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لذيو يل يٍ عٌٌ  عهى يا حمًذ صهٍيبانفاضم انذكخٌس  يمذو خبانص انشكش ًانعشفاٌ ألسخارأح

ًحمذٌى اننصح ًاإلسشاد  ،ىزه انذساستخم عهً جبيذ أً عهى أً ًلج ملخابعت حمذو بٌفهى  ،كبري

 .انذساستطٌال فرتة  فأشكشه كم انشكش عهى حشجٍعو ًيؤاصسحو

هلى يا  ةساجلضٌم ألعضاء جلنت احلكى األفاضم نخكشييى بمبٌل عضٌٌت جلنت احلكى يمذًّشكشي 

ًإىل مجٍع  كهٍت انرتبٍت،يف  أدًاث انذساستًأساحزحً انكشاو حمكًً  ،يٍ جيذ ًًلج وَبزنٌسٍ

لذيٌه يٍ  عهى يا ديشكسٌف يف حمافظت  ًطهبت يشحهت انخعهٍى انثاٌَيًيٌجيً  يعهًًإداسًٌ ً

 فهيى كم انشكش. ه انذساستألهنً ىزحسيٍالث 

 .ًكم انشكش إىل عًادة كهٍت انرتبٍت جبياصٌيا اإلداسي ًانخذسٌسً

دعًيى ملساَذهتى ً ًسفالً عائهيت ًأحبائً ًأصذلائً إىل ًنٍ أَسى أٌ أحمذو بانشكش ًااليخناٌ

 املعنٌي يل.املادي ً

 يٍ ٌسعى بصذق.. نكى مجٍعاً ألذو ىزا انعًم املخٌاضع ًنكم                  

 (ة)الباحث                                                                                   

 ًحمذٌش شكش
 وتقدير
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 :البحثمقدمة  -1-1
تشيد المجتمعات اإلنسانية ثورة عممية تكنولوجية نتج عنيا العديد من المتغيرات والتطورات السريعة،    

أدت إلى ظيور العديد من المشكالت السياسية واالجتماعية والبيئية واالقتصادية وغيرىا من المشكالت التي 
الذي فرض عمى ىذه المجتمعات بذل الجيود لتطوير  تصادف األفراد والجماعات في حياتيم اليومية، األمر

المؤسسات التعميمية بما يكفل إعداد األفراد لمتوافق مع المتغيرات التي يشيدىا العصر الحالي من ناحية، 
 ومواجية المشكالت التي تترتب عمى ىذه المتغيرات من ناحية أخرى.

اج إلى خبرات جديدة وأفكار وميارات لمتعامل ففي كل يوم يظير عمى مسرح الحياة معطيات جديدة، تحت  
معيا بنجاح، أي أنيا تحتاج إلى إنسان مبدع ومبتكر ومفكر قادر عمى حل المشكالت التي تواجيو والتكيف 

 (.192، 2004الطبيعية واالجتماعية وفق القيم واألىداف المرغوبة )إبراىيم، مع بيئتو 
تربية تكون نقطة االنطالق األساسية وال يتحقق ذلك دون تربية تواكب متطمبات العصر وتواجو تحدياتو، 

لتحسين نوعية التعميم من خالل الثروة البشرية التي ال غنى عنيا في تحقيق التنمية الشاممة، والتي تراعي 
خدام المعرفة وتطبيقيا وتوليدىا، وحل جميع جوانب النمو بصورة متكاممة ومتوازنة، والتركيز عمى كيفية است

المشكالت بكفاية وسرعة، باإلضافة إلى التركيز عمى دافعية التعمم واستمراريتو والعمل لجعل المتعمم دائم 
 المعرفة بذاتو بداًل من تمقييا وحفظيا جاىزة.التساؤل والبحث من أجل أن يصل إلى إنتاج 

ونتيجة لتمك المتغيرات والتوجيات تم عقد العديد من المؤتمرات التربوية التي دعت إلى تطوير المناىج 
الدراسية، واألىداف العامة لمتربية واالىتمام بشخصية المتعمم من النواحي كافة، المعرفية والوجدانية والميارية 

م 2000لتربية والتعميم( المنعقد في دمشق عام واالجتماعية، ومن ىذه المؤتمرات )المؤتمر الثاني لوزراء ا
بعنوان )نماذج مختارة لمدرسة المستقبل(، حيث جاء في توصياتو ضرورة اكتساب المتعمم أنماط التفكير 

وامتالك ميارات البحث والحصول عمى المعرفة من وخاصة التفكير الناقد والقدرة عمى حل المشكالت، 
 (.48، 2000لمنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم، منابعيا المتعددة واستخداميا )ا

كما وضعت وزارة التربية في الجميورية العربية السورية خططًا وبرامج شممت مختمف مكونات العممية 
التربوية وركزت في أولوياتيا عمى تطوير المناىج التربوية من خالل التركيز عمى أساسيات المعرفة وأساليب 

لتفكير األساسية، فيذه األساسيات ىي التي تبقى وتسمح لمتعمم باستخداميا في مواقف الحياة البحث وطرائق ا
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(. واعتماد أحدث المداخل في مشروع بناء ىذه المناىج، المتمثل في مدخل 19، 2008المختمفة )الحصري، 
المسؤوليات واألدوار المعايير لتغدو ىذه المعايير مرجعية لممؤسسات التربوية تتوضح من خالليا األىداف و 

وتكون بالتالي أساسًا في الحكم عمى مدى اإلنجاز وجودتو، كما ركزت عمى برامج تأىيل المعممين والمدرسين 
واالىتمام بجودة التعميم العام بغية تخريج متعمم ال يقل تكوينو المعرفي والمياري عن تكوين غيره من الدول 

 .(21-20، 2007المتقدمة )وزارة التربية، 
بإعادة النظر في طرائق التدريس واستراتيجياتو المستخدمة في المدارس، والبحث ومن ىنا بدأ التربويون 

عن استراتيجيات تدريسية خاصة تجعل المتعمم عنصرًا فعااًل في العممية التعميمية، وقد ركزت النظريات 
أن يكون دور المدرس منظمًا ومسياًل الحديثة عمى دور الطالب فجعمتو محور العممية التعميمية، بينما رأت 

من أعمار متقاربة وقدرات مختمفة لحل  طمبةلمعمل في مجموعات تضم  الطمبةومرشدًا وذلك من خالل توجيو 
 (.18، 2005المشكالت التي تواجييم )سميمان، 

اىا المتعمم ويتحقق ذلك من خالل تطبيق األسس النفسية لممدرسة المعرفية اعتمادًا عمى استراتيجيات يتبن
في الحصول عمى المعرفة واالحتفاظ بيا واستخداميا في الوصول إلى أىداف معينة والقدرة عمى حل 
المشكالت سعيًا لمتكيف مع متطمبات الحياة؛ حيث تتم عممية التعميم والتدريب بإثارة مشكمة تدفع الطالب إلى 

لحمول بواسطة التنقيب وجمع المعمومات المتصمة والتأمل والدراسة والبحث والعمل لمتوصل إلى بعض ا التفكير
 والمتعمقة بيا مستثمرًا قواه التفكيرية.

وبسبب تمركز ماادة العماوم حاول المتعمماين وبيئاتيم واتصااليا بواقاع حيااتيم والمشاكالت الصاحية الموجاودة فاي 
ا واختياااار الطرائاااق تماااك البيئاااة، أصااابح مااان األىمياااة بمكاااان إعطااااء ماااادة العماااوم اىتماماااا واساااعًا فاااي تدريساااي

 ،، ألن التعماايم الفعااال ىااو الااذي يقااوم عمااى األنشااطة الموجيااةة حاال المشااكالتالفعالااة وبخاصااواالسااتراتيجيات 
ة مان خاالل رباط الادرس بالحيااة العمميا الطمباةفاي تعمام  وعمى اعتباار أن األنشاطة التعميمياة تاؤدي دورًا أساساياً 

بااذلك و  ،الطمبااةترسااا الااتعمم لاادى يل اسااتراتيجية حاال المشااكالت تااأتي أىميااة ىااذه األنشااطة وال ساايما فااي لمطمبااة
الكثير من المشكالت التي تنجم عان تنفياذ فيو قد نتفادى الذي  لدييم، األمر تخمق الدافعية واالىتمام والتشويق

 ىذه األنشطة بطريقة تقميدية.
تحصايل الطمباة فاي ماادة عمام ومن خالل ما سبق جاءت ىذه الدراسة لتبين أثر استراتيجية حل المشكالت في 

 األحياء واألرض واتجاىاتيم نحوىا.
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 :   البحثمشكمة  -2-1
كسابيم  ةخاصة وتدريس عمم األحياء واألرض بعاميعنى التعميم ب بتزويد الطمبة بالمعارف العممية الالزمة وا 

الميارات الفكرية والعممية وتكوين القيم واالتجاىات لدييم، وتنمية اتجاه البحث والتفكير العممي، من خالل 
اشراكيم في األنشطة بصورة فعالة بغية تكوين المفاىيم الجديدة وربطيا بحياتيم وبيئتيم بعيدًا عن الطرائق 

ومميمًا في  مسؤوليات جسام، تدفعو ألن يكون متميزاً  ةخاصمى ذلك تقع عمى مدرس العموم بنية. وبناء عالتمقي
تعميمو، وبارعًا في استخدام الوسائل المتاحة، ليتمكن من تحقيق األىداف التربوية  طريقة تدريسو وأساليب

قد أكد خبراء منظمة األمم المتحدة ومن ىنا ف(. 5-4، 2001لتدريس عموم األحياء واألرض )وزارة التربية، 
لمتربية والعموم والثقافة أن التطورات المتالحقة والتضخم المستمر في المعارف المختمفة جعل المناىج وطرائق 

الجدوى؛ فعقول المتعممين ميما اتسعت لن تتمكن  لحفظ والتمقين والتذكر أمرًا ضعيفالتدريس القائمة عمى ا
وع المعرفة استيعابًا كاماًل، ومن ثم لم يعد أمام المربين سوى التركيز عمى من استيعاب أي فرع من فر 

 ساب المتعممين دراسة مشكالت ترتبط بحياتيم وبمجتمعيم وتنمية طرائق تفكيرىم.تاك
إال أن العديد من الدراسات واألبحاث التربوية في مادة العموم التي أجريت في البيئة السورية ومنيا دراسة 

( تشير إلى أن المعممين يقصرون في تعميميم ىذه المادة عمى استخدام 149-135، 2007)صميبي، 
الطرائق التقميدية التمقينية التي تقتصر بشكل رئيس أو وحيد عمى الجانب المعرفي وتيمل الجوانب األخرى 

ير المختمفة ىو زيادة المعرفة ليس إال، أما عمميات التفكحتى يكاد المرء يتصور أن ىدف ىذه الطرائق 
والجانب الوجداني من ميول واتجاىات وقيم، والميارات اليدوية والفكرية، والمشاركة اإليجابية، وتنمية طرائق 
ذا كانت أىدافًا فإنيا  المتعمم التي تحفزه لمتعمم الذاتي، فكأن مراعاتيا وتنميتيا ليس من أىداف ىذه الطرائق، وا 

. وىذا ما أدى إلى ضعف التحصيل العممي لدى المتعممين، كما تشير من الدرجة الثانية أو الدرجة األخيرة
( أن معظم المدرسين 2006أبحاث أخرى أجريت في البيئة السورية ومنيا أبحاث )مرتضى والفيصل، 

يقصرون ىدفيم األساسي عمى الجانب المعرفي في تعميميم ىذه المادة وذلك باستخدام طرائق تدريسية 
تييئة مناخ يشجع عمى زيادة التفاعالت االجتماعية عمى الطرائق التعميمية الحديثة القائمة تمقينية، ويتجاىمون 

م باألنشطة الجماعية، وبالتالي تطبيق معارفو المكتسبة في حل المشكالت والمشاركة النشطة أثناء قيامي
 واتخاذ القرارات في جميع المواقف الحياتية.

ومان خاالل المقااابالت التاي أجرتياا ماع بعااض تادريس مااادة العماوم  فاي الميدانياة ةومان خاالل خبارة الباحثاا     
مدرسااي مااادة عماام األحياااء واألرض فااي محافظااة ريااف دمشااق حااول الطرائااق المتبعااة فااي تاادريس ىااذه المااادة؛ 

ن بطريقة تقميدية محضة ويتم االقتصار عمى تزوياد المتعمماي جاءت أغمب اإلجابات أن تدريس مادة العموم يتم
ىمال بقية الجوانب األخرى وعدم إعطاء األنشطة التعميمية الوقات واالىتماام الاذي تساتحقو  بالجانب المعرفي وا 
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عمى الرغم من أن ماادة العماوم ىاي ماادة  طمبةوالنظر إلييا عمى أنيا مجرد واجبات منزلية أو وظائف تعطى لم
فاي التادريس  لطالب كاساتراتيجية حال المشاكالتحديثة تحفز تفكير اات يى طرائق واستراتيجتطبيقية وتحتاج إل
ومان  ،من فيم المادة واالستفادة منيا في حياتيم اليومية وفي تفاعميم مع بيئتيم ومجتمعيم حتى يتمكن الطمبة

 السؤال اآلتي: ىنا يمكن اقتراح حاًل يتمثل باإلجابة عن
ف الثاني الثانوي العممي في مادة ما أثر استخدام استراتيجية حل المشكالت في تنمية تحصيل طمبة الص

  ؟عمم األحياء واألرض واتجاىاتيم نحوىا
 تنطمق أىمية البحث من االعتبارات التالية: :أىمية البحث -3-1

في حل المشكالت باعتماد خطوات التفكير العممي، من خالل دراستيم  الطمبةيركز عمى تنمية ميارة  -1
لموضوعات عمم األحياء باستراتيجية حل المشكالت، وىو بذلك ينسجم مع  االتجاىات الحديثة في 
وزارة التربية التي تركز عمى اعتماد مدخل الميارات كأحد المداخل األساسية في التدريس وبناء 

 المناىج الوطنية.
يفيد القائمين عمى تطوير المناىج في تضمين استراتيجية حل المشكالت في المناىج المدرسية قد  -2

 تدريس عمم األحياء.طرائق وفي برامج تدريب المعممين لرفع مستوى أدائيم في تطوير 
استخدام استراتيجية حل المشكالت بخطواتيا وعناصرىا األساسية في إن تقديم نموذج إجرائي لكيفية  -3

عمم األحياء من خالل التصميم التجريبي لبعض الدروس من كتاب عمم األحياء لمصف  تدريس
الثاني الثانوي العممي بعد صياغة المحتوى عمى شكل مشكالت تتحدى تفكير الطمبة، قد يفيد 

 المدرسون في تطوير أساليبيم التدريسية وطرائق تصمييم لمتدريس.
المشكالت في تدريس عمم األحياء واألرض حسب حدود  قمة الدراسات التي تناولت استراتيجية حل -4

 عمم الباحثة.
يقدم البحث جممة من المقترحات في ضوء النتائج التي توصل إلييا يمكن أن تقمل من صعوبات  -5

 تطبيق استراتيجية حل المشكالت في المدارس.
 : أىداف البحث: 4-1

طمبة تحصيل تنمية تعرف أثر استخدام استراتيجية حل المشكالت في  في:يتثمل اليدف الرئيس لمبحث     
 :واتجاىاتيم نحوىا. ويتفرع عنو حياء واألرضفي مادة عمم األ الصف الثاني الثانوي العممي

التحصيل الدراسي في مادة استراتيجية حل المشكالت في تنمية استخدام تصميم برنامج تعميمي قائم عمى  .1
 . واتجاىاتيم نحوىا لدى طمبة الصف الثاني الثانوي العممي أفراد عينة البحث عمم األحياء واألرض
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تعرف أثر استخدام استراتيجية حل المشكالت في تنمية التحصيل الدراسي لدى طمبة أفراد عينة البحث  .2
  .سائدةمقارنة مع الطرائق الفي مادة عمم االحياء واألرض 

طمبة نحو تعمم مادة عمم األحياء التعرف أثر استخدام استراتيجية حل المشكالت في تنمية اتجاىات  .3
 .سائدةمقارنة مع الطرائق الواألرض باستخدام استراتيجية حل المشكالت 

 :أسئمة البحث -5-1
تنمية تحصيل طمبة أثر استخدام استراتيجية حل المشكالت في  ما بما يمي:الرئيس لمبحث  السؤاليتثمل      

الرئيس  السؤالويتفرع عن  ؟. حياء واألرض واتجاىاتيم نحوىافي مادة عمم األ الصف الثاني الثانوي العممي
 الفرعية اآلتية: األسئمة

طمبة اللدى  واالحتفاظ بالمعمومات أثر استخدام استراتيجية حل المشكالت في تنمية التحصيل الدراسي ما .1
 ؟.سائدةمقارنة مع الطرائق الدة عمم االحياء واألرض أفراد عينة البحث في ما

طمبة نحو تعمم مادة عمم األحياء واألرض الأثر استخدام استراتيجية حل المشكالت في تنمية اتجاىات ما  .2
 ؟.سائدةمقارنة مع الطرائق الباستخدام استراتيجية حل المشكالت 

 (.5...)مستوى داللة  دعنواختبارىا الفرضيات اآلتية  تم وضع :فرضيات البحث – 6-1
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طمبة المجموعة التجريبية ودرجات طمبة المجموعة  .1

 الضابطة عمى االختبار التحصيمي لمادة عمم األحياء واألرض في القياس القبمي. 
عة التجريبية ودرجات طمبة المجموعة ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طمبة المجمو  .2

الضابطة عمى االختبار التحصيمي لمادة عمم األحياء واألرض في القياس البعدي المباشر يعزى لمتغير 
 استراتيجية التدريس.

ال يوجد فرق ذو داللة احصائية بين متوسطي درجات طمبة المجموعة التجريبية عمى االختبار التحصيمي  .3
 استراتيجية التدريس.واألرض في القياسين القبمي والبعدي المباشر يعزى لمتغير لمادة عمم األحياء 

ال يوجد فرق ذو داللة احصائية بين متوسطي درجات طمبة المجموعة الضابطة عمى االختبار التحصيمي  .4
 لمادة عمم األحياء واألرض في القياسين القبمي والبعدي المباشر يعزى لمتغير استراتيجية التدريس. 

ال يوجد فرق ذو داللة احصائية بين متوسطي درجات طمبة المجموعة التجريبية عمى مقياس اتجاىات  .5
الطمبة نحو استخدام استراتيجية حل المشكالت في القياسين القبمي والبعدي المباشر يعزى لمتغير استراتيجية 

 التدريس. 
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عة التجريبية عمى االختبار التحصيمي ال يوجد فرق ذو داللة احصائية بين متوسطي درجات طمبة المجمو  .6
يعزى إلى استمرار أثر البرنامج التعميمي بعد مرور لمادة عمم األحياء واألرض في القياسين البعدي والمؤجل 

 شير من انتياء التطبيق.  
ال يوجد فرق ذو داللة احصائية بين متوسطي درجات طمبة المجموعة الضابطة عمى االختبار التحصيمي  .7

يعزى إلى استمرار أثر الطرائق التقميدية بعد مرور شير عمم األحياء واألرض في القياسين البعدي والمؤجل لمادة 
 من انتياء التطبيق.  

 :حدود البحث: 7-1
طمبة الصف تحصيل تنمية أثر استخدام استراتيجية حل المشكالت في الحالي بالكشف عن  البحثيتم ي    

البد من  البحث ا، لذا عند تعميم نتائج ىذحياء واألرض واتجاىاتيم نحوىافي مادة عمم األ الثاني الثانوي العممي
 األخذ بعين االعتبار المحددات اآلتية:

الصف الثاني الثانوي العممي في محافظة  طمبة( طالبًا وطالبة من 33) البحثعينة تتضمن  البشرية:الحدود  .1
( طالبًا وطالبة 42، حيث تتضمن المجموعة التجريبية )وضابطةمقسمين إلى مجموعتين تجريبية ريف دمشق 

( طالبًا وطالبة 41االسد في اشرفية صحنايا، وتتضمن المجموعة الضابطة )باسل اختيروا من مدرسة ثانوية 
 روني في صحنايا.ختيروا من مدرسة الشييد يوسف األز ا

صمم البرنامج التعميمي وتم التحقق من أثره في تنمية التحصيل واالتجاىات لدى أفراد عينة  :الحدود الزمنية .2
  (.9/3/2015ولغاية  15/9/2.14(في الفترة الزمنية الممتدة من البحث 

وثانوية الشييد  ثانوية باسل األسد في صحنايافي  تم التحقق من أثرهو  التعميميالبرنامج  ُطبق :المكانيةالحدود  .3
 . روني بأشرفية صحنايا والواقعتين في محافظة ريف دمشقاألز يوسف 

طمبة الصف تحصيل تنمية أثر استخدام استراتيجية حل المشكالت في وتتجمى بدارسة : الحدود العممية .4
وقياس  ، في محافظة ريف دمشق حياء واألرض واتجاىاتيم نحوىافي مادة عمم األ الثاني الثانوي العممي

التحصيل الدراسي واتجاىات الطمبة نحو استراتيجية حل المشكالت من خالل اختبار التحصيل الدراسي ومقياس 
في حدود خصائص العينة واألدوات البحث  اكما تتوقف إمكانية تعميم نتائج ىذاالتجاىات الذي اعدتو الباحثة، 

 والزمن المطبقة فييا.
 االجرائية: ومصطمحات البحث وتعريفات -8-1

 (: Strategyاالستراتيجية )
مجموعة من إجراءات التدريس المخططة والموجية لتنفيذ التدريس والتي يخطط ليا المدرس إلتباعيا الواحدة 
تمو األخرى بشكل متسمسل وبترتيب معين مستخدمًا اإلمكانات المتاحة بما يحقق األىداف وأفضل مخرجات 
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أسموب المعممة في  :بأنيا وتعرف الباحثة االستراتيجية إجرائيا   (.280، 1999تعميمية ممكنة )زيتون، 
تطبيق خطوات حل المشكالت في وحدة الخمية بمقرر عمم األحياء واألرض لطمبة الصف الثاني الثانوي 

 العممي.
 (:Problem) المشكمة

مما يتطمب التفاعل فرديًا موقف تعميمي تعممي يشعر فيو الطالب بفجوة بين ما يعرفو وما يجب الوصول إليو 
أو جماعيًا لتخطي الفجوة مستعينًا بخبراتو السابقة وما يكتسبو من تعاونو مع أفراد المجموعة اآلخرين 

 حالة يشعر فيو الطمبة بأنيم أمام موقف وتعرف الباحثة المشكمة إجرائيا  بأنيا: .(192، 2004)إبراىيم، 
 يجيمون اإلجابة عنو ويرغبون في معرفة اإلجابة الصحيحة.

 (:Problem Solving) حل المشكالت
نوع من األداء تتجمى في العمميات الذىنية التي يستخدميا الطالب عند حمو ألية مشكمة وتتطمب ميارة، ومن 

وتعرف الباحثة  (.431-426، 2007الممكن أن يتعممو الطالب ويتحسن عن طريق الممارسة )المنصور، 
النشاط العقمي المنظم الذي يقوم بو الطالب عند تعرضو لموقف أو سؤال غامض مع  حل المشكالت إجرائيا :

أفراد مجموعتو اآلخرين، ويقوم ىذا الموقف من خالل صياغة المحتوى التعميمي عمى شكل مشكمة تتحدى 
تو في تنمية مياراتفكير المجموعة وتحفزىم عمى القيام بجيد عقمي ييدف إلى إيجاد حل ليذه المشكمة، بغية 

حل المشكالت، وىذه الميارات ىي )تحديد المشكمة، جمع المعمومات، وضع الحمول، التحقق من صحة 
 الحمول، االستنتاج والتعميم(.

 : (Achievement) التحصيل
ىو المعمومات والميارات المكتسبة من قبل المتعممين كنتيجة لدراسة موضوع، أو وحدة دراسية معينة )عمي، 

من مادة عمم  ناتج ما يتعممو الطالب بعد عممية تعمم وحدة الخمية وتعرفو الباحثة بأنو: .(77، 1998
األحياء واألرض لمصف الثاني الثانوي العممي، ويقاس بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب عمى اختبار 

 التحصيل الذي أعدتو الباحثة ألغراض الدراسة.
 مادة عمم األحياء واألرض:
عمم األحياء واألرض، والمقرر من وزارة  الصف الثاني الثانوي العممي، بعنوانالكتاب المدرسي المقرر لطمبة 

  .2012-2011، والمطبوع في العام السوريةفي الجميورية العربية التربية 
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  االتجاه:
بالنسبة لشيء معين )الفريح، ىو استعداد مسبق تم تعممو لالستجابة بطريقة إيجابية أو سمبية بصورة منسقة 

درجة اإليجابية أو السمبية المرتبطة في تأييد أو رفض استخدام : وتعرفو الباحثة بأنو(. 27، 1996
استراتيجية حل المشكالت في تدريب الطمبة عمى ىذه االستراتيجية بداًل من طرق التدريب المعتادة المتبعة في 

 سي، ويتم قياس اتجاىاتيم من خالل اإلجابة عمى بنود مقياس االتجاىات. الصف الدرا
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 الفصؿ الثاني
 الدراسات السابقة

 يتناول ىذا الفصل مجموعة من الدراسات العربية واألجنبية ذات الصمة بمشكمة البحث الحالي      
لتسمسميا  اً وفق عرض الدراساتت  عرض ىذه الدراسات س، ولتسييل (استراتيجية حل المشكالت في التدريس)

 عمى النحو التالي: من األقدم إلى األحدث الزمني
 أواًل: الدراسات العربية:

 ( مصر.0222دراسة الحذيفي ) -
عنواف الدراسة: فاعمية استراتيجية التعمـ المرتكز عمى المشكمة في تنمية التحصيؿ الدراسي واالتجاه نحو 

 مادة العمـو لدى تمميذات المرحمة المتوسطة.
 المرتكز التعمم باستراتيجية التدريس فاعمية مدى عن الكشف إلى الدراسة ىذه ىدفت ىدؼ الدراسة:

 الثاني الصف تمميذات لدى العموم مادة نحو واالتجاه الدراسي التحصيل تنمية في المشكمة عمى
  المتوسط

 وعددىم الضابطة المجموعة يمثالن فصمين دراسية فصول أربعة من الدراسة عينة تكونت عينة الدراسة:
 .عشوائية بطريقة اختيارىم تم تمميذة (17) وعددىم الضابطة المجموعة يمثالن نو وآخر  تمميذة  (76)

 لقياس العموم في تحصيمي اختبار ببناء وقام التجريبي المنيج الباحث واستخدم منيج الدراسة وأدواتيا:
 س االتجاه.لقيا اتجاه ةواستبان التحصيل

 التحصيل تنمية في كبيًرا تأثيًرا المستخدمة االستراتيجية ليذه أن إلى الدراسة وتوصمت نتائج الدراسة:
 .العموم نحو االتجاه تنمية في فاعميتيا وكذلك المختمفة بمستوياتو الدراسي
 ( سوريا.0222دراسة قسيس ) -

دراسة تجريبية عمى مقرر الجغرافيا  –عنواف الدراسة: فاعمية طريقة حؿ المشكالت في تدريس الجغرافيا 
 مف الصؼ األوؿ الثانوي في مدينة دمشؽ.

ق حل المشكالت وىي )طريقة المناقشة و ئاىدفت الدراسة تعرف فاعمية ثالث طرائق من طر ىدؼ الدراسة: 
عصف الدماغ وبرنامج كورت لتدريب التفكير في تدريس وحدة الغالف المائي في مقرر الجغرافيا الطبيعية 

 مصف األول الثانوي في مدينة دمشق ودراسة أثر ىذه الطرائق عمى تحصيل الطمبة. ل
 تكونت عينة الدراسة من طمبة الصف االول الثانوي في مدينة دمشق.عينة الدراسة: 
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استخدمت الدراسة المنيج التجريبي، واستخدم الباحث اختبار تحصيمي ومقياس منيج الدراسة وأدواتيا: 
 افة إلى البرنامج التجريبي.لالتجاىات باإلض
توصمت الدراسة إلى تفوق طريقة حل المشكالت في الفاعمية عمى الطرائق التقميدية، وعدم نتائج الدراسة: 

وجود أثر لمتغير الجنس في التحصيل عند المجموعة الضابطة ووجود تفوق لمذكور عمى اإلناث في 
ياس اتجاىات المجموعة التجريبية نحو الطريقة مع المجموعة التجريبية، كما ظيرت نتائج إيجابية في ق

موافقة الذكور عمى التدريس بيذه الطريقة وعدم موافقة اإلناث، والسبب تفوق الذكور عمى اإلناث في 
 المجموعة التجريبية وقناعة الطالبات بأن المدرس آني وكذلك الطريقة آنية.

 ( مصر.0222دراسة فارس ) -
استخداـ دورة التعمـ في تنمية القدرة عمى حؿ المشكالت والتحصيؿ الدراسي لدى عنواف الدراسة: فعالية 

 المرحمة الثانوية. طمبة
ىدفت الدراسة بيان أثر استخدام طريقة دورة التعمم في تنمية التحصيل الدراسي والقدرة عمى  ىدؼ الدراسة:

 المرحمة الثانوية في مادة عمم النفس. طمبةحل المشكالت لدى 
المرحمة الثانوية في محافظة الجيزة  طمبة( طالبًا وطالبة من 56تكونت عينة الدراسة من ) الدراسة:عينة 

 ( مجموعة ضابطة.06( طالبًا وطالبة، و)03بمصر، وتم تقسيميا إلى مجموعتين تجريبية وعددىا )
ت الدراسة دليل استخدمت الدراسة المنيج الوصفي والمنيج التجريبي، واستخدم منيج الدراسة وأدواتيا:

 طمبةالمعمم واختبار تحصيمي لقياس التحصيل الدراسي، ومقياس القدرة عمى حل المشكالت لقياس قدرة ال
 عمى حل المشكالت الحياتية.

الطمبة في المجموعتين الضابطة درجات خمصت الدراسة إلى عدم وجود فروق بين متوسط  نتائج الدراسة:
لتطبيق القبمي. ووجدت الفروق بين المجموعتين في االختبار والتجريبية عمى االختبار التحصيمي في ا

التحصيمي في التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية، كما وجدت فروق دالة إحصائيًا بين متوسط 
درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة عمى مقياس القدرة عمى حل المشكالت 

المقياس لصالح المجموعة التجريبية وذلك في التطبيق البعدي. كما وجد ارتباط ككل وكل محور من محاور 
في المجموعة التجريبية في اختبار التحصيل الدراسي ودرجاتيم في  طمبةدال إحصائيًا بين متوسط درجات ال
 مقياس القدرة عمى حل المشكالت.
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 ( مصر.0222دراسة الطناني ) -
ـ استراتيجية حؿ المشكالت في تدريس مادة االقتصاد المنزلي عمى تنمية عنواف الدراسة: فعالية استخدا
 المستويات العميا مف التفكير.

ىدفت الدراسة تعرف فعالية استخدام استراتيجية حل المشكالت في تدريس مادة االقتصاد ىدؼ الدراسة: 
 المنزلي عمى تنمية المستويات العميا من التفكير.

 تكونت عينة الدراسة من طالبات الصف الثاني الثانوي في االسماعيمية في مصر. عينة الدراسة:
استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي والمنيج شبو التجريبي، واستخدمت  منيج الدراسة وأدواتيا:

 الباحثة اختبار تنمية ميارات التفكير قبل وبعد تجريب البرنامج.
إلى أن استخدام استراتيجية حل المشكالت ساعد في رفع وتحسين مستويات توصمت الدراسة نتائج الدراسة: 
في مستويات التفكير العميا )التحميل، التقييم، التركيب(، وأن استراتيجية حل المشكالت  طمبةالتفكير لدى ال

مية ساعدت في تنمية القدرة عمى اتخاذ القرار في المواقف الحياتية، وأن ىناك عالقة ارتباطية بين تن
مستويات التفكير العميا والقدرة عمى اتخاذ القرار وكانت النتائج لصالح المجموعة التجريبية مما يدل عمى 

 فعالية البرنامج.
 ( السعودية.0222دراسة صوافطة )  -

عنواف الدراسة: فاعمية طريقة حؿ المشكالت في تنمية التحصيؿ في الفيزياء وميارات التفكير اإلبداعي 
 الصؼ الثاني الثانوي العممي بمدينة تبوؾ. طمبةلدى 

ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء فاعمية طريقة حل المشكالت في تنمية التحصيل في الفيزياء  ىدؼ الدراسة:
 .الصف الثاني الثانوي العممي بمدينة تبوك مقارنة بالطريقة المعتادة طمبةوميارات التفكير اإلبداعي لدى 

الصف الثاني الثانوي العممي بمدينة تبوك  طمبة( طالبًا من 17ينة الدراسة من )تكونت ععينة الدراسة: 
 موزعين عمى أربع شعب وتم تقسيميم إلى مجموعتين تجريبية وضابطة.

لتحقيق ىدف الدراسة استخدمت الدراسة المنيج التجريبي، وتم تطبيق اختبار  منيج الدراسة وأدواتيا:
 عي عمى أفراد العينة قبل تنفيذ تجربة الدراسة وبعد االنتياء منيا.تحصيمي واختبار لمتفكير اإلبدا

المجموعتين  طمبةكشفت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات  نتائج الدراسة:
ىا بطريقة حل المشكالت، طمبةفي كل من األداتين وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية التي درس 

يارات األمر الذي يكشف عن أىمية طريقة حل المشكالت في تنمية التحصيل في الفيزياء، وفي تنمية م
 التفكير اإلبداعي وكذلك تنمية اتجاىات الطمبة نحو ىذه االستراتيجية.
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 ( األردف.0222دراسة السويمميف ) -
عنواف الدراسة: أثر التدريس بطريقتي التعمـ التعاوني وحؿ المشكالت في تغيير المفاىيـ الفيزيائية البديمة 

كساب عمميات العمـ والتحصيؿ لدى   الصناعي.التعميـ  طمبةوا 
ىدفت الدراسة تعرف أثر التدريس بطريقتي التعمم التعاوني وحل المشكالت في تغيير المفاىيم ىدؼ الدراسة: 

 األول الثانوي وكذلك في إكسابيم عمميات العمم وأثر ذلك عمى التحصيل الدراسي. طمبةالفيزيائية ل
( طالبًا تم اختيارىم من 16ة بمغ عددىا )تكونت عينة الدراسة من مجموعتين ضابطة وتجريبيعينة الدراسة: 

 المدارس التابعة لمديرية عمان الثانية وذلك بطريقة قصدية.
استخدمت الدراسة المنيج التجريبي، وتمثمت أدوات الدراسة في دليل المعمم واختبار منيج الدراسة وأدواتيا: 

 عمميات العمم، واختبار تحصيمي في مادة الفيزياء.
 طمبةتوصمت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيًا بين نسب المفاىيم البديمة لدى  نتائج الدراسة:

المجموعتين في )التعمم التعاوني وحل المشكالت( وذلك لصالح المجموعة التجريبية. ووجود فروق بين 
جموعة المجموعتين التجريبية والضابطة وفق نتائج االختبار التحصيمي واختبار عمميات العمم لصالح الم

التجريبية، كما وجدت فروق دالة إحصائيًا في أداء المجموعة التجريبية في التعمم التعاوني وحل المشكالت 
لصالح حل المشكالت وذلك في اختبار عمميات العمم، بينما كان ىذا االداء مماثاًل في نتائج االختبار 

 التحصيمي.
 ( األردف.0222دراسة سوافطة ) -

 العممية المفاىيـ اكتساب في المفاىيمية والخرائط المشكالت حؿ بطريقتي التدريس أثرعنواف الدراسة: 
 الطمبة. لدى العممية واالتجاىات اإلبداعي التفكير ميارات وتنمية

 اكتساب في المفاىيمية والخرائط المشكالت حل بطريقتي التدريس أثر ىدفت الدراسة تعرف ىدؼ الدراسة:
 . األساسية المرحمة طمبة لدى العممية واالتجاىات اإلبداعي التفكير ميارات وتنمية العممية المفاىيم

( طالبًا وطالبة من طمبة الصف السادس األساسي، وتم تقسيميم 17تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:
 ضابطة.( طالبًا وطالبة مجموعة 07( طالبًا وطالبة تجريبية، و)03إلى مجموعتين تجريبية وضابطة بواقع )

استخدمت الدراسة المنيج التجريبي، وتم اعداد اختبار المفاىيم العممية ومقياس  منيج الدراسة وأدواتيا:
 االتجاىات بعد التأكد من عمميتي الصدق والثبات.

توصمت الدراسة إلى تفوق المجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية عمى  نتائج الدراسة:
المجموعة الضابطة ككل. وعدم وجود فروق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية األولى  طمبةزمالئيم 

مية طريقتي حل ومتوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية في االختبار البعدي ككل.  وأظيرت النتائج فاع
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المشكالت والخرائط المفاىيمية في اكتساب  المفاىيم العممية وميارات التفكير االبداعي لدى الطمبة وأظيروا 
 اتجاىات ايجابية نحو ىذين الطريقتين.

 .األردف (0222دراسة أبو سعيدي و البموشي ) -
عمميات التعمـ لدى طالبات الصؼ  عنواف الدراسة: أثر استراتيجية التعمـ المبني عمى المشكمة في تنمية

 العاشر )األوؿ الثانوي( في مادة عمـ األحياء.
ىدفت الدراسة إلى تقصي أثر استراتيجية التعمم المبني عمى المشكمة في تنمية عمميات العمم ىدؼ الدراسة: 

 لدى طالبات الصف العاشر في مادة عمم األحياء.
( 52( ضابطة، و)52( طالبة تم تقسيميا إلى مجموعتين )720)تكونت عينة الدراسة من عينة الدراسة: 

 تجريبية.
استخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي، وكانت أداة الدراسة عبارة عن اختبار منيج الدراسة وأدواتيا: 

( عمميات ىي : المالحظة، والتصنيف، والتنبؤ، 7( فقرة وموزع عمى )07عمميات العمم، مكون من )
 واالستنتاج، واستخدام األرقام، والتفسير، وفرض الفروض، وضبط المتغيرات. واالستدالل،

أشارت نتائج الدراسة إلى تفوق المجموعة التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية التعمم نتائج الدراسة: 
م وفي المبني عمى المشكمة عمى المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة السائدة في معظم عمميات العم

االختبار ككل. ودلت النتائج إلى نمو بعض عمميات العمم لدى طالبات المجموعة التجريبية مقارنة 
لى نمو لدى المجموعتين في عمميات العمم بين التطبيقين القبمي والبعدي، وكان أكبر لدى  بالضابطة، وا 

كمة وكذلك إلى ظيور اتجاىات طالبات المجموعة التجريبية التي درست باستخدام التعمم المبني عمى المش
 التعمم المبني عمى المشكمة. ةايجابية لدى المجموعة التجريبية نحو التعمم بواسطة استراتيجي

 ( في اليمف.0222دراسة قشوة ) -
أثر التجريب المعممي المبني عمى حؿ المشكالت في تنمية ميارات ما وراء المعرفة لدى  عنواف الدراسة:

 قسـ الفيزياء بكمية التربية حجة جامعة صنعاء. طمبة
ىدفت الدراسة إلى استقصاء أثر التجريب المعممي المبني عمى حل المشكالت في تنمية  ىدؼ الدراسة:

جامعة  -قسم الفيزياء بكمية التربية حجة طمبةاقبة، التقويم( لدى ميارات ما وراء المعرفة )التخطيط، المر 
 صنعاء. 

( طالبًا من المستوى الثاني بقسم الفيزياء في كمية التربية بجامعة 77تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:
 صنعاء.
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موعة واحدة(، بعدي لمج -استخدمت الدراسة المنيج التجريبي )تصميم قبمي منيج الدراسة وأدواتيا:
واستخدمت الدراسة استمارة تقرير واختبار عممي والمقابمة بعد عرضيا عمى المحكمين  والتأكد من عمميتي 

 الصدق والثبات.
 توصمت الدراسة إلى النتائج التالية: نتائج الدراسة:

يارات في التطبيقين القبمي والبعدي لم طمبةوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات ال -
 التخطيط البعدية لصالح التطبيق البعدي.

في التطبيق القبمي والبعدي لميارات  طمبةوجود فروق بين ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات ال -
 المراقبة الفرعية لصالح التطبيق البعدي.

ات التقويم في التطبيق القبمي والبعدي لميار  طمبةوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات ال -
 الفرعية لصالح التطبيق البعدي.

ووجود فروق في التطبيق  طمبةأظيرت النتائج تحسن في نمو ميارات ما وراء المعرفة بصفة عامة لدى ال -
 القبمي والبعدي لميارات ما وراء المعرفة بصورة عامة لصالح التطبيق البعدي.  

 ( األردف.0222دراسة الممكاوي والعاني وعباس ) -
الدراسة: أثر استراتيجية التعمـ القائـ عمى المشكمة باستخداـ بيئة الوسائط المتفاعمة في التحصيؿ  عنواف

 وتنمية ميارات التفكير االبتكاري واالتجاىات نحو العمـ لدى طالبات المرحمة األساسية العميا في األردف.
المشكمة باستخدام بيئة الوسائط  ىدفت الدراسة تعرف أثر استراتيجية التعمم القائم عمى ىدؼ الدراسة:

المتفاعمة في التحصيل وتنمية ميارات التفكير االبتكاري واالتجاىات نحو العمم في مادة عموم األرض والبيئة 
 مقارنة بالطريقة التقميدية االعتيادية.

( طالبة مجموعة تجريبية وتم 20( طالبة مجموعة ضابطة، و)22تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:
 اختيارىا بطريقة قصدية.
استخدمت الدراسة المنيج التجريبي، وتم اعداد اختبار لمتفكير االبتكاري ومقياس  منيج الدراسة وأدواتيا:

يم العممية المتضمنة في موضوع النظام لالتجاىات وكذلك اختبار تحصيمي ودليل تعميمي لتدريس المفاى
الشمسي من كتاب عموم األرض والبيئة لمصف التاسع األساسي وفق استراتيجية التعمم القائم عمى المشكمة 

 باستخدام بيئة الوسائط المتفاعمة.
اري أظيرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا في التحصيل وميارات التفكير االبتك نتائج الدراسة:

واالتجاىات نحو العمم لصالح الطالبات الالتي درسن باستخدام استراتيجية التعمم القائم عمى المشكمة في بيئة 
 الوسائط المتفاعمة مقارنة بنظيراتين المواتي درسن باستخدام الطريقة العادية.
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 ( سوريا.0222دراسة المقداد ) -
عنواف الدراسة: أثر االستخداـ التكاممي لطريقتي عصؼ الدماغ والمناقشة في تدريس عمـ األحياء والبيئة 

 نحوىا.عمى التحصيؿ الدراسي لطمبة الصؼ األوؿ الثانوي واتجاىاتيـ 
ىدفت الدراسة تقصي أثر االستخدام التكاممي لطريقتي عصف الدماغ والمناقشة في التحصيل  ىدؼ الدراسة:

الدراسي لطمبة الصف األول الثانوي واتجاىاتيم نحو الطريقة وذلك في تدريس مادة عمم األحياء والبيئة 
 رة حل المشكالت البيئية.والكشف عن أثر استخدام التكامل بين طرائق التدريس في تحسين ميا

 ( تجريبية.65( منيم ضابطة، و)65( طالبًا وطالبة ، )772تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:
استخدمت الباحثة المنيج التجريبي، وقامت بإعداد اختبار تحصيمي بالطريقة منيج الدراسة وأدواتيا: 

احثة لمعرفة اتجاىات الطمبة نحو االستخدام التكاممي المقترحة، باإلضافة إلى االستبانة المعدة من قبل الب
 لطريقتي عصف الدماغ والمناقشة.

توصمت الدراسة إلى تفوق المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة وذلك بالنسبة لمذكور  نتائج الدراسة:
واالناث في اختبار التحصيل ككل القبمي والبعدي، وفيما يتعمق باتجاىات الطمبة نحو االستخدام التكاممي 

في كافة المحاور مما لطريقتي عصف الدماغ والمناقشة فقد أشارت النتائج إلى دالئل إيجابية لدى الطمبة 
يعني أن الطريقة تركت أثرًا إيجابيًا لدييم عمى مستوى التحصيل، وعمى مستوى الدافعية والرغبة في التعمم 

 والمشاركة الجماعية وزيادة الثقة بالنفس واحترام آراء اآلخرين. 
 ( الجزائر. 0222دراسة بو عزيز ) -

في تنمية التحصيؿ وميارات العمـ األساسية والتفكير  عنواف الدراسة: فاعمية استراتيجية حؿ المشكالت
 الصؼ العاشر في مادة العمـو الطبيعية. طمبةالعممي ل

ىدفت الدراسة إلى تعرف فاعمية استراتيجية حل المشكالت في تنمية التحصيل وميارات العمم ىدؼ الدراسة: 
 الطبيعية.الصف العاشر في مادة العموم  طمبةاألساسية والتفكير العممي ل

الصف العاشر في مدينة وىران، وتم  طمبة( طالبًا وطالبة من 53تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:
( طالبًا وطالبة 03( طالبًا وطالبة مجموعة تجريبية، و)03تقسيميم إلى مجموعتين متساويتين بواقع )

 مجموعة ضابطة.
التجريبي، وقامت الباحثة ببناء اختبار تحصيمي، واختبار  استخدمت الدراسة المنيج منيج الدراسة وأدواتيا:

 عمميات العمم األساسية، واختبار عمميات العمم األساسية وطبقتيما عمى عينة الدراسة.
( بين المجموعتين 3.36توصمت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى ) نتائج الدراسة:

ككل وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبية التي درست بطريقة حل  الضابطة والتجريبية عمى االختبارات
الذين درسوا استراتيجية حل المشكالت زاد تحصيميم عن نظرائيم الذين  طمبةأن ال واثبتت النتائج المشكالت.
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كانت و درسوا المقرر بالطريقة السائدة، ونّمت لدييم المعرفة في كيفية التصرف السميم أثناء حل المشكالت، 
 طوال فترة تدريس الوحدة. طمبةىذه الطريقة فعالة في بقاء الدافعية لدى ال

 ( اليمف.0222دراسة ذكرى ) -
في تنمية ميارات ما وراء المعرفة في مادة العمـو  فعالية برنامج قائـ  عمى حؿ المشكالت عنواف الدراسة:

 لدى طالبات الصؼ العاشر بمدينة صنعاء. 
 ما ميارات تنمية في المشكالت حل عمى  قائم برنامج فعاليةىدفت ىذه الدراسة إلى تقصي  ىدؼ الدراسة:

 .مقارنة بالطريقة السائدة صنعاء بمدينة العاشر الصف طالبات لدى العموم مادة في المعرفة وراء
( طالبة من طالبات الصف العاشر بمدينة صنعاء، وتم تقسيميا إلى 72تكونت عينة الدراسة ) عينة الدراسة:

 مجموعتين تجريبية وضابطة.
لتحقيق ىدف الدراسة تم استخدام المنيج التجريبي، وتم تطبيق مقياس ميارات ما  منيج الدراسة وأدواتيا:

 وراء المعرفة عمى المجموعتين التجريبية والضابطة قبل وبعد تعريض المجموعة التجريبية لمبرنامج.
درجات كان من أبرز نتائج ىذه الدراسة أنو قد ثبت وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسط  نتائج الدراسة:

المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في القياس البعدي لميارات ما وراء المعرفة عمى 
مستوى المجال الكمي والمجاالت الفرعية )التخطيط، المراقبة، التقييم( لصالح المجموعة التجريبية، وكذلك 

ميارات ما وراء المعرفة لدى المجموعة وجود فروق دالة إحصائيًا بين القياس القبمي والقياس البعدي ل
التجريبية لصالح القياس البعدي في المجال الكمي والمجاالت الفرعية )التخطيط، المراقبة، التقييم( وعميو يمكن 

 القول بأن البرنامج كان فعااًل.
 ( السوداف.0222دراسة دفع اهلل ) -

 طمبةؿ الدراسي في مادة التاريخ لدى عنواف الدراسة: أثر استخداـ طريقة حؿ المشكمة عمى التحصي
 المرحمة الثانوية بمحمية أـ درماف.

 مادة في الدراسي التحصيل عمى المشكمة حل طريقة استخدام أثرىدفت الدراسة إلى تعرف ىدؼ الدراسة: 
 .درمان أم بمحمية)الصف األول الثانوي(  الثانوية المرحمة طمبة لدى التاريخ

الصف األول الثانوي بمدينة أم درمان،  طمبة( طالبًا وطالبة من 86عينة الدراسة من )تكونت عينة الدراسة: 
 وتم تقسيميم إلى مجموعتين تجريبية وضابطة.

اتبعت الباحثة المنيج التجريبي والمنيج الوصفي، واستخدمت اختبار تحصيمي قبمي منيج الدراسة وأدواتيا: 
 وبعدي.

الذين  طمبةتوصمت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل الدراسي بين النتائج الدراسة: 
 طمبةيدرسون باستخدام طريقة حل المشكالت في مادة التاريخ والذين يدرسون بالطريقة التقميدية، وأن ال
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لحصة، وأن طريقة يفضمون استخدام طريقة حل المشكالت في تدريس مادة التاريخ ويكونون أكثر نشاطًا في ا
وبالتالي تكوين اتجاىات  طمبةحل المشكالت تساعدىم عمى تسييل واستيعاب المادة الدراسية المقدمة لم

إيجابية نحو مادة التاريخ، وتذكر واسترجاع المادة الدراسية المقدمة بصورة أفضل من الطريقة التقميدية، وبث 
ييم روح البحث والتنقيب والتتبع والتحميل واالستنتاج، وتعود ، كما تنمي لدطمبةروح التعاون والمشاركة بين ال

االعتماد عمى أنفسيم وتحمل المسؤولية وبالتالي تمكنيم من مواجية المشكالت التي تصادفيم في  طمبةال
حياتيم اليومية، وتشجع التعمم الذاتي وحب االستكشاف، واستخدام المصادر والمراجع المختمفة لمتعمم أو 

  وعدم االكتفاء أو االعتماد عمى الكتاب المنيجي فقط.التدريب 
 .السعودية (0202دراسة الفيفي ) -

عنواف الدراسة: أثر استخداـ طريقة حؿ المشكالت في تدريس مادة القواعد عمى التحصيؿ الدراسي لتالميذ 
 الصؼ السادس االبتدائي.

ريس مادة القواعد عمى ىدفت الدراسة تعرف أثر استخدام طريقة حل المشكالت في تدىدؼ الدراسة: 
التحصيل الدراسي لتالميذ الصف السادس االبتدائي عند مستويات بموم الدنيا )التذكر، الفيم، التطبيق( والعميا 

 )التحميل، التركيب، التقويم(.
 ( تمميذًا مجموعة ضابطة.22( تمميذًا مجموعة تجريبية، و)20تكونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة: 

 استخدم الباحث المنيج شبو التجريبي، واستخدم اختبار تحصيمي كأداة لمدراسة. سة وأدواتيا:منيج الدرا
( بين درجات 3.36كان من نتائج ىذه الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) نتائج الدراسة:

لصالح المجموعة المجموعة التجريبية ودرجات المجموعة الضابطة في كل مستوى من مستويات بموم وذلك 
 التجريبية، مما يدل عمى فعالية البرنامج باستخدام طريقة حل المشكالت.

 ( األردف.0202دراسة العميمات ) -
عمى تحصيؿ تالميذ عنواف الدراسة: أثر استخداـ كؿ مف استراتيجيتي دورة التعمـ المعدلة وحؿ المشكالت 

 الكيمياء واكتسابيـ لميارات عمميات العمـ. الصؼ العاشر األساسي باألردف في
 تنمية في المشكمة وحل المعدلة التعمم دورة استراتيجيتي أثر استقصاء إلى الدراسة ىذه ىدفت ىدؼ الدراسة:

 التقميدية بالطريقة مقارنة األساسي العاشر الصف طمبة لدى العمم عمميات وميارات الكيمياء في التحصيل
 .الكيمياء تدريس في

 في األساسي العاشر الصف شعب من شعب ثالث في طالباً  723 من الدراسة عينة وتكونت عينة الدراسة:
 والمجموعتين الضابطة المجموعة لتشكيل عشوائياً  الشعب ىذه وزعت لمبنين، األولى األساسية المفرق مدرسة

 تدريس وتم المعدلة، التعمم دورة باستخدام 03=ن األولى التجريبية المجموعة تدريس وتم .التجريبيتين
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 03=ن الضابطة المجموعة تدريس تم حين في المشكمة، حل باستخدام 03=ن الثانية التجريبية المجموعة
 . التقميدية الطريقة باستخدام

استخدمت الدراسة المنيج التجريبي، واستخدمت مقياس االتجاىات واختبار تحصيمي  منيج الدراسة وأدواتيا:
 باإلضافة لممالحظة.

 : التالية النتائج إلى الدراسة توصمت نتائج الدراسة:
 تعزى األساسي العاشر الصف طمبة لدى الكيمياء في التحصيل في إحصائياً  دالة فروق وجدت -

 طمبةال لصالح التفوق وكان ،(التقميدية والطريقة المشكمة، حل المعدلة، التعمم دورة) التدريس الستراتيجية
 الذين طمبةال بنظرائيم مقارنة المشكمة، حل واستراتيجية المعدلة، التعمم دورة باستراتيجية تعمموا الذين
 .المشكمة حل استراتيجية أثر مع تكافأ المعدلة التعمم دورة استراتيجية أثر أنّ  إال التقميدية؛ بالطريقة تعمموا

 تعزى األساسي العاشر الصف طمبةل العمم عمميات ميارات اكتساب في إحصائياً  دالة فروق وجدت -
 واستراتيجية المعدلة التعمم دورة باستراتيجية تعمموا الذين طمبةال لصالح التفوق وكان التدريس؛ الستراتيجية

 تعمموا الذين طمبةال ولصالح التقميدية، بالطريقة تعمموا الذين طمبةال بنظرائيم مقارنة المشكمة، حل
 . المعدلة التعمم دورة باستراتيجية تعمموا الذين طمبةال بنظرائيم مقارنة المشكمة ؛ حل باستراتيجية

 ( السعودية.0202دراسة الشموي ) -
تمميذات الصؼ فاعمية استراتيجية حؿ المشكالت في تدريس مادة الفقو عمى تحصيؿ  عنواف الدراسة:

 السادس االبتدائي بمدينة مكة المكرمة.
ىدفت الدراسة تعرف فاعمية استراتيجية حل المشكالت في تدريس مادة الفقو عمى تحصيل  ىدؼ الدراسة:

 تمميذات الصف السادس االبتدائي بمدينة مكة المكرمة.
( 77منيا مجموعة ضابطة، و ) ( تمميذة71( تمميذة موزعة )06تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:

 تمميذة مجموعة تجريبية.
استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي، وكانت أدوات الدراسة عبارة عن اختبار  منيج الدراسة وأداتيا:

تحصيمي )قبمي وبعدي( باإلضافة إلى منيج الفقو لمصف السادس االبتدائي )وحدة الزكاة( باستخدام 
 .استراتيجية حل المشكالت

 توصمت الدراسة إلى النتائج التالية: نتائج الدراسة:
( بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية والمجموعة 3.36وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى ) -

لصالح المجموعة التجريبية عند مستويات التذكر  الضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي
وذلك لصالح المجموعة التجريبية مما يعني وجود  والفيم والتحميل وكذلك الدرجة الكمية الختبار التحصيل

 .أثر إيجابي وفعال الستراتيجية حل المشكالت عمى ىذه المستويات وعمى التحصيل بشكل عام
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( بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية 3.36ستوى )عدم وجود فروق دالة إحصائيًا عند م -
والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي عند مستويات التطبيق والتركيب والتقويم 
 بعد ضبط االختبار القبمي مما يعني وجود أثر ضعيف الستراتيجية حل المشكالت عمى ىذه المستويات.

 الدراسات األجنبية:
 ( نيجيريا.Babatundy, 2008باباتوندي )دراسة 

Impact Of The Use Of Problem-Solving And Cooperative Learning On The 

Collection Of Secondary School Students In Social Studies. 
المرحمة  طمبةعنواف الدراسة: أثر استخداـ استراتيجية حؿ المشكالت والتعمـ التعاوني عمى تحصيؿ 

 الثانوية في مادة الدراسات االجتماعية.
ىدفت الدراسة من التحقق من فاعمية استراتيجيتي حل المشكالت والتعمم التعاوني وأثرىا في  ىدؼ الدراسة:

 تحصيل طمبة المرحمة الثانوية بمادة الدراسات االجتماعية في والية أوسن بنيجيريا مقارنة بالطريقة االعتيادية.
( طالبًا وطالبة من طمبة المرحمة الثانوية وتم تقسيميم إلى 73تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:

 مجموعتين تجريبية وضابطة بشكل متساوي.
استخدمت الدراسة المنيج التجريبي، معتمدة عمى اختبار تحصيمي في مادة الدراسات  منيج الدراسة وأدواتيا:

 يتي حل المشكالت والتعمم التعاوني، ومقياس لالتجاىات.االجتماعية قبمي وبعدي باستخدام استراتيج
أسفرت الدراسة عن تفوق المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية حل المشكالت والتعمم  نتائج الدراسة:

التعاوني عمى طمبة المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية التقميدية، كما أظيرت النتائج 
تيجية حل المشكالت عمى حساب استراتيجية التعمم التعاوني، كما وجدت فروق ذات داللة أفضمية استرا

إحصائية بين درجات المجموعة التجريبية  من الذكور والمجموعة التجريبية من اإلناث وذلك لصالح 
 المجموعة التجريبية من اإلناث.

 ( استراليا.Gillies, 2008دراسة جيميس )
The Impact Of The Method To Solve Problems In The Behavior Of High School 

Students And The Development Of Dialogue Skills And Learning Based On The 

Activity Of Learning Material Sciences In Sydney. 
ات الحوار والتعمـ عنواف الدراسة: أثر طريقة حؿ المشكالت في سموؾ طمبة المدرسة العميا وتنمية ميار 

 المبني عمى نشاط التعمـ بمادة العموـ في سيدني.
ىدفت الدراسة التحقق من فاعمية طريقة حل المشكالت في تعميم العموم عمى اكساب طمبة  ىدؼ الدراسة:

 الصف الثاني الثانوي في المدرسة العميا في مدينة سيدني ميارات الحوار والتعمم المبني عمى نشاط التعمم.
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( طالبًا وطالبة من طمبة المرحمة الثانوية العميا تم تقسيميم إلى 67تكونت عينة الدراسة من ) ينة الدراسة:ع
مجموعتين تجريبية من مستويات مختمفة في التحصيل وتدريسيا مادة العموم باستراتيجية حل المشكالت، 

 ومجموعة ضابطة تم تدريس طمبتيا بالطريقة االعتيادية.
وقامت الباحثة بإعداد اختبار تحصيمي بمادة استخدمت الدراسة المنيج التجريبي،  وأدواتيا: منيج الدراسة

 العموم ومقياس لالتجاىات باإلضافة إلى البرنامج التدريبي.
أظيرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة، حيث اكتسب الطمبة في  نتائج الدراسة:

ميارة الحوار وميارة التعمم المبني عمى نشاط التعمم، كما زاد تحصيل طمبة المجموعة المجموعة التجريبية 
التجريبية مما أدى إلى إظيار الطمبة اتجاىات ايجابية نحو الطريقة والمادة المقدمة ليم بطريقة حل 

ميارات الحوار المشكالت، كما زادت دافعية الطمبة نحو التعمم مما يدل عمى فاعمية ىذه الطريقة في تنمية 
 والنشاط في مادة العموم.

 ( تايواف.Wui, 2012دراسة وي )
Effectiveness Of Solving Problems Collaboratively On Students' Ability To Solve 

The Problem Individually Style. 

المشكمة بشكؿ في حؿ  طمبةعنواف الدراسة: فاعمية أسموب حؿ المشكالت بشكؿ تعاوني عمى قدرة ال
 فردي.

سعت الدراسة إلى تعرف الفروق بين قدرة الطمبة في المجموعتين التجريبية والضابطة عمى  ىدؼ الدراسة:
ذا ما كان ىناك فروقًا بين الطمبة الذين تعمموا حل المشكمة الرياضية  حل المشكمة الرياضية بشكل فردي، وا 

بطريقة فردية، وىل يؤثر اسموب حل المشكالت بشكل بشكل تعاوني والطمبة الذين تعمموا حل المشكمة 
 في حل المشكمة بشكل فردي. طمبةتعاوني عمى قدرة ال

( طالبًا وتم تقسيميم إلى مجموعتين: تجريبية وعدد طمبتيا 06: تكونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة
 يعمل أفرادىا بشكل فردي.( طالبًا مجموعة ضابطة 77( طالبًا وتم توزيعيم عمى أربع مجموعات، و)75)
استخدمت الدراسة المنيج التجريبي، واستخدمت البرنامج التدريبي في حل  منيج الدراسة وأدواتيا: 

المشكالت الرياضية، باإلضافة إلى اختبار تحصيمي في مادة الرياضيات تم تطبيقو بشكل تعاوني وبشكل 
 فردي.

فروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة عمى حل المشكمة توصمت الدراسة إلى عدم وجود  نتائج الدراسة:
الذين تعمموا حل المشكمة الرياضية بشكل تعاوني  مبةطالرياضية بشكل فردي، ووجدت فروق بين قدرة ال

والطمبة الذين تعمموا حل المشكمة بشكل فردي لصالح المجموعة التعاونية، كما بينت النتائج تأثير اسموب حل 
 ي التعمم التعاوني عمى قدرة الطمبة في حل المشكالت بشكل فردي.المشكالت ف
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 ( المانيا.Jack, 2012دراسة جاؾ )
Any Method Of Solving Problems More Effectively In Produce Of Innovative Ideas 

of Students. 

مف األفكار االبتكارية  حؿ المشكالت أكثر فاعمية في انتاج أكبر عدد طرائؽعنواف الدراسة: أي طريقة مف 
  لدى الطمبة.

حل المشكالت ابتكاريًا أكثر فاعمية في إنتاج  طرائقىدفت الدراسة إلى تعرف أي طريقة من ىدؼ الدراسة: 
أكبر عدد من األفكار وفي زيادة االبتكار لدى الطمبة وىي )مياجمة المشكمة ذىنيًا، مياجمة المشكمة ذىنيًا 

 ة المشكمة ذىنيًا مع العالقات المدعمة(.مع المشابية الشخصية، مياجم
( 27( طالبًا وطالبة وتم تقسيميم إلى مجموعتين ضابطة )07تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:

 (.23وتجريبية )
استخدمت الدراسة المنيج التجريبي، واستخدم الباحث اختبار تورانس لمتفكير  منيج الدراسة وأدواتيا:

 االبتكاري )الصيغة المفظية( وطبقو قبميًا وبعديًا عمى جميع أفراد العينة.
توصمت الدراسة إلى تفوق المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة في االختبار المقدم نتائج الدراسة: 

المستخدمة في تحسين  طرائقئج الدراسة أن طريقة مياجمة المشكمة ذىنيًا كانت أفضل ال، وبينت نتاطمبةلم
كانت أعمى عمى  طمبةالمرونة واألصالة واالبتكار ككل، وكان ىناك أثرًا دااًل لمجنس حيث وجد أن درجات ال

 مقياس المرونة من درجات الطالبات.
 البرازيؿ. (Kaster, 2012)دراسة كاستر 

The Development Solve Problems Of Skill In The Education Of Secondary School 

Students. 

 عنواف الدراسة: تطوير ميارة حؿ المشكالت في التعميـ لدى طمبة المرحمة الثانوية.
المرحمة الثانوية في عممية التعمم،  طمبةلدى ىدفت الدراسة تطوير ميارة حل المشكالت  ىدؼ الدراسة:

 ومعرفة مدى امتالكيم لميارة حل المشكالت.
 ( طالبًا وطالبة من طمبة المرحمة الثانوية.712تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:

استخدمت الدراسة المنيج الوصفي والمنيج المسحي، واستخدمت مقياسًا لقياس مدى  منيج الدراسة وأدواتيا:
 باإلضافة إلى المقابمة.امتالك المتعممين لميارات حل المشكالت، 

توصمت الدراسة إلى وجود قدرات لدى الطمبة في امتالكيم لميارة حل المشكالت، وكشفت  نتائج الدراسة:
الدراسة عن زيادة قدرة المتعممين في نقل أثر التعمم إلى المواقف الحياتية، وبينت الدراسة أن ميارة حل 

 المتعممين. المشكالت تساعد في تطوير التفكير النقدي لدى
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 أمريكا. (,3102Changدراسة تشانغ )
The Role Of The Method To Solve Problems In Teaching To Improve Learning 

Outcomes In Biology. 

 دور طريقة حؿ المشكالت في التدريس في تحسيف نواتج التعمـ في مادة عمـ األحياء. عنواف الدراسة:
إلى تعرف دور طريقة حل المشكالت في تحسين نواتج التعمم لدى طمبة  ىدفت الدراسةىدؼ الدراسة: 

 المرحمة العميا مقارنة ببعض الطرائق التقميدية في مادة عمم األحياء، وقياس اتجاىات الطمبة نحو الطريقة.
ارس ( طالبًا وطالبة من طمبة المرحمة الثانوية العميا في مد700تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:

 والية تكساس األمريكية.
 استخدمت الدراسة المنيج الوصفي والمنيج المقارن، واستخدمت اختبار تحصيمي منيج الدراسة وأدواتيا:

 مقياس لالتجاىات كأدوات لمدراسة.و 
توصمت الدراسة إلى أن الطمبة الذين تعمموا مادة عموم األحياء بطريقة حل المشكالت قد زاد نتائج الدراسة: 

يميم وحصموا عمى درجات أعمى من خالل االختبار التحصيمي الذي ق دم ليم مقارنة بالطريقة االعتيادية تحص
التقميدية، وأظير الطمبة اتجاىات إيجابية نحو الطريقة الجديدة مما يدل عمى أن لطريقة حل المشكالت دور 

 والمادة.ىام في زيادة نواتج التعمم وفي تكوين اتجاىات إيجابية نحو الطريقة 
 .تايواف( Detemam, 2013دراسة ديتماف )

Students Concepts About The Method Of Problem Solving In Learning English In 

High School In Taiwan. 
عنواف الدراسة: مفاىيـ الطمبة حوؿ اسموب حؿ المشكالت في تعمـ المغة اإلنكميزية في المدرسة الثانوية 

 في تايواف.
ىدفت الدراسة إلى تعرف مفاىيم الطمبة حول طريقة حل المشكالت وأثر ذلك عمى تحصيميم  الدراسة: ىدؼ

 العممي في مادة المغة اإلنكميزية في تايوان.
( طالبًا وطالبة، وتم تقسيميم إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية 55تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:
 بشكل متساوي.
استخدمت الدراسة المنيج التجريبي، وقام الباحث بإعداد اختبار تحصيمي ومقياس  وأدواتيا:منيج الدراسة 

 لالتجاىات لقياس آراء الطمبة نحو المادة والطريقة.
أظيرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا بين المجموعتين في التحصيل لصالح نتائج الدراسة: 

ج الدراسة أن معظم أفراد المجموعة التجريبية بكافة المستويات )عالي، المجموعة التجريبية، كما بينت نتائ
مع بعضم البعض، وزادت من تعمم  طمبةمتوسط، منخفض( رأوا أن طريقة حل المشكالت سيمت تفاعل ال
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لمغة، المغة اإلنكميزية لدييم فيما يتعمق بالميارات السماعية والمحادثة وازدياد الدافع والحافز لدييم لتعمم ىذه ا
 كما زادت ىذه الطريقة من حبيم لمصف ولممادة وانخفاض مستوى القمق لدييم تجاه ىذه المادة.

 ( السويد.Wollson, 2014دراسة وولسف )
Proposed Program Of How To Use Some Mathematical Problem Solving Strategies 

Of Middle School Students. 

 طمبةمقترح لكيفية استخداـ بعض استراتيجيات حؿ المشكمة الرياضية لدى عنواف الدراسة: برنامج 
 المرحمة المتوسطة.
ىدفت ىذه الدراسة تقديم برنامج مقترح لكيفية استخدام بعض استراتيجيات حل المشكمة ىدؼ الدراسة: 

والتعرف عمى فاعميتو وأثره في رفع مستوى التحصيل في مادة  الرياضية لدى طمبة المرحمة المتوسطة
 الرياضيات.

