم .
 :بين الدراسات العربية دراسة اهتمت  -على حد علمها-د الباحثةلم تج - 12

 في تدريس علم األحياء.بين االستراتيجيتين النمذجة والخرائط العقلية نة مقار الب 

 ن الجنسين.الفروق بي بدراسة 

  بدراسةةةةة أثةةةةر اسةةةةتراتيجية النمذجةةةةة علةةةةى تنميةةةةة مهةةةةارات التفكيةةةةر العلمةةةةي القةةةةائم علةةةةى حةةةةل
 المشكالت.

ث اسةتراتيجيات مقارنة أثةر اسةتخدام ثةال (1992)روبن ونورمان السابقة األجنبية ةدراساهتمت ال -*
تعليميةةةةةةة )دورة الةةةةةةتعلم, والنمذجةةةةةةة, والطريقةةةةةةة التقليديةةةةةةة( علةةةةةةى تحصةةةةةةيل طلبةةةةةةة المرحلةةةةةةة الوسةةةةةةطى 

 على اكتساب عمليات العلم المتكاملة. )اإلعدادية(,
 الدراسات السابقة التي تناولت الخرائط العقلية)الذهنية(: -ثانيا  
 العقلية نجد فيها:الدراسات العربية السابقة التي تناولت الخرائط  -*

  –اإلعداديةةةةةة  –اشةةةةةتملت علةةةةةى جميةةةةةع المراحةةةةةل الدراسةةةةةية المختلفةةةةةة مةةةةةن المرحلةةةةةة االبتدائيةةةةةة  -1
 إلى مرحلة الجامعة.  -الثانوية

 . تربية الطفل -تاريخ –اجتماعيات  -اشتملت على مواد علمية مختلفة علم األحياء -2
قةةةوم المعلةةةةم بنفسةةةةه يللتةةةةدريس  كاسةةةتراتيجيةأولةةةت معظةةةةم الدراسةةةات اهتمامةةةةًا بةةةالخرائط العقليةةةةة  -3

 بتخطيط مسبق لخريطة العقل .
الةةةةتعلم  –أكةةةةدت بعةةةةض الدراسةةةةات قيةةةةام المةةةةتعلم ببنةةةةاء وتطةةةةوير الخةةةةرائط العقليةةةةة ) المشةةةةاركة  -4

 (.2211التعاوني( دراسة )حوراني
 تناولت جميع الدراسات أثر الخرائط العقلية في التحصيل الدراسي للمتعلمين. -5
سةةةةتهدفت بعةةةةض الدراسةةةةةات تعةةةةّرف تةةةةةأثير الخةةةةرائط العقليةةةةةة علةةةةى االتجاهةةةةةات العلميةةةةة لةةةةةدى ا -6

 . (2313) عوجان –(  2311حوراني) ةالمتعلمين: دراس
( تعةّرف تةأثير الخةرائط العقليةة علةى تنميةة مهةارات التفكيةر 2212استهدفت دراسة )بنةي فةارس -7

 .اإلبداعي
الجةةةنس علةةةى مسةةةتوى  العقليةةةةخةةةرائط اللةةةى تةةةأثير أيضةةةًا التعةةةّرف ع حتتتورانياسةةةتهدفت دراسةةةة  -8

 للمتعلمين .
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العقليةةةةةةة علةةةةةةى االحتفةةةةةةاظ ائط اسةةةةةةتخدام الخةةةةةةر علةةةةةةى أثةةةةةةر (  2222 )الدوسةةةةةةريأكةةةةةةدت دراسةةةةةةة  -9
 .بالمعلومات

 :بين الدراسات العربية دراسة اهتمت  -على حد علمها-د الباحثةلم تج -12
 عقلية في تدريس علم األحياء.مقارنة بين االستراتيجيتين النمذجة والخرائط الالب 

  بدراسةة أثةةر اسةتراتيجية الخةةرائط العقليةةة علةى تنميةةة مهةارات التفكيةةر العلمةةي القةائم علةةى حةةل
 المشكالت.

في تحصةيل  العقليةخرائط ال الستراتيجية إيجابيتوصلت جميع هذه الدراسات إلى وجود تأثير  -11
تنميةة مهةارات التفكيةر  علةىية هذه االستراتيجية وبعض الدراسات أثبتت فعال المتعلمين واتجاهاتهم .

 .اإلبداعي
دراسةةة حةةول مفهةةوم الخةةرائط العقليةةة ب( 0222هوالنةةد وديفةةيساهتمةةت الدراسةةة السةةابقة األجنبيةةة ) -*

 .واستخدام برمجيات الخرائط العقلية لدعم وتحسين األداء الجامعي/األكاديمي/ للطالب
 . ات السابقةموقع الدراسة الحالية من الدراس -2-1

يتحدد موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة من أنها تأتي محاولةة جةادة لتقةف إلةى جانةب      
طرائق التدريس, وفي محاولة لتحديةد األثةر الةذي استراتيجيات و الدراسات السابقة في مجال استخدام 

 ة أكبر في التدريس. حديثة داخل الحصة الدرسية لتحقيق فاعلياستراتيجية يتركه استخدام 
 الجديد في الدراسة الحالية : -*
لطلبةة وفةي تنميةة التفكيةر العلمةي التحصيل الدراسي  النمذجة في يةف أثر استخدام استراتيجتعرّ  -1

 الصف الثاني الثانوي العلمي لمقرر علم األحياء في الجمهورية العربية السورية.
تنمية التفكيةر العلمةي التحصيل الدراسي وفي في  لعقليةاالخرائط استراتيجية ف أثر استخدام تعرّ  -2

 لطلبة الصف الثاني الثانوي العلمي لمقرر علم األحياء في الجمهورية العربية السورية.
تنميةة التحصيل الدراسي وفي في  العقلية معاّ الخرائط استراتيجيتي النمذجة و ف أثر استخدام تعرّ  -2

ي الثةةةانوي العلمةةةي لمقةةةرر علةةةم األحيةةةاء فةةةي الجمهوريةةةة العربيةةةة التفكيةةةر العلمةةةي لطلبةةةة الصةةةف الثةةةان
 السورية.

التحصةةةيل  فةةةي  كةةةل مةةةن اسةةةتراتيجيتي النمذجةةةة والخةةةرائط العقليةةةة دراسةةةة مقارنةةةة ألثةةةر اسةةةتخدام -4
لطلبةةة الصةةف الثةةاني الثةةانوي العلمةةي لمقةةرر علةةم األحيةةاء فةةي وفةةي تنميةةة التفكيةةر العلمةةي الدراسةةي 

بمعنةةى مقارنةةة بةةين اسةةتراتيجية تهةةتم بةةالتفكير المجةةرد العقلي)النمذجةةة(  سةةورية.الجمهوريةةة العربيةةة ال
واستراتيجية تهةتم بةالتفكير الحسةي البصةري)الخرائط العقليةة(. أو بةين اسةتراتيجية تهةتم بعمليةة إدخةال 

 المعلومات )الخرائط العقلية( واستراتيجية تهتم بعملية إخراج المعلومات )النمذجة(.
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النمذجةة  -الخةرائط العقليةة -االسةتراتيجيات الثالث)النمذجةة كةل مةن رنة ألثر استخدامدراسة مقا -2
تنمية التفكير العلمي لطلبةة الصةف الثةاني الثةانوي التحصيل الدراسي وفي في  والخرائط العقلية معًا(

 العلمي لمقرر علم األحياء في الجمهورية العربية السورية.
  
 العربية واألجنبية ما يلي:المحلية و ت السابقة استفادت الباحثة من الدراسا -

وخصائصةةةةةها ومبادئهةةةةةا واألنشةةةةةطة  العقليةةةةةةتعةةةةةّرف ماهيةةةةةة اسةةةةةتراتيجيات النمذجةةةةةة والخةةةةةرائط  -
 ومجاالت استخدامها في التدريس .

 المنهجية العلمية التي استخدمتها الدراسات.  -

 ادة من إعداد األدوات في الدراسات السابقة .االستف -

 مجتمع الدراسة وعينتها .   أسلوب اختيار -
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 النمذجة. -2-4  
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 التفكير العلمي. -2-6  
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 اإلطار النظري 
 مقدمه : -1-3
يتناول هذا الفصل اإلطار النظري للدراسة من تدريس العلوم وأهدافه العامة, وأهةم نظريةات          

 التعلم والنمذجة والخرائط العقلية والتفكير العلمي. 
 تدريس العلوم : -2-3
لمةةا كانةةت التربيةةة تعنةةى فةةي أحةةد أبعادهةةا نقةةل نتةةائج الخبةةرات اإلنسةةانية إلةةى األجيةةال, حتةةى ال       

اتهم مةةن نقطةةة الصةةفر, فلقةةد اهةةتم المربةةون علةةى مةةّر العصةةور بتزويةةد المتعلمةةين بالمفةةاهيم يبةةدؤوا حيةة
العقةةةل اإلنسةةةاني. ولقةةةد كةةةان مةةةن الطبيعةةةي أنةةةه كلمةةةا ازدادت المعةةةارف والحقةةةائق  التةةةي توصةةةل إليهةةةا

العلميةةةة, ازدادت الحاجةةةة إلةةةى تصةةةنيف هةةةذه المعةةةارف والحقةةةائق, أي ازدادت الحاجةةةة إلةةةى تلخةةةيص 
   نسانية عن طريق التعميم, والمفاهيم هي أحد مستويات التعميم.                           الحياة اإل

 (95 -94,  2000صادق,, و )شربيني                                                         
لةى اكتسةاب الدراسي للمتعلم, الةذي يرمةي إالبرنامج مكانة رفيعة في  حتل تدريس العلوموبذلك ا     

ق العلةم وعملياتةه, وتنميةة االتجاهةات ائةالمتعلم المعرفة العلمية , وتنمية تفكيره العلمي, واكتسةاب طر 
  والميول العلمية. كما يسعى إلى تكوين وتطوير المهارات العلمية.

  األهداف العامة لتدريس العلوم : -1-2-3
العلةوم يهةدف إلةى تحقيةق األهةداف العامةة يجمع األدب التربوي في تدريس العلوم على أن تدريس   

 التالية:
فةي خلةق هةذا  –ستبحانه وتعتالى – وقدرتته مساعدة المتعلمين علتى تقتدير عظمتة ه -1-1-2-3

الكةةةون وفةةةي خلةةةق اإلنسةةةان وفةةةي حةةةدوث الظةةةواهر الطبيعيةةةة المختلفةةةة , ومالحظةةةة الدقةةةة الرائعةةةة فةةةي 
لتةةام و خضةةوعها الكامةةل للقةةوانين التةةي قةةّدرها   األشةةياء و األحةةداث الطبيعيةةة واكتشةةاف انسةةياقها ا

 (2001,49)عبد السالم ,سبحانه و تعالى.                                                      
والمعرفة العلمية هي الجانب  مساعدة المتعلمين على اكتساب المعرفة العلمية: -2-1-2-3

ث العلمي, توصل إليها الباحثون عن طريق المالحظة المعرفي للعلم, وهي نتاج التفكير والبح
والتقصي والبحث التجريبي. وتعّد المعرفة العلمية مهمة وضرورية في تدريس العلوم , وخلفية 

  أساسية للتقدم العلمي, فهي األساس القوي الذي يقوم عليه صرح العلم وبنيانه.                                       
 (76-93, 1999,زيتون)                                                                       
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 :تنمية قدرات المتعلمين وتدريبهم على اكتساب مهارات التفكير العلمي -3-1-2-3
يعةّرف التفكيةر العلمةي بأنةه نشةاط عقلةي يسةتخدمه اإلنسةان فةي معالجةة المشةكالت التةي تواجهةةه     

ميةةة بمنهجيةةة علميةةة منظمةةة و الوصةةول إلةةى حلةةول لهةةا , أو هةةو مجموعةةة المهةةارات فةةي حياتةةه اليو 
 الالزمة لحل مشكلة معينة بطريقة موضوعية.

 ومن طرائق التفكير التي استخدمها اإلنسان عبر العصور:
طريقةةةة التفكيةةةر   –طريقةةةة التفكيةةةر التةةةواكلي  -الطرائةةةق القديمةةةة أبرزهةةةا :طريقةةةة التفكيةةةر الخرافةةةي -*
طريقةةة االسةةتنتاج واالسةةتقراء وهةةي أكثةةر فعاليةةة, ومةةازال  يسةةتخدمها اإلنسةةان  –حاولةةة و الخطةةأ بالم

 حتى اليوم.
الطريقةةة العلميةةة فةةي التفكيةةر وهةةي الهةةدف األساسةةي التةةي يؤمةةل أن يكتسةةبها المةةتعلم ويمارسةةها  -*

دد بمهةارات عقليًا, وهي نفسها التةي يسةتخدمها الباحةث فةي التقصةي واالكتشةاف وحةل المشةكالت تحة
 ( 84-93, 2002)الدبسي والشهابي,التفكير العلمي.                                          

 

  مساعدة المتعلمين على اكتساب مهارات وظيفية مناسبة في مجال دراسة  -4-1-2-3
 ومنها : العلوم     

عمةةةل  -دام األجهةةةزة العلميةةةةاسةةةتخ -التجةةةارب المخبريةةةة -المهةةةارات اليدويةةةة مثةةةل: الرسةةةم العلمةةةي -أ 
 .التقانات التربويةبعض 
 التنظيم.                                                   -التطبيق -التصنيف -الكشف -التمييز -المهارات األكاديمية مثل : الفحص -ب

 (133, 2003)النجدي وآخرون,                                                        
  Interests Scientificمساعدة المتعلمين على تنمية الميول العلمية   -5-1-2-3

 كما يلي: المرغوبة,  Attitudes Scientificواالهتمامات المهنية واالتجاهات العلمية  
الميةةةول هةةةي االهتمةةةام )الوجةةةداني( الةةةذي يةةةدفع المةةةتعلم نحةةةو االنتبةةةاه أو االنجةةةذاب لموضةةةةو            -*  
شةةةاط أو عمةةةل علمةةةي معةةةين. ويعةةةّرف االتجةةةاه بأنةةةه:   اسةةةتجابة الفةةةرد بةةةالقبول أو الةةةرفض نحةةةو أو ن

يظهةةةر ذلةةةك مةةةن خةةةالل السةةةلوك الفعلةةةي والعملةةةي للفةةةرد فةةةي  معينةةةة, وموضةةةو  أو موقةةةف أو قضةةةية 
المواقف المختلفة, أو من خالل استجابته اللفظية أو المكتوبة فةي ضةوء خبةرات مكتسةبة عةن طريةق 

 (64-66, 2001)عبد السالم ,                                                       التعلم  .  
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 أهم نظريات التعلم: -3-3
 : Ausubelنظرية " أوزوبل "   -3-3-1
سعى )أوزوبل( إلى دراسة البنية المعرفية لةدى المةتعلم والعمليةات العقليةة العليةا مةن أجةل تحقيةق     

 تركز على التعلم اللفظي ذي المعنى, وهي نظرية شاملة. "أوزوبل"رية تعلم ذي معنى .ونظ
المفهةوم , بأنهةا تعلةم ذو معنةى علةى أسةاس مبةدأ االحتةواء, أي ربةط  عملية تعلةم (أوزوبل)وفسر    

 بالمفهوم الموجود مسبقًا في البنية المعرفية. المفهوم الجديد
 : Meaningful Learningالتعلم المعرفي ذو المعنى   -3-3-1-1
الفهةةةم, )نةةةو  مةةةن الةةةتعلم الةةةذي يعتمةةةد فةةةي معالجةةةة المعلومةةةات علةةةى العمليةةةات المعرفيةةةة مثةةةلهةةةو    

ولةةةيس الةةةربط العشةةةوائي بةةةين (. والتفكيةةةر, واالسةةةتدالل, واالسةةةتنتاج, والتجريةةةد, والتعمةةةيم واالستبصةةةار
دراك العالقةة ومةةن أجةةل الةةتمكن مةةن اسةةتيعاب المثيةةرات واالسةةتجابات. يةةتم  ات القائمةةة بينهةةاالمفةةاهيم وا 

 :هيو معنى  تجعل الوحدات المعرفية و العالقات بينها ذات استخدام استراتيجيات معرفية منظمة
عةةةرض المعلومةةةات: وهةةةو األسةةةلوب الةةةذي تقةةةدم بةةةه المعلومةةةات للمةةةتعلم, ويعتمةةةد فةةةي ذلةةةك علةةةى    -1

 م.المعلم الذي ينظم المادة و يرتبها بالشكل الذي يراه أكثر مناسبة للتعل
دماجهةةةا فةةةي  -2 معالجةةةة المعلومةةةات : مةةةن خةةةالل اسةةةتقبال المةةةتعلم للمعلومةةةات والمعةةةارف الجديةةةدة وا 

 .بنائه المعرفي وتزويدها بأفكار ومعان خاصة
 ويتوز  التعلم عند أوزوبل في شكلين هما :      

مةةن حيةةث يةةتعلم الطالةةب فةةي هةةذا النةةو    Reception Learningالةةتعلم باالسةةتقبال )التلقةةي(  -1
التعلم عن طريق االستما  و التلقي و القةراءة ,ويةتم عةرض المحتةوى الكلةي علةى المةتعلم فةي صةورة 

 نهائية إلى حد كبير .
حيةث يقةوم المةتعلم بالبحةث و االكتشةاف لتحديةد   Discovery Learningالةتعلم باالكتشةاف  -2

 (425,  2003النجدي و آخرون,) العالقات بين المفاهيم و المبادئ .
 :  Advanced Organizersالمنظمات المتقدمة  2-1-3-3-
كل جهوده من أجةل الوصةول إلةى تعلةيم وتعلةم فعةالين للمقةررات الدراسةية,   "أوزوبل"كّرس          

عةداد هةذه المقةررات وموضةوعاتها, وطريقةة  منطلقًا مةن ضةرورة تقةديم المسةاعدة للمعلةم فةي تصةميم وا 
   لتحقيق ذلك. وعّرفها بأنها:  المنظمات المتقدمة حيمها فاقتر تقد
عبةارة عةةن مةادة تمهيديةةة ومعلومةةات أساسةية تعةةرض علةى المةةتعلم فةةي بدايةة الةةدرس اليةةومي, أو  "   

فةةي بدايةةة تةةدريس موضةةو  معةةين ,أو فةةي بدايةةة تةةدريس وحةةدة دراسةةية كاملةةة, وهةةذه المنظمةةات تكةةون 
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يةةد المةةتعلم بركيةةزة معرفيةةة عامةةة يعتمةةد عليهةةا فةةي تكةةوين المفةةاهيم عامةةة و شةةاملة, وتهةةدف إلةةى تزو 
 (126-124, 2001)عبد السالم ,والمبادئ واألفكار الرئيسية في أي مجال .                   

 سأو الةةةدر والمنظمةةات المتقدمةةة تعةةرض علةةةى المةةتعلم فةةي البدايةةة قبةةةل أن يةةتم شةةرح الموضةةو       
مات على هيئة عرض فيلم تعليمي إلعطاء الطالب فكرة شاملة وعامةة بالتفصيل, وتكون هذه المعلو 

عن الموضو  المراد تدريسه, وقد تكون على شكل كلمات مكتوبة أو مقروءة, أو رسم تخطيطي, أو 
 غير ذلك. نموذج, أو

 أن هناك نوعين من المنظمات المتقدمة وهما:  "أوزوبل"و يرى      
   Expository Advanced Organizers المنظمات المتقدمة الشارحة : -1

هةةي تلةةك المفةةاهيم والتعميمةةات أو القواعةةد العامةةة التةةي تخةةص مةةادة جديةةدة يتعلمهةةا المتعلمةةون ,حيةةث 
 يقدم المعلم موضوعًا أو معلومات جديدة أو غير مألوفة و ال يوجد لدى المتعلم عنها خلفية سابقة . 

 Comparative Advanced Organizersالمنظمات المتقدمة المقارنة: -2

يستخدم هذا النو  عندما تكون هذه المعلومات المراد شرحها أو عرضها على المةتعلم مألوفةة أو     
نما الهدف هو المقارنة إليجاد أوجه التكامل بين المفاهيم .                            غير جديدة , وا 

 (125-123,  1999)القال وناصر,                                                            
 وتتمتع المنظمات المتقدمة بعدة وظائف أهمها:    

 تعمل على زيادة فهم ما يتعلمه المتعلمين . -1
ثارة االهتمام عند المتعلمين. -2  تعمل على توجيه االنتباه, وا 
 دراسته.تساعد المتعلم على استرجا , وتذكر العالقات ضمن الموضو  الذي تم  -3
 توضح العالقات بين المفاهيم و المبادئ العلمية.              -4

 (467-464, 2000)منصور,                                                                 
 

لقةةةد اسةةةتخدمت الباحثةةةة الخةةةرائط العقليةةةة فةةةي هةةةذه الدراسةةةة كمنظمةةةات متقدمةةةة شةةةارحة حيةةةث        
مةةين عنةةد بدايةةة التةةدريس )المجموعةةة التجريبيةةة الثالثةةة التةةي تةةم تدريسةةها النمذجةةة تعةةرض علةةى المتعل

والخرائط العقلية معًا(  بهدف تزويد المتعلمين بركيزة أو أسةاس معرفةي لموضةوعات الوحةدة الدراسةية 
المختةةارة, كمةةا تسةةاعدهم علةةى ربةةط مةةا لةةديهم مةةن معرفةةة بالمعلومةةات الجديةةدة. وتسةةاعدهم علةةى بنةةاء 

 هم المفاهيمية.نماذج
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 (:  Piagetنظرية بياجيه ) -2-3-3
( أن ثةةةالث عمليةةةات هةةةي Cognitive Theoryيفتةةةرض )بياجيةةةه( حسةةةب نظريتةةةه المعرفيةةةة)    

 ( كما يلي:1996المسؤولة عن تكوين المعرفة عند اإلنسان, وقد وضحها )الخليلي وآخرون,
اسةةةةتقبال المعلومةةةةات ووضةةةةعها فةةةةي    : هةةةةي عمليةةةةة عقليةةةةة مسةةةةئولة عةةةةن Assimilationالتمثةةةةل  -1

 تراكيب بنيات معرفية موجودة عند المتعلم, وتؤدي إلى فقدان اتزان المتعلم المعرفي.
: هي عملية عقلية مسئولة عن تعةديل البنيةات المعرفيةة لتناسةب Accommodationالمواءمة  -2

الفهم الخةةةةةاط  مةةةةةا يسةةةةةتخدم مةةةةةن مثيةةةةةرات , وخةةةةةالل عمليةةةةةة التعةةةةةديل يحةةةةةدث أحيانةةةةةاً مةةةةةا يسةةةةةمى بةةةةة
Misconception   عنةةةدما يحةةةور المةةةتعلم المعلومةةةات التةةةي حصةةل عليهةةةا بمةةةا يتناسةةةب مةةةع بنيتةةةه

المعرفية, والمواءمة عملية مهمة ألنها تساعد علةى اسةتعادة اتزانةه الةذي فقةده عنةد جمعةه للمعلومةات 
 الجديدة.

يق العمليةات العقليةة فةي : هو عبارة عن نزعة المتعلم إلى ترتيب وتنسةOrganizationالتنظيم  -3
 أنظمة كلية متناسقة ومتكاملة .

ثابتةة تسةير فةي تسلسةل, وهةذه  عمليةاتويؤكد )بياجيه( أن عملية التمثل والمواءمة والتنظيم هةي     
العمليةةةات الةةةثالث تةةةؤدي إلةةةى تغييةةةر فةةةي المحتةةةوى المعرفةةةي للمةةةتعلم وبالتةةةالي تقةةةود إلةةةى تغييةةةر بنيتةةةه 

          (2008,26)بياجيه في السويدي ,                                    المعرفية.                
واعتمادًا على نظرية )بياجيه( المعرفية اشتقت نظرية في التعلم اإلنساني والتي يطلةق عليهةا اسةم    

يث التعلم التلقائي الذاتي التنظيم الذي نجده في تكوين المفاهيم ح في( Constructivismالبنائية )
يؤدي إلى فهم العالقات بين عناصر المفهوم الواحد المحدد, وفهةم كيةف يةرتبط هةذا المفهةوم المحةدد 

 بالمفاهيم التي سبق تعلمها.     
وتعةةد النظريةةة البنائيةةة مةةن االتجاهةةات الحديثةةة فةةي التعلةةيم والةةتعلم, حيةةث أن لهةةا دور فعةةال فةةي      

لتةةةي تةةةؤدي إلةةةى إدراك المفةةةاهيم, وقدرتةةةه علةةةى معالجةةةة تنشةةةيط المةةةتعلم فةةةي اسةةةتخدام قدراتةةةه الذهنيةةةة ا
المعلومات, وتكوين بنيته المعرفية, لذلك فان النظرية البنائية هي إحدى النظريات المعاصرة الفعالةة 

 (22-21, 2004 )التودري,        في التعليم والتعلم.     
يات الحديثة في التعلم ذات أثر فعال في تمكين المةتعلم مةن اكتسةاب المعرفةة تعد هذه النظر         

و االحتفاظ بها و نقل أثرها. فنظرية) أوزوبل( هي نظرية التعلم ذي المعنى التةي تركةز علةى تنظةيم 
المادة الدراسية و على التعلم السابق . بينما ركزت نظرية )بياجيه( علةى األفكةار المسةبقة للمتعلمةين 

خبةةةراتهم الحياتيةةةة, ومحاولةةةة تغييرهةةةا وتعةةةديلها لعةةةدم مالءمتهةةةا لنظةةةام مخططةةةات البنيةةةة الذهنيةةةة  مةةةن
Schemata .وتظهر هذه األفكار عند حدوث عدم اتزان معرفي ,  
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 العالقة بين النظريات الحديثة في التعلم: -*
مةة لةه تعلمةًا ذا معنةى. إن من أهداف تدريس العلوم الحديثةة أن يةتعلم المةتعلم المعلومةات المقد      
 ق مشةةتقة مةةن بعةةضائةةالبحةةث عةةن أسةةاليب واسةةتراتيجيات وطر العديةةدة  الدراسةةات والبحةةوث ركةةزتلةةذا 

 .نظريات التعلم
معنةةةى يةةةؤدي إلةةةى احتفةةةاظ الفةةةرد بمعظةةةم المعلومةةةات التةةةي ال اإلةةةى أن الةةةتعلم ذ( أوزوبتتتل)يؤكةةةد       

مةةع لمةةة وتنظيمهةةا بصةةورة متصةةلة ومترابطةةة تعلمهةةا مةةن قبةةل , كمةةا يةةؤدي إلةةى ترتيةةب المفةةاهيم المتع
بحيةةةث إذا مةةةا تةةةم اسةةةتدعاؤها فإنهةةةا تكةةةون فةةةي صةةةورة أفضةةةل ممةةةا كانةةةت عليةةةه وقةةةت بعضةةةها بعضةةةًا 

اكتسةةابها . وكلمةةا كانةةت المعلومةةات التةةي تعلمهةةا مةةن قبةةل أكثةةر وضةةوحاب وثباتةةًا وارتباطةةًا بالموضةةو  
   أفضل.بشكل عملية االحتواء  حصلتالمراد تعلمه 

ويهدف التعلم المعرفي في التعلم البنائي ,الذي هو معرفة مخططة, إلى فهم المةتعلم للمعرفةة ,      
                          والمعرفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبكة مفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهيم تبنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي ذهنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه وفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق عمليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات مفاهيميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة.                                                                       

 رمةةةوزه,و  مخططاتةةةه,و  أسةةةلوب تفكيةةةره,و  أسةةةلوب تعلمةةةه,و  معانيةةةه,و  أفكةةةاره,و  هيمةةةه,فةةةالمتعلم يبنةةةي مفا
جاباته,و  أسئلته,و  كلماته,و   وهو بذلك نشط حيوي معالج معرفي دائم. ا 

وفةي كثيةر  لديةه,وبالتالي ينظم المةتعلم مفاهيمةه, ويتحةدث لنفسةه ليكتشةف حةال المعنةى الةذي تشةكل 
حليله ليكتشف عالقات ناقصة الكتمال المعنى فيقةوم بالبحةث يقوم بتخطيط المفهوم و ت األحوالمن 

 المعنى.ي عن المعرفة الالزمة , والتفاعل معها ليصل إلى حالة الفهم ذ
في فهم عةام لموقةف أو  Schemasالمخططات الذهنية أو السيكمات  )بياجيه(من هنا يفترض    

الخبةرات حسةب اتجاهاتةه وعملياتةه شخص أو خبرة أو حدث, يقوم المتعلم فيهةا باختصةار كثيةر مةن 
الذهنيةةةة بهةةةدف الوصةةةول إلةةةى صةةةورة أو قالةةةب معرفةةةي يسةةةمح لةةةه بةةةالتكييف. ففةةةي كةةةل مةةةرة يصةةةادف 

 يقوم بتعديل مخططه الذهني . فإنهالمتعلم شيئًا جديدًا 
( حسب مفهوم بياجيه يقدم خدمات معرفية متعددة للتعلم Mental Schemaوالمخطط الذهني )  

 يم المواقف والخبرات والتكيف معها, منها:والتفكير وتنظ
تلخةةةص المعرفةةةة والخبةةةرات الهائلةةةة فةةةي صةةةورة معةةةاني ذات سةةةعة ذهنيةةةة أقةةةل و تحقةةةق االقتصةةةاد  -1

 المعرفي في المساحة التي تشغلها هذه الخبرات في الذهن.
الخبةةةرات الجديةةةدة و فهمهةةةا بمةةةا يناسةةةب المخطةةةط الةةةذهني المتةةةوافر فةةةي تسةةةاعد علةةةى تفسةةةيرات  -2
 ( 43-2005,37خزون المتعلم.                                         )القطامي و الروسان ,م
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 Graphic Organizers ةالمنظمات التصويريعلى المنظمات المتقدمة وجدت  دوباالعتما     

وهةةي تمثيةةل مرئةةي للكيفيةةة التةةي يرتةةب بهةةا العقةةل مجموعةةة مةةن المعلومةةات فةةي أشةةكال مرئيةةة. فهةةي  
ات لبنةةةاء المعرفةةةة بشةةةكل مرئةةةي تسةةةاعد المةةةتعلم علةةةى تصةةةوير أفكةةةاره المرتبطةةةة ببنيتةةةه المعرفيةةةة, أدو 

 وبمعرفته السابقة, وتصنيف هذه األفكار وربطها مع بعضها.
 وتتعدد أنوا  المنظمات التصويرية فمنها:  
ويسةتخدم  يتم وضع الفكرة الرئيسة في المركةز, ويةرتبط بهةا تفاصةيل تتفةر  عنهةا, Webالشبكة  -1

 هذا النو  لتوليد األفكار, أو كوسيلة إلنتاج أفكار التعلم الجديدة )الخرائط العقلية/ الذهنية/(.
تةةتم فيهةةا صةةياغة الموضةةو  فةةي صةةورة مجمعةةة لةةربط مجموعةةة مةةن  Synthesizersالمجمعةةات  -2

لتتةةابع , وخريطةةة اTree Chart, وشةةجرة التفةةر  Flow Chartاألفكةةار الجزئيةةة : كخةةرائط التةةدفق 
Sequence Chart)خرائط التفكير(. 

وخةةةرائط المفةةةاهيم  V Goiwn Vee Mapsمثةةةل خةةةرائط الشةةةكل Mapsالخةةةرائط الخطيةةةة  -3
Concept Maps. 

عمةةر  -طبيعةةة المحتةةوى - ويعتمةةد اختيةةار نمةةوذج معةةين منهةةا على:)الهةةدف فةةي الموقةةف التعليمةةي 
 (21-19 ,2002)الجزائري,                 المتعلمين وخبرتهم(.                                

 
ولقةةد اعتمةةدت الباحثةةة النةةو  األول مةةن المنظمةةات التصةةويرية وهةةي الخةةرائط العقليةةة فةةي اسةةتراتيجية   

الخرائط العقلية. واستخدمت الباحثة النو  الثاني من المنظمةات التصةويرية )خةرائط التفكيةر( كنمةاذج 
 مفاهيمية في استراتيجية النمذجة.  

 :   Modelingالنمذجة  -3-4
  تعريف النمذجة: -3-4-1

:   فعندما نقول أن شيء مةا ندرسةه أنةه يشةبه  Model(  النموذج22, 2222يوضح )قطامي,     
شةيئًا مةا فةان هةةذا الشةيء يعتبةر نموذجةًا لمةةا ندرسةه, وحتةى يكةون لهةةذا الشةيء قيمةة ينبغةي أن يكةةون 

 أبسط ويسهل العمل معه. ويمكن أن يكون النموذج:معروفًا  جيدًا للطالب ويفضل أن يكون 
 صورة )مصغرة أو كاملة ( للشيء األصلي المراد تقليده. -1
 وسيلة مادية توضح كيف يعمل شيء ما)نموذج عملي( أو تظهر العالقة بين أجزاء الكل. -2
 وصف مجموعة من المعلومات في صورة نظام رمزي . -2
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النماذج    (99, 2226)حسام الدين ورمضان, ( في Gobert,2000,891ويعّرف جوبرت)  
بأنها تمثيل لبعض الظواهر العلمية عن طريق دمج أجزاء من المعلومات, وكذلك عن طريق 

 عمل خرائط من أنظمة المتشابهات  .   
فالنموذج هو شكل تخطيطي تمثل عليه األحداث أو الوقائع والعالقات بينها, وذلك بصورة     

 لمساعدة في تفسير األحداث أو الوقائع غير المفهومة   .محكمة بغرض ا
أدوات مفيدة يمكن استخدامها إلعطاء معنى لمفاهيم  Mental Modelsالعقلية  جالنماذ تعدو    

العلوم المجردة والصعبة وغير الواضحة. حيث يقوم المتعلم ببناء نموذجه العقلي الذي يعبر عن 
 الل مجموعة من الخطوات المرتبة والمنظمة.عملية أو مفهوم أو جهاز ما, من خ

                                   (92, 2226)حسام الدين ورمضان,                                                           
فالنمةةاذج العقليةةة مخططةةات ال تمثةةل معلومةةات المةةتعلم عةةن المةةواد الدراسةةية فقةةط بةةل إنهةةا تشةةمل    

ركات المةةتعلم بمطالةةب العمةةل واألداء. ولةةذلك فةةإن النمةةاذج العقليةةة مخططةةات ترشةةد األداء كةةذلك مةةد
     (122, 2224وتتحكم فيه, كما يقوم المتعلم بعمل ما أو يحاول حل إحدى المشكالت.)أبو عالم, 

 أنواع النمذجة:  -3-4-2  
 للنمذجة ثالثة أنوا  هي:          

: حيث يتم استخدام وسائل أو معينات مادية أو Physical Modelingالنمذجة المادية  -1
 بصرية أو رسوم لشرح وتمثيل ومحاكاة ظاهرة أو عملية أو شيء )مجسمات(.

:هي إعطاء معنى مألوف أو تشبيه يقرب  Conceptual Modelingالنمذجة المفاهيمية  -2
ذجة يبسط فهم الظاهرة والعالقات الفهم )تشبيه التيار الكهربائي بسريان الماء(.وهذا النو  من النم

 بين مكوناته.

: تقوم على إيجاد عالقة رياضية لوصف  Mathematical Modelingالنمذجة الرياضية  -2
 ادالتمع وشرح سلوك ظاهرة أو عملية. أو تجريد الظواهر الفيزيائية والبيولوجية برموز أو

                                                                      المسافة(. -الجاذبية-الزمن-)السرعة
 ( 99, 0221)الباز,                                                                           

 أهمية استراتيجية النمذجة: -3-4-3
 المدرسون تعد استراتيجية النمذجة احدى استراتيجيات ما وراء المعرفة والمقصود بها: أن يك    

التفكير ما  مهارات إبرازالنموذج في  المدرسنفسه النموذج أو القدوة أمام المتعلمين, ويتلخص دور 
وراء المعرفية عن طريق إيضاح سلوكياته أثناء قيامه بحل المشكلة, وبيان األسباب وراء اختيار 

 ( 332, 0220)جروان ,   كل خطوة وكيفية تنفيذ كل عملية.                                    
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 من أهم النقاط التي تحدد أهمية استراتيجية النمذجة هي:و    
 للنمذجة أهمية كبرى كطريقة فعالة في ديمومة التعليم والتعلم. -1
 تجعل المتعلمين قادرين على مواجهة الصعوبات في أثناء التعلم, وا عادة النظر في األساليب   -2
 والنشاطات الذهنية.   
 تتيح للمتعلمين القيام بدور إيجابي من خالل المشاركة بالعملية التعليمية.   -2
للنمذجة أهمية في وجود عالقة إيجابية بين معرفة المتعلمين لطريقة تفكيرهم, وبما يستخدمونه  -4

 (49, 2212من عمليات وقدرتهم على استخدامها.                                )حاج ماف, 
 استخدمت الباحثة حيث النمذجة المفاهيمية.استراتيجية  ةدراسهذه الالباحثة في  تبنت قدول       

كنماذج مفاهيمية وأشكال للمحاكاة في هذه  Thinking mapsخرائط التفكير  في هذه الدراسة
 (لرابع. ) النماذج المفاهيمية موجودة في الفصل االدراسة
ثمانية خرائط توضح العالقات  بأنها : David Hyerle  (0222)وخرائط التفكير يعّرفها   

 تنمية مهارات التفكير وتشجيع التعلم وتنمية التصورات الذهنية. إلىالمختلفة في المحتوى وتهدف 
خرائط التفكير بأنها الورقة التي تعبر عن تفكيرنا فإذا كان النص المكتوب في حيث توصف 

فإن خرائط التفكير هي الورقة التي تعبر عن خرائط  األوراق هو ما أنتجتها نتيجة االتصال الخطي
ولذا  فهي تعمل كمرآة عاكسة, فعندما يصمم المتعلم خريطة  التفكير التي تستمر في عقولنا.

التفكير لموضو  ما, فأنه ينظر إلى انعكاسات أفكاره مثلما ينظر إلى انعكاس صورته في المرآة. 
 (Hyerle, 2004,3)في موضو  ما عن زمالئه.  وبذلك يمكن تميز طريقة تفكير كل متعلم

في بناء النموذج  في هذه الدراسة  Similaritiesالمتشابهات استخدمت الباحثة أيضًا لقد و   
فالمتشابهات هي قنطرة بين المفاهيم غير المألوفة والمعلومات , المفاهيمي الثامن )خريطة الجسر(

حيث تقوم معرفية جديدة, خاصة للمفاهيم المجردة.  السابقة للمتعلمين تساعدهم على تكوين بنية
العمليات العقلية من تخيل وتصور وبناء  إلثارةالمتشابهات على مقارنة بين المشبه والمشبه به 

روابط لتسهيل عملية التعلم. وبالتالي يتم توضيح وشرح المفاهيم والظواهر بمقارنتها بظواهر ومفاهيم 
 (  2212( و)العضيلة,  2222)األغا,     أخرى مألوفة لدى المتعلمين. 

( التدريس بالمتشابهات بأنه:  أسلوب للتدريس يقوم على 122, 2221ويعّرف عبد السالم )   
توضيح ومقارنة ومشابهة المفاهيم والظواهر الجديدة المراد تعلمها للمتعلمين بالمفاهيم والظواهر 

   . المألوفة والموجودة في بنيتهم المعرفية من قبل
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 : المفاهيمية خطوات استراتيجية النمذجة -3-4-4
( 2222اعتمدت الباحثة في استراتيجية النمذجة الخطوات التالية: كما جاء في )الباز, 

 ( وهي:2211و)بنتين,
النموذج: يقوم المدرس بعرض تمهيدي للمادة التعليمية, بالتعاون مع الطلبة بهدف تسهيل  تقديم -0

واألفكار والخبرات والقضايا المرتبطة بها, وينبغي أن يراعي المدرس في تقديم تعلم المفاهيم 
 النموذج ما يلي:

 تكوين خريطة للمحتوى المعرفي والتي تتكامل أجزائها لتغطي موضو  التعلم األساسي. -أ    
 تحديد األهداف التي يسعى لتحقيقها من دراسة الموضو . -ب   
 عصف الذهني لكيفية دراسة جوانب الموضو .العمليات طرح تساؤالت من خالل  -ج   
 استخدام قضايا مألوفة لدى المدرس ويشتمل على توضيحات وتشابهات متناسبة. -د    
النموذج: توضيح المالمح الرئيسية للمفاهيم المكونة لموضو  الدرس بعناية , وتزويد  تمثيل 2-

مية الجديدة في البناء المعرفي الموجود لدى الطلبة الطلبة بأمثلة على ذلك, بهدف ربط المادة التعلي
للنموذج المفاهيمي, وفي هذه المرحلة يقوم الطلبة بعمل محاكاة أو تخطيط أو تحسين النموذج 

يتم استخدام أشكال تخطيطية لتوصيف أبعاد النموذج وعناصره وشرح العالقات بين فالمفاهيمي 
 رفي للنموذج. مكونات النموذج لتسهيل فهم المحتوى المع

تدعيم التنظيم المعرفي لدى الطلبة من خالل مساعدة  إلىتطبيق النموذج: وهذه الخطوة تهدف  -3
 الطلبة.

تقويم النموذج:  يتم التقويم على التأكد من فهم الطلبة للمفاهيم المكونة للنموذج من خالل طرح  -2
 عدة أسئلة عن محتوى الدرس.

 
لباحثة أن عملية النمذجة عملية معرفية لبناء وتوظيف المعرفة التي وجدت ا وبناء على ما سبق    

تبنى داخل عقل المتعلم, وتهتم النمذجة بمخرجات العملية التعليمية ونواتجها, حيث تستخدم 
النماذج للتعرف على المعلومات الموجودة لدى المتعلم, واكتشاف األفكار الموجودة بالبنية المعرفية 

يبني المتعلمون النماذج تجعلهم يتحولون من دورهم السلبي إلى الدور النشط للمتعلم. وعندما 
    اإليجابي.     

 
 
 
 



 
 

 44 

 :  Mind Maps الخرائط العقلية   - 5-3
تتعدد الطرق التي تسعى إلى مساعدة المتعلم على تحويل المحتوى المكتوب إلى قوالب تزيد        

 تعدلى زيادة قدرته على استدعاء المعلومات مستقباًل. من فهمه لهذا المحتوى, كما تسعى أيضًا إ
الخرائط العقلية واحدة من هذه االبتكارات العديدة التي أثبتت نجاحها في هذا اإلطار. فالخريطة 
العقلية هي تصميم يجمع بين رسم وكتابة المعلومات, يقوم المتعلم بتنظيم ما هو مكتوب ليسهل 

 (422, 2229سعيدي وبلوشي, على العقل استيعابه وتذكره.  )
 تعريف الخرائط العقلية: -1-5-3

 ,Graphic Organizers ةالتصويري ماتالمنظّ  من Mind Maps العقلية الخرائطتنحدر     
وهي تمثيل مرئي للكيفية التي يرتب بها العقل مجموعة من المعلومات في أشكال مرئية. فهي أدوات 

تعلم على تصوير أفكاره المرتبطة ببنيته المعرفية, وبمعرفته لبناء المعرفة بشكل مرئي تساعد الم
 السابقة, وتصنيف هذه األفكار وربطها مع بعضها. 

العقل )الذهن( يمكن أن يسجل المعلومات التي تقدم له ( : أن 1924بوزان عام ) يؤكد           
يطة تصورات ذهنية, بصورة أفضل إذا قدمت له بصورة أشكال ورموز بداللتها من معاني, فالخر 

والصور الذهنية هي تمثيل لألشياء واألحداث والمواقف التي يصادفها الفرد, فالفرد يمتلك القدرة على 
سمعية, ويستطيع التحكم بها عند تصورها  تصور األشياء على صورتها إن كانت بصرية أو

 (Okada , 2007)                              والتحدث عنها بدقة.                           
( متقدمة حيث تضم مجموعة 2222( الخرائط حتى أصبحت في عام )Buzan)طّور بوزانلقد و     

األشكال اإلبداعية ذات األبعاد الثالثية في -األشكال الهندسية-الرموز –من األشكال وهي )األسهم 
قوم بتوضيح كيفية تواصل األفكار األشكال الزخرفية( كما استخدم األلوان كونها منشطًا للذاكرة وت

                                                                ( 91-92, 2222المتناثرة بأجزاء مختلفة من شكل ما.                       )قطامي والروسان, 
    أهمية الخريطة العقلية: -2-5-3
تةةةةرتبط بةةةةالتفكير البصةةةةري كونةةةةه  Mind Maps( إلةةةةى أن خةةةةرائط العقةةةةل 2229يشةةةةير بةةةةوزان )    

أحةةةةةد مسةةةةةتويات التفكيةةةةةر العليةةةةةا, حيةةةةةث تمكةةةةةن المةةةةةتعلم مةةةةةن الرؤيةةةةةة الشةةةةةاملة لموضةةةةةو  الةةةةةدرس مةةةةةن 
خةةةةةةالل صةةةةةةياغة األفكةةةةةةةار الرئيسةةةةةةية علةةةةةةى أشةةةةةةةكال, أو صةةةةةةور مترابطةةةةةةة تمثةةةةةةةل محتةةةةةةوى بصةةةةةةةريًا , 

 لتفكير اإلبداعي. ونماذج إبداعية لتنظيم معلومات المحتوى , فهي ترتبط مباشرة بمهارات ا
 ومن الفوائد التربوية للخريطة العقلية:  
 االحتفاظ بالتعلم: -1
 هناك خصائص تميز الخريطة العقلية وتؤهلها للبقاء مدة أطول في الذاكرة ومن هذه الخصائص: 
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 تعامل الدماغ مع الصور أسهل من المادة المكتوبة سواء في عمليات المعالجة الذهنية أو  -* 
 , فالصور أكثر بقاء حيث تختزن لفترات أطول في الذاكرة.االستدعاءلتخزين أو ا     
 تعتمد طريقة تصميم الخريطة العقلية على توزيع المحتوى إلى أغصان أو أفر  رئيسية, ويتم  -*
 .  االستدعاءتمييز كل فر  بلون معين يميزه عن غيره فيساعد على عملية     
 ناء الخريطة العقلية, وعليه فإنها وأثناء عملية بنائها تبدأ بالترسخ يقوم بب يهو الذالمتعلم  -*
 بالتدريج شيئا فشيئا في الذاكرة.    

 االستيعاب:  -2
إن محاولة المتعلم التعبير عن المفاهيم والمعلومات بالصور والرموز, وتنظيم المعلومات على   

 عاليًا من الفهم. شكل أغصان, وتصنيف المعلومات حسب الغصن يستلزم قدراً 
 تنمية اإلبداع:  -3
 يعتبر بناء الخريطة فرصة لممارسة اإلبدا , ويتم تنمية التفكير اإلبداعي من خالل:   
 منظومة لتنظيم المعلومات وتصنيفها وتوزيعها. تعدابتكار الشكل العام للخريطة والتي  -*    
 رسومات ورموز للمعلومات اللفظية. ابتكار -*    
 متعة والتغيير: ال -4

يجد المتعلمون متعة بالغة في بناء الخرائط العقلية, حيث يستمتعون بالرسم والتلوين,  ويجدون في 
هذا النشاط تغييرًا عن الروتين االعتيادي. ومما الشك فيه أنه بالمتعة يتفتح الذهن للمتعلم ويقبل 

 على معالجة المعلومات.
 التكامل مع الفنون: -1
ة إلى الدمج بين العلوم ومواد أخرى كالرياضيات والفنون, وبالخريطة العقلية يتم تسعى التربي 

 توظيف الفن في تنظيم وتبسيط المعرفة العلمية.
 قوة التركيز:  -1

يصل المتعلم عند بنائه للخريطة العقلية إلى أعلى درجات التركيز من خالل تحويل المادة اللفظية 
 عل المتعلم ذهنيًا بصورة كبيرة مع المادة العلمية.إلى رسوم ورموز وصور وهنا يتفا

 تنظيم وترتيب األفكار والمعلومات:  -7
الخريطة منظم تخطيطي تنتظم فيها المادة العلمية والمعلومات بصورة بصرية تتيح للمتعلم  تعد

 التفاعل مع المادة العلمية.
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 ربط جانبي الدماغ: -2
ن للدماغ هو المسئول عن اإلبدا  والخيال والصور, بينما يقوم تشير الدراسات إلى أن الجانب األيم 

الجانب األيسر للدماغ بالتعامل مع اللغة بألفاظها وكلماتها, ويتعامل مع المنطق واألرقام. والخريطة 
من الطرق التي تساعد على تحسين  تعدالعقلية تجمع بين اللغة واألرقام وبين الصور واإلبدا  لذلك 

 بين جانبي الدماغ, وبالتالي وضع الدماغ في قمة عطائه.كفاءة الربط 
 مراعاة الفروق الفردية في التعلم:  -1

التعلم,  بطيئيتتنو  أنماط التعلم أثناء بناء الخريطة العقلية, فعلى سبيل المثال تتم مراعاة المتعلمين 
( وأولئك الذين يتعلمون كما تتم مراعاة المتعلمين الذين يتعلمون عندما يعملون بأيدهم )الحركيين

 بواسطة الكلمات )اللغويين(, والذين يتعلمون بواسطة الصور والرموز )البصريين(.
                  اللغوي, البصري, الحركي, المنطقي. تنمية الذكاءات المتعددة: -13

                                                          (buzan, 2006 ) 
 خطوات بناء الخريطة العقلية: -3-1-3
مستطيل( -بيضوي-مربع–وضع العنوان في المنتصف ويمكن كتابته ضمن شكل هندسي )دائرة -1

 أو ضمن رسم له عالقة بالموضو  .
 حصر العناوين الفرعية المتعلقة بالموضو  الرئيسي.-2
 يا.جعل الخطوط مائلة حيث العين تستسهل تتبع الخطوط المائلة عديمة الزوا-2
الكتابة فوق الخطوط المائلة والهدف مساعدة العين على التقاط صورة يمكن تخزينها ذهنيًا في -4

 الدماغ, حيث الكتابة تحت الخطوط أو الكتابة المائلة بزوايا حادة تجعل الكلمات صعبة التتبع.
 التعبير عن الكلمات بالصور أو الرموز من أجل الربط بين جانبي الدماغ.-2
 ام األلوان ليسهل على الدماغ التخزين واالسترجا .استخد-6
 استخدام األرقام للتعبير عن عدد العناصر الداخلة في بعض الفرو .-2
 إضافة مسحة فنية حتى تصبح أكثر قبواًل وتستمتع بها.                                  -9

 (429-422, 2229يدي والبلوشي, )سع                                                       
ولقةةد تقيةةدت الباحثةةة بهةةذه الخطةةوات عنةةد إعةةداد الخةةرائط العقليةةة الخاصةةة بةةدروس الوحةةدة الدراسةةية   

 العقلية: خريطةشكل ال( اآلتي 1-2ويوضح الشكل ) المختارة في هذه الدراسة.
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 (من إعداد الباحثة) العقليةخريطة ( ال 1-2 )شكل
 

لسابق للخريطة العقلية يالحظ أن :   خرائط العقل تعد وسيلة يستخدمها من خالل الشكل ا   
الدماغ لتنظيم األفكار وصياغتها بشكل يسمح بتدفق األفكار, ويفتح الطريق واسعًا أمام التفكير 

, الذي يعني انتشار األفكار من المركز إلى كل االتجاهات. فحين نفكر في موضو  ما اإلشعاعي
   في المركز. ثم نالحظ اإلشعاعات التي تظهر وتصدر عن هذا الموضو .فإننا نضع الموضو 

 (  222, 2222)بوزان ,                                                               
مما سبق  أن الخرائط العقلية هي عبارة عن رسم أو تمثيل تخطيطي مرئي يظهر ارتبةاط  يالحظ   

وضةةح العالقةةات بينهةةا. وتسةةتخدم هةةذه الخةةرائط كاسةةتراتيجية تدريسةةية جديةةدة المفةةاهيم والمعلومةةات وي
 خالل استراتيجيات التدريس الحديثة.  

مكن أن تكون أداة مفيدة في وصف تطور البنية يولقد وجدت الباحثة أن الخرائط العقلية   
الخرائط العقلية المعرفية للمتعلم في موضو  ما, إال أن إتاحة المجال للمتعلمين من أجل بناء 

من  مسيحتاج بالتأكيد وقتًا طوياًل, وال يمكن استخدامه عادًة مع العدد الكبير للمتعلمين. مما استلز 
الباحثة أن تستخدم أسلوب تحضير الخرائط العقلية من قبل المتعلمين في منازلهم لكل درس من 

رائط العقلية بعملية إدخال دروس الوحدة الدراسية المختارة في هذه الدراسة. وهكذا تهتم الخ
 السابقة. تبالمعلوماالمعلومات الجديدة وتصنيفها وربطها 
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 التفكير العلمي: -3-1  
لقد أصبح االهتمام بالتفكير والمفكرين ضرورة قصوى, وقةد يرجةع ذلةك إلةى أهميةة التفكيةر فةي       

لكونةةةه األداة الرئيسةةةية تطةةةور اإلنسةةةان ووسةةةائل قضةةةاء حاجاتةةةه, وفةةةي التقةةةدم العلمةةةي الةةةراهن, كةةةذلك 
لإلنسةةةان فةةةي مواجهةةةة المشةةةكالت الحياتيةةةة المختلفةةةة وتحةةةديات المسةةةتقبل معةةةًا. وقةةةد اهتمةةةت التربيةةةة 
بموضو  التفكير وتنمية قدرات التفكير لدى المستويات التعليمية المختلفة, وذلك ألن التفكيةر ينتمةي 

دراك العالقةات إلى أرقى مستويات التنظيم المعرفي إذ يتعلق بمسةتوى إدراك  العالقةات واسةتعمالها, وا 
 يتطلب نشاط عقلي معقد وصعب.

 تعريف التفكير:-3-1-1
ال  على المراجع والدراسات والبحوث التي تناولت موضو  التفكير وجدت الباحثة عند االطّ         

فهةةوم وجةةود تنةو  كبيةر فةةي تعريةف م األنترنةتومهةارات التفكيةر وعلةةى صةفحات المواقةع التربويةةة فةي 
 التفكير.  

( التفكير بأنه   سلسلة مةن األنشةطة العقليةة غيةر المرئيةة التةي يقةوم 424, 1999فيعرف جروان )  
بها الدماغ عندما يتعرض لمثير يتم اسةتقباله عةن طريةق واحةدة أو أكثةر مةن الحةواس الخمةس, بحثةًا 

القابليةات والعوامةل هةادف وتطةوري, يتشةكل مةن داخةل  كوهو سلو عن معنى في الموقف أو الخبرة. 
 الشخصية , والعمليات المعرفية والمعرفة الخاصة بالموضو  الذي يجري حوله التفكير.  

ويعّرف )جون ديوي( التفكير في كتابه   كيف نفكر   بأنةه   العمليةة التةي يةتم بهةا توليةد األفكةار     
ضةةًا معرفةةة العالقةةة التةةي تةةربط عةةن معرفةةة سةةابقة , ثةةم إدخالهةةا فةةي البنيةةة المعرفيةةة للمةةتعلم , وهةةو أي

األشةةةياء ببعضةةةها والوصةةةول إلةةةى الحقةةةائق والقواعةةةد العامةةةة, فةةةالتفكير عنةةةده نشةةةاط ذهنةةةي يتمثةةةل فةةةي 
 أسلوب حل المشكلة , والتي يفترض أن يكون من أهم أهداف التربية  .

