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 ممخص الرسالة بالمغة العربية

( في تنمية TBLاستراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة ) توظيؼبياف أثر  ىدف الدراسة:
 المفاىيـ وميارات التواصؿ العممي لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي.

ات التواصؿ أداة تحميؿ المحتوى، اختيار لممفاىيـ العممية، بطاقة مبلحظة لميار  أداة الدراسة:
 العممي.

طالبة مف طالبات الصؼ التاسع األساسي مف مدرسة النصيرات ( 54) عينة الدراسة:
 أ -اإلعدادية المشتركة 

 .اعتمدت الباحثة المنيج الوصفي والمنيج التجريبي منيج الدراسة:

 أىم نتائج الدراسة:

متوسطات درجات   بيف (α ≤ 0.05)توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -1
المجموعة التجريبية، والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار المفاىيـ العممية لصالح المجموعة 

 التجريبية.

بيف متوسطات درجات  (α ≤ 0.05)توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -2
التواصؿ العممي  المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي لبطاقة مبلحظة ميارات

 لصالح المجموعة التجريبية.

  أىم توصيات الدراسة:

ضرورة استخداـ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة في تنمية المفاىيـ العممية وميارات  -
 التواصؿ في تدريس موضوعات أخرى.

 فة.المختم لميارات التواصؿ العممي في المراحؿ التعميمية ضرورة تضميف الكتب المدرسية -

التعمـ المرتكز عمى الميمة، المفاىيـ العممية، ميارات التواصؿ  استراتيجية) كممات مفتاحية: 
 العممي، الصؼ التاسع األساسي(.
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Abstract 

 

Study aim: The study aimed to investigate the impact of using the task-based 

learning (TBL) strategy in developing the scientific concepts and communication 

skills among female ninth graders. 

Study tool: Content analysis tool, scientific concepts test, and observation card for 

scientific communication skills 

Study sample: (54) female ninth graders from Al-Nuseirat Coed-Prep – A School 

Study approach: The researcher adopted the experimental approach and the 

descriptive approach. 

Study most important findings: 

1. There were statistically significant differences at the level of significance (α ≤ 

0.05) between the mean scores of the experimental group and those of the control 

group in the post application of the scientific concepts test in favor of the 

experimental group. 

2. There were statistically significant differences at the level of significance (α ≤ 

0.05) between the mean scores of the experimental group and those of the control 

group in the post application of the observation card of the scientific 

communication skills in favor of the experimental group. 

Study most important recommendations: 

- It is necessary that the task-based learning strategy utilized in the development of 

scientific concepts and communication skills be used in teaching other subjects. 

- It is necessary that the school textbooks be included scientific communication skills 

in different stages. 

 Keywords: (task- based learning strategy, scientific concepts, scientific 

communication skills, ninth grade) 
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 مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه ٹٱٹٱُّٱ
 [11]المجادلة :  َّ مث هت مت هب مبهئ
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 ِْلىَدْاءُ ا

ىذه الحياة ، صراع وسبلـ ، أفراح وأتراح ، وتحديات واستسبلـ ىي مزيج مف ىذا وذاؾ، ولكف 
 تجد لؾ مف ىذا كمو مخرجًا لتقوؿ أنا ىنا.... فأاألجدر واألحؽ باالحتراـ 

ثمرىا وطيرىا.... يمر طيؼ األحباب سريعًا.... ثـ يدرؾ أنيا مف يمتمؾ شجرة المجد بزىرىا و 
 وأدعية قرت بيا عيوف األحباب ...........  األصحابثمرة جاد بيا 

  منقد البشرية وشفيعيا.. بمغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة وتركيا عمى المحجة
 هلل وسبلمو عميو...البيضاء ال يحيد عنيا إال ىالؾ إلى رسولنا الحبيب محمد صموات ا

 عية وصؿ صداىا عناف السماء دأ ،عطاء ببل حدود، رمزًا لمحب والحناف، بسمة الحياة
 جنات الخمد  وأسكنيماراجية متوسمة عمى أف أكوف إلى روح والٌدي الطاىرتيف غفر اهلل ليما 

  مسؾ وعنبر وذكرى طيبة ظؿ عبقيا وسيظؿ عمى مر الزماف إلى روح أعمامي الطاىرة
حمد " و عمي الدكتور " حسف أحمد حمد " رحميـ اهلل وأسكنيـ فسيح  أبو عرفات"  عمي
 جناتو.

 الطاىرة والقمب الدافئ، رفيقة الدرب، إلى مف حبيا يجري في عروقي ويميج بذكرىا  األيدي
 فؤادي إلى أختي الغالية " رفقة ".

 ي خير سند ومبلذ، مف أعيش معيـ وبجوارىـ، تمؾ القموب الطيبة التي دعمتني وكانت ل
 إلى إخوتي " نبيؿ، شريؼ، سميـ، نبيمة " وأبنائيـ بارؾ اهلل فييـ وأطعميـ مف ثمار العمـ.

  عزتي وفخاري، إلى مف توجيـ اهلل بالييبة والوقار إلى مف عمموني معنى الحب والعطاء
إلى خالي الدكتور " مسعود عمي حسف " وزوجتو عمتي األستاذة " ممكة أحمد حمد " 

 فظيما اهلل ورعاىما..ح

  ،األخوات المواتي لـ تمدىف أمي، إلى مف تحميف باإلخاء وتميزف بالوفاء، إلى ينابيع الصدؽ
 إلى مف معيف سعدت وبرفقتيف في دروب العمـ سرت إلى صديقاتي.

  ىويتي وعنواني إلى فمسطيف الحبيبة بمدنيا وقراىا وشوارعيا ومساجدىا وكنائسيا ورجاليا
طييا بفاليا، إلى مف ترعرع تحت سمائيا وحطت أرجمو عمى أرضيا، إلى مراونسائيا وأط

 البواسؿ رمز شموخيا وعزتيا.

إليكـ جميعًا أىدي ىذا البحث المتواضع الذي أسأؿ اهلل أف ينفع بو الجميع وأف يجعمو خالصًا 
 لوجيو الكريـ.
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 شكٌر وتقدير

سػػبحانو لجػػبلؿ وجيػػو وعظػػـ سػػمطانو وصػػبلة الحمػػد هلل حمػػدًا يميػػؽ بنعمػػو عمينػػا وشػػكرًا وثنػػاًء لػػو 
 وتسميمًا يميؽ بسيدنا محمد وصحبو الغر المياميف...

خراج بحثي إلى حيػز  فالحمد والشكر أواًل وأخيرًا هلل رب العالميف الذي مكنني مف إتماـ دراستي وا 
ال يشػكر " مػف ال يشػكر النػاس  (صمى اهلل عميػة وسػمـ)الوجود.. وانطبلقًا مف قوؿ رسولنا الكريـ 

 اهلل " 
 واألخػػبلؽمنػػارة العمػػـ  اإلسػػبلميةبجزيػػؿ الشػػكر والعرفػػاف لمصػػرح العممػػي العظػػيـ الجامعػػة  أتقػػدـ

 والديف ممثمة في إدارتيا وعمادة الدراسات العميا عمى إتاحة الفرصة لنيؿ درجة الماجستير...

رسػالتي... لمػا  الػدكتور محمػد عسػقوؿ، المشػرؼ عمػى األستاذأتوجو بعميؽ شكري وعرفاني إلى 
رشػػػادات كانػػػت سػػػببًا مػػػف أسػػػباب نجػػػاح ىػػػذه الرسػػػالة فجػػػزاه اهلل عنػػػي خيػػػر  قدمػػػو مػػػف نصػػػائح وا 

 ...الجزاء

كما أخص بالشكر واالمتناف األستاذة الدكتورة فتحية المولو لمػا قدمتػو مػف نصػيحة ومسػاعدة فػي 
 اختيار عنواف ىذه الرسالة أساؿ اهلل الشفاء العاجؿ ليا...

األسػتاذ الػدكتور/ صػبلح  األفاضػؿ لجنػة المناقشػة كػؿ مػف األسػاتذةلشػكر والعرفػاف كما أخػص با
 لقبوليـ مناقشة ىذه الرسالة فميـ كؿ شكر وتقدير. الدكتور/ محمد أبو عودة و الناقة 

منػػػى أبػػػو شػػػاويش التػػػي سػػػاعدتني فػػػي إعػػػداد  المعممػػػة الفاضػػػمة/وأقػػػدـ خػػػالص شػػػكري وتقػػػديري 
 ىا اهلل عني خير الجزاء. فجزا، أدوات الدراسة تطبيؽو 

 \كما ال يفوتني أف أشكر أبناء إخوتي حسػف نبيػؿ حمػد، فاطمػة شػريؼ حمػد، لمػا بػذلوه مػف جيػد
 ىذه الرسالة فميـ خالص حبي وأصدؽ دعواتي... إتماـوتقديـ المساعدة في 

 لة.وأخيرًا أتوجو بالشكر والعرفاف إلى كؿ مف كاف لو دور قريب أو بعيد في إتماـ ىذه الرسا

أساؿ اهلل العظيـ أف أكوف قػد وفقػت فػي ىػذه الرسػالة فمػا كػاف مػف توفيػؽ فمػف عنػد اهلل ومػا كػاف 
 إلػػػىمػػػف زلػػػؿ أو خطػػػأ أو نسػػػياف فمػػػف نفسػػػي ومػػػف الشػػػيطاف واهلل مػػػف وراء القصػػػد وىػػػو اليػػػادي 
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 األول الفصل
 اْلطار العام لمدراسة

 -مقدمة: 0.0

في ظؿ االنفجار المعرفي الذي يحيط بنا مف كؿ مكاف، أصبح التغير المتسارع سمة مف سمات 
ر الذي نعيش فيو، الذي يعتبر أحد مقومات التقدـ العممي والتكنولوجي، وىذا بدوره يمقي العص

 عمى المجتمعات العديد مف التحديات لمحاؽ بركب التقدـ، ومواكبة التدفؽ المعموماتي.
عمى التربية بصفة عامة، وتدريس  كبير عبإلى وجود ولقد أدى ىذا التدفؽ المعرفي والتقني 

خاصة مف أجؿ أف يتكيؼ الفرد ويستطيع أف يتفاعؿ مع ىذه المنتجات والمبتكرات العموـ بصفة 
الجديدة، لذا فإف تدريس العموـ يكتسب أىمية خاصة مف خبلؿ إسيامو في تحقيؽ مجموعة مف 
األىداؼ التربوية وكذلؾ إكساب الطمبة عددًا مف المعارؼ والميارات واالتجاىات المناسبة 

 لطبيعة العصر.

، وتدريس العموـ بشكؿ خاص، أف التعميـ بوجو عاـ عمىالتربويوف في التربية العممية ويؤكد 
بؿ ىو عممية تيتـ بنمو الطالب )عقميا ، المتعمـ)الطالب( إلىليس مجرد نقؿ المعرفة العممية 

ووجدانيا ومياريًا( وبتكامؿ شخصيتو مف مختمؼ جوانبيا. فالميمة األساسية في تدريس العمـو 
ـ الطمبة كيؼ يفكروف، ال كيؼ يحفظوف المقررات والمناىج الدراسية عف ظير قمب ىي تعمي

دراكيادوف فيميا  ، أو توظيفيا في الحياة. ولعؿ معمـ العموـ ىو المفتاح الرئيسي لتحقيؽ ذلؾ وا 
فأحسف المناىج والكتب والبرامج والنشاطات العممية المدرسية ... قد ال تحقؽ أىدافيا ما لـ يكف 

العموـ متميزا مميما في طريقة تدريسو وأسموب تعميمو واستخداـ وسيمتو ... معوضا أي  معمـ
المادية والفنية  واإلمكاناتنقص أو تقصير محتمؿ في المناىج والكتب والبرامج المدرسية 

 .(133ـ، ص2005، األخرى )زيتوف

لتقدـ التكنولوجي إف االىتماـ بتدريس العمـو اليوـ أصبح حاجة ممحة وليس ترفًا في ظؿ ا
والمعرفي الكبير الذي يشيده القرف الحالي، ولقد آمنت بذلؾ كؿ المجتمعات المتقدمة منيا 
والنامية، وترجمت ذلؾ اإليماف إلى واقع ممموس مف خبلؿ اىتماميا بتدريس العمـو بطرائؽ 

ة والميارة تعكس طبيعة تمؾ المواد وتساعد عمى تخريج أجياؿ متسمحة بالعمـ والمعرف وأساليب
نو ألجدر بنا ونحف في العالـ العربي أف نيتـ أيضًا بذلؾ فنعمؿ عمى تطوير طرؽ  والقيمة، وا 

 ،أمبو سعيدي والبموشيتدريسنا لمعموـ مف خبلؿ المحتوى والوسائؿ واألساليب التدريسية. )
 (.12ـ، ص2009
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نظـ أفكار الفرد ومدركاتو والمفاىيـ ىي إحدى مراتب التصنيؼ الميمة في البناء المعرفي والتي ت
وبياناتو عف الظواىر المحددة، كما أف المفاىيـ تساعد الفرد وتزيد مف قدرتو عمى تعمـ كمية 
غير محدودة مف أساسيات المعرفة ويعتبر تكويف المفاىيـ العممية وتنميتيا لدى الطمبة أحد 

ر مف أساسيات العمـ أىداؼ تدريس العموـ في جميع المراحؿ العمرية المختمفة، كما تعتب
والمعرفة العممية التي تفيد في فيـ ىيكمو العاـ وفي انتقاؿ أثر التعمـ، وليذا فإف تكويف المفاىيـ 
العممية وتيذيبيا لدى الطمبة عمى اختبلؼ مستوياتيـ التعميمية يتطمب أسموبًا تدريسيًا مناسبًا 

 (.80ص ،ـ2001، زيتوفبيا )يتضمف سبلمة تكويف المفاىيـ العممية وبقائيا واالحتفاظ 

، وتذكر المعرفة، وتعد المفاىيـ مف أىـ جوانب تعميـ العموـ لما ليا مف أىمية في تنظيـ الخبرة
ويؤكد التربويوف عمى أىمية ، وتسييؿ الحصوؿ عمييا، وربطيا بمصادرىا، ومتابعة التصورات

عمـ بوضوح كما أف وضوح المفاىيـ العممية حيث المفاىيـ العممية تسيؿ عمى الطمبة فيـ ال
 واالستيعاب وتحقيؽ التفاىـ والتواصؿ العممي.، المفاىيـ والمصطمحات ضروري لمفيـ

ويحقؽ تعمـ المفاىيـ معيار وظيفية المعمومات، فيي تساعد التبلميذ عمى فيـ وتفسير كثير مف 
اـ المعمومات في األشياء، التي تثير انتباىيـ في البيئة، كما أنيا تزيد مف قدرتيـ عمى استخد

 فييمواقؼ حؿ المشكبلت، ويؤدي تعمـ المفاىيـ إلى تعمـ التبلميذ بصورة فاعمة وسميمة، لذا 
الذىنية، وتبقى وثيقة الصمة بالحياة  لمعممياتالنقدية الثابتة القيمة بالنسبة  العممةتعتبر بمثابة 

 (.97، صـ2002، أحمد) التمميذ يحياىاالتي 

ومعمميف االرتقاء  ومشرفيفالمسؤوليف عف مناىج العموـ مف مطوريف وترى الباحثة أف عمى 
والنيوض بأساليب وطرؽ تدريس العموـ بما يناسب البيئة المدرسية والفمسفية بوجو عاـ وقطاع 

معمـ العموـ عمى أف يركز عمى دور الطالب في استنتاج المعمومة  يسعيغزة بوجو خاص وأف 
التي تطرد الرتابة والممؿ ويسعى إلى تنمية المفاىيـ واألفكار  وأف تكوف حصتو مميئة باألساليب

 بطريقة تنسيؽ مع تراكميتو واستمرارية العمـ.

( أنو قد جرت محاوالت عديدة لبمورة استراتيجيات تنفيذية 120ـ، ص2008وقد أكد خطابية )
األساسية لمنظرية يتبعيا المعمـ في حجرة الصؼ ليدرس تبلميذه المفاىيـ العممية وفؽ المرتكزات 

البنائية، وتؤكد ىذه االستراتيجيات عمى الدور النشط لمتبلميذ في التعمـ، حيث يقوـ المعمموف 
يقوـ المتعمموف بإجراء  حيثبإجراء العديد مف النشاطات والتجارب العممية لمتبلميذ في التعمـ، 

تؤكد عمى المشاركة  العديد مف النشاطات والتجارب العممية في مجموعات أو فرؽ عمؿ، كما
 الفكرية الفعمية في النشاط بحيث يحدث تعمـ ذو معنى قائـ عمى الفيـ.
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وقد أكدت العديد مف الدراسات واألبحاث عمى دور استراتيجيات التعمـ الحديثة في تنمية 
وجود فرؽ مف ذات داللة  إلىـ( التي توصمت 2015 ،أبو جمنبوالمفاىيـ العممية كدراسة )

( ـ2012 ،قورةأبو )تنمية المفاىيـ العممية يعزى الستخداـ نموذج وودز ودراسة في  إحصائية
في تنمية المفاىيـ العممية يعزى لتوظيؼ  إحصائيةوجود فروؽ ذات داللة  إلىالتي توصمت 
إلى فاعمية استراتيجية شكؿ البيت الدائري  أشارت( التي ـ2012 ،مينا)، ودراسة(برنامج الكورت

فاعمية المدخؿ   إلى أشارت( التي ـ2013 ،)الشرباصييـ، وكذلؾ دراسة في تنمية المفاى
 الجمالي في تنمية المفاىيـ.

فإف الباحثيف في ميداف التربية أولوا موضوع  حالياونظرًا ألىمية التواصؿ في مجاؿ التربية  
اصؿ التواصؿ أىمية قصوى وأعدوا عنو البحوث المتعددة، وتأتي أىمية التواصؿ مف كوف التو 

قد وجد عند وجود البشرية في نشأتيا  إنسانييفيد المتعمميف في صور عدة فاالتصاؿ نشاط 
األولى وقد استخدـ اإلنساف والقبائؿ البشرية عممية االتصاؿ عبر آالؼ السنيف، كي يفيموا 

 بعضيـ البعض وقد تنوعت أشكاؿ التواصؿ وتطورت عند وجود البشرية حتى ىذا اليوـ.

جوىر الحياة اإلنسانية بجانبيا الفردي والجماعي فبل حياة لئلنساف بدوف االتصاؿ فاالتصاؿ ىو 
 والتواصؿ.

( أف التواصؿ عممية ىادفة ومحفزة لئلبداع، إذ أصبحت Atlay, 2006, p130أشار أتبلي )
 مياراتو بعدًا رئيسيًا في تصميـ المقررات التعميمية في كافة المراحؿ التعميمية.

(: أف التواصؿ مف طبيعة العمـو وممارستو يعتبر 131-145ص ص  ـ،2001)وقد رأت راسيؿ 
مف أسس البناء العممي وأف مف نتائجو ظيور العمـ الكوكبي والطفرة في العموـ البيولوجية منذ 

في تكنولوجيا المعمومات  اليائؿأواسط التسعينات وىذا النمط العممي السريع ارتبط بالتقدـ 
كتروني وانتشار المعمومات بيف العمماء مف خبلؿ قنوات االتصاؿ الرسمية والشبكات والنشر اإلل

)المعمومات المنشورة( والقنوات غير الرسمية ولطالما كاف االتصاؿ حاجة ضرورية لؤلفراد عمى 
" إن التصال عَلقة نفسية اجتماعية ( 28، صـ2012 ،محمودمر األزمنة والعصور، يقوؿ )
األساس الوحيد لممعرفة واالتصاؿ،  ىوفالوعي  مشاركة والتفاعل "مستمرة تستدعي الرغبة بال

ففي االتصاؿ نجد إلزاما عميؾ أف تفيـ رغبتؾ في أف تجعؿ الشخص اآلخر واعيًا بشيء ما 
تريد أف تخبره بو أو أف تؤثر عميو فاالتصاؿ ركيزة ميمة في العبلقات االجتماعية بيف اإلنساف 

 جماعات التي ينتمي إلييا وعمى مر العصور.وأخيو اإلنساف، وبينو وبيف ال
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( أف عممية التواصؿ ليست باألمر اليسير الذي ال يحتاج 204ـ، ص2005ويرى قاسـ والنقبي )
تتـ داخؿ بيئة الصؼ بطريقة تمقائية، والحقيقة أنيا عممية معقدة،  أنيامجيود، فقد يظف  إلى

امتبلكو لميارات التواصؿ،  إلى، كما تحتاج إدراؾ المعمـ لجوانبيا المختمفة إلىومركبة وتحتاج 
وميارات إدارية، وال يقتصر األمر عند ىذا الحد، إنما عمى المعمـ تنمية ميارات التواصؿ لديو 

 ولدى طبلبو.

(: إلػػػػػػى أىميػػػػػػػة العبلقػػػػػػة بػػػػػػيف اسػػػػػػتراتيجيات الػػػػػػػتعمـ 2-55ص ص  ،ـ1999وأشػػػػػػار بيجػػػػػػات )
 الثقافػػػػػػة العمميػػػػػػة لممتعممػػػػػػيف وتعتمػػػػػػد ىػػػػػػذه والتفػػػػػػاعبلت الصػػػػػػفية المفظيػػػػػػة، ودورىػػػػػػا فػػػػػػي تنميػػػػػػة 

 العمميػػػػػػة عمػػػػػػى ضػػػػػػرورة تواجػػػػػػد الػػػػػػدوافع إلنجػػػػػػاز الميػػػػػػاـ التواصػػػػػػمية، ومنيػػػػػػا الػػػػػػدوافع الجوىريػػػػػػة 
(Motivation Intrinsic اتجاىػات  –( وتؤكد أيضػًا عمػى الخصػائص الداخميػة لمفػرد )حاجػات
الخصػػائص والعوامػػؿ  ( وتؤكػػدExintrinsic Motivationوالغيػػر جوىريػػة ) (احتػػراـ الػػذات –

 المشاركة(. –العقاب  –الخارجية لمفرد )الثواب 

( عمى 286-277ص ص  ـ،1998( و نصر )109ص ـ،2006ويتفؽ كؿ مف المفتي )
ضرورة تزويد اإلنساف العربي بميارات التواصؿ مف خبلؿ التعمـ وضرورة ثقؿ كؿ مف المعمـ 

 والمتعمـ بما يجري حوليما مف تغير وتطور مستمريف.

( إلى التدريس عمى أنو عممية اتصاؿ وتواصؿ بيف المدرس 326ص ـ،2012محمود ) وينظر
والطمبة يحاوؿ فييا المدرس إكساب الطمبة الميارات والخبرات التعميمية المطموبة ويستخدـ طرقًا 

 ووسائؿ وأساليب تعينو عمى تحقيؽ ذلؾ.

لمشاكؿ العممية ومساعدتيـ عمى وبما أف الطبلب يدرسوف العموـ لتزيد مف قدرتيـ عمى حؿ ا
تطبيقيا في مواقؼ الحياة اليومية ولمتمكف مف الميارات األساسية وتنمية مقدرتيـ عمى تطبيؽ 
التجارب العممية وقراءة الجداوؿ والرسوـ بأشكاليا المختمفة إلنجاز مثؿ ىذه األىداؼ وغيرىا 

 ( بتصرؼ.190، صـ1998 ،سدرةيتطمب منيـ إدراؾ لغة العموـ )

حيث أف ىذه الميارات )القراءة، الكتابة، التحدث، االستماع( ليا تأثير كبير في كشؼ 
التصورات الخطأ ومعالجتيا حيث تضح أماـ الطالبة فرصة في امتبلؾ تمؾ األنماط جميعيا 
ومعرفة نوع الميارة التي تعاني الطالبة مف ضعؼ فييا مف أجؿ تنميتيا ومساعدة المعممة في 

 معالجتيا.

التواصؿ العممي إال أف أغمب الدراسات تناولت التواصؿ الرياضي أو  أىميةى الرغـ مف عم
 ـ(2015 ،مسمـ)، (ـ2012 ،العتاؿ)، (ـ2018 ،)النحاؿوالتكنولوجي مثؿ دراسة  اإللكتروني
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 ،عبد الجميؿ)، (ـ2013 ،فتح اهلل)، (ـ2014 ،عابد)]التي تناولت التواصؿ الرياضي ودراسة 
، وبذلؾ لـ يحظ التواصؿ العممي بنصيبو مف ىذه اإللكترونيتناولت التواصؿ التي  [(ـ2012

وأشكالو لدى  وأنواعوالدراسات لذلؾ قامت الباحثة بدراسة موضوع التواصؿ العممي ومياراتو 
 الطالبات.

وكما سبؽ الحديث عنو مف أىمية المفاىيـ العممية وعممية االتصاؿ والتواصؿ كاف البد مف 
ريس العموـ ألف العموـ يعتبر مادة منظورة تسعى لمواكبة التطور باستخداـ دمجيا في تد

 االستراتيجيات التي تنمي تدريس مياراتو.

ولقد نشأت العديد مف االستراتيجيات التي تخدـ التربية وتسعى إلى تنمية المواد الدراسية وكاف 
 Task- Based- Learning ((TBLمف ضمنيا استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة 
 وتعتبر ىذه النظرية جديدة ومفيدة في تدريس العموـ.

Task- Based- Learning (TBL )وتتميز استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة 
Strategy بأنيا تساعد المعمـ في تصميـ التدريس حيث يحقؽ أىداؼ المقررات الدراسية، كما ،

مـ الذاتي، والمرونة في التطبيؽ، واالستخداـ حسب أنيا ذات كفاءة عالية، وتؤكد عمى التع
(، أنو عندما يسمح المعمـ 54، صـ1999(، وقرر )بيجات، Winnips, K.,2005الموقؼ )

بعمميات المشاركة المباشرة لمطالب في العممية التعميمية، أو يمنح الطالب وقتًا حرا لمعمؿ في 
عية الطالب لمتعمـ، أو يمنح الطالب وقتًا حرًا المياـ التعميمية، مف شأنو العمؿ عمى إثارة داف

لمعمؿ في المياـ التعميمية، مف شأنو العمؿ عمى إثارة دافعية الطالب لمتعمـ، وتجدر اإلشارة إلى 
ف تيتـ بتنمية ميارات الحوار، والتساؤؿ، والمبلحظة، أأنو لكي تكوف المياـ فعالة ومؤثرة، يجب 

 ، والقراءة، والكتابة، واالستقصاء العممي، وحؿ المشكبلت.والتمخيص، واالستنتاج، واالستماع

(، إلى أف دور استراتيجية التعمـ المرتكز إلى Liu, C.C., 2000, 481:992وأشار ليو )
ثراء الجانب      المعرفيالميمة في تعمـ ميارات الكتابة تساعد المتعمـ عمى ترتيب وتنظيـ أفكاره، وا 

المعنى لبعض النصوص والمواقؼ، كما أف ليا مردودًا جيدًا في لو، وتساعده عمى التجربة ذات 
العقمية لديو، وفي ظؿ السعي الحثيث مف الباحثيف الستخداـ  العممياتسموكو العممي، وتنمية 

 ,Smith, B., 2003استراتيجية التعمـ المرتكز إلى الميمة في التعميـ فقد نادى سميث )

 -Task- Basedالميمة ) إلىجية التعمـ المرتكز ( إلى ضرورة الدمج بيف استراتي29:53

Learning Strategy وبيف ميارات التواصؿ، وأطمقت عمييا المياـ التواصمية ،)
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(Communicative Task Type حيث تمارس ميارات التواصؿ المفظي المختمفة مف ،)
 عبًل واضحًا.قراءة وتحدث واستماع وكتابة أثناء القياـ بالمياـ، وأثبت ذلؾ فعالية وتفا

الباحثة بوجود مشكمة حقيقية أثناء تدريسيا لمادة العموـ المست تدني  إحساسمف خبلؿ 
مـو وكانت مف عفي التحصيؿ بمادة ال وتدنيوضعؼ ميارات التواصؿ العممي لدى الطالبات 

لعدـ اىتماـ المعمميف  إضافةالمفاىيـ العممية لدى الطمبة، أىـ أسباب ذلؾ طريقة تكويف 
 تواصؿ العممي مف قراءة وكتابة وتحدث واستماع.بال

وكذلؾ بناًء عمى آراء بعض مشرفي ومعممي العمـو والذيف أكدوا عمى ضرورة تنمية ميارات 
 التواصؿ العممي باستخداـ نماذج وأساليب تدريس مختمفة.

 وبناًء عمى ما سبؽ ذكره، جاء الشعور الحقيقي لمشكمة الدراسة.

 -مشكمة الدراسة: 0.7

( في TBLىذه الدراسة الكتشاؼ أثر توظيؼ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة ) تسعى
 تنمية المفاىيـ وميارات التواصؿ بالعمـو لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي.

 -وتتحدد مشكمة الدراسة بالسؤال الرئيس التالي:

ة المفاىيـ وميارات ( في تنميTBLما أثر توظيؼ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة )
 التواصؿ العممي لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي؟

 -ويتفرع السؤال الرئيس السابق إلى األسئمة الفرعية التالية:
ما المفاىيـ العممية المتضمنة في وحدة أجيزة جسـ اإلنساف بمنياج العموـ لطالبات الصؼ  -1

 التاسع؟.

 يتيا لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي في العموـ؟.ما ميارات التواصؿ العممي المراد تنم -2
درجات  بيف متوسط (α ≤ 0.05)ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -3

المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار المفاىيـ 
؟.  العممية في العمـو

بيف متوسط درجات  (α ≤ 0.05)حصائية عند مستوى داللة ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إ -4
درجات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لبطاقة مبلحظة  توسطالمجموعة التجريبية وم

 ميارات التواصؿ العممي في العموـ؟.
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 -فروض الدراسة: 0.4
 -لإلجابة عن أسئمة الدراسة تم صياغة الفرضيات التالية:

درجات  يبيف متوسط (α ≤ 0.05)لة إحصائية عند مستوى داللة ال توجد فروؽ ذات دال -1
.  المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار المفاىيـ العممية في العمـو

درجات  يبيف متوسط (α ≤ 0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -2
البعدي لبطاقة مبلحظة  ميارات التواصؿ العممي المجموعة التجريبية و الضابطة في التطبيؽ 

 في العموـ.

 -أىداف الدراسة: 0.3
 -تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيق األىداف التالية:

بناء قائمة بالمفاىيـ العممية المتضمنة في وحدة أجيزة جسـ اإلنساف مف منياج العمـو  -1
 لمصؼ التاسع األساسي.

المراد تنميتيا لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي في  بناء قائمة بميارات التواصؿ العممي -2
 العموـ.

( في تنمية المفاىيـ TBLثر استخداـ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة )أالكشؼ عف  -3
 العممية في وحدة أجيزة جسـ اإلنساف لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي.

( في تنمية ميارات TBLكز عمى الميمة )ثر استخداـ استراتيجية التعمـ المرتأالكشؼ عف  -4
 التواصؿ العممي لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي.

 -أىمية الدراسة: 0.5
 -ترجع أىمية الدراسة إلى العتبارات التالية:

االستجابة إلى دعوة التربوييف الستخداـ استراتيجيات تدريس منظمة الخطوات مثؿ  -1
ف التعمـ، ودفع عمميات التطوير في مجاؿ تدريس ( وذات فعالية في تحسيTBLاستراتيجية )

 العموـ.
متواصؿ العممي بوحدة أجيزة وبطاقة مبلحظة لتوفر ىذه الدراسة اختبارًا لممفاىيـ العممية  -2

 جسـ اإلنساف تفيد مشرفي ومعممي العموـ إلعداد اختبارات مقننة.

معدًا وفؽ مراحؿ استراتيجية  توفر ىذه الدراسة دليبًل لممعمـ لوحدة أجيزة جسـ اإلنساف -3
(TBL )يؤدي إلى تنمية المفاىيـ وميارات التواصؿ العممي لدى طالبات بطريقة فعالة  والذي
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دروس في مادة العموـ في المراحؿ التعميمية المختمفة عمى نمط  إعدادالمعمميف مف  تمكف
 دروس الدليؿ.

التعميمية بأىمية المغة العممية في تعمـ  يةالعممقد تفيد ىذه الدراسة المعمميف والقائميف عمى  -4
.  العمـو قد تساعد ىذه الدراسة في فتح آفاؽ جديدة في مجاؿ تدريس العمـو

 -حدود الدراسة: 0.2
 -الباحثة في ىذه الدراسة بالحدود التالية: التزمت

بالمنطقة  (أ -طالبات الصؼ التاسع األساسي بمدرسة )النصيرات اإلعدادية المشتركة  -1
 (.2016/2017البريج  في الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ ) –عممية النصيرات الت

 الوحدة الثانية )أجيزة جسـ اإلنساف( مف كتاب العموـ لطالبات الصؼ التاسع األساسي. -2

استخداـ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة في تنمية المفاىيـ وميارات التواصؿ لدى  -3
 األساسي الواردة في الوحدة موضوع الدراسة. طالبات الصؼ التاسع

 -مصطمحات الدراسة: 0.2
 -(:TBLاستراتيجية التعمم المرتكز عمى الميمة )

المتتالية  واإلجراءاتىي استراتيجية تدعـ التعمـ الذاتي ترتكز عمى مجموعة مف الخطوات 
 إكسابذ مف أجؿ التي تنفمرحمة ما بعد الميمة( -مرحمة تنفيذ الميمة-)مرحمة ما قبؿ الميمة

نجازالمتعمميف مجموعة مف الميارات المتكاممة وتتطمب فيـ   مياـ معينة ذات ىدؼ ومعنى. وا 

 -المفاىيم العممية:

ىو مجموعة مف التصورات الذىنية التي تتكوف مف تحديد الخصائص المشتركة لمظواىر العممية 
 المتضمنة بوحدة أجيزة جسـ اإلنساف لمصؼ التاسع األساسي.