( طالبًا وطالبة من طمبة المرحمة المتوسطة وتم تقسيميم إلى 07تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:
 ( طالب لممجموعة الضابطة.77( طالب لممجموعة التجريبية، و)23بواقع )مجموعتين 

استخدمت الدراسة المنيج التجريبي، وقام الباحث بإعداد اختبارات قبمة وبعدية لقياس يا: منيج الدراسة وأدوات
 أداء الطمبة.

من النتائج التي توصمت إلييا الدراسة وجود تحسن في التحصيل الدراسي الرياضي لممجموعة  نتائج الدراسة:
المجموعة التجريبية عمى المجموعة التي درست البرنامج المقترح لحل المشكمة الرياضية، وكذلك تفوق 

الضابطة في التحصيل الدراسي، وأوصت الدراسة بوجوب تدريب المعممين عمى استخدام استراتيجيات حل 
 المشكمة في التدريس.

 ثالثًا: التعقيب عمى الدراسات السابقة:
تراتيجية حل اسيتضح من خالل العرض السابق لمجموعة الدراسات السابقة التي أىتمت بموضوع      

 ما يمي:المشكالت في التدريس 
 مف حيث موضوع الدراسة:-7
، وىي تتقاطع بشكل أو بأخر عربية وأجنبية ( دراسة26بمغ عدد الدراسات السابقة بحسب موضوعاتيا )   

 ، ولكل من ىذه الدراسات سماتيا الخاصة. اساتمع موضوع الدراسة الحالية، سواء كانت ىذه الدر 
 المنيج المتبع في الدراسات واألدوات المستخدمة فييا:مف حيث  -2
؛ 2333؛ الحذيفي، 7777المنيج المتبع في أغمب الدراسات السابقة ىو المنيج التجريبي كدراسة )سالم،    

؛ الممكاوي والعاني 2331؛ قشوة، 2336؛ سوافطة، 2336؛ السويممين، 2336؛ صوافطة، 2333قسيس، 
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؛ Babatundy, 2008 ؛ باباتونديWui, 2012وي ؛ 2370؛ العميمات، 2337؛ بو عزيز، 2337وعباس، 
؛ 2335؛ أبو سعيدي والبموشي، 2330(. والمنيج شبو التجريبي كدراسة )الطناني، Gillies, 2008جيميس 
(    2337؛ دفع اهلل؛ 2330( والمنيج التجريبي والوصفي كدراسة )فارس، 2370؛ الشموي، 2373الفيفي، 
(. والمنيج الوصفي والمسحي كدراسة كاستر 2330شبو التجريبي مع الوصفي كدراسة )الطناني، والمنيج 

(Kaster, 2012)( 3102، والمنيج الوصفي والمقارن كدراسة تشانغChang,.) 
أما أدوات الدراسة فكانت أغمبيا اختبارات تحصيمية ومقاييس اتجاىات ودليل المعمم باإلضافة إلى البرنامج   

 خدم في تمك الدراسات.المست
 أوجو اإلفادة مف الدراسات السابقة:رابعًا:  

 بعد اطالع الباحثة عمى الدراسات السابقة يمكن تحديد أوجو االستفادة منيا في:
 تحديد مشكمة البحث الحالي. -
 .واتالمنيجية المتبعة في بناء األد -
جل استخالص أطريقة عرض النتائج، واألساليب اإلحصائية التي تم اعتمادىا في ىذه الدراسات من  -

 النتائج.

 موقع الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة:خامسًا: 
 الدراسات السابقة فيما يمي:مع البحث الحالي  يتفؽ

؛ دفع اهلل؛ 2330كدراسة )فارس،  الوصفي التحميمي لمناسبتو لطبيعة البحثالتجريبي و استخدام المنيج  -
قياس فعالية البرنامج  التي يمكن من خاللو االختبارات التحصيميةباإلضافة إلى استخدام  ،(2337

 التعميمي.
أثر استراتيجية حل المشكالت في تحصل الطمبة في مادة العموم كدراسة أبو سعيدي لكشف عن ا -

 .(2337(؛ وبو عزيز )2337(؛ والممكاوي والعاني وعباس )2335شي )والبمو 
(؛ أبو 2336(؛ وصوافطة )2330(؛ وفارس )2333العينة والمرحمة التعميمية )الثانوية( كدراسة قسيس ) -

 (؛2335سعيدي والبموشي )
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 سادسًا: اختالؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة:
 راسات السابقة بػػ:تميزت الدراسة الحالية عف الد

د ولم يتم تناوليا استراتيجية حل المشكالت في العديد من المواموضوع أن معظم الدراسات السابقة تناولت  -
 .عمم األحياء واألرضفي مادة 

قتصرت ، بينما اطمبة الصف الثاني الثانوي العمميعينة البحث، حيث اشتممت عينة البحث الحالي  -
أو المرحمة الثانوية ولكنيا لم تتناول مادة العموم لمصف الثاني  الدراسات السابقة عمى المرحمة المتوسطة

 .الثانوي العممي
 .مكان إجراء الدراسة؛ حيث تم إجراء ىذه الدراسة في محافظة ريف دمشق -

     

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 اإلطار اننظري - نثانفصم انثا
أهًيت اسرتاتيجيت حم املشكالث يف املبحث األول: 

 عهى األحياءيادة تذريس 
 املقذيت:
 تعريف املشكهت. .1
 أنىاع املشكالث..2
 تعريف اسرتاتيجيت حم املشكالث..3
 االجتاهاث انتي فسرث اسرتاتيجيت حم املشكالث..4
 أهًيت تعهى اسرتاتيجيت حم املشكالث..5
 أداء اسرتاتيجيت حم املشكالث.شروط حتسني .6
 اسرتاتيجياث انتعهيى نتحسني اسرتاتيجيت حم املشكالث..7
 خطىاث حم املشكالث واملهاراث املتضًنت فيها..8

 .عهى األحياءاملبحث انثاني: يادة 
 يقذيت
 .عهى األحياء يفهىو.1
 .عهى األحياء تعريف.2
 .عهى األحياء تذريس أهًيت.3
 .األحياء تعهيى طبيعت.4
 يف املرحهت انثانىيت. عهى األحياء يادة تذريس أهذاف.5
عهى أهًيت استخذاو اسرتاتيجيت حم املشكالث يف تذريس .6

 .األحياء
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 اإلطار النظري -الفصل الثالث 
 عمم األحياءأىمية استراتيجية حل المشكالت في مادة 

التربية الحديثة عمى أىمية اكساب الطمبة ميارة مواجية المشكالت التي أصبحت ضرورة الزمة  تؤكد   
حراز التقدـ في جميع المجاالت، وليصبحوا قادريف عمى اتخاذ القرارات السميمة  لمواجية تغيرات العصر، وا 

، فالمواقؼ التي في حياتيـ، ألف القدرة عمى حؿ المشكالت متطمب أساسي ونشاط ميـ في حياة الطالب
 تواجيو في الحياة اليومية ىي أساسًا مواقؼ تتطمب حؿ المشكالت.

ذات الصمة  ىذا الفصؿ مجموعة مف األمور والمواضيع والفقرات النظريةالباحثة في تناوؿ ستو    
استراتيجية  ة، وأنواع المشكالت، ومياراتمفيـو المشكمحيث سيتـ توضيح  باستراتيجية حؿ المشكالت؛

ميارات حؿ المشكالت، وأىمية تعمـ  ميارات استراتيجيةحؿ المشكالت، االتجاىات التي فسرت 
ميارات التعميـ لتحسيف حؿ المشكالت، و  ت، وشروط تحسيف أدا  استراتيجيةحؿ المشكال استراتيجية
ؼ مادة حؿ المشكالت، وخطوات حؿ المشكالت والميارات المتضمنة فييا، باإلضافة إلى تعري استراتيجية

في المرحمة الثانوية، وأىمية استراتيجية حؿ المشكالت في تدريس  عمـ األحيا وأىداؼ مادة  عمـ األحيا 
 ، وفيما يمي عرض لما تـ ذكره.عمـ األحيا مادة 

 تعريف المشكمة: .1
يشير مصطمح المشكمة إلى موقؼ يكوف فيو الفرد مطالبًا بإنجاز ميمة لـ تواجيو مف قبؿ، وتكوف 

ىذا الفرد غير محددة تمامًا لطريقة الحؿ، ولكي يكوف الموقؼ الذي يواجيو الفرد المعمومات المزود بيا 
 بمثابة مشكمة يجب أف يتحقؽ فيو الشروط اآلتية:

 أف يكوف لدى الفرد ىدؼ واضح يرغب الوصوؿ إليو.  -
 أف يكوف طريؽ الوصوؿ إلى اليدؼ ال يخمو مف عوائؽ. -
 (.279-278، 2005)زيتوف،  المحاوالت لموصوؿ إلى اليدؼ ضببع أف يقـو الفرد -

المشكمة بأنيا الحالة التي تظير لدى الفرد عند وجود حاجة لديو، ال يتـ إشباعيا  ويعرؼ ماندير
بطريقة آلية، وتؤدي بو إلى عدـ التكيؼ، وتتطمب منو ىذه الحاجة إلى القياـ بسمسمة مف األفعاؿ بيدؼ 

 (.116 ،2003مانديز، يؼ والتوازف لديو )إعادة التك
المشكمة بأنيا: حالة شؾ وحيرة وتردد، تؤدي إلى اختالؿ في التوازف المعرفي  ويعرؼ عبد اهلل

لى إيجاد شعور باالرتياح التخمصواالنفعالي، مما يتطمب القياـ بعمؿ أو بحث يرمي إلى  عبداهلل، ) منيا وا 
2003، 92). 

لمشكمة تمثؿ فجوة معموماتية بيف المعمومات المتاحة في الموقؼ، أو ما يطمؽ أف ا ويرى زيتوف
ما يسمى بالحالة النيائية لممعمومات، ويكوف  ممعمومات، وبيف معمومات اليدؼ أوعميو الحالة االبتدائية ل
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دؼ، ، لموصوؿ مف المعمومات المتاحة إلى اليية فؾ الفجوة المعموماتية بينيماغير واضح تمامًا كيف
 وىي: رئيسية ويحتوي الموقؼ المشكؿ عمى ثالثة عناصر

 :وىي الحالة التي يبدأ منيا الفرد نقطة انطالقو لحؿ المشكمة. حالة المعمومات االبتدائية 
 :وىي الحاؿ المنشودة أو المرغوب الوصوؿ إلييا. حالة المعمومات النيائية 
 :وتمثػػؿ تمػػؾ األفعػػاؿ الضػػرورية والالزمػػة لمػػؿ  الفجػػوة المعموماتيػػة بػػيف حالػػة  العمميااات المطب:ااة

المعمومات االبتدائية وحالة المعمومات النيائية، والذي يكوف مساره غيػر واضػح لمفػرد تمامػًا، وال 
 ،2005زيتػوف، يمثؿ الحؿ لمفرد نوع مف االسػتدعا  المباشػر، إنمػا يحتػاج إلػى أعمػاؿ التفكيػر )

278). 
بأنيػػا: سػػؤاؿ أو موقػػؼ يواجيػػو الطالػػب ويتطمػػب منػػو إجابػػة أو تفسػػيرًا أو حػػاًل، وال  ةعرفيػػا الباحثػػتو 

و حالة مف الشؾ والحيػرة، ويتطمػب منػيتمكف بما لديو مف المعمومات وخبرات مف اإلجابة، مما يحدث لديو 
 القياـ ببذؿ جيد عقمي لتخطي ىذه العقبة.

 مشػػػػكالت تقميديػػػػة) فػػػػي فئتػػػػيف فػػػػي التػػػػدريس يمكػػػػف تصػػػػنيؼ المشػػػػكالت أنااااواع المشااااكالت: .2
 :(ومشكالت حقيقية

ىي تمؾ التي سبؽ وكشؼ االختصاصيوف حمواًل ليا وىي تتعمؽ بعدة  المشكالت الت:ميدية: -1-2
وقػػد تكػػوف مشػػكالت  .مجػػاالت، فقػػد تكػػوف وصػػفية، مػػف مثػػؿ: كيػػؼ يكػػوف الرعػػي الجػػائر سػػببًا لمتصػػحر 

العػالـ باسػتمرار  وقػد تكػوف مػف نػوع مشػكالت تبحػث عػف مػدى لمػاذا يتزايػد السػكاف فػي  تفسيرية مف مثػؿ:
 إلى أي مدى أثر التموث البيئي في انتشار األمراض السارية  التأثير مف مثؿ:

وجميػػع ىػػذه المشػػكالت ذات طبيعػػة عقميػػة أي أنيػػا تتحػػدى عقػػؿ الطالػػب وتتطمػػب منػػو بػػذؿ الجيػػد 
 لموصوؿ إلى االجابة عنيا.

تمػػػؾ التػػػي تواجػػػو الفػػػرد أو مجموعػػػة أفػػػراد وتتطمػػػب لحميػػػا جمػػػع  ىػػػيالمشاااكالت الح:ي:ياااة:  -2-2
ض مجموعػة حمػوؿ ممكنػة واختيػار الحػؿ األنسػب مػف االمعمومات المرتبطة بالمشكمة تحميميا  ومف ثػـ افتػر 

 بينيا ووضعو موضع التنفيذ مثاؿ: كيؼ يمكف حؿ مشكمة الغذا  في الدوؿ التي تعاني منيا 
 مبػػػػةف فػػػػي أف تحصػػػيؿ الطمػػػكتقميديػػػػة، يلمشػػػػكالت الحقيقيػػػة والوالفػػػرؽ األساسػػػػي بػػػيف مػػػػدخؿ حػػػؿ ا

دريب تػلممعارؼ المختمفة وطرائؽ البحث والتفكير ال ييدؼ إلى إشباع حاجة عمميػة فقػط، بػؿ ييػدؼ إلػى ال
 (.229، 2009يوسؼ، ؛ )الحصري الطمبةياة التي يعيشيا عمى اتخاذ قرارات بشأف قضايا تمس الح

الموقػػؼ مشػػكمة تحتػػاج إلػػى التفكيػػر لمبحػػث عػػف الطريػػؽ الػػالـز لمحػػؿ، يعػػد معيػػار الحكػػـ عمػػى كػػوف 
 ويمكػػػف أف يكػػػوف لممشػػػكمة أكثػػػر مػػػف حػػػؿ، وأكثػػػر مػػػف مسػػػار لموصػػػوؿ إليػػػو فػػػي معظػػػـ األحيػػػاف )زيتػػػوف،

 وبيذا الصدد يمكف التمييز بيف ثالثة أنواع مف المشكالت:  .(279، 2005
 :مف طريقة لمحؿ . ليا أكثر مف جواب واحد وأكثر المشكمة المفتوحة 
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 :ليا جواب واحد وعدة طرائؽ لمحؿ. المشكمة المتوسطة 
 ليػػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػواب مقبػػػػػػػػػػػػوؿ واحػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػادة، وطريقػػػػػػػػػػػػة واحػػػػػػػػػػػػة لمحػػػػػػػػػػػػؿالمشااااااااااااكمة الم م:ااااااااااااة :                           

(, 101-1062006 Billin, ) 
 بيف ثالثة أنواع المشكالت وىي: ويميز ماندير

كػػأف  الطمبػػةالمشػػكالت التػػي تفػػرض نفسػػيا دوف تػػدخؿ مػػف المعمػػـ أو وىػػي  المشااكالت العفويااة: - أ
تحػدث مشػكمة عقػب حػادث فػي الصػؼ أو خارجػو، مثػؿ حريػؽ بجانػب المدرسػة أو حػادث سػير 

فػي حالػة تعمػـ طبيعػي كمػا يصػادفوف ذلػؾ فػي مواقػؼ الحيػاة  الطمبػةمثاًل، في ىذه الحالة يكوف 
ي صػبأىػداؼ الػدرس، تطمػب ذلػؾ البحػث فييػا وتق المختمفة، فإف كانت المشكمة العفويػة مرتبطػة

ت المشػػكمة غيػػر وات التفكيػػر العممػػي، أمػػا اذا كانػػوالبحػػث عػػف حمػػوؿ ليػػا باعتمػػاد خطػػ أسػػبابيا
 مرتبطة بأىداؼ الدرس فينبغي حينئًذ المرور عمييا باختصار.

ـ وتكػػػوف ىػػػػذه المشػػػكالت فػػػي أغمػػػب األحيػػػػاف مسػػػتثارة مػػػف قبػػػؿ المعمػػػػالمشاااكالت المساااتثارة:  - ب
والمػػػدرس أصػػػواتًا مزعجػػػة  الطمبػػػةومرتبطػػػة بأىػػػداؼ الػػػدرس وتبػػػدو وكأنيػػػا عفويػػػة كػػػأف يسػػػمع 

وضوضػػا  فػػي الخػػارج ويكػػوف عنػػواف الػػدرس ىػػو التمػػوث بالضػػجيل، عندئػػذ  بإمكػػاف المػػدرس أف 
يثير المشكمة لتبدو عفوية، بينما تكوف مرتبطة بأىداؼ الدرس، ويتميز ىذا النوع مف المشكالت 

ي تجمع بشكؿ متوازف بػيف اسػتثار الحاجػات العفويػة وبػيف حصػر االىتمػاـ بأىػداؼ بالمرونة في
 التعميـ.

وىػػػي المشػػػكالت التػػػي يصػػػطنعيا المػػػدرس بشػػػكؿ مقصػػػود مػػػف أجػػػؿ  المشاااكالت المصاااطنعة: - ت
 .(150-147 ،2003ماندير، ) األىداؼ المنشودة

 حل المشكالت:استراتيجية  تعريف .3
ييػػػػػا، وتتػػػػػراوح أدا ه معالجػػػػػة وتػػػػػدريبات عممػػػػػط معقػػػػػد مػػػػػف النشػػػػػاط اليػػػػػادؼ يتطمػػػػػب ن سػػػػػتراتيجيةاال

مف حيث التعقيد وصعوبة األدا ، بيف البسيط نسبيًا كالمشي وااللتقاط ولفظ بعض الحروؼ  ستراتيجياتاال
فػػي معظػػـ ميػػاديف المعرفػػة، ال  سػػتراتيجياتالمشػػكالت، وازدادت أىميػػة االوالكممػػات، والشػػديد التعقيػػد كحػػؿ 
وخاصػػػة ميػػػارات التفكيػػػر العممػػػي وحػػػؿ المشػػػكالت  واالسػػػتراتيجيات يػػػاراتسػػػيما فػػػي العقػػػود األخيػػػرة، فبالم

 (.215، 2009الحيمة، ؛ عمى تعمـ فعاؿ )مرعي الطمبةيحصؿ 
مواجية المشكالت والتصػدي ليػا ومحاولػة حميػا مػف الميػارات األساسػية التػي ينبغػي  استراتيجيةد تع

و الحياتيػػػة، يواجػػػو الكثيػػػر مػػػف المشػػػكالت عمػػػى الطالػػػب أف يتعمميػػػا ويتقنيػػػا، حيػػػث أف الطالػػػب فػػػي مسػػػيرت
والضػػػػغوطات المختمفػػػػة فػػػػي طبيعتيػػػػا وعناصػػػػرىا واألطػػػػراؼ المشػػػػاركة فييػػػػا، فيسػػػػعى دائمػػػػًا إلػػػػى اكتسػػػػاب 
المعػػارؼ والميػػارات واالتجاىػػات المناسػػبة التػػي تمكنػػو مػػف مواجيػػة تمػػؾ الضػػغوطات والمشػػكالت المرتبطػػة 

ع اسػتراتيجيات ضػبأنيػا تمػؾ الميػارة التػي تسػتخدـ لتحميػؿ وو حؿ المشكالت استراتيجية بيا. ويقصد بميارة 
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تيػػدؼ إلػػى حػػؿ سػػؤاؿ صػػعب أو موقػػؼ معقػػد أو مشػػكمة تعيػػؽ التقػػدـ فػػي جانػػب مػػف جوانػػب الحيػػاة، وفػػي 
التػدريس تعنػي إيجػػاد الطمبػة حمػواًل لمشػػكمة مػا أو قضػية معينػػة أو مسػألة مطروحػة، ويمثػػؿ حػؿ المشػػكالت 

ال بػػد لمفػػرد مػػف الشػػعور بػػالحيرة أممي، حيػػث أنػػو مػػف أجػػؿ القيػاـ بعمميػػة التفكيػػر التطبيػؽ الفعمػػي لمتفكيػػر التػػ
نيػػػػًا، واختبػػػػار ابالصػػػػعوبة أو الحيػػػػرة عػػػػف طريػػػػؽ تحديػػػػد المشػػػػكمة المػػػػراد حميػػػػا ثوالغمػػػػوض أواًل، والتفكيػػػػر 

نػػات لمػػتخمص مػػف الحيػػرة والغمػػوض ثالثػػًا، وتطػػوير فكػػرة تػػؤدي إلػػى الحػػؿ االفرضػػيات عػػف طريػػؽ جمػػع البي
تمػػؾ التػػي لػػـ يػػتـ إثباتيػػا ابعػػًا، وقبػػوؿ النتيجػػة التػػي تمػػت برىنتيػػا بالمعمومػػات واألدلػػة، ورفػػض غيرىػػا مػػف ر 

 (. 227، 2009يوسؼ، ؛ )الحصري باألدلة
حػؿ المشػكالت بأنيػا: نشػاط ذىنػي معرفػي تسػير فػي خطػوات اسػتراتيجية   Harroldويعرؼ ىارولد      

لتفكيػػر العممػػي لحػػؿ المشػػكالت( ويسػػتطيع أف يسػػير فييػػا اذىػػف الفػػرد )معرفيػػة ذىنيػػة مرتبػػة ومنظمػػة فػػي 
آلية إذا ما تمت لو السيطرة عمى كؿ عناصػرىا وخطواتيػا، بيػدؼ الوصػوؿ إلػى حالػة اتػزاف معرفػي بسرعة 

 (. Harrold, 1993, 108)ت األدائية لمواجية الضغوط والمعيقات بكفاية عالية اتزود الفرد بالميار 
مف األدا  يقػـو بػو المػتعمـ بنفسػو وبتوجيػو مػف المعمػـ إليجػاد حػؿ أو أكثػر  عبأنيا نو  ويعرفيا إبراىيـ

 (.313 ،2008إبراىيـ، لموقؼ جديد غير مألوؼ )
حػػؿ المشػكالت )األسػموب العممػػي فػي التفكيػر( فيػي تقػػـو عمػى إثػارة تفكيػػر اسػتراتيجية ويطمػؽ عمػى 

شعارىـ بالقمؽ إزا  وجود مشكمة ال يستطيعوف حميا بس يولة ويتطمب إيجاد الحػؿ المناسػب ليػا المتعمميف وا 
 (.169، 2005ر وآخروف، بؼ الحقائؽ التي توصؿ إلى الحؿ )شقياـ المتعمميف بالبحث الستكشا

 ،حؿ المشكمة ىي ميارة ذىنية قابمة لمتدريب والتنميةاستراتيجية  ( أف2000يرى قطامي وآخروف )و 
فػػػراد المعالجػػػات الموظفػػػة فػػػي موقػػػؼ المشػػػكمة، واأل إال أنيػػػا ميػػػارة تػػػرتبط بعمميػػػات الفػػػرد الذىنيػػػة ومسػػػتوى

إلػى عوامػؿ عممياتيـ الذىنية الميارية فػي مواجيػة مشػكمة مػا ومػرد ذلػؾ  ىمختمفوف في درجة سيطرتيـ عم
 (.701 ص:مختمفة تتعمؽ بالفرد والميمة )

تي يقػوـ بيػا حؿ المشكالت تتجمى في العمميات العقمية الاستراتيجية  ف مف التعريفات السابقة أفيتبي
الطالب عند تعرضو لموقؼ غير مألوؼ لديو وتتطمب منو استخداـ خطػوات التفكيػر العممػي لموصػوؿ إلػى 

صػػػحتيا  راع الفػػػروض واختبػػػضػػػالحػػػؿ وىػػػي )الشػػػعور بالمشػػػكمة وتحديػػػدىا، وجمػػػع المعمومػػػات عنيػػػا، وو 
 واختيار الحؿ األنسب ليا ومف ثـ تطبيقو وتعميمو(.

 حل المشكالت:  استراتيجيةاالتجاىات التي فسرت  .4
حػػؿ المشػػكالت تبعػػًا الخػػتالؼ تفسػػيرىا لعمميػػة الػػتعمـ، ومػػف  اسػػتراتيجيةتختمػػؼ النظريػػة التػػي فسػػرت 

 ىذه االتجاىات:
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 حل المشكالت وفق االتجاه السموكي: استراتيجية -4-1
الحػػي لالسػػتجابة  يسػػمى باتجػػاه االرتبػػاط بػػيف المثيػػر واالسػػتجابة، وأف الػػتعمـ يمثػػؿ مػػياًل لػػدى الكػػائف

حػػؿ  سػػتراتيجيةـو ىػػذا االتجػػاه فػػي تناولػػو الا يواجػػو بمثيػػر معػػيف فػػي موقػػؼ مػػا، ويقػػمبطريقػػة معينػػة عنػػد
 المشكالت عمى عدد مف الفروض وىي:

 .موقؼ يمكف أف يخضع لمتعمـ 
 .تقسيـ أجزائو وعناصره إلى خطوات 
 .يسير فييا المتعمـ خطوة خطوة ويحدد لكؿ خطوة معيارًا لمنجاح 
 و خطػػػوات السػػػير المتناميػػػة، حػػػؿ المشػػػكالت، تتحػػػدد فيػػ اسػػتراتيجيةصػػميـ نمػػػوذج دليػػػؿ لتعمػػػيـ ت

 (.473-472، 2006ضي كؿ خطوة إلى التي تمييا )سعادة، فبحيث ت
حؿ المشكالت حسب ىذا االتجاه يقيػد الطالػب ويجعمػو يػدور فػي حمقػة مفرغػة ال  استراتيجيةإف تفسير     

أي جديػد، ألف الطالػػب سػػوؼ يسػػتخدـ دائمػػًا مػا لديػػو مػػف خبػػرة ومعمومػػات يسػتطيع التوصػػؿ ىإلػػى اكتشػػاؼ 
فقط لحؿ أية مشكمة تواجيو، وىذا التعريؼ ال يشتمؿ حؿ المشكالت المعقدة التي تحتاج إلى تفكير عميؽ 

 الكتشافيا.
 حل المشكالت وفق االتجاه المعرفي: استراتيجية -4-2

يسػػمى باتجػػاه االرتبػػاط بػػيف المثيػػرات، فػػالتعمـ يمثػػؿ مػػياًل مكتسػػبًا لػػدى الكػػائف الحػػي لتوقػػع أحػػداث 
وفؽ استراتيجية االستبصػار التػي تػتـ ىو متتالية عندما يظير مثير معيف في موقؼ معيف، إف ىذا النظاـ 

معالجػة أشػيا   فييا محاولة صػياغة مبػدأ أو صػور أو رمػوز ويتضػمف أيضػًا صػياغة فرضػيات مجػردة مػف
 حؿ المشكالت عمى الشكؿ اآلتي: استراتيجيةىرة، ويتناوؿ ىذا االتجاه ظا

 .موقؼ يواجو الفرد ويتفاعؿ معو ويستحضر ما لديو مف خبرات جديدة 
  االرتقا  في معالجتو الذىنية لمموقؼ المشػكؿ حتػى يػتمكف مػف الوصػوؿ إلػى خبػرة جديػدة والػذي

 (194، 1999يمثؿ بدوره حاًل )جابر، 
 حل المشكالت وفق االتجاه ال شطالتي: استراتيجية -4-3

يرى عمما  الغشطالت أف التفكير نوع مف التنظيـ اإلدراكي لمعالـ الخارجي، ويمكف فيمو مػف خػالؿ 
معرفة األسموب الذي يتبعػو الطالػب فػي إدراؾ المثيػرات التػي يتضػمنيا مجالػو اإلدراكػي، لػذا يعتبػر التفكيػر 

عمميػػات معرفيػػة داخميػػة، وىػػي العمميػػات التػػي يعنػػي بيػػا أصػػحاب ىػػذا االتجػػاه عمػػى نحػػو وحػػؿ المشػػكالت 
أولػػػي لتفسػػػير عمميػػػات حػػػؿ المشػػػكالت، حيػػػث يعتقػػػد أصػػػحاب ىػػػذا االتجػػػاه أف األفػػػراد القػػػادريف عمػػػى حػػػؿ 
المشػػكمة ىػػـ أولئػػؾ الػػذيف لػػدييـ قػػدرة عمػػى إدراؾ المظػػاىر الرئيسػػية لمميمػػة التػػي تتطمػػب نوعػػًا مػػف الحػػؿ 

رات الستبصاري، وأف ظيور الحؿ عمى نحو سريع ومفاجئ يوحي بسموؾ الفػرد وقيامػو بإعػادة إدراؾ المثيػا
 .(473-472، 2006)سعادة،  في الوضع القائـ عمى المشكمة
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 حل المشكالت وفق اتجاه معالجة المعمومات:  استراتيجية -4-4
ات الحديثة فػي مجػاؿ دراسػة الػذاكرة وعمميػإف اتجاه معالجة المعمومات ىو أحد االتجاىات المعرفية 

بوصػؼ العمميػات المعرفيػة التػي تحػدث داخػؿ اإلنسػاف وحسػب، إنمػا حػاوؿ  التعمـ اإلنساني، فيو لـ يكتػؼ  
نتػاج السػموؾ كمػا أف تجييػز  ،توضيح وتفسػير آليػة حػدوث ىػذه العمميػات ودورىػا فػي معالجػة المعمومػات وا 

وييػػتـ  ،ًا لمػػربط بػػيف المعطيػػات واألىػػداؼ )مػػدخالت، مخرجػػات(ومعالجػػة المعمومػػات يعتبػػر نموذجػػًا حسػػن
باألسػػموب المتبػػع لحػػؿ المشػػكالت مؤكػػدًا أىميػػة العمميػػات الفكريػػة التػػي يقػػوـ بيػػا الطالػػب مػػع عػػدـ إغفػػاؿ 

)جػػػابر،  ؛(473-472، 2006ؿ المشػػػكالت )سػػػعادة، حػػػاالجتماعيػػػة اإلدراكيػػػة المتعمقػػػة بأىميػػػة الخبػػػرات 
1999 ،194). 

 حل المشكالت من وجية نظر جانييو: راتيجيةاست -4-5
حػػؿ المشػػكالت، تتطمػػب تعممػػًا مسػػبقًا  كاسػػتراتيجية أف اكتسػػاب ميػػارات عقميػػة (1994) انييػػوجيػػرى 

لمركبات أكثر سيولة وتعمـ ميارة عقمية تتطمب تمكنًا مسبقًا لمفػاىيـ وحقػائؽ ومعمومػات عمػى شػكؿ معرفػة 
حػؿ المشػكالت مػف وجيػة نظػره  اسػتراتيجيةبمقػدار المعػارؼ المنظمػة، و  منظمة، وأف أصالة التفكيػر تػرتبط

 ىي:
 .ينفرد جانييو بوضع حؿ المشكالت في قمة ىـر التعمـ 
 .سموؾ موجو نحو اليدؼ 
 ف تعميميا وتعمميا.لمتصؿ بحؿ المشكالت ىي ألواف يمكجمع ألواف السموؾ ا 
 ة واإلطػػار المناسػػب الػػذي يعنيػػو الفػػرد يسػػعى إلػػى حػػؿ مشػػكمة مػػا يضػػع فػػي ذىنػػو صػػورًا لممشػػكم

 و العمميات الفكرية المنتمية.يلتوج
 راد في مقػدراتيـ الفكريػة تعزى الفروؽ الفردية في القدرة عمى حؿ المشكالت إلى الفروؽ بيف األف

 (.107-105 ص:المتنوعة )
 حل المشكالت:  استراتيجيةأىمية تعمم  .5

استخداـ حؿ المشكالت في تدريس الطمبة، وعنػدما حو أفضؿ، عندما يتـ تفعيؿ نيحدث التعمـ عمى 
مػػع مشػػكالت حياتيػػة واقعيػػة، فتػػزداد دافعيػػتيـ لمػػتعمـ مػػف خػػالؿ إيجػػاد حػػؿ ليػػذه المشػػكالت  الطمبػػةيتعامػػؿ 

(Winskel & Schmitz, 2006, 586).  ألف أىداؼ التعمـ التي تحققيا حؿ المشكالت وتعمـ إجرا ات
وىريػة لممجتمػع، والمبػادئ التػي يػتـ تعمميػا وتطبيقيػا فػي حصػص حػؿ حؿ المشكمة، تمثؿ أىػدافًا ميمػة وج
عػف غيرىػا مػف المبػادئ التػي ال تطبػؽ فييػا حػؿ  مواقػؼ خػارج الصػؼالمشكالت تكوف أكثر انتقػااًل وأثػرًا لم

التحميميػة، وتسػاعدىـ فػي اسػتخداـ ىػذه القػدرات فػي  الطمبػةالمشكالت، كما أنيػا تسػاعد فػي تحسػيف قػدرات 
ممػػا يجعػػؿ المػػادة أكثػػر إثػػارة ومتعػػة، بمػػا تحممػػو مػػف  الطمبػػةفػػة، كمػػا تسػػيـ فػػي تحسػػيف دافعيػػة مواقػػؼ مختم

 (.203، 2004متعة عقمية لمكثير منيـ مف خالؿ الخطوات التي يتبعونيا في الحؿ )إبراىيـ، 
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( ىأف حؿ المشػكالت يعنػي التطػوير واإلبػداع وكمتػا الميػارتيف 2005)  Julkunenكونيف يؤكد جول
تحتاجػػاف إلػػى تػػدرب وممارسػػة داخػػؿ المدرسػػة وخارجيػػا، حيػػث ينبغػػي عمػػى المػػتعمـ تعمػػـ حػػؿ المشػػكالت، 

 (151-150 ,األمػر الػذي سػيجعمو قػادرًا عمػى اتخػاذ قػرارات صػائبة بشػأف المشػكالت التػي تواجػو البشػرية

5002Julkunen, .) ( إلػػى أف التعمػػيـ المشػػكمي ييػػدؼ إلػػى تػػدريب 2009ويشػػير الحصػػري ويوسػػؼ )
كريػة بػد ًا مػف التحميػؿ، فالتركيػب والمقارنػة، فػالتعميـ والوصػوؿ إلػى فالطمبة عمى مجموعػة مػف العمميػات ال

مػػة األفعػػاؿ و اسػػتيعابيـ لمنظإلػػى ، ويػػؤدي اسػػتخداـ الطمبػػة لممعمومػػات فػػي مواقػػؼ جديػػدة ةمعمومػػات جديػػد
لى تراكـ في الخبرات والميارات التي تقود تمقائيًا إلى حدوث تغيير في مسػتوى ونوعيػة يقمالع ة اإلبداعية، وا 

النشػػاط العقمػػي بحػػد ذاتػػو، والػػذي يتصػػؼ عندئػػذ  بالنقديػػة والعمميػػة، ويرتكػػز ىػػذا التعمػػيـ عمػػى قيػػاـ الطمبػػة 
 (.228 ص:بعممية البحث عف جواب لتساؤؿ أو حؿ لمشكالت نظرية أو عممية )

، تحتػاج الطمبػةأف عممية إرسا  أسػاليب التفكيػر العممػي وحػؿ المشػكالت وتنميتيػا لػدى  اإلشارة إلىوتجدر 
مكانػػات وسػػمات شخصػػية ومعرفيػػة وقػػدرة عمػػى تقػػديـ إجابػػات عػػف  إلػػى مػػدرس نػػاجح، يمتمػػؾ اسػػتعدادات وا 

ميمػػا تفاوتػػت أعمػػارىـ يواجيػػوف مشػػكالت مجػػتمعيـ وتػػؤرؽ أذىػػانيـ مشػػكالت  الطمبػػةف ؛مشػػكالت تػػواجييـ
معينػػػة قػػػد تكػػػوف شخصػػػية أو اجتماعيػػػة، ويمكػػػف لممػػػدرس أف يعػػػودىـ عمػػػى الجػػػرأة فػػػي عػػػرض المشػػػكالت 
والموضػػوعية فػػي تناوليػػا ومناقشػػتيا، فعنػػدما يػػرد لمطػػالب أف يتعممػػو حػػؿ المشػػكالت المتعمقػػة بحيػػاتيـ وأف 

الظواىر تفسيرًا صحيحًا، فإنما يراد ليػـ بػذلؾ أف يفكػروا بطريقػة عمميػة تفكيػرًا ىادفػًا ودقيقػًا وواقعيػًا،  يفسروا
( ىوذلؾ يتطمب 421-420، 2007وىذه كميا سمات التفكير السميـ المبني عمى أسس عممية )المنصور، 

ات الطمبػة فػي حػؿ المشػكالت، مف المدرس التخطيط الدقيؽ لمنظومػة التػدريس، والسػعي دائمػًا لتنميػة ميػار 
-107 ,بوضػعيـ فػػي مواقػػؼ حقيقيػة تمكػػنيـ مػػف ممارسػػة الميػارات بكفايػػة، ويتسػػـ بالمرونػة فػػي سػػموكوى )

1233991 Harrold,.) 
حػػػؿ المشػػػكالت، وكيفيػػػة اسػػػتخداميا،  اسػػػتراتيجية( إلػػػى أف تػػػدريس الطمبػػػة 1998وتشػػػير األعسػػػر )

ت الدراسػػية، لسػد الثغػػرة بػػيف التعمػػيـ المدرسػػي واألنشػػطة خػػارج تتطمػب إعػػادة تقيػػيـ طرائػػؽ التػػدريس والمقػػررا
لقػػػا  الضػػػو  عمػػػى أىميػػػة دور المػػػدرس فػػػي العمميػػػة التربويػػػة ، فػػػإذا أعطػػػى المدرسػػػوف الحريػػػة المدرسػػػة، وا 

ال بػػػد أف يتفوقػػوا فػػي حػػػؿ  الطمبػػةيـ ليقػػرروا مػػاذا يتعممػػػوف، وكيػػؼ يقيمػػوف تقػػدميـ فػػػي الػػتعمـ، فػػإف تبػػلطم
 (.12 ص:اع في ذلؾ )المشكالت واإلبد

حؿ المشكالت تحقؽ لمطػالب العديػد مػف الفوائػد يمكػف إيجازىػا  استراتيجيةإضافة إلى ذلؾ فإف تعمـ 
 في ما يأتي:

  مػػػف خػػػالؿ حػػػؿ المشػػػكالت بعػػػض الصػػػفات والميػػػارات المرغوبػػػة، مثػػػؿ تحمػػػؿ  الطمبػػػةيكتسػػػب
 المسؤولية، والتعاوف واالعتماد عمى النفس.
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  عمػػػى اكتسػػػاب المعمومػػػات بصػػػورة أفضػػػؿ مػػػف  الطمبػػػةحػػػؿ المشػػػكالت  راتيجيةتسػػػايسػػػاعد تعمػػػـ
اكتسػػابيـ ليػػا بطرائػػؽ التػػدريس األخػػرى، وبالتػػالي القػػدرة عمػػى تطبيقيػػا واسػػتخداميا فػػي مواقػػؼ 

 أخرى مشابية.
  يساعد االعتماد عمى الواقعية في التفكير، والبعد عػف األنانيػة، ممػا يمكػنيـ مػف التكيػؼ بسػيولة

 يعيشوف فيو.مع المجتمع الذي 
  الفرصة لمقياـ بالبحػث التجريبػي لتفسػير الظػواىر فػي العػالـ الحقيقػي ممػا يسػاعدىـ  الطمبةيمنح

 في زيادة الوعي لدييـ وفيـ ما يدور مف حوليـ.
  حؿ المشكالت تساعد الفرد عمى استخداـ الطريقػة العمميػة فػي التفكيػر، واكتسػاب  استراتيجيةإف

 (.176، 2009لالزمة لذلؾ )الطناوي، الميارات العقمية األساسية ا
لميارات حؿ المشكالت يمكنيـ مػف اكتسػاب ميػارات البحػث والتجريػب  الطمبةأف تعمـ  ةرى الباحثتو 

والتسػػػاؤؿ، وتعطػػػييـ دورًا كبيػػػرًا فػػػي عمميػػػة التعمػػػيـ، إضػػػافة إلػػػى إثػػػارة دوافعيػػػـ وبنػػػا  شخصػػػيتيـ ونموىػػػا، 
سػعي لموصػوؿ إلػى المعرفػة بأنفسػيـ، ومسػاعدتيـ فػي الخػروج وكشؼ قدراتيـ مما يعطػييـ الثقػة بػالنفس وال

مػػف نطػػاؽ الكتػػاب المدرسػػي الػػذي يحصػػر تفكيػػرىـ ويجعمػػو ضػػيقًا، ولكػػي يسػػاعد المػػدرس طالبػػو فػػي تنميػػة 
ميػػػاراتيـ ينبغػػػي عميػػػو وضػػػع اسػػػتراتيجيات مالئمػػػة مػػػف خػػػالؿ إيجػػػاد مواقػػػؼ ذات طبيعػػػة مشػػػكمة لمطػػػالب 

 ألسموب العممي في التفكير.وتوجيييـ إلى معالجتيا بإتباع ا
 ولكي يتـ ذلؾ البد مف توافر شروط في المشكالت التي يعرضيا المدرس في الموقؼ التعميمي:

  تتضػػمف كػػؿ مشػػكمة بعػػدًا انفعاليػػًا ال بػػد أف يأخػػذه المػػدرس باالعتبػػار فػػي تعميمػػو لميػػارات حػػؿ
 المشكالت.

 ؿ المشػػكالت( غيػػر مألوفػػة، فػػإذا حػػ اسػػتراتيجيةمظمػػة ) تمشػػكمة التػػي تنػػدرج تحػػالبػػد أف تكػػوف ال
كانػػت كػػذلؾ فإنيػػا ال تعػػدو أف تكػػوف نوعػػًا مػػف التػػدريب أو المػػراف المتكػػرر الػػذي يمكػػف التعامػػؿ 

 معو بصورة آلية دوف مجيود عقمي يذكر.
 .أف تكوف المشكمة مناسبة لمستوى الطمبة ومثيرة الىتماماتيـ 
  أف تكوف واقعية وقابمة لمحؿ(Pawson, Fournier, et al, 2006, 103-116). 
  أف يكػوف معالجػػة المشػػكمة مجػػاؿ لممارسػػة الطريقػػة العمميػة لحػػؿ المشػػكالت فػػي مختمػػؼ ميػػاديف

 الحياة.
 .أف تتيح المشكمة فرصًا لمرجوع إلى مصادر المعرفة 
  بأىمية وقيمة المشكمة وحاجتيـ إلى معالجتيا. الطمبةأف يشعر 
  ،(93، 2003أف تكوف مرتبطة بأىداؼ الدرس )عبد اهلل. 
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 اسػتراتيجيةبعض اإلجرا ات التي يمكف استخداميا في أثنػا  تػدريس  Bransfordيقترح برانسفورد و 
 حؿ المشكالت وىي:

 .دراسة جوانب المشكمة 
 .التعرؼ عمى الصورة العامة الكاممة دوف العناية بالتفاصيؿ 
 .عدـ إبدا  الحكـ إال بعد جمع البيانات 
  الكممات والرموز وطرح األسئمة والتنويع في صياغتيا.تبسيط المشكمة باستخداـ 
  التعػػػػديؿ فػػػػي طريقػػػػة وأسػػػػموب عػػػػرض المشػػػػكمة والتعامػػػػؿ المػػػػرف مػػػػع المعالجػػػػة واخبػػػػار صػػػػحة

 (.47، 2003الفرضيات )فارس، 
أف تنمية ميارات الطمبة في حؿ المشكالت ال تتطور في حصة دراسية واحدة بؿ إنيا  ةرى الباحثتو 

حصة، وأف يكػوف المػدرس قػادرًا  تدريس حؿ المشكالت يوميًا وفي كؿارية، لذلؾ ينبغي تحتاج إلى االستمر 
عمى حؿ المشكالت بأسموب عممي صحيح، ويعرؼ المبادئ واالستراتيجيات الالزمػة لػذلؾ، وأف يتأكػد مػف 

فػػي ييػػا لحػػؿ المشػػكمة قبػػؿ شػػروعيـ يمتمكػػوف الميػػارات والمعمومػػات األساسػػية التػػي يحتػػاجوف إل الطمبػػةأف 
إلػػى العمػػؿ الجمػػاعي وغػػرس قيمػػة التعػػاوف فػػي نفوسػػيـ  الطمبػػةلػػؾ، كمػػا ينبغػػي عمػػى المػػدرس أف يوجػػو ذ

 وتجريب استراتيجية التوصؿ إلى الحؿ عمى مشكالت جديدة تسيؿ عممية انتقاؿ التعمـ في مواقؼ أخرى.
 حل المشكالت: استراتيجيةشروط تحسين أداء  .6

 تحسيف ظروؼ حؿ المشكالت وىي كاآلتي:ىناؾ مجموعة شروط  يمكف مف خالليا 
 استدعاء جميع المفاىيم والمبادئ المتعم:ة بالمشكمة:-6-1

استدعا  كؿ ما لدييـ مف معرفة أو خبػرة أو مبػادئ ثػـ إيجػاد العالقػة السػبيبة بػيف  الطمبةيطمب مف 
ا الفيػـ يسػيـ ا، وىػذىذه الظروؼ لموصوؿ إلى إدراؾ المشكمة بطريقة أكثر عمقًا، وفيميا واستيعاب أبعادى

 القة بيف أجزا  المشكمة.عفي صياغة وتحديد ال
 ببعض التوجييات والتعميمات: الطمبةتزويد  -6-2

وذلؾ يساعد عمى استيعاب المشكمة وتنظيـ األفكار والخبرات، وتوجيييـ إلى الحؿ بإتباع الخطوات 
 األساسية في حؿ المشكمة.

 االستعداد والتأىب لحل المشكمة: -6-3
حػؿ المشػكالت، ألنػو يػؤدي إلػى تييئػة  اسػتراتيجيةالعوامػؿ المسػاعدة فػي تحسػيف يعد االسػتعداد مػف 

الطالب وتوجيو انتباىو إلى المشػكمة، كمػا أنػو يشػكؿ نوعػًا مػف القابميػة والميػؿ، يتطػور عػادة فػي االسػتعداد 
 لمحؿ، وحتى تتشكؿ القابمية البد مف توافر درجة مف الممارسة والتدريب.

 أىمية الخبرات االكتشافية واالست:صائية: -6-4
 بالمقارنة مع األساليب األخرى. تحؿ المشكالاستراتيجية االكتشاؼ واالستقصا  تطور ميارة 
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 إدراك العالقة المتزايد بين المبادئ التي تربط مفاىيم حل المشكمة وموقف حل المشكمة.-6-5
 توفر البدائل المختمفة لحل المشكمة: -6-6

بمبدأ أف أية مشكمة ليا عدد كبير مف البدائؿ التي تشكؿ حػاًل، وبػذلؾ  الطمبةخالؿ تزويد  وذلؾ مف
، 2001( و )منصػػور، 700-699، 2000تزيػػد درجػػة المرونػػة واتسػػاع األفػػؽ لػػدييـ )قطػػامي وآخػػروف، 

356-357.) 
 حل المشكالت: استراتيجيةاستراتيجيات التعميم والتعمم لتحسين  .7

حػػؿ المشػػكالت تعتبػػر األكثػػر  اسػػتراتيجيةيجيات التػػي يمكػػف إتباعيػػا لتعمػػيـ توجػػد عػػدد مػػف االسػػترات
 انتشارًا واستخدامًا وىي كما يمي:

 ويشتمؿ ىذا المنحى عمى عدد مف الخطوات:المنحى المبرمج في حل المشكالت:  -7-1
  .تقديـ المشكمة عمى ىيئة سؤاؿ شفوي أو مكتوب 
  جابات.دىا بشكؿ منطقي واالستماع إلى اإلاطرح الحموؿ وخطوات إيج الطمبةالطمب إلى 
  بتغذية راجعة مباشرة. الطمبةتزويد 
  بتمميحات حوؿ الخطوات الالحقة بعد اجتياز الخطوات الناجحة. الطمبةتزويد المدرس 
 .التعزيز 
 الطري:ة المصطنعة: -7-2

قػد يتعػرض ليػا التػي قؼ مصطنع شػبيو بػالمواقؼ الحقيقػة ىذه الطريقة بوضع المتعمـ في مو  وتكوف
ًا أو مشػػكمة حقيقيػػة، ومػػف ثػػـ تزويػػده بالتغذيػػػة قفػػيػػو التعػػرؼ إزا ىػػا كمػػا لػػو كانػػت مو ويطمػػب إل ،فيمػػا بعػػد

 الراجعة مف الموقؼ نفسو.
 طري:ة التدرب في  موقف العمل: -7-3

في ىذا اإلطار تستخدـ المشػكالت الحقيقػة فػي مواقػؼ عمميػة واقعيػة، ويتطمػب تطبيػؽ ىػذه الطريقػة 
بيئة عممية يمارس الطالب فييا عممو، باإلضافة إلى توافر مدرس كؼ  يراقب العمؿ ويزود بالتغذية  توافر

 الراجعة في الوقت المناسب.
 استراتيجية استمطار األفكار: -7-4      
، والعوامػؿ وتبصػيرىـ بكػؿ جوانبيمػا الطمبػةمػف تقوـ ىذه االستراتيجية عمى طرح المشكمة أمػاـ فريػؽ       

المؤثرة فييا، ثػـ الطمػب إلػييـ تقػديـ الحمػوؿ الفوريػة الشػفوية، ويقػـو المػدرس بتػدويف ىػذه الحمػوؿ وتصػنيفيا 
دوف محاولػػػة تقويميػػػا، وبػػػذلؾ يػػػتمكف مػػػف جمػػػع أكبػػػر عػػػدد ممكػػػف مػػػف الحمػػػوؿ المقترحػػػة وبالتػػػالي اختيػػػار 

 المناسب منيا.
 
 



إلطار اننظريا                                                                          :نثانثانفصم ا  

 

39 
 

 استراتيجية التفريق والتجميع: -7-5
تراتيجية عمػػػى تحميػػػؿ المشػػػكمة المطروحػػػة، ثػػػـ تقػػػديـ أكبػػػر عػػػدد ممكػػػف مػػػف األسػػػباب تقػػػـو ىػػػذه االسػػػ      

 حاولػة اسػتثنا  الحمػوؿ واحػدًا بعػدوالعوائؽ التي قد تكوف سببًا ليا، والتفكير في كؿ واحد منيا عمى حدة وم
سػابقة كميػا اآلخر عف طريؽ التجربة، واقتراح مجموعة مف الحموؿ الجديدة عندما تفشؿ الحموؿ المقترحة ال

وتجربتيػػػػا إلػػػػى أف يتوصػػػػؿ لمحػػػػؿ المنشػػػػود وىكػػػػذا يػػػػتـ تضػػػػييؽ مسػػػػار المشػػػػكمة تػػػػدريجيًا )عمميػػػػة التجميػػػػع 
 واالختزاؿ(.

 وتتمثؿ بالخطوات الثالث اآلتية: استراتيجية تحميل الوسائل وال ايات: -7-6
  ع المرغوب في ضو  المعطيات المتوافرة.ضتحديد الوضع الراىف لممشكمة والو 
 )محاولة حصر الفروؽ بيف الوضعيف )الواقع، المتوقع. 
 ؾ يػػتـ دفػػع الواقػػع باتجػػاه المتوقػػعالسػػعي لتقميػػؿ الفػػروؽ تػػدريجيًا بتػػوفير النػػواقص الممكنػػة، وبػػذل 

 .(227-225، 2009الحيمة، ؛ )مرعي
 استراتيجية المشكالت المماثمة: -7-7

حػػؿ مشػػكمة مػػف خػػالؿ العػػودة إلػػى مشػػكمة مماثمػػة ليػػا مػػف حيػػث المعالجػػة أو مػػا  ىوىػػي التوصػػؿ إلػػ
يطمؽ عمييا اسـ القياس، وقد تكوف المشكمة القديمة أسيؿ بالنسبة لمفرد ألنو يدرؾ حميا خصوصًا إذا كاف 

تال ـ ىو مف توصؿ إلى الحؿ، ولكف الخطورة منيا أف يكوف التشبيو بيف حؿ المشكمة القديمة والقائمة ال ي
 تمامًا، مما يزيد مف عقبات الموقؼ.

 استراتيجية العمل لمخمف: -7-8
ؿ مشػػػكمة تكػػػوف حالتيػػػا الراىنػػػة معروفػػػة، ولكػػػف الطريػػػؽ غيػػػر وتسػػػتخدـ ىػػػذه االسػػػتراتيجية عنػػػد حػػػ

معػػروؼ فالبحػػث الخمفػػي يقػػود إلػػى الحالػػة الراىنػػة المعروفػػة، أي إلػػى النقطػػة التػػي وصػػمت إلييػػا المشػػكمة، 
وعنػدما يصػعب عميػو البحػث مػػف ىػذه النقطػة )أ( إلػى )ب( فإنػو يعتمػػد  ،الػب مػف النقطػػة )أ(حيػث يبػدأ الط

 (.40، 2003عمى المسار العكسي مف )ب( إلى )أ( )فارس، 
 اسػتراتيجيةلتي يمكػف مػف خالليمػا تحسػيف بيف نوعيف مف االستراتيجيات ا Kellerبينما يميز كيمر 
تػدعى اسػتراتيجيات التػدريس والتػي يكػوف المػدرس محورىػا ولػو الػدور  :األولاى، الطمبػةحؿ المشكالت لدى 
فيي استراتيجيات المنيػاج والتػي يكػوف المػتعمـ محورىػا وتقػـو عمػى سمسػمة مػف  :الثانيةاألساسي فييا، أما 

 الخطوات، وفيما يمي توضيح لتمؾ االستراتيجيتيف:
 :Pedagogical Strategiesأواًل: استراتيجيات التدريس      

، الطمبػةتسمح ىذه االستراتيجيات لممدرس عمى خمػؽ بيئػة تعمػـ صػفية، وتقويػة الػروابط بينػو وبػيف   
وتنميػػة ميػػاراتيـ فػػي حػػؿ المشػػكالت، فمػػثاًل يسػػتطيع المػػدرس فػػي اليػػوـ األوؿ مػػف بػػد  العػػاـ الدراسػػي أف 

عمػى التعبيػر عػف آرائيػـ مػف دوف  الطمبػةيجري مناقشة مفتوحة حوؿ طبيعة المػادة التػي يدرسػيا، وتشػجيع 
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وتشػجيعيـ عمػى  الطمبػةتوتر أو خجػؿ، بػذلؾ يػتمكف المػدرس مػف تحديػد المعوقػات النفسػية والعاطفيػة لػدى 
ىنػػاؾ اسػػتراتيجيات  ي ذو طبيعػػة مشػػكمة، إضػػافة إلػػى ذلػػؾطػػرح األسػػئمة بجػػرأة عنػػد تعرضػػيـ لموقػػؼ تعميمػػ

قنػاعيـ بػأف كػؿ  أخرى فعالة، تتضمف القبوؿ بالمحاوالت أو الفرضيات المتعددة إليجػاد الحمػوؿ لممشػكمة، وا 
ا يفشػموا فػي المػرة ممشكمة تحتمؿ أكثر مف حؿ، كذلؾ السماح لمطػالب بإعػادة تنفيػذ واجبػاتيـ المنزليػة عنػد

 .حؿ المشكالت استراتيجية األولى، وذلؾ يساعد في زيادة تحصيميـ الدراسي وتنمية مياراتيـ في
راتيجيات تخفػػض مػػف مسػػتوى القمػػؽ عنػػد الطالػػب، ألنيػػا ال تركػػز عمػػى نشػػاط إف مثػػؿ االسػػت تػػرى الباحثػػة

 الطالب بمفرده، بؿ عمى نشاطو ضمف المجموعة.
 :Methodological Strategiesثانيًا: استراتيجيات المنياج )المنيجية(     

تحديػد يكوف المتعمـ المحػور األساسػي فييػا، وىػي تقػدـ سمسػمة مػف الخطػوات المسػاعدة لمطػالب فػي 
 طري:ة الموغاريتم وطري:ة الييرستيك. :وليا نوعاف ىما ،وحؿ المشكمة الجديدة الحقيقية

 (Algorithmic methodsطري:ة الموغاريتم ) -
مجموعػة مػف المبػادئ عمػى تػدريجي تقوـ ىػذه الطريقػة عمػى سمسػمة مػف الخطػوات المحػددة، وبشػكؿ 

ضيات، وتسير وفؽ خطػوات تدريجيػة تقػود إلػى حػؿ ياتستخدـ ىذه الطريقة في الر و لتحقيؽ أىداؼ الدرس، 
المسائؿ مف خالؿ تطبيؽ خوارزمية محددة كأف يبدأ الطالب بالجمع ثـ الطرح فالضرب والقسمة، وتستخدـ 

 (.,Keller 1999(490 ,شكالت تقميدية( ىذه الطريقة عند حؿ المسائؿ السيمة والواضحة الحؿ )م
 (:Heuristic Methodطري:ة الييرستيك )الكشفية( ) -

تقػػـو ىػػذه الطريقػػة عمػػى مسػػاعدة المػػتعمـ الكتشػػاؼ األشػػيا  بنفسػػو، وتعتمػػد عمػػى خطػػط عامػػة قائمػػة 
 (. , 495Keller, 1999عمى توليد الحموؿ واكتشافيا لحؿ المشكالت ومعالجتيا )

حػػؿ المشػػكالت لمطػػالب، ىػػو أف نعمميػػـ  سػػتراتيجيات لتػػدريس وتعمػػيـؿ االضػػأف أف (إبػػراىيـ)ويػػرى 
كيؼ يسألوف أنفسيـ أسئمة خاصة بالحؿ، وأف توفير مجموعة مف األسئمة لمطالب وجعميـ يسألوف أنفسيـ 
ىذه األسئمة عند محاولتيـ حؿ المشكمة ىي خطوة أولية جيدة نحو تعميميـ حؿ المشكالت، وعنػدما يواجػو 

لمدرس أف يساعده في صياغة أسئمة يسأليا لنفسو، تسػاعده فػي الطالب صعوبة أثنا  حؿ المشكمة، فعمى ا
طريقػػة الحػػؿ أو اعطػػا  الطالػػب صػػورة محػػددة لحػػؿ تمػػؾ الحػػؿ، وذلػػؾ بػػداًل مػػف أف يقػػوـ المػػدرس بػػاقتراح 
ذات  تشاؼ طرقيـ الشخصية لحؿ كؿ مشػكمةعمى اك الطمبةالمشكمة، وىذا المدخؿ غير المباشر لمساعدة 

مػػداخؿ عامػػة لحػػؿ مجموعػػات كاممػػة مػػف المشػػكالت، فػػإذا قػػاـ المػػدرس بأعػػداد  الطمبػػةفعاليػػة، ألنيػػا تعمػػـ 
خطوات وقوائـ جاىز لمطالب دوف مشاركتيـ، فإنيـ قد يتعمموف ميارة الحػؿ ألنمػاط معينػة مػف المشػكالت 

 (. 2043، 2004ولكنيـ ال يستخدمونيا في مواقؼ أخرى )إبراىيـ، 
ديػػػد منيػػػا والتػػػي تتشػػػابو إلػػػى حػػػد مػػػا مػػػع االسػػػتراتيجيات إضػػػافة إلػػػى تمػػػؾ االسػػػتراتيجيات ىنػػػاؾ الع

 المذكورة ومنيا: 



إلطار اننظريا                                                                          :نثانثانفصم ا  

 

41 
 

 دراسة أمثمة محمولة. -
 العمؿ عمى تبسيط المشكمة. -
 تقسيـ المشكمة إلى أجزا . -
 استراتيجية العمؿ لألماـ. -
 استراتيجية الحاالت لألماـ. -
 استراتيجية الحاالت المتطرفة  -
 استراتيجية صعود التؿ. -
 .( , 496Keller, 1999) عالة في حؿ المشكالتفأو الطرؽ الالمزج بيف الخطط  -

 حل المشكمة والميارات المتضمنة فييا:استراتيجية خطوات  .8
تيتـ المناىل واالسػتراتيجيات الحديثػة فػي جميػع دوؿ العػالـ بتنميػة التفكيػر وميػارات حػؿ المشػكالت 

يا بالتفكير، حؿ المشكالت أىميتيا مف عالقت استراتيجيةغرفة الصؼ وخارجيا. وتستمد لدى الطمبة داخؿ 
أف خطوات حػؿ المشػكالت عمػى صػمة بخطػوات التفكيػر العممػي وىػذا يعنػي أف قػدرة  (جوف ديوي)إذا يرى 

الطالب عمى حؿ المشكالت أنما ما يدؿ عمى اكتسابو لميارات التفكير العممي وتنميػة قدرتػو عمػى مواجيػة 
وخطوات التفكير العممي، وقدرة  مواقؼ الحياة المختمفة، إذا أف مراحؿ وخطوات حؿ المشكالت ىي مراحؿ

الطالػػب عمػػى اجتيػػاز كػػؿ خطػػوة إنمػػا يػػدؿ عمػػى اكتسػػابو لمميػػارة المتضػػمنة فييػػا، واجتيػػازه لكافػػة الخطػػوات 
، 2003يعني اكتسابو لميارات حؿ المشكالت داخؿ غرفة الصؼ وفي مواقؼ الحياة الحقيقية )المصػري، 

18.) 
 نماذج لميارات حل المشكالت: -8-1

الكثير مف التربوييف وعمما  النفس المعنييف، وضع نماذج تصؼ عممية حؿ المشػكمة، ومػنيـ حاوؿ 
ر ممػػػػا  الػػػػنفس التػػػػرابطييف أمثػػػػاؿ سػػػػكن، وعHayes، وىػػػػايز Rosmanروسػػػػماف ، و Dewy جػػػػوف ديػػػػوي

Skinner وثورنػػديؾ ،Thorndik وعممػػا  الغشػػطالت وعمػػى رأسػػيـ كػػوىمر ،Kohler باإلضػػافة إلػػى مػػا ،
(، حيػػث 284، 2005)زيتػػوف،  مػػؾ العمميػػةمػػف اقتراحػػات لوصػػؼ ت George Polyaوليػػا قدمػػو جػػورج ب

قػػاموا بوضػػع عػػدد مػػف الخطػػوات الموجيػػة التػػي يمكػػف االسترشػػاد بيػػا عنػػد حػػؿ المشػػكمة وفيمػػا يػػأتي بعػػض 
 النماذج:
 :Klingnerنموذج كمين نر  -8-1-1

المعرفيػة التػي تتضػمف عػدد مػف  مػف الميػارات فػوؽتعػد حػؿ المشػكالت  اسػتراتيجيةأف  يرى كمينغنر
ا ينشغؿ الفرد في موقؼ حؿ المشكمة، أو مالميارات العميا والتي تقوـ بإدارة نشاطات التفكير وتوجيييا عند

اتخػػاذ القػػرار، وىػػذا يعنػػي أف يعمػػؿ الطالػػب بالعمميػػات اإلدراكيػػة فػػوؽ المعرفيػػة التػػي تسػػاعد عمػػى الضػػبط 
مرة لموصػوؿ إلػػى القػرار، وىػذا يعنػػي أف يعمػؿ الطالػب بالعمميػػات والػتحكـ بمعموماتػو وتنظيميػا بصػػورة مسػت
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اإلدراكية فوؽ المعرفية التي تساعد عمى الضبط والتحكـ بمعموماتو وتنظيميا بصورة مستمرة لموصػوؿ إلػى 
 ىي: خطواتالقرار الذي يعتبره حاًل لممشكمة وتطوير استراتيجية منظمة لحؿ المشكمة وقد حددىا بخمس 

 .يد المشكمةميارات تحد -
 ض.صياغة الفرو   -
 .اختبار صحة الفروض -
 .التفسير  -
 (klingner, et al, 2007, 101-125).  التعميـ  -

 :(Hayes)نموذج ىايز  -8-1-2
اقترح ىايز نمطػًا تسمسػميًا فػي حػؿ المشػكالت، وعػرؼ ىػذا النمػوذج باسػمو ويتضػمف أساسػية ينبغػي 

 حؿ المشكالت وىي: استراتيجيةاتباعيا عند تعمـ 
 . تحديد المشكمة 
 .يضاحيا  تمثيؿ المشكمة وا 
 .اختيار خطة لمحؿ 
 .إيضاح خطة لمحؿ 
 .االستنتاج 
  ،(.453، 2008التحقؽ والتقويـ )قطامي 
 :(Rosman)نموذج روسمان  -8-1-3

 : خطواتتبارىا عممية فإنيا تضـ ست حؿ المشكمة باع استراتيجيةافترض روسماف أف 
  الشعور بالصعوبة التي يواجييا الفرد.االحساس بوجود مشكمة ما، أو 
 .تحديد وبنا  المشكمة 
 .جمع المعمومات واختبارىا والتفكير في كيفية استخداميا 
 .تحيد مجموعة مف الحموؿ والبدائؿ المتعمقة بالمشكمة 
  .اختبار الحموؿ ونقدىا وتقييميا 
 .صياغة الفكرة الجديدة وتنفيذىا 
 :(syert)نموذج سيرت  -8-1-4

بعػػػض العمميػػػات العامػػػة لحػػػؿ المشػػػكمة وىػػػي بمثابػػػة قػػػوائـ مػػػف االسػػػتراتيجيات غيػػػر  (سػػػيرت)يػػػذكر 
 المنظمة كما يمي:

 .انظر إلى الصورة الكمية ال تنظر إلى التفاصيؿ 
 .ال تتسرع بإصدار الحكـ، ال تمـز نفسؾ بالموقؼ مبكرًا 
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 .اطرح أسئمة شفوية ذات أشكاؿ متنوعة 
 .كف مرنًا وتفحص مرونة فرضياتؾ 
  جع لمخمؼ.أر 
 .تقدـ بطريقة تتيح لؾ العودة لحمولؾ الجزئية 
 :(shtein)نموذج موريس شتاين  -8-1-5

 افترض موريس شتايف مراحؿ لمواجية المشكمة لموصوؿ إلى حموؿ غير عادية: 
 .مرحمة بنا  الفرضيات 
 .اختبار الفرضيات 
 .مرحمة التواصؿ مع اآلخريف 
  700، 2000 ،فو آخػػر و )قطػػامي  االختبػػار والتجريػػبإليػػو عػػف طريػػؽ تنفيػػذ مػػا يػػتـ الوصػػوؿ-

703). 
 :(Polya)نموذج بوليا  -8-1-6

قاـ جورج بوليا بوضع استراتيجية عامة تصمح لحؿ المشػكمة بشػكؿ عػاـ، والمشػكمة الرياضػية بشػكؿ 
 خاص حيث تتكوف مف أربع مراحؿ ىي: 

 .فيـ المشكمة 
 .وضع خطة لمحؿ 
 .تنفيذ خطة لمحؿ 
 مػف صػحة الحػؿ أو النظػر إلػى الخمػؼ التحقػؽ (Bilqin, 2006, 101-106)،  ،المصػري(

2003 ،20). 
 :(Bransphord & shtein)نموذج برانسفورد شتاين  -8-1-7

قاـ كؿ مف برانسفورد وشػتايف بتقػديـ خمػس خطػوات تتضػمنيا جميػع اسػتراتيجيات حػؿ المشػكمة وقػد 
 التي تشير إلى الحرؼ األولى مف كؿ خطوة: (IDEAL)سمي ىذا النموذج المثالي 

  تحديد المشكمةIdeating the problem)). 
  تعريؼ المشكمة ووصفياDefiling the problem)). 
  )استكشاؼ االستراتيجيات )البحث عف الحؿ(Exploring strategies). 
  تطبيؽ األفكار إليجاد الحؿ((Acting on ideas. 
  البحػػػث عػػػف النتػػػائل(Looking for the effects ) ،(702، 2000)قطػػػامي وآخػػػروف ،

(482- 515Keller, 1999, ). 
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 خطوات حل المشكالت: -8-2
 األدب التربوي عمييا وىي: وذلؾ التفاؽ في ىذه الدراسة، التصنيؼ اآلتي ةالباحث توقد اعتمد

 الشعور بالمشكمة وتحديدىا: -8-2-1
حؿ ليا ومعرفة أسبابيا، ال سيما إذا كانت المشكمة مبحث إلى للطالب بالمشكمة يؤدي بو اإف شعور 

عمى ميارات التفكير العممي وحػؿ المشػكالت، تتطمػب مواجيػة  الطمبةذات معنى بالنسبة لو، إذ أف تدريب 
بػأف ىنػاؾ مشػكمة يػراد  الطمبػةبمشػكالت حقيقيػة ذات مغػزى بالنسػبة ليػـ، فمػف الضػروري أف يشػعر  الطمبة

يواجيػػوف مشػػكمة حقيقيػػة، وشػػعور  الطمبػػةافر ىػػذا الشػػعور ال يمكػػف القػػوؿ أف إيجػػاد حػػؿ ليػػا، ومػػا لػػـ يتػػو 
الطالب بالمشكمة يسيؿ عممية تحديدىا وتعريفيا تعريفًا واضػحًا، وبيػاف عناصػرىا، ليػتـ لػو دراسػتيا بطريقػة 

عمػػى ميػػارة صػػياغة المشػػكالت بعبػػارات محػػددة  الطمبػػةصػػحيحة ويوجػػو جيػػوده لحميػػا، وينبغػػي أف يتػػدرب 
 .(174، 2009)الطناوي، تيـ الخاصة، ويمكف تحديد المشكمة عمى شكؿ يتطمب البحث عف الحؿوبمغ

 جمع المعمومات حول المشكمة: 8-2-2
بعػػد تحديػػد المشػػكمة بعبػػارة عامػػة أو عمػػى ىيئػػة سػػؤاؿ يصػػبح مػػف السػػيؿ جمػػع المعمومػػات والبيانػػات 

بالمشػكمة وتنظػيـ المعمومػات التػي تػـ جمعيػا بجمػع البػراىيف المتعمقػة  الطمبػةالمتصمة بيا، وذلػؾ بػأف يقػـو 
والتي يمكف أف تسيـ في تفيـ جوانب المشػكمة والػتخمص ممػا لػيس لػو عالقػة قويػة بيػا، وال تقتصػر عمميػة 
جمع المعمومات عمى مرحمة مف المراحؿ بؿ تتـ في جميع مراحؿ تحميؿ وحػؿ المشػكمة، وينبغػي أف يطػرح 

 األسئمة اآلتية:الطالب عمى نفسو وبتوجيو مف المدرس 
  ما العناصر األساسية التي تتكوف منيا المشكمة. 
  أيف ومتى وكيؼ تحدث المشكمة. 
  لماذا تحدث المشكمة بيذه الكيفية. 
  ما العناصر التي يمكف والتي ال يمكف التحكـ بيا لحؿ المشكمة. 
  ما مدى تأثير وتداعيات تمؾ المشكمة. 