 (  24, 2222) جون ديوي في دياب,                                                          
ويعّرف التفكير بأنه:   هو العملية التي ينظم بها العقل خبراته ليعيد استخدامها في أسلوب جديةد    

لحل مشكلة معينة, أو هو إدراك عالقة جديدة بين موضوعين أوبين عةدة موضةوعات بغةض النظةر 
    (                       92, 2222عن نو  هذه العالقة  .  )الدبسي والشهابي,

لياسويؤكد بشارة     (  بأنه :   قد أضحى من الضروري تعلةيم المتعلمةين مهةارات 226, 2224) وا 
عمةةةال النظةةةر فيهةةةا, ثةةةم وضةةةع  العثةةةور علةةةى المشةةةكالت وحلهةةةا, فاإلحسةةةاس بالمشةةةكالت وتقليبهةةةا وا 

سةةقاط الطةةالح واسةةتيفاء الصةةالح منهةةا وقلبهةة ا إلةةى الفرضةةيات وامتحانهةةا واختبارهةةا والتجريةةب عليهةةا, وا 
قوانين ومبادئ عامة, والتحقق من هذه القوانين وتطبيقها هو التفكير اإلبةداعي الةذي ينبغةي أن ينةال 

 حظه من الرعاية والعناية والتوجيه  .
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من أساسيات تعليم التفكير مسةاعدة المةتعلم علةى إدراك  :( أن2222يوضح فهيم مصطفى )بينما   
تاحةةة فرصةةة التفكيةةر المسةةتقل, وهةةذا باإلضةةافة إلةةى طبيعةةة وأبعةةاد المشةةكلة التةةي بصةةدد دراسةةته ا, وا 

البحث عن األفكةار والمعلومةات وتقيةيم هةذه األفكةار والمعلومةات مةن خةالل الفهةم واالسةتيعاب الجيةد 
 (2222لها. )مصطفى في خطاب ,

فالمشةةةكلة عبةةةارة عةةةن موقةةةف صةةةعب أو عةةةائق يقةةةف أمةةةام الفةةةرد فةةةي تحقيةةةق هةةةدف معةةةين, ممةةةا     
رد التغلةةب علةةى الصةةعوبات والعوائةةق باسةةتخدام العمليةةات العقليةةة المختلفةةة, وتحديةةد يسةةتدعي مةةن الفةة

 (   222, 2221اإلجراءات والوسائل والمبادئ التي تساعد على اجتيازه. )عبد السالم,
( للتفكير العلمةي:  بأنةه 29, 2222ولقد اعتمدت الباحثة في دراستها على تعريف الجزائري )       

عقةةةدة ومجةةردة وكليةةة تشةةةمل مجموعةةة مةةن المهةةةارات العقليةةة التةةي يعتمةةةد عليهةةا الفةةةرد عمليةةة فكريةةة م
للوصول إلى حل مشكلة ما من خالل تحديةدها , وفةرض الفةروض المتعلقةة بهةا, والتأكةد مةن صةحة 

 تلك الفروض, بهدف الوصول إلى نتائج يمكن تفسيرها وتعميمها .
 خصائص التفكير: -3-1-2
الدراسات التي اهتمت بالتفكير كعملية معرفية الى أنه يتميز بخصائص أشارت العديد من      

 :(1999)جروان,يمكن إجمالها على النحو التالي
متطور ونمائي يختلف في درجته ومستوياته من مرحلة عمرية إلى مرحلة التفكير سلوك  -1

 اكم خبراته.وتر  لنمو الفرد أخرى, وعليه فإن التفكير سلوك تطوري يتغير كمًا ونوعًا تبعاً 

نما يحدث في مواقف معينة. التفكير -2  سلوك هادف فهو ال يحدث في فراغ أو بال هدف. وا 

 التفكير يأخذ أشكال أو أنماط عديدة كالتفكير اإلبداعي والناقد والمجرد والمنطقي وغيرها. -2

التفكير الفعال هو التفكير الذي يوصل إلى أفضل المعاني والمعلومات الممكن  -4
 استخالصها.

التفكير مفهوم نسبي فال يعقل لفرد ما أن يصل إلى درجة الكمال في التفكير أو أن يحقق  -2
يجري فيها ويمارس جميع أنماط التفكير. يتشكل التفكير من تداخل عناصر البيئة التي 

   التفكير)فترة التفكير(, والموقف أو الخبرة.
شكلية(, -مكانية-منطقية -كمية -رمزية -يحدث التفكير بأشكال وأنماط مختلفة )لفظية -6

  لكل منها خصوصية.
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 ويتصف الشخص الممارس للتفكير العلمي بالصفات التالية:
 التي يستخدمها لتفسير ظاهرة ما. وعي بالنظرية العلمية -

 التي يمكن أن تفسر هذه الظاهرة. معرفة النظريات البديلة -

 األخرى.معرفة األدلة والبراهين التي تدهم نظريته والنظريات  -

 يعرف أوجه االختالف بين نظريته والنظريات األخرى. -

 (22, 2222)عبد العزيز,                                                         
 التفكير:  تنمية -3-1-3

إن تنمية التفكير هو أحد أهم متطلبات القرن الحادي والعشرين , ذلك أن الذكاء حسب      
أن يطور وينمى من خالل البيئة والتدريب , وحتى أن عددًا كبيرًا من الدول  بياجيه   يمكن 

 في مقدمة الموضوعات التربوية وبات يقال إن التفكير هو موضو  الساعة.المتقدمة برز التفكير 
فالطفل يتعلم التفكير قبل التحاقه بالمدرسة بزمن طويل , وتبقى وظيفة المدرسة في تهيئة 

دل عليها من تلنمو مهاراته والتي يؤثر تأثيرًا فاعاًل في بناء شخصيته التي نسالظروف المواتية 
خالل قدرته على التجريد والتعميم والتصنيف والقدرة على اتخاذ القرار والتفكير الناقد وحل 

 المشكالت. 
عمل على تنمية مهارات حل لللذلك ال بد من تفعيل برامج التفكير في المدارس والجامعات 

. وذلك من خالل تدريس المتعلمين كيفية التفكير وتعليمهم كيفية توظيف أفكارهم في كالتالمش
تطبيقات عملية في الحياة التي يعيشونها وهذه بدورها تحفزهم لالنخراط في تعلم المواد الدراسية بكل 

 (96-92, 2222)الجمل,  كفاءة وحماسة.
على تهيئة مواقف تعليمية تعلمية من خالل وعلى هذا األساس اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة 

الخرائط  –استخدام استراتجيتي تدريس حديثة )النمذجة المفاهيمية القائمة على خرائط التفكير 
العقلية( لتنمية التفكير العلمي لدى طلبة الصف الثاني الثانوي العلمي خالل فترة زمنية حوالي 

توى التفكير من خالل مقياس تفكير علمي فصل دراسي كامل)شهرين ونصف( ومن ثم قياس مس
    قائم على حل المشكالت. 
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 الدراسةجراءات إ 
 مقدمه:  -1-4
وكيفيةةة تطويرهةةا حيةةث  الدراسةةةيتنةةاول هةةذا الفصةةل تحلةةياًل للخطةةوات التةةي اتبعةةت إلعةةداد أدوات     

اذج النمةةة إعةةةدادم إلةةةى نقةةةاط تعليميةةةة ثةةة هةةةاتحليلو بةةةدأت مةةةن تحديةةةد الوحةةةدة الدراسةةةية المةةةراد تدريسةةةها 
ومةةن ثةةم إعةةداد اختبةةار تحصةةيل دراسةةي لقيةةاس الجوانةةب المعرفيةةة الخةةرائط العقليةةة  وأعةةداد المفاهيميةةة

عةداد للمادة العلمية المتضةمنة فةي هةذه الوحةدة . . وأخيةرًا إعةداد دليةل المعلةم لترشةيد مقيةاس التفكيةر وا 
أن تمةةةت التعةةةديالت  عةةةدبو  فةةةي التةةةدريس. العقليةةةةخةةةرائط الالنمذجةةةة و  ياسةةةتراتيجيتالمةةةدّرس السةةةتخدام 

الالزمةةةةة والمناسةةةةبة علةةةةى أدوات الدراسةةةةة الخاصةةةةة بتةةةةدريس وحةةةةدة )بعةةةةض الوظةةةةائف الحيويةةةةة عنةةةةد 
( مةةةن كتةةةاب علةةةم األحيةةةاء للصةةةف الثةةةاني الثةةةانوي العلمةةةي باسةةةتخدام اسةةةتراتيجيات التةةةدريس اإلنسةةةان

 .جربة النهائيةالمناسبة, أصبحت جاهزة للتطبيق خالل التجريب الميداني, والقيام بتنفيذ الت
 تحديد الوحدة الدراسية: -2-4
من كتةاب  الرابعة واألخيرةوهي الوحدة  (اإلنسانعند  الوظائف الحيويةبعض  )تم اختيار وحدة     

 علم األحياء المقرر للصف الثاني الثانوي العلمي وذلك لألسباب التالية :
     دريس مناسةةةةبة تضةةةةمن سةةةةالمةتحتةةةةوي هةةةةذه الوحةةةةدة علةةةةى مفةةةةاهيم مجةةةةردة تحتةةةةاج ألسةةةةاليب تةةةة -*  

 تكوين المفاهيم العلمية , وبقائها , واالحتفاظ بها.
خةةرائط ال مةةن كبيةةر   مةةن تخطةةيط عةةدد   مةةن المفةةاهيم ممةةا يمكةةنّ  اً كبيةةر  اً تتضةةمن هةةذه الوحةةدة عةةدد -* 

 . المفاهيميةوالنماذج  العقلية
كل وثيةةق, وفهمهةةا بشةةكل جيةةد تةةرتبط المفةةاهيم العلميةةة لهةةذه الوحةةدة الدراسةةية بحيةةاة الطالةةب بشةة -*

 األمور الخاصة بصحة جسمه والوقاية من األمراض . الكثير منيساعده على فهم 
 تحليل محتوى الوحدة الدراسية:            -1-2-4

عّرفةةةت الموسةةةوعة العالميةةةة للعلةةةوم االجتماعيةةةة التحليةةةل بأنةةةه : عمليةةةة مالزمةةةة للفكةةةر اإلنسةةةاني     
ظةاهرات بوضةوح مةن خةالل عةزل عناصةرها بعضةها عةن بعةض, ومعرفةة تستهدف إدراك األشةياء وال

 خصائص أو سمات هذه العناصر و طبيعة العالقات التي تقوم بينها  .
   (219, 1996)عن سلوم ,                    

الباحثةةةة بأنةةةه: أسةةةلوب للبحةةةث العلمةةةي وأداة مةةةن أدواتةةةه, الهةةةدف منةةةه  وألغةةةراض الدراسةةةة تعرفةةةه    
وفق أسس منهجية معتمدة على تكراراتها  حللة من مفاهيم علمية,التعرف على ما تتضمنه المادة الم

 الكمية ودالالتها الكيفية.
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 تحديد المفاهيم العلمية. -1     :أهداف التحليلتحديد  -1-1-2-4
 لهذه الوحدة الدراسية. التعليميةصياغة األهداف  -2                               
 إعداد النماذج المفاهيمية الخاصة بموضو  الوحدة.   -2                               

 الخاصة بموضو  الوحدة. العقليةخرائط ال إعداد -4                               
 إعداد اختبار تحصيل دراسي خاص بموضو  الوحدة الدراسية.    - 5                              
 المستخدمة :تحديد فئات تحليل المحتوى  -2-1-2-4

يقصةةد بفئةةة التحليةةةل فةةي هةةذه الدراسةةةة مجموعةةة مةةن الكلمةةةات ذات معنةةى متشةةابه أو تضةةةمينات     
, حيث اعتمدت الباحثة عنوان الوحدة كفئة تحليل للمحتوى  والحقائق مشتركة, وتّم استخدام المفاهيم

 اإلجرائية اآلتية:وقد اعتمدت الباحثة التعريفات مفهومًا رئيسيًا, تتفر  عنه مفاهيم فرعية. 
, وهةةةو صةةةفة أو ةأو عبةةةار : هةةةو مةةةا يتكةةةون لةةةدى الفةةةرد مةةةن معنةةةى أو فهةةةم يةةةرتبط بكلمةةةة المفهةةةوم -*

 مجموعة صفات تشترك فيها عدة أشياء أو ظواهر.
: هو ربط بين العناصر المشتركة الجزئية في األشياء أو المواقف المتشابهة, وهةو المفهوم العام -*

ذائية( هو مفهوم عام. والمفهوم العام عبةارة عةن عالقةة تةربط بةين  مفهةومين شامل. مثال )المواد الغ
 أو أكثر .

  هي مجموعة من المفاهيم تّكون بمجموعها ذلك المفهوم العام. المفاهيم الفرعية: -*
 األمالح المعدنية( هي مفاهيم فرعية  –البروتينات  –الدسم  –مثال )السكريات     
 م )المواد الغذائية(, وتتفر  المفاهيم الفرعية إلى مفاهيم خاصة.بمجموعها تشكل مفهو     
هةةو أصةةغر عبةةارة ال يمكةةن أن تتفةةر  إلةةى مفهةةومين فةةرعيين مثةةال )الكالسةةيوم(.  المفهةةوم الخةةاص -*

 وباستخدام الجملة وحدة تحليل تعبر عن المفهوم فإن الوحدة تتألف من :
   .     الوظائف الحيوية: وحدة لعاماالمفهوم  -
 :  هيو  المفاهيم الفرعية وتتفر  كل منها إلى عدة مفاهيم -

  .التغذية -أوالً 
 الهضم. -ثانياً 
 .القلب واألوعية( –)الدم  الدوران -ثالثاً 
 التنفس. -رابعاً 
 .إلطراحا -خامساً 
 .الهيكل العظمي – ساً ساد
 .الجهاز العضلي – اً بعسا
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( / 1/ملحةق رقةم )حثة بمجموعةة مةن المحكميناستعانت البا  صدق تحليل المحتوى : -3-1-2-4 
تعةةةذر  –فعرضةةةت قائمةةةة التحليةةةل مةةةع الكتةةةاب المدرسةةةي ,للتحقةةةق مةةةن صةةةدق عمليةةةة التحليةةةل السةةةابقة

عةةن  جابةةةلإلعلةةى السةةادة المحكمةةين  –رسةةي كةةون صةةفحاته ملونةةة دتصةةوير الوحةةدة مةةن الكتةةاب الم
 ألسئلة التالية: ا
 ف اإلجرائية لفئات التحليل المستخدمة ؟ ما درجة اتفاق التحليل مع التعاري -1  
 ما درجة تغطية التحليل  للوحدة الدراسية بشكل كامل ؟ -2  
 ما الذي يجدون ضرورة حذفه أو إضافته إلى التحليل ؟  -3  

 ومن مالحظات السادة المحكمين :
 تحديد فئات التحليل المستخدمة وااللتزام بها. -*
نقةاط  ملةة التةي تعبةر عةن المفهةوم . وحسةب ذلةك تةم تعةديل بعةضتحديد وحدة التحليل وهةي الج -*

ل كةةل يتضةةمن جسةم اإلنسةةان العديةد مةةن األجهةزة التةةي تشةكل أنظمةةة عمةل, يكّمةةالتحليةل كمةةا يلةي:   
  .  , وتقوم هذه األنظمة ببعض الوظائف الحيويةمنها عمل اآلخر

 كما يلي : ةأو حقيق تحلل هذه العبارة إلى عدة جمل كل منها تعبر عن مفهوم
 .يتضمن جسم اإلنسان العديد من األجهزة -1

 .تشكل األجهزة أنظمة عمل -1-1
 تقوم األنظمة ببعض الوظائف الحيوية. -1-1-1

 .يكمل كل من األجهزة عمل اآلخر -2-1
  التي تبدأ بالفعلاالسمية والفعلية وهكذا يكون التحليل باستخدام وحدة التحليل وهي الجملة      
اإلجرائيةةة  وبعةةد ذلةةك وجةةد المحكمةةون التةةزام الباحثةةة بالتعةةاريف  .....(. تقةةوم – تشةةكل -نتتضةةم) 

 لفئات التحليل المستخدمة , وأن التحليل شامل للوحدة.
 ( /.   2تم وضع محتوى الوحدة بعد التحليل  ضمن دليل المعلم / ملحق رقم )    

 ثبات تحليل المحتوى : -4-1-2-4
عةةادة تحليةةل المحتةةوى بعةةد شةةهرين مةةن انتهةةاء التحليةةل األول للتأكةةد مةةن ثبةةات قامةةت الباحثةةة بإ     

 التالية : (Holstiوتم حساب الثبات باستخدام معادلة هولستي )  التحليل.
 (226, 2004)طعيمة ,                                          1,2س   2                   

                            ▬▬▬▬▬معامل الثبات = 
           2+ س  1س                 

    :  حيث
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 المفردات المتفق عليها في التحليلين . عدد=   1,2س             
 = عدد المفردات في التحليل األول . 1س               
 = عدد المفردات في التحليل الثاني . 2س               

 نتائج حساب ثبات التحليل وفق المعادلة السابقة :( التالي 4-1و يوضح الجدول )
 ( نتائج حساب ثبات التحليل 4-1جدول )                          

فئة التحليل مستوى تصنيف 
 المفاهيم

التكرارات المتفق  التكرارات
عليها في 
 التحليلين

 معامل الثبات
تحليل المحتوى المرة 

 األولى
تحليل المحتوى المرة 

 ةالثاني
 3912 21 13 21 ة يالتغذ

 098 213 223 213 الهضم
 0.99 111 111 111 الدم

 0.99 113 114 113 القلب واألوعية
 0.99 122 133 122 التنفس

 0.97 144 112 144 اإلطراح
 3912 150 111 150 الهيكل العظمي
 0.98 121 121 121 الجهاز العضلي

 0.98 1113 1232 1113 المجموع

مناسةبة ألغةراض  ( وهةي نسةبة ثبةات98 .0ضح الجدول أن معامل ثبات تحليل المحتوى هةو  )يو   
للتأكةةد مةةةن ثبةةةات عمليةةة التحليةةةل السةةةابقة . فقامةةةت  1بباحثةةةة أخةةةرى  كمةةةا اسةةةتعانت الباحثةةة .الدراسةةة

ويوضةح الجةدول  بتحليل محتةوى الوحةدة بعةد أن زودتهةا الباحثةة بالتعةاريف اإلجرائيةة التةي اعتمةدتها.
 لسابقة .ا(  Holsti( نتائج حساب ثبات التحليل , باستخدام معادلة هولستي ) 2-4)

 نتائج حساب ثبات التحليل (4-2جدول )                               
التكرارات المتفق عليها  التكرارات فئة التحليل مستوى تصنيف المفاهيم

 في التحليلين
 معامل الثبات

 الباحثة تحليل  تحليل الباحثة
 األخرى

 0.96 23 23 21  التغذية
 0.99 213 211 213 الهضم

 0.97 122 122 111 الدم
 1 113 113 113 القلب واألوعية

 0.98 123 123 122 التنفس
 0.98 131 131 144 اإلطراح

 0.98 144 144 150 الهيكل العظمي
 0.97 111 111 121 الجهاز العضلي

 0.98 1111 1111 1113 المجموع

                                                 
 الباحثة : نسرين الصالح .1
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 لمحتةةةوى الوحةةةدة الباحثةةةة األخةةةرىويوضةةةح الجةةةدول االتسةةةاق الكبيةةةر بةةةين تحليةةةل الباحثةةةة وتحليةةةل   
 ( .0.98لدراسية حيث بلغ معامل الثبات )ا

 :للوحدة التعليميةتحديد األهداف  -2-2-4
( السةةابق تةةم اإلنسةةانعنةةد  الوظةةائف الحيويةةةبعةةض فةةي ضةةوء تحليةةل محتةةوى الوحةةدة الدراسةةية )    
 كل موضو  من موضوعات الوحدة ., وكذلك لالخاصة لهذه الوحدة التعليميةاألهداف  وضع
ضةمن دليةل  لكةل درس مةن دروس الوحةدة الدراسةية المختةارة التعليميةةولقد تم وضع هذه األهةداف   

 ( /.2المعلم / ملحق رقم )
 المفاهيمية :إعداد النماذج  -3-2-4
رائط التفكيةةر الثمانيةةة فةةي بنةةاء النمةةاذج المفاهيميةةة لةةدروس تةةم االعتمةةاد فةةي هةةذه الدراسةةة علةةى خةة    

عةةدادها كنمةةاذج  الوحةةدة الدراسةةية المختةةارة. ولقةةد تةةم اسةةتخدام برنةةامج الرسةةام فةةي الحاسةةوب لرسةةمها وا 
 مفاهيمية. 

 هي:كنماذج مفاهيمية  خرائط التفكيرو 
كز مختلفتين في نفس المر  ماالنموذج األول )خريطة الدائرة( : تتكون من دائرتين له -0

األفكار( لتقديم موضو  أو -األرقام-القطر, توضع في مركز الدائرة األولى الصغرى )الكلمات
مفهوم أو فكرة لمحاولة التعرف والفهم, وخارج هذه الدائرة يضع المتعلم كل ما له عالقة 

توضح مخططات ألي معلومات  أو يستخدمبالمعرفة السابقة عن هذه الفكرة حيث يكتب ويرسم 
 الموضو  الرئيسي في المحتوى.

 ( خريطة الدائرة0-2شكل )  

النموذج الثاني )خريطة الفقاعة( : هي خريطة عنقودية مفتوحة النهاية تتكون من دائرة مركزية  -0
وعدد من الدوائر حولها. حيث يكتب في الدائرة المركزية الكلمة أو الشيء المراد وصفه أو تحديد 

 تب في الدوائر الخارجية أهم الصفات والخواص لهذه الكلمة.صفاته وخواصه. ويك

  
 ( خريطة الفقاعة0-2شكل )ال
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النموذج الثالث )خريطة الفقاعات المزدوجة(: تستخدم في المقارنات, وبيان المتناقضات  -3
والمتشابهات بين شيئين أو موضوعين حيث يكتب كاًل منهما في دائرة مركزية, وخارج كل دائرة 

محيطة. والخصائص المتشابهة توصل بالدائرتين المركزيتين  خصائص كل منهما في دوائر تكتب
 بينما توصل الخصائص المختلفة فقط بالدائرة المركزية الخاصة بها.

                         
 الفقاعات المزدوجة خريطة( 3-2شكل )ال                      

: هي عبارة عن فر  رئيس مستعرض, يتفر  منه عدد من  النموذج الرابع )خريطة الشجرة( -2
األفر  على حسب الفئات الفرعية التي نريد أن نصف أو نبوب بها األفكار أو المفاهيم. حيث 
تكتب الفكرة الرئيسية في أعلى الخط, وتكتب باألسفل األفكار الفرعية وأسفل فرو  التصنيف تكتب 

تنمية التفكير الهرمي  إلىتفريعات متعددة. تهدف  اءإجر التفاصيل المحددة لكل فر  ويمكن 
 المتسلسل ومساعدة المتعلمين الستيعاب المحتوى وفهم بنيته المعرفية من خالل التنظيم والتصنيف.

 
 ( خريطة الشجرة 2-2شكل )ال                                                             

تنمية التفكير الديناميكي المنظم , وتستخدم في  إلىدفق(: تهدف النموذج الخامس )خريطة الت -5
األحداث, إذ تعبر عن عمليات متسلسلة ومنظمة وتحدد العالقات بين المراحل  أو ترتيبشرح نظام 

األولى , والمراحل التالية لألحداث كالنظام أو األعداد أو العمليات أو الخطوات أو األحداث . 
 لنهاية. إلىيل اسم الحدث ثم تسلسله في المستطيالت بالتتابع من البداية حيث نكتب خارج المستط

 ( خريطة التدفق5-2شكل )ال  
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النموذج السادس )خريطة التدفق المتعدد(: تستخدم لتوضيح السبب والنتيجة وتتكون من  -2
 مستطيالت يكتب فيها األسباب وعلى الجانب األيسر منه مستطيالت يكتب فيها النتائج .

 ( خريطة التدفق المتعدد2-2شكل )ال 

 

فهم العالقة بين الكل والجزء أي  إلىالنموذج السابع )خريطة التحليل أو المشبك(: تهدف  -1
الموضو   أوتحليل وتركيب موضو  ما وتشبه هذه الخريطة مشبك الورق حيث يكتب اسم الشيء 

اليسار تكتب األجزاء الرئيسية لهذا الشيء أو الموضو  وعلى  على اليمين وعلى الخطوط جهة
 يسار األجزاء الرئيسية ترسم مشابك فرعية تمثل المكونات الفرعية لألجزاء الرئيسية.

 ( خريطة المشبك1-2)الشكل
النموذج الثامن )خريطة الجسر أو القنطرة أو قوس المحارب(: تستخدم لتوضيح المتشابهات -8

وهي مفيدة لتوضيح العالقة بين الواقع والمجرد .وتتكون من طرفين على الطرف واالستعارات 
 األيمن تكتب الكلمات التي تعبر عن المشبه والطرف األيسر المشبه به.

 
 ( خريطة الجسر8-2شكل )                                                 

(Hyerle, 2004) 
 
 (/ 2وضعت هذه النماذج ضمن دليل المعلم ملحق رقم )وقد هيمية/ وبذلك تم إعداد النماذج المفا   

تتضمن كافة أنوا  ال فبعض الدروس  هذه النماذج, إلىبما يناسب محتوى كل درس وحاجته 
توزيع النماذج تطلب تكرار لبعض من أنوا  النماذج. وهذا ما يبينه يالنماذج الثمانية وبعضها اآلخر 

 ( التالي:2-4الجدول )من الوحدة الدراسية المختارة في األولى  ةثالثالفي الدروس 
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 األولى من الوحدة الدراسية المختارة ةثالثال( توزيع أنوا  النماذج المفاهيمية للدروس 2-4جدول )
عدد  الدرس

 النماذج
 نموذج 

 الدائرة
نموذج 
 الفقاعة

 موذجن 
 ةالفقاع 
 المزدوجة 

نموذج 
 التدفق

نموذج 
التدفق 
 المتعدد

وذج نم
 الشجرة

نموذج 
 المشبك

نموذج 
الجسر 

 التشابه بين
الحاجات  الماء 2 األول

اليومية 
لألمالح 
 المعدنية

مقارنة بين 
الفيتامينات 
 والمضافات

المواد  - -
الغذائية 
 ذات طاقة

النظام  -
الغذائي 
والنظام 
 البيئي

االستقالب  4 الثاني
 الخلوي

الطاقة 
 الكامنة

أنوا   - - -
الراتب 
 ئيالغذا

الراتب  -
الغذائي 
والراتب 
 المالي

 الثالث
 
 
 

صفات  الهضم 2
 الكيموس

متطلبات  -
عملية 
 الهضم

مراحل  -
 الهضم

الهضم 
 الفموي
- 

الهضم 
 المعدي

عملية  - -
الهضم 
وعملية 
تحضير 
 العصير

 
 صدق النماذج المفاهيمية: -4-2-3-1
دة الدراسةةية المختةةارة تةةم عرضةةها علةةى االنتهةةاء مةةن إعةةداد النمةةاذج المفاهيميةةة لةةدروس الوحةة بعةةد   

بطرائةق تةدريس العلةوم فةي كليةة  المتخصصةينمجموعة من المحكمةين مةن أعضةاء الهيئةة التدريسةية 
التربيةةة, ومةةوجهي ومدرسةةي مقةةرر علةةم األحيةةاء فةةي محافظةةة القنيطةةرة. للحكةةم علةةى صةةحتها, ويكةةون 

ات, والتأكةد مةن صةحة المفةاهيم الحكم علةى صةحة النمةوذج مةن خةالل مناسةبته لمحتةواه مةن المعلومة
بسةةيطة تتعلةةق بأهميةةة توضةةيح عنةةوان بعةةض النمةةاذج مالحظةةات السةةادة المحكمةةين كانةةت و  العلميةةة.

 المفاهيمية وأنواعها.
 :العقلية خرائط الإعداد  -4-2-4
 : استخدمت الباحثة برنامج حاسوبي لرسم الخرائط العقلية وهوالعقلية رسم الخرائط -4-2-4-1

iMindMap7 software  عةةةداد مجموعةةةة مةةةن خةةةاص لتةةةوني بةةةوزان. وبالتةةةالي تةةةم رسةةةم و وهةةةو ا 
 .المتعلقة بموضو  الوحدة المختارة  العقليةخرائط ال
/ وضةةعت هةةذه الخةةرائط ضةةمن دليةةل المعلةةم ملحةةق رقةةم عقليةةةوثالثةةون خريطةةة  واحةةدتةةم إعةةداد  حيةةث 
 (4-4) فةةي الجةةدول اسةةية المختةةارةالوحةةدة الدر  مواضةةيعالخةةرائط العقليةةة ل توزيةةعهةةذا مةةا يبينةةه (/ و 2)

 التالي :
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 ( توزيع الخرائط العقلية لمواضيع الوحدة الدراسية المختارة4-4جدول )
 العنوان العدد الموضوع

 خريطة المواد الغذائية.  -1 2 التغذية
 خريطة التغذية. -2

 خريطة الهضم. - 3 1 الهضم
 خريطة مراحل الهضم. -4
 خريطة الهضم المعوي. -1
 خريطة االمتصاص. -1
 خريطة المعي الغليظ. -7
 خريطة األمراض. -2

 خريطة الكريات الحمر. -9 1 الدم
 خريطة الزمر الدموية. -10
 خريطة الكريات البيض. -11
 خريطة الصفيحات الدموية. -12
 خريطة مصورة الدم. -13

 خريطة القلب . -14 4 القلب واألوعية
 خريطة األوعية الدموية. -15
 خريطة الجهاز البلغمي. -16
 خريطة األمراض. -17

 خريطة مراحل التنفس. -18 1 التنفس
 خريطة التنفس الظاهري. -19
 خريطة التنفس الخارجي. -20
 خريطة التنفس الداخلي.  -21
 خريطة التنفس الخلوي. -22
 خريطة أمراض التنفس. -23

 خريطة االطراح. -24 3 االطراح
 خريطة النفرون. -21
 الجهاز البولي. -21

 خريطة أقسام الهيكل العظمي. -27 2 الهيكل العظمي
 خريطة بنية العظم. -28

 خريطة أنواع العضالت.  -21 3 الجهاز العضلي
 خريطة العضالت الهيكلية. -33
 خريطة بنية العضلة. -31
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 :  العقليةخرائط الصدق  -2-4-2-4
مةن أعضةاء الهيئةة  تةم عرضةها علةى مجموعةة مةن المحكمةين االنتهاء من إعداد هذه الخرائط بعد   

بطرائةةةق تةةةدريس العلةةةوم فةةةي كليةةةة التربيةةةة, ومةةةوجهي ومدرسةةةي مقةةةرر علةةةم  صةةةينخصمتالتدريسةةةية ال
صحتها, ويكون الحكةم علةى صةحة الخريطةة بةالعودة إلةى  للحكم على األحياء في محافظة القنيطرة.

 ة المفاهيم العلمية.قواعد بناء الخرائط العقلية , والتأكد من صح
 جمعت مالحظات السادة المحكمين وعدلت, وكانت وفق اآلتي:   

 إعادة النظر في تفر  بعض الفرو  الرئيسية لكل من الخرائط العقلية التالية: -

 بنية العظم(. -التنفس -)المواد الغذائية    
 وحذف غير المناسبة. االهتمام بوضع رموز مناسبة -

 عض الصور بالنسبة لحجم الخريطة.إعادة النظر في حجم ب -

 إعادة توزيع ترتيب بعض الفرو  حسب محتوى بعض الخرائط. -

 إعادة النظر في األلوان المستخدمة لبعض الخرائط العقلية. -

 توضيح عنوان ورقم بعض الخرائط العقلية.  -

 :إعداد اختبار التحصيل الدراسي  -3-4
 الهدف من اختبار التحصيل الدراسي:  -1-3-4
( , مةةن اإلنسةةانعنةةد  الوظةةائف الحيويةةةبعةةض  يهةةدف إعةةداد اختبةةار التحصةةيل الدراسةةي لوحةةدة )    

الكتاب المدرسي لعلم األحياء للصف الثاني الثانوي العلمي , قياس تحصيل عينةة البحةث مةن طلبةة 
 للمادة العلمية المتضمنة في هذه الوحدة . الصف الثاني الثانوي العلمي للجوانب المعرفية

 :المستويات المعرفية الختبار التحصيل الدراسي -2-3-4
 لتصنيف بلوم للمجال المعرفي , وتعّرف هذه المستويات كما يلي: معرفية الستةالمستويات ال هي  
 قدرة المتعلم على تذكر المادة التي سبق تعلمها وذلك باسترجاعها . : مستوى التذكر -*
    ير وترجمةةةةة معنةةةةى المةةةةادة التةةةةي يدرسةةةةها ,ويمكةةةةن أنقةةةةدرة المةةةةتعلم علةةةةى تفسةةةة  مسةةةةتوى الفهةةةةم : -*

 يظهر هذا عن طريق: 
  .(أرقام مثالً  )الكلمات إلى القدرة على ترجمة المادة من صورة إلى أخرى -  
      .القدرة على تفسير المادة )الشرح أو التلخيص( من أجل تحديد و فهم األفكار الرئيسة -  
 أو التنبؤ من خالل معلومات معطاة  )االستكمال(.            القدرة على استخالص نتائج  -  
يشةةمل  قةةدرة المةةتعلم علةةى اسةةتخدام مةةا تعلمةةه فةةي مواقةةف جديةةدة , ويمكةةن أن مسةةتوى التطبيةةق : -*

 ق والمفاهيم والنظريات.ائذلك استخدام القواعد والقوانين والطر 
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على فهم  إلى مكوناتها الجزئية بما يساعدقدرة المتعلم على تجزئة مادة التعلم  مستوى التحليل : -*
 األجزاء.  تنظيمها البنائي, ويشمل ذلك التعرف على األجزاء وتحليل العالقة بين

إعةداد  لتكةوين كةل جديةد , ويشةمل ذلةك قدرة المةتعلم علةى وضةع األجةزاء معةاً  مستوى التركيب : -*
 ينة .موضو  أو مشرو  لبحث أو إعداد نظام معين لتقسيم معلومات مع

بحةةةث( , قصةةةة ,قةةةدرة المةةةتعلم علةةةى الحكةةةم علةةةى قيمةةةة المةةةادة أو الشةةةيء)عبارة مسةةةتوى التقةةةويم : -*
 (33-2001,25)حسب   , باالعتماد على محك داخلي أو خارجي يعطى له .     

 إعداد جدول مواصفات اختبار التحصيل الدراسي : -3-3-4
ف التأكةةد مةةن أن االختبةةار يقةةيس تحصةةيل محتةةوى لمواصةةفات االختبةةار , بهةةد جةةدول   لقةةد تةةم إعةةداد  

الذي يهدف االختبار لقياسه , ويوضح جةدول المواصةفات األهميةة النسةبية والمهاري المادة المعرفي 
لكل موضو  في المحتوى , ولكل هدف من األهداف . ويةتم مةن خاللةه تحديةد عةدد أسةئلة االختبةار 

سةةلوكية. وإلعةةداد جةةدول المواصةةفات اتبعةةت المخصصةةة لكةةل موضةةو  , ولكةةل هةةدف مةةن األهةةداف ال
 الباحثة الخطوات التالية :

والةوزن  حديد األهمية النسبية لكل موضةو  مةن موضةوعات الوحةدة. مةن خةالل تحديةد األهميةةت  1- 
النسةةبي لكةةل موضةةو  مةةن موضةةوعاتها ,عةةن طريةةق تحديةةد الةةزمن المخصةةص لكةةل موضةةو , وعةةدد 

 سي .الصفحات المخصصة له في الكتاب المدر 
( متوسةةط النسةةةب التةةي اسةةتعانت بهةةا الباحثةةةة لتحديةةد األهميةةة النسةةبية لكةةةل 4-5ويوضةةح الجةةدول ) 

 موضو  من موضوعات الوحدة .
 ( األهمية النسبية لموضوعات الوحدة الدراسية                  4-5جدول )             
 

 لموضوعا
عدد 

 الصفحات
النسبة 

 المئوية %
عدد 

 الحصص
النسبة 

 ئوية %الم
متوسط 
النسب 
 المئوية

 79327 19111 2 29132 1 التغذية 
 119411 23 1 129112 14 الهضم

 139431 13 3 13921 2 الدم
 119711 119117 1 149214 11 القلب واألوعية

 119441 119117 1 119211 12 التنفس
 1973 13 3 19411 7 اإلطراح

 1973 13 3 19411 7 الهيكل العظمي
 119321 13 3 129112 1 ز العضليالجها

 119112 133 33 133 74 المجموع
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بالمجةال  قامت الباحثة بتحديد األهمية والوزن النسبي لكل هدف من األهةداف السةلوكية المتعلقةة 2-
( توز  األهداف السلوكية وفق مسةتويات تصةنيف 4-6لموضو  الوحدة . ويوضح الجدول ) المعرفي
 بلوم:

 ( توزع األهداف السلوكية وفق مستويات تصنيف بلوم 4-6جدول )                      
 عدد الموضوع

 األهداف
 مستويات األهداف المعرفية

 تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر
 1 1 1 2 2 3 7 التغذية 
 1 1 3 3 1 2 11 الهضم

 1 1 1 4 2 3 1 الدم
 1 1 2 4 3 2 13 القلب واألوعية

 1 1 1 5 3 3 14 التنفس
 1 1 1 2 4 1 10 اإلطراح

 1 1 1 3 4 0 10 الهيكل العظمي
 2 1 1 3 3 1 11 الجهاز العضلي

 9 2 11 21 21 1 21 المجموع

 
 لنسبة المئوية لمستويات األهداف المعرفية :( ا2-4) ويوضح الجدول

 وياتها  ( األهمية النسبية لألهداف السلوكية و مست4-7جدول )                        
 النسبة المئوية لمستويات األهداف السلوكية % الموضوع

 تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر
 149221 149221 149221 229171 229171 3 التغذية 
 19117 19117 23 23 339333 139333 الهضم

 119111 119111 119111 449444 229222 3 الدم
 79112 79112 119324 339711 239371 119324 القلب واألوعية

 79142 79142 79142 319714 219422 219422 التنفس
 13 13 13 23 43 13 اإلطراح

 13 13 13 33 43 3 الهيكل العظمي
 129122 19311 19311 279273 279273 19311 الجهاز العضلي

 139112 29122 129311 219213 219213 139112 المجموع

 
يةةد النسةةبة المئويةةة )الةةوزن النسةةبي( لألسةةئلة التةةي يجةةب أن يشةةملها االختبةةار قامةةت الباحثةةة بتحد 3-

 كاألهةداف. وذلةوالتي تخص كل موضو  من موضوعات المحتوى و في أي مستوى من مسةتويات 
 (148, 2002)مراد وسليمان, باستخدام المعادلة اآلتية:  
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 ب    x   أ                                       
  ▬▬▬▬▬▬▬ز =                             

 ن                                          
 لمستوى الهدف في الموضو  )الوزن النسبي لألسئلة( . حيث  ز = الوزن النسبي

 أ  = الوزن النسبي للموضو   .       
 ب = الوزن النسبي للهدف .      
 % 100ة و تساوي  ن  = المجمو  الكلي لألوزان النسبي      
 مثال : -

 100  =2.112%( /  x 28.571 2.292=) التغذيةفي  الفهمالوزن النسبي ألسئلة مستوى 
 ( الوزن النسبي ألسئلة المستويات المعرفية .4-8و يوضح الجدول )

 ( الوزن النسبي ألسئلة المستويات المعرفية 4-8جدول )                         
 نسبي الوزن ال لموضوعا

 للمفهوم الرئيسي
 الوزن النسبي ألسئلة المستويات المعرفية %

 تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر
 19311 19311 19311 29113 29113 0 79327 التغذية 
 19217 19217 39127 39211 19421 29114 119411 الهضم

 19111 19111 19111 49124 29312 3 139431 الدم
 19212 19212 29421 49213 39132 29421 119711 ةالقلب واألوعي

 19174 19174 19174 19271 39123 39123 119441 التنفس
 39173 39173 39173 19141 39212 39173 1973 اإلطراح

 39173 39173 39173 29111 39212 3 1973 الهيكل العظمي
 29314 19337 19337 39322 39332 19337 119321 الجهاز العضلي

 19214 29247 12941 219134 249214 139122 133 المجموع

 
 قامت الباحثة بتحويل جدول الوزن النسبي لألسئلة إلى جدول ألعداد األسئلة كما يلي : 4 -

 . ( ثمانين سؤاالً 80)اقترحت الباحثة عدد األسئلة لالختبار كله  -*
مةةةن  تةةوى و فةةةي كةةل مجةةاليةةتم تحديةةد األسةةئلة التةةةي تخةةص كةةل موضةةةو  مةةن موضةةوعات المح -*

باستخدام المعادلةة    مجاالت األهداف ذلك بتحويل األوزان النسبية إلى ما يقابلها من أعداد لألسئلة
 (148, 2002)مراد و سليمان ,                   التالية :

 133/العدد المقترح ألسئلة االختبار ×عدد أسئلة الموضوع = الوزن النسبي للموضوع     
    كسةةةةةور فةةةةةي إعةةةةةداد األسةةةةئلة بأعةةةةةداد صةةةةةحيحة مةةةةةع مراعةةةةةاة شةةةةةروطالمالحظةةةةةة أن تسةةةةةتبدل مةةةةع  -*

 تحذف(  0.5تجبر إلى الواحد الصحيح وأقل من  0.5التقريب )
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 .( عدد أسئلة االختبار التحصيلي وفق المستويات المعرفية الستة لبلوم4-9ويوضح جدول )
 ار التحصيلي وفق المستويات المعرفية  ( عدد أسئلة االختب 4-9جدول )                    

 عدد بنود الموضوع  
 األسئلة 

 مستويات األسئلة المعرفية
 تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر

 1 1 1 1 1 3 1 التغذية
 1 1 3 3 1 2 11 الهضم

 1 1 1 4 1 3 2 الدم
 1 1 2 4 3 2 13 القلب واألوعية

 1 1 1 1 3 3 14 التنفس
 1 1 1 1 3 1 2 اإلطراح

 1 1 1 2 3 3 2 الهيكل العظمي
 2 1 1 2 2 1 1 الجهاز العضلي

 1 2 11 22 21 1 23 المجموع

 وبةةذلك تةةم تحديةةد عةةدد أسةةئلة االختبةةار التةةي تهةةدف إلةةى قيةةاس مةةا كسةةبه الطلبةةة مةةن مفةةاهيم علميةةة  
التركيةب  –التحليةل  –التطبيةق  –الفهةم  -لدراستهم للوحدة عند مسةتويات بلةوم السةتة )المعرفةة نتيجة
( ثمةانين سةؤال .واسةتنادًا لمةا سةبق يمكةن تلخةيص 80التقويم( وقد تكّون في نسخته المبدئية مةن ) –

 ( .4-10مواصفات االختبار التحصيلي وفق الجدول )
 ( مواصفات االختبار التحصيل الدراسي في صورته األولية :4-10يوضح الجدول )

 ( مواصفات االختبار التحصيلي  4-10جدول )                                 
 عدد الموضوع

 األسئلة 
 أرقام األسئلة في اختبار التحصيل

 تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر 
 72 14 13 31 13 0 1  التغذية

-13-12-11 2-1 11 الهضم
14-11 

32-33-34 14-11-11 11 73 

-37-31-31 11 3 2 الدم
32 

17 11 74 

-41-43-31 11-12-17 4-3 13 ألوعيةالقلب وا
42- 

12-11 17 71 

-1-1  14 التنفس
7 

23-21-22 43-44-41-
41-47 

13 12 71 

 77 11 11 42 21-24-23 2 2 اإلطراح

 72 73 12 13-41 22-27-21 3 2 الهيكل العظمي

 23-71 71 13 12-11 33-21 1 1 الجهاز العضلي

 1 2 11 22 21 1 23 المجموع
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 اغة مفردات اختبار التحصيل الدراسي :صي -4-3-4
متعةدد ال وضعت الباحثة االختبار في الصورة األولية مؤلفًا من ثمانين مفردة من نو  االختيار من  
 وذلك لألسباب التالية : خيارات( 4)
  .أنوا  األسئلة الموضوعية أحدمتعدد من التعد أسئلة االختيار من  -1
 عقلية في مستويات متعددة . متعدد أهدافاً الأسئلة االختيار من  تقيس -2
        مةن المعرفةةة   اً متعةدد أسةةئلة )بنةود( كثيةةرة شةاملة تغطةةي مةدى كبيةةر اليحتةوي نمةةوذج االختيةار مةةن  -3

 العلمية. 
 .اً قصير  اً تتطلب اإلجابة عن بنود نموذج االختيار من المتعدد وقت -4
 .ألسئلة االختيار من متعددتطبيق حساب واحد لمعامل السهولة أو الصعوبة  -5
 تقلل من نسبة التخمين, وسهلة وصادقة في التقدير . -6
 مفردات االختبار التحصيلي :  وغوقد تم مراعاة النقاط التالية عند ص -*    
 أن تكون في مستوى طلبة الصف الثاني الثانوي العلمي. -1      
 الوصول لإلجابة الصحيحة . أن تشمل على مقدمة يستفيد منها الطلبة في -2      
 أن تغطي المحتوى العلمي للوحدة الدراسية المختارة . -3      
 أن تخدم المستويات المعرفية المطلوب قياسها . -4      
 البعد عن الغموض في العبارات حتى ال تؤدي إلى التشتت . -5      
 توزيع ترتيب اإلجابات الصحيحة بطريقة عشوائية . -6      

 أن تكون جميع اإلجابات محتملة من وجهة نظر الطلبة . -7      
 أن يكون عدد اإلجابات المحتملة لكل سؤال أربعة إجابات ) أ, ب. ج, د ( . -8      
االختبةةار.  تعليمةةات االختبةةار وذلةةك ليهتةةدي بهةةا الطلبةةة عنةةد اإلجابةةة عةةن مفةةردات وغوقةةد تةةم صةة -*

 محلةةةوالً  التعليمةةةات مثةةةاالً  ظ المسةةةتخدمة والوضةةةوح . وتضةةةمنتولقةةةد تةةةم مراعةةةاة السةةةهولة ودقةةةة األلفةةةا
 مع االختبار. لتحديد طريقة اإلجابة. كما تم إعداد ورقة إجابة منفصلة ترفق

مفةردة مةن  وحددت طريقةة تقةدير درجةة االختبةار بإعطةاء درجةة واحةدة لكةل إجابةة صةحيحة لكةل -*
تصةةةحيح إلجابةةةات  قةةةد تةةةم إعةةةداد مفتةةةاح. و  لغلةةةطدرجةةةة صةةةفر لإلجابةةةة ا عاالختبةةةار, ويوضةةةمفةةةردات 

االختبةةار, وبةةذلك تكةةون  (/ حتةةى يسةةاعد فةةي سةةهولة و دقةةة تقةةدير4االختبةةار التحصةةيلي/ملحق رقةةم)
 ( مفردة .80) ( ثمانون درجة حيث عدد مفرداته80الدرجة الكلية لالختبار )
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 تحديد صدق اختبار التحصيل الدراسي : -5-3-4
 حيةةةث تةةةم عةةةرض االختبةةةار بجةةةدول مواصةةةفاته لسةةةادة المحكمةةةين,تةةةم االعتمةةةاد علةةةى مالحظةةةات ا   

( / وذلةةك بغةةرض تقةةويم االختبةةار 1وبصةةورته األوليةةة علةةى مجموعةةة مةةن المحكمةةين / ملحةةق رقةةم )
والحكم على مدى مالئمة االختبار لمستوى الطلبة ومدى الصحة العلمية الختيارات االختبار وتوافق 

 سبق تحديدها.  مفرداته مع المستويات المعرفية التي
 وفق اآلتي: وكانت جمعت مالحظات السادة المحكمين وعّدلت,

 تجنب أشباه الجمل ووضع صيغة جمل فعلية كاملة أو اسمية . -
 إعادة النظر في تصنيف بعض البنود وخاصة تلك من مستوى الفهم . -

 االهتمام بصياغة أسئلة من مستوى التحليل والتركيب والتقويم . -

 احدة مختلفة ألنها تجذب انتباه الطالب فيختارها.عدم وضع إجابة و  -

 توحيد طول البدائل . -

 وضع بدائل جميعها محتملة اإلجابة .  -

 تجنب عبارة   كل ما سبق   ضمن البدائل . -

 واستنادًا لما سبق عدلت الباحثة بعض من بنود االختبار منها:
 بعد التعديل قبل التعديل 

 يل:يقوم أنظيم المالتاز بهضم وتحو * 
 ...     -....     د-....   ج-....   ب-أ

إضافة أنظيم المالتاز إلى خليط من المواد الغذائية يؤدي * 
 :إلى هضم وتحويل 

 ...     -....     د-....   ج-....   ب-أ
 الدور األساسي للعصارة الصفراوية هو:* 

 ...     -....     د-....   ج-....   ب-أ
 راوية إلى األمعاء يؤدي إلى :إضافة العصارة الصف* 

 ...     -....     د-....   ج-....   ب-أ
في النسيج العظمي تدخل البروتينات  *

 :السكرية مع فوسفات الكالسيوم في تركيب
 ...     -....     د-....   ج-....   ب-أ

 

تدخل البروتينات السكرية مع فوسفات الكالسيوم  *
 :تركيبفي النسيج العظمي في الموجودة 

 ...     -....     د-....   ج-....   ب-أ

  
 في التجربة االستطالعية. لالستخدام وهكذا أصبح االختبار التحصيلي في صورته األولية جاهزاً 

 التجربة االستطالعية الختبار التحصيل الدراسي : -6-3-4
 (30) ني العلمةةي عةةددهالثةةانو لةةث الثاالصةةف  طالبةةاتطبةةق االختبةةار التحصةةيلي علةةى عينةةة مةةن    
 (3/11/2014) بتةاريخ محافظةة )القنيطةرة(. في خان أرنبة() سليم السامية في بمدرسة ثانوية طالبة

 بهدف : األولالفصل الدراسي 
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 حساب معامل ثبات االختبار.                              -1  
 حساب معامالت السهولة والصعوبة لمفردات االختبار. -2  
 اب معامالت التمييز لبنود االختبار.حس -3  
 تحديد زمن االختبار.   -4  
في بداية التطبيق كان يتم إخبار الطالبات بأن الهدف من هذا االختبار هةو إجةراء مراجعةة لمةا مةر  

مةةن كتةةاب علةةم األحيةةاء  (اإلنسةةانالوظةةائف الحيويةةة عنةةد بعةةض الرابعةةة )معهةةن فةةي الوحةةدة الدراسةةية 
 . وتم توزيع نسخة من االختبار لكل طالبة مع ورقة اإلجابة.ي العلميللصف الثاني الثانو 

وقسمت إلةى  وبعد ذلك تم تصحيح أوراق اإلجابات وفق مفتاح التصحيح وتم ترتيب درجاتهن تنازلياً 
 ثالث مجموعات :

 المجموعة العليا: تضمنت الطالبات ذات التحصيل المرتفع  - *
 . %25البات بنسبة ( ط6وعددهن)                     

 

 المجموعة المتوسطة : تضمنت الطالبات ذات التحصيل المتوسط  -*
 . %50بنسبة  ة( طالب17عددهن )و                    

 

 المجموعة الدنيا : تضمنت الطالبات ذات التحصيل المنخفض  -*
 .   %25طالبات بنسبة  (7وعددهن )                   

 

 االختبار :حساب معامل ثبات  -1
( يةوم , 14) تم اعتماد طريقة إعادة االختبار نفسه علةى المفحوصةات ذاتهةن مةرتين بفاصةل زمنةي  
 وهي قيمة مناسبة ألغراض الدراسة. (2.99بيرسون)معادلة ل لدى حسابه وفقاّ  معامل الثبات بلغو 
 الية :باستخدام المعادلة الت حساب معامالت السهولة والصعوبة لمفردات االختبار  -2

 عدد الذين أجابوا اإلجابة الصحيحة                                  
  x 100  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬معامل سهولة السؤال =    

 حاول اإلجابة  الذينعدد                                     
 وللحصول على معامل الصعوبة يطرح معامل السهولة من واحد صحيح كما يلي :

 معامل السهولة . -1معامل صعوبة السؤال =          
مةةن  مفةةردتينثةةالث مفةةردات )( وقةةد تةةم حةةذف 0.52)وقةةد وجةةد أن متوسةةط معامةةل السةةهولة قةةد بلةةغ  

 وذلك الرتفا  معامل سهولتها. (مستوى التذكر ومفردة من مستوى الفهم 
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 حساب معامالت التمييز لمفردات االختبار: -3
متوسةةطة , واالقتصةةار علةةى درجةةات المجمةةوعتين العليةةا والةةدنيا لحسةةاب تةةم اسةةتبعاد المجموعةةة ال   

والتحصةيل  معامل التمييز لمعرفة إذا كانت مفردات بنود االختبةار تميةز بةين ذوي التحصةيل المرتفةع
( , 0.50المةةنخفض ومةةن المعلةةوم أن القةةدرة التمييزيةةة للبنةةد ترتفةةع كلمةةا اقتةةرب معامةةل سةةهولته مةةن )

صةةةعودًا أو هبوطةةةًا عةةةن هةةةذا المسةةةتوى. فةةةالبنود السةةةهلة جةةةدًا تضةةةعف قةةةدرتها وتةةةنخفض كلمةةةا ابتعةةةد 
   .                     التمييزية بين الضعاف واألقوياء من المفحوصين , وكذلك األمر بالنسبة للبنود الصعبة جدًا  

   ( 342,  2003)ميخائيل ,                                                                     
وتم حساب ما سبق بعد أن فرغت إجابات الطالبات كاملة على جةداول خاصةة و حسةب المطلةوب  

 ووضع ضمن جدول خاص بذلك باستخدام المعادلة التالية :
 . معامل السهولة )التحصيل المنخفض ( –معامل تمييز السؤال = معامل السهولة )التحصيل المرتفع(    

ر علةةةى البنةةةود التةةةي حققةةةت معامةةةل تمييةةةز موجةةةب أو مالئةةةم, وجةةةد أن متوسةةةط وبعةةةد أن تةةةم االقتصةةةا
/ وذلةةةةك النخفةةةةاض معامةةةةل ( مفةةةةردات 4و تةةةةم حةةةةذف ) 0.42)بلةةةةغ )معامةةةةل التمييةةةةز المفةةةةردات قةةةةد 

 تمييزهم. 
 :   تحديد زمن االختبار -4
 ثالثةينو  اً دواحةتم تحديده بتسجيل زمن انتهاء أول طالبة مةن اإلجابةة عةن بنةود االختبةار , وكةان    

دقيقة. وتسجيل زمةن انتهةاء آخةر طالبةة أجابةت عةن بنةود االختبةار, وكةان خمسةين دقيقةة . وبالتةالي 
دقيقة ونصف . مما يدل بأن  أربعينالزمن الالزم لإلجابة على بنود االختبار التحصيلي حوالي  فإن

 زمن حصة دراسية واحدة مناسبة ألداء االختبار .
 ثةةةالث( 73مةةةن )التحصةةةيلي الدراسةةةي جةةةاهزًا فةةةي صةةةورته النهائيةةةة مؤلفةةةًا وهكةةةذا أصةةةبح االختبةةةار   

 ( /2.  / ملحق رقم ) اً وسبعين بند
 العلمي: مقياس التفكيرإعداد  -4-4
 عدت الباحثة مقياسًا للتفكير العلمي وفقًا للخطوات التالية:أ 
توى امتالك طلبة أعدت الباحثة مقياسًا للتفكير العلمي بهدف قياس مس الهدف من المقياس: -أ

 الصف الثاني الثانوي العلمي )عينة البحث( لمهارات التفكير العلمي. والذي عرفته إجرائيا بأنه:
)) الدرجة التي يحصل عليها المتعلم في مقياس مخصص لقياس النشاط العقلي المنظم الذي 

ها ووضع خطة يتضمن مهارات عقلية تساعد المتعلم على التوصل لحل مشكلة ما من خالل تحديد
لدراستها على أساس عدد من الفروض المقترحة واختبار صحة الفروض وتفسيرها بقصد الوصول 

 إلى نتيجة محددة يمكن تعميمها((.
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)تحديد  أعدت الباحثة مقياسًا للتفكير العلمي وفقًا للمهارات الخمس التالية: المقياس: مهارات -ب
التعميم(. وذلك بعد االطال  على  -التفسير -وضاختبار صحة الفر  -اختيار الفروض -المشكلة

 مجموعة من الدراسات السابقة والتي تناولت إعداد مقاييس للتفكير العلمي. 
 ألغراض البحث: ف الباحثة هذه المهارات إجرائياً وتعرّ 

هي الدرجة التي يحصل عليها المتعلم في مقياس يميز فيه بين مجموعة من  تحديد المشكلة: -1
 رات التي تشير إلى المشكلة, ويحدد أي من هذه االختيارات تعبر عن المشكلة تعبيرًا دقيقًا.  االختيا

: الدرجة التي يحصل عليها المتعلم في مقياس يميز فيه بين مجموعة من اختيار الفروض -2
االختيارات تتناول مجموعة من الفروض المتاحة لحل المشكلة, ويختار الفرض الذي يمثل موضو  

 مشكلة بشكل دقيق.ال
الدرجة التي يحصل عليها المتعلم في مقياس يميز فيه بين مجموعة  اختبار صحة الفروض: -3

من االختيارات تتعلق بالطرق المالئمة للوصول إلى حل لفرض ما, ويختار أفضل الطرق التي 
 يمكن استخدامها الختبار صحة ذلك الفرض. 