 -ارات التواصل العممي:مي

ىو قدرة الطالبات عمى تبادؿ المفاىيـ والمفردات واآلراء العممية مع اآلخريف باستخداـ لغة 
سميمة سواء كاف ذلؾ مف خبلؿ القراءة أو الكتابة أو التحدث أو االستماع وذلؾ مف خبلؿ 

 (.TBLتوظيؼ استراتيجية التعمـ القائـ عمى الميمة )
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 -اسي:الصف التاسع األس

ىو أحد صفوؼ المرحمة األساسية مف مراحؿ التعميـ التي تبدأ مف الصؼ األوؿ حتى الصؼ 
 ( عاـ.16( إلى )14العاشر  وتتراوح أعمار الطالبات مف بيف )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني  2
 اْلطار النظري
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 الفصل الثاني
 ريـــار النظــــــاْلط

ة إلى تنمية المفاىيـ العممية وميارات التواصؿ العممي لدى طالبات تسعى ىذه الدراس
(، لذلؾ فإف TBLالصؼ التاسع األساسي باستخداـ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة )

ىذا الفصؿ ييدؼ إلى دور استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة في تنمية المفاىيـ العممية 
لؾ مف خبلؿ بياف طبيعة استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة، وميارات التواصؿ العممي وذ

وتوضيح ماىية المفاىيـ العممية، وتحديد ميارات التواصؿ العممي وسبؿ تنميتيا، ولتحقيؽ ذلؾ 
 تـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى ثبلثة محاور عمى النحو التالي:

 (.TBLالمحور األوؿ: استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة ) -1
 المحور الثاني: المفاىيـ العممية. -2
 المحور الثالث: ميارات التواصؿ العممي. -3

 وسنتناول ىذه المحاور بشيء من التفصيل.

 (:TBLالمحور األول: استراتيجية التعمم المرتكز عمى الميمة ) 7.0
عداد جيؿ نإف النظرة لتدريس العمـو تتجو في اآلونة األخيرة إلى أىمية الت   مية البشرية وا 
قؼ، ومتواصؿ عمميًا مع مصادر المعرفة والتعمـ المتعددة، بغرض مواجية تحديات وتغيرات مث

المستقبؿ وتطور الحضارات، والتفاعؿ مع ثورة المعمومات والمعرفة المتدفقة، ويساعد في ذلؾ 
معمـ يتواصؿ بكفاءة عالية وتفاعمية مع طبلبو، مف خبلؿ استخداـ استراتيجيات تدريس مبتكرة 

التعميـ الذاتي، وتحقؽ ميارات التواصؿ العممي ومنيا استراتيجية التعمـ المرتكز عمى تنمي 
 (.TBLالميمة )

 ما ىو التعمم القائم عمى الميمة: 7.0.0

إف التعمـ القائـ عمى الميمة ىو نموذج تعمـ لو أوجو تشابو مع التعمـ القائـ عمى حؿ المشكمة    
و نظاـ متكامؿ مع منيج تعميـ وتعمـ متعدد ولكف لو أيضًا صفات مميزة خاصة بو، إذ أن

 Bonces, Bonces:2010التخصصات ويوفر لمطبلب فرص تعمـ غنية في مجاالت مختمفة )

p 166. في مواقؼ  وضعيـ( في عممية التعمـ القائـ عمى الميمة فإف الطبلب عادة ما يتـ
 صعبة.
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زمة لحؿ المشاكؿ، وفي بعض يجب عمى الطبلب تحميؿ المشكمة بأنفسيـ وتعمـ المعرفة البل
األحياف يحتاج الطبلب لمجموعات تعاونية لحؿ المشكمة، في استراتيجية التعمـ ىذه فإف 
الطبلب يتعمموف في مواقؼ صعبة وينمي المعمموف اىتماميـ بعممية التعميـ، وفي الوقت نفسو 

لميمة فإف تركيز يقوـ الطبلب بتأسيس إطارىـ المعرفي الخاص بيـ، في التعمـ القائـ عمى ا
المتعمميف يكوف عمى مياـ حقيقية التي تحفز مصمحة الطبلب، الميمة تحفز الطالب لتعمـ 
المزيد، ويقر التعمـ القائـ عمى الميمة بالحاجة لممعرفة، ليس فقط كيفية القياـ بشيء بؿ أيضا  

لمتعمقة بالميمة و األساسيات لمفعؿ المطموب وتتضمف أيضًا تطوير الكفاءات العامة ا المبادئ
( في التعمـ القائـ عمى الميمة فإف Whitehead, 1932مثؿ العمؿ كعضو في فريؽ وفقًا )

التعمـ ينتقؿ مف السياؽ األولى لمميمة و الذي يمثؿ مركز التعميـ إلى سياؽ أخر حيث يمكف 
الفصؿ و المعارؼ والميارات، عمى النقيض مف تمقي المعرفة الغير فعالة في  المبادئتطبيؽ 

الفعاؿ ويكوف ىو  بالتعميـالمسيطر فيو المعمـ، فإف ىذا األسموب في التدريس يزود الطالب 
 محوره.

ويعتقد الباحثوف أف القمؽ يكوف أقؿ وفعالية التعميـ تكوف أكثر إذا لـ يكف شكؿ المغة بحد ذاتو 
ح ذات مغزى وأكثر أولوية إذا كاف ىناؾ تعميمات قائمة عمى الميمة فإف عممية تعمـ المغة تصب

طبيعية، تعتبر ىذه الميمة حاليًا مف أكثر الوسائؿ فعالية لتعزيز اكتساب لغة ثانية )عممية( في 
في  المتعمميف( إف اشتراؾ Richards, Rodgers. 2004, p223الفصوؿ الدراسية وفقًا لػػ )

 عمؿ ميمة يوفر سياؽ أفضؿ لتفعيؿ عمميات التعمـ.

 (.TBLراتيجية التعمم المرتكز عمى الميمة )لست المفاىيميالتأصيل  7.0.7

( TBLظيرت محاوالت عديدة لتعريؼ مصطمح الميمة، والتعمـ المرتكز عمى الميمة )      
 وبياف ذلؾ عمى النحو التالي:

(Nunan, 1989, p10 اعتبر أف المقصود بميمة أنيا "جزء مف العمؿ داخؿ الفصوؿ :)
نتاج أو التفاعؿ في المغة إعممية الفيـ والتبلعب أو الدراسية والذي يشترؾ المتعمميف في 

 المستيدفة في حيف يكوف التركيز عمى المعنى وليس الشكؿ.

( بأنو TBL(: التعمـ المرتكز عمى الميمة )Harden, R.M, 1996, 7:13فقد عرؼ )
ألنو  استراتيجية عممية تطبيقية فعالة، ونمط تربوي ىاـ إلحداث التحوؿ في التربية والتعميـ،

يعمؿ عمى التعزيز الميني لممعمـ والتركيز عمى التعمـ، واألخذ عمى التعمـ، واألخذ باألسباب 
 والقرائف، مما يؤدي إلى تحقيؽ األىداؼ المرجوة.
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: مدخؿ التدريس القائـ عمى أسموب المناقشة وتحميؿ الميمة (180ـ، ص2000)حبيب وعرؼ
لى مياـ فرعية، ثـ يقوميا المعمـ بمجموعة مف إلى اعتبار الدرس ميمة رئيسية، وتحميميا إ

 األسئمة المتنوعة في نياية كؿ منيا.

(: عدة تعريفات متنوعة لمميمة والتعمم المرتكز إلى Hadley, G, 2000كما ورد في تقرير )
 (, ذكرىا مجموعة من الباحثين كما يمي:Task or TBLالميمة )

و ىادؼ يقوـ فيو المتعمموف باستخداـ المغة في ( لمميمة: بأنيا نشاط موجWillisتعريؼ ) -1
تحصيؿ مخرجات حقيقية، باستخداـ مصادر لغوية متنوعة ذات مغزى أو ىدؼ، وذلؾ لحؿ 

 المشكبلت، وعمؿ األلغاز واألحاجي، وابتكار األلعاب، والمساىمة في مقارنة الخبرات.
صغير مف العمؿ ينجز  (، بأنو جزءTBL(: تعريؼ التعمـ المرتكز الميمة )Longشرح ) -2

أو في صورة مجموعات صغيرة في مناخ مف الحرية  اآلخريفمف خبلؿ الفرد نفسو أو 
 واالستقبللية في التنفيذ لمحصوؿ عمى الثناء أو الكفاءة.

(، إلى رؤية مختمفة لمتعمـ المرتكز عمى Richards, Platt, & Weberوأشار كؿ مف ) -3
 كاالستجابةلفعؿ الذي يعكس نتائج المعالجات والفيـ المغوي (، بأنيا النشاط أو اTBLالميمة )

االعتبار إلنجاز  في يؤخذحيث تتطمب الميمة مف المعمـ أف يضع مواصفات لما يجب أف 
تماـ الميمة.  وا 

( أنشطة ذات معنى، تتمحور TBLأف التعمـ المرتكز عمى الميمة ) (:Skehanورأى ) -4
مة، الذي يرى أف عمميات التعمـ أساسًا يجب أف تتمركز حوؿ مدخؿ التعمـ المرتكز إلى المي

 حوؿ التعمـ مف خبلؿ العمؿ في المقاـ األوؿ، مما يعزز ويشجع التطوير.
( وضـ بيف تعريؼ الميمة، Willis & Skehan(: بالربط بيف تعريؼ )Hadlyوقاـ ) -5

ىو: مجموعة أو ( TBL(، في تعريؼ إجرائي شامؿ بأف )TBLوالتعمـ المرتكز عمى الميمة )
سمسة متتالية ومتعاقبة مف األنشطة الصفية تتطمب مف المتعمميف أف يعمموا في ضوء المغة 
اليادفة، بغرض إعدادىـ لمواجية التحديات الوظيفية الخاصة بالعالـ الحقيقي، وتتضمف بذلؾ 

التطبيقية حاجاتيـ الكتشاؼ المادة العممية بصورة جديدة، وكذلؾ ميارات القراءة التقنية أو 
 لبلنتقاؿ لمصؼ األعمى، وتقييـ الميمة يكوف مف خبلؿ النتائج التي تـ التوصؿ إلييا.

(: أف المياـ ليا أىمية في كافة عناصر العممية 53-56ص ص  ـ،2001)الخميسي ورأى 
 ، ألنيا مفوبيئاتيـالتعميمية إلدارة التعمـ بنجاح، وتحقيؽ أفضؿ النتائج، والتواصؿ مع المتعمميف 

المداخؿ الجديدة التي تؤكد عمى أىمية التعاوف، واحتراـ قيمة العمؿ الفردي والجماعي، 
 واالىتماـ باإلنجاز واألداء الفاعؿ.
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 مف خبلؿ استعراض التعريفات السابقة ترى الباحثة أف:

( تعتبر الدرس ميمة رئيسية واألىداؼ مياـ TBLاستراتيجية التعمـ القائـ عمى الميمة ) -1
 فرعية.

 االستراتيجية عبارة عف خطوات مرتبة ومتتالية. -2

 نحو ىدؼ معيف. ةالمياـ عبارة عف أنشطة موجي -3

 المياـ مصممة لتسييؿ مشاركة الطالبات في أنشطة ذات مغزى. -4

 تقـو االستراتيجية عمى العمؿ الفردي أو الجماعي واالىتماـ باإلنجاز واألداء الفاعؿ. -5

لستراتيجية التعمم المرتكز لباحثة إلى التعريف اْلجرائي التالي في ضوء ما سبق توصمت ا
 :(TBL)عمي الميمة 

المتتالية  واإلجراءاتىي استراتيجية تدعـ التعمـ الذاتي ترتكز عمى مجموعة مف الخطوات    
 إكسابالتي تنفذ مف أجؿ مرحمة ما بعد الميمة( -مرحمة تنفيذ الميمة-)مرحمة ما قبؿ الميمة

نجازيف مجموعة مف الميارات المتكاممة وتتطمب فيـ المتعمم  مياـ معينة ذات ىدؼ ومعنى. وا 

 (:TBLخطوات تنفيذ استراتيجية التعمم المرتكز عمى الميمة ) 7.0.4

تتضمف استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة مجموعة مف الخطوات تـ تحديدىا      
-33 ـ، ص ص 1999)جابر،( وHuffman& Bray, 1996باالستعانة بدراسة كؿ مف )

( Winnips, 2005( و)Mwrphy, 2005( و)Printer, 2006, pp615-630( و)26
 :( فيما يميKeorney,2006, pp229-259و)

 -(:The pre-Task stageمرحمة مل قبل الميمة ) -1

 أعدادوىي المرحمة التي تسبؽ أداء الميمة، تعتمد عمى المعمـ بصورة كبيرة، حيث يتـ فييا     
 وتصميـ إطارًا عامًا لمميمة وكيفية تنفيذىا ويتـ فييا:

  تحديد عنواف أو موضوع الميمة )عنواف الدرس( ويمي ذلؾ القراءة العممية الدقيقة  
 )الدرس( وتحديد محتواه، وعناصره اليامة التي يجب التركيز والتأكيد عمييا.

 ادتو، حيث يمكف تنويع المياـ انتقاء نوع أو نمط الميمة التي تتناسب مع طبيعة الدرس وم
داخؿ الدرس الواحد أو جعميا نمطًا واحدًا حسب رؤية المعمـ، وطبيعة المادة العممية، 
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استذكار، ميمة حوارية أو مناقشات،  أووتتعدد أنماط المياـ حيث منيا: )ميمة دراسية 
 الخ(ميمة تطبيقية أو عممية، ميمة مرجعية تتضمف الرجوع لمصادر المعمومات، ...

 .جرائية  تحديد األىداؼ الرئيسة مف الميمة بحيث تكوف شاممة لمدرس، ومتنوعة وا 

  يقسـ المعمـ المياـ حسب حجـ الدرس، وموضوعو إما في صورة ميمة واحدة رئيسة أو
تقسيـ الدرس )الميمة الرئيسة( إلى مجموعة مف المياـ الفرعية، ويعدد األىداؼ الخاصة 

عممية في ضوء ذلؾ حيث تكوف الميمة إما في صورة موقؼ، أو بكؿ منيا وتصاغ المادة ال
تعريؼ، أو مشكمة، أو سؤاؿ مفتوح النياية أو محدد النياية، أو فقرة قرائية قصيرة مف 

 الدرس ...الخ.

  ،تعييف الوسائط التعميمية واألدوات التي ستساعد في إنجاز المياـ سواء كانت أجيزة عرض
 ارب عممية،...إلخ.أو مواد لمعرض، أو أدوات تج

  يتأكد المعمـ مف مناسبة تمؾ المياـ لمستوى الطبلب، ويحدد كيفية تنفيذىا إما في صورة
 فردية أو في صورة مجموعة صغيرة.

  التقويـ في نياية كؿ ميمة، ويكوف في صورة شفيية أو كتابية، ويتكوف مف أسئمة
مة واستيعاب مادتيا العممية عمى موضوعية أو مقالية ...إلخ، لمتأكد مف إنجاز الطالب لممي

 أفضؿ صورة.

 -(:Durting The Task Stageمرحمة تنفيذ الميمة ) -2 

أي مجموعة الخطوات التي تمارس أثناء القياـ بالميمة، ويكوف لمطبلب الدور األساسي     
واألكبر في األداء، ويتوقؼ دور المعمـ عمى التوجيو وتوضيح الغموض وتشجيع الطبلب عمى 

 -، وفييا:اإلنجازرعة س

  ،يقوـ المعمـ بإعطاء التعميمات واإلرشادات لمطبلب عف كيفية تنفيذ الميمة، واليدؼ منيا
 يـ ألدائيا.تالتمييد ليا، وتييئ

  تتوزع المياـ عمى الطبلب بحيث ال يتـ االنتقاؿ مف ميمة إلى أخرى إال بعد االنتياء مف
 التي سبقتيا.

 -:تواصل التالية بكل ميمةويتم التأكيد عمى ميارات ال

يستمع الطبلب لممعمـ بإنصات وىو يمقي عمييـ عنواف الميمة والتعميمات، وكذلؾ األسئمة  -1
 الشفيية وأيضًا يستمعوف لمرفقاء أثناء المناقشات والحوارات.

 يمخص الطبلب في كراستيـ أىـ ما تـ استيعابو عف موضوع الدرس )الميمة الرئيسة(. -2
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عمـ أوراؽ العمؿ التي تحتوي الميمة فيقرأىا الطبلب قراءة صامتو بصورة فردية أو يوزع الم -3
 جماعية ثـ تدار الحوارات، والمناقشات بينيـ.

 بعد ذلؾ يمخص الطبلب المادة العممية التي اكتسبوىا مف خبلؿ الميمة. -4
 وتوليد األفكار مف خبلؿ ميارات التواصؿ العممي. اإلبداعيعزز المعمـ  -5
التفسير، المبلحظة، واالستنتاج، والتنبؤ، يركز المعمـ عمى ضرورة االستعارة مف عمميات ) -6

 والتفكير( أثناء تنفيذ الميمة.
 يعد المعمـ أنشطة في نياية محؿ الميمة ليتأكد مف استعادة الطبلب مف المادة العممية. -7
 اإلجاباتباالستعانة بنماذج  أوشر يستفيد الطالب مف التغذية الراجعة في بيئة التعمـ المبا -8

 وغيرىا مف الوسائؿ فإف لـ تساعد ىذه الوسائؿ الطالب في تعديؿ التعميـ يمجأ لممعمـ لممساعدة.
بعد انتياء المياـ في الدرس يكوف قد تـ استيعاب موضوع الدرس ويناقشيـ المعمـ بيا  -9

 شفييًا وكتابيًا.
 -(:The post-Task Stageمرحمة ما بعد الميمة ) -3
وىي مرحمة التأكيد مف النتائج واألداء بصورة عامة لممياـ، ومدى تحقيقيا لؤلىداؼ، وتكوف   

في صورة )التقويـ النيائي لكؿ عناصر الدرس، مقترحات الطبلب ومنظوراتيـ المستقبمية 
ورؤيتيـ الخاصة عف موضوع الدرس، تطبيقات ذلؾ في الواقع وذكر نماذج وأمثمة حياتية، 

عداد األبحاث والتقارير، مناقشات وحوارات داخؿ الفصؿ يقودىا المعمـ، تعزيز أداء الطبلب إ
المتفوقيف والمتميزيف في تنفيذ المياـ، واستيعاب المادة العممية، وتشجيع اآلخريف لبذؿ قصارى 

 .جيدىـ في المياـ القادمة(

 -(:TBL)عوامل مؤثرة في نجاح استراتيجية التعمم المرتكز عمى الميمة  7.0.3

توجد العديد مف العوامؿ المؤثرة في نجاح وتفعيؿ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة       
 :(16ص ـ،2010بصفة عامة وفقًا لما ورد في دراسة )السيد، 

 المعمـ ووضوح تعميماتو ودقتو في إعداد الميمة. -1
يجابيةالطالب  -2 حساسو بالمسؤولية تجاه إتماـ الميمة ا وا   لمكمؼ بيا.وا 
 الميمة موجية أو غير موجية. -3
 مدى صعوبة الميمة. -4
 تكرار الميمة ومدى ما توفره مف القدرة عمى التفاوض. -5
 شكؿ ونمط توزيع المياـ )فردية، في مجموعات صغيرة، تعاونية(. -6
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لقراءة، التحدث، االستماع، االتواصؿ أثناء أداء الميمة مثؿ ) أشكاؿمدى التفاعؿ واستخداـ  -7
 الكتابة، التمثيؿ أو النمذجة ...إلخ(.

الفروؽ الفردية، فالطبلب يتعامموف مع الميمة بشكؿ متفاوت وغير متكافئ حسب معرفتيـ  -8
 السابقة.

 التركيز عمى المعنى والمغة العممية الصحيحة، وتوفير بيئة تعميمية منتجة. -9
 داع، والنقد البناء.تقديـ التغذية الراجعة في وقتيا، وتعزيز اإلب -10
 المحتوى العممي وقابميتو لمصياغة في ضوء استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة. -11
تحديد أىداؼ المياـ بوضوح وشموؿ وتنوع، وأف تكوف قابمة لمتطبيؽ والتقديـ، وتقديميا  -12

 ارة والتشويؽ.ثلمطبلب بنوع مف اإل
 بحيث تتسؽ مع أىدافيا.التقويـ الشامؿ لكافة عناصر الميمة  -13
 التعزيز والتشجيع والتدعيـ والثناء مف المعمـ لمطبلب بعد انتياء المياـ وأثنائيا. -14
، باإلضافة جرائيةاإل، أو استخداـ أنواع متعددة مف األنشطة سواء المرتبطة بالدرس -15

 لبلستعانة بالوسائط التعميمة وتكنولوجيا التعميـ.

 -(:TBLمى الميمة )مميزات التعمم القائم ع 7.0.5

 عمى الميمة بعدة مميزات منيا ما يمي: القائـ تتميز استراتيجية التعمـ 

 التعمـ القائـ عمى الميمة ضروري مف أجؿ نقؿ تركيز عممية التعميـ مف المعمـ إلى الطالب. -1
 يعطي الطالب طريقة مختمفة لفيـ المغة كأداة بداًل مف ىدؼ معيف. -2
 دريس مف المعرفة المجردة إلى التطبيؽ الحقيقي.يمكف أف تجمب الت -3
العمؿ مفيد في تمبية االحتياجات الفورية لممتعمميف إطارًا لخمؽ صفوؼ مثيرة لبلىتماـ وقادرة  -4

 عمى توفير احتياجات الطبلب.
( ما TBLفي ضوء ذلك ترى الباحثة أن من مميزات استراتيجية التعمم المرتكز عمى الميمة )

 يمي:
 لمتعمـ محورًا لمعممية التعميمية مف خبلؿ تفعيؿ دوره عبر مراحؿ االستراتيجية.تجعؿ ا 

  لغة الحوار السميمة  نمويتيح لممتعمـ فرصة الحوار والمناقشة مع زمبلئو مما يساعد عمى
 لديو.

  يساعد الطمبة عمى ربط الجانب النظري مع الجانب العممي وتوظيؼ الخبرات المعرفية في
 حياتيـ.
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 ثارة الدافعية مما يساىـ في تحقيؽ يقدـ ا لمواقؼ التعميمية بطريقة تحث عمى التفكير وا 
 األىداؼ المنشودة بشكؿ فاعؿ.

 -أدوار كل من المعممين والطَلب عند النخراط في عممية التعمم القائم عمى الميمة: 7.0.2

رض التعمـ تتغير أدوار المعمميف والطبلب ضمف منيج التعمـ القائـ عمى الميمة، ويتـ ع     
القائـ عمى الميمة عمى أنو عمؿ تعاوني وغرفة الصؼ تركز عمى الطبلب، يقابؿ المعمميف 
احتياجات واىتمامات عف طريؽ لعب دور الميسريف، فإف المعمميف الذيف ينخرطوف في التعمـ 

 (:Bonces, Bonces, 2010, p167القائـ عمى الميمة )
 يصبحوف قادة ومدراء مجموعة. -1
 مي النقاش.منظ -1
 منظمي المجموعات والعمؿ الزوجي. -2
 مشجعيف )محفزيف( لدمج واشتراؾ الطبلب في أداء الميمة. -3
 مقدـ التغذية الراجعة عند الضرورة . -4

 وبالتالي فإن دور المتعممين بعيد كل البعد عن كونيم متمقين غير فاعمين حيث أن:

 يـ.الطبلب يمعبوف دورًا قياديًا في عممية تعميم - أ

 جزء رئيسي مف عممية التعمـ في الدروس القائمة عمى الميمة. فالطبلب يشكمو  - ب

يحؽ لمطبلب التفاوض حوؿ المحتوى ويتـ التفاوض مف خبلؿ توفير خيارات لممتعمميف،  - ت
مجموعة مف المواضيع ويقرر الطبلب الموضوع  باقتراحعمى سبيؿ المثاؿ يقوـ المعمموف 

 المناسب لمبدء بو.

ركيف في العمؿ الزوجي والعمؿ الجماعي والذي يتطمب التكيؼ مف قبؿ ىؤالء الطبلب مشا - ث
 الطبلب.

، يواجو الطبلب بشكؿ دائـ تحديات يفطر حيث يأخذ الطبلب دور المجازفتحمؿ المخا - ج
 .اليادفةتنطوي عمى استخداـ المغة 

 استغبلؿ كؿ الفرص لتطوير لغتيـ عند القياـ بميمة. إلىيحتاج الطبلب  - ح

ما تقدـ ترى الباحثة أف كؿ مف المعمميف والطبلب في عممية التعمـ القائمة عمى  ومف خبلؿ
 الميمة مسؤوليف عف تطوير التفاعؿ الصفي.
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 المحور الثاني: المفاىيم العممية: 7.7
يري معظـ الباحثيف والميتميف في مجاؿ التربية والتعميـ أىمية التأكيد عمي تعميـ المفاىيـ      

لمفاىيـ تعتبر المبنة األساسية في بناء المعرفة العممية والتي تساعد في فيـ في المنياج ألف ا
العمـ وتطوره. ولذلؾ البد أف تصبح المفاىيـ جزءا مف معرفة الطالب مف خبلؿ ربطيا بأمثمة 

 متنوعة وأساليب متعددة.

ح المعرفة تبرز أىمية المفاىيـ العممية في أنيا تقمؿ مف تعقد البيئة، فيي لغة العمـ ومفتا
العممية، حيث أنيا تنظـ وتصنؼ عددًا كبيرًا مف األحداث واألشياء والظواىر، التي تشكؿ 
بمجموعيا المبادئ العممية الرئيسة والبنى المفاىيمية، التي تمثؿ نتاج العمـ كما تساعد المفاىيـ 

خطابية العممية في حؿ وفيـ المشكبلت، التي تعترض الفرد في مواقؼ الحياة اليومية. )
 (.197ص ،ـ2011 والخميؿ،

، وتشير بعض  ويعتبر تدريس المفاىيـ العممية أحد االتجاىات المعاصرة في تدريس العمـو
ذ أف المفيوـ غالبا ما إأىمية المفيوـ العممي في البنية العقمية لممتعمـ،  إلىالدراسات الحديثة 

 )الفبلح، اظا طويبل بالمادة العمميةيستقر في الذاكرة البعيدة لممتعمـ مما يكسب المتعمـ احتف
 (.236-235ص ص ، ـ2013

 -تعريف المفيوم العممي: 7.7.0

 يحفؿ األدب التربوي بالعديد مف التعريفات الخاصة بالمفيوـ، ومف ىذه التعريفات ما يمي:   

 ( المفيوـ العممي بأنو: " تجريد عقمي لمعناصر 28ـ، ص2009عرؼ األغا والمولو )
 واقؼ أو حقائؽ."المشتركة بيف عدة م

 ( بأنو22ـ، ص2009في حيف عرفو عادؿ ):  العبلقة التي تربط بيف عدة خصائص أو"
ىو تجريد عقمي لمعناصر المشتركة بيف عدة مواقؼ أو حقائؽ وال يفتقر عمى شكؿ الكمية 

 بؿ عمى مضمونيا وما تعنيو."

 مز، أو ( المفيوـ بأنو: "مجموعة مف األشياء أو الر 86، صـ2009عطية ) وعرؼ
الموضوعات، أو العناصر، أو األحداث الخاصة التي يتـ تجميعيا عمى أساس ما بينيا 

 مف الخصائص المشتركة التي تتضمف فئة محددة بموجب معيار محدد."

  كممة أو مصطمح أو عممية تشير  :( المفيوـ العممي بأنو30ـ، ص2009عرفت الناشؼ )و"
 فيمًا خاصيف."إلى مجموعة صفات أو خصائص تعطى معنًا و 
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 (المفيوـ بأنو78، صـ2008يعرؼ زيتوف ):  ما يتكوف لدي المتعمـ مف معني وفيـ يرتبط
 .كممات أو عبارات أو عمميات معينةب

 ( بأنو: " ىي تصور عقمي يعبر عنو مف خبلؿ لفظ 30ـ، ص2005بينما عرفو أبو زايدة )
صفة معينة أو أكثر مع  أو رمز أو مجموعة أشياء وكائنات أو الحوادث التي تشترؾ في

 تجاىؿ الصفات األخرى ".

 ( بأنو: " تجريد لمعناصر التي تشترؾ في عدة 49ـ، ص2005وعرفو أبو جبللة )
خصائص أو صفات، وعادة ما يأخذ ىذا التجريد اسـ أو عنواف يدؿ عميو. ويقصد 

 بالمفيـو مضموف ىذا االسـ وما يعنيو ".

 ( 24ـ، ص2005يعرفو اليويدي )فكرة مجرده تشير إلى شيء لو صورة في الذىف " :بأنو
 وقد تعطي ىذه الفكرة المجردة اسما يدؿ عمييا".

  الظواىر" مجموعة مف  :( إلى أف المفيوـ عبارة عف347ص ـ،2002يشير الحيمة )و 
 والصفات التي تشترؾ فيما بينيا بخاصية معينة عامة أو أكثر، وترتبط بقاعدة معينة ".

 :لتعريفات السابقة ترى الباحثة أنيا اتفقت عمى أنومن خَلل استعراض ا

 .المفيـو العممي يتكوف مف اسـ وداللة لفظية 

 .المفيـو العممي يربط بيف مجموعة مف األشياء التي تشترؾ في صفات معينة 

 .المفيـو العممي مجموعة مف المعمومات )الحقائؽ( أو األفكار 

 و تصور لدى الفرد.المفيـو العممي يرتبط بصورة ذىنية وعقمية أ 

 .المفيـو العممي تجريد عقمي لمجموعة مف الخصائص 

وفي ضوء ما سبؽ توصمت الباحثة إلى التعريؼ اإلجرائي التالي لممفاىيـ العممية" ىو مجموعة 
 المشتركة لمظواىر العممية المتضمنة الخصائصمف التصورات الذىنية التي تتكوف مف تحديد 

وتكوف مف االسـ والداللة المفظية وتقاس  األساسيمصؼ التاسع ل اإلنسافبوحدة أجيزة جسـ 
 بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في اختبار المفاىيـ المعد خصيصًا لذلؾ.

 -تصنيف المفاىيم: 7.7.7

 ( المفاىيـ العممية إلى:28ص ـ،2009صنؼ كؿ مف األغا والمولو )   

التمدد  –حظة المباشرة، مثؿ: )الزىرة مفاىيـ مادية: وتمتاز بأنيا محسوسة تعتمد عمى المبل -1
 التجمد(. –
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 –األيوف  –الذرة ): يؿ والقدرات العقمية العميا، مثؿمفاىيـ مجردة: تعتمد عمى التخ-2
 .(اإللكتروف

مفاىيـ فصؿ: وىي تعرؼ بخاصية واحدة، أو يشترط فييا توافر خاصية محددة، مثؿ: " -3
 ". األيوف عبارة عف ذرة تحمؿ شحنة كيربائية

مفاىيـ ربط: وىي تربط بيف أكثر مف خاصية لممفيوـ، مثؿ " المادة كؿ شيء يشغؿ حيزًا -4
 في الفراغ، ولو ثقؿ ويمكف إدراكو بالحواس ".

، مثؿ " الكثافة ظيرت مف -5 مفاىيـ عبلئقية: وىي تبحث عف عبلقة تربط بيف أكثر مف مفيـو
 خبلؿ العبلقة بيف الكتمة والحجـ ".

التطور، التأيف، )دة: وىي مفاىيـ تعتمد عمى تفسير الظواىر الطبيعية، مثؿ : مفاىيـ معق-6
 .(االنعكاس، االنكسار

 ( المفاىيم إلى:79ص  م,2004وقد صنف زيتون )

 كما في المادة كؿ شيء يشغؿ حيزًا ولو ثقؿ ويدرؾ بالحواس. : مفاىيـ ربط-1
 ؿ شحنة كيربائية مختمفة.كما في األيوف ذرة أو مجموعة ذرات تحم : مفاىيـ فصؿ-2
. :مفاىيـ عبلقة-3  كما في الكثافة كتمة وحدة الحجـو
 كما في الفضة تقع ضمف الفمزات. :مفاىيـ تصنيفية-4
 كما في التغذية والتمثيؿ الضوئي. :مفاىيـ عممية إجرائية-5
 كما في التقدير والميوؿ واالتجاىات. :مفاىيـ وجدانية-6

( في تصنيف 41-42ص ص  م,2001)مع نشوان ( 48ص م,2003ويتفق السيد عمي )
 المفاىيم عمى النحو التالي:

وىي المفاىيـ التي تشتؽ مف المدركات الحسية مثؿ: النبات، الحمض،  مفاىيـ بسيطة: -1
 .اإللكتروفالخمية، 

وىي المفاىيـ التي تشتؽ مف المفاىيـ البسيطة مثؿ: الكثافة،  مفاىيـ مركبة )عبلئقية(: -2
 الجاذبية األرضية، التسارع،...إلخ. السرعة،

وىي المفاىيـ المشتقة مف خصائص تصنيفية مثؿ: الفقاريات  مفاىيـ تصنيفية: -3
 والبلفقاريات، المخموط والمركب، الكائنات البحرية والكائنات البرية ...إلخ.