عمػػى كثيػػر مػػف الميػػارات مثػػؿ ميػػارة الرجػػوع إلػػى المصػػادر  الطمبػػةومػػف خػػالؿ ىػػذه العمميػػة يتػػدرب 
جػػػػرا  التجػػػػارب الصػػػػرايرة ؛ )طوالبػػػػة والمراجػػػػع لجمػػػػع المعمومػػػػات واسػػػػتخداـ شػػػػبكة االنترنيػػػػت والمالحظػػػػة وا 

 .(201-200، 2010وآخروف، 
 وضع الحمول )الفروض(: -8-2-3

لطبيعػة المشػكمة وتفيػـ جوانبيػا المختمفػة، يتطمػب مػنيـ تحػت توجيػو المػدرس،  طمبػةالفي ضػو  فيػـ 
ض مجموعة مف الحموؿ لممشكمة، اعتمادًا عمى المعمومات التي تـ جمعيػا وتنظيميػا وتفسػيرىا، وعمػى اافتر 

 عمى وضع الحموؿ المناسبة وأف يناقشيا معيـ. الطمبةأف يشجع المدرس 
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رحمة بأنيا المخزوف االبتكاري لعممية حؿ المشكالت، حيث أنيا تختص بػإفراز أكبػر وتعرؼ ىذه الم
 عدد مف األفكار مما يؤدي إلى تعدد احتماالت الوصوؿ إلى الحؿ األمثؿ وذلؾ مف خالؿ:

 .حصر جميع الحموؿ التي يمكف أف تحقؽ اليدؼ 
 .االبتكار واإلبداع في طرح الحموؿ 
 تحميؿ مبدئي إلمكانية التنفيذ. 
 .استبعاد الحموؿ التي يتـ التأكيد مف عدـ قابميتيا لمتنفيذ 
 .التوصؿ إلى الحموؿ القابمة لمتنفيذ 
 التح:ق من صحة الحمول: -8-2-4

الموضػػػوعة لممشػػػكمة، وذلػػػؾ بالمالحظػػػػة الحمػػػوؿ لتحقػػػؽ مػػػف مػػػدى صػػػحة االخطػػػوة  فػػػي ىػػػذه ويػػػتـ
لطبيعػػة المشػػكمة، ومػػف ثػػـ  بػػة عمػػى ذلػػؾ تبعػػاً والتجربػػة الموضػػوعية العمميػػة المنظمػػة، ودراسػػة اآلثػػار المترت

اختيار أنسب الحموؿ التي تبدو أنيػا تسػاعد فػي الوصػوؿ إلػى الحػؿ، وحينيػا يػتـ اسػتثنا  أو رفػض الحمػوؿ 
 دـ التمسؾ بالفروض التي يثبت عدـ صحتيا.عيع الحموؿ لممناقشة العممية، مع األخرى بعد إخضاع جم

، أف ينػاقش كػؿ حػؿ عمػى أسػاس الطمبػةصػحة الحمػوؿ مػع وينبغي أف يحرص المدرس عنػد مناقشػة 
أنفسػػيـ الػػذيف  الطمبػػةلخطػػوة خبػػرة امػػا يعرفػػو الطالػػب ولػػيس عمػػى أسػػاس مػػا يعرفػػو ىػػو، فػػالميـ فػػي ىػػذه 

 رة المدرس.بيس ختواجييـ المشكمة ول
 االستنتاج والتعميم: -8-2-5

عمػػػى اسػػػتخدـ المناقشػػػة  اعتمػػػاداً إف الحػػػؿ الػػػذي تػػػـ اختبػػػاره ىػػػو االسػػػتنتاج الػػػذي تػػػـ الوصػػػوؿ إليػػػو 
والحوار بصورة عممية، ويمكف عمؿ التعميـ مف خالؿ إجرا  عدد مف التجارب التػي تػدعـ االسػتنتاج الػذي 
تػػـ الوصػػوؿ إليػػو، واالسػػتفادة منػػو وتطبيقػػو عمػػى مواقػػؼ ومشػػكالت مشػػابية، حيػػث ال تتوقػػؼ قيمػػة النتيجػػة 

عد أيضػًا فػي الوصػوؿ ة موضػع الدراسػة فحسػب، بػؿ تسػاالتي توصؿ إلييا الطالب عمى أنيا  تحؿ المشكم
)الفػػػتالوي،  تسػػػير مواقػػػؼ أو ظػػػواىر أخػػػرى جديػػػدةشػػػمؿ وأعمػػػؽ ويمكػػػف اسػػػتخداميا فػػػي أإلػػػى تعميمػػػات 

2005 ،568.) 
فػػي النيايػػة يمكػػف القػػوؿ أف الباحثػػة قػػد عرضػػت باختصػػار بعػػض المواضػػيع والفقػػرات النظريػػة ذات 

وسػتتناوؿ الباحثػة فػي العػرض القػادـ باختصػار بعػض الفقػرات النظريػة الصمة باستراتيجية حؿ المشكالت، 
فػػي  عمػػـ األحيػػا وأىميػػة تدريسػػيا، باإلضػػافة إلػػى أىػػداؼ تػػدريس مػػادة  عمػػـ األحيػػا موضػػحة مفيػػـو مػػادة 

 المرحمة الثانوية.
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  عمم األحياءالمبحث الثاني: 

لمواكبة التطورات العالمية تسعى المؤسسات التربوية التعميمية في الجميورية العربية السورية      
المتالحقة ومفرزاتيا، عبر تحديث بنية مناىجيا التعميمية وتطوير أىدافيا لتنسجـ مع الواقع، فجا  مشروع 

( مبني وفؽ أسس ومداخؿ تتفؽ 2006المعايير الوطنية لمناىل التعميـ العاـ ما قبؿ الجامعي عاـ )
مية بكافة عناصرىا لممواد التعميمية المختمفة عامًة ومادة ومتطمبات المجتمع، ليحدد مسار العممية التعمي

الجميورية  المطورة في عمـ األحيا خاصًة، إذ يتبيف مف خالؿ مشروع التطوير لمناىل  عمـ األحيا 
تزويد المتعمميف بالمضاميف المعرفية  ىو عمـ األحيا ية األساسية مف تدريس سورية عمى أف الغاال العربية

كسابيـ عدادىـ لممواطنة الصالحةى والميارات المالئمة وا   أساليب التفكير العممي واالتجاىات العممية، وا 
 أىدافياوأىميتيا و ، عمـ األحيا عمى ماىية مادة  يجازبتسميط الضو  بشي  مف اإل ةقوـ الباحثتلذلؾ      

 .وفيما يمي عرض موجز لما تـ ذكره في المرحمة الثانوية
 :عمم األحياءمفيوم  -1

نظرًا لمدور الكبير الذي تقوـ بو مف تنمية التفكير العممي  مف المواد اليامة لمطالب عمـ األحيا  تعد مادةو 
والمالحظة والتطبيقات العممية واالستنتاجات السميمة، بما ينسجـ مع التجديدات التربوية التي تشيدىا 

 (.4، ص2002التربية في جميع المجاالت )وزارة التربية، 
 المفاىيـ مف متكامؿ نسيل بأنيا عمـ األحيا  السورية العربية الجميورية في يةالترب وزارة عّرفتوقد 

 تفسير في تساعدنا والتي فييا العممي والتفكير البحث وطرائؽ العممية والنظريات والقوانيف والمبادئ
 وتضـ مشكالتو، وحؿ والمجتمع التكنولوجيا مع التفاعؿ مف وتمكننا والكونية والبيولوجية الطبيعية الظواىر
  .والكوف واألرض والصحة والبيئة واألحيا  والكيميا  الفيزيا : اآلتية المجاالت

المتكاممة، جعمتو ال ينعزؿ وظيفيا عف المشكالت االجتماعية  عمـ األحيا كما أف طبيعة وشمولية منيل 
 (238-239، ص1892)العاني،  ليا عالقة بحياة الطالب ومجتمعو والصحية التي
وسيمة تمكف التالميذ مف تأمؿ وكشؼ العالـ الذي يحيط بيـ بيدؼ الحصوؿ عمى  بأنياوعرفت أيضًا 

المعرفة والمعمومات المتعمقة بسموؾ األحيا  وخصائصيـ وأسباب الظواىر الفيزيائية والكيميائية وصالتيا 
عممية واالستنتاجات بحياتنا والبيئة والمجتمع، وبما يمكف مف تنمية المالحظة والتفكير العممي والتطبيقات ال
 (.4، ص2009السميمة وممارسة السموؾ الصحيح القائـ عمى فيـ الحقائؽ لدى التالميذ. )وزارة التربية، 

 :عمم األحياءطبيعة مادة  -2
باعتباره منياجًا متكاماًل مع غيره مف المناىل التعميمية  عمـ األحيا يمكف فيـ طبيعة منياج مادة      

صية أىدافو والمحتوى التعميمي الذي يقدمو لممتعمـ بطرائؽ تعميمية األخرى، إال أنو يتميز عنيا بخصو 
في محتواه مكونات العالـ الطبيعي الحية وغير  عمـ األحيا متعددة وبوسائؿ مختمفة، حيث يتناوؿ منياج 
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الحية وتيدؼ إلى تحقيؽ تفاعؿ الفرد المتعمـ مع عالمو الطبيعي ومكوناتو عبر البحث والتقصي 
لتجريب مما يسيـ في تنمية تفكير المتعمـ وبالتالي بنا  شخصيتو بناً  متكاماًل في الجوانب والمالحظة وا

المختمفة، وىذا ما أشارت إليو وزارة التربية في الجميورية العربية السورية في وثيقة المعايير الوطنية 
رع مف فروع أف لكؿ ف حيث تشير إلى تأكيد ؛عمـ األحيا لممناىل في توضيحيا لطبيعة منياج مادة 

المعرفة طبيعتو الخاصة، تميزه عف غيره مف فروع المعارؼ األساسية األخرى، وتشمؿ ىذه الطبيعة البنية 
التركيبية ليذا الفرع ومياديف وأىداؼ ومراحؿ تطوره والمسممات التي يرتكز عمييا وأساليب البحث والتفكير 

تعتمد عمى المالحظة والتجربة  عمـ األحيا ه فيو، وكؿ ما ىو ضروري لفيـ ذلؾ الفرع فيمًا جيدًا وىذ
 (.48، ص2002والقياس وسيمًة والتفكير العممي المحمؿ والمركب أسموبًا ومنيجًا) وزارة التربية، 

باعتبارىا مادة وطريقة في نفس الوقت قائمة عمى التجريب إضافًة إلى  عمـ األحيا إف طبيعة      
مف أف يتجرد مف  درسلحية وغير الحية  تفرض عمى المارتباطيا وتناوليا لمكونات العالـ الطبيعي ا

، إلى معمـ يركز عمى دور المتعمـ ويوفر لو فرص المشاركة اإليجابية عمـ األحيا الدور التقميدي في تعميـ 
في محاولة  بو سعيدي والبموشيوىذا ما أشار إليو أفي عممية التعميـ والتعمـ بجانبيو النظري والتطبيقي، 

في الغرفة الصفية، ولكف ما معنى ىذا  عمـ األحيا ىو سفير  عمـ األحيا إف معمـ  :لةتوضيح مقو 
 .الكالـ 
مادة تعتمد  عمـ األحيا تختمؼ عف طبيعة تدريس المواد األخرى، ف عمـ األحيا إف طبيعة تدريس      

عمى إشراؾ المتعمميف في النشاطات العممية والعممية، حيث يقوموف بممارسة مجموعة مف  بشكؿ كبير
 العمـ ومياراتو مثؿ: المالحظة واالستنتاج والتنبؤ والتصنيؼ والتجريب ...وغيرىا.عمميات 

 عمـ األحيا  درستفرض عمى م عمـ األحيا ل حيث نجد أف ىناؾ مجموعة مف األمور ترتبط بطبيعة مني
 ف يستخدـ طرائؽ وأساليب تدريس متنوعة، مف ىذه االمور ما يمي:أ
إذ ال يكفي أف يتعمـ  ؛فيـ المفاىيـ وفيـ العمميات مادة قائمة عمى أمريف أساسيف ىما عمـ األحيا  -

ليا الحصوؿ عمى تمؾ المتعمـ المفاىيـ والمعمومات فقط، بؿ عميو  فيـ العمميات العممية التي يتـ مف خال
 العمـ مادة وطريقة(.المفاىيـ )

تحقيؽ وأساليبو عمى  عمـ األحيا ذات طبيعة تجريبية، لذا ينبغي أف تركز طرائؽ تدريس  ألحيا عمـ ا -
 ذلؾ.

 ال تعمـ بمعزؿ عف التكنولوجية وعالقة ذلؾ بالمجتمع والبيئة التي يعيش فييا المتعمـ. عمـ األحيا  -
 مرئي، تتطمب نوعية خاصة مف طرائؽبعضيا مجرد غير محسوس وغير  عمـ األحيا طبيعة مفاىيـ  -

أبو سعيد والبموشي، ) التدريس التي تساعد عمى تقريب تمؾ المفاىيـ لممتعمميف وجعميا محسوسًة ليـ
2009، 22.) 
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فيناؾ الميارات تحقيقيا لدى المتعمـ متنوعة  عمـ األحيا بأف الميارات التي تسعى مادة  ةرى الباحثتو     
جتماعية التي تساعد المتعمـ عمى بنا  عالقات اجتماعية إيجابية وىناؾ ميارات التعمـ الذاتي والتنظيـ اال

دارة الوقت التي تتيح لممتعمـ تحمؿ مسؤولية تعممو وتنظيـ وقتو وميارات معرفية قائمة عمى جمع العمـ  وا 
 الحموؿتتيح لممتعمـ بإيجاد  مف خالؿ االستكشاؼ والبحث ومعالجة المعمومات وميارات التفكير التي

 المناسبة لممشكالت المختمفة بعد التفكير المنطقي حوليا.
 :عمم األحياءأىمية تدريس  -3

المتكاممة أصبح لو دورًا ميمًا وبارزًا في حياة الطالب ومجتمعو  عمـ األحيا في ظؿ طبيعة وشمولية منيل 
 عمى: الطمبةيؤدي إلى تشجيع جميع  عمـ األحيا لذا فإف تدريس  .مف الناحية االجتماعية والصحية

فيـ بيئة اإلنساف وتطبيؽ مجموعة المعارؼ والتجارب البشرية لمعالجة المشكالت التي تطرحيا ىذه  -
شاركة والتخيؿ والمبادرة والشعور بالم البيئة، وتنمي فييـ الرغبة في البحث العممي وتذوقو،

ي العالـ، بصورة عامة، والتوصؿ تدريجيًا إلى رؤية عممية ليذا ف الشخصية، وتقدير دور المدرس
 .العالـ

فيـ الطرائؽ العممية مثؿ االستفادة مف المعطيات وممارسة فكر منطقي وموضوعي وتحميمي  -
 ونقدي.

المجو  إلى أعماؿ تمييدية لكي يصبحوا قادريف عمى تصور التجارب وتحقيقيا وتقديـ مالحظات  -
 .خذ استنتاجات وصياغة تعميمات وتدقيقياواستخالص معطيات وأ

 .استخداـ لغة سيمة وموجزة يكمميا عند الحاجة ترقيـ رياضي وذلؾ لشرح الوقائع وتقييميا -

تحسيف قدرتيـ عمى استخالص دروس مف التجربة، وأف ينيوا أعماليـ بأنفسيـ ويعترفوا بأخطائيـ  -
 .ويحترموا آرا  اآلخريف

 لقدرات وتطبيقات مختمؼ المواد العممية وعالقاتيا المتبادلة.تعمـ معرفة نظاـ المفاىيـ وا -

 .الفيـ مفضؿ عمى االستظيار عف ظير قمب -

 العمؿ عمى أساس انموذجات عممية واالعتراؼ بفائدتيا وبحدودىا. -

االىتماـ بالعمـ مف أجؿ التمكف مف اختيار مينة نافعة ترضي الفكر في الميداف العممي أو التقني  -
 .والتقنيات عمـ األحيا يف الممحقة بأو في المياد

 .فيـ فمسفة العمـ وتاريخو ودوره في تطور العالـ الحديث -

تطبيؽ المعارؼ والطرائؽ العممية في الحياة، وفي كؿ يوـ، والتصدي لمشكالت عممية ذات نطاؽ  -
 .فردي ومحمي

 .(24-22، ص1892)وزارة التعمـ العالي،  اكتساب الشعور بالمسؤوليات االجتماعية -
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ويدركوف موف بالشعور اإلنساني، تكمف في تكويف أناس يتح عمـ األحيا أف أىمية تدريس  وترى الباحثة
تكويف أشخاص  فحوى العمـ وطرائقو، ويتصفوف بالشعور الصادؽ بمسؤولياتيـ االجتماعية وليس فقط في

  .فحسبعممييف 
 

 : في المرحمة الثانوية واألرض عمم األحياءأىداف تدريس مادة  -4

أىداؼ تدريس مادة عمـ األحيا  واألرض ال بد مف تحديد مفيوـ اليدؼ التربوي؛ قبؿ البد  بتحديد 
فاليدؼ التربوي ىو غرض تحاوؿ العممية التربوية أف تحققو بوسائميا المختمفة، في صورة تغيرات في 

ويصاغ اليدؼ في عبارة أو عبارات  سموؾ الطمبة وفي نموىـ وفي طرائؽ تفكيرىـ وعاداتيـ وقيميـ،
التغير الذي يجب أف يطرأ عمى الطمبة نتيجة خبرات تعميمية معينة، والعممية التربوية عبارة عف توضح 

تفاعؿ بيف الطالب والبيئة في ظروؼ معينة تساعده عمى النمو في االتجاه المرغوب فيو، ولما كانت 
كر بيا في الماضي، الطريقة التي يفكر أو يشعر أو يعمؿ بيا الفرد التي تحددىا الطريقة التي عمؿ أو ف

فإنو إذا رغبنا في التأثير في أفراد معينيف أو شعورىـ أو أفكارىـ وجب إعداد بيئتيـ، بحيث تؤدي بيـ إلى 
أف يعمموا أو يشعروا أو يفكروا بالطرائؽ المرغوب بيا، ويستمـز ىذا بالضرورة معرفة ما ىو مرغوب فيو 

يرىا مف المؤسسات االجتماعية التي تقـو بعممية التربية مف األفعاؿ أو الشعور أو التفكير. والمدرسة كغ
تعمؿ في ضو  األىداؼ العامة التي يرتضييا المجتمع في وقت بعينو، أي أف التدريس ال يتـ بمعزؿ عف 

 (.9، 1998األىداؼ التربوية التي يحددىا المجتمع بؿ أنو يعمؿ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ )مراد، 
ف واألىداؼ تعد أساسية في ا لعممية التربوية فيي التغيرات المراد إحداثيا في سموؾ المتعمميف، وا 

العممية التعميمية يجب أف تكوف موجية نحو تحقيؽ األىداؼ المحددة، ويعد وضوح األىداؼ ودقتيا 
 (.59، 2003الشيابي، ميـ بطريقة عممية ومنظمة )الدبسي؛ ضمانًا لتوجيو عممية التعمـ والتع

األىداؼ ال بد أف تساير التطورات العممية واالنفجار المعرفي في زمف التقدـ  إضافة إلى أف ىذه
ذا كانت فروع عمـ األحيا  تسعى إلى تحقيؽ أىداؼ محددة لسعادة اإلنساف، حيث تعمؿ  العممي اليائؿ، وا 
ف ىذه الفروع مف أجؿ ىدؼ  ساـ  واحد ىو تحقيؽ خير البشرية، فعمـ األحيا  يسعى إلى تكريس جممة م

األىداؼ الميمة التي مف شأنيا أف ترفع مف مردود العممية التعميمية، وأىـ ىذه األىداؼ التي يسعى عمـ 
 األحيا  إلى تحقيقيا ما يمي:

 تزويد الطمبة بالمعمومات الوظيفية المناسبة: -4-1
تحيط عمى تفسير الكثير مف الظواىر العممية التي  الطمبةإف المعمومات الوظيفية يمكف أف تساعد 

بيـ، فيناؾ الكثير مف المفاىيـ التي يمكف أف تعرض بشكؿ  وظيفي مفيد مثؿ تعريؼ الخمية والشيفرة 
 الوراثية ومعنى الطفرة وتركيب البروتيف....إلخ.
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ف أىـ التحديات التي  إف ميداف المعمومات الوظيفية يمكف أف يتضمف الكثير مف الموضوعات، وا 
حاجات االجتماعية والثقافية والتحديات المتمثمة بالحاجة إلى المينييف تواجو تعميـ عمـ األحيا  ىي ال

وتحديث العمالة، فالنقطة األولى ذات صمة بالتغير الناشئ عف سرعة التغير التي ال نظير ليا سابقًا في 
واقع أف المجتمعات بسبب االنتشار السريع لمعمـ والتكنولوجيا، وىما ميداناف لممعرفة المتسارعة ذاتيًا، وال

يمكف تكييؼ التربية العممية بحيث يحصؿ الطمبة عمى التحدي الرئيس لمدرسي عمـ األحيا  ىو كيؼ 
 (.142، 2002آخروف، النسبة ليـ ولمجتمعاتيـ )النجدي؛ شي  ثابت القيمة ب

؛ فبدوف معمومات ال يمكف أف نتصور أف ىناؾ عمـ األحيا إف المعمومات ركف أساسي في تدريس 
أف  لمدارس مازالت تركز عمى المعمومات دوف أف تيتـ بالطريقة أو االستراتيجية التي يجبمعرفة حقة، وا

 (.112، 1989الديب، تعرض فييا المعمومات )عميرة؛ 
 ومف أمثمة المعمومات الوظيفية التي يمكف أف تزودىا مناىل عمـ األحيا  لمطمبة:

 الوقاية مف األمراض الفيروسية والجرثومية. -
 واإلدماف.المخدرات  -
 أىمية النظرية الخموية في دراسة األحيا . استخالص  -
 .يز بيف الخمية الحية والخمية المثبتةيمالت -
 أساليب الوقاية مف األمراض الوراثية. -
 كيفية مواجية اختالؿ التوازف البيئي. -
 .كيفية انتقاؿ الصفات الوراثية..... إلخ -

 المناسبة بطري:ة وظيفية:مساعدة الطمبة عمى اكتساب االتجاىات العممية  -5-1
يقصد باالتجاه مفيوـ يعبر عف استجابات الفرد نحو موضوع ذي صفة اجتماعية، وذلؾ مف حيث 
تأييد الفرد ليذا الموضوع أو معارضتو لو، أما االتجاىات العممية فيي الخصائص والمكونات السموكية، 

ويتميز الشخص الذي يتصؼ باالتجاه العممي التي ينبغي أف تظير في سموؾ األفراد ذوي العقمية العممية، 
 بما يمي:

 منفتح الذىف بالنسبة ألعماؿ اآلخريف. -
 البحث عف األسباب الطبيعية لألشيا  التي تحدث. -
 يبني آرا ه وأحكامو في ضو  بيانات كافية. -
يقوـ الوسائؿ والطرائؽ المستخدمة في جمع البيانات، كما يتميز بالرغبة وحب االستطالع  -

   التي يالحظيا.لألشيا
الدقة في المالحظة وجمع البيانات وحساب النتائل والتعبير عنيا والدقة في استخالص  -

 النتائل.
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الموضوعية، حيث يتميز الشخص ذو االتجاه العممي بالتحرر مف األىوا  الذاتية والتخمص  -
يزه أو مف النزعات الذاتية، عندما يحاوؿ تفسير النتائل، وعدـ السماح لكبريائو أو تح

 (.124، 1989الديب، بالتدخؿ لتشويو الحقائؽ )عميرة؛  تعصبو
وال شؾ أف تنمية القدرة عمى التفكير السميـ وعمى اكتساب االتجاىات العممية المناسبة، لف   -

يتحقؽ بمجرد التدريب عمييا مرة أو مرات، بؿ يتطمب ذلؾ أواًل تصميمًا واستمرارًا في جميع 
إتاحة الفرصة لمواجية مشكالت حقيقية ومساعدتيـ عمى التوصؿ إلى مراحؿ التعمـ وثانيًا 

 (.20، 1998آخروف، عممية  عمى نحو  موضوعي )طالو؛  حميا بطريقة  
 تنمية قدرة الطمبة وتدريبيم عمى اكتساب ميارات التفكير العممي: -4-2

تمكف اإلنساف مف التفكير نشاط يمتاز بو اإلنساف عف غيره مف الكائنات الحية، فعف طريؽ التفكير 
 التوصؿ إلى العديد مف اإلجابات عمى تساؤالتو ىف األشيا  والظواىر التي تجري في البيئة.

 تفيم المبادئ الرئيسة بشكل وظيفي: -4-3
تمثؿ األفكار والمبادئ األساسية مستوى آخر مف المستويات المعرفية، والمبدأ العممي ىو تعبير 

صادقة في حدود المعرفة العممية المتاحة، ويستطيع مدرس عمـ عف عالقات بيف عدد مف المفاىيـ، 
ولكي يكوف  أف ينمي كثيرًا مف المبادئ التي يتعمميا الطمبة نتيجة المالحظة والبحث العممي، األحيا 

عطا  تطبيقات ليا،  لممبادئ شكؿ وظيفي لدى الطمبة فالبد مف تطبيؽ ىذه المبادئ فالممارسة التطبيقية وا 
 .حيث يتـ بواسطتيا تدعيـ وتعزيز تعمـ لؾ المبادئ في تعمـ المبادئ، عممية ميمة

 تنمية الميارات العممية: -4-4
ييدؼ تدريس عمـ األحيا  إلى تنمية العديد مف الميارات، مثؿ التعامؿ مع األجيزة واألدوات 

جرا  التجارب العممية وقرا ة البيانات المختمفة، مع مراعاة االحتياطات  الواجب توافرىا لنجاح وصيانتيا وا 
ىذه التجارب، باإلضافة إلى العمميات األساسية مثؿ استخداـ الكمبيوتر في رسـ المنحنيات أو العالقات 
الدالة أو قياـ الطالب بعمميات مختمفة مثؿ القياس، الوزف، رسـ األجيزة، األشكاؿ التوضيحية )الدمرداش، 

1997 ،160.) 
 نية والمجتمع:تنمية التفاعل بين المعمم والت: -4-5

إذ يعطي المتعمميف الفرص الستخداـ إف العمؿ التطبيقي لو دور مركزي في التربية العممية، 
األدوات والتجييزات العممية، عالوة عمى تطوير الميارات والمواقؼ األساسية العممية الالزمة لما يستجد 

ستطالعية، وىذا مف شأنو زيادة مف تطبيقات عممية، باإلضافة إلى ممارسة النشاطات التحقيقية واال
، وفي اآلونة األخيرة ظيرت دعوات لالىتماـ بالتفاعؿ بيف العمـ والتقنية اىتماـ الطمبة بدراسة عمـ األحيا 

والمجتمع، ومعنى ذلؾ الخروج بالنشاطات العممية لمطمبة خارج النطاؽ الضيؽ؛ أي نطاؽ التربية العممية 
 األوسع.
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  ت:تنمية ميارات حل المشكال -4-6
مف المشكالت،  تؤكد الدراسات الحديثة أف أي نوع مف أنواع التعمـ ينبغي أف يكوف في شكؿ مشكمة

وال تقؼ الرغبة إال بعد أف يصؿ  ،ة في حمياالة حيرة وارتباؾ تبعث في نفس المتعمـ رغبوالمشكمة ىي ح
وفي أثنا  دروس عمـ المتعمـ إلى حؿ، ومف الممكف مساعدة الطمبة وتدريبيـ عمى التفكير العممي 

األحيا ، بمعنى أف يييئ المدرس الظروؼ لوضع الطالب في موقؼ يحتوي عمى مشكمة تتحدى فكره 
، بطريقة معقولة تثير لديو الدافع في حؿ ىذه المشكمة، فإذا وصؿ إلى حؿ ليذه المشكمة يشعر بالرضا

عممية  حقيقية يعتبر  المشكمة بروح  والبد مف تنمية ميارات حؿ المشكالت لدى الطمبة؛ حيث أف تعمـ حؿ 
ىدفًا ال يقؿ في أىميتو عف تعمـ المادة العممية نفسيا، ومف المؤكد أف استخداـ طريقة التفكير العممي 

، 2005آخروف، دة العممية بصورة صحيحة )النجدي؛ السميمة يؤدي حتمًا إلى توصؿ الطمبة إلى الما
227.) 

 تنمية الميول العممية: -4-7
يعرؼ الميؿ بأنو حالة حب أو كره أو إقباؿ أو عزوؼ عف شي  معيف أو مثؿ ىذه يمكف أف 

، وبالتالي يمكف أف الكممات، ويجب أف تترجـ إلى سموكيات حتى يتمكف المدرس مف مالحظتيا وتسجيميا
 يحكـ في النياية إذا كاف الطالب قد اكتسب مياًل نحو المادة التعميمية أو جز ًا منيا أـ ال.

عمـ األحيا  إلى تنمية الميوؿ العممية لدى الطمبة، ويكوف ذلؾ بقصد جعؿ حياة الطالب وييدؼ 
أكثر حيويًة ونشاطًا، باإلضافة إلى ىذا اليدؼ القريب فإف الميوؿ يجب أف تتـ تنميتيا بحيث تتضح أماـ 

وبذلؾ يكوف  الطالب وتستمر معو بقية حياتو، وقد تسمح لو في المستقبؿ مف متابعة الدراسة العممية،
لمميوؿ قيمة مينية، ومف الوسائؿ التي يستطيع مدرس عمـ األحيا  أف يتعرؼ بيا عمى ميوؿ الطمبة 
إعطا  االستفتا ات التي يقوـ فييا المدرس بتوجيو أسئمة معينة لمطالب عف نواحي اىتماماتو المختمفة، 

أنواع الكتب التي يميموف إلى قرا تيا،  وبالتالي التعرؼ عمى الطمبة ذوي الميوؿ العممية، أو التعرؼ عمى
عمى  داخؿ الدرس أو خارجو، كما تتيح اليوايات واألنشطة اإلضافية فرصًا لمتعرؼ أو مناقشتيـ سوا ً 

 (.59، 2003الشيابي، ميوؿ ىؤال  الطمبة )الدبسي؛ 
   مساعدة الطمبة عمى كسب صفة تذوق العمم وت:دير جيود العمماء واإليمان بال:يم:  -4-8

يجب أف ينمي تدريس عمـ األحيا  عند الطمبة إيمانيـ بالعمـ وقيمتو في حؿ ما يواجييـ مف 
مشكالت، وبالدور العظيـ الذي يقوـ بو العمما  في سبيؿ تقدـ البشرية. والوظيفة االجتماعية لتدريس عمـ 

نى ووظيفة، األحيا  ال تنفصؿ عف أي ىدؼ مف األىداؼ سالفة الذكر بؿ ىي التي تجعؿ لألىداؼ مع
والواقع أف تدريس عمـ األحيا  يجب أف يوجو اىتمامات الطمبة إلى اإلنجازات الضخمة التي حققيا العمـ، 

اإلنساف وأمالو المستقبمية، فالعمـ الذي فتح لنا اآلفاؽ والذي غير حياة اإلنساف وأف يربط ذلؾ بمشكالت 
باإلضافة إلى ذلؾ فإف تدريس عمـ األحيا   قادر عمى مواجية التحديات وعمى زيادة رفاىية اإلنساف،
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وبقدرتو الالمحدودة في تسيير أمور الحياة وبأنو يجب أف يتجو نحو تعميؽ اإليماف باهلل سبحانو وتعالى، 
الباعث والخالؽ. ويمكف أف نسوؽ مالييف األدلة عمى القدرة اإلليية، فاالستنساخ العممي وىو أحد 

الوراثية في حقوؿ النبات والحيواف واإلنساف ىو دليؿ عمة القدرة اإلليية،  مكتشفات عمـ المورثات واليندسة
وقد قاؿ أحد العمما  ى لقد نجحنا في عالـ النبات وعالـ الحيواف ونحف اآلف في عالـ اإلنساف، ولكف الذي 

ما في يدىشني حقًا ىو أف ما نستنسخو في عوالـ النبات والحيواف مف أعضا  وأجساد متشابية تمامًا، أ
حتى أنو في التوائـ قد تتشابو الشخوص شكاًل إلى حد  كبير أو اإلنساف فإنو غير متشابو عمى اإلطالؽ، 

إلى حد  غير كبير، ولكف ىذا التشابو غير قائـ عمى شخصية اإلنساف الفرد الواحدى وغير ىذه األمثمة 
  (.60-59، 2003الشيابي، ًا تشعرنا بعظمة الخالؽ )الدبسي؛ كثير جد

 تنمية ميارات التعمم الذاتي لدى الطمبة: -4-9
إف التعمـ الذاتي نمط مف أنماط التعمـ، يدرس فيو الطالب بمفرده مستعينًا بمواد مطبوعة، وقد تكوف مذاعة 
أو مسجمة عمى شريط أو أكثر، وذلؾ بإشراؼ المدرس، وتكوف مساحة مشاركة الطالب وتحمؿ المسؤولية 

التعمـ الجمعية، والواقع أف الدعوة إلى تنمية ميارات التعمـ الذاتي لدى الطالب أكبر بالمقارنة مع أنماط 
تستند إلى مجموعة مف األسس استمدت مف طبيعة الثورة العممية والتكنولوجية، ومف التطورات التي أفرزىا 

ذاتي في تنمية ميارات التعمـ ال لمدرسي طرأ في األبحاث التربوية، ومف ىنا يتوجب عمى االتقدـ الذ
نما تدريب الطمبة عمى  طالبو، حيث لـ تعد ميمة مدرس عمـ األحيا  نقؿ المعرفة إلى الطمبة فحسب؛ وا 

 (.29، 1998كيفية الحصوؿ عمى المعرفة وأف يوجييـ نحو التعمـ الذاتي )مراد، 
 التنور العممي كيدف من أىداف تدريس عمم األحياء: -4-11

ر الحديث تعد مف نواتل التدفؽ العممي اليائؿ الحادث في العممية التي يتميز بيا العص إف الثورة
شتى المجاالت، وقد أحدثت ىذه الثورة العديد مف التغيرات في مياديف النشاط البشري المختمفة، وبالتالي 

ينبغي عمى الجيات المسؤولة توفيرىا، وىذا ما يسمى فإف الثورة العممية قد أظيرت حاجات جديدة لألفراد 
عممي، فالفرد يجب أف يمتمؾ حدًا أدنى مف المعرفة والوعي بأمور عممية عامة تتعمؽ بشتى بالتنور ال

مجاالت الحياة وجوانبيا، حتى يتمكف مف القياـ بمتطمبات مسؤولياتو المينية والوفا  بمتطمبات حياتو 
مف مبادئ وأىداؼ اليومية، وبالتالي عمى مدرسي عمـ األحيا  أف يركزوا عمى ىذا المبدأ الياـ والذي ىو 

  .(160، 1986)الدمرداش،  تدريس عمـ األحيا  في المرحمة الثانوية
أف التربية عممية مخططة وىادفة ومقصودة تيدؼ إلى إحداث تغيرات إيجابية ومف ىنا ترى الباحثة 

في سموؾ المتعمميف، وىذه األىداؼ ىي أساسية في العممية التعميمية، ويعد وضوح ىذه األىداؼ ودقتيا 
ضمانًا لتوجيو عممية التعمـ والتعميـ بطريقة عممية منظمة، لذلؾ يجب أف تركز مناىل عمـ األحيا  عمى 

 ىذه األىداؼ وأف تسعى إلى تحقيقيا بشتى الوسائؿ.  
 :عمم األحياءأىمية استخدام استراتيجية حل المشكالت في تدريس  -5
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تحظى تنمية ميارات التفكير العممي وحؿ المشكالت في المجموعات بأىمية خاصة مف جانب 
عمما  التربية والنفس وعمما  االجتماع، نظرا ألنيا تحقؽ العديد مف الفوائد العممية واالجتماعية، حيث إف 

ات ال يمكف اتخاذىا كثير مف المواقؼ والمشكالت تتطمب تفكيرا في المجموعة، واف ىناؾ الكثير مف القرار 
إال بناً  عمى نشاط جماعي، بذلؾ أصبح مف الضروري في المجتمع الحديث أف يتعمـ الفرد كيؼ يفكر 
تقانو التفكير الفردي، وماداـ اإلنساف عمى قيد الحياة فيو يواجو باستمرار  في الجماعة إلى جانب تعممو وا 

بة ليا وأي حؿ ألي مشكمة يتضمف التخطيط الكثير مف المشكالت التي تتطمب إيجاد الحموؿ المناس
يدًا كمما تطمب ذلؾ إف يتـ في الجماعة، وبيذا الصدد يشير شتايف قفيذ، وكمما كانت المشكمة أكثر تعوالتن

Stein  إلى أف الجماعة لدييا مف المعمومات والمعارؼ ما ال يممكو كؿ فرد لوحده في حالة وجود
أعضائيا ذو الوفرة في المعمومات والمعارؼ ما ال يممكو كؿ فرد لوحده في حالة وجود أحد اعضائيا ذو 

إبراىيـ، ؛ نياإسياما دااًل في حالة تواضعيا )أبو د الوفرة في المعمومات والمعارؼ فإف اآلخريف تسيـ
2000 ،197.) 

ركزت حركة تفجير الطاقات اإلنسانية الكامنة التي ظيرت في أمريكا، عمى أف اإلنساف لديو 
مكانات كبيرة، عندما يتاح ليا النمو والرعاية فإنيا سوؼ تسيـ في حؿ مختمؼ المشكالت  طاقات وا 

كف إال عف طريؽ اإلبداع لكؿ فرد، ومف ىنا الفردية والجماعية، وىذا التفجير لتمؾ القدرات الكامنة، ال يم
، حيث أف ىذه االستراتيجية تيتـ بالتحوؿ مف في عممية التدريستبرز أىمية تنمية ميارات حؿ المشكالت 

الجيد الفردي إلى الجيد الجماعي في حؿ المشكالت، وتضافر جيود الجماعة إذ يأتي الحؿ المناسب في 
ومف ثـ مكنة ليا، د لممشكمة إلى البحث عف أكبر عدد مف الحموؿ المأية لحظة، ويتحوؿ مف البحث الوحي

ويتميز التعمـ القائـ عمى المشكالت  (، 111، 2007اختيار الحموؿ المناسبة وتحديدىا )عبد السالـ، 
 بالخصائص اآلتية:

ـ تعميمية حقيقية ميمة اجتماعية ذات معنى اأف تنظيـ الدروس في صورة مشكالت أو مي .1
 بحيث تشكؿ المشكالت المحور الرئيس في عممية التعميـ والتعمـ.لمطالب، 

المسؤولية األساسية أثنا  التعمـ، تتمثؿ في بحث المشكالت التي تواجييـ والقياـ  الطمبةيتحمؿ  .2
باألنشطة االستقصائية لمتوصؿ إلى الحؿ، فالمدرس يساعد ويجو وينصح، ولكف الجز  األكبر 

 الب.مف التعمـ يقع عمى عاتؽ الط
)نوفؿ، ة حميـ وذلؾ عندما يطمب منيـ مبرر لطريق الطمبةيؤدي إلى ارتفاع مستوى تفكير  .3

2008 ،366.) 
ىـ الذيف يتوصموف إلى  الطمبةدور المدرس ىو التوجيو والمساعدة أثنا  عممية التعمـ، و  .4

 المعمومات بأنفسيـ وبجيدىـ الذاتي ومساعدتيـ لبعضيـ بعضًا.
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نظرًا لما ينطوي عميو مف إثارة ومتعة وإلحساسيـ أحيانًا بأف المشكمة  الطمبةتزداد الدافعية لدى  .5
 التي يتعامموف معيا ىي مشكمتيـ.

تفكيرًا وجيدًا أكبر مما يتطمبو الحفظ  الطمبةالنيوض بجودة التعميـ، إذ تتطمب المشكمة مف  .6
 والتذكر مما ينمي لدييـ ميارات التفكير العميا وحؿ المشكالت.

 قؼ أخرى شبيية مف الحياة اليوميةفي استخداـ وتطبيؽ مما يتعممونو في موا الطمبةة ينمي ثق .7
 .(295-294، 2007نوفؿ، ؛ )أبو جادو

مادة عمـ األحيا  باستخداـ استراتيجية حؿ المشكالت يختمؼ عف األسموب التقميدي  الطمبةكما أف تدريس 
(: بأنو عند مقارنة األسموب 4002ا ما أكده محمود )الذي يعتمد عمى اإللقا  والتمقيف لممادة العممية وىذ

التقميدي لممدرسيف بأسموب حؿ المشكالت نجد أف ىناؾ فارقًا كبيرًا بينيما مف حيث استثارتيما لنشاط 
المتعمميف ودفعيـ لمعمؿ، كما أف حؿ المشكالت تعود الطمبة عمى استخداـ األسموب العممي لمتفكير 

 (.442 شكالت التي تواجييـ )ص:بخطواتو المعروفة لحؿ الم
تبرز مف خالؿ تضمنيا عددًا  عمـ األحيا كما أف أىمية استخداـ استراتيجية حؿ المشكالت في تدريس 

 ( والتي تتضمف ما يمي:4002مف المزايا ذكرىا زيتوف )
وخاصة ميارات حؿ المشكالت واتخاذ القرار  الطمبةتنمية ميارات التفكير العميا لدى  -

 الناقد.والتفكير 

 عمى فيـ المعمومات وتذكرىا لفترة طويمة. الطمبةزيادة قدرة  -

عمى تطبيؽ المعمومات وتوظيفيا في مواقؼ حياتية جديدة خارج المدرسة  الطمبةزيادة قدرة  -
 وحؿ المشكالت العرضية التي تواجييـ في حياتيـ العممية.

 واالستمتاع بالعمؿ. الطمبةإثارة الدافعية لمتعمـ لدى  -

 وتعديؿ الفيـ البديؿ )الخطأ( لدييـ. الطمبةؿ البنية المعرفية )المفاىيمية( لدى تعدي -

تنمية االتجاىات العممية وحب االستطالع والمواظبة عمى العمؿ مف أجؿ حؿ المشكمة  -
 دوف ممؿ أو يأس.

 زيادة قدرة الطمبة عمى تحمؿ المسؤولية وعمى تحمؿ الفشؿ والغموض. -

االستفادة مف مصادر التعمـ المتنوعة والمتعددة بحيث ال يعتمد فقط زيادة قدرة الطمبة عمى  -
  (.333 -332 ب المدرسي كمصدر وحيد لممعرفة )ص:عمى الكتا

مف أىـ المواد التعميمية في المنياج المدرسي والنظاـ التعميمي نظرًا لما  عمـ األحيا مادة  ترى الباحثة أف
نساف ات ومفاىيـ تشكؿ المحور الذي تدور بو حوؿ اإلتتمتع بو ىذه المادة مف معمومات وحقائؽ وخبر 

وكيفية تفاعؿ اإلنساف مع ىذه البيئة بما تتضمنو مف كائنات حية تتمثؿ في  والبيئة التي يعيش بيا،
البيئة مف كواكب  ووما تتضمن ،الحيوانات والنباتات وكيفية تفاعؿ اإلنساف مع ىذه الحيوانات والنباتات
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ومجرات تدور حوؿ األرض وتأثيرىا عمى الكوكب الذي نعيش فيو، وبما تتضمنو مف أشيا  غير حية 
بعيدة عف التمقيف  مادة بطريقة سمسمة محببة لمطالبوأىميتيا لحياة اإلنساف، لذلؾ يفترض أف تقدـ ىذه ال

عّميا  عمـ األحيا مشكالت في تدريس ف ىنا تأتي أىمية استخداـ استراتيجية حؿ الـ، وموالحفظ الص
 . تكوف إحدى الطرؽ المناسبة التي تساعد عمى تنمية ميارات التفكير العميا

بعض الفقرات ذات الصمة باستراتيجية  وفي النياية يمكف القوؿ أف الباحثة قد عرضت وبشكؿ متواضع
يث عف منيل البحث عرضيا القادـ الحد وستتناوؿ الباحثة في...... عمـ األحيا حؿ المشكالت ومادة 

جرا اتو مف تصميـ  ألدوات البحث والبرنامل التعميمي ومجتمع البحث وعينتو، باإلضافة إلى اإلجرا ات  وا 
وفيما يمي عرض ما  التمييدية لتنفيذ البرنامل التعميمي، وأىـ األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث،

 تـ ذكره.  
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 التعميميالبرنامج أدكات البحث بدان بيتناكؿ الفصؿ الحالي عرضان تفصيميان لكيفية تصميـ     
مع تكضيح  الحالي الذم يمثؿ األداة التعميمية في البحث ،استراتيجية حؿ المشكالتالمصمـ كفؽ 

لخطكات تصميـ االختبار التحصيمي المعد تفصيميان مككناتو كمحتكياتو كافة، كما يتضمف شرحان 
كذلؾ بتطبيقو )قبؿ تنفيذ  طمبة الصؼ الثاني الثانكم العمميبيدؼ قياس نتائج البرنامج عمى 

لؾ تـ الحديث عف ككذ فترة زمنية عمى تنفيذ البرنامج(، البرنامج، كبعد التنفيذ مباشرة، كبعد مضي
عف مجتمع أيضان الحديث ك . باستخداـ استراتيجية حؿ المشكالتنحك  الطمبةمقياس اتجاىات 

مف كما تضمنو  التعميميالبحث كعينتو، كتـ ختاـ الفصؿ بالحديث عف إجراءات تنفيذ البرنامج 
استخراج  نتائج حصائية المستخدمة في كذكر أىـ األساليب اإل اختبارات قبمية كبعدية كمؤجمة

 . البحث
 منهج البحث: -أولا 
الوصفي  بالمنهج ، كالمنيج التجريبي كيقصدياستخدـ البحث الحالي المنيج الكصفي التحميم  

 يرر لتقبأنو "نمط البحث الذم يسيـ بتزكيدنا بالمعمكمات الالزمة   عرفو عبيدات كما: التحميمي
كمف ثـ تحميؿ ىذه المعمكمات كتفسيرىا لمكصكؿ إلى  ،كضع الظاىرة المدركسة تقريران مكضكعيان 

إذ  ،(،223ص ،2003ة")عبيدات،النتائج التي يمكف أف تسيـ في تحقيؽ أىداؼ البحث المرجك 
 كيعبر ،يعتمد ىذا المنيج عمى دراسة الظاىرة كما تكجد في الكاقع كييتـ بكصفيا كصفان دقيقان 

أما التعبير  ،فالتعبير الكيفي يصؼ لنا الظاىرة كيكضح خصائصيا .عنيا تعبيران كيفيان ككميان 
الكمي فيعطينا كصفان رقميان يكضح مقدار ىذه الظاىرة أك حجميا كدرجات ارتباطيا مع الظكاىر 

الثاني الثانكم الصؼ  طمبةمف خالؿ ىذا المنيج بجمع البيانات مف  ةالباحث تإذ قام  المختمفة.
استراتيجية حؿ نحك  الطمبةاالختبار التحصيمي كمقياس اتجاىات مف خالؿ استخداـ  العممي

بتبكيب كتحميؿ تمؾ البيانات باستخداـ المعالجات اإلحصائية المالئمة  تثـ قام ،المشكالت
 كاستخالص النتائج.

يستند نو أكخاصةن  المنهج التجريبياستخداـ تتطمب تحقيؽ أىدافو ك طبيعة البحث  إفكما    
 أساسان عمى "مقدرة المجرب في التحكـ بالظركؼ المحيطة بالظاىرة بطريقة مخططة مسبقان 
كينطمؽ مف مبدأ أف التأثير الذم تحدثو متحكلة في متحكلة أخرل قابمة لمتقصي بعزؿ ىاتيف 

 .(159، 1991 ،ما")حمصيالمتحكلتيف كدراستي
كخاصةن أف ىذا النكع مف  ،Field Experiment)) كسيتـ اعتماد طريقة التجربة الميدانية  

كمع  ،التجارب يتيح الفرصة لدراسة الظاىرة في الميداف كيقترب مف الكاقع العممي إلى حد كبير



 منهج البحث وأدواته                                             الفصل الرابع:       

 

85 
 

بؿ بكيفية التعامؿ مع األحداث  ،ىذا فإف أىمية التجريب ال تكمف في المكاف الذم يجرم فيو
 كاألفعاؿ كالمتغيرات.

يـ التجريبي، التكافؤ بيف المجمػكعتيف الضػابطة كالتجريبيػة فػي تفترض الدراسات ذات التصم     
. أم أال يكػكف ىنػاؾ فػركؽ )البرنامج التعميمػي(متغيرات الدراسة كذلػؾ قبػؿ تقػديـ المتغيػر المسػتقؿ

مػػف تفسػػير الفػػركؽ بػػيف  الباحثػػةتمكف تػػدالػػة بػػيف المجمػػكعتيف فػػي المتغيػػرات األخػػرل، كذلػػؾ كػػي 
لمتغيػػر المسػػتقؿ التجريبػػي. " لكػػف الكصػػكؿ إلػػى ىػػذه النتيجػػة لػػف المجمػػكعتيف عمػػى ضػػكء تػػأثير ا

تيسػػر لممجػػرب إال إذا قػػاـ بػػإجراءات تسػػتيدؼ تحقيػػؽ التكػػافؤ، بػػيف خصػػائص أفػػراد المجمػػكعتيف ت
التجريبيػػة كالضػػابطة، مػػف حيػػث العمػػر، كالجػػنس، كمسػػتكل الػػذكاء، كالخبػػرات التربكيػػة أك الثقافيػػة 

جتماعي، باإلضافة إلى الصحة الجسدية كاالنفعاليػة، كريػر ذلػؾ العامة، كالمستكل االقتصادم اال
تخػتمط بػالمتغيرات ال  مف الخصائص كالسمات الشخصية األخرل، التي ينبغي عزليا كتثبيتيا كي

 (.45-44، 2006." )األحمد، المستقمة المستيدفة كتؤثر في نتائج التجربة
التحصيؿ في مادة عمـ األحياء كاألرض، كمقياس اختبار حيث تـ تطبيؽ أدكات القياس قبميان )   

 طبؽالمعديف مف قبؿ الباحثة( عمى المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، كمف ثـ  االتجاىات
المجمكعة  أفراد الذم كاف فيو ونفسالكقت المجمكعة التجريبية، في  طمبة عمى التعميميالبرنامج 

فترة تطبيقو مباشرة، طبقت أدكات القياس بعديان عمى كبعد انتياء  سائدةالضابطة تتعمـ بالطريقة ال
مف االنتياء مف تطبيؽ البرنامج طبقت  المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، كبعد مضي شير

كالشكؿ اآلتي يكضح تصميـ الدراسة  .كالضابطة التجريبية تيفاألدكات مرة أخرل عمى المجمكع
 التجريبية:

 

 
 ( تصميم الدراسة التجريبية1)شكل                          

القٌاس 
 المؤجل

القٌاس 
 البعدي

البرنامج 
التعلٌمً 
باستخدام 

استراتٌجٌة 
حل 

 المشكالت

المجموعة 
 التجرٌبٌة

القٌاس 
 القبلً

القٌاس 
 المؤجل

القٌاس 
 البعدي

 الطرٌقة
 السائدة

المجموعة 
 الضابطة

القٌاس 
 القبلً
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 إجراءات تصميم أدوات البحث: -ثانياا 
أثر استخداـ استراتيجية حؿ المشكالت في تنمية كلمتعرؼ عمى  البحثلتحقيؽ أىداؼ     

 تقام التحصيؿ الدراسي في مادة عمـ األحياء كاألرض لدل طمبة الصؼ الثاني الثانكم العممي
 بإعداد األدكات اآلتية: ةالباحث
 .كفقان الستراتيجية حؿ المشكالت التعميميالبرنامج  -أكالن 
 .)القبمي/البعدم/ المؤجؿ(االختبار التحصيمي -ثانيان 
استخداـ استراتيجية حؿ المشكالت في تعمـ مادة عمـ األحياء مقياس اتجاىات الطمبة نحك  -ثالثان 

 .كاألرض
 مفصؿ عف كيفية إعداد الباحثة ليذه األدكات. عرضكفيما يمي 

 : وفقًا لستراتيجية حل المشكالت التعميميالبرنامج  -2-1
ُمخّططة كمنظمة  مراحؿ بعشرة كفقان الستراتيجية حؿ المشكالتالتعميمي مّر تصميـ البرنامج    

المراحؿ تؤسس لمصدؽ  تمؾكجميع  التعميميةبدقة كفؽ األصكؿ العممية لبناء كتصميـ البرامج 
 :كتتجمى ىذه المراحؿ بما يمي .البنيكم لمبرنامج

     :التعميمي البرنامج من العام الهدف تحديد -المرحمة األولى .1
حدل المكجيات األساسية لمعمؿ التربكم كالتعميمي إترجع أىمية تحديد األىداؼ إلى ككنيا    

كأىـ مككف عند تخطيط المناىج كالبرامج الدراسية كتنفيذىا كتطكيرىا كتقكيميا، ألنو يتـ اختيار 
 (2002،99سميماف، ،)مرادمحتكل البرنامج التعميمي كالخبرات التعميمية في ضكء تمؾ األىداؼ 

الستراتيجية حؿ المشكالت إلى تنمية  ان كفقالمصمـ الحالي  التعميمي البرنامج ييدؼحيث 
كيتفرع عف اليدؼ  .تحصيؿ طمبة الصؼ الثاني الثانكم العممي في مادة عمـ األحياء كاألرض

 العاـ األىداؼ الفرعية اآلتية: 
 لطمبة الصؼ الثاني الثانكم العممي في مادة عمـ األحياء  العممي التحصيؿ مستكل رفع

 .الخمية(رض)كحدة كاأل
 عمـ  مادة دراسة نحك طمبة الصؼ الثاني الثانكم العممي لدل إيجابية اتجاىات تككيف

 األحياء كاألرض باستخداـ استراتيجية حؿ المشكالت.
 ـمجتمعي إلى نقميا كفيستطيع جديدة حياتية ياراتبم الطمبة تزكيد. 
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 يتعرضكف ليا في حياتيـالمشكالت التي قد  مع لمتعامؿ الضركرية بالميارات طمبةال تزكيد 
 .اليكمية

 التعميمية األىداؼ تحقؽ مف لمتأكد ـلي الفرصة إلتاحة ،لمطبة الفكرية الراجعة التغذية تكفير 
 .ليا المخطط

 التعمـ مف المزيد في كالرربة كالتشكيؽ كالكسؿ الممؿ كتجنب المستمر التعمـ في الرربة. 
  :اختيار المحتوى التعميمي -المرحمة الثانية .2

ـّ اختيار الكحدة  بعنكاف:  الثاني الثانكم العمميلمصؼ  عمـ األحياء كاألرضمف كتاب  الثالثةت
 دركس ىي: أربعة(، كقد تضّمنت ىذه الكحدة الخمية)

 النظرية الخمكية. 

 الخمية. 

 الفيركسات. 

 االنقساـ الخمكم. 

( الخميةاختيارىا لكحدة )تمّخص مسّكرات الباحثة ف إفأّما بالنسبة لمسّكرات اختيار ىذا المحتكل: 
 بما يأتي:

كطبيعة التعمـ باستخداـ استراتيجية حؿ  التكافؽ بيف محتكل مادة عمـ األحياء كاألرض .1
المشكالت، كاعتقاد الباحثة بأف مكضكعات المحتكل مثيرة الىتماـ الطمبة في ىذه المرحمة 

 العمرية.
العممية التي تحتاج إلى ايجاد  رنى كحدة الخمية في مادة عمـ األحياء كاألرض بالمشكالت .2

 حمكؿ ليا.
مادة عمـ األحياء كاألرض مف أكثر المكاد الدراسية التي تيدؼ إلى تفسير الظكاىر  تعد .3

 المادية كالطبيعية كالككنية كتفسيرىا.
 عمى لطمبةا يقبؿ بحيث كممتعة، مشكقة عمـ األحياء كاألرض مادة جعؿ إلى الطمبة حاجة .4

 يعيشو الذم بالكاقع ترتبط عمـ األحياء كاألرض مادة أف العمـ مع بشغؼ، مضامينيا تعمـ
 طرائؽ جديدة في التعمـ. إلى تحتاج التي المشكالت العممية بعض عمى كتحتكم ،الطمبة
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 (: الخميةتحميل محتوى دروس الوحدة المختارة ) -المرحمة الثالثة .3
اختيار األنشطة كاالستراتيجيات رؼ، كترتيبيا، كفي معايساعد تحميؿ المحتكل في تنظيـ ال   

تحميؿ ك  التعميمية التي تناسب عناصر المحتكل كما يساعد في بناء االختبارات التحصيمية.
)الباحثة( في التخطيط لمدرس، كما تفيد  المحتكل مف األنشطة الميمة كالمؤثرة في نجاح المعمـ

كمترابط كمنطقي كتكجيو  في ضبط مسار عممية التعميـ كالتعمـ كجعميا تسير بشكؿ متسمسؿ
بأف تحميؿ  (LasswiLL)الزكيؿ  يشيرحيث االىتماـ بما يجب التركيز عميو مف المحتكل، 

المحتكل يستيدؼ الكصؼ الدقيؽ كالمكضكعي لما يقاؿ عف مكضكع معيف في كقت معيف أك 
 البحث عف المعمكمات المكجكدة في مكضكع ما، كالتفسير الدقيؽ لممضاميف التي جاءت في

طعيمة كيؤكد  (2009)المدخمي،  تكل كالتعبير عنيا بكضكح كمكضكعية كشمكلية كدقةحالم
لى الكصؼ المكضكعي إبأف تحميؿ المحتكل أحد أساليب البحث العممي التي تيدؼ  (2004)

لى مضاميف رئيسية كأخرل فرعية بطريقة تعبر عف المضمكف إكالكمي المنظـ لممحتكل كتصنيفو 
  .(20، 2004)طعيمة،  ةبصكرة كاضح

 عممية تحميل المحتوى: أهداف . أ
 .دركس الكحدة المختارةاستخراج النقاط التعميمية األساسية كالمتضمنة في كؿ درس مف  -

بعد صيارة المحتكل عمى شكؿ  حؿ المشكالتإعداد كتصميـ كؿ درس كفؽ استراتيجية  -
 نقاط كأىداؼ تعميمية.

 مؤجؿ(.بناء االختبار التحصيمي)قبمي/ بعدم/  -

 خطوات تحميل المحتوى: . ب
عمـ األحياء مادة  في الثالثةالكحدة  مفالدركس المختار محتكل قامت الباحثة بتحميؿ      

 باتباع الخطكات اآلتية: (الخمية) كاألرض
عمى الشكؿ  كحدة الخميةالمتضمنة في  ضاميفبيدؼ كضع قائمة بالمتصميـ جدكؿ التحميؿ  -

 اآلتي: 
 ( المضامين التعميمية التي جرى تناولها في عممية التحميل1جدول)              

الرئيسّية  المضاميف
 )المستكل األكؿ(

 الفرعّية  المضاميف
 )المستكل الثاني(

تحت الفرعّية  المضاميف
 )المستكل الثالث(
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المحتكل ات يئاعية كمتأنية بيدؼ التعرؼ عمى جز قراءة ك  كحدة الخميةقراءة مكضكعات  -
   كتحديدىا بدقة.