لمتعلم في مقياس يميز فيه بين مجموعة من االختيارات الدرجة التي يحصل عليها ا التفسير: -4
التي تتناول عددا من الحقائق المستنتجة من المشكلة و األسباب التي أدت لظاهرة ما , ويحدد أي 
من هذه االختيارات يمكنه أن يربط بين السبب والنتيجة في مشكلة ما. أو يحدد األسباب المؤدية 

 .لظهور نتائج معينة لظواهر خاصة
الدرجة التي يحصل عليها المتعلم في مقياس يميز فيه بين مجموعة من االختيارات  التعميم: -5

التي تتناول عددا من الحقائق التي يمكن تطبيقها في مواقف تحددها المشكلة. ويحدد درجة انطباق 
ة نتيجة ما على موقف معين أو استخالص نتيجة عامة من نص أو مشكلة ما, تكون هذه النتيج

 قابلة للتطبيق في مواقف مشابهة للمشكلة األصلية في ظروف متغيرة.
 :التفكير لمقياس الصورة األولية -ج
وضعت الباحثة في الصورة األولية لمقياس التفكير العلمي ثالثين مفردة من نو  االختيار من     

شكلة أو ظاهرة ما متعدد, تتألف كل مفردة من جذ  يشرح مال  االختيار من و من ن متعدد, تتألف
يتبعها عدد من االختيارات التي ترتبط بالمشكلة أو الظاهرة الموجودة في جذ  السؤال ويمثل اختيار 

. وقد تم تحديد درجة واحدة لإلجابة واحد اإلجابة الصحيحة وفقًا للمهارة التي تتناولها تلك المفردة
حة من أربعة اختيارات. كما تم وضع الصحيحة لكل مفردة, مع العلم بأنه توجد إجابة واحدة صحي

تعليمات للمقياس تم فيها مراعاة السهولة والوضوح لتناسب مستوى الطلبة, وقسم المقياس إلى 
خمسة أقسام بحسب نو  المهارة ويتم البدء بكل قسم منها بعرض مثال توضيحي للطلبة ليبين لهم 
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ة خاصة لإلجابة عن األسئلة, ترفق مع إضافة إلى إعداد ورقة منفصلطريقة اإلجابة عن األسئلة. 
               المقياس.  

تم عرض المقياس بصورته األولية على مجموعة من المحكمين من  :تحديد صدق المقياس -د
 أعضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية في جامعة دمشق, بغرض إبداء رأيهم في النقاط التالية:

 الدقة العلمية ألسئلة المقياس. 
 .مدى انتماء كل سؤال للمهارة التي يمثلها 
 .التأكد من الصياغة اللغوية ألسئلة المقياس 
  المقياس. أسئلةمالئمة البدائل المطروحة كإجابات عن 

: ضرورة أن تكون البدائل متساوية الطول وال تحتوي وكان من مالحظات السادة المحكمين 
جراء التعديالت التالية: وضوحها , و حذف إحدى المشكالت بسبب عدم إيحاء لإلجابة,   ا 

 بعد التعديل قبل التعديل القسم
 األول 

 السؤال )ا(
 البدائل 

 قلة انتشار الطاقة الشمسية. -أ
 كثرة استخدام الطاقة الكهربائية.-ب
 .الكهروضوئيةارتفا  أسعار الخاليا  -ج

 .انتشار استخدام الطاقة الشمسية بشكل قليل -أ
 لى استخدام الطاقة الكهربائية.ارتفا  الطلب ع -ب
 . الكهروضوئيةالتكلفة العالية الستخدام الخاليا  -ج

الثاني 
( 2السؤال)
 البدائل

 فرض عقوبات صارمة على المصانع. -أ
 
إبعاد بناء المصانع عن مصادر  -ب

 الماء.

على المصانع التي تلوث  عقوبات صارمةفرض  -أ
 المصادر المائية.

نع عن مصادر الماء سيؤدي إلى إبعاد بناء المصا -ب
 تقليص المشكلة.

الثاني 
 (3السؤال)
 المشكلة

لذلك ينصح بإجراء اختبار قبل الزواج 
 للتأكد.

 حذف ما سبق.

الثاني 
( 4السؤال)
 البدائل

 توفير العمل المناسب لسن األطفال. -ب
تقديم المساعدات الالزمة ألوضا   -ج

 األطفال.
 طفال.معاقبة وتغريم من يشغل األ -د

 العمل على توفير المهن المناسبة لسن األطفال. -ب
 هناك مساعدات ستقدم لألطفال حسب أوضاعهم. -ج
 
 هناك قوانين تعاقب وتغرم كل من يشغل األطفال. -د

الثاني 
( 6السؤال)
 المشكلة

ويخشى الباحثون من التأثير التراكمي له  
 بعد فترات زمنية طويلة.

 حذف ما سبق. 
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الثالث 
 (1سؤال)ال

 البدائل

منع األطفال المدمنين على ممارسة  -أ
 من ممارستها. اإللكترونيةاأللعاب 

األطفال المدمنين على ممارسة األلعاب  إخضا  -أ
 الختبارات ذكاء.  اإللكترونية

الثالث 
( 2السؤال)
 البدائل 

دراسة أثر الحت والتعرية على  -ب
 الجبال.

 دراسة أشكال الطيات الجبلية. -د

 .دراسة األزمنة الجيولوجية ووجود األسماك-ب
 
 دراسة العالقة بين المستحاثات وتكون الجبال.  -د

الرابع 
( 3السؤال)
 البدائل

االهتمام ببناء معامل خاصة بتدوير  -د
 النفايات.

 االهتمام بوضع حاويات خاصة بتدوير النفايات. -د

الرابع 
( 6السؤال)

تغير 
 المشكلة

 المشكلة عن تعاطي المخدرات سنانالمشكلة عن تسوس األ

 الخامس
( 4السؤال)
 البدائل

تعد الزراعة مصدر حياة البشر على  -ب
 سطح األرض.

تعاني الدول النامية من نقص في  -ج
 األراضي الصالحة للزراعة.  

معظم البلدان النامية ال تستفيد من مواردها بشكل  -ب
 جيد.
لخبرات معظم الدول النامية تعاني من نقص با -ج

 .البشرية والمادية
 الخامس
( 6السؤال)
 البدائل

للتدخين آثار سيئة على صحة  -أ
 المدخنين.

تلوث  إلىيؤدي انتشار التدخين  -ب
 الهواء.
القوانين الصارمة في المجتمع تكافح  -ج

 .التدخين
 التبغ يوقف التدخين. نبات زراعة منع -د

 كل المدخنين يعانون من أمراض  صحية. -أ
 
 للتدخين دور كبير في تلوث الهواء. -ب
 
 معظم الدول أصدرت قوانين لمكافحة التدخين. -ج
 
 يتطلب وقف التدخين منع زراعة نبات التبغ. -د

  
السابقة. حتى أصبح المقياس  التعديالتوبناًء على مالحظات المحكمين قامت الباحثة بإجراء 
 سة مهارات هي خطوات حل المشكلة. بشكله النهائي مؤلف من ثالثين مفردة موزعة على خم
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 وتهدف هذه الخطوة إلى : :لمقياس التفكير العلمي التجربة االستطالعية -ه
 حساب معامل ثبات المقياس. -0                  
 حساب صدق بنود المقياس. -0                  
 تحديد زمن تطبيق المقياس.     -3                  

بإجراء التجربة االستطالعية لمقياس التفكير العلمي فةي الفصةل الدراسةي األول للعةام قامت الباحثة  
( طالبة  من 22بلغ عددهن ) على طالبات الصف الثاني الثانوي العلمي ( 2214/2212 )الدراسي

  /ال عالقة لهن بعينة التجربة النهائية/. مدرسة ثانوية سليم السامية للبنات في خان أرنبة
 :معامل ثبات المقياسحساب  -1

التجزئةةةة النصةةةفية للمقيةةةاس, والتةةةي يمكةةةن مةةةن خاللهةةةا تحديةةةد الحةةةد اسةةةتخدمت الباحثةةةة طريقةةةة      
التةةي يمكةةن مةةن خاللهةةا حسةةاب الحةةد  خكةةرو نبةةاالعلمةةي ككةةل, وطريقةةة ألفةةا األعلةةى لمقيةةاس التفكيةةر 

ات االختبةار بكلتةا ( نتةائج حسةاب معامةل ثبة11-4ثبات المقياس. ويوضح الجدول )األدنى لمعامل 
 الطريقتين.

 ( معامالت ثبات مقياس التفكير العلمي11-4الجدول )
 مقياس

 التفكير العلمي
 معامل الثبات

 )التجزئة النصفية(
 معامل الثبات

 (خكرو نبا)ألفا 
 الداللة اإلحصائية

 * 3971 3923 تحديد المشكلة 
 * 3971 3923 اختيار الفروض

 * 3971 3921 اختبار صحة الفروض
 * 3974 3923 التفسير
 * 3971 3921 التعميم

 * 3.72 3.23 المقياس ككل
 α =2.21دال في مستوى داللة  

 ويوضح الجدول السابق قيم معامالت الثبات وهي قيم ثبات مناسبة ألغراض الدراسة.
 تحديد زمن تطبيق المقياس: -2
سةةبع جابةةة عةةن مفةةردات المقيةةاس , وكةةان تةةم تحديةةده بتسةةجيل زمةةن انتهةةاء أول طالبةةة مةةن اإل       
 ثةةالث وثمةةانيندقيقةةة. وتسةةجيل زمةةن انتهةةاء آخةةر طالبةةة أجابةةت عةةن بنةةود االختبةةار, وكةةان  وخمسةةين

 دقيقة.  سبعينالزمن الالزم لإلجابة على مفردات مقياس التفكير العلمي حوالي  فإندقيقة . وبالتالي 
.  / ملحةق  ثالثةين مفةردةمةن رته النهائيةة مؤلفةًا وهكذا أصبح مقياس التفكير العلمةي جةاهزًا فةي صةو 

 ( /2رقم )
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  :إعداد دليل المعلم -5-4 
الوظةائف الحيويةة بعةض  )قامت الباحثة بإعداد دليل للمعلم لتدريس موضوعات الوحةدة الدراسةية    
كمرشةد ( /, ويعمل هذا الةدليل 2/ملحق رقم ) ات التدريس المختارةباستخدام استراتيجي (اإلنسانعند 

 مل هذا الدليل على :تو يش ,اتهذه االستراتيجيكل من للمدّرس عندما يقوم بالتدريس باستخدام 
 مقدمة الدليل . -*
 أهداف الدليل . -*
 النمذجة.نبذة عن  -*
 .لعقليةخرائط انبذة عن ال -*
 أهمية تدريس الوحدة. -*
 األهداف العامة للوحدة . -*
 .استراتيجيات التدريس المختارةم خطة السير في الدرس باستخدا -*
 ( ويشمل كل درس على :اإلنسانعند  الحيويةالوظائف بعض ) الرابعةإعداد دروس الوحدة  -*

 األساسية لموضو  الدرس. النقاط التعليمية -1      
 الخاصة بالدرس. التعليمياألهداف  -2      
 لهذا الدرس.المعدة والخرائط العقلية  المفاهيمية النماذج -3      
 المستخدمة في هذا الدرس. واألجهزةالوسائل التعليمية األدوات و التقانات التربوية:  -4      
 تقويم الدرس ويتضمن : -5      

 التقويم البنائي: يحدث أثناء نشاط الدرس. -         
 ق األهداف حسب قالتقويم النهائي: يحدث في نهاية الدرس لقياس مدى تح -         

 تصميم الدرس.             
 االختبار التحصيلي : يحدث عند االنتهاء من تدريس الوحدة بشكل كامل. -         
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   :التطبيق النهائي ألدوات الدراسة -4-1
 :الخطوات التمهيدية لتنفيذ التجربة النهائية -4-1-1

 التقاء مدرسي علم األحياء : -1-1-6-4
الفصةل الدراسةي األول مادة علةم األحيةاء أثنةاء ومدرسات  ات متعددة مع مدرسيأجرت الباحثة لقاء 

 , تم من خاللها:2214/2212للعام الدراسي 
جراءاته اوأهدافهلدراسة إعطاء فكرة عن ا -*   بشكل موجز. اوا 
  التنسيق معهم لتحديد مواعيد تطبيق الدروس في كل من المجموعات )الضابطة والتجريبية(.       -* 
التنسةةيق معهةةةم لتحديةةةد مواعيةةةد تطبيةةةق االختبةةارات القبليةةةة والبعديةةةة المباشةةةرة الخاصةةةة بالتجربةةةة  -* 

 النهائية.
 الثالث االستراتيجيات التدريسالمجموعات التجريبية لتحديد  ومدرسات التنسيق مع مدرسي -* 

 . النمذجة والخرائط العقلية معًا ( -الخرائط العقلية–)النمذجة       
 المختارة.وحدة التزويد مدرسي المجموعات التجريبية بنسخ من دليل المعلم لتدريس  -* 
 تدريبهم على تنفيذ دروس الوحدة كما وردت في الدليل . -* 
 األدوات والوسائل المجهزة للتدريس .األجهزة و  وبشكل مفصل على اطالعهم -* 
حياء أثنةاء تنفيةذ التجربةة النهائيةة, تةم مةن أجرت الباحثة لقاءات متعددة مع مدرسي مادة علم األ كما

 خاللها:
 .اومراميه الدراسةتزويد المدرسين من جديد بفكرة موجزة عن أهداف  -*
 .استراتيجيات التدريس المختارةوبشكل مفصل على كيفية التدريس باستخدام  اطالعهم -*
 تذليل أهم الصعوبات التي تطرأ أثناء سير التجربة النهائية.  -*

 تنفيذ التجربة النهائية:  -2-6-4
 :تطبيق القبليال -1-2-6-4

القبلةةةي لكةةةل مةةةةن تطبيةةةق ال,  ةالحاليةةة للدراسةةةةكانةةةت الخطةةةوة األولةةةى فةةةي تنفيةةةذ التجربةةةة النهائيةةةةة    
علةةى طلبةةة عينةةة الدراسةةة كاملةةة )المجموعةةات  ومقيةةاس التفكيةةر العلمةةي الدراسةةياالختبةةار التحصةةيلي 

 .الباحثةة( من قبل التجريبية والمجموعة الضابط
بعد إعةالم الطلبةة بةأن الهةدف مةن االختبةار هةو تعةّرف معلومةاتهم السةابقة عةن موضةوعات وحةدة    
والتقريةر فةي ضةوء النتةائج مةدى الحاجةة لتعلمهةا, وبالتةالي  ,(اإلنسةانالوظةائف الحيويةة عنةد بعض )

تةةى التخمةةين والحةةذر أو عةدم عالقةةة نتةةائجهم هةذه فةةي محصةةالتهم, لةذا ال داعةةي للخةةوف والقلةق أو ح
 الغش. 
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خةالل األسةبو  األول مةن شةهر كةانون األول للفصةل , ومقيةاس التفكيةر طبق االختبار التحصيلي   
علةةةةةةى شةةةةةعب المجموعةةةةةةات )التجريبيةةةةةةة والضةةةةةةابطة(  2214/2212الدراسةةةةةي األول للعةةةةةةام الدراسةةةةةةي 

مةةةن ثةةةم إعةةةالم الطلبةةةة و   ةالتصةةةحيح المعتمةةةد لموصةةةححت أوراق الطلبةةةة مةةةن قبةةةل الباحثةةةة وفقةةةًا لسةةةال
    .المختارةوحدة البنتائجهم و بمدى حاجتهم إلى تعلم موضوعات 

 فةي التطبيةق القبلةي الختبةار التحصةيل الدراسةي الدراسةةعينة حجم ( 12-4وهكذا يوضح الجدول ) 
 . تدريسها استراتيجيةو 

 يسهاتدر  استراتيجية و  في التطبيق القبلي الدراسةعينة حجم ( 4-12الجدول )     
 التدريسية ةاالستراتيجي عدد المدرسة الشعبة العدد المجموعة

 الطالب الطالبات
 العادية التقليدية  11 - ثا.خان أرنبة للبنين طالب 33  ضابطة

 - 11 للبنات ثا.سليم السامية طالبات

 النمذجة 11 11 البعث ثا. مختلطة 33 (1تجريبية)
 الخرائط العقلية 11 12 باج ثا. مختلطة 22 (2تجريبية)
 النمذجة والخرائط العقلية معا   11 13 ثا. الكوم مختلطة 22 (3تجريبية)

 4 11 11 5 5 111 المجموع

بهدف الوقوف على تكافؤ أفراد عينة التجربة قامت الباحثة بتحليل النتائج إحصائيًا باستخدام و   
( حيث استخدمت  Statistical Package of Social Sciences)SPSSالبرنامج اإلحصائي 

 اتحليل التباين وهو األسلوب اإلحصائي الذي يستخدم لدراسة الفروق بين أكثر من متوسطين , وبم
استخدام تحليل فقد تم أن لدينا أربع مجموعات مستقلة )ثالث تجريبية وواحدة ضابطة( من الطلبة 

 (121, 2222)أبو عالم,      ANOVA التباين األحادي
 (11-4( )14-4) (4-13)التاليةول اوهذا ما يبينه الجد الختبار التحصيل : التطبيق القبلي -*

 ( قيم االنحرافات المعيارية والمتوسطات لدرجات طلبة المجموعات التجريبية الثالث 41-3الجدول )
 والمجموعة الضابطة في التطبيق القبلي الختبار التحصيل الدراسي .                 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد االستراتيجية جموعةالم
 

 التجريبية
 3911113 1292333 33 النمذجة

 4917131 1291221 22 الخرائط العقلية

 3922114 1192217 22 معا  

 2911212 1193333 33 ةالعادي الضابطة

 3923111 1193321 111 4 المجموع
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المجموعات التجريبية الثالث والمجموعة  درجات متوسطات قاربتيالحظ من الجدول السابق    
بين متوسطات   ANOVA( نتائج اختبار التباين األحادي 4-14ويوضح الجدول ) الضابطة. 

درجات طلبة المجموعات التجريبية الثالث والمجموعة الضابطة في التطبيق القبلي الختبار 
 التحصيل الدراسي: 

بين متوسطات درجات طلبة المجموعات التجريبية  ANOVAتبار التباين األحادي ( نتائج اخ4-14الجدول )
 الثالث والمجموعة الضابطة في التطبيق القبلي الختبار التحصيل الدراسي:

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 الداللة قيمة )ف(

 غير دالة 39373 19324 3 39213 بين المجموعات
 149273 112 111119732 داخل المجموعات

 111 111129111 المجموع
لقيمة   =(0.05( عدم وجود داللة إحصائية عند مستوى داللة )4-14يالحظ من الجدول )  

( وهي أصغر من قيمة )ف( الجدولية والتي 2.222حيث قيمة )ف( المحسوبة ))ف(, 
ويمكن  المعرفي السابق للوحدة موضو  الدراسة , وهذا يؤكد التكافؤ في التحصيل( 2.69تساوي)

االطمئنان إلى هذا التكافؤ بين المجموعات التجريبية الثالث والمجموعة الضابطة قبل البدء 
 بالتجربة.

للتأكد من تكافؤ تحصيل كل من الطالب والطالبات في المجموعات التجريبية الثالث   -2  
( لتحليل الفروق بين متوسطي درجات t-testاختبار ت )والمجموعة الضابطة, استخدمت الباحثة 

 طالب وطالبات المجموعات التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي الختبار التحصيلي الدراسي .
 وقد أوضحت نتائج التحليل اإلحصائي لمتوسطات الفروق بين طالب وطالبات المجموعات

حصائية بين درجات الطالب والطالبات في التجريبية والضابطة عدم وجود فروق ذات داللة إ
 ( .4-15اختبار التحصيل الدراسي في التطبيق القبلي. وهذا ما يبينه الجدول )

( لداللة الفروق بين متوسطي درجات طالب وطالبات المجموعات التجريبية t-test( قيم ت)4-15الجدول )
 والضابطة في التطبيق القبلي الختبار التحصيلي الدراسي .

البيانات      
 الجنس

 قيمة )ت( درجة الحرية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد

 39321 114 3921213 1193114 11 الطالب
 3923117 1193333 11 الطالبات

   111 المجموع
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( 19.0154إلةةةى أن متوسةةةط درجةةةات الطةةةالب فةةةي االختبةةةار القبلةةةي كةةةان )السةةةابق  يشةةةير الجةةةدول 
( وهةةي أقةةل مةةن 2.221( وبحسةةاب قيمةةة )ت( نجةةدها )19.2222ات الطالبةةات كةةان )ومتوسةةط درجةة

وبالتةةةالي فهةةةي غيةةةر دالةةةة إحصةةةائيًا عنةةةد مسةةةتوى الداللةةةة االفتراضةةةي  (2.22)ةقيمةةةة )ت( الجةةةد وليةةة
(0.05= ممةةا يةةدل علةةى أنةةه ال يوجةةد فةةرق ذو داللةةة  ) بةةين المتوسةةطين وهةةذا يؤكةةد  إحصةةائية

ويمكةةن االطمئنةان إلةةى هةةذا التكةةافؤ  ي السةةابق للوحةةدة موضةو  الدراسةةة,التكةافؤ فةةي التحصةةيل المعرفة
 بين الطالب والطالبات قبل البدء بالتجربة.

 .(12-4( )17-4( )11-4)ول اوهذا ما يبينه الجد :لمقياس التفكير العلمي التطبيق القبلي -*
وعات التجريبية الثالث والمجموعة ( قيم االنحرافات المعيارية والمتوسطات لدرجات طلبة المجم4-16الجدول )

 .لمقياس التفكير العلميالضابطة في التطبيق القبلي 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد االستراتيجية المجموعة

 
 التجريبية

 3923272 191117 33 النمذجة

 1932223 293714 22 الخرائط العقلية

 1931111 291371 22 معا  

 1932233 191117 33 ديةالعا الضابطة

 1933211 191423 111 4 المجموع

الحظ من الجدول السابق تقارب متوسطات درجات المجموعات التجريبية الثالث والمجموعة ي
 الضابطة. 

بةين متوسةطات درجةات طلبةة   ANOVA( نتائج اختبار التبةاين األحةادي 4-17ويوضح الجدول )
 : لمقياس التفكير العلميعة الضابطة في التطبيق القبلي المجموعات التجريبية الثالث والمجمو 

              بين متوسطات درجات طلبة المجموعات التجريبية  ANOVA( نتائج اختبار التباين األحادي 4-17الجدول )
 :مقياس التفكير العلميالثالث والمجموعة الضابطة في التطبيق القبلي ل                 

جموع م مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

 الداللة قيمة )ف( متوسط المربعات

 غير دالة 19172 19174 3 39121 بين المجموعات

 19332 112 1129111 داخل المجموعات

 111 1119113 المجموع

لقيمةةة   =(0.05( عةةدم وجةةود داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى داللةةة )4-17يالحةةظ مةةن الجةةدول )  
, ويمكةةةةن االطمئنةةةةان إلةةةى هةةةةذا التكةةةةافؤ بةةةةين مقيةةةةاس التفكيةةةةر العلمةةةيكةةةةد التكةةةةافؤ فةةةي )ف(, وهةةةذا يؤ 

 المجموعات التجريبية الثالث والمجموعة الضابطة قبل البدء بالتجربة.
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للتأكةةد مةةن تكةةافؤ كةةل مةةن الطةةالب والطالبةةات فةةي المجموعةةات التجريبيةةة الةةثالث  والمجموعةةة  -2  
( لتحليةةةل الفةةةروق بةةةين متوسةةةطي درجةةةات طةةةالب t-test)الضةةةابطة, اسةةةتخدمت الباحثةةةة اختبةةةار ت 

وقةةةةد لمقيةةةةاس التفكيةةةةر العلمةةةةي . وطالبةةةةات المجموعةةةةات التجريبيةةةةة والضةةةةابطة فةةةةي التطبيةةةةق القبلةةةةي 
التجريبيةة  أوضحت نتةائج التحليةل اإلحصةائي لمتوسةطات الفةروق بةين طةالب وطالبةات المجموعةات

مقيةاس التفكيةر رجات الطالب والطالبات فةي والضابطة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين د
 ( .4-18في التطبيق القبلي. وهذا ما يبينه الجدول ) العلمي

( لداللة الفروق بين متوسطي درجات طالب وطالبات المجموعات التجريبية t-test( قيم ت)4-18الجدول )
 . لمقياس التفكير العلميوالضابطة في التطبيق القبلي 

البيانات      
 نسالج

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة )ت( درجة الحرية

 39413 114 3914742 191377 11 الطالب
 1937733 293333 11 الطالبات

  111 المجموع
فةةي التطبيةةق  مقيةةاس التفكيةةر العلمةةييشةةير الجةةدول  السةةابق إلةةى أن متوسةةط درجةةات الطةةالب فةةي    

( وبحسةةةاب قيمةةةة )ت( نجةةةدها 2.2222)ط درجةةةات الطالبةةةات كةةةان ( ومتوسةةة1.9222القبلةةةي كةةةان )
وبالتةالي فهةي غيةر دالةة إحصةائيًا عنةد مسةتوى الداللةة  ةوهي أقل من قيمةة )ت( الجةد ولية( 2.492)

(  مما يدل على أنه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بةين المتوسةطين وهةذا  =0.05االفتراضي )
ويمكن االطمئنان إلى هذا التكافؤ بين الطةالب والطالبةات  ,العلميالمقياس التفكير يؤكد التكافؤ في 
 قبل البدء بالتجربة.

 : (استراتيجيات التدريس المختارةالتجربة النهائية )التدريس باستخدام  -2-2-6-4
بدأ مدرسو مادة علم األحياء في كل من المجموعات )التجريبية والضابطة( بتدريس الوحدة       

( للعام الثانيمن الكتاب المدرسي في بداية الفصل ) (اإلنسانالوظائف الحيوية عند  بعض)الرابعة 
شهرين لمدة فصل دراسي كامل ) ., بمعدل ثالث حصص أسبوعياً 2015/2014الدراسي 
 (.ونصف

الثالث باالعتماد  االستراتيجيات التدريسحيث قام مدرسو المجموعات التجريبية بالتدريس وفق 
المجموعة الضابطة  ةمدّرس تبينما اتبع م الذي يوضح خطوات سير الدروس.على دليل المعل

في التدريس. وتابعت الباحثة تطبيق التجربة النهائية بحضورها للتأكد من حسن  ةالعاديالطريقة 
( 4-19. ويبين الجدول)العلمي ومقياس التفكير التحصيلي سير التجربة وتطبيق الدروس واالختبار

 .الزمني لتطبيق التجربة النهائية التالي التوزيع 
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 ( التوزيع الزمني لتطبيق التجربة النهائية4-19الجدول رقم )

 عنوان الدرس الزمن البيانات

األسبوع األول من شهر كانون األول  التطبيق القبلي
2314 

_ 

 األسبوع األول من شهر الدرس األول
  2311شباط 

 المواد الغذائية -التغذية
 الطاقة الكامنة للغذاء -التغذية يالدرس الثان

 تعريفه ومراحله-الهضم الدرس الثالث
 الهضم المعوي 2311األسبوع الثاني من شهر شباط الدرس الرابع 
 االمتصاص والمعي الغليظ الدرس الخامس
 أمراض التغذية والهضم الدرس السادس
 لتغذية والهضممراجعة ا 2311األسبوع الثالث من شهر شباط الدرس السابع
 الكريات الحمر والزمر الدموية الدرس الثامن
 الكريات البيض الدرس التاسع
 األسبوع الرابع من شهر  الدرس العاشر

 2311شباط
 الصفيحات الدموية والمصورة

 القلب الدرس الحادي عشر
 األوعية الدموية الدرس الثاني عشر
 الجهاز البلغمي 2311ر آذاراألسبوع األول من شه الدرس الثالث عشر
 أمراض جهاز الدوران الدرس الرابع عشر

 مراجعة جهاز الدوران الدرس الخامس عشر
 مراحله-التنفس 2311األسبوع الثاني من شهر آذار الدرس السادس عشر
 لخلويالتنفس ا الدرس السابع عشر
 جهاز التنفس أمراض الدرس الثامن عشر
 مراجعة التنفس 2311سبوع الثالث من شهر آذاراأل الدرس التاسع عشر

 االطراح الدرس العشرون
 المبادئ األساسية لعمل النفرون الدرس الواحد والعشرون
 أمراض الجهاز البولي 2311األسبوع الرابع من شهر آذار الدرس الثاني والعشرون
 مراجعة الجهاز البولي الدرس الثالث والعشرون

 الهيكل العظمي لعشرونالدرس الرابع وا
 بنية العظم 2311األسبوع األول من شهر نيسان الدرس الخامس والعشرون
 مراجعة الجهاز الهيكلي الدرس السادس والعشرون
 العضالت الدرس السابع والعشرون
األسبوع الثاني من شهر  الدرس الثامن والعشرون

 2311نيسان

 بنية الليف العضلي
 مراجعة الجهاز العضلي شرونالدرس التاسع والع

 مراجعة الوحدة الدرس الثالثون
األسبوع الثالث من شهر  التطبيق البعدي

 2311نيسان
_ 

-  
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 :يالبعدتطبيق ال -3-2-6-4

األسةةةبو  الثالةةةث مةةةن شةةةهر خةةةالل ومقيةةةاس التفكيةةةر طبةةةق االختبةةةار التحصةةةيلي البعةةةدي المباشةةةر    
, مةةن قبةةل ةجريبيةةة والضةةابطة( فةةي كةةل شةةعبة علةةى حةةدعلةةى أفةةراد المجموعةةات )الت (2212)نيسةةان
التصةةحيح  سةةاللموقامةةت الباحثةةة بتصةةحيح أوراق المجموعةةات )التجريبيةةة والضةةابطة( وفةةق  الباحثةةة,
    .ةالمعتمد

  :والتغلب عليها صعوبات تنفيذ التجربة -6-4-3
 وهي: أثناء تنفيذ التجربة النهائية في حددت الباحثة أهم الصعوبات التي واجهتها

 .2214/2212مدة الفصل الثاني للعام الدراسي  قصرو كثافة المنهاج  –   1
 )النصاب التدريسي( خالل األسبو .للمدّرس كثرة عدد الساعات التدريسية  - 2
صةعوبة أكبةر بدايةة  (النمذجة والخةرائط العقليةة) واجه بعض طلبة المجموعة التجريبية الثالثة -2 

فةةي ذلةةك نةةاجم عةةن عةةدم اعتيةةادهم لبةةذل  الةةرئيسالسةةبب  وقةةد يعةةود, اهيميةةةبنةةاء نمةةاذجهم المفأثنةةاء 
 كمةةنظم متقةةدم التةةي اسةةتخدمتعقليةةة خةةرائط الالفةةي التركيةةز علةةى المفةةاهيم ضةةمن  أكبةةر جهةةد عقلةةي

 فةي التأثير زادمما  ةضيق الوقت المخصص لحصص الدراسيومن ثم بناء نماذجهم المفاهيمية. و 
بعةةد  أضةةطر المةةدّرس ألخةةذ سةةاعات إضةةافية لتجةةاوز هةةذه الصةةعوبةممةةا تركيةةز واسةةتيعاب الطلبةةة. 
 .أخذ الموافقات الالزمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 92 

 

 الفصل الخامس
 ومناقشتها الدراسةنتائج 

 مقدمة.  -1-5
 المعالجة اإلحصائية.     -2-5
 اختبار الفرضيات. -3-5

 النتائج المتعلقة بالفرضية األولى.  -1-3-5
 المتعلقة بالفرضية الثانية. النتائج -2-3-5
 النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة.  -3-3-5
 النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة.  -4-3-5
 النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة. -5-3-5

 مناقشة النتائج. -4-5
 .الدراسةمقترحات  -5-5
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 ومناقشتها  الدراسةالفصل الخامس: نتائج 
 :مقدمة -1-5
يتنةةاول هةةذا الفصةةل تحلةةياًل لنتةةائج التحليةةل اإلحصةةائي لةةدرجات الطلبةةة )طةةالب وطالبةةات( فةةي      
.وتفريغهةةةةا لمعالجتهةةةةا إحصةةةةائيًا, الختبةةةةار صةةةةحة البعةةةةدي تطبيةةةةق الالمختلفةةةةة, بعةةةةد  الدراسةةةةةأدوات 

 .الدراسةالفرضيات واإلجابة عن أسئلة 
 المعالجة اإلحصائية:     -2-5
 SPSS (Statistical Package of Socialالباحثةة باسةتخدام البرنةامج اإلحصةائي قامةت       

Sciences  حيث استخدمت كاًل من: الدراسة( لمعالجة نتائج 
 لحساب الفروق بين متوسطين. (t-test)اختبار ت   -*
تحليةةل التبةةاين )األحةةادي( لحسةةاب الفةةروق بةةين أكثةةر مةةن متوسةةطين, ضةةمن المجموعةةات وبةةين  -*
 . ANOVA)جموعات )الم
لدراسةةةةة العالقةةةةة بةةةةين اسةةةةتراتيجية  MANOVA)تحليةةةةل تبةةةةاين )الثنةةةةائي(  بةةةةين المجموعةةةةات ) -*

 التدريس وجنس الطلبة و التفاعل بينهما.
 معامل االرتباط بيرسون. -*
 (  145, 2003)أبو عالم,                                     حجم األثر. -*
 

 اختبار الفرضيات: -3-5
 :النتائج المتعلقة بالفرضية األولى -1-3-5

ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية بةةين متوسةةطات درجةةات طلبةةة  المجموعةةات  :نتتص الفرضتتية* 
النمذجةةةة  -الخةةةرائط العقليةةةة -:النمذجةةةةاسةةةتراتيجيات التجريبيةةةة الثالث)التةةةي تةةةم تدريسةةةها باسةةةتخدام 

( بالطريقة العاديةعة الضابطة )التي تم تدريسها درجات طلبة المجمو ومتوسط  (والخرائط العقلية معاً 
التطبيةةق البعةةدي الختبةةار التحصةةيل  فةةيمةةن طلبةةة الصةةف الثةةاني الثةةانوي العلمةةي فةةي مةةادة األحيةةاء 

 .الدراسي
وفةةي حالةةة وجةةود  حةةادي,األالختبةةار هةةذه الفرضةةية تةةم اسةةتخدام تحليةةل التبةةاين  :* اختبتتار الفرضتتية

مقابةةل قيمةةة )ف( الجدوليةةة, تةةم اسةةتخدام اختبةةار شةةيفيه  لمحسةةوبةا فةةروق دالةةة إحصةةائيًا لقيمةةة )ف(
(Scheffe) وحسةةاب حجةةم األثةةر السةةتخدام  .للتعةةرف علةةى داللةةة الفةةروق بةةين المجموعةةات الثنائيةةة

 على التحصيل الدراسي.   استراتيجيات التدريس
 تبين ذلك.  (4-2و) (5-3( و)5-2( و)5-1والجداول )  
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متوسةةةطات واالنحرافةةةات المعياريةةةة وعةةةدد طلبةةةة المجموعةةةات التجريبيةةةة قةةةيم ال(  5-1)يوضةةةح الجةةةدول
  الدراسي. الثالث والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل

المجموعة و  الثالث ( قيم المتوسطات واالنحرافات المعيارية وعدد طلبة المجموعات التجريبية 5-1الجدول )
  الدراسي بار التحصيلالضابطة في التطبيق البعدي الخت

 البيانات     
 المجموعة

 استراتيجية  المدرسة
 التدريس

 المتوسط  العدد 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري  

 
 التجريبية

 

 1921111 1192333 33 النمذجة ثا. البعث

 1933727 4291143 22 الخرائط العقلية ثا. جبا

 1921111 1397217 22 النمذجة والخرائط معا   ثا. الكوم 

 3921221 4192117 33 العادية ثا. خان أرنبة الضابطة

 1914212 4292737 111 4 4 المجموع

اسةتراتيجية التي درست باسةتخدام  الثالثةيالحظ من الجدول السابق أن متوسط المجموعة التجريبية  
 أكبر المتوسطات.  النمذجة والخرائط العقلية معاً 

ائج اختبار التباين األحةادي بةين متوسةطات درجةات طلبةة المجموعةات ( نت5-2ويوضح الجدول )   
 الدراسي. التجريبية الثالث والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل

( نتائج اختبار التباين األحادي بين متوسطات درجات طلبة المجموعات التجريبية الثالث 5-2الجدول )
 الدراسي يق البعدي الختبار التحصيلوالمجموعة الضابطة في التطب

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

 درجات
 الحرية 

 متوسط 
 المربعات

 قيمة
 )ف(

 مربع الداللة
 ايتا

 حجم
 األثر

 3971 3942 دالة 219114 7739372 3 23119111 بين المجموعات

 229141 112 32419141 ضمن المجموعات
 111 11139313 الكلي

( لقيمةةة )ف( α  =0.05( وجةةود داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى داللةةة )5-2حةةظ مةةن الجةةدول )يال    
وذلةك فيمةا يتعلةق بمتوسةطات درجةات طلبةةة المجموعةات التجريبيةة الةثالث والمجموعةة الضةابطة فةةي 

 التطبيق البعدي الختبار التحصيل,
اسةتراتيجيات اسةتخدام  ممةا يةدل علةى أثةر كبيةرةي قيمةة وهة 0.76)ويالحظ قيمةة حجةم األثةر كانةت )

 تعلم الطلبة.   التدريس المختارة على
وقبةةول الفرضةةية البديلةةة لهةةا والمتضةةمنة وجةةود فةةروق ذات  للدراسةةةممةةا يعنةةي رفةةض الفرضةةية األولةةى 

( بين متوسطات درجات طلبة المجموعةات التجريبيةة الةثالث والمجموعةة α  =0.05داللة إحصائية)
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في  استراتيجيات التدريس المختارةالستخدام  ىالتحصيل. تعز تبار الضابطة في التطبيق البعدي الخ
 التدريس.

( لداللةةةةةة الفةةةةةروق بةةةةةين متوسةةةةةطي درجةةةةةات طلبةةةةةة t-testقةةةةةيم ت ) ( الجةةةةةدول التةةةةةالي2-2ويوضةةةةةح) 
لبعةدي الختبةار التحصةيل االمجموعات التجريبية الثالث والمجموعة الضابطة في التطبيقةين القبلةي و 

 .الدراسي 
طلبة المجموعات التجريبية الثالث  ( لداللة الفروق بين متوسطي درجاتt-test( قيم ت )3-1الجدول )

 القبلي و البعدي الختبار التحصيل الدراسي والمجموعة الضابطة في التطبيقين
 درجة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة

 الحرية
 قيمة
 )ت(

حجم 
 التطبيق األثر

 القبلي 
 قالتطبي

 البعدي 
 التطبيق
 القبلي 

 التطبيق
 البعدي 

 29113 219214 21 1921111 3911113 1192333 1292333 33 النمذجة

 79121 279711 27 1933727 4917131 4291143 1291221 22 الخرائط العقلية

 29272 279243 27 1921111 3922114 1397217 1192217 22 معا  

 79211 279123 21 3921221 2911212 4192117 1193333 33 الضابطة

يالحةةةظ مةةةن الجةةةدول السةةةابق أن قةةةيم )ت( لداللةةةة الفةةةرق بةةةين متوسةةةطي درجةةةات طلبةةةة المجموعةةةات 
التطبيقةةين  مةةن كةةل  التجريبيةةة الةةثالث والمجموعةةة الضةةابطة بالنسةةبة الختبةةار التحصةةيل الدراسةةي وفةةي 

كةةان كبيةةرًا بالنسةةبة الختبةةار التحصةةيل القبلةةي والبعةةدي كانةةت ذات داللةةة إحصةةائية , وأن حجةةم األثةةر 
( النمذجةةةة والخةةةرائط العقليةةةة معةةةاً والثالثةةةة ) األولةةةى )النمذجةةةة(الدراسةةةي فةةةي المجمةةةوعتين التجةةةريبيتين 

 ( والمجموعة الضابطة. الخرائط العقلية) الثانيةبالمقارنة مع المجموعة التجريبية 
 ((Scheffeم اسةةةتخدام اختبةةةار شةةةيفيه والختبةةةار الفةةةروق بةةةين جميةةةع أزواج المتوسةةةطات المحتملةةةة تةةة

 ( يوضح ذلك.5-4وذلك لعدم تساوي عدد الطلبة في مجموعات التجربة, والجدول)
 المجموعات في اختبار التحصيل الدراسيأزواج ( فروق المتوسطات بين 5-4الجدول)

 73 . النهاية العظمى الختبار التحصيل =( . Scheffe)اختبار شيفيه 

 ضابطة معا   الخرائط النمذجة جموعةالم العدد المتوسط
 *    النمذجة 30 1192333
 * *   الخرائط 22 4291143
 *  *  معا   22 1397217
  * * * ضابطة 33 4192117
 (  α  =0.05* توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)        
 تجريبيةةةةة الةةةةثالث ومتوسةةةةطبةةةةالنظر إلةةةةى متوسةةةةطات المجموعةةةةات ال (5-4يالحةةةةظ مةةةةن الجةةةةدول)     

المجموعةةةة الضةةةابطة أن متوسةةةط المجموعةةةة الضةةةابطة أقةةةل مةةةن متوسةةةطات المجموعةةةات التجريبيةةةة 
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ممةةا  المجموعةةات التجريبيةة الةثالث.هةذه  لصةالحكانةت  حصةةائيةاإلداللةة الفةروق ذات وأن ال الةثالث,
وخاصة استراتيجية  تدريسعلى الطريقة العادية في ال استراتيجيات التدريس المختارةتفوق  إلى يشير

( وجةود فةروق ذات داللةة إحصةائية 4-2ويالحظ أيضةًا مةن الجةدول ) .النمذجة والخرائط العقلية معاً 
بين متوسطات المجموعتين التجريبيتين الثانية والثالثة كانت لصالح المجموعة التجريبية الثالثة. مما 

   معًا على استراتيجية الخرائط العقلية.  تفوق استراتيجية النمذجة والخرائط العقلية  إلىيشير 
 :األولى الفرضيةنتيجة تفسير  *
تةدريس طلبةة  اسةتراتيجيات التةدريس المختةارة فةي اسةتخدام  أن الجةداول السةابقةيتضح من خالل    

( يرفةةةع مسةةةتوى اإلنسةةةانالوظةةةائف الحيويةةةة عنةةةد وحةةةدة )لموضةةةوعات الصةةةف الثةةةاني الثةةةانوي العلمةةةي 
وقةةد  ,لةةديهم بفةةروق دالةةة إحصةةائيًا بالمقارنةةة بالطريقةةة المعتةةادة فةةي تةةدريس العلةةومالتحصةةيل المعرفةةي 
 كةل مةن  الدراسةات السةابقة التةي تناولةت . وتتفق هذه النتيجة مةع نتةائج كةل مةنكان حجم األثر كبيراً 

ائج الدراسةات السةابقة أن اسةتخدام اسةتراتيجيات تةدريس حيةث أوضةحت نتة النمذجة والخةرائط العقليةة.
 في التدريس يسهم في رفع مستوى التحصيل لدى المتعلمين.   يثة مثل النمذجة والخرائط العقليةحد
إلعةةةةةادة بنةةةةةاء ومعالجةةةةةة يعةةةةةود ذلةةةةةك قةةةةةد تفوقةةةةةت اسةةةةةتراتيجية النمذجةةةةةة والخةةةةةرائط العقليةةةةةة معةةةةةًا, و و    

لبنيةة بصورة منظمة ممةا يسةهل تعلمهةا وربطهةا با الطلبةلدى المفاهيم والعالقات بينها و  الموضوعات
وذلةةك مةةن خةةالل الةةربط بةةين ادخةةال المعلومةةات مةةن  بمةةا يحقةةق الفهةةم واالسةةتيعاب ,م المعرفيةةة لةةديه

خةراج المعلومةات مةن خةالل النمةوذج المفةاهيمي )التفكيةر الحسةي البصةري( خالل الخريطة العقلية  وا 
  )التفكير المجرد(.

 :الثانيةالنتائج المتعلقة بالفرضية  -2-3-5    
( بين استراتيجيات التدريس والجنس α=2.22تفاعل ذو داللة إحصائية) دال يوج * نص الفرضية:

 في التطبيق البعدي الختبار التحصيل الدراسي. 
هذه الفرضية استخدمت الباحثة اختبار تحليل التباين الثنائي  الختبار* اختبار الفرضية: 

(MANOVAحيث كان المتغيران المستقالن : استراتيجيات التدريس )  الخرائط  –)النمذجة
العادية( والجنس )طالب وطالبات( وكان المتغير التابع :  -النمذجة والخرائط العقلية معاً  -العقلية

( المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات كل من 2-2التحصيل الدراسي. ويوضح الجدول )
بار التحصيل الدراسي في في كل من المجموعات التجريبية والضابطة على اخت الطالب والطالبات
 التطبيق البعدي.
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( المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات كل من الطالب والطالبات في كل من المجموعات التجريبية 1-1الجدول )
 والضابطة على اختبار التحصيل الدراسي في التطبيق البعدي.

 البيانات     
 االستراتيجية

 المتوسط  العدد  الجنس
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري  

 المجموعة التجريبية األولى
 استراتيجية النمذجة    

 1913237 1494141 11 طالبات

 1931331 4193112 11 طالب

 1921111 1192333 33 الكلي

 المجموعة التجريبية الثانية 
 استراتيجية          

 الخرائط العقلية 

 1933131 1391117 12 طالبات

 3922421 4791271 11 طالب  

 1933727 4291143 22 الكلي

 المجموعة التجريبية الثالثة
 استراتيجية

 النمذجة والخرائط العقلية معا  

 3922123 1194111 13 طالبات

 2923413 1192333 11 طالب

 1921111 1397217 22 الكلي
 المجموعة الضابطة

 الطريقة العادية
 3914411 4293333 11 طالبات 

 3933472 4197333 11 بطال 
 3921221 4192117 33 الكلي

( أن متوسط درجات الطالب على اختبار التحصيل في المجموعة 2-2يالحظ من الجدول )
( . 21.4212( أكبر من متوسط درجات الطالبات في تلك المجموعة)22.9222التجريبية الثالثة)

 ( أكبر من متوسط الطالب 24.4242)وأن متوسط الطالبات في المجموعة التجريبية األولى 
( في المجموعة التجريبية 22.6662( في تلك المجموعة. ومتوسط درجات الطالبات )49.2129)

نجد أن  لكليالمتوسط ا( في تلك المجموعة. وفي 42.6922الثانية أكبر من متوسط الطالب )
ر المتوسطات. بينما متوسط ( أكب22.2922متوسط درجات الطلبة في المجموعة التجريبية الثالثة )

( هو أقل المتوسطات. وفي المجموعة الضابطة 41.9662درجات الطلبة في المجموعة الضابطة )
 نجد تقارب بين متوسطي كل من الطالب والطالبات. 

نتائج التحليل اإلحصائي للتفاعل بين استراتيجية التدريس وجنس الطلبة  (6-2ويوضح الجدول )
 الختبار التحصيل الدراسي.في التطبيق البعدي 
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للتفاعل بين استراتيجية التدريس وجنس الطلبة في التطبيق البعدي  اختبار التباين الثنائي( نتائج 1-1الجدول )
 الختبار التحصيل الدراسي.

 مجموع المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

 قيمة
 )ف(

قيمة مربع  الداللة
 ايتا

حجم 
 األثر

 19211 39411 * 219132 7219177 3 23119733 استراتيجية التدريس
 39231 39313  19313 229131 1 229131 الجنس

 39117 39132 * 49321 1119234 3 3429731 االستراتيجية ×الجنس 
  111 11139313 المجموع

 جم أثر بين= حجم أثر صغير. ح 2.2 >( حجم األثرα =3931*دالة في مستوى داللة إحصائية )
 كبير.= حجم أثر  2.0<(= حجم أثر متوسط. حجم أثر2.2-2.0)
ال توجد فروق ترجع إلى الجنس. ويالحظ من الجدول السابق وجود ( 6-2) يالحظ من الجدول

( لقيم )ف( وذلك فيما يتعلق بكل من االستراتيجية والتفاعل بين α=2.22داللة عند مستوى داللة)
ا يعني رفض الفرضية وقبول الفرضية البديلة لها والمتضمن وجود تفاعل االستراتيجية والجنس. مم

ذو داللة إحصائية بين استراتيجية التدريس وجنس الطلبة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل 
 الدراسي.

)وعندما يكون التفاعل دااًل فإن ذلك يعني أن الفروق في مستويات أحد المتغيرين ال تتوافق مع  
في مستويات المتغير الثاني. فإذا كان لدينا تفاعل بين الجنس و االستراتيجية فمعنى ذلك الفروق 

مثال أن متوسط الطالب في استراتيجية أو أكثر يختلف عن متوسط الطالبات في تلك 
 االستراتيجيات. أي أن المؤثرات الرئيسية في هذه الحالة تختلف من جنس آلخر(

 (  2222, 162)أبو عالم ,                                                              
 * تفسير الفرضية الثانية:

تشير النتائج اإلحصائية إلى رفض الفرضية الثانية لوجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى 
لقيم )ف( وذلك فيما يتعلق بكل من االستراتيجية والتفاعل بين االستراتيجية  (0.05الداللة )

(وهي قيمة أعلى من 1.911( أن قيمة حجم أثر االستراتيجية )6-2) لو يالحظ من الجد. لجنسوا
( أي أن التحصيل الدراسي تأثر باستراتيجية التدريس أكثر من تأثره 2.221قيمة حجم أثر الجنس )

بالجنس. مما يعني أن الفروق بين الجنسين )طالب وطالبات( على اختبار التحصيل الدراسي ال 
افق مع الفروق التي تعود الستراتيجية التدريس على ذلك االختبار. فاستراتيجية النمذجة لها أثر تتو 

أكبر بالنسبة للطالبات حيث كانت الطالبات أكثر اهتمامًا والتزامًا من طالب المجموعة التجريبية 
لى ضبط الطالبات األولى في بناء النماذج المفاهيمية وربما يعود إلى مدّرستهن التي كانت قادرة ع

 أكثر من الطالب. 
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 :ثالثةالنتائج المتعلقة بالفرضية ال-1-3-3   
ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية بةةين متوسةةطات درجةةات طلبةةة  المجموعةةات  :نتتص الفرضتتية* 

النمذجةةةةة -الخةةةةرائط العقليةةةةة-: النمذجةةةةةاسةةةةتراتيجياتالتجريبيةةةةة الثالث)التةةةةي تةةةةم تدريسةةةةها باسةةةةتخدام 
( بالطريقة العاديةدرجات طلبة المجموعة الضابطة )التي تم تدريسها ومتوسط  (لية معاً والخرائط العق

مقيةةةاس التفكيةةةر التطبيةةةق البعةةةدي ل فةةةيمةةةن طلبةةةة الصةةةف الثةةةاني الثةةةانوي العلمةةةي فةةةي مةةةادة األحيةةةاء 
 العلمي.

د وفةةي حالةةة وجةةو  حةةادي,األالختبةةار هةةذه الفرضةةية تةةم اسةةتخدام تحليةةل التبةةاين  :* اختبتتار الفرضتتية
تةةم اسةةتخدام اختبةةار شةةيفيه  مقابةةل قيمةةة )ف( الجدوليةةة ,المحسةةوبة فةةروق دالةةة إحصةةائيًا لقيمةةة )ف( 

(Scheffe للتعةةرف علةةى داللةةة الفةةروق بةةين المجموعةةات الثنائيةةة. وحسةةاب حجةةم األثةةر السةةتخدام )
 استراتيجيات التدريس على تنمية التفكير العلمي.  

 ( تبين ذلك. 12-2و) (9-2( و)5-8( و)5-7والجداول )  
قةةةيم المتوسةةةطات واالنحرافةةةةات المعياريةةةة وعةةةدد طلبةةةة المجموعةةةات التجريبيةةةةة  (2-2)يوضةةةح الجةةةدول

  لمقياس التفكير العلمي.الثالث والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي 
موعة المجو  الثالث قيم المتوسطات واالنحرافات المعيارية وعدد طلبة المجموعات التجريبية (7-1)الجدول 

  لمقياس التفكير العلميالضابطة في التطبيق البعدي 
 البيانات     

 المجموعة
 استراتيجية  المدرسة

 التدريس
 المتوسط  العدد 

 الحسابي
 االنحراف

 المعياري  
 

 التجريبية
 

 3921112 1191333 33 النمذجة ثا. البعث

 3924411 1191333 22 الخرائط العقلية ثا. جبا

 3932172 2393171 22 النمذجة والخرائط معا    ثا. الكوم

 1914117 491117 33 العادية ثا. خان أرنبة الضابطة

 7931271 1497241 111 4 4 المجموع

يالحظ من الجدول السابق أن متوسط المجموعة التجريبيةة الثالثةة التةي درسةت باسةتخدام اسةتراتيجية 
 سطات. النمذجة والخرائط العقلية معًا أكبر المتو 

( نتائج اختبار التباين األحةادي بةين متوسةطات درجةات طلبةة المجموعةات 5-8ويوضح الجدول )   
 التجريبية الثالث والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس التفكير العلمي.
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الثالث نتائج اختبار التباين األحادي بين متوسطات درجات طلبة المجموعات التجريبية ( 2-1)الجدول 
 مقياس التفكير العلميوالمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي ل

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

 درجات
 الحرية 

 متوسط 
 المربعات

 قيمة
 )ف(

 مربع الداللة
 ايتا

 حجم
 األثر

 2921 3921 دالة 1119123 11279723 3 41239313 بين المجموعات

 19174 112 13729212 ضمن المجموعات
 111 11119112 الكلي

( لقيمةةة )ف( α  =0.05( وجةةود داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى داللةةة )5-8يالحةةظ مةةن الجةةدول )    
وذلةك فيمةا يتعلةق بمتوسةطات درجةات طلبةةة المجموعةات التجريبيةة الةثالث والمجموعةة الضةابطة فةةي 

( وهةي قيمةة كبيةرة 8.26) ويالحةظ قيمةة حجةم األثةر كانةت ,لمقيةاس التفكيةر العلمةيالتطبيق البعدي 
   الطلبة. تنمية التفكير العلمي لدىمما يدل على أثر استخدام استراتيجيات التدريس المختارة على 

للدراسةة وقبةةول الفرضةية البديلةةة لهةا والمتضةةمنة وجةود فةةروق ذات  ةالثالثةة ممةا يعنةي رفةةض الفرضةية 
عةات التجريبيةة الةثالث والمجموعةة ( بين متوسطات درجات طلبة المجمو α  =0.05داللة إحصائية)

تعزى الستخدام استراتيجيات التدريس المختارة في  الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل.
 التدريس.