تكاثر، وىي المفاىيـ المشتقة مف العمميات مثؿ: الترسيب، التقطير، ال مفاىيـ عمميات: -4
 إلخ. التيجيف، النمو، ...
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( ـ2004( وتصنيؼ زيتوف )ـ2009مما سبؽ نجد أف ىناؾ اتفاؽ بيف تصنيؼ األغا والمولو )
في تصنيؼ المفاىيـ حيث صنفا المفاىيـ إلى ستة أنواع، اتفقا عمى تصنيفيا إلى مفاىيـ ربط، 

مفاىيـ عممية )إجرائية(، وفصؿ، وعبلقة، ويرى زيتوف أف األنواع الثبلثة األخرى تتمثؿ في 
وتصنيفية ووجدانية، بينما يرى األغا والمولو أنيا تتمثؿ في مفاىيـ مادية ومجردة ومعقدة، بينما 

( المفاىيـ العممية إلى أربعة أنواع واتفؽ ـ2001( ونشواف )ـ2003صنؼ كبًل مف السيد عمي )
يفية، وعممية وعبلئقية وتتفؽ ( في تصنيؼ المفاىيـ العممية إلى مفاىيـ تصنـ2004مع زيتوف )

الباحثة مع تصنيؼ األغا والمولو ألف المفاىيـ المادية والمجردة والمعقدة قد تكوف إجرائية 
 وتصنيفية ووجدانية.

 خصائص المفاىيم العممية: 7.7.4

ىناؾ بعض الخصائص التي يتصؼ بيا المفيوـ وىي تعطي داللة واضحة عف  طبيعة       
 ،زيتوف(، )78-9ص ص ـ،1999 ،زيتوفأذىاف المتعمميف وقد حدد ) المفيوـ وطريقة نمائو في

 ( خصائص المفاىيـ العممية:28ص ـ،2008 ،األغا والمولو، )(481-482ص ص ،ـ2007

الكثافة(،  –يتكوف المفيـو العممي مف جزأيف: االسـ )الرمز أو المصطمح( مثؿ )الخمية  -1
 نة كيربائية.والداللة المفظية كما في األيوف: ذرة تحمؿ شح

يتضمف المفيوـ العممي تعميمًا: المادة كؿ شيء يشغؿ حيزًا ولو ثقؿ ويمكف إدراكو  -2
 بالحواس.

لكؿ مفيوـ عممي مجموعة مف الخصائص المميزة أو المشتركة والتي يشترؾ فييا جميع  -3
اميا مغطاة أفراد فئة المفيوـ وتميزه عف غيره مف المفاىيـ العممية األخرى مثؿ: )الطيور: أجس

بالريش( ولو خصائص أخرى متغيرة وثانوية كما في اختبلؼ خصائص الطيور في المناقير 
 واألرجؿ والرقبة.

صؼ ومف  إلىتكويف المفاىيـ ونموىا عممية مستمرة ومتدرجة في الصعوبة مف صؼ  -4
د خبراتو مرحمة تعميمية ألخرى نتيجة نمو المعرفة أو نضح المتعمـ بيولوجيًا وعقميًا وازديا

 التعميمية.
( يذكر أن المفاىيم تتمتع بمجموعة من الخصائص وىي 54ص  م,2008أما بطرس بطرس )

  :كالتالي

 المفاىيـ عبارة عف تعميمات تنشأ مف تجريد بعض أحداث حسية وخصائص حاسمة مميزة. -1
 تعتمد المفاىيـ في تكوينيا عمى الخبرة السابقة التي يكتسبيا الطفؿ. -2
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 فاىيـ رمزية لدى الفرد فكؿ رمز لو داللة.الم -3
يتـ انتظاـ المفاىيـ في تنظيمات أفقية أو رأسية، فالتنظيـ األفقي يدؿ عمى وجود بعض  -4

 الخصائص المشتركة ولكف نظرًا الختبلفيا في بعض الصفات فيأتي ىنا التنظيـ الرأسي.
خر مف حيث القدرات العقمية ال يمتمؾ األطفاؿ نفس المفيوـ ألف كؿ طفؿ يختمؼ عف األ -5

 والخبرات التعميمية.
 تتغير المفاىيـ مف البسيط إلى المعقد ومف المحسوس إلى المجرد.  -6
لكي يتعمـ الطفؿ مفيـو عاـ البد أف يتعمـ بعض المفاىيـ الخاصة التي يتكوف منيا المفيـو  -7

 العاـ.
 اطنية خاصة.تستخدـ المفاىيـ بطريقتيف عمى األقؿ ظاىرية عامة وب -8
 إلىتقود  اإليجابيةتؤثر المفاىيـ عمى التوافؽ الشخصي واالجتماعي لمطفؿ، فالمفاىيـ  -9

 سموؾ سمبي غير متوافؽ. إلىأو متوافؽ، أما السمبية تقود  إيجابيسموؾ 
 :( خصائص عامة لممفاىيم العممية وىي112ص  م,2001ويذكر أبو جَللة وعميمات )

سـ )الزىرة، الورقة....(، والداللة المفظية لممفيوـ " المركب: مجموعة يتكوف المفيوـ مف: اال -1
 ذرات متحدة مع بعضيا البعض بنسب وزنية ثابتة ".

 يتضمف المفيـو العممي التعميـ، مثؿ: الطاقة ال تفنى وال تستحدث مف عدـ. -2
وـ " الثديات: المفيوـ العممي لو مجموعة مف الخصائص يشترؾ فييا جميع أفراد فئة المفي -3

 كائنات حية ليا أثداء".

ويتضح مما سبؽ اتفاؽ عاـ بيف الباحثيف عمى خصائص المفاىيـ العممية مف حيث أف لكؿ    
مفيوـ اسـ وداللة لفظية، أف المفيوـ يتعمـ عمى الشيء ويشترؾ فيو أفراد فئة المفيوـ مما يؤكد 

تنشأ فجأة بصورة كاممة الوضوح ولكنيا  أف لممفيوـ صفة االستمرارية والنمو، أف المفاىيـ ال
نما تختمؼ في درجة نموىا  تنمو وتتطور طواؿ الوقت، كما أنيا ال تنمو وتتطور بمعدؿ واحد وا 

 وتطورىا باختبلؼ المفيـو نفسو مثؿ المفاىيـ المادية تتطور أسرع مف المفاىيـ المجردة.

 -مميزات المفاىيم العممية: 7.7.3

متع المفاىيـ العممية بعدة مميزات أعطتيا أىمية كبيرة في مجاؿ ت إلىأشار األدب التربوي   
 -في التالي:110-113) ص ص  ،ـ2001، نشواف) يس وخاصة تدريس العموـ وقد حددىاالتدر 

 .لممفيـو مستويات متعددة وىي ليست ثابتة 

 .مستوي المفيـو الواحد يكوف واحدا لدي جميع التبلميذ في مرحمة معينة 
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 نياية مف التطور رأسيًا و االتساع أفقيًا. المفيـو ليس لو 

  المفيوـ وتطور مستوياتو. إنماء إلىتوظيؼ المفيوـ ىو السبيؿ 

 حؿ المشكبلت. إلىغاية المفيـو الوصوؿ  فإ 

 -التالي:87) ص م,2009) ويضيف امبو سعيدي والبموشي

  باألشياء أو الظواىر أو الحقائؽ اإلنسافالمفاىيـ ىي تمخيص وناتج لخبرة. 

  البعض. بعضياقد تنتج المفاىيـ مف التفكير المجرد أو مف عبلقة الحقائؽ مع 

  لمواقع. فتوغرافيةمدلوالت المفاىيـ تشكؿ تصورنا عف الواقع وليست صور 

 .لمدلوالت المفاىيـ عبلقات أساسية 

 تتحد مدلوالت المفاىيـ في فرع معيف بالنمط الثقافي السائد واذا ما تغير ىذا النمط تغير 
 المدلوؿ.

  ليست مدلوالت المفاىيـ صادقة ولكنيا قد تكوف كافية أو غير كافية لمقياـ بوظائفيا وال
 صحتيا ولكف يمكف التحقؽ مف مدي الثقة فييا. إثباتيمكف 

  مدلوالت المفاىيـ قابمة لممراجعة والتعديؿ نتيجة لنمو المعرفة العممية وتقدميا وأساليبيا
 وتطور أدواتيا.

حثة اتفاؽ الباحثاف عمي أف المفاىيـ العممية ليست ثابتة وقابمة لمتعديؿ والتطوير ويتضح لمبا
وتنتج مف عبلقة الحقائؽ مع بعضيا البعض، وتعتبر لغة التواصؿ بيف األفراد داخؿ ، باستمرار

 المجتمعات العممية وخارجيا.

 -أىمية تعمم المفاىيم: 7.7.5

 في اآلتي: ( أىمية تعمـ المفاىيـ57ص  ـ،2004يورد سبلمة )

 فيا وتقمؿ مف تعقدىا وىي أكثر ثباتًا مف الحقائؽ.المفاىيـ تجمع الحقائؽ وتصن 

 .المفاىيـ تقمؿ مف تعقد البيئة وتسيؿ دراسة الطبلب لمكوناتيا 

 .تعمـ المفاىيـ يساعد المتعمـ عمى التفسير والتطبيؽ ونقؿ أثر التعمـ 

  ائية.يسيـ تعمـ المفيـو عمى القضاء عمى المفظية العشو 

 .تؤدي دراسة المفاىيـ إلى زيادة اىتماـ الطبلب بمادة العموـ وتزيد مف دافعيتيـ 

  تؤدي دراسة المفاىيـ إلى زيادة قدرة الطبلب عمى استخداـ وظائؼ العمـ الرئيسة التي
 تتمثؿ في التفسير والتحكـ والتنبؤ.
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 وذلك ألنيا: أىمية تدريس المفاىيم إلى( 49ص  م,1999وقد أشار النجدي وآخرون )

 أكثر ثباتًا واستقرار مف الحقائؽ العممية الجزئية.-1
 تنمي ممكة التفكير العممي.-2
 أسيؿ تذكرًا مف الحقائؽ العممية.-3
 تساعد عمى التعميـ الذاتي.-4
 الزمة لتكويف المبادئ والحقائؽ والقوانيف والنظريات العممية.-5
 عممية.تعتبر عنصرًا أساسيًا في بناء المناىج ال-6

براىيمأما سعادة,   -أوردوا النقاط التالية ألىمية تدريس المفاىيم وىي: 266)ص ,2011) وا 

  التعمـ. إعادةالتقميؿ مف 

 .تسيـ في بناء المنيج المدرسي بشكؿ مستمر ومتتابع 

 .تنظيـ الخبرة العقمية 

  بذؿ  التفكير واالستقصاء األساسية في المنيج المدرسي، لذا ينبغي أدواتتعتبر مف
تشكيميا وتنميتيا عند التبلميذ السيما وأنيا تبني عادة مف  فيالمزيد مف االىتماـ 

 تصورات تحصيؿ الحواس الخمس ومف الذكريات والتخيبلت ومف نتاج الفكر الخيالي.
 ( أن لتعمم المفاىيم أىمية كبيرة تتمثل في:52ص م,2012ويرى فنونة )

o ة أو الحياتية اليومية التي تصادفو.تساعد المتعمـ عمى حؿ المشكبلت البيئي 

o  تساعد عمى تجميع األشياء وفقًا لخصائص معينة ووضعيا في فئات ذات مسميات خاصة
 بيا وبذلؾ يمكف أف يمتمؾ ميارة التصنيؼ.

o  تساعد عمى التعرؼ عمى المشكبلت الموجودة في الدرس ومف ثـ العمؿ عمى حميا وتقديـ
 السالبة لممفيوـ.أنسب الحموؿ والتخمص مف األشياء 

جدا، وتراكمية البناء، في ضوء ما سبؽ تري الباحثة أف عممية تعمـ المفاىيـ عممية ميمة 
مواقؼ  إلىالتخطيط والتنبؤ، والتنظيـ  والربط بيف األشياء، وانتقاؿ أثر التعمـ  ىوتساعد عم

 جديدة.

اتج التعمـ، واكتسابيا وكذلؾ تكمف أىميتيا أنيا تحتؿ مركز البنية المعرفية وتعتبر أىـ نو 
 وتنميتيا أحد أىداؼ تدريس العمـو في جميع المراحؿ المختمفة.
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ما تقدـ توصي الباحثة بأىمية تطبيؽ االستراتيجيات وطرؽ التدريس الفعالة والمناسبة  ىوبناء عم
 الطمبة المفاىيـ العممية بصورة صحيحة والتي تسيؿ عممية تدريسيا. إكسابالتي تساىـ في 

 -ت تعمم المفاىيم:صعوبا 7.7.2

مما ال شؾ فيو أف عممية تعمـ المفاىيـ تواجو الكثير مف الصعوبات نظرا لدرجة تعقيد    
، وىذا ما دفع الباحثيف لمبحث عف أفضؿ االستراتيجيات الفعالة لتعمـ المفاىيـ.  وصعوبة المفيـو

 -أن من بين الصعوبات في تعمم المفاىيم: 81)ص م,2004) وقد ذكر زيتون
 مجردة، أو معقدة، أو ذات المثاؿ الواحد  أمايعة المفيـو العممي، فبعض المفاىيـ طب

 DNA ،RNAمثؿ: الجيف، األيوف، الطاقة، ،

 المفيوـ أو في الداللة المفظية لبعض المفاىيـ العممية خاصة المفاىيـ  ىالخمط في معن
الناس مثؿ  التي تستخدـ كمصطمحات عممية وأيضا في نفس الوقت كمغة متداولة بيف

 الزىرة، الذرة، الشغؿ، النواة.

  ىأف تعمـ بعض المفاىيـ يعتمد عم ذإالنقص في خمفية الطالب العممية)الثقافية(؛ 
 معرفة بعض المفاىيـ العممية السابقة والتكيؼ معيا.

 .صعوبة تعمـ المفاىيـ العممية السابقة لتعمـ المفاىيـ العممية الجديدة 

 -ما سبق من صعوبات الصعوبات التالية: إلىباْلضافة  40)صم, 2011)يضيف خطابية

 استراتيجيات التدريس المتبعة في تدريس المفيوـ. -1

 معممو العمـو أنفسيـ، مف حيث طرؽ تدريسيـ، وكفاءاتيـ، ومدي فيميـ لممفاىيـ العممية. -2

تعمـ، واىتمامو، العوامؿ الداخمية لدي المتعمـ، والمتمثمة في استعداد الطالب، ودافعيتو لم -3
 وميولو لممواد العممية، وكذلؾ البيئة التي يعيش فييا.

 المناىج العممية غير المبلئمة. -4

 المغة المتبعة بالتعميـ. -5

مجموعة من الصعوبات لتعمم المفاىيم ( 89ص م,2009)ويضيف امبو سعيدي والبموشي
 -حسب ما ورد في األدب التربوي منيا:

 في المغة التي يتكمـ بيا الطالب في حياتو اليومية مثؿ:  عدـ وجود معني لممصطمح
 االنتيجينات، واالنترفيرونات.

  وجود خصائص مشتركة بيف المصطمحات العممية المختمفة مثؿ التي بيف المولد الكيربائي
 والمحرؾ الكيربائي.
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 المعمـ لمغة العممية. إتقاف 

 ؿ مصطمح التكيؼ.عدـ تطبيؽ المصطمح العممي في مواقؼ عممية جديدة مث 

 .عدـ ربط المصطمح بالبيئة التي يعيش فييا الطالب 

 .)الخمط بيف المصطمحات العممية المتقابمة)التأكسد واالختزاؿ 

 .التسرع في التعميـ مثؿ اعتبار كؿ حيواف لو أجنحة مف الطيور 

 .عدـ فيـ المعمـ نفسو لممصطمح العممي 

 ات ذات الدالالت المتباينة مثؿ التوتر احتواء الدرس الواحد عمي الكثير مف المصطمح
 السطحي وقوة التوتر السطحي.

 .صعوبة نطؽ المفيـو مثؿ األكتينومايستات 

 .طوؿ المفيـو العممي مثؿ الجموكوكورتوكيدات 

 .)استخداـ رموز وأسماء مختمفة لممفيـو الواحد في نفس المنيج )العجمة، التسارع 

  قمة الوسائؿ المعينة التي تساعد في تو.  ضيح المفيـو

 .عدـ تعريب المصطمحات مثؿ االتزاف االستاتيكي واالتزاف الديناميكي 

وتجمؿ الباحثة القوؿ: بأف عممية تعمـ المفاىيـ مف العمميات التي تتسـ ببعض التعقيد، وخاصة 
مف قبؿ المعمميف أثناء الكافي كمما تقدـ المتعمـ في تعمميا؛ ألف المفاىيـ ال تناؿ االىتماـ 

أدوات  إلىميا، فتعميميا يتـ خبلؿ الدرس دوف توجيو نحو تعمميا أو قياسيا الذي بحاجة تعمي
 خاصة.

استطاعت أف تقمؿ مف صعوبة ( (TBLوتري الباحثة أف استراتيجية التعمـ المرتكز عمي الميمة
المفيوـ العممي المجرد، وذلؾ ألف المتعمـ يربط المفيوـ العممي بصورة أو رمز أو رسـ شكؿ 

 سط ليذا المفيـو مف خبلؿ تطبيؽ االستراتيجية.مب

 العوامل المؤثرة في تعمم المفاىيم: 7.7.2

قباؿ، ىناؾ بعض العوامؿ التي تؤثر في عممية تعمـ المفيوـ كما حددىا)الصاحب     ، وا 
 وىي: (56ص ـ،2012

 .عدد األمثمة: فكمما زادت األمثمة زاد تعمـ المفيوـ 

 كاف تعمـ المفيـو أسيؿ. األمثمة والبلأمثمة لممفيوـ: كمما 

  الخبرات السابقة لممتعمـ: فكمما كانت الخبرات السابقة لممتعمـ غنية ومتنوعة كانت الفرصة
 أكبر لتعمـ المفاىيـ.



29 
 

 .نوع المفاىيـ: وذلؾ تبعا لدرجة صعوبة وتعقيد المفيـو أو درجة سيولة وبساطة المفيوـ 

من العوامل التي تؤثر في (مجموعة 359-352ص ص م,2003ويضيف النجدي وأخرون)
 المفاىيم كما يمي:

  مع  اإلنسافالفروؽ الفردية بيف المتعمميف وقد يكوف سببيا عامؿ وراثي، أو نتيجة تفاعؿ
 البيئة المحيطة ،وقد يكوف سببيا الخبرات التعميمية والتي سبؽ أف مر بيا المتعمـ.

 مي رؤية عناصر الموقؼ الجديد الخبرات المباشرة والبديمة فمروره بتمؾ الخبرات تساعده ع
 اذا كاف ليذه الخبرات عبلقة بو.

  عممية التعمـ فيي تمعب دورا ىاما فيما اذا كاف األسموب الذي يتـ عرض المفيوـ مف
 خبللو يؤثر عمي اكتساب الطالب لممفيـو أـ ال.

 .القراءة العممية فكمما كاف لدي المتعمـ ثقافة عممية كاف أسيؿ في تعمـ المفاىيـ 

 أساليب تدريس المفاىيم: 7.7.1

ممساعدة عمى تعمـ المفاىيـ والتي لعمى معمـ العموـ أف يتبع طرؽ وأساليب تدريسية مختمفة 
 .(85-87ص ص ـ،2010)زيتوف، ممكف أف يكوف مف بينيا

استخداـ أساليب تدريسية مختمفة في تدريس المفاىيـ العممية وتعميميا ، مع مبلحظة أف  -
أسموب طبيعي لتكويف المفاىيـ العممية وبنائيا ؛ في  (Inductiveاألسموب االستقرائي )

تعمـ المفاىيـ العممية والتدريب عمى يؤكد   (Deductive)االستنتاجي األسموبحيف أف 
 .عمى استخداميا في مواقؼ تعميمة جديدة 

ة التعممية  الحسية في تدريس المفاىيـ وبخاص –التوكيد عمى الخبرات والمواقؼ التعميمية  -
يجابيًا ا  نفسو واالنطبلؽ منيا بحيث يكوف الطالب فاعبًل ونشطًا و  (خبرات المتعمـ )الطالب

 في عممية تكويف المفيوـ وبنائو .
 (مية وتكنولوجيا ومصادر التعمـ المختمفة... والرحبلت )الميدانيةياستخداـ الوسائؿ التعم -

 ؿ مف عممية تكويف المفيوـ واكتسابو.العممية لتسي
يف الدراسة النظرية والدراسة المخبرية العممية بحيث يمكف لمطالب أف يستخدـ ما الربط ب -

اكتسبو مف  معارؼ عممية في القياـ بالنشاطات والتجارب المخبرية وتفسيرىا ؛ وبالتالي 
 استخداـ التجارب لموصوؿ إلى بناء المفاىيـ وتعمميا .
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وكمما اقتضى الموقؼ التعميمي ذلؾ خر آالتذكير بالمفاىيـ العممية السابقة مف حيف إلى  -
،مف تقديـ المفاىيـ في الصفوؼ التعميمية المختمفة بشكؿ أوسع وأعمؽ وأكثر تطورًا ونموًا 

 مف سابقتيا .

( كمما اقتضى األمر ذلؾ أثناء  - التأكيد مف كثرة األمثمة )أمثمة المفيـو وأمثمة البلمفيـو
ـ عمى تكويف صورة أوسع وأكتر عمقًا وذلؾ لمساعدة المتعم، تدريس المفاىيـ العممية

 ونمواواتساعًا 

ومحاولة صياغتيا بصورة ، التأكيد عمى إبراز العبلقات المحتممة بيف المفاىيـ المختمفة -
 والتطبيؽ عمييا الكتسابيا وتمثيميا عمميًا.، إدا اقتضى األمر ذلؾ (رياضية )أو كمية

بالتالي ، روؼ البيئة المحمية التي فيياربط المفاىيـ العممية بخبرات الطالب السابقة وبظ -
 االنطبلؽ مف خبرات الطالب لتعميـ المفاىيـ وتعمميا.

تقديـ المفاىيـ العممية وبنياف تطبيقاتيا النظرية والعممية في مختمؼ الفروع العممية بداًل مف  -
مما يؤكد تكامؿ فروع المعرفة العممية ، االقتصار عمى تدريسيا في فرع عممي واحد

 اخميا واندماج فروع بعضيا مع بعض.وتد

وتنظيـ مواقؼ تعممية لممناقشة في المواد ، توجيو الطمبة إلى القراءات العممية الخارجية -
العممية المختمفة التي يمكف مف خبلليا توجيو الطمبة لمرجوع إلى المراجع العممية ذات 

مرينات ومشكبلت عممية كذلؾ  إعطاء ت، الصمة ومتابعة التطور والنور المفاىيمي العممي
طاء العممية التي قد يقعوف تكشؼ عف مدى فيـ الطمبة لممفاىيـ العممية وتصحيح األخ

 .فييا

تطمب مف الفرد يلذا ، لما كاف تعمـ المفيوـ العممي وتكوينو ال يتـ بعمميات التمقيف والتنقيؿ -
قؼ والمقارنة أف يمارس عمميات التعرؼ إلى خصائص األشياء والموا (المتعمـ )الطالب

كما يتطمب ، ما لديو مف معمومات عممية ضوءبينيما ومحاولة التميز بينيا وتفسيرىا في 
مف معمـ العموـ مساعدة الطمبة وتوجيييـ لتقصي المعرفة العممية بأشكاليا المختمفة سواء 

 مف خبلؿ النشاطات العممية أـ التجارب المخبرية والمشروعات البحثية المنفردة.

بحيث تكوف صالحة ، بصورة أكتر جدية، ـ أساليب القياس في االمتحانات المدرسيةاستخدا -
لقياس فيـ الطالب لما تعممو مف المفاىيـ العممية في مواجية المواقؼ التعميمية الجديدة 

 وحؿ المشكبلت.

وذلؾ مف فيـ ، مراعاة التسمسؿ المنطقي والسيكولوجي في تعميـ المفاىيـ العممية وتعمميا -
كما ينبغي ، بة لممفاىيـ العممية السابقة البلزمة لتعمـ المفيوـ العممي الجديد واكتسابوالطم
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لمعممي العموـ التعرؼ عمى مصادر الصعوبة المختمفة في تعمـ المفاىيـ العممية وتعميميا 
 ة التعممي –ء العممية التعميمية وتحميميا أثنا (وبالتالي االنتباه إلى المفاىيـ العممية )الصعبة

نما د عمىيالتأك - ؼ يجرد تقديـ تعر ميا عممية مستمرة ال تتـ بئأف تعمـ المفاىيـ العممية وا 
بؿ تقتضي تخطيطا في التدريس يتضمف تنظيمًا متكامبل ، المفيوـ أو داللتو المفظية

لممعرفة العممية والمواقؼ التعممية التي تتيح الفرصة لمطالب لمتعرؼ إلى األشياء أو 
 اكتسابو.و قارنة بينيا ومف ثـ تصنيفيا لموصوؿ إلى تكويف المفيـو العممي الموقؼ أو الم

 خطوات تدريس المفاىيم: 7.7.2

( طريقة لتعميـ المفاىيـ تتمخص في الخطوات 353-351صص ، ـ2002) يقترح الحيمة
 التالية:

 .تحديد المفيـو الذي يريد المعمـ تدريسو لطمبتو 

  تحديد اليدؼ الذي يريده المعمـ جراء تدر.  يسو ليذا المفيـو

  ،تحميؿ الميمة المنوطة بالمعمـ وطمبتو وتتمخص في: تحديد صفاتو وسماتو الحرجة
تحديد وتوضيح المتطمبات البلزمة حتي يفيـ الطمبة ىذا المفيوـ بشكؿ سيؿ وميسر، 

 تحديد الصفات الحرجة أو العبلقية.

 داؼ التي وضعيا تحديد المستوي المعرفي لمتعمـ المطموب في ضوء مستويات األى
 بموـ.

  تحديد طريقة التدريس المناسبة أو استراتيجيات التعميـ التي تحقؽ اليدؼ المنشود مف
 تعميـ ذلؾ المفيوـ.

  تعريؼ الطمبة بالصفات الحرجة أو العبلقية  إلىطرح مجموعة مف األسئمة التي تيدؼ
.  لممفيـو

  بارزة وجذابة عمي السبورة كتابة الصفات العبلقية والسمات الحرجة لممفيـو بألواف
برازىا  بشكؿ مختمؼ عف بقية ما ىو مكتوب عمي السبورة. وا 

  مف األشياء المألوفة والمعروفة لدي الطمبة حتي يسيؿ  ولؤلمثمةاختيار مجموعة األمثمة
 عمييـ تميزىا وتحديد صفاتيا العبلقية.

  بالتدريج.يستحسف أف يقـو المعمـ بإبراز السمات الحرجة والصفات العبلقية 

  .تقويـ تعمـ الطمبة لممفيـو حتي ىذه المحظة 

  عميو. ولؤلمثمةطرح عدد كبير مف األمثمة عمي المفيوـ 
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  ذكر السمات الحرجة والعبلقية مستخدميف كمماتيـ الخاصة ولغتيـ  بإعادةتكميؼ الطمبة
 الشخصية ، دوف ضرورة الستخداـ لغة الكتاب والمعمـ.

 وـ في مواقؼ جديدة غير تمؾ التي طرحيا المعمـ في شرحو تكميؼ الطمبة تطبيؽ المفي
 وأمثمتو.

 -الكفايات الَلزمة لممعمم لتدريس المفاىيم: 7.7.01

وحتى يستطيع ، المعمـ الطموح يسعى إلى النجاح مف خبلؿ التخطيط الذي يستند إلى العممية   
لمرجوة في العممية المعمـ تدريس المفيـو فيجب أف يمتمؾ الكفايات البلزمة لتحقيؽ األىداؼ ا

 التعميمية 
ريس المفاىيم في  النقاط الكفايات الَلزمة لممعمم لتد (21ص م,2009)وقد  ذكرت الناشف 

 :التالية

 وتطبيؽ نظريات التعمـ في ، (القدرة عمى تحديد الفروؽ التفكيرية )النمو العقمي لمطمبة
 .التدريس

  ممارسة عمميات العمـ أو ميارات التفكير العممي 
 متبلؾ ميارات التدريس.ا 
  امتبلؾ ميارات وتقنيات مخبرية 
  تصميـ أنشطة عممية وتطويرىا 
 .تحديد استراتيجيات التدريس المناسبة واختيارىا 
 .تخطيط  تدريس العموـ 
 . استخداـ الوسائؿ العممية 

 .تقيـ تعمـ الطمبة 

 -نصائح لممعممين في تدريس المفاىيم العممية: 7.7.00

ىيـ بشكؿ سميـ عند الطبلب ىذه بعض النصائح لممعمميف في تقديـ تشكيؿ المفا إلىلموصوؿ 
 زيتوف 350-352)ص ص ـ،2003) المفاىيـ العممية كما يتفؽ عمييا النجدي وأخروف

 .(85-87صص  ـ،1999)

 .استخداـ أساليب تدريسية مختمفة في تدريس المفاىيـ العممية وتعميميا 
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 لحسية في تدريس المفاىيـ العممية وخاصة التوكيد عمي الخبرات والمواقؼ التعميمية ا
 خبرات المتعمـ نفسو.

 .استخداـ الوسائؿ التعميمية والتكنولوجيا ومصادر التعمـ المختمفة والرحبلت العممية 

 .التذكير بالمفاىيـ العممية السابقة مف حيف ألخر والتأكيد عمي كثرة األمثمة 

  ىيـ العممية ومحاولة صياغتيا بصورة العبلقات المحتممة بيف المفا إبرازالتأكيد عمي
 رياضية أو كمية.

 .الربط بيف الدراسة النظرية والعممية 

  أوسعالتأكد بشكؿ أكبر عمي األمثمة الموجبة والسالبة حتي تتكوف عند الطالب صورة 
 لممفاىيـ العممية الموجبة.

 روع المعرفة تقديـ المفاىيـ العممية بأكثر مف فرع مف فروع العموـ مما يؤكد تكامؿ ف
 العممية وتداخميا.

  استخداـ أساليب القياس في االمتحانات التي تكوف صالحة لقياس فيـ الطالب لما
 تعممو مف مفاىيـ عممية وأساليب تفكير.
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 المحور الثالث: ميارات التواصل العممي: 7.4
تجمع بشري،  ، وىو خاصية جوىرية أليإنسانييعد االتصاؿ والتواصؿ أساس كؿ تقدـ     

وذلؾ ألف اإلنساف ينبغي أف يشارؾ جاره أفكاره وخبراتو ونحف في عالـ يزداد تأثيره عمى األفراد 
   مف خبلؿ عممية االتصاؿ والتواصؿ.

إف عممية االتصاؿ بالرغـ مف تداوليا الواسع، تحمؿ معاني مختمفة حسب المجاؿ الذي يتـ 
ف مف مجاالت دراسية متباينة في زيادة المعاني استخداميا فيو، ولقد ساىـ اىتماـ المختصي

المختمفة لكممة االتصاؿ، ولكف ىذا التنوع لـ يحؿ دوف جعؿ كؿ الطرؽ والمجاالت والمعاني 
 (.15ص ـ،2003 تركز أصبًل عمى عنصر أساسي ىو نقؿ المعمومات )دليو،

بلؿ ذلؾ التفاعؿ، والتواصؿ عممية التفاعؿ مع اآلخريف و التعرؼ عمى الحياة المحيطة مف خ
 االتصاؿ والتواصؿ عممية متغيرة دائمة التشكؿ. إفوتتميز بأنيا عممية متطورة حيث 

والتواصؿ ىي عممية القياـ بنقؿ الخبرات والمعمومات إلى النسؿ الجديد واإلنساف يندفع في 
صؿ عممية االتصاؿ ويقوـ بيا منذ ميبلده حيث يكوف اتصالو األوؿ والميـ مع األـ لكي يح

عمى جميع الحاجات الضرورية واألساسية والتي دونيا يصعب عميو االستمرار في الحياة، وعمى 
تتعمؽ بعبلقة الفرد باآلخريف  أساسيةىذا األساس فإف عممية االتصاؿ تعتبر عممية اجتماعية 

 (.11ص ـ،2001 )نصر اهلل،
مغة البلتينية ومعناىا ( فإف أصميا يرجع لCommunicationوبالرجوع ألصؿ عممية االتصاؿ )

(Common بمعنى عاـ أو مشترؾ وىنا يتضح )معنى كممة االتصاؿ يعني المشاركة  فأ
ولموقوؼ عمى المعنى المغوي لبلتصاؿ والتواصؿ البد مف الرجوع ألصؿ الكممة في  والتواصؿ

 القواميس العربية.
اتصؿ بالشيء، قاؿ  فقد ورد في لساف العرب أف كممة "اتصاؿ" مف مادة وصؿ، والوصمة ما

الميث كؿ شيء اتصؿ بشيء فما بينيما وصمة والجمع وصؿ، وكممة تواصؿ مف مادة وصؿ 
والتواصؿ ضد التصادـ، وفي الحديث " مف أحب أف يبسط لو في رزقو وينشأ لو في أثره 

 (318ص  ىػػػػػ،711فميصؿ رحمو )ابف منظور،
يصؿ بيف الشيئيف، وكممة )تواصؿ(  ( كممة اتصاؿ ىو ما904ص  ـ،1969وجاء في المنجد )

ىو اليجراف ومنو تواصؿ الرجبلف عند تياجرا وتعي اتصؿ بالشيء: التأـ بو، وتوصؿ إليو: بمغ 
 وانتيى.