إلى كحداتيا كعناصرىا التعميمية األكلى  كحدة الخميةتجزئة محتكل كؿ درس مف دركس  -
 عمى شكؿ مضاميف رئيسية

تندرج تحتيا مضاميف فرعية كتندرج تحت المضاميف  (2ممحؽ، )
الفرعية مضاميف تحت فرعية التي تشكؿ فكرة كاحدة تصاغ عادة في جممة كاحدة أما عمى 

يؼ أك شكؿ عالقة بيف المفاىيـ في صيغة مبدأ عاـ أك قانكف أك نظرية أك قاعدة شكؿ تعر 
  (.276، 2001ناصر، ، )القال 

ة ارتباط مضاميف المحتكل باألىداؼ السمككية التي تـ تحديدىا حيث جعؿ لكؿ امراع -
  .مضمكف فرعي أك تحت فرعي ىدؼ سمككي أك أكثر

كضع المضاميف التعميمية لممحتكل كما يقابيا مف أىداؼ سمككية ضمف البرنامج التعميمي   -
 . الستراتيجية حؿ المشكالتلتدرس كفقان 

ـّ التحقؽ مف صدؽ التحميؿ كذلؾ بعرضو عمى التأكد من صدق التحميل . ج مجمكعة مف : ت
إلبداء آرائيـ   (22/9/2014حتٗ  1/9/2014) ( في الفترة الكاقعة بيف1يهحق ) المحكميف

حيث قامت الباحثة بتزكيدىـ بقائمة التحميؿ السابقة مرفقان بيا نسخة مف  كمالحظاتيـ.
كخطاب مكّجو إلييـ ُطمب فيو  -كما كردت في الكتاب المدرسي – الخميةدركس كحدة 

 منيـ التفّضؿ باإلجابة عف األسئمة اآلتية:
 الكحدة الدراسية؟.ما مدل تغطية تحميؿ المحتكل المرفؽ لدركس  -
 الرئيس المندرجة في إطاره؟. ضمكفالفرعّية لمم المضاميفما مدل تغطية صحة انتماء  -
 المندرجة في إطارىا؟. ضاميفتحت الفرعّية لمم المضاميفما مدل صحة انتماء  -
 ما الذم تركنو ضركرّيان في حذفو أك إضافتو إلى التحميؿ المرفؽ؟. -
 :ظاتيـ الذيف أكدكا فييا عمى ضركرةمالحالمحكمكف السادة  قدـك     

 حذؼ بعض المضاميف تحت الفرعية لتكررىا. -
 إعادة صيارة بعض المضاميف الفرعية. -
 دة في التحميؿ.ر تصحيح بعض األخطاء اإلمالئية كالنحكية الكا -
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ـّ اتخاذ اإلجراءات التالية:التأكد من ثبات التحميل . ح  : لمتأّكد مف ثبات التحميؿ ت
ثـ أجرت  كحدة الخمية مف مادة عمـ األحياء كاألرضقامت الباحثة بإجراء تحميؿ محتكل  .1

 عممّية التحميؿ مّرة ثانية بعد أسبكعيف مف التحميؿ األّكؿ.
كضحت ليما طريقة التحميؿ أك  اجتمعت الباحثة مع محّمميف آخريف مف طمبة الماجستير  .2

 كزّكدتيما بالنسخ المطمكب تحميميا.
 :معامؿ الثبات باستخداـ المعادلة اآلتيةتـّ حساب  .3

    
 نقاط االتفاؽ

نقاط االختالؼ نقاط االتفاؽ 
 

  كلتكضيح كيفية تطبيؽ المعادلة نعرض المثاؿ اآلتي:

% 87.87    =      
  

    
 

مف مادة عمـ األحياء كاألرض  الثالثةمكحدة الفرعية لالمضاميف المضاميف الرئيسية ك إذ بمغ عدد 
 قامت بو الباحثة: الذمثبات التحميؿ يبّيف  (2)، كالجدكؿ مضمكف( 66)

 ( نتائج ثبات أداة التحميل2جدول)                                
 انًحهالٌانباحثت ٔ

نُقاط انتعهًٛٛت عسز ا

 انًتّفق عهٛٓا

انُقاط انتعهًٛٛت عسز 

 انًرتهف عهٛٓا
 قٛى يعايم انثباث

 %95.45 3 63 (2( ٔ)1انباحثت )

 %92.42 5 61 (1( ٔانًحهم)1انباحثت )

 %93.93 4 62 (2( ٔانًحهم )1انباحثت )

 %87.87 8 58 (2( ٔانًحهم )1انًحهم )

نسب اتفاؽ عالية مّما يعطي الثقة في ثبات أداة التحميؿ التي جرل في  (2)يظير الجدكؿ    
الثاني الصؼ بة مكاألرض لطدركس كحدة الخمية مف مادة عمـ األحياء ضكئيا تحميؿ محتكل 

 .االمتضّمنة فيي النقاط التعميميةلتحديد  الثانكم العممي 
  :لوحدة الخمية التعميمية العامة والسموكيةتحديد األهداف  -المرحمة الرابعة .4
إف عممية التربية عممية ىادفة ذات بداية كنياية، ككؿ عمؿ ناجح ال بد أف يسير كفؽ خطة،    

ف أم عممية تربكية تبدأ دكف أىداؼ تككف عممية مبتكرة. كيساعد كمراحؿ، كأىداؼ  مكضكعة، كا 
تصميـ كبناء مادة التعمـ، كاألنشطة التعميمية  إلى التعميمية العامة كالسمككية تحديد األىداؼ

  (.57، 2005بة )ممحـ، المناس المختمفة، كاختيار الطرائؽ كاألساليب التعميمية، كالتقكيمية
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عمى  لوحدة الخمية في مادة عمم األحياء واألرضثة بتحديد األهداف العامة وقامت الباح 
  تي:الشكل اآل

 .يستخمص بنكد النظرية الخمكية  .1

 يكضح أىمية النظرية الخمكية كمراحميا .2

 يبيف طرائؽ دراسة الخمية. .3

 يبيف أىـ عضيات الخمية ككظيفة كؿ منيا .4

 .قساـ النكاة ككظيفة كؿ منياأ ؼيتعر  .5

 .شكالياالفيركسات كأيكضح بنية  .6

 يكضح مفيـك الدارة الخمكية كأىميتيا. .7

 كاألحداث المميزة لكؿ دكر. يبيف أدكار االنقساـ الخيطي كالمنصؼ .8

 يتعرؼ الصبغيات كالصيغة الصبغية. .9

كتترجـ األىداؼ العامة مف خالؿ األىداؼ السمككية التي يمكف تحقيقيا خالؿ حصة دراسية 
 كاحدة، كراعت الباحثة عند صيارة األىداؼ السمككية المعايير اآلتية: 

 أف تككف محددة بدقة ككضكح.-1
 أف تككف كاقعية كقابمة لمتطبيؽ.  -2
  (.81، 2007س، إليا، )بشارةأف تككف قابمة لمقياس كالمالحظة  -3

كيقصد باألىداؼ السمككية " تحكيؿ محتكل الدرس كمراميو، إلى أىداؼ محددة في سمكؾ      
كينبغي أف  المتعمـ النيائي، أم ما يتكقع أف يصبح التمميذ قادران عمى القياـ بو في نياية الدرس"

 يؤدم اليدؼ السمككي المصاغ بشكؿ جيد ثالث كظائؼ، ىي:
 تحصيؿ المتعمميف.تحديد أىداؼ  -
 تكفير أداة لقياس المقدرة أك الميارة المتعممة. -
 (.77، 2003)العبد اهلل، إرشاد المعمـ إلى ما سيعممو  -
ضركرة ارتباط األىداؼ السمككية بالنقاط التعميمية التي "( إلى 1995كيشير القال كناصر )     

يحددىا المعمـ لدرسو، فمكؿ نقطة تعميمية تغطي جانبان مف المحتكل ىدفان سمككيان أك أكثر، بحيث 
 .(276)ص: " عمى تحقيؽ اليدؼ السمككييككف المتعمـ قادران بعد تعممو ليذه النقطة 

ف أالسمككية  األىداؼالكاجب اعتمادىا في كضع  األسسمف  فأ (2000كما يشير )قسيس،     
شى تحقيقيا مع قدرات اف يتمأتتنكع بحيث تشمؿ مختمؼ المستكيات في المجاؿ المعرفي ك 
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. كقد أخذت المناسبة كاألساليبالمتعمميف كاىتماماتيـ، كيسمح كضكحيا كتحديدىا باختيار المادة 
السمككية لمبرنامج التعميمي، كبما يتفؽ مع الغرض  الباحثة بيذه االعتبارات في كضعيا لألىداؼ

الطمبة في الصؼ الثاني الثانكم العممي في مادة عمـ األحياء  حصيؿنمية تالمحددة لو بت
 . (170-169)ص: كاألرض

كبناءن عمى ذلؾ جاءت األىداؼ السمككية مغطية لجميع مستكيات المجاؿ المعرفي لتصنيؼ  
. كالجدكؿ اآلتي يكضح ا ألىداؼ السمككية كمستكياتيا المعرفية لكؿ درس مف دركس الكحدة بمـك

 (.الخميةالمختارة )
 (انخهيت)انمختارة  ( األهذاف انسهىكيت ومستىياتها انمعزفيت نكم درس مه دروس انىحذة انذراسيت3) جذول

انىحذة 

 انذراسيت

 

 انذرسعىىان 

 األهذاف انسهىكيت ومستىياتها انمعزفيت
 انمجمىع

 تقٕٚى تطكٛب تحهٛم تطبٛق فٓى تصكط

 12 1 1 2 1 3 4 انُظطٚت انرهٕٚت انخهيت

 14 1 1 3 1 3 5 انرهٛت

 14 1 1 3 2 4 3 انفٛطٔساث

 24 2 2 5 3 5 7 االَقساو انرهٕ٘

 64 5 5 13 7 15 19 انًجًٕع انمجمىع

انىسبت 

عىذ 

 انباحثت

 

 
30% 23% 11% 20% 8% 8% 100% 

انىسبت 

 عىذ بهىو
 45% 10% 20% 10% 10% 5% 100% 

)التذكر،  (3)يالحظ مف الجدكؿ     أف نسبة األىداؼ مف المستكيات الدنيا حسب تصنيؼ بمـك
أما نسبة األىداؼ السمككية في  ،%( مف األىداؼ السمككية64) الفيـ، التطبيؽ( قد نالت نسبة

مع النسبة  نكعان ما كىذا يتقارب%( 36) )التحميؿ، التركيب، التقكيـ( قد بمغت المستكيات العميا
  %(75(المقررة ليذه المستكيات في التكزيع المعيارم التي كضعيا بمكـ كالذم خصص

 (.(Bilqin 2006.p102لممستكيات العميا (%25)لممستكيات الدنيا ك
  :عمى السادة المحكمين العامة والسموكية عرض األهداف -المرحمة الخامسة .5
قامت الباحثة . (الخميةدركس الكحدة التعميمية المختارة )بعد االنتياء مف تحميؿ محتكل     
عمى السادة  كمف ثـ عرضيا األىداؼ السمككية لكؿ درس مف دركس كحدة الخمية تحديدب

مف في الفترة الكاقعة  ،(1)ممحؽ  في جامعة دمشؽ كمية التربيةكمدرسي المحكميف مف أساتذة 
 أىميا:مف  كانت التي يـكقدـ المحكمكف مالحظات (17/10/2014كلغاية )( 2/10/2014)
 ضركرة فصؿ بعض األىداؼ الطكيمة إلى ىدفيف أك أكثر. -

 تعديؿ صيارة بعض األىداؼ. -



 منهج البحث وأدواته                                             الفصل الرابع:       

 

06 
 

 تصحيح بعض األىداؼ لجعميا ترتبط بالمستكل المعرفي الذم تمثمو. -

 لمتدريس إجراءات التعمـبتصميـ كتـ تعديؿ القائمة بناء عمى مقترحاتيـ المقدمة تمييدان لمبدء      
  .الستراتيجية حؿ المشكالتان كفق
وفق استراتيجية )األنشطة التعميمية التعممية(  إجراءات التعمم تصميم :المرحمة السادسة .6

 :حل المشكالت

بعد تحميؿ محتكل كحدة الخمية ككضع األىداؼ السمككية كالتأكد مف تغطيتيا لممحتكل      
)األنشطة التعميمية كالتعممية( كفقان الستراتيجية حؿ  قامت الباحثة بتصميـ إجراءات التعمـ

المشكالت كذلؾ بعد االطالع عمى عدد مف الدراسات كاألبحاث السابقة التي تناكلت نماذج عدة 
 ،(2006دراسة أبك سعيدم كالبمكشي )ك  ،(2005)سكافطة المشكالت كمف أىميا: دراسة  لحؿ
دراسة الفيفي ك  ،(2009دراسة دفع اهلل )ك  ،(2007قشكة )كدراسة  ،(2008دراسة ذكرل )ك 
 ،(2014دراسة الشمكم )ك  ،(2013دراسة العميمات )ك  ،(2000قسيس )كدراسة  ،(2010)

دراسة كاستر ك  ،(Babatundy, 2008دراسة باباتكندم )ك  Gillies, 2008))جيميس كدراسة 
(Kaster, 2012) ك ،( 2013دراسة تشانغChang,).   كبعد ذلؾ اختارت الباحثة أكثر النماذج

 كىك نمكذج مدمج مف عدة نماذجلتصميـ إجراءات التعمـ ، دب التربكمالمتفؽ عمييا في األ
 يتجمى بخمس خطكات لحؿ المشكمة كىك: ك 
بأف ىناؾ مشكمة يراد إيجاد حؿ  طمبةمف الضركرم أف يشعر ال :بالمشكمة وتحديدهاالشعور  .أ 

يكاجيكف مشكمة حقيقة، كشعكر  طمبةليا، كما لـ يتكافر ىذا الشعكر ال يمكف القكؿ أف ال
تؤكد الباحثة لمطمبة الطالب بالمشكمة يسيؿ عممية تحديدىا كتعريفيا تعريفان كاضحان. كىنا 

بالمشكمة كتحديدىا مف خالؿ صيارتيا بعبارات تقريرية محددة كبمغتيـ  عمى أىمية الشعكر
 .ليا الخاصة، أك تحديدىا بشكؿ سؤاؿ يتطمب البحث عف حؿ

بعد تحديد المشكمة بسؤاؿ يصبح مف السيؿ جمع : جمع المعمومات حول المشكمة  .ب 
مكمات كالبيانات تطمب الباحثة مف الطمبة جمع المعالمعمكمات كالبيانات المتصمة بيا، كىنا 

المتصمة بيا، كتؤكد ليـ أف ىذه المرحمة يمكف أف تتـ في كافة مراحؿ تحميؿ كحؿ المشكمة، 
)الكتاب المدرسي،  كما ترشدىـ الباحثة عمى الرجكع إلى المصادر كالمراجع المفيدة في ذلؾ

 االنترنت، مدّرس المادة، إجراء بعض التجارب إف أمكف(.
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لطبيعة المشكمة كتفيـ جكانبيا المختمفة،  طمبةفي ضكء فيـ ال )الفروض(: اقتراح الحمول .ج 
يتطمب منيـ تحت تكجيو المدرس افتراض مجمكعة مف الحمكؿ اعتمادان عمى المعمكمات التي 

الباحثة بتشجيع الطمبة عمى افتراض مجمكعة مف تـ جمعيا كتنظيميا كتفسيرىا، كىنا تقكـ 
كد لمطمبة عمى ضركرة كضع أكبر عدد ممكف مف الحمكؿ الحمكؿ لكؿ مشكمة مطركحة، كتؤ 

 بغض النظر عف نكعيتيا.
كفي ىذه المرحمة يتـ التحقؽ مف الحمكؿ المكضكعة : التأكد من صحة الحمول المقترحة  .د 

تؤكد الباحثة لمطمبة  كىنالممشكمة كذلؾ بالمالحظة كالتجربة المكضكعية العممية المنظمة، 
حمكؿ التي تساعدىـ إلى الكصكؿ لحؿ المشكمة أك رفض نسب الأعمى ضركرة اختيار 

الحمكؿ األخرل بعد اخضاعيا لممناقشة العممية، مع عدـ التمسؾ بالحمكؿ التي يثبت عدـ 
 صحتيا.

إف الحؿ الذم تـ اختباره كاختياره ىك االستنتاج الذم تـ التكصؿ إليو : الستنتاج والتعميم .ق 
كفي ىذه المرحمة يتـ ترتيب الحمكؿ اعتمادان عمى استخداـ المناقشة كالحكار بصكرة عممية، 

مف األكثر أىمية إلى األقؿ كمف ثـ االستفادة منيا كتعميميا في حؿ المشكالت األخرل 
 .(2005،568)الفتالكم، (2010،200بة، الصرايرة،طكال) (174، 2009)الطنطاكم، 

 ما يمي:استراتيجية حؿ المشكالت كفؽ التعمـ  تصميـ إجراءاتكقد راعت الباحثة عند 
  الطمبةالفركؽ الفردية بيف. 
 استثارة اىتماماتيـ.ك  طمبةالجميع حكاس  اشراؾ 
 الطمبة دعن الرتابة كالممؿ البعد عف. 
  الثاني الثانكم العمميلطمبة الصؼ  ةمناسبأف تككف. 
 المناقشة/التعزيز/ التغذية الراجعة/ الحكار(.التدريسية الفنيات األساليب ك بعض  استخداـ( 
  بشكؿ يراعي تحديد الزمف المناسب لكؿ خطكة مف خطكات استراتيجية حؿ المشكالت

 ( دقيقة.45التدريسية كالمقدرة بػػػػػػ) الزمف الكمي لمحصة
 :التقانات التربويةإعداد  -المرحمة السابعة .7

 بقية مع تتفاعؿ فيي لذلؾ التعميمي البرنامج مككنات مف أساسيان  مككنان  التعميمة الكسائؿ ُتعد   
 مككنات بقية مع يتفاعؿ الذم كالمضمكف الشكؿ ىي بؿ شكؿ أك أداة مجرد ليست كىي مككناتو،
 حسف عمى أساسي بشكؿ يعتمد تعميمي برنامج أم نجاح" أف (2001) الحيمة كيشير. البرنامج
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 بدرجة المنشكدة األىداؼ بمكغ ليـ كتيسر المتعمميف، تعمـ تنظـ ألنيا ،التقانات التربكية اختيار
 . (52")ص:اإلتقاف مف عالية
 التقانات التربكية مف مجمكعة تحضير التعميمي البرنامج إعداد عند الباحثة حرصت لذلؾ   

 حكاسيب: الكسائؿ ىذه بعض كمف المنشكدة، األىداؼ تحقيؽ في المساعدة يمكنيا التي المتنكعة
 انترنت، حية، لكائنات صكر ممكنة، أقالـ عمؿ، أكراؽ مصكرات، عرض، شاشة محمكلة،
 .كالنباتية الحيكانية الخاليا لصكر شفافيات طباشير، سبكرة، المدرسي، الكتاب

 لمبرنامج:إعداد التقويم المرحمي والنهائي  -المرحمة الثامنة  .8
، فيػػػك يبػػػيف مػػػدل تحقػػػؽ األىػػػداؼ المحػػػددة تعميمػػػيُيعػػػد التقػػػكيـ عمميػػػة أساسػػػية ألم برنػػػامج     

، مسبقان، كيبرز نقاط القكة كالضعؼ في مختمؼ جكانب البرنػامج بيػدؼ تحسػيف فاعميتػو كتطكيرىػا
  كقد اعتمدت الباحثة عمى نكعيف مف التقكيـ كىما:

  :نحك األىداؼ التعميمية المنشكدة، كيػتـ  الطمبةكييدؼ إلى تحديد مدل تقدـ التقويم المرحمي
كقد قامت الباحثػة بكضػع مجمكعػة مػف ، طة الصفيةتنفيذ ىذا النكع مف التقكيـ أثناء تنفيذ الخ

تغطػػي األىػػداؼ السػػمككية المػػراد تحقيقيػػا، حيػػث تطرحيػػا الباحثػػة بشػػكؿ شػػفيي التػػي األسػػئمة 
 .استراتيجية حؿ المشكالتء مف كؿ خطكة مف خطكات عقب االنتياالطمبة عمى 

  :كييػدؼ إلػى معرفػة مقػدار مػا كىذا النكع مف التقػكيـ يػتـ فػي نيايػة كػؿ درس التقويم النهائي
تػػـ تحقيقػػو مػػف األىػػداؼ التعميميػػة المحػػددة مسػػبقان، حيػػث قامػػت الباحثػػة بكضػػع مجمكعػػة مػػف 

ليتـ التعرؼ عمى مدل اكتسػاب  لكحدة تعمـ كؿ درس مف دركس ااألسئمة المتنكعة في نياية 
 .تنفيذ إجراءات الخطة الصفيةلألىداؼ التعميمية التي تـ التركيز عمييا أثناء  الطمبة

 السادة المحكمين:في مرحمته األولية عمى عرض البرنامج التعميمي  -التاسعةالمرحمة  .9

بمرحمتو األكلية كبمككناتو كافة عمى مجمكعة مف السادة  التعميميتـّ عرض البرنامج     
كذلؾ في الفترة الكاقعة بيف  (1المحكميف في كمية التربية مف جامعة دمشؽ )الممحؽ 

 بيدؼ التحقؽ مف اآلتي:  (8/11/2014ٔنغاٚت    27/10/2014)
  كخطكاتيا استراتيجية حؿ المشكالتمدل تكافؽ المحتكل التعميمي مع طبيعة. 

 .مدل تكافؽ األىداؼ التعميمية، كمدل صحتيا كدقتيا كصحة تكزعيا عمى المجاؿ المعرفي 

  كمدل قابميتيا  استراتيجية حؿ المشكالتمع خطكات خطكات تصميـ البرنامج مدل تكافؽ
 لمتطبيؽ العممي.
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  لخطكات تطبيؽ الخطة الصفية. التقانات التربكيةالفنيات ك صالحية 

  التعميميالدّقة العممّية لمبرنامج. 

 .مدل مناسبة خطكات التقييـ المرحمي كالنيائي لمبرنامج 

 .مدل مالءمة إجراءات تطبيؽ البرنامج كمحتكاه مف حيث المعنى كالمغة 

  كعددىا، كما تتضّمنو مف مادة عممّية كعممّية، كمدل التعميمي مدل مالءمة جمسات البرنامج
 تغطيتيا لألىداؼ المراد تحقيقيا. 

  .مدل مالءمة كفاية زمف التطبيؽ لميدؼ العاـ كاألىداؼ التعميمّية لمبرنامج 

 :يأتي ما فيها بّينوا التي مالحظاتهم المحّكمون وقّدم
عميمّية في تحقيؽ اليدؼ مف البرنامج عمى كفاية األىداؼ التمرة أخرل أّكد معظـ المحّكميف  .1

 مف دكف إضافة أك حذؼ.  التعميمي

كافؽ معظـ المحّكميف عمى خطكات التقكيـ المرحمي كالنيائي كأساليبو، إال أّف البعض أشار  .2
 إلى ضركرة أف تعكس أسئمة التقكيـ النيائي األىداؼ التعميمية المحّددة.

 لغكّيان كنحكّيان كصيارةن. التعميميأشار بعض المحّكميف إلى ضركرة تدقيؽ محتكل البرنامج  .3

المستخدمة كأشار البعض منيـ إلى  التقانات التربكيةأشار أرمبية المحّكميف إلى كفاية  .4
 ضركرة إضافة كسائؿ أخرل كتنكيعيا.

بما يتناسب مع  طمب بعض المحّكميف ضركرة تعديؿ الزمف المخصص لكؿ ىدؼ تعميمي .5
 إجراءات تنفيذه.

ضافات كحذؼإعادة صيارة ك مف  المطمكبة التعديالت إجراء كبعد     في البرنامج إخراج تـ ،ا 
 .صالحيتو مدل عمى كالكقكؼ استطالعية، عينة عمى تجريبو أجؿ مف النيائية،شبو  صكرتو

 :التعميميلمبرنامج  ةالستطالعي بةالتجر   -العاشرةالمرحمة 

 ةالباحث قامت مكافقة التطبيؽ، كالحصكؿ عمى شبو النيائيةبعد إخراج البرنامج بصكرتو     
في  طمبة الصؼ الثاني الثانكم العمميإجراء التجريب االستطالعي لمبرنامج عمى عّينة مف ب

ـّ اختيار  دمشؽريؼ محافظة قطنا بفي  (بقعسـ المختمطة)ثانكية    شعبة بطريقة عشكائيةكت
 .طالبان كطالبة( 35لتككف عينة التجربة االستطالعّية كقكاميا )

 (2015-2014)مف العاـ  األكؿطبقت التجربة االستطالعية في الفصؿ الدراسي  حيث    
 .(26/11/2014 كلغاية   10/11/2014) بيف الكاقعةخالؿ الفترة 
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 أىداؼ إجراء التجربة االستطالعية باآلتي:  ةالباحث تكحدد
 أثناء التطبيؽ. ةتحديد المشكالت التي تكاجو الباحث -
 التعرؼ عمى الزمف الالـز لتنفيذ التجربة النيائية.  -
 . التعميميمع البرنامج الطمبة التعرؼ عمى مدل تفاعؿ  -
 التعرؼ عمى النقاط الغامضة كرير الكاضحة في البرنامج لتعديميا. -
  .كخطكاتيا حؿ المشكالت طريقةل مدل تقبؿ الطمبةالتعرؼ عمى  -
 صالحية البرنامج لمتطبيؽ النيائي. -
اعة صفية )ق. مثؿ إمكانية تكفرالتعرؼ عمى إمكانية  تكفر البيئة الفيزيقية المناسبة لمتطبيؽ -
  مف حيث درجة الحرارة(. مناسبةكخالية مف األصكات كالضجيج ك مة ئمال
سكؼ في صكرتو النيائّية بعد إجراء التعديالت المناسبة في ضكء ما  التعميميكضع البرنامج  -
ـّ التكّصؿ إليو ي  .التجربة االستطالعّية فيت

  وفق الخطوات اآلتية:الستطالعية وسارت التجربة 
 (.10/11/2014)بتاضٚد بصكرة قبمّية كمقياس االتجاىات  االختبار التحصيميتطبيؽ  .1
؛ استراتيجية حؿ المشكالتالبدء بتنفيذ الدركس كفقان لمخطط الدراسية المصّممة كفؽ  .2

عممان أّف الباحثة  ،كاستغرؽ ذلؾ أسبكعيف تبعان لبرنامج الحصص الدراسّية المتّبع في المدرسة
قامت بعد االنتياء مباشرة مف تنفيذ كؿ خّطة بتدكيف المالحظات حكؿ سير الدركس 

كاستفساراتيـ كتحديد الزمف المستغرؽ في تدريس كؿ خّطة صفية.  الطمبةكاستجابات 
 يبيف تكقيت تطبيؽ التجربة االستطالعية. اآلتيكالجدكؿ 
 وحصصه المقررة وتاريخ تطبيقها استطالعياً  التعميمي( دروس البرنامج 4جدول)              

 تاريخ التطبيؽ عدد الحصص اسـ الدرس ـ
 12/11/2014 1 النظرية الخمكية. 6

 17/11/2014-13 2 الخمية. 6

 19/11/2014 1 الفيركسات. 6

 24/11/2014-20 2 االنقساـ الخمكم. 6

 الكاقعة الفترة فيبعدية  بصكرةكمقياس االتجاىات  التحصيمي االختبار تطبيؽ .3

 (.26/11/2014)بــــ
 التجريب أثناء مالحظتيا تمت التي السمبية النقاط استدراؾ عمى الباحثة كحرصت  

 : مثؿ االستطالعي،
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 .التقانات التربكية استخداـ كتنكيع زيادة -
 .الطمبة بعض لدل كضكحيا لعدـ النيائي التقكيـ بنكد بعض كتعديؿ تغير -
 .سمككي ىدؼ كؿ لتنفيذ المخصص الزمف تعديؿ -
ضركرة ضبط كاختصار بعض األنشطة في تنفيذ الدركس لتتناسب مع الزمف المخّصص  -

 لمحّصة الدراسّية الكاحدة.

ليصبح جاىزان في صكرتو النيائّية  التعميميكضع البرنامج كبعد إجراء التعديالت المطمكبة تـ     
 .(2)المحمؽ  عمى عينة الدراسة األساسية ولتطبيق

 الختبار التحصيلي:  وتصميم  إعداد -2-2
ألنو ُيحرِّض المتعمميف عمى التعمـ كيزكدىـ عد التقكيـ مدخالن ىامان في العممية التعميمية يُ       

 .(Anastasi،1997، 26ـ )بالتغذية الراجعة، كيساعدىـ في الحكـ عمى فعالية تعممي
طمبة الصؼ في تنمية تحصيؿ  استراتيجية حؿ المشكالتكلمتعرؼ عمى فاعمية استخداـ     

 اختبار تحصيمي بإعدادقامت الباحثة . عمـ األحياء كاألرضفي مادة الثاني الثانكم العممي 
التي  الخمية كحدةيقيس عينة ممثمة مف األسئمة لكؿ درس مف دركس  )قبمي/ بعدم/ مؤجؿ(

 لطمبة الصؼ الثاني الثانكم العممييتضمنيا البرنامج التعميمي بيدؼ قياس التحصيؿ المعرفي 
 في ىذه الكحدة.

 قياس شيكعان في ميداف التربية ألنيا:الختبارات التحصيمية ُتعد مف أكثر أدكات الكا
 -بالخبرات كاألنشطة التعميمية الطالبتحدد ما تحقؽ مف األىداؼ المخطط ليا بعد مركر  -

 التعممية.

لممعمـ تغذية ، كتقدـ طالب  إلى مستكيات، كمعرفة قدرات كؿ الطمبةفي تصنيؼ  تساعد -
التقكيـ )المزيني، ، كأساليب التربكية التقاناتراجعة كاممة عف طريقة التدريس المستخدمة، ك 

2009 ،124).  
 األصكؿ كفؽ بدقة كمنظمة مُخطَّطة خطكات بعدة التحصيمي االختبار تصميـ مر كقد    

 تؤسس الخطكات تمؾ كجميع لو، النيائية الصكرة تظير أف قبؿ االختبارات كتصميـ بناءل العممية
 :كىي البنيكم، لمصدؽ
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  الختبار: تحديد الهدف من -2-1
 لطمبة الصؼ الثاني الثانكم العمميييدؼ االختبار التحصيمي إلى قياس التحصيؿ المعرفي    
كالتي يتضمنيا البرنامج التعميمي كذلؾ قبؿ تطبيؽ  عمـ األحياء كاألرضمادة ل كحدة الخميةفي 

البرنامج التعميمي كبعده، كبعد فترة شير مف انتياء تطبيقو، بيدؼ التحقؽ مف فاعمية البرنامج 
 . عمـ األحياء كاألرضفي ىذه الكحدة مف مادة  الطمبةالتعميمي في تنمية تحصيؿ 

 ي في البحث الحالي تبعان لزمف تطبيقو:لميدؼ مف االختبار التحصيم أكثر كفيما يمي تفصيؿ
 :الذم تطبقو الباحثة قبؿ البدء بتنفيذ البرنامج التحصيمي كىك االختبار  الختبار القبمي

مف تكافؤ  كلمتأكدالمتعمقة بمحتكل البرنامج  كمعمكماتيـ الطمبةمي لتحديد مستكل يالتعم
  في مستكل التحصيؿ المعرفي لدييـ. كالضابطةالمجمكعتيف التجريبية 

 :كىك االختبار التحصيمي نفسو يعاد تطبيقو بعد االنتياء مف تنفيذ البرنامج  الختبار البعدي
كمعرفة مدل تحقيقيـ لألىداؼ  لمطمبةالتعميمي مباشرة، بيدؼ قياس التحصيؿ المعرفي 

 .في البرنامجالمحددة 

 :بعد فترة زمنية معينة مف تنفيذ  تطبيقوىك االختبار التحصيمي ذاتو يعاد  الختبار المؤجل
بالمعمكمات التي تـ تدريسيا في البرنامج  الطمبةلى قياس مدل احتفاظ إالبرنامج، كييدؼ 

 التعميمي.
  تحديد المستويات المعرفية لالختبار: -2-2
لممجاؿ المعرفي الستة  "بمكـ"ف االختبار التحصيمي يغطي مستكيات ألى إال بد مف اإلشارة      

ىذه كتعرؼ الباحثة . (التذكر، كالفيـ، كالتطبيؽ، كالتحميؿ، كالتركيب، كالتقكيـ)جميعيا كىي 
 مستكيات إجرائيان كما يمي:ال
عمى تذكر المعمكمات كالمعارؼ كالحقائؽ التي تعمميا في البرنامج  الطالبىك قدرة : التذكر -

في األسئمة المخصصة بيذا  الطالبالتعميمي ، كتقاس مف خالؿ الدرجة التي يحصؿ عمييا 
 المستكل مف االختبار التحصيمي.

عمى فيـ كشرح كتفسير المعمكمات كالمعارؼ التي تعمميا في الطالب ىك قدرة  :الفهم -
في األسئمة  الطالبالتعميمي، كتقاس مف خالؿ الدرجة التي يحصؿ عمييا البرنامج 

 المخصصة بيذا المستكل مف االختبار التحصيمي.
المعمكمات كالمعارؼ التي تعمميا  تطبيؽ كتكظيؼ كاستخداـعمى  الطالبىك قدرة : التطبيق -

عمييا التمميذ  ، كتقاس مف خالؿ الدرجة التي يحصؿفي مكاقؼ جديدةفي البرنامج التعميمي 
 في األسئمة المخصصة بيذا المستكل مف االختبار التحصيمي.
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عمى ادراؾ العالقات المختمفة لممعمكمات كالمعارؼ المقدمة لو في  الطالبىك قدرة  :التحميل -
كتقاس مف  البرنامج التعميمي مف خالؿ تصنيفيا كتحميميا كبياف أكجو الشبو االختالؼ بينيا،

  .في األسئمة المخصصة بيذا المستكل الطالبخالؿ الدرجة التي يحصؿ عمييا 
لمعمكمات كالمعارؼ المقدمة لو مف اعمى استنتاج عالقات جديدة  الطالبىك قدرة  التركيب: -

كتقاس مف خالؿ الدرجة  في البرنامج التعميمي أك اقتراح بعض الحمكؿ أك اإلجراءات ليا،
 في األسئمة المخصصة بيذا المستكل مف االختبار التحصيمي. الطالب التي يحصؿ عمييا

كتقاس مف تقدير قيمة األشياء أك إصدار أحكاـ قيمية عمييا، عمى  الطالبىك قدرة  التقويم: -
في األسئمة المخصصة بيذا المستكل مف االختبار  الطالبخالؿ الدرجة التي يحصؿ عمييا 

    التحصيمي.
 مواصفات الختبار:ول دإعداد ج -2-3
االختبػػػار  كعناصػػػر المحتػػػكل الػػػذم شػػػممو بعػػػد تحديػػػد األىػػػداؼ التعميميػػػة لمبرنػػػامج التعميمػػػي     
حيػث يمثػؿ جػدكؿ  .جمعيػا فػي جػدكؿ مكاصػفات االختبػارك البد مف تنظيميا  األنشطة التعميمية ك 

المكاصػػفات الكسػػػيمة المالئمػػة لػػػربط األىػػػداؼ التعميميػػة مباشػػػرة بعناصػػػر المحتػػكل الدراسػػػي الػػػذم 
يقيسػػػو االختبػػػار، كمػػػا يعػػػػد الضػػػماف الكحيػػػد لالختبػػػار ليقػػػػيس نػػػكاتج الػػػتعمـ المتنكعػػػة، كعناصػػػػر 

الصػػػدؽ  بصػػػكرة متكازنػػػة، ممػػػا يػػػؤمف صػػػدؽ المحتػػػكل، أك المحتػػػكل المختمفػػػة، كتغطيتيػػػا جميعػػػان 
 (. 196، 2003لالختبار )ميخائيؿ، التمثيمي 

كيفيد جدكؿ المكاصفات في إعطاء كػؿ ىػدؼ الػكزف النسػبي الػذم يسػتحقو بغػض النظػر عػف     
كاضػػع االختبػػار، كيعػػد أداة فعالػػة فػػي تأسػػيس صػػدؽ المحتػػكل لالختبػػار مػػف خػػالؿ إلػػزاـ كاضػػع 

كعناصػػػره مػػػف جيػػػة، كعمػػػى جميػػػع  االختبػػػار عمػػػى تكزيػػػع أسػػػئمتو عمػػػى مختمػػػؼ أجػػػزاء المحتػػػكل
  (.316، 2004األىداؼ التعميمية المتصمة بيذا المحتكل مف جية أخرل )ميخائيؿ، 

  :بيدؼ االختبارجدكؿ مكاصفات بإعداد قامت الباحثة  كبصكرة أدؽ
مف جية،  (الخمية) السمككية لدركس الكحدة المختار ىداؼاألف االختبار يقيس أمف  التأكد -

 .كالمحتكل المعرفي ليما مف جية أخرل، كالذم أعدَّ االختبار لقياسو
 (.الخميةلمكحدة الدراسية المختارة ) األربعةتحديد األىمية النسبية لكؿ درس مف الدركس   -
 تحديد الكزف النسبي لكؿ درس مف دركس الكحدة المختارة. -
يغطي جميع المستكيات المعرفية  كضع أسئمة شاممة لممحتكل، كتنكيع مستكياتيا بشكؿ  -

 بمكـ.تصنيؼ لػػػػػ
 كمستكياتيا المعرفية كنسبتيا المئكية. األربعةتحديد عدد البنكد في كؿ درس مف الدركس  -
 تحديد نسبة تمثيؿ كؿ مستكل معرفي لبنكد االختبار. -
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كعدد لمادة عمـ األحياء كاألرض  كحدة الخميةبعد تحديد عدد صفحات كؿ درس مف دركس ك    
مف جدكؿ مكاصفات االختبار  الباحثة بإعداد قامت ،كؿ درس األىداؼ السمككية التي يتضمنيا

اقتراح عدد كمف ثـ ، الكحدةلكؿ درس مف دركس األىمية النسبية ك خالؿ حساب الكزف النسبي 
حساب نسبة كبعد ذلؾ  .الستكتكزيعيا عمى المستكيات المعرفية  ،( بندان 30بنكد االختبار بػػػػ)

حساب نسبة تمثيؿ كؿ مستكل مف  ككذلؾتمثيؿ بنكد كؿ درس لألىداؼ السمككية لمدرس نفسو 
 .كالجدكؿ اآلتي يبيف مكاصفات االختبار التحصيمي .المستكيات المعرفية الست لبنكد االختبار

 ( مواصفات الختبار التحصيمي5جدول )
                           

( 64أف مجمكع األىداؼ السمككية لمدركس األربعة بمغت ) السابؽيتبيف مف قراءة الجدكؿ     
 عمى المستكيات  ةمكزع ،مفردة( 30)بمغ االختبار التحصيمي  بنكدأف عدد ىدفان سمككيان معرفيان ك 

لألىداؼ السمككية ككؿ  االختبار تمثيؿ بنكد ةكأف نسب ،حسب تصنيؼ بمكـالمعرفية الستة 
 .كىي نسبة جيدة %( 47)بمغت

 مفردات الختبار: صياغة  -2-4
عمى نكعيف مف  ةن مكزعفقرة ( 30)االختبار التحصيمي حسب جدكؿ المكاصفات بنكد بمغ عدد    

 ىما: المكضكعية ك األسئمة 
( سؤاالن، كىك النكع الذم رطى المجمكعة األكبر مف 23) مف ةمككن :الختيار من متعدد - أ

 مفردات االختبار لما لو مف ميزات منيا:

عسز  انًحتٕٖ

 انصفحاث
األْساف  انًستٕٚاث انًعطفٛتتٕظع بُٕز االذتباض عهٗ 

انسهٕكٛت 

نكم 

 زضس

انٕظٌ 

انُسبٙ 

 نهسضٔس

األًْٛت 

انُسبٛت 

 نهسضٔس

َسبت تًثٛم 

انبُٕز 

 انًجًٕع تقكيـ تركيب تحميؿ تطبيؽ فيـ تذكر ألْساف

 %58 %13 % 19  12 7 1 1 1 1 1 2 3 1انسضس

 %50 %29 % 22 14 7 1 - 1 1 2 2 7 2انسضس

 %43 %13 % 22 14 6 - 1 1 1 1 2 3 3انسضس

 %42 %45  % 37 24 10 1 1 1 2 2 3 11 4انسضس

 %47  %100 %100 64 30 3 3 4 5 6 9 24 انًجًٕع

ضقى انبُس 

انراص 

بكم 

 يستٕٖ

 1-2-

8-9-

15-

16-

21-

22-

23 

3-

10-

11-

17-

24-

25 

4-12-

18-

26-27 

5-13 

-19-

28 

6-20-

29 

7-14-

30 

يجًٕع 

بُٕز 

االذتباض   

  بُس  30

يجًٕع 

األْساف 

انسهٕكٛت 

64 

يجًٕع   

األْساف 

انسهٕكٛت 

64 

َسبت 

تًثٛم 

انًستٕٖ 

نبُٕز 

 االذتباض

 

30% 20% 17% 13% 10% 10%      
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 .الصدؽ العالي كالثبات 

 .انخفاض درجة التخميف 

 .قياس أىداؼ ذات مستكيات مختمفة 

  (.225 - 224، 2003عنيا)سالمة، سرعة اإلجابة 
 كيتألؼ سؤاؿ االختيار مف متعدد مف جزأيف:

 كىي عبارة عف جممة ناقصة. :المقدمة -

أحداىا إلتماـ معنى الجممة أك العبارة الكاردة في  الطالبيختار  :قائمة تضـ أربع إجابات -
 أكؿ سؤاؿ، كالبدائؿ األخرل تسمى الممكىات أك المشتتات.

الجمؿ  أكأسئمة، كىي عبارة عف مجمكعة مف العبارات ( 7مف) ةمككن :غمط -بنود صواب - ب
إعداد ىذا  كمف ميزاتأف يميز بينيا.  الطالبكيطمب مف  ،ىك خطأصكاب كما  بينيا ما ىك

 :النكع مف األسئمة
 قدرتيا عمى تغطية المحتكل كالمستكيات المعرفية تغطية كاممة. -
 .الطالبسيكلة كسرعة اإلجابة عمييا مف قبؿ  -
  (.323، 2008كاممة )مخائيؿ، تقدير اإلجابة عمييا يتـ بمكضكعية  -

أف  كبنكد الصكاب كالخطأ(  -)االختيار مف متعدد بنكد االختبارعند صيارة  ةالباحث تكقد حاكل
 اآلتي:  بعيف االعتبارأخذ ت

  كعمميان.صحيح لغكيان، ك صيارة السؤاؿ بشكؿ كاضح 
 المفحكص الكصكؿ إلى اإلجابة  ىخمك السؤاؿ مف التمميحات التي قد تسيؿ عم

 الصحيحة.
  .التأكد مف أف كؿ سؤاؿ يقيس ىدفان محددان 
  .التأكد مف كجكد إجابة صحيحة كاحدة 

 .تجنب الغمكض كاإلطالة 
 نفسو الكقت السؤاؿ طكيالن كال قصيران في أف ال يككف . 
  حتماالت. اأف ال يشتمؿ السؤاؿ عمى عدة 
  .أف يككف لمسؤاؿ إجابة صحيحة كاحدة  

 األولية: صورتهإخراج الختبار التحصيمي في  -2-5
( فقرة مكزعةن عمى المستكيات 30األكلية عمى ) صكرتوتضمف االختبار التحصيمي في   

( أسئمة 4( أسئمة تطبيؽ، ك)5ك)( أسئمة فيـ، 6( أسئمة تذكر، ك)9اآلتي ) عمى النحكالمعرفية 
 ( أسئمة تقكيـ. كما تـ ترتيب االختبار كفؽ اآلتي:3( أسئمة تركيب، ك)3تحميؿ، ك)
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 .التي يغطييا االختبار كالكحدة الدراسية كاسـ المادةاسـ االختبار، : كيعرض فييا المقدمة .1
 .كالصؼ الدراسي لمطالب

 فييا كتابة أسمو كاسـ مدرستو كشعبتو كجنسو. الطالب: يطمب مف المعمومات العامة .2
: حيث كضعت الباحثة تعميمات االختبار بأسمكب سيؿ قابؿ لمفيـ تعميمات الختبار .3

، كما تـ فييا تكضيح اليدؼ مف طمبة الصؼ الثاني الثانكم العمميكيتناسب مع مستكل 
االعتماد عمى نفسو  االختبار، كطريقة اإلجابة عف أسئمتو، إضافة إلى الطمب مف التمميذ

 في اإلجابة، كعدـ ترؾ أم سؤاؿ دكف اإلجابة عنو.
: تـ عرض أسئمة االختبار بحيث تككف أسئمة االختيار مف المتعدد أكالن  ثـ أسئمة الختبار .4

 .أسئمة الصكاب كالخطأ ثانيان 
الباحثة درجة كاحدة لكؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار عند اإلجابة الصحيحة،  أعطتكما     

 نكع  كدرجة الصفر عند اإلجابة الخاطئة، سكاء أكانت مف نكع االختيار مف متعدد أك مف
  .( درجة30بػػ) التحصيمي خطأ ، كبذلؾ تككف الدرجة الكمية لالختبار -صكابال

  :التحصيمي دراسة صدق الختبار -2-6
، 2004لقياسو )ميخائيؿ، يتمثؿ جكىر الصدؽ فيما إذا كاف المقياس يقيس فعال ما أعد     

كلمصدؽ أنكاع عديدة منيا الصدؽ الظاىرم، كالصدؽ التالزمي، كصدؽ المحتكل كرير (.255
ذلؾ. إال أف صدؽ المحتكل مف أكثر أنكاع الصدؽ صالحية لالستعماؿ خاصة ما يتعمؽ منيا 

لتحصيؿ األكاديمي، كيقصد بو إلى أم مدل يقيس االختبار المعرفة التي في حاالت قياس ا
صدؽ المحتكل قامت الباحثة  كلمتحقؽ مف (27، 2005حددتيا األىداؼ التعميمية )ممحـ، 

مف  التأكدلى إ إضافةبمراجعة التكازف بيف ما تشممو مفردات االختبار المعد كجدكؿ المكصفات 
بحيث تعطي الدالالت  لمفرداتوتمثيؿ االختبار لما كضع لقياسو كسالمة التركيب المغكم 

 المطمكبة.
قامت الباحثة بعرض االختبار في صكرتو األكلية عمى  مف سالمة ىذه المعطيات التأكدكبعد  

 27/10/2014)بيف  الكاقعةالفترة في  "(1)المحمؽ رقـ "مجمكعة مف المحكميف المتخصصيف

  ييـ في صالحية االختبار مف حيث:أإلبداء ر  (8/11/2014ٔنغاٚت  
 .صيارة بنكد االختبار كالدقة المغكية 

 .مناسبة كؿ بند لممستكل المعرفي الذم يقيسو 

 .ضافة ما يمـز مف البنكد  حذؼ البنكد التي تحتاج لمحذؼ، كا 
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 .دقة تعميمات االختبار ككضكحيا 

  االختبار كالمحتكل الذم يقيسو.مدل االتساؽ الداخمي بيف مفردات 

 .سالمة المفردات لغكيان كجكدة صيارتيا 

 .مالءمة البدائؿ المقترحة لكؿ مفردة مف مفردات االختيار مف متعدد 

 .مناسبة الدرجة المقترحة لبنكد االختبار 

  لطمبة الصؼ الثاني الثانكم العممي.مالءمة بنكد االختبار 

 :تياآلوفق جاءت آراء السادة المحكمين و  
إعادة صيارة مقدمة السؤاؿ في بعض أسئمة االختيار مف متعدد لطكليا، لكي ال تسبب  -

 أثناء اإلجابة عمييا.لمطمبة ان تتشتي

 استبداؿ بعض البنكد تجنبان لمتكرار. -

جانسيا مع أىدافيا، أك لعدـ كضكح عباراتيا كتناسقيا تاقتراح تعديؿ بعض األجكبة، لعدـ  -
 فيما بينيا.

 تعديؿ بعض البنكد لتالءـ المستكيات المعرفية التي حددت ليا.ضركرة  -

 تعديؿ بعض البدائؿ لتصبح متقاربة في الطكؿ. -

ضافة  كقد تـ األخذ بجميع المالحظات التي قدميا السادة المحكميف مف     حذؼ، كتعديؿ، كا 
الباحثة بإجراء قامت  كبعد ذلؾ كالتي أكد األستاذ المشرؼ عمى أىميتيا كضركرة األخذ بيا.

عمى  االختبار التحصيمي صدؽلدراسة  (10/11/2014)بػػػػ في الفترة الكاقعة دراسة استطالعية
في محافظة  )بقعسـ المختمطة( في ثانكية ( طالبان كطالبة مف الصؼ الثاني الثانكم العممي35)

 :كىي نفس العينة االستطالعية لمبرنامج التعميميريؼ دمشؽ 
 كمف أىـ أىداؼ أجراء الدراسة االستطالعية لالختبار التحصيمي ما يمي:  

 .لمطمبةالتأكد مف كضكح بنكد االختبار التحصيمي  .6

  تحديد زمف االختبار التحصيمي. .6

 االختبار التحصيمي. بنكدحساب معامالت السيكلة كالصعكبة ل .6

 حساب معامالت التمييز لبنكد االختبار التحصيمي. .6

 الصعكبات التي يمكف أف تكاجو تطبيؽ االختبار التحصيمي.التعرؼ عمى  .8
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 ومن نتائج الدراسة الستطالعية لالختبار التحصيمي ما يمي:
تعديؿ بعض الكممات كالعبارات التي كردت في االختبار بسبب رمكضيا كصعكبتيا بالنسبة  .6

 اآلتي:الجدكؿ كذلؾ كفؽ  الثانكم العمميالثاني لطمبة الصؼ 

 الدراسة الستطالعية نتيجة( أمثمة لبعض الجمل والعبارات التي تم تعديمها 6)جدول         

 الجمؿ كالعبارات بعد التعديؿ العبارات قبؿ التعديؿك الجمؿ 
 :تتميز بأنيا األكراؽ النباتية المصابة بالفيركسات 

A. شفاؼ. يالكن فييا أعصاب الكرقة 
B.  األكراؽ. يا كاضحة عمىحمقاتتظير 
C. عمى  مصفرةالأك فاتحة الخضراء البقع ال

 .الشكؿ المبرقشالخضراء يعطييا  أكراقيا
D. .كؿ ما سبؽ صحيح 

 مف مميزات األكراؽ النباتية المصابة بالفيركسات:ُتعد 
A.  عاتمان تأخذ أعصاب الكرقة لكنان. 
B.  عمى األكراؽ. خيكط سكداءظيكر 
C. .تمفيا مباشرة 
D.  ظيكر بقع خضراء فاتحة أك مصفرة عمى

 الخضراء يعطييا شكالن مبرقشان.األكراؽ 
التفسير الصحيح العتبار الفيركسات ذات     

 تطفؿ اجبارم:
 الفيركسات ذات تطفؿ اجبارم ألنيا

االنقساـ الخيطي المتساكم لمخاليا ال يحافظ عمى 
  الصيغة الصبغية

االنقساـ الخيطي المتساكم لمخاليا يحافظ عمى 
 الصيغة الصبغية بسبب حدكث تضاعؼ في
 الصبغيات في الطكر البيني قبؿ االنقساـ

مادة الككلشيسيف تستخدـ في انتاج نباتات مضاعفة 
  الصيغة الصبغية 

تستخدـ مادة الككلشيسيف في انتاج نباتات مضاعفة 
 الصيغة الصبغية كالقمح الرباعي الصمب

 تحديد زمن تطبيق الختبار التحصيمي: .6

االستطالعية زمف تطبيؽ االختبار التحصيمي مف خالؿ حددت الباحثة أثناء إجراء الدراسة 
   استخداـ المعادلة اآلتية:

= زمف تطبيؽ االختبار التحصيمي
 ظيٍ اَتٓاء أٔل طانب  ظيٍ  اَتٓاء آذط طانب

 
   

 

=  كبالتالي فأف زمف تطبيؽ االختبار التحصيمي بمغ
       

 
 زقٛقت. 39=  

 الختبار التحصيمي: بنودحساب معامل السهولة والصعوبة ل .6

ابة يشير معامؿ سيكلة االختبار إلى النسبة المئكية لمطمبة الذيف أجابكا عف السؤاؿ إج   
معامؿ سيكلة صحيحة إلى العدد الكمي لطمبة أفراد العينة االستطالعية، كقامت الباحثة بحساب 

 تية:االختبار باستخداـ المعادلة اآل

 مج ص=  معامؿ السيكلة
مج ص مج خ
 .)233، 2005)ممحـ،  
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 مج ص= مجمكع اإلجابات الصحيحة لكؿ سؤاؿ.
 مج خ= مجمكع اإلجابات الخاطئة لكؿ سؤاؿ.

كما يشير معامؿ صعكبة االختبار إلى النسبة المئكية لمطمبة الذيف أجابكا عف السؤاؿ إجابة      
بحساب معامؿ صعكبة خاطئة إلى العدد الكمي لطمبة أفراد العينة االستطالعية، كقامت الباحثة 

 االختبار باستخداـ المعادلة االتية:

 مج خ= معامؿ الصعكبة 
مج خ مج ص

 .)234، 2005)ممحـ،    

 مج ص= مجمكع اإلجابات الصحيحة لكؿ سؤاؿ.
 مج خ= مجمكع اإلجابات الخاطئة لكؿ سؤاؿ.

المعامؿ إذا عرفنا أحد العامميف نستطيع التعرؼ عمى  (235، ص2005) كيشير ممحـ    
نما ألحدىما فقط. حيث قامت   الثاني، كحتى نحكـ عمى السؤاؿ ال نحتاج إلى المعامميف، كا 

الصعكبة لكؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار التحصيمي بعد تطبيقو ي السيكلة ك بحساب معاممالباحثة 
صعكبة كقد تراكحت معامالت  .طالبان كطالبة( 35عمى العينة االستطالعية كالبالغ عددىا)

كتدؿ عمى مالءمة بنكد االختبار نكعان ما ( كىي مقبكلة 0.69حتى  0.31) بيف مفردات اإلختبار
( يبيف 5) كالممحؽ (.341،ص2008الصعكبة )مخائيؿ، ك السيكلة مستكل التحصيمي مف حيث 

بجانب بعض األسئمة  )*( كقد كضعت الباحثة إشارة ،معامالت السيكلة كالصعكبة لبنكد االختبار
 .(0.65عف) التي تمت إعادة صيارتيا نظران الرتفاع معامؿ صعكبتيا

 الختبار التحصيمي: تمييز بنود تحساب معامال .6

معرفة قدرة كؿ بيدؼ قامت الباحثة بحساب معامؿ التمييز لكؿ سؤاؿ في االختبار التحصيمي    
كاتبعت الباحثة  المجمكعتيف العميا كالدنيا.عمى التمييز بيف في االختبار التحصيمي سؤاؿ 

 الخطكات التالية لحساب معامؿ التمييز.
 .طالبان كطالبة( 35تصحيح االختبار لجميع أفراد العينة االستطالعية كالبالغ عددىـ) -

 تنازليان بدءان مف العالمة العميا كانتياء بالعالمة الدنيا. الطمبةترتيب درجات  -

بنسبة  طالبان كطالبة( 12)بػػػػيا كالدنيا، حيث بمغت المجمكعة العميا تحديد المجمكعتيف العم -
بنسبة  طالبان كطالبة( 12)بػػػػػكبمغت المجمكعة الدنيا  االستطالعية، العينةأفراد %( مف 34)
%( مف 31، بنسبة )طالبان كطالبة( 11) أما المجمكعة المتكسطة بمغ عددىاكذلؾ %( 34)

 كالتي تـ تجاىميا. االستطالعية العينةأفراد 

  مج   ص ع     مج  ص د   التمييز =استخدمت المعادلة اآلتية: معامؿ  -
ف

  (123 ،1997،Anastasi).. 
 حيث مج )ص ع( تعني عدد اإلجابات الصحيحة في المجمكعة العميا.
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 مج )ص د( تعني عدد اإلجابات الصحيحة في المجمكعة الدنيا.      
 .( طالبان كطالبة12كىـ) الذيف أجابكا عف السؤاؿ في المجمكعتيف الطمبةنصؼ عدد   ف:       
 ي( كى0.66 كلغاية 0.33)بيف كقد تراكحت معامالت التمييز لمفردات االختبار التحصيمي    

حتى ُيعد  ( أنو100 -99، 2008ر )مخائيؿ، حيث أشا "(0)ممحؽ رقـ " ةتمييز مالئم تمعامال
 %( أما إذا قؿ عف ذلؾ فيجب تعديمو.20السؤاؿ مقبكالن يجب أف يزيد معامؿ التمييز عف )

           دراسة ثبات الختبار التحصيمي: -2-7 
يعد ثبات االختبار عمى درجة عالية مف األىمية فالثبات يعني كـ تككف عالمات اختبار ما      

كلحساب ثبات االختبار  .(Anastasi،1997، 124)متسقة كرير مختمفة مف كقت آلخر 
 االستطالعية عينةالحيث أجرم تطبيؽ االختبار عمى  (الثبات باإلعادةطريؽ ) ةالباحث تاعتمد
ثـ أعيد تطبيؽ االختبار عمى العينة ( 10/11/2014في تاريخ ) ،(طالبان كطالبة -35) نفسيا

بعد ذلؾ  (26/11/2014في تاريخ )مف تاريخ التطبيؽ األكؿ كذلؾ يكمان  (16)ذاتيا بعد مركر 
في التطبيؽ األكؿ كدرجاتيـ في التطبيؽ الثاني.  الطمبةبيف درجات  االرتباطحساب معامؿ تـ 

( كىذا يعطي مؤشران جيدان إلى أف االختبار عمى درجة عالية 0.87) ثبات اإلعادةكقد بمغ معامؿ 
 .كأداة لمدراسة الحاليةلالستخداـ جعمو صالحان تمف الثبات 

 الختبار التحصيمي في صورته النهائية: -2-8
نكع مف  فقرة( 23)مقسمان إلى ، ( سؤاالن 30مي بصكرتو النيائية مف)تككف االختبار التحصي  
، حيث يعطي لكؿ سؤاؿ درجة كاحدة إذا رمط -صكابنكع مف  فقرات( 7ك)ختيار مف متعدد اال

خاطئة. كبالتالي فأف  الطالب( عندما تككف إجابة 0صحيحة كدرجة الصفر) الطالبكانت إجابة 
( درجة كأقؿ درجة ىي 30ىي )ككؿ عمى االختبار  الطالبأعمى درجة يمكف أف يحصؿ عمييا 

 (.4-3 يف)ممحقالصفر
 :باسرتاتيجية حل املشكالتمقياس اجتاهات الطلبة حنى التعلم   -ثالثاا 
استراتيجية حؿ  نحكالصؼ الثاني الثانكم العممي طمبة مر تصميـ مقياس اتجاىات      

   يذه الخطكات.لبعدة خطكات قبؿ إخراجو بصكرتو النيائية، كفيما يمي حديث مفصؿ المشكالت 
 :المقياستحديد الهدف من  -3-1

 بما يمي: المقياستمثؿ اليدؼ مف 
 .حؿ المشكالتاستراتيجية نحك  العمميطمبة الصؼ الثاني الثانكم اتجاىات  إلىالتعرؼ  -
 :السترشاد وجمع البيانات -3-2

 باإلجراءات التالية: ةالباحث تقام المقياسلصيارة فقرات 
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ستراتيجية حؿ تدريس مادة عمـ األحياء كاألرض كفقان البمراجعة األدبيات النظرية المرتبطة  .1
كالسيما الدراسات  الدراساتكمراجعة المقاييس كاالختبارات المكجكدة في ىذه  المشكالت

(، كدراسة 2010(، كدراسة الفيفي )2009(، كدراسة دفع اهلل )2007دراسة قشكة ) اآلتية:
دراسة أبك سعيدم ك (، 2014(، كدراسة الشمكم )2013دراسة العميمات )(، ك 2000قسيس )

 ,Babatundyكدراسة باباتكندم ) Gillies, 2008))كدراسة جيميس  (.2006كالبمكشي )

 (.2009، كدراسة بك عزيز)(Kaster, 2012)(، كدراسة كاستر 2008
 . "(1)الممحؽ"استشارة عدد مف أعضاء الييئة التدريسية في كمية التربية مف جامعة دمشؽ .2
 في صورته األولية: المقياسإعداد  -3-3
 عمى النحك اآلتي: مجاليفمكزعة عمى فقرة، ( 26) في صكرتو األكلية عمى المقياس اشتمؿ -
 .ةفقر ( 12كيتضمف )التعمـ باستراتيجية حؿ المشكالت نحك الطمبة اتجاىات األكؿ:  جاؿالم -
   .ةفقر ( 14كيتضمف) مادة عمـ األحياء كاألرضاالتجاىات نحك الثاني:  جاؿالم -

كقد  ، كأف يككف لكؿ عبارة ىدؼ محدد.المقياسمراعاة التنكع في اختيار بنكد كما قامت الباحثة ب
 كفؽ ما يمي: المقياستـ صيارة فقرات 

 مراعاة خدمة ىذه الفقرات لألىداؼ المطمكبة تحقيقيا. -1
 عمى أف تككف بشكؿ كاضح كمفيكـ. المقياسصيارة فقرات  -2
 (. رير مكافؽ، أحيانان، مكافؽكفؽ التدرج الثالثي ) المقياسصيارة اإلجابة عف فقرات  -3

، كركعي في المقياسإلى اليدؼ مف  الطمبةبغرض تعريؼ  المقياستـ صيارة تعميمات  كما   
كاضحة كمفيكمة كمالئمة لمستكاىـ، كما تضمنت التعميمات التأكيد  التعميماتذلؾ أف تككف 

قراءة البنكد بدقة كعناية، كمعرفة  الطمبة، ككذلؾ ُطمب مف بيـعمى كتابة البيانات الخاصة 
المكاف  فيالمقصكد مف كؿ فقرة، كأنيا لغرض خدمة البحث العممي، مع تدكيف االجابة 

   .عنيا جابةاإلالمخصص ليا، كعدـ ترؾ أم فقرة مف دكف 
  التحقق من صدق المقياس وثباته: -3-4
  عمى المحّكمين )صدق المحكمين(: المقياسعرض  -3-4-1
حكمكا البرنامج التدريبي كاالختبار  يفمحكم (10) المقياس عمىبعرض  ةالباحث تقام   

في  تشمؿ مختصيف (8/11/2014 كلغاية 27/10/2014)في الفترة الكاقعة بيف التحصيمي 
مف مدرسي كأساتذة كمية  القياس كالتقكيـ النفسي كالتربكمك ، كالمناىج كطرائؽ التدريس التربية،
كذلؾ لمكقكؼ عمى سالمة الفقرات كمدل ارتباطيا باليدؼ العاـ  جامعة دمشؽ، فيالتربية 
، إضافة إلى إبداء مالحظات أخرل قد يراىا المحكمكف ضركرية مف حيث تقدير مدل لممقياس

 صدؽ البنكد لمغرض الذم أعدت مف أجمو.
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آلراء  ةباحثال ت، بعد ذلؾ استجابالمقياسآراءىـ في فقرات  مكفبدل السادة المحكأحيث   
ضافة بإجراء ما يمـز مف تعديؿ تالسادة المحكميف، كقام في ضكء مقترحاتيـ. حيث ُقبمت  كا 

( مف المحكميف، كُعدلت %80م بنسبة )إ( محكميف 8كثر مف )أالفقرات التي كافؽ عمييا 
( مف %70 -60) بيفم بنسبة تتراكح أ ،( محكميف7-6مف ) عمى تعديمياالفقرات التي كافؽ 

( فقرة 30صبح المقياس يتضمف )أفقرات، ك  (8)فقرات  كتعديؿ  (4)كبذلؾ تـ إضافة المحكميف، 
العبارات المضافة  لبعضأمثمة  اآلتيجدكؿ الكُيبّيف  ،مكزعة بالتساكم عمى مجاالت المقياس

 كالمعدلة كفقان آلراء السادة المحكميف.
  ( أمثمة لبعض البنود المحذوفة والمعدلة والمضافة وفقًا آلراء السادة المحكمين 7جدول)           

 انبُٕز بعس انتعسٚم انبُٕز قبم انتعسٚم انبُٕز انًضافت

التعمـ  باستراتيجية حؿ 
يجعمني أتعرؼ  المشكالت

 عمى مصادر جديدة لمتعمـ.

المعممكف ستخدـ يأف  اتمنى
استراتيجية حؿ المشكالت في 

 .التعمـ باستمرار

أررب أف يطبؽ التعمـ 
باستراتيجية حؿ المشكالت في 

 جميع المكاد الدراسية.

تتيح  مادة عمـ األحياء 
كاألرض مجاالن كاسعان 

 لمتفكير كالتأمؿ.

 مادة عمـ األحياء كاألرض
كالقابمة سيمة المف المكاد 

 .لمتطبيؽ

تتميز مادة عمـ األحياء 
كاألرض بسيكلة الفيـ 

 كالتطبيؽ.
مكافؽ/ محايد/ ( إلى بدائؿ إجابة )رير مكافؽ، أحيانان، مكافؽتـ تعديؿ بدائؿ اإلجابة مف ) كما   

طالبان ( 35مف) تككنتعمى عينة استطالعية  المقياسبتطبيؽ  ةالباحث تبعد ذلؾ قام (معارض
االستطالعية السابقة التي سحبت لمبرنامج التعميمي كاالختبار نفسيا كطالبة، كىي العينة 

كذلؾ لمتأكد مف مناسبة البنكد لمتطبيؽ ككضكح العبارات  ،(10/11/2014)كذلؾ في التحصيمي 
كفي ضكء نتائج الدراسة   مف الخصائص السيككمترية لممقياس.أيضان كلمتحقؽ  بالنسبة لمطمبة،

االستطالعية عدلت بعض العبارات رير الكاضحة لمطمبة، كما تـ كضع مثاؿ في بداية المقياس 
يكضح كيفية اإلجابة عف بنكد المقياس، كبعد ذلؾ قامت الباحثة بالدراسة السيككمترية لممقياس 

 عمى النحك اآلتي:إحصائيان لمتحقؽ مف صدقة كثباتو 
 التساق الداخمي )الصدق البنيوي(:صدق  -3-4-2
عمـ األحياء كاألرض لمقياس اتجاىات الطمبة نحك تعمـ مادة لمتحقؽ مف الصدؽ البنيكم   

 : اآلتيةباإلجراءات  ةالباحث تقام باستخداـ استراتيجية حؿ المشكالت
 المجاالتمع  المقياس مجاالتمف  مجاؿمعامالت االرتباط بيف مجمكع درجات كؿ  إيجاد - أ

 ( يكضح ذلؾ.   8مع الدرجة الكمية كالجدكؿ )ك  األخرل
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 .ومع الدرجة الكمية خرىاأل المجالتمع  المقياس مجال من مجالتمعامل ارتباط درجة كل  (8جدول )  

 انًقٛاس يجاالث
االتجاِ َحٕ استطاتٛجٛت حم 

 انًشكالث

االتجاِ َحٕ يازة عهى 

 االحٛاء ٔاألضض
 انسضجت انكهٛت

استطاتٛجٛت حم  االتجاِ َحٕ

 انًشكالث
- **0.712 **0.815 

االتجاِ َحٕ يازة عهى االحٛاء 

 ٔاألضض
 - **0.842 

 0.01)**( زال عُس يستٕٖ زالنت           

مع  المقياس مجاالتمف  مجاؿبيف درجة كؿ أف معامالت االرتباط  (8)يالحظ مف جدكؿ     
 (.0.01عند مستكل داللة ) إحصائيان جميعيا دالة األخرل كمع الدرجة الكمية  المجاالت

الذم  لممجاؿمع الدرجة الكمية  المقياسإيجاد معامالت االرتباط بيف درجة كؿ بند مف بنكد   - ب
 ( يبيف معامالت االرتباط الناتجة.9كالجدكؿ )، ينتمي إليو البند

 وفسه انذي يىتمي إنيه انبىذ نهمجالانذرجت انكهيت مع  انمقياس( معامالث ارتباط كم بىذ مه بىىد 9جذول )

 االتجاِ َحٕ يازة عهى االحٛاء ٔاألضض و االتجاِ َحٕ استطاتٛجٛت حم انًشكالث و

1 **0.524 16 ** 0.748 

2 **0.426 17 **0.547 

3 **0.624 18 **0.611 

4 **0.478 19 **0.624 

5 *0.337 20 **0.662 

6 **0.487 21 **0.624 

7 **0.624 22 **0.635 

8 **0.475 23 *0.345 

9 **0.548 24 **0.578 

10 **0.475 25 **0.558 

11 **0.678 26 **0.621 

12 **0748 27 **0.632 

13 **0.528 28 **0.458 

14 **0.544 29 **0.558 

15 *0.342 30 **0.628 
 (5...) * دال عىذ مستىي انذالنت     -(   1...** دال عىذ مستىي انذالنت  )                  

مع الدرجة الكمية  المقياسكجكد ارتباط بيف درجة كؿ بند مف بنكد  (9يتبيف مف جدكؿ )    
مما يشير إلى أف  ليو البند، كىذه االرتباطات مكجبة كدالة إحصائيان.إالذم ينتمي  لممجاؿ
 تصؼ باتساؽ داخمي، كىذا يدؿ عمى صدقو البنيكم.ي المقياس

 :المقياسالتحقق من ثبات  -3-4-3
تعمـ مادة عمـ االحياء نحك الطمبة مقياس اتجاىات لثبات  افي دراستي ةالباحث تاعتمد    

تمتع ي المقياسف أ، كذلؾ لمتأكد مف طريقتيفعمى  باستخداـ استراتيجية حؿ المشكالت كاألرض
 : كىمابمستكل ثبات مكثكؽ بو. 
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ج معامؿ ااستخر ب ةالباحث تقام (:Test-Retest Method) الثبات باإلعادة -3-4-3-1
مف خالؿ تطبيقو لممرة  كذلؾ ،االستطالعية السابقةنفسيا العينة عمى  اإلعادةالثبات بطريقة 

بعد  ،لممرة الثانية عمى العينة نفسيا المقياسعيد تطبيؽ أثـ  (10/11/2014تاريخ )باألكلى 
معامالت الثبات عف طريؽ  استخرجت ثـ، (26/11/2014)تاريخ بكذلؾ  أسبكعيفمضي 

 اآلتي: ، كما مكضح في الجدكؿكؿ كالثانيرتباط بيف التطبيؽ األاالحساب معامؿ 
 باستراتيجية حل المشكالتالطمبة نحو التعمم لمقياس اتجاهات اإلعادة الثبات بطريقة ( 11جدول )

 يعايم االضتباط ٔزضجتّ انكهٛت انًقٛاس يجاالث

 0.825** استرساو استطاتٛجٛت حم انًشكالثبانتعهى  َحٕ االتجاْاث

  0.741** يازة عهى االحٛاء ٔاألضضتعهى َحٕ  االتجاْاث

 0.901** ككم انًقٛاس

    1.11دال عند مستوى دللة  )**(

 تبمغ لممقياسيالحظ مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة معامؿ ثبات اإلعادة لمدرجة الكمية     
فتراكحت قيمة  المقياس جاالتمالحالي أما  البحث( كىي قيمة عالية كصالحة ألرراض 0.901)

كىي أيضان قيـ عالية كصالحة  (0.741) ٔ( 0.825) عمى التكاليلدييا معامؿ ثبات اإلعادة 
 ألرراض البحث الحالي. 