( لداللةةةةةة الفةةةةةروق بةةةةةين متوسةةةةةطي درجةةةةةات طلبةةةةةة t-testقةةةةةيم ت ) ( الجةةةةةدول التةةةةةالي9-2ويوضةةةةةح) 
لمقيةةاس التفكيةةر لبعةةدي اتطبيقةةين القبلةةي و المجموعةةات التجريبيةةة الةةثالث والمجموعةةة الضةةابطة فةةي ال

 .العلمي
طلبة المجموعات التجريبية الثالث  ( لداللة الفروق بين متوسطي درجاتt-test( قيم ت )1-1الجدول )

 لمقياس التفكير العلميالقبلي و البعدي  والمجموعة الضابطة في التطبيقين
 رجةد االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة

 الحرية
 قيمة
 )ت(

حجم 
 التطبيق األثر

 القبلي 
 التطبيق
 البعدي 

 التطبيق
 القبلي 

 التطبيق
 البعدي 

 21923 219324 21 3921112 3923272 1191333 191117 33 النمذجة
 12934 239211 27 3924411 1932223 1191333 293714 22 الخرائط العقلية

 17912 329342 27 3932172 1931111 2393171 291371 22 معا  
 2922 79113 21 1914117 1932233 491117 191117 33 الضابطة

يالحةةةظ مةةةن الجةةةدول السةةةابق أن قةةةيم )ت( لداللةةةة الفةةةرق بةةةين متوسةةةطي درجةةةات طلبةةةة المجموعةةةات 
وفي كل  من التطبيقةين القبلةي  لمقياس التفكير العلميالتجريبية الثالث والمجموعة الضابطة بالنسبة 
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فةي  لمقيةاس التفكيةر العلمةيالبعدي كانت ذات داللة إحصائية , وأن حجم األثر كان كبيرًا بالنسةبة و 
 المجموعة الضابطة. ة الثالث بالمقارنة مع التجريبي ةالمجموع

( (Scheffeوالختبةةةار الفةةةروق بةةةين جميةةةع أزواج المتوسةةةطات المحتملةةةة تةةةم اسةةةتخدام اختبةةةار شةةةيفيه 
 ( يوضح ذلك.5-10بة في مجموعات التجربة, والجدول)وذلك لعدم تساوي عدد الطل

 مقياس التفكير العلميالمجموعات في أزواج ( فروق المتوسطات بين 5-10الجدول)
 30 . = لمقياس التفكير العلمي( .النهاية العظمى  Scheffe)اختبار شيفيه 

 ضابطة معا   الخرائط النمذجة المجموعة العدد المتوسط
 *  *  ةالنمذج 30 1191333
 * *  * الخرائط 22 1191333
 *  *  معا   22 2393171
  * * * ضابطة 33 491117
 (  α  =0.05* توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)        
 ( بةةةالنظر إلةةةى متوسةةةطات المجموعةةةات التجريبيةةةة الةةةثالث ومتوسةةةط5-10يالحةةةظ مةةةن الجةةةدول)     

المجموعةةةةة الضةةةةابطة أقةةةةل مةةةةن متوسةةةةطات المجموعةةةةات توسةةةةط المجموعةةةةة الضةةةةابطة يالحةةةةظ أن م
كانةةةت لصةةةالح هةةةذه المجموعةةةات التجريبيةةةة  التجريبيةةةة الةةةثالث, وأن الفةةةروق ذات الداللةةةة اإلحصةةةائية

تنميةةةة التفكيةةةر الةةةثالث. ممةةةا يشةةةير تفةةةوق اسةةةتراتيجيات التةةةدريس المختةةةارة علةةةى الطريقةةةة العاديةةةة فةةةي 
 تراتيجية النمذجة والخرائط العقلية معًا.وخاصة استراتيجية النمذجة واس العلمي
 :ةثالثالتفسير نتيجة الفرضية  *
يتضح من خالل الجةداول السةابقة أن اسةتخدام اسةتراتيجيات التةدريس المختةارة فةي  تةدريس طلبةة    

يسةةهم فةي تنميةةة ( اإلنسةانالصةف الثةاني الثةةانوي العلمةي لموضةةوعات وحةدة )الوظةةائف الحيويةة عنةةد 
لةديهم بفةروق دالةة إحصةائيًا بالمقارنةة بالطريقةة المعتةادة فةي تةدريس العلةوم, وقةد كةان  يالتفكير العلم

 حجم األثر كبيرًا.
وتتفق هةذه النتيجةة مةع نتةائج كةل مةن الدراسةات السةابقة التةي تناولةت كةل مةن  النمذجةة والخةرائط    

يس حديثة مثل النمذجة حيث أوضحت نتائج الدراسات السابقة أن استخدام استراتيجيات تدر  العقلية.
 لدى المتعلمين.  تنمية التفكير العلمي والخرائط العقلية في التدريس يسهم في 

ذلةةك إلعةةادة بنةةاء ومعالجةةة الموضةةوعات والمفةةاهيم والعالقةةات بينهةةا لةةدى المةةتعلم بصةةةورة ويعةةود    
      ير العلمي.تنمية مهارات التفك, بما يحقق من خالل اختيار وبناء النماذج المفاهيميةمنظمة 
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 :الرابعةالنتائج المتعلقة بالفرضية  -1-3-4
( بين استراتيجيات التدريس والجنس α=2.22تفاعل ذو داللة إحصائية) دال يوج* نص الفرضية: 
 . لمقياس التفكير العلميفي التطبيق البعدي 

باين الثنائي هذه الفرضية استخدمت الباحثة اختبار تحليل الت الختبار* اختبار الفرضية: 
(MANOVA الخرائط  –( حيث كان المتغيران المستقالن : استراتيجيات التدريس )النمذجة

العادية( والجنس )طالب وطالبات( وكان المتغير التابع :  -النمذجة والخرائط العقلية معاً  -العقلية
ات كل من ( المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرج11-2. ويوضح الجدول )التفكير العلمي

في  مقياس التفكير العلميفي كل من المجموعات التجريبية والضابطة على  الطالب والطالبات
 التطبيق البعدي.

( المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات كل من الطالب والطالبات في كل من المجموعات التجريبية 11-1الجدول )
 ق البعدي.في التطبي مقياس التفكير العلميوالضابطة على 

 البيانات     
 االستراتيجية

 المتوسط  العدد  الجنس
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري  

 المجموعة التجريبية األولى
 استراتيجية النمذجة    

 1911144 2191411 11 طالبات

 2943412 1191242 11 طالب

 3921112 1191333 33 الكلي

 لمجموعة التجريبية الثانية
 راتيجيةاست          

 الخرائط العقلية 

 4912111 1191117 12 طالبات

 3944232 1491213 11 طالب  

 3924411 1191333 22 الكلي

 المجموعة التجريبية الثالثة
 استراتيجية

 النمذجة والخرائط العقلية معا  

 2931114 1293711 13 طالبات

 2941333 2293333 11 طالب

 3932127 2393171 22 الكلي
 لمجموعة الضابطةا

 الطريقة العادية
 2931131 191333 11 طالبات 

 1921317 493333 11 طالب 
 1914117 491117 33 الكلي

في المجموعة  مقياس التفكير العلمي( أن متوسط درجات الطالب على 11-2يالحظ من الجدول )
.  (19.2269المجموعة)( أكبر من متوسط درجات الطالبات في تلك 22.2221التجريبية الثالثة)

 ( أكبر من متوسط الطالب 21.2422وأن متوسط الطالبات في المجموعة التجريبية األولى )
 في تلك المجموعة.  (16.6942)



 
 

 92 

للتفاعل بين استراتيجية التدريس وجنس الطلبة  اإلحصائينتائج التحليل ( 12-2ويوضح الجدول )
 .مقياس التفكير العلميفي التطبيق البعدي ل

للتفاعل بين استراتيجية التدريس وجنس الطلبة في التطبيق  اختبار التباين الثنائي( نتائج 12-1لجدول )ا
 .مقياس التفكير العلميالبعدي ل

 مجموع المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

 قيمة
 )ف(

قيمة  الداللة
مربع 

 ايتا

حجم 
 األثر

 49711 39212 * 2319131 11429731 3 41229113 استراتيجية التدريس
 39214 39311  19712 139134 1 139134 الجنس

 19112 39232 * 119211 249311 3 2129113 االستراتيجية ×الجنس 
   111 11119112 المجموع

-2.2= حجم أثر صغير. حجم أثر بين) 2.2 >( حجم األثرα =3931*دالة في مستوى داللة إحصائية )
 كبير.= حجم أثر  2.0<ر متوسط. حجم أثر(= حجم أث2.0

الجنس. ويالحظ من الجدول السابق وجود  إلىال توجد فروق ترجع ( 12-2) يالحظ من الجدول
( لقيم )ف( وذلك فيما يتعلق بكل من االستراتيجية والتفاعل بين α=2.22داللة عند مستوى داللة)

فرضية البديلة لها والمتضمن وجود تفاعل االستراتيجية والجنس. مما يعني رفض الفرضية وقبول ال
ذو داللة إحصائية بين استراتيجية التدريس وجنس الطلبة في التطبيق البعدي لمقياس التفكير 

 العلمي.
 :ةالرابع* تفسير الفرضية 

ة لوجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى ابعتشير النتائج اإلحصائية إلى رفض الفرضية الر 
قيم )ف( وذلك فيما يتعلق بكل من االستراتيجية والتفاعل بين االستراتيجية ل (0.05الداللة )
(وهي قيمة أعلى من 4.292( أن قيمة حجم أثر االستراتيجية )11-2) لو يالحظ من الجد. والجنس

( أي أن التفكير العلمي تأثر باستراتيجية التدريس أكثر من تأثره 2.224قيمة حجم أثر الجنس )
ي أن الفروق بين الجنسين )طالب وطالبات( على مقياس التفكير العلمي ال بالجنس. مما يعن

تتوافق مع الفروق التي تعود الستراتيجية التدريس على ذلك المقياس. فاستراتيجية النمذجة لها أثر 
من  اً والتزام اً أكبر بالنسبة لتنمية التفكير العلمي لدى الطالبات, حيث كانت الطالبات أكثر اهتمام

مدّرستهن التي كانت  إلىب المجموعة التجريبية األولى في بناء النماذج المفاهيمية وربما يعود طال
 قادرة على ضبط الطالبات أكثر من الطالب. 
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بينما استراتيجية النمذجة والخرائط العقلية معًا لها أثر أكبر بالنسبة للطالب حيث كان الطالب أكثر 
التجريبية الثالثة وأكثر اهتمامًا باالستراتيجية وأكثر تفاعاًل  انضباطًا من طالبات نفس المجموعة

سهم الذي يتمتع بشخصية قوية قادرة على ضبطهم بشكل جيد, كما مدرّ  إلىمعها وربما يعود ذلك 
أن شعورهم بأنهم موضع تحدي مع الطالبات حفزهم على التعامل بشكل أكثر جدية من الطالبات 

 فأدى إلى ظهور تلك الفروق.  مع االستراتيجية المستخدمة 
أي أن التفكير العلمي تأثر باختالف االستراتيجية بشكل أكبر بكثير من تأثره بالجنس. قد يعود  

ذلك إلى اختيار وبناء النماذج المفاهيمية ساعد الطالب على فهم واستيعاب ما يتعلمونه, والقيام 
 بالتفكير للوصول إلى المعرفة.

 :لخامسةعلقة بالفرضية النتائج المت -1-3-11
 بين (α=2.22ارتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) دال يوج نص الفرضية: -*

متوسطات درجات طلبة المجموعات التجريبية الثالث على اختبار التحصيل الدراسي, 
 ومتوسطات درجاتهم على مقياس التفكير في التطبيق البعدي.

استخدمت الباحثة اختبار تحليل معامل االرتباط  الفرضية هذهختبار ال اختبار الفرضية: -*
درجات الطلبة في المجموعات التجريبية الثالث على  متوسطيبين  (Pearsonبيرسون )

 على مقياس التفكير العلمي في التطبيق البعدي. درجاتهم سطات و مت, و االختبار التحصيلي
 مل االرتباط بيرسون.نتائج التحليل اإلحصائي لمعا (12-2ل )و ويوضح الجد

التجريبية  المجموعاتنتائج تحليل معامل االرتباط بيرسون بين متوسطي درجات طلبة ( 13-1الجدول )
 الثالث على اختبار التحصيل الدراسي ودرجاتهم على مقياس التفكير العلمي في التطبيق البعدي

 االختبار التحصيلي مقياس التفكير العلمي
 النمذجة والخرائط معا   قليةالخرائط الع النمذجة

   **39742 النمذجة
  **39172  الخرائط العقلية

 **39131   النمذجة والخرائط العقلية معا  
 (   α=3931توجد داللة عند مستوى داللة ) *  

درجات الطلبة في  متوسطيبين  إحصائية وجود ارتباط ذو داللة (12-2يالحظ من الجدول )
درجاتهم على مقياس الثالث على االختبار التحصيلي, ومتوسطات  المجموعات التجريبية

مما يعني رفض الفرضية وقبول الفرضية البديلة لها  التفكير العلمي في التطبيق البعدي.
 بين االختبار التحصيلي ومقياس التفكير. إيجابية طرديةوالمتضمن وجود عالقة ارتباط 
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   :الخامسة تفسير الفرضية -* 
بين  إحصائية ارتباط ذو داللة لوجود الخامسةالنتائج اإلحصائية إلى رفض الفرضية تشير    

درجات الطلبة في المجموعات التجريبية الثالث على االختبار التحصيلي,  متوسطي
وهذا االرتباط يدل على  .درجاتهم على مقياس التفكير العلمي في التطبيق البعديومتوسطات 

 ة طردية بين االختبار التحصيلي ومقياس التفكير.وجود عالقة ارتباط إيجابي
وهذا يعود إلى فعالية استراتيجيات التدريس المختارة في زيادة التحصيل الدراسي وتنمية  

 التفكير العلمي لدى طلبة المجموعات التجريبية الثالث. 
 :الدراسةمناقشة نتائج  -1-4
 :  مناقشة نتائج االختبار التحصيلي -1-4-1

وحجةةةم  ,واختبةةةار شةةةيفيه, ANOVAباسةةةتخدام تحليةةةل التبةةةاين األحةةةادي  – الدراسةةةةنتةةةائج  دلةةةت -1
علةةةى وجةةةود فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى داللةةةة )فيمةةةا يتعلةةةق بالفرضةةةية األولةةةى( األثةةةر 

(=2.22)  بةةين متوسةةطات درجةةات طلبةةة المجموعةةات التجريبيةةة الةةثالث والمجموعةةة الضةةابطة فةةي
تبار التحصيل الدراسي, لصالح المجموعات التجريبية الثالث. كما دلةت النتةائج التطبيق البعدي الخ
 –( لداللةةةة الفةةةروق بةةةين متوسةةةطات درجةةةات الطلبةةةة فةةةي التطبيةةةق القبلةةةي t-testعلةةةى أن قيمةةةة ت )

الختبةةار التحصةةيل الدراسةةي, ذات داللةةة إحصةةائية لكةةل مةةن المجموعةةات التجريبيةةة الةةثالث, البعةةدي 
كةةان لهةةا أثةةر كبيةةر علةةى تحسةةن  التةةدريس المختةةارة تاسةةتراتيجيالكةةن  أيضةةًا. وللمجموعةةة الضةةابطة

وبالتةةةالي رفةةةض الفرضةةةية  تحصةةةيل طلبةةةة المجموعةةةات التجريبيةةةة الةةةثالث مقارنةةةة بالطريقةةةة المعتةةةادة.
 األولى .

لةى إوترجع الباحثة تفةوق اسةتراتيجيات التةدريس المسةتخدمة فةي التةدريس فةي التحصةيل الدراسةي     
 : الطلبة في العملية التعليمية التعلمية حيث نجد كاشترام على ها تقو أن
بقةةدر  تةةم إشةةراكهملطلبةةة الةةدور األكبةةر فةةي هةةذه االسةةتراتيجية, حيةةث كةةان لالنمذجةةة سةةتراتيجية فةةي ا -

عطائهم قدر كبير من الحرية في التفاعل مع بعضةهم إ كبير في العملية التعليمية التعلمية من خالل 
الشعور بالمتعة في دراستهم لموضوعات الوحةدة  مما زادهممذجة بواسطة الطلبة من خالل عملية الن

بشةكل يسةاعدهم علةى  ينظمونهاالدراسية المختارة. ففي بنائهم لنماذجهم المفاهيمية كانت المعلومات 
الدراسةات كةل مةن وهذه النتيجة تتفةق مةع نتةائج , مما أثر على تحصيلهم الدراسي. الفهم واالستيعاب

 ية:التال
( 2211( ودراسةةةةةةةةةةةةةة)بنتين 2222ودراسةةةةةةةةةةةةةة)الباز, (2226دراسةةةةةةةةةةةةةة )حسةةةةةةةةةةةةةام الةةةةةةةةةةةةةدين ورمضةةةةةةةةةةةةةان 

      (, حيث استخدام النمذجة يسهم في رفع تحصيل الطلبة. 2211ودراسة)أحمد



 
 

 96 

الطلبةةة ببنةةاء خةةرائطهم وتحضةةيرها فةةي  كاشةةتراعلةةى  عملةةت اسةةتراتيجية الخةةرائط العقليةةة كمةةا أن - 
العالقةةات والةةروابط بينهةةا بصةةورة مترابطةةة وغيةةر  المفةةاهيم وتصةةور تنظةةيمالمنةةزل ممةةا سةةاعدهم علةةى 

وتتفةةق هةةذه النتيجةةة مةةع نتةةائج كةةل مةةن الدراسةةات التاليةةة:  , ممةةا أثةةر علةةى تحصةةيلهم الدراسةةي.مجةةزأة
  . (2212( ودراسة )عوجان2211( ودراسة)حوراني2222دراسة)الدوسري

بةةةةين بنةةةةاء الطلبةةةةة لخةةةةرائطهم العقليةةةةة  معةةةةتجاسةةةةتراتيجية النمذجةةةةة والخةةةةرائط العقليةةةةة معةةةةًا بينمةةةةا  -
دراك وفهةةم معلومةةات ومفةةاهيم موضةةوعات الوحةةدة المختةةارة بصةةورة  وتحضةةيرها فةةي المنةةزل إلدخةةال وا 
مترابطةةة, وبةةين بنةةاء نمةةاذجهم المفاهيميةةة بشةةكل تعةةاوني فةةي الصةةف إلخةةراج معلومةةاتهم وتصةةوراتهم 

 م الدراسي. العقلية للمفاهيم التي اكتسبوها, مما أثر على تحصيله
( كونهةةا مقارنةةة بةةين اسةةتراتيجية 2212تختلةةف عةةن نتيجةةة دراسةةة )مرزوقةةي وكةةاميرانهةةذه النتيجةةة و  

. بينمةةا الدراسةةة الحاليةةة جمعةةت بةةين اسةةتراتيجية الخةةرائط العقليةةة خةةرائط التفكيةةر واسةةتراتيجية النمذجةةة
 واستراتيجية النمذجة المفاهيمية القائمة على خرائط التفكير.

ذو  د تفاعل بينو وجإلى  MANOVAتائج الدراسة باستخدام تحليل التباين الثنائي دلت ن -2
بين استراتيجية التدريس وجنس الطلبة في التطبيق  (=2.22إحصائية عند مستوى داللة )داللة 

لالستراتيجية التدريس أكبر , أي أن التحصيل  البعدي الختبار التحصيل الدراسي. وكان حجم األثر
أثر باستراتيجية التدريس أكثر من تأثره بالجنس. مما يعني أن الفروق بين الجنسين الدراسي ت

)طالب وطالبات( على اختبار التحصيل الدراسي ال تتوافق مع الفروق التي تعود الستراتيجية 
التدريس على ذلك االختبار. فاستراتيجية النمذجة لها أثر أكبر بالنسبة للطالبات حيث كانت 

من طالب المجموعة التجريبية األولى في بناء النماذج المفاهيمية  اً والتزام اً كثر اهتمامالطالبات أ
 مدّرستهن التي كانت قادرة على ضبط الطالبات أكثر من الطالب.  إلىوربما يعود 

 : مقياس التفكير العلميمناقشة نتائج  -1-4-2 
,واختبةةار شةةيفيه, وحجةةم  ANOVAي باسةةتخدام تحليةةل التبةةاين األحةةاد –دلةةت نتةةائج الدراسةةة  -1  

( علةةى وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى داللةةة الثالثةةة)فيمةةا يتعلةةق بالفرضةةية  -األثةةر
(=2.22 بةةين متوسةةطات درجةةات طلبةةة المجموعةةات التجريبيةةة الةةثالث والمجموعةةة الضةةابطة فةةي )

ة الةةثالث. كمةةا دلةةت النتةةائج التطبيةةق البعةةدي لمقيةةاس التفكيةةر العلمةةي, لصةةالح المجموعةةات التجريبيةة
 –( لداللةةةة الفةةةروق بةةةين متوسةةةطات درجةةةات الطلبةةةة فةةةي التطبيةةةق القبلةةةي t-testعلةةةى أن قيمةةةة ت )

البعةةةةدي لمقيةةةةاس التفكيةةةةر العلمةةةةي, ذات داللةةةةة إحصةةةةائية لكةةةةل مةةةةن المجموعةةةةات التجريبيةةةةة الةةةةثالث, 
أثةةةر كبيةةةر علةةةى تنميةةةة  التةةةدريس المختةةةارة كةةةان لهةةةا تاسةةةتراتيجياوللمجموعةةةة الضةةةابطة أيضةةةًا. لكةةةن 
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التفكيةةر العلمةةي لةةدى طلبةةة المجموعةةات التجريبيةةة الةةثالث مقارنةةة بالطريقةةة المعتةةادة. وبالتةةالي رفةةض 
 استراتيجية النمذجة واستراتيجية النمذجة والخرائط العقلية معًا. ويالحظ تفوق .الثالثةالفرضية 

لتدريس فةي تنميةة التفكيةر العلمةي لةدى وترجع الباحثة تفوق استراتيجيات التدريس المستخدمة في ا  
 الطلبة في العملية التعليمية التعلمية حيث نجد:  كالطلبة إلى أنها تقوم على اشترا

ففي استراتيجية النمذجة أدى إشراك الطلبة في العملية التعليمية التعلمية مةن خةالل إعطةائهم قةدر  -
لنمذجةةةة بواسةةطة الطلبةةةة فةةي اختيةةةار كبيةةر مةةن الحريةةةة فةةي التفاعةةةل مةةع بعضةةةهم مةةن خةةةالل عمليةةة ا

النمةةةوذج المفةةةاهيمي المناسةةةب وكيفيةةةة بنائةةةه مةةةن بةةةين النمةةةاذج المفاهيميةةةة المختةةةارة كاعتبةةةاره مشةةةكلة 
وبمقارنةةة هةذه النتيجةة مةةع نتةائج كةل مةةن .  تتطلةب حلهةا, ممةا أثةةر علةى تنميةة التفكيةةر العلمةي لةديهم

التةي أكةدت أثةر اسةتخدام النمذجةة علةى تنميةة ( 2226الدراسات التالية: دراسة)حسام الدين ورمضةان
التةةةي أكةةةدت علةةةى تةةةأثير النمذجةةةة علةةةى االسةةةتدالل  (2222مهةةةارات عمليةةةات العلةةةم. ودراسةةةة )البةةةاز

العلمةةةي, وجةةةدت الباحثةةةة أن اسةةةتخدام اسةةةتراتيجية النمذجةةةة المفاهيميةةةة القائمةةةة علةةةى خةةةرائط التفكيةةةر 
مةةن خةةالل بنةةاء نمةةاذج مفاهيميةةة ضةةمن إطةةر  جعلةةت مةةن الطلبةةة توجيةةه تفكيةةرهم باتجةةاه تفكيةةر مجةةرد

     محددة .
محاولة الطلبة التعبير عن المفاهيم والمعلومات بالصور  بينما في استراتيجية الخرائط العقلية فإن - 

والرموز, وتنظيم المعلومات على شكل أغصان, وتصنيف المعلومات حسب الغصن يستلزم قدرًا 
كما أن بناء الخريطة فرصة لتنمية التفكير اإلبداعي من خالل:  .التفكير الحسي البصريعاليًا من 

وبالتالي فان استخدام  ابتكار الشكل العام للخريطة وابتكار رسومات ورموز للمعلومات اللفظية
استراتيجية الخرائط العقلية يؤثر على تنمية التفكير العلمي لدى الطلبة, وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة 

 .( حيث استخدام الخرائط العقلية يؤثر على تنمية مهارات التفكير االبداعي 2212دراسة)فارس
أثرت علةى )الجديد في هذه الدراسة الحاليةة(وبالتالي فإن استراتيجية النمذجة والخرائط العقلية معًا  -

مةةةن جهةةةد ذهنةةةي للجمةةةع بةةةين الخةةةرائط العقليةةةة  تنميةةةة التفكيةةةر العلمةةةي لةةةدى الطلبةةةة وذلةةةك  لمةةةا بةةةذلوه
خراجهةةةاالمعلومةةةة  إدخةةةالأي الةةةربط بةةةين  والنمةةةاذج المفاهيميةةةة وكةةةذلك الجمةةةع بةةةين التفكيةةةر الحسةةةي  وا 

 . البصري والتفكير المجرد
ذو  د تفاعةةةل بةةةينو وجةةةل MANOVA الثنةةةائيودلةةةت نتةةةائج الدراسةةةة باسةةةتخدام تحليةةةل التبةةةاين  -2

( بين استراتيجية التدريس وجنس الطلبة في التطبيق =2.22لة )داللة إحصائية عند مستوى دال
تنميةةةة . وكةةةان حجةةةم األثةةةر لالسةةةتراتيجية التةةةدريس أكبةةةر , أي أن لمقيةةةاس التفكيةةةر العلمةةةيالبعةةةدي 

تةةةأثر باسةةةتراتيجية التةةةدريس أكثةةةر مةةةن تةةةأثره بةةةالجنس. ممةةةا يعنةةةي أن الفةةةروق بةةةين  التفكيةةةر العلمةةةي
ال تتوافةةةةق مةةةةع الفةةةةروق التةةةةي تعةةةةود  مقيةةةةاس التفكيةةةةر العلمةةةةيالجنسةةةةين )طةةةةالب وطالبةةةةات( علةةةةى 
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. فاستراتيجية النمذجة لها أثر أكبر بالنسبة للطالبات حيةث المقياسالستراتيجية التدريس على ذلك 
مةةةن طةةةالب المجموعةةةة التجريبيةةةة األولةةةى فةةةي بنةةةاء النمةةةاذج  اً والتزامةةة اً كانةةةت الطالبةةةات أكثةةةر اهتمامةةة

ثةةة أثنةةاء تطبيقهةةا للتجربةةة الميدانيةةة وجةةود فةةروق بةةين الجنسةةين فةةي حيةةث الحظةةت الباح المفاهيميةةة
, فكةان لةديهن شةغف فةي اختيةار وبنةاء نمةاذجهن المفاهيميةة, كمةا التدريس الجديدة ةتقبل استراتيجي

أن تفاعل الطالبات مع مدّرستهن بدا واضحًا أكثر من الطالب مما أثر على تنمية التفكير العلمي 
  .الطالبلديهن بشكل أكبر من 

 لها أثر أكبر بالنسبة للطالب حيث كان الطالب أكثرواستراتيجية النمذجة والخرائط العقلية معًا  
وأكثر تفاعاًل معها وربما يعود ذلك إلى مدّرسهم من طالبات نفس المجموعة التجريبية الثالثة  التزاماً 

هم بأنهم موضع تحدي مع الذي يتمتع بشخصية قوية قادرة على ضبطهم بشكل جيد, كما أن شعور 
الطالبات حفزهم على التعامل بشكل أكثر جدية من الطالبات مع االستراتيجية المستخدمة فأدى إلى 

  ظهور تلك الفروق.  
أي أن التفكير العلمي تأثر باختالف االستراتيجية بشكل أكبر بكثير من تأثره بالجنس. قد يعود  

وبناء النماذج المفاهيمية ساعد الطالب في فهم واستيعاب ما  ذلك إلى بناء الخرائط العقلية واختيار
 يتعلمونه, والقيام بالتفكير للوصول إلى المعرفة.

 ارتباط ذو داللة دو وجودلت نتائج الدراسة باستخدام معامل االرتباط بيرسون إلى  -*
 درجات الطلبة في المجموعات التجريبية الثالث على االختبار متوسطيبين  إحصائية

وهذا  .درجاتهم على مقياس التفكير العلمي في التطبيق البعديالتحصيلي, ومتوسطات 
االرتباط يدل على وجود عالقة ارتباط إيجابية طردية بين االختبار التحصيلي ومقياس 

 التفكير.
طلبة المجموعات  مشاركةستراتيجيات التدريس المختارة في األثر اإليجابي لالوهذا يعود إلى  

لمدة زمنية طويلة )تقريبًا فصل  بية الثالث في العملية التعليمية التعلمية بصورة إيجابيةالتجري
للتوصل إلى المعارف والمعلومات من خالل  دراسي كامل أي حوالي ثالثون حصة درسية(

بناء الخرائط والنماذج وممارستهم للمالحظة والتصنيف والتنظيم لهذه المعلومات مما أدى إلى 
 يهم.حصيل الدراسي وتنمية التفكير العلمي لدزيادة الت
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 : الدراسة مقترحات -1-1
قةةةد تسةةةهم فةةةي تحسةةةين العمليةةةة التةةةي  مقترحةةةاتتةةةورد الباحثةةةة بعةةةض ال الدراسةةةةفةةةي ضةةةوء نتةةةائج     

 التعلمية: –التعليمية 
ن مةةةن قبةةةل المدرسةةةين والمةةةوجهي لعقليةةةةخةةةرائط ااسةةةتراتيجيتي النمذجةةةة والكةةةل مةةةن  تبنةةةي اسةةةتخدام -1

 .ولتنمية التفكير العلمي لدى الطلبةفعالة للتعلم استراتيجيات لين في مجال العلوم كو والمسؤ 
خةرائط استراتيجيتي النمذجةة والكل من على استخدام القائمين على العمل العلوم  يمدرس تدريب -2

 .من خالل ورش تعليمية خاصة في التدريس العقلية
 الخاصة بمواضيع معينة . ية والنماذج المفاهيميةالعقل تضمين المناهج بعض الخرائط -3
أداة تقةةةويم لقيةةةاس فهةةةم الطلبةةةة للمفةةةاهيم  لعقليةةةة والنمةةةاذج المفاهيميةةةةخةةةرائط االكةةةل مةةةن اسةةةتخدام  -4

دراك ما بينها من عالقات  .لمواد مختلفة العلمية , وا 
 والخةةرائط العقليةةة اسةةتراتيجيتي النمذجةةةتةةدريب طلبةةة معلةةم الصةةف بكليةةات التربيةةة علةةى اسةةتخدام  -5
 إلثراء العملية التعليمية .  ,التدريس في
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رسةالة دكتةوراه غيةر منشةورة ,  ,على تحصيل طالب الصف األول الثانوي وتفكيترهم العلمتي

  معهد الدراسات والبحوث التربوية, جامعة القاهرة.
, دار الكتةةاب الجةةامعي, ارات التفكيتترالعمليتتات الذهنيتتة ومهتت, 2222الجمةةل, محمةةد جهةةاد,  -

 العين, االمارات العربية المتحدة. 
فاعلية برنامج تدريبي وفق النمذجة قائم على استخدام  ,2212ماف, أمينة ,حاج  -

مصادر المعلومات المكتبية في تنمية مهارات التفكير األساسية والتحصيل لدى طلبة 
غير منشورة, كلية التربية,  دكتوراهرسالة  ,الصف الخامس في مادة الدراسات االجتماعية

 .جامعة دمشق
فاعليةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةدخل بنةةةةةةةةةةاء النمةةةةةةةةةةاذج  ,2226حسةةةةةةةةةةام الةةةةةةةةةةدين, ليلةةةةةةةةةةى, ورمضةةةةةةةةةةان, حيةةةةةةةةةةاة , -

العقليةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي اسةةةةةةةةةةتيعاب المفةةةةةةةةةةاهيم وعمليةةةةةةةةةةات العلةةةةةةةةةةم واالتجةةةةةةةةةةاه نحةةةةةةةةةةو دراسةةةةةةةةةةة أجهةةةةةةةةةةزة 
 مجلتتتتتتتتتة التربيتتتتتتتتتة العلميتتتتتتتتتة جسةةةةةةةةةم اإلنسةةةةةةةةةان لتالميةةةةةةةةةذ الصةةةةةةةةةف السةةةةةةةةةادس االبتةةةةةةةةةدائي ,

 ة المصرية للتربية العلمية , كلية التربية,  جامعة عين شمس., الجمعي

, تنميتتتة المفتتتاهيم الرياضتتتية لتتتدى طفتتتل الريتتتاض, 2221حسةةةب  , محمةةةد عبةةةد الحلةةةيم,  -
 المكتبة العصرية, مصر.

أثر استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في تحصيل  ,0200حوراني, حنين سمير صالح , -
العلوم وفي اتجاهاتهم نحو العلوم في المدارس الحكومية في طلبة الصف التاسع في مادة 

 .األنترنتبحث منشور في مدينة قلقيلة, 
 .نالمسيرة, األرد, دار 1, طمهارات التدريس الصفي,  2222الحيلة, محمد محمود,  -
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, أثةةر اسةةتخدام اسةةتراتيجية مةةا وراء المعرفةةة فةةي تةةدريس 2222خطةةاب, أحمةةد علةةى إبةةراهيم,  -
ى التحصةةيل وتنميةةة التفكيةةر اإلبةةداعي لةةدى تالميةةذ الحلقةةة الثانيةةة مةةن التعلةةيم الرياضةةيات علةة

, كلية التربية, جامعة  اإللكترونية, المكتبة األنترنتمنشورة في األساسي, رسالة ماجستير 
 الفيوم. 

في تحصيل طلبة  األنترنتموقع تعليمي تفاعلي على شبكة , 2229لخطيب, حمزة علي,ا -
,رسةةالة ماجسةةتير غيةةر منشةةورة ,كليةةة وي العلمتتي لمتتادة علتتم األحيتتاء الصتتف الثتتاني الثتتان

 جامعة دمشق. التربية ,
فعالية استخدام خرائط التفكير في تحصيل الكيمياء وتنمية بعض  .2222, الخليفة, فاطمة -

لتفكير وعادات العقل لدى طالبات الصف الحادي عشر بسلطنة عمان. دراسة  مهارات
 امعة بنها, سلطنة عمان., جاألنترنتمنشورة في 

أثر استراتيجيتي دورة التعلم , 2226 , سالم عبد العزيز , والعليمات, علي مقبلالخوالدة -
وخريطة المفاهيم على التحصيل في األحياء والتفكير العلمي لدى طالب الصف األول 

 , جامعة البحرين.  مجلة العلوم التربوية والنفسيةبحث ,  , الثانوي
, منشةةورات  , طرائتتق تتتدريس العلتتوم الطبيعيتتة2002صةةالح الشةةهابي ,و ,  الدبسةةي ,أحمةةد -

 جامعة دمشق.
أثر التدريس باستخدام خرائط المعرفة في التحصيل  ,2222, الدوسري, لطيفة محمد أحمد -

 ,الدراسي واالحتفاظ بالمعلومات في مادة االجتماعيات لتلميذات الصف الخامس االبتدائي
 .229,  ر(, سبتمب2) 2 ,مملكة البحرين لنفسية,مجلة العلوم التربوية وا

 , دار , البحتتتث العلمتتتي أساستتتياته النظريتتتة وممارستتتته العمليتتتة 2222دويةةةدري, رجةةةاء , -
 الفكر, دمشق.

, أثةةةر اسةةةتخدام حقائةةةب العمةةةل فةةةي تنميةةةة التفكيةةةر فةةةي العلةةةوم 2222ديةةةاب, ميةةةادة سةةةهيل,  -
, األنترنتتمنشتورة فتي ماجسةتير واالحتفاظ بها لدى طلبة الصف السةابع األساسةي, رسةالة 

 كلية التربية, الجامعة اإلسالمية, غزة.
 , دار الشروق , عمان .2, طأساليب تدريس العلوم , 1999زيتون ,عايش , -
, طرائتق تتدريس العلتوم, 2229سةعيدي, عبةد   بةن خمةيس والبلوشةي, سةليمان بةن محمةد, -

 دار المسيرة, عمان, األردن.
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 تربيتتتة الستتتكانية فتتتي تتتتدريس الجغرافيتتتا دراستتتة تجريبيتتتة فتتتيال,  1996, طةةةاهر , سةةةلوم  -
,  تدريس الوحدات السكانية وفق نظريتة التنظم فتي المرحلتة اإلعداديتة فتي مدينتة دمشتق

 رسالة دكتوراه غير منشورة , جامعة دمشق , كلية التربية , دمشق .
 طلبتة م لتدىأثر طريقة دورة التعلم فتي التحصتيل وعمليتات العلت ,2008السويدي, برلنتةي, -

 دمشق. ةمنشورة, جامعرسالة دكتوراه غير  الصف األول الثانوي في مادة األحياء,

الفكةر , دار 1,ط نمو المفتاهيم العلميتة لألطفتال, 2000الشربيني, زكريا; صادق, يسريه,  -
 , القاهرة.يالعرب

ربية مجلة كلية الت, بعض معوقات تنمية التفكير لدى الطالب, 2226 , السيد علي, شهده -
 .12 9, الشهر سبتمبر, ص 2, الجزء بالزقازيق

اكتستتاب مهتتارة الحتتوار لتتدى طتتالب الصتتف األول الثتتانوي , 2222صةليبي, محمةةد سةليمان, -
غيةةةر منشةةةورة ,كليةةةة التربيةةةة جامعةةةة  , رسةةةالة دكتةةةوراهوعالقتتتته بالتحصتتتيل فتتتي متتتادة العلتتتوم

 دمشق.

 لعربةةي,ا , دار الفكةةرستتانيةاإلنتحليتتل المحتتتوى فتتي العلتتوم , 2224رشةةدي أحمةد,  طعيمةة, -
 القاهرة.

فاعلية استخدام خرائط المفاهيم في تدريس مادة علم األحياء وأثتره فتي , 2229طه, هند, -
رسةةالة ماجسةةتير, غيةةر منشةةورة, التحصتتيل الدراستتي لطلبتتة الصتتف الثتتاني الثتتانوي العلمتتي, 

 كلية التربية جامعة دمشق.
, دار 1طات الحديثة في تتدريس العلتوم,االتجاه,2001مصطفى عبد السالم, عبد السالم, -

 الفكر العربي, القاهرة .
 , دار الثقافة, عمان.تعليم التفكير ومهاراته, 2222عبد العزيز, سعيد,  -
فاعلية خرائط التفكير في تنمية عادات العقل ومفهوم الذات  ,2212, وضحى, العتيبي -

 ,لملك سعود, دراسة منشورةاألكاديمي لدى طالبات قسم األحياء بكلية التربية جامعة ا
 . 222-199( ,1) 2 مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية,

, أثةةةر اسةةةتخدام اسةةةتراتيجية المتشةةةابهات فةةةي تةةةدريس العلةةةوم 2212العضةةةيلة, سةةةعود رشةةةدان, -
لتنميةةة التحصةةيل واالتجةةاه نحةةو المةةادة لةةدى طةةالب الصةةف األول المتوسةةط بمحافظةةة المهةةد 

المملكةةةةة العربيةةةةة السةةةةعودية,  أم القةةةةرى, ةالتربيةةةةة, جامعةةةةة ماجسةةةةتير, كليةةةةة التعليميةةةةة, رسةةةةال
 .األنترنتمنشورة في 
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تطوير مقياس لمهارات التفكير العلمي لطلبة  ,2229 آخرون,و  , علي مقبل,العليمات -
-222, العدد الثاني, 24, مجلد  مجلة جامعة دمشقدراسة منشورة . , المرحلة الثانوية

226. 
تصةةةميم ودراسةةةة فاعليةةةة برنةةةامج تعلمةةةي باسةةةتخدام الخةةةرائط , 2212سةةةليمان, عوجةةةان, وفةةةاء -

الذهنية في تنمية مهارات األداء المعرفةي فةي مسةاق تربيةة الطفةل فةي اإلسةالم لةدى طالبةات 
التربويتتتتة الدوليتتتتة  ةالمجلتتت القصةةةةيم,. كليةةةة التربيةةةةة ,جامعةةةة كليةةةة األميةةةرة عاليةةةةة الجامعيةةةة

 .  244حزيران, يونيو, ص (,6(,العدد)2, المجلد )المتخصصة
فاعلية برنامج لتدريب معلمات رياض األطفال على تنمية بعض , 2229عويس , رزان ,  -

, رسةالة دكتةوراه غيةر منشةورة , كليةة التربيةة , جامعةة مهارات التفكير لدى أطفتال الروضتة 
 دمشق .

, اتته الصتفيةسيكولوجيا التتعلم وتطبيق ,2212غباري, ثائر أحمد وأبو شعيرة, خالد محمةد, -
 مكتبة المجتمع العربي, عمان, األردن.

,أثةةةر اسةةةتخدام اسةةةتراتيجية خةةةرائط العقةةةل فةةةي اكتسةةةاب 2212فةةةارس, محمةةةود جمعةةةه بنةةةي,  -
لةةةدى طةةةالب المرحلةةةة المتوسةةةطة فةةةي  اإلبةةةداعيالمفةةةاهيم التاريخيةةةة وتنميةةةة مهةةةارات التفكيةةةر 

, 21, المجلةةةد والنفستتتية مجلتتتة الجامعتتتة اإلستتتالمية للدراستتتات التربويتتتةالمدينةةةة المنةةةورة, 
 . 94-29, أكتوبر, ص 4العدد

-        http://www.iugaza.edu.ps/ar/periodical6807-ISSN1726     

2/11/2314 
 , دار الفكر, عمان, األردن.نظريات التعلم والتعليم, 2222قطامي, يوسف محمود, -

     الختتترائط المفاهيميتتتة أسستتتها النظريتتتة,  2005محمةةةد أحمةةةد, ,الروسةةةان ;يوسةةةف,قطةةةامي  -
 , دار الفكر, عمان ,األردن. 1ط  تطبيقات على دروس القواعد العربية,

 , منشورات جامعة دمشق.2,طأصول التدريس, 1999يونس, ,ناصر ;فخر الدين ,القال -

متعدد الوسائط قائم على نظرية  فاعلية برنامج مقترح, 2226, زبيدة محمد قرني  محمد , -
لدى  لإلنجازالذكاءات المتعددة على التحصيل وتنمية بعض مهارات التفكير والدافعية 
مجلة كلية  -بحث  ,تالميذ الصف األول اإلعدادي ذوي صعوبات التعلم في مادة العلوم 

 .99, ص 2226الشهر سبتمبر  62العدد 2الجزء ,التربية بالمنصورة 
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, فاعليةةةة اسةةةتراتيجيتي النمذجةةةة والتلخةةةيص فةةةي عةةةالج 2212بةةةد الةةةرزاق مختةةةار, محمةةةود ,ع -
صعوبات فهم المقروء وخفض قلق القراءة لةدى الدارسةات المةدارس الصةديقة للفتيةات, بحةث 

, 21العربيةةة المتحةةدة, العةةدد اإلمةةارات, جامعةةة المجلتتة الدوليتتة لألبحتتاث التربويتتةمنشةةور, 
 .229-222ص

 -مفهومها-صعوبات التعلم, 2222عادل عبد   محمد, مجموعة مؤلفين, ترجمة -
 .نالفكر, عمادار التعلم العالجي, - بيعتهاط
منشةةةورات  , 4ط, القيتتتاس والتقتتتويم فتتتي التربيتتتة الحديثتتتة, 2222, امطةةةانيوس مخائيةةةل , -

 دمشق.  جامعة دمشق,
االختبتتتارات والمقتتتاييس فتتتي العلتتتتوم , 2222 أمةةةين علةةةي, ,سةةةليمان ;صةةةالح أحمةةةد, مةةةراد -

 دار الكتاب الحديث, القاهرة. ,وخصائصها هاإعدادالنفسية والتربوية خطوات 
, دراسة مقارنة ألثر استخدام كل من استراتيجية 2212مرزوقي, رعد وفتاح , كامران, -

التدريس بخرائط التفكير القائمة على الدمج واستراتيجية النمذجة على مهارات االتصال 
 .األنترنتمنشورة في ة الرياضيات لدى الطالب, دراسة اللفظي والقدرة القرائية في ماد

أثر الدمج في تدريس العلوم بين خرائط المفاهيم والتعلم  ,2229 ,رابعة زكريامعابدة,  -
التعاوني في اكتساب المفاهيم العلمية لدى طلبة الصف التاسع األساسي. رسالة ماجستير 

 .ن, جامعة اليرموك ,اربد, األرداألنترنتمنشورة في 
أثر استخدام نموذج استقصائي مقترح لتدريس مادة الفيزيتاء  , 2229المعمري , محمد , -

لطلبتتة الصتتتف الثتتتامن متتتن التعلتتتيم األساستتتي فتتتي تحصتتتيلهم الدراستتتي وتفكيتتترهم العلمتتتي 
 , رسالة دكتوراه غير منشورة , كلية التربية , جامعة دمشق .واتجاهاتهم نحوه

أثر استخدام خرائط التفكير في تدريس مادة ,  2212, مقبل , سعيد وبن العزمية, عالل -
االقتصاد على تنمية الفهم واالتجاه لدى طالبات الصف الثاني الثانوي األدبي بمحافظة 

 . 91-61(, 2) 4, المجلة العربية لتطوير التفوقالجمهورية اليمنية, دراسة منشورة ,عدن 
تكتتتاملي لطريقتتتتي عصتتتف التتتدماغ أثتتتر االستتتتخدام ال, 2229المقةةةداد, زريةةةاف عبةةةد القةةةادر, -

والمناقشة فتي تتدريس علتم األحيتاء والبيئتة علتى التحصتيل الدراستي لطلبتة الصتف األول 
 غير منشورة ,كلية التربية جامعة دمشق. رسالة ماجستير الثانوي واتجاهاتهم نحوها,

 , منشورات جامعة دمشق . , التعلم ونظرياته 2222منصور, علي ,  -
فاعليتتتتة برنتتتتامج لتنميتتتتة مهتتتتارات التفكيتتتتر المرتبطتتتتة بحتتتتل ,  ,2222منصةةةةور, غسةةةةان,  -

 رسالة دكتوراه غير منشورة , كلية التربية , جامعة دمشق . ,المشكالت
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طتترق و أستتاليب واستتتراتيجيات  , 2003منةةى, ,عبةةد الهةةادي; يراشةةد, علةة ;دالنجةةدي, أحمةة -
 , دار الفكر العربي, القاهرة .1, ط حديثة في تدريس العلوم

فاعلية استخدام الخرائط الذهنية على تحصيل بعض , 2229ل أحمد إبراهيم,هدي وقاد, -
, لطالبات الصف األول ثانوي الكبيرات بمدينة مكة المكرمة األحياءموضوعات مقرر 

 رسالة ماجستير منشورة, كلية التربية جامعة أم القرى, المملكة العربية السعودية. 
للصف الثاني الثانوي العلمي,  و األرض  حياء,كتاب علم األ 2214-2212 ,وزارة التربية -

 الجمهورية العربية السورية.
 دليةةةل المعلةةةم لكتةةةاب علةةةم األحيةةةاء و األرض  للصةةةف الثةةةاني, 2214-2212وزارة التربيةةةة, -

 الثانوي العلمي, الجمهورية العربية السورية.
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 الملخص باللغة العربية
 :مقدمة الدراسة -1
مدرسي العلةوم فال بد من  مكانة رفيعة في البرنامج الدراسي للمتعلم, يحتل العلومتدريس بما أن     

التفكيةةر, وتطبيةةق اسةةتراتيجيات  إلةةىالةةتعلم ومةةن المعرفةةة  إلةةىاالنتقةةال بالعمليةةة التربويةةة مةةن التعلةةيم 
وطرائةةق تةةدريس نشةةطة أو فعالةةة تفّعةةل المتعلمةةين وتسةةاعدهم علةةى البحةةث والتفكيةةر مةةن خةةالل تهيئةةة 

ة بعيدًا عةن عمليةة التلقةين مواقف تمكن المتعلمين من اكتساب المعارف والحقائق والمعلومات العلمي
 اسةةةةةتراتيجيةتدريسةةةةةية جديةةةةدة فةةةةي تةةةةدريس العلةةةةوم مثةةةةل  اسةةةةتراتيجياتوبالتةةةةالي فةةةةإن تبنةةةةي والحفةةةةظ. 
 Mind Mapsالعقلية/الذهنيةةةة/الختتترائط  واستتتتراتيجية  Modeling strategyالنمذجةةةة

strategy ة المختلفةيمكن أن يساعد المتعلمين على إثراء معلوماتهم وتنمية مهاراتهم العقلي . 
 

 :الدراسةشكلة م 2-
 تم تحديد الحل المقترح لمشكلة الدراسة باإلجابة عن السؤال التالي :

الثةاني  تحصةيل الدراسةي لطلبةة الصةفأثر استخدام استراتيجيتي النمذجة والخرائط العقليةة علةى الما 
 و تفكيرهم العلمي ؟ الثانوي العلمي

 

 :الدراسةأهداف  -3 
 الخرائط  –ثر استخدام كل من استراتيجيات التدريس المختارة )النمذجة الكشف عن أ -2-1

 النمذجة والخرائط العقلية معًا( مقارنة بالطريقة العادية في تحصيل طلبة الصف  -العقلية        
 الثاني الثانوي العلمي في محافظة القنيطرة لمفاهيم مادة علم األحياء وتنمية تفكيرهم العلمي         

 تبعًا للجنس )طالب وطالبات(.        
  –الوقوف على االختالف بين استخدام كل من استراتيجيات التدريس المختارة )النمذجة  -2-2

 النمذجة والخرائط العقلية معًا( في تحصيل طلبة الصف الثاني الثانوي  -الخرائط العقلية       
 لم األحياء وتنمية تفكيرهم العلمي تبعًا للجنس العلمي في محافظة القنيطرة لمفاهيم مادة ع       
 )طالب وطالبات(.       

 التحصيل الدراسي والتفكير العلمي.تعّرف العالقة االرتباطية بين  -2-2
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 (:α  = 0.05الفرضيات التالية عند مستوى داللة )  راختبا: تم  الدراسةفرضيات  -4
التجريبيةةةة  متوسةةةطات درجةةةات طلبةةةة المجموعةةةات ال توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية بةةةين -4-1

النمذجةةةةة والخةةةةرائط  -الخةةةةرائط العقليةةةةة -اسةةةةتراتيجيات: النمذجةةةةةالثالث)التةةةةي تةةةةم تدريسةةةةها باسةةةةتخدام 
فةةةي  (بالطريقةةةة العاديةةةةطلبةةةة المجموعةةةة الضةةةابطة)التي تةةةم تدريسةةةها  درجةةةاتمتوسةةةط ( و العقليةةةة معةةةاً 

 الختبار التحصيل الدراسي. التطبيق البعدي
( بةةين اسةةتراتيجية التةةدريس وجةةنس الطلبةةة فةةي α=2.22ال يوجةةد تفاعةةل ذو داللةةة إحصةةائية) -4-2

 التطبيق البعدي الختبار التحصيل الدراسي.
التجريبيةةةة  ال توجةةةد فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية بةةةين متوسةةةطات درجةةةات طلبةةةة المجموعةةةات -4-2

النمذجةةةةة والخةةةةرائط  -رائط العقليةةةةةالخةةةة -اسةةةةتراتيجيات: النمذجةةةةةالثالث)التةةةةي تةةةةم تدريسةةةةها باسةةةةتخدام 
فةةةي  (بالطريقةةةة العاديةةةةطلبةةةة المجموعةةةة الضةةةابطة)التي تةةةم تدريسةةةها  درجةةةاتمتوسةةةط ( و العقليةةةة معةةةاً 

 .لمقياس التفكير العلمي التطبيق البعدي
( بةةين اسةةتراتيجية التةةدريس وجةةنس الطلبةةة فةةي α=2.22ال يوجةةد تفاعةةل ذو داللةةة إحصةةائية) -4-4

 اس التفكير العلمي.التطبيق البعدي لمقي
متوسةةطات درجةةات  بةةين (α=2.22ارتبةةاط ذو داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى داللةةة ) دال يوجةة -4-2

طلبةةةة المجموعةةةات التجريبيةةةة الةةةثالث علةةةى اختبةةةار التحصةةةيل الدراسةةةي, ومتوسةةةطات درجةةةاتهم علةةةى 
 مقياس التفكير في التطبيق البعدي.

 لتجريبي.المنهج ا الدراسةاستخدم في  :الدراسةمنهج  -1
 :الدراسةالمجتمع األصلي وعينة  -1
المجتمةةةع األصةةةلي : طلبةةةة الصةةةف الثةةةاني الثةةةانوي العلمةةةي )طةةةالب وطالبةةةات( فةةةي المةةةدارس  -6-1

 . 2212-2214الثانوية في محافظة القنيطرة للعام الدراسي 
 وهي: الدراسةوقد تم اختيارها بطريقة مقصودة لضرورة  الدراسةعينة  -6-2
( طالةةةب مةةةن ثانويةةةة خةةةان أرنبةةةة 12( طالةةةب وطالبةةةة حيةةةث )22عةةةددها ) الضةةةابطة:المجموعةةةة  -*

 .من ثانوية سليم السامية للبنات في خان أرنبة طالبة (12)للبنين, و
 التجريبية وهي ثالث شعب مختلطة في ثالث مدارس منفصلة وهي: اتالمجموع -*
 (.النمذجة) ينة البعثمد( طالبًا وطالبة في مدرسة 22شعبة واحدة مختلطة عددها ) -1
 (.الخرائط العقلية)بلدة جبا( طالبًا وطالبة في مدرسة 29شعبة واحدة مختلطة عددها ) -2
النمذجة والخةرائط العقليةة )بلدة الكوم( طالبًا وطالبة في مدرسة 29شعبة واحدة مختلطة عددها ) -2
 (.معاً 
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 :الدراسةأدوات  -7
 .النماذج المفاهيميةإعداد  -2-1
 عداد الخرائط العقلية.إ  -2-2
 إعداد االختبار التحصيلي .  -2-2
 .  مقياس التفكير العلميإعداد  -2-4
 .إعداد دليل معلم  -2-2
 (:α=2.22كانت نتائج الدراسة على الشكل التالي عند مستوى داللة إحصائية): الدراسةنتائج  -2
التجريبيةةةةة  لمجموعةةةةاتد فةةةةروق ذات داللةةةةة إحصةةةةائية بةةةةين متوسةةةةطات درجةةةةات طلبةةةةة او وجةةةة -9-1

النمذجةةةةة والخةةةةرائط  -الخةةةةرائط العقليةةةةة -اسةةةةتراتيجيات: النمذجةةةةةالثالث)التةةةةي تةةةةم تدريسةةةةها باسةةةةتخدام 
فةةةي  (بالطريقةةةة العاديةةةةطلبةةةة المجموعةةةة الضةةةابطة)التي تةةةم تدريسةةةها  درجةةةاتمتوسةةةط ( و العقليةةةة معةةةاً 

ة الةةثالث يعةةزى السةةتخدام لصةةالح المجموعةةات التجريبيةة الختبةةار التحصةةيل الدراسةةي التطبيةةق البعةةدي
 .استراتيجيات التدريس الجديدة, وكان حجم أثر االستراتيجيات كبيرًا 

( بةةةةين اسةةةتراتيجية التةةةةدريس وجةةةنس الطلبةةةةة فةةةةي α=2.22يوجةةةد تفاعةةةةل ذو داللةةةة إحصةةةةائية) -9-2
 .التطبيق البعدي الختبار التحصيل الدراسي , لوجود أثر للتفاعل بين االستراتيجية والجنس  

التجريبيةةةةة  د فةةةةروق ذات داللةةةةة إحصةةةةائية بةةةةين متوسةةةةطات درجةةةةات طلبةةةةة المجموعةةةةاتو وجةةةة -9-2
النمذجةةةةة والخةةةةرائط  -الخةةةةرائط العقليةةةةة -اسةةةةتراتيجيات: النمذجةةةةةالثالث)التةةةةي تةةةةم تدريسةةةةها باسةةةةتخدام 

فةةةي  (بالطريقةةةة العاديةةةةطلبةةةة المجموعةةةة الضةةةابطة)التي تةةةم تدريسةةةها  درجةةةاتمتوسةةةط ( و العقليةةةة معةةةاً 
لصةةةالح المجموعةةةات التجريبيةةةة الةةةثالث يعةةةزى السةةةتخدام  لمقيةةةاس التفكيةةةر العلمةةةي لبعةةةديالتطبيةةةق ا

 .استراتيجيات التدريس الجديدة, وكان حجم أثر االستراتيجيات كبيرًا 
( بةةةةين اسةةةتراتيجية التةةةةدريس وجةةةنس الطلبةةةةة فةةةةي α=2.22يوجةةةد تفاعةةةةل ذو داللةةةة إحصةةةةائية) -9-4

 .لوجود أثر للتفاعل بين االستراتيجية والجنس   التطبيق البعدي لمقياس التفكير العلمي.
متوسطات درجات طلبةة  بين (α=2.22ارتباط ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) وجود -9-2

المجموعةةات التجريبيةةة الةةثالث علةةى اختبةةار التحصةةيل الدراسةةي, ومتوسةةطات درجةةاتهم علةةى مقيةةاس 
 التفكير في التطبيق البعدي.
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 اسةالدر مالحق 
 قائمة بأسماء السادة المحكمين . -1
 دليل المعلم . -2
   االختبار التحصيلي . -2
   مفتاح إجابات االختبار التحصيلي . -4
 مقياس التفكير العلمي. -2
 مفتاح إجابات مقياس التفكير العلمي. -6
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 (  قائمة بأسماء السادة المحكمين1رقم  )  الملحق
 من كلية التربية :السادة المحكمون 

 علم النفس التقويم والقياس المناهج وطرائق التدريس
 د. غسان منصور د. رنا قوشحة أ.د. فواز العبد  

  د. عزيزة رحمة أ.د. أحمد عصام الدبسي
  قمر األبرش د. محمد جهاد الجمل
   د. محمد صليبي 
   د. خلود الجزائري
   د. سيناء الجشي.