يتبيف مما سبؽ أف كممتي )اتصاؿ، وتواصؿ( ىما مف أصؿ مادة )وصؿ( وكذلؾ نمحظ أف 
أشمؿ مف االتصاؿ وعميو فإف معنى الكممتيف متشابو مع اختبلؼ بسيط حيث أف التواصؿ أعـ و 
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 الباحثوف والميتموف في ىذا المجاؿ استخدموا االتصاؿ والتواصؿ لمداللة عمى نفس المفيـو
وعند الوقوؼ عمى المفيوـ االصطبلحي لمتواصؿ الحظت استخداـ الباحثوف لمفيوـ التواصؿ 

 مرة ولمفيـو االتصاؿ مرة أخرى.
  التي يتـ  العمميةالتصاؿ بوجو عاـ بأنو ( "مفيوـ ا25ص ـ،1982) الطوبجيحيث عرؼ

التفاىـ  إلىعف طريقيا انتقاؿ المعرفة مف شخص آلخر حتى تصبح مشاعًا بينيما وتؤدي 
 بيف ىذيف الشخصيف أو أكثر."

  ( "عمى أنو عممية مشاركة في الخبرة بيف شخصيف 61ص ـ،2008)الكفافي وكذلؾ عرفو
بينيـ، مما يترتب عمييا إعادة تشكيؿ أو  أو أكثر حتى تعـ ىذه الخبرة وتصبح مشاعاً 

 تعديؿ المفاىيـ والتصورات السابقة لكؿ طرؼ مف األطراؼ المشاركة في ىذه العممية."
  (" التواصؿ ىو االتصاؿ وىو عممية تفاعؿ بيف 11ص  ـ،2010)السعيد وعابد  أبووعرفو

ر والمعمومات يحصؿ المرسؿ والمستقبؿ ويتـ خبلليا تأثير متبادؿ مف خبلؿ تبادؿ األفكا
 ذلؾ في اطار نسؽ اجتماعي معيف لذلؾ فالتواصؿ ىو جوىر االتصاؿ."

التداخؿ بيف مفيومي االتصاؿ والتواصؿ واضح جدًا إال أف االتصاؿ يكوف في  أفوترى الباحثة 
اتجاه واحد وال يكوف فييا التفاعؿ عنصر قوي في حيف أف التواصؿ يحتاج إلى المشاركة 

 دؿ الخبرات.والتفاعؿ وتبا

 -التواصل العممي: 7.4.0

التعميمية لـ تعد مجرد مواد يدرسيا المعمـ لتبلميذه، ولكنيا عممية قائمة عمى  العمميةإف 
االتصاؿ والتواصؿ بيف المعمـ وتبلميذه لذا نبلحظ زيادة االىتماـ بمفيوـ االتصاؿ والتواصؿ 

 خاصة في مادة العموـ.
العموـ بتوفير المواقؼ والخبرات التي تتيح لمتبلميذ  وفي ضوء ذلؾ ييتـ القائموف عمى تعميـ

 واألخبلقيةالفرص المتعددة لممشاركة معًا في مناقشة القضايا العممية واالجتماعية والدينية 
والتعبير عف آرائيـ مع احتراـ اآلراء المختمفة واتخاذ قرار بشأف تمؾ القضايا مع التأكيد عمى 

 (.261ص  ـ،2004 وف إلييا )حسف،التعاوف مع المجموعة التي ينتم
العموـ لـ تعد مجرد رموز ومصطمحات يقـو الطمبة بحفظيا واسترجاعيا، بؿ إنيا لغة  فإوحيث 

لمتخاطب والحوار، تقوـ عمى أسس وقواعد خاصة، لذلؾ فإف العموـ أصبح أداة لمتواصؿ بكافة 
 أشكالو ومياراتو مف كتابة وقراءة وتحدث واستماع عممي.
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 -لتواصل العممي:مفيوم ا 7.4.7

  ( أف التواصؿ العممي يعني قدرة الفرد عمى استخداـ مفردات 146ص ـ،2007)بدوي يشير
ورموز وبنية العموـ في التعبير عف األفكار والعبلقات وفيميا، وقد يأخذ التواصؿ العممي 
و داخؿ الصؼ صورًا مختمفة مف المغة، فقد يكوف شفييًا أو كتابيا، كما قد يكوف رسميًا أ

 غير رسمي وبيف الطبلب والمعمـ أو بيف طالب وآخر.
  ( التواصؿ العممي ىو المقدرة عمى استخداـ المغة والرموز 60ص ـ،2007)عطية ويعرؼ

 والرسـو في التعبير عف األفكار العممية، وكذلؾ المعالجات الشفيية وكتابة البيانات.
  بادلة بيف الطرفيف أو بتعبير ( أف التواصؿ تكويف عبلقة مت48ص ـ،2001)أبو نمر وأكد

 آخر تكويف عبلقة حية ال تنقطع حتى تعود مف جديد.
 اكتساب المتعمـ القدرة عمي ( التواصؿ العممي ىو 319ص ـ،2006) كوجؾ توعرف

التعبير عف األفكار العممية بوضوح وفاعمية بحيث يفيميا األخروف بسيولة عندما يعبر 
 عنيا المتعمـ.

  ( بأنو عممية يتـ فييا تكويف عبلقة متبادلة بيف طرفيف 114ص ،2004)العاجز وعرفو
 تؤدي إلى تفاعؿ بينيما، وتشير لعبلقة حية متبادلة بيف الطرفيف.

  بأنو قدرة الطالب عمى فيـ التعبيرات العممية والتعبير  (62ص  ـ،2003)مصطفى وعرفو
لتحاور مع اآلخريف مف عف األفكار العممية المتضمنة داخميا، وحؿ المشكبلت العممية، وا

 سميمة. عمميةخبلؿ جمؿ مكتوبة بمغة 
  ( بأنو عممية استخداـ مفردات العمـو 20ص ـ،2005)بيوت وعبد القادر وعرفو كؿ مف

 .كار أو العبلقات العممية لآلخريففي التعبير أو وصؼ األف ()ألفاظ، أشكاؿ، رموز

 ومف خبلؿ التعريفات السابقة ترى الباحثة أف:

 لتواصؿ العممي يعتمد عمى استخداـ مفردات ورموز في التعبير عف األفكار والعبلقاتأف ا -1

 أف التواصؿ العممي عبلقة متبادلة بيف طرفيف أو أكثر. -2

يتخذ التواصؿ العممي صورًا متعددة داخؿ الفصؿ فقد يكوف شفيي أو كتابي رسمي أو غير  -3
 رسمي

بأنو قدرة الطالبات عمى تبادؿ المفاىيـ والمفردات التواصؿ العممي وعميو فإف الباحثة تعرؼ 
العممية مع اآلخريف باستخداـ لغة سميمة سواء كاف ذلؾ مف خبلؿ القراءة أو الكتابة أو التحدث 

 أو االستماع.
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 العممي: عناصر عممية التصال والتواصل 7.4.4

مترابطة والمكممة تتطمب عممية التواصؿ لكي تكتمؿ عددًا مف العناصر أو المكونات األساسية ال
 ـ،2011 لبعضيا وقد حدد الباحثوف ىذه العناصر إلى أربع عناصر رئيسة ذكر )آؿ مساعد،

 :لعممية التواصؿ عمى النحو التالي( العناصر األساسية 18ص 
 (Senderor sourcesالمرسل ) -1

ومسيرتيا، يعد المرسؿ العنصر األوؿ واألساسي في عممية االتصاؿ والحركة األولى في دورتيا 
ويسمى أحيانًا المصدر أو مصدر المعمومات ويسمى أيضًا المتصؿ والمرسؿ ىو منشئ الرسالة 

 الذي عميو أف يسعى إلى النجاح في ميمتو المتمثمة في توصيؿ الرسالة إلى الجميور.
 (Messageالرسالة ) -2

مصدر إلى المستقبؿ وتتمثؿ الرسالة بالمعاني والكممات والمشاعر والمنبيات التي يرسميا ال
 والرسالة ىي النتاج المادي والفعمي لممصدر الذي يضع فكرة في رموز معينة.

 (Communication Channelقناة التصال ) -3
( التي يتـ مف خبلليا توصيؿ أو نقؿ الرسالة مف المرسؿ إلى mediumوىي الوسيمة )

االتصاؿ وأشكالو، كاالتصاؿ الشخصي المستقبؿ وتتعدد أنواع الوسائؿ أو القنوات بتعدد أنواع 
 واالتصاؿ الجماىيري.

 (Receiverالمستقبل ) -4
المستقبؿ ىو الشخص أو الجية التي توجو إلييا المرسؿ في رسالتو، ويجب عمى المستقبؿ أف 
يقوـ بفؾ رموز الرسالة بغية التوصؿ إلى تفسير لمحتوياتيا وفيـ معناىا، وينعكس ذلؾ عادة في 

 ؾ المختمفة التي يقوـ بيا المستقبؿ.أنماط السمو 
 ما سبق. ىإل( ىذه العناصر 7ص م,2007 بينما يضيف )سَلم,

 .اليدؼ: ونعني بو تحديد ىدؼ مسبؽ لعممية االتصاؿ نفسيا 

  الترميز: وتتمثؿ في استخداـ رموز أو شفرات تعبر عف المعاني المطموب إرساليا لمطرؼ
 اآلخر.

 الطرؼ اآلخر الذي استقبؿ الرسالة وذلؾ لتفسير ما ورد  فؾ الرموز: وىي عممية يقوـ بيا
 في الرسالة ومدى استجابتو وفيمو ليا.

  ،األثر: ونعني بيا مبلحظة األثر الذي طرأ عمى الفئة المستخدمة أثناء االتصاؿ وبعده
 وتيدؼ إلى التحقؽ مف مدى تحقؽ اليدؼ 
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 و عدـ استجابتو لمرسالة وقد المعمومات المرتدة: وتعكس رد فعؿ المستقبؿ واستجابتو أ
سميت بيذا االسـ ألنيا ترتد مف المستقبؿ لممرسؿ لتغذيتو بالمعمومات التي تجعمو قادرًا 

 عمى االستمرار في عممية التواصؿ.

 ويوضح الشكل التالي عناصر عممية التصال
 

 

 

 

 

 

 
 ر عممية التصال( عناص7.0 شكل )

 

 العممي: خصائص عممية التواصل 7.4.3

 يمكف تمخيص خصائص عممية التواصؿ فيما يمي 

 :التواصل عممية ديناميكية اجتماعية 

التواصؿ عممية تفاعؿ اجتماعي يتـ فييا تبادؿ المعمومات واألفكار بيف الناس، فنحف نتأثر  
وماتنا واتجاىاتنا وسموكنا، وكذلؾ في بالرسائؿ االتصالية الواصمة إلينا مف الناس فنغير معم

المقابؿ نؤثر في الناس باالستجابة ليـ وتبادؿ الرسائؿ االتصالية معيـ بيدؼ التأثير في 
 (.41ص ـ،2010 وسموكيـ )أبو السعيد وعابد، وأفكارىـمعموماتيـ 

 :التواصل عممية مستمرة 

اتصاؿ ويوقفو ويقوـ بدراستو، دائـ التغيير والحركة ولذلؾ يستحيؿ عمى المرء أف يمسؾ بأي 
فيكوف التواصؿ مبني عمى عبلقات مستمرة بيف الناس وبيئات االتصاؿ والميارات والمواقؼ 

 قباوي،عوالتجارب والمشاعر التي تعزز التواصؿ في وقت محدد وبشكؿ محدد )آؿ مساعد، ال
 (.43ص  ـ،2011

 الهدف

 معلومات مرتدة

 المستقبل فك الرموز القناة الرسالة الترمٌز المرسل

 األثر

 (.7:2007)سبلـ، 
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 :التواصل عممية دائرية 

خط واحد مف شخص آلخر بؿ تسير بشكؿ دائري حيث تسير عممية االتصاؿ والتواصؿ في 
واستقباؿ وأخد وعطاء وتأثير  إرساؿيشترؾ الناس جميعًا في ىذه العممية في نسؽ دائري، فيو 

 (.66ص ـ،2005وتأثر ويعتمد عمى استجابات المرسؿ والمستقبؿ )دومي والعمري،
 :التواصل عممية معقدة 

ة وتحدث في أوقات وأماكف متعددة، فيي عممية التواصؿ عممية معقدة ليا مستويات مختمف
معقدة لما تحويو مف أشكاؿ وعناصر وأنواع بشروط ويجب اختيارىا بدقة عند بداية عممية 

 التواصؿ.
 :التواصل عممية ل تعاد 

تتغير عممية تبادؿ الرسائؿ االتصالية بتغير الزماف والمكاف والفئة المستخدمة، فبل يمكف القوؿ 
 .مس ىي نفسيا رسائؿ اليوـأف رسائؿ األ

 العممي: أىمية عممية التصال والتواصل 7.4.5

بيف أىمية االتصاؿ والتواصؿ في حياتنا، ىذه األىمية التي جمبت العمماء مف  نتساءؿيمكننا أف 
مختمؼ المجاالت لدراسة ىذا العمـ، وفي ىذا يذكر البعض أف االتصاؿ والتواصؿ بعد الرابطة 

بط المجتمعات ببعضيا، كما أف االتصاؿ والتواصؿ يربطيا عاطفيًا البشرية العامة التي تر 
 .وفكريًا باألفراد والمؤسسات األخرى

وترجع أىمية االتصاؿ والتواصؿ إلى المقدرة عمى المشاركة والتفاعؿ مع اآلخريف وتبادؿ اآلراء 
لظروؼ المختمفة واألفكار والمعمومات التي تزيد مف فرص الفرد في البقاء والنجاح والتحكـ في ا

المحيطة بو، في حيف أف عدـ المقدرة عمى االتصاؿ مع البعض يعد نقصًا اجتماعيًا 
 وسيكولوجيا خطيرا.

 :(66ص  م,2007وتتمثل أىمية التواصل كما ذكرىا )سَلم,
 رسالة لمتخاطب والتفاعؿ بيف األطراؼ المختمفة. -1
شراؼوتوجيو مف تخطيط وتنظيـ  اإلداريةوسيمة ىامة لمممارسات  -2  ورقابة عمى األداء. وا 
 يعتبر التواصؿ جوىر العممية التعميمية والبحثية. -3
في المؤسسات والمدارس  اإلداريةأداة ىامة لتحقيؽ التنسيؽ بيف األنشطة واألعماؿ  -4

 المختمفة. واإلداراتوالمصانع 
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 وسيمة حتمية لتحقيؽ األىداؼ الشخصية والتنظيمية. -5

االتصاؿ والتواصؿ وسيمة لمتفاىـ والتفاعؿ المستمر بيف الفرد وباقي المجتمع  وترى الباحثة أف
وتبادؿ  اإلنسانيوىو عامؿ ميـ لبلستمرار الحياة، كما ال ينسى دور التواصؿ في نمو الذكر 

المعمومات والخبرات ولو دور ىاـ في المؤسسات التعميمية لما يؤثر في التقدـ التربوي وتطوير 
 بوية، وأنو يمكف إضافة ما يمي ضمف أىمية التواصؿ العممي:األنظمة التر 

1- .  تحسيف اتجاىات وميوؿ الطمبة نحو مادة العمـو
 تزويد الطمبة بعناصر المغة العممية. -2
 توضيح أىمية العمـو في الحياة العممية. -3
 تصحيح المفاىيـ الخاطئة لدى الطمبة والوصوؿ لمتعميـ القيـ. -4
 تنافسية بيف الطمبة.بناء عبلقات  -5

 العممي: أىداف عممية التواصل 7.4.2

إف عممية التواصؿ بشكؿ عاـ تسعى إلى تحقيؽ ىدؼ عاـ وىو التأثير في المستقبؿ حتى 
تتحقؽ المشاركة في الخبرة مف المرسؿ وقد ينصب ىذا التأثير عمى أفكاره لتعديميا وتغيرىا أو 

 عمى اتجاىاتو أو مياراتو.
لتواصؿ إلى إحداث تفاعؿ بيف المرسؿ والمستقبؿ مف خبلؿ المشاركة وتيدؼ أيضًا عممية ا

بفكرة أو رأي أو مفيوـ أو عمؿ أو مشاعر، وبيذا تيدؼ عممية التواصؿ إلى نقؿ األفكار 
ولآلراء والمشاعر واالتجاىات والمعمومات والميارات مف شخص إلى آخر، فإذا تمكف المرسؿ 

يد تحقيقو واستخداـ الوسائؿ والقنوات المناسبة في مف صياغة رسالتو وقؼ اليدؼ الذي ير 
 (.50ص ـ،2003 التواصؿ فيذه مؤشرات عمى تحقيؽ تواصؿ ناجح وتحقيؽ أىدافو )القضاة،

وألف التواصؿ عممية يتـ مف خبلليا التفاعؿ بيف المرسؿ والمستقبؿ ولكؿ واحد منيـ أىدافو في 
ىداؼ عممية التواصؿ بناءًا عمى وجو نظر كؿ المشاركة في ىذه العممية فكاف البد مف تحديد أ

 واحد منيـ فيمكف تحديد أىداؼ المرسؿ القائـ بالتواصؿ عمى النحو التالي:
 نقؿ الفكرة. -1
 التعميـ. -2
 .اإلعبلـ -3
 .اإلقناع -4
 الترفيو. -5
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 أما من وجية نظر المستقبل فيمكن تحديد األىداف التالية:
 ث.فيـ ما يحيط مف ظواىر وأحدا -1
 تعمـ ميارات جديدة. -2
 االستمتاع واليروب مف مشاكؿ الحياة. -3
 القرارات بشكؿ مفيد ومقبوؿ. اتخاذالحصوؿ عمى معمومات جديدة تساعد عمى  -4

وترى الباحثة أف التشابو بيف أىداؼ عممية التواصؿ وأىداؼ التعميـ مف حيث رغبة المرسؿ في 
ي الحصوؿ عمى معمومات جديدة حيث ييدؼ التعميـ نقؿ األفكار والخبرات ورغبة المستقبؿ ف

إلى إحداث تغيير في المتعمـ وكذلؾ فإف المرسؿ يحدث تغيير في المستقبؿ، وترى أيضًا أف 
عممية التواصؿ عممية مستمرة أىدافيا سامية والتواصؿ اليادؼ ىو الذي يمقى تشجيعًا وقبواًل 

 طموب.اليادؼ ال يمقى التشجيع المبينما التواصؿ غير 

 العممي: وظائف عممية التواصل 7.4.2

مف فرص الفرد في البقاء،  تزيدفي الحقيقة إف القدرة عمى التواصؿ والتفاعؿ والتعامؿ مع البشر 
في حيف أف عدـ القدرة عمى االتصاؿ تعتبر نقصًا في التفكير ولما كانت ىذه الصفة السامية 

 عممية التواصؿ.لعميمة التواصؿ كاف البد مف وجود عدة وظائؼ تؤدييا 
( وظائف عممية 30-40م, ص ص2010وقد أجمل كل من )أبو السعيد وعابد, 

 -التصال فيما يمي:
 (.Information functionوظيفة تثقيفية ) -1

تزويد الناس بالمعمومات النافعة ليـ في جميع نواحي حياتيـ  إلىحيث ييدؼ التواصؿ 
وتزويد الناس بأخبار البيئة والمجتمع الذي  المختمفة، مف نواحي صحية واجتماعية وسياسية

 يعيشوف فيو وبذلؾ تساعد عمى تضامف المجتمع بشتى أنواع مؤسساتو.
 (Educational functionوظيفة تعميمية ) -2

والطالب فييا أخد وعطاء وفعؿ ورد فعؿ وتعميـ  األستاذالتواصؿ عممية تفاعؿ اجتماعي بيف 
فالتعميـ يعني التفسير المستمر في سموؾ الفرد وذلؾ بتزويد  وتعمـ، وتيدؼ إلى تغيير السموؾ،

الطالب بالخبرات والمواقؼ واألفكار والقيـ االجتماعية التي تساعده عمى التكيؼ مع مجتمعو 
ويسيـ االتصاؿ في نقؿ المعارؼ والمعمومات والعمـو والتراث مف جيؿ إلى جيؿ مما يساعد 

 عمى توصيؿ الخبرات في المجتمع.
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 (.Sociological functionوظيفة اجتماعية ) -3
التواصؿ ىو عممية تفاعؿ اجتماعي تقوـ بنقؿ معمومات وتيدؼ لتغيير السموؾ اإلنساني، 
فالتواصؿ أداة فعالة في تكويف العبلقات اإلنسانية عف طريؽ تسييؿ تبادؿ المعمومات بيف 

 الناس.
 (.Political functionوظيفة سياسية ) -4

اصؿ في التثقيؼ السياسي، ويسيؿ كذلؾ التواصؿ بيف الحاكـ والمحكوـ ويوطد يسيـ التو 
 العبلقة بيف القائد وشعبو.

 وظيفة فكرية دينية. -5
لمتواصؿ دور كبير وفعاؿ في نشر الدعوات والتعميـ الدينية، فالتواصؿ يسيـ في نشر الديف 

 ي كؿ زماف ومكاف.اإلسبلمي في شتى بقاع األرض بكونو رسالة عممية لكؿ الناس ف
وترى الباحثة أف الوظائؼ السامية لعممية التواصؿ تجعميا عممية مرموقة ذات أىمية قصوى في 
حياة الفرد والمجتمع ومف ىنا كاف البد مف التدريس بأساليب التواصؿ الفعاؿ لموصوؿ ألسمى 

وتقدـ الحضارة  درجة مف درجات الكفاءة العممية، ويبرز دور التواصؿ في نمو الفكر اإلنساني
 اإلنسانية ولو دور في التقدـ التربوي وتطوير األنظمة التربوية.

 العممي: اتجاىات عممية التواصل 7.4.1

تتوفر عدة اتجاىات لتحقيؽ عممية التواصؿ داخؿ المؤسسات الرسمية وىذه االتجاىات ىي 
 )االتصاؿ الصاعد، االتصاؿ اليابط، االتصاؿ األفقي، االتصاؿ المائؿ(.

 : التصال اليابط )النازل(:أولً 
ويسمى أيضًا االتصاؿ مف أعمى إلى أسفؿ ويقصد بو تمؾ العممية التي تنتقؿ بيا المعمومات 

 عمى أنواعيا وأىميتيا المختمفة مف السمطة العميا لمف ىـ دونيـ في المؤسسات.
في المؤسسات  ويكوف ىذا النوع مف الرؤساء إلى المرؤوسيف بمختمؼ مستوياتيـ الوظيفية، سواءً 

العامة أو التعميمية أو غيرىا كأف يكوف مف مدير إدارة تعميمية إلى مدير مدرسة أو مف مدير 
 (.209ـ، ص1988 مدرستو إلى المعمميف أو مف المعمميف إلى التبلميذ )سميماف،

ويتدفؽ ىذه االتصاؿ مف قمة التنظيـ إلى أدنى المستويات اإلدارية في المنشأة ويعرؼ ىذا 
تصاؿ عادة بالتوجييات والتي تنطوي عمى القواعد واألوامر والتعميمات والتوجيو وىو كأي نوع اال

آخر مف االتصاؿ أداة لنقؿ المعنى بيف شخصيف أو أكثر والغرض منو ىو مساعدة اآلخريف 
 (.20-21ـ، ص ص2010  لتحسيف عمميـ )سبلـ،
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لقرارات واألوامر والتقارير وغيرىا مف البيانات وا إيصاؿوبيدؼ االتصاؿ اليابط في الغالب إلى 
 (243ـ، ص2001مستوى إداري مرتفع عمى مستوى إداري أقؿ )دياب، 

 ويوضح الشكل التالي اتجاه ىذا التواصل في المؤسسات.

 
  
 

 التصال اليابط( 7.7 شكل )

 أسفل إلى أعمى( ثانيًا: التصال الصاعد )من

، ويعني ويتـ ىذا النوع مف التواصؿ مف المرؤوسيف إلى  رؤسائيـ أو مف العامميف إلى اإلدارة
القرارات إلى الرؤساء  اتخاذىذا االتصاؿ نقؿ المعمومات التي ليا أىمية كبيرة في عممية 

 والمسئوليف.

والمساعر التي تسيـ في  فاالتصاؿ الصاعد يساعد عمى تزويد اإلدارة بالمعمومات واألفكار
القرار اإلداري الصحيح، وكذلؾ يعرؼ الرؤساء بما يجري داخؿ مؤسساتيـ عف طريؽ  اتخاذ

 (.96ـ، ص2010التقارير الواصمة إلييـ مف المرؤوسيف )أبو السعيد، عابد، 

ومف الحقائؽ اليامة التي تظير في ىذا النوع مف االتصاؿ أف المدير أو المسؤوؿ األعمى يقـو 
دائمًا بعممية تشجيع وصوؿ المعمومات مف المراكز المختمفة إلى مف لديو أعمى معرفة كاممة 
وشاممة لجميع األبعاد في المنظمة وما يحدث بالعمؿ بيا وبطبيعة الحاؿ فيو يقؼ في وضع 

القرارات الرشيدة والسميمة، ومدى وصوؿ المعمومات الصاعدة  اتخاذأفضؿ يساعده ويمكنو مف 
المؤسسة أو المنظمة يتوقؼ معظـ األحياف عمى اتجاىاتو نحو اآلخريف الذيف يعمموف  إلى مدير

معو، ويتوقؼ أيضًا عمى أفكاره واتجاىاتو لمحكـ والسمطة والسيطرة واألساليب التي يتبعيا في 
 .(200ـ، ص2001 ممارساتو )نصر اهلل،

 ويوضح الشكل التالي اتجاه ىذا التصال.

 

 

 
 التصال الصاعد( 7.4 شكل )
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تقارير الطمبة ومدى  إيصاؿالتربوية مف خبلؿ  العمميةوترى الباحثة أىمية ىذا االتصاؿ في 
 العمميةالتعميمية وكذلؾ التقارير التي توضح القصور في جوانب معينة في  العمميةنجاح 

لتحسيف العممية التعميمية وبذلؾ تستطيع  البلزمةالتي تتخذ اإلجراءات التربوية إلى إدارة المدرسة 
التعميمة، وكذلؾ التقارير التي تصؿ لرؤساء  العمميةالمدرسة الوصوؿ لنتائج مرموقة في 

المناطؽ عف مستويات المعمميف والطمبة تحافظ عمى المستوى األدائي المطموب لممعمميف ولذلؾ 
يصاليايد عمى ضرورة كتابة التقارير نجد أنو مف الضرورة التأك لممسؤوليف لممحافظة عمى  وا 

 عممية تربوية ناجحة.

 ثالثًا: التصالت األفقية:

ويقصد بو االتصاؿ بيف اثنيف مف أعضاء المؤسسة عمى نفس مستوى التسمسؿ التنظيمي،       
، وىذا النوع ميـ جدًا كاالتصاؿ بيف رؤساء األقساـ فيما بينيـ، أو اتصاؿ المعمميف فيما بينيـ

 في عممية التواصؿ داخؿ المؤسسات.
فاالتصاؿ األفقي يسيؿ عممية التنسيؽ بيف الدوائر المختمفة، ويقمؿ مف الجيد والوقت البلزميف 
لتبادؿ المعمومات بينيما وفي بعض األحياف يحؿ االتصاؿ األفقي محؿ االتصاؿ الصاعد 

 السعيد، عابد، أبوالخبلفات دوف تدخؿ اإلدارة )القرارات أو ضمف  اتخاذخاصة خاصتو في 
 (97ـ، ص2011

في حؿ المشكبلت التي قد تتعرض ليا المؤسسات مف خبلؿ اجتماع  األفقيويساىـ االتصاؿ 
 حؿ لمشكمة تعرضت ليا المؤسسة إيجادأعضاء الدوائر المختمفة أو األقساـ ليناقشوا كيفية 

 :التصال والشكل التالي يوضح اتجاه ىذا النوع من

 

 
 التصال األفقي( 7.3 شكل )

 -رابعًا: التصال في خطوط مائمة:

 والعامميفويقصد بيذا النوع مف االتصاؿ الطريقة التي يتـ فييا وصوؿ المعمومات بيف القيادة  
 مستقر ومباشر.و وتنظيمي بطريقة مباشرة ودوف وسيط وىو سريع جدًا ودقيؽ

وىي نوع مف أنواع االتصاؿ الرسمية والتي تكوف فجائية، وغير متوقعة أو معتادة، أي أنيا 
تحدث في مواقؼ وأحواؿ خاصة جدًا والتي ال يمكف استعماؿ أي نوع مف أنواع االتصاؿ 

خؿ المنظمات األخرى فييا، أي أف ىذا النوع يعتبر أقؿ وسائؿ وطرؽ االتصاالت استخدامًا دا



45 
 

والمؤسسات عمى اختبلؼ أنواعيا ومجاالتيا واىتماماتيا وعمميا إال أنيا تعتبر ذات أىمية 
خاصة في المواقؼ واألحداث التي ال يمكف لؤلفراد القياـ فييا بكفاءة وميارة ونجاح مف خبلؿ 

 .(206ـ، ص2001 اهلل، وسائؿ االتصاؿ واألخرى )نصر
 ا التصالويوضح الشكل التالي اتجاه ىذ

 

 

 ( التصال المائل7.5 شكل )

وترى الباحثة ضرورة مراعاة العوامؿ المذكورة سابقًا عندما نقوـ بتوجيو عممية االتصاؿ حتى 
تائج تحقؽ السرعة والدقة والوضوح في توجيو الرسائؿ داخؿ المؤسسات وبذلؾ نصؿ لتحقيؽ الن

 المرجوة مف عممية التواصؿ

 نماذج عممية التصال والتواصل: 7.4.2

توجد العديد مف التوجيات التي تصؼ نماذج االتصاؿ وفؽ الموقؼ أو الوظيفة أو خصائص 
 كؿ مف المرسؿ والمستقبؿ والرسالة نختبر مف بينيا التوجو التصنيفي الرباعي.

 والشكل التالي يوضح ىذا التصنيف

 

  

 

 

 

 

 

 
 نماذج التصال( 7.2 شكل )

 (71ـ، ص2008 ،)كفافي وآخروف 

 نماذج التصال

 نموذج التصال المواجيي التصال الجماىيري التصال التنظيمي نموذج ذاتي

 الجماعي رسمي غير رسمي شخصي

 التصال الجماعي عات صغيرةمجمو 
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 أوًل: نموذج التصال الذاتي:

ىو ذلؾ النوع مف االتصاؿ والتواصؿ الذي يحدث داخؿ الفرد أي بيف اإلنساف ونفسو      
اصؿ يكوف فييا المرسؿ والمستقبؿ ىو الشخص نفسو حينما يتحدث بمعنى أف عممية التو 

 اإلنساف إلى ذاتو، بصورة شعورية أو ال شعورية.

نفسو، تجعمو يممؾ  معومف األمور أو الجوانب التي الشؾ فييا، أف عممية تحسيف اتصاؿ الفرد 
أو  األسسؿ مف القدرة عمى القياـ بعممية توظيؼ إمكاناتو بصورة كاممة، وىذا بطبيعة الحا

ف تكوف لو شخصية سوية وأف يكوف لو أسموب حياة فعاؿ في إطار ىذه أالتي تضمف  المبادئ
 (.290ـ، ص2001 الشخصية )نصراهلل، 

وتظير أىمية فيـ نموذج االتصاؿ الذاتي في أنو بداية الفيـ لعممية االتصاؿ مع اآلخريف، ألف 
تتحكـ في اتصالو مع غيره حيث أف رد الفعؿ  طريقة االتصاؿ التي تحدث داخؿ الفرد ىي التي

عمى  ذلؾتجاه أي رسالة يستقبميا الشخص في أي مشكؿ مف أشكاؿ االتصاؿ األخرى يتوقؼ 
التي تحدث ذاتيًا في جميع المواقؼ متأثرة مما لدى الفرد مف مخزوف إدراكي  العمميةنتائج ىذه 
 .ة التي تتـ مع اآلخريفاالتصالي العممياتمرحمة مبكرة مف  العمميةوتعد ىذه 

 ثانيًا: نموذج التصال المواجيي:
ويقصد بو النموذج الذي يكوف بيف المرسؿ والمستقبؿ مواجية سواء كاف بيف فرديف أو       

 بيف فرد ومجموعة وينقسـ إلى نمطيف فرعييف ىما.
 :نموذج التصال الشخصي 

رة ودوف وسيط وىو النموذج األكثر ويقصد بو االتصاؿ الذي يتـ بيف فرديف بصورة مباش     
قربًا لمصبلت الشخصية ويتمتع نموذج االتصاؿ الشخصي بالقدرة عمى معرفة مدى الرسالة عند 

 المستقبؿ وتوجيو الرسالة عمى أساس ىذا الصدى مما يساعد عمى إحداث التأثير المنشود.
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 :ويوضح الشكل التالي نموذج ىذا التصال
 
 
 
 
 

  
 ( شكل التصال الشخصي7.2 شكل )

 نموذج التصال الجماعي 

وىو النوع الذي يتـ بيف فرد وآخريف أو بيف مجموعة مف األفراد تجمع بينيـ خصائص     
 ما.نطيف فرعييف ى إلىوسمات مشتركة يمتقوف مباشرة مع المرسؿ وينقسـ 

 نموذج اتصاؿ المجموعات الصغيرة. -1
 نموذج االتصاؿ الجماعي أو الجمعي. -2

واالتصاؿ المواجيي يعتبر عممية إقامة عبلقات مع اآلخريف وىذه العبلقات تحكميا الحاجات 
 المختمفة لمفرد.