تـ  (:(Internal Consistency ثبات التساق الداخمي بمعادلة ألفا كرونباخ -3-4-3-2
 يكضحكفيما يمي  لفا كركنباخأحساب معامؿ االتساؽ الداخمي لمعينة نفسيا باستخداـ معادلة 

                            .نتائج معامالت الثبات( 11جدكؿ )
   الطمبة نحو التعمم باستراتيجية حل المشكالتلمقياس اتجاهات  الثبات بطريقة ألفا كرونباخ( 11جدول )        

المقياس كدرجتو الكمية مجاالت  أنفا كطَٔباخ 

 0.812 االتجاىات نحك التعمـ استخداـ استراتيجية حؿ المشكالت

 0.785 االتجاىات نحك مادة عمـ االحياء كاألرض

 0.921 المقياس ككؿ

أف قيمة معامؿ ثبات االتساؽ الداخمي بمعادلة ألفا كركنباخ لمدرجة  (11)يالحظ مف جدكؿ      
مجاالت كىي قيمة عالية كصالحة ألرراض البحث الحالي، أما  (0.921) تبمغ لممقياسالكمية 
 ك (0.812) عمى التكاليقيمة معامؿ ثبات االتساؽ الداخمي بمعادلة ألفا كركنباخ  فكانت المقياس

     كىي أيضان قيـ جيدة كصالحة ألرراض البحث الحالي.  (0.785)
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الطمبة نحك تعمـ مادة عمـ األحياء كاألرض باستخداـ مقياس اتجاىات ف أيتضح مما سبؽ    
بدرجة جيد مف الصدؽ كالثبات تجعمو صالح لالستخداـ كأداة  تصؼي، استراتيجية حؿ المشكالت

 لمبحث الحالي.
 في صورته النهائية: المقياسإخراج  -3-5

 :مجاليف( فقرة مكزعة عمى 30في صكرتو النيائية مف ) المقياستككف     
 .ةفقر  (15)كيتضمف  استراتيجية حؿ المشكالت االتجاىات نحك األكؿ:  المجاؿ -
 فقرة. (15)كيتضمفمادة عمـ االحياء كاألرض االتجاىات نحك الثاني:  المجاؿ -
 (.7)المحمؽ  .(مكافؽ/ محايد/ معارض) ثالثيةبدائؿ إجابة  -
     تصحيح المقياس: -3-6
( كدرجتاف إذا كاف اختياره مكافؽدرجات إذا كاف اختياره ) ثالثة الطالبحيث يعطى      
 الطالب(، كبذلؾ يككف أعمى درجة يحصؿ عمييا معارض( كدرجة كاحدة إذا كاف اختياره )محايد)

عند أجابتو الطالب ، كأدنى درجة يحصؿ عمييا درجة (90) المقياسعند أجابتو عمى جميع بنكد 
  .درجة (30) المقياسعمى جميع بنكد 

 جمتمع البحث وعينته: - ثالثاا 
بجميع طمبة الصؼ الثاني الثانكم العممي بمحافظة ريؼ تمثؿ مجتمع البحث الحالي       

-2013)لمعاـ الدراسي  دمشؽ ريؼمحافظة تربية كالبالغ عددىـ حسب إحصائيات مديرة  دمشؽ

في رسمية  حككميةثانكية ( مدرسة 84) ، يتكزعكف حاليان عمىطالبان كطالبة (6972( )2014
 (.27 -15، 2014،دمشؽريؼ )الدليؿ اإلحصائي لمدارس محافظة  محافظة ريؼ دمشؽ

، التي ُتحدد مسبقان مكاصفات نكع العينة المقصكدة: كىي مف تعريف عينة البحث -3-1
كخصائص األفراد الذيف يجب أف تتضمنيـ العينة، كبذلؾ ال تككف المشكمة في الحصكؿ عمى 
نما المشكمة تكمف في الحصكؿ عمى أفراد ليـ مكاصفات  عدد كاٍؼ مف أفراد المجتمع األصمي، كا 

 (.72:،ص1986يحيى،، البحث )الزراد معينة تنسجـ مع أرراض 
 اختيار عينة البحث: -3-2
بشكؿ مقصكد  مدرستيفتـ اختيار التعميمي لتطبيؽ البرنامج اختيار عينة المدارس:  -3-2-1

ثانكية باسؿ األسد، كثانكية الشييد ) كىف دمشؽريؼ في محافظة العامة الثانكية مدارس المف 
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كالجدكؿ اآلتي يكضح ىذه المدارس كعدد  ،كصحنايا أشرفية صحنايامف  (يكسؼ األزركني
 فييا.الصؼ الثاني الثانكم العممي طمبة شعب 

 عمى المدارس التي سحبت منهاالعممي  طمبة الصف الثاني الثانوي( توزع 12جدول )             
 طهبتعسز ان عسز انشعب انًُطقت انًسضست

 122 3 أشرفٌة صحناٌا ثانكية باسؿ األسد

 82 2 صحناٌا ييكسؼ األزركنالشييد ثانكية 

 204 5 - المجمكع

 كمف مبررات اختيار الباحثة ليذه المدارس ما يمي:
  الثاني الصؼ  طمبةبإجراء التجربة عمى  كمدرسييامكافقة كترحيب إدارات ىذه المدارس

 .، كتعيدىـ بتقديـ الدعـ المناسب لمباحثةالثانكم العممي
 الخارجية، لممؤثرات أفضؿ ضبط عمى ساعدقد ي مما المدرستيف بيف الباحثة تنقؿ سيكلة 

 .لمتجريب كالجيد المخصص الكقت مف الكثير ضياع دكف يحكؿك 
 .)اشتماؿ المدرستيف عمى الطمبة مف كال الجنسيف )الذككر كاإلناث 
  :الطمبة الشعب وعينة اختيار-3-2-2
في كؿ مدرسة قامت الباحثة بسحب شعبتيف مف كؿ مدرسة  الطمبةبعد تحديد عدد الشعب ك      

 .تيف)بشكؿ عشكائي( لتككف شعب العينة كالجدكؿ اآلتي يبيف تكزع الشعب المسحكبة في المدرس
 لتكون عينة البحث المدرستين( الشعب المسحوبة من 13جدول )

 انشعبت انثانثت انشعبت انثاَٛت انشعبت األٔنٗ انًسضست

   * األسدثانكية باسؿ 

 - *  يثانكية الشييد يكسؼ األزركن

  ( تشير إلى الشعبة المسحكبة لتككف عينة البحث )التجريبية كالضابطة(.*)

إلى مجمكعتيف تجريبية كضابطة  المدرستيفبعد ذلؾ قامت الباحثة بتقسيـ الشعب المذككرة في   
 عمى المدارس التي سحبت منيا. عينة البحثكضح كيفية تكزع أفراد يكالجدكؿ اآلتي 

 غيري العدد والجنس.تعمى المدارس التي سحبت منها ووفقًا لم عينة البحث توزع( 14) جدول

انًجًٕعت 

 انتجطٚبٛت

 ٔانضابطت

 انًجًٕع انعسز  

  إَاث شكٕض انشعبت انًجًٕعت انًسضست

 42 22 20 األولى تجريبية ثانكية باسؿ األسد

 41 19 22 الثانٌة ضابطة ياألزركن ثانكية الشييد يكسؼ

 83 41 42 - المجموع
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، قسمكا إلى طالبان كطالبة( 83) النيائيةعدد عينة البحث أف  (15)يتبيف مف جدكؿ      
( 41ك) طالبة،( 22ك) طالبان  (20لممجمكعة التجريبية منيـ ) طالبان كطالبة( 42مجمكعتيف )
، كقد َحِرصْت الباحثة أف تككف طالبة( 19ك)طالبان ( 22لممجمكعة الضابطة منيـ ) طالبان كطالبة

)أبك حجـ العينة التجريبية كالضابطة بيذا العدد لزيادة الثقة في النتائج بشكؿ أكبر. حيث أشار 
( فردان حتى 20عدد أفراد كؿ مجمكعة عف ) يزيدأف ، أنو مف األفضؿ (209، 2004عالـ، 

 الثقة في النتائج بشكؿ أكبر. كلضماف، فجمكعتييمكف افتراض التكافؤ اإلحصائي بيف الم
لتمثؿ المجمكعة التجريبية، كاختيار  مدرسة باسؿ األسدفي  األكلىتـ اختيار الشعب كما   

حتى يككف ىناؾ  لتمثؿ المجمكعة الضابطة، الشييد يكسؼ األزركنيمف مدرسة  الثانيةالشعبة 
، الستبعاد التأثير المحتمؿ لمتجربة عمى أفراد التجريبية كالضابطة تيفبيف أفراد المجمكع كاؼٍ بعُد 

  الضابطة. المجمكعة
 :التعميميإجراءات تنفيذ البرنامج  -رابعاً 

 : التعميمياإلجراءات التمهيدية لتنفيذ البرنامج  -4-1
 القياـ باإلجراءات اآلتية: التعميميتطمب التمييد لتطبيؽ البرنامج 

كضحت ليـ اليدؼ مف الدراسة الحالية كأخذت منيـ التزامان أك  المدرستيفالتقت الباحثة بمدراء  .1
بتقديـ الدعـ الكافي ليا، كالمساعدة قدر اإلمكاف في تحقيؽ اليدؼ مف البحث الحالي كىك 

في مادة عمـ األحياء  أثر استراتيجية حؿ المشكالت في تنمية تحصيؿ الطمبةمف التحقؽ 
  .كتحسيف اتجاىاتيـ نحكىا كاألرض

الثانية شعبة الكاختيار تجريبية  ةمجمكعك مف ثانكية باسؿ األسداألكلى شعبة التـ اختيار   .2
التنسيؽ مع ب كبعد ذلؾ قامت الباحثة مف مدرسة الشييد يكسؼ األزركني كمجمكعة ضابطة

في مادة  كحدة الخميةبتحديد مكاعيد تنفيذ دركس  ىاتيف الشعبتيف مدرسيك  المدرستيف تيإدار 
ككذلؾ مكاعيد تنفيذ االختبارات القبمية، كالبعدية المباشرة، كالبعدية  عمـ األحياء كاألرض

 المؤجمة.
 مدرسة الشييد يكسؼ األزركني كشرحت لوالمجمكعة الضابطة في  درسالتقت الباحثة بم .3

كحدة مف دركس لكؿ درس  ةاألىداؼ التعميمي واليدؼ مف البحث التجريبي، كقامت بتسميم
 كحدة الخميةدركس  الطمبةبتعميـ  أف يقكـ . كاتفقت معوعمـ األحياء كاألرضمف مادة  الخمية
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عمـ كما ىك مقرر لمادة  بثالثة حصص أسبكعيان عممان أنو تـ التقيد  يتبعياالتي بالطريقة 
المجمكعة الضابطة إلى  درسمف قبؿ كزارة التربية، حيث تـ تكجيو م األحياء كاألرض

لمصؼ الثاني  حياء كاألرضكحدة الخمية لمادة عمـ األتدريس أىداؼ كؿ درس مف دركس 
 . لممجمكعة التجريبية البرنامج التدريبيتنفيذ بنفس مكاعيد  الثانكم العممي

شاشة عرض مناسبة، كسبكرة بكتجييزىا في ثانكية باسؿ األسد تخصيص قاعة صفية تـ  .4
مف الكراسي كالمقاعد، باإلضافة إلى تكفير البيئة الفيزيقية المناسبة قدر كعدد مناسب 

 لخ(.  إاإلمكاف لمتطبيؽ )ستائر عمى النكافذ، التدفئة....
كاطمعتيـ عمى طبيعة مدرسة باسؿ األسد المجمكعة التجريبية في  طمبةاجتمعت الباحثة مع  .5

، كقدمت ليـ بعض التعميمات المشكالتاستراتيجية حؿ كفؽ  تعمـ مادة عمـ األحياء كاألرض
كذلؾ بيدؼ كضعيـ في  التعميميكالتكجييات كضركرة االلتزاـ بحضكر حصص البرنامج 

 .التعميميجك نفسي مريح يتيح ليـ االندماج كالمشاركة الفعالة في تنفيذ جمسات البرنامج 
 تطبيق القياس القبمي:  -4-2
، كالبرنامج لكحدة الخمية االختبار التحصيميبعد التأكد مف سالمة كصالحية أدكات البحث )     

( نحك استراتيجية حؿ المشكالت كمقياس االتجاىات كفؽ استراتيجية حؿ المشكالت، التعميمي
 10) يكمي في ةقامت الباحثكبعد التأكد مف حسف اختيار عينة البحث التجريبية، 

لكحدة الخمية في  االختبار التحصيميبتطبيؽ القياس القبمي مف خالؿ تطبيؽ ( 11/12/2014ٔ
عمى أفراد  ، كمقياس االتجاىات نحك استراتيجية حؿ المشكالتمادة عمـ األحياء كاألرض

طمبة الصؼ درجات لتأكد مف تجانس كتكافؤ اكذلؾ بيدؼ كالضابطة،  ةالتجريبي المجمكعتيف
كأنيـ ينطمقكف عمى ىذه األدكات في كال المجمكعتيف التجريبية كالضابطة  الثاني الثانكم العممي
عمـ االحياء كاألرض مادة لكحدة الخمية في االختبار التحصيمي كؿ مف مف مستكل كاحد في 

 قامت الباحثة  باختبار الفرضيات اآلتية: ىذا التكافؤ، كلمتأكد مف مقياس االتجاىات فيك 
المجموعة التجريبية  طمبة درجات اتبين متوسطل توجد فروق ذات دللة إحصائية  -1

عمى الختبار التحصيمي المجموعة الضابطة في التطبيق القبمي طمبة درجات  اتومتوسط
 .لمادة عمم الحياء واألرض
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لمعينات المستقمة، حيث حسبت الفركؽ بيف  (t-test)تـ استخداـ اختبار  ذلؾلمتحقؽ مف   
المجمكعة الضابطة عمى طمبة المجمكعة التجريبية كمتكسطات درجات  طمبةمتكسطات درجات 

كما ىك مكضح في  التحصيمي كفي كؿ مستكل مف مستكياتو المعرفيةالدرجة الكمية لالختبار 
 (.15جدكؿ )
والضابطة في المجموعتين التجريبية  الطمبةدرجات  ات( لدللة الفروق بين متوسطt-test( قيم )15جدول )

  وفي كل مستوى من مستوياته المعرفية ككل لالختبار التحصيمي القبمي التطبيقفي 

القيـ االحتمالية لمدرجة الكمية لالختبار التحصيمي كفي كؿ ( بأف 15يالحظ مف جدكؿ )    
كىذا يشير إلى ( 0.05) االفتراضي ليا داللةالمف مستكل مستكل مف مستكياتو المعرفية أكبر 

درجات  اتالمجمكعة التجريبية كمتكسط طمبةبيف متكسط درجات  احصائيان  ةدال عدـ كجكد فركؽ
ككؿ كفي كؿ مستكل مف  التحصيميعمى االختبار في التطبيؽ القبمي المجمكعة الضابطة طمبة 

يشير إلى تكافؤ المجمكعتيف في  كذلؾ الصفرية،فرضية ال، كبالتالي نقبؿ المستكيات المعرفية
 التطبيؽفي بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة أم فرؽ قد يظير أف القبمي، كبالتالي ف التطبيؽ
 التعميمي.فأنو يعزل إلى البرنامج  البعدم

االذتباض 

 انتحصٛهٙ
 انًجًٕعت

عسز 

 انعُٛت

انًتٕسظ 

 انحسابٙ

االَحطاف 

 انًعٛاض٘
 ز.ح (Tقًٛت )

انقًٛت 

 االحتًانٛت
 انقطاض

 تصكط
 1.017 3.47 42 تجرٌبٌة

0.627 81 0.532 
غٛط 

 0.918 3.60 41 ضابطة زال

 فٓى
 1.130 2.45 42 تجرٌبٌة

1.543 81 0.127 
غٛط 

 1.093 2.82 41 ضابطة زال

 تطبٛق
 0.967 1.45 42 تجرٌبٌة

0.495 81 0.622 
غٛط 

 0.581 1.36 41 ضابطة زال

 تحهٛم
 0.739 1.11 42 تجرٌبٌة

0.423 81 0.673 
غٛط 

 0.773 1.04 41 ضابطة زال

 تطكٛب
 0.673 1.28 42 تجرٌبٌة

0.483 81 0.631 
غٛط 

 0.570 1.21 41 ضابطة زال

 تقٕٚى
 0.489 1.16 42 تجرٌبٌة

1.037 81 0.303 
غٛط 

 0.545 1.04 41 ضابطة زال

انسضجت 

 انكهٛت

 2.305 10.95 42 تجرٌبٌة
0.356 81 0.722 

غٛط 

 2.014 11.12 41 ضابطة زال
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المجموعة التجريبية  طمبة درجات اتبين متوسطل توجد فروق ذات دللة إحصائية  -2
عمى مقياس اتجاهات الطمبة المجموعة الضابطة في التطبيق القبمي طمبة درجات  اتومتوسط

 .باستراتيجية حل المشكالتنحو التعمم 
لمعينات المستقمة، حيث حسبت الفركؽ بيف  (t-test)لمتحقؽ مف ذلؾ تـ استخداـ اختبار   

متكسطات درجات طمبة المجمكعة التجريبية كمتكسطات درجات طمبة المجمكعة الضابطة عمى 
 .(16) كما مكضح في جدكؿلمقياس االتجاىات كمجاالتو الفرعية الدرجة الكمية 

في كال المجموعتين التجريبية  الطمبة( لدللة الفروق بين متوسطي درجات t-testقيم ) ( 16جدول )
 لمقياس اتجاهات الطمبة نحو استراتيجية حل المشكالت القبمي التطبيقوالضابطة في 

لمقياس االتجاىات كمجاالتو القيـ االحتمالية لمدرجة الكمية ( بأف 16يالحظ مف جدكؿ )    
 ةدال عدـ كجكد فركؽكىذا يشير إلى  (0.05) االفتراضي ليا داللةالمف مستكل أكبر الفرعية 
المجمكعة طمبة درجات  اتالمجمكعة التجريبية كمتكسط طمبةدرجات  اتبيف متكسط احصائيان 

، الطمبة نحك استراتيجية حؿ المشكالت مقياس اتجاىاتفي التطبيؽ القبمي عمى الضابطة 
القبمي، كبالتالي  التطبيؽيشير إلى تكافؤ المجمكعتيف في  كبالتالي نقبؿ الفرضية الصفرية، كذلؾ

نو يعزل إلى إف في االختبار البعدمبيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة أم فرؽ قد يظير ف إف
 التعميمي.البرنامج 

 :تطبيق البرنامج -4-3
 ةثالث( بمعدؿ 5/2/2015( كلغاية )15/12/2014) بيفتـ تطبيؽ البرنامج في الفترة الكاقعة     
مف المقرر  الدرسالمجمكعة التجريبية  طمبة الباحثة تقكـ بتعميـكانت حيث  أسبكعيان، صحص

أك طرح بعض األسئمة عرض بعض الصكر الخاصة بمكضكع الدرس بالتمييد لمدرس خالؿ 
تقكـ بتقسيميـ كبعد ذلؾ  ،يةثـ تقكـ بحثيـ عمى تحديد المشكمة بسؤاؿ أك عبارة تقرير المفتكحة 

فيـ بجمع معمكمات حكؿ المشكالت التي حددكىا مف خالؿ االستعانة يإلى مجمكعات كتكم

يقٛاس 

 االتجاْاث
 انًجًٕعتٍٛ

عسز 

 انعُٛت

انًتٕسظ 

 انحسابٙ

االَحطاف 

 انًعٛاض٘
 ز.ح (Tقًٛت )

انقًٛت 

 االحتًانٛت
 انقطاض

االتجاِ َحٕ 

 االستطاتٛجٛت

 1.469 16.80 42 التجرٌبٌة
0.762 81 0.448 

غٛط 

 1.500 16.56 41 الضابطة زال
االتجاِ َحٕ 

يازة عهى 

 االحٛاء

 1.228 16.38 42 التجرٌبٌة
0.847 81 0.401 

غٛط 

 1.295 16.14 41 الضابطة زال

انسضجت 

 انكهٛت

 2.491 33.19 42 التجرٌبٌة
0.755 81 0.388 

غٛط 

 2.581 32.70 41 الضابطة زال
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 الذم يككف مكجكدان مع الباحثةك الكتاب المدرسي أك معمـ المقرر أ ببعض المصادر كاألنترنت
، كبعد ذلؾ يتـ التكصؿ إلى بعض الحمكؿ أك مف خالؿ دراسة بعض الصكر المعركضة عمييـ

، كمف ثـ مف خالؿ رربمتيا كنقدىا كيتـ التأكد مف صحتياة ككتابتيا عمى السبكر ليذه المشكالت 
التقانات مف خالؿ االستعانة ببعض تعميميا عمى بعض المشكالت األخرل ككؿ ذلؾ كاف يتـ 

بعممية تقكيـ كالحكار كالمناقشة كالتغذية الراجعة كالتعزيز ك اليامة كالفنيات السمككية  التربكية
كما كاف يكمؼ أفراد المجمكعة التجريبية بالكاجب المنزلي مف خالؿ طرح عمييـ . كنيائية مرحمية

الزمني  الترتيبيكضح  (17) جدكؿكتكميفيـ بتعممو بطريقة حؿ المشكالت ك مكضكع معيف 
 لتطبيؽ البرنامج التعميمي.

 الزمني لتطبيق البرنامج التعميمي الترتيب( 17جدول )                        
 تاريخ التطبيؽ الحصة الدراسية الدرسعنكاف 

 النظرية الخمكية
 15/12/2014 الحصة األكلى

 17/12/2014 الحصة الثانية

 الخمية 

 18/12/2014 الحصة األكلى

 22/12/2014 الحصة الثانية

 24/12/2014 الحصة الثالثة

 25/12/2014 الحصة الرابعة

 الفيركسات
 26/1/2015 الحصة األكلى

 28/1/2015 الحصة الثانية

 االنقساـ الخمكم

 29/1/2015 الحصة األكلى

 2/2/2015 الحصة الثانية

 4/2/2015 الحصة الثالثة

 5/2/2015 الحصة الرابعة

 لطمبة التعميميبعد االنتياء مف تطبيؽ البرنامج تطبيق القياس البعدي المباشر:  -4-5
أفراد المجمكعة التجريبية مف قبؿ الباحثة، كاالنتياء مف تعميـ أفراد المجمكعة الضابطة 

 التحصيمي)االختبار  . قامت الباحثة بتطبيؽ أدكات البحثمدرسيـبالطريقة التقميدية مف قبؿ 
الطمبة نحك تعمـ مادة عمـ األحياء كاألرض كمقياس اتجاىات ، لمادة عمـ األحياء كاألرض

التجريبية كالضابطة في الفترة  المجمكعتيف طمبة( عمى اـ استراتيجية حؿ المشكالتباستخد
التجريبية كالضابطة  المجمكعتيفحيث طمبت الباحثة مف أفراد  (11/2/2015-9)بػػػػالكاقعة 

جابة بشكؿ جيد كاإلجابة عمييا بدقة إتعميمات كبنكد كبدائؿ مف  قراءة محتكل االختبارات
 كعدـ ترؾ أم سؤاؿ بدكف اإلجابة عميو. 
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تقريبان مف االنتياء مف تطبيؽ البرنامج  شيران بعد تطبيق القياس البعدي المؤجل:  – 4-6
المجمكعة  طمبةعمى كمقياس االتجاىات  التحصيميبتطبيؽ االختبار  ةقامت الباحث التعميمي
حيث طمبت الباحثة مف أفراد  (9/3/2015)كذلؾ في الفترة الكاقعة بػػػػػ ، كالضابطة التجريبية

مف كمقياس االتجاىات التحصيمي  قراءة محتكل االختباركالضابطة  المجمكعة التجريبية
جابة بشكؿ جيد كاإلجابة عمييا بدقة كعدـ ترؾ أم سؤاؿ دكف اإلجابة إبنكد كبدائؿ ك تعميمات 

 عميو.
إجراء المقارنات )القبمية، البعدية المباشرة، البعدية المؤجمة( بيف أفراد المجمكعتيف  -4-7

 مف خالؿ التحميالت اإلحصائية، كالتكصؿ إلى نتائج كعرضيا. التجريبية كالضابطة
مناقشة النتائج التجريبية في ضكء الكاقع الميداني الذم أحاط بجميع مراحؿ تصميـ  -4-8

، كفي ضكء المقارنة مع نتائج الدراسات السابقة، التعميميالبرنامج  حصصكتنفيذ كتطبيؽ 
 كالتكصؿ إلى مجمكعة مف التكصيات كالمقترحات.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث الحالي: -خامساً 
المتكخاة جرل استخداـ الرزمة اإلحصائية  إلى النتائجكلمكصكؿ  البحثلتحقيؽ أىداؼ    

حيث تم استخدام المعالجات اآلتية لمتحقق من صالحية أدوات ( ، spssلمعمـك االجتماعية )
 :البحث

 معامؿ االرتباط لحساب صدؽ االتساؽ الداخمي. -
 معامؿ االرتباط إلفا كركنباخ لحساب الثبات بطريقة االتساؽ الداخمي. -
 الثبات بطريقة اإلعادة.معامؿ االرتباط لحساب  -
 براكف. -معامؿ التجزئة النصفية بمعادلة سيرماف  -

 :نتائج البحثكما تم استخدام المعالجات التالية لموصول إلى 
 .المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية -
( لعينتيف مستقمتيف لتحميؿ الفركؽ بيف متكسطي درجات طمبة T-Testاختبار ) -

 المجمكعتيف التجريبية كالضابطة. 
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( لمعينات المترابطة لتحميؿ الفركؽ بيف متكسطي درجات طمبة T-Testاختبار ) -
 مؤجؿ( ككذلؾ لممجمكعة الضابطة. –بعدم  –المجمكعة التجريبية في التطبيؽ )القبمي 

 ـ مربع )إيتا(. حساب حجـ األثر باستخدا -
  .أثر التعمـالنسبة المئكية لبقاء حساب  -
 لتكضيح نتائج البحث عف طريؽ الرسـك البيانية. (Excel)أكسؿ رنامج ب -
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ثم مناقشتيا  البحثالحالي المعالجة اإلحصائية لفرضيات  لمبحثيتناول الفصل الخامس    
وفي ضوء نتائج الدراسات السابقة، كما يتضمن  لمبحث الحاليوتفسيرىا في ضوء الواقع الميداني 

، وتضمين مجموعة من البحوث الُمقترحة والمقترحات ىذا الفصل تقديم مجموعة من التوصيات
  .التي يمكن أن تغني البحث في مجال المتغيرات المدروسة

 فرضيات البحث ومناقشتها: نتائج -أولً 
متحقق ل مخصصقبل البدء في عرض نتائج فرضيات البحث ال بد من ذكر أن ىذا الفصل     

المجموعتين درجات فرضيات البحث المتعمقة بالقياسين البعدي والمؤجل لكل من  من صحة
التجريبية والضابطة عمى أدوات الدراسة، أما فيما يتعمق بالفرضيات المتعمقة بالقياس القبمي فقد 

المجموعتين التجريبية درجات عن تكافؤ  عند الحديث في الفصل الرابع ياعرض نتائجتم 
ىذه وفيما يمي عرض لنتائج  والضابطة عمى أدوات الدراسة قبل تنفيذ البرنامج التعميمي.

 .الفرضيات
ل يوجد فرق ذو دللة إحصائية بين متوسطي درجات طمبة المجموعة التجريبية  .1.1

ابطة عمى الختبار التحصيمي لمادة عمم األحياء واألرض في ودرجات طمبة المجموعة الض
 القياس البعدي المباشر يعزى لمتغير استراتيجية التدريس.

لمعينات المستقمة، حيث حسبت  (t-test)الفرضية األولى تم استخدام اختبار صحة لمتحقق من   
درجات المجموعة الضابطة  اتالمجموعة التجريبية ومتوسططمبة درجات  اتالفروق بين متوسط
في كل مستوى من مستوياتو و لمادة عمم األحياء واألرض لالختبار التحصيمي عمى الدرجة الكمية 

  (.81كما موضح في الجدول ) المباشر البعدي التطبيقفي المعرفية 
في المجموعتين التجريبية والضابطة  الطمبة( لدللة الفروق بين متوسطي درجات t-test( قيم )11جدول )

 البعدي المباشر لالختبار التحصيمي ككل وفي كل مستوى من مستوياته المعرفية  التطبيقفي 

االختببر 

 انتذصيهي
 انًجًوعت

عذد 

 انعينت

انًتوسط 

 انذسببي

االنذزاف 

 انًعيبري
 د.ح (Tليًت )

انميًت 

 االدتًبنيت
 انمزار

 تذكز
 1.058 7.61 42 تجريبية

 دال 0.000 8? 13.65
 0.748 4.87 41 الضابطة

 فهى
 0.739 5.11 42 تجريبية

 دال 0.000 8? 7<.<
 0.993 3.63 41 الضابطة

 دال 0.000 8? =:.<8 0.627 4.40 42 تجريبية تطبيك
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التحصيمي وفي كل الختبار للمدرجة الكمية القيم االحتمالية ( أن ?8)جدول اليالحظ من    
وىذا يشير إلى  (،5...) االفتراضي ليا داللةالمن مستوى  أصغر مستوى من مستوياتو المعرفية

في المجموعتين الضابطة والتجريبية في  الطمبة  بين متوسطي درجات احصائياً  ةدال وجود فروق
 مستوياتو المعرفيةفي كل مستوى من و  ككل التحصيميالختبار عمى االبعدي المباشر  التطبيق

: لصالح المجموعة التجريبية، وبالتالي نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديمة ليا التي تقول
دللة إحصائية بين متوسطي درجات طمبة المجموعة التجريبية ودرجات  بوجود فروق ذات

طمبة المجموعة الضابطة عمى الختبار التحصيمي لمادة عمم األحياء واألرض في القياس 
والشكل اآلتي يبين التمثيل البياني ليذه  البعدي المباشر يعزى لمتغير استراتيجية التدريس.

 .الفروق

 
 التطبيقفي التجريبية والضابطة  تينالمجموع مبةطبين متوسطي درجات  ياني لمفروقالتمثيل الب( 1شكل)

  عمى الدرجة الكمية لالختبار التحصيمي وفي مستوياته المعرفية  البعدي المباشر
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 الدرجة الكلية تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم  تذكر

 المجموعة التجريبية

 المجموعة الضابطة 

 0.543 2.17 41 الضابطة

 تذهيم
 0.633 3.47 42 تجريبية

 دال 0.000 8? 98.:8
 0.669 1.58 41 الضابطة

 تزكيب
 0.500 2.57 42 تجريبية

 دال 0.000 8? @:.?
 0.542 1.60 41 الضابطة

 تمويى
 0.503 2.54 42 تجريبية

 دال 0.000 8? ;:.<
 0.567 1.68 41 الضابطة

انذرجت 

 انكهيت

 1.682 25.73 42 تجريبية
 دال 0.000 8? ?=.:9

 2.202 15.56 41 الضابطة
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التجريبية في  المجموعة لطمبةأنَّ ىناك تحسن واضحًا  (8) والشكل (?8)جدول اليالحظ من     
ويمكن تفسير ىذه النتيجة ، في التطبيق البعدي عمم األحياء واألرضتحصيميم الدراسي لمادة 

المجموعة  طمبة ، أسيم في تفوقاستراتيجية حل المشكالتالمعد وفق التعميمي بأن البرنامج 
  ألسباب عدة من أىميا: التجريبية عمى المجموعة الضابطة

في ايجاد  طمبةلمتسمح طبيعة استراتيجية حل المشكالت وما تتضمنو من خطوات عممية  -
 بأنفسيم وبقدراتيم الذاتية. حمول لممشكالت التي يواجيونيا

حس عمى مثيرات بصرية و  استراتيجية حل المشكالتالقائم عمى  لتعميمياشتمال البرنامج ا -
 اً تنوع أكثر خبرات ووفر ليم ،لمطمبة ومتنوعة متعددة تعمم مصادر تقديم في تحركية سيم

 .ومشوق محبب بشكل العممية المادة مع التفاعل فرصليم  توأتاح وغنى

المادة العممية واستيعابيا واالستفادة منيا في  فيملمطمبة منظم بدقة سيل الزمني الترتيب ال -
  مواقف مختمفة.

عمى أساليب تقويم مرحمية من خالل قيام الباحثة بتوجيو مجموعة  التعميمياشتمال البرنامج  -
وعدم  الخطة الصفيةالمجموعة التجريبية أثناء عرض  لطمبةمن األسئمة الشفيية والكتابية 

االنتقال إلى الخطوة التالية حتى التأكد من إتقان الخطوة السابقة، وختام الجمسة بتقويم نيائي 
 لممعمومات المراد تعميميا.  الطمبةلمتأكد من اكتساب واستيعاب 

 أسيمتعمى أساليب تعزيز مادية ومعنوية وتغذية راجعة مستمرة  التعميمياشتمال البرنامج  -
 يم ورغبتيم في التعمم.تفعيفي تقوية وتعزيز دا

في  أسيموالفنيات المساعدة  التقانات التربويةاشتمال البرنامج التعميمي عمى العديد من  -
 .بشكل مباشر في استثارة دافعيتيم لمعمل واالجتياد

تكميف طمبة المجموعة اشتمال البرنامج التعميمي عمى الواجب المنزلي والذي من خاللو يتم  -
  استخدام خطوات حل المشكالتببإيجاد حل لمشكمة معينة التجريبية 

سباب وغيرىا جعمت أفراد المجموعة التجريبية يتفوقون عمى طمبة المجموعة كل ىذه األ    
 حياء واألرض. في نتائجيم عمى االختبار التحصيمي في مادة عمى األ الضابطة
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ل يوجد فرق ذو دللة احصائية بين متوسطي درجات طمبة المجموعة التجريبية عمى  .1.2
والبعدي المباشر يعزى  القبميالختبار التحصيمي لمادة عمم األحياء واألرض في القياسين 

 لمتغير استراتيجية التدريس. 
لمعينات المترابطة، حيث حسبت  (t-test))تم استخدام اختبار  الثانيةلمتحقق من الفرضية   

لالختبار التحصيمي المجموعة التجريبية عمى الدرجة الكمية  طمبةالفروق بين متوسطات درجات 
القبمي والبعدي  التطبيقينفي  وفي كل مستوى من مستوياتو المعرفيةلمادة عمم األحياء واألرض 

  (.81المباشر كما موضح في الجدول )
المجموعة التجريبية عمى الدرجة طمبة درجات  ات( لدللة الفروق بين متوسطt-test( قيم )11جدول )

 القبمي والبعدي المباشر  التطبيقينفي  لالختبار التحصيمي ومستوياته المعرفيةالكمية 

التحصيمي ومستوياتو  ختباراللكمية للمدرجة االقيم االحتمالية ( أن 81)جدول اليالحظ من    
 ةدال وىذا يشير إلى وجود فروق (،5...) االفتراضي ليا داللةالمن مستوى  أصغر المعرفية
لالختبار التحصيمي المجموعة التجريبية عمى الدرجة الكمية  طمبةبين متوسطات درجات  احصائياً 

 التطبيقلصالح وفي كل مستوى من مستوياتو المعرفية في التطبيق القبمي والبعدي المباشر 
 فروقوجد ب البعدي المباشر، وبالتالي نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديمة ليا التي تقول:

دللة احصائية بين متوسطي درجات طمبة المجموعة التجريبية عمى الختبار التحصيمي  اتذ

االختببر 

 انتذصيهي
 انميبس نوع

عذد 

 انعينت

انًتوسط 

 انذسببي

االنذزاف 

 انًعيبري
 د.ح (Tليًت )

انميًت 

 االدتًبنيت
 انمزار

دجى 

 األثز

دالنت دجى اثز 

استخذاو 

استزاتيجيت دم 

 انًشكالث

 تذكز
 تطبيق قبلي

42 
3.47 1.017 

 كبيز 8@.7 دال 0.000 41 20.10
 1.058 7.61 تطبيق بعدي

 فهى
 قبلي تطبيق

;9 
2.45 1.130 

 كبيز ;?.7 دال 0.000 41 8=.;8
 0.739 5.11 بعدي تطبيق

 تطبيك
 قبلي تطبيق

;9 
1.45 0.967 

 كبيز 7@.7 دال 0.000 41 @:.@8
 0.627 4.40 بعدي تطبيق

 تذهيم
 قبلي تطبيق

;9 
1.11 0.739 

 كبيز ;?.7 دال 0.000 41 7?.;8
 0.633 3.47 بعدي تطبيق

 تزكيب
 قبلي تطبيق

;9 
1.28 0.673 

 كبيز >?.7 دال 0.000 41 ;7.>8
 0.500 2.57 بعدي تطبيق

 تمويى
 قبلي تطبيق

;9 
1.16 0.489 

 كبيز <?.7 دال 0.000 41 7=.=8
 0.503 2.54 بعدي تطبيق

انذرجت 

 انكهيت

 قبلي تطبيق
;9 

10.95 2.305 
 كبيز <@.7 دال 0.000 41 =9.<:

 1.682 25.73 بعدي تطبيق
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 .لصالح التطبيق البعديوالبعدي المباشر  قبميلمادة عمم األحياء واألرض في القياسين ال
 التطبيقين القبمي والبعدي فيالمجموعة التجريبية  طمبةلدرجات يبين التمثيل البياني ( 9والشكل)
 .المباشر

 

 الدرجة الكمية عمىالمجموعة التجريبية  طمبةدرجات  يبين متوسط لطبيعة الفروق التمثيل البياني( 2شكل)
 القبمي والبعدي المباشر التطبيقينفي  مستوياته المعرفيةكل وفي  لالختبار التحصيمي

 لطمبةأنَّ ىناك تحسن واضحًا ( 9) ( والشكل@8) الجدولنتائج يالحظ من خالل تتبع     
عمى االختبار التحصيمي ككل وفي كل مستوى البعدي المباشر  التطبيقفي  المجموعة التجريبية

القائم عمى استخدام ، وتعزو الباحثة ىذا التحسن إلى البرنامج التعميمي من مستوياتو المعرفية
 أحدث البرنامج التعميمي القائم عمىالذي  األثرحجم  راستراتيجية حل المشكالت، ولمعرفة مقدا

لمادة عمم األحياء  عمى االختبار التحصيمي نتائج الطمبة في استراتيجية حل المشكالتاستخدام 
الدرجة الكمية المجموعة التجريبية عمى  طمبة، لدرجات قامت الباحثة بحساب مربع إيتا ،واألرض

، حيث تراوحت قيم حجم األثر عمى المعرفية كل مستوى من مستوياتوفي لالختبار التحصيمي و 
كبير، أما المستويات المعرفية لالختبار  أثر( وىو حجم <@.7) لالختبار التحصيميالدرجة الكمية 

وجود يا تشير إلى عوجمي )8@.7ولغاية  ;?.7) منليا التحصيمي فقد تراوحت قيم حجم األثر 
في مادة عمم  طمبة الصف الثاني الثانوي العمميأحدثتو ىذه االستراتيجية عمى تحصيل  كبير أثر

وتعزو الباحثة زيادة تحصيل طمبة المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي . األحياء واألرض
يم بشكل مباشر في أس الذيالمباشر إلى البرنامج التعميمي القائم عمى استراتيجية حل المشكالت 
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 الدرجة الكلية تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم  تذكر
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وط عممية منظمة، من خالل تحميل محتوى الوحدة تحت شر  التعميميذلك. حيث ُبِنَي البرنامج 
( وتحديد األىداف العامة والفرعية، الخمية)المختارة من مادة عمم االحياء واألرض الدراسية 

المجموعة طمبة وتصميم األنشطة التدريبية والتقويمية وتجريبيا استطالعيًا، وبدء تطبيقيا عمى 
وتكميف طمبة التجريبية وفق ترتيب زمني معين مع استخدام كامل لمتعزيز والتغذية الراجعة، 

من خالل استخدام خطوات  المجموعة التجريبية بواجب منزلي بإيجاد حل لمشكمة معينة
ثم وضع حمول  ،تحديد المشكمة وجمع المعمومات عنيا التي تقوم عمى استراتيجية حل المشكالت

كل ىذا وغيره ساعد ثم التأكد من الحل الصحيح وبعد ذلك الوصل الى االستنتاج وتعميمو  ،ليا
في التطبيق  المجموعة التجريبية في الوحدة المتعممة بشكل ممحوظطمبة في زيادة تحصيل 

 . المباشر البعدي
ل يوجد فرق ذو دللة احصائية بين متوسطي درجات طمبة المجموعة الضابطة عمى . 3.1

والبعدي المباشر يعزى  القبميالختبار التحصيمي لمادة عمم األحياء واألرض في القياسين 
  لمتغير استراتيجية التدريس.

لمعينات المترابطة، حيث حسبت  (t-test)اختبار تم استخدام الثالثة لمتحقق من الفرضية   
لالختبار التحصيمي المجموعة التجريبية عمى الدرجة الكمية  طمبةالفروق بين متوسطات درجات 

القبمي والبعدي  التطبيقينفي  لمادة عمم األحياء واألرض وفي كل مستوى من مستوياتو المعرفية
  (.97المباشر كما موضح في الجدول )

عمى الدرجة الكمية الضابطة المجموعة طمبة درجات  ات( لدللة الفروق بين متوسطt-test( قيم )22جدول )
 القبمي والبعدي المباشر التطبيقينفي  لالختبار التحصيمي وفي جميع مستوياته المعرفية

االختببر 

 انتذصيهي
 نوع انميبس

عذد 

 انعينت

انًتوسط 

 انذسببي

االنذزاف 

 انًعيبري
 د.ح (Tليًت )

انميًت 

 االدتًبنيت
 انمزار

دجى 

 األثز

دالنت دجى 

أثز 

انطزيمت 

 انسبئذة

 تذكز
 تطبيق قبلي

41 
3.60 0.918 

 يتوسط ?<.7 دال 0.000 7; 12.09
 0.748 4.87 تطبيق بعدي

 فهى
 قبلي تطبيق

;8 
2.82 1.093 

 متوسط <<.7 دال 0.000 7; ;?.88
 0.993 3.63 بعدي تطبيق

 تطبيك
 قبلي تطبيق

;8 
1.36 0.581 

 متوسط @>.7 دال 0.000 7; @>.<
 0.543 2.17 بعدي تطبيق

 تذهيم
 قبلي تطبيق

;8 
1.04 0.773 

 صغير 9:.7 دال 0.000 7; 8;.;
 0.669 1.52 بعدي تطبيق



 وتفسريها نتائج البحث ومناقشتها               الفصل اخلامس:                 

 

 
112 

 

التحصيمي ومستوياتو  ختباراللمدرجة الكمية لالقيم االحتمالية ( أن .2)يالحظ من الجدول    
 ةدال وىذا يشير إلى وجود فروق (،>7.7) االفتراضي ليا داللةالمن مستوى  أصغر المعرفية
لالختبار عمى الدرجة الكمية  الضابطةالمجموعة  طمبةبين متوسطات درجات  احصائياً 

لصالح التحصيمي وفي كل مستوى من مستوياتو المعرفية في التطبيق القبمي والبعدي المباشر 
 لعدم ونقبل الفرضية البديمة ليا التي تقول:البعدي المباشر، وبالتالي نرفض فرضية ا التطبيق

بين متوسطي درجات طمبة المجموعة الضابطة عمى الختبار  اً احصائيبوجود فروق دالة 
والبعدي المباشر يعزى لمتغير  القبميالتحصيمي لمادة عمم األحياء واألرض في القياسين 

   الفروق. ( يبين التمثيل البياني ليذه:) والشكل .استراتيجية التدريس

 

الختبار  عمى الضابطةالمجموعة  طمبةدرجات  يبين متوسط لطبيعة الفروق التمثيل البياني( 3شكل)
 القبمي والبعدي المباشر التطبيقينفي مستوياته المعرفية جميع وفي  التحصيمي ككل

المجموعة  لطمبة بسيطأنَّ ىناك تحسن  (:) ( والشكل97) الجدوليالحظ من خالل تتبع   
عمى االختبار التحصيمي ككل وفي كل مستوى من البعدي المباشر  التطبيقفي  الضابطة

اسيمت في تنمية تحصيل الطمبة في مادة  السائدةأن الطريقة ، وىذا يشير إلى مستوياتو المعرفية
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 قبلي تطبيق

;8 
1.21 0.570 

 صغير ;:.7 دال 0.000 7; 7=.;
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 قبلي تطبيق

;8 
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انذرجت 

 انكهيت

 قبلي تطبيق
;8 
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 2.202 15.56 بعدي تطبيق
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عمى في نتائج الطمبة  السائدةالطريقة ثر الذي احدثتو ولمعرفة حجم األ ،عمم األحياء واألرض
البرنامج التعميمي القائم عمى استخدام  من نتائج األثر الذي تركو ومقارنتواالختبار التحصيمي 

 الضابطةالمجموعة  طمبة، لدرجات قامت الباحثة بحساب مربع إيتا، استراتيجية حل المشكالت
مع  اومقارنتي، الدرجة الكمية لالختبار التحصيمي وفي كل مستوى من مستوياتو المعرفيةعمى 

عمى الدرجة لطمبة المجموعة الضابطة حيث تراوحت قيم حجم األثر نتائج المجموعة التجريبية، 
حدثو أالذي من حجم األثر  لكنو أقل ( وىو حجم تأثير كبير>?.7لالختبار التحصيمي )الكمية 

المستويات فيما يتعمق ب، أما (<@.7) بمغوالذي لمجموعة التجريبية الدى البرنامج التعميمي 
فقد تراوحت قيم حجم األثر ليا من ألفراد المجموعة الضابطة المعرفية لالختبار التحصيمي 

، ويالحظ أنيا أقل من نتائج صغير إلى متوسطتشير إلى وجود أثر  ىيو  )?<.7ولغاية  9:.7)
. كبيرةوىي قيم  (8@.7ولغاية  ;?.7) قيم حجم األثر ليا منالمجموعة التجريبية والتي تراوحت 

أن قيم حجم األثر لدى أفراد المجموعة الضابطة عمى مستوى التحميل والتركيب ويالحظ كذلك 
أما المجموعة التجريبية فكانت عمى  (;:.7-9:.7) كانت صغيرة وىي عمى التوالي

القائم عمى استراتيجية  وىذا يدل عمى فاعمية البرنامج التعميمي وىي كبيرة، (>?.7-;?.7)التوالي
وأثره الفعال في تنمية التحصيل الدراسي في مادة عمم األحياء واألرض لدى طمبة  حل المشكالت

وتعزو الباحثة زيادة تحصيل طمبة   .السائدة الطرائقوتغمبو الواضح عمى  المجموعة التجريبية
الطرائق إلى المجموعة الضابطة في مادة عمم االحياء واألرض في التطبيق البعدي المباشر 

ن درجات طمبة المجموعة يالمقدمة من قبل معممييم، حيث ساىمت ىذه الطرائق في تحس السائدة
إذا ما قورن بتحسن بكثير الضابطة في التطبيق البعدي المباشر إال أن ىذا التحسن كان أقل 

 المجموعة التجريبية. 
. ل يوجد فرق ذو دللة احصائية بين متوسطي درجات طمبة المجموعة التجريبية عمى 4.1

والبعدي  القبميمقياس اتجاهات الطمبة نحو استخدام استراتيجية حل المشكالت في القياسين 
 المباشر يعزى لمتغير استراتيجية التدريس.  

لمعينات المترابطة، حيث حسبت  (t-test)تم استخدام اختبار الخامسةلمتحقق من الفرضية   
لمقياس اتجاىات المجموعة التجريبية عمى الدرجة الكمية  طمبةالفروق بين متوسطات درجات 

القبمي والبعدي المباشر كما موضح  التطبيقينفي  الطمبة نحو استخدام استراتيجية حل المشكالت
  (.98في الجدول )
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المجموعة التجريبية عمى الدرجة طمبة درجات  ات( لدللة الفروق بين متوسطt-test( قيم )21جدول )
 القبمي والبعدي المباشر  التطبيقينفي  لمقياس اتجاهات الطمبة نحو استراتيجية حل المشكالتالكمية 

لمقياس اتجاىات الطمبة نحو لمدرجة الكمية القيم االحتمالية ( أن 98)يالحظ من الجدول    
وىذا يشير إلى  (،5...) االفتراضي ليا داللةالمن مستوى  أصغر استراتيجية حل المشكالت

المجموعة التجريبية عمى الدرجة الكمية  طمبةبين متوسطات درجات  احصائياً  ةدال وجود فروق
البعدي  التطبيقلصالح شر في التطبيق القبمي والبعدي المبا الفرعية مجاالتولمقياس االتجاىات و 

بوجود فروق دالة  المباشر، وبالتالي نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديمة ليا التي تقول:
بين متوسطي درجات طمبة المجموعة التجريبية عمى مقياس اتجاهات الطمبة نحو  اً احصائي

والبعدي المباشر يعزى لمتغير  القبمياستخدام استراتيجية حل المشكالت في القياسين 
 ( يبين التمثيل البياني ليذه الفروق.;) والشكلاستراتيجية التدريس.  

 

عمى مقياس المجموعة التجريبية  طمبةدرجات  يفروق بين متوسطللطبيعة ا التمثيل البياني( 4شكل)
 القبمي والبعدي المباشر التطبيقينفي  التجاهات ومجالته الفرعية
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 لطمبةأنَّ ىناك تحسن واضحًا ( ;( والشكل )98نتائج الجدول )يالحظ من خالل تتبع       
عمى مقياس االتجاىات ومجاالتو الفرعية، البعدي المباشر  التطبيقفي  المجموعة التجريبية

ولمعرفة مقدار حجم األثر الذي أحدث البرنامج التعميمي القائم عمى استخدام استراتيجية حل 
قامت الباحثة بحساب مربع ، تنمية اتجاىات الطمبة نحو استراتيجية حل المشكالتفي المشكالت 

، لمقياس االتجاىات ومجاالتو الفرعيةالدرجة الكمية المجموعة التجريبية عمى  طمبة، لدرجات إيتا
وىو حجم تأثير  (@@.7) لمقياس االتجاىاتحيث تراوحت قيم حجم األثر عمى الدرجة الكمية 

 )?@.7 - <@.7) عمى التوالي قيم حجم األثر فقد تراوحت المجاالت الفرعية لممقياسكبير، أما 
في  البرنامج التعميميإلى وجود أثر كبير أحدثو  قيم تشيرالوجميع  ،كبير كذلكحجم تأثير  ماوى

تنمية اتجاىات الطمبة نحو استخدام استراتيجية حل المشكالت في تعمم مادة عمم االحياء 
من  بأنيا ميارةاستراتيجية حل المشكالت التي تتميز الباحثة ىذه النتيجة إلى تعزو . و واألرض

الميارات األساسية التي ينبغي عمى الطالب أن يتعمميا ويتقنيا، حيث يواجو الطالب في مسيرتو 
الحياتية الكثير من المشكالت والضغوطات المختمفة في طبيعتيا وعناصرىا واألطراف المشاركة 

مواجية فيسعى دائمًا إلى اكتساب المعارف والميارات واالتجاىات المناسبة التي تمكنو من فييا، 
 تمك الضغوطات والمشكالت المرتبطة بيا.

ل يوجد فرق ذو دللة احصائية بين متوسطي درجات طمبة المجموعة التجريبية عمى  .5.1
يعزى إلى استمرار الختبار التحصيمي لمادة عمم األحياء واألرض في القياسين البعدي والمؤجل 

 أثر البرنامج التعميمي بعد مرور شهر من انتهاء التطبيق.   
لمعينات المترابطة، حيث حسبت  (t-test)اختبار تم استخدام  السابعةلمتحقق من الفرضية   

لالختبار التحصيمي المجموعة التجريبية عمى الدرجة الكمية  طمبةالفروق بين متوسطات درجات 
 البعدي والمؤجل التطبيقينفي  لمادة عمم األحياء واألرض وفي كل مستوى من مستوياتو المعرفية

 (.99كما موضح في الجدول )
عمى الدرجة التجريبية المجموعة طمبة درجات  ات( لدللة الفروق بين متوسطt-test( قيم )22جدول ) 

  البعدي والمؤجل التطبيقينفي  لالختبار التحصيمي ومستوياته المعرفيةالكمية 
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 نبمبء أثز انتعهى

 % ;@ دال 0.001 8; 3.767 1.058 7.61 42 تطبيق بعدي تذكز

 1.017 7.19 تطبيق مؤجل
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التحصيمي  ختباراللمدرجة الكمية لالقيم االحتمالية ( أن 99)الجدول نتائج يالحظ من     
وىذا يشير إلى وجود  (،5...) االفتراضي ليا داللةالمن مستوى  أصغر ومستوياتو المعرفية

لالختبار المجموعة التجريبية عمى الدرجة الكمية  طمبةبين متوسطات درجات  احصائياً  ةدال فروق
 التطبيقلصالح  ين البعدي والمؤجلالتحصيمي وفي كل مستوى من مستوياتو المعرفية في التطبيق

بوجود  التي تقول:و البعدي المباشر، وبالتالي نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديمة ليا 
ذو دللة احصائية بين متوسطي درجات طمبة المجموعة التجريبية عمى الختبار فرق 

( يبين التمثيل 5. والشكل)التحصيمي لمادة عمم األحياء واألرض في القياسين البعدي والمؤجل
  ليذه الفروق.البياني 

 

عمى الختبار المجموعة التجريبية  طمبةدرجات  يالفروق بين متوسط التمثيل البياني لطبيعة(5شكل)
 البعدي والمؤجل التطبيقينفي ومستوياته المعرفية  التحصيمي

0

5

10

15

20

25

30

 الدرجة الكلية تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم  تذكر

 التطبيق البعدي

 التطبيق المؤجل 

 %8@ دال 7.777 8; =<:.; 0.739 5.11 9; تطبيق بعدي فهى

 0.570 4.66 تطبيق مؤجل

 %7@ دال 7.777 8; @>8.; 0.627 4.40 9; تطبيق بعدي تطبيك

 0.896 3.97 تطبيق مؤجل

 % =? دال 7.777 8; ;@8.> 0.633 3.47 9; تطبيق بعدي تذهيم
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 % >? دال 7.777 8; :79.> 0.500 2.57 9; تطبيق بعدي تزكيب
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 % ;? دال 7.777 8; 7?9.> 0.503 2.54 9; تطبيق بعدي تمويى

 0.607 2.14 تطبيق مؤجل

انذرجت 

 انكهيت
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 1.695 23.16 تطبيق مؤجل



 وتفسريها نتائج البحث ومناقشتها               الفصل اخلامس:                 

 

 
117 

 

المجموعة  طمبةإلى وجود فروق بين  (>( والشكل )99نتائج الجدول )يالحظ من خالل تتبع     
 في التطبيقين البعدي والمؤجل مستوياتو المعرفيةفي و  ككل التجريبية عمى االختبار التحصيمي

درجات طمبة المجموعة التجريبية كانت في وىذه الفروق كانت لصالح التطبيق البعدي بمعنى أن 
 تركوحجم األثر الذي استمرار  مدى لمتأكد منو  .التطبيق البعدي أعمى من التطبيق المؤجل

التطبيق  في البرنامج التعميمي في نتائج طمبة المجموعة التجريبية عمى االختبار التحصيمي
عمى الدرجة الكمية لالختبار  أثر التعممبحساب النسبة المئوية لبقاء ، قامت الباحثة البعدي

وىي عالية  %(7@) مستوياتو المعرفية، حيث كانت عمى الدرجة الكميةفي جميع التحصيمي و 
%( 8@%( والفيم);@جدًا، أما عمى المستويات المعرفية فقد كانت عمى التوالي: التذكر)

وتدل  جداً  ، وجميعيا عالية%(;?) %( والتقويم>?) ( والتحميل%=?) %( والتحميل7@والتطبيق)
 طمبة المجموعة التجريبية ثر الذي تركو البرنامج التعميمي عمى تحصيل عمى استمرار حجم األ

المجموعة التجريبية  طمبةلنتائج بقاء أثر التعمم وتفسر الباحثة  في مادة عمم األحياء واألرض.
عمى الرغم من وجود فروق بين التطبيق البعدي  المؤجلاالختبار التحصيمي في التطبيق  عمى

وما تتضمنو من أسئمة  المشكالتاستراتيجية حل طبيعة إلى والمؤجل لصالح التطبيق البعدي 
 طمبةاألمر الذي ساعد وال تعتمد عمى الحفظ والتذكر، العممي  تعتمد عمى التفكير مفتوحة

 المجموعة التجريبية عمى االحتفاظ بأغمبية معموماتيم التي اكتسبوىا أثناء تطبيق البرنامج. 
ل يوجد فرق ذو دللة احصائية بين متوسطي درجات طمبة المجموعة الضابطة عمى . 6.1

يعزى إلى استمرار أثر الختبار التحصيمي لمادة عمم األحياء واألرض في القياسين البعدي 
 بعد مرور شهر من انتهاء التطبيق.    السائدةالطرائق 

لمعينات المترابطة، حيث حسبت  (t-test)اختبار تم استخدام  الثامنةلمتحقق من الفرضية     
لالختبار التحصيمي المجموعة التجريبية عمى الدرجة الكمية  طمبةالفروق بين متوسطات درجات 

البعدي والمؤجل  التطبيقينفي  لمادة عمم األحياء واألرض وفي كل مستوى من مستوياتو المعرفية
  (.:9كما موضح في الجدول )

عمى الدرجة الكمية الضابطة المجموعة طمبة درجات  اتلدللة الفروق بين متوسط (t-test( قيم )23جدول )
  البعدي والمؤجل التطبيقينفي  لالختبار التحصيمي ومستوياته المعرفية
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التحصيمي ومستوياتو  ختباراللمدرجة الكمية لالقيم االحتمالية ( أن :9)يالحظ من الجدول    
 ةدال وىذا يشير إلى وجود فروق (،>7.7) االفتراضي ليا داللةالمن مستوى  أصغر المعرفية
لالختبار عمى الدرجة الكمية  الضابطةالمجموعة  طمبةبين متوسطات درجات  احصائياً 

 التطبيقلصالح  البعدي والمؤجلالتحصيمي وفي كل مستوى من مستوياتو المعرفية في التطبيق 
وجود  :تنص عمىالتي و البعدي المباشر، وبالتالي نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديمة ليا 

فرق ذو دللة احصائية بين متوسطي درجات طمبة المجموعة الضابطة عمى الختبار 
يبين التمثيل ( =) لوالشك. والمؤجل البعدي التطبيقينالتحصيمي لمادة عمم األحياء واألرض في 

  الفروق.  ليذه البياني
 
 

 0.572 2.85 تطبيق مؤجل

 فهى
 تطبيق بعدي

;8 
3.63 0.993 

 %== دال 7.777 7; >=.=
 0.706 2.41 تطبيق مؤجل

 تطبيك
 تطبيق بعدي

;8 
2.17 0.543 

 %7= دال 7.777 7; >:.?
 0.471 1.31 تطبيق مؤجل

 تذهيم
 تطبيق بعدي

;8 
1.58 0.669 

 %<= دال 7.777 7; @;.>
 0.263 1.07 تطبيق مؤجل

 تزكيب
 تطبيق بعدي

;8 
1.60 0.542 

 %7< دال 7.777 7; :9.>
 0.331 1.12 تطبيق مؤجل

 تمويى
 تطبيق بعدي

;8 
1.68 0.567 

 %?= دال 7.777 7; 7?.=
 0.421 1.14 تطبيق مؤجل

انذرجت 

 انكهيت

 تطبيق بعدي
;8 

15.56 2.202 
 %;= دال 7.777 7; ;7.@8

 1.292 9.928 تطبيق مؤجل
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عمى الختبار  الضابطةالمجموعة  طمبة درجات يالفروق بين متوسط التمثيل البياني لطبيعة( 6) شكل

 البعدي والمؤجل التطبيقينفي  مستوياته المعرفيةفي التحصيمي ككل و 

إلى وجود فروق بين طمبة  (=( والشكل ):9نتائج الجدول )يالحظ من خالل تتبع      
في التطبيقين البعدي  عمى االختبار التحصيمي ككل وفي مستوياتو المعرفية الضابطةالمجموعة 

 الضابطةوالمؤجل وىذه الفروق كانت لصالح التطبيق البعدي بمعنى أن درجات طمبة المجموعة 
الذي  أثر التعمممرار كانت في التطبيق البعدي أعمى من التطبيق المؤجل. ولمتأكد من مدى است

التطبيق في عمى االختبار التحصيمي  الضابطةفي نتائج طمبة المجموعة  السائدةتو الطرائق أحدث
المؤجل، قامت الباحثة بحساب النسبة المئوية لبقاء أثر التعمم عمى الدرجة الكمية لالختبار 

عمى الدرجة النسبة المئوية ألثر التعمم التحصيمي وفي جميع مستوياتو المعرفية، حيث كانت 
( وىي عالية جدًا، أما عمى المستويات المعرفية فقد كانت عمى التوالي: %;=)لالختبار الكمية
%( والتقويم 7<والتحميل ) (%<=) والتحميل (%7=) ( والتطبيق%==) ( والفيم%@=) التذكر

تحصيل طمبة  في السائدةالطرائق  أحدثتوالذي  التعممبقاء أثر تشير إلى %(، وجميعيا ?=)
لكن عند مقارنتيا بنتائج المجموعة التجريبية  .في مادة عمم األحياء واألرضالضابطة المجموعة 

النسب المئوية لبقاء  فيوالجدول اآلتي يبين الفروق  .الفرق واضح بين المجموعتينأن نالحظ 
 .في التطبيق المؤجل المجموعتين التجريبية والضابطةطمبة لدى أثر التعمم 
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 ( النسبة المئوية لستمرار أثر التعمم لطمبة المجموعتين التجريبية والضابطة24) جدول            
االختببر 

 انتذصيهي
اننسبت انًئويت الستًزار أثز 

 انتعهى نهًجًوعت انتجزيبيت

اننسبت انًئويت الستًزار أثز 

 انضببطتانتعهى نهًجًوعت 
انفزق بين 

 انمزار انًجًوعتين

 %>9 %@= %;@ التذكر
نصبنخ انًجًوعت 

 انتجزيبيت

 %>9 %== %8@ الفيم
نصبنخ انًجًوعت 

 انتجزيبيت

 %7: %7= %7@ التطبيق
نصبنخ انًجًوعت 

 انتجزيبيت

 %@8 %<= %=? التحميل
نصبنخ انًجًوعت 

 انتجزيبيت

 %>8 %7< %>? التركيب
نصبنخ انًجًوعت 

 انتجزيبيت

 %=8 %?= %;? التقويم
نصبنخ انًجًوعت 

 انتجزيبيت

 %=9 %;= %7@ الدرجة الكمية
نصبنخ انًجًوعت 

 انتجزيبيت

( أن نسبة بقاء أثر التعمم لممجموعة التجريبية أعمى بكثير من نسبة ;9) يالحظ من الجدول   
كل مستوى  فيبالنسبة لمدرجة الكمية لالختبار التحصيمي و لممجموعة الضابطة بقاء أثر التعمم 

البرنامج التعميمي القائم عمى استخدام استراتيجية حل  أثروىذا يؤكد من مستوياتو المعرفية، 
وتغمبو الواضح عمى الطرائق  المشكالت في تنمية تحصيل الطمبة في مادة عمم األحياء واألرض

المعمومات دون القائمة عمى التمقين وتقديم   السائدةالطرائق  الباحثة أن طبيعة حيث ترى .السائدة
أن يكون لمطالب دورًا في الحصول عمييا تفقد أىميتيا بعد مرور فترة زمنية مما يؤدي إلى 

 . وىذا ما لوحظ بشكل واضح لدى طمبة المجموعة الضابطة نسيانيا
 تجريبيةالحالي من نتائج  البحثفي ضوء ما أسفر عنو  .البحث مقرتحاتوتىصيات  -ثانياا 

 وىي: مجموعة من التوصياتب توصي الباحثة
بأىمية  استراتيجية حل المشكالت بعد تعريفيممدرسي المرحمة الثانوية عمى استخدام تدريب  .8

ليذه  ممن وراء استخداميإلييا  يتم التوصلذلك في تحقيق األىداف التربوية التي 
 .االستراتيجية

شرح مفصل لكيفية استخدام ليشتمل عمى  الثانويةالمدرسين في المرحمة دليل  تطوير .2
 عمم األحياء واألرضاستخدميا في تدريس مادة  حتى يمكن استراتيجية حل المشكالت

 وغيرىا من المواد.
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مما ينمي واطالعيم عمى فوائدىا تدريب الطمبة عمى استخدام استراتيجية حل المشكالت  .3
 .يةحياتال مواقفيمممارستيا في تعمميم المدرسي وفي كافة نحو  ات االيجابيةتجاىلدييم اال

المناسبة بما يتناسب مع تطبيق والتقنية  التقانات التربويةتطوير البيئة الصفية وتزويدىا ب .4
 استراتيجية حل المشكالت.

وخصوصًا استراتيجية  تشجيع الموجيين التربويين عمى التمسك بالطرائق التدريسية الحديثة .5
  .مدرسي المرحمة الثانوية عمى ممارستياوحث  المشكالتحل 

 كما تقترح الباحثة ما يمي:
في العامة  مدرسي المرحمة الثانويةميارات قائم عمى تنمية  تدريبيدراسة فاعمية برنامج  .8

 في العممية التعميمية. استراتيجية حل المشكالتاستخدام 
في المدارس  الستراتيجية حل المشكالت معممي الحمقة األولىدراسة مشكالت استخدام  .2

 الحكومية والخاصة.
 في المشكالت حل الستراتيجيةالعامة  مدرسي المرحمة الثانوية استخدام اتجاىات دراسة .3

 .الطمبة تحصيل في ذلك وأثر والخاصة الحكومية المدارس
ثر استخدام استراتيجية حل المشكالت في تنمية ميارات التفكير العميا لدى طمبة أدراسة  .4

 .العممي الثانوي الثانيالصف 
العالقة بين استخدام استراتيجية حل المشكالت والرضا عن اإلنجاز لدى مدرسي دراسة  .5

 .عمم األحياء واألرض في المرحمة الثانوية العامة
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بالمغة العربية بحثممّخص ال                                                        

 :هومشكمت بحثمقّدمة ال -أولا 
بسبب تمركز مادة العموم حول المتعممين وبيئتيم واتصاليا بواقع حياتيم والمشكالت الصحية الموجودة     

في تمك البيئة, أصبح من األىمية بمكان إعطاء مادة العموم اىتماما واسعًا في تدريسيا واختيار الطرائق 
 ,, ألن التعميم الفعال ىو الذي يقوم عمى األنشطة الموجيةة حل المشكالتالفعالة وبخاصواالستراتيجيات 

ة من خالل ربط الدرس بالحياة العممي طمبةفي تعمم ال وعمى اعتبار أن األنشطة التعميمية تؤدي دورًا أساسياً 
ترسخ التعمم يل ا في استراتيجية حل المشكالتتأتي أىمية ىذه األنشطة وال سيم واالجتماعية والطبيعية لمطمبة

الكثير من المشكالت فيو قد نتفادى الذي  لدييم, األمر تخمق الدافعية واالىتمام والتشويقبذلك و  ,طمبةلدى ال
 :يمكن اقتراح حل يتمثل بالسؤال اآلتيمما تقدم  التي تنجم عن تنفيذ ىذه األنشطة بطريقة تقميدية.

تراتيجية حل المشكالت في تنمية تحصيل طمبة الصف الثاني الثانوي العممي في مادة ما أثر استخدام اس
  ؟عمم األحياء واألرض واتجاهاتهم نحوها

 تتجمى أىمية البحث في النقاط التالية: : أهمية البحث:ثانياا 
دراستيم في حل المشكالت باعتماد خطوات التفكير العممي, من خالل  طمبةيركز عمى تنمية ميارة ال -1

لموضوعات عمم األحياء باستراتيجية حل المشكالت, وىو بذلك ينسجم مع  االتجاىات الحديثة في 
وزارة التربية التي تركز عمى اعتماد مدخل الميارات كأحد المداخل األساسية في التدريس وبناء 

 المناىج الوطنية.
المشكالت في المناىج المدرسية  قد يفيد القائمين عمى تطوير المناىج في تضمين استراتيجية حل -2

 وفي برامج تدريب المعممين لرفع مستوى أدائيم في تطوير تدريس عمم األحياء.
إن تقديم نموذج إجرائي لكيفية استخدام استراتيجية حل المشكالت بخطواتيا وعناصرىا األساسية في  -3

م األحياء لمصف تدريس عمم األحياء من خالل التصميم التجريبي لبعض الدروس من كتاب عم
الثاني الثانوي العممي بعد صياغة المحتوى عمى شكل مشكالت تتحدى تفكير الطمبة, قد يفيد 

 المدرسون في تطوير أساليبيم التدريسية وطرائق تصمييم لمتدريس.
قمة الدراسات التي تناولت استراتيجية حل المشكالت في تدريس عمم األحياء واألرض حسب حدود  -4

 عمم الباحثة.
من خالل نماذج  طمبةيمكن أن تفيد نتائج البحث في اعتماد أسس جديدة في تقويم تحصيل ال -5

 االختبارات التي تم إعدادىا والتي تركز عمى المستويات العميا من التفكير في المجال المعرفي.
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يقدم البحث جممة من المقترحات في ضوء النتائج التي توصل إلييا يمكن أن تقمل من صعوبات  -6
 يق استراتيجية حل المشكالت في المدارس.تطب

  :ثالثاا: أهداف البحث
يتثمل اليدف الرئيس لمبحث في: تعرف أثر استخدام استراتيجية حل المشكالت في تنمية تحصيل طمبة    

الصف الثاني الثانوي العممي في مادة عمم األحياء واألرض واتجاىاتيم نحوىا. ويتفرع عن اليدف الرئيس 
 لفرعية اآلتية:األىداف ا

التحصيل الدراسي في استراتيجية حل المشكالت في تنمية استخدام تصميم برنامج تعميمي قائم عمى  .1
 . مادة عمم األحياء واألرض واتجاىاتيم نحوىا لدى طمبة الصف الثاني الثانوي العممي أفراد عينة البحث

تعرف أثر استخدام استراتيجية حل المشكالت في تنمية التحصيل الدراسي لدى طمبة أفراد عينة البحث  .2
  .مقارنة مع الطرائق التقميديةفي مادة عمم االحياء واألرض 

طمبة نحو تعمم مادة عمم األحياء التعرف أثر استخدام استراتيجية حل المشكالت في تنمية اتجاىات  .3
 .مقارنة مع الطرائق التقميديةتراتيجية حل المشكالت واألرض باستخدام اس

                  (.0.05تم اختبار الفرضيات عند مستوى داللة )فرضيات البحث:  -رابعاا 
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طمبة المجموعة التجريبية ودرجات طمبة  .1

المجموعة الضابطة عمى االختبار التحصيمي لمادة عمم األحياء واألرض في القياس البعدي المباشر 
 يعزى لمتغير استراتيجية التدريس.

ال يوجد فرق ذو داللة احصائية بين متوسطي درجات طمبة المجموعة التجريبية عمى االختبار  .2
التحصيمي لمادة عمم األحياء واألرض في القياسين القمبي والبعدي المباشر يعزى لمتغير استراتيجية 

 التدريس. 
درجات طمبة المجموعة الضابطة عمى االختبار  ال يوجد فرق ذو داللة احصائية بين متوسطي .3

التحصيمي لمادة عمم األحياء واألرض في القياسين القمبي والبعدي المباشر يعزى لمتغير استراتيجية 
 التدريس. 

ال يوجد فرق ذو داللة احصائية بين متوسطي درجات طمبة المجموعة التجريبية عمى مقياس اتجاىات  .4
بعدي المباشر يعزى لمتغير الطمبة نحو استخدام استراتيجية حل المشكالت في القياسين القمبي وال

 استراتيجية التدريس. 
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ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طمبة المجموعة التجريبية الذكور ودرجات طمبة ال يوجد فرق  .5
المجموعة التجريبية اإلناث عمى االختبار التحصيمي لمادة عمم األحياء واألرض في القياس البعدي 

 المباشر. 
بار ال يوجد فرق ذو داللة احصائية بين متوسطي درجات طمبة المجموعة التجريبية عمى االخت .6

يعزى إلى استمرار أثر البرنامج التحصيمي لمادة عمم األحياء واألرض في القياسين البعدي والمؤجل 
 التعميمي بعد مرور شير من انتياء التطبيق.  