   لفارس.د. ابتسام ا
   د. رويدة حمدان

   كحيل لد. أم
   د. خلود بركة
   د. وفاء العيسى

   د. أمين شيخ محمد
   نور الهدى عاليا

   رندة ساري
 

  اختصاص مادة علم األحياء:السادة المحكمون من مديرية تربية القنيطرة  -*
 مروان الخالد. الموجه االختصاصي: -1
 .ين محمد عليمحي الدالمدّرس :   -2
 .نادية العلي:  ةالمدّرس -2
 .يمان زيتونإ المدّرسة : -4
 .هيفين عباس:  ةالمدّرس -2
 . هبة الفار المدّرسة :  -6
 .حنان غانم : ةالمدّرس -2
 
 



 
 

 114 

 ( دليل المعلم2ملحق رقم )ال
 يشمل هذا الدليل:

 مقدمة الدليل. -أوالً 
 أهداف الدليل. -ثانياً 
 وبناء النماذج المفاهيمية.ة النمذجنبذة عن  -ثالثاً 
 .عقلية وبنائهاخرائط النبذة عن ال -رابعاً 
 .(اإلنسانبعض الوظائف الحيوية عند ) الرابعة أهمية تدريس الوحدة -خامساً 
 .(اإلنسانالرابعة )بعض الوظائف الحيوية عند  األهداف العامة للوحدة -سادساً 
 يات التدريس الثالثاستراتيجخطة السير في الدرس باستخدام  -اً بعسا

 .النمذجة والخرائط العقلية معًا( –الخرائط العقلية  –)النمذجة        
 2214/2212الجدول الزمني لتوزيع الدروس خالل الفصل الدراسي الثاني للعام -ثامناً 
( ويشمل كل اإلنسانبعض الوظائف الحيوية عند ) الرابعةإعداد دروس الوحدة  -تاسعاً 

 درس على:
 النقاط التعليمية. -1      
 الخاصة بالدرس. التعليميةاألهداف  -2      
 المعدة للدرس.النماذج المفاهيمية  -2      
 لدرس.لالمعدة  عقليةالالخرائط  -4      
 .المستخدمة الوسائل التعليميةاألدوات و التقانات التربوية: األجهزة و  -2      
 تقويم الدرس ويتضمن: -6      
 التقويم البنائي: يحدث أثناء نشاط الدرس. -*        
 التقويم النهائي: يحدث في نهاية الدرس لقياس مدى تحقيق  -*        

 األهداف حسب تصميم الدرس.               
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 دليل المعلم
 مقدمة الدليل:  -أوال  
بعض األحياء وهي وحدة ) من كتاب علم الرابعةيأتي دليل المعلم في تدريس الوحدة الدراسية      

الخرائط  –استراتيجيات التدريس الثالث )النمذجة ( باستخدام اإلنسانالوظائف الحيوية عند 
لطلبة الصف الثاني الثانوي العلمي في إطار تحديث  النمذجة والخرائط العقلية معًا( –العقلية 

للمدّرس إلى األسلوب المناسب مناهج وتطوير طرائق تدريس علم األحياء بما يكفل التوجيه السليم 
في تعليم هذه المادة وتعلمها وبما يكفل للمدّرس تفعيل دوره في  هذه االستراتيجيات الثالثالستخدام 

 العملية التعليمية التعلمية. 

 أهداف الدليل:  -ثانيا  
 سات على:سين والمدرّ يهدف هذا الدليل إلى تعريف المدرّ       

  معًا( النمذجة والخرائط العقلية –الخرائط العقلية  –)النمذجة  لثالثاستراتيجيات التدريس ا -1
 ال.لوصول إلى تعلم فعّ حاولة الم     

 في تدريس علم األحياء. كل من االستراتيجيات السابقةكيفية استخدام  -2
األساليب المتبعة في إعداد الدروس والتي قد تساعد على تحقيق فهم أفضل لموضوعات  -2

 .الدراسية المختارةالوحدة 
 (23-22المعلومات بين الصفحات) :نبذة عن النمذجة وبناء النماذج المفاهيمية -ثالثا  
 .(21-22المعلومات بين الصفحات) نبذة عن الخرائط العقلية وبنائها: -رابعا  

 دة الرابعة:حأهمية تدريس الو  -خامسا  
 األسباب اآلتية: إلى (اإلنسانالحيوية عند )بعض الوظائف  الرابعة وحدةتدريس التأتي أهمية       

 -التنفس -الدوران -الهضم -)التغذية اإلنسانبعض الوظائف الحيوية عند تهتم الوحدة بدراسة  -1
 .اإلنسانترتبط بحياة  وهي موضوعات أساسيةالجهاز العضلي(  -الهيكل العظمي -االطراح

: الخليةةةة واألنسةةةجة واألعضةةةاء مسةةةتوىعلةةةى  عديةةةدة موضةةةوعاتلأساسةةةية مفةةةاهيم تقةةةدم الوحةةةدة  -2
 .اإلنسانألجهزة جسم  والوظائف الحيوية

 . اإلنسانجسم  توضح الوحدة للطلبة دقة العمليات الحيوية داخل خاليا -2
الكيميائيةةةة والفيزيائيةةةة  اوظةةةائف األعضةةاء مةةةن خةةةالل عملياتهةةتسةةهم الوحةةةدة فةةةي تعريةةف الطلبةةةة  -4

 .الحيوية
 وعالجها وكيفية الوقاية منها. اإلنسانأعضاء جسم أمراض  بعضتوضح الوحدة للطلبة  -2
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 :الدراسية األهداف العامة للوحدة -سا  ساد
 يتوقع من الطالب في نهاية دراسته لهذه الوحدة أن يكون قادرًا على أن:     

 :األهداف المعرفية -*
 .اإلنسانوظيفة التغذية عند يكتشف  -1
 .اإلنسانيوضح وظيفة الهضم عند  -2
 .اإلنسانوظيفة الدوران عند يحدد  -2
 .اإلنسانيستنتج وظيفة التنفس عند  -4
 .اإلنسانيستخلص وظيفة االطراح عند  -2
 .اإلنسانيبين الجهاز الهيكلي عند  -6
  .اإلنسانلجهاز العضلي عند ل ئيةييحلل البنية الجز  -2
 :األهداف المهارية -*
 :اإلنسانيرسم بعض أعضاء جسم  -1
 (.العمود الفقري -العضلة -الرئة -الكلية -القلب -كريات الدم -بيل الهضميالس)    

 يكتب الصيغ الكيميائية لكل من: -2
 (.حمض البيروفي -حمض اللبن -أسيت ألدهيد -الغول االيتيلي -سكر عنب)    

 :يرسم بنية تمثل -2
    عة العضلية(القط -جمل هافرس -البولي األنبوب -السيتوكروم -الزغابة المعوية )   

 األهداف الوجدانية: -*
 .أهمية النظافة والعادات الصحية في الوقاية من األمراضيقدر  -1
 .بضرورة التنو  الغذائي الطبيعي يهتم -2
 .تجنب التدخين في المحافظة على صحة جهاز الدورانيدرك أهمية  -2
 .اإلنسانيقدر أهمية الرياضة لصحة جسم  -4
 ي الدفا  عن الجسم.يثمن دور الدم ف -2
 .اإلنسانيدرك أهمية االطراح في الحفاظ على حياة  -6
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 استراتيجيات التدريس:خطة السير في الدرس باستخدام  -ا  بعسا
 خطة السير في الدرس باستخدام استراتيجية النمذجة: -7-1
تغذية خاصة بموضوعات ال (لمدة أسبو ) تقوم المدّرسة بتدريس ثالث حصص درسية  -2-1-1

والهضم باستخدام أسلوب النمذجة بالمعلم فقط دون إشراك الطلبة في العملية التعليمية التعلمية, 
وأنواعها تناقش الطلبة بما قامت به للتتوصل مع الطلبة إلى معرفة خرائط التفكير ومن بعدها 

ما تم اكتسابه من كنماذج مفاهيمية تعكس ل بنائهاوالنشاطات التي يجب على الطلبة القيام بها عند 
     , من خالل تقليد ومحاكاة لما قامت به المدّرسة لبناء النماذج المفاهيمية.مفاهيم الدرس العلمية

 مجموعات كل مجموعة تضم خمسة طالب أو طالبات. عدة إلىتقسيم الطلبة  -2-1-2
   الخطوات دروس الوحدة الدراسية خالل فصل دراسي تقريبًا باتبا  يتم تدريس بقية  -2-1-2

 التالية:          
بعرض تمهيدي للمادة التعليمية, بالتعاون مع الطلبة بهدف  ةسقوم المدرّ تالنموذج:  تقديم -0

في تقديم  ةسراعي المدرّ تتسهيل تعلم المفاهيم واألفكار والخبرات والقضايا المرتبطة بها, وينبغي أن 
 النموذج ما يلي:

 معرفي والتي تتكامل أجزائها لتغطي موضو  التعلم األساسي.تكوين خريطة للمحتوى ال -أ    
 تحديد األهداف التي يسعى لتحقيقها من دراسة الموضو . -ب   
 طرح تساؤالت من خالل عمليات عصف الذهني لكيفية دراسة جوانب الموضو . -ج   
 اسبة.ويشتمل على توضيحات وتشابهات متن ةساستخدام قضايا مألوفة لدى المدرّ  -د    
النموذج: توضيح المالمح الرئيسية للمفاهيم المكونة لموضو  الدرس بعناية , وتزويد  تمثيل 2-

الطلبة بأمثلة على ذلك, بهدف ربط المادة التعليمية الجديدة في البناء المعرفي الموجود لدى الطلبة 
و تحسين النموذج للنموذج المفاهيمي, وفي هذه المرحلة يقوم الطلبة بعمل محاكاة أو تخطيط أ

يتم استخدام أشكال تخطيطية لتوصيف أبعاد النموذج وعناصره وشرح العالقات بين فالمفاهيمي 
 مكونات النموذج لتسهيل فهم المحتوى المعرفي للنموذج. 

تدعيم التنظيم المعرفي لدى الطلبة من خالل مساعدة  إلىتطبيق النموذج: وهذه الخطوة تهدف  -3
 الطلبة.

النموذج:  يتم التقويم على التأكد من فهم الطلبة للمفاهيم المكونة للنموذج من خالل طرح تقويم  -2
 عدة أسئلة عن محتوى الدرس.

الجديةدة  للةدرس القةادم كواجةب التحضةيرية تطلب المدّرسة مةن الطلبةة  بنةاء النمةاذج المفاهيميةة  -2
 منزلي. 
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 ائط العقلية:الخر خطة السير في الدرس باستخدام استراتيجية  -7-2
خاصة بموضوعات التغذية ( لمدة أسبو   )تقوم المدّرسة بتدريس ثالث حصص درسية -2-2-1

) تقوم المدّرسة ببناء الخريطة العقلية على السبورة أثناء شرح والهضم باستخدام الخرائط العقلية 
بعض  حذفخالل الدرس لينتهي الدرس بانتهاء بناء الخريطة على السبورة وقيامها بالتقويم من 

عملية بناء دون إشراك الطلبة في الكلمات أو الرسوم أو الفرو   إلعادة كتابتها من قبل الطلبة( 
ومن بعدها تناقش الطلبة بما قامت به للتتوصل مع الطلبة إلى معرفة الخرائط  الخريطة العقلية, 

 . مفاهيم الدرس العلمية لربط ائهابنالنشاطات التي يجب على الطلبة القيام بها عند القواعد و و العقلية 
 مجموعات كل مجموعة تضم خمسة طالب أو طالبات.عدة  إلىتقسيم الطلبة  -2-1-2
دروس الوحدة الدراسية خالل فصل دراسي تقريبًا باتبا  الخطوات يتم تدريس بقية  -2-1-2

 التالية:
 توضيح أهداف الدرس. -1
 السبورة. في منتصف ون هو عنوان الخريطة بالكتابة المفهوم الرئيسي الذي يك ةسحدد المدرّ ت -2
أي  متفر  بدأ من معارفهم وخبراتهم السابقة بشكلتالخلفية المعرفية للطلبة بحيث  ةسحدد المدرّ ت -2

 .الفرعيةيبدأ من المفهوم العام ثم ينتقل تدريجيًا للمفاهيم 
توصةل معهةم إلةى تحتةى لفةرو  ا بةاقي) مةن خةالل المجموعةات ( الطلبةة  بإشةراك ةسكمل المدرّ ت -4

 الخريطة المناسبة للموضو .
في  المبنية على السبورةبشكل تعاوني الدرس بقيام الطلبة بإكمال الخرائط العقلية الناقصة تقويم  -2

 .  بعد قيام المدّرسة بحذف بعض الكلمات أو جمل أو رسومات أو بعض الفرو  نهاية الدرس
 واجب منزلي. تحضيرية جديدة  للدرس القادم كعقلية بناء خريطة من الطلبة   ةسطلب المدرّ ت -6
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 خطة السير في الدرس باستخدام استراتيجية النمذجة والخرائط العقلية معا : -7-3

خاصة بموضوعات التغذية ( لمدة أسبو  )يقوم المدّرس بتدريس ثالث حصص درسية  -2-2-1
دون إشراك الطلبة في العملية التعليمية التعلمية, معًا خرائط العقلية الالنمذجة و  والهضم باستخدام

للدرس على شكل شفافيات بواسطة جهاز شارح وذلك بعرض الخريطة العقلية كمنظم متقدم )
 بعدو  (العرض ومن ثم شرح الدرس وفي نهاية الدرس يبني المدّرس النماذج المفاهيمية لهذا الدرس

النشاطات القواعد و و مع الطلبة إلى معرفة الخرائط العقلية  ليتوصلم به ناقش الطلبة بما قاي ذلك
ومعرفة خرائط التفكير  .مفاهيم الدرس العلمية لربط بنائهاالتي يجب على الطلبة القيام بها عند 

كنماذج مفاهيمية تعكس لما تم  بنائهاوأنواعها والنشاطات التي يجب على الطلبة القيام بها عند 
, من خالل تقليد ومحاكاة لما قام به المدّرس لبناء النماذج مفاهيم الدرس العلمية اكتسابه من
     المفاهيمية. 

 مجموعات كل مجموعة تضم خمسة طالب أو طالبات.عدة  إلىتقسيم الطلبة  -2-1-2
دروس الوحدة الدراسية خالل فصل دراسي تقريبًا باتبا  الخطوات يتم تدريس بقية  -2-1-2

 التالية:
 توضيح أهداف الدرس.  -1
بتوزيعها مطبوعة ورقيًا على الطلبة عند بداية التعلم شارح تقدم مكمنظم ة العقلية طيخر العرض  -2

, بهدف تزويد الطلبة بركيزة أو أساس معرفي لموضو  الدرس مما يزيةد مةن على مجموعات الطلبة 
التعلم الجديدة وتحديد ما هةو متشةابه أو قدرة الطلبة على تمييز المفاهيم والعالقات الجديدة في مادة 
 مكاف  أو معادل لها من مفاهيم وعالقات في بنيتهم المعرفية.

لمةةادة ا اسةةتثارة معةةارف الطلبةةة وخبةةراتهم السةةابقة وبيةةان أوجةةه ارتباطهةةا بالمفةةاهيم والعالقةةات فةةي -2
 أمثلة. طرحأو العصف الذهني الدراسية الجديدة, من خالل أسئلة 

 بقيةام الطلبةة ببنةاء النمةاذجمحتويةات المةادة الدراسةية وعةن كيفيةة تسلسةلها المنطقةي الكشف عن  -4
 .باالعتماد على الخريطة العقلية بشكل تعاوني  المفاهيمية المناسبة لمفاهيم الدرس

 .من خالل طرح عدة أسئلة عن محتوى الدرس تقويم الدرس -2
جديةةدة  للةةدرس القةةادم الوالنمةةاذج المفاهيميةةة عقليةةة اليطلةةب المةةدّرس مةةن الطلبةةة  بنةةاء الخريطةةة  -6

 . )تحضير منزلي(كواجب منزلي
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  :الرابعة دروس الوحدة الدراسية لتوزيع جدول الزمنيال -ا  ثامن
 عنوان الدرس الزمن البيانات

األسبوع األول من شهر كانون األول  التطبيق القبلي
2314 

_ 

 األسبوع األول من شهر الدرس األول
  2311شباط 

 المواد الغذائية -التغذية
 الطاقة الكامنة للغذاء -التغذية الدرس الثاني
 تعريفه ومراحله-الهضم الدرس الثالث

 الهضم المعوي 2311األسبوع الثاني من شهر شباط الدرس الرابع 
 االمتصاص والمعي الغليظ الدرس الخامس
 أمراض التغذية والهضم الدرس السادس

 مراجعة التغذية والهضم 2311األسبوع الثالث من شهر شباط ابعالدرس الس
 الكريات الحمر والزمر الدموية الدرس الثامن
 الكريات البيض الدرس التاسع
 األسبوع الرابع من شهر  الدرس العاشر

 2311شباط
 الصفيحات الدموية والمصورة

 القلب الدرس الحادي عشر
 دمويةاألوعية ال الدرس الثاني عشر
 الجهاز البلغمي 2311األسبوع األول من شهر آذار الدرس الثالث عشر
 أمراض جهاز الدوران الدرس الرابع عشر

 مراجعة جهاز الدوران الدرس الخامس عشر
 مراحله-التنفس 2311األسبوع الثاني من شهر آذار الدرس السادس عشر
 لخلويالتنفس ا الدرس السابع عشر

 جهاز التنفس أمراض عشرالدرس الثامن 
 مراجعة التنفس 2311األسبوع الثالث من شهر آذار الدرس التاسع عشر

 االطراح الدرس العشرون
 المبادئ األساسية لعمل النفرون الدرس الواحد والعشرون
 أمراض الجهاز البولي 2311األسبوع الرابع من شهر آذار الدرس الثاني والعشرون

 مراجعة الجهاز البولي شرونالدرس الثالث والع
 الهيكل العظمي الدرس الرابع والعشرون

 بنية العظم 2311األسبوع األول من شهر نيسان الدرس الخامس والعشرون
 مراجعة الجهاز الهيكلي الدرس السادس والعشرون
 العضالت الدرس السابع والعشرون
األسبوع الثاني من شهر  الدرس الثامن والعشرون

 2311اننيس

 بنية الليف العضلي
 مراجعة الجهاز العضلي الدرس التاسع والعشرون

 مراجعة الوحدة الدرس الثالثون
األسبوع الثالث من شهر  التطبيق البعدي

 2311نيسان
_ 
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 (اإلنسان الوظائف الحيوية عندبعض الوحدة الرابعة ) إعداد دروس -تاسعا  
 2214-2213ف الثاني الثانوي العلمي عام من كتاب علم الحياة واألرض لطلبة الص

 تحضير الدرس األول : حاجات الجسم للمواد الغذائية
 النقاط التعليمية: -أوال  

 الوظائف الحيوية: -
 التغذية: -
 حاجات الجسم اليومية للمواد الغذائية:  -*
 الماء: -0
 من وزن الجسم. %12-52يشكل الماء  -0-0
 ليات الكيميائية جميعها بالجسم.يعد الماء وسطًا للعم -0-0-0
 مل من الماء . 0222يخسر الجسم يوميًا حوالي  -0-0-3
 تعوض الخسارة بشرب الماء . -0-0-3-0
 تعوض الخسارة عن طريق األغذية. -0-0-3-0
 األمالح المعدنية: -0
 من وزن المادة الحية. %0تشكل األمالح المعدنية  -0-0
 استمرار.تتجدد األمالح المعدنية ب -0-0
 ال تشكل األمالح المعدنية مصدرًا للطاقة. -0-3
 الحاجة اليومية إلى بعض العناصر المعدنية: -0-2
 ميكرو غرام. 052تقدر الحاجة اليومية إلى اليود  -0-2-0
 يدخل اليود في تركيب حاثات الدرق. -0-2-0-0
 تنظم حاثات الدرق معدل االستقالب. -0-2-0-0-0
 ملغ. 05ة اليومية إلى الزنك تقدر الحاج -0-2-0
 يدخل الزنك في تركيب أنظيمات هضم البروتينات. -0-2-0-0
 ملغ. 2.2تقدر الحاجة اليومية إلى المغنزيوم  -0-2-3
 يلعب المغنزيوم دور في استقالب السكريات.  -0-2-3-0
 غ. 0.5-0تقدر الحاجة اليومية إلى الكالسيوم  -0-2-2
 غ. 0-0ة إلى البوتاسيوم تقدر الحاجة اليومي -0-2-5
 غ. 0-0تقدر الحاجة اليومية إلى الفوسفور  -0-2-2
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 غ. 0-0تقدر الحاجة اليومية إلى الحديد -0-2-1
 غ. 2-0تقدر الحاجة اليومية إلى الصوديوم  -0-2-8
 غ. 9-2تقدر الحاجة اليومية إلى الكلور  -0-2-9
 السكريات: -3
 .تعد السكريات أغذية منتجة للطاقة -3-0
 السكريات سهلة التفكك داخل الخاليا. تعد -3-0
 غ .522-222يحتاج الجسم البالغ من السكريات يوميًا إلى  -3-3
 كغ من كتلة الجسم كحد أدنى. 0غ لكل0يقدر  -3-3-0
 الدسم: -2
 تعد الدسم أغذية منتجة للطاقة. -2-0
 تلعب الدسم دور بنائي هام للجسم. -2-0
 غ. 22من الدسم يوميًا حوالي  يحتاج الفرد البالغ -2-3
 تقدم الدسم النباتية إلى الجسم الحموض الدسمة الضرورية. -2-2
 الحموض الدسمة النباتية الضرورية. تركيب الخاليا ال تستطيع -2-2-0
 يؤدي نقص الحموض الدسمة النباتية الضرورية إلى تأخر النمو عند األطفال. -2-2-0
 البروتينات:  -5
 روتينات أغذية بنائية.تعد الب -5-0
 من كتلة الجسم الجاف. %22تشكل البروتينات حوالي  -5-0
 غ.12-22تقدر الحاجة اليومية للفرد البالغ من البروتينات إلى  -5-3
 غ من البروتين الحيواني.32يحتاج الفرد يوميًا إلى  -5-3-0
 غ من البروتين النباتي.22يحتاج الفرد يوميًا إلى  -5-3-0
 يحتاج الفرد يوميًا إلى البروتين النباتي. -5-3-0-0
 البروتين النباتي ضروري لتوازن الحموض األمينية في األنسجة. -5-3-0-0-0
 الفيتامينات: -2
 تعد الفيتامينات أغذية عضوية غير منتجة للطاقة. -2-0
 يحتاج الجسم إلى الفيتامينات بكميات قليلة جدًا. -2-0
 عمليات االستقالب.تسهم الفيتامينات في  -2-3
 يؤدي نقص الفيتامينات إلى خلل في االستقالب. -2-3-0
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 تخزن الفيتامينات في الجسم خاصة الكبد. -2-2
 تختلف مدة الخزن حسب نو  الفيتامين. -2-5-0
 المضافات الغذائية: -1
 تعد المضافات الغذائية مواد كيميائية صناعية. -1-0
 تضاف إلى األطعمة. -1-0
 سن المضافات طعم األطعمة.تح -1-0-0
 تحافظ المضافات على سالمة األطعمة. -1-0-0
 تحافظ المضافات على تكوين األطعمة. -1-0-0-0
 تضاف المضافات إلى األطعمة بكميات قليلة جدًا. -1-0-3
 تضاف المضافات إلى األطعمة بكميات مدروسة. -1-0-3-0
 يوجد مضافات غذائية طبيعية. -1-3
 المضافات الغذائية الطبيعية في تحسين الطعوم. تستخدم -1-3-0
 يكون للمضافات الغذائية الطبيعية فوائد طبية . -1-3-0
 من المضافات الغذائية الطبيعية الكمون.  -1-3-0-0
 من المضافات الغذائية الطبيعية الكركم. -1-3-0-0

 األهداف التعليمية: -ثانيا  
 ن قادرًا على أن:يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكو 

                                     الجسم إلى المواد الغذائية األساسية. اتحاج يميز بين -0
                    .                                          أهمية الدسم النباتيةيكتشف  -0
                                                            .يستنتج حاجة الجسم للفيتامينات -3
                    .            النباتييفسر حاجة الجسم إلى البروتينات ذات المصدر  -2
 يقارن بين المواد ذات مصدر للطاقة والمواد ليست مصدر للطاقة.                            -5
 يحدد دور المضافات الغذائية.      -2
 اط التشابه بين النظام الغذائي والنظام البيئي.                                                        نق يبين -1
 التنو  في تناول المواد الغذائية.ضرورة  قدرّ ي -8

لوحات جدارية  - أوراق مطبوعة – جهاز عرض) شفافيات( -السبورة : التقانات التربوية -ثالثا  
  .ذائي.عن الغذاء والهرم الغ
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 الدرس: المعدة لهذاالمفاهيمية النماذج  -رابعا  
 النموذج األول خريطة الدائرة: الماء. -0
 النموذج الثاني خريطة الفقاعة: األمالح المعدنية. -0
 النموذج الثالث خريطة الشجرة: المواد الغذائية ذات مصدر للطاقة. -3
 ارنة بين الفيتامينات والمضافات الغذائية.النموذج الرابع خريطة الفقاعة المزدوجة: المق -2
 النموذج الخامس خريطة الجسر : التشابه بين النظام الغذائي والنظام البيئي. -5

 تؤديها المدّرسة مع الطلبة وفق خطوات وهي:بخطة تدريس ال ويتم          
 النموذج: تقديم -1 

المواد الغذائية(, بالتعاون مع  إلىت الجسم سة بعرض تمهيدي للمادة التعليمية )حاجاتقوم المدرّ     
الطلبة بهدف تسهيل تعلم المفاهيم واألفكار والخبرات والقضايا المرتبطة بها, من خالل التحدث عن 

سة النموذج المفاهيمي )خريطة التفكير( على الطلبة تعرض المدرّ  أحب الوجبات الغذائية لديهم, ثم
) رسم  له كيفية رسم النموذج باالستعانة باألسئلة المرشدة.وذلك ببيان عملي أمامهم يوضح من خال

 خريطة التفكير فارغة أو عرضها عليهم بواسطة جهاز العرض(. 
 النموذج: تمثيل 2-

توضيح المالمح  , وذلك من خاللتبدأ هذه الخطوة بتعليم الطلبة المحتوى والتأكد من فهمهم له
بعناية , وتزويد الطلبة بأمثلة على ذلك, بهدف ربط الرئيسية للمفاهيم المكونة لموضو  الدرس 

 المادة التعليمية الجديدة في البناء المعرفي الموجود لدى الطلبة للنموذج المفاهيمي.
 تطبيق النموذج:  -3 

تدعيم التنظيم المعرفي لدى الطلبة من خالل مساعدة الطلبة على بناء  إلىوهذه الخطوة تهدف 
في هذه المرحلة يقوم الطلبة بعمل محاكاة وتقليد لبناء نماذجهم المفاهيمية نماذجهم بشكل تعاوني. و 

باختيار خريطة تفكير مناسبة لتوصيف أبعاد النموذج وعناصره وشرح العالقات بين مكونات 
ثم يقومون بممارسة نشاط تفكيري بصورة النموذج لتسهيل فهم المحتوى المعرفي للنموذج. 

طالب أو طالبات( يتم فيه  2مجموعات كل مجموعة فيها  6 إلىلبة تعاونية)حيث تم تقسيم الط
 قدرة من يزيد ممابشكل مباشر بناء نماذجهم من خالل دمج محتوى الدرس في خريطة التفكير 

 أو متشابه هو ما وتحديد الجديدة التعلم مادة في الجديدة والعالقات المفاهيم تمييز على الطلبة
 .المعرفية بنيتهم في وعالقات هيممفا من لها معادل أو مكاف 
يتم التقويم على التأكد من فهم الطلبة للمفاهيم المكونة للنموذج من خالل و تقويم النموذج:  -2

   .محتوى المعرفيالطرح عدة أسئلة عن 
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 النموذج األول خريطة الدائرة: الماء  

 

 

 النموذج الثاني خريطة الفقاعة : األمالح المعدنية
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 ذج الثالث خريطة الشجرة : المواد الغذائية ذات مصدر للطاقةالنمو  

 

 النموذج الرابع خريطة الفقاعة المزدوجة : الفيتامينات والمضافات الغذائية
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 المتشابهاتالخامس نموذج 

 خريطة الجسر )القنطرة(: النظام الغذائي يشبه النظام البيئي
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 :الخرائط العقلية المعدة لهذا الدرس  -خامسا  
 المواد الغذائية.خريطة واحدة هي : عقلية خريطة  -1       

الخاصة لدرس حاجات المواد / ويتم التدريس باتبا  خطوات تطبيق الخريطة العقلية /الذهنية
 :التالية الغذائية

 كتب بداخلها المواد الغذائية.يضع شكل هندسي )بيضوي( في منتصف السبورة, و يو  -1
 :يالفرعية. وهلة من العنوان في المنتصف يكتب فوقها العناوين رسم ثالثة خطوط مائي -2
 مواد غذائية ذات مصدر للطاقة.  -2-1
 مواد غذائية ليست مصدر للطاقة. -2-2
 المضافات الغذائية.  -2-2
فر  من الخط المنحني األول المكتوب فوقه مواد غذائية ذات مصدر للطاقة, ثالثة تفرعات يت -2

 ت أغصان الشجرة ويكتب على كل فر  اآلتي:مرقمة تشبه تفرعا
 السكريات. -1    
 البروتينات. -2    
 الدسم. -2    

 ب عليها المفاهيم الخاصة بكل عنوان سابق متفر .تفرو  يك إلىفر  كل فر  يتو  -4
 يمكن التعبير عن الكلمات بالصور مثل : -2
 يعبر عن السكريات برسم قالب كاتو. -2-1
 لبروتينات الحيوانية برسم سمكة أو دجاجة.يعبر عن ا -2-2
 يعبر عن البروتينات النباتية برسم بذور الفول. -2-2
 يعبر عن الدسم برسم يوضح زيت زيتون أو زبدة.......وهكذا. -2-4
 يمكن التعبير عن الكلمات بالرموز مثل: -6
 يعبر عن الماء برسم رمز نقطة ماء. -6-1
 م فواكه ترمز للفيتامينات أو حروف إنكليزية.يعبر عن الفيتامينات برس -6-2
 يعبر عن األمالح المعدنية حروف اإلنكليزية الخاصة بها. -6-2
 ستخدم األلوان لتمييز الخطوط المنحنية الفرعية عن بعضها.ت -2
 ستخدم األرقام ضمن الخريطة. ت -9
 يطة المناسبة للموضو .توصل معهم إلى الخر تحتى التفرعات  بقيةمع الطلبة  ةسكمل المدرّ ت -9
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: ويةتم بقيةةام الطلبةة بإكمةال الخةرائط العقليةة الناقصةةة بشةكل تعةاوني المبنيةة علةةى  تقتويم التدرس -*
السةةبورة فةةي نهايةةة الةةدرس بعةةد قيةةام المدّرسةةة بحةةذف بعةةض الكلمةةات أو جمةةل أو رسةةومات أو بعةةض 

 الفرو .  
طة عقلية تحضيرية جديدة  للدرس القةادم تطلب المدّرسة من الطلبة  بناء خري: الواجب المنزلي -*

 كواجب منزلي.
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 ( المواد الغذائية0رقم )العقلية  الخريطة 
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 (المولد الغذائية: )الثانيالدرس 
 النقاط التعليمية: -أوال  
 االستقالب الخلوي: -0
 يعّد االستقالب الخلوي مجموعة تحوالت . -0-0
 تكون التحوالت كيميائية . -0-0-0
 ن التحوالت فيزيائية.تكو  -0-0-0
 تحدث هذه التحوالت في الجسم. -0-0-3
 تؤمن هذه التحوالت ما يحتاجه إليه الجسم من مادة. -0-0-2
 تؤمن هذه التحوالت ما يحتاجه إليه الجسم من طاقة.  -0-0-5
 تشتمل التحوالت على عمليات البناء. -0-0-2
 تشتمل التحوالت على عمليات الهدم. -0-0-1
 لعب الكبد دور في تحقيق التوازن بين البناء و الهدم.ي -0-0-8
 عملية تحرير الطاقة من الغذاء: -0
 تشبه عملية األكسدة احتراق الوقود. -0-0
 تقدر الطاقة في المواد الغذائية بالحرة. -0-0
 حريره. 0222تساوي الحرة  -0-0-0
 غذائية:غ بعض المواد ال 022أمثلة عن تقدير الطاقة الكامنة في   -0-3
 حرة.58غ من التفاح حوالي 022تقدر الطاقة الكامنة في  -0-3-0
 حرة.309غ من العسل حوالي 022تقدر الطاقة الكامنة في  -0-3-0
 حرة.102غ من الزبدة حوالي 022تقدر الطاقة الكامنة في  -0-3-3
 حرة.29غ من حليب البقر حوالي 022تقدر الطاقة الكامنة في  -0-3-2
 حرة.352-022غ من لحم البقر حوالي 022الطاقة الكامنة في  تقدر -0-3-5
 حرة.120غ من الجوز حوالي 022تقدر الطاقة الكامنة في  -0-3-2
 أمثلة عن تقدير الطاقة الكامنة من خالل أكسدة بعض مركبات الغذاء: -0-2
 حرات. 2غ من السكريات حوالي 0تقدر الطاقة الكامنة في أكسدة  -0-2-0
 حرات.2غ من البروتين حوالي 0ر الطاقة الكامنة في أكسدة تقد -0-2-0
 حرات.9غ من الدسم حوالي 0تقدر الطاقة الكامنة في أكسدة  -0-2-3
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 الراتب الغذائي: -3
 ساعة. 02يمثل الراتب الغذائي كمية األغذية الضرورية للفرد البالغ خالل  -3-0
 والطاقة.يؤمن الراتب الغذائي حاجات الجسم من المادة  -3-0
 يختلف الراتب الغذائي حسب الفرد: -3-3
 حرة. 0222تقدر الطاقة الالزمة في الراتب الغذائي لفرد بالغ مرتاح  -3-3-0
 يسمى الراتب الغذائي لفرد البالغ المرتاح براتب الصيانة. -3-3-0-0
 حرة. 2222تقدر الطاقة الالزمة في الراتب الغذائي لالعب رياضي  -3-3-0
 يسمى الراتب الغذائي لالعب رياضي براتب العمل الرياضي. -3-3-0-0
 حرة. 0522تقدر الطاقة الالزمة في الراتب الغذائي لطالب  -3-3-3
 يسمى الراتب الغذائي لطالب براتب العمل الذهني. 3-3-3-0
 حرة. 0222تقدر الطاقة الالزمة في الراتب الغذائي لرجل مسن  -3-3-2
 غذائي لرجل مسن براتب الشيوخ.يسمى الراتب ال -3-3-2-0
 حرة. 0022تقدر الطاقة الالزمة في الراتب الغذائي المرأة مرتاحة  -3-3-5
 يسمى الراتب الغذائي المرأة مرتاحة براتب النساء. -3-3-5-0
 حرة. 0522تقدر الطاقة الالزمة في الراتب الغذائي المرأة حامل  -3-3-2
 ة حامل براتب المرضع.يسمى الراتب الغذائي المرأ  -3-3-2-0
 

 األهداف التعليمية: -ثانيا  
 يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرًا على أن:

 يعرف االستقالب الخلوي. -0
 يستنتج مقدار الطاقة الكامنة في المكونات الغذائية لوجبة صحية. -0
 يكتشف مفهوم الراتب الغذائي. -3
 ية.يفرق بين أنوا  الرواتب الغذائ -2
 أهمية الراتب الغذائي في تأمين الطاقة الالزمة للجسم. يستخلص -5
                                                     الراتب المالي والراتب الغذائي.يقّوم نقاط التشابه بين  -2

  .أوراق مطبوعة – جهاز عرض) شفافيات( -السبورة : التقانات التربوية -ثالثا  
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 النماذج المستخدمة في الدرس: -رابعا  
 النموذج األول خريطة الدائرة: االستقالب الخلوي. -0
 النموذج الثاني خريطة الفقاعة: مقدار الطاقة الكامنة في المواد الغذائية. -0
 النموذج الثالث خريطة الشجرة: أنوا  الراتب الغذائي. -3
 تب الغذائي والراتب المالي.النموذج الرابع خريطة الجسر : التشابه بين الرا -2

 لهذا الدرس: الخرائط العقلية المعدة -خامسا  
 التغذيةخريطة خريطة عقلية واحدة:  -0     

 
 النموذج األول خريطة الدائرة :االستقالب الخلوي    

 
 النموذج الثاني خريطة الفقاعة: مقدار الطاقة الكامنة    
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 الشجرة: الراتب الغذائيالنموذج الثالث خريطة              

 

 
 الغذائي يشبه الراتب المالي  بالجسر: الراتالنموذج الرابع خريطة           
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 ية( التغذ0رقم )العقلية  الخريطة 
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 الهضم(: )الثالثالدرس  
 النقاط التعليمية: -أوال  
 الهضم: -0
 يعد الهضم تفكيك كيميائي لألغذية . -0-0
 سبيل الهضمي.يحدث الهضم ضمن ال -0-0
 يحول الهضم األغذية إلى أغذية بسيطة.  -0-3
 تمتص األغذية البسيطة عبر األغشية السيتوبالسمية إلى الدم. -0-3-0
 تمتص األغذية البسيطة عبر األغشية السيتوبالسمية إلى اللمف. -0-3-0
 متطلبات عملية الهضم: -0
 انتقال الطعام عبر السبيل الهضمي ويتم: -0-0
 ينتقل الطعام بفضل التقلصات العضلية . -0-0-0
 . دفعيهينتج عن التقلصات العضلية حركات  -0-0-0-0
 تدفع الحركات الدفعية الطعام عبر السبيل الهضمي . -0-0-0-0-0
 ينتج عن التقلصات العضلية حركات مزجية. -0-0-0-0
 تمزج الحركات المزجية الطعام مع العصارات الهاضمة. -0-0-0-0-0
 إفراز المادة المخاطية ضمن السبيل الهضمي. -0-0-0
 تحمي المادة المخاطية الطعام. -0-0-0-0
 تزلق المادة المخاطية الطعام عبر السبيل الهضمي. -0-0-0-0
 إفراز العصارات الهاضمة من الغدد الهاضمة المفرزة. -0-0-3
 تعد العصارات الهاضمة غنية باألنظيمات الهاضمة. -0-0-3-0
 امتصاص نواتج الهضم. -0-0-2
 هذه العمليات. إنجازيتحكم الجهاز العصبي في  -0-0-5
 هذه العمليات. إنجازيتحكم الجهاز الحاثي في  -0-0-2
 : مراحل الهضم -3
 الهضم الفموي: -0
 يحرك اللسان الطعام في الفم. -0-0
 تقطع األسنان الطعام في الفم. -0-0
 الفم . تفرز الغدد اللعابية اللعاب في -0-3
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 يحتوي اللعاب أنظيم األميالز اللعابي. -0-3-0
 يحلمه األميالز اللعابي النشاء المطبوخ إلى سكر الشعير. -0-3-0-0
 الهضم المعدي: -0
 يدخل الطعام المعدة عبر فتحة الفؤاد. -0-0
 يثير تمدد المعدة إلى إفراز حاثة الغاسترين)المعدين(. -0-0
 مخاطية المعدة إلفراز العصارة المعدية وهي :ينبه الغاسترين خاليا  -0-3
 من خاليا هامشية.  HCL إفراز حمض كلور الماء -0-3-0
 .PH=(3-0.5)يجعل حمض كلور الماء وسط المعدة حامضيًا  -0-3-0-0
 إفراز مولد الببسين غير الفعال من غدد أصلية . -0-3-0
 ببسين فعال. مولد الببسين غير الفعال إلى أنظيم HCLيحول  -0-3-0-0
 يهضم الببسين البروتينات جزئيًا إلى متعدد ببتيد. -0-3-0-0-0
 تتقلص العضالت الملساء الموجودة في جدار المعدة باتجاهات مختلفة . -0-2
 تؤدي التقلصات العضلية إلى مزج الطعام مع العصارات الهاضمة. -0-2-0
 يسمى الغذاء المهضوم في المعدة الكيموس . -0-5
 الكيموس كتلة عجينة القوام . -0-5-0
 لون الكيموس قشدي اللون . -0-5-0
 يعد الكيموس حامضي . -0-5-3
 تؤدي زيادة الحموضة في المعدة إلى ارتخاء عضلة البواب . -0-2
 

 األهداف التعليمية: -ثانيا  
 يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرًا على أن:

 يعّرف الهضم. -0
 متطلبات عملية الهضم.يستنتج  -0
 يكتشف الهضم الفموي. -3
 يستخلص الهضم المعدي. -2
 يحدد صفات الكيموس. -5
 عملية الهضم وعملية تحضير العصير.يقّوم نقاط التشابه بين  -2

  .أوراق مطبوعة – جهاز عرض) شفافيات( -السبورة : التقانات التربوية -ثالثا  
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 :النماذج المستخدمة في الدرس -رابعا  
 النموذج األول خريطة الدائرة: الهضم. -0
 عملية الهضم. تالتدفق: متطلباالنموذج الثاني خريطة  -0
 النموذج الثالث خريطة التدفق: مراحل الهضم. -3
 النموذج الرابع خريطة التدفق المتعدد : الهضم الفموي. -2
 النموذج الخامس خريطة التدفق: الهضم المعدي. -5
 س خريطة الفقاعة: صفات الكيموس.النموذج الساد -2
 عملية الهضم وعملية تحضير العصير.بين النموذج السابع خريطة الجسر: التشابه  -1

 خريطتان فقط هما: الخرائط العقلية المعدة لهذا الدرس -خامسا  
 خريطة الهضم. -1  
 خريطة مراحل الهضم. -2  

   
 ريطة الدائرة: الهضم.النموذج األول خ                             

 

 
 عملية الهضم. تالتدفق: متطلباالنموذج الثاني خريطة                          
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 النموذج الثالث خريطة التدفق: مراحل الهضم.                                      

 
 وي.النموذج الرابع خريطة التدفق المتعدد : الهضم الفم                         

 
 

 
 النموذج الخامس خريطة التدفق الهضم المعدي.                         
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 النموذج السادس خريطة الفقاعة: صفات الكيموس                  

 
 

 
 خريطة الجسر: التشابه بين عملية الهضم وعملية تحضير العصيرالنموذج السابع 
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 الهضم خريطة ( 3الخريطة العقلية رقم )
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 ( مراحل الهضم4الخريطة العقلية رقم)                       
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 : الهضم المعوي الرابعالدرس   
 النقاط التعليمية: -أوال  
 الهضم المعوي: -*
 يقسم المعي الدقيق إلى عدة أقسام هي : -0
 العفج )االثني عشر( تصب فيه العصارات التالية: -0-0
 عصارة الكبد . -0-0-0
 البنكرياس. عصارة -0-0-0
 وصول الكيموس الحمضي إلى العفج يحض خاليا مخاطيته على اإلفراز. -0-0-3
 إفراز مخاطية العفج تنشط إفراز حاثة السيكرتين . -0-0-2
 إفراز مخاطية العفج تنشط إفراز حاثة البنكريوزيمين  -0-0-5
 الصائم يلي العفج. -0-0
 يعد الجزء األكبر من المعي الدقيق.اللفائفي  -0-3
 تتم معظم عمليات الهضم في اللفائفي. -0-3-0
 يتم االمتصاص في اللفائفي. -0-3-0
 تتألف العصارات المعوية من : -0
  :العصارة الصفراوية  -0-0
 صفات العصارة الصفراوية: -0-0-0
 تعد العصارة الصفراوية سائل. -0-0-0-0
 .ة الوسطاوية  قلويالعصارة الصفر  -0-0-0-0
 العصارة الصفراوية سائل شديد المرارة. -0-0-0-3
 العصارة الصفراوية سائل أصفر مخضر اللون. -0-0-0-2
 تتكون العصارة الصفراوية من : -0-0-0
 ماء. -0-0-0-0
 أمالح صفراوية. -0-0-0-0
 كولسترول. -0-0-0-3
 شوارد متنوعة . -0-0-0-2
 الصفراوية بشكل مستمر. يفرز الكبد العصارة -0-0-3
 تخزن العصارة الصفراوية في الحويصل الصفراوي )المرارة(. -0-0-2
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 وظائف الصفراء : -0-0-5
 تحويل وسط األمعاء إلى وسط قلوي.  -0-0-5-0
 تجزئة الدسم إلى مستحلب.  -0-0-5-0
 العصارة المعثكلية )البنكرياسية( وتحتوي: -0-0
 . PH=8وية التفاعل بيكربونات الصوديوم قل -0-0-0
 تفرز المعثكلة بيكربونات الصوديوم بتحفيز من السيكرتين . -0-0-0-0
 أنظيمات هاضمة . -0-0-0
 تفرز المعثكلة األنظيمات الهاضمة بتحفيز من البنكريوزيمين. -0-0-0-0
 تصبح األنظيمات الهاضمة فعالة عند وصولها العفج. -0-0-0-0
 ة المفرزة من المعثكلة:من األنظيمات الهاضم -0-0-0-3
 التربسين يحول البروتينات إلى ببتيدات ثنائية. -0-0-0-3-0
 األميالز المعثكلي يحول النشاء إلى سكريات ثنائية. -0-0-0-3-0
 الليباز المعثكلي يحول مستحلب الدسم إلى حموض دسمة +غليسرول. -0-0-0-3-3
 العصارة  المعوية: -0-3
 لظهارية للزغابات المعوية.تفرز من الخاليا ا -0-3-0
 تحتوي العصارة المعوية على أنظيمات هاضمة هي : -0-3-0
 الببتيداز يحول عديدات الببتيد إلى حموض أمينية. -0-3-0-0
 الليباز المعوي يحول مستحلب الدسم إلى حموض دسمة + غليسرول. -0-3-0-0
 . فركتوزالسكراز يحول سكر القصب إلى غلوكوز+  -0-3-0-3
 اللكتاز يحول سكر الحليب إلى غلوكوز+ غاالكتوز. -0-3-0-2
 المالتاز يحول سكر الشعير إلى غلوكوز. -0-3-0-5
 :يعد الكيلوس ناتج الهضم المعوي -0-3-3
 :صفات الكيلوس -0-3-3-0
 سائل لبني القوام. -0-3-3-0-0
 قلوي الوسط . -0-3-3-0-0
 يحتوي الكيلوس على: -0-3-3-0
 ج الهضم المعوي.نوات -0-3-3-0-0
 مفرزات السبيل الهضمي. -0-3-3-0-0
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 بقايا الطعام غير المهضوم. -0-3-3-0-3
 :التعليميةاألهداف  -ثانيا  

 يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرًا على أن:
 يميز أقسام المعي الدقيق. -0
                                                            .العصارة الصفراوية يكتشف -0
 العصارة البنكرياسية.يحلل تركيب  -3
  العصارة المعوية.بين أنظيمات يميز  -2
  .الكيلوسمفهوم يستخلص  -5

                                     
  .أوراق مطبوعة - شفافيات وجهاز العرض -السبورة : التقانات التربوية -ثالثا  
 

 فاهيمية المعدة لهذا الدرس:النماذج الم -رابعا  
 النموذج األول خريطة التدفق : أقسام المعي الدقيق. -0
  : العصارة الصفراوية.النموذج الثاني خريطة المشبك -0
 : العصارة البنكرياسية.الشجرةخريطة النموذج الثالث  -3
 العصارة المعوية. أنظيمات :الشجرةالنموذج الرابع خريطة  -2
 صفات الكيلوس. المشبكخريطة  -5
 

 :العقلية المعدة لهذا الدرسالخرائط  -خامسا  
 خريطة الهضم المعوي.  خريطة عقلية واحدة: -0
 

 
 النموذج األول خريطة التدفق: أقسام المعي الدقيق                        
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 الصفراوية المشبك: العصارةالنموذج الثاني خريطة 

 
 النموذج الثالث خريطة الشجرة: العصارة البنكرياسية                                                         
 

 
 

 النموذج الرابع خريطة الشجرة: أنظيمات العصارة المعوية                  
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 النموذج الخامس خريطة المشبك : الكيلوس                      
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 ( الهضم المعوي5قلية رقم )الخريطة الع
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 : االمتصاص الخامسالدرس  
 النقاط التعليمية: -أوال  
 االمتصاص:تعريف  -0
 يحدث االمتصاص في األمعاء الدقيقة. -0-0
 يتم انتقال نواتج الهضم من لمعة المعي الدقيق إلى خاليا مخاطية . -0-0
 و اللمف.تنتقل نواتج الهضم من الخاليا المخاطية  إلى الدم أ -0-3
 تعد مخاطية المعي الدقيق السطح الرئيس لالمتصاص لوجود : -0-2
 الدسامات. -0-2-0
 الزغابات المعوية. -0-2-0
 تعد الزغابة المعوية الوحدة الرئيسية في عملية االمتصاص. -0-2-0-0
 تتكون الزغابة المعوية من: -0-2-0-0
 األوعية الدموية. -0-2-0-0-0
 مي.وعاء بلغ -0-2-0-0-0
 خاليا مخاطية. -0-2-0-0-3
 ضرورية لالمتصاص :الشروط ال -0
 الحركة المستمرة للزغابات المعوية . -0-0
 تالمس الكيلوس مع مخاطية األمعاء الدقيقة. -0-0
 آلية امتصاص المواد الغذائية : -3
 يمتص الماء بالحلول. -3-0
 األمالح المعدنية:  -3-0
 لصوديوم والحديد بالنقل الفعال.تمتص غالبية الشوارد كا -3-0-0
 يمتص القليل من األمالح المعدنية باالنتشار. -3-0-0
 السكريات : -3-3
 تمتص السكريات األحادية بالنقل الفعال. -3-3-0
 تمتص السكريات الثنائية بنسبة قليلة بالنقل الفعال. -3-3-0
 السكريات المتعددة ال تمتص. -3-3-3
 الحموض األمينية: -3-2
 تمتص الحموض األمينية بالنقل الفعال. -3-2-0
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 يمتص القليل من الحموض األمينية باالنتشار الميسر. -3-2-0
 الفيتامينات: -3-5
 تمتص الفيتامينات المنحلة في الماء باالنتشار بسرعة في الدم. -3-5-0
 تمتص الفيتامينات المنحلة في الدسم باالنتشار في اللمف. -3-5-0
 لدسمة والغليسرول :الحموض ا -3-2
 تمتص من لمعة المعي إلى خاليا مخاطيته باالنتشار. -3-2-0
 كيلوسية. تحاط بطبقة بروتينية مشكلة دقائق -3-2-0
 تنتقل الدقائق الكيلوسية إلى اللمف بااللتفاظ . -3-2-0-0
 طريقا االمتصاص:  -2
 :الطريق الدموي -2-0
 ينتقل فيه المواد التالية: -2-0-0
 الماء. -2-0-0-0
 األمالح المعدنية. -2-0-0-0
 الفيتامينات المنحلة في الماء. -2-0-0-3
 سكر العنب. -2-0-0-2
 الحموض األمينية. -2-0-0-5
 تمتص المواد من لمعة األمعاء إلى الشعيرات الدموية في الزغابات المعوية. -2-0-0
 د الباب الكبدي.تنتقل المواد الممتصة من الشعيرات الدموية إلى الوري -2-0-3
 تنتقل المواد الممتصة من الوريد الباب الكبدي إلى الكبد . -2-0-2
 تنتقل المواد الممتصة من الكبد إلى الوريد األجوف السفلي. -2-0-5
 تنتقل المواد الممتصة من الوريد األجوف السفلي إلى األذينة اليمنى بالقلب. -2-0-2
 الطريق البلغمية: -2-0
 فيه المواد التالية:ينتقل  -2-0-0
 الدقائق الكيلوسية. -2-0-0-0
 الفيتامينات المنحلة في الدسم. -2-0-0-0
 تنتقل المواد الممتصة بااللتفاظ إلى الوعاء البلغمي للزغابة المعوية. -2-0-0
 تمتص المواد من الوعاء البلغمي للزغابة إلى القناة الصدرية الكبرى. -2-0-3
 لقناة الصدرية الكبرى إلى الوريد تحت الترقوة األيسر.تمتص المواد من ا -2-0-2
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 تمتص المواد من الوريد تحت الترقوة األيسر إلى الوريد األجوف العلوي. -2-0-5
 تنتقل المواد الممتصة من الوريد األجوف العلوي إلى األذينة اليمنى بالقلب. -2-0-2
 المعي الغليظ: -5
 يقسم المعي الغليظ إلى : -5-0
 القولون الصاعد يمتص فيه الماء و الشوارد.  -5-0-0
 القولون المستعرض يتجمع فيه الغائط . -5-0-0
 القولون النازل يتجمع فيه الغائط . -5-0-3
 يحدث في المعي الغليظ حركات بطيئة دفع ومزج. -5-0
 تغزر في المعي الغليظ مواد مخاطية تحتوي على شوارد و بيكربونات أهميتها: -5-3
 تحمي المواد المخاطية جدار المعي من الجراثيم الموجودة في الغائط. -5-3-0
 تحمي المواد المخاطية جدار المعي من الحموض المتشكلة فيه. -5-3-0
 تؤمن المواد المخاطية وسطًا الصقًا لتماسك الغائط. -5-3-3

 :التعليميةاألهداف  -ثانيا  
 على أن: يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادراً 

                                      يستخلص مفهوم االمتصاص. -0
                                                            يكتشف الشروط الضرورية لالمتصاص. -0
  .يحلل آلية االمتصاص -3
 يقارن بين طريقا االمتصاص.  -2
                                  يدرس المعي الغليظ. -5

  .أوراق مطبوعة -السبورة ,الحاسوب , شفافيات وجهاز العرض: التقانات التربوية -ثالثا  
 النماذج المفاهيمية المعدة لهذا الدرس: -رابعا  
 النموذج األول خريطة التدفق: تعريف االمتصاص. -0
 النموذج الثاني خريطة التدفق المتعدد: شروط االمتصاص. -0
 : آلية االمتصاص.المشبكموذج الثالث خريطة الن -3
 : طريقا االمتصاص.التدفقالنموذج الرابع خريطة  -2
 : المعي الغليظ.الشجرةخريطة  النموذج الخامس -5
 خريطتان هما: المعدة لهذا الدرسالخرائط العقلية  -امسا  خ
 خريطة المعي الغليظ.  -0        .خريطة االمتصاص -0
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 خريطة التدفق : تعريف االمتصاص النموذج األول

 

 
 

 النموذج الثاني خريطة التدفق المتعدد: شرطا االمتصاص                      
 

 
  
 النموذج الثالث خريطة المشبك: آلية االمتصاص 
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 النموذج الرابع خريطة التدفق: طريقا االمتصاص
 

 

 
 

 النموذج الخامس خريطة الشجرة: المعي الغليظ
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 ( : االمتصاص6الخريطة العقلية رقم )
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 (: المعي الغليظ2الخريطة العقلية رقم )
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 : أمراض سوء التغذية والهضم السادسالدرس 
 النقاط التعليمية: -أوال  
 من أمراض سوء التغذية: -0
 السمنة : -0-0
 تعرف السمنة بأنها تراكم متزايد للدسم في الجسم. -0-0-0
 ببة للسمنة:من العوامل المس -0-0-0
 بعض العوامل النفسية كاالكتئاب. -0-0-0-0
 أذية في مركز اإلطعام في الو طاء. -0-0-0-0
 عوامل وراثية. -0-0-0-3
 اإلفراط في تناول األغذية الدسمة والسكريات. -0-0-0-2
 قلة التمرينات الرياضية. -0-0-0-5
 و يعاني من السمنة .يستخدم مؤشر الكتلة لمعرفة الشخص إذا كان نحيفا أ -0-0-3
 (.²يحسب مؤشر الكتلة ناتج قسمة كتلة الجسم )كغ( على مربع طول الجسم )م -0-0-3-0
 الهزال )عوز البروتين (: -0-0
 هو مرض ناتج من النقص المزمن والشديد لكل من: -0-0-0
 الطاقة الالزمة للجسم. -0-0-0-0
 البروتينات ذات المصدر الحيواني . -0-0-0-0
 الدسم حتى الدهون تحت الجلد.  -0-0-0-3
 عادات غذائية خاطئة : -0-3
 يعيق شرب الشاي بعد األكل مباشرة امتصاص الحديد من الغذاء.  -0-3-0
 يثير استعمال زيت القلي لمرات عدة الخاليا السرطانية. -0-3-0
 إضافة الملح إلى اللحم قبل شوائه يسحب المواد الغذائية التالية منه: -0-3-3
 األمالح المعدنية . -0-3-3-0
 الفيتامينات.   -0-3-3-0
 من أمراض جهاز الهضم : -0
 القرحة المعدية: -0-0
 القرحة المعدية هي منطقة متقرحة متآكلة تصيب مخاطية المعدة. -0-0-0
 يسبب القرحة المعدية: -0-0-0
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 عامل جرثومي )جرثومة الهيليكوباكتر( -0-0-0-0
 التوتر.  -القلق عوامل نفسية ك -0-0-0-0
 اإلفراط في تناول األدوية كاألسبرين. -0-0-0-3
 اإلفراط في شرب الغول. -0-0-0-2
 تتحول القرحة في بعض الحاالت المزمنة إلى سرطان في المعدة. -0-0-3
 البواسير الشرجية: -0-0
 هي أوردة منتفخة ناتجة عن احتقان مزمن فيها في : -0-0-0
  .المستقيم -0-0-0-0
 الشرج.  -0-0-0-0
 من أعراضها:  -0-0-0
 نزف دموي ناتج من تخريش الغائط لألوردة المنتفخة . -0-0-0-0
 شديد. ألم -0-0-0-0
 يستخدم عصير الرمان لعالج البواسير.  -0-0-3
 :Aالتهاب الكبد الوبائي)المعدي(   -3
 (.HAVيسببه الفيروس ) -3-0
 ينتقل عن طريق : -3-0
 الماء. -3-0-0
 الطعام الملوث. -3-0-0
 من شخص إلى آخر. -3-0-3
 حضانته شهر تقريبًا. -3-3
 