 وترى الباحثة أىمية توظيؼ نموذج التواصؿ المواجيي في التدريس لما يقدمو مف قدرة لمطالب
عمى مواجية المواقؼ وتكويف شخصية الطالب، وبذلؾ يحدث تفاعؿ بيف الطالب ومحيطو 

 كنتيجة مباشرة لعممية التواصؿ المواجيي.
 ثالثًا: نموذج التصال الجماىيري:

 يقصد بو العممية التي تتـ بيف المرسؿ وجماىير غفيرة وغير متجانسة فيما بينيا.   

 باإلضافةاىيري بضخامة العدد واالنتشار وعدـ التجانس ويتميز الجميور في االتصاؿ الجم
ف ىذا النمط مف أبالجميور، أي لعدـ اتصالو المباشر بالمرسؿ وبالتالي عدـ معرفتو الشخصية 

 ي وآخروف،فاالتصاؿ يختفي فيو عنصر المواجية أو التبلقي المباشر بيف طرفي االتصاؿ )كفا
 (.74ـ، ص2008

ري تعتبر عممية أو حركة ديناميكية تؤدي أدوارىا االجتماعية كأي إف عممية االتصاؿ الجماىي
عممية حضارية، مف أجؿ خدمة مصمحة البناء االجتماعي بشكؿ عاـ وعميو فإف االتصاؿ يعني 

 ىدف
 ىدف

 رجع صدى

 رجع صدى
إدراؾ عوامؿ 
وسيطة 
 استجابة

إدراك عوامل 
وسيطة 
 استجابة

 (103ـ، ص2012)درويش، 
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ىنا شيء فعاؿ وديناميكي والذي يقوـ بو قادة االتصاؿ االجتماعي والمسؤوليف عمى اختبلؼ 
وضرورية مف نشاطات وتطوير وتنمية  إيجابيةأنو حركة درجاتيـ ومستوياتيـ وأفكارىـ، أي 

 (.318ـ، ص2001المجتمع والعبلقات التي تربط بيف أفراده وجماعاتو )نصر اهلل، 
نستطيع تزويد الجميور  حتيالكثيرة والحديثة  اإلعبلـويعتمد االتصاؿ الجماىيري عمى أجيزة 

وغيرىا  واإلنترنتحؼ والراديو والتمفاز بأكثر قدر مف المعارؼ والمعمومات والبيانات مثؿ الص
 .اإلعبلـمف وسائؿ 

 رابعًا: نموذج التصال التنظيمي:
ويعتبر االتصاؿ التنظيمي ذلؾ النوع الذي يتـ فيو التواصؿ بيف أفراد المنظمات والمؤسسات     

عممية  الراجعة لضماف نجاح التغذيةلضماف انتقاؿ المعمومات بيف الرؤساء والمرؤوسيف وانتقاؿ 
 التواصؿ وينقسـ إلى قسميف.

 .نموذج التصال التنظيمي 

يتـ االتصاؿ والتواصؿ في ىذا النوع وفؽ تسمسؿ إداري معيف، فاإلدارة العميا تعطي األوامر     
 والتعميمات لئلدارة الوسطى والتي بدورىا تمررىا لمجيات األدنى.

 .مي والشكل التالي يوضح آلية التواصل داخل التنظيم الرس
 اتصاؿ رأسي     

 اتصاؿ أفقي
 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج التصال التنظيمي الرسمي( 7.1 شكل )
. 

 (75ـ، ص2008)كفافي وآخروف، 
 
 

 الدراة العميا

الدارة 
 الوسطى



49 
 

 مي:نموذج التصال التنظيمي غير الرس 

المختمفة دوف قيود أو شروط  اإلداريةإف عممية االتصاؿ في ىذا النوع تتـ بيف كؿ المستويات 
 تحد مف عممية االتصاؿ 

 

 

 
 
 
  
 
 

 غير الرسمينموذج التصال التنظيمي ( 7.2 شكل ) 
 
 

 العممي: شبكات عممية التصال والتواصل 7.4.01

ـ، 2008)كفافي وآخروف،  ىناؾ عدة أشكاؿ لشبكات عممية االتصاؿ والتواصؿ ذكر منيا    
 عمى سبيؿ المثاؿ:(79-7ص ص

 التصال عمى شكل سمسمة

قميا لممستقبؿ حيث يتـ االتصاؿ في ىذا النوع بنقؿ الرسالة مف مرسؿ إلى مستقبؿ فيقوـ بن     
الذي يميو ولكف يعاب عمى ىذا النوع أنو إذا فقد حمقة اتصاؿ فإف االتصاؿ تتوقؼ ويوضح 

 الشكؿ التالي ىذا النوع

 

 
 التصال عمى شكل سمسة( 7.01 شكل )

 

 

 

1 2 5 4 3 

 (77ـ، ص2008)كفافي وآخروف، 
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 التصال عمى شكل دائرة:

 االتصاؿ بيف األفراد عمى شكؿ دائرة ويزيد مف قدرة التفاعؿ بيف األفراد.ويتـ في ىذا النوع مف 
 

 

 

 

 

 

 

 
 التصال عمى شكل دائرة( 7.00 شكل )

 

 

 التصال عمى شكل عجمة

عممية االتصاؿ والمنسؽ ليا في ىذا النوع مف أشكاؿ االتصاؿ يكوف أحد األفراد ىو مركز      
 وىو الذي يحرؾ ىذه العممية.

 

 

 

 

 

 

 
 التصال عمى شكل عجمة( 7.07 شكل )

1 

4 

2 5 

3 

1 

3 

4 5 

2 
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 األبعاد التصال متعدد

في ىذا النوع جميع مكونات النظاـ االتصالي تتفاعؿ مع بعضيا البعض، ويكوف       
اصؿ مباشرة بيف األفراد مف دوف أي معوقات ويسمى أيضًا شكؿ الوجو لوجو ويوضح الشكؿ التو 

 .التالي ىذا النوع
 
 

 

 

 

 

 
 األبعادالتصال متعدد ( 7.04 شكل )

معالجة المعمومات ىو الذي يتولى و ؿ وترى الباحثة أف الفرد المسؤوؿ عف قيادة عممية االتصا
موقعًا قياديًا يفرضو عميو موقعو، وكذلؾ فإف ىذا الفرد ىو المسؤوؿ األوؿ عف نجاح عممية 

 التواصؿ مف خبلؿ قدرتو عمى التفاعؿ ونقؿ المعمومات وتنسيقيا.

 معايير التصال والتواصل الناجح: 7.4.00

 اؿ والتواصؿ وقد لخصتيا كؿ مف ىناؾ عدة معايير تؤثر عمى نجاح عممية االتص      
 (، فيما يمي:54-56ـ، ص ص2011، العقباوي)آؿ مساعد، 

: الثقة العالية مف جانب الجميور في المصدر ىي أساس نجاح الرسالة مصداقية المصدر -1
وىي العامؿ المؤثر في فاعمية اإلقناع بيا، وتنشأ ىذه الثقة مف تخصص المصدر ومقدرتو عمى 

 إلى مياراتو االتصالية ومركزه االجتماعي. باإلضافةع معالجة الموضو 
جميور ما  وة تمامًا مع الواقع الذي يعيش في: يجب أف تكوف الرسالة منسقمعايشة الواقع -2

 بحيث يشعر الجميور عند التعرض ليذه الرسائؿ بمعايشة الواقع تمامًا.

2 

1 3 

5 4 
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ا كانت تحمؿ معمومات فيجب : البد مف مراعاة الدقة في صياغة الرسالة وخاصة إذالدقة -3
فييا الرجوع ألكثر مف مصدر لمتأكد مف دقة المعمومات التي تحتوييا وكمما كانت الرسالة أكثر 

 دقة كانت أكثر مصداقية.
بوضوح شديد بحيث ال تحمؿ أي لبس في  اإلعبلميةالرسالة  تصاغ: يجب أف الوضوح -4

ى لممتمقي نفسو ما تعنيو بالنسبة لممصدر، الفيـ لدى المتمقي ولذا تصاغ في عبارات سيمة تعن
 إلى تبسيط المعمومات التي تحتوييا الرسالة حتى يسيؿ فيميا. باإلضافة

 اإلعبلمية: البد أف يختار دائمًا الشكؿ المناسب الذي تعرض فيو الرسالة أسموب العرض -5
الذي تتضمنو جذاب يتناسب مع الجميور المتمقي ومع المحتوى  أسموببحيث يتـ عرضيا في 

 الرسالة.
: االتصاؿ والتواصؿ ىو عممية متصمة متواصمة ال تنتيي، كما أف لمتكرار الستمرارية -6

أىميتو الخاصة لضماف اجتذاب أكبر عدد ممكف مف الجميور المستيدؼ ولضماف نسبة 
دراكيا عمى النحو المطموب، وىنا يجب التأكيد عمى تفادي التشبع  ألنو التعرض إلى الرسالة وا 

 قد يؤدي إلى نتيجة عكسية ويمكف أف يكوف تكرار الرسالة بأشكاؿ متنوعة ضمانًا لزيادة التأثير.
: تعني أف الرسالة البد أف تنقؿ الحقائؽ مجردة إلى الجميور بدوف تحيز أو الموضوعية -7

 ذاتية.
وأف التزاـ  وترى الباحثة أف التزاـ المرسؿ بيذه المعايير يضمف عممية ناجحة وتواصؿ فعاؿ،

 المعمـ بيا يؤدي إلى نجاح وتطور العممية التعميمية.

 أنواع عممية التصال والتواصل: 7.4.07

التي يذكرىا الباحثوف فإنيـ يتفقوف في الرأي عمى أف  وأشكالوميما تعددت أنواع االتصاؿ     
تصاؿ االتصاؿ المفظي واالتصاؿ غير المفظي يعداف مف األىمية بمكاف وأنيـ أىـ أنواع اال

 وبذلؾ يمكف الحديث عف نوعيف مف أنواع االتصاؿ:
 أوًل: التصال المفظي:

ونعني بو أف نستخدـ األلفاظ المغوية والكممات في عممية التواصؿ مف خبلؿ الحديث أو      
 الرسائؿ والكتب وبذلؾ تكوف طريقة التواصؿ بيف األفراد ىي األلفاظ.

تصاؿ كبيرة ويرى البعض أف المغة ىي أرشيفات التاريخ إف أىمية استخداـ ألفاظ المغة في اال
بمعنى أننا ال يمكف أف نفصؿ بيف المغة والثقافة فالمغة تعد منظمة اتفؽ عمييا أفراد المجتمع كما 

 (.46ـ، ص2012 أنيا تعد أىـ األنظمة الرمزية التي تعمميا مف الجماعة )درويش،
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عممية التواصؿ ألنو يعتبر األكثر  إتماـفي  إف االتصاؿ والتواصؿ المفظي لو أىمية كبيرة
 استخدامًا في عممية التواصؿ.

عممية التواصل  إنجاحيراعي عدة أمور في التصال المفظي من شأنيا  نويجب عمى المعمم أ
 منيا.

 أف يكوف االتصاؿ حاـز يتسـ بالدماثة. -1
 وضوح.أف يكوف الصوت مناسب مف حيث االرتفاع بحيث تسمعو المجموعة ب -2
 أف تكوف سرعة الكبلـ مناسبة بحيث ال تكوف سريعة غير مفيومة وال بطيئة مممة. -3
المفردات التي يستعمميا المعمـ تؤثر في التبلميذ لذلؾ عمى المعمـ اختيار الكممات المناسبة  -4

 التي يستطيع التمميذ استيعابيا وفيميا.
 ثانيًا: التصال غير المفظي:

صاؿ والتواصؿ غير المفظي استعماؿ الكممات ويمكف اطبلؽ مصطمح لغة ال يتطمب االت     
الجسد عمى ىذا النوع مف االتصاؿ، فمغة الجسد تنقؿ جزءًا ميمًا مف الرسالة التي يرسميا الفرد 

والوقفة أو الوضعية وسرعة الحركات انطباعات عف مشاعر  اإليماءاتإلى اآلخريف وتعطي 
يـ تحميؿ عوامؿ االتصاؿ والتواصؿ غير المفظي في فيـ الشخص وعبلقاتو ومكانتو ويس

 االستجابات المتبادلة بيف األشخاص.
  ( أن وظائف التصال غير المفظي تتمثل فيما يمي:49:2012-45) ويذكر درويش

يعزز االتصاؿ غير المفظي الرسالة المفظية أو ينمييا، كأف تودع شخصًا وتقوؿ مع  -1
 .إبيامؾأو تقوؿ إف الطعاـ ممتاز ثـ ترفع  السبلمة ثـ تموح لو بيدؾ،

تعني الرسالة المفظية وىنا تناقض الرسالة غير المفظية الرسالة المفظية كأف تقوؿ لشخص  -2
كنت أنوي قضاء وقت أطوؿ معؾ ثـ تنفخ بفمؾ داللة عمى التعجؿ عمى الذىاب أو عندما تقوؿ 

 .تكرىوؿ أنؾ إنؾ تحب شخصًا ما ثـ تتوقؼ لحظة ثـ تكمؿ بطريقة تد
برأسؾ  تومئبديؿ عف الرسالة المفظية كأف تعز رأسؾ داللة عف رفض فعؿ شيء ما أو  -3

باإليجاب عندما تريد أف تبيف أف تقبؿ فكرة ما، أو عندما تصنع إصبعؾ السبابة عمى فمؾ 
عندما تريد مف الطبلب أف يسكتوا في الصؼ، وفي ىذه الحالة ال يقوـ المتحدث بإرساؿ رسالة 

نما يكتفي برسالة غير لفظية.  لفظية وا 
التأكيد عمى بعض الحروؼ والمقاطع في الكممات المفظية عف طريؽ النبر وجعميا أكثر قوة  -4

كأف تركز عمى كممة رائع ثـ تبتسـ عندما تقوؿ شيء رائع أف أراؾ أو أف تتحدث بسرعة قد ال 
 تتضح معيا بعض الكممات عندما تقوؿ إنؾ غضباف.
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وىذا يعني تدفؽ الرسالة الخاصة  إرسالياالرسالة المفظية أو التحكـ في وقت  إيصاؿ تنظيـ -5
بتدفؽ التفاعؿ الشخصي، فنحف ننتقؿ مف نغمة ألخرى أثناء الحديث لتدؿ طريقة المحادثة عف 
طريؽ االتصاؿ بالعيف أو اإليماءات أو نغمة الصوت لندؿ عمى أننا سنواصؿ الحديث أو أنيينا 

 كبلمنا.
( العَلقة بين التواصل المفظي والتواصل الغير لفظي في 43م, ص2009 ) د أوضح الدعسوق

 الجدول التالي:
 التشابو والختَلف بين التصال والتواصل المفظي وغير المفظي أوجو(: 7 .1جدول )

 أوجو التشابو بينيما
 التصال والتواصل غير المفظي مفظيالتصال والتواصل ال #

1 
يستخدم رموزًا عمى شكل كممات منطوقة 

 وكتوبة
 يستخدم رموزًا عمى شكل إشارات وحركات

 يستخدم رموزًا ليا معان. يستخدم رموزًا ليا معان. 2
 أوجو الختَلف بينيما

 التصال والتواصل غير المفظي التصال والتواصل المفظي #
 تتحكم ضرورات أو عوامل بيولوجية فيو المغة فيو تتحكم قواعد 1

2 
مقصور عمى ثقافة واحدة ويحمل معاني 

 محددة لمجماعة الداخمية

لغتو عالمية, فالبتسامة مثًَل تعني نفس الشيء لكل 
الناس في العالم ولكن ىناك بعض الرموز يختمف 

 معناىا من ثقافة إلى أخرى.

3  

كرة من الحياة بعد نتعممو في مرحمة متقدمة أو مب
الولدة مباشرة عن طريق التنشئة الجتماعية, فالطفل 
يتعمم اْلشارات مثل البتسامة والعبوس قبل أن يتكمم 
أو يكتب, أي أنو يسبق التصال المفظي في عممية 

 التنشئة الجتماعية

4 
يعتقد عدد كبير من العمماء أنو يمكن أن 

 يناشد العواطف

لعمماء أنو مفعم بالعواطف, وأنو يتعقد عدد كبير من ا
يمكن أن يناشد العواطف بقوة فيوة أصدق تعبيرًا عن 

 المشاعر واألفكار من التصال المفظي
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 ل العممي:معوقات عممية التصال والتواص 7.4.04

في الحقيقة أف عممية االتصاؿ والتواصؿ كغيرىا مف العمميات التي قد تواجو العقبات       
ىذه العممية أو تؤدي لنقص ظاىر في ىذه العمميات وفي ىذا  إتماـدوف  والصعوبات التي تحيؿ

 الجزء مف الدراسة تسميط الضوء عمى العقبات التي تواجو عممية االتصاؿ والتواصؿ.
(: لقد كتب الكثير عف معوقات عممية 158ص ،ـ2222ليذه العقبات )عمياف وسبلمة،  أشار

عب حصرىا، ألف ىذه المعوقات قد تحدث في أي االتصاؿ والتواصؿ لدرجة أنو صار مف الص
مرحمة مف مراحؿ االتصاؿ والتواصؿ، وفي أي وقت مف أوقاتو، وقد تنتج ىذه المعوقات عف 
المرسؿ أو الرسالة أو قنوات االتصاؿ أو المستقبؿ أو الظروؼ البيئية والخارجية المحيطة 

ؤثر سمبًا عمى العممية أو تمنع عممية بالعممية، ويقصد بمعوقات االتصاؿ جميع المؤثرات التي ت
تبادؿ المعمومات أو المشاعر بيف المرسؿ والمستقبؿ أو تعطميا أو تؤخر وصوليا أو نشوه 
معناىا أو نقمؿ مف كفاءة وفاعمية عممية االتصاؿ والتواصؿ وبالتالي تسيـ في عدـ تحقيؽ 

 أىدافيا المنشودة.
 عممية التواصل فيما يمي: (: معوقات33-34م, ص ص2007) سَلم أوردوقد 
 :من جانب المرسل 

 .التسرع مف جانب المرسؿ في التقييـ أو التعميؽ 

 .استخداـ عبارات تخصصية أو فنية غير مفيومة لممستقبؿ 

 .مقاطعة اآلخريف 

 .التيكـ والسخرية 

 .الغضب مف االستفياـ واألسئمة 

 .االستئثار بالحديث 

 .الميؿ إلى قولبة الناس 

 س.نقص الثقة بالنا 

 .التركيز عمى األخطاء 

 المجادلة. 

 :من جانب المستقبل 

االستماع بدوف قصد تخمؽ شعورًا  أثناءقد يصدر عف المستقبؿ بعض الحركات أو األفعاؿ      
 قطع االسترساؿ منيا اآلتي: إلىبالضيؽ وقد تدعو 

 .المكالمات الياتفية 
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 .تحويؿ النظر برسـ أشكاؿ عشوائية 

 طاولة.االنشغاؿ بأشياء عمى ال 

 .التأرجح بالمقعد 

 .تكرار النظر إلى الساعة 

 .تكرار مرات الخروج واالستئذاف 

 :المعوقات التنظيمية 

 وىي التي تعاني منيا المنظمة أو المؤسسة أو اإلدارة مثؿ    

 .إجراء تغييرات في المنطقة وعدـ استقرار قنوات االتصاؿ 

 .العبلقة المتوترة بيف الرئيس والمرؤوس 

 أدائولنفسية واالجتماعية التي تعتمؿ داخؿ الفرد وتوثر عمى العوامؿ ا. 

  وعدـ تقبؿ المعمومات منيـ. وأفكارىـعدـ اعتراؼ البعض بقدرة اآلخريف 

 .نقص خبرة األفراد في مجاؿ االتصاؿ وأنظمتو ومياراتو 

 .عدـ قدرة المرسؿ سواء كاف رئيسًا أو مرؤوسًا أو استخداـ وقت مناسب لبلتصاؿ 

التي تعيق التصال والتواصل  األسباب( وضح 22-23ص ص ,م1986) سميمان نوكذلك فإ
 وتعرقل وضوحو فييا ما يمي:

 ببيف المرسؿ والمستقبؿ. واإلدراؾالتبايف في المستوى  -1
 المستقبؿ.الشرود وعدـ االنتباه ألسباب داخمية باف أو خارجية عند  -2
ستوعب الرسالة، فبل يفصؿ لو الرسالة بصورة االفتراض المسبؽ عند المرسؿ بأف المستقبؿ ي -3

 كافية وال يقدـ لو األدلة الكافية.
 العرض المختؿ وغير المترابط لمرسالة. -4
 قنوات االتصاؿ أماـ المستقبؿ والحيمولة بينو وبيف إبداء رأيو. إغبلؽ -5

بالمرسؿ مثؿ وترى الباحثة أف معوقات االتصاؿ والتواصؿ كثيرة ومتعددة فيناؾ معوقات تتعمؽ 
وىناؾ معوقات تتعمؽ بالمستقبؿ مثؿ ضعؼ بعض  األساسيةلميارات االتصاؿ  إتقانوعدـ 

الحواس أو ضعؼ تركيزه أثناء استقباؿ الرسالة، وىناؾ معوقات تتعمؽ بالرسالة فقد تكوف 
الرسالة غير واضحة وغير مفيومة، وكذلؾ فيناؾ معوقات تتعمؽ بقناة االتصاؿ فمف الممكف أف 

وف قناة االتصاؿ غير صالحة لنقؿ الرسالة وغيرىا مف المعوقات الكثير التي البد مف محاولة تك
 تجنبيا وبذلؾ ضماف النجاح في عممية االتصاؿ والتواصؿ.
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 كيف نتغمب عمى معوقات التصال والتواصل. 7.4.03

ؿ يحاوؿ أطراؼ االتصاؿ دائمًا تجنب المعيقات التي قد تؤدي لسوء فيـ عممية التواص     
وبالتالي فشميا ومف ىنا حدد الباحثوف والميتموف عدة وصايا لتجنب معيقات االتصاؿ 

 ( ىذه الوصايا نذكر بعضًا منيا فيما يمي.35-37ـ، ص ص2007)سبلـ والتواصؿ، فقد ذكر 
 :تبسيط المغة 

إف استخداـ لغة سيمة وبسيطة وتركيبات لغوية واضحة ومفيومة يساعد المستقبؿ عمى فيـ 
ة ولذلؾ فإنو يفضؿ استخداـ مصطمحات تخصصية مع المتخصصيف في مجاؿ العمؿ، الرسال

 والمغة السيمة البسيطة مع غير المتخصصيف.
 :تحييد المشاعر 

أثناء االتصاؿ حوؿ مشاعرؾ إلى مشاركة كامنة خصوصًا عند تناوؿ الموضوعات الحساسة 
تخمؽ فيمًا مع المستقبؿ، وبالتالي يتـ ثقافيًا أو اجتماعيًا فمف خبلؿ التحدث بحيادية تستطيع أف 

 توصيؿ الرسالة المطموبة بعقبلنية وموضوعية.
 :الستماع النشط 

غاليًا عندما يتحدث المرسؿ يستمع المستقبؿ إليو، ولكف في المقابؿ قد ال يستمع لو المرسؿ 
د أف رسالة ما يجب أف تضع نفسؾ مكاف المستمع ثـ حاوؿ أف تفيـ ما يري إرساؿلذلؾ فعند 

 ينقمو لؾ مف معاني ومقاصد.
 :التغذية الراجعة 

ويقوـ المرسؿ بسؤاؿ المستقبؿ عف مدى فيمو لمرسالة مف خبلؿ أسئمة بسيطة مثؿ األسئمة 
 المفتوحة واألسئمة المغمقة.

 :بناء جسور التفاىم 

استمع جيدًا لما يقولو الطرؼ اآلخر فغالبًا ما يطرح قدرًا مف المعمومات ومف خبلؿ ىذه 
المعمومات قدـ عرضًا لتقريب وجيات النظر فذلؾ مف شأنو أف يسيـ في خمؽ فيـ متبادؿ 

 واتصاؿ جيد.

 ميارات التواصل العممي: 7.4.05

إف ميارات التواصؿ العممي أربع ميارات أساسية ىي االستماع، ، القراءة ،التحدث      
نما ىي ميارات بينيما  والكتابة، وىذه الميارات ليس ميارات منعزلة بعضيا عف بعض وا 

عبلقات وروابط فيجمع بيف االستماع والتحدث جانب الصوت ويجمع بيف االستماع والقراءة 
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جانب التمقي، كما أف القراءة والكتابة يمثبلف وجييف لعممة واحدة حيث أف أحدىما تمثؿ جانب 
 رات.اإلرساؿ بينما األخرى جانب االستقباؿ وسوؼ نقدـ موجزًا لكؿ ميارة مف ىذه الميا

 أوًل: ميارة الستماع العممي:
االستماع فف مف فنوف المغة العربية لو ميارات كثيرة ويمكف تعميميا مف خبلؿ التدريب      

والممارسة واالستماع عمى عبلقة وثيقة بميارات المغة األخرى يقـو عمى عدد مف الميارات 
ـ والفيـ الشامؿ ألىـ األفكار والمضاميف والقراءات الفرعية مثؿ التركيز واالنتباه ومتابعة المتكم

 الواردة في الرسائؿ المسموعة.
واالستماع ميارة مف ميارات االستقباؿ المغوي التي تتطمب تفاعبًل مع المتكمـ وقد يتـ ىذا 
التفاعؿ وجيًا لوجو مف خبلؿ الحوارات أو الندوات أو المحادثات وقد يتـ التفاعؿ عف بعد مف 

 (70ـ، ص2011  اتفية )عبد الباري،خبلؿ األحاديث الي
واألشخاص الذيف ال يستطيعوف االستماع ال يستطيعوف التواصؿ، ألف االتصاؿ الضعيؼ يعيؽ 
مف قدرتنا عمى االتصاؿ مع اآلخريف، واالستماع ميارة أساسية ألي مقدرة تواصؿ أخرى، 

أو مستشارًا  فعاالً  اً ير والشخص الذي يرغب في أف يكوف مقاببًل ناجحا أو مفاوضًا جيدًا أو مد
 .(100ـ، ص2011 ياراتو في االستماع الفعاؿ )ىيز،أواًل أف يطور م عميوبارزًا فإف 

تعريؼ االستماع عمى أنو ميارة أساسية مف ميارات التواصؿ تيدؼ  وترى الباحثة أنو يمكف 
عف مواىبيـ لتمريف التبلميذ عمى االنتباه وحسف اإلصغاء واإلحاطة بمعنى ما يسمع، والكشؼ 

 المختمفة في ىذا األمر.
تتطمب من المعمم القيام بدور ميم من أجل الرتقاء بمستوى  أساسيةوالستماع كميارة 

 ( فيما يمي:24 ص ,م 2005, الطَلب في تنمية ىذه الميارة وقد أوردىا )الياشمي والعزاوي
 توضيح المعمـ لتبلميذه الغرض مف االستماع. -1
واالنتباه مف أجؿ فيـ ما يسمع دوف تشتيت  واإلصغاءعمى حسف االستماع  تدريب التبلميذ -2

 ومقاومة.
 تدريب التبلميذ عمى االستماع المنظـ وعمى تدويف أفكارىـ ومبلحظاتيـ في االستماع. -3
 عدـ االنشغاؿ عف تبلميذ أثناء عممية االستماع ثـ البدء بالمناقشة والحوار. -4
نخص الموضوع المستمع إليو وتتـ مناقشتيا  أسئمةقويـ وذلؾ بإعداد قياـ المعمـ بعممية الت -5

 مع التبلميذ لتأكد مف نجاح ميارة االستماع.
التزاـ المعمـ بالدور المطموب منو في تنمية ميارة االستماع حتى يستطيع  أىميةوترى الباحثة 

 التمميذ استخداميا في حياتو العممية استخداما صحيحا.
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توافرىا في المستمع الجيد لستيعاب ىذه الميارة التي ىي وسيمة التصال  وىناك صفات يجب
 ( فيما يمي:41م, ص2005  والتواصل وقد ذكرىا )الياشمي والغزاوي,

 يستمع باىتماـ وانتباه. -1
 يحتـر المتكمـ في أثناء عرضو لممارة المسموعة. -2
 عة.ييتـ بالفيـ اإلجمالي لما تشتمؿ عميو المادة المسمو  -3
 يمارس تقاليد االستماع وآدابو في موقؼ االستماع. -4
 يحفظ في ذىنو ما يسمعو. -5
 االبتعاد عف معوقات االستماع التي تشتت االنتباه. -6

ف ىذه الصفات ال تتكوف لدى التبلميذ إال إذا أكثر مف التماريف والتدريبات، وأف أوترى الباحثة 
 واقؼ الحياة سواء كاف داخؿ المدرسة أو خارجيا.يحرص المعمـ عمى توظيؼ االستماع في م

( بعض األساليب Morganمورجان ) ليو فيإ( المشار 32ص , 2015) ويمخص عاشور
 التي يمكن من خَلليا تنمية الستماع العممي ومن أبرزىا.

o .طمب المعمـ مف تبلميذه إعادة ما قالو زميمو أو ما قالو المعمـ 

o .تسجيؿ الدرس عمى شريط كاسيت 

o التمميذ فرصة لتسجيؿ ما سمعو داخؿ الصؼ. إعطاء 

o تـ تسجيمو، ومقارنتو بتسجيؿ كتابات بعض التبلميذ. ااالستماع لم 

االستماع كميارة مف ميارات التواصؿ العممي وتوصي  أىميةوترى الباحثة أنو يتضح مما سبؽ 
 بحرص المعمـ عمى تعزيز ميارة االستماع لدى الطمبة.

 راءة العممية:ثانيًا: ميارة الق
إف مف أىـ مقومات التعميـ الجيد لمعموـ ىو القدرة عمى قراءة المادة العممية قراءة سميمة       

صحيحة، وفيـ داللة الرموز والمصطمحات  واألشكاؿ ويتطمب ىذا جيدًا مف المعمـ وميارة مف 
د مف دافعية التبلميذ في المتعمـ إذ أف لغة العموـ ليا خصوصيتيا التي تميزىا كما أف القراءة تزي

، وذلؾ مف خبلؿ زيادة مشاركاتيـ في حصص العموـ والناتجة مف قراءاتيـ العممية،  تعميـ العمـو
ومف جية أخرى فإف القراءة العممية السميمة تساعد التبلميذ عمى اإلحساس القوي بالمفاىيـ 

ى تقييـ األفكار المعروضة ورؤية االرتباطات بيف العموـ والحياة كما تساعدىـ عم واإلجراءات
 (.141ـ، ص2010في النص وفيميا )السعيد والباز، 

والقراءة العممية مبنية عمى المغة، حيث أنيا تتطمب معرفة لغوية إذا ما أراد القارئ بناء معنى، 
وىي عممية يراد بيا إيجاد صمة بيف الكبلـ والرموز الكتابية، وتتألؼ لغة الكبلـ مف المعاني 
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التي تؤدي ىذه المعاني وتتكوف القراءة مف عناصر ىي المعنى الذىني والمفظ الذي  واأللفاظ
 .(227ـ، ص2011يؤديو الرمز المكتوب )خزاعمة وآخروف، 

( بعض األنشطة التي من شأنيا تنمية ميارة القراءة لدى 227:1995وقد أورد )فكري, 
 التَلميذ :
 .مساعدة التبلميذ عمى فيـ المفردات العممية 

 عميـ التبلميذ كيفية استخداـ الكتاب المدرسي.ت 

  يائأثنامساعدة التبلميذ عمى مواصمة القراءة إذا ما توقفوا. 

  توجيو األسئمة التفسيرية في أثناء القراءة لتشجيع التبلميذ عمى التفكير الناقد وإلثراء
 .فيميـ مفردات العموـ

 تقدير سيولة المادة المكتوبة. 

  قراءتو قيمة عامةإعطاء ما يتـ تعممو و. 