ال يوجد فرق ذو داللة احصائية بين متوسطي درجات طمبة المجموعة الضابطة عمى االختبار   .7
يعزى إلى استمرار أثر الطرائق التحصيمي لمادة عمم األحياء واألرض في القياسين البعدي والمؤجل 

 التقميدية بعد مرور شير من انتياء التطبيق.  
  :بحثأدوات ال -اا خامس

استخدام استراتيجية حل المشكالت في تنمية التحصيل الدراسي البحث ولمتعرف عمى أثر لتحقيق أىداف     
 في مادة عمم األحياء واألرض لدى طمبة الصف الثاني الثانوي العممي قامت الباحثة بإعداد األدوات اآلتية:

 .وفقًا الستراتيجية حل المشكالت التعميميالبرنامج  -أوالً 
 .جل()القبمي/البعدي/ المؤ االختبار التحصيمي -ثانياً 
 .استراتيجية حل المشكالت مقياس اتجاىات الطمبة نحو -ثالثاً 

 : بحثعينة ال -اا سادس
( طالبًا وطالبة لممجموعة 42( طالبًا وطالبة, قسموا إلى مجموعتين )83) من عينة البحث النيائيةتكونت 

( 19( طالبًا و)22( طالبًا وطالبة لممجموعة الضابطة منيم )41طالبة, و)( 22( طالبًا و)22التجريبية منيم )
 .طالبة

 :بحثمنهج ال -سادساا 
قامت الباحثة من خالل ىذا المنيج بجمع البيانات من استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي حيث 

ومقياس اتجاىات الطمبة نحو تعمم طمبة الصف الثاني الثانوي العممي من خالل استخدام االختبار التحصيمي 
مادة عمم األحياء واألرض باستخدام استراتيجية حل المشكالت, ثم قامت بتبويب وتحميل تمك البيانات 

تتطمب طبيعة البحث إذ  والمنيج التجريبي باستخدام المعالجات اإلحصائية المالئمة واستخالص النتائج.
نو يستند أساسًا عمى "مقدرة المجرب في التحكم بالظروف أخاصًة تحقيق أىدافو استخدام المنيج التجريبي و و 

وينطمق من مبدأ أن التأثير الذي تحدثو متحولة في متحولة أخرى  المحيطة بالظاىرة بطريقة مخططة مسبقاً 
 .قابمة لمتقصي بعزل ىاتين المتحولتين ودراستيما
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 :البحثنتائج  -اا سابع
داللة إحصائية بين متوسطي درجات طمبة المجموعة التجريبية ودرجات وجود فروق ذات : النتيجة األولى

طمبة المجموعة الضابطة عمى االختبار التحصيمي لمادة عمم األحياء واألرض في القياس البعدي المباشر 
 يعزى لمتغير استراتيجية التدريس.

لمجموعة التجريبية عمى وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات طمبة ا النتيجة الثانية:
 .االختبار التحصيمي لمادة عمم األحياء واألرض في القياسين القبمي والبعدي المباشر لصالح التطبيق البعدي

وجووود فووروق دالووة احصووائيًا بووين متوسووطي درجووات طمبووة المجموعووة الضووابطة عمووى االختبووار  النتيجةةة الثالثةةة:
 .ياسين القمبي والبعدي المباشر يعزى لمتغير استراتيجية التدريسالتحصيمي لمادة عمم األحياء واألرض في الق

وجووود فووروق دالووة احصووائيًا بووين متوسووطي درجووات طمبووة المجموعووة التجريبيووة عمووى مقيوواس : رابعةةةالنتيجةةة ال
اتجاىات الطمبة نحوو اسوتخدام اسوتراتيجية حول المشوكالت فوي القياسوين القمبوي والبعودي المباشور يعوزى لمتغيور 

 استراتيجية التدريس.
درجووات طمبووة المجموعووة التجريبيووة وجووود فووروق ذات داللووة إحصووائية بووين متوسووطي عوودم  :خامسةةةالنتيجةةة ال

الووذكور ودرجووات طمبووة المجموعووة التجريبيووة اإلنوواث عمووى االختبووار التحصوويمي لمووادة عمووم األحيوواء واألرض فووي 
 القياس البعدي المباشر.

ذو داللوووة احصوووائية بوووين متوسوووطي درجوووات طمبوووة المجموعوووة التجريبيوووة عموووى فووورق وجوووود  :سادسةةةةالنتيجةةةة ال
 .ادة عمم األحياء واألرض في القياسين البعدي والمؤجلاالختبار التحصيمي لم

وجوووود فووورق ذو داللوووة احصوووائية بوووين متوسوووطي درجوووات طمبوووة المجموعوووة الضوووابطة عموووى : سةةةابعةة الالنتيجةةة
 .والمؤجل االختبار التحصيمي لمادة عمم األحياء واألرض في التطبيقين البعدي
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 مراجع البحث بالمغة العربية
  أثر تدريس العموم الطبيعية باستخدام دورة التعمم المعدلة في  (.8004)إبراىيم، بسام عبداهلل صالح

تنمية ميارات التفكير العممي والقدرة عمى حل المشكالت لدى طمبة كمية العموم التربوية الجامعية 
 .15تحاد الجامعات العربية، العدد مجمة ا في األردن،

 ( 8002إبراىيم، مجدي عزيز .)،دار المسيرة، عمان، األردن.2ط  موسوعة التدريس ، 
 ( 8003أبو جادو، صالح محمد عمي ونوفل، محمد بكر.) ،دار  تعميم التفكير النظرية والتطبيق

 المسيرة، عمان، األردن.
 ( براىيم، أحمد عبد المطيف كمية التربية، اإلبداع، سيكولوجيا  (.8000أبو دنيا، نادية عبده عواض وا 

 جامعة حموان، مصر.
 ( 8004أبو سعيدي، عبداهلل خميس والبموشي، خديجة بنت أحمد .) أثر استراتيجية التعمم المبني

عمى المشكمة في تنمية عمميات العمم لدى طالبات الصف العاشر )األول الثانوي( في مادة عمم 
 ، السنة التاسعة والعشرون، جامعة الممك سعود، السعودية.505مجمة رسالة الخميج، العدد   األحياء،

 النشر دار ،2ط ،والتربوية النفسية العموم في البحث مناىج .(8002) محمود رجاء عالم، أبو 
 .مصر القاىرة، لمجامعات،

 ( 8002األحمد، أمل .)منشورات جامعة دمشق، دمشق.عمم النفس التجريبي ، 
 ( 5554األعسر، إبراىيم سعدي متولي.) ،دار الفكر العربي لمنشر  استراتيجية حل المشكالت

 والتوزيع، القاىرة، مصر.
 ،لياس،و  جبرائيل بشارة  .دمشق جامعة منشورات .التربوية المناىج .(8003) أسما ا 
  دار عممية العموم مفاىيم وتطبيقاتطرائق تدريس  .(2009) سعيدي، عبد اهللو البموشي، سميمان ،

 المسيرة، عمان، األردن.

 ( 8052بوعزير، محمد عبدالرحمن رباح.)  فاعمية استراتيجية حل المشكالت في تنمية التحصيل
رسالة وميارات العمم األساسية والتفكير العممي لطالب الصف العاشر في مادة العموم الطبيعية، 

 زائر.جامعة ورقمة، الجكمية التربية، ماجستير غير منشورة، 
 ( 5555جابر، عبدالحميد جابر.) ،دار النيضة العربية، 5ط  سيكولوجيا التعمم ونظريات التعميم ،

 القاىرة، مصر.
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 (. فاعمية استراتيجية التعميم المتمركز عمى المشكمة في تنمية 8000، خالد بن فيد )الحذيفي
التحصيل الدراسي واالتجاه نحو مادة العموم لدى تمميذات المرحمة المتوسطة، المؤتمر العممي 

، 521- 508، ص ص 55الخامس عشر لمجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس، العدد 
 .8002ديسمبر 

 تطبيقات باستخدام برنامج  -(. اإلحصاء النفسي والتربوي8055زت عبد الحميد محمد)حسن، ع
(54 )spss.القاىرة6 دار الفكر العربي . 

 ( 2008الحصري، عمي منير .) المناىج التربوية المطورة في التعميم العام ما قبل الجامعي في
 ، سورية.، وزارة التربيةالجميورية العربية السورية أىدافيا ومعاييرىا

  منشورات (. طرائق تدريس العموم السياسية، 8005)الحصري، عمي منير ويوسف، آصف حيدر
 جامعة دمشق، دمشق، سورية.

 ( 5555حمصي، أنطون .)منشورات جامعة دمشق، دمشق، سورية.أصول البحث العممي . 
 ،العين الجامعي، الكتاب دار، 5ط .واستراتيجياتو التدريس طرائق .(8005) محمود محمد الحيمة. 
  منشورات جامعة دمشق، طرائق تدريس العموم الطبيعية .(2003الشيابي، صالح )و الدبسي، أحمد ،

 دمشق، سورية.

 ( 2004الدريوش، أحمد).  أثر استخدام الوسائط المتعددة عمى تحصيل طالب الصف الثاني
كمية التربية، جامعة الممك ، رسالة ماجستير غير منشورة، المتوسط في مادة العموم بمدينة الرياض

 .، السعوديةسعود، الرياض
 ( 8005دفع اهلل، نجوى طو البشير محمد .) أثر استخدام طريقة حل المشكمة عمى التحصيل

، رسالة ماجستير غير الدراسي في مادة التاريخ لدى طالب المرحمة الثانوية بمحمة أم درمان
 ن.منشورة، كمية التربية، جامعة الخرطوم، السودا

 وزارة التربية، مديرية ريف دمشق(6 8052) الدليل اإلحصائي لمدارس ريف محافظة دمشق .
 الجميورية العربية السورية.

 ( 1986الدمرداش، صبري .)دار المعارف، القاىرة، مصر.أساسيات تعمم العموم ، 

 ( 1997الدمرداش، صبري .) دار المعارف، القاىرة، مصر.2، طالعموم تدريسأساسيات ، 
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 ( 8004ذكرى، عبد الواسع يوسف .)فاعمية برنامج قائم عمى حل المشكالت في تنمية ميارات ما 
 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة صنعاء، اليمن. وراء المعرفة،

 مبادئ" والتربوي النفسي اإلحصاء(. 5542) محمد عمي، ويحيى، خير محمد فيصل ،الزراد 
 .القمم دار ،دبي ، المتقدم واإلحصاء اإلحصاء

 ( 2007الزعانين، رائد).  فعالية وحدة محوسبة في العموم عمى تنمية التحصيل الدراسي لدى تالميذ
جستير غير منشورة، رسالة ما .الصف التاسع األساسي بفمسطين واتجاىاتيم نحو التعميم المحوسب

 جامعة األقصى، فمسطين. 

 ( 5555زيتون، حسن حسين.)  عالم الكتب، القاىرة، مصر. منظومية،تصميم التدريس رؤية 
 ( 8001زيتون، كمال عبدالحميد .)،عالم الكتب، القاىرة، مصر.8ط التدريس نماذجو مياراتو ، 
 ( 5555سالم، رييام السيد .) فاعمية استراتيجية التعمم المتمركز حول المشكمة في تنمية التحصيل

رسالة  ي مادة العموم لدى تالميذ التعميم األساسي،والتفكير االبتكاري واالتجاه نحو العمل التعاوني ف
 ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة طنطا، مصر.

 ( 8002سعادة، جودت أحمد .)،دار الشروق، عمان، األردن. تدريس ميارات التفكير 
 ،لمنشر  . الرياض، السعودية6 دار الخريجي5طتصميم التدريس، (. 8002) ظعبد الحاف سالمة

 والتوزيع.
 القاىرة ،الكتب عالموتطبيقاتو،  واستراتيجياتو أسسو التعاوني التعمم .(2005محمد ) سميمان، سناء ،

 . مصر
 اكتساب في المفاىيمية والخرائط المشكالت حل بطريقتي التدريس أثر (.8001) ، وليدسوافطة 

رسالة ماجستير ، الطمبة لدى العممية واالتجاىات اإلبداعي التفكير ميارات وتنمية العممية المفاىيم
 غير منشورة، جامعة عمان العربية، األردن.

 ( 8004سوافطة، وليد عبدالكريم محمود .) فاعمية طريقة حل المشكالت في تنمية التحصيل في
رسالة ، الفيزياء وميارات التفكير اإلبداعي لدى طالب الصف الثاني الثانوي العممي بمدينة تبوك

 جامعة تبوك، السعودية. غير منشورة، دكتوراه
 ( 8001السويممين، منذر بشارة .) أثر التدريس بطريقتي التعمم التعاوني وحل المشكالت في تغيير

كساب عمميات العمم والتحصيل لدى طالب التعميم الصناعي ، رسالة المفاىيم الفيزيائية البديمة وا 
 ة لمدراسات العميا، األردن.دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربي
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 ( 8001شبر، خميل إبراىيم وجامل، عبدالرحمن وأبو زيد، عبد الباقي.) ،دار  أساسيات التدريس
 المناىج، عمان، األردن.

 ( 8052الشموي، سارة بنت محمد بن زويد .) فاعمية استراتيجية حل المشكالت في تدريس مادة
رسالة ماجستير غير  االبتدائي بمدينة مكة المكرمة،الفقو عمى تحصيل تمميذات الصف السادس 

 منشورة، جامعة أم القرى، السعودية.

 ( 2007صميبي، محمد).  اكتساب ميارة الحوار لدى طالب الصف األول الثانوي وعالقتو بالتحصيل
 .وريةغير منشورة، كمية التربية، جامعة دمشق، الجميورية العربية الس ، رسالة دكتوراهفي مادة العموم

 ( 1998طالو، أديب وكوجان، طارق والمشنوق، لمياء.) وزارة التربية، . أصول تدريس العموم
 المؤسسة العامة لمكتب والمطبوعات المدرسية، دور المعممين والمعممات.

 مصر ،العربي الفكر دار، 1ط .اإلنسانية العموم في المحتوى تحميل.(8002) رشدي، طعيمة، 
 .القاىرة

 فعالية استخدام استراتيجية حل المشكالت في تدريس مادة (. 8002، صفاء صابر )الطناني
رسالة ماجستير غير منشورة، كمية مية المستويات العميا من التفكير، االقتصاد المنزلي عمى تن

 االقتصاد المنزلي، جامعة حموان، مصر.
 ( 8005الطناوي، عفت مصطفى .) ،دار  استراتيجياتو، تقويمو،التدريس الفعال تخطيطو، مياراتو

 المسيرة، عمان، األردن.
 ( 8050طوالبة، ىادي والصرايرة، باسم والشمايمة، نسرين والصررايرة، خالد.) ،دار  طرائق التدريس

 المسيرة، عمان، األردن.
 ( 1987العاني، رؤوف). والنشر،  ، دار العموم لمطباعة4، طاتجاىات حديثة في تدريس العموم

 السعودية. الرياض،

 ( 8003عبد السالم، مصطفى عبد السالم.) دار أساسيات التدريس والتطوير الميني لممعمم ،
 الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر.

 ( 8002عبد اهلل، حسام .)،دار أسامة لمنشر  طرائق تدريس الجغرافية لجميع المراحل الدراسية
 والتوزيع، عمان، األردن.

 (.فاعمية طريقتي حل المشكالت واالستقصاء في تدريس مادة التربية 8002العبد اهلل، محمد .)
 ، كمية التربية، جامعة دمشق، سورية.رسالة ماجستير غير منشورةاإلسالمية. 
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 ،الرياض، لمنشر، أسامة دار ،أساليبو أدواتو، مفيومو، العممي، البحث(.8002) ذوقان عبيدات 
 .السعودية

 دار، والعموم الرياضيات تدريس أساليب .(2005) أحمد نايف، سميمانو  سمطان سامي، عريفج 
 األردن. ، عمان، صفاء

 ( 1998عمي، محمد.) ،كمية التربية، جامعة المنصورة،  مصطمحات في المناىج وطرق التدريس
 مصر.

 ( 8052العميمات، عمي مقبل .)المشكمة وحل المعدلة التعمم دور استراتيجيتي من كل استخدام أثر 
 عمميات لميارات واكتسابيم الكيمياء في باألردن األساسي العاشر الصف طالب تحصيل عمى
 ، االردن.8052، يونيو 8، جزء 503، عدد 83المجمة التربوية، مجمد م، العم

 ( 1989عميرة، إبراىيم بسيوني والديب، فتحي .)،دار المعارف، 7ط تدريس العموم والتربية العممية ،
 القاىرة، مصر.

 اإلنسانية والعموم التربية في العممي البحث أساسيات .(5558)فتحي ،وممكاوي أحمد ،عودة، 
 .األردن ،إربد ،الكتاني مكتبة ،الثانية الطبعة

 ( 5552غانييو، روبير .)ترجمة6 كييال بوز ومحمد خير الفوال، دار الكرام، بيروت، المعمم والمتعمم ،
 لبنان.

 ( 8002فارس، ابتسام محمد .) استخدام دورة التعمم في تنمية القدرة عمى حل المشكالت فاعمية
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاىرة، والتحصيل الدراسي لدى طالب المرحمة الثانوية

 مصر.
 ( 8001الفتالوي، سييمة محسن كاظم.) ،دار الشروق لمنشر والتوزيع،  تعديل السموك في التدريس

 عمان، األردن.
 أثر استخدام طريقة حل المشكالت في تدريس مادة (. 8050، حسن بن محمد بن حسين )الفيفي

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة   القواعد عمى التحصيل لتالميذ الصف السادس االبتدائي،
 اإلمام محمد بن سعود، الرياض، السعودية.

 (.فاعمية خرائط المفاىيم في التحصيل الدرا8005القاسم، رىام .) .رسالة ماجستير غير منشورة،سي 
 كمية التربية، جامعة دمشق.
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 ( 8000قسيس، جورج مطانيوس .) دراسة  –فاعمية طريقة حل المشكالت في تدريس مادة الجغرافيا
رسالة دكتوراه غير دينة دمشق، تجريبية عمى مقرر الجغرافية الطبيعية في الصف األول الثانوي بم

 منشورة، جامعة دمشق، سورية.
 أثر التجريب المعممي المبني عمى حل المشكالت في تنمية  .(8003) ، ىدى عبداهلل محسنقشوة

رسالة ء بكمية التربية حجة جامعة صنعاء، ميارات ما وراء المعرفة لدى طالب قسم الفيزيا
 ، كمية التربية، جامعة صنعاء، اليمن.ماجستير غير منشورة

 ( 8003قطامي، يوسف .) دار المسيرة، عمان، األردن. لجميع األطفال،تعميم التفكير 
 ( 8000قطامي، يوسف وأبو جابر، ماجد وقطامي، نايفة.) ،دار الفكر لمطباعة  تصميم التدريس

 والنشر والتوزيع، عمان، األردن.
 (8005القال، فخر الدين، ناصر، يونس .)"منشورات جامعة  أصول التدريس" دبموم التأىيل التربوي

 تربية. دمشق، كمية ال
 (8001القال، فخر الدين، ناصر، يونس .)سورية6 منشورات  ." لطالب التأىيل التربوي"أصول التربية

 جامعة دمشق.
 ( 8004الكسباني، محمد السيد عمي .) نماذج وتطبيقات في العموم والرياضيات والمغة  –التدريس

 دار الفكر العربي، القاىرة، مصر. العربية والدراسات االجتماعية،
 ( 2008مازن، حسام). دار الفجر لمنشر والتوزيع، القاىرةاتجاىات حديثة في تعميم وتعمم العموم ، ،

 .مصر

 ( 8002ماندير، ميشيل .)،ترجمة محمد خير  فن التعميم الوظيفي "األىداف االستراتيجيات التقويم
 سمسمة الرضا لممعمومات، دمشق، سورية. الفوال وعبد الرحمن نجيب،

  ،مكتبة األنجمو المصرية البحث العممي في البحوث السموكية .(8003جودت شاكر )محمود ،
 القاىرة، مصر. 

 (منيج تحميل المحتوى، تطبيقات عمى مناىج البحث، عمان6 8005المدخمي، محمد بن عمر .)
 األردن.

 ( 1998مراد، بشار .)،منشورات جامعة دمشق، دمشق، سورية.3ط طرائق تدريس العموم ، 

 ( 8008مراد، صالح، وسميمان، أمين .) ،االختبارات والمقاييس في العموم النفسية والتربوية
  القاىرة، مصر6 دار الكتاب الحديث. خطوات إعدادىا وخصائصيا.
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 ( 8002مرتضى، سموى و الفيصل، وليد.) ،منشورات جامعة  التربية الصحية وصحة طفل الروضة
 دمشق، سورية.

 ( 8005مرعي، توفيق أحمد و الحيمة، محمد محمود .)،دار المسيرة، 2ط  طرائق التدريس العامة ،
 عمان، األردن.

 ( التقويم والقياس 8005المزيني، أسامة .)/:http://www.iugaza.edu.ps   :تاريخ الدخول

4/8/2014.) 
  أثر استخدام استراتيجية بوليا في حل المسألة الرياضية  (.8002)المصري، ماجد موسى ذياب

 اليندسية في مقدرة طمبة الصف التاسع عمى حميا في المدارس الحكومية التابعة لمحافظة جنين،
 رسالة ماجستير غير منشورة، نابمس، فمسطين.

 ( 8004المقداد، زرياف عبد القادر .) الدماغ والمناقشة في أثر االستخدام التكاممي لطريقتي عصف
، تدريس عمم األحياء والبيئة عمى التحصيل الدراسي لطمبة الصف األول الثانوي واتجاىاتيم نحوىا

 رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة دمشق، سورية.
 ( 2001المقرم، سعد). دار الشروق، عمان، األردن، المبادئ واألىداف طرق تدريس العموم. 

 ،األردن عمان، المسيرة، دار ،النفس وعمم التربية في والتقويم القياس .(8001) سامي ممحم. 
 ( 8004الممكاوي، نيى محمود والعاني، رؤوف وعباس، حارث .) أثر استراتيجية التعمم القائم عمى

المشكمة باستخدام بيئة الوسائط المتفاعمة في التحصيل وتنمية ميارات التفكير االبتكاري 
مجمة البصائر، المجمد  مرحمة األساسية العميا في األردن،واالتجاىات نحو العمم لدى طالبات ال

 ، األردن.العدد الثاني، الثاني عشر
 ( 8005منصور، عمي .)،الجزء األول، كمية التربية، منشورات جامعة 3ط  عمم النفس التربوي ،

 دمشق، دمشق، سورية.
 ( 8003منصور، غسان .)بحث منشور مجمة جامعة كير وعالقتيا بحل المشكالتأساليب التف ،

 .5، العدد82دمشق لمعموم التربوية، المجمد 
 ( 2000المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم.) 

 لبنان.، بيروت، المؤلف دار، األولى الطبعة(، 2003) والتعميم لمتربية نجد رياض مؤسسة 

 ،دمشق جامعة منشورات ،5ط .الحديثة التربية في والتقويم القياس .(8002) امطانيوس ميخائيل.  
 ،جامعة التربية، كمية ،8. طالحديثة التربية في والتقويم القياس .(8002) امطانيوس ميخائيل 

 .دمشق

http://www.iugaza.edu.ps/
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 ،جامعة التربية، كمية ،2. طالحديثة التربية في والتقويم القياس .(8004) امطانيوس ميخائيل 
 .دمشق

 ( 2005النجدي، أحمد و راشد، عمي وعبد اليادي، منى .) اتجاىات حديثة لتعميم العموم في ضوء
 دار الفكر العربي، القاىرة، مصر. المعايير العالمية وتنمية التفكير والنظرية البنائية،

 ( 8004نوفل، محمد بكر .) أثر برنامج تدريبي مطور حول التعمم المستند إلى المشكمة في تطوير
 .82، مجمد 5مجمة جامعة دمشق لمعموم التربوية والنفسية، العدد  التحصيل،

 ( 2001وزارة التربية .)،المؤسسة العامة  دليل المعمم لمعموم والتربية الصحية لمصف الرابع االبتدائي
 لممطبوعات والكتب المدرسية، الجميورية العربية السورية.

 ( 2007وزارة التربية .)لوطنية لمناىج التعميم العام ما قبل الجامعي في الجميورية وثيقة المعايير ا
 المجمد الثاني، دمشق، سورية.العربية السورية، 

 ( 1987وزارة التعميم العالي). الجميورية العربية التجديد في تدريس العموم عمى النطاق العالمي ،
 السورية، منشورات اليونسكو.

 المراجع األجنبية لمبحث: 
 Anastasi, A. & Urbina, S. (1997). Psychological Testing, 7th edition, 

prentice-Hall international Inc, U S A. 
 Babatundy, L (2008). Impact Of The Use Of Problem-Solving And Cooperative 

Learning On The Collection Of Secondary School Students In Social Studies, 

Africa  Journal Of Educational Psychology, V32, N5, P222-235. 

 Bilqin, I (2006). The Effects Of Pair Problem Solving Technique Incorporating 

Polya's Problem Solving Strategy On Undergraduate Students' Performance 

In Chemistry. Online Submission, Revista De Educacion En Ciencias (Journal Of 

Science Education) V7.  N2.  P101-106. 

 Chang, L. P (2013). The Role Of The Method To Solve Problems In Teaching 

To Improve Learning Outcomes In Biology, American  Journal Of Educational, 

V 47, N 5, P 244-288. 

 Detemam, E. S (2013). Students Concepts About The Method Of Problem 

Solving In Learning English In High School In Taiwan, British Journal Of 

Educational, V 21, N 3, P 14-29. 

 Gillies, M (2008). The Impact Of The Method To Solve Problems In The 

Behavior Of High School Students And The Development Of Dialogue Skills 

And Learning Based On The Activity Of Learning Material Sciences In 

Sydney, Australia Journal Of Educational, V44, N2, P114-128. 
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 Harrold,R  (1993). Problem Solving Skills, The Australian Educational 

Researcher, Vol. 37, No. 1, PP. 107-123. 

 Jack, Y. R (2012). Any Method Of Solving Problems More Effectively In 

Produce Of Innovative Ideas of Students, Europe Journal Of Educational, V 14, 

N 6, P 48-60. 

 Julkunen,M-L (2005). What do subject teacher student learn about cooperative 

learning and problem solving in webct environment, New York: Vol.(27), 

No.(4)., 150-151. 

 Kaster, S. K (2012). The Development Solve Problems Of Skill In The 

Education Of Secondary School Students, American university,  Journal Of 

Educational, V 24, N 5, P 148-196. 

 Keller, R (1999). Teaching Problem Solving Skills, Center For Teaching And 

Learning (CTL) At The University Of North Carolina At Chapel Hill, 

Teachers College Record, 104 (3), Pp 482- 515. 

  Klingner,J;Vaughn,S;Shayschumm,J (2007). Collaborative Strategic Reading 

During Social Studies In Heterogeneous Fourth-Grade Classrooms, The 

Elemektary School Journal,V 99 ,N 1, Pp 101-125. 

 Pawson,E & Fournier,E & Haigh,M & Muniz,O & Trafford.J & Vajoczi,S (2006). 

Problem-Based Learning In Geography: Towards A Critical Assessment Of 

Itspurposes, Benefits And Risks, Journal Of Geography In Higher Education, V 

30, N 1, Pp 103–116. 

 Schmitz,M. J & Winskel ,H (2006). Towards Effective Partnerships In A 

Collaborative Problem-Solving Task. British Journal Of Educational 

Psychology, V78 N4 P581-596. 

 Wollson, D (2014). Proposed Program Of How To Use Some Mathematical 

Problem Solving Strategies Of Middle School Students, Journal Of Educational, 

V 12, N 1, P 155-255. 

 Wui, R (2012). Effectiveness Of Solving Problems Collaboratively On 

Students' Ability To Solve The Problem Individually Style, Journal Of 

Educational, V 22, N 3, P 82-129. 
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 املالحق
 قائمة بأمساء احملكمني ألدوات البحث( 1امللحق )-

الربنامج التعليمً القائم على اسرتاتيجية حل ( 2امللحق )-
 املشكالت.

 االختبار التحصيلً)قبلً/بعدي/ مؤجل(.( 3امللحق )-

 .مفتاح اإلجابات الصحيحة لالختبار التحصيلً( 4امللحق )-

 معامالت السهىلة والصعىبة ملفردات االختبار (5امللحق )-
 التحصيلً

 معامالت متييز مفردات االختبار التحصيلً( 6امللحق )-

 اسرتاتيجية حل املشكالتمقياس االجتاهات حنى ( 7امللحق )-
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 (1)  امللحق                                       

 قائمة بأسماء السادة المحكمين ألدوات البحث.

 المكان الوظيفة االختصاص العام والدقيق االسم م
أ.د أحمد  1

 الدبسي
أستاذ في قسم المناهج وطرائق  طرائق تدريس العلوم

 التدريس
جامعة 
 دمشق

د. جمعة  2
 إبراهيم

في قسم المناهج وطرائق أستاذ  العلومطرائق تدريس 
 التدريس

جامعة 
 دمشق

د. يحيى  3
 العمارين

أستاذ مساعد في قسم المناهج  طرائق تدريس العلوم
 وطرائق التدريس

جامعة 
 دمشق

4 
 د. عزيزة رحمة

اإلحصاء في التربية وعلم 
 النفس

أستاذ مساعد في قسم القياس 
 والتقويم

جامعة 
 دمشق

5 
 في قسم علم النفس مساعدستاذ أ علم النفس التربوي عمادد. حسن 

جامعة 
 دمشق

د. خلود  6
 الجزائري

 طرائق تدريس العلوم
مدرسة في قسم المناهج وطرائق 

 التدريس
جامعة 
 دمشق

7 
 د. رنا قوشحة

القياس والتقويم )قياس 
 قدرات عقلية(

 مدرسة في قسم القياس والتقويم
جامعة 
 دمشق

8 
 د. ابتسام فارس

وطرائق تدريس علم  مناهج
 النفس

مدرسة في قسم المناهج وطرائق 
 التدريس

جامعة 
 دمشق

 
9 

د. ظريفة أبو 
 الفخر

طرائق تدريس علم 
 االجتماع

قسم المناهج  مساعد فيأستاذ 
 وطرائق التدريس

جامعة 
 دمشق

د. أمين شيخ  10
 محمد

محاضر وقائم باألعمال في قسم  مناهج وطرائق التدريس
 المناهج

جامعة 
 دمشق
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(2)مرقامللحق   

املعد وفق اسرتاتيجية حل املشكالت التعليمي الربنامج          

عمـ األحياء كاألرض في مادة طمبة الصؼ الثاني الثانكم العممي في تنمية تحصيؿ أثر استخداـ استراتيجية حؿ المشكالت إلى قياس  التعميميييدؼ البرنامج      

 كىي مرتبة كاآلتي: عمـ االحياء كاألرضفي مادة  كحدة الخميةدركس مف  أربعةعمى  لتعميمييشتمؿ البرنامج ا   

 النظرية الخمكية.الدرس األكؿ:  -
 .الخميةالدرس الثاني:  -
 الفيركسات.الدرس الثالث:  -
 االنقساـ الخمكم.الدرس الرابع:  -

إلى مضاميف رئيسية كمضاميف فرعية كمضاميف تحت فرعية كمف ثـ تحديد األىداؼ السمككية لكؿ درس مف الدركس  ربعةاأل مدركسل تحديد النقاط التعميميةبكقد قامت الباحثة 
 ( ىدفان سمككيان )معرفيان ككجدانيان كمياريان(.78) األربعةالمقررة. كقد بمغ عدد األىداؼ السمككية لمجمكع الدركس 

 اإلجراءات اآلتية:التعميمي ويتضمن البرنامج 
 كتحديد االىداؼ كخطكات حؿ المشكالت كالكسائؿ التعميمة كالتقكيمية المناسبةالتخطيط لمتدريس كتضـ خطكات  :إجراءات قبؿ التعمـ. 
 استراتيجية حؿ المشكالتالخطة الصفية لمتدريس كفؽ ذ يفنتكتضـ  :إجراءات أثناء التعمـ. 
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 ستراتيجية حل المشكالتستخدام اإعداد الدرس األول من البرنامج التعميمي با                                                
 النظرية الخمويةالدرس األول:                                            الوحدة الثالثة: الخمية            

 دقيقة 09  الزمن: : الثاني الثانوي العمميالصف
 حصتاف دراسيتاف  :صالحصعدد  رضعمم األحياء واأل  المادة:

  التاريخ: 
 إجراءات قبل التعمم                                                                   

 تحديد األىداف السموكية: -1
 :المجال المعرفي -

 مضامين ىذا الدرس أن يكون قادرًا عمى أن:يتوقع من الطالب بعد تعمم                    
 تذكر(يحدد الكحدة األساسية في بناء أجساـ األحياء(. 
 تذكر( يعرؼ الخمية(. 
 تطبيؽ(.كحيدات الخميةض عبيعطي أمثمة ل( 
  تركيب(مف االقدـ إلى األحدث  يرتب مراحؿ اكتشاؼ الخاليا(. 
  المجير الميزرم )تذكر(استخداـ يعدد فكائد 
  فيـ(بنكد النظرية الخمكيةيستخمص(. 
  فيـ(النظرية الخمكية في دراسة األحياء أىميةيستخمص(. 
 .)يعدد طرائؽ دراسة الخمية)تذكر 
 تحميؿ(يميز بيف الخمية الحية كالخمية المثبتة(. 
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  عمؿ الرحالف الكيربائي)فيـ(.مبدأ يفسر 
  تحميؿ(.المثبتةدراسة الخاليا المستخدمة في طرائؽ اليميز بيف( 
 (تقكيـبأىمية التطكر الذم كصؿ إليو العمماء في مجاؿ دراسة الخمية) يبيف رأيو 

 المجال الوجداني: -
  بنكد النظرية الخمكيةاىتمامان لشرح  زيبر. 
  عمكمياأرسى أساسيات صنع العدسات ك  الذم العالـ العربي ابف الييثـ ب ف أعتزازهعُيعبر. 
 النظائر المشعة في دراسة الخمية.مبحث عف معمكمات إضافية حكؿ ل يكضح اندفاعو 

 :المجال المياري -
  يةكتشاؼ الخمال التسمسؿ الزمنييكضح فيو ىرميان يرسـ شكالن. 

 :حل المشكالتاستراتيجية  خطواتتحديد . 2  
بو  كاأىـ ما يجب أف يتقيدليـ كس المقررة مكضحة ر حؿ المشكالت كمياراتيا لمطمبة قبؿ البدء بتعمـ الد ةاستراتيجيكيفية استخداـ تقـك الباحثة بشرح      

 عمى النحك اآلتي:
تؤكد الباحثة لمطمبة عمى أىمية الشعكر بالمشكمة كتحديدىا مف خالؿ صياغتيا بعبارات تقريرية محددة كبمغتيـ   الشعور بالمشكمة وتحديدىا: .أ 

 الخاصة، أك تحديدىا بشكؿ سؤاؿ يتطمب البحث عف حؿ.
بعد تحديد المشكمة تطمب الباحثة مف الطمبة جمع المعمكمات كالبيانات المتصمة بيا، كتؤكد ليـ أف ىذه المرحمة  حول المشكمة:جمع المعمومات   .ب 

يدة في ذلؾ)الكتاب المدرسي، فعمى الرجكع إلى المصادر كالمراجع المالباحثة  ىـيمكف أف تتـ في كافة مراحؿ تحميؿ كحؿ المشكمة، كما ترشد
 س المادة، إجراء بعض التجارب إف أمكف(.االنترنت، مدر  

تقكـ الباحثة بتشجيع الطمبة عمى افتراض مجمكعة مف الحمكؿ  كالبيانات الالزمة لعناصر المشكمةبعد جمع المعمكمات  الحمول)الفروض( اقتراح .ج 
 نكعيتيا. بر عدد ممكف مف الحمكؿ بغض النظر عفد الباحثة لمطمبة عمى ضركرة كضع أكلكؿ مشكمة مطركحة، كتؤك

 إلى الكصكؿ لحؿ ىـضركرة اختيار انسب الحمكؿ التي تساعد عمىفي ىذه المرحمة تؤكد الباحثة لمطمبة التأكد من صحة الحمول المقترحة:   .د 
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 ، مع عدم التمسك بالحمول التي يثبت عدم صحتيا.المشكمة أو رفض الحمول األخرى بعد اخضاعيا  لممناقشة العممية 
كفي ىذه المرحمة يتـ ترتيب الحمكؿ مف األكثر أىمية إلى األقؿ كمف ثـ االستفادة منيا كتعميميا في حؿ المشكالت األخرل  والتعميم:االستنتاج  .ه 

 المتشابية.
  تحديد الفنيات التدريسية المساعدة:.  3

 عمى بعض الفنيات المساعدة في تحقيؽ ىدؼ البرنامج التعميمي عمى النحك االتي: ةاستخداـ استراتيجية حؿ المشكالت اعتمدت الباحثباإلضافة إلى 
 الحكار  -
 المناقشة.  -
 التغذية الراجعة. -
 التعزيز. -
 دوات والوسائل الالزمة لمتدريس:. إعداد وتجييز األ4

 سائؿ االتية:ك دكات كالتحضير األب قامت الباحثة التعميمي لتحقيؽ ىدؼ البرنامج
 .ةمحمكلحكاسيب  أربع -
 .خط سيرؼ )انترنت( -
 صكر مختمفة لجميع المكضكعات التي تـ تناكليا -
 طباشير ممكنة. -سبكرة -
 (power point)برنامج عرض  -
 أكراؽ عمؿ. -
 الكتاب المدرسي)عمـ االحياء كاالرض لصؼ الثاني الثانكم(. -
 دفاتر لكؿ مجمكعة لتسجيؿ المالحظات اليامة. -

 وتسمية كل مجموعة باسم وذلك لتسييل اجراءات العممية التعميمية.أربع مجموعات متساوية في العدد تقسيم الطمبة إلى . 5
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 تحديد إجراءات التقويم المستخدمة:. 6
 التقويم المرحمي: ويتم من خالل أ.    

  الطمبةتكجيو أسئمة بشكؿ عشكائي عمى بعض. 
  بشكؿ عشكائي لعرض إنجاز المجمكعة. الطمبةاختيار بعض 

 التقويم النيائي:ب.    
  لبياف مدل تحقؽ األىداؼ درسكمة بالكامؿ في نياية كؿ سئمة التي تغطي خطكات استراتيجية حؿ المشعدد مف األ تكجيوكيتـ مف خالؿ    
 بإيجاد حؿ لمكقؼ مشكؿ باستخداـ استراتيجية حؿ المشكالت. الطمبة: في نياية كؿ حصة تكمؼ الباحثة تحديد الواجب المنزلي. 7
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 جراءات أثناء التعمماإل     
 الوحدة الثالثة: الخمية   

 الخطة الصفية لمدرس األول )النظرية الخموية(

 إجراءات التعمـ )االنشطة التعميمية التعممية( األىداؼ السمككية تحديد النقاط التعميمية
الفنيات 
الكسائؿ 
 المستخدمة

 الزمف التقكيـ المرحمي

 
 
 المضامين الرئيسية.   

سام جلبناء أالوحدة األساسية  -أوالً 
 .الكائنات الحية

 
 
 

 :مضامين فرعية -       
تعد الخمية الكحدة األساسية في بناء 
أجساـ األحياء؛ ميما اختمفت نكعيا 
كحجميا. يمكف لمخمية أف تقكـ بجميع 
الكظائؼ الحيكية، كما ىك الحاؿ في 
 .  كحيدات الخمية كالمتحكلة كالبرامسيـك

 
 
 
 

الطالب يحدد أف 
الكحدة األساسية 
في بناء أجساـ 

 .األحياء
 
 
 
 
 
 

 الحصة الدرسية األولى:
 تحديد المشكمة: .1
  : االثارة والتمييد لمدرس -

بمكضكع الدرس مف خالؿ تكجيو  الطمبةتبدأ الباحثة بإثارة اىتماـ 
 أسئمة ليا اجابات مفتكحة ليشعركا بالمشكمة كليتمكنكا مف تحديدىا
كذلؾ مف خالؿ عرض شفافيات لبعض صكر الكائنات الحية، 

 كمناقشتيـ بيا.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

شفافيات لصكر 
 لكائنات حية

 
 
 

 
 
 
 
 
الكحدة ما 

األساسية في 
بناء أجساـ 

 ؟األحياء
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . د7
 
 
 
 



935 
 

 
 
 
 

التسمل الزمني الكتشاف  -ثانيًا 
 .الخمية

 
 

 مضامين فرعية: -
المركب اخترع جانسف المجير  -

 (1590المككف مف عدستيف عاـ )
فحص ركبرت ىكؾ الفميف باستعماؿ  -

مجير مركب متطكر كاستعمؿ تعبير 
 (1665خمية بما في ذلؾ الجراثيـ)

الحظ أنطكني فاف لكفا نيكؾ النكل  -
ككحيدات الخمية بما في ذلؾ الجراثيـ 

(1700 ) 
كصؼ ركبرت براكف النكاة كجسيـ  –

 كركم مميز في الخاليا
 (1831النباتية)

 قدـ عالـ النبات شاليدف كعالـ  -

 
 

 الطالب  يعرؼأف 
  .الخمية
 

 
 
 

الطالب يعطي أف 
أمثمة لبض 

 .كحيدات الخمية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سـ األحياء المكجكدة في الصكر؟. -
 ما الكحدات األساسية في بناء جسـ الكائف الحي؟ -

تتـ مناقشة جميع إجابات الطمبة، كمف ثـ التكصؿ معيـ إلى تحديد 
بعض المشكالت مف خالؿ اجاباتيـ كيتـ كتابتيا عمى السبكرة عمى 

 الشكؿ اآلتي: 
 لكائنات الحية.البناء أجساـ  ماىي الكحدات األساسية -
 ما ىي الخمية؟ -
 ما ىك التسمسؿ الزمني في الكتشاؼ الخمية؟ -
باحثة بتقسيـ الطمبة إلى أربع : تقكـ الجمع المعمومات. 2

مجمكعات، كتكمؼ كؿ مجمكعة بجمع معمكمات عف المشكالت التي 
تـ تحديدىا، مف خالؿ االعتماد عمى بعض المصادر كالكتاب 
المدرسي، كاالنترنت، كسؤاؿ معمـ المقرر، مالحظة لكحات صكر 
 لكائنات حية كمف ثـ كتابة ما تتكصؿ إليو كؿ مجمكعة عمى كرقة 

 خاصة بيا. عمؿ 
 . وضع الحمول:3

تطمب الباحثة مف كؿ مجمكعة استنادان إلى المعمكمات التي تـ 
جمعيا مف المصادر السابقة أف يقدمكا حمكؿ لممشكمة التي جمعكا 
معمكمات عنيا آخذة بعيف االعتبار قبكؿ أم حؿ يمكف أف يحقؽ 

 كؿاليدؼ، حيث تقـك الباحثة بكتابة الحمكؿ التي يقدميا الطمبة ل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سبكرة 
 طباشير ممكنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ؟الخميةعرؼ 
 

 
 
 
 

أمثمة أعطي 
ض كحيدات علب

 ؟الخمية
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الحيكاف شكاف النظرية الخمكية ببياف أف 
الخمية تمثؿ الكحدة البنيية كالكظيفية 

 (1838االساسية لألحياء)
أظير فيرشك أف الخاليا تظير مف  -

خاليا سابقة ليا بكاسطة االنقساـ 
 (1855الخمكم)

درس االنقساـ الخمكم بالتفصيؿ   -
 (1866ككصفت الصبغيات)

اكتشفت الصانعات مثؿ الصانعات   -
 اليخضكرية

(1880) 
–( 1890) اكتشفت المتقدرات  - 

بدأ   -(1898اكتشؼ جياز غكلجي)
عمـ الخمية يأخذ المنحنى 

 (1990-1987التجريبي)
طكر المجير االلكتركني كشاع  -

استعمالو في عمـ الحياة إذ درس 
كالعضيات عينات أصغر مف الخاليا 

 ( كحتى اآلف.1930كالفيركسات)
 يعتبر أبف الييثـ أكؿ مف صنع  -

 
الطالب يرتب أف 

مراحؿ اكتشاؼ 
مف األقدـ  الخاليا

 إلى األحدث.
 
 
 
 

أف يرسـ الطالب 
شكالن ىرميان يكضح 
فيو التسمسؿ الزمني 

 الكتشاؼ الخمية.
 
 
 
 
 
 

أف يعتز الطالب 
لككف العالـ العربي 

 مشكمة عمى السبكرة  بغض النظر عف صحتيا أك خطيا. 
 . التأكد من صحة الحمول المقدمة:4

مف خالؿ النقاش كالحكار مع الطمبة يتـ استبعاد الحمكؿ التي ال 
تحقؽ اليدؼ كاختيار أنسب الحمكؿ مف خالؿ استخداـ الباحثة 
التغذية الراجعة التي تقـك عمى تعزيز كتثبيت الحمكؿ الصحيحة 

 كتصحيح كحذؼ االجابات الخاطئة لمحمكؿ المقدمة. 
 : . االستنتاجات والتعميم5

ء مف مناقشة الطمبة كحكراىـ بصكرة عممية حكؿ الحمكؿ بعد االنتيا
 التي قدمكىا يتـ اختيار االستنتاجات )الحمكؿ( اآلتية:

بناء أجساـ ماىي الكحدة األساسية ل: المشكمة األولى استنتاجات
 : لكائنات الحيةا
  األحياء؛ أجساـ بناء في األساسية الكحدة الخمية تعد -
 الحاؿ ىك كما الحيكية، الكظائؼ بجميع تقكـ أف لمخمية يمكف -

 .الخمية كحيدات في
 .كالبرامسيكـ المتحكلةمف االمثمة عمى كحدات الخمية  -

 ؟ما ىي الخمية :المشكمة الثانية استنتاجات
 .األحياء أجساـ بناء في األساسية الكحدة ىي -
، فأنيا تتألؼ مف غشاء كحجميا نكعيا اختمفت ميما  -

  عاـ.سيتكبالسمي كسيتكبالسما كنكاة بشكؿ 

 
 
 
 
 
 
أكراؽ عمؿ  

 لكؿ مجمكعة.
 
حاسكب  

محمكؿ مع 
بطاقة سيرؼ 

لتشغيؿ 
 األنترنت.

 
كتاب مادة عمـ 

االحياء 
 كاألرض.

 
 
 

مراحؿ رتب 
اكتشاؼ 
مف  الخاليا

االقدـ إلى 
 األحدث؟

 
 
 

شكالن  ارسـ
ىرميان يكضح 
فيو التسمسؿ 

الزمني 
الكتشاؼ 

 ؟الخمية
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العدسات كأرسى أسياسيات عمـ 

 العدسات.
               

 
 
 
 
 
 مضامين تحت فرعية -
 أىمية استخدام المجير الميزري. -

يسمح بإجراء جراحة مجيرية تساعد 
الباحثيف كاالطباء عمى انجاز عمميـ 

خالؿ ثكاف، كيسمح بشكؿ آلي كسريع 
كذلؾ بعزؿ العينة النسيجية عف 
محيطيا، كعزؿ خمية كحيدة كدراستيا، 

(، DNAكفحص التغيرات الكراثية في)
بكر عف السرطاف مكالكشؼ ال

كاألمراض االخرل، كمتابعة أثر 
 المستحضرات الصيدالنية عمى الخاليا.

 

 ابف الييثـ أكؿ مف
 صنع العدسات

أرسى أساسيات ك 
 عمـ العدسات.

 
 
 
 
 
 
 

الطالب يعدد أف 
استخداـ فكائد 

 .المجير الميزرم
 
 
 
 
 
 
 

ما ىك التسمسؿ الزمني الكتشاؼ الخمية استنتاجات المشكمة الثالثة: 
 ؟ 
اخترع جانسف المجير المركب المككف مف عدستيف عاـ  -
(1590.) 
فحص ركبرت ىكؾ الفميف باستعماؿ مجير مركب متطكر   -

 (1665كاستعمؿ تعبير خمية بما في ذلؾ الجراثيـ)
ككحيدات الخمية بما في ذلؾ  الحظ أنطكني فاف لكفا نيكؾ النكل -

 (.1700الجراثيـ )

 
كصؼ ركبرت براكف النكاة كجسيـ كركم مميز في الخاليا  –

 (.1831النباتية)
قدـ عالـ النبات شاليدف كعالـ الحيكاف شكاف النظرية الخمكية  -

ببياف أف الخمية تمثؿ الكحدة البنيية كالكظيفية األساسية 
 (.1838لألحياء)

أف الخاليا تظير مف خاليا سابقة ليا بكاسطة  أظير فيرشك -

 
 
 
 
 
 
 
لكحات   

ممصؽ عمييا 
صكر لكائنات 

 حية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

العالـ  مف
العربي أكؿ 
الذم صنع 

أرسى ك  العدسات
أساسيات عمـ 

 ؟العدسات
 
 
 
 
 
 
 

فكائد عدد 
استخداـ 
المجير 
 ؟الميزرم
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  النظرية الخموية: -ثالثاً 
            

 
 مضامين فرعية -  
 

 . بنود النظرية الخموية:1          
الخمية كحدة بنيكية كظيفية اساسية  -

األحياء مؤلفة مف  -لمكائنات الحية.
تشتؽ  -خمية أك مجمكعة خاليا.

الخاليا الجديدة مف خميا حية أخرل 
تحتكل الخاليا عمى المادة  -سابقة.

الكراثية لمكائف الحي التي تنتقؿ مف 
تأخذ  -الخمية األـ إلى الخاليا البنات.

العمميات االستقالبية مجراىا ضمف 
 الخاليا.

 
 

أف يبدم الطالب 
اىتمامان لشرح بنكد 
 النظرية الخمكية.

 
 
 
 
 

يستخمص أف 
بنكد الطالب 

 .النظرية الخمكية
 
 
 
 
 

 يستخمصأف 
 أىمية الطالب  

النظرية الخمكية في 
 .دراسة األحياء

  

 (.1855) االنقساـ الخمكم
 (.1866درس االنقساـ الخمكم بالتفصيؿ ككصفت الصبغيات )  -
 (.1880) اكتشفت الصانعات مثؿ الصانعات اليخضكرية  -
 (.1898اكتشؼ جياز غكلجي )–( 1890) اكتشفت المتقدرات -
 (.1990-1987تجريبي)بدأ عمـ الخمية يأخذ المنحنى ال -
طكر المجير االلكتركني كشاع استعمالو في عمـ الحياة إذ درس  -

( كحتى 1930) غر مف الخاليا كالعضيات كالفيركساتصعينات أ
 اآلف.

 
  إضافيةمعمومات 

يعتبر أبف الييثـ أكؿ مف صنع العدسات كأرسى أسياسيات عمـ  -
 العدسات.

 مجيرية جراحة بإجراء يسمحمف فكائد استخداـ المجير الميزرم:  -
 خالؿ كسريع آلي بشكؿ عمميـ انجاز عمى كاالطباء الباحثيف تساعد

 
 

التغذية 
 الراجعة.

 
 
لحكار ا
 لمناقشة.ا
 
 

 اصغ جيدان إلى
بنكد شرح 

النظرية 
 ؟الخمكية

 
 
 
 

 استخمص بنكد
النظرية 
 ؟الخمكية
 

 
 
 
 

أىمية استخمص 
النظرية الخمكية 

في دراسة 
 ؟األحياء

 

 
 . د 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



939 
 

 
 
 أىمية النظرية الخموية:. 2

لمنظرية الخمكية أىمية خاصة في عمـ 
االحياء، نظران إلى أنيا تشير إلى أساس 
التشابو في التركيب كالكظيفية، كاالحياء 

 ال تنشأ إال مف أحياء سابقة.
 
 
 
 
 طرائق دراسة الخاليا:. 3
   
 :تحت فرعية مضامين -
 
 طرائؽ دراسة الخمية الحية:. 1

 أ. المالحظة الحيكية.
 ب. التصكير السينمائي المجيرم.

 التصكير التمفازم المجيرم. -ج
 د. التمكيف المجيرم.

 ق. التشريح المجيرم.

 
 

الطالب  يعددأف 
طرائؽ دراسة 

 .الخمية
 
 
 
 

الطالب يميز أف 
 بيف الخمية الحية
 كالخمية المثبتة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خمية كعزؿ محيطيا، عف النسيجية العينة بعزؿ كذلؾ كيسمح ثكاف،
 كالكشؼ ،(DNA) في الكراثية التغيرات كفحص كدراستيا، كحيدة

 المستحضرات أثر كمتابعة االخرل، كاألمراض السرطاف عف بكرلما
 .الخاليا عمى الصيدالنية

 الحصة الدرسية الثانية: -
 تحديد المشكمة: .1

  : االثارة والتمييد لمدرس -
بمكضكع الدرس مف خالؿ تكجيو  الطمبةتبدأ الباحثة بإثارة اىتماـ 

 أسئمة ليا اجابات مفتكحة ليشعركا بالمشكمة كليتمكنكا مف تحديدىا
كذلؾ مف خالؿ عرض شفافيات لبعض صكر الكائنات الحية، 

 كمناقشتيـ بيا.
تتـ مناقشة جميع إجابات الطمبة، كمف ثـ التكصؿ معيـ إلى  -

تحديد بعض المشكالت مف خالؿ اجاباتيـ كيتـ كتابتيا عمى السبكرة 
 عمى الشكؿ اآلتي: 

 ماىي النظرية الخمكية؟ -
 كما أىميتيا ؟  -
 ستيا؟ما طرائؽ درا -
: تقكـ الباحثة بتقسيـ الطمبة إلى أربع جمع المعمومات. 2

مجمكعات، كتكمؼ كؿ مجمكعة بجمع معمكمات عف المشكالت التي 
تـ تحديدىا، مف خالؿ االعتماد عمى بعض المصادر كالكتاب 

 المدرسي، كاالنترنت، كسؤاؿ معمـ المقرر، مالحظة لكحات صكر 

 
 

طرائؽ عدد 
 ؟دراسة الخمية

 
 
 
 

بيف الخمية ميز 
الحية كالخمية 

 ؟المثبتة
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 ك. الغرؼ الشفافة.

 
 
 
 
 . طرائؽ دراسة الخمية المثبتة:2

بتثبيت الخمية قتميا مع االحتفاظ يقصد 
بشكميا كبنيتيا قدر اإلمكاف، بكاسطة 
مثبتات منيا األمالح المعدنية 
كالحمكض العضكية كالفكرمكؿ. كمف 

 طرائؽ تثبيت الخاليا المثبتة
 المقاطع النسيجية. -
 طريقة التجميد كالتجفيؼ. -
الجراحة الخمكية بآلة كأدكات تشريح  -

ىر ضكئية عالية مجيرية دقيقة، كبمجا
التصميـ لمتشريح المجيرم الميزرم؛ 
 حيث يرل المحضر عمى شاشة ليزرية.

طرؽ خمكية فيزيائية منيا: تمزيؽ  -
الخاليا كفصؿ مككناتيا بالرحالف 
 الكيربائي. كالرحالف الكيربائي يعتمد 

 
الطالب يميز أف 

بيف الطرائؽ 
المستخدمة في 
دراسة الخاليا 

 .المثبتة
 
 
 

 الطالب  يبدمأف 
رغبتو في البحث 

عف معمكمات 
إضافية حكؿ 

النظائر المشعة في 
 دراسة الخمية.

 
 
 
 
 
 

 
لكائنات حية كمف ثـ كتابة ما تتكصؿ إليو كؿ مجمكعة عمى كرقة 

 عمؿ خاصة بيا. 
 . وضع الحمول:3

تطمب الباحثة مف كؿ مجمكعة استنادان إلى المعمكمات التي تـ 
جمعيا مف المصادر السابقة أف يقدمكا حمكؿ لممشكمة التي جمعكا 

حقؽ معمكمات عنيا آخذة بعيف االعتبار قبكؿ أم حؿ يمكف أف ي
اليدؼ، حيث تقكـ الباحثة بكتابة الحمكؿ التي يقدميا الطمبة لكؿ 

 مشكمة عمى السبكرة  بغض النظر عف صحتيا أك خطيا. 
 . التأكد من صحة الحمول المقدمة:4

مف خالؿ النقاش كالحكار مع الطمبة يتـ استبعاد الحمكؿ التي ال 
احثة تحقؽ اليدؼ كاختيار أنسب الحمكؿ مف خالؿ استخداـ الب

التغذية الراجعة التي تقـك عمى تعزيز كتثبيت الحمكؿ الصحيحة 
 كتصحيح كحذؼ االجابات الخاطئة لمحمكؿ المقدمة. 

 : . االستنتاجات والتعميم5
بعد االنتياء مف مناقشة الطمبة كحكراىـ بصكرة عممية حكؿ الحمكؿ 

 التي قدمكىا يتـ اختيار االستنتاجات )الحمكؿ( اآلتية:
  :األولىالمشكمة  استنتاجات
 ؟بنكد النظرية الخمكيةاستنتاجات 

 
بيف مي ز 

الطرائؽ 
المستخدمة في 
دراسة الخاليا 

 ؟المثبتة
 
 
 

عف  ابحث
معمكمات 

إضافية حكؿ 
النظائر المشعة 

في دراسة 
 ؟الخمية
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عمى مبدأ ىجرة الجزيئات في حقؿ 
كيربائي كفقان لممجمكع الجبرم لنكعي 

 لمكجبة كالسالبة(الشحنات)ا
طرؽ إشعاعية: تعتمد عمى استخداـ  -

النظائر المشعة كأشعة الميزر كاألشعة 
 فكؽ البنفسجية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطالب  يفسرأف 
مبدأ عمؿ الرحالف 

 الكيربائي.
 
 
 
 
 
 
 

 
 الخمية كحدة بنيكية كظيفية اساسية لمكائنات الحية. -
 األحياء مؤلفة مف خمية أك مجمكعة خاليا. -
 تشتؽ الخاليا الجديدة مف خميا حية أخرل سابقة. -
تنتقؿ مف تحتكل الخاليا عمى المادة الكراثية لمكائف الحي التي  -

 الخمية األـ إلى الخاليا البنات.
 تأخذ العمميات االستقالبية مجراىا ضمف الخاليا. -
  استنتاجات المشكمة الثانية: -

 ؟ ة النظرية الخمكيةأىمياستنتاجات الخاصة ب
لمنظرية الخمكية أىمية خاصة في عمـ االحياء، نظران إلى أنيا تشير 

كالكظيفية، كاالحياء ال تنشأ إال مف إلى أساس التشابو في التركيب 
 أحياء سابقة.

  :الثالثةاستنتاجات المشكمة  -
 ؟طرائؽ دراستياب االستنتاجات الخاصة

 . طرائؽ دراسة الخمية الحية:1 
 . المالحظة الحيكية.أ

 ب. التصكير السينمائي المجيرم.
 التصكير التمفازم المجيرم. -ج

 د. التمكيف المجيرم.
 المجيرم.ق. التشريح 

 ك. الغرؼ الشفافة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مبدأ  فسر 
عمؿ الرحالف 

 ؟الكيربائي
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 . د8
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الطالب يبيف أف 
رأيو بأىمية التطكر 

الذم كصؿ إليو 
العمماء في مجاؿ 

 .دراسة الخمية
 

 . طرائؽ دراسة الخمية المثبتة:2
يقصد بتثبيت الخمية قتميا مع االحتفاظ بشكميا كبنيتيا قدر اإلمكاف، 
بكاسطة مثبتات منيا األمالح المعدنية كالحمكض العضكية 

 لمثبتةطرائؽ تثبيت الخاليا اكمف كالفكرمكؿ. 
 المقاطع النسيجية. -
 لتجفيؼ.طريقة التجميد كا -
الجراحة الخمكية بآلة كأدكات تشريح مجيرية دقيقة، كبمجاىر  -

ضكئية عالية التصميـ لمتشريح المجيرم الميزرم؛ حيث يرل 
 المحضر عمى شاشة ليزرية.

طرؽ خمكية فيزيائية منيا: تمزيؽ الخاليا كفصؿ مككناتيا  -
 كالرحالف الكيربائي يعتمد عمى مبدأ ىجرة بالرحالف الكيربائي.

 الجزيئات في حقؿ كيربائي كفقان لممجمكع الجبرم لنكعي
 الشحنات)المكجبة كالسالبة(

طرؽ إشعاعية: تعتمد عمى استخداـ النظائر المشعة كأشعة الميزر  -
 كاألشعة فكؽ البنفسجية.

 بيف رأيؾ
بأىمية التطكر 

الذم كصؿ إليو 
العمماء في 
مجاؿ دراسة 

 ؟الخمية
 

 . د 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 . د9
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 )الحصة األولى( األول لمدرس التقويم النيائي                                                                
 دقائؽ 4الزمف: 

 سـ الطالب:                                                                                       ا
 ألية التنفيذ: فردم   

 تية:عزيزم الطالب: أجب عف األسئمة اآل
 )تحديد المشكمة( ؟مفيـك الخمية حدد .1

............................................................................................................................................. 
 (جمع المعمكمات)؟األحياء دراسة في الخمكية النظرية عمؿ أىمية .2

....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... 

  (كالتأكد مف صحتيا )اقتراح الحمكؿ؟  بعض االستعماالت الممكنة لممجير الميزرماقترح  .3
....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................... 
 )االستنتاج كالتعميـ(.ضع كممة صح أما العبارة الصحيحة ككممة خطأ أماـ العبارة الخاطئة؟  .4

 كحدات بنائية مختمفة )    (.تتألؼ أجساـ الحيكانات كالنباتات مف  -
 يقصد بتثبت الخمية قتميا مع االحتفاظ بشكميا كبنيتيا بشكؿ كامؿ )   (. -

، كالتأكد مف ابحث في استخداـ النظائر المشعة في دراسة الخمية ككظائفيا مستخدمان ميارات حؿ المشكالت )تحديد المشكمة، جمع المعمكمات، كضح الحمكؿ :الواجب المنزلي
 صحتيا، االستنتاج كالتعميـ(.
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 (الثانيةالتقويم النيائي لمدرس األول )الحصة                                                                 
 دقائؽ 4الزمف: 

 سـ الطالب:                                                                                       ا
 ألية التنفيذ: فردم   

 الطالب: أجب عف األسئمة اآلتية:عزيزم 
 ؟ )تحديد المشكمة(الخمية الخمكية  عرؼ .5

............................................................................................................................................. 
 المعمكمات()جمع  ؟ استخداـ المجير الميزرم عمؿ أىمية .6

....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... 

 )اقتراح الحمكؿ كالتأكد مف صحتيا(  ؟ةتدراسة الخمية المثبؽ الجديد لائبعض الطر اقترح  .7
....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................... 
 ضع كممة صح أما العبارة الصحيحة ككممة خطأ أماـ العبارة الخاطئة؟)االستنتاج كالتعميـ(.  .8

 )    (.الخمية كحدة بنيكية كظيفية اساسية لمكائنات الحية  -
 )   (.األحياء مؤلفة مف خمية أك مجمكعة خاليا  -

 )تحديد المشكمة، جمع المعمكمات، كضح الحمكؿ، كالتأكد مف صحتيا، االستنتاج كالتعميـ(. الرحالف الكيربائي  مبدأ استخداـابحث في  :الواجب المنزلي   
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 ستراتيجية حل المشكالتستخدام امن البرنامج التعميمي با الثانيإعداد الدرس                                                     
 الخمية: الثانيالدرس                                                                    

 دقيقة 081  الزمف: : الثاني الثانكم العمميالصؼ
 أربع حصص دراسية  :صالحصعدد  عمـ األحياء كاألرض المادة:

  التاريخ: 
 إجراءات قبؿ التعمـ                                                                    

 تحديد األىداف السموكية: .1
 المجال المعرفي: -

 الطالب بعد تعمـ مضاميف ىذا الدرس أف يككف قادران عمى أف:يتكقع مف 
 تذكر( يحدد أقساـ الخمية(. 
  لخمية)فيـ(.في امككنات الحية اليشرح 
 ( فيـيفسر ظاىرة البمزمة.) 
 .)يشرح المككنات غير الحية في الخمية)فيـ 
 .)يحدد أىـ عضيات الخمية )تذكر 
  النباتية )تذكر(.يذكر كظيفة الجدار الخمكم في الخمية 
 .)يشرح الكظيفة التي تقـك بيا الصانعات الخضراء في الخمية النباتية)فيـ 
 (تطبيؽيعطي أمثمة أخرل لمصانعات الخضراء في الخمية النباتية.) 
 تحميؿ(.  يقارف بيف الخاليا النباتية كالخاليا الحيكانية( 
 .)يميز بنية الجدار الخمكم عند النباتات)تحميؿ 
  أقساـ النكاة ككظيفة كؿ منيا)تذكر(.يعرؼ 



946 
 

  تركيب( مف الداخؿ إلى الخارج نكاة الخميةيرتب مككنات(. 
 تحميؿ(. يقارف بيف الخاليا بدائيات النكل كالخاليا حقيقيات النكل( 
 (تقييـ)أنضيمات الشبكة السيتكبالسمية الداخمية الممساء في خاليا كبد االنسافكجكد  بأىمية رأيو يبيف. 

 الوجداني: المجال -
 مشاركة زمالئو بدراسة صكر لخاليا نباتية كحيكانية تحت المجير في رغبتو يبدم. 

 المجال المياري: -
  قساميا الرئيسية.أيرسـ نمكذجان لخمية نباتية محددان عمييا 
   قساميا الرئيسية.أمحددان عمييا  حيكانيةيرسـ نمكذجان لخمية 
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 جراءات أثناء التعمماإل     
 ( دقيقة99الزمن)                                  الوحدة الثالثة: الخمية    

 الخطة الصفية لمدرس الثاني )الخمية(       
الكسائؿ الفنيات ك  التعميمية التعممية(نشطة إجراءات التعمـ )األ األىداؼ السمككية تحديد النقاط التعميمية

 المستخدمة
 الزمف التقكيـ المرحمي

 المضامين الرئيسية.   -
 المكونات الحية لمخمية. -أوالً 

 مضامين فرعية: -           
 
 : الغشاء السيتوبالسمي. 1

تتكمش السيتكبالسما لخركج الماء مف الفجكة، 
مما يؤدم إلى ابتعاد الغشاء السيتكبالسمي 
عف الجداء الخمكم إال في نقاط معينة، كىذا 

 ما يسمى بظاىرة البمزمة.
 
 السيتوبالسما: .2
تحكم ماء كمكاد منحمة كمكتنفات  

سيتكبالسمية، يالحظ انخفاض لزكجتيا أثناء 
االنقساـ الخمكم كتزداد مع التقدـ بالعمر، 
تتحرؾ السيتكبالسما ساحبة معيا الحبيبات 

 كتدعى بالحركة البراكنية.
 
 الجسيمات الكوندرية: .3
 

 
 
 
 
 

 
 

 أف يحدد أقساـ الخمية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :والثانية الحصة الدراسية األولى -
 تحديد المشكمة: .1
 :  االثارة والتمييد لمدرس -

بمكضكع الدرس مف خالؿ  الطمبةتبدأ الباحثة بإثارة اىتماـ 
تكجيو أسئمة ليا اجابات مفتكحة ليشعركا بالمشكمة كليتمكنكا مف 
تحديدىا، كذلؾ مف خالؿ عرض شفافيات لبعض صكر الخاليا 

 كمناقشتيـ بيا.

 
 ماىي الخمية؟ -
 ؟كعضياتيا لخميةىي أقساـ اما  -
 ما الكظائؼ التي تقـك بو كؿ عضيو؟. -
 كمككنات غير حية؟ىؿ ىناؾ مككنات حية لمخمية  -
تتـ مناقشة جميع إجابات الطمبة، كمف ثـ التكصؿ معيـ إلى    

تحديد بعض المشكالت مف خالؿ اجاباتيـ كيتـ كتابتيا عمى 

 
 
 
 
 

شفافيات لصكر 
لخاليا حيكانية 
 كخاليا نباتية

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ؟حدد أقساـ الخمية
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 مضامين تحت فرعية: -
تتمتع بحركة ذاتية مستقمة عما يحدث في 
السيتكبالسما مف تيارات، تنتج الحركة مف 
 تغير كيربائي يحدث عمى سطح الجسيـ. 