 :التعليميةاألهداف  -ثانيا  
 يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرًا على أن:

                                     السمنة.                                             يدرس مرض -0
   مرض الهزال. يكتشف -0
 .  نتائج بعض العادات الغذائية الخاطئةيفسر  -3
                                                    .أمراض جهاز الهضمبين  يميز -2

 .أوراق مطبوعة -شفافيات وجهاز العرض -السبورة : التقانات التربوية -ثالثا  
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 النماذج المفاهيمية لهذا الدرس: -رابعا  
 النموذج األول خريطة التدفق المتعدد: مرض السمنة. -0
 النموذج الثاني خريطة التدفق المتعدد: مرض الهزال. -0
 التدفق المتعدد: العادات الغذائية الخاطئة. النموذج الثالث خريطة -3
 النموذج الرابع خريطة الشجرة: أمراض جهاز الهضم. -2

 :خريطة واحدة هيدرس المعدة لهذا الالخرائط العقلية  -خامسا  
 خريطة أمراض سوء التغذية والهضم.  -1

 
 النموذج األول خريطة التدفق المتعدد: مرض السمنة

 
 النموذج الثاني خريطة التدفق المتعدد: مرض الهزال
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 العادات الغذائية الخاطئةالنموذج الثالث خريطة التدفق المتعدد: 

 
 
 

 
 

 مراض جهاز الهضمالنموذج الرابع خريطة الشجرة: أ
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 ( : أمراض سوء التغذية والهضم8الخريطة العقلية رقم )
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 الدرس السابع :مراجعة دروس التغذية والهضم
مطبوعة ورقيًا توز  )تتم  المراجعة من خالل إجابة الطلبة على أسئلة تتعلق بالدروس السابقة  -*

 ( دقيقة. 02خالل فترة زمنية ال تتجاوز ) (عليهم
 :                                  المدرسة:اسم الطالب

 العلمي لكل عبارة من العبارات التالية: ما المصطلح -أوالً 
        (------------------ساعة. ) 02كمية األغذية الضرورية لفرد بالغ مرتاح خالل -0
                                 (-----------------العصارة المعدية.       )  إفرازحاثة تثير خاليا معدية على -0
                                 (-----------------مستحلب الدسم.      )  إلىعصارة تعمل على تجزئة الدسم -3
                                 (-----------------مرض ناتج عن نقص شديد في البروتينات.               )-2
                                 (-----------------) م سكر الشعير إلى غلوكوز.                  أنظيم يهض-5
 (-----------------)ناتج الهضم المعوي ويحتوي بقايا غير مهضومة.         -2
 (  ---------------اللمف ) إلىألية انتشار الحموض الدسمة والغليسرول من المعي -1
 (   -------------------لمعي الغليظ يمتص الماء والشوارد.            )قسم من ا-8
 (-------------------قسم من المعي الدقيق يقع بين اللفائفي والعفج.         ) -9
 (-------------------مجموعة التحوالت الفيزيائية والكيميائية في الجسم.     )-02
 اختر اإلجابة الصحيحة: -ثانياً 
 (.-8-9-5-2) :                                              غ من الدسم 0تعطي أكسدة -0
 الفيتامين(. -السكر -الدسم -)البروتين:                          مواد غذائية عضوية غير قابلة للهضم-0
 ( حرة.0222-0822-0522-0022):                                        إلىتحتاج المرأة الحامل -3
 الببسين(. -المالتاز -الليباز -)السكراز:                                   األنظيم الذي يهضم البروتين-2
 العفج(. -المعثكلة -الكبد -تفرز العصارة الصفراوية من :                                  )المعدة-5
 فسر ما يلي: -ثالثاً 
 للمعي الدقيق. السطح الواسع-0
 
 إضافة مانعات األكسدة للزيوت.-0
 
 اإلكثار من تناول االسبرين يؤدي لإلصابة بالقرحة المعدية.-3
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 الكريات الحمر : الثامن تحضير الدرس
 النقاط التعليمية: -أوال  
 الكريات الحمر: -*
 شكل الكريات الحمر قرصي مقعر الوجهين. -0
 مر على قيامها بالوظائف التالية :يساعد شكل الكريات الح -0-0
 بين الرئتين وأنسجة الجسم المختلفة. 0O Cوقسم من  0Oنقل  -0-0-0
 الدم.تسهم في لزوجة  -0-0-0
 تكوين خثره عند الجرح. -0-0-3
 يومًا.002يبلغ عمر الكريات الحمر حوالي  -0
 يبلغ عدد الكريات الحمر : -3
 . ³لممليون/ م 5.022عند الرجل حوالي  -3-0
 . ³مليون/ ملم 2.122عند األنثى حوالي  -3-0
 . ³مليون/ ملم  2.522 -3.522عند الطفل حوالي  -3-3
 تتكون الكريات الحمر في األماكن التالية: -2
 في الحياة الجنينية: -2-0
 قبل الشهر الخامس تتكون الكريات الحمر في الكبد والطحال. -2-0-0
 تكون الكريات الحمر من نقي العظام.بعد الشهر الخامس يبدأ  -2-0-0
 حتى سن البلوغ تتكون الكريات الحمر من سائر نقي العظام. -2-0
 بعد البلوغ : -2-3
 تتكون الكريات الحمر من نقي العظام في رؤوس العظام الطويلة. -2-3-0
 تتكون الكريات الحمر من نقي العظام المسطحة. -2-3-0
 ملوءة بخضاب الدم )الهيموغلوبين(.تعد الكريات الحمر أكياسًا م -5
 مل.  022غ/ 08-03.5تبلغ كمية  الهيموغلوبين عند الرجل  -5-0
 مل. 022غ/ 02-00تبلغ كمية  الهيموغلوبين عند األنثى  -5-0
 تقل كمية  الهيموغلوبين في فقر الدم المصوري.  -5-3
 أنوا  الزمر الدموية: -2
 :  Aالزمرة  -2-0
 . Aو مولد الضد ه -2-0-0
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 . bالضد في المصورة هو  -2-0-0
  .% 20عند البشر Aنسبة الزمرة  -2-0-3
 : Bالزمرة  -2-0
 . Bمولد الضد هو  -2-0-0
 .  aالضد في المصورة هو  -2-0-0
 .%9عند البشر Bنسبة الزمرة  -2-0-3
  AB:الزمرة  -2-3
 .B و  Aمولد الضد هو  -2-3-0
 الضد في المصورة ال يوجد.  -2-3-0
 .%3عند البشر ABنسبة  -2-3-3
 : Oالزمرة  -2-2
 .Oمولد الضد ال يوجد في الزمرة  -2-2-0
 . bو a الضد في المصورة هو  -2-2-0
 . %22عند البشر Oنسبة الزمرة  -2-2-3
 :عامل الريزيوس  -1
 هو صفة وراثية. -1-0
 عامل الريزيوس  سمي نسبة إلى نو  من القردة.  -1-0
 ت الحمر مولدات ضد الريزيوس .تحمل الكريا -1-3
 أنماط عامل الريزيوس: -1-2
 :  +Rh  إيجابي -1-2-0
 الكريات الحمر.غشاء يوجد مولدات الضد على  -1-2-0-0
 في المصورة ال يوجد أضداد. -1-2-0-0
 .%85النسبة عند البشر -1-2-0-3
 : Rh ‾سلبي   -1-2-0
 مر.ال يوجد مولدات الضد على الكريات الح -1-2-0-0
 في المصورة ال يوجد أضداد. -1-2-0-0
 .%05النسبة عند البشر -1-2-0-3
 حاالت عدم توافق الريزيوس: -1-5
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 الريزوس إلى شخص سلبي الريزيوس : إيجابينقل الدم من شخص  -1-5-0
 الريزيوس على سطحها مولد ضد. إيجابيتحمل الكريات الحمر عند  -1-5-0-0
 جابة عند سلبي الريزيوس فينتج أضدادًا.يثير مولد الضد است -1-5-0-0
 ترتبط األضداد مع مولد الضد مما يؤدي إلى تراص الكريات.  -1-5-0-3
 الريزيوس من امرأة سلبية الريزيوس : إيجابيزواج رجل  -1-5-0
 الريزيوس . إيجابيقد يكون جنينها األول  -1-5-0-0
 دم األم عبر المشيمة أثناء :  تعبر بعض الكريات الحمر من دم الجنين إلى -1-5-0-0
 الحمل . -1-5-0-0-0
 الوالدة. -1-5-0-0-0
 تتشكل كمية قليلة من أضداد الريزيوس غير خطرة على حياة الطفل األول. -1-5-0-3
 الريزيوس  تنتقل األضداد من األم إلى الجنين. إيجابيالحمل بجنين  تكرار -1-5-0-2
 ًا موت الجنين.ؤدي إلى تراص كرياته مسببي -1-5-0-5

 :األهداف التعليمية -ثانيا  
 يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرًا على أن:

                                     .                                            الكريات الحمريدرس  -0
   .الزمر الدموية يكتشف -0
 .  يستخلص مفهوم عامل ريزيوس -3
                                                    عامل ريزيوس.يحلل حاالت عدم توافق  -2

 .أوراق مطبوعة -شفافيات وجهاز العرض -السبورة : التقانات التربوية -ثالثا  
 النماذج المفاهيمية المعدة لهذا الدرس: -رابعا  
 الكريات الحمر. :المشبكالنموذج األول خريطة  -0
   لنموذج الثاني خريطة الفقاعة: الزمر الدموية.ا -0
 .  النموذج الثالث خريطة الدائرة : مفهوم عامل ريزيوس -3
                                                    النموذج الرابع خريطة التدفق : حاالت عدم توافق عامل ريزيوس. -2

 خريطتان هما: الخرائط العقلية المعدة لهذا الدرس -خامسا  
 خريطة الزمر الدموية. -0خريطة الكريات الحمر.             -0
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 النموذج األول خريطة المشبك: الكريات الحمر
 
 

 
 النموذج الثاني خريطة الفقاعة : الزمر الدموية األربعة
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 عامل الريزيوس النموذج الثالث خريطة الدائرة:

 

 
 حاالت عدم توافق عامل الريزيوسالنموذج الرابع خريطة التدفق: 
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 ( خريطة الكريات الحمر9الخريطة رقم)
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 ( : خريطة الزمر الدموية02الخريطة  العقلية رقم )                
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 الكريات البيض: التاسع تحضير الدرس
 النقاط التعليمية: -أوال  
 يات البيض:الكر  -*
 تعد عديمة اللون . -0
 . ³آالف/ملم 8-2يبلغ عدد الكريات البيض عند البالغ حوالي  -0
 يتغير عدد الكريات البيض تبعًا لعوامل  -0-0
 وظيفية . -0-0-0
 مرضية. -0-0-0
 عمر الكريات البيض: -3
 ساعات. 8-2يبلغ عمر الكريات الولوعة بالمعتدل من  -3-0
 أيام . 5-2يات الولوعة بالمعتدل في النسج بعد حوالي تتخرب الكر  -3-0-0
 تبقى كريات البيض الذاكرة البلغمية طيلة الحياة. -3-0
 تتنو  الكريات البيض إلى األنوا  التالية: -2
 الكريات الحبيبية متعددة النوى )مفصصة( وتنقسم إلى : -2-0
 الكريات الحبيبية الولوعة بالمعتدل: -2-0-0
 لون الكريات الحبيبية الولوعة بالمعتدل باألحمر المعتدل.تت -2-0-0-0
 .% 25-25نسبة الكريات الحبيبية الولوعة بالمعتدل  -2-0-0-0
 تنشأ الكريات الحبيبية الولوعة بالمعتدل من نقي العظام. -2-0-0-3
 وظيفة الكريات الحبيبية الولوعة بالمعتدل التهام المواد التالية .: -2-0-0-2
 الجراثيم خارج األوعية الدموية. -2-0-0-2-0
 األجسام الغريبة خارج األوعية الدموية. -2-0-0-2-0
 الكريات الحبيبية الولوعة بالمعتدل لها شكل محدد تتألف من ثالث نوى. -2-0-0-5
 الكريات الحبيبية الحمضية: -2-0-0
 تتلون الكريات الحبيبية الحمضية باأليوزين الحمضي. -2-0-0-0
 .% 3-0نسبة الكريات الحبيبية الحمضية  -2-0-0-0
 تنشأ الكريات الحبيبية الحمضية من نقي العظام. -2-0-0-3
 وظيفة الكريات الحبيبية الحمضية لها خواص مضادة للهيستامين . -2-0-0-2
 يزداد عدد الكريات الحبيبية الحمضية في حاالت التحسس. -2-0-0-5
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 اتين.لها شكل محدد تتألف من نو  -2-0-0-2
 الكريات الحبيبية األساسية: -2-0-3
 تتلون الكريات الحبيبية األساسية بأزرق الميتلين. -2-0-3-0
 .% 0-2نسبة الكريات الحبيبية األساسية  -2-0-3-0
 تنشأ الكريات الحبيبية األساسية من نقي العظام. -2-0-3-3
 وظيفة الكريات الحبيبية األساسية تنتج  -2-0-3-2
 الهيستامين. -2-0-3-2-0
 الهيبارين . -2-0-3-2-0
 لها شكل محدد تتألف من نواتين. -2-0-3-5
 الكريات غير الحبيبية وتنقسم إلى : -2-0
 الكريات غير الحبيبية وحيدة النواة وتتميز: -2-0-0
 .  %02-3نسبة الكريات غير الحبيبية وحيدة النواة  -2-0-0-0
 حيدة النواة من نقي العظام.تنشأ الكريات غير الحبيبية و  -2-0-0-0
 وظيفة الكريات غير الحبيبية وحيدة النواة بلعمة الجراثيم. -2-0-0-3
 لكريات غير الحبيبية وحيدة النواة شكل محدد. -2-0-0-2
 الكريات غير الحبيبية بلغمية)لمفاوية( تائية:  -2-0-0
 .  %22-02نسبة الكريات غير الحبيبية بلغمية)لمفاوية( تائية  -2-0-0-0
 تنشأ الكريات غير الحبيبية بلغمية )لمفاوية( تائية من نقي العظام . -2-0-0-0
 تتمايز الكريات غير الحبيبية بلغمية )لمفاوية( تائية في التويتة . -2-0-0-0-0
 وظيفة الكريات غير الحبيبية بلغمية)لمفاوية( تائية مسؤولة عن: -2-0-0-3
 المناعة الخلوية . -2-0-0-3-0
 الدفا  داخل وخارج األوعية الدموية. -2-0-0-3-0
 لكريات غير الحبيبية بلغمية)لمفاوية( تائية شكل محدد. -2-0-0-2
 الكريات غير الحبيبية بلغمية لمفاوية بائية تتميز: -2-0-3
 . % 22-02نسبة الكريات غير الحبيبية بلغمية)لمفاوية( بائية  -2-0-3-0
 حبيبية بلغمية )لمفاوية( بائية من نقي العظامتنشأ الكريات غير ال -2-0-3-0
 وظيفة الكريات غير الحبيبية بلغمية)لمفاوية( بائية مسؤولة عن: -2-0-3-3
 المناعة الخلطية . -2-0-3-3-0
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 إنتاج  األضداد.   -2-0-3-3-0
 لكريات غير الحبيبية بلغمية)لمفاوية( بائية شكل محدد. -2-0-3-2
 

 ية:األهداف التعليم -ثانيا  
 يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرًا على أن:

 يستخلص صفات الكريات البيض. -0
 .الكريات الحبيبية متعددة النوى )مفصصة( يميز بين أنوا  -0
 .الكريات غير الحبيبيةيقارن بين أنوا   -3
 

 عة.أوراق مطبو  -الشفافيات وجهاز العرض -السبورة :التقانات التربوية -ثالثا  
 

 النماذج المفاهيمية المعدة لهذا الدرس: -رابعا  
 النموذج األول خريطة المشبك صفات الكريات البيض. -0
 .الحبيبية متعددة النوى )مفصصة(البيض الكريات  النموذج الثاني خريطة الشجرة : أنوا  -0
 .غير الحبيبيةالبيض الكريات النموذج الثالث خريطة الشجرة : أنوا   -3
 

 خريطة واحدة هي: الخرائط العقلية المعدة لهذا الدرس -سا  خام
 خريطة الكريات البيض. -0
 

 
 

 النموذج األول خريطة المشبك :صفات الكريات البيض
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 النموذج الثاني خريطة الشجرة: أنواع الكريات البيض الحبيبية
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 النموذج الثالث خريطة الشجرة: أنوا  الكريات البيض غير الحبيبية

  
 ( : خريطة الكريات البيض11الخريطة رقم)
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 الدموية والمصورة الصفيحات :العاشرتحضير الدرس 

 النقاط التعليمية: -أوال  
 الصفيحات الدموية: -0
 شكلها غير منتظم. -0-0
 تنتج من تفتت خاليا نقي العظام. -0-0
 ال تحتوي على نواة. -0-3
 . ³ألف في الملم 222-052ددها حوالي يبلغ ع -0-2
 مرض الفرفرة. ³/ملم 520222يسبب نقص في عدد الصفيحات الدموية إلى  -0-2-0
 مرض الفرفرة حدوث نزف في الشعريات الدموية بشكل بقع أرجوانية . -0-2-0-0
 مميتًا.  ³/ملم 020222يصبح النقص في عدد الصفيحات الدموية إلى  -0-2-0
 في تخثر الدم.لها دور  -0-5
 تحرر النسج المتأذية واألوعية الدموية السيروتونين. -0-5-0
 يؤدي تحرر السيروتونين إلى منعكس عصبي مؤقت . -0-5-0-0
 المنعكس العصبي يسبب تضيق األوعية الدموية. -0-5-0-0-0
 خثرين بوجود: إلىيؤدي تحرر السيروتونين إلى تحويل طليعة الخثرين  -0-5-0-0
 مواد منشطة.  -0-5-0-0-0
 شوارد الكالسيوم . -0-5-0-0-0
 .K فيتامين  -0-5-0-0-3
 يحول الخثرين مولد الليفين المنحل إلى خيوط ليفين غير منحل. -0-5-0-3
 تشكل خيوط الليفين غير منحلة شبكة توقف النزف لتعلق في عيونها:   -0-5-0-3-0
 الكريات الحمر. -0-5-0-3-0-0
 ات البيض .الكري -0-5-0-3-0-0
 ( دقائق .2-2يستغرق زمن تخثر الدم في الحالة الطبيعية ) -0-5-0-2
 .دقيقة  32يستغرق زمن تخثر الدم في حالة مرض الناعور إلى أكثر من  -0-5-0-2-0
 قد ال يتخثر أبدًا الدم في حالة مرض الناعور. -0-5-0-2-0-0
 مرض الناعور وراثي. -0-5-0-2-0-0
 بير لتقليل انتشار مرض الناعور:تدا -0-5-0-2-0-0-0
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 االبتعاد عن زواج األقارب . -0-5-0-2-0-0-0-0
 فحص دم الشريكين قبل الزواج. -0-5-0-2-0-0-0-0
 ال يتخثر الدم  داخل األوعية الدموية في الحاالت العادية بسبب: -0-5-0-5
 لعدم تمزق الصفيحات الدموية . -0-5-0-5-0
 )مانع التخثر(. لوجود الهيبارين -0-5-0-5-0
 المصورة )البالسما( وهي: -0
 سائل أصفر شفاف باهت. -0-0
 تتكون من: -0-0
 ماء. 92% -0-0-0
 مواد متنوعة منحلة أو معلقة وهي: 02% -0-0-0
 مركبات عضوية وهي: -0-0-0-0
 مركبات بروتينية : -0-0-0-0-0
 األلبومين. -0-0-0-0-0-0
 . األضداد )الغلوبولين( -0-0-0-0-0-0
 مولد الليفين)فيروجين(. -0-0-0-0-0-3
 غير بروتينية تحتوي نتروجين:  إطراحيهمركبات  -0-0-0-0-0
 البولة في المصورة لها دور في نقل الفضالت. -0-0-0-0-0-0
 حمض البول في المصورة لها دور في نقل الفضالت. -0-0-0-0-0-0
 كرياتين. -0-0-0-0-0-3
 نتروجين : مركبات ال تحتوي  -0-0-0-0-3
 سكر عنب. -0-0-0-0-3-0
 كوليسترول. -0-0-0-0-3-0
 حمض اللبن. -0-0-0-0-3-3
 مركبات حيوية:  -0-0-0-0-2
 الفيتامينات في المصورة دليل على دورها في نقل المغذيات. -0-0-0-0-2-0
 الهرمونات في المصورة دليل على دورها في نقل المواد. -0-0-0-0-2-0
 وجودها ضروري للمحافظة على:  -Cl‾   - Mg - K-  Naات(:شوارد)أيون -0-0-3
 تركيز المصورة. -0-0-3-0
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 درجة حموضة الدم. -0-0-3-0
 وجودها ضروري للمحافظة على:   : So4 - Po4 - HCO3جذور كيميائية -0-0-2
 تركيز المصورة. -0-0-2-0
 درجة حموضة الدم. -0-0-2-0
 مل من الدم المثفل. 022وية إلى البالسما في الهيماتوكريت نسبة الكريات الدم -0-3
 التثفيل لفصل الكريات عن المصورة وترسيبها.  -0-3-0
 يتم تثفيل الدم حسب الكثافة باستخدام قوة الطرد المركزي ناتجة عن الدوران. -0-3-0
 يضاف أوكساالت األمونيوم لمنع التخثر . -0-3-0-0
 . يضاف ملح الليمون لمنع التخثر -0-3-0-0
 ينتج عن ارتفا  الهيماتوكريت زيادة كثافة الدم. -0-3-0-3

 األهداف التعليمية: -ثانيا  
 يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرًا على أن:

 يستنتج مفهوم الصفيحات الدموية. -0
 يستخلص آلية التخثر. -0
 يفسر عدم التخثر داخل األوعية الدموية. -3
 .يدرس مرض الناعور -2
 يميز بين مكونات المصورة الدموية. -5

 أوراق مطبوعة. –جهاز العرض وشفافيات  –السبورة  :التقانات التربوية -ثالثا  
 النماذج المفاهيمية المعدة لهذا الدرس: -رابعا  
 النموذج األول خريطة الفقاعة: مفهوم الصفيحات الدموية. -0
 .النموذج الثاني خريطة التدفق: آلية التخثر -0
 النموذج الثالث خريطة التدفق المتعدد: تفسير عدم التخثر داخل األوعية الدموية. -3
 مرض الناعور. المشبك:النموذج الرابع خريطة  -2
 النموذج الخامس خريطة الشجرة: بين مكونات المصورة الدموية. -5
 النموذج السادس خريطة الجسر : متشابهات مكونات الدم. -2

 :خريطتان هما العقلية المعدة لهذا الدرسالخرائط  -خامسا  
 خريطة المصورة الدموية. -0خريطة الصفيحات الدموية.               -0
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 النموذج األول خريطة الفقاعة: الصفيحات الدموية

 

 
 النموذج الثاني خريطة التدفق: آلية تخثر الدم
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 اخل األوعية الدمويةالنموذج الثالث خريطة التدفق المتعدد: عم تخثر الدم د
 

 
 النموذج الرابع خريطة المشبك: مرض الناعور

 
 النموذج الخامس خريطة الشجرة: مصورة الدم
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 النموذج السادس خريطة الجسر: متشابهات مكونات الدم
 

 
 

 ( : خريطة الصفيحات الدموية00الخريطة العقلية رقم )
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 ( : خريطة مصورة الدم13الخريطة العقلية رقم )
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 القلب :عشرالحادي تحضير الدرس  
 النقاط التعليمية: -أوال  
 القلب : -*
 هو عضلة كابسة ماصة. -0
 .وظيفتها ضخ الدم في أنحاء الجسم -0-0
 يتألف القلب من األقسام التالية: -0
 األذينتان. -0-0
 البطينان. -0-0
 (.اإلكليليةألوعية التاجية )ا -0-3
 تتفر  في العضلة القلبية لتغذيتها. -0-3-0
 شريان األبهر.  -0-2
 الشريان الرئوي. -0-5
 األوردة الجوفاء. -0-2
 األوردة الرئوية. -0-2
 هي :و ينظم حركة الدم في القلب الدسامات  -3
 الدسام ثالثي الشرف: -3-0
 طين األيمن.يقع بين األذينة اليمنى و الب -3-0-0
 وظيفته يمنع عودة الدم من البطين إلى األذينة. -3-0-0
 يفتح أثناء االنقباض األذيني . -3-0-3
 يغلق أثناء االنقباض البطيني. -3-0-2
 الدسام ثنائي الشرف )االكليلي(: -3-0
 يقع بين األذينة اليسرى و البطين األيسر. -3-0-0
 ين إلى األذينة.وظيفته يمنع عودة الدم من البط -3-0-0
 يفتح أثناء االنقباض األذيني. -3-0-3
 يغلق أثناء االنقباض البطيني. -3-0-2
 الدسامات السينية: -3-3
 تقع عند فتحة كل من: -3-3-0
 الشريان األبهر. -3-3-0-0
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 الشريان الرئوي. -3-3-0-0
 .البطينينعودة الدم من الشرايين إلى وظيفتها تمنع  -3-3-0
 أثناء االنقباض األذيني .تغلق  -3-3-3
 تفتح  أثناء االنقباض البطيني. -3-3-2
 تغلق أثناء االسترخاء. -3-3-2
 بسبب:عضلة القلب تلقائية الحركة  -2
 بنية جدار القلب هي مدمج خلوي يتألف من : -2-0
 ألياف عضلية . -2-0-0
 :أقراص بين األلياف  -2-0-0
 غير مقاومة للدفعات العصبية. -2-0-0-0
 :متخصصنسيج عصبي ذاتي ذات  -2-0-0-0
 .توليد الدفعات العصبية -2-0-0-0-0
 إلى جميع أجزاء العضلة القلبية. الدفعات العصبية نقل -2-0-0-0-0
 يتألف من : -2-0-0-0-3
 العقدة الجيبية األذينية )ناظمة الخطا(: -2-0-0-0-3-0
 تتوضع في جدار األذينة اليمنى.  -2-0-0-0-3-0-0
 تتوضع تحت فوهة الوريد األجوف العلوي. -2-0-0-0-3-0-0
 تبدأ منها الدفعة العصبية الذاتية. -2-0-0-0-3-0-3
 العقدة األذينية البطينية : -2-0-0-0-3-0
 تتوضع على جدار الحاجز األذيني البطيني. -2-0-0-0-3-0-0
 تتلقى الدفعة العصبية من العقدة ناظمة الخطا. -2-0-0-0-3-0-0
 :حزمة هيس -2-0-0-0-3-3
 تنشأ من العقدة األذينية البطينية . -2-0-0-0-3-3-0
 تتفر  في العضلة البطينية. -2-0-0-0-3-3-0
 ألياف بوركنج تتفر  من حزمة هيس . -2-0-0-0-3-2
 .القلبتنقل التنبيه إلى ذروة  -2-0-0-0-3-2-0
 تنقل التنبيه إلى قاعدة القلب. -2-0-0-0-3-2-0
 



 
 

 192 

 لبية: الدورة الق -5
 هي الفترة بين ضربة قلبية وبدء الضربة التي تليها . -5-0
 ( ثا.2.8تستمر مدة ) -5-0-0
 تتألف الضربة القلبية من األقسام التالية: -5-0
 ( ثا.2.0مدته ) Pاالنقباض األذيني   -5-0-0
 ( ثا.2.3مدته ) QRSاالنقباض البطيني   -5-0-0
 ( ثا.2.2) مدته Tالراحة )انبساط القلب(  -5-0-3

 األهداف التعليمية: -ثانيا  
 يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرًا على أن:

 يدرس القلب. -0
 أقسام القلب. يميز بين -0
 بين دسامات القلب. يفرق -3
 يوضح تلقائية الحركة للقلب. -2
 يستخلص الدورة القلبية. -5

 أوراق مطبوعة. -عرض وشفافياتجهاز  –السبورة  :التقانات التربوية -ثالثا  
 النماذج المفاهيمية المعدة لهذا الدرس: -رابعا  
 النموذج األول خريطة الدائرة: القلب. -0
 النموذج الثاني خريطة الفقاعة المزدوجة: أقسام القلب. -0
 : دسامات القلب.المشبكالنموذج الثالث خريطة  -3
 .التلقائية : حركة القلبالشجرةالنموذج الرابع خريطة  -2
 دورة القلبية.النموذج الخامس خريطة المشبك:  -5

  :خريطة واحدة وهي الخرائط العقلية المعدة لهذا الدرس -خامسا  
 خريطة القلب. -1
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 النموذج األول خريطة الدائرة

 
 النموذج الثاني خريطة الفقاعة: أقسام القلب

 
 النموذج الثالث خريطة المشبك: دسامات القلب
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 نموذج الرابع خريطة الشجرة: الحركة التلقائية للقلبال

 

 
 

 النموذج السادس خريطة المشبك: الدورة القلبية
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 (: خريطة القلب14الخريطة العقلية رقم)
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 األوعية الدموية :الثاني عشرتحضير الدرس 
 النقاط التعليمية: -أوال  
 األوعية الدموية: -*
 ؤدي تمزق األوعية الدموية إلى نزف.ي -0
 تختلف خطورة النزيف حسب نو  الوعاء الدموي: -0-0
 النزيف الشرياني: -0-0-0
 غزير متقطع بشكل نفضات. -0-0-0-0
 خطير لعدم انطباق الشريان في مكان القطع.  -0-0-0-0
 النزيف الوريدي: -0-0-0
 قليل الغزارة مستمر بمعدل ثابت. -0-0-0-0
 نزيف الشعريات الدموية: -0-0-3
 يخرج الدم بشكل قطرات كالرعاف. -0-0-3-0
 دورتا الدم: -0
 :دورة الدم الصغرى  -0-0
 اكتشفها العالم ابن النفيس. -0-0-0
 رئوية. -0-0-0
 تبدأ بالشريان الرئوي. -0-0-3
 تنتهي باألوردة الرئوية. -0-0-2
 :دورة الدم الكبرى -0-0
 ليم هارفي.اكتشفها العالم و  -0-0-0
 جسمية. -0-0-0
 تبدأ بالشريان األبهر. -0-0-3
 .األجوفينتنتهي بالوريدين  -0-0-2
 ضغط الدم: -3
 يعد جهاز الدوران مغلق . -3-0
 يندفع الدم من البطينين إلى الشرايين اثر االنقباض البطيني . -3-0-0
 مما يجعله تحت ضغط معين مادام القلب ينبض. -3-0-0
 ط الدم :أنوا  ضغ -3-0
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 الضغط االنقباضي:  -3-0-0
 يوافق اندفا  الدم من البطين األيسر إلى الشريان األبهر. -3-0-0-0
 ملم زئبقي. 002يبلغ الضغط االنقباضي   -3-0-0-0
 الضغط االنبساطي:  -3-0-0
 يوافق انغالق الصمام السيني وانبساط البطين األيسر. -3-0-0-0
 ملم زئبقي. 82ي في األبهريبلغ الضغط االنبساط -3-0-0-0
 بسبب مرونة الشرايين. -3-0-0-0-0
 النبض: -2
 تؤدي انقباضات القلب إلى ارتجاج موافق في جدار الشرايين. -2-0
 . نبضيهينتقل االرتجاج على طول الشرايين بشكل موجة  -2-0
 يمكن تلمس النبض في الشرايين السطحية عند ضغطها على العظام تحتها. -2-3
 

 األهداف التعليمية: -ا  ثاني
 يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرًا على أن:

 يميز بين أنوا  النزيف الدموي. -0
 يفرق بين دورتا الدم. -0
 يدرس ضغط الدم. -3
 يكتشف النبض. -2

 أوراق مطبوعة. -جهاز العرض وشفافيات -السبورة :التقانات التربوية -ثالثا  
 لمفاهيمية المعدة لهذا الدرس:النماذج ا -رابعا  
 النموذج األول خريطة الشجرة: أنوا  النزيف الدموي. -0
 النموذج الثاني خريطة الفقاعة المزدوجة: دورتا الدم. -0
 : ضغط الدم.التدفق المتعددالنموذج الثالث خريطة  -3
 النموذج الرابع خريطة التدفق : النبض. -2

 :خريطة واحدة هي لهذا الدرسالخرائط العقلية المعدة  -خامسا  
 خريطة األوعية الدموية. -1
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 النموذج األول خريطة الشجرة: أنوا  النزيف الدموي

 
 النموذج الثاني خريطة الفقاعة المزدوجة: دورتا الدم

 
 النموذج الثالث خريطة التدفق المتعدد: ضغط الدم

 
 النموذج الرابع خريطة التدفق: نبض القلب
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 ( : خريطة األوعية الدموية15الخريطة العقلية رقم)



 
 

 191 

 البلغمي الجهاز :عشرالثالث تحضير الدرس 
 النقاط التعليمية: -أوال  
 الجهاز البلغمي يتألف من : -*
 البلغم :سائل أصفر شفاف  -0
 يشبه بتركيبه المصورة . -0-0
 يتخثر ببطء. -0-3
 األوعية البلغمية: -0
 تحتوي الرئيسية منها على صمامات تمنع عودة البلغم إلى الخلف. -0-0
 شعريات بلغمية:  -3
 إحدى نهايتيها مغلقة و األخرى متصلة مع وعاء بلغمي. -3-0
 العقد البلغمية: -2
 هي انتفاخات تقع على مسير األوعية البلغمية.  -2-0
 تكثر العقد البلغمية في :  -2-0
 العنق. -2-0-0
 بط .اإل -2-0-0
 المغبن. -2-0-3
 الفك السفلي. -2-0-2
 وظيفة العقد البلغمية : -2-3
 تنقية البلغم والدم . -2-3-0
 تكاثر بعض أنوا  الكريات البيض. -2-3-0
 أهم العقد البلغمية: -2-2
 الغدة الصعترية )التيموس( . -2-2-0
 الطحال . -2-2-0
 اللوزتان . -2-2-3
 صابة بااللتهابات.تتضخم هذه العقد عند اإل -2-5
 لزيادة نشاطها في إنتاج الكريات البيض لمقاومة العوامل المرضية .     -2-5-0
 تشكل البلغم:              -5
 يمر الدم في الشعيرات الدموية داخل األنسجة. -5-0
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 .يتشكل سائل بين خلوي -5-0
 تبادل المواد بين الخاليا والدم . السائل  يؤمن -5-0-0
 .عود قسم منه إلى الشعريات الدموية ي -5-0-0
 يرشح قسم آخر إلى الشعريات البلغمية. -5-0-0
 يتشكل البلغم فيها. -5-0-0-0
 كيفية عمل الجهاز البلغمي: -2
 تتجمع األوعية البلغمية في القسم السفلي من الجسم . -2-0
 برى.في الجهة اليسرى  في القناة الصدرية الك المتجمعة األوعية تصب -2-0-0
 تصب القناة الصدرية الكبرى في الوريد تحت الترقوة األيسر. -5-3-0
 لقلب.ليصب الوريد تحت الترقوة األيسر في الوريد األجوف العلوي  -5-3-0
 في الجهة اليمنى في الوريد تحت الترقوة األيمن . المتجمعة األوعية تصب -2-0
 لقلب.لاألجوف العلوي يصب الوريد تحت الترقوة األيمن في الوريد  -5-2-0

 األهداف التعليمية: -ثانيا  
 يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرًا على أن:

 يستنتج مفهوم البلغم. -0
 يدرس العقد البلغمية. -0
  تشكل البلغم. يوضح كيفية -3
 عمل الجهاز البلغمي.يحلل  -2

 أوراق مطبوعة. –شفافيات جهاز العرض وال -السبورة :التقانات التربوية -ثالثا  
 النماذج المفاهيمية المعدة لهذا الدرس: -رابعا  
 مفهوم البلغم. النموذج األول خريطة الدائرة: -0
 العقد البلغمية. النموذج الثاني خريطة المشبك: -0
 تشكل البلغم.كيفية  النموذج الثالث خريطة التدفق: -3
 ي.عمل الجهاز البلغمالنموذج الرابع خريطة  -2

 :خريطة واحدة وهي الخرائط العقلية المعدة لهذا الدرس -خامسا  
 خريطة الجهاز البلغمي. -0
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 النموذج األول خريطة الدائرة: البلغم

 
 

 
 

 النموذج الثاني خريطة المشبك: العقد البلغمية
 



 
 

 194 

 
 النموذج الثالث خريطة التدفق: تشكل البلغم

 
 

 
 عمل الجهاز البلغمي النموذج الرابع خريطة التدفق: كيفية



 
 

 192 

 
 ( : خريطة الجهاز البلغمي16الخريطة العقلية رقم)
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 جهاز الدوران أمراض :عشرالرابع تحضير الدرس 
 النقاط التعليمية: -أوال  
 بعض أمراض جهاز الدوران: -*
 أمراض الدم: -0
 فقر الدم: ناتج عن نقص : -0-0
 ر. عدد كريات الحم -0-0-0
 وغلوبين.منقص الهي -0-0-0
 حمى الفول: مرض وراثي.  -0-0
 يحدث عند أكل الفول أو استنشاق طلع الفول. -0-0-0
 يسبب فقر دم انحاللي شديد. -0-0-0
 الناعور: مرض وراثي عدم تخثر الدم. -0-3
 التالسيما: مرض وراثي . -0-2
 فته.يعجز الهيموغلوبين في كريات الحمر القيام بوظي -0-2-0
 يصيب التالسيما األطفال في مرحلة مبكرة من العمر. -0-2-0
 سرطان ابيضاض الدم)اللوكيميا(: يصيب األطفال.  -0-5
 يتم إنتاج عدد كبير من كريات البيض غير الطبيعية .  -0-5-0
 يحد من إنتاج : -0-5-0
 الكريات الحمر . -0-5-0-0
 الصفيحات الدموية.  -0-5-0-0
 المنجلي: مرض وراثي.فقر الدم  -0-2
 .غير وظيفيةتصبح الكريات الحمر منجلية الشكل  -0-2-0
 أمراض القلب: -0
 احتشاء عضلة القلب: قصور دوراني حاد في الشرايين التاجية . -0-0
 يؤدي نقص تروية القلب. -0-0-0
 خناق الصدر )الذبحة الصدرية( اضطراب تروية دموية يصيب عضلة القلب . -0-0
 حدث بسبب عدم توافق مؤقت لجريان الدم في الشرايين التاجية .ت -0-0-0
 تترافق مع آالم حادة في منطقة الصدر.   -0-0-0
 أمراض األوعية الدموية: -3
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 تصلب الشرايين :  -3-0
 ينتج من ترسب المواد التالية على الجدار الداخلي للشريان . -3-0-0
 الكوليسترول . -3-0-0-0
 الشحوم . -3-0-0-0
 تتليف وتتكلس الترسبات في الشريان لينشأ منها الجلطات المتكررة.  -3-0-0
 الدوالي: انتفاخ األوردة التي تحمل الدم باتجاه القلب . -3-0
 تحدث الدوالي خاصة في الطرفين السفليين. -3-0-0
 بسبب خلل في الصمامات في األوردة . -3-0-0-0
 عف الخصوبة.تحدث الدوالي في الخصية مسببًا ض -3-0-0
 داء الفيل : انسداد والتهاب في األوعية البلغمية. -3-3
 يؤدي إلى تضخم المنطقة المصابة خاصة الطرفين السفليين.  -3-3-0

 األهداف التعليمية: -ثانيا  
 يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرًا على أن:

 يميز أمراض الدم. -1
 يقارن بين أمراض القلب. -0
 يفرق بين أمراض األوعية الدموية. -3
 يقوم جهاز الدوران. -2

 أوراق مطبوعة. -جهاز العرض والشفافيات –السبورة  :التقانات التربوية -ثالثا  
 النماذج المفاهيمية المعدة لهذا الدرس: -رابعا  

 النموذج األول خريطة المشبك: أمراض الدم. -1
 لقلب.النموذج الثاني خريطة الشجرة: أمراض ا -0
 أمراض األوعية الدموية. خريطة الشجرة: النموذج الثالث -3
 جهاز الدوران.متشابهات  النموذج الرابع خريطة الجسر:  -2
 

 :خريطة واحدة هي الخرائط العقلية المعدة لهذا الدرس -خامسا  
 خريطة أمراض جهاز الدوران. -1
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 النموذج األول خريطة المشبك: أمراض الدم
 
 

 
 ذج الثاني خريطة الشجرة: أمراض القلبالنمو 
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 النموذج الثالث خريطة الشجرة: أمراض األوعية الدموية

 
 النموذج الرابع خريطة الجسر: متشابهات جهاز الدوران 
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 (: خريطة أمراض جهاز الدوران17الخريطة العقلية رقم )
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 الدوران مراجعة دروس جهازعشر:  الخامسالدرس 
تتم  المراجعة من خالل إجابة الطلبة على أسئلة تتعلق بالدروس السابقة مطبوعة ورقيًا توز   -*

 ( دقيقة. 02عليهم خالل فترة زمنية ال تتجاوز )
 اسم الطالب:                                  المدرسة:

 العلمي لكل عبارة من العبارات التالية: ما المصطلح -أوالً 
 (       ------------------مل.                           )022البالسما في  إلىنسبة الكريات الدموية  -0
 (                                ------------------) لضربة القلبية.                    الدفعة العصبية لعقدة عصبية تبدأ منها  -0
 (                                -------------------) يض البلغمية التائية.                         غدة تتمايز فيها الكريات الب -3
 (                                -------------------)حركة الدم بين القلب والرئتين.                                            -2
 (                                -------------------)األذينة اليمنى والبطين األيمن.                صمام ينظم جريان الدم بين -5
 (-------------------) أوعية دموية وظيفتها تغذية عضلة القلب.                                -2
 (  -------------------)            قليل الغزارة  ومستمر بمعدل ثابت نسبيًا.               نزيف  -1
 (   -------------------) مرض ناتج عن انسداد والتهاب األوعية البلغمية.                         -8
 (-------------------)زمرة دموية يعتبر صاحبها آخذ عام.                                      -9
 (-------------------)ضلة القلبية.                            مرض ناتج عن نقص تروية الع -02
 اختر اإلجابة الصحيحة: -ثانياً 
 االنسالل من األوعية(  -الهيستامين إفراز -المناعة الخلطية -األكسجينوظيفة اللمفاويات البائية.)نقل -0
 الهرمونات( -مض اللبنح -كرياتين -ال يحوي النتروجين في مصورة الدم)مولد الليفينمركب  -0
 التالسيما( – فقر الدم -اللوكيميا -مرض يعجز الهيموغلوبين عن وظيفته.)حمى الفول -3
 شريان أبهر(. -شريان رئوي -أوردة رئوية -الرئتين.) وريد أجوف علوي إلىوعاء دموي ينقل الدم القاتم  -2
  حمضية( -لمفاوية بائية -معتدلة -ةلمفاوية تائيس)سكريات بيض يزداد عددها عند اإلصابة بالتح -5
 فسر ما يلي: -ثالثاً 
 البلغم يرتشح من الدم لكنه سائل أصفر شفاف. -0
 
 عدم تخثر الدم داخل األوعية في الحالة العادية. -0
 
 .تضخم العقد البلغمية عند اإلصابة بااللتهابات -3
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 مراحل التنفس :السادس عشرتحضير الدرس 
 التعليمية:النقاط  -أوال  
 مراحل عمليات التنفس: -
 التهوية الرئوية )التنفس الظاهري(: حركة الهواء من والى الرئتين. -0
 تمثل عملية الشهيق والزفير.  -0-0
 أحجام الرئة: -0-0
 حجم الهواء المستنشق أو المزفور في كل نفس سوي. الجاري: هوالحجم  -0-0-0
 مل.  522يبلغ الحجم الجاري  -0-0-0-0
 حجم الشهيق المدخر)القسري(:الحجم الزائد من الهواء المستنشق. -0-0-0
 مل.  3222يبلغ حجم الشهيق المدخر  -0-0-0-0
 حجم الزفير المدخر)القسري(: الحجم الزائد من الهواء المزفور. -0-0-3
 مل. 0022يبلغ حجم الزفير المدخر  -0-0-3-0
 رئتين بعد الزفير الجهدي األقصى.الحجم الثمالي:الحجم المتبقي في ال -0-0-2
 مل0022يبلغ الحجم الثمالي  -0-0-2-0
 مل. 5822الحجم األعظمي للرئتين باستخدام أكبر جهد تنفسي ممكن  -0-0-5
 السعة الحياتية: -0-0-2
 مجمو ) حجم الشهيق المدخر+ حجم الزفير المدخر+ الحجم الجاري(. -0-0-2-0
  :التنفس الخارجي  -0
   القصبة الهوائية داخل الرئة لقصيبات.تتفر  -0-0
 حويصالت رئوية. إلىتتفر  القصيبات  -0-0
 أسناخ رئوية. إلىتتفر  الحويصالت  -0-3
 يحاط كل سنخ رئوي بالشعريات الدموية. -0-2
 يحدث التبادل الغازي بين هواء األسناخ الرئوية ودم الشعريات الدموية. -0-5
 ات بواسطة الدم.التنفس الداخلي  نقل الغاز  -3
 غاز األكسجين: -3-0
 يكون ضغطه الجزيئي في األسناخ أكبر من الشعريات الدموية. -3-0-0
 ينتشر الغاز إلى الشعريات الدموية. -3-0-0
          Hb +O2→ HbO2منه بخضاب الدم  %98يرتبط  -3-0-2-0
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 منحاًل بالمصورة.  %0يبقى  -3-0-0-0
 ألكسجين في أنسجة الجسم أقل من الشعريات الدموية.يكون الضغط الجزيئي ل -3-0-3
 -    HbO2   →     Hb +O2يتفكك خضاب الدم المؤكسج لتأخذه الخاليا  -3-0-3-0
 :CO2غاز  -3-0
 يكون ضغطه الجزيئي في األنسجة أكبر من دم الشعريات الدموية . -3-0-0
 من األنسجة إلى الدم .CO2 ينتشر  -3-0-0-0
 منحاًل بالمصورة. %1قل إلى الرئتين ينت -3-0-0-0-0
 مرتبط بخضاب الدم . %03ينتقل  -3-0-0-0-0
 الكريات الحمر. % 12يدخل   -3-0-0-0-3
 مع ماء الكريات الحمر مشكاًل حمض الكربون. CO2يتفاعل  -3-0-0-0-3-0
 يتشرد حمض الكربون إلى: -3-0-0-0-3-0-0
 هيدروجين . -3-0-0-0-3-0-0-0
 بيكربونات. -3-0-0-0-3-0-0-0
 في األسناخ أقل من الشعريات الدموية .  CO 0يكون الضغط الجزيئي ل -3-0-0
 من الدم إلى األسناخ الرئوية.CO2 ينتشر  -3-0-0-0

 األهداف التعليمية: -ثانيا  
 يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرًا على أن:

 يعدد مراحل التنفس. -1
 .رئةأحجام ال يميز بين -0
 يستخلص مرحلة التنفس الخارجي. -3
 .يقارن بين نقل الغازات بواسطة الدم -2

 أوراق مطبوعة. -جهاز عرض وشفافيات -: السبورةالتقانات التربوية -ثالثا  
 النماذج المفاهيمية المعدة لهذا الدرس: -رابعا  
 مراحل التنفس. النموذج األول خريطة التدفق: -0
 .الرئة أحجام :المشبكطة النموذج الثاني خري -0
 : التنفس الخارجي.التدفقالنموذج الثالث خريطة  -3
 .نقل الغازات بواسطة الدم: التدفقالنموذج الرابع خريطة -2

 الخرائط العقلية المعدة لهذا الدرس أربع خرائط هي: -خامسا  
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 خريطة مراحل التنفس. -0
 خريطة التنفس الظاهري. -0
 .خريطة التنفس الخارجي -3
 خريطة التنفس الداخلي.-2
 

 
 مراحل التنفس النموذج األول خريطة التدفق: 

 .الرئة حجامأ: المشبكالنموذج الثاني خريطة  
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 : التنفس الخارجي.التدفقالنموذج الثالث خريطة  

 .نقل الغازات بواسطة الدم: التدفقالنموذج الرابع خريطة 
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 ( خريطة التنفس10العقلية رقم )الخريطة 
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 ( خريطة التنفس الظاهري11الخريطة العقلية رقم )
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 ( خريطة التنفس الخارجي22الخريطة العقلية رقم )
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 خلي( خريطة التنفس الدا21الخريطة العقلية رقم )
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 الخلوي التنفس :عشرالسابع تحضير الدرس  
 النقاط التعليمية: -أوال  
 التنفس الخلوي: -0
 عملية أكسدة المركبات العضوية لتحرير الطاقة. -0-0
 يحدث في الخاليا الحية . -0-0
 أنماط التنفس الخلوي: -0-3
 التنفس الهوائي: -0-3-0
 . O2يحدث التنفس الهوائي بوجود ال  -0-3-0-0
 يتم التنفس الهوائي في الجسيمات الكوندرية بسبب : -0-3-0-0
 وصول حمض البيروفي الناتج من التحلل السكري اليها. -0-3-0-0-0
 تتم عملية التحلل السكري في هيولى الخلية. -0-3-0-0-0-0
 ينتج عن التحلل السكري: -0-3-0-0-0-0
 البيروفي( . جزيئتان من مركب ثالثي الكربون )حمض -0-3-0-0-0-0-0
 ( .ATPجزيئتان من مركب ال ) -0-3-0-0-0-0-0
 وجود الوسائط المطلوبة وهي:  -0-3-0-0-0
0-3-0-0-0-0-  NAD,FAD  . 
 .  Aمساعد أنظيم  -0-3-0-0-0-0
 السيتوكرومات. -0-3-0-0-0-3
 :التنفس الهوائي مراحل -0-3-0-3
 مسلك الكربون:  -0-3-0-3-0
 متحواًل إلى مركب ثنائي الكربون. 0COلبيروفي جزيء يفقد حمض ا -0-3-0-3-0-0
 . Aيتحد المركب ثنائي الكربون مع مساعد أنظيم  -0-3-0-3-0-0
 (.  A يتشكل مركب )أستيل مساعد أنظيم -0-3-0-3-0-0-0
 مع مركب رباعي الكربون .  A يتحد أستيل مساعد أنظيم -0-3-0-3-0-3
 ربون يدعى حمض الليمون )سيترات(.يتشكل مركب سداسي الك -0-3-0-3-0-3-0
 يدخل حمض الليمون  دورة  تدعى )حلقة كريبس(. -0-3-0-3-0-2
 تعد حلقة كريبس سلسلة من التفاعالت األنظيمية. -0-3-0-3-0-2-0
 سلسلة نقل االلكترونات: -0-3-0-3-0
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 ( الهيدروجين المنتز  .FAD وNADتستقبل مركبات ال ) -0-3-0-3-0-0
 (.  FADH2 و NADH2ترجع إلى ) -0-3-0-3-0-0-0
 تفقد ذرات الهيدروجين الكتروناتها متحولة إلى بروتونات . -0-3-0-3-0-0
 . اإللكترونتدخل االلكترونات سلسلة نقل  -0-3-0-3-0-3
 تتكون من السيتو كرومات. -0-3-0-3-0-3-0
رجاعها بشكل  -0-3-0-3-0-3-0-0  عكوس.هي مستقبالت الكترونية يمكن أكسدتها وا 
 هي مركبات بروتينية في األغشية الداخلية للجسيمات الكوندرية  -0-3-0-3-0-3-0-0
 تعود تسمية السيتوكرومات إلى ألوانها الزاهية. -0-3-0-3-0-3-0-3
 بعد نز  طاقتها هو األكسجين. لإللكتروناتالمستقبل النهائي  -0-3-0-3-0-2
 ه مع البروتونات.يعطي األكسجين الماء بعد اتحاد -0-3-0-3-0-2
 المعادلة اإلجمالية لتنفس الهوائي : -0-3-0-0-0-2

C6H12O6       +    6 O2      →   6CO2   +  6H2 O   +  38ATP             
 التنفس الالهوائي: -0-3-0
 .O2  يحدث التنفس الالهوائي بغياب ال  -0-3-0-0
 .يحدث التنفس الالهوائي في هيولى الخاليا  -0-3-0-0
 يتم التنفس الالهوائي من خالل تفاعالت التخمر وهي: -0-3-0-3
 تفاعالت التخمر الغولي:  -0-3-0-3-0
 تقوم بها خاليا فطر الخميرة. -0-3-0-3-0-0
 : سكر عنب يعطي غول ايتيلياإلجماليالتفاعل  -0-3-0-3-0-0

C6H12O6   →   2CO2  + 2C2H5OH   +   2ATP                                 
  التفاعالت التفصيلية: -2-3-1-3-0-3

 يتحول سكر العنب إلى حمض البيروفي: -0-3-0-3-0-3-0
C6H12O6   →   2CH3-CO- COOH  + 2H2   +   2ATP                        

 أسيت الدهيد: إلىيتحول الحمض البيروفي  -3-1-0-3-0-3-0 
2CH3-CO- COOH   →   2CH3- CHO + 2CO2                                  

  
 غول ايتيلي: إلىيتحول أسيت ألدهيد  -0-3-0-3-0-3-3
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2CH3- CHO + 2H2     →   2C2H5OH                                             
 المستقبل النهائي للهيدروجين المركبات العضوية الناتجة. -0-3-0-3-0-3-2
 ي: تفاعالت التخمر اللبن -0-3-0-3-0
 تقوم به بعض أنوا  البكتيريا. -0-3-0-3-0-0
 تقوم به خاليا جسم اإلنسان العضلية عند الجهد الكبير. -0-3-0-3-0-0
 يرجع حمض البيروفي إلى  حمض اللبن: -0-3-0-3-0-3
 :اإلجماليةالمعادلة  -0-3-0-3-0-2

2CH3-CO- COOH+ 2H2   →   2CH3- CHOH - COOH   
 ليمية:األهداف التع -ثانيا  

 يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرًا على أن:
 يدرس التنفس الهوائي. -1
 يحلل مراحل التنفس الهوائي. -0
 يستخلص مفهوم السيتوكرومات. -3
 يوضح التنفس الالهوائي. -2
 يقارن بين أنوا  التنفس الخلوي. -5

 أوراق مطبوعة. -شفافياتجهاز العرض وال –السبورة  :التقانات التربوية -ثالثا  
 النماذج المفاهيمية المعدة لهذا الدرس: -رابعا  
 التنفس الهوائي. :التدفقالنموذج األول خريطة  -0
 مراحل التنفس الهوائي. النموذج الثاني خريطة التدفق: -0
  خريطة الدائرة: السيتوكرومات. النموذج الثالث -3
 الالهوائي. التنفس :التدفقخريطة النموذج الرابع  -2
 التنفس الخلوي. نوعيبين  النموذج الرابع خريطة الفقاعة المزدوجة: المقارنة -2

 :خريطة واحدة وهي الخرائط العقلية المعدة لهذا الدرس -خامسا  
 خريطة التنفس الخلوي. -1
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 النموذج األول خريطة التدفق: التنفس الهوائي

 

 
 ل التنفس الهوائيالنموذج الثاني خريطة التدفق: مراح
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 النموذج الثالث خريطة الدائرة : السيتوكرومات

 
 النموذج الرابع خريطة التدفق: التنفس الالهوائي

 

 
 

 النموذج الخامس خريطة الفقاعة المزدوجة: نوعي التنفس الخلوي
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 (: خريطة التنفس الخلوي22الخريطة العقلية رقم)
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 أمراض التنفس : الثامن عشر الدرستحضير 
 النقاط التعليمية: -أوال  

 المواد الغذائية والتنفس: -1
 المواد الغذائية المستخدمة في التنفس: -0-0
 حمض البيروفي.←تحلل سكري←السكريات البسيطة -0-0-0
 حمض البيروفي. ←الكربون البنائي←حموض أمينية -0-0-0
 لبيروفي.حمض ا←تحلل سكري←غليسرول  -0-0-3
 العالقة بين التنفس و التركيب الضوئي: -0
 يتم في التركيب الضوئي تحويل الطاقة من ضوئية إلى كيميائية. -0-0
 يتم في التنفس تحرير الطاقة من المركبات العضوية. -0-0
 التدخين يحتوي على: -3
 النيكوتين: مادة سامة تسبب: -3-0
 إدمان التدخين. -3-0-0
 لنقل العصبي.اضطراب ا -3-0-0
 القطران :مادة لزجة صمغية . -3-0
 تسبب سرطان الرئة. -3-0-0
 غاز أحادي أكسيد الكربون:  -3-3
 يعطل عمل الكريات الحمر. -3-3-0
 يسبب فقر الدم المصوري. -3-3-0
 أمراض جهاز التنفس: -2
 التهاب الحنجرة: -2-0
 مسببه : -2-0-0
 جرثومي . -2-0-0-0
 فيروسي. -2-0-0-0
 أعراضه:-2-0-0
 بحة الصوت . -2-0-0-0
 ارتفا  حرارة. -2-0-0-0
 الربو: سببه فرط تحسس في القصيبات تجاه مواد غريبة في الهواء. -2-0



 
 

 212 

 ذات الرئة: -2-3
 مسببه جرثوم المكورات الرئوية . -2-3-0
 يؤدي إلى نقص تأكسج الدم. -2-3-0

 األهداف التعليمية: -ثانيا  
 اية الدرس أن يكون قادرًا على أن:يتوقع من الطالب في نه

 يستنتج المواد الغذائية المستخدمة في التنفس. -0
 يدرس العالقة بين التركيب الضوئي والتنفس. -0
 يستخلص تأثير التدخين على التنفس. -3
 يميز بين أمراض جهاز التنفس. -2

 مطبوعة. السبورة , جهاز العرض والشفافيات, أوراق :التقانات التربوية -ثالثا  
 النماذج المفاهيمية المعدة لهذا الدرس: -رابعا  
 النموذج األول خريطة التدفق: المواد الغذائية المستخدمة في التنفس. -0
 النموذج الثاني خريطة التدفق المتعدد: العالقة بين التركيب الضوئي والتنفس. -0
 النموذج الثالث خريطة المشبك: تأثير التدخين على التنفس. -3
 النموذج الرابع خريطة الشجرة: أمراض جهاز التنفس. -2
 النموذج الخامس خريطة الجسر : متشابهات جهاز التنفس. -5

 خريطة التنفس. -0الخرائط العقلية المعدة لهذا الدرس خريطة واحدة هي: -خامسا  
 

 
 النموذج األول خريطة التدفق: المواد الغذائية المستخدمة في التنفس.