ورغـ أىمة القراءة في دراسة العموـ فإف األدبيات التربوية تشير بوضوح إلى أف أحد األسباب 
التي تؤدي إلى نقص قدرة التبلميذ عمى قراءة العمـو ىو أف غالبية المدرسيف ال يعتبروف تدريس 

ـ داخؿ حجرة الدراسة كما أف ميارات قراءة لغة العموـ نشاطًا تعميميًا أساسيًا ضمف استراتيجياتي
كثيرًا مف المدرسيف ال يشجعوف تبلميذىـ عمى التدريب عمى قراءة العمـو سواء في المدرسة أو 

 (.261ـ، ص 1990 خارجيا )عبد العاؿ،

وترى الباحثة أىمية تدريس ميارة القراءة في منياج العموـ حتى نساعد الطالبات عمى فيـ 
يفية استخداـ الكتاب المدرسي دوف الحاجة لوجود معممو بالقرب المفردات العممية وتعميمية ك

 منو .
 ثالثًا: ميارة التحدث العممي:

إف العرض مف التحدث ىو نقؿ المعنى لتحقيؽ التواصؿ ولف يتـ ذلؾ إال بوجود فكرة      
ه واضحة مف المعمومات التي يريد المتكمـ نقميا إلى المستمع عبلوة عمى قدرتو عمى صياغة ىذ

المعمومات في قالب لغوي صحيح والتعبير عنيا بشكؿ يعيف المستمع عمى فيميا بشكؿ صحيح 
 (.72ـ، ص2011)عبد الباري، 

ومف الصفات الخاصة التي تميز ىذا النوع مف االتصاؿ الشفوي أف تأثيره كبير، ألف المحادثة 
ـ بالتأكيد عمى بعض تظير فييا بصورة واضحة التعبيرات عمى وجو الطرؼ المتحدث، أو القيا

األلفاظ والعبارات أو الجمؿ، األمر الذي يشعر الفرد المستمع بأىمية الموضوع أو جوانب منو، 
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ويعطي النوع المتحدث الفرصة إلدراؾ فيـ اآلخريف ومدى استجابتيـ، وذلؾ عف طريؽ رد 
 (.227ـ، ص2001 الفعؿ الذي يظير منيـ أو عمى وجوىيـ )نصر اهلل،

ث العممي استخداـ المغة العممية لموصؼ والتعبير عف األفكار العممية بشفافية ويقصد بالتحد
ثارة اىتماميـ بالعموـ واستشارة أفكارىـ.  ووضوح حيث يعمؿ عمى جذب انتباه الطمبة وا 

( بعض اْلرشادات التي ينبغي عمى المعمم أن يقوم بيا من 63م, ص2006) وقد أورد حسين
 التَلميذ ومنيا: أجل تنمية ميارة التحدث لدى

عطائيـإتاحة الفرصة أماـ التبلميذ لمتحدث،  -1  .لبلستجابةالوقت الكافي  وا 
تشجيع التبلميذ عمى طرح األسئمة، والبحث عف حموؿ بديمة بعد مناقشة المشكبلت  -2

 الرياضية.
 استخداـ أمثمة تتطمب االستجابة في كممات قميمة لحث التبلميذ عمى المشاركة. -3
 تماع باىتماـ ألفكار التبلميذ.االس -4
 الفصؿ إلثراء المناقشات حوليا. أماـعرض تعميقات ومقترحات التبلميذ  -5

قوى فيمو ويعطي لممعمـ صورة واضحة عف ي عمميةكما أف تحدث التمميذ عف العموـ وبمغة 
عؿ لسؤاؿ مدى فيـ التمميذ لما يقولو أو لدى صحة اإلجابة الشفوية عف سؤاؿ االستجابة، ورد الف

أو تساؤؿ يعطي فكرة جيدة عما أنو كاف التمميذ يصمت بعض الوقت ليفكر أو أنو حاضر 
البديية، أو مجرد متسرع وفي نفس الوقت فإف المعمـ البد أيضًا أال يتسرع في الحكـ عمى 

تقوده إلى الصواب  إجابتوصحيحة أو أف  إجابتواستجابة التمميذ وعميو أف يمتدحو إذا كانت 
 (.55ـ، ص2004 د،)عبي

ويمكف القوؿ أف ميارة التحدث مف الميارات اإلنتاجية التي تتطمب مقدرة عمى استعماؿ المغة 
 العممية استعماؿ صحيح وتوظيفيا في تدريس العمـو .

 رابعًا: ميارة الكتابة العممية:

مى ورؽ في إف ميارة الكتابة ىي الميارة التي مف خبلليا أمكف لممرء توثيؽ نطؽ المغة ع     
ا تتـ بيا نقؿ الفكر واألحداث إلى رموز يمكف قراءتيا حسب نموذج مشكؿ رسـ خطي ك

مخصص لكؿ لغة، ولقد بدأ اإلنساف الكتابة عف طريؽ الرسـ، ثـ تطورت ىذه الرموز إلى 
 أحرؼ لكي تختصر وقت الكتابة.
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لعمـو لصفة خاصة إذ إنيا والكتابة أداة ميمة جدًا في عممية التعميـ بصفة عامة وعممية تعميـ ا
تجبر الطالب عمى التريث الذي يعمؿ عمى تحسيف عممية التفكير والفيـ كما أف الكتابة العممية 
تعطي الطبلب القدرة عمى التعبير عف األفكار والمفاىيـ والعبلقات العممية وتوصيؿ ذلؾ 

طبلبو بخبرات مكتوبة لآلخريف ومع ذلؾ تعد الكتابة أداة تواصؿ ميمة تساعد المعمـ عمى مد 
ة يوحموؿ لممشكبلت كما يستخدميا الطبلب في تسجيؿ أفكارىـ واستجاباتيـ في المواقؼ التعميم

 (.199ـ، ص2010)السعيد وعبد الحميد، 

ويقصد بالكتابة العممية تنظيـ ووصؼ المواقؼ والعبلقات العممية كتابة ما حيث تعد الكتابة أداة 
   تبلميذ في تسجيؿ أفكارىـ واستجابتيـ في المواقؼ التعميمية.تواصؿ جيد حيث يستخدميا  ال

بيا المعمم لتنمية  يأخذ( بعض اْلرشادات التي ينبغي أن 5م, ص2005) وقد أورد السعيد
 ميارة الكتابة لدييم.

 مساعدة التبلميذ عمى فيـ أىداؼ الكتابة بأنيا أداة لمتعمـ ولمحوار مع المعمـ.  –1
 ما ال يعرفو التبلميذ. إلىمف ما يعرفو التبلميذ  التدرج بالكتابة -2
 تشجيع التبلميذ عمى وصؼ وكتابة انطباعاتيـ حوؿ ما قاموا بو. -3
 ي العقبات التي تعيقيـ عف الكتابة.طمساعدة التبلميذ عمى تخ -4
استخداـ ميارات المغة في العموـ مف خبلؿ الواجبات المنزلية ككتابة حصص وجمؿ  -5

 ىيـ العممية.تتضمف المفا

موضوع في مجمة  بكتابةوىذا يتضح أنو يمكف تنمية التواصؿ الكتابي مف خبلؿ تكميؼ الطبلب 
 معينة. عمميةة تقرير حوؿ مسألة أو كتاب عممية

ـو عند حؿ ملذلؾ فإف تعميـ وتعمـ العمـو يتضمف تعويد التمميذ المتعمـ عمى الكتابة الصحيحة لمع
االختبارات التحريرية يتعمـ التمميذ كيؼ يصبر بطريقة صحيحة المشكبلت أو المسائؿ في كؿ 

 (.55ـ، ص2004 ومنظمة الحؿ في كؿ األنشطة العممية )عبيد،

ويعد التعبير الكتابي أمرًا ىامًا, فعندما يعتاد الطَلب التواصل من خَلل الكتابة ينمو 
 تقديرىم ليذه الميارة كجزء ىام في تعميم العموم.

  تواصل العممي:ميارات القائمة 

قائمة ميارات التواصؿ التي يمكف تنميتيا لدى الطبلب قامت الباحثة باالطبلع  إلعداد       
ميارات التواصؿ لدى الطبلب في الصفوؼ الدراسية المختمفة  معظمياعمى دراسات تناولت 

راسة فتح ـ( ود2016القائمة ومف ىذه الدراسات دراسة النحاؿ ) إعدادوذلؾ لبلستفادة منيا في 
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ـ( ودراسة السيد 2011ـ( ودراسة المشيخي )2012ـ( ودراسة عبد الجميؿ )2013اهلل )
الصورة المدينة لقائمة ميارات التواصؿ العممي، تـ عرضيا عمى  إعدادـ(، وبد أف تـ 2010)

ف تـ إجراء بعض أحوؿ ىذه القائمة وبعد  أراءىـإلبداء  (1)مجموعة مف المحكميف ممحؽ رقـ 
إلييا المحكموف أصبحت قائمة ميارات التواصؿ العممي في الصورة  أشاربلت التي التعدي

 النيائية كما في الجدوؿ التالي:
 .قائمة ميارات التواصل العممي ومؤشرات تحقيقيا (:7 .2جدول )

ت اميار 
التواصل 
 العممي

 تكون الطالبة قادرة عمى أن نأمتوقع مؤشرات تحقيق الميارة من ال

ميارة 
االستماع 
 العممي

 تحديد أىـ المعمومات والنظريات والمفاىيـ العممية. -1
 حدوث بعض الظواىر العممية. أسبابتعميؿ  -2

 تفسير بعض الرموز المستخدمة في عرض المادة المسموعة.3 -
 نقد وتمخيص المادة المسموعة. -4
 الناقصة التي لـ يستعيف بيا المتحدث ذكر بعض المعمومات -5
 تحميؿ النقاط واألفكار العممية اليامة التي تذكرىا المتحدثة إلى أفكار رئيسة وأخرى فرعية. -6

ميارة القراءة 
 العممية

 قراءة فقرة عممية قراءة سميمة وتحديد ما بيا مف ألفاظ ورموز عممية. -1
 واألمثمة العممية المذكورة في النص. استخراج المفاىيـ والمصطمحات والنماذج -2
 التعرؼ عمى الصياغة المتكافئة وغير المتكافئة لنفس النص العممي. -3

 فيـ داللة الرموز والمصطمحات والعبلقات والرسومات والجداوؿ والصور.4 -
 العامة والرئيسية والفرعية بعد قراءة النص. األفكاراستنتاج  -5

 المنطقي والموضوعي لموضوع النص العممي. ممارسة النقد أو التحميؿ6 -
 مف معمومات عممية. اكتسابوعناصر أخرى أو وظائؼ أو أفكار عممية بناء عمى ما تـ  إضافة -7
 تفسير الرسومات واألشكاؿ ا لعممية التي يتضمنيا النص العممي -8

 ميارة التحدث
 العممي

 اصة بالموضوع.العرض الشفيي ألىـ النقاط الرئيسة أو الفرعية الخ -1
التوضيحية والتخطيطية والرسـو البيانية الخاصة ببعض الظواىر  واألشكاؿوصؼ الرسومات  -2

 العممية.
 التعميؽ عمى بعض العبلقات واآلراء العممية في قضية ما. -3
 التحدث بمغة عممية لمتعريفات والمفاىيـ والمصطمحات العممية. -4
 ض العبلقات والظواىر العممية.ذكر بعض التفسيرات واألسباب لبع -5
 تفسير بعض المبلحظات واالستنتاجات الخاصة بالتجارب العممية. -6
 الخاصة بموضوع الدرس شفييًا. األسئمةبعض  إجابة -7
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 صياغة أفكار ومعمومات المتحدث بطريقة مختمفة لتوصيؿ المعنى. إعادة -8
 دثترتيب وتسمسؿ األفكار العممية منطقيًا أثناء التح -9

ميارة الكتابة 
 العممية

ة والمواقؼ الحياتية العمميالتعبير عف بعض المبررات واألسباب الخاصة بحدوث بعض الظواىر  -1
 والتعميؽ عمييا

 واقتراح حموؿ ليا بصورة منتظمة إجراءاتيابمورة المتعمـ كتابيًا لمشكمة أو قضية عممية ما بكافة  -2

 حظات حمو القضايا العممية التي تتناوليا المادةوالمبل واألبحاثكتابة التقارير  -3

 العممية. وأراءهتخطيطية وتوضيحية تعبر عف نمط أفكار الكاتب  وأشكاؿرسومات وجداوؿ  دإعدا -4

 تدويف بعض التفاصيؿ المدعمة لفكرة عممية سواء كانت فرعية أو رئيسة. -5

ي تظيرىا الرسومات أو الخرائط أو تفسير أو توضيح بعض العبلقات العممية أو المكونات الت -6
 الجداوؿ أو الصور أو األشكاؿ.

تكممة بعض البيانات عمى الرسومات أو الجمؿ أو الصياغة الناقصة أو االستفادة مف بعض  -7
 العبارات واعتبارىا دليؿ تكممة وكتابة جمؿ جديدة.

 عمؿ
جراءاتموجز أو ممخص لما تـ فيمو مف الدرس مف أفكار  -8  مات.ومعمو  وا 

 سير بعض النتائج التي يتـ التوصؿ إلييا مف خبلؿ الدرس.فاستخداـ التحميؿ العممي لوصؼ وت -9

 تدويف بعض األمثمة والنماذج الواقعية مف الحياة عف العبلقات/الظواىر/القضايا العممية. -10

 وحة.الوصؼ بمغة تحريرية صحيحة لبعض العبلقات واألفكار العممية أو المشكبلت المطر  -11

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف ميارات التواصؿ العممي أربع ميارات رئيسية تتكوف مف ميارات 
 فرعية تمثؿ مؤشرات تحقيؽ الميارة الرئيسية.

 مدى استفادة الباحثة من اْلطار النظري: 7.3
و اإللماـ بالجوانب النظرية المتعمقة بموضوع الدراسة ، لقد كاف االطبلع عمى األدب التربوي

و ، سند الحقيقي لمباحثة إلنجاز الدراسة؛ إذ شكؿ ليا خمفية عممية قوية أنارت ليا الطريؽال
 و تسرد الباحثة استفادتيا مف اإلطار النظري في النقاط التالية:، وضحت ليا معالـ ىذه الدراسة

 _ تحديد المشكمة البحثية لموضوع الدراسة تحديدا واضحا ودقيقا.1
 ية عممية واسعة بخصوص موضوع الدراسة ._أصبح لدى الباحثة خمف2
رأييا والتعميؽ                                                إبداءجعؿ باالستطاعة الباحثة ، _فيـ موضوع الدراسة فيما عميقا3

 عمى االطار النظري . 
في اتساع _ اطمعت الباحثة عمى الكثير مف الكتب التربوية والعممية وكاف ليذا أثر واضح   4

 .األفاؽ العممية لمباحثة



 

 
 
 

 
 

 الفصل الثالث 3
 الدراسات السابقة
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 -الدراسات السابقة:

 TBL)تيدؼ الدراسة الحالية إلى معرفة أثر توظيؼ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة )
طالبات الصؼ التاسع األساسي، لذا قامت  في تنمية المفاىيـ وميارات التواصؿ بالعوـ لذا

الباحثة باالطبلع عمى الدراسات السابقة ذات العبلقة بموضوع الدراسة الحالية، بيدؼ التعرؼ 
حيث قسمت الباحثة الدراسات عمى موضوعاتيا وأىدافيا والمنيج المتبع فييا وخطواتيا، 

 السابقة إلى ثَلث محاور أساسية ىي:
 المحور األول: الدرا( سات التي تناولت استراتيجية التعمم المرتكز عمى الميمةTBL.) 
 .المحور الثاني: الدراسات المتعمقة بالمفاىيم العممية 
 .المحور الثالث: الدراسات المتعمقة بميارات التواصل العممي 

المحور األول: الدراسات التي تناولت استراتيجية التعمم المرتكز عمى الميمة  4.0
(TBL:)- 

 -(:م2010)لسيد ادراسة  -

( TBLمعرفة فاعمية استخداـ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة ) إلىىدفت ىذه الدراسة 
طالبات المرحمة الثانوية بالسعودية بعض ميارات التواصؿ المفظي في مادة األحياء،  إكسابفي 

الثاني الثانوي  وقد اعتمدت الباحثة المنيج شبو التجريبي، وحددت عينة الدراسة طالبات الصؼ
 إحداىما( طالبة حيث قسمت عينة الدراسة إلى مجموعتيف 66بمحافظة الطائؼ، وعددىف )

( TBLتمثؿ المجموعة التجريبية درست باستخداـ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة )
واألخرى المجموعة الضابطة درست بالطريقة االعتيادية، وقد أعدت الباحثة اختبار ميارات 

فعالية استراتيجية التعمـ المرتكز إلى  إثباتالتواصؿ العممي المفظي وقد أسفرت النتائج في 
 الميمة في تنمية ميارات التواصؿ المفظي وضرورة تمؾ الميارات في تعمـ العموـ.

 -الدراسات األجنبية:

 (Akyuz & Keser, 2015دراسة ) -1

ومميزاتو الشكمية عمى قدرة الطبلب واستيعابيـ  ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة تأثير عامؿ التعميـ
في حؿ المشاكؿ استنادًا عمى مياـ إلكترونية، وقد اعتمد الباحثاف المنيج التجريبي، وحددت 
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عينة الدراسة مف طبلب قسـ تعميـ الكمبيوتر وتعميـ التقنيات في جامعة انقو، وقد بمغ عددىـ 
( تستخدـ لقياس psiار حؿ المشكبلت المسحية )( طالبًا، وكانت أدوات الدراسة ىي اختب47)

حؿ المشكمة، وتـ تطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة، وأشارت نتائج الدراسة أف الطريقة المطبقة 
ليا تأثير ميـ عمى قدرة الطبلب واستيعابيـ لحؿ المشكمة وكذلؾ دور وكيؿ التعميـ كمعمـ أكثر 

 بلب واستيعابيـ لحؿ المشكمة.فعالية مف دور الصديؽ في تطوير قدرة الط

 -(:Hong & Ni & Qing, 2010دراسة ) -2

( في تنمية TBLىدفت ىذه الدراسة إلى التحقؽ مف فعالية نموذج التعمـ القائـ عمى الميمة )
التفكير الناقد لدى طبلب المرحمة الثانوية في تعمـ تجارب الكيمياء، وقد اعتمد الباحثوف المنيج 

( عاـ في المستوى 19) -(17عينة الدراسة مف طبلب تتراوح أعمارىـ بيف )التجريبي، وحددوا 
( في الصيف، وقد تـ Shaanxi( في مقاطعة )Yujin Middle Schoolالثالث في مدرسة )

تقسيميـ إلى مجموعتيف: مجموعة تجريبية تدرس باستخداـ التعمـ القائـ عمى الميمة، ومجموعة 
( طالبًا، وقد استخدـ الباحثوف في 121وقد بمغ عددىـ ) ضابطة تدرس بالطريقة التقميدية،

(، ويتكوف مف سبعة مستويات CCTDIالدراسة مقياس كاليفورنيا بمستويات التفكير الناقد )
(، Open-mindedness(، والتفتح الذىني )Truth-seekingفرعية تشمؿ: تقصي الحقائؽ )

حب االستطبلع  ،(Systematicity(، والتحقؽ )Analyticityوالتحميؿ )
(Inquisitiveness( الثقة بنفس ،)CT self-confidence النضج أو ،)اإلدراؾ 
(Maturity وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة ،)بيف المجموعة التجريبية  إحصائية
(، كما أف طبلب المجموعة 287.33(، ومتوسط طبلب المجموعة الضابطة )295.81)

داء أفضؿ مف طبلب المجموعة الضابطة، كما أشارت النتائج أف استخداـ التجريبية أظيروا أ
نموذج التعمـ القائـ عمى الميمة يطور مف مستويات التفكير الناقد لدى الطبلب في تعمـ تجارب 

 الكيمياء.

 (.Khatter, 2008دراسة ) -3

( في TBLالميمة )ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى 
تواصؿ التفاعؿ الشفيي لدى طبلب السنة األولى في مية كفاءات تعميـ المغة األجنبية في تن

المدارس الثانوية العامة، وقد اعتمدت الباحثة المنيج التجريبي، وحددت عينة الدراسة طالبات 
( 20مغ عددىف )الصؼ األوؿ الثانوي العاـ بإحدى المدارس الحكومية بمحافظة الشرقية، وقد ب

طالبة، وكانت أدوات الدراسة ىي اختبار التفاعؿ الشفيي القائـ عمى المياـ، منظومة بمبلحظة 
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أداء الطالب المغوي الشفيي ومقياس لتقييـ التفاعؿ المغوي، وتـ تطبيؽ األدوات عمى عينة 
رجات الدراسة، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط د

 طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار التفاعؿ الشفيي لصالح المجموعة التجريبية.
 -(:Turley-Ames, K.J. & Whit Field, M.M., 2005دراسة )  -4

وناقشت ثبلث دراسات مختمفة اختبرت تأثير بعض االستراتيجيات القائمة عمى المياـ، في 
(، وتنمية Working Memory Span Performanceرة )اتساع وامتداد أداء عمؿ الذاك

(، لمطبلب Higher Cognitive Functionالوظائؼ أو المستويات المعرفية العميا )
بالجامعة، حيث تـ تطبيؽ مقياس اتساع أو امتداد الذاكرة لنيمسوف ديني لمقدرات القرائية 

(Nelson-Denny Assessment for Reading Ability ) من طَلب الجامعة عمى عينة
 -في مادة عمم النفس كما يمي:

 Washington State( طالب بجامعة واشنطف، )124كانت العينة ) الدراسة األولى: - أ

University( ويستخدموف استراتيجية السرد أو التسميع )Rehearsal Strategy في )
ؾ االستراتيجية صورة مياـ قرائية، وتوصمت إلى تفوؽ المجموعة التجريبية التي درست بتم

 في اتساع عمؿ الذاكرة واحتفاظيا بكـ كبير مف المعمومات المحرزة.

 Idaho State( طالب مف جامعة ايداىو، )360كانت العينة ) الدراسة الثانية: - ب

University يدرسوف باستخداـ ثبلث استراتيجيات مرتكزة إلى الميمة، وىي: استراتيجية ،)
(، والسرد والتسميع Imageryوالمجازية أو التخيمية )(، Semanticالداللة المفظية )

(Rehearsal وتوصمت إلى فعالية مياـ استراتيجية السرد والتسميع، عف باقي ،)
االستراتيجيات، ثـ تمتيا الداللة المفظية، ثـ المجازية أو التخيمية، وذلؾ في القدرة عمى 

 ية.التذكر أكثر وتحميؿ المعمومات لمذاكرة والقدرة القرائ

(، Rehearsal Strategyوفييا قرنت مياـ استراتيجية السرد والتسميع؟ ) الدراسة الثالثة: - ت
طالب مف جامعة ايداىو،  180)بعامؿ الوقت والسرعة في األداء، وتـ تطبيؽ ذلؾ عمى )

ووجدت الدراسة تفوؽ الطبلب أكثر في التذكر والتحصيؿ والقدرة عمى التنبؤ والقدرات 
 القرائية.

 -(:Fried Lander, N.B., Drey Fus, a. & Milgrom, Z., 2004اسة )در  -5

 عمىوتناولت دراستو تدريب معممي عموـ المرحمة االبتدائية باستخداـ استراتيجية التعمـ المرتكز 
، واتجاىاتيـ نحو مياـ  الميمة لتنفيذ بعض التجديدات المستقبمية في مجاؿ تطوير مناىج العمـو
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البرنامج التدريبي باستخداـ الكمبيوتر والتواصؿ مع المعمميف مف خبلؿ  تنفيذىا، وتـ تطبيؽ
، وكانت 19، وتمى ذلؾ تطبيؽ استبانة، ومقابمة شخصية عمى )اإللكترونيالبريد  ( معمـ عمـو

( لمتقويـ والتطوير الميني لممعمـ، والذي Hall, 1977مسجمة صوتيًا في ضوء نموذج ىاؿ )
والمينية لو، وتوصمت الدراسة إلى فعالية استخداـ التعمـ المرتكز اىتـ باالحتياجات الشخصية 

 الميمة. عمى

 -(:Hadley. G., 2000دراسة ) -6

(، في تدريس العمـو TBLوأوضحت أىمية استخداـ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة )
قدرات الطبلب عمى  ، واستخدمت المياـ التواصمية، مف أجؿ تنميةاإلنجميزيةوالتكنولوجيا بالمغة 

، واحتياجات الطبلب في جامعة أوكا الدولية اإلنجميزيةالقراءة لممواد العممية والتقنية بالمغة 
 NAGA Oka National Collegeوـ والتكنولوجيا، )ملمتكنولوجيا بالياباف أثناء دراستيـ لمع

of Technology مواجية االحتياجات المياـ التواصمية في  فاعمية(، وقد توصمت الدراسة إلى
كسابيـالعاجمة لممتعمميف،   ميارات التواصؿ المفظي. وا 

 (:TBLالتعميق عمى الدراسات المتعمقة باستراتيجية التعمم المرتكز عمى الميمة ) 4.0.0

 بنسبة لألىداف. -1

  ىدفت بعض الدراسات إلى دراسة فاعمية استخداـ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى
 ـ(.2010ميارات التواصؿ المفظي مثؿ دراسة السيد ) ( في تنميةTBLالميمة )

 ( ىدفت بعض الدراسات إلى دراسة فعالية نموذج التعمـ القائـ عمى الميمةTBL في )
 ـHong & Ni & Qing  (2010. /)دراسة /  ؿتنمية التفكير الناقد مث

 ( ىدفت بعض الدراسات إلى دراسة أثر استخداـ التعمـ المرتكز عمى الميمةTBL)  في
 .[ـKhatter (2008) ]تنمية كفاءات التواصؿ الشفيي مثؿ دراسة 

  يعابيـ عمى قدرة الطبلب واست اإللكترونيةدراسة أثر المياـ  إلىىدفت بعض الدراسات
 .[ـAkyuz & Keser (2015)]في حؿ المشاكؿ مثؿ دراسة 

  عمى  القائمة االستراتيجياتتأثير بعض  أخذتبينما ناقشت ثبلث دراسات مختمفة
ويات المعرفية العميا المياـ في اتساع وامتداد عمؿ الفكرة، وتنمية الوظائؼ أو المست

 .[ـTurley & Whitfield (2005)]مثؿ دراسة 
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  وىدفت بعض الدراسات إلى دراسة اثر استخداـ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة
 ]لعموـ مثؿ دراسةمناىج التنفيذ بعض التجديدات المستقبمية في مجاؿ تطوير 

 Fried lander & Dreg & Milgrom (2004)ـ]. 

  دراسة أىمية استخداـ التعمـ المرتكز عمى الميمة  إلىبينما ىدفت بعض الدراسات
(TBL في تنمية قدرات الطبلب عمى القراءة لممواد العممية والتقنية بالمغة )اإلنجميزية 

لحالية فيدفت إلى دراسة أثر استخداـ ، أما الدراسة ا[ـHadlley (2000)]مثؿ دراسة 
( في تنمية المفاىيـ وميارات التواصؿ TBLاستراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة )

 .األساسيالعممي لدى طالب الصؼ التاسع 

 بالنسبة لمنيج الدراسة -2

o معظـ الدراسات المنيج التجريبي مثؿ دراسة  اتبعتAkyuz & Keser] (2015 ،)ـ
Khatter (2008 ،)ـHong & Ni & Qing  (2010 ،)ـTurley Amo & 

Whitfield (2005)ـ]. 

o  ـ( وأما الدراسة 2010المنيج شبو التجريبي مثؿ دراسة السيد ) اتبعتىناؾ بعض الدراسات
 الحالية فقد اتبعت المنيج الوصفي التحميمي والمنيج التجريبي.

 بالنسبة لعينة الدراسة . -3

o ـ(، 2010السيد )]ة مف طمبة المدارس الثانوية مثؿ دراسةىناؾ دراسات اختارت العين
Hong & Ni & Qing  (2010 ،)ـKhatter (2008)ـ]. 

o  اسة مف طمبة الجامعات مثؿ دراسة دراسات أخرى اختارت عينة الدر[ Akyuz & Keser 
 .[ـHadlley (2000)ـTurley Amo & Whitfield (2005 ،)ـ(، 2015)

o فيما اختارت دراسةFried lander & Dreg & Milgrom] (2004)عينة مف [ـ ،
الدراسة الحالية فقد تـ اختيار عينة الدراسة مف  أمامعممي العموـ لممرحمة االبتدائية، 

طالبات الصؼ التاسع األساسي وبذلؾ اختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة التي 
 ـ.تناولت المرحمة الثانوية وطمبة الجامعات ومعممي العمو 

 بنسبة ألدوات الدراسة. -4

تنوعت أدوات الدراسة المستخدمة في الدراسات السابقة وكذلؾ تبعًا لطبيعة المتغيرات التي 
 تناولتيا كؿ دراسة:
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o سات عمى استخداـ االختبار كدراسةاتفقت معظـ الدرا[ Akyuz & Keser (2015 ،)ـ
 .[ـ(2010السيد )

o  واستخدمت دراسة[ Hong & Ni & Qing  (2010)ـ]  مقياس كاليفورنيا، بينما دراسة[ 
Turley Amo & Whitfield (2005)استخدمت مقياس اتساع وامتداد الذاكر [ـ ،

 لنيمسوف ديني لمقدرات القرائية.

o بينما استخدمت دراسة[Fried lander & Dreg & Milgrom (2004)ـ] األدوات ،
، اإللكترونيلتواصؿ مف خبلؿ البريد التالية تطبيؽ برنامج تدريبي باستخداـ الكمبيوتر و ا

 استبانة ومقابمة شخصية.

o  لتحقيؽ أىداؼ الدراسة األداة األولى اختبار لتنمية  أداتيفأما الدراسة الحالية فقد استخدمت
 المفاىيـ واألداة الثانية بطاقة مبلحظة لميارات التواصؿ العممي.

 بالنسبة لمنتائج. -5

استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة في أغمب المواد  ىميةأأظيرت جميع الدراسات السابقة 
 العممية واألدبية.

 :الستفادة من الدراسات السابقة في المحور األول- 
 ( تنظيـ اإلطار النظري الخاص بالتعمـ المرتكز عمى الميمةTBL.) 

 .بناء دليؿ المعمـ 

 .منيجية البحث 

  والمناسبة.  اإلحصائيةاختبار األساليب 

 -حور الثاني: الدراسات المتعمقة بالمفاىيم العممية:الم 4.7
 (:م2015)أبو جمنبو  دراسة 1-

التعرؼ عمي أثر نموذج وودز في تنمية المفاىيـ وميارات التفكير الناقد  إلىىدفت ىذه الدراسة 
لدي طالبات الصؼ السادس األساسي في العموـ العامة، وقد اتبعت الباحثة المنيج الوصفي 

، وحددت عينة الدراسة مف طالبات الصؼ السادس األساسي في مدرسة بنات خاف والتجريبي
( طالبة وكانت أدوات الدراسة ىي أداة تحميؿ 72يونس االبتدائية "د" لبلجئات وقد بمغ عددىف)

لممفاىيـ العممية، واختبار ميارات التفكير الناقد، وتـ تطبيؽ االختباريف عمي  رالمحتوي، واختبا
بيف متوسط درجات  إحصائيةوجود فروؽ ذات داللة  إلىسة، وأشارت نتائج الدراسة عينة الدرا
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طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار المفاىيـ العممية، واالختبار البعدي 
 الختبار ميارات التفكير الناقد لصالح المجموعة التجريبية.

 (:م2014)الغمري  دراسة 2-

رات الخاطئة أثر توظيؼ نموذج درايفر في تعديؿ التصو  التعرؼ عمى إلىاسة ىدفت ىذه الدر 
طبلب الصؼ العاشر األساسي وقد اتبع الباحث المنيج التجريبي، وحددت  لممفاىيـ العممية لدى
( طالب مف طبلب الصؼ العاشر األساسي بمدرسة المنفموطي الثانوية (66عينة الدراسة مف

اختبار لتشخيص التصورات الخاطئة لممفاىيـ العممية، وتـ تطبيؽ "ب" وكانت أدوات الدراسة 
وجود العديد مف التصورات الخاطئة  إلىاالختبار عمي عينة الدراسة، وأظيرت نتائج الدراسة 

بيف  إحصائيةلمفاىيـ الحرارة لدي الطبلب )عينة البحت( وكذلؾ وجود فروؽ ذات داللة 
في المجموعتيف الضابطة والتجريبية في االختبار متوسطي درجات الطبلب مرتفعي التحصيؿ 

 البعدي لتشخيص التصورات الخاطئة لممفاىيـ العممية لصالح المجموعة التجريبية. 

 (:م2014)معتصم  دراسة 3-

التعرؼ عمي أثر توظيؼ نموذج ميرؿ وتينسوف في تنمية المفاىيـ  إلىىدفت ىذه الدراسة 
دي طبلب الصؼ الرابع األساسي، وقد اتبع الباحث المنيج العممية وعمميات العمـ في العموـ ل

(  طالب وطالبة مف طبلب الصؼ الرابع األساسي 62شبو التجريبي، وحددت عينة الدراسة مف)
في مدرسة دار األرقـ التعميمية، وكانت أدوات الدراسة اختبار لممفاىيـ العممية، اختبار عمميات 

بيف متوسط درجات الطبلب  إحصائيةجود فروؽ ذات داللة و  إلىالعمـ، وأظيرت نتائج الدراسة 
في المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار المفاىيـ العممية واختبار عمميات العمـ 

 لصالح المجموعة التجريبية.
 (:م2013)الحراحشة و العديمي دراسة  -4

تراتيجية العصؼ الذىني في التعرؼ عمى أثر التدريس باستخداـ اس إلىىدفت ىذه الدراسة 
واتجاىاتيف نحو العموـ في  األساسياكتساب المفاىيـ العممية لدى طالبات الصؼ الثامف 

األردف. حيث قاـ الباحثاف بتطبيؽ المنيج شبو التجريبي عمى عينة طالبات الصؼ الثامف 
مفرؽ والبالغ األساسي في مدرسة رحاب بني حسف األساسية لمطالبات التابعة لمديرية قصبة ال

( طالبة، واستخدـ الباحثاف أداتيف: اختبار اكتساب المفاىيـ العممية ومقياس 70عددىف )
، وأظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة  في اكتساب  إحصائيةاالتجاىات نحو تعمـ العمـو

 يبية.الطالبات لممفاىيـ العممية، وكذلؾ في اتجاىاتيف نحو تعمـ العمـو لصالح المجموعة التجر 
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 (:م2013)الشرباصي  دراسة -5

التعرؼ عمى فعالية المدخؿ الجمالي في تنمية المفاىيـ والميارات  إلىىدفت ىذه الدراسة 
الصحية بمادة العمـو لدى طالبات الصؼ السادس األساسي بغزة . وقد اعتمدت الباحثة النيج 

مف طالبات الصؼ السادس الوصفي التحميمي والمنيج شبو التجريبي ، وحددت عينة الدراسة 
الدراسة  أدوات( طالبة وكانت 90)في مدرسة حمب االبتدائية المشتركة "أ" ، وقد بمغ عددىف 

ىي : أداة تحميؿ المحتوى ، واختبار المفاىيـ الصحية ، واختبار الميارات الصحية ، وتـ 
وؽ ذات داللة وجود فر  إلىتطبيؽ االختباريف عمى عينة الدراسة ، وأشارت نتائج الدراسة 

بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار البعدي  إحصائية
لممفاىيـ الصحية ، واالختبار البعدي لمميارات الصحية ، وكذلؾ فعالية المدخؿ الجمالي حسب 
معامؿ كسب ببلنؾ في تنمية المفاىيـ والميارات الصحية لدى طالبات الصؼ السادس 

 ي بغزة.األساس

 (:م2013)عباس دراسة 6-  

التعرؼ عمى أثر استخداـ دورة التعمـ في اكتساب المفاىيـ العممية  إلىىدفت ىذه الدراسة 
واستبقائيا لدى تمميذات الصؼ الخامس االبتدائي في محافظة بابؿ . وقد اعتمدت الباحثة 

المدارس االبتدائية  المنيج التجريبي ،وحددت عينة الدراسة مف طالبات الصؼ الخامس في
( طالبة ، وكانت أدوات 58التابعة لممديرية العامة لتربية بابؿ في العراؽ ، وقد بمغ عددىف )

الدراسة ىي : اختبار تعمـ المفاىيـ ، وتـ تطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة ، وأشارت نتائج  
ت المجموعة التجريبية ، بيف متوسط درجات طالبا إحصائيةوجود فروؽ ذات داللة  إلىالدراسة 

ومتوسط  درجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار تعمـ المفاىيـ لصالح المجموعة 
 التجريبية .