 مكوناتيا:
كيتككف الجسيـ الككندرم مف غشائيف خارجي 
كداخمي ليما البنية ذاتيا، يتركباف مف ليبيدات 

يحدداف بينيما فراغان في داخؿ فكسفكرية، ك 
الجسيـ الحشكة يممؤىا بالسما شفيفة تحكم 

حمقية.  (DNA) جسيمات ريبية كجزيئات
يرسؿ الغشاء الداخمي في الحشكة انثناءات 

 تسمى األعراؼ.
تتكاثر الجسيمات الككندرية باالنشطار الذاتي 

 : وظيفتياكالبكتريا. 
الناتجة أكسدة المكاد العضكية، كاختزاف الطاقة 

 الفسفرة التأكسدية. (ATP)ِبتشكيؿ مركب الػػػػ
 
 جياز غولجي: .4

 
 مضامين تحت فرعية -

يتألؼ مف جسيمات شبكية عدة ككؿ مكوناتو: 
منيا يتككف مف أكياس غشائية مسطحة 
ىاللية الشكؿ مطبقة فكؽ بعضيا بكساطة 
ثقكب خاصة، كتظير عند حكافيا حكيصالت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شكؿ أسئمة عمى السبكرة كفؽ  الشكؿ اآلتي:
 ما ىي المككنات الحية لمخمية؟ -
 ماىي المككنات غير الحية لمخمية؟ -
 : المعمومات جمع .2
 مجمكعة كؿ كتكمؼ مجمكعتيف إلى الطمبة بتقسيـ الباحثة تقـك

 خالؿ مف تحديدىا، تـ التي المشكالت عف معمكمات بجمع
 كاالنترنت، المدرسي، كالكتاب المصادر بعض عمى االعتماد
لخاليا حيكانية كخاليا  صكر كمالحظة المقرر، معمـ كسؤاؿ
 كرقة عمى مجمكعة كؿ إليو تتكصؿ ما كتابة ثـ كمف نباتية
 . بيا خاصة عمؿ

 وضع الحمول: .3
تطمب الباحثة مف كؿ مجمكعة استنادان إلى المعمكمات التي تـ 
جمعيا مف المصادر السابقة أف يقدمكا حمكؿ لممشكمة التي 
جمعكا معمكمات عنيا آخذة بعيف االعتبار قبكؿ أم حؿ يمكف 
أف يحقؽ اليدؼ، حيث تقـك الباحثة بكتابة الحمكؿ التي يقدميا 

النظر عف صحتيا أك الطمبة لكؿ مشكمة عمى السبكرة  بغض 
 خطيا. 

 . التأكد من صحة الحمول المقدمة:4
مف خالؿ النقاش كالحكار مع الطمبة يتـ استبعاد الحمكؿ التي ال 
تحقؽ اليدؼ، كاختيار أنسب الحمكؿ مف خالؿ استخداـ الباحثة 
التغذية الراجعة التي تقـك عمى تعزيز كتثبيت الحمكؿ الصحيحة 

 كتصحيح كحذؼ االجابات الخاطئة لمحمكؿ المقدمة. 
 . االستنتاجات والتعميم: 5

 
 سبكرة 

 طباشير ممكنة
 
 

أكراؽ عمؿ لكؿ 
 مجمكعة.

 
 
حاسكب محمكؿ  

مع بطاقة سيرؼ 
 لتشغيؿ األنترنت.

 
 
 
 
 

كتاب مادة عمـ 
 االحياء كاألرض.

 
 الحكار كالمناقشة
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عمى شكؿ انتفاخات تهككف فجكات ضخمة 
تشكؿ مف الشبكة الستكبالسمية الداخمية. 

: عزؿ البركتينات عف بقية مكاد وظيفتو
السيتكبالسما كتكثيفيا كاحاطتيا بأغشية 
خاصة، بحيث تصبح معدة لإلفراز كتجمع في 

 فجكاتو كيسيـ في بناء الجدراف الخمكية.
ذات  يككف جياز غكلجي متطكران في الخاليا

 الفعالية االفرازية المكثفة
 )خاليا الغدد الصـ(.

 
 الجسيمات الحالة: .5

 تتشكؿ مف تبرعـ حكيصالت جياز غكلجي.
 وظيفتيا:  

ىضـ البنى التالفة كاليرمة كتحكيميا إلى مكاد 
زالة البنى  بسيطة تستفيد منيا الخمية، كا 
المرحمية التي تتشكؿ أثناء المرحمة الجنينية، 

استعماؿ فيما بعد كالذيؿ عند كال يككف ليا 
زالة الغشاء بيف األصابع  شرغكؼ الضفدع، كا 

 في اليد كالقدـ عند البشر.
 
 الجسيم المركزي: .6

 يتككف مف مريكزيف متعامديف. 
 
 بنية المريكز:  .7

 
 
 
 

أف يشرح المككنات 
 في الخمية.الحية 

 
 
 
 
 
 
 
 

 أف يفسر ظاىرة البمزمة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اء مف مناقشة الطمبة كحكراىـ بصكرة عممية حكؿ بعد االنتي
الحمكؿ التي قدمكىا يتـ التكصؿ إلى االستنتاجات كالحمكؿ 

 اآلتية:
 : ماىي المككنات الحية لمخمية: استنتاجات المشكمة األولى

 . الغشاء السيتوبالسمي: 1
تتكمش السيتكبالسما لخركج الماء مف الفجكة، مما يؤدم إلى 

لسيتكبالسمي عف الجداء الخمكم إال في نقاط ابتعاد الغشاء ا
 معينة، كىذا ما يسمى بظاىرة البمزمة.

 
 السيتوبالسما:. 2
تحكم ماء كمكاد منحمة كمكتنفات سيتكبالسمية، يالحظ  

انخفاض لزكجتيا أثناء االنقساـ الخمكم كتزداد مع التقدـ بالعمر، 
تتحرؾ السيتكبالسما ساحبة معيا الحبيبات كتدعى بالحركة 

 البراكنية.
 الجسيمات الكوندرية:. 3

تتمتع بحركة ذاتية مستقمة عما يحدث في السيتكبالسما مف 
ات، تنتج الحركة مف تغير كيربائي يحدث عمى سطح تيار 

 
 
 
 
لكحات ممصؽ   

عمييا صكر  لخاليا 
 مبمزمة كخاليا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التغذية الراجعة.
 

 
 
 
 
 

المككنات اشرح 
 ؟الحية في الخمية

 
 
 
 
 
 
 

فسر ظاىرة 
 ؟البمزمة
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 مضامين تحت فرعية
لو اسطكانة مككنة مف تسع كحدات ثالثية 
البنية. يتألؼ مركز اسطكانة المريكز مف 
حزمة كثيفة إلكتركنيان ترتبط في كؿ كاحدة 
مف الكحدات المحيطة بحزمة كثيفة 
الكتركنية ذات تكضع شعاعي بحيث يبدك 

 مقطعة كأنو دكالب دراجة. 
  وظيفة المريكز:

يسيـ مباشرة في تشكيؿ نبيبات مغزؿ 
النقساـ الخمكم، كتشكيؿ قكاعد األىداؼ ا

 كالسياط.
 

 األىداب والسياط:  .8
تكجد عمى سطكح بعض الخاليا مثؿ بعض 

كحيدات الخمية، الخاليا الظيارية في 
الرغاما كالقناتيف الناقمتيف لمبيكض. كلميا 

البنية ذاتيا بصكرة عامة، كلكف حركة 
 السياط أشد تعقيدان 

 
 بنية اليذب:  .9

19.  
 فرعية: مضامين تحت 

 عناصره:
يككف اليدب محاطان بغشاء بداخمو العناصر 

 
أف يحدد أىـ عضيات 

 الخمية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجسيـ. 
 مكوناتيا:

كيتككف الجسيـ الككندرم مف غشائيف خارجي كداخمي ليما البنية 
ذاتيا، يتركباف مف ليبيدات فكسفكرية، كيحدداف بينيما فراغان في 
داخؿ الجسيـ الحشكة يممؤىا بالسما شفيفة تحكم جسيمات ريبية 

قية. يرسؿ الغشاء الداخمي في الحشكة ( حمDNAكجزيئات )
 انثناءات تسمى األعراؼ.

تتكاثر الجسيمات الككندرية باالنشطار الذاتي كالبكتريا. 
أكسدة المكاد العضكية، كاختزاف الطاقة الناتجة بتشكيؿ  وظيفتيا:
 ( الفسفرة التأكسدية.ATPمركب الػػػػ)  

 
 جياز غولجي: .4

يتألؼ مف جسيمات شبكية عدة ككؿ منيا يتككف مف  مكوناتو:
أكياس غشائية مسطحة ىاللية الشكؿ مطبقة فكؽ بعضيا 
بكساطة ثقكب خاصة، كتظير عند حكافيا حكيصالت عمى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 لمناقشة.الحكار ا
 
 
 
 
 

صكرة لمجسيمات 
 الحالة

 
 
 

 
حدد أىـ عضيات 

 ؟الخمية
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 األتية: 
 لحمة ذات بنية ليفية كثيفة الكتركنيان. .1
( أشفاع تتكضع بشكؿ 10محكر خيطي) .2

 متكاز.
 توزعو:

شفع في المركز كتسعة : تتكزع في مجمكعتيف
 أشفاع في المحيط حكؿ النبيب المركزم

 مكوناتو:
كالمحيطية مف تتألؼ النبيبات المركزية 

ليفيات دقيقة، أما سطح اليدب أك السكط 
فيككف امتدادان لبنية تحت الغشاء البالسمي 
تدعى جذر اليدب. كيبدك أف جذر اليدب 
يعمؿ عمى استمرارية تأثير المنبو الذم يثير 
الحركة، كينسؽ حركات السكط. ينشأ جذر 
اليدب مف الحبيبة القاعدية المكجكدة في 

ليا شكؿ اسطكاني جدارىا البالسما التي 
 مككف مف تسع كحدات ثالثية البنية.

 
 الجدار الخموي: .11

 مضامين تحت فرعية:      
 مكوناتو:

يميز الخمية النباتية عف الخمية الحيكانية، 
كما يكجد في البكتريا كالفطكر، كيتككف مف 

 ثالث طبقات مف الخارج كالداخؿ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شكؿ انتفاخات تهككف فجكات ضخمة تشكؿ مف الشبكة 
الستكبالسمية الداخمية. كظيفتو: عزؿ البركتينات عف بقية مكاد 

كتكثيفيا كاحاطتيا بأغشية خاصة، بحيث تصبح  السيتكبالسما
 معدة لإلفراز كتجمع في فجكاتو كيسيـ في بناء الجدراف الخمكية.
يككف جياز غكلجي متطكران في الخاليا ذات الفعالية االفرازية 

 المكثفة
 )خاليا الغدد الصـ(.

 
 
  الجسيمات الحالة: .5

 ىضـ  وظيفتيا: تتشكؿ مف تبرعـ حكيصالت جياز غكلجي.
البنى التالفة كاليرمة كتحكيميا إلى مكاد بسيطة تستفيد منيا 
زالة البنى المرحمية التي تتشكؿ أثناء المرحمة الجنينية،  الخمية، كا 
كال يككف ليا استعماؿ فيما بعد كالذيؿ عند شرغكؼ الضفدع، 

زالة الغشاء بيف األصابع في اليد كالقدـ عند البشر.  كا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

صكرة لجياز 
 غكلجي
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: طبقة رقيقة مف الصفيحة الوسطى .1
.البكتيف   المرتبط بالكالسيـك

: يتككف مف السيممكز الجدار الثانوي .2
 كالبكتيف.

: يتككف مف السيممكز الجدار الثانوي .3
 كسكاكر متعددة.

تكجد في الجدار الخمكم أقنية بالسمية 
تصؿ الخاليا المتجاكرة ببعضيا، لذا يمكف 

 أف تعد النسج النباتية مختمطا خمكية.
كسابيا شوظيفتو:    كالن دعـ الخمية، كا 

 ثابتان، كالسماح بدخكؿ المكاد.
 
 الجسيمات .12

التأكسدية: حكيصالت غشائية كركية، تحكم 
أنظيمات كخاصة الكاتاالز الذم يحفز تفكؾ 

 الماء األكسجيني، كىك منتج ثانكم ساـ.
 

 النبيبات الدقيقة: .13
بنى أنبكبية مجكفة دقيقة، تسيـ في تشكيؿ 
 مغزؿ االنقساـ، كتسيـ في نقؿ المكاد داخؿ

الخمية، كتدعـ السيتكبالسما كتسيـ في 
 إعطاء الخمية شكميا اإلجمالي.

 
 النواة:  .14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 يتككف مف مريكزيف متعامديف.  الجسيم المركزي: .6

 
 بنية المريكز:  .7

لو اسطكانة مككنة مف تسع كحدات ثالثية البنية. يتألؼ مركز 
اسطكانة المريكز مف حزمة كثيفة إلكتركنيان ترتبط في كؿ 
كاحدة مف الكحدات المحيطة بحزمة كثيفة الكتركنية ذات 

 تكضع شعاعي بحيث يبدك مقطعة كأنو دكالب دراجة. 

 
 
 
 
 

صكرة لمجسيـ 
 المركزم
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 مضامين تحت فرعية:
 تعريفيا:

لمضكء، كىي مركز  العضك األشد كسران 
التحكـ في الخمية، تحاط بالغشاء النككم، 
كتحكم بالزما نككية تتضمف نكية أك نكيات 

 عدة كخيكط الكركماتيف.
 مكوناتيا:

 النووي:الغشاء  .1
تبيف دراستو بالمجير اإللكتركني أنو مؤلؼ 
مف كريقتيف داخمية كخارجية تفصميما طبقة 
نيرة، يبدم ثقكبان نككية ناتجة مف تقطع 
لى  الغشاء، يسمح بنقؿ بعض المكاد مف كا 

 النكاة نقالن اصطفائيان.
 النوية:  .2

( DNAىي تكثؼ مف لييفات مف الػػ)
كىستكنات، ( كبركتينات RNAكحبيبات الػػ)

(. الريبكزكمي RNAليا دكر في تركيب الػ)
( الصبغي أك ما يسمى DNAينسخ مف الػػػ)

 المركز المنظـ لمنكية.
 الكروماتين:  .3

خيكط دقيقة، يربط كؿ خيط بيف حبيبات 
متساكية الحجـ، يتككف الخيط مف 

( كمف بركتينات حمضية، DNAحمزكف)
أما الحبيبات فقسما المركزم مككف مف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وظيفة المريكز: 
يسيـ مباشرة في تشكيؿ نبيبات مغزؿ االنقساـ الخمكم، 

 كتشكيؿ قكاعد األىداؼ كالسياط.
 األىداب والسياط:  .8

تكجد عمى سطكح بعض الخاليا مثؿ بعض كحيدات الخمية، 
الخاليا الظيارية في الرغاما كالقناتيف الناقمتيف لمبيكض. كلميا 

 .ركة السياط أشد تعقيدان البنية ذاتيا بصكرة عامة، كلكف ح
 بنية اليذب:  .9
 يككف اليدب محاطان بغشاء بداخمو العناصر األتية:  عناصره: 
 لحمة ذات بنية ليفية كثيفة الكتركنيان. -
 ( أشفاع تتكضع بشكؿ متكاز.10محكر خيطي) -

 تكزعو:
تتكزع في مجمكعتيف: شفع في المركز كتسعة أشفاع في المحيط 

 حكؿ النبيب المركزم
 مكوناتو:

تتألؼ النبيبات المركزية كالمحيطية مف ليفيات دقيقة، أما 
سطح اليدب أك السكط فيككف امتدادان لبنية تحت الغشاء 
البالسمي تدعى جذر اليدب. كيبدك أف جذر اليدب يعمؿ 
عمى استمرارية تأثير المنبو الذم يثير الحركة، كينسؽ حركات 

قاعدية المكجكدة في السكط. ينشأ جذر اليدب مف الحبيبة ال
البالسما التي ليا شكؿ اسطكاني جدارىا مككف مف تسع 

 كحدات ثالثية البنية.
 الجدار الخموي: .19
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 (DNAيحيط بيا حمزكف مف الػػػ) تاىستكن
أثناء االنقساـ تمتؼ الخيكط الكركماتينية، 
كيزداد تحمزنيا كثخانتيا، ثـ تتقاصر 
كتصبح أكثر قابمية لمتمكف مشكمة بنى 
تدعى الصبغيات، ثـ تتقاصر أشكاالن 
متعددة، كيتككف كؿ صبغي مف صبغييف 

 يربطيما جزء مركزم.
 
 

 الحية في الخمية.المكونات غير   -ثانياً 
 

 مضامين فرعية:
كيطمؽ عمييا أيضان المككنات غير 

البرتكبالزمية كىي نكاتج  لعمميات التحكؿ 
الغذائي، تمثؿ ىذه المككنات أحيانان مكاد 

مخزكنة زائدة عف حاجة الخمية، كتكجد ىذه 
المككنات في الفجكات العصارية أك 

السيتكبالسـ كىي إما ذائبة أك صمبة أك في 
حالة غركية، عضكية أك غير عضكية، كمف 

أمثمتيا: النشاء، السيممكز، الصمغ، المبف 
 النباتي الدىكف، شكارد ممحية.

 
 الخاليا الحيوانية والنباتية. -ثالثاً 
 

 
 
 الجدار بنية يميز أف  

 .النباتات عند الخمكم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أف يذكر كظيفة الجدار 
في الخمية الخمكم 
 .النباتية

 
 
 
 
 

 مكوناتو:
يميز الخمية النباتية عف الخمية الحيكانية، كما يكجد في البكتريا 

 كالفطكر، كيتككف مف ثالث طبقات مف الخارج كالداخؿ:

 
مف البكتيف المرتبط : طبقة رقيقة الصفيحة الوسطى -

.  بالكالسيـك
 : يتككف مف السيممكز كالبكتيف.الجدار الثانوي -
 : يتككف مف السيممكز كسكاكر متعددة.الجدار الثانوي -

تكجد في الجدار الخمكم أقنية بالسمية تصؿ الخاليا المتجاكرة 
 ببعضيا، لذا يمكف أف تعد النسج النباتية مختمطا خمكية.

كسابيا شكالن ثابتان، كالسماح بدخكؿ دعـ الخمية، ك  وظيفتو: ا 
 المكاد.

 الجسيمات .11
التأكسدية: حكيصالت غشائية كركية، تحكم أنظيمات كخاصة 
الكاتاالز الذم يحفز تفكؾ الماء األكسجيني، كىك منتج ثانكم 

 ساـ.
 النبيبات الدقيقة: .12

بنى أنبكبية مجكفة دقيقة، تسيـ في تشكيؿ مغزؿ االنقساـ، 
اد داخؿ الخمية، كتدعـ السيتكبالسما كتسيـ كتسيـ في نقؿ المك 

 
صكرة لمجدار 

 الخمكم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الجدار بنيةميز 
 عند الخمكم
 ؟النباتات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كظيفة أذكر 
الجدار الخمكم في 

 ؟الخمية النباتية
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 ضامين فرعية:
 الخاليا النباتية:  .1

تحكم إضافة إلى الغشاء الخمكم جداران 
سممكزيان قاسيان قميؿ المركنة. كثقكب كركابط 
ىيكلية في جدار الخمية. كصفائح متكسطة 
تربط جداراف الخمية بالخاليا المجاكرة. كتكجد 
صانعات خضر كممكنة كبيض. كتحكم 
الخاليا الناضجة فجكة مركزية كبيرة مفردة 
مممكءة بالعصارات الخمكية. كتقتصر 
السيتكبالسما عمى طبقة رقيقة في حكاؼ 

د اجساـ الخمية. كالنكاة فييا محيطية. كال تكج
حالة فييا عادة. كتغيب الجسيمات المركزية 
في النباتات الراقية. كتغيب األىداب كالسياط 
في النباتات الراقية. كتستخدـ حبيبات النشاء 
كمدخرات سكرية. كتممؾ بعض الخاليا القدرة 

 عمى االنقساـ. كمفرزاتيا قميمة التنكع.
 الخاليا الحيوانية: .2

بالخمية غشاء يغيب الجدار الخمكم كيحيط 
خمكم فقط. كال يكجد جدار خمكم كبالتالي ال 
تكجد ثقكب أك ركابط ىيكلية. كتغيب الصفائح 
المتكسطة كتقـك المادة الخاللية بربط الخاليا 

المتجاكرة. كال تكجد صانعات خضراء. 
كالفجكات صغيرة كمبعثرة كبعضيا قابؿ 

لمتقمص. كالسيتكبالسما مكجكدة في كامؿ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 النكاة أقساـ يعرؼ أف

 .منيا كؿ ككظيفة
 
 
 
 
 
 نكاة مككنات يرتب أف

 إلى الداخؿ مف الخمية
 .الخارج

  
 

 في إعطاء الخمية شكميا اإلجمالي.
 النواة:  .13

 تعريفيا:
العضك األشد كسران لمضكء، كىي مركز التحكـ في الخمية، تحاط 
بالغشاء النككم، كتحكم بالزما نككية تتضمف نكية أك نكيات عدة 

 كخيكط الكركماتيف.

 
 مكوناتيا:

 الغشاء النووي: -
دراستو بالمجير اإللكتركني أنو مؤلؼ مف كريقتيف داخمية  تبيف

كخارجية تفصميما طبقة نيرة، يبدم ثقكبان نككية ناتجة مف تقطع 
لى النكاة نقالن اصطفائيان.  الغشاء، يسمح بنقؿ بعض المكاد مف كا 

 النوية:  -
( RNA( كحبيبات الػػ)DNAىي تكثؼ مف لييفات مف الػػ)
(. RNAدكر في تركيب الػ)كبركتينات كىستكنات، ليا 

( الصبغي أك ما يسمى المركز DNAالريبكزكمي ينسخ مف الػػػ)
 المنظـ لمنكية.

 الكروماتين:  -

 
 
 
 
 
 
 

صكرة لمنكاة 
 كمككناتيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النكاة أقساـ عرؼ
 ؟منيا كؿ ككظيفة

 
 
 
 
 

 نكاة مككناترتب 
 الداخؿ مف الخمية
 ؟الخارج إلى
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تكجد النكاة في أم مكاف كلكف  الخمية. كقد
غالبان مركزية. كتكجد يحمكالت بشكؿ دائـ 

تقريبان. كالجسيمات المركزية مكجكدة. كتكجد 
األىداب كالسياط في أنماط خمكية عديدة. 
كتستخدـ حبيبات الغميككجيف كمدخرات 

سكرية. كتممؾ معظـ الخاليا المقدرة عمى 
 االنقساـ. كمفرزاتيا كثيرة التنكع.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الخاليا بدائيات النوى وحقيقيات  -رابعاً 
 النوى.

 
 : مضامين فرعية -
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 غير المككنات يشرح أف

 .الخمية في الحية
 
 
 
 
 

خيكط دقيقة، يربط كؿ خيط بيف حبيبات متساكية الحجـ، 
( كمف بركتينات حمضية، أما DNAيتككف الخيط مف حمزكف)

الحبيبات فقسما المركزم مككف مف ىستكنات يحيط بيا 
 (DNAزكف مف الػػػ)حم

أثناء االنقساـ تمتؼ الخيكط الكركماتينية، كيزداد تحمزنيا 
كثخانتيا، ثـ تتقاصر كتصبح أكثر قابمية لمتمكف مشكمة بنى 
تدعى الصبغيات، ثـ تتقاصر أشكاالن متعددة، كيتككف كؿ 

 صبغي مف صبغييف يربطيما جزء مركزم.
كنات غير الحية ماىي المك: استنتاجات وحمول المشكمة الثانية

 : لمخمية
ىي نكاتج  لعمميات التحكؿ الغذائي، تمثؿ ىذه المككنات أحيانان 
مكاد مخزكنة زائدة عف حاجة الخمية، كتكجد ىذه المككنات في 
الفجكات العصارية أك السيتكبالسـ كىي إما ذائبة أك صمبة أك 
في حالة غركية، عضكية أك غير عضكية، كمف أمثمتيا: 

 السيممكز، الصمغ، المبف النباتي الدىكف، شكارد ممحية.النشاء، 
 :الثالثة والرابعةالحصة الدراسية 

 تحديد المشكمة: .1
 :  االثارة والتمييد لمدرس -

بمكضكع الدرس مف خالؿ  الطمبةتبدأ الباحثة بإثارة اىتماـ 
تكجيو أسئمة ليا اجابات مفتكحة ليشعركا بالمشكمة كليتمكنكا مف 
تحديدىا، كذلؾ مف خالؿ عرض صكر لخاليا حيكانية كخاليا 

 نباتية كخاليا بدائيات النكل كخاليا حقيقيات النكل الخاليا
 
 كمناقشتيـ بيا. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المككنات شرحا

 في الحية غير
 ؟الخمية
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 : الخاليا بدائيات النوى. 1
ال تكجد فييا نكاة محددة فيناؾ منطقة مف 
البالسما دكف غشاء نككم. كحجـ الخمية 
صغير جدان.  كال تكجد عضيات مغشاة 

كالمتقدرات أك الصانعات الخضراء. 
الرببية صغيرة. كيفتقد السكط في كالجسيمات 

 9حاؿ كجكده إلى التنظيـ الميفي الداخمي)
(. كال يحدث انقساـ 2مجمكعات ثنائية +
 خيطي أك منصؼ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .الخاليا حقيقيات النوى:2
النكاة محددة محاطة بغالؼ. كحجـ الخمية  

( مرة ضعؼ حجـ خمية 01111-0111مف)
ع فييا بدائية النكل. كتكجد صبغيات يتكض

(DNA كقد تتكاجد المتقدرات كالصانعات .)
الخضراء. كالجسيمات الريبية كبيرة. كيممؾ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ماىي الخمية النباتية؟ -
 ما ىي الخمية الحيكانية؟ -
 ما ىي الخاليا بدائيات النكل؟ -
 ما ىي الخاليا حقيقيات النكل؟ -

تتـ مناقشة جميع إجابات الطمبة، كمف ثـ التكصؿ معيـ إلى 
تحديد بعض المشكالت مف خالؿ اجاباتيـ كيتـ كتابتيا عمى 

 شكؿ أسئمة عمى السبكرة كفؽ  الشكؿ اآلتي:
 النباتية؟ كالخمية الحيكانية الخمية بيف ما الفرؽ -
 النكل؟ حقيقيات كالخاليا النكل بدئيات بيف الفرؽ ما -
ارسـ عمى كرقة العمؿ خمية حيكانية كخمية نباتية كحدد  -

 أقساميما؟
 : المعمومات جمع .2
 مجمكعة كؿ كتكمؼ مجمكعتيف إلى الطمبة بتقسيـ الباحثة تقـك

 خالؿ مف تحديدىا، تـ التي المشكالت عف معمكمات بجمع

 
 
 
 

صكرة لخمية مف 
 بدائيات النكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سبكرة 
 طباشير ممكنة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 .د5
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مجمكعات ثنائية  9السكط تنظيمان ليفيان داخميان)
 (.  كيحدث انقساـ خيطي أك منصؼ.2+

 
 
 
 

أف يرسـ نمكذجان لخمية 
عمييا نباتية محددان 
 أقساميا الرئيسية.

 
 
 
 
 

أف يرسـ نمكذجان لخمية 
حيكانية محددان عمييا 

 أقساميا الرئيسية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كاالنترنت، المدرسي، كالكتاب المصادر بعض عمى االعتماد
لخاليا حيكانية كخاليا  صكر كمالحظة المقرر، معمـ كسؤاؿ
 كرقة عمى مجمكعة كؿ إليو تتكصؿ ما كتابة ثـ كمف نباتية
 معمكمات بجمع األولى المجموعة تكمؼ حيث. بيا خاصة عمؿ
 المجموعة النباتية أما كالخمية الحيكانية الخمية بيف الفرؽ عف

 النكل بدئيات بيف الفرؽ عف معمكمات بجمع فتكمؼ الثانية
 مجمكعة كؿ أف عمى الباحثة كتؤكد. النكل حقيقيات كالخاليا
 يتناكلكنيا التي المشكالت عف المعمكمات بجمع تقـك أف يجب
  .الذكر سابقة المصادر عمى االعتماد خالؿ مف
 وضع الحمول: .3

تطمب الباحثة مف كؿ مجمكعة استنادان إلى المعمكمات التي تـ 
جمعيا مف المصادر السابقة أف يقدمكا حمكؿ لممشكمة التي 
جمعكا معمكمات عنيا آخذة بعيف االعتبار قبكؿ أم حؿ يمكف 
أف يحقؽ اليدؼ، حيث تقـك الباحثة بكتابة الحمكؿ التي يقدميا 

النظر عف صحتيا أك الطمبة لكؿ مشكمة عمى السبكرة  بغض 
 خطيا. 

 . التأكد من صحة الحمول المقدمة:4
مف خالؿ النقاش كالحكار مع الطمبة يتـ استبعاد الحمكؿ التي ال 
تحقؽ اليدؼ، كاختيار أنسب الحمكؿ مف خالؿ استخداـ الباحثة 
التغذية الراجعة التي تقـك عمى تعزيز كتثبيت الحمكؿ الصحيحة 

 اطئة لمحمكؿ المقدمة. كتصحيح كحذؼ االجابات الخ
 . االستنتاجات والتعميم: 5

 
 أكراؽ عمؿ لكؿ

 مجمكعة.
 
 
حاسكب محمكؿ  

مع بطاقة سيرؼ 
 لتشغيؿ األنترنت.

 
 
 
 
 

كتاب مادة عمـ 
 االحياء كاألرض.

 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
رسـ نمكذجان ا

لخمية نباتية محددان 
عمييا أقساميا 

 ؟الرئيسية
 
 
 
 

نمكذجان  ارسـ
لخمية حيكانية 
محددان عمييا 

 ؟أقساميا الرئيسية
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 . د20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .د20
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 الخاليا بيف يقارف أف

 كالخاليا النباتية
 .لحيكانية

 
 
 
 
 
 
 
 

أف يشرح الكظيفة التي 
تقـك بيا الصانعات 
الخضراء في الخمية 

 النباتية.
 
 
 
 

بعد االنتياء مف مناقشة الطمبة كحكراىـ بصكرة عممية حكؿ 
الحمكؿ التي قدمكىا يتـ التكصؿ إلى االستنتاجات كالحمكؿ 

 اآلتية:
 الحيكانية الخمية بيف : ما الفرؽاستنتاجات المشكمة األولى

 النباتية؟ كالخمية
  : النباتية الخاليا -
 قميؿ قاسيان  سممكزيان  جداران  الخمكم الغشاء إلى إضافة تحكم   

 كصفائح. الخمية جدار في ىيكلية كركابط كثقكب. المركنة
 صانعات كتكجد. المجاكرة بالخاليا الخمية جداراف تربط متكسطة
كظيفتيا القياـ بعممية التركيب الضكئي، . كبيض كممكنة خضر
 مممكءة مفردة كبيرة مركزية فجكة الناضجة الخاليا كتحكم

 في رقيقة طبقة عمى السيتكبالسما كتقتصر. الخمكية بالعصارات
 فييا حالة اجساـ تكجد كال. محيطية فييا كالنكاة. الخمية حكاؼ
 كتغيب. الراقية النباتات في المركزية الجسيمات كتغيب. عادة

 النشاء حبيبات كتستخدـ. الراقية النباتات في كالسياط األىداب
. االنقساـ عمى القدرة الخاليا بعض كتممؾ. سكرية كمدخرات
 .التنكع قميمة كمفرزاتيا
 إضافة:

كمف الكظائؼ األخرل لمصانعات الخضراء في الخمية أنيا تككف 
كاصطناع عدة مركبات أخرل مثؿ  النشاءمسؤكلة عف تخزيف 

الالزمة لمبناء الخمكم كفعالية  كالتيربيف الدىنية األحماض
 .األنسجة كالنبات عمكمان 

 :الحيوانية الخاليا -
 يكجد كال. فقط خمكم غشاء بالخمية كيحيط الخمكم الجدار يغيب

 
 التغذية الراجعة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الخاليا بيفقارف 
 كالخاليا النباتية

 ؟لحيكانيةا
 
 
 
 
 
 
شرح الكظيفة ا

التي تقـك بيا 
الصانعات 

الخضراء في 
 ؟الخمية النباتية

 
 
 

 
 
 

 . د14
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . د18
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أف يعطي أمثمة أخرل 
لصانعات لكظائؼ ا

الخضراء في الخمية 
 النباتية.

 
 
 
 
 الخاليا بيف يقارف أف

 كالخاليا النكل بدئيات
 .النكل حقيقيات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كتغيب. ىيكلية ركابط أك ثقكب تكجد ال كبالتالي خمكم جدار
. المتجاكرة الخاليا بربط الخاللية المادة كتقـك المتكسطة الصفائح

 كبعضيا كمبعثرة صغيرة كالفجكات. خضراء صانعات تكجد كال
 تكجد كقد. الخمية كامؿ في مكجكدة كالسيتكبالسما. لمتقمص قابؿ
 بشكؿ يحمكالت كتكجد. مركزية غالبان  كلكف مكاف أم في النكاة
 األىداب كتكجد. مكجكدة المركزية كالجسيمات. تقريبان  دائـ

 الغميككجيف حبيبات كتستخدـ. عديدة خمكية أنماط في كالسياط
. االنقساـ عمى المقدرة الخاليا معظـ كتممؾ. سكرية كمدخرات
 .التنكع كثيرة كمفرزاتيا

بدائيات النكل الخاليا  بيف : ما الفرؽالثانياستنتاجات المشكمة 
 كالخاليا حقيقيات النكل؟

 : النوى بدائيات الخاليا -
 غشاء دكف البالسما مف منطقة فيناؾ محددة نكاة فييا تكجد ال

 مغشاة عضيات تكجد كال.  جدان  صغير الخمية كحجـ. نككم
. صغيرة الرببية كالجسيمات. الخضراء الصانعات أك كالمتقدرات

 9)الداخمي الميفي التنظيـ إلى كجكده حاؿ في السكط كيفتقد
 .منصؼ أك خيطي انقساـ يحدث كال(. 2+ ثنائية مجمكعات

 :النوى حقيقيات الخاليا -
-1000)مف الخمية كحجـ. بغالؼ محاطة محددة النكاة 

 صبغيات كتكجد. النكل بدائية خمية حجـ ضعؼ مرة( 10000
 كالصانعات المتقدرات تتكاجد كقد(. DNA) فييا يتكضع

 ليفيان  تنظيمان  السكط كيممؾ. كبيرة الريبية كالجسيمات. الخضراء
 أك خيطي انقساـ كيحدث(.  2+ ثنائية مجمكعات 9)داخميان 

 .منصؼ

 
 
 
 
عطي أمثمة ا

لكظائؼ أخرل 
لصانعات ا

الخضراء في 
 ؟الخمية النباتية

 
 

 الخاليا بيفقارف 
 النكل بدئيات
 حقيقيات كالخاليا
 ؟النكل
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أف يبدم رغبتو في 
مشاركة زمالئو بدراسة 
صكر لخاليا نباتية 
 كحيكانية تحت المجير.

 
 
 
 

يبيف رأيو بأىمية أف 
كجكد أنضيمات الشبكة 

لداخمية االسيتكبالسمية 
 الممساء في

  خاليا كبد اإلنساف. 

بعد ذلؾ تطرح الباحثة التساؤؿ التالي ما اىمية كجكد أنضيمات 
الشبكة السيتكبالسمية الداخمية الممساء في خاليا كبد اإلنساف؟ 

 إلى ما يمي: كمف خالؿ مناقشتيـ تتكصؿ معيـ
تعمؿ أنظيمات الشبكة السيتكبالسمية الداخمية الممساء في  

خاليا كبد اإلنساف عمى إزالة سمية بعض العقاقير كالكحكؿ 
.  كالسمـك

مف يرغب 
بمشاركة زمالئو 
بدراسة صكر 
لخاليا نباتية 

كحيكانية تحت 
 ؟المجير

 
 

بأىمية  ؾرأي بيف
كجكد أنضيمات 

الشبكة 
السيتكبالسمية 

 لداخمية الممساء ا
في خاليا كبد 

 اإلنساف.
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 (والثانية األولىسية ر الدالتقويم النيائي لمدرس  الثاني )الحصة                                                  
 دقائؽ 8الزمف: 

 سـ الطالب:                                                                                       ا
 ألية التنفيذ: فردم   

 عزيزم الطالب: أجب عف األسئمة اآلتية:
 ؟ )تحديد المشكمة(عرؼ جياز غكلجي -

............................................................................................................................................. 
 ؟)جمع المعمكمات(كجكد أنظيمات الشبكة السيتكبالسمية الداخمية الممساء في خاليا كبد اإلنساف  عمؿ أىمية -

....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... 

  )اقتراح الحمكؿ كالتأكد مف صحتيا( الكظائؼ األخرل لمجسيـ المركزم في الخمية؟ اقترح بعض  -
....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................... 
 ضع كممة صح أما العبارة الصحيحة ككممة خطأ أماـ العبارة الخاطئة؟)االستنتاج كالتعميـ(.  -
 )    (.العضك األشد كسران لمضكء كاة  ىي نال -
 )   (. تتكاثر الجسيمات الككندرية باالنشطار الذاتي كالبكتريا  -

الحمكؿ، كالتأكد  عمستخدمان ميارات حؿ المشكالت )تحديد المشكمة، جمع المعمكمات، كض الصانعات الخضراء اعممية التركيب الضكئي التي تقكـ بيابحث في  :الواجب المنزلي
 مف صحتيا، االستنتاج كالتعميـ(.
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 (الثالثة والرابعةالدرسية التقويم النيائي لمدرس الثاني )الحصة                                               
 دقائؽ 8الزمف: 

 سـ الطالب:                                                                                       ا
 ألية التنفيذ: فردم   

 الطالب: أجب عف األسئمة اآلتية:عزيزم 
 .؟ )تحديد المشكمة(الفركؽ الرئيسة بيف الخمية الحيكانية كالخمية النباتيةحدد  -

............................................................................................................................................. 
 .جمع المعمكمات(الجسيمات المركزية في الخاليا الحيكانية؟ ) كجكدعمؿ  -

....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... 

  .)اقتراح الحمكؿ كالتأكد مف صحتيا(كظائؼ الجدار الخمكم في الخمية النباتية اقترح بعض  -
....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................... 
 ة؟)االستنتاج كالتعميـ(.ضع كممة صح أما العبارة الصحيحة ككممة خطأ أماـ العبارة الخاطئ -
 )   (. الخاليا الحيكانية مفرزاتيا قميمة التنكع -
 )   (. في الخاليا النباتية النكاة محيطية كليست مركزية -

 عجمع المعمكمات، كض )صفراء/ حمراء(  مستخدمان ميارات حؿ المشكالت )تحديد المشكمة، ابحث في أسباب تغير ألكاف بعض الثمار مف خضراء إلى ممكنة :الواجب المنزلي
 الحمكؿ، كالتأكد مف صحتيا، االستنتاج كالتعميـ(. 
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 ستراتيجية حل المشكالتستخدام امن البرنامج التعميمي با الثالثإعداد الدرس 
 الفيروسات: الثالثالدرس 

 دقيقة 09  الزمن: : الثاني الثانوي العمميالصف
 درسيتينتين حص  :الحصصدد ع عمم األحياء واألرض المادة:

  التاريخ: 
 إجراءات قبؿ التعمـ                                                                

 تحديد األىداف السموكية:  .1
 المجال المعرفي: .2

 يتكقع مف الطالب بعد تعمـ مضاميف ىذا الدرس أف يككف قادران عمى أف:            
  تذكر(. الفيركساتيعرؼ( 
 أخرل لبعض الفيركسات المسببة لبعض األمراض المنتشرة )تطبيؽ(. يعطي أمثمة 
 تذكر(. ساسية لمفيركساتيذكر المركبات األ( 
 .)يفسر تعدد أشكاؿ الفيركسات )فيـ 
 .)يعطي أمثمة أخرل لبعض أشباه الفيركسات )تطبيؽ 
 تحميؿ( يقارف بيف الفيركئيدات كالبريكنات مف حيث البنية(. 
  تحميؿ( األكراؽ النباتية المصابة بالفيركسات كغير المصابةيميز بيف خصائص(. 
 تذكر(.) يذكر بعض نتائج تطفؿ الفيركسات عمى الخاليا 
 فيـ(. يعمؿ عدـ كجكد لقاح دائـ لإلنفمكنزا حتى اآلف( 
 .)يقارف بيف الفيركسات كالخاليا)تحميؿ 
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 فيـ(. يكضح اعتبار الفيركسات ذات تطفؿ داخمي إجبارم( 
  فيـ(. اعتبار الفيركسات أكثر الكائنات عرضة لإلصابة بالطفراتيفسر( 
 تركيب(. صابة بالفيركساتيقترح طرائؽ جديدة حكؿ إمكانية التخفيؼ مف اإل( 
  تقييـ(. الفيركساتبعض يبيف رأيو في أىمية مكافحة( 

 المجال الوجداني: .3
 بيف الفيركسات كالخاليا باستخراج أكجو التشابو كاالختالؼ زمالئو مشاركة في اىتمامو يبدم. 

 المجال المياري: .4
 محددان مككناتيا الرئيسية شكمي فيركسي االيدز كممتيـ الجراثيـ يعيد رسـ. 
 بعض النباتات التي يتـ عرضيا.مناطؽ الضرر في أكراؽ  يشير بيده إلى  
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 التعممجراءات أثناء اإل     
 الفيروساتالوحدة الثالثة: 

 الخطة الصفية لمدرس الثالث )الفيروسات(

 نشطة التعميمية التعممية(ألإجراءات التعمـ )ا األىداؼ السمككية تحديد النقاط التعميمية
الفنيات 
الكسائؿ 
 المستخدمة

 الزمف التقكيـ المرحمي

 المضامين الرئيسية: -
 .كخصائصيا الفيركسات .1
 الفيركسات.تركيب  .2
 شكؿ الفيركسات. .3
 أشباه الفيركسات. .4
ميزات األكراؽ النباتية  .5

 المصابة بالفيركسات.
نتائج تطفؿ الفيركسات عمى  .6

 الخاليا.
 :وخصائصيا الفيروسات -أوالً 
 مضامين فرعية: -
 تعريفيا:  .1

بنى ال خمكية صغيرة جدان، 
تسبب لمكائنات الحية أمراضان 

-20مختمفة، أبعادىا ما بيف)

 
 
 
 
 
 

 أف يعرؼ الفيركسات
 
 
 
 
 

أف يعيد رسـ شكمي 
فيركسي اإليدز 
كممتيـ الجراثيـ 

 تحديد المشكمة: -
 :  االثارة والتمييد لمدرس -

بمكضكع الدرس مف خالؿ تكجيو  الطمبةتبدأ الباحثة بإثارة اىتماـ 
أسئمة ليا اجابات مفتكحة ليشعركا بالمشكمة كليتمكنكا مف تحديدىا، 

عمى  الفيركساتكذلؾ مف خالؿ عرض شفافيات لبعض صكر 
 النحك اآلتي:

 

 
 
 
 
 

صكر لفيركس 
 اإليدز

 
 
 
 
 

 
 

 

   
 
 
   
 
 

 عرؼ الفيركسات؟
 
 
 
 
 
رسـ شكمي فيركسي ا

اإليدز كممتيـ 
الجراثيـ محددان 

 
 
 
 
 

 . د14
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 نانك متران تقريبان.( 250
 وظائفيا:  .2

تقتصر كظائفيا عمى استنساخ 
نفسيا داخؿ الخاليا الحية فقط، 
لخمكىا مف األنظيمات 
االستقالبية فيي كائنات ذات 
تطفؿ إجبارم، كتككف خارج 

 الخاليا الحية.
 تركيب الفيروسات: -ثانياً 

 مضامين فرعية. -
 الحمض النووي:  .1

يعد الجزء الرئيس مف مككنات 
الفيركسات، ألنو يحمؿ 
التعميمات الكراثية. كالفيركسات 

( DNAإما أف تحتكل عمى الػ)
؛ كما في ممتيمات الجراثيـ

الفيركسات التي تصيب كمعظـ 
كمنيا  تاإلنساف كالحيكانا

الفيركسات الغدية، كتحتكم 
بعض الفيركسات عمى 

(RNA كما في فيركس شمؿ )

محددان مككناتيا 
 الرئيسية.

 
 
 
 
 

أف يذكر المركبات 
 األساسية لمفيركسات

 
 

أف يفسر تعدد 
 أشكاؿ الفيركسات

 
 
 

يعطي أمثمة أف 
أخرل لبعض أشباه 

 الفيركسات
 
 

 
 ؟الفيركسات ماىي  -
 ؟خصائصيا ككظائفيا كتركيبياما  -
 ؟ىؿ ىناؾ أشباه لمفيركسات -
 ؟نتائج تطفمياما ما أشكاليا ك  -
 كما تأثيرىا عمى الكائنات الحية؟ -
قـ برسـ شكمي فيركسي اإليدز كممتيـ الجراثيـ محددان  -

 ؟مككناتيا الرئيسية
تتـ مناقشة جميع إجابات الطمبة، كمف ثـ التكصؿ معيـ إلى    

عمى السبكرة مشكالت مف خالؿ اجاباتيـ كيتـ كتابتيا  ستتحديد 
 عمى شكؿ أسئمة كفؽ  الشكؿ اآلتي:

  ؟الفيركسات كما كظائفياما ىي  -
 ؟ما مككنات الفيركسات -
 ما شكؿ الفيركسات كما أشباىيا؟. -
 ما نتائج تطفؿ الفيركسات عمى الخاليا؟ -
 : المعمومات جمع -
 كؿ كتكمؼ اتمجمكعأربع  إلى الطمبة بتقسيـ الباحثة تقـك

 مف تحديدىا، تـ التي المشكالت عف معمكمات بجمع مجمكعة
 المدرسي، كالكتاب المصادر بعض عمى االعتماد خالؿ

صكر لفيركس 
 ممتيـ الجراثيـ

 
 
 
 
 
 
 
المناقشة  

 كالحكار
 
 
 
 
 
 
 

 سبكرة 
طباشير ك 

 ممكنة

 ؟مككناتيا الرئيسية
 
 
 
 
 
 

المركبات اذكر 
األساسية 
 ؟لمفيركسات

 
 تعدد أشكاؿفسر 

 ؟الفيركسات
 
 
 

أمثمة أخرل اعطي 
لبعض أشباه 

 ؟الفيركسات
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األطفاؿ كااليدز كاالنفمكنزا 
ات التي تتطفؿ عمى كالفيركس
 النباتات.

الغالف  .2
 البروتيني)الكابسيد(:

كىك يحيط بالحمض النككم، 
كقد تحاط بعض الفيركسات 
بغالؼ خارجي آخر بنيتو تشبو 

 بنية الغالؼ السيتكبالسمي.
 شكل الفيروسات: -ثالثاً 

لمفيركسات أشكاؿ ىندسية 
مختمفة كركية كحمزكنية 

 كعامكدية.
 الفيروسات:أشباه  -رابعاً 

 مضامين فرعية: -
 الفيروئيدات: .1

أصغر الدقائؽ القادرة عمى 
التضاعؼ، تتككف مف شريط 

( مجردة مف RNAمفرد مف الػػػػػ)
الغالؼ البركتيني، يمحؽ 
الضرر ببعض 

 
 

أف يقارف بيف 
الفيركئيدات 

كالبريكنات مف حيث 
 البنية 

 
 

كجكد  أف يعمؿ عدـ
لقاح دائـ لإلنفمكنزا 

 .حتى اآلف
 

أف يكضح اعتبار 
الفيركسات ذات 

تطفؿ داخمي 
 .إجبارم

 
 

يفسر اعتبار أف 
الفيركسات أكثر 
الكائنات عرضة 

لفيركسات  صكر كمالحظة المقرر، معمـ كسؤاؿ كاالنترنت،
 مجمكعة كؿ إليو تتكصؿ ما كتابة ثـ كمف كممتيمات الجراثيـ 

 بجمع األولى المجموعة تكمؼ حيث. بيا خاصة عمؿ كرقة عمى
 الثانية المجموعة أما تعريؼ الفيركسات ككظائفيا عف معمكمات
المجموعة أما . الفيركسات مككنات عف معمكمات بجمع فتكمؼ
فتكمؼ بجمع معمكمات عف شكؿ لفيركسات كأشباىيا. أما  الثالثة

فتكمؼ بجمع معمكمات عف نتائج تطفؿ  المجموعة الرابعة
 يجب مجمكعة كؿ أف عمى الباحثة كتؤكدالفيركسات عمى الخاليا 

 خالؿ مف يتناكلكنيا التي المشكالت عف المعمكمات بجمع تقـك أف
  .الذكر سابقة المصادر عمى االعتماد

 :وضع الحمول -
تطمب الباحثة مف كؿ مجمكعة استنادان إلى المعمكمات التي تـ 
جمعيا مف المصادر السابقة أف يقدمكا حمكؿ لممشكمة التي جمعكا 
معمكمات عنيا آخذة بعيف االعتبار قبكؿ أم حؿ يمكف أف يحقؽ 
اليدؼ، حيث تقـك الباحثة بكتابة الحمكؿ التي يقدميا الطمبة لكؿ 

 النظر عف صحتيا أك خطيا. مشكمة عمى السبكرة  بغض 
 التأكد من صحة الحمول المقدمة:  -

مف خالؿ النقاش كالحكار مع الطمبة يتـ استبعاد الحمكؿ التي ال 
تحقؽ اليدؼ، كاختيار أنسب الحمكؿ مف خالؿ استخداـ الباحثة 
التغذية الراجعة التي تقـك عمى تعزيز كتثبيت الحمكؿ الصحيحة 

  ئة لمحمكؿ المقدمة. كتصحيح كحذؼ االجابات الخاط

 االستنتاجات والتعميم:  -
بعد االنتياء مف مناقشة الطمبة كحكراىـ بصكرة عممية حكؿ 

 
 

أكراؽ عمؿ 
 لكؿ مجمكعة.

 
 
حاسكب  

محمكؿ مع 
بطاقة سيرؼ 

لتشغيؿ 
 األنترنت.

 
 
 
 
 
 

كتاب مادة 
حياء عمـ األ

 كاألرض.
 

 
 

قارف بيف 
الفيركئيدات 

كالبريكنات مف حيث 
 ؟ البنية

 
 

عدـ كجكد لقاح عمؿ 
دائـ لإلنفمكنزا حتى 

 ؟اآلف
 

اعتبار كضح 
الفيركسات ذات 

تطفؿ داخمي 
 ؟إجبارم

 
 
سر اعتبار ف

الفيركسات أكثر 
الكائنات عرضة 
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المزركعات.)تشكؿ البطاطا 
 المغزلية(.

 البريونات:  .2
كىي سالسؿ بركتينية قصيرة 
غير طبيعية يعتقد أنيا قادرة 

التضاعؼ الذاتي تتكتؿ عمى 
 داخؿ الخمية المضيفة.

مميزات األوراق النباتية  -خامساً 
 المصابة بالفيروسات:

 مضامين فرعية: -
ظيكر بقع خضراء فاتحة أك  .1

مصفرة عمى األكراؽ الخضراء 
 يعطييا شكالن مبرقشان.

حدكث تشكىات مختمفة لمنبات  .2
المضيؼ مثؿ: التفاؼ كتجعد 

 األكراؽ.
األكراؽ؛ ظيكر حمقات عمى  .3

ذات جدار مف أنسجة ذات لكف 
أخضر فاتح أك أصفر، كتككف 

 خالال تمؾ األنسجة ميتة.
ظيكر نقط بنية قاتمة تنتشر  .4

عمى جميع أكراؽ النبات، كقد 
تظير عمى األكراؽ العميا فقط، 

 .لإلصابة بالطفرات
 
 
 
 
 
 
 

أف يذكر بعض 
نتائج تطفؿ 

الفيركسات عمى 
 الخاليا

 
 

أف يقترح طرائؽ 
جديدة حكؿ إمكانية 

التخفيؼ مف 
 بالفيركساتاإلصابة 

 
 
 

 الحمكؿ التي قدمكىا يتـ التكصؿ إلى االستنتاجات كالحمكؿ اآلتية:
  ؟الفيروسات وما وظائفيا استنتاجات المشكمة األولى: ماىي

 : تعريفيا
 مختمفة، أمراضان  الحية لمكائنات تسبب جدان، صغيرة خمكية ال بنى

 .تقريبان  متران  نانك( 250-20)بيف ما أبعادىا
 : وظائفيا
 فقط، الحية الخاليا داخؿ نفسيا استنساخ عمى كظائفيا تقتصر
 تطفؿ ذات كائنات فيي االستقالبية األنظيمات مف لخمكىا

 .الحية الخاليا خارج كتككف إجبارم،
 معمكمات إضافية:

ألنيا ال  ذات تطفؿ داخمي إجبارمالفيركسات تعد  -
 .تممؾ أنظيمات استقالبية

ف ىك أف يعكد عدـ كجكد لقاح دائـ لألنفمكنزا حتى اآل -
الفيركس المسبب ليذا المرض يممؾ قابمية كبيرة لمتغير نتيجة 

 اصابتو بالطفرة.
الفيركسات أكثر الكائنات الحية عرض لإلصابة بالطفرات   -

 .لكراثية غير محمية بشكؿ كاؼو الف تكاثرىا سريع كمادتيا ا
عض الفيركسات ىي بب لتجنب اإلصابةمف أفضؿ الطرؽ  -

 التيابات الكبد...الخ( -)فيركس االيدز الكقاية منيا بالمقاح
  ما مكونات الفيروسات؟: الثانيةاستنتاجات المشكمة 

 : النووي الحمض -
 التعميمات يحمؿ ألنو الفيركسات، مككنات مف الرئيس الجزء يعد

 في كما( DNA)الػ عمى تحتكل أف إما كالفيركسات. الكراثية
 اإلنساف تصيب التي الفيركسات كمعظـ الجراثيـ؛ ممتيمات

 
 
 
 
 
 

التغذية 
 الراجعة.

 

 ؟لإلصابة بالطفرات
 
 
 
 
 
 
 

بعض نتائج اذكر 
تطفؿ الفيركسات 

 ؟عمى الخاليا
 
 

طرائؽ جديدة اقترح 
حكؿ إمكانية 
التخفيؼ مف 

اإلصابة 
 ؟بالفيركسات
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كيمكف أف تنتشر حكؿ العركؽ 
 الرفيعة باألكراؽ.

يمكف أف تأخذ أعصاب الكرقة  .5
 لكنان شفافان.

نتائج تطفل الفيروسات  -سادساً 
 عمى الخاليا.

 مضامين فرعية: -
ُتحمؿ بعض الفيركسات الخاليا  .1

المضيفة، كتتكاثر عمى حسابيا 
مثؿ فيركس شمؿ األطفاؿ الذم 
 يياجـ الخاليا العصبية المحركة.

تمد بعض الفيركسات الخاليا  .2
المضيفة بتعميمات كراثية جديدة، 
كمف األمثمة عمى ذلؾ: جراثيـ 

ال تصبح ممرضة إال الخناؽ 
 بعد االصابة بفيركس معيف.

ثآليؿ الجمد تنتج مف إصابة  .3
الطبقة القاعدية لبشرة الجمد 
بفيركس معيف، حيث يسرع 
الحمض النككم الفيركسي في 
انقساـ ىذه الخاليا بشكؿ 

 فكضكم فتظير الثآليؿ.

أف يبيف رأيو في 
أىمية مكافحة بعض 

 .الفيركسات
 
 
 
 
 
 
 

أف يشير بيده إلى 
مناطؽ الضرر في 

أكراؽ بعض النباتات 
 التي يتـ عرضيا.

 
 
 
 
 

أف يميز بيف 
خصائص األكراؽ 

 الفيركسات بعض كتحتكم الغدية، الفيركسات كمنيا كالحيكانات
 كاالنفمكنزا كااليدز األطفاؿ شمؿ فيركس في كما( RNA) عمى

 .النباتات عمى تتطفؿ التي كالفيركسات
 (:الكابسيد)البروتيني الغالف -

 بغالؼ الفيركسات بعض تحاط كقد النككم، بالحمض يحيط كىك
 .السيتكبالسمي الغالؼ بنية تشبو بنيتو آخر خارجي

 استنتاجات المشكمة الثالثة: ما شكل الفيروسات وما أشباىيا ؟ 
لمفيركسات أشكاؿ ىندسية مختمفة كركية كحمزكنية كعامكدية. كمف 

  :أشباىيا
 الفيركئيدات: -

أصغر الدقائؽ القادرة عمى التضاعؼ، تتككف مف شريط مفرد مف 
( مجردة مف الغالؼ البركتيني، يمحؽ الضرر ببعض RNAالػػػػػ)

 المزركعات.)تشكؿ البطاطا المغزلية(.
 البريكنات:  -

كىي سالسؿ بركتينية قصيرة غير طبيعية يعتقد أنيا قادرة عمى 
 لخمية المضيفة.التضاعؼ الذاتي تتكتؿ داخؿ ا

استنتاجات المشكمة الرابعة: ما نتائج تطفل الفيروسات عمى 
 ؟ وبعض األوراق النباتية الخاليا 

 نتائج تطفل الفيروسات عمى الخاليا: -
 حسابيا عمى كتتكاثر المضيفة، الخاليا الفيركسات بعض ُتحمؿ -

 .المحركة العصبية الخاليا يياجـ الذم األطفاؿ شمؿ فيركس مثؿ
 جديدة، كراثية بتعميمات المضيفة الخاليا الفيركسات بعض تمد -

 بعد إال ممرضة تصبح ال الخناؽ جراثيـ: ذلؾ عمى األمثمة كمف
 .معيف بفيركس االصابة

في أىمية  ؾبيف رأي
مكافحة بعض 

 ؟الفيركسات
 
 
 
 
 
 
 

اشر إلى مناطؽ 
الضرر في أكراؽ 

بعض النباتات التي 
 يتـ عرضيا؟

 
 
 
 
 

بيف خصائص ميز 
األكراؽ النباتية 
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النباتية المصابة 
بالفيركسات كغير 

 المصابة
 
 
 
 
 

أف يعطي أمثمة 
أخرل لبعض 

الفيركسات المسببة 
األمراض لبعض 
 .المنتشرة

 
أف يقارف بيف 

 .الفيركسات كالخاليا
 
 

 اىتمامو أف يبدم
 زمالئو مشاركة في

باستخراج أكجو 

 بفيركس الجمد لبشرة القاعدية الطبقة إصابة مف تنتج الجمد ثآليؿ -
 ىذه انقساـ في الفيركسي النككم الحمض يسرع حيث معيف،
 .الثآليؿ فتظير فكضكم بشكؿ الخاليا

 مميزات األوراق النباتية المصابة بالفيروسات: -
ظيكر بقع خضراء فاتحة أك مصفرة عمى األكراؽ الخضراء  -

 يعطييا شكالن مبرقشان.
حدكث تشكىات مختمفة لمنبات المضيؼ مثؿ: التفاؼ كتجعد  -

 األكراؽ.
أنسجة ذات لكف ظيكر حمقات عمى األكراؽ؛ ذات جدار مف  -

 أخضر فاتح أك أصفر، كتككف خالال تمؾ األنسجة ميتة.
ظيكر نقط بنية قاتمة تنتشر عمى جميع أكراؽ النبات، كقد  -

تظير عمى األكراؽ العميا فقط، كيمكف أف تنتشر حكؿ العركؽ 
 الرفيعة باألكراؽ.

 يمكف أف تأخذ أعصاب الكرقة لكنان شفافان. -

 
: فيركسات مسببة لبعض األمراضل كمف األمثمة األخرل

المصابة بالفيركسات 
 ؟كغير المصابة

 
 
 
 
 
 

أمثمة أخرل اعطي 
لبعض الفيركسات 

المسببة لبعض 
 ؟األمراض المنتشرة

 
 

قارف بيف الفيركسات 
 ؟كالخاليا

 
 

 ؾزمالئ شارؾ
باستخراج أكجو 

التشابو كاالختالؼ 



972 
 

التشابو كاالختالؼ 
بيف الفيركسات 

 .كالخاليا
 

 فيركس فسيفساء التبغ، الفيركس الغدم. 
كما يميز الخمية عف الفيركسات أف الفيركسات ال تنمك 
كليس لدييا اتزاف داخمي، كال استقالب كالمادة الكراثية 

( كتتكاثر داخؿ خمية العائؿ DNA/RNAالمككنة ليا)
خمي، فقط. أما الخمية فأنيا تنمك كلدييا اتزاف دا

(  كتتكاثر DNAكاستقالب، كالمادة الكراثية المككنة ليا)
 بصكرة مستقمة عف طريؽ االنقساـ الخمكم.

بيف الفيركسات 
 ؟كالخاليا
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 التقويم النيائي لمدرس الثالث )الفيروسات(                                                     
 دقائؽ 8الزمف: 

 سـ الطالب:                                                                                       ا
 ألية التنفيذ: فردم   

 عزيزم الطالب: أجب عف األسئمة اآلتية:
 .؟ )تحديد المشكمة(أشكاؿ الفيركساتحدد  -

............................................................................................................................................. 
 .؟ )جمع المعمكمات(كجنكف البقركانفمكنزا الطيكر  إصابة بعض األفراد بأمراض كاإليدزعمؿ  -

....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... 

  .)اقتراح الحمكؿ كالتأكد مف صحتيا( صابة بمرض اإليدزالطرؽ لتجنب اإل أفضؿ رحاقت -
....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................... 
 ضع كممة صح أما العبارة الصحيحة ككممة خطأ أماـ العبارة الخاطئة؟)االستنتاج كالتعميـ(. -
 )    (. معيف بفيركس الجمد لبشرةالسطحية  الطبقة إصابة مف تنتج الجمد ثآليؿ -
 )   (. الحمض النككم مف مككنات الفيركسات -

الحمكؿ، كالتأكد مف  عمستخدمان ميارات حؿ المشكالت )تحديد المشكمة، جمع المعمكمات، كضاألكراؽ النباتية المصابة بالفيركسات بعض  خصائصابحث في  :الواجب المنزلي
  صحتيا، االستنتاج كالتعميـ(.
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                     ستراتيجية حل المشكالتستخدام امن البرنامج التعميمي با)االنقسام الخموي(  الرابعإعداد الدرس                                                       
 دقيقة 189الزمن:   الصف: الثاني الثانوي العممي
  أربع حصص دراسية:  صالحصعدد  المادة: عمم األحياء واألرض

 إجراءات قبؿ التعمـ                                                                 
 تحديد األىداف السموكية: .1
 :المجاؿ المعرفي .5

 يتكقع مف الطالب بعد تعمـ مضاميف ىذا الدرس أف يككف قادران عمى أف:
 الدارة الخمكية )فيـ(. مفيـك يستنتج 
 فيـ(. يشرح المراحؿ التي تمر بيا الدارة الخمكية( 
  ُ(.تذكر) الصبغيات كالصيغة الصبغيةب حدد المقصكدي 
 .)يسمي الخاليا األسرع انقسامان)تذكر 
 .)يعرؼ الخاليا الجذعية)تذكر 
 .)يذكر استخدامات الخاليا الجذعية)تذكر 
  القابمة لالنقساـ)تطبيؽ(.غير يعطي أمثمة لبعض الخاليا 
 .)يعرؼ االنقساـ الخيطي)تذكر 
 الخيطي المتساكم)فيـ(.دكار التي يمر بيا االنقساـ يشرح األ 
 دكار التي يمر بيا االنقساـ الخيطي المتساكم)تركيب(.يرتب األ 
  تحميؿ(. الحركية في مغزؿ االنقساـالخيكط يميز بيف الخيكط القطبية ك( 
 تحميؿ(. يقارف بيف انقساـ خمية نباتية كخمية حيكانية( 
  (.تقييـأىمية االنقساـ الخيطي المتساكم )رأيو في يبيف 
 تذكر(. االنقساـ المنصؼ يعرؼ( 
 .)يشرح األدكار التي يمر بيا االنقساـ المنصؼ األكؿ)فيـ 
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 .)يشرح األدكار التي يمر بيا االنقساـ المنصؼ الثاني)فيـ 
 .)يرتب األدكار التي يمر بيا االنقساـ المنصؼ الثاني)تركيب 
 كؿ كاالنقساـ المنصؼ الثاني)تحميؿ(.يميز بيف االنقساـ المنصؼ األ 
 .)يعرؼ الكـر السرطاني)تذكر 
 .)يميز أنكاع األكراـ السرطانية)تحميؿ 
  تطبيؽ(حدكث بعض األمراضيربط بيف الخطأ في انقساـ الخاليا( 
  االنساف)تطبيؽ(. التي يصاب بيااألكراـ السرطانية بعض يعطي أمثمة عف 
 .)يقارف بيف تككف األعراس الذكرية كتككف األعراس االنثكية)تحميؿ 
  رأيو في التطكر العممي الذم كصؿ إليو العمماء في مجاؿ دراسة الخاليا)تقييـ(يبيف 

 المجال الوجداني: .6
 بيف انقساـ خمية نباتية كخمية حيكانيةباستخراج أكجو التشابو كاالختالؼ  زمالئو مشاركة في اىتمامو يبدم. 
  سباب مرض السرطافأيبدم رغبتو في البحث عف معمكمات إضافية حكؿ 

 المياري: المجال .7
  التغيرات التي تطرأ عمييا في كؿ دكرمحددان  األدكار األربع المتعاقبة لالنقساـ الخيطييعيد رسـ. 
 .يرسـ عمى السبكرة مراحؿ االنقساـ المنصؼ الثاني محددان التغيرات التي تطرأ عمييا في كؿ دكر 
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 ( دقيقة189الزمن)                                         جراءات أثناء التعمماإل                                                         
 أربع حصص دراسية                                      االنقسام الخمويالوحدة الثالثة:                                                      

 (االنقسام الخموي)الرابع الخطة الصفية لمدرس 

 إجراءات التعمـ )االنشطة التعميمية التعممية( األىداؼ السمككية تحديد النقاط التعميمية
الفنيات 
الكسائؿ 
 المستخدمة

 الزمف التقكيـ المرحمي

 المضامين الرئيسية:
 الدارة الخمكية.  .0
 مراحؿ الدارة الخمكية. .2
الصبغيات كالصيغة  .3

 الصبغية.
 االنقساـ الخمكم. .4
خاليا تممؾ امكانية  .5

 .االنقساـ مدل الحياة
 االنقساـ الخيطي .6

 .المتساكم
أىمية االنقساـ  .7

 الخيطي.
 االنقساـ المنصؼ. .8
 . الكـر السرطاني: .9
 الدارة الخموية. -أوال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :والثانية الحصة الدراسية األولى
 تحديد المشكمة: -
 :  االثارة والتمييد لمدرس -

بمكضكع الدرس مف خالؿ تكجيو أسئمة  الطمبةتبدأ الباحثة بإثارة اىتماـ 
ليا اجابات مفتكحة ليشعركا بالمشكمة كليتمكنكا مف تحديدىا، كذلؾ مف 

التي تشير إلى مراحؿ الدارة الخمكية صكر الخالؿ عرض شفافيات لبعض 
 عمى النحك اآلتي:

 

 
 
 
 
 

صكر لمراحؿ 
 انقساـ الخمية
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 مضامين فرعية: -
كىي مجمكعة مف األحداث 
المنظمة التي يتحقؽ مف 

زيادة عدد الخاليا خالليا 
 كنمك كتطكر المتعظية.

 الخموية:الدارة مراحل  -ثانياً 
 مضامين فرعية:  -

  كفييا المراحؿ اآلتية:
 الطور البيني. . أ

كفي ىذا الطكر يكجد ثالثة 
أدكار: كىي دكر النمك األكؿ 
كفييا يتـ اصطناع لعضيات 
الخمية بمعدؿ استقالب 
 ومرتفع. كدكر التركيب كفي

 . (DNAتضاعؼ الػػػ)
كدكر النمك الثاني كفيو يزداد 

( كيبدأ ATPمخزكف الطاقة)
 تشكؿ مغزؿ االنقساـ.

طور االنقسام  . ب
 المتساوي.

كفييا دكريف كىما دكر 

 
 
 
 
 
 
 

يستنتج مفيـك الدارة أف 
  الخمكية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ؟ىؿ تعمـ أنؾ كنت يكمان ما خمية كاحدة فقط ال ترل بالعيف المجردة -
تحكلت ىذه الخمية إلى مضغة ثـ إلى مالييف الخاليا في كيؼ  -

 الجنيف؟
 ما المراحؿ التي تمر بيا الخمية أثناء انقساميا؟ -
 كيؼ تتحكؿ البكيضة إلى جنيف مكتمؿ النمك؟ -
 ما أنكاع االنقساـ الخمكم؟ -
تتـ مناقشة جميع إجابات الطمبة، كمف ثـ التكصؿ معيـ إلى تحديد    

مشكالت مف خالؿ اجاباتيـ كيتـ كتابتيا عمى السبكرة عمى شكؿ  خمس
 أسئمة كفؽ  الشكؿ اآلتي:

صكر  
النقساـ خمية 

 جذعية
 
 
 
 
 
 
 
 

 سبكرة 
طباشير ك 

 ممكنة
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

مفيـك الدارة استنتج 
 ؟الخمكية
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فيو االنقساـ الخيطي ك 
تبدالت تحصؿ في األدكار 
األربعة. كاالنقساـ 
السيتكبالسمي كفيو تكزع 
لمسيتكبالسما كعضياتيا عمى 

مف الخميتيف الناتجتيف 
 االنقساـ.