 الثاني خريطة التدفق المتعدد: العالقة بين التركيب الضوئي والتنفس. النموذج
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 النموذج الثالث خريطة المشبك: تأثير التدخين على التنفس.

 النموذج الرابع خريطة الشجرة: أمراض جهاز التنفس.
 

 
 لنموذج الخامس خريطة الجسر : متشابهات جهاز التنفس.ا
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 طة التنفس( خري03الخريطة العقلية رقم )
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 الدرس التاسع عشر: مراجعة دروس جهاز التنفس
تتم  المراجعة من خالل إجابة الطلبة على أسئلة تتعلق بالدروس السابقة مطبوعة ورقيًا توز   -*

 ( دقيقة. 02عليهم خالل فترة زمنية ال تتجاوز )
 اسم الطالب:                                  المدرسة:

 العلمي لكل عبارة من العبارات التالية: حما المصطل -أوالً 
 (       ------------------)الحجم الزائد من الهواء الذي يمكن استنشاقه زيادة عن الحجم الجاري.  -0
 (                                ------------------)              مرحلة من مراحل التنفس يحدث فيها نقل الغازات بالدم. -0
 (                                -------------------)         . ATPمركب 0جزيئة حمض البيروفي و0عملية ينتج عنها  -3
 (                                -------------------)                 نمط من التنفس الخلوي يحدث في الخاليا العضلية. -2
 (                                -------------------)         يدروجين في تفاعالت التخمر الغولي.  المستقبل النهائي لله -5
 (-------------------)               حمض البيروفي بالهيدروجين.  إرجا مركب ينتج عن  -2
 (  -------------------)         طاقة كيميائية.  إلىنو  من الطاقة تتحول بالتركيب الضوئي  -1
 (   -------------------)                        مادة في السجاير تسبب سرطان الرئة.        -8
 (-------------------)              احدى عضيات الخلية تتم فيها أكسدة حمض البيروفي.  -9
 (-------------------) مرض ينجم عن فرط تحسس في القصبات الرئوية تجاه مواد غريبة. -02
 اختر اإلجابة الصحيحة: -ثانياً 
 (3222-0022-0022-5822الحجم األعظمي للرئتين باستخدام أكبر جهد تنفسي) -0
 القفص الصدري( -العمود الفقري -الرئتين -عضو ال يدخل في عملية التنفس)الحجاب الحاجز -0
 النقل الفعال( -االنتشار -االلتفاظ -سناخ )الحلولالشعريات الدموية من األ إلىآلية نقل األكسجين  -3
 ( H2- CO2- O2- H2O) مركب ثنائي الكربون بفقد إلىيتحول حمض البيروفي  -2
 السكريات(  -الفيتامينات –الدسم  -احدى المواد الغذائية ال تدخل بعملية التنفس )البروتينات -5
 فسر ما يلي: -ثالثاً 
 .خميرة العجين انتفاخ العجين عند إضافة -0
 
 .يقل ضغط الهواء داخل الرئتين عند اتسا  التجويف الصدري -0
 
 الكربون فقر الدم الصوري. أحادييسبب غاز  -3
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 االطراح :العشرونتحضير الدرس 
 النقاط التعليمية: -أوال  

 الطراح:ا -1
 االطراح: عملية التخلص من المواد التالية الناتجة عن االستقالب: -0-0
 مواد ضارة. -0-0-0
 مواد زائدة عن حاجة الجسم. -0-0-0
 آليات التخلص من المواد االطراحية: -0
 االطراح: التخلص من فضالت االستقالب الخلوي. -0-0
 التبرز: التخلص من الفضالت الناتجة من هضم الطعام في السبيل الهضمي. -0-0
 الخاليا منها :الفعال من جزئيات موجودة داخل  اإلفراز: التخلص -0-3
 اللمف(. -نقل الحاثات إلى الوسط الداخلي )الدم  -0-3-0
 نقل األنظيمات إلى الوسط الخارجي. -0-3-0
 أعضاء االطراح عند اإلنسان : -3
 الرئتان تطرحان: -3-0
3-0-0- CO2 . 
 بخار الماء. -3-0-0
 الجلد  يطرح بوساطة الغدد العرقية : -3-0
 حمض البول. -3-0-0
 الماء. -3-0-0
 .-األمالح المعدنية -3-0-3
 الكبد يطرح األمالح الصفراوية. -3-3
 تحتوي األمالح الصفراوية:  -3-3-0
 البيليروبين  تخريب الناتج عن خضاب الدم للكريات الحمر الكهلة. -3-3-0-0
 فضالت آزوتية ناتجة عن هدم الحموض األمينية منها:  -3-3-0-0
 البولة. -3-3-0-0-0
 حمض البول. -3-3-0-0-0
 كرياتينين. -3-3-0-0-3
 الكليتان تطرحان البول. -3-2
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 تقع الكليتان على جانبي العمود الفقري في المنطقة القطنية. -3-2-0
 تقوم الكليتان بالوظائف التالية: -3-2-0
 تخليص الدم من الفضالت السائلة. -3-2-0-0
 تنظيم محتوى الجسم من الماء. -3-2-0-0
 ظيم التركيب الكيميائي للوسط الداخلي للجسم )الدم واللمف(.تن -3-2-0-3
 الدم. PHالمحافظة على ثبات قيمة  -3-2-0-2
 تحتوي الكلية حوالي مليون نفرون )األنبوب البولي(. -3-2-3
 يعد النفرون  الوحدة البنيوية الوظيفية في الكلية. -3-2-3-0
 أنوا  النفرونات: -2-2-3-0
 قشرية تضبط حجم بالسما الدم عند توفر الماء. نفرونات -2-2-3-0-0
 نفرونات قرب لبية تضبط حجم بالسما الدم عند شح الماء. -2-2-3-0-0
 يتألف النفرون: -2-2-3-3
 كرية كلوية )جسيم مالبيكي(يتألف من : -2-2-3-3-0
 محفظة بومان. -2-2-3-3-0-0
 الكبيبة )لفيفة شعرية(. -2-2-3-3-0-0
 ب المتعرج القريب.النبي -2-2-3-3-0
 فر  نازل من عروة هانلة. -2-2-3-3-3
 فر  صاعد من عروة هانلة. -2-2-3-3-2
 النبيب المتعرج البعيد. -2-2-3-3-5
 القناة الجامعة. -2-2-3-3-2

 األهداف التعليمية: -ثانيا  
 .التخلص من الفضالتيوضح آلية  -0
 أعضاء االطراح. يستخلص -0
 يدرس النفرون. -3

 أوراق مطبوعة. -جهاز العرض والشفافيات –السبورة  :التقانات التربوية -ثالثا  
 النماذج المفاهيمية المعدة لهذا الدرس: -رابعا  
 آلية االطراح.:  المشبكخريطة النموذج األول  -0
 أعضاء االطراح.: الشجرةالنموذج الثاني خريطة  -0
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 النفرون.: أقسام  التدفقالنموذج الثالث خريطة  -3
 خريطة االطراح. -0:خريطة واحدة هي الخرائط العقلية المعدة لهذا الدرس -امسا  خ
 

 
 النموذج األول خريطة المشبك: آليات التخلص من الفضالت

 
 النموذج الثاني خريطة الشجرة: أعضاء االطراح

 
 النموذج الثالث خريطة التدفق: أقسام النفرون



 
 

 224 

 
 ( خريطة االطراح24العقلية رقم )الخريطة 
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 األساسية لعمل النفرون المبادئ :والعشرونالحادي تحضير الدرس 
 النقاط التعليمية: -أوال  
 المبادئ األساسية في عمل النفرون: -0
 الترشيح الفائق : -0-0
 .يتم الترشح من بالسما الدم  -0-0-0
 في الكبيبة. يتم الترشح  -0-0-0
 التالية:الجزيئات الصغيرة يتم ترشيح  -0-0-3
 .الماء -0-0-3-0
 .الغلوكوز -0-0-3-0
 البولة.  -0-0-3-3
 .تنتج رشاحة محفظية -0-0-2
 إلى النبيب المتعرج القريب. الرشاحة تمر -0-0-2-0
 إعادة االمتصاص االنتقائي: -0-0
 تتم في النبيب المتعرج القريب من الشعريات الدموية. -0-0-0
 لمواد المفيدة من الرشاحة المحفظيةتستعاد ا -0-0-0
 ضبط كمية الماء : -0-3
 ( المضاد للتبول .ADHيتم بتأثير هرمون ال) -0-3-0
 ( في نفوذية :ADHيتحكم ال) -0-3-0-0
 النبيب المتعرج البعيد . -0-3-0-0-0
 القناة الجامعة. -0-3-0-0-0
 ضبط كمية شوارد الصوديوم : -0-2
 أللدوستيرون.يتم بتأثير حاثة ا -0-2-0
 حاثة األلدوستيرون  يفرزها قشر الكظر. -0-2-0-0
 تعمل الحاثة عبر النبيب المتعرج البعيد على: -0-2-0-0
 زيادة امتصاص شوارد الصوديوم. -0-2-0-0-0
 طرح شوارد البوتاسيوم: -0-2-0-0-0
 يوقف توافر شوارد الصوديوم تحرير: -0-2-0-3
 . ADHحاثة  -0-2-0-3-0
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 األلدسترون. -0-2-0-3-0
 يمنع استعادة شوارد الصوديوم عبر: -0-2-0-2
 النبيب المتعرج البعيد . -0-2-0-2-0
 القناة الجامعة.  -0-2-0-2-0
 :يصبح البول  -0-2-0-5
 .ممدا -0-2-0-5-0
 غزيرًا . -0-2-0-5-0
 يتم التخلص من الزيادة في: -0-2-0-2
 شوارد الصوديوم . -0-2-0-2-0
 اء الغزير.الم -0-2-0-2-0
 الدم: PHضبط قيمة ال  -0-5
 يحدث في النبيب المتعرج البعيد  -0-5-0
 ما يلي:يحدث  الدم PHارتفا   -0-5-0
 استعادة شوارد الهيدروجين إلى الدم . -0-5-0-0
 استبقاء شوارد البيكربونات. -0-5-0-0
 :إلىالدم يؤدي  PHانخفاض  -0-5-3
 .استبقاء شوارد الهيدروجين -0-5-3-0
 حث خاليا الكلية على إنتاج شوارد األمونيوم. -0-5-3-0
 تتحد شوارد األمونيوم مع الحموض التي ترد إلى الكلية. -0-5-3-0-0
 تطرح بشكل أمالح األمونيوم. -0-5-3-0-0

 األهداف التعليمية: -ثانيا  
 يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرًا على أن:

 اسية لعمل النفرون.يعدد المبادئ األس -1
 .يقارن بين المبادئ الثالثة األولى -0
 شوارد الصوديوم.كيفية ضبط  يحلل -3
 .الدم  PHيستخلص كيفية ضبط  -2
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 أوراق مطبوعة. -جهاز العرض والشفافيات -السبورة :التقانات التربوية -ثالثا  
 النماذج المفاهيمية المعدة لهذا الدرس: -رابعا  
 المبادئ األساسية لعمل النفرون. ل خريطة التدفق:النموذج األو  -0
 بين المبادئ الثالثة األولى. النموذج الثاني خريطة الشجرة: -0
 كيفية ضبط شوارد الصوديوم.: التدفقالنموذج الثالث خريطة  -3
 .الدم  PHكيفية ضبط النموذج الرابع خريطة المشبك : -2

 خريطة المبادئ األساسية لنفرونوهي: خريطة واحدة رسالخرائط العقلية المعدة لهذا الد -خامسا  
 
 

 
 النموذج األول خريطة التدفق : المبادئ األساسية لعمل النفرون

 

 
 النموذج الثاني خريطة الشجرة : المبادئ األساسية األولى لعمل النفرون
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 النموذج الثالث خريطة التدفق : ضبط شوارد الصوديوم

 
 

 
 الدم PHطة المشبك: ضبط قيمة النموذج الرابع خري
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 :خريطة المبادئ األساسية في عمل النفرون(25الخريطة العقلية رقم)
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 التبول واألمراض : الثاني والعشرون تحضير الدرس
 النقاط التعليمية: -أوال  
 عملية التبول: -0
 يتشكل البول النهائي الذي يصب في الحويضة . -0-0
 ينقل البول النهائي عن طريق الحالب إلى المثانة.  -0-0
 من البول ضغط على جدران المثانة. 3سم 322-052يسبب تجمع  -0-3
 ينبه الضغط  النهايات العصبية الحسية المتفرعة عن العصب الحوضي. -0-2
 يولد إحساس الرغبة في التبول. -0-5
 دون عمر السنتين. يحدث التبول بصورة ال إرادية عند األطفال -0-2
 يحدث التبول الال إرادي عند األطفال  لعدم اكتمال نمو الجهاز العصبي.   -0-2-0
 بعض أمراض جهاز البول: -0
 الحصيات البولية:  -0-0
 تتشكل الحصيات البولية نتيجة : -0-0-0
 تبلور حمض البول. -0-0-0-0
 ترسب كبريتات الكالسيوم. -0-0-0-0
 ات الكالسيوم.ترسب حماض -0-0-0-3
 تسبب الحصيات البولية: -0-0-0
 تهتك في الكلية. -0-0-0-0
 انسداد في الحالب. -0-0-0-0
 العالج: -0-0-3
 االستئصال جراحيًا. -0-0-3-0
 التفجير باألمواج فوق الصوتية. -0-0-3-0
 التهاب المثانة البولية: -0-0
 المسبب جرثومي. -0-0-0
 األعراض: -0-0-0
 بول بشكل مستمر.الت -0-0-0-0
 حرقة أثناء التبول. -0-0-0-0
 التهاب الكلى) أجسام مالبيكي( : -0-3
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 اختالل عملها مما يؤدي تسرب المواد التالية إلى البول: -0-3-0
 الكريات الحمر. -0-3-0-0
 البروتينات. -0-3-0-0
 بعض العناصر المرضية في البول: -3-2
 سكر العنب في البول يدل على:  -3-2-0
 الداء السكري. -3-2-0-0
 أمراض الغدد النخامية. -3-2-0-0
 الزالل في البول يدل على: -3-2-0
 عدم كفاءة الكلية. -3-2-0-0
 ارتفا  ضغط الدم. -3-2-0-0
 حمض البول زيادته في البول يدل على داء النقرس. -3-2-3
 الجراثيم في البول تدل على التهاب المجرى البولي. -3-2-2
 كيتونات زيادتها في البول تدل على داء السكري.ال -3-2-5
 وجود كريات الدم الحمراء في البول يدل على : -3-2-2
 تهتك في الكلية. -3-2-2-0
 وجود حصيات. -3-2-2-0
 عصارة الصفراء في البول تدل على: -3-2-1
 عدم كفاءة الكبد. -3-2-1-0
 اإلصابة باليرقان. -3-2-1-0
 الة قصور الكلوي.غسيل الكلى يحدث في ح -2
 يتم بواسطة الكلية الصناعية. -2-0
 تتألف الكلية الصناعية من : -2-0-0
 أنبوب من السلوفان مغمور في محلول الغسيل. -2-0-0-0
 يحوي محلول الغسيل أمالح مساوية لتركيزها في الدم. -2-0-0-0
 يوصل أحد طرفي األنبوب بالشريان واآلخر بالوريد. -2-0-0-3
 بمرور الدم في األنبوب يتخلص من الفضالت باالنتشار. -2-0-0-2
 تتميز عملية  غسيل الكلى: -2-0
 مكلفة. -2-0-0
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 مجهدة. -2-0-0
 تدوم لساعات عدة. -2-0-3
 زر  الكلى يحدث في حال الفشل الكلوي. -5
 يتم الزر  بعملية جراحية. -5-0
 يتطلب توافق في األنسجة بين المتبر  والمريض. -5-0
 العادات الضارة: من -2
 حبس البول. -2-0
 قلة شرب الماء. -2-0

 يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرًا على أن: األهداف التعليمية: -ثانيا  
 يوضح آلية عملية التبول. -0
 يقارن بين أمراض جهاز البولي. -0
 يستخلص الداللة المرضية لبعض العناصر. -3
 .يدرس آلية غسيل الكلى -2
 يفسر زر  الكلى. -5

 أوراق مطبوعة. –جهاز العرض والشفافيات  – السبورة :التقانات التربوية -ثالثا  
 النماذج المفاهيمية المعدة لهذا الدرس: -رابعا  
 النموذج األول خريطة التدفق : آلية عملية التبول. -0
 أمراض جهاز البولي. الشجرة:النموذج الثاني خريطة  -0
 الداللة المرضية لبعض العناصر. لثالث خريطة المشبك:النموذج ا -3
 آلية غسيل الكلى.النموذج الرابع خريطة المشبك:  -2
 النموذج الخامس خريطة التدفق المتعدد: زر  الكلى. -5

 خريطة جهاز البولي. -0 :خريطة واحدة هي الخرائط العقلية المعدة لهذا الدرس -خامسا  

 
 فق: عملية التبولالنموذج األول خريطة التد
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 النموذج الثاني خريطة الشجرة: أمراض الجهاز البولي

 

 
 

 النموذج الثالث خريطة المشبك: العناصر المرضية في البول
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 النموذج الرابع خريطة المشبك :  غسيل الكلى
 

 
 النموذج الخامس خريطة التدفق المتعدد: زر  الكلى
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 ( الجهاز البولي26يطة العقلية رقم )الخر 
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 االطراحوالعشرون: مراجعة دروس  الثالثالدرس  
تتم  المراجعة من خالل إجابة الطلبة على أسئلة تتعلق بالدروس السابقة مطبوعة ورقيًا توز   -*

 ( دقيقة. 02عليهم خالل فترة زمنية ال تتجاوز )
 المدرسة:  اسم الطالب:                                

 العلمي لكل عبارة من العبارات التالية: ما المصطلح -أوالً 
 (       ------------------) آلية للتخلص من جزيئات موجودة داخل الخاليا.                     -0
                       (          ------------------)                   الدم. مادة يطرحها الكبد ناتجة عن تخريب خضاب -0
 (                                -------------------)                نو  من النفرونات تضبط بالسما الدم عند شح الماء. -3
        (                         -------------------)               قسم من النفرون يتم فيه إعادة االمتصاص االنتقائي.  -2
 (                                -------------------)                حاثة تعمل على ضبط كمية شوارد الصوديوم .      -5
 (-------------------)             الدم. PHالدم في حال ارتفا   إلىشوارد يتم استعادتها  -2
 (  -------------------)         يض والمتبر .عمل جراحي يتطلب توافق باألنسجة بين المر  -1
 (   -------------------)                     مرض يستدل عليه من وجود جراثيم في البول. -8
 (-------------------)                مادة موجودة في البول تدل على ارتفا  ضغط الدم. -9
 (-------------------)                        ت.تقانة تستخدم لتخليص الدم من الفضال -02
 اختر اإلجابة الصحيحة: -ثانياً 
 قناة جامعة( -عروة هانلة -النبيب البعيد-يكون تركيز البول عالي جدًا في )النبيب القريب -0
 التهاب مجرى البول( -اليرقان -داء السكري -) داء النقرسإلىيدل وجود الكيتونات في البول  -0
 (Caحماضات -Caكبريتات -حمض اللبن -واحدة مما يلي اليدخل في تركيب الحصيات) حمض البول -3
 أمالح معدنية( -الماء -أمالح صفراوية -احدى المواد ال يطرحها الجلد) حمض البول -2
 التهاب كلوي( –فشل كلوي  -التهاب المثانة -يتم زر  الكلى في حالة) قصور كلوي -5
 يلي:فسر ما  -ثالثاً 
 .اإلناث أكثر عرضة لإلصابة بالتهاب المثانة من الذكور -0
 
 .ADHالصحراوية بكمية أكبر حاثة ال الحيوانات إفراز -0
 
 عند األطفال دون السنتين. إرادي الال التبولحدوث  -3
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 الهيكلي والعشرون: الجهازالرابع تحضير الدرس 
 النقاط التعليمية: -أوال  
 لعظمي من :يتألف الهيكل ا -0
 الهيكل المحوري يتألف من: -0-0
 الجمجمة تتكون من : -0-0-0
 عظام القحف التي يسكن داخلها الدماغ. -0-0-0-0
 عظام الوجه  -0-0-0-0
 عظام الفكين. -0-0-0-3
 عظيمات السمع في األذن: -0-0-0-2
 المطرقة. -0-0-0-2-0
 السندان. -0-0-0-2-0
 الركاب. -0-0-0-2-3
 مود الفقري :الع -0-0-0
 يتكون من سلسلة من الفقرات العظمية المتصلة. -0-0-0-0
 طريقة اتصال الفقرات تجعل العمود الفقري مرنًا قاباًل: -0-0-0-0
 لالنحناء. -0-0-0-0-0
 الحركة. -0-0-0-0-0
 يوجد بداخل الفقرات قناة شوكيه فيها الحبل ألشوكي. -0-0-0-3
 تمايز إلى:فقرة  ت 33عدد الفقرات  -0-0-0-2
 عددها 1الفقرات الرقبية  -0-0-0-2-0
 عددها 00الفقرات الظهرية  -0-0-0-2-0
 عددها 5الفقرات القطنية  -0-0-0-2-3
 عددها ملتحمة تشكل العجز. 5الفقرات العجزية  -0-0-0-2-2
 عددها ملتحمة تشكل العصعص. 2الفقرات العصعصية  -0-0-0-2-5
 القفص الصدري: -0-0-3
 شفع من األضال . 00يتكون من -0-0-0-3-0
 تستند إلى عظم القص من األمام باستثناء ضلعين سائبين. -0-0-3-0
 تستند على الفقرات الظهرية في الخلف. -0-0-3-3
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 الهيكل الطرفي يتألف من: -0-0
 الطرفان العلويان يرتبطان مع الجذ  بالزنار الكتفي. -0-0-0
    ويتألف كل طرف علوي من:    -0-0-0-0
 العضد. -0-0-0-0-0
 الساعد يتألف من: -0-0-0-0-0
 الكعبرة . -0-0-0-0-0-0
 الزند. -0-0-0-0-0-0
 الرسغ. -0-0-0-0-3
 مشط اليد. -0-0-0-0-2
 السالميات.   -0-0-0-0-5
 الطرفان السفليان يرتبطان مع الجذ  بالزنار الحوضي . -0-0-0
 يتألف كل طرف سفلي من : -0-0-0-0
 الفخذ. -0-0-0-0-0
 الساق. -0-0-0-0-0
 الظنبوب . -0-0-0-0-0-0
 الشظية. -0-0-0-0-0-0
 رسغ القدم. -0-0-0-0-3
 مشط القدم . -0-0-0-0-2
 السالميات.                        -0-0-0-0-5
 المفصل: هو منطقة تماس بين نهايتي عظمين متجاورين من عظام الجسم: -0
 يام بالحركات المطلوبة بحرية. يمكن المفصل العظام من الق -0-0
 أنوا  المفاصل: -0-0
 ثابتة كمفاصل الجمجمة. -0-0-0
 نصف متحركة كمفاصل العمود الفقري. -0-0-0
 متحركة ومنها: -0-0-3
 انزالقية توجد بين العظام الصغيرة في القدمين. -0-0-3-0
 .اإلبهامسرجية مثل مفصل قاعدة  -0-0-3-0
 لفقرتين األولى والثانية للعمود الفقري.محورية كمفصل ا -0-0-3-3
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 كروية كمفصل الكتف. -0-0-3-2
 مفصلية كمفصل المرفق. -0-0-3-5
 بعض أمراض الهيكل العظمي : -3
 الديسك هو انزالق وتمزق القرص الغضروفي بين الفقرتين. -3-0
 يحدث الديسك نتيجة: -3-0-0
 الضغط الزائد.  -3-0-0-0
 مناسبة.الحركات غير ال -3-0-0-0
 يسبب الديسك ضغط على األعصاب الشوكية. -3-0-0
 النقرس يحدث لتراكم بلورات حمض البول. -3-0
 يصيب النقرس مفاصل عدة في القدم. -3-0-0
 هشاشة العظام هي نقص في كثافة العظم ومقاومته بسبب: -3-3
 نقص أمالح الكالسيوم. -3-3-0
 .تغير في بنية العظام مع تقدم العمر -3-3-0
 . Dنقص فيتامين  -3-3-3
 نقص حاثات  النمو . -3-3-2
 نقص الحاثات الجنسية . -3-3-5

 يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرًا على أن: األهداف التعليمية: -ثانيا  
 يدرس أقسام الهيكل المحوري. -0
 يقارن بين أقسام الهيكل الطرفي. -0
 يوضح المفصل. -3
 اب أمراض الهيكل العظمي.يميز بين أسب -2

 أوراق مطبوعة. -جهاز العرض والشفافيات -السبورة :التقانات التربوية -ثالثا  
 النماذج المفاهيمية المعدة لهذا الدرس: -رابعا  
 النموذج األول خريطة الشجرة: أقسام الهيكل المحوري. -0
 ي.النموذج الثاني خريطة الفقاعة المزدوجة: أقسام الهيكل الطرف -0
 النموذج الثالث خريطة المشبك: المفصل. -3
 النموذج الرابع خريطة التدفق المتعدد: أسباب أمراض الهيكل العظمي. -2

  خريطة الهيكل العظمي. -0 :خريطة واحدة هي الخرائط العقلية المعدة لهذا الدرس -خامسا  



 
 

 242 

 
 النموذج األول خريطة الشجرة: الهيكل المحوري

 
 

 
 خريطة الفقاعة المزدوجة: الهيكل الطرفي النموذج الثاني
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 النموذج الثالث خريطة المشبك: المفصل

 

 
 

 النموذج الرابع خريطة التدفق المتعدد: أسباب أمراض الهيكل العظمي
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 ( خريطة الهيكل العظمي27الخريطة العقلية رقم )
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 العظم بنية :والعشرونالخامس تحضير الدرس 
 :النقاط التعليمية -أوال  

 النسيج العظمي الكثيف يتألف: -1
 الخاليا العظمية: هي الوحدات األساسية لبناء العظام . -0-0
 تسكن كل خلية عظمية ضمن جوف في المادة األساسية. -0-0-0
 المادة الخاللية تتألف من : -0-0
 األلياف المولدة للغراء )الكوالجين(. -0-0-0
 المادة األساسية تتكون من : -0-0-0
 قسم عضوي يتركب من مادة بروتينية سكرية. -0-0-0-0
 قسم معدني يتركب من: -0-0-0-0
 فوسفات الكالسيوم. -0-0-0-0-0
 كربونات الكالسيوم.  -0-0-0-0-0
 فلور الكالسيوم.  -0-0-0-0-3
 فلور المغنيزيوم. -0-0-0-0-2
 تعد جمل هافرس الوحدات البنائية للعظم الكثيف.  -0-3
 لة هافرس من صفائح عظمية.تتألف جم -0-3-0
 تتوضع الصفائح حول قناة هافرس بشكل دوائر متحدة المركز. -0-3-0-0
 تحتوي قناة هافرس على : -0-3-0-0-0
 شعريات دموية . -0-3-0-0-0-0
 ألياف عصبية. -0-3-0-0-0-0
 خاليا ضامة. -0-3-0-0-0-3
 : عرضياً  تتصل قنوات هافرس -0-3-0-0-0
 ة قنوات فولكمان.بواسط -0-3-0-0-0-0
 قناة النقي. -0-3-0-0-0-0
 تبنى الصفائح العظمية من مادة خاللية تشكل أجواف للخاليا العظمية.              -0-3-0-0
 السمحاق نسيج ضام ليفي: -0-2
 يستر أشكال العظام عدا السطوح المفصلية. -0-2-0
 يغذي العظم بواسطة األوعية الدموية الموجودة فيه. -0-2-0
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 يكون خاليا للداخل تدعى الدشبذ تسمح : -0-2-3
 بالنمو العرضي للعظام .  -0-2-3-0
 بجبر الكسور  -0-2-3-0
 نقي العظم:  -0-5
 يوجد داخل : -0-5-0
 جسم العظم . -0-5-0-0
 المشاشتين. -0-5-0-0
 يولد خاليا الدم وصفيحاته. -0-5-0
 يسهم في تمايز بعض كريات الدم البيض.  -0-5-3
 :  اإلسفنجيالنسيج العظمي  -0-2
 يوجد في المشاشة . -0-2-0
 أخف وأقل كثافة من العظم الكثيف. -0-2-0
 :اإلسفنجييتميز النسيج العظمي  -0-2-3
 عدد أقل من الصفائح . -0-2-3-0
 قنوات أكثر اتساعًا ممتلئة بنقي أحمر دومًا.  -0-2-3-0
 النسيج الغضروفي: -0-1
 مرن يتحمل: -0-1-0
 الضغط . -0-1-0-0
 االحتكاك. -0-1-0-0
 يشكل هيكل الجنين الذي يتعظم بعد الوالدة . -0-1-0
 يبقى في أماكن معينة مثل : -0-1-3
 غضاريف النمو. -0-1-3-0
 نهايات األضال . -0-1-3-0
 حلقات الرغامى. -0-1-3-3
 مقدمة األنف. -0-1-3-2
 صيوان األذن. -0-1-3-5
 وفي من:يتألف النسيج الغضر  -0-1-2
 خاليا غضروفية . -0-1-2-0
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 مادة خاللية )ألياف ومادة أساسية(. -0-1-2-0
 يخلو من األوعية الدموية. -0-1-2-3
 أهم أنوا  الغضاريف: -0-1-5
 الغضروف الزجاجي: -0-1-5-0
 يتميز الغضروف الزجاجي:  -0-1-5-0-0
 تكون فيه المادة الخاللية شفافة وغزيرة. -0-1-5-0-0-0
 األلياف قليلة صعبة الرؤية. -0-1-5-0-0-0
 يوجد الغضروف الزجاجي في : -0-1-5-0-0
 القصبة الهوائية . -0-1-5-0-0-0
 الحنجرة. -0-1-5-0-0-0
 الغضروف الليفي: -0-1-5-0
 تكثر األلياف الضامة في مادته الخاللية المتراصة على شكل حزم. -0-1-5-0-0
 في العمود الفقري. يوجد في األقراص الغضروفية -0-1-5-0-0
 الغضروف المرن: -0-1-5-3
 تكثر األلياف المرنة في مادته الخاللية  إضافة إلى الضامة. -0-1-5-3-0
 يوجد الغضروف المرن في: -0-1-5-3-0
 صيوان األذن. -0-1-5-3-0-0
 األنف. -0-1-5-3-0-0
 لسان المزمار. -0-1-5-3-0-3
  :تكون العظام -0-8
 جنين في الشهر الثاني غضروفي.يكون هيكل ال -0-8-0
 تتشكل الخاليا العظمية في الشهر الثالث . -0-8-0
 بتوضع األمالح بين الخاليا الغضروفية .التكون يتم  -0-8-3
 تؤثر الحاثات التالية على نمو العظام: -0-8-2
 حاثة النمو( . GHالنخامية ) -0-8-2-0
 االستراديول(. -البروجسترون -الجنسية  )التستوسترون -0-8-2-0
 زيادة إفراز الحاثات الجنسية يسبب تسريع تعظم غضاريف النمو. -0-8-2-0-0
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 يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرًا على أن: األهداف التعليمية: -ثانيا  
 .جمل هافرسيحلل بنية  -0
 السمحاق ونقي العظم.وظائف كل من يقارن بين  -0
 .عن بنية العظم الكثيف إلسفنجيابنية العظم  يميز -3
 يستخلص بنية الغضروف. -2
 يفرق بين أنوا  الغضاريف. -5
 يكتشف كيفية تكون العظام. -2

 أوراق مطبوعة. -جهاز العرض والشفافيات -السبورة :التقانات التربوية -ثالثا  
 النماذج المفاهيمية المعدة لهذا الدرس: -رابعا  
 . بنية رة :النموذج األول خريطة الشج -0
 النموذج الثاني خريطة الفقاعة المزدوجة: المقارنة بين السمحاق ونقي العظم. -0
 الكثيف والعظم اإلسفنجيالعظم المقارنة بين كل من  :الفقاعة المزدوجةالنموذج الثالث خريطة  -3
 بنية الغضروف.النموذج الرابع خريطة المشبك : -2
 نوا  الغضاريف.أ :الشجرةالنموذج الخامس خريطة  -5
 كيفية تكون العظام. النموذج السادس خريطة التدفق: -2

 :خريطة واحدة هي الخرائط العقلية المعدة لهذا الدرس -خامسا  
 خريطة بنية العظم. -1

 
 النموذج األول خريطة الشجرة: جملة هافرس
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 ظمالنموذج الثاني خريطة الفقاعة المزدوجة: المقارنة بين السمحاق ونقي الع

 

 
 والكثيف اإلسفنجيالنموذج الثالث خريطة الفقاعة المزدوجة : المقارنة بين بنيتي العظم 

 

 
 

 النموذج الرابع خريطة المشبك: النسيج الغضروفي
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 النموذج الخامس خريطة الشجرة :أنوا  الغضاريف

 

 
 

 النموذج السادس خريطة التدفق: تكون العظام
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 (بنية العظم20الخريطة العقلية رقم )
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 الهيكليوالعشرون: مراجعة دروس الجهاز  السادسالدرس 
تتم  المراجعة من خالل إجابة الطلبة على أسئلة تتعلق بالدروس السابقة مطبوعة ورقيًا توز   -*

 ( دقيقة. 02عليهم خالل فترة زمنية ال تتجاوز )
 المدرسة:                  اسم الطالب:                

 العلمي لكل عبارة من العبارات التالية: ما المصطلح -أوالً 
 (       ------------------)أربع فقرات في العمود الفقري ملتحمة مع بعضها.                      -0
 (                                ------------------)                   زنار يربط الطرفين السفليين بالجذ .                -0
 (                                -------------------)             هيكل يضم الجمجمة والقفص الصدري والعمود الفقري.   -3
                             (    -------------------)                    منطقة بين عظمين تمكن القيام بالحركات بحرية. -2
 (                                -------------------)               مادة تشتمل على كوالجين ومادة أساسية.              -5
 (-------------------)                     تتوضع حول قناة هافرس بشكل اسطواني. بنى  -2
 (  -------------------)                           رس بقناة نقي العظم. قناة توصل قناة هاف -1
 (   -------------------)                       نسيج ضام ليفي يغذي العظم ويجبر الكسور. -8
 (-------------------)نو  من الغضاريف يوجد في األقراص الغضروفية في العمود الفقري. -9
 (-------------------)                              نين في الشهر الثاني.     هيكل الج -02
 اختر اإلجابة الصحيحة: -ثانياً 
 دسمة(  -بروتينية سكرية  -سكرية  - بروتينية دسمةالقسم العضوي للمادة األساسية يتركب من مادة )  -0
 عظيمات السمع( -ود الفقريالعم -الطرف السفلي–الزند من عظام  ) الطرف العلوي  -0
   األوتار( -المفاصل -األربطة -التراكيب التي تصل العظام ببعضها هي) األعصاب -3
 (00-02-5-2عدد فقرات الظهرية في العمود الفقري ) -2
  المرفق( -العمود الفقري –القدم  -المفاصل السرجية توجد في ) الكتف -5
 فسر ما يلي: -ثالثاً 
 .القدم بالنقرس هامإبإصابة مفص  -0
 
 .لية للعمود الفقري أثناء حركتهاالمرونة الع -0
 
 الحاثات الجنسية بزيادة يوقف نمو العظام. إفراز -3
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 العضلي والعشرون: الجهازالسابع تحضير الدرس 
 النقاط التعليمية: -أوال  
 أنوا  العضالت : -0
 العضالت المخططة )الهيكلية(: -0-0
 ة العضالت:سبب تسمي -0-0-0
 بالهيكل العظمي. تتصلالعضالت الهيكلية  -0-0-0-0
 األقراص العاتمة والنيرة في بنية الليف العضلي. فيها ناوبتنالعضالت المخططة  -0-0-0-0
 تتكون من ألياف عضلية )خاليا عضلية(. -0-0-0
 تتميز العضالت المخططة : -0-0-3
 االستجابة السريعة. -0-0-3-0
 ب بسرعة.التع -0-0-3-0
 إرادية. -0-0-3-3
 تخضع العضالت المخططة للجهاز العصبي المركزي. -0-0-2
 العضالت الملساء: -0-0
 سميت العضالت الملساء لكونها غير مخططة. -0-0-0
 تكون خاليا العضالت الملساء: -0-0-0
 متطاولة. مغزليه -0-0-0-0
 شاحبة اللون. -0-0-0-0
 تحتوي نواة واحدة . -0-0-0-3
 تتميز العضالت الملساء: -0-0-3
 االستجابة البطيئة . -0-0-3-0
 ال تتعب . -0-0-3-0
 . حشويه -0-0-3-3
 الإرادية. -0-0-3-2
 يعصب العضالت الملساء الجملة االعاشية. -0-0-2
 عضلة القلب: -0-3
 عضلة القلب هي عضلة حمراء مخططة . -0-3-0
 ططة مرتبطة ببعضها.تتكون عضلة القلب من ألياف عضلية مخ -0-3-0
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 تتقلص عضلة القلب بشكل ذاتي منتظم ال إراديًا. -0-3-3
 تنظم عمل عضلة القلب الجملة الودية ونظيرة الودية )االعاشية(. -0-3-2
 بسط وثني الساق: -0
 تنبسط الساق حينما : -0-0
 تسترخي العضالت ثالثية الرؤوس. -0-0-0
 ة الرؤوس. تنقبض مجموعة عضالت الفخذ رباعي -0-0-0
 تنثني الساق حينما: -0-0
 تتقلص عضالت ثالثية الرؤوس. -0-0-0
 تسترخي مجموعة عضالت الفخذ رباعية الرؤوس.  -0-0-0
 تعصيب األلياف العضلية المخططة: -3
 التعصيب الحسي -3-0
 المستقبالت الحسية:  أنماط -3-0-0
 المغازل العضلية تنتشر في بطن العضلة. -3-0-0-0
 أعضاء غولجي الوترية تتوضع في أوتار العضلة. -3-0-0-0
 التعصيب الحركي : -3-0
 يتفر  الليف العصبي المحرك إلى فرو  تنتهي بأزرار. -3-0-0
 تغوص األزرار االنتهائية في غشاء الليف العضلي مشكاًل اللوحة المحركة. -3-0-0
 تحتوي األزرار االنتهائية على : -3-0-0-0
 كوندرية . جسيمات -3-0-0-0-0
 تحتوي األستيل كولين )الناقل الكيميائي(. مشبكيهحويصالت  -3-0-0-0-0
 يتحرر األستيل كولين لتنبيه الليف العضلي المخطط. -3-0-0-0-3
 الظواهر اآللية  للتقلص العضلي :  -2
 تسجل االستجابة الحركية بواسطة المسجل العضلي . -2-0
 كل خطوط بيانية تعرف بالمخططات العضلية.تظهر االستجابة الحركية على ش -2-0
 مخطط النفضة العضلية البسيطة يتألف من: -2-0-0
 الزمن الضائع : -2-0-0-0
 مل/ثا. 02مدة الزمن الضائع  -2-0-0-0-0
 يفصل الزمن الضائع بين التنبيه وبداية التقلص. -2-0-0-0-0
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 زمن التقلص : -2-0-0-0
 ل/ثا .م 22مدة الزمن التقلص  -2-0-0-0-0
 يشكل الزمن التقلص الطور الصاعد. -2-0-0-0-0
 زمن االسترخاء: -2-0-0-3
 مل/ثا. 52مدة زمن االسترخاء  -2-0-0-3-0
 يشكل زمن االسترخاء الطور الهابط. -2-0-0-3-0
 تعود العضلة إلى طولها األصلي. -2-0-0-3-3
 اآلتية:تبدالت النفضة العضلية: تتغير النفضة  تبعًا للعوامل  -2-0-0
 شدة التيار. -2-0-0-0
 نو  الحيوان. -2-0-0-0
 نو  العضالت. -2-0-0-3
 التعب العضلي. -2-0-0-2
 تنبيهات متتالية يسبب : نتيجةاندماج النفضات العضلية  -2-0-3
 الكزاز الناقص : اندماج غير كامل للنفضات العضلية لتقارب قليل التنبيهات. -2-0-3-0
 : اندماج كامل للنفضات العضلية لتقارب كبير التنبيهات. الكزاز التام -2-0-3-0
 الكزاز الفيزيولوجي: -2-0-3-3
 تقلص عضالت الكائن الحي السليم بتأثير ظروف طبيعية بشكل كزازي . -2-0-3-3-0
 يحدث نتيجة الندماج نفضات عضلية متعاقبة لتنبيهات عصبية سريعة. -2-0-3-3-0
 يزيولوجي مؤلم غير إرادي يصيب بعض العضالت.المغص هو كزاز ف -2-0-3-3-0-3
 :عضالت أمراض ال -5
 :التعب العضلي 5-0
 بألم في موضع العضلة.  التعب يظهر -5-0-0
 التغييرات الفيزيولوجية التي تحصل عند التعب العضلي: -5-0-0
 . CO2تراكم المواد الناتجة من العمل العضلي مثل حمض اللبن و -5-0-0-0
 والغليكوجين. CPوفوسفات الكرياتين  ATP :نفاد المواد الالزمة للطاقة مثلاست -5-0-0-0
 حدوث تغيرات في الحالة الفيزيائية في العضلة. -5-0-0-3
 أسباب التعب العضلي: -5-0-3
 اإلجهاد العضلي الكبير ونقص األكسجين. -5-0-3-0
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 بعض األدوية والسموم. -5-0-3-0
 ي العضلة يتمزق على أثره الكيس المغلف لها.التمزق العضلي : شد زائد ف -5-0
 أسباب التمزق : -5-0-0
 الحمل الزائد على قدرة العضلة. -5-0-0-0
 درجة المرونة العضلية خاصة في حاالت التعب واإلرهاق. -5-0-0-0
 الشد العضلي العنيف والمتكرر. -5-0-0-3
 الضمور العضلي: ضعف وهزال تدريجي يصيب : -5-3
 الت الهيكلية.العض -5-3-0
 الضمور الشوكي  ضمور عضالت  األطراف وارتخاؤها الشديد . -5-3-0-0
 يحدث الضمور الشوكي  بسبب إصابة األعصاب الشوكية الواصلة إليها. -5-3-0-0-0
 عضلة القلب.  -5-3-0

 يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرًا على أن: األهداف التعليمية: -ثانيا  
 يز بين أنوا  العضالت.يم -0
 .يحدد آلية ثني وبسط الساق -0
 يوضح تعصيب العضلة -3
 الظواهر اآللية للتقلص. يستخلص -2
 يقارن بين أمراض العضالت. -5

 أوراق مطبوعة. -جهاز العرض والشفافيات -السبورة :التقانات التربوية -ثالثا  
 النماذج المفاهيمية المعدة لهذا الدرس: -رابعا  
 لنموذج األول خريطة الشجرة: أنوا  العضالت.ا -0
 النموذج الثاني خريطة التدفق المتعدد: آلية ثني وبسط الساق. -0
 النموذج الثالث خريطة المشبك: تعصيب العضلة. -3
 النموذج الرابع خريطة الشجرة: الظواهر اآللية للتقلص. -2
 النموذج الخامس خريطة الشجرة: أمراض العضالت. -5

 :خريطتان هما الخرائط العقلية المعدة لهذا الدرس -خامسا  
 خريطة العضالت الهيكلية. -0خريطة أنوا  العضالت.      -0
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 النموذج األول خريطة الشجرة: أنوا  العضالت

 
 النموذج الثاني خريطة التدفق: ثني وبسط الساق

 
 النموذج الثالث خريطة الشجرة تعصيب العضلة
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 خريطة المشبك الظواهر اآللية لتقلص العضلةالنموذج الرابع 
 

 
 النموذج الخامس خريطة الشجرة: أمراض العضالت
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 (خريطة أنواع العضالت21الخريطة العقلية رقم )
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 ( خريطة العضالت32الخريطة العقلية رقم )
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 بنية العضلة :الثامن والعشرونتحضير الدرس 
 النقاط التعليمية: -أوال  
 الليف العضلي يتألف من لييفات بروتينية هي: -0
 األكتين )خيوط رفيعة( هو بروتين ليفي مكون من : -0-0
 التروبونين. -0-0-0
 التربوميوزين. -0-0-0
 الميوزين )خيوط ثخينة( جزيئات لها : -0-0
 ذيل . -0-0-0
 رأس كروي مضاعف . -0-0-0
 .Zلقطعة العضلية هي المسافة المحصورة بين غشاءي ا -0
 تتألف القطعة العضلية من : -0-0
 التربوميوزين(. -األقراص النيرة )بروتين األكتين معه التروبونين -0-0-0
 األقراص العاتمة ) بروتين الميوزين ونهايات خيوط األكتين المتشابكة (. -0-0-0
 آلية التقلص العضلي: -3
 طعة العضلية على حساب األقراص النيرة.تقصر الق -0
 في اللييف. Hوعرض المنطقة  Zتتناقص المسافة بين غشاءي  -0
 يترافق باقتراب الخيوط الرفيعة من مركز القطعة العضلية . -3
 يتم التقلص بسبب ارتباط رؤوس الجسور الميوزينية بالمواقع الفعالة األكتين. -3-0
 زينية من األكتين .تتحرر رؤوس الجسور الميو  -3-0
 ترتبط رؤوس الجسور الميوزينية بموضع آخر على األكتين لتبدأ دورة ثانية . -3
 ( .ATPتستمد الطاقة الالزمة لهذه العملية من ال ) -2
 ( من:ATPيتم تأمين ال )  -2-0
 الفوسفو كرياتين الموجود في العضالت . -2-0-0
 (.ATPلى ال )( إADPيحول الفوسفو كرياتين ال ) -2-0-0-0
 استقالب الغليكوجين في العضالت من خالل أنوا  التنفس.  -4-1-0
 أكسدة حمض اللبن المتكون في العضلة: -2-0-3
 يتأكسد خمس حمض اللبن. -2-0-3-0
 (.ATPتخزن الطاقة الناتجة في ال) -2-0-3-0
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 يعود القسم اآلخر لتركيب الغليكوجين. -2-0-3-3
 يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرًا على أن: ة:األهداف التعليمي -ثانيا  
 يدرس بنية الليف العضلي. -0
 يميز بنية القطعة العضلية. -0
 يستخلص آلية التقلص العضلي. -3
 .يكتشف مصادر تأمين طاقة التقلص -2

 أوراق مطبوعة. -جهاز العرض والشفافيات -السبورة :التقانات التربوية -ثالثا  
 النماذج المفاهيمية المعدة لهذا الدرس: -رابعا  
 النموذج األول خريطة المشبك: بنية الليف العضلي. -0
 :  بنية القطعة العضلية.المشبكالنموذج الثاني خريطة  -0
 آلية التقلص العضلي. : النموذج الثالث خريطة التدفق -3
 تقلص.: مصادر تأمين طاقة الالتدفق المتعددالنموذج الرابع خريطة  -2

 :خريطة واحدة وهي الخرائط العقلية المعدة لهذا الدرس -خامسا  
 خريطة بنية العضلة. -1

 
 النموذج األول خريطة المشبك: بنية الليف العضلي
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 النموذج الثاني خريطة المشبك: بنية القطعة العضلية

 

 
 لتقلص العضليالنموذج الثالث خريطة التدفق: آلية ا

 

 
 

 ATPالنموذج الرابع خريطة التدفق المتعدد: تأمين ال
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 ( : خريطة البنية العضلية31الخريطة العقلية رقم)
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 الدرس التاسع والعشرون: مراجعة دروس الجهاز العضلي
السابقة مطبوعة ورقيًا توز   تتم  المراجعة من خالل إجابة الطلبة على أسئلة تتعلق بالدروس -*

 ( دقيقة. 02عليهم خالل فترة زمنية ال تتجاوز )
 اسم الطالب:                                  المدرسة:

 العلمي لكل عبارة من العبارات التالية: ما المصطلح -أوالً 
 (       ------------------)جزيئات لها ذيل طويل ورأس كروي مضاعف.                        -0
 (                                ------------------)                     غشاء عاتم وسط القرص النير.                  -0
 (                                -------------------)                   .                      ATP إلى ADP يحول ال -3
 (                                -------------------)              مشبك ناتج عن غوص األزرار االنتهائية بغشاء الليف. -2
 (                                -------------------)               ناقل كيميائي يوجد في الحويصالت المشبكية.         -5
 (-------------------)                      الصاعد تقصر فيه العضلة. زمن يشكل الطور  -2
 (  -------------------)                    اندماج كامل للنفضات العضلية لتنبيهات متقاربة. -1
 (   -------------------)                        يظهر بصورة ألم في موضع العضلة.        -8
 (-------------------)                  ائد في العضلة يؤثر على الكيس المغلف لها. شد ز  -9
 (-------------------)  ضمور عضالت األطراف بسبب إصابة األعصاب الواصلة اليها. -02
 اختر اإلجابة الصحيحة: -ثانياً 
 (إرادييولوجي ال فيز  -إراديفيزيولوجي  -ناقص -كزاز )تام اإلنسانالمغص الذي يصيب  -0
 ثا(05-ثا05 -ثا02-ثا 02مدة زمن استرخاء العضلة) -0
 غضاريف( -أوتار-أربطة -التراكيب التي تصل العضالت بالعظام)أعصاب -3
 أعضاء كولجي(  -الحويصالت -المغازل -مستقبالت حسية في أوتار العضلة) اللوحة المحركة -2
  الخمس( -الثلث -النصف -ربعيتأكسد من حمض اللبن في العضلة مقدار)ال -5
 فسر ما يلي: -ثالثاً 
 .تناقص طول القطعة العضلية أثناء التقلص -0
 
 .تصلب الجثة بعد فترة قصيرة من الموت -0
 
 تسمية العضالت الهيكلية المخططة. -3
 

 الدرس الثالثون: مراجعة دروس الوحدة السابقة
على أسئلة الكتاب التي تتعلق بدروس تتم  المراجعة من خالل تصحيح إجابات الطلبة  -*

 الوحدة السابقة .
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 ( االختبار التحصيلي3ملحق رقم )
 

 مدة االختبار: خمس وأربعون دقيقة. -
 النو : االختيار من متعدد. -
 عدد بنود االختبار: ثالث وسبعون بند. -
 الصف : الثاني الثانوي العلمي. -
  : الرابعة حدة الدراسيةالو  -
 (اإلنسانحيوية عند )بعض الوظائف ال   
 الدرجة العظمى لالختبار: ثالث وسبعون درجة. -
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 جامعة دمشق 

 كلية التربية                                      
 قسم المناهج وطرائق التدريس 

 

 اختبار تحصيل دراسي                       
 المدرسة :            السم :                                        ا

 :عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة
عند  الوظائف الحيويةبعض ) الرابعةهذا اختبار لقياس تحصيلك في موضوعات الوحدة     

ثالث ( من كتاب علم األحياء للصف الثاني الثانوي العلمي. ويتكون هذا االختبار من اإلنسان
واحدة منها فقط هي اإلجابة الصحيحة .والمطلوب سؤال , يتبع كل سؤال أربع إجابات ,  وسبعين
 منك :
 قراءة كل سؤال بشكل جيد ودقيق . -0   
 ( في الخانة المعبرة للعبارة التي تمثل اإلجابة الصحيحة. مثاًل : √وضع عالمة صح )  -0    
                               يقع مركز الجو  والشبع في :                                             -*( 
 العصبون.    -النخا  الشوكي.        د -البصلة السيسائية .     ج -ب         .الدماغ -أ    
 ( ضمن الخانة التي تمثل اإلجابة الصحيحة في الجدول اآلتي : √ضع إشارة الصح )   
 د ج ب أ السؤال    

    √ (  0السؤال رقم ) 
 إشارة صح واحدة أمام كل سؤال .ال تضع أكثر من  -3    
 ال تترك أي سؤال دون إجابة وال تضيع وقت طويل في اإلجابة على األسئلة . -2    
 ال تقلب هذه الصفحة قبل أن يطلب منك ذلك . -5    
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اإلجابة الصحيحة لكل سؤال من األسئلة التالية : راخت  - 

 يتم في التركيب الضوئي:   -0
 تحلل سكر العنب إلى حمض البيروفي.  -الماء من التفاعالت .         جإنتاج جزيئات  -أ   
 تحرير الطاقة من المركبات العضوية. -د    تحويل الطاقة الضوئية إلى كيميائية.     -ب   
       المرض الناجم عن نقص تروية عضلة القلب:                                                         -0
 الشرايين.   تصلب -االحتشاء .     د -داء الفيل .        ج -الذبحة الصدرية.      ب  -أ     
 يعد تبادل الغازات بين الرئتين والدم مرحلة :  -3
   التنفس الداخلي.           -جالتنفس الظاهري.       -أ    
 التنفس الخلوي. -التنفس الخارجي.      د -ب  
 اثيم المكورات الرئوية يؤدي إلى نقص تأكسج الدم:  مرض ينجم عن جر  -2
 سرطان الرئة. -ذات الرئة.          د -الربو           ج -التهاب الحنجرة.       ب -أ    
 المرض الناتج عن عجز الكلية القيام بوظائفها هو:  -5
 التهاب الكلى.  -د التهاب المثانة.      -القصور الكلوي.    ج -الحصى البولية.    ب -أ    
 يحتاج جسم الالعب  الرياضي يومياً إلى السعرات الحرارية التي تقدر حوالي:  -6

 ( حرة.7500)-( حرة.         د0000) -( حرة.     ج7000) -( حرة.     ب7700) -أ    

 يعرف مرض عدم التخثر بين عامة الناس:       -1
 مرض الكزاز. -مرض النقرس.     د -ج      مرض الناعور.  -مرض الهزال.        ب -أ
   :بفعل العصارة المعدية وحركات الطحن وهو عبارة عنلكيموس يتكون ا -8
     سائل شديد المرار. -ج           كتلة عجينية القوام.  -أ    
 صباغ أصفر مخضر.          -د               سائل لبني القوام. -ب  
   :عضو التاليدار الداخلي للالج  الزغاباتتكسو  -9
 المعدة.    -د          المعي الدقيق.   -ج     المريء .    -ب     المعي الغليظ.    -أ    
         ما عدا واحدة هي :  اإلصابة بالسمنة إلىهناك عوامل متعددة تؤدي  -02
 أذية عصبية.    -د         جرثومية.  -ج       وراثية.       -ب         نفسية .       -أ     
   :ة ما عدا واحدة هيضماهتتفكك بانظيمات  األغذية التاليةجميع  -00
 الدسم. -الفيتامينات.          د -ج         البروتينات.      -ب     السكريات .  -أ    
 يدخل في تركيب بنية جدران القلب البنى التالية ما عدا واحدة هي:   -00
 أقراص عصبية.    -د     ألياف كوالجينية.  -ألياف عضلية.     ج -ب  خلوي.     مدمج -أ   
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 : البنية التالية تبدأ الدفعة العصبية الذاتية لضربة القلب من -03
 ألياف بوركنج.    -حزمة هيس.   د  -األذينية البطينية.       ج -الجيبية األذينية.     ب -أ   
 : اندفا  الدم من يتشكل ضغط الدم نتيجة -02
 األوردة الرئوية إلى األذينة اليسرى.   -البطينين إلى الشرايين.                    ج -أ    
 الوريدين األجوفين إلى األذينة اليمنى.         -األذينين إلى البطينين.                     د -ب   
  :يتصف الكيلوس بالصفات التالية ماعدا واحدة هي -05
 ذو تركيب حامضي. -ج              يحتوي نواتج الهضم المعوي.  -أ    
 سائل لبني القوام.    -د             فيه بقايا طعام غير مهضوم.   -ب   