 ( : م2013)مينا  دراسة 7-

التعرؼ عمى فعالية استراتيجية شكؿ البيت الدائري في تنمية المفاىيـ  إلىىدفت ىذه الدراسة 
في العموـ الحياتية لدى طالبات الصؼ الحادي عشر في  العممية  وميارات التفكير المنظومي

غزة . وقد اعتمدت الباحثة المنيج الوصفي والتجريبي ، وحددت عينة الدراسة مف طالبات 
الصؼ الحادي عشر في مدرسة بشير الريس الثانوية لمبنات )أ( التابعة لمديرية التربية والتعميـ 

( طالبة 36( طالبة كمجموعة ضابطة و)32)( طالبة ، 68غرب غزة ، وقد بمغ عددىف )
كمجموعة تجريبية ، واستخدمت أدوات الدراسة التالية : أداة تحميؿ المحتوى ، واختبار المفاىيـ 
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العممية ، واختبار التفكير المنظومي ، وتـ تطبيؽ االختباريف عمى عينة الدراسة ، وأشارت نتائج 
بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية .  إحصائيةوجود فروؽ ذات داللة  إلىالدراسة 

والضابطة في كؿ مف اختبار المفاىيـ العممية ، واختبار ميارات التفكير المنظومي ، وكذلؾ 
فعالية استراتيجية شكؿ البيت الدائري حسب معامؿ كسب ببلنؾ  في تنمية  المفاىيـ العممية 

 ر  بغزة .وميارات التفكير المنظومي  لدي طالبات الصؼ الحادي عش

 (:م2012)أبو قورة دراسة  -8

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر توظيؼ برنامج الكورت في تنمية المفاىيـ وميارات 
حؿ المشكمة بالعموـ لدى طالبات الصؼ العاشر األساسي. وقد اعتمدت الباحثة المنيج 

العاشر األساسي في الوصفي والمنيج التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف طالبات الصؼ 
( طالبة تـ 92مدرسة بنات القدس الثانوية )ب( لمبنات بمحافظة رفح، وقد بمغ عددىف )

( كمجموعة ضابطة، وتـ استخداـ أدوات 48( طالبة كمجموعة تجريبية، و )46إلى ) تقسيميف
حؿ  الدراسة المتمثمة في أداة تحميؿ المحتوى، واختبار المفاىيـ العممية، واختبار ميارات

المشكمة، وتـ تطبيؽ االختباريف عمى عينة الدراسة، وقد أسفرت نتائج الدراسة عف وجود أثر 
واضح وفروؽ ذات داللة إحصائية في تنمية المفاىيـ العممية و ميارات حؿ المشكمة في العمـو 

 لدى طالبات الصؼ العاشر يعزي لتوظيؼ برنامج الكورت.
 (:م2012)الحراحشة دراسة  -9

ذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استراتيجية المماثمة في تدريس العموـ في اكتساب ىدفت ى
المفاىيـ العممية ومستوى أداء عمميات العمـ األساسية لدى تبلميذ الصؼ الخامس األساسي في 
قصبة المفرؽ، وقد اعتمدت الباحثة المنيج التجريبي، واختارت عينة الدراسة مف طالبات الصؼ 

ساسي في مدرسة بمعما األساسية المختمطة في مديرية تريبة المفرؽ، وقد بمغ الخامس األ
( طالبة، وكانت أدوات الدراسة ىي: اختبار المفاىيـ العممية، واختبار عمميات 64عددىف )

العمـ، وتـ تطبيؽ األدوات عمى عينة الدراسة، وأظيرت نتائج الدراسة وجود فرؽ داؿ إحصائيًا 
الطالبات في مجموعتي الدراسة عمى اختبار اكتساب المفاىيـ العممية بيف متوسطي عبلمات 

لصالح الطالبات المواتي درسف بالطريقة التجريبية، كما توصمت الدراسة إلى وجود فرؽ داؿ 
إحصائيًا بيف متوسطي عبلمات الطالبات في اختبار أداء عمميات العمـ األساسية لصالح أفراد 

 المجموعة التجريبية.
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 (:م2012)رضوان دراسة  -10

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجية قبعات التفكير في تنمية المفاىيـ 
العممية وميارات اتخاذ القرار لدى طالبات الصؼ الثامف األساسي بغزة، وقد اعتمدت الباحثة 

ت الصؼ الثامف المنيج الوصفي والمنيج شبو التجريبي، وحددت عينة الدراسة مف طالبا
( طالبة، 80األساسي في مدرسة بنات غزة اإلعدادية )أ( في مدينة غزة، وقد بمغ عددىف )

وكانت أدوات الدراسة ىي: اختبار المفاىيـ العممية، ومقياس ميارات اتخاذ القرار، وتـ تطبيؽ 
ية في األدوات عمى عينة الدراسة، وأشارت نتائج الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائ

متوسط درجات اختبار المفاىيـ العممية ككؿ، ووجود فرؽ داؿ إحصائيًا في درجات بعد ميارات 
التفكير العميا لصالح المجموعة التجريبية، بينما توجد فروؽ دالة إحصائية في مقياس ميارات 

 اتخاذ القرار لصالح المجموعة التجريبية.
 (:م2012) عرام دراسة 11 -

في اكتساب المفاىيـ  k.w.lأثر استخداـ استراتيجية   إلى التعرؼ عمى ىدفت ىذه الدراسة
وميارات التفكير الناقد لدى طالبات الصؼ السابع األساسي، ولتحقيؽ غرض الدراسة تـ إعداد 
قائمة بالمفاىيـ العممية، وقائمة بميارات التفكير الناقد واختبار لممفاىيـ العممية وكذلؾ اختبار 

ر الناقد وقد اتبعت الباحثة المنيج التجريبي، حيث تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة لميارات التفكي
( طالبة مف طالبات الصؼ السابع في مدرسة عيمبوف األساسية المشتركة 97قصديو مف )

بمدينة خاف يونس، حيث تـ تقسيـ عينة الدراسة إلى مجموعتيف، مجموعة تجريبية بمغ عدد 
( طالبة، وأظيرت النتائج وجود 49) أفرادىاضابطة بمغ عدد  ( طالبة ومجموعة48) أفرادىا

بين هتوسطات درجات طالبات الوجووعة التجريبية عن الوجووعة  فروؽ ذات داللة إحصائية

 الضابطة في اختبار الوفاهين العلوية لصالح الوجووعة التجريبية.

 (:م2012) عوض اهلل دراسة -12

( عمى تنمية 5E.sثر استراتيجية الياءات الخمس )التعرؼ عمى أ إلىىدفت ىذه الدراسة 
المفاىيـ العممية، وعمميات العمـ بالعموـ لدى طالبات الصؼ السابع األساسي بغزة. وقد اعتمدت 
الباحثة المنيج الوصفي والمنيج شبو التجريبي، واختبارات عينة الدراسة مف طالبات الصؼ 

( طالبة كمجموعة 37ج( لبلجئات قسمتيـ إلى )السابع في مدرسة بنات خاف يونس اإلعدادية )
( كمجموعة ضابطة، وتكونت أدوات الدراسة مف أداة تحميؿ المحتوى، واختبار 39تجريبية، و)

المفاىيـ العممية، واختبار عمميات العمـ، وتـ تطبيؽ االختباريف عمى عينة الدراسة، وأشارت 
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وسط درجات طالبات المجموعة التجريبية، وجود فروؽ دالة إحصائية بيف مت إلىنتائج الدراسة 
ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار المفاىيـ العممية لصالح المجموعة 
التجريبية، وكذلؾ وجود فروؽ دالة إحصائية بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية، 

مـ لصالح المجموعة ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في اختبار عمميات الع
 التجريبية

 (:م2012)فنونو دراسة  -13

التعرؼ عمى أثر استخداـ نموذج التعمـ التوليدي واستراتيجية العصؼ  إلىىدفت ىذه الدراسة 
الذىني في تنمية المفاىيـ واالتجاه نحو مادة األحياء لدى طبلب الصؼ الحادي عشر بمدينة 

التحميمي والمنيج التجريبي، وحدد عينية الدراسة مف غزة. وقد اعتمد الباحث المنيج الوصفي 
طبلب الصؼ الحادي عشر في مدرسة عبد الفتاح حمود الثانوية )أ( لمبنيف بمديرية شرؽ غزة، 

( طالبًا، درست بطريقة 30( طالبًا قسموا إلى مجموعة تجريبية وعددىا )90وقد بمغ عددىـ )
البًا درست بالطريقة العادية، وتمثمت أدوات ( ط30العصؼ الذىني، واألخرى ضابطة وعددىا )

الدراسة ب: أداة تحميؿ المحتوى، واختبار المفاىيـ، ومقياس االتجاه نحو مادة األحياء، وتـ 
تطبيؽ األدوات عمى عينة الدراسة، وتوصمت نتائج الدراسة إلى تفوؽ المجموعتيف التجريبيتيف 

ممية لصالح المجموعتيف التجربتيف، بينما ال عمى المجموعة الضابطة في اختبار المفاىيـ الع
توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف المجموعات األخرى في مستوى االتجاه نحو األحياء ككؿ، وتوجد 
فروؽ نحو تعمـ مادة األحياء لدى طبلب الصؼ الحادي عشر ترجع الختبلؼ استراتيجية 

 التدريس.

 (:م2011)الطويل دراسة  -14

الدراما في تنمية المفاىيـ العممية  أسموبالتعرؼ عمى أثر توظيؼ  لىإىدفت ىدة الدراسة 
، وقد اتبعت الباحثة المنيج شبو األساسيوعمميات العمـ بمادة العمـو لدى طبلب الصؼ الرابع 

التجريبي، واختارت عينة الدراسة مف طالبات الرابع األساسي في مدرسة عمواس األساسية 
( طالبة، وكانت أدوات الدراسة ىي: أداة تحميؿ 80ددىف )لئلناث شماؿ غزة، وقد بمغ ع

المحتوى، واختبار المفاىيـ العممية، واختبار عمميات العمـ، وتـ تطبيؽ االختباريف عمى عينة 
الدراسة، وكاف مف أىـ نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات 

ي تعممف بأسموب الدراما(، ودرجات  قريناتيف في الطالبات في المجموعة التجريبية )البلت
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المجموعة )البلتي تعممف باألسموب المعتاد( في االختبار البعدي لكؿ مف المفاىيـ العممية 
 وبعض عمميات العمـ.

 (:م2011) عوض دراسة -15

 ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجية تدريس مبنية عمى نظرية الذكاءات
المتعددة في تحصيؿ المفاىيـ الفيزيائية لدى طمبة الصؼ العاشر األساسي. وقد اعتمدت 
الباحثة المنيج التجريبي، وحددت ىينة الدراية مف طمبة الصؼ العاشر األساسي في مدرستي 
إناث الزىور اإلعدادية الثانية وذكور مخيـ عماف اإلعدادية األولى في مدارس منطقة جنوب 

( طالبًا وطالبة، وكانت أدوات الدراسة 127ة لوكالة الغوث الدولية، وقد بمغ عددىـ )عماف التابع
نتائج  وأشارتىي اختبار تحصيؿ المفاىيـ الفيزيائية، وتـ تطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة، 

الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في تحصيؿ المفاىيـ الفيزيائية لدى طمبة الصؼ 
يعزي الستراتيجية التدريس ولصالح استراتيجية التدريس المبنية عمى نظرية الذكاءات العاشر 

المتعددة، وكذلؾ عدـ وجود أثر في تحصيؿ المفاىيـ الفيزيائية لدى طمبة الصؼ العاشر يعزي 
 لمتفاعؿ بيف استراتيجية التدريس المبنية عمى نظرية الذكاءات المتعددة والجنس.

 (:م2011)ماضي دراسة  -16

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر مخططات التعارض المعرفي في تنمية المفاىيـ 
وميارات حؿ المسألة الوراثية لدى طالبات الصؼ العاشر، وقد اتبعت الباحثة المنيج الوصفي 
والمنيج التجريبي، وحددت عينة الدراسة مف طالبات الصؼ العاشر في مدرسة آمنة بنت وىب 

( 49( كمجموعة تجريبية، و)46لمبنات بمدينة رفح، وتكونت عينة الدراسة مف )الثانوية 
كمجموعة ضابطة، وتكونت أدوات الدراسة مف اختبار مفاىيـ الوراثة، واختبار ميارات حؿ 

وجود فروؽ  إلىالمسألة الوراثية، وتـ تطبيؽ االختباريف عمى عينة الدراسة، وتوصمت الدراسة 
ف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في ذات داللة إحصائية بي

 اختبار مفاىيـ الوراثة، واختبار ميارات حؿ المسألة الوراثية تعزى الستخداـ طريقة التدريس.

 (:م2010)الشوبكي دراسة  -17

رات التعرؼ عمى أثر توظيؼ المدخؿ المنظومي في تنمية المفاىيـ وميا إلىىدفت ىذه الدراسة 
التفكير البصري بالفيزياء لدى طالبات الصؼ الحادي عشر. وقد اعتمدت الباحثة المنيج 
التجريبي، وحددت عينة الدراسة مف طالبات الصؼ الحادي عشر في مدرسة زىرة المدائف 

( طالبة في مجموعة 32إلى ) ( طالبة تـ تقسيميف68الثانوية )أ( لمبنات، وقد بمغ عددىف )
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طالبة في مجموعة ضابطة، وكانت أدوات الدراسة ىي: أداة تحميؿ المحتوى،  (36تجريبية، و)
واختبار المفاىيـ الفيزيائية، واختبار التفكير البصري، وتـ تطبيؽ االختباريف عمى عينة الدراسة، 

وجود فروؽ دالة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية والتي درست  إلىوأشارت نتائج الدراسة 
ظومي، وأف استخداـ المدخؿ المنظومي في التدريس لو أثر في تنمية المفاىيـ عند بالمدخؿ المن

 مستويات المعرفة )التذكر، الفيـ، التطبيؽ(، وتنمية ميارات التفكير البصري.

 -الدراسات األجنبية:

 (:Ayas & Kurt, 2012دراسة )  -1

أربعة خطوات لمنيج البنائي ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى تأثير األنشطة المعتمدة عمى 
((a four step constructivist approach  في تحسيف فيـ الطبلب وشرح مشاكؿ الحياة

الحقيقية لمفاىيـ معدؿ التفاعؿ في الكيمياء. وقد اعتمد الباحثاف المنيج التجريبي، وحددا عينة 
( 41د بمغ عددىـ )الدراسة مف طبلب الصؼ الحادي عشر في المدراس الثانوية في تركيا. وق

يتناوؿ مفاىيـ معدؿ  Resl-life Relating Test (RRT)طالبًا، وكانت أداة الدراسة ىي: 
وجود فروؽ  إلىنتائج الدراسة  وأشارتالتفاعؿ الكيميائي، وتـ تطبيؽ األداة عمى عينة الدراسة، 

 a four step)دالة إحصائية بيف متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية التي درست بػ )

constructivist approach ومتوسط درجات طبلب المجموعة الضابطة التي درست ،
 بالطريقة التقميدية في االختبار البعدي لصالح المجموعة التجريبية.

 (:Tsai & Hsu & Wang, 2012دراسة ) -2

ية لتسييؿ ىدفت ىذه الدراسة إلى التحقؽ مف فعالية دمج مبادئ التفسير الذاتي في لعبة تعميم
تعمـ واكتساب طبلب الصؼ الثالث لمفاىيـ الضوء والظؿ، وتـ اعتماد المنيج التجريبي، حيث 

( مف طبلب الصؼ الثالث مف مدرستيف ابتدائيتيف في شماؿ تايواف، حيث تـ 88شارؾ )
( 24( إناث، و )20اختيارىـ بشكؿ عشوائي في مجموعتيف: مجموعة تجريبية تكونت مف )

( إناث، 20لمعبة مع الحث عمى التفسير الذاتي(، ومجموعة ضابطة توكنت مف )ذكور )لعبت ا
)لعبت المعبة مع الحث عمى التفسير الذاتي(، وكانت أدوات الدراسة: مقابمة،  ( ذكور24و)

اختبار استبقاء المفاىيـ، وكشفت النتائج أنو ال يوجد فروؽ ذات داللة في االختبار البعدي، 
-t)فاىيـ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة، كما أظيرت نتائج اختبارواختبار استبقاء الم

test أف نتائج االختبار البعدي أعمى مف نتائج االختبار القبمي في المجموعة التجريبية، وىذا )
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أف التعمـ القائـ عمى المعبة التي نفذت في ىذه الدراسة كاف ليا تأثير إيجابي عمى  إلىيشير 
 لطبلب المفاىيـ العممية المتعمقة بالضوء والظؿ.تسييؿ اكتساب ا

 (:Ceylan & Geban, 2010دراسة ) -3

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية تدريس التغير المفاىيمي الموجو مف خبلؿ 
(demonstration في فيـ التفاعبلت الكيميائية ومفاىيـ الطاقة، وقد اعتمد الباحثاف المنيج )

( الثانوية، وقد Urbanا عينة الدراسة مف طبلب الصؼ العاشر في مدرسة )التجريبي، وحدد
( طالب وطالبة، وكانت أدوات الدراسة ىي: اختبار مفاىيـ الطاقة والتفاعبلت 61بمغ عددىـ )

الكيميائية، ومقياس االتجاه نحو مادة الكيمياء، واختبار ميارات عمميات العمـ، وتـ تطبيؽ 
تفوؽ طبلب المجموعة التجريبية التي  إلىنتائج الدراسة  وأشارتاسة، األدوات عمى عينة الدر 

( عمى طبلب المجموعة الضابطة التي درست وفؽ الطريقة االعتيادية CCIDدرست وفؽ )
(TDCI.في اكتساب مفاىيـ الطاقة والتفاعبلت الكيميائية ) 

 -التعميق عمى الدراسات المتعمقة بالمفاىيم العممية: 4.7.0

لباحثة عمى األدب التربوي والدراسات العربية واألجنبية الحظت عدـ وجود بعد اطبلع ا  
دراسات تتناوؿ موضوع التواصؿ العممي بينما كثرت الدراسات التي تحمؿ عنواف التواصؿ 

والتكنولوجي  وىذا ما جعؿ الباحثة تمجأ إلى ىذه الدراسات  اإللكترونيالرياضي أو التواصؿ 
 ستيا.بصفتيا األقرب لموضوع درا

 بالنسبة لألىداف: -1

  أبو)]العممية واكتسابيا كدراسة كؿ مف ىدفت العديد مف الدراسات إلى تنمية المفاىيـ 
، (ـ2013 ،طمبة)، ( ـ2013، الحراشة والعديمي)، (ـ 2014،معتصـ)، ـ(2015،جمنبو

، رضواف)، (ـ2012 ،الحراشة)، (ـ2012 )ابو قورة،، ـ(2013مينا،)، (ـ2013، عباس)
 & Tsai & Hsu) ،(ـ2012،  عراـ)،  ـ(2012،فنونة)،  2012)عوض اهلل)، (ـ2012

Wang,2012 ) ،(2011،الطويؿ)(ـ2011، ماضي)، ـ]. 

 .(ـ2011، تحصيؿ المفاىيـ الفيزيائية مثؿ دراسة )عوض ىدفت بعض الدراسات عمى -

 (.ـ2013 ،ىدفت إحدى الدراسات إلى تنمية المفاىيـ الصحية كدراسة )الشرباصي -

، ىدفت إحدى الدراسات إلى تعديؿ التصور الخاطئ لممفاىيـ العممية كدراسة )الغمري -
 (.ـ2014
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 ( تناولت دراسة كؿ مفCeylan & Geban 2010, Ayas & Kurt, 2012 فيـ )
 المفاىيـ في مجاؿ الكيمياء.

  في تنمية واكتساب وتحصيؿ وفيـ المفاىيـ العممية حيث  واألساليبتنوعت االستراتيجيات
(، واستراتيجية درايفر ـ2015 ،جمنبو أبوستخدمت بعض الدراسات نموذج وودز كرداسة )ا

)الحراحشة  كدراسة(، واستراتيجية العصؼ الذىني ـ2014 ،كدراسة )الغمري
(، ودورة التعمـ كدراسة ـ2013،(، والمدخؿ الجمالي كدراسة )الشرباصيـ2013،والعديمي

كدراسة  K.W.Lواستراتيجية  [ـ(2012، عوض اهلل)، (ـ2013،عباس)، 2013)،)طمبة]
(، وبرنامج كورت ـ2013،(، واستراتيجية شكؿ البيت الدائري كدراسة )ميناـ2012،)عراـ

(، وقبعات ـ2012،(، واستراتيجية المماثمة كدراسة)الحراحشةـ2012 ،قورة أبوكدراسة)
ني كرداسة (، ونموذج التعمـ التوليدي والعصؼ الذىـ2012،التفكير كدراسة )رضواف

 ،واستراتيجية مبنية عمى نظرية الذكاءات المتعددة كدراسة )عوضـ(، 2011 ،)الطويؿ
(، والمدخؿ المنظومي ـ2011 ،ومخططات التعارض المعرفي كدراسة )ماضيـ(، 2011

 (.ـ2010 ،كدراسة )الشوبكي

 ( واستخدمت الدراسات األجنبية كدراسةAyas & Kurt, 2012األنشطة المعتمدة عم ،) ى
(، بينما a four step constructivis approachالطريقة البنائية ذات المراحؿ األربعة )

 ,Tsai & Hsu & Wangدمجت مبادئ التفسير الذاتي في لعبة تعميمية كدراسة )

( أسموب التغير المفاىيمي Ceylan & Geban, 2010( واستخدمت دراسة )2012
 .demonstration(CCIDالموجو مف خبلؿ )

  تسعى الدراسة الحالية إلى تنمية المفاىيـ العممية في أجيزة جسـ اإلنساف باستخداـ و
  ( في مادة العمـو العامة.TBLاستراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة )

 :بالنسبة لمنيج -2

  اتبعت معظـ الدراسات السابقة المنيج التجريبي، حيث تـ تقسيـ العينة إلى مجموعة
 ابطة.تجريبية ومجموعة ض

  الحراحشة )، (ـ2014 ،)معتصـ]اتبعت بعض الدراسات المنيج شبو التجريبي مثؿ دراسة
، (ـ2012 ،رضواف)، ـ(2012،عوض اهلل)، (ـ2013 ،الشرباصي)، (ـ2013 ،والعديمي

 ـ([.2011 ،الطويؿ)
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  أبو)]اتبعت بعض الدراسات المنيج الوصفي التحميمي والتجريبي مثؿ دراسة 
، (ـ2012 ،فنونة)، (ـ2012 ،أبو قورة)، ـ(2013،نامي)، ـ(2015،جمنبو

 ـ([.2012 ،عراـ)، ـ(2011،ماضي)

 أبو)، (ـ2013 ،مينا)، (ـ2015، وتتفؽ الدراسة الحالية مع دراسة كؿ مف )أبو جمنبو 
في استخداميا لممنيج الوصفي  ،[(ـ2011 ،ماضي)، (ـ2012 ،فنونة) (،ـ2012 قورة،

ت المنيج الوصفي في تحديد قائمة المفاىيـ لوحدة أجيزة التحميمي والتجريبي، حيث استخدم
جسـ اإلنساف والمنيج التجريبي لقياس أثر استخداـ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة 

(TBL.في تنمية ىذه المفاىيـ ) 

 بالنسبة لعينة الدراسة: -3

 تنوعت عينات الدراسات السابقة وذلؾ نظرًا الختبلؼ أىداؼ كؿ منيا. -

أبو )]تارت بعض الدراسات عينة تبلميذ المرحمة االبتدائية مثؿ دراسة كؿ مف اخ -
، (ـ2012 ،لحراحشة)ـ(، 2013،عباس)، ـ(2013،الشرباصي)، ـ(2015،جمنبو

 .[((Tsai & Hsu & Wang, 2012، (ـ2011 ،الطويؿ)

اختارت بعض الدراسات عينة مف تبلميذ المرحمة اإلعدادية مثؿ دراسة كؿ مف  -
 ،عراـ)، ـ(2012،عوض اهلل)، (ـ2012 ،رضواف)ـ(، 2013 ،حشة والعديمي)الحرا]

 ـ([.2012

 ،)الغمري]اختارت بعض الدراسات عينة مف تبلميذ المرحمة الثانوية مثؿ دراسة كؿ مف  -
، ـ(2011،عوض)، (ـ2012 ،فنونة)، (ـ2012 ،قورة أبو)، (ـ2013 ،مينا)، (ـ2014

 ,Ceylan & Geban)، (ـ2010 ،جبر)، ـ(2010،الشوبكي)، ـ(2011،ماضي)

(2010]. 

، (ـ2012 ،عوض اهلل)، ـ(2013،)الحراحشة والعديمي]وتتفؽ الدراسة الحالية مع دراسة 
 في تناوليا لعينة مف طمبة الصؼ التاسع األساسي في غزة.ـ([، 2012 ،رضواف)
 :بالنسبة ألدوات الدراسة -4

 ت جميعيا في استخداميا الختبار لممفاىيـ تفاوتت الدراسات السابقة في أىدافيا ولكنيا اتفق
 العممية.

  مينا]استخدمت بعض الدراسات اختبارًا لمتفكير باإلضافة إلى اختبار لممفاىيـ مثؿ دراسة(، 
 .[(ـ2010 ،جبر)، (ـ2010 ،الشوبكي)ـ(، 2013
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 أبو استخدمت بعض الدراسات اختبارًا لمميارات باإلضافة إلى اختبار لممفاىيـ مثؿ دراسة( 
( التي استخدمت أيضًا مقياس نزعات التفكير، ـ2013 ،)طمبة (، ودراسةـ2012 ،قورة

 (.ـ2013 ،واختبار الميارات الصحية كما في دراسة )الشرباصي

  الطويؿ)ـ(، 2012 ،عوض اهلل)، (ـ2012 ،)الحراحشة]استخدمت دراسة كؿ مف، 
 اختبارًا لممفاىيـ واختبارًا لعمميات العمـ. [(ـ2011

 مت بعض الدراسات مقياسًا باإلضافة الختبار المفاىيـ كدراسة كؿ مف )الحراحشة استخد
 ،)رضواف ( استخدموا مقياسًا لبلتجاه، ودراسةـ2012 ،و)فنونةـ(، 2013 ،والعديمي
 القرار. اتخاذاستخدمت مقياس ميارات ـ(، 2012

مفاىيـ وأداة لتحميؿ المحتوى وتتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في إعداداىا اختبارًا لم
عوض )، (ـ2012 ،أبو قورة)، ـ(2013،الشرباصي)، ـ(2015،بونجمأبو )]مثؿ دراسة كؿ مف 

 ـ([.2010 ،جبر)ـ(، 2010 ،الشوبكي)، (ـ2011 ،الطويؿ)، (ـ2012 ،فنونو)، ـ(2012،اهلل
 بالنسبة لنتائج الدراسة: -5

 روؽ ذات داللة إحصائية لصالح توصمت معظـ نتائج الدراسات السابقة إلى وجود ف
 المجموعات التجريبية في التطبيؽ البعدي في اكتساب وتحصيؿ وتنمية المفاىيـ العممية.

 ( عدـ وجود فروؽ دالة إحصائية في متوسط درجات ـ2012 ،أظيرت دراسة )رضواف
حصائيًا في درجات بعد ميارات التفكير إاختبار المفاىيـ العميمة ككؿ ووجود فرؽ داؿ 

 العميا.

 ( أظيرت دراسةTsai & Hsu & Wang, 2012 عدـ وجود فروؽ ذات داللة في )
المجموعتيف التجريبية والضابطة، بينما توجد فروؽ بيف االختبار القمبي والبعدي لممجموعة 

 التجريبية لصالح االختبار البعدي.

 الستفادة من الدراسات السابقة في المحور الثاني:

 طار النظري المتعمؽ بالمفاىيـ العممية.تنظيـ وبناء اإل -1

 كيفية تحميؿ المحتوى لتحديد قائمة المفاىيـ العممية. -2

 تصميـ أحد أدوات الدراسة وىو اختبار المفاىيـ العممية. -3

 اإلحصائية المناسبة. األساليباختبار  -4
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 -المحور الثالث: الدراسات المتعمقة بميارات التواصل العممي: 4.4
باحثة عمى األدب التربوي والدراسات العربية واألجنبية الحظت عدـ وجود دراسات بعد اطبلع ال

تتناوؿ موضوع التواصؿ العممي بينما كثرت الدراسات التي تحمؿ عنواف التواصؿ الرياضي أو 
والتكنولوجي  وىذا ما جعؿ الباحثة تمجأ إلى ىذه الدراسات بصفتيا األقرب  اإللكترونيالتواصؿ 

 تيا.لموضوع دراس
 م(2016) النحال دراسة -1

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر توظيؼ استراتيجية الرؤوس المرقمة عمى تنمية ميارات 
التواصؿ ودافع اإلنجاز في الرياضيات لدى طالبات الصؼ السابع األساسي بغزة، وقد اعتمدت 

السابع األساسي في مدرسة الباحثة المنيج التجريبي، وحددت عينة الدراسة مف طالبات الصؼ 
( طالبة، وكانت أدوات 84الرافديف األساسية "أ" التابعة لمديرية غرب غزة وقد بمغ عددىف )

الدراسة ىي اختبار ميارات التواصؿ الرياضي، وبطاقة مبلحظة ميارات التواصؿ الرياضي، 
ينة الدراسة، ويقاس دافع اإلنجاز، وتـ تطبيؽ االختبار بطاقة المبلحظة والمقياس عمى ع

بيف متوسط درجات طالبات  إحصائيةنتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة  وأشارت
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار ميارات التواصؿ الرياضي وبطاقة مبلحظة 

 التواصؿ الرياضي ومقياس دافع اإلنجاز لصالح المجموعة التجريبية
  م(2015)الديب دراسة  -2

التعرؼ عمى فاعمية استخداـ استراتيجية )فكر، زواج، شارؾ( عمى تنمية  إلىىدفت ىذه الدراسة 
ميارات التفكير البصري والتواصؿ الرياضي لدى طبلب الصؼ الثامف األساسي بغزة، وقد 
اعتمد الباحث المنيج التجريبي، وحددت عينة الدراسة مف طبلب الصؼ الثامف األساسي في 

( طالبًا، وكانت أدوات الدراسة 74األرقـ الثانوية الخاصة لمبنيف وقد بمغ عددىـ )مدرسة دار 
ىي اختبار لميارات التفكير البصري واختبار التواصؿ الرياضي، وتـ تطبيؽ االختباريف عمى 

بيف متوسط درجات  إحصائيةعينة الدراسة، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة 
التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار ميارات التفكير البصري واختبار  طبلب المجموعة

 التواصؿ الرياضي لصالح المجموعة التجريبية.
 م(2015)عاشور دراسة  -3

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج قائـ عمى نظرية تريز في تنمية ميارات 
ب الصؼ الخامس، وقد اعتمدت الباحثة المنيج والتواصؿ الرياضي لدى طبل اإلبداعيالتفكير 

التجريبي، وحددت عينة الدراسة مف طبلب الصؼ الخامس األساسي مف مدرسة ذكور البريج 
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( طالبًا، وكانت أدوات الدراسة مف اختبار ميارات التفكير 82االبتدائية "ب" حيث بمغ عددىـ )
 وأشارتاالختباريف عمى عينة الدراسة،  اإلبداعي واختبار ميارات التواصؿ الرياضي وتـ تطبيؽ

بيف متوسط طبلب المجموعة التجريبية  إحصائيةنتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة 
والمجموعة الضابطة في اختبار ميارات التفكير الرياضي واختبار ميارات التواصؿ الرياضي 

 لصالح المجموعة التجريبية.
 م(2015)مسمم دراسة  -4

الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ النموذج دانياؿ في تنمية المفاىيـ الرياضية ىدفت ىذه 
والتواصؿ الرياضي لدى طالبات الصؼ السابع األساسي بغزة، وقد اعتمدت الباحثة المنيج 
التجريبي، وحددت عينة الدراسة مف طالبات الصؼ السابع األساسي في مدرسة المدينة المنورة 

( طالبة، وكانت أدوات الدراسة ىي اختبار لقياس المفاىيـ 70مغ عددىف )اإلعدادية وقد ب
 وأشارتالرياضية واختبار لقياس التواصؿ الرياضي، وتـ تطبيؽ االختباريف عمى عينة الدراسة، 

بيف متوسط طالبات المجموعة التجريبية  إحصائيةوجود فروؽ ذات داللة  إلىنتائج الدراسة 
ختبار المفاىيـ الرياضية واختبار مقياس التواصؿ الرياضي لصالح والمجموعة الضابطة في ا

 المجموعة التجريبية.
 م( 2014)عابد دراسة  -5

( في تنمية ميارات تصميـ خرائط 2,0ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ مف فاعمية أدوات ويب )
بغزة، وقد اعتمدت التفكير وميارات التواصؿ لدى الطمبة المعمميف بكمية التربية بجامعة األقصى 

الباحثة المنيج الوصفي التحميمي والمنيج شبو التجريبي، وحددت عينة الدراسة مف طالبات لكمية 
( طالبة، وكانت أدوات الدراسة ىي 40التربية المعمميف بجامعة األقصى وقد بمغ عددىف )

ي، وتـ تطبيؽ اختبار ميارات تصميـ خرائط التفكير، وأداة مقياس ميارات التواصؿ اإللكترون
عمى عينة الدراسة، وأشارت نتائج الدراسة إلى  اإللكترونياالختبار وأداة قياس ميارات التواصؿ 

بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة  إحصائيةوجود فروؽ ذات داللة 
 رونياإللكتالضابطة في اختبار ميارات تصميـ خرائط التفكير، ومقياس ميارات التواصؿ 

 لصالح المجموعة التجريبية.
 م(2014)العيد دراسة  -6

( في seven E,sىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر تدريس وحدة مقترحة عمى استراتيجية )
تنمية ميارات التواصؿ الرياضي في اليندسة واالحتفاظ بيا لدى طالبات الصؼ التاسع 

التجريبي، وحددت عينة الدراسة مف طالبات األساسي في غزة، وقد اعتمدت الباحثة المنيج شبو 
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الصؼ التاسع األساسي مف مدرسة دير ياسيف األساسية لمبنات التابعة لمديرية التربية والتعميـ 
( طالبة، وكانت أداة الدراسة ىي اختبار ميارات التواصؿ الرياضي 72رفح وقد بمغ عددىف )

، وأشارت نتائج الدراجة إلى وجود فروؽ في اليندسة، وتـ تطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة
بيف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار  إحصائيةذات داللة 

 ميارات التواصؿ الرياضي في اليندسة لصالح المجموعة التجريبية .
 م((2013الباسري وآخرون دراسة  -7

االكتشاؼ الموجو عمى ميارات التواصؿ ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استراتيجية 
الرياضي لدى طالبات الصؼ األوؿ المتوسط في مادة الرياضيات، وقد اعتمد الباحثوف المنيج 
التجريبي، وحددت عينة الدراسة مف طالبات إحدى مدارس بغداد في الرصافة وقد بمغ عددىف 

الرياضي، وتـ تطبيؽ االختبار ( طالبة، وكانت أدوات الدراسة ىي اختبار ميارات التواصؿ 58)
بيف متوسط  إحصائيةنتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة  وأشارتعمى عينة الدراسة، 

درجات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار ميارات التواصؿ الرياضي لصالح 
 المجموعة التجريبية.