 والصيغة الصبغيات  -ثالثاً 
 .الصبغية

 مضامين فرعية:  -
 الصبغيات:  .1

 ىي تراكيب معتمة بأشكاؿ
خيطية أك عصكية أك 

 نقطية.
 الصيغة الصبغية: .2

تكجد في خاليا األعراس 
كاالبكاغ عند النباتات كخاليا 
الطحالب كالفطريات نسخة 
شكمية كاحدة، مف كؿ 
صبغي تدعى الصيغة 

 (1Nاألحادية)الصبغية 

 
 
 
يشرح المراحؿ التي تمر  أف

 .بيا الدارة الخمكية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؟الخمكية الدارةما ىي  -
 ؟الخمكية الدارة مراحؿما  -
 ؟الصبغية كالصيغة الصبغياتماىي  -
 االنقساـ امكانية تممؾ التي  خالياكما ىي ال الخمكم االنقساـما ىك  -

 ؟ الحياة مدل
 : المعمومات جمع -
 بجمع مجمكعة كؿ كتكمؼ اتمجمكعأربع  إلى الطمبة بتقسيـ الباحثة تقـك

 بعض عمى االعتماد خالؿ مف تحديدىا، تـ التي المشكالت عف معمكمات
 كمالحظة المقرر، معمـ كسؤاؿ كاالنترنت، المدرسي، كالكتاب المصادر

 مجمكعة كؿ إليو تتكصؿ ما كتابة ثـ كمف  لمراحؿ الدارة الخمكية صكر
 بجمع األولى المجموعة تكمؼ حيث. بيا خاصة عمؿ كرقة عمى

 معمكمات بجمع فتكمؼ الثانية المجموعة أما الخمكية الدارة عف معمكمات
فتكمؼ بجمع معمكمات  المجموعة الثالثةأما  .الخمكية الدارة مراحؿ عف

فتكمؼ  المجموعة الرابعة. أما الصبغية كالصيغة الصبغياتعف شكؿ 
 االنقساـ امكانية تممؾ التي  خالياال الخمكم االنقساـبجمع معمكمات عف 

 بجمع تقـك أف يجب مجمكعة كؿ أف عمى الباحثة كتؤكد الحياة مدل
 عمى االعتماد خالؿ مف يتناكلكنيا التي المشكالت عف المعمكمات
  .الذكر سابقة المصادر

 :وضع الحمول -
تطمب الباحثة مف كؿ مجمكعة استنادان إلى المعمكمات التي تـ جمعيا مف 
المصادر السابقة أف يقدمكا حمكؿ لممشكمة التي جمعكا معمكمات عنيا 
آخذة بعيف االعتبار قبكؿ أم حؿ يمكف أف يحقؽ اليدؼ، حيث تقـك 
الباحثة بكتابة الحمكؿ التي يقدميا الطمبة لكؿ مشكمة عمى السبكرة  بغض 

 
 

أكراؽ عمؿ 
 لكؿ مجمكعة.

 
 
حاسكب  

محمكؿ مع 
بطاقة سيرؼ 

لتشغيؿ 
 األنترنت.

 
 
 
 
 
 

كتاب مادة 
عمـ األحياء 

 كاألرض.
 

 
 

المراحؿ التي اشرح 
تمر بيا الدارة 

 ؟الخمكية 
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كتكجد في نكل الخاليا 
الجسمية حقيقة النكل)ذبابة 
الخؿ كاإلنساف كالنبات(؛ 
نسختاف شكميتاف مف كؿ 
صبغي)شفع( تدعى الصيغة 
الصبغية الثنائية كيرمز 

. كيكجد في نكل (2Nليا)
بعض الخاليا أكثر مف 
نسختيف شكميتيف؛ مف كؿ 
صبغي تدعى الصيغة 

 3N. 4) الصبغية المتعددة

N) 
 االنقسام الخموي: -رابعاً 

 مضامين فرعية:  -
خاليا أجسامنا ال تنقسـ كميا 
بالمعدؿ ذاتو، بعضيا ال 
ينقسـ إال أثناء النمك، ثـ 
يتكقؼ، كأسرع الخاليا 
انقسامان ىي تبطف األمعاء 
الدقيقة، فيي تنقسـ كؿ 
بضعة أياـ، أما خاليا الجمد 

 
ُيحدد المقصكد  أف

بالصبغيات كالصيغة 
 .الصبغية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يسمي الخاليا األسرع  أف

 .انقسامان 

 النظر عف صحتيا أك خطيا. 
 التأكد من صحة الحمول المقدمة:  -

مف خالؿ النقاش كالحكار مع الطمبة يتـ استبعاد الحمكؿ التي ال تحقؽ 
اليدؼ، كاختيار أنسب الحمكؿ مف خالؿ استخداـ الباحثة التغذية الراجعة 
التي تقـك عمى تعزيز كتثبيت الحمكؿ الصحيحة كتصحيح كحذؼ 

  ئة لمحمكؿ المقدمة. االجابات الخاط

 االستنتاجات والتعميم:  -
بعد االنتياء مف مناقشة الطمبة كحكراىـ بصكرة عممية حكؿ الحمكؿ التي 

 قدمكىا يتـ التكصؿ إلى االستنتاجات كالحمكؿ اآلتية:
 .الخموية؟ ما ىي الدارةاستنتاجات المشكمة األولى:  -

 خالليا مف يتحقؽ التي المنظمة األحداث مف مجمكعة ىي
 .المتعظية كتطكر كنمك الخاليا عدد زيادة
 .الخموية؟ الدارة : ما مراحلالثانيةاستنتاجات المشكمة  -

 : اآلتية المراحؿ كفييا
 .البيني الطور . أ

 يتـ كفييا األكؿ النمك دكر كىي: أدكار ثالثة يكجد الطكر ىذا كفي
 كفيو التركيب كدكر. مرتفع استقالب بمعدؿ الخمية لعضيات اصطناع
 مخزكف يزداد كفيو الثاني النمك كدكر(.  DNA)الػػػ تضاعؼ
 .االنقساـ مغزؿ تشكؿ كيبدأ( ATP)الطاقة

 .المتساوي االنقسام طور . ب
 األدكار في تحصؿ تبدالت كفيو الخيطي االنقساـ دكر كىما دكريف كفييا

 عمى كعضياتيا لمسيتكبالسما تكزع كفيو السيتكبالسمي كاالنقساـ. األربعة
 .االنقساـ مف الناتجتيف الخميتيف

 
 
 

 حكار كمناقشة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التعزيز 
 المعنكم

 
 
 
 

 
المقصكد حدد 

بالصبغيات كالصيغة 
 ؟ الصبغية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الخاليا األسرع سمي 
 ؟انقسامان 
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. كما فتنقسـ كؿ ثالثة أسابيع
إلى بينت الراسات التجريبية 

كجكد عالقة بيف الحجـ الذم 
تبمغو الخمية كانقساميا، حيث 
تعد النسبة السيتكبالسمية 

 قرينة لمعرفة بدء االنقساـ.
 امكانية تممك خاليا -خامساً 

 .الحياة مدى االنقسام
 مضامين فرعية: -

 الخاليا الجذعية: 
 مضامين تحت فرعية: -
 تعريفيا: .1

كىي خاليا ليا القدرة عمى 
االنقساـ كالتكاثر كتجديد 
نفسيا، كالخاليا الجذعية 
 قادرة عمى تككيف خمية بالغة. 

 أىميتيا: .2
تأتي أىميتيا مف قدرتيا عمى 
تككيف أم نكع مف أنكاع 
الخاليا المتخصصة كخاليا 
العضالت كخاليا الكبد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .يعرؼ الخاليا الجذعية أف
 
 
 
 
 

 الصبغية؟ والصيغة استنتاجات المشكمة الثالثة: ماىي الصبغيات  -
 : الصبغيات .1

 .نقطية أك عصكية أك خيطية بأشكاؿ معتمة تراكيب ىي
 :الصبغية الصيغة .2

 كالفطريات الطحالب كخاليا النباتات عند كاالبكاغ األعراس خاليا في تكجد
 األحادية الصبغية الصيغة تدعى صبغي كؿ مف كاحدة، شكمية نسخة

(1N) كاإلنساف الخؿ ذبابة)النكل حقيقة الجسمية الخاليا نكل في كتكجد 
 الصبغية الصيغة تدعى( شفع) صبغي كؿ مف شكميتاف نسختاف ؛(كالنبات
 نسختيف مف أكثر الخاليا بعض نكل في كيكجد(. 2N)ليا كيرمز الثنائية

 .(3N4. N) المتعددة الصبغية الصيغة تدعى صبغي كؿ مف شكميتيف؛
الخموي وما ىي  : ما ىو االنقسامالرابعةاستنتاجات المشكمة  -

 الحياة ؟ مدى االنقسام امكانية تممك الخاليا التي 
  االنقسام الخموي: -

خاليا أجسامنا ال تنقسـ كميا بالمعدؿ ذاتو، بعضيا ال ينقسـ إال 
ثـ يتكقؼ، كأسرع الخاليا انقسامان ىي تبطف أثناء النمك، 

األمعاء الدقيقة، فيي تنقسـ كؿ بضعة أياـ، أما خاليا الجمد 
. كما بينت الراسات التجريبية إلى كجكد فتنقسـ كؿ ثالثة أسابيع

عالقة بيف الحجـ الذم تبمغو الخمية كانقساميا، حيث تعد النسبة 
  ـ.السيتكبالسمية قرينة لمعرفة بدء االنقسا

 االنقسام امكانية تممك تعبر الخاليا الجذعية من الخاليا -
 :الحياة مدى

كىي خاليا ليا القدرة عمى االنقساـ كالتكاثر كتجديد نفسيا، 
 كالخاليا الجذعية قادرة عمى تككيف خمية بالغة. 

 
 
 
 

التغذية 
 الراجعة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الخاليا عرؼ 
 ؟الجذعية
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كالخاليا العصبية كالخاليا 
 الجمدية.

 استخداماتيا: .3
 العالج الخموي: . أ
مراض بعالج بعض األ 

المستعصية التي تنتج بسبب 
تعطؿ الكظائؼ الخمكية 
كتحطـ أنسجة الجسـ، مثؿ 
الزىايمر كمرض باركنسكف 
صابات الحبؿ الشككي  كا 
كأمراض القمب كالسكرم 
 كالتياب المفاصؿ كالحركؽ.

التغمب عمى الرفض  . ب
 المناعي: 

بتغمب التبايف النسيجي قدر 
بيف الخاليا الجذعية اإلمكاف 

 كالمستقبؿ ليا.
 الخيطي االنقسام -سادساً 

 المتساوي:
ويتم من خالل أربعة مراحل 

 وىي:

 
 
يذكر استخدامات الخاليا  أف

 .الجذعية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يعطي أمثمة لبعض  أف

 .الخاليا غير القابمة لالنقساـ
 
 
 
 
 
 

 أىميتيا:
تأتي أىميتيا مف قدرتيا عمى تككيف أم نكع مف أنكاع الخاليا 

العضالت كخاليا الكبد كالخاليا العصبية المتخصصة كخاليا 
 كالخاليا الجمدية.

 استخداماتيا:
  العالج الخموي: .1
مراض المستعصية التي تنتج بسبب تعطؿ بعالج بعض األ 

الكظائؼ الخمكية كتحطـ أنسجة الجسـ، مثؿ الزىايمر كمرض 
صابات الحبؿ الشككي كأمراض القمب كالسكرم  باركنسكف كا 

 لحركؽ.كالتياب المفاصؿ كا
 التغمب عمى الرفض المناعي:  .2

بتغمب التبايف النسيجي قدر اإلمكاف بيف الخاليا الجذعية 
 كالمستقبؿ ليا.

الخاليا العصبية  مثلبعض خاليا االنساف ال تنقسـ مطمقان 
حكاؿ كخاليا الدـ الحمر البالغة، كبعضيا ال تنقسـ في األ

العادية؛ لكنيا تحتفظ بقدرتيا عمى االنقساـ تحت ظركؼ معينة، 
إذا جرحت الكبدة أك قطعت جزء منيا أك  كخاليا الكبد؛ فمثالن 

تمؼ جزء منيا حتى ثمثييا، فإف الخاليا الباقية تنقسـ حتى 
تعكض الجزء المفقكد كعندىا تتكقؼ عف االنقساـ، كىذه 

 الكبد. الطريقة مستخدمة في عممية زراعة
 :الثالثة والرابعةالحصة الدراسية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

استخدامات اذكر 
 ؟الخاليا الجذعية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

أمثمة لبعض اعطي 
القابمة الخاليا غير 

 ؟لالنقساـ
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 مضامين فرعية: -
 الدور األول )الطميعي(. .1
 تبدالت النواة: -

تظير الصبغيات بشكؿ 
كاضح نتيجة االلتفاؼ 
الحمزكني األكلي كالثانكم 
لخيكط الكركماتيف. كيككف 
كؿ صبغي مف خيطيف 
مرتبطيف مع بعضيما في 
الجزء المركزم)المحرؾ( 
يدعى كؿ خيط منيما 
بػػػ)صبغي( كتبدأ النكية أك 
النكيات باالختفاء التدريبي 
كيتجزأ الغشاء النككم ليختفي 

 في نياية ىذا لدكر.
 تبدالت الييولي: -
يتضاعؼ المريكزاف في  

بداية الدكر قرب النكاة. 
كيتشكؿ الجسيماف الكككبياف 
مف المريكزيف كالمادة 
الييكلية  الكثيفة المحيطة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحديد المشكمة: -
 :  االثارة والتمييد لمدرس -

بمكضكع الدرس مف خالؿ تكجيو أسئمة  الطمبةتبدأ الباحثة بإثارة اىتماـ 
ليا اجابات مفتكحة ليشعركا بالمشكمة كليتمكنكا مف تحديدىا، كذلؾ مف 

مراحؿ الدارة الخمكية التي تشير إلى صكر الخالؿ عرض شفافيات لبعض 
 عمى النحك اآلتي:

 

 
 
 
 

صكر لمراحؿ 
النقساـ 
 الخمكم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 د.14
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كؿ . كيياجر منيمابكؿ 
منيما إلى أحد قطبي الخمية، 
حيث تنمك كتمتد بينيما 
شبكة مف الخيكط مشكمة 

 مغزؿ االنقساـ الكككبي.
 الدور الثاني)االستوائي( .2

تبدك الصبغيات كاضحة 
بسبب كصكليا إلى أعمى 
درجات التقاصر، كتتكضع 
عمى المغزؿ في منتصؼ 

 الخمية)المكحة االستكائية(.
كينشطر في نياية الجزء 
المركزم لكؿ صبغي، مما 
يؤدم إلى تحرر الصبيغيات 
ليصبح كؿ منيما منذ اآلف 

 صبغيان كاحدان.
كنميز في مغزؿ االنقساـ 

 نكعيف مف الخيكط:
الخيوط القطبية أو  -

تمتد بيف الواصمة: 
 قطبي المغزؿ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أف يعرؼ االنقساـ الخيطي.
 
 
 
 
 
 

 

 
 تكجد أنكاع حية مختمفة تتساكل بعد صبغياتيا ما سبب ذلؾ؟ -

 سبكرة 
طباشير ك 

 ممكنة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أكراؽ عمؿ 
 لكؿ مجمكعة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عرؼ االنقساـ 
 الخيطي؟
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 الخيوط الحركية -
يبدأ تشكميا )الحاممة(: 

مف األجزاء المركزية 
لمصبغيات، كتتجو نحك 

 قطبي المغزؿ.
 الدور الثالث )اليجرة( .3

يبتعد كؿ صبغي عف قرينو 
كيياجر كؿ منيما إلى أحد 
قطبي الخمية، كذلؾ بسبب 

 تقاصر الخيكط الحركية،
( DNAيتـ اختزاؿ كمية الػػ) 

بفضؿ ىجرة الصبغيات. كما 
يتطاكؿ المغزؿ نتيجة تطاكؿ 
الخيكط الكاصمة. كتختفي 
الخيكط الحركية بسبب 
تقاصرىا كتفككيا كتجمع 
 الصبغيات في القطبيف. 
كيحدث االنقساـ 
الستكبالسمي لخمية حيكانية 

 تي:كأخرل نباتية كما اآل
: يتشكؿ الخمية الحيوانية

 
 
 
يشرح األدكار التي يمر  أف

بيا االنقساـ الخيطي 
 .المتساكم

 
 
 
 
 
 
 
 
يرتب األدكار التي يمر  أف

بيا االنقساـ الخيطي 
 .المتساكم

 
 
 
 
 

 ذاتو لماذا برايؾ؟ ؿال تنقسـ الخاليا كميا بالمعد -
 ؟كما أىمية  االنقساـ الخمكم ىك  ما -
 ما سبب ثبات العدد الصبغي لمنكع؟ -
 ما نكعا خيكط المغزؿ؟ -
 الخمية المنقسمة؟ماذا يكجد في قطبي  -
 ما مراحؿ االنقساـ المنصؼ؟ -
 كيؼ يحدث الكـر السرطاني؟ -
تتـ مناقشة جميع إجابات الطمبة، كمف ثـ التكصؿ معيـ إلى تحديد    

مف خالؿ اجاباتيـ كيتـ كتابتيا عمى السبكرة عمى شكؿ  أربع مشكالت
 أسئمة كفؽ  الشكؿ اآلتي:

 ؟المتساكم الخيطي االنقساـ كيؼ يتـ -
 ؟الخيطي االنقساـ أىميةما  -
 ؟المنصؼ االنقساـما ىك  -
 ؟السرطاني الكـركيؼ يحدث  -
 : المعمومات جمع -
 بجمع مجمكعة كؿ كتكمؼ اتمجمكعأربع  إلى الطمبة بتقسيـ الباحثة تقـك

 بعض عمى االعتماد خالؿ مف تحديدىا، تـ التي المشكالت عف معمكمات
 كمالحظة المقرر، معمـ كسؤاؿ كاالنترنت، المدرسي، كالكتاب المصادر

 عمى مجمكعة كؿ إليو تتكصؿ ما كتابة ثـ كمف النقساـ الخاليا صكر
 عف معمكمات بجمع األولى المجموعة تكمؼ حيث. بيا خاصة عمؿ كرقة
 االنقساـعف  معمكمات بجمع فتكمؼ الثانية المجموعة أما الخمكية الدارة

فتكمؼ بجمع معمكمات عف  المجموعة الثالثةأما  .المتساكم الخيطي
فتكمؼ بجمع معمكمات عف  المجموعة الرابعة. أما المنصؼ االنقساـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
حاسكب  

محمكؿ مع 
بطاقة سيرؼ 

لتشغيؿ 
 األنترنت.

 
 
 

 
 
 

األدكار التي اشرح 
يمر بيا االنقساـ 
 ؟الخيطي المتساكم

 
 
 
 
 
 
 

األدكار التي رتب 
يمر بيا االنقساـ 
 ؟الخيطي المتساكم

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 .د20
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .د 14
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انخماص في غشاء الخمية 
المنقسمة عمكديان عمى 
المغزؿ في المستكل 
االستكائي كيتعمؽ ىذا 

 .االنخماص تدريجيان 
: يبدأ االنقساـ الخمية النباتية

السيتكبالسمي بكاسطة بناء 
حاجز يدعى الصفيحة 
الخمكية تنشأ مف حكيصالت 
غشائية تأتي مف جياز 

 غكلجي.
 الدور النيائي:  .4

الحمزكني يزكؿ االلتفاؼ 
لمصبغيات لتأخذ شكؿ 
الكركماتيف. حيث يتشكؿ 
غشاء لمنكاة مصدره 
حكيصالت مف الشبكة 
السيتكبالسمية، كأجزاء مف 
الغشاء النككم القديـ، كما 
تستعيد الصبغيات نشاطيا 

 كتظير النكية.

 
 
 
 
 
يميز بيف الخيكط القطبية  أف

كالخيكط الحركية في مغزؿ 
 .االنقساـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقـك أف يجب مجمكعة كؿ أف عمى الباحثة كتؤكد السرطاني الكـر
 عمى االعتماد خالؿ مف يتناكلكنيا التي المشكالت عف المعمكمات بجمع

   .الذكر سابقة المصادر
 :وضع الحمول -

تطمب الباحثة مف كؿ مجمكعة استنادان إلى المعمكمات التي تـ جمعيا مف 
المصادر السابقة أف يقدمكا حمكؿ لممشكمة التي جمعكا معمكمات عنيا 
آخذة بعيف االعتبار قبكؿ أم حؿ يمكف أف يحقؽ اليدؼ، حيث تقـك 
الباحثة بكتابة الحمكؿ التي يقدميا الطمبة لكؿ مشكمة عمى السبكرة  بغض 

 النظر عف صحتيا أك خطيا. 
 التأكد من صحة الحمول المقدمة:  -

مف خالؿ النقاش كالحكار مع الطمبة يتـ استبعاد الحمكؿ التي ال تحقؽ 
اليدؼ، كاختيار أنسب الحمكؿ مف خالؿ استخداـ الباحثة التغذية الراجعة 
التي تقـك عمى تعزيز كتثبيت الحمكؿ الصحيحة كتصحيح كحذؼ 

  االجابات الخاطئة لمحمكؿ المقدمة. 

 االستنتاجات والتعميم:  -
مف مناقشة الطمبة كحكراىـ بصكرة عممية حكؿ الحمكؿ التي  بعد االنتياء

 قدمكىا يتـ التكصؿ إلى االستنتاجات كالحمكؿ اآلتية:

 الخيطي االنقسام كيف يتماستنتاجات المشكمة األولى:  -
 .؟المتساوي

 كيتـ مف خالؿ أربعة مراحؿ كىي:
 الدور األول )الطميعي(.

 
كتاب مادة 
عمـ األحياء 

 كاألرض.
 
 
 
 
 
 
 

 حكار كمناقشة
 
 
 
 
 
 
 

التعزيز 
 المعنكم

 
 
 
 
 

بيف الخيكط ميز 
القطبية كالخيكط 

الحركية في مغزؿ 
 ؟االنقساـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 .د 16
 
 
 

 .د 16
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أىمية االنقسام  -سابعاً 
 الخيطي المتساوي:

تتجمى األىمية بالنقاط 
 اآلتية:

الزيادة في عدد تأميف  -
 الخاليا الالزمة لمنمك.

تعكيض الخاليا التالفة  -
 .كترميـ الجركح

حمؿ المعمكمات الكراثية  -
نفسيا لمكجكدة في 

 الخمية األـ.
 االنقسام المنصف: -ثامناً 

 مضامين فرعية: -
يحدث االنقساـ المنصؼ في 
الكائنات الحية التي تتكاثر 
جنسيان، حيث تنقسـ الخاليا 

لألعراس، لتككيف المكلدة 
 عراس المذكرة كالمؤنثة.األ

 االنقساـ المنصؼكيتألؼ 
ال  مف انقساميف متتالييف

يكجد بينيما طكر بيني قبؿ 

 
 

يعيد رسـ األدكار األربع أف 
المتعاقبة لالنقساـ الخيطي 
محددان التغيرات التي تطرأ 

 عمييا في كؿ دكر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تبدالت النواة: -
نتيجة االلتفاؼ الحمزكني األكلي  تظير الصبغيات بشكؿ كاضح

كالثانكم لخيكط الكركماتيف. كيككف كؿ صبغي مف خيطيف 
مرتبطيف مع بعضيما في الجزء المركزم)المحرؾ( يدعى كؿ 
خيط منيما بػػػ)صبغي( كتبدأ النكية أك النكيات باالختفاء 

 التدريبي كيتجزأ الغشاء النككم ليختفي في نياية ىذا لدكر.
 لي:تبدالت الييو  -
يتضاعؼ المريكزاف في بداية الدكر قرب النكاة. كيتشكؿ  

الجسيماف الكككبياف مف المريكزيف كالمادة الييكلية  الكثيفة 
المحيطة بكؿ منيما. كيياجر كؿ منيما إلى أحد قطبي الخمية، 
حيث تنمك كتمتد بينيما شبكة مف الخيكط مشكمة مغزؿ االنقساـ 

 الكككبي.
 :ئي(الدور الثاني)االستوا

تبدك الصبغيات كاضحة بسبب كصكليا إلى أعمى درجات 
التقاصر، كتتكضع عمى المغزؿ في منتصؼ الخمية)المكحة 

 االستكائية(.
كينشطر في نياية الجزء المركزم لكؿ صبغي، مما يؤدم إلى 

 تحرر الصبيغيات ليصبح كؿ منيما منذ اآلف صبغيان كاحدان.
 الخيكط:كنميز في مغزؿ االنقساـ نكعيف مف 

 تمتد بيف قطبي المغزؿ.الخيكط القطبية أك الكاصمة:  -
يبدأ تشكميا مف األجزاء الخيكط الحركية )الحاممة(:  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

رسـ األدكار اعد 
األربع المتعاقبة 
لالنقساـ الخيطي 

محددان التغيرات التي 
تطرأ عمييا في كؿ 

 ؟دكر
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دخكؿ الخمية الجنسية 
االنقساـ المنصؼ تككف 

  كمية.
كيختمؼ االنقساـ المنصؼ 
األكؿ عف االنقساـ المنصؼ 
، الثاني في الكظيفة كالمراحؿ
ـك فمف حيث الكظيفة يق

االنقساـ المنصؼ األكؿ 
باختزاؿ العدد الصبغي إلى 
النصؼ أما الثاني فيقـك 

( DNAباختزاؿ كمية الػػػػ)
التي تضاعفت في الطكر 
البيني. كمف حيث الكظيفة 
يقكـ االنقساـ المنصؼ األكؿ 

ربعة المشاىدة ألباألدكار ا
في االنقساـ المتساكم يسبقيا 
طكر بيني أما االنقساـ 

فاألدكار نفسيا تتكرر الثاني 
 دكف طكر بيني قبميا.

 مضامين تحت فرعية:  -
االنقسام المنصف  . أ

 
يقارف بيف انقساـ خمية  أف

 .نباتية كخمية حيكانية 
 
 
 
 
 
 
 

 مشاركة في اىتمامو يبدمأف 
باستخراج أكجو  زمالئو

التشابو كاالختالؼ بيف 
انقساـ خمية نباتية كخمية 

 .حيكانية
 
 
 
 
يبيف رأيو في أىمية  أف

 .االنقساـ الخيطي المتساكم 
 

 المركزية لمصبغيات، كتتجو نحك قطبي المغزؿ.
 :الدور الثالث )اليجرة(

يبتعد كؿ صبغي عف قرينو كيياجر كؿ منيما إلى أحد قطبي 
 حركية،الخمية، كذلؾ بسبب تقاصر الخيكط ال

( بفضؿ ىجرة الصبغيات. كما DNAيتـ اختزاؿ كمية الػػ) 
يتطاكؿ المغزؿ نتيجة تطاكؿ الخيكط الكاصمة. كتختفي الخيكط 
الحركية بسبب تقاصرىا كتفككيا كتجمع الصبغيات في 
القطبيف.  كيحدث االنقساـ الستكبالسمي لخمية حيكانية كأخرل 

 نباتية كما اآلتي:
يتشكؿ انخماص في غشاء الخمية المنقسمة : الخمية الحيكانية

عمكديان عمى المغزؿ في المستكل االستكائي كيتعمؽ ىذا 
 .االنخماص تدريجيان 

: يبدأ االنقساـ السيتكبالسمي بكاسطة بناء حاجز الخمية النباتية
يدعى الصفيحة الخمكية تنشأ مف حكيصالت غشائية تأتي مف 

 جياز غكلجي.
 الدور النيائي: 

لتفاؼ الحمزكني لمصبغيات لتأخذ شكؿ الكركماتيف. يزكؿ اال
حيث يتشكؿ غشاء لمنكاة مصدره حكيصالت مف الشبكة 
السيتكبالسمية، كأجزاء مف الغشاء النككم القديـ، كما تستعيد 

 الصبغيات نشاطيا كتظير النكية.
 الخيطي؟ االنقسام ما أىمية: الثانيةاستنتاجات المشكمة  -

التغذية 
 الراجعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
بيف انقساـ قارف 

خمية نباتية كخمية 
 ؟حيكانية

 
 
 
 
 
 

 ؾزمالئشارؾ 
باستخراج أكجو 
التشابو كاالختالؼ 
بيف انقساـ خمية 
نباتية كخمية 

 ؟حيكانية
 
 
 

في أىمية  ؾرأيبيف 
االنقساـ الخيطي 

 ؟المتساكم
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 األول:
 كىي: كيمر بأربع أدكار

 : (الطميعياألول )الدور  .1
أطكؿ األدكار تتضخـ فيو 
النكاة كيقترب كؿ صبغي مف 
قرينو كتنتظـ الصبغيات 
مثنى مثنى ثـ تنشطر طكليان 

يربطيما الجزء  إلى صبغييف
المركزم؛ فتظير خيكط 
رباعية ثـ تزكؿ النكية كيبدأ 

 المغزؿ بالتشكؿ.
 الدور الثاني)االستوائي( .2

تتكضع الرباعيات السابقة 
في المنطقة االستكائية 
لممغزؿ يبدأ الغالؼ 

 بالتالشي.
 الدور الثالث)اليجرة( .3

ينفصؿ كؿ صبغي يبدك 
منشطران)بصبيغييو( عف قرينة 

كيياجر إلى أحد االخر 
قطبي الخمية، نتيجة لذلؾ 

 
 
 
 
 .يعرؼ االنقساـ المنصؼ أف
 
 
 
 
 
 
يشرح األدكار التي يمر  أف

 .بيا االنقساـ المنصؼ األكؿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اآلتية:تتجمى األىمية بالنقاط 
 تأميف الزيادة في عدد الخاليا الالزمة لمنمك. -
 تعكيض الخاليا التالفة كترميـ الجركح. -
 حمؿ المعمكمات الكراثية نفسيا لمكجكدة في الخمية األـ. -
 ؟المنصف ما ىو االنقسام :الثالثةاستنتاجات المشكمة  -

 حيث جنسيان، تتكاثر التي الحية الكائنات في المنصؼ االنقساـ يحدث
 .كالمؤنثة المذكرة األعراس لتككيف لألعراس، المكلدة الخاليا تنقسـ

 بيني طكر بينيما يكجد ال متتالييف انقساميف مف المنصؼ االنقساـ كيتألؼ
 . كمية تككف المنصؼ االنقساـ الجنسية الخمية دخكؿ قبؿ

 في الثاني المنصؼ االنقساـ عف األكؿ المنصؼ االنقساـ كيختمؼ
 األكؿ المنصؼ االنقساـ يقـك الكظيفة حيث فمف كالمراحؿ، الكظيفة
 كمية باختزاؿ فيقـك الثاني أما النصؼ إلى الصبغي العدد باختزاؿ

 يقـك الكظيفة حيث كمف. البيني الطكر في تضاعفت التي( DNA)الػػػػ
 المتساكم االنقساـ في المشاىدة األربعة باألدكار األكؿ المنصؼ االنقساـ
 طكر دكف تتكرر نفسيا فاألدكار الثاني االنقساـ أما بيني طكر يسبقيا
 .قبميا بيني

 
 
 
 
االنقساـ عرؼ  

 ؟المنصؼ
 
 
 
 

األدكار التي اشرح 
يمر بيا االنقساـ 
 ؟المنصؼ األكؿ
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يحصؿ تنصيؼ العدد 
( DNAالصبغي مع بقاء الػػ)

 مضاعفان.
 الدور الرابع)النيائي( .4

يتشكؿ غالؼ نككم حكؿ 
كؿ مجمكعة صبغية في كؿ 

ف النطاؼ، قطب عند تكك  
بينما ال يتشكؿ غالؼ نككم 
أثناء تشكؿ البكيضات، كفي 
الحالتيف انقساـ سيتكبالسمي 

 الن خميتيف.مشك
االنقسام المنصف  . ب

 الثاني )المتساوي(
تتالى فيو األدكار األربعة، 
كيككف الدكر األكؿ سريعان 
عند تككيف األعراس الذكرية، 
كغير مكجكد عمى األغمب 
عند تككيف األعراس 

 األنثكية.
تتكضع الصبغيات عمى 
المكحة االستكائية مباشرة، ثـ 

 
 
 
 
 
يشرح األدكار التي يمر  أف

 .بيا االنقساـ المنصؼ الثاني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يرتب األدكار التي يمر  أف

 .بيا االنقساـ المنصؼ الثاني
 

 
 االنقسام المنصف األول:
 كيمر بأربع أدكار كىي:

 الدور األول )الطميعي(: 
أطكؿ األدكار تتضخـ فيو النكاة كيقترب كؿ صبغي مف قرينو 
كتنتظـ الصبغيات مثنى مثنى ثـ تنشطر طكليان إلى صبغييف 

الجزء المركزم؛ فتظير خيكط رباعية ثـ تزكؿ النكية يربطيما 
 كيبدأ المغزؿ بالتشكؿ.

 
 
 

األدكار التي اشرح 
يمر بيا االنقساـ 
 ؟المنصؼ الثاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األدكار التي رتب 
يمر بيا االنقساـ 
 ؟المنصؼ الثاني
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يتتالى الدكراف الثالث كالرابع 
فتعطى كؿ خمية خميتيف؛ 
فتنتج أربع خاليا أحادية 
الصيغة الصبغية بدءان مف 
خمية أـ، تتكزع السيتكبالسما 
فييا بشكؿ متساكو في أثناء 
تككيف األعراس الذكرية، 
فتككف جميعيا فعالة. أما في 
أثناء تككيف األعراس األنثكية 
فالسيتكبالسما ال تتكزع 
بالتساكم، حيث  يتجمع 

خمية كاحدة، أما  معظميا في
)كريات  الخاليا الثالث

قطبية( األخرل فتضمحؿ 
 كتزكؿ عادة.

 الورم السرطاني: -9
 مضامين فرعية:

 تعريفو: -
إف الخاليا التي يحدث فييا 
خمؿ في الدارة االنقسامية 
تكلد خاليا غير سكية تدعى 

 
 
 
 
 
 
يميز بيف االنقساـ  أف

المنصؼ األكؿ كاالنقساـ 
 .المنصؼ الثاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يرسـ عمى السبكرة مراحؿ أف 

 
 :الدور الثاني)االستوائي(

تتكضع الرباعيات السابقة في المنطقة االستكائية لممغزؿ يبدأ 
 الغالؼ بالتالشي.

 
 :الدور الثالث)اليجرة(

ينفصؿ كؿ صبغي يبدك منشطران)بصبيغييو( عف قرينة االخر 

 
 
 
 
 

بيف االنقساـ ميز 
المنصؼ األكؿ 

كاالنقساـ المنصؼ 
 ؟الثاني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عمى السبكرة ارسـ 
مراحؿ االنقساـ 
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األكراـ السرطانية. كاالكراـ 
ىي انقسامات عشكائية 

 نكعاف:لمخمية الحية كىي 
 أنواعو: -
الخاليا السرطانية  .1

 الحميدة: 
كىي خاليا تنقسـ بشكؿ 
عشكائي كتنمك ببطء، كال 
تنتشر في كؿ مكاف، شكميا 
يشبو الخاليا الطبيعية، مثؿ 

 الثآليؿ.
الخاليا السرطانية  .2

 الخبيثة: 
كىي خاليا تنقسـ بشكؿ 
عشكائي كتنمك في كؿ 
مكاف، كليا أشكاؿ مختمفة 

الطبيعية عف شكؿ الخاليا 
 كسرطاف الثدم كالبركستات.

االنقساـ المنصؼ الثاني 
محددان التغيرات التي تطرأ 

 عمييا في كؿ دكر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إلى أحد قطبي الخمية، نتيجة لذلؾ يحصؿ تنصيؼ كيياجر 
 ( مضاعفان.DNAالعدد الصبغي مع بقاء الػػ)

 
 :الدور الرابع)النيائي(

يتشكؿ غالؼ نككم حكؿ كؿ مجمكعة صبغية في كؿ قطب 
ف النطاؼ، بينما ال يتشكؿ غالؼ نككم أثناء تشكؿ  عند تكك 

 خميتيف.البكيضات، كفي الحالتيف انقساـ سيتكبالسمي مشكالن 

المنصؼ الثاني 
محددان التغيرات التي 
تطرأ عمييا في كؿ 

 ؟دكر
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 .يعرؼ الكـر السرطاني أف
 
 
 
يميز أنكاع األكراـ  أف

 .السرطانية
 
 
يربط بيف الخطأ في  أف

انقساـ الخاليا حدكث بعض 
 .األمراض

 
 
 
يعطي أمثمة عف بعض  أف

األكراـ السرطانية التي 
 .يصاب بيا االنساف

 
 
 

 
 االنقسام المنصف الثاني )المتساوي(

تتالى فيو األدكار األربعة، كيككف الدكر األكؿ سريعان عند تككيف 
األعراس الذكرية، كغير مكجكد عمى األغمب عند تككيف 

 األعراس األنثكية.
تتكضع الصبغيات عمى المكحة االستكائية مباشرة، ثـ يتتالى 

كؿ خمية خميتيف؛ فتنتج أربع  الدكراف الثالث كالرابع فتعطى

 
الكـر عرؼ 

 ؟السرطاني
 
 

أنكاع األكراـ ميز 
 ؟السرطانية

 
 

بيف الخطأ في اربط 
الخاليا  انقساـ

حدكث بعض 
 ؟األمراض

 
أمثمة عف اعطي 

بعض األكراـ 
السرطانية التي 

 ؟يصاب بيا االنساف
 
 
 
 



993 
 

يقارف بيف تككف األعراس  أف
الذكرية كتككف األعراس 

 .االنثكية
 
يبيف رأيو في التطكر  أف

العممي الذم كصؿ إليو 
العمماء في مجاؿ دراسة 

 . الخاليا
 
 
 

يبدم رغبتو في البحث أف 
عف معمكمات إضافية حكؿ 

 .أسباب مرض السرطاف

خاليا أحادية الصيغة الصبغية بدءان مف خمية أـ، تتكزع 
السيتكبالسما فييا بشكؿ متساكو في أثناء تككيف األعراس 
الذكرية، فتككف جميعيا فعالة. أما في أثناء تككيف األعراس 
األنثكية فالسيتكبالسما ال تتكزع بالتساكم، حيث  يتجمع 

كاحدة، أما الخاليا الثالث )كريات قطبية(  معظميا في خمية
 األخرل فتضمحؿ كتزكؿ عادة.

 
 السرطاني؟ كيف يحدث الورم :الرابعةاستنتاجات المشكمة  -
 تعريفو: -

إف الخاليا التي يحدث فييا خمؿ في الدارة االنقسامية تكلد 
خاليا غير سكية تدعى األكراـ السرطانية. كاالكراـ ىي 

 لمخمية الحية كىي نكعاف:انقسامات عشكائية 
 أنواعو: -
 الخاليا السرطانية الحميدة:  .1

كىي خاليا تنقسـ بشكؿ عشكائي كتنمك ببطء، كال تنتشر في 

بيف تككف قارف 
األعراس الذكرية 
كتككف األعراس 

 ؟االنثكية
 

في التطكر بيف رايؾ 
العممي الذم كصؿ 

إليو العمماء في 
مجاؿ دراسة 

 ؟الخاليا
 

و في برغمف لديو 
البحث عف 

ة معمكمات إضافي
حكؿ أسباب مرض 

 ؟السرطاف
 



994 
 

 كؿ مكاف، شكميا يشبو الخاليا الطبيعية، مثؿ الثآليؿ.
 الخاليا السرطانية الخبيثة:  .2

كىي خاليا تنقسـ بشكؿ عشكائي كتنمك في كؿ مكاف، كليا 
عف شكؿ الخاليا الطبيعية كسرطاف الثدم أشكاؿ مختمفة 

 كالبركستات.
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 والثانية تقويم الحصة األولى                      (االنقسام الخموي) الرابعالتقويم النيائي لمدرس                                                      
 دقائؽ 8الزمف: 

 سـ الطالب:                                                                                       ا
 ألية التنفيذ: فردم   

 عزيزم الطالب: أجب عف األسئمة اآلتية:
 ؟ )تحديد المشكمة(.مفيـك الدارة الخمكية حدد  -

............................................................................................................................................. 
 ؟ )جمع المعمكمات(.محافظة االنقساـ الخيطي المتساكم عمى الصيغة الصبغيةعمؿ  -

....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... 

 )اقتراح الحمكؿ كالتأكد مف صحتيا(.  ؽ لدراسة الخمية الحية؟ئاثالث طر اقترح  -
....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................... 
 ضع كممة صح أما العبارة الصحيحة ككممة خطأ أماـ العبارة الخاطئة؟)االستنتاج كالتعميـ(. -
 )    (. مف مزايا االنقساـ الخيطي المتساكم تأميف الزيادة في عدد الخاليا الالزمة لمنمك -
 )   (. مف الخاليا التي تنقسـ خاليا الدـ الحمراء البالغة -

الحمكؿ، كالتأكد مف  عمستخدمان ميارات حؿ المشكالت )تحديد المشكمة، جمع المعمكمات، كض كيفية االستفادة مف االنقساـ الخمكم في زراعة الكبدابحث في  :الواجب المنزلي
   صحتيا، االستنتاج كالتعميـ(.
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 الثالثة والرابعةالتقويم النيائي لمدرس الرابع )االنقسام الخموي(                      تقويم الحصة                                                      
 دقائؽ 8الزمف: 

 سـ الطالب:                                                                                       ا
 ألية التنفيذ: فردم   

 عزيزم الطالب: أجب عف األسئمة اآلتية:
 ؟ )تحديد المشكمة(. االنقساـ المنصؼمفيـك حدد  -

............................................................................................................................................. 
 ؟ )جمع المعمكمات(.سبب اإلصابة بمرض السرطافعمؿ  -

....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... 

 الحمكؿ كالتأكد مف صحتيا(. )اقتراح  ؟بعض الحمكؿ لعالج الثآليؿاقترح  -
....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................... 
 ضع كممة صح أما العبارة الصحيحة ككممة خطأ أماـ العبارة الخاطئة؟)االستنتاج كالتعميـ(. -
 )    (. تستخدـ مادة الككلشيسيف في عالج مرض السرطاف -
 )   (. كؿ مكافالخاليا السرطانية الخبيثة تنقسـ بشكؿ عشكائي كتنمك بسرعة كتنتشر في  -

الحمكؿ، كالتأكد مف  عمستخدمان ميارات حؿ المشكالت )تحديد المشكمة، جمع المعمكمات، كض اآلثار السمبية لمخمؿ الذم يحدث في الدارة االنقساميةابحث في  :الواجب المنزلي
   صحتيا، االستنتاج كالتعميـ(.
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 (3) املهحق      
 االختبار انتحصيهي )انقبهي، انبعدي، املؤجم(

انثاني انثانىي نهصف  عهم األحياء واألرض( من مادة اخلهيتاالختبار انتحصيم نىحدة )
 انعهمي

 املعهىماث انعامت:

 دقيقة 95المدة:                               االسم:

 الشعبة:                             المدرسة:

  أنثى              ذكر              الجنس:  

 د .30العالمة: المادة:                                     

       :انتعهيماث
 : تانطانب/ عزيزتي انطانبعزيز 

دروس الى معرفتك بتقيس مد سؤاالً  ينثالث تتكون من األسئمةمن  تينمجموعفيما يمي    
 اإلجابةيرجى منك قراءاتيا جيدًا ثم  عمم االحياء واألرضمن مادة وحدة الخمية األربعة ل

عممًا أن اجابتك لن تستخدم  عميو اإلجابةعنيا بشكل صحيح وال تترك أي سؤال دون 
 مع خالص الشكر والتقدير..       .                إال لتطوير البحث العممي

 

 واهلل الموفق                                                                        
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قراءة كل سؤال بشكل جيد  :سؤااًل المطموب منك وعشرون ثالثتضم اجملمىعت األوىل:  
 الواردة مع كل سؤال وذلك بوضع إشارة األربعةثم اختيار البديل المناسب من البدائل 

 (درجة لكل سؤال) الصحيحة ورقم السؤال المحدد. االجابةأمام رمز  (√)

 : ىو الخاليا تنتج من خاليا سابقة ليا بواسطة االنقسام الخموي أوضح أن   -1
A. .فيرشو 
B. .بوركنج 
C. .جانسن 
D. .بروان 

 :ىو فحص الفمين واستعمل تعبير خمية لوصف وحداتو األساسية -2
A. .فيرشو 
B. .روبرت ىوك 
C. .بروان 
D. .جانسن 

 :لمبدأ الرحالن الكيربائيالتفسير الصحيح  -3
A. .)ىجرة الجزيئات في حقل كيربائي لنوعي الشحنات)الموجبة والسالبة 
B. .استخدام النظائر المشعة 
C. الموجبة)الشحنات لنوعي الجبري لممجموع وفقاً  كيربائي حقل في الجزيئات ىجرة 

 .والسالبة(
D.  شعة فوق البنفسجية.بأشعة الميزر واألتمزيق الخاليا 

يمكن لمخمية أن تقوم بجميع الوظائف الحيوية كما ىو الحال في وحيدات الخمية ومن  -4
 :وحيدات الخميةلاألمثمة 

A. .المتحول 
B. .االنسان 
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C. .البرامسيوم 
D. (A-C) 

 :دراستيا أن الخمية المثبتة يتمىو الخمية المثبتة  عنما يميز الخمية الحية  -5
A.  الحيوية.بالمالحظة 
B. .بالتموين المجيري 
C.  ق خموية فيزيائية.ائبطر 
D. .بالغرف الشفافة 

 :الستخدام المجير الميزري من المقترحات الجديدةُيعد   -6
A. .فحص الدم 
B. فحص التغيرات الوراثية في الـــ(DNA). 
C. .عالج بعض األمراض 
D. .فحص خاليا النباتات الدقيقة 

 :ألنيا غيرىا من النظرياتبر النظرية الخموية من النظريات المميزة عن تتع -7
A. تشير إلى أن األحياء ال تنشأ إال من أحياء سابقة. 
B. .من النظريات الجديدة 
C. .تشير إلى أساس االختالف في التركيب والوظيفية 
D. ريبقائمة عمى أساس المالحظة والتج. 

 :مقر األكسدة الخموية واختزان القدرة في الخمية ُتعد -8
A. .الجسيمات الريبية 
B.  الحالة.الجسيمات 
C. .الجسيمات الكوندرية 
D. .الجسيمات التأكسدية 

 :يمعب أحد عضيات الخمية اآلتية دورًا في تشكيل مغزل االنقسام الخموي -9
A. .الجسيم المركزي 
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B. .جياز غولجي 
C. .الجسيم الكوندري 
D. .الجسيم الحال 

 :بــــ الجسيم الحال يقوم. 10
A. .اصطناع البروتينات 
B.  ىضم الجزيئات الكبيرة داخل الخمية. 
C. ب السكريات ويغمف الجزيئات تمييدًا إلفرازىا.يركت 
D. .عممية التركيب الضوئي 

 :بــ جياز غولجي يقوم. 11
A. الجدران الخموية. تغميف 
B.  إحاطتيا بأغشية خاصة.من دون عزل البروتينات 
C. .اصطناع البروتينات 
D. .عزل البروتينات عن بقية مواد السيتوبالسما وتكثيفيا 

 :ىذه الجسيمات الكوندرية بحركة ذاتية مستقمة ومن األمثمة عنتتمتع الجسيمات . 12
A. (DNA.) 

B. (RNA.) 

C. .البكتريا 
D. (ATP.) 

 :الىببتية تحىيمب يميز الخاليب الحيىاوية عه الخاليب الىببتية هى أن الخاليب . 31

A. .أجسام حالة  
B. صانعات خضراء. 
C. .يحموالت بشكل دائم 
D. .السيتوبالسما 

 ىمية خاصةأذات  السيتوبالسمية الداخمية الممساء في خاليا كبد االنسانيمات الشبكة ظأن .41
 .ألنيا
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A. .تعمل عمى تنقية الدم 
B. .تشكل العمود الفقري لمكبد 
C. .تعمل عمى إزالة سمية بعض العقاقير والكحول والسموم 
D. .اصطناع الخاليا 

 الفيروسات دائمًا عمى: تحتوي. 41
A. .حمض نووي 
B. .بروتين 
C. .حمض نووي وبروتين 
D. .دسم فوسفوري 

 فيروس تبرقش ورق التبغ: ُيعد. 41
A. .حمزوني الشكل 
B. .كروي الشكل 
C. .عصوي الشكل 
D. .مضمع الشكل 

 :ألنيا الفيروسات ذات تطفل اجباري. 41
A. .تتكاثر بسرعة 
B. .تتمتع بقابمية لمتغير 
C. .ال تممك أنظيمات استقالبية 
D. .تتجدد من تمقاء نفسيا 

 تسببيا الفيروسات:من األمثمة عمى األمراض التي ُتعد . 41
A.  القمب.أمراض 
B. السكر. 
C. .الضغط 
D. االيدزو  الكبد اتالتياب. 
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 من مميزات األوراق النباتية المصابة بالفيروسات:ُتعد  .41
A.  عاتماً تأخذ أعصاب الورقة لونًا. 
B.  عمى األوراق. خيوط سوداءظيور 
C. .تمفيا مباشرة 
D. شكاًل مبرقشًا. ظيور بقع خضراء فاتحة أو مصفرة عمى األوراق الخضراء يعطييا 

 لصنع لقاح لمرض االيدز ىو: من أىم المقترحات الجديدةُتعد . 02
A. .استخدام فيروس الماعز 
B. .استخدام البريونات 
C. .استخدام الفيرويدات 
D.  الحمض النووي.استخدام 

 تعرف الخاليا الجذعية بأنيا:. 04
A. .خاليا تنقسم تحت ظروف معينة 
B.  والتكاثر وتجديد نفسيا.خاليا ليا القدرة عمى االنقسام 
C. .صبغيات ال ترى بالعين المجردة 
D. .خاليا ال تنقسم مطمقًا 

 يسمى الدور الثاني من االنقسام الخيطي المتساوي بـــــ:. 22
A. .الطميعي 
B. .االستوائي 
C. .اليجرة 
D. .النيائي 

 يعرف الورم السرطاني بأنو:. 02
A. .انقسامات عشوائية لمخاليا الحية 
B. .خمل في األعراس الذكرية 
C.  انقسامات الخاليا.في  قفتو 
D. خمل في األعراس االنثوية. 
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قراءتيا جيدًا ثم وضع إشارة صح أسئمة يتطمب منك  سبعتتضمن ىذه المجموعة اجملمىعت انثانيت: 
شارة خطأ)√) أمام اإلجابة الخاطئة، وال تترك أي سؤال دون اإلجابة ×( ( مكان اإلجابة الصحيحة وا 

 (درجة لكل سؤال)عميو. 

يحافظ عمى الصيغة الصبغية بسبب حدوث تضاعف لمخاليا االنقسام الخيطي المتساوي .  24
 (.  في الصبغيات في الطور البيني قبل االنقسام)

واضحة جدًا بسبب عدم  مخاليال تكون صبغيات الدور الثاني من االنقسام الخيطي  .25
 وصوليا 

 (.  إلى درجات عالية من التقاصر ) .26
الكولشيسين في انتاج نباتات مضاعفة الصيغة الصبغية كالقمح الرباعي تستخدم مادة   .27

 .(  الصمب)
 .(  من األمثمة عمى الخاليا السرطانية الخبيثة الثآليل)  .28
الفروق بين الخاليا السرطانية الحميدة والخاليا السرطانية الخبيثة ىو أن الخاليا   .29

 (.  تنمو ببطء وال تنتشر في كل مكان) الخبيثةالسرطانية 
استخداميا في التغمب عمى الرفض من أىم المقترحات لالستفادة من الخاليا الجذعية ىو   .30

 .(   ) المناعي
االنقسام الخيطي المتساوي لمخاليا لو أىمية في تأمين الزيادة في عدد الخاليا  ُيعد  .31

 (.   الالزمة لمنمو)

 

 

 ...................األسئمة انتيت................                      
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 (4املهحق )                                         

 نالختبار انتحصيهي اإلجاباث انصحيحت مفتاح 

 )انقبهي، انبعدي، املؤجم(

االختيار من متعدد والتي تضم مفتاح اإلجابات الصحيحة ألسئمة : المجموعة األولى
  :كاآلتي( سؤااًل وىي 23)

 A B C D رقم السؤال

4 √    
0  √    
2   √  
1    √ 
1   √  
1  √   
1 √    
1   √  
1 √    

42  √   
44    √ 
40   √  
42  √   
41   √  
41   √  
41 √    
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41   √  
41    √ 
41    √ 
02 √    
04  √   
00  √   
02 √    

 أسئمة( 7والتي تضم ) خطأ( -)صوابألسئمة مفتاح اإلجابات الصحيحة المجموعة الثانية: 
 وىي كاآلتي: 

 خطأ صواب رقم السؤال
01 √  
01  √ 
01 √  
01  √ 
01  √ 
01 √  
22 √  
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 (5) مهحق رقم                                                 

 معامالث انسهىنت وانصعىبت ملفرداث االختبار انتحصيهي                    

 معبمل الصعىبة معبمل السهىلة عذد اإلجببة الخبطئة عذد اإلجبببت الصحيحة رقم السؤال

1 11 02 2.09 2.13 

0 19 00 2.93 2.29 

9 11 02 2.09 2.13 

0 10 01 2.02 2.22 

1 13 14 2.05 2.11 

2 10 01 2.02 2.22 

3 11 02 2.09 2.13 

4 14 13 2.11 2.05 

5 12 15 2.02 2.10 

12 14 13 2.11 2.05 

11 02 11 2.13 2.09 

10 15 12 2.10 2.02 

19 19 00 2.93 2.29 

10 12 15 2.02 2.10 

11 11 02 2.09 2.13 

12 10 01 2.02 2.22 

13* 10 09 2.90 2.22 

14 19 00 2.93 2.29 

15* 11 00 2.91 2.25 

02 12 15 2.02 2.10 

01 01 10 2.22 2.02 

00 09 10 2.22 2.90 

09 00 19 2.29 2.93 

00* 11 00 2.91 2.25 

01 02 11 2.13 2.09 

02* 11 00 2.91 2.25 

03 09 10 2.22 2.90 

04 00 11 2.25 2.91 

05 01 10 2.22 2.02 

92 09 10 2.22 2.90 
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 (6)  مهحق رقم                                              

 معامالث متييز مفرداث االختبار انتحصيهي                       

 رقم السؤال
 عذد اإلجبببت الصحيحة للمجمىعتيه العليب والذويب

 التمييزمعبمل 
 (10الدنيا )           (10العليا )             

3 12 0 2.12 

2 11 9 2.22 

1 5 1 2.99 

4 4 0 2.99 

5 3 0 2.01 

6 4 9 2.01 

7 4 0 2.12 

8 5 9 2.12 

9 3 9 2.99 

31 5 1 2.99 

33 4 9 2.01 

32 12 1 2.01 

31 4 0 2.12 

34 5 9 2.12 

35 3 2 2.14 

36 5 0 2.14 

37 5 9 2.12 

38 12 0 2.01 

39 5 9 2.12 

21 4 0 2.99 

23 3 0 2.01 

22 12 0 2.12 

21 3 0 2.01 

24 3 9 2.99 

25 4 0 2.99 

26 5 9 2.12 

27 12 0 2.22 

28 12 0 2.12 

29 12 9 2.14 

11 5 9 2.12 
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 (7) املهحق    
 انثانىي انعهمي حنى اسرتاتيجيت حم املشكالث انثانيمقياس اجتاهاث طهبت انصف   

 
 عزيزي الطالب/ الطالبة.

 امأل الفرغات اآلتية:
 االسم.........................
 المدرسة.......................
 الصف .......................
 الشعبة........................

 الجنس: ذكر )   (..... أنثى )   (.
 انتعهيماث:

حل المشكالت ومادة  ةفيما يمي مجموعة من العبارات المتعمقة بطبيعة اتجاىاتك نحو استراتيجي    
( في مكان عمم األحياء واألرض، والمطموب منك أن تقرأ كل عبارة جيدًا  ثم تضع عالمة )

اإلجابة الذي تراه مناسبًا، وذلك إلى يسار كل عبارة، وال تترك أي عبارة دون اإلجابة عنيا. عممًا أن 
 .  اجابتك لن تستخدم اال في مجال البحث العممي... شاكرًة تعاونكم

 : مثال
 .شعرت بالسعادة عند التعمم باستراتيجية حل المشكالت -1

 ( كما يأتي:محايد( ضع اإلشارة في المربع الذي يقابل خيار )محايدفإذا كان اختيارك )     
 معارض محايد موافق رقم العبارة

1    
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احملىر األول: االجتاه حنى انتعهم باسرتاتيجيت حم  م
 املشكالث.

 معارض محايد موافق

      يجعمني التعمم باستراتيجية حل المشكالت أنتبو أكثر. 3
     يكسبني التعمم باستراتيجية حل المشكالت معمومات أكثر. 2
التعمم  باستراتيجية حل المشكالت يجعمني احتفظ بالمعمومات  1

 أكثر.
   

التعمم  باستراتيجية حل المشكالت يجعمني أفيم المعمومات  4
 بشكل أكبر. لي المقدمة

   

يساعدني التعمم  باستراتيجية حل المشكالت عمى التعاون  5
 اإليجابي مع زمالئي.  

   

يساعدني التعمم  باستراتيجية حل المشكالت عمى حل مشكالت  6
  واألرض.تعممي لمادة عمم األحياء 

   

التعمم  باستراتيجية حل المشكالت أفضل من الطريقة التقميدية في  7
 .تعمم مادة عمم األحياء واألرض

   

    التعمم  باستراتيجية حل المشكالت يجعمني أصغي أكثر لمدّرسي. 8
أرغب أن يطبق التعمم باستراتيجية حل المشكالت في جميع المواد  9

 الدراسية. 
   

    يوفر التعمم باستراتيجية حل المشكمة التشويق في عممية التعمم. 31
    التعمم باستراتيجية حل المشكالت سياًل ومفيدًا. 33
    يساعدني التعمم  باستراتيجية حل المشكالت  عمى تطوير تعممي 32
    التعمم  باستراتيجية حل المشكالت بشكل دائم. أفضل 31
باستراتيجية حل المشكالت عمى معرفة نقاط يساعدني التعمم   34

 .وقوتي في التعمم ضعفي
   

يجعمني أتعرف عمى مصادر  التعمم  باستراتيجية حل المشكالت 35
 جديدة لمتعمم.
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    : االجتاه حنى مادة عهم االحياء واألرضنياحملىر انثا ة
مادة عمم األحياء واألرض عند دراستيا وفق استراتيجية  حببتأ 

 ألنيا: حل المشكالت
   

    .أصبحت ممتعة 16
    توفر أنشطة متنوعة. 17
    أصبحت مشوقة. 18
    أصبحت مفيومة. 19
    واضحة المعمومات. 20
     .مرتبطة بالواقع 23
    الحياتية.تتضمن مجااًل واسعًا الكتساب الخبرات  22
    .أحب قراءة الموضوعات المتعمقة  بمادة عمم األحياء واألرض  21
    األحياء واألرض. مأنوي التخصص مستقباًل بمادة عم 24
أكثر من المواد مادة عمم األحياء واألرض  أفضل دروس  25

 األخرى. 
   

نترنت عن المواضيع الخاصة بعمم األحياء أفضل البحث في األ 26
 رض.واأل

   

    .  مادة عمم األحياء واألرضالممل في دروس  جدأ 27
    تتميز مادة عمم األحياء واألرض بسيولة الفيم والتطبيق. 28
    تعبر مادة عمم األحياء واألرض من أكثر المواد ارتباطًا بالواقع 29
    تتيح  مادة عمم األحياء واألرض مجااًل واسعًا لمتفكير والتأمل. 11
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Summary 

I. Introduction Research And His Problem: 

    Because Of The Concentration Of Science About The Learners And Their 

Environment And Contact With Reality Of Their Lives And Health Problems Existing In 

That Environment, It Is Important To Give Science And Widespread Interest In Teaching 

And Selection Methods And Effective Strategies, In Particular Problem-Solving, Because 

Effective Teaching Is Based On Activities Directed, And On The Grounds That The 

Activities Education Plays A Key Role In Student Learning By Connecting The Lesson 

Process And The Social And Natural Life Of The Students Of The Importance Of These 

Activities, Particularly In Solving Problems To Take Hold Of Learning Among Students 

Strategy, Thus Creating Motivation, Attention And Thrill To Them, Which It May Avoid 

A Lot Of Problems That Result From The Implementation Of These Activities In A 

Traditional Way. From The Above It Can Propose A Solution Is The Following 

Question: 

What Is The Impact The Use Of Problem-Solving In The Development Of The 

Collection Of The Second Row Secondary Scientific Article In Biology And Earth And 

Their Attitudes Towards Students Of Strategy?. 

Second, The Importance Of Research: The Importance Of Research In The Following 

Points: 

 Focuses On The Development Of Students' Skill In Solving Problems By 

Adopting Steps Of Scientific Thinking, Through Their Study Subjects Biology 

Strategy Of Solving Problems, Which Is Thus In Line With Recent Trends In The 

Ministry Of Education, Which Focuses On The Adoption Of Skill Entrance As 

One Of The Basic Entrances In Teaching And Building National Curriculum. 

 May Benefit Those In Charge Of Curriculum Development To Include A Solution 

To The Problems In The School Curriculum And Teacher Training To Raise The 

Level Of Their Performance In The Development Of Teaching Biology Programs 

Strategy. 

 The Introduction Of A Procedural Model For How To Use The Problem-Solving 

Its Steps And Basic Elements In The Teaching Of Biology Through The 

Experimental Design Of Some Of The Lessons From The Book Of Biology Grade 

Ii Secondary Science After The Drafting Of Content In The Form Of Problems 

Challenging The Students' Thinking, Teachers May Be Useful In The 

Development Of Their Methods Of Teaching And Methods Of Strategy Tsamehm 

To Teach. 

 The Lack Of Studies On Problem-Solving In The Teaching Of Biology And Earth 

Strategy By The Limits Of Science Researcher. 

 Can Benefit Results In The Adoption Of New Bases In The Evaluation Of Student 

Achievement Through Tests That Are Set Up And Focused On The Higher Levels 

Of Thinking In Cognitive Domain Models. 

 Find Offers A Number Of Proposals In The Light Of The Findings Can Reduce 

The Difficulties In The Application Of Problem-Solving In Schools Strategy. 
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Third: The Objectives Of The Research: 

   Attml Main Objective To Look At: Know The Impact Of The Use Of Problem-Solving 

In The Development Of The Collection Of The Second Row Secondary Scientific Article 

In Biology And Earth And Their Attitudes Towards Students Strategy. Branching From 

The Main Objective Of The Sub-Goals Of The Following: 

 The Design Is Based On The Use Of Problem-Solving In Academic Achievement 

In The Development Of Material Biology And Earth And Their Attitudes 

Towards The Second Grade Secondary Students Of The Scientific Strategy Of 

The Research Sample Educational Program. 

 Know The Impact Of The Use Of Problem-Solving Strategy In The Development 

Of Academic Achievement In The Research Sample Material Biology Students 

And Members Of Earth, Compared With Traditional Methods. 

 Know The Impact Of The Use Of Problem-Solving In Students' Attitudes Toward 

Learning Development Strategy Substance Biology And Earth Using A Problem-

Solving Strategy Compared With Traditional Methods. 

Iv Research Hypotheses: Hypotheses Were Tested At A Level Of Significance (0.05). 

 There Is No Difference Statistically Significant Between The Mean Scores Of 

Students In The Experimental Group And The Control Group Score Students On 

Achievement Test Substance Biology And Earth In Direct Telemetric Attributed 

To The Variable Of The Teaching Strategy. 

 There Is No Difference Statistically Significant Between The Mean Scores Of The 

Experimental Group Students On Achievement Test Substance Biology And The 

Earth In The Two Measurements Cardiac Direct And Post Attributed To Variable 

Teaching Strategy. 

 There Is No Difference Statistically Significant Between The Mean Scores Of The 

Control Group Students On Achievement Test Substance Biology And The Earth 

In The Two Measurements Cardiac Direct And Post Attributed To Variable 

Teaching Strategy. 

 There Is No Difference Statistically Significant Between The Mean Scores Of The 

Experimental Group Students To Gauge Students' Attitudes Towards The Use Of 

Problem-Solving In The Two Measurements Cardiac Direct Strategy And Post 

Attributed To Variable Teaching Strategy. 

 There Is No Difference Statistically Significant Between The Mean Scores Of 

Male Students In The Experimental Group And The Experimental Group Degrees 

Female Students On Achievement Test Substance Biology And Earth In Direct 

Dimensional Measurement. 

 There Is No Difference Statistically Significant Between The Mean Scores Of The 

Experimental Group Students On Achievement Test Substance Biology And The 

Earth In The Two Measurements Posttest And Delayed Due To The Continuing 

Impact Of The Tutorial Month After The End Of The Application. 

 There Is No Difference Statistically Significant Between The Mean Scores Of The 

Control Group Students On Achievement Test Substance Biology And The Earth 
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In The Two Measurements Posttest And Delayed Due To The Continuing Impact 

Of Traditional Methods After The End Of The Month Of Application. 

V. Search Tools: 

    To Achieve The Objectives Of The Research And To Identify The Impact Of The Use 

Of Problem-Solving In Academic Achievement In The Development Of Material 

Biology And Earth At The Second Row Secondary Students Of The Scientific Strategy, 

The Researcher Set Up The Following Tools: 

I. Tutorial According To The Strategy Of Solving Problems. 

Second Test Grades (Tribal / Posttest / Deferred). 

Iii Gauge Students' Attitudes Toward Problem-Solving Strategy. 

Vi Research Sample: 

The Sample Of The Final Search Of (83) Students, Divided Into Two Groups (42) 

Students Experimental Group Of Them (20) Male And 22 Female Students, And (41) 

Students Of The Control Group Of Them (22) Male And 19 Female Students  .  

Vi Research Methodology: 

The Researcher Used The Descriptive Analytical Method Where The Researcher 

Through This Methodology Collects Data From The Second Row Secondary Science 

Students Through The Use Of Achievement Test And Measure Students' Attitudes 

Toward Learning Material Biology And Earth Using A Problem-Solving Strategy, Then 

The Categorization And Analysis Of These Data Using Appropriate Statistical 

Treatments And Draw Results. And Experimental Approach As Requiring The Nature Of 

The Research And Achieve Its Objectives Using The Experimental Method, And 

Especially As It Is Mainly Based On The "Experimenter's Ability To Control The 

Circumstances Surrounding The Phenomenon A Pre-Planned Manner And Stems From 

The Principle That The Impact That Their Mutant In Mutant Other Traceable To Isolate 

These Two Altolten And Their Study. 

Vii Search Results: 

The First Result: The Presence Of Statistically Significant Differences Between Mean 

Scores Of Students In The Experimental Group And The Control Group Score Students 

On Achievement Test Substance Biology And Earth In Direct Dimensional Measurement 

Is Attributed To The Variable Of The Teaching Strategy. 

Second Result: The Existence Of Significant Differences Between The Mean Scores Of 

The Experimental Group Students On Achievement Test Substance Biology And The 

Earth In The Two Measurements Tribal Direct And Post For The Benefit Of The 

Dimensional Application. 

Third Result: The Presence Of Statistically Significant Differences Between The Mean 

Scores Of The Control Group Students On Achievement Test Substance Biology And 

The Earth In The Two Measurements Cardiac Direct And Post Attributed To Variable 

Teaching Strategy. 

Fourth Result: The Presence Of Statistically Significant Differences Between The Mean 

Scores Of The Experimental Group Students To Gauge Students' Attitudes Towards The 

Use Of Problem-Solving In The Two Measurements Cardiac Direct Strategy And Post 

Attributed To Variable Teaching Strategy. 
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Fifth Result: There Were No Statistically Significant Differences Between The Mean 

Scores Of The Experimental Group And Male Students Of The Experimental Group Of 

Female Students On Achievement Test Substance Biology And Earth In Direct 

Dimensional Measurement. 

Sixth Result: The Presence Of A Statistically Significant Difference Between The Mean 

Scores Of The Experimental Group Students On Achievement Test Substance Biology 

And The Earth In The Two Measurements Posttest And Delayed. 

Seventh Result: The Presence Of A Statistically Significant Difference Between The 

Mean Scores Of The Control Group Students On Achievement Test Substance Biology 

And The Earth In The Two Applications Posttest And Delayed. 

 