 بين التنفس الهوائي والتنفس الالهوائي:  ليست مشتركةواحدة مما يلي  -02
 أكسدة الغذاء داخل الخاليا. -ج                     تحرير الطاقة الكامنة. -أ    
 جزيئات الماء.  إنتاج -د                  عملية التحلل السكري.    -ب   
 :                   أجل من الزيوت إلى األكسدة مانعات تضاف -01
 .التخزين فترة إلطالة -ج             .      والشكل الطعم تحسين -أ     
 .منها الشوائب إلزالة-د          .         ئيةالغذا قيمتها تحسين -ب    
 تتصف السيتوكرومات بالصفات التالية ما عدا واحدة هي :   -08
 أخذت اسمها من ألوانها الزاهية. -مركبات دسمة في أغشية الجسيمات الكوندرية .     ج -أ   
رجاعها بشكل عكوس.             د -ب    ستقبالت إلكترونية.تعد مجموعة م -يمكن أكسدتها  وا 
 بين النسج والرئتين بآلية:  CO2 و  O2يتم  انتقال -09
 الحلول. -االلتفاظ.               د -االنتشار.           ج -النقل الفعال.         ب -أ     
                                    تعود اإلصابة بالقرحة المعدية إلى األسباب التالية ما عدا واحدة هي :  -02
 فيروسية. -جرثومية.            د -ج               دوائية.      -نفسية .        ب -أ     
 التخلص من فضالت: بمفهوم االطراح يحدد  -00
 االستقالب الخلوي.   -ج                         هضم الطعام.    -أ     
                    مفرزات الهرمونية.   ال -د                               األنظيمات. -ب    
 تقوم الكلية بالوظائف التالية ما عدا واحدة هي:  -00
 تنظيم محتوى الجسم من الماء. -( الدم.           جPHالمحافظة على ثبات قيمة ) -أ     
 فضالت الصلبة.  تخليص الدم من ال -تنظيم التركيب الكيميائي للوسط الداخلي.       د -ب     
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 يؤدي تجمع البول في المثانة إلى األمور التالية ما عدا واحدة هي:  -03 
 تنبيه النهايات العصبية الحسية.   -ضغط على جدران المثانة.               ج -أ      
 اإلحساس والرغبة في التبول.  -د     فعل انعكاسي ال إرادي.              -ب     
       من عظيمات السمع في األذن:                                    تعدمن العظام التالية ال واحدة  -02

 المطرقة. -السندان.             د -الزند.          ج -الركاب.            ب -أ      
                            المفاصل الموجودة بين العظام الصغيرة في القدمين هي:                       نو   -05
 كروية. -انزالقية.             د -محورية.           ج -سرجية.         ب -أ     
 تعود اإلصابة بالنقرس إلى:                                                                                  -02
 (.Dنقص فيتامين ) -ج           تراكم بلورات حمض البول.    -أ     
 نقص الحاثات الجنسية. -د                ترسب كبريتات الكالسيوم. -ب    
 تتصلب الجثة بعد فترة قصيرة من الموت لألسباب التالية ما عدا واحدة هي:  -01
 توقف فعالية أنظيم األتباز الميوزيني. -.              ج ATPعدم تأمين ال -أ    
 ارتباط الجسور الميوزينية باألكتين. -د    كسدة حمض اللبن.            أ -ب   
 يعود التمزق العضلي إلى األسباب التالية ما عدا واحدة هي :  -08
 الحمل الزائد على قدرة العضلة.  -أ    
 الشد العضلي العنيف. -ب   
 درجة مرونة العضلة عند التعب.        -ج   
 الشوكية. إصابة األعصاب -د   
        :صارة المعوية ويقوم بهضمعفي الانظيم المالتاز  يوجد -09
 . جزيئين من سكر الغلوكوز إلىسكر الشعير  -أ 
          الحموض األمينية. إلىمتعددات الببتيد  -ب
 .سكاكر أحادية وثنائية إلىالمواد النشوية  -ج
 .   حموض دسمة وغليسرول إلىمستحلب الدسم  -د 
   :من خالللعصارة الصفراوية الدور األساسي ليتحدد  -32
 .العفجتسهيل استحالب الدهون في  -ج         .   هاضمة في الكبد أنظيمات إفراز -أ    
    . المعيحدوث تقلصات عضلية في  -تعديل حموضة وسط الكيموس.             د -ب
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 توجد:  اإلنسانعبارة عن فتحة في جسم الفؤاد  -30
 المعدة تفتح على العفج.     أسفل في -أ      
 بين البطين األيمن واألذين األيمن في القلب.  -ب     
 .المعدة يصب المري فيهاأعلى في  -ج     
   بين البطين األيسر واألذين األيسر في القلب. -د      
 عملية تخثر الدم:  إحدى األمور التالية ال تحدث في -30
 بوجود الخثرين.  غير منحل ليفين  إلىمولد الليفين يتحول  -أ     
 . ++Caو kالخثرين بوجود فيتامين  إلىتتحول طليعة الخثرين  -ب    
 .الدموي الكبد للسيروتونين مسبب تضيق الوعاء إفراز -ج     
 الموجبة.   إلىتبدل شحنة بطانة الوعاء المعطوب من السالبة  -د     
   (:  Aفصيلة دم ) الشخص الذي يحمل إن -33
 ( .  A( و)AB( ويعطي ) Aو) (O ) يأخذ من  -أ    
 (.ABفصيلة ) إالصائل وال يعطي فيأخذ من جميع ال -ب   
 ( .     B( و)AB( ويعطي )Bو) (O ) يأخذ من  -ج   
 .الفصائل( فقط ويعطي جميع Oيأخذ من فصيلة ) -د    
 إيجابيوحدث الحمل وجنينها األول  -Rhسلبية من امرأة   +Rh إيجابيفي حال زواج رجل  -32

Rh+       : فيكون الخطر على 
 .    Rh إيجابيالجنين األول  -ج                                  األم.   -أ      
 . Rhالجنين الثاني سلبي  -د           .   Rh إيجابيالجنين الثاني  -ب     
   ب من:                                                           يتفر  الشريان الرئوي عن القل -35
 .  باألكسجينالبطين األيمن ويحمل دم غني  -أ   
 .باألكسجينالبطين األيسر ويحمل دم غني  -ب  
 .باألكسجينالبطين األيمن ويحمل دم فقير -ج   
 .باألكسجين البطين األيسر ويحمل دم فقير -د    
 :                                              في حالة اإلنسانعدد الكريات البيض ارتفاعًا كبيرًا في جسم يرتفع  -32
 ضغط دم مرتفع.     -ج        تغذية غير متوازنة.    -أ   
 قلة نوم وتعب.  -د             بااللتهاباإلصابة  -ب  
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في سريانها ناتجة عن العوامل التالية ماعدا يعمل القلب بالكهرباء وقد يحدث اضطرابات  -31
 واحدة هي:     

 اضطرابات هرمونية خاصة الغدة الدرقية.    -أ     
 وجود مواد مثيرة لحساسية كهرباء القلب كالكافيين. -ب    
 اضطرابات في بنية عضلة حجرات القلب.      -ج    
 وجود عوامل مرضية جرثومية في مجرى الدم.  -د     
   اندفا  الدم الغني:بفي جهاز الدوران تبدأ الدورة الدموية الكبرى  -38
 بثاني أكسيد الكربون من الشريان األبهر باتجاه أنحاء الجسم.  -أ    
 بثاني أكسيد الكربون من الشريان الرئوي باتجاه أنحاء الجسم. -ب   
 باألكسجين من الشريان األبهر باتجاه أنحاء الجسم.  -ج   
 باألكسجين من الشريان الرئوي باتجاه أنحاء الجسم.  -د    
 :عبر عن نبض القلب إحدى العبارات التالية ال ت -39
 ضربات القلب. -ومضات القلب .      د -انقباضات القلب.    ج -خفقان القلب.   ب -أ 
 : حيث يقوم بدور أهمية كبيرة في عملية التنفس الهوائي األكسجينغاز ل -22
 . ATPالمساعد في خزن ال -.                        ج لإللكتروناتالناقل  -أ    
 المساعد في التحلل السكري.     -.                     دلإللكتروناتالمستقبل  -ب   
 :   → C6H12O6واحد مما يلي يعد ناتج التفاعل اإلجمالي لتخمر الغولي  -20
 .   4CO2 + 2C2H5OH  + 2ATP -أ   
 .2CO2 + 2C2H5OH  + 2ATP -ب  
 .       2CO2 + 2C2H5OH  + 4ATP-ج  
 . 2H2O + 2C2H5OH  + 2ATP-د   
 :             هو   → 2CH3- CO - COOH  + 2H2ناتج تفاعل التخمر اللبني    -20
 .           CH3 - CHOH - COOH -أ   
 2CH3 - CH2OH - COOH. -ب   
           2CH3 - CHOH - COOH.-ج  
 2C2H3 - CHOH - COOH.    -د   
الزفير :                                   و الشهيق إحدى العوامل التالية ال تؤدي إلى االختالف بين  -23
 حجم الرئتين. -العمود الفقري.        د -القفص الصدري.   ج -حركة الهواء.       ب -أ
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   مباشرة:                                               ATPطاقة ال إنتاجيتم فيها  ال اليةالت حدى مراحل التنفس الهوائيإ -22
 أكسدة حمض البيروفيك.   -ج                التحلل السكري.   -أ   
   .اإللكترونسلسلة نقل  -د                 حلقة كريبس.     -ب  
                                                :        االطراحية الجلد من وظائف  -25 
 .    وبخار الماء  CO2طرح  -ج.       التخلص من األنظيمات -أ   
 .إخراج سموم جراثيم الحمى -األمالح الصفراوية.       د إفراز -ب  
                                               :الذي يوجد فيالغضروف المرن تدخل األلياف المرنة في تركيب  -22
 .   لسان المزمار والحنجرة -ج     .    واألنف صيوان األذن -أ   
 حلقات القصبة الهوائية. -د  .       أقراص العمود الفقري -ب  
 :                                                   هيالنمو العرضي للعظام عن  المسؤولةالبنية   -21
 .      السطوح المفصلية -ج                      محاق.الس -أ   
 .مادة نقي العظم -د   .                   المشاشتان -ب 
                        :الطاقة الالزمة للتقلص العضليتية ال تؤمن العمليات اآلإحدى  -28
 ر الغولي لسكر العنب.التخم -.          جATPإلى ADPتحويل الفوسفو الكرياتين ال -أ    
 استقالب غليكوجين العضالت . -أكسدة حمض اللبن المتكون في العضلة.             د -ب   
 ( في بنية القطعة العضلية:                                                               Zتمثل المنطقة ) -29
 غشاء عاتم وسط القرص النير. -ج قرص نير بين قرصين عاتمين.             -أ    
 منطقة أقل عتمة وسط القرص العاتم . -قرص عاتم بين قرصين نيرين.             د -ب   
   أن:                                  , وهذا يرجع إلىمريض فقر الدم أغذية غنية جدًا بالحديد يتناول -52
 .لألكسجينل الدم عنصر الحديد يعمل كأنظيم مساعد في نق -أ   
 أيونات الحديد تدخل في تركيب بنية جزيء هيموغلوبين الدم. -ب  
 خثرين. إلىشوارد الحديد تساعد على تحويل طليعة الخثرين  -ج  
       صورة الدم.م PHللحديد دور هام في المحافظة على تركيز و -د   
 :                                                الذي يحدث فيه األهمالقسم  وه اللفائفي تبين أن أقسام المعي الدقيقبالمقارنة بين  -50
 .       معظم عمليات الهضم واالمتصاص -أ   
 عصارة الكبد والبنكرياس. إفراز -ب  
 امتصاص الماء والشوارد المعدنية. -ج  
 عديدات البيبتيد. إلىتفكيك البروتينات  -د   
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                    تشكل الدقائق الكيلوسية مما يدل أن:     المواد الغذائية بعض امتصاص  يالحظ عند -50
   .هذه المواد الغذائية لم يحدث لها عملية هضم -أ    
 هذه المواد دسمة غير قابلة لالنحالل في الماء. -ب    
 .  هذه المواد لها حجم كبير يعيق امتصاصها -ج    
 وسط حمضي المتصاصها.هذه المواد تتطلب  -د     
وهذا إفراز األنظيمات الهاضمة في المعي الدقيق  ينشط العفج إلىعند وصول الكيموس  -53

                                              :لى وجودإيرجع 
 .   والسيكرتين البنكريوزيمين تيحاث -ج       .قلوية التفاعل بيكربونات الصوديوم -أ     

 .  حمضي الوسط حمض كلور الماء -د      .مزجية دفعيهكات تقلصيةعضلية حر  -ب    
 وجود المواد التالية في تركيبها:                            وهذا يرجع إلى  ,تقوم مصورة الدم بنقل المواد والمغذيات -52
 الفيتامينات والهرمونات.   -ج         البولة وحمض البول.  -أ    
 الشوارد والجذور الكيميائية  -د     يسترول حمض اللبن. كول -ب   
                      وهذا يعود إلى: عندما يصاب شخص بالتهاب في الحلق فان العقد البلغمية في الرقبة تتضخم-55
 مجرى الدم.    إلىالجسم  أنسجةإعادة السوائل من  -أ    
 والبلغم.    تشكيل سائل بين خلوي يؤمن تنقية الدم  -ب   
 ارتشاح قسم من المصورة الدم دون البروتينات.  -ج   
 الكريات البيض لمقاومة العوامل المرضية.     إنتاج -د   
  نقباض التالي:                                      االحدوث  أثناءاندفا  الدم  في جهاز الدوران, نتيجة الدمضغط  يتولد -52
 .( ثا2.2األذيني وزمنه ) -( ثا.           ج2.0منه)البطيني وز  -أ    
 ( ثا.2.8ألذيني وزمنه )ا -( ثا.            د2.3البطيني وزمنه) -ب   
 المستهلك في عملية التنفس الهوائي يعادل:                                         األكسجينحجم غاز  -51
 الناتج عن العملية.    CO2نفس حجم  -ج      الناتج عن العملية. CO2نصف حجم  -أ     
 الناتج عن العملية. CO2ثلث حجم  -الناتج عن العملية.      د CO2ضعف حجم  -ب    
 :                           ما الذي تتوقعه لحدوث ذلك, العمود الفقري انه يحفظ اتزان الجسم مع الجاذبيةيتميز  -58
 تميز بغضروف بين كل فقرتين.متحركة تالمفاصل ال -أ    
 تتصل بالفقرات.التي مخططة الهيكلية العضالت ال -ب   
 .مع بعضها تربط الفقراتالتي األربطة القوية مجموعة  -ج   
 في العمود الفقري. الموجودة خفيفةالثالثة النحناءات اال -د   
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 الدورة الدموية  إلىمعاء تحويل مجرى وريد الباب الذي يحمل األغذية الممتصة من األ عند -59
  سيصاب حيوان التجربة باضطرابات ثم تبين أنه  ,من خالل جراحة دون أن تمر األغذية بالكبد    
 :                إلىيشير  مما يموت,    
 األمالح الصفراوية الالزمة المتصاص الدهون في األمعاء. بإفرازدور الكبد  -أ    
 تينات عوامل تخثر الدم التي توقف أي نزف طارئ.قيام الكبد بصنع برو  -ب   
 لعب الكبد دور الفلتر أو المصفاة التي تخلص الجسم من السموم الفتاكة. -ج   
 أهمية الكبد في استقال ب وتصنيع وتخزين الفيتامينات الدهنية التركيب.  -د   
                                           :  إلىيشير  وهذا, ( حرات9) تبين أنها تعطي الدسممادة ( غ من  0أكسدة ) عند -22
 غنية بالدسم.من تناول أغذية  اإلكثارضرورة  -أ     
 اعتبار المواد الدسمة أهم مصدر غذائي للطاقة. -ب   
 يام بتمارين رياضية شاقة لحرق الدهون في الجسم. قال -ج   
 الجسم. عدم تناول أغذية ذات طاقة أعلى من حاجة  -د    
 خالل:                                         , ويحدث ذلكالمادة المخاطية للحماية من الجراثيم والحموض إفرازيتم  -20
                المعدة. إلىدخول الطعام  -ج          .المعي الدقيق إلى الطعاممرور  -أ     
   مرور الطعام من البلعوم للمري. -د         المعي الغليظ. إلىالطعام وصول  -ب    
 :               غلق يتم منع عودة الدم من الشرايين إلى البطينين وذلك خالل  -20
 الدسام ثالثي الشرف أثناء االنقباض األذيني. -أ    
 الدسام ثنائي الشرف أثناء االنقباض البطيني. -ب   
 ني.الدسامات السينية أثناء االنقباض األذي -ج   
 الدسامات السينية أثناء االنقباض البطيني.   -د   
    خالل مرحلة أكسدة حمض البيروفيك داخل الجسيمات الكوندرية يحدث:                                  -23
 من مركب األسيت الدهيد.       CO2نز  جزيء  -أ    
 من حمض البيروفيك. CO2نز  جزيء  -ب    
 .Aض البيروفيك مع مساعد األنظيم اتحاد حم -ج    
    مع حمض البيروفيك.  CO2جزيء اتحاد  -د    
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مع تندمج السكرية تبين أن البروتينات لنسيج العظمي عند دراسة التركيب الكيميائي الحيوي ل -22
              :فوسفات الكالسيوم في تركيب 

 األجواف ضمن المادة الخاللية. -أ    
 األساسية ضمن المادة الخاللية. المادة -ب   
 ألياف الكوالجين في المادة الخاللية. -ج   
 األلياف الضامة في المادة الخاللية. -د    
تفرعات لتنتهي  إلىمن القرن األمامي للنخا  الشوكي اآلتي  الليف العصبي عند تتبع تفر  -25
     :                       تبين أنها تشكل الليف العضلي, في
 أعضاء غولجي الوترية في أوتار العضلة. -أ     
 اللوحة المحركة في غشاء الليف العضلي. -ب    
 المستقبالت الحسية في بطن العضلة. -ج    
 المغازل العضلية في بطن العضلة. -د     
الجسم إلى البروتينات ذات  حاجة قّوم ,حاجة الجسم للمواد الغذائيةوفق ما تعرفه عن  -22

 :             المصدر الحيواني
 لمحافظة على نسب الحموض األمينية متوازنة في الجسم.                                     ا -أ     
 .      ال تعد مصدر للطاقةالبروتينات ذات المصدر النباتي  -ب    
 البروتينات ذات المصدر النباتي أغذية عضوية غير بنائية. -ج    
 للجسم. األساسيةتحتوي على جميع الحموض األمينية  -د     
                                حمض كلور الماء في المعدة:  إفراز أهميةوضح  , يالهضم المعدعملية وفق ما تعرفه عن  -21
 .    فيها يؤدي إلى إفراز المادة المخاطيةفي المعدة  إفرازه -أ     
 إلى ببسين فعال. في المعدة بسينيحول مولد أنظيم الب -ب    
     تثبيط األميالز اللعابي. يسهم فيوجوده في المعدة  -ج    
 العضالت الملساء في جدار المعدة.يقلص  إفرازه  -د    
 البلغميات البائية:المعايير التي تخص حدد  ,الكريات البيضأنوا  وفق ما تعرفه عن  -28
 م ومسؤولة عن المناعة الخلوية واألضداد.تنشأ وتتمايز في نقي العظا -أ    
 تنشأ في نقي العظام وتتمايز في التويتة ومسؤولة عن المناعة الخلطية. -ب   
 تنشأ وتتمايز في نقي العظام ومسؤولة عن المناعة الخلطية واألضداد. -ج   
 تنشأ في نقي العظام وتتمايز في التويتة ومسؤولة عن المناعة الخلوية.  -د    
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 :                                                   الشعيرات الدموية ماهيةوضح األوعية الدموية, أنوا  وفق ما تعرفه عن  -29
 مدفونة وسط العضالت وسماكة جدرانها قليلة ونزفها غزير ومستمر.            -أ    
 شكل قطراتتنتشر بين خاليا الجسم وسماكة جدرانها رقيقة ونزفها ب -ب   
 توجد عادة سطحية وسماكة جدرانها رقيقة ونزفها بشكل نفضات. -ج   
 سطحية وبين العضالت وسماكة جدرانها قليلة ونزفها غزير ومتقطع.          -د    
                                         :العضالت الملساء صفات  قّومالعضالت, أنوا  وفق ما تعرفه عن  -12
 استجابتها سريعة ال تتعب. حشويه -استجابتها بطيئة ال تتعب.             ج حشويه -أ    
 هيكلية استجابتها سريعة تتعب. -هيكلية استجابتها بطيئة تتعب.                  د -ب   
             التنفس الخلوي, حدد مدخالت ومخرجات التنفس الهوائي:                  مرحلة وفق ما تعرفه عن  -10
 . ATP( جزيئة 02يحدث في الهيولى وينتج عنه) -أ     
 .       ATP( جزيئة 32يحدث في الميتوكندري وينتج عنه) -ب    
 .    ATP( جزيئة 0يحدث في الهيولى وينتج عنه) -ج    
 .  ATP( جزيئة 38يحدث في الميتوكندري وينتج عنه) -د     
دور الذي يقوم به النبيب  وضحاألساسية في عمل النفرون, وفق ما تعرفه عن المبادئ  -10

 ( في الدم:   PHالمتعرج البعيد في حال انخفاض ال)
 استبقاء شوارد البيكربونات.           -استعادة شوارد الهيدروجين إلى الدم.                ج -أ   
 شوارد األمونيوم.   إنتاج -زيادة امتصاص شوارد الصوديوم.                  د -ب  
بنية بروتين األكتين  حددمستوى الجزيئي, الوفق ما تعرفه عن آلية تقلص العضلة على   -13
 :الليفي
 التربونين يرتبط مع شوارد الكالسيوم والترببوميوزين يحمل مواقع االرتباط الفعالة. -أ    
 .ADPيحدث فيه فسفرة ال التربونين يحمل مواقع االرتباط الفعالة والترببوميوزين  -ب   
 . والترببوميوزين يرتبط مع شوارد الكالسيوم.ADPالتربونين يحدث فيه فسفرة ال  -ج   
 التربونين يحمل مواقع االرتباط الفعالة والترببوميوزين يرتبط مع شوارد الكالسيوم. -د    
 

 انتهت األسئلة
 
 

 مع التمنيات بالتوفيق
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 االختبار التحصيلي)سلم التصحيح المعتمد( ( : مفتاح إجابات4الملحق رقم )
 اسم الطالب :                                                                          المدرسة : 

 د ج ب أ رقم السؤال د ج ب أ رقم السؤال
1  √   30   √  
2   √  31   √  
3  √   42  √   
4   √  41   √  
5  √   42  √   
6   √  43   √  
7   √  44   √  
0 √    45    √ 
1   √  46 √    

12   √  47 √    
11  √   40   √  
12   √  41   √  
13 √    52  √   
14 √    51 √    
15   √  52  √   
16    √ 53   √  
17   √  54   √  
10 √    55    √ 
11  √   56  √   
22    √ 57   √  
21  √   50    √ 
22    √ 51   √  
23  √   62    √ 
24  √   61  √   
25   √  62    √ 
26 √    63  √   
27  √   64  √   
20    √ 65  √   
21 √    66 √    
32   √  67  √   
31   √  60  √   
32   √  61  √   
33 √    72 √    
34  √   71    √ 
35   √  72    √ 
36  √   73 √    
37    √      
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      مقياس التفكير العلمي ( :1ملحق رقم )                    
 

 سبعون دقيقةمدة اإلجابة على المقياس:  -

 النوع: االختيار من متعدد حل مشكالت. -

 عدد مفردات المقياس: ثالثون مفردة -

 الصف الثاني الثانوي العلمي. -

 ةالدرجة العظمى للمقياس: ثالثون درج -
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 جامعة دمشق
 كلية التربية 

 قسم المناهج وطرائق التدريس
 

 مقياس التفكير العلمي
 الصف الثاني الثانوي العلمي لبةطل

 
 الجنس:                                        االسم:  

 درسة:الم
 :عزيزي الطالب الطالبةعزيزتي 
والمطلوب  أقسام.هذا مقياس لقياس مهارات التفكير العلمي. ويتكون هذا المقياس من خمسة       
 منك:
 اإلرشادات الخاصة مع المثال بكل قسم بدقة قبل اإلجابة لمعرفة المطلوب منك. قراءة-0
ها تعدوعليك اختيار إجابة واحدة فقط  اختيارات,كل قسم من ست أسئلة لكل منها أربعة  يتكون-0

 اإلجابة الصحيحة في رأيك.
في الخانة المعبرة للعبارة التي تمثل  (√)ضع عالمة صح  منفصلة.اإلجابة في ورقة  تتم-3

 اإلجابة الصحيحة.
 سؤال.تضع أكثر من إشارة صح واحدة أمام كل  ال-2
 د ج ب أ السؤال    

      (0)السؤال رقم 
 
 كيرك أنت فقط.ك فهذا المقياس خاص بطريقة تفلبزمي نتستع ال-5
 ذلك.تترك أي سؤال دون إجابة وال تقلب هذه الصفحة قبل أن يطلب منك  ال-2
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 تحديد المشكلة األول:القسم 
 اإلرشادات:

 الموجود قبل كل سؤال ثم تقوم بتحديد المشكلة الموجودة النص أتقر يتطلب هذا القسم منك أن    
تعبر عن المشكلة التي فهمتها من أربعة اختيارات والتي يعبر النص عنها. وتقوم باختيار إجابة 

 .   اإلجابةموجودة بعد السؤال على ورقة 
 مثال:

يؤدي انخفاض تركيز األوزون في الجو إلى وصول كميات كبيرة من األشعة فوق البنفسجية     
 إلى سطح األرض مما يؤدي لزيادة نسبة أمراض السرطان.

 
 مشكلة الموجودة في النص السابق:أي مما يأتي أكثر تعبيرا عن ال-*
 
 انخفاض تركيز األوزون في الجو.-أ
 وصول األشعة فوق البنفسجية إلى سطح األرض.-ب
 زيادة اإلصابة بأمراض السرطان.-ج
 التأثير السلبي النخفاض تركيز األوزون في الجو.-د
 

 االختيار األكثر تعبيرا هو:
 د ج ب أ السؤال    
    √ 
 
 :باإلجابة أابد
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 األسئلة
العلماء الخاليا الكهروضوئية التي تحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية في أي  اكتشف-0

 مكان تشرق فيه الشمس إال أنها محدودة االنتشار نظرا الرتفاع أسعارها.

 أي مما يأتي أكثر تعبيرا عن المشكلة الموجودة في النص السابق:-*
 .ةالكهروضوئيخدام الخاليا التكلفة العالية الست -أ  
 ارتفا  الطلب على استخدام الطاقة الكهربائية. -ب 
 الخاليا الكهروضوئية.الصعوبة الكبيرة في تصنيع  -ج 
 اتشار استخدام الطاقة الشمسية بشكل قليل. -د  
 
تتعرض بعض الغابات للحرائق من أجل زراعتها بمحاصيل زراعية مما يؤدي لتقلص مساحة -0

 الكائنات الحية الموجودة فيها.  انقراضو  الغابات

 أي مما يأتي أكثر تعبيرا عن المشكلة الموجودة في النص السابق:-*
 زراعة الغابات بمحاصيل زراعية. -أ 
 تقلص مساحة الغابات. -ب
 موت أحياء الغابات المتضررة. -ج
 أضرار حرق الغابات. -د 
 
المدرسة رغم إلزامية ومجانية مرحلة التعليم  تنتشر في البلدان النامية ظاهرة التسرب من-3

 األساسي نتيجة ظروف اقتصادية واجتماعية وعادات المجتمعات وهذا يؤثر سلبا  على المجتمع.  
 
 أي مما يأتي أكثر تعبيرا عن المشكلة الموجودة في النص السابق:-*
 عادات بعض المجتمعات تمنع الفتيات من التعليم. -أ 
 انين تلزم األولياء بتعليم أوالدهم. عدم صرامة قو  -ب
 تسرب التالميذ من المدرسة خاصة مرحلة التعليم األساسي. -ج
 للتالميذ. واالجتماعية صعوبة الظروف االقتصادية -د 
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تساعد بعض أنواع الجراثيم على تنظيف األرض والماء لذلك يستخدمها العلماء في تطهير -2
 .ربةالمحيطات من بقع زيت النفط المتس

 
 أي مما يأتي أكثر تعبيرا عن المشكلة الموجودة في النص السابق:-*
 تلوث المحيطات ببقع زيت النفط. -أ 
 تلوث التربة بالبنزين المتسرب. -ب
 اآلثار السلبية الستخدام مشتقات النفط. -ج
 صعوبة تنظيف األرض والماء. -د
 
ف عمراني على المساحات الخضراء تزايد هجرة السكان من الريف إلى المدن يؤدي إلى زح-5

 حول المدينة وانتشار السكن العشوائي غير المنظم.
 
 أي مما يأتي أكثر تعبيرا عن المشكلة الموجودة في النص السابق:-*
 انتشار السكن العشوائي. -أ 
 ازدياد الزحف العمراني. -ب
 انخفاض المساحات الخضراء. -ج
 أضرار الهجرة إلى المدن. -د 
 
تزايد نسبة غاز ثنائي أكسيد الكربون في الجو ظاهرة االحتباس الحراري, ويظن العلماء  يسبب-2

 أن أكبر تأثير لهذه الظاهرة سيكون حول القطبين الشمالي والجنوبي لألرض. 
 
 أي مما يأتي أكثر تعبيرا عن المشكلة الموجودة في النص السابق:-*
 ازدياد درجة حرارة األرض. -أ 
 .CO2ة غاز ازدياد نسب -ب
 ذوبان الجليد في القطبين. -ج
 ازدياد حدوث الفيضانات. -د 
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 اختيار الفروض)الحلول( الثاني:القسم 
 اإلرشادات:

محددة ثم تقوم  مشكلة والتي تمثلقبل كل سؤال  الموجودالنص  أتقر يتطلب هذا القسم منك أن   
 الفرضباختيار إجابة تعبر عن النص عنه. وتقوم الفرض )الحل( المناسب والذي يعبر بتحديد 

 .   اإلجابةفهمته من أربعة اختيارات موجودة بعد السؤال على ورقة  ذيال
 مثال:

الحظ بعض المزارعين أن استصالح وزراعة أرض ذات تربة رملية بمحصول القمح يستهلك     
 ضعف كمية الماء المستخدم عادة لري القمح في األراضي العادية.

 
 يعد فرًضا مناسبًا للتعبير عن حل المشكلة السابقة؟ي مما يلي أ -*
  
 على االحتفاظ بالماء في التربة الرملية.يساعد استخدام طرق الري الحديثة  -أ 
 على نمو نبات القمح.يساعد  استخدام كمية أكبر من الماء -ب
 على نمو نبات القمح بشكل أفضل.يساعد األسمدة  تخداماس -ج
 على نمو نبات القمح بشكل أفضل.يساعد الحشرية  استخدام المبيدات -د 
 

 االختيار األكثر تعبيرا هو:
 د ج ب أ السؤال    
 √    
 
 باإلجابة: أابد
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 األسئلة
كان للماء نصيب وافر من التلوث نتيجة االستخدام السيئ للمصادر الطبيعية المائية  لقد-0

تي تحتوي المواد الكيميائية السامة لجميع بواسطة اإلنسان وذلك بطرح مخلفات المصانع ال
 الكائنات الحية.

 ي مما يلي يعد فرًضا مناسبًا للتعبير عن حل المشكلة السابقة؟أ -*
 .التي تلوث المصادر المائية مصانعال عقوبات صارمة علىفرض  -أ 
 .الحد من تلوثها إلىسيؤدي  طرح مخلفات المصانع في الماء منع -ب
 .سيؤدي إلى تقليص المشكلة مصانع عن مصادر الماءإبعاد بناء ال -ج
 .يؤدي إلى الحد من المشكلة معالجة المواد الكيميائية السامة في الماء -د
 
أصبح عمل األم خارج بيتها ضرورة اقتصادية لألسرة إال أن األم العاملة تواجه متاعب -0

  .للتوفيق بين عملها في البيت وخارجه 

 ا مناسبًا للتعبير عن حل المشكلة السابقة؟ي مما يلي يعد فرضً أ -*
 عدم خروج األم للعمل خارج البيت. -أ 
 للعمل داخل البيت. خادمةإحضار  -ب
 قيام األب بالعمل داخل البيت. -ج
 تعاون جميع األسرة بالعمل في البيت. -د 
 
صح بعدم زواج الدراسات أن األمراض الوراثية يزداد تواترها عند زواج األقارب لذا ين بينت-3

 األقارب ألن ذلك يعطي فرصة للمورثات المرضية بالظهور. 

 أي مما يلي يعد فرًضا مناسبًا للتعبير عن حل المشكلة السابقة؟-*
 األقارب.من زواج العدم  -أ 
 إجراء اختبار قبل الزواج. -ب
 معالجة األمراض الوراثية. -ج
 التشجيع على زواج التباعد.  -د
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الدولية أن العمل حق لكل مواطن وواجب عليه كما ال يجوز تشغيل الطفل قبل  كدت القوانينأ-2
 بلوغه السن المناسبة للعمل. رغم ذلك تنتشر عمالة األطفال ألسباب اقتصادية واجتماعية.

 
 ي مما يلي يعد فرًضا مناسبًا للتعبير عن حل المشكلة السابقة؟أ -*
 عدم تشغيل األطفال قبل السن المناسب. -أ 
 لسن األطفال. ةالمناسب المهنتوفير العمل على  -ب
 . حسب أوضاعهم طفاللألتقديم مساعدات  -ج
 من يشغل األطفال. فرض قوانين تعاقب وتغرم -د 
 
يؤدي تدخل اإلنسان الستثمار وسط البيئة لصالحه بشكل غير مدروس وغير عقالني إلى -5

 شكل طبيعي.ب النظام البيئي تغير البيئة وتراجع إمكانية تجدد
 
 أي مما يلي يعد فرًضا مناسبًا للتعبير عن حل المشكلة السابقة؟-*
 وقف التخريب البيئي وتقليص الهدر في الموارد.   -أ 
 استخدام أشكال من التقنية المقبولة بيئيًا.  -ب
 نشر التوعية البيئية في المدارس والجامعات. -ج
 وضع سياسات بيئية تصون البيئة. -د 
 
ض لإلشعاع يوميا دون إرادتنا من خالل شاشات التلفاز والحاسوب وأكثرها هو جهاز نتعر -2

 الهاتف المحمول الذي يرافقنا حتى أثناء النوم.

 أي مما يلي يعد فرًضا مناسبًا للتعبير عن حل المشكلة السابقة؟-*

 حظر استخدام جهاز الهاتف المحمول.  -أ 
 النوم.عدم استخدام الهاتف المحمول أثناء  -ب
 عدم استخدام المحمول لفترة طويلة. -ج
 استخدام أسالك وسماعات عند المحادثة.  -د
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 اختبار صحة الفروض: الثالثلقسم ا
 اإلرشادات:

 والتي تمثل فرضًا مقترحًا لمشكلة ما ثمالموجود قبل كل سؤال  لنصا أيتطلب هذا القسم منك أن تقر 
 ا. وتقوم باختيار إجابة تعبررض والتأكد من صحتهأفضل الطرق الختبار صحة الف تقوم بتحديد

التي فهمتها من أربعة اختيارات موجودة بعد السؤال  الطريقة األمثل للتأكد من صحة الفرضعن 
 .   اإلجابةعلى ورقة 

 مثال:
تفترض بعض الدراسات الحديثة أن استهالك النباتات المعدلة وراثيا  التي تدخل العلماء بتعديل  

 اتها لتحسينها قد يؤدي إلى زيادة نسبة حدوث أمراض السرطان لدى األطفال.بعض مورث
 
 أي مما يأتي يعد الطريقة األمثل الختبار صحة الفرض السابق؟-*
 
 تحديد أسباب انتشار السرطان لدى األطفال نتيجة استهالكهم أغذية معينة.-أ
 األطفال.دراسة تأثير المورثات المعدلة على حدوث مرض السرطان لدى -ب
 المقارنة بين نسب حدوث أمراض السرطان في مجموعتين من األطفال األولى تستهلك     -ج
 نباتات طبيعية والثانية تستهلك نباتات معدلة وراثيًا.    
 منع العلماء من التدخل بتعديل بعض المورثات في النباتات ودراسة أثر ذلك على انخفاض -د

 لدى األطفال.نسبة حدوث أمراض السرطان     
 

 االختيار األكثر تعبيرا هو:
 د ج ب أ السؤال    
   √  
 
 باإلجابة: أابد
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 األسئلة
يؤدي ممارسة األطفال لأللعاب الفكرية والتدريبات العقلية إلى تقوية الذاكرة وتنشيط العقل -0

لعصبية في يسبب قتل المئات من الخاليا ا اإللكترونيةولكن اإلدمان على ممارسة األلعاب 
 الدماغ مما يؤثر على تراجع النشاط العقلي لديهم.

 أي مما يأتي يعد الطريقة األمثل الختبار صحة الفرض السابق؟-*
 .الختبارات ذكاء  اإللكترونيةممارسة األلعاب  المدمنين على األطفال إخضا  -أ 
 تمارس األلعاب ولىاأل األطفال من مجموعتان المقارنة بين نتائج اختبار عقلي خضعت له -ب

 الرياضية. األلعاب تمارس والثانية اإللكترونية
تحديد أسباب تراجع النشاط العقلي وضعف الذاكرة لدى األطفال المدمنين على ممارسة  -ج

 .اإللكترونيةاأللعاب 
 .األطفال لدى النشاط العقلي على اإللكترونيةاأللعاب  تأثير اإلدمان على ممارسة دراسة -د
الدراسات أن الجبال طيات محدبة الشكل حدثت في الرسوبيات المتجمعة في قاع أكدت -0

المحيطات وبرزت ببطء شديد فوق الماء خالل ماليين السنين ومما يؤكد ذلك وجود مستحاثات 
 لألسماك.

 أي مما يأتي يعد الطريقة األمثل الختبار صحة الفرض السابق؟-*
 خرية للجبال.القيام بدراسة تحليلية لطبقات الص -أ 
 .األزمنة الجيولوجية ووجود األسماكدراسة  -ب
 .وجود مستحاثات األسماك أسباب تحديد -ج
  .بالالج العالقة بين المستحاثات وتكون دراسة -د 
يتم تثبيت النتروجين في التربة بواسطة جراثيم موجودة في العقد الجذرية لبعض النباتات -3

 ع الفالحون البقوليات في التربة بعد زراعة نباتات القمح.البقولية كالفول والعدس لذا يزر 
 أي مما يأتي يعد الطريقة األمثل الختبار صحة الفرض السابق؟-*
  وجود النتروجين في التربة. وأهمية أسباب تحديد -أ  
 القيام بدراسة لمعرفة أنوا  الجراثيم الموجودة في العقد الجذرية. -ب
 .خاصة المسئولة عن زراعة القمح زراعة البقوليات في الدورة الزراعية لإدخاالقيام بدراسة أثر  -ج
والثانية   بالبندورة قد تم زراعتها من قبل األولى محصول القمح في تربتين إنتاجالمقارنة بين -د

 بالفول.  
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يتسم الجيل الذي يالزم التلفاز بالخجل والبرود العاطفي وطغيان فرديته وعزلته بسبب قلة -2
كاكه باآلخرين فالطفل يعيش بعيدا عن واقع الحياة إن قضى جل وقته أمام التلفاز متأثرا احت

 ببرامجه.
 أي مما يأتي يعد الطريقة األمثل الختبار صحة الفرض السابق؟-*
  دراسة أثار مالزمة مشاهدة برامج التلفاز على الواقع االجتماعي والنفسي لدى األطفال.  -أ
 والعزلة لدى األطفال المدمنين على مشاهدة برامج التلفاز. تحديد أسباب الخجل -ب
القيام بدراسة العالقة بين مشاهدة التلفاز والعزلة لدى األطفال المدمنين على مشاهدة برامج  -ج

 التلفاز.
المقارنة في العالقات االجتماعية بين مجموعتين من األطفال األولى مدمنة على مشاهدة  -د

 مارس الرياضة الجماعية. التلفاز والثانية ت
 
تعطي الصخور البركانية عند تحللها تربة خصبة صالحة للزراعة لما تحويه من عناصر -5

 معدنية متنوعة مهمة لذلك تعد سهول حوران أراضي زراعية هامة.
 أي مما يأتي يعد الطريقة األمثل الختبار صحة الفرض السابق؟-*
 معدنية في التربة البركانية. القيام بتحليل كيميائي للعناصر ال -أ 
 محاصيل زراعية بين تربتين األولى بركانية والثانية رملية.  إنتاجمراقبة  -ب
 تحديد سبب أهمية سهول حوران كأراضي زراعية خصبة . -ج
 العناصر المعدنية. إلىدراسة كيفية تحلل الصخور البركانية  -د 
 
سريع عملية الهضم وذلك تبعا للرائحة الشهية األبحاث العلمية أن للشم أهمية في ت ثبتتأ-2

 المنبعثة من الطعام, إذ تؤدي إلى زيادة إفراز العصارات الهاضمة. 
 أي مما يأتي يعد الطريقة األمثل الختبار صحة الفرض السابق؟-*
 دراسة أثر الرائحة الشهية على عملية تسريع هضم الطعام. -أ 
 الجسم لدى انبعاث رائحة شهية من الطعام. العصارات الهاضمة في إفرازمراقبة  -ب
 العصارات الهاضمة أثناء عملية الهضم. إفرازتحديد أسباب  -ج
  المقارنة بين تناول شخصين للطعام األول لديه حاسة شم طبيعية والثاني فاقد لحاسة الشم. -د 
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 التفسير الرابع:القسم 
 اإلرشادات:

ثم تقوم بتحديد ما  مشكلةوالتي تمثل موجود قبل كل سؤال الالنص  أيتطلب هذا القسم منك أن تقر  
من أربعة اختيارات موجودة التفسير الذي اخترته . وتقوم باختيار إجابة تعبر عن أفضل تفسير لها

 .   اإلجابةبعد السؤال على ورقة 
 مثال:

ر األنابيب يعاني سكان المناطق الباردة التي تهطل الثلوج فيها بكميات كبيرة من تشقق وتكس  
 البالستيكية خارج األبنية لذا يقوم السكان بتغطيتها بمواد عازلة للحرارة.

      
 أي مما يأتي يعد أفضل التفسير لما جاء في المشكلة السابقة؟-*
 
 ال تتحمل المواد الموجودة في تلك األنابيب درجات الحرارة المنخفضة.-أ
 ناطق الباردة.ال يمكن استخدام أنابيب بالستيكية في الم-ب
 تحتاج المواد الموجودة في األنابيب إلى درجات حرارة مرتفعة.-ج
 تستخدم المواد العازلة لمنع تجمد المواد الموجودة في األنابيب.-د
 

 االختيار األكثر تعبيرا هو:
 د ج ب أ السؤال    
    √ 
 
 باإلجابة: أابد
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 األسئلة
وية لها قدرة على تثبيط نمو كائنات ممرضة أخرى والقضاء تنتج الكائنات الدقيقة مضادات حي-0

عليها نهائيا, ولكن بعض الجراثيم تكتسب مقاومة ضد المضادات الحيوية عند اإلسراف في 
 .استعمالها

 أي مما يأتي يعد أفضل التفسير لما جاء في المشكلة السابقة؟-*
 ستخدم المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب. ا عدم -أ
 في استعمال المضادات الحيوية يفقد فاعليتها.  اإلسراف-ب
 الحيوية. المضادات ضد مقاومة الجراثيم تكتسب بعض-ج
 حيوية مثبطة.  مضادات الدقيقة الكائنات تنتج-د
 
ال يراعي بعض أفراد المجتمع نظام المرور مما يؤدي لكثرة الحوادث المرورية وتعرض حياة -0

ضى والضجيج لذا ال بد من تعزيز الثقافة المرورية في المدارس الناس للخطر وانتشار الفو 
 وخاصة مرحلة رياض األطفال. 

 أي مما يأتي يعد أفضل التفسير لما جاء في المشكلة السابقة؟-*
 تستنزف الحوادث المرورية العنصر البشري.  -أ 
 عدم التشديد ومعاقبة المخالفين يزيد الحوادث المرورية.   -ب
 ثقافة المرورية على تخفيف حوادث السير. تعمل ال -ج
 تنمي األسرة والمدرسة الوعي المروري والسالمة واألمن.  -د
 
تدوير النفايات الحل األفضل لظاهرة تبعثر النفايات حولنا حيث تجمع النفايات حسب  يعتبر-3

تصنيعها الخ. وينقل كل نوع إلى المعمل الخاص بها ليعاد -زجاجية-بالستيكية-نوعها ورقية 
 من جديد فترجع ثانية إلى المواطن كسلعة جديدة.

 أي مما يأتي يعد أفضل التفسير لما جاء في المشكلة السابقة؟-*
 إعادة تصنيع المواد المستعملة يعزز االقتصاد. -أ
 يؤمن تدوير النفايات فرص عمل بجمع النفايات. -ب
 يقلل تدوير النفايات من كمية النفايات حولنا. -ج
 خاصة بتدوير النفايات .  بوضح حاوياتهتمام اال-د



 
 

 292 

سم قد يستغرق من مئات إلى آالف 12توصلت بعض الدراسات إلى أن تكوين طبقة سمكها -2
 .السنين لذا ينبغي علينا أن نحسن تعاملنا مع التربة 

 أي مما يأتي يعد أفضل التفسير لما جاء في المشكلة السابقة؟-*
 يعة تركيب التربة. تغير طب إلىيؤدي التلوث -أ 
 هدرها.  إلىالتعامل السي  مع التربة  يؤدي-ب
 فقر التربة.  إلىيؤدي حرق مخلفات المحاصيل -ج
 تجريف التربة.  إلىيؤدي الرعي الجائر -د
 
يعد اإلنفاق على التعليم والتدريب في الدول المتقدمة إحدى أهم األولويات ألنه سيعود عليها -5

بينما ال زالت الدول النامية تعاني من ضعف منتجات اقتصادية كبيرة. في المستقبل بعائدات و 
 .   التعليم والتدريب

 
 أي مما يأتي يعد أفضل التفسير لما جاء في المشكلة السابقة؟-*
 تدني مستوى االقتصاد.  إلىيؤدي ازدياد السكان -أ 
 تحقيق نمو اقتصادي أعلى.   إلىيؤدي التعليم -ب
 تقدم الدول النامية.  إلىية تؤدي مكافحة األم-ج
 نمو االقتصاد.  إلىيؤدي االهتمام بالعلم والوعي -د
 
تعد المخدرات من أكبر المشكالت في وقتنا الحاضر, وتكلف البشرية فاقدا يفوق ما تفقده  -2

اإلصابة باألمراض الجسمية  إلىأثناء الحروب المدمرة. حيث يؤدي اإلدمان على تعاطيها 
 لية. والنفسية والعق

 ة؟السابق المشكلة يعد أفضل التفسير لما جاء في أي مما يأتي-*
 التعاطي بالمخدرات.  إلىتؤدي مرافقة أصحاب السوء -أ 
 انتشار الوباء.   إلىتؤدي المشكالت والمشاجرات في األسرة -ب
 خطورتها وقاية من هذا الشر.  إلىتؤدي التوعية والتربية -ج
 معالجتها. إلىية والدولية يؤدي تعاون الهيئات المحل-د
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 القسم الخامس: التعميم
 اإلرشادات:

باختيار إجابة تعبر عن تعميم الموجود قبل كل سؤال ثم تقوم  النص أيتطلب هذا القسم منك أن تقر  
من أربعة اختيارات وتطبيقها في المواقف المشابهة النص  )نتيجة عامة( يمكنك استخالصها من

 . اإلجابةلى ورقة موجودة بعد السؤال ع
   

 مثال:
تعد األمية عائقا أمام تحقيق التنمية الشاملة في المجتمع وتسعى الدول لمحاربتها وتؤمن     

 برامج وتتبنى مشروعات لمكافحة األمية وخصوصا في الريف. 
 
 أي مما يأتي يعد تعميما مناسبا يمكن استخالصه من النص السابق:-*
 مية االجتماعية للمجتمع.مكافحة األمية تؤمن التن-أ
 القراءة والكتابة مصدر أساسي للمعرفة.-ب
 تتركز مكافحة األمية في الريف فقط.-ج
 مكافحة األمية تتطلب برامج ومشروعات.-د
 

 االختيار األكثر تعبيرا هو:
 د ج ب أ السؤال    
  √   
 
 اإلجابة: أابد
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 األسئلة
راثية الحصول على األنسولين البشري بوساطة األغنام, تمكن العلماء عن طريق الهندسة الو -0

 إال أن الكائنات المحورة وراثيا يجب أن تخضع لمراقبة صارمة كونها قد تكون خطيرة على البيئة.
 
 ؟أي مما يأتي يعد تعميما مناسبا يمكن استخالصه من النص السابق-*
 الكائنات المحورة وراثيا تسبب حدوث أمراض لإلنسان.  -أ
 خلل في البيئة.     إلىيؤدي تدخل العلماء بتعديل بعض المورثات -ب
 على البيئة.بشكل خطير  وراثياً  المحورة الكائناتتؤثر  -ج
 تساعد الهندسة الوراثية على الحصول على األدوية الهامة. -د
 
مر يزداد إنتاج الميالنين في خاليا بشرة الجلد عند التعرض ألشعة الشمس فيكسبه لونا اس-0

على امتصاص األشعة فوق البنفسجية الضارة وعدم وصولها إلى ته يفيد في وقاية الجسم لقدر 
 الطبقات الداخلية من الجلد.  

 
 ؟أي مما يأتي يعد تعميما مناسبا يمكن استخالصه من النص السابق-*
 أمراض السرطان. ب أكثر إصابةاللون األبيض للجلد  صاحب -أ 
 جلد من ضرر أشعة الشمس.تحمي خاليا البشرة ال -ب
 .البنفسجية األشعة فوقطبقات الجلد العميقة ال تتأثر ب -ج
 يمتص الميالنين األشعة الضارة ويمنع تأثيرها على الجلد.   -د
 
على الرغم من الخدمات الجليلة التي يقدمها الحاسوب لنا فانه يضر بنا أحيانا فهو يشغلنا -3

 يؤذي عيوننا بالبقاء فترة طويلة أمامه.عن دراستنا ويبعدنا عن أصدقائنا و 
 
 ؟أي مما يأتي يعد تعميما مناسبا يمكن استخالصه من النص السابق-*
 االستخدام المفرط لجهاز الحاسوب يؤثر على الحياة المتكاملة.   -أ 
 .أضرارهالحد من استخدام الحاسوب يساعد على تخفيف  -ب
 ياة االجتماعية. الحب األضرار إلىيؤدي استخدام الحاسوب  -ج
 التحصيل العلمي.   رفع إلىيؤدي االستخدام األمثل للحاسوب  -د
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تعاني البلدان النامية من مشكلة تأمين المواد الغذائية لسكانها الذين يتزايدون بشكل كبير. -2
 رغم ذلك غير قادرة على تطوير قطاع الزراعة.

 
 ؟النص السابق أي مما يأتي يعد تعميما مناسبا يمكن استخالصه من-*
 نقص في المواد الغذائية.    إلىيؤدي تزايد السكان  -أ 
 . معظم البلدان النامية ال تستفيد من مواردها بشكل جيد -ب
 .  البشرية والماديةتعاني من نقص بالخبرات  الدول النامية معظم -ج
 يتطلب تطوير القطا  الزراعي انفاق مال كثير جدا.   -د
 
بيئي بأنه متحرك باستمرار ومع ذلك يحاول النظام البيئي أن يبقى متوازنا يوصف النظام ال-5

 ولكن تدخل اإلنسان في البيئة بتغيير أحد العوامل الطبيعية يؤدي إلى اختالل النظام البيئي.
 
 ؟أي مما يأتي يعد تعميما مناسبا يمكن استخالصه من النص السابق-*
 ام البيئي.  خلل في النظ إلىيؤدي الصيد الجائر  -أ 
 . اإلنسانيتطلب توازن النظام البيئي عدم تدخل  -ب
 استمرار تجديدها. إلىيؤدي االستخدام األمثل لموارد البيئة الطبيعية  -ج
 من العبث بعواملها.  وتحميها البيئة علىفظ احتصارمة القوانين ال -د
 
   ,التدخين في المجتمع ( مادة سامة. ومع ذلك ينتشر4222يوجد في مادة التبغ أكثر من )-2

 .تاركا أثار سلبية كبيرة على الشخص نفسه وعلى األسرة والمجتمع
 ؟أي مما يأتي يعد تعميما مناسبا يمكن استخالصه من النص السابق-*
 . كل المدخنين يعانون من أمراض صحية -أ 
 تلوث الهواء. دور كبير في لتدخين ل -ب
 التدخين. قوانين لمكافحة  معظم الدول أصدرت -ج
 التبغ.   نبات زراعة منعيتطلب وقف التدخين  -د

 
 

 مع تمنياتي بالتوفيق
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 ( مفتاح إجابات مقياس التفكير العلمي1ملحق رقم )
 اسم الطالب:                                                   المدرسة:   

 د ج ب أ رقم السؤال القسم
 
 

 األول
 تحديد المشكلة

1 √    
2    √ 
3   √  
4   √  
5    √ 
6  √   

 
 

 الثاني
 اختيار الفروض

1   √  
2    √ 
3  √   
4  √   
5  √   
6    √ 

 
 

 الثالث
اختبار صحة 

 الفروض

1  √   
2    √ 
3    √ 
4    √ 
5  √   
6    √ 

 
 

 الرابع
 التفسير

1 √    
2   √  
3   √  
4  √   
5    √ 
6   √  

 
 

 الخامس
 التعميم

1  √   
2    √ 
3    √ 
4 √    
5   √  
6    √ 
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The Effect of Using Modeling strategy and Mind Maps 

strategy in Biology Teaching on The Achievement and 

Scientific Thinking of Second Grade Students 

 at Secondary School    
 

 
 

Abstract 
 

      This study aims to determine the Effect of Using Modeling strategy 

and Mind Maps strategy in Biology Teaching on The Achievement and 

Scientific Thinking of Second Grade Students at Secondary School    
  The researcher has developed  an achievement test and a scientific 

thinking skills scale . This study used a pretest and posttest,  with both 

control and experimental groups. 
       A sample of 116 students of the second grade in Qunetra secondary 

school participated in the study .The control group consisted of 30 

students (15females , 15males) studied the subject (some biological 

functions at human) using the traditional method. The experimental group 

consisted of 86  students studied the same subject using new strategies for 

10 weeks, it was divided into three groups dependent on the uses of 

teaching strategy which include the following: 
  1)The first experimental group consisted of 30 students  

        (11females,19males) studied by using Modeling strategy. 
  2) The second experimental group consisted of 28 students  
       (12females,16males) studied by using Mind Maps strategy.    

  3) The third experimental group consisted of 28 students  
      (13females,15males) studied by using Modeling and Mind Maps 

      Together. 

       The statistical analysis indicated that:  

1.There were significant statistical differences at the level of (0.05= α)  

    between the mean's scores of control group and the mean's scores of  

   three experimental groups in post test of the achievement test, in favor  

   of the experimental groups. 

2. There was significant statistical interaction at the level of (0.05=α)      
    between the instruction strategy and the gender of student( males and    

    females) in the achievement test post test. The statistical effect size was     

medium. 

3.There were significant statistical differences at the level of (0.05= α)  

    between the mean's scores of control group and the mean's scores of  

    three experimental groups in post test of the scientific thinking skills  

    scale , in favour of the experimental groups. 
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4.There was significant statistical interaction at the level of (0.05=α)      
    between the instruction strategy and the gender of student( males and    

    females) in the scientific thinking skills scale post test.The statistical  

    effect size was medium. 

5.There was significant statistical correlationat the level of (0.05=α)      
     between the mean's scores of experimental groups (males and females) 

     in post test of the achievement test and the scientific thinking skills    

 scale.            
According to previous results several recommendations were suggested 

for further studies. 

 

 

 
 