 م(2013دراسة فتح اهلل ) -8
التعرؼ عمى فاعمية برنامج تدريبي مقترح إلكساب معممي العمـو ميارات ىدفت ىذه الدراسة إلى 

التواصؿ اإللكتروني وأثره في تحصيؿ واتجاىات تبلميذىـ بالمرحمة المتوسطة نحو استخداميا، 
وقد اعتمد الباحث المنيج الوصفي والمنيج شبو التجريبي، وحددت عينة الدراسة مف مجموعتيف 

ـ المتطوعيف مف طبلب دبموـ مراكز مصادر التعمـ بعمادة خدمة واألولى مف معممي العمو 
( معممًا، والثانية تبلميذ الصؼ الثاني مف المرحمة المتوسطة 31المجتمع وقد بمغ عددىـ )

، اإللكترونيبمحافظة عنيزة بمنطقة القصيـ، وكانت أدوات الدراسة ىي استبانة ميارات التواصؿ 
لممعمميف، واختبار تحصيمي لمجوانب المعرفية  إللكترونيابطاقة مبلحظة ميارات التواصؿ 

، ومقياس االتجاه اإللكترونيالمرتبطة بميارات التواصؿ  ، اختبار التحصيؿ الدراسي لمادة العمـو
في تعميـ العموـ لدى تبلميذ المرحمة المتوسطة وتـ  اإللكترونينحو استخداـ ميارات التواصؿ 
في  إحصائيةنتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة  رتوأشاالتطبيؽ عمى عينة الدراسة 

متوسطات الدرجات بيف أفراد المجموعة التجريبية والضابطة مف المعمميف لمادة العمـو 
، وبطاقة مبلحظة ميارات اإللكترونيلبلختبار التحصيمي لمجوانب المعرفية لميارات التواصؿ )

في  إحصائيةيبية ووجود فروؽ ذات داللة التواصؿ اإللكتروني( لصالح المجموعة التجر 
متوسطات الدرجات بيف أفراد المجموعة التجريبية والضابطة مف تبلميذ الصؼ الثاني مف 
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التعميـ المتوسط )لبلختبار التحصيمي لممفاىيـ العممية، ومقياس االتجاه نحو استخداـ ميارات 
 التواصؿ اإللكتروني( لصالح المجموعة التجريبية.

 (م2012)العتال ة دراس -9
لى التعرؼ عمى فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى التواصؿ في تنمية بعض إىدفت ىذه الدراسة 

ميارات التفكير الرياضي لدى طبلب الصؼ السابع األساسي بغزة، وقد اعتمد الباحث المنيج 
اهلل التجريبي، وحددت عينة الدراسة مف جميع طبلب الصؼ السابع األساسي في مدرسة عبد 

( طالبًا، وكانت أدوات الدراسة اختبار لقياس التفكير 60صياـ في غزة وقد بمغ عددىـ )
الرياضي ، وتـ تطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات 

بيف متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار  إحصائيةداللة 
 فكير الرياضي لصالح المجموعة التجريبية.الت

 م(2012)عبد الجميل دراسة  -10
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج إلكتروني لطبلب الفرقة الرابعة بكمية التعميـ 

لكترونيًا واالتجاه نحو المستحدثات التكنولوجية، إالصناعي في تنمية بعض ميارات التواصؿ 
حث المنيج التجريبي القائـ عمى المجموعة الواحدة والتطبيؽ )القبمي، بعدي( وقد اعتمد البا

وحددت عينة الدراسة مف طبلب الفرقة الرابعة بكمية تعميـ صناعي جامعة سوىاج وقد بمغ 
( طالبًا، وكانت أدوات الدراسة ىي اختبار تحصيمي، بطاقة مبلحظة لقياس الجانب 22عددىـ )

ؿ اإللكتروني ومقياس اتجاه نحو المستحدثات التكنولوجية وتـ التطبيؽ األدائي بميارات التواص
عمى عينة الدراسة وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي 
درجات طبلب المجموعة التجريبية في التطبيؽ )القبمي، البعدي( لكؿ مف )االختبار التحصيمي 

رات التواصؿ اإللكتروني، بطاقة المبلحظة لميارات التواصؿ الخاص بالجانب المعرفي بميا
 اإللكتروني، ومقياس االتجاه نحو المستحدثات التكنولوجية( لصالح التطبيؽ البعدي.

 م(2012)لحمر دراسة  -11
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية استخداـ المدخؿ البصري في تنمية ميارات 

سة واالتجاه ونحوىا لدى تبلميذ الصؼ الثامف بمحافظة عدف، وقد التواصؿ الرياضي في اليند
اعتمد الباحث المنيج التجريبي، وحددت عينة الدراسة مف تبلميذ الصؼ الثامف بمدارس التعميـ 

( تمميذ وتمميذة، وكانت أدوات الدراسة ىي اختبار 40األساسي بمحافظة عدف وقد بمغ عددىـ )
اس االتجاه نحو اليندسة، وتـ تطبيؽ اختبار ميارات التواصؿ ميارات التواصؿ الرياضي، مقي

نتائج الدراسة إلى فاعمية  وأشارتالرياضي ومقياس االتجاه نحو اليندسة عمى عينة الدراسة، 
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المدخؿ البصري في تنمية ميارات التواصؿ الرياضي، وفي تحسيف االتجاه نحو اليندسة لدى 
 أفراد عينة البحث.

 م(2011)طافش دراسة  -12
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر برنامج مقترح في ميارات التواصؿ الرياضي تنمية التحصيؿ 
العممي وميارات التفكير البصري في اليندسة لدى طالبات الصؼ الثامف األساسي بغزة، وقد 
اعتمدت الباحثة المنيج شبو التجريبي، وحددت عينة الدراسة مف طالبات الصؼ الثامف 

( طالبة، وكانت أدوات الدراسة 74ي في مدرسة عيف جالوت األساسية وقد بمغ عددىف )األساس
ىي اختبار التحصيؿ الدراسي في الوحدة، واختبار لقياس ميارات التفكير البصري، وتـ تطبيؽ 

وجود أثر لمبرنامج المقترح في  إلىاالختباريف عمى عينة الدراسية، وأشارت نتائج الدراسة 
صؿ الرياضي عمى وحدة اليندسة لتنمية التحصيؿ الدراسي وميارات التفكير ميارات التوا

 البصري عند تطبيقو عمى الطالبات.
 م(2011)المشيخي دراسة  -13

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج تدريبي مقترح لتنمية ميارات معممات 
لثانوية بمدينة تبوؾ، وقد اعتمدت الرياضيات في التواصؿ الرياضي بالمرحمتيف المتوسطة وا

الباحثة المنيج الوصفي والتجريبي القائـ عمى المجموعة الواحدة والتطبيؽ )قبمي، بعدي( وحددت 
عينة الدراسة مف معممات الرياضيات بالمرحمتيف المتوسطة والثانوية بمدينة تبوؾ وبمغ عددىف 

تـ تطبيؽ األداة عمى عينة الدراسة، ( معممة، وكانت أدوات الدراسة ىي بطاقة مبلحظة، و 30)
وأشارت نتائج الدراسة عمى فاعمية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية ميارات التواصؿ 

 الرياضي لدى معممات الرياضيات في المرحمتيف المتوسطة والثانوية بمدينة تبوؾ.
 م(2011)يوسف دراسة  -14

لكتروني تفاعمي في إـ تعميمي مقترح لموقع ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية تصمي
الدراسات االجتماعية وأثره في تنمية التفكير الناقد وبعض ميارات التواصؿ اإللكتروني لدى 
تبلميذ الصؼ السابع مف التعميـ األساسي، وقد اعتمد الباحث المنيج الوصفي والمنيج شبو 

ع مف التعميـ األساسي بمدرسة الشييد التجريبي، وحددت عينة الدراسة مف تبلميذ الصؼ الساب
( طالبًا، وكانت أدوات الدراسة ىي 74حمدي إبراىيـ بإدارة كفر الشيخ التعميمية وقد بمغ عددىـ )

التفكير الناقد وبطاقة مبلحظة لميارات التواصؿ اإللكتروني وتـ تطبيؽ عمى  بطاقة صبلحية
ؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات عينة الدراسية، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فرو 
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تبلميذ المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار التفكير الناقد وبطاقة ميارات التواصؿ 
 اإللكتروني لصالح المجموعة التجريبية.

 م(2009دراسة الذارحي ) -15

التعميـ ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مستوى التواصؿ الرياضي لدى تبلميذ الصؼ الثامف مف 
اصمة وعبلقتيـ بتحصيميـ الرياضي، وقد اتبعت الباحثة المنيج الوصفي، عاألساسي بأمانة ال

( تمميذًا وتمميذة مف تبلميذ الصؼ الثامف مف التعميـ األساسي 664وحددت عينة الدراسة مف )
مة، ( تمميذة بصورة عشوائية مف المدارس الحكومية بأمانة العاص359( تمميذًا، و)305وفيـ )

وكانت أدوات الدراسة ىي اختبار لقياس التواصؿ الرياضي واختبار لقياس التحصيؿ الرياضي 
ومف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الباحثة أنو يوجد ضعفت لدى الطبلب في التواصؿ 
 الرياضي وفي التحصيؿ وعف وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف التواصؿ الرياضي والتحصيؿ.

 م((2007ة وصالح دراسة عطي -16

شارؾ(في تدريس  -زاوج -و)فكر (k/ w > lىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فعالية استراتيجيتي)
الرياضيات عمي تنمية التواصؿ واإلبداع الرياضي لدي تبلميذ المرحمة االبتدائية، وحددت عينة 

دراسة ىي اختبار الدراسة مف تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي بحافظة الشرقية، وكانت أدوات ال
وجود فروؽ ذات داللة  إلىالتواصؿ الرياضي، واختبار اإلبداع الرياضي، وأشارت نتائج الدراسة 

إحصائية بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار التواصؿ الرياضي، 
 واختبار اإلبداع الرياضي لصالح المجموعة التجريبية.

 الدراسات األجنبية:

 (Greerم, 2010)اسة در  -1

ىدفت ىذ الدراسة إلى معرفة مدى تأثير ميارات الكتابة التفسيرية عمى تحصيؿ طبلب الصؼ 
الباحث المنيج شبو التجريبي بتصميـ العينة  أتبعالسادس االبتدائي في منيج الرياضيات، وقد 

س بالمدارس الواحدة والتطبيؽ القبمي والبعدي، وحددت عينة الدراسة مف طبلب الصؼ الساد
( طالبًا، وكانت أدوات الدراسة ىي اختبار تحصيمي 26االبتدائية األمريكية وقد بمغ عددىـ )

واختبار في التواصؿ الكتابي ومف أىـ النتائج التي توصؿ إلييا الباحث إلى أف استخداـ ميارات 
رت النتائج التواصؿ الرياضي بصورة عامة يؤدي لتحسف الطبلب نحو تعمـ الرياضيات وكما أشا

إلى أف استخداـ ميارات التواصؿ الكتابي أدى إلى تحسيف إنجاز الطبلب في الرياضيات ووجد 
 بالتحصيؿ الدراسي في الرياضيات. إيجابيةأف الستخداـ الكتابات التفسيرية عبلقة 
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 (Lexi & Kearneyم, 2009) -2

تعميـ الرياضيات، وقد اتبع  ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فاعمية ميارات التواصؿ الرياضي في
الباحثاف المنيج الوصفي، وحددت عينة الدراسة مف طبلب الصؼ السابع األوؿ متوسط عينة 

( طالب ومعمـ، وكانت أدوات الدراسة بطاقة 30لنكولوف األمريكية ومعممييـ حيث بمغ عددىـ )
اصؿ الرياضي مبلحظة ألداء المعمميف حوؿ ميارات التواصؿ الرياضي، واختبار في التو 

لمطبلب، ومف أىـ النتائج التي توصؿ إلييا الباحثاف ىو تمكف المعمميف مف ميارات التواصؿ 
الرياضي إلى حد ما وأف المعمـ المتمكف بدرجة أفضؿ كانت نتائج طبلبو عمى اختبار ميارات 

ضي التواصؿ الرياضي أفضؿ، كما وجد الباحثاف أف تمكف الطبلب مف ميارات التواصؿ الريا
 اإلنجازانعكس عمى تعامميـ مع المفردات الرياضية، وفيميا، وىو ما عده الباحثاف مؤشرًا عمى 

 في الرياضيات.
 (Lim & Pugalee ,م2007) -3

معرفة أثر ميارات التواصؿ الكتابي عمى تطوير فيـ طمبة الصؼ  إلىىدفت ىذه الدراسة 
العاشر بوالية كارولينا الشمالية  العاشر لموضوعات الرياضيات التطبيقية لتبلميذ الصؼ

بالواليات المتحدة األمريكية، وقد اتبع الباحثاف المنيج شبو التجريبي، وتكونت عينة الدراسة مف 
مف الذيف يدرسوف الرياضيات  اإلناث( مف 5( مف الذكور و )10( طالبًا مف ضمنيـ )15)

تابة الحرة وسير الحياة الخاصة التطبيقية، وكانت أدوات الدراسة ىي الصحائؼ اليومية، الك
، ومف أىـ النتائج التي توصؿ إلييا الباحثاف األداءبالطمبة والتعينات الكتابية الرسمية وحقائب 

ف فيـ الطبلب قد تحسف مف خبلؿ ممارستيـ لمعديد مف الميارات واألنشطة الكتابية المتنوعة، أ
وراء المعرفية، كما تبيف أف ممارسة كما أف تمؾ األنشطة قدمت دليبًل عمى تطور الميارات 

الطبلب لميارات التواصؿ الكتابي الحرة لمسير الذاتية أدى إلى زيادة وعييـ، وبالتالي تحسف 
 اتجاىاتيـ نحو الرياضيات.

 الدراسات المتعمقة بميارات التواصل: ىالتعميق عم 4.4.0

 :لألىدافأوًل: بالنسبة 

o واستراتيجياتصؿ الرياضي باستخداـ نماذج ىدفت بعض الدراسات إلى تنمية ميارات التوا 
)الباسري  ـ(،2014)العيد، ـ(،2105مسمـ،ـ(، )2015)النحاؿ، ]مختمفة، كدراسة كؿ مف 

 & 2227Lim) (،  ,2212Greer ) ـ(،2015)الديب، ـ(،2013وآخروف،
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pugalee,)] كدراسة  اإللكترونيتنمية ميارات التواصؿ  إلى، وبعض الدراسات ىدفت
 .[ـ(2011، يوسؼ)ـ(، 2014، عابد)]

o  ىدفت بعض الدراسات إلى دراسة أثر بناء برنامج قائـ عمى نظرية معينة عمى تنمية
ـ(، 2011، العتاؿ)ـ(، 2015، عاشور) ]ميارات التواصؿ الرياضي، كدراسة كؿ مف 

وعبد )ـ(، 2013، فتح اهلل) ]، ودراسة كبل مف [ـ(2011، المشيخي)ـ(، 2011، طافش)
 . اإللكتروني، في تنمية ميارات التواصؿ [ـ(2012، الجميؿ

o  الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر توظيؼ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى  ىذهبينما ىدفت
( عمى تنمية المفاىيـ وميارات التواصؿ العممي لدى طالبات الصؼ التاسع TBLالميمة )
 األساسي.

 ثانيًا: بالنسبة لممنيج:
o و التجريبي في الحصوؿ عمى نتائج دراستيـ.بنيج التجريبي و شاتبعت معظـ الدراسات الم 

o ( بينما اتبعت دراسةLexi & Kearney, 2012.المنيج الوصفي ) 

o  ـ( المنيجيف الوصفي والتجريبي معًا.2011، المشيخي)بينما اتبعت دراسة 

o  ويوسؼ،ـ(، 2013ح اهلل، وفت)ـ(، 2014)عابد، ـ(،  2014)العيد،]واتبعت دراسة( 
 ، المنيجيف الوصفي وشبو التجريبي.[ـ(2011

ـ( في استخداميا لممنيج الوصفي التحميمي 2011)المشيخي، وتتفؽ الدراسة الحالية مع دراسة 
 والمنيج التجريبي.

 ثالثًا: بالنسبة لعينة الدراسة:
o بلؼ أىداؼ كؿ منيا.تخالدراسات السابقة وذلؾ نظرًا ال تنوعت عينات 

o عاشور)]ينة مف تبلميذ المرحمة االبتدائية مثؿ دراسة كؿ اختبارات بعض الدراسات ع، 
 . [(Greer,2012)ـ(، 2013، خطاب )ـ(،2015

o  النحاؿ)]مثؿ دراسة كؿ مف اإلعداديةاختبارات بعض الدراسات عينة مف تبلميذ المرحمة ،
ـ(، 2011 ،طافش)ـ(، 2015، الديب)ـ(، 2015، مسمـ)ـ(، 2012، العتاؿ)ـ(، 2015

 .[ـ(2011، يوسؼ)

o ( كما اختار البعض اآلخر عينة الدراسة مف طبلب المرحمة الثانوية كدراسةLim & 

pugalee, 2007.) 
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o  اختارت بعض الدراسات عينة الدراسة مف معممي ومعممات الرياضيات والعموـ كدراسة كؿ
، المشيخي)ـ(، 2012، عبد الجميؿ)ـ(، 2013، فتح اهلل)ـ(، 2014، عابد) ]مف 

 .[ـ(2011

o األساسيسبة لمدراسة الحالية لقد تـ اختبار عينة مف طالبات الصؼ التاسع بالن. 

 رابعًا: بالنسبة ألدوات الدراسة:
o  ـ(، 2015، مسمـ) ]اتفقت معظـ الدراسات عمى استخداـ االختبار كدراسة كؿ مف

ـ(، 2012، العتاؿ)ـ(، 2013 ،لباسري وآخروف)ـ(، ا2014، العيد)ـ(، 2015، عاشور)
 .[ـ(2011، طافش)

o  ـ(، 2011، المشيخي) ]دراسة كبطاقة مبلحظة  األخرىاستخدمت بعض الدراسات
 .[ـ(2011، ويوسؼ)

o  كؿ مف  [ـ(2012، عبد الجميؿ)ـ(، 2015 ،النحاؿ) ]بينما استخدمت دراسة كؿ مف
 األدوات التالية االختبار وبطاقة المبلحظة والمقياس.

o ( 2013، فتح اهلل كما استخدمت دراسة)ة مبلحظة واستبياف.بطاق ـ 

o بينما استخدمت دراسة (Lexi& Kearny, 2009  ) كؿ مف األدوات التالية واالختبار
 وبطاقة المبلحظة والمقابمة واستبياف.

أما بالنسبة لمدراسة الحالية فقد تـ استخداـ اختبار لممفاىيـ وبطاقة مبلحظة لقياس ميارات 
 التواصؿ العممي.

 خامسًا: بالنسبة لمنتائج:

أظيرت جميع الدراسات التجريبية نجاح االستراتيجيات والنماذج الحديثة المستخدمة عمى تنمية 
 ميارات التواصؿ.

o  وجود ضعؼ لدى الطبلب  إلىفقد أظيرت نتائج دراستيا  ـ(2009، الذراجي )أما دراسة
في التواصؿ والتحصيؿ، وعف وجود عبلقة ارتباطية موجبة بيف التواصؿ الرياضي 

 .التحصيؿ

o دراسة  أما( Lexi &Kearney. 2009 )  فقد أظيرت نتائج دراستيـ إلى تمكف المعمميف
 مف ميارات التواصؿ الرياضي وىذا بدوره انعكس عمى المتعمميف وعمى نتائج طمبتيـ.
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 :الستفادة من الدراسات السابقة لممحور الثالث 
o .تنظيـ اإلطار النظري الخاص بميارات التواصؿ العممي 
o  أدوات الدراسة )بطاقة مبلحظة ميارات التواصؿ العممي(بناء 
o  المناسبة اإلحصائيةاختيار األساليب 
o مقارنة نتائج الدراسة الحالية بالدراسات السابقة 

 التعميق العام عمى الدراسات السابقة: 4.3
بعد استعراض الدراسات السابقة بمحاورىا المختمفة وما تـ تفصيمو مف اتفاؽ واختبلؽ مع 

ة الحالية والدراسات السابقة تبيف أف الدراسة الحالية تختمؼ عف الدراسات السابقة في أنيا الدراس
(، المفاىيـ العممية، TBLتناولت المحاور الثبلث: استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة )

 ميارات التواصؿ العممي.
لت استراتيجية التعمـ المرتكز كما أنيا الدراسة األولى عمى حد عمـ الباحثة في فمسطيف التي تناو 

(، وأثرىا في تنمية المفاىيـ، ميارات التواصؿ العممي لدى طالبات الصؼ TBLعمى الميمة )
 التاسع األساسي. كما استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في:

 بناء االطار النظري. - أ

 بناء دليؿ المعمـ. - ب

اختبار المفاىيـ العممية، بطاقة مبلحظة ميارات  تحميؿ المحتوى، أداةبناء أدوات الدراسة:  - ت
 التواصؿ العممي.

 المناسبة. اإلحصائية األساليباختبار  - ث

 مقارنة النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة. - ج

 بو الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: تما اختمف
ات السابقة ترى الباحثة أف الدراسة الحالية اختمفت عف بناء عمى ما سبؽ مف استعراض لمدراس

  غيرىا فيما يمي:
 ( قياس أثر استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمةTBL في تنمية المفاىيـ العممية في )

مف كتاب العمـو لمصؼ التاسع األساسي _ الجزء األوؿ _ الفصؿ  اإلنسافوحدة أجيزة جسـ 
 الدراسي األوؿ.

 قياس اثر اس( تراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمةTBL في تنمية ميارات التواصؿ )
 العممي.

  شممت الدراسة الحالية عينة مف البيئة الفمسطينية وىي طالبات الصؼ التاسع األساسي في
 المدارس التابعة لوكالة الغوث بقطاع غزة.



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الفصل الرابع 4

 واْلجراءاتالطريقة 
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 جراءاتالطريقة واْل
  تقديم :

يتـ في ىذا الفصؿ عرض الطريقة واإلجراءات التي قامت بيا الباحثة في الدراسة، حيث 
يتضمف الفصؿ منيج الدراسة، وعينة الدراسة، وأدوات الدراسة، والخطوات التي اتبعتيا الباحثة 

وصوؿ إلى في تطبيؽ أدوات الدراسة، كما تناولت الباحثة األساليب اإلحصائية المستخدمة لم
 .نتائج الدراسة، وفيما يمي عرض ليذه اإلجراءات

 :الدراسة منيج 3.0
 اتبعت الباحثة في ىذه الدراسة منيجيف ىما المنيج الوصفي والتجريبي.

 المنيج الوصفي )التحميمي(. -1
( عمى أنو " المنيج الذي يتناوؿ دراسة أحداث وظواىر 43ـ، ص2000) وعرفو األغا

متاحة لمدراسة والقياس كما ىي، دوف تدخؿ الباحث في مجرياتيا  وممارسات قائمة موجودة
ويستطيع الباحث أف يتفاعؿ معيا فيصفيا وبحمميا"، حيث قامت الباحثة بتحميؿ محتوى الوحدة 
الثانية )أجيزة جسـ اإلنساف( مف كتاب العموـ العامة لمصؼ التاسع األساسي "الجزء األوؿ"،  

يـ المتضمنة فييا واالستفادة مف التحميؿ في إعداد اختبار المفاىيـ وذلؾ الستخراج وتحديد المفاى
 العممية.

 المنيج التجريبي: -2
استخدمت الباحثة المنيج التجريبي وىو: " المنيج الذي يتـ فيو التحكـ في المتغيرات المؤثرة في 

تأثيره عمى  ظاىرة ما باستثناء متغير واحد يقوـ الباحث بتطويعو وتغييره بيدؼ تحديد وقياس
(، حيث أخضعت الباحثة المتغير المستقؿ 175ـ، ص2009الظاىرة موضع الدراسة" )عطية، 

("، لقياس اثره TBLفي ىذه الدراسة وىو: " توظيؼ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة )
" تنمية  عمى المتغير التابع األوؿ وىو " تنمية المفاىيـ العميمة "، والمتغير التابع الثاني وىو

، بحيث يعتبر المنيج التجريبي األساسيى طالبات الصؼ التاسع ت التواصؿ العممي "، لدميارا
ىو األكثر مبلئمة لموضوع الدراسة، حيث تـ اتباع أسموب تصميـ المجموعتيف الضابطة 
والتجريبية المتكافئتيف، وتدرس المجموعة التجريبية بطريقة استراتيجية التعمـ المرتكز عمى 

( والضابطة بالطريقة المعتادة، حيث يوضح الجدوؿ أدناه التصميـ التجريبي TBLالميمة )
 لمدراسة.
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 التصميم التجريبي لمدراسة(: 3 .1جدول )

المجموعة 
 التجريبية

قياس قبمي لممفاىيم و 
 ميارات التواصل العممي

معالج            
تراتيجية التعمم المرتكز )اس

 عمى الميمة(

قياس بعدي لممفاىيم و 
 ميارات التواصل العممي

المجموعة 
 الضابطة

قياس قبمي لممفاىيم و 
 الطريقة المعتادة ميارات التواصل العممي

قياس بعدي لممفاىيم و 
 ميارات التواصل العممي

 مجتمع الدراسة: 3.7
 ليـ الذيف العناصر أو األفراد نو "جميع( المجتمع بأ481ص، ـ2212يعّرؼ أبو عبلـ ) 

 .مبلحظتيا يمكف واحدة خصائص
يتكوف مجتمع الدراسة مف جميع طالبات الصؼ التاسع األساسي في المدارس التابعة لوكالة 

، وقد 2017/2016ة " النصيرات والبريج "، لمعاـ الدراسي يالغوث الدولية في المنطقة التعميم
 ( سنة.16-14طالبة وتتراوح أعمارىف ما بيف )( 1510بمغ عدد الطالبات )

 عينة الدراسة: 3.4
( طالبة مف طالبات الصؼ التاسع األساسي مف )مدرسة النصيرات 54شممت عينة الدراسة )
أ(، وقد تـ اختيار المدرسة بطريقة قصدية، وذلؾ بسبب قربيا مف مكاف  –اإلعدادية المشتركة 

 ابطة والتجريبية بطريقة عشوائية.المجموعة الض وتـ تعييفإقامة الباحثة، 
 توزيع عينة الدراسة عمى المجموعتين التجريبية والضابطة(: 3 .2جدول )

 حجم العينة العدد طريقة التدريس المجموعة الشعبة

 27 الطريقة المعتادة الضابطة (1تاسع )

54 

 التجريبية (2تاسع )
اتيجية التعمـ استر 

المرتكز   عمى 
 الميمة

27 

 أدوات الدراسة:و مواد  3.3
أدوات الدراسة و التي تتمثؿ في معرفة أثر توظيؼ استراتيجية التعمـ المرتكز  مواد و لتحقيؽ

(، في تنمية المفاىيـ العممية وميارات التواصؿ العممي لدى طالبات الصؼ TBLعمى الميمة )
 أدوات الدراسة والتي تتمثؿ فيما يمي:مواد و ة بإعداد التاسع األساسي قامت الباحث
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 أداة تحميؿ المحتوى. -1
 اختبار المفاىيـ العممية. -2
 بطاقة مبلحظة ميارات التواصؿ العممي. -3
 دليؿ المعمـ.-4

 أوًل: أداة تحميل المحتوى:
 وقامت الباحثة بتحميل المحتوى وفقًا لمخطوات التالية:

توى أسموبًا مف أساليب البحث العممي يندرج تحت منيج البحث الوصفي حيث يعتبر تحميؿ المح
والغرض منو معرفة خصائص مادة االتصاؿ أو الكتب المدرسية، ووصؼ ىذه الخصائص 

 (.175ـ، ص2011وصفًا كميًا معبرًا عنو برموز كمية )الياشمي وعطية، 
  :المفظية المتضمنة في وحدة  تحديد قائمة بالمفاىيـ العممية ودالالتيااليدف من التحميل

 أجيزة جسـ اإلنساف مف كتاب العمـو لمصؼ التاسع األساسي الجزء األوؿ.
 :وحدة أجيزة جسـ اإلنساف مف كتاب العمـو العامة الجزء األوؿ المقرر عمى  عينة التحميل

 طالبات السؼ التاسع األساسي.
 :تـ اعتماد الفقرة كوحدة لتحميؿ المحتوى. وحدة التحميل 
 المفيـو العممي. ئة التحميل:ف 

 ضوابط عممية التحميل:
  " يشمؿ التحميؿ الوحدة الثانية مف كتاب العمـو العامة الجزء األوؿ لمصؼ التاسع األساسي

 جسـ اإلنساف ". أجيزة

 .تـ تحميؿ في إطار المحتوى العممي، والتعريؼ اإلجرائي لممفيـو العممي 

 متضمنة في الوحدة.يشمؿ التحميؿ بعض الرسـو واألشكاؿ ال 

 .تـ استبعاد األسئمة التقويمية الواردة في نياية كؿ فصؿ وفي نياية الوحدة 

 إجراءات عممية التحميل:
 تـ تحديد الصفحات التي خضعت لعممية التحميؿ في الكتاب. -1
 قراءة الدرس قراءة إجمالية. -2
 يسية.تقسيـ الدرس إلى عدة فقرات بحيث تشمؿ كؿ فقرة عمى فكرة رئ -3
 تحديد المفاىيـ العممية الموجودة في كؿ فقرة. -4
 تأمؿ بعض الرسـو واألشكاؿ الموجودة في الفقرة وتحديد مفيـو الشكؿ وداللتو المفظية. -5
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 :موضوعية عممية التحميل 
 صدق التحميل: - أ

ثـ عرض أداة التحميؿ عمى مجموعة مف الخبراء والمختصيف، ويتحدد صدؽ التحميؿ مف خبلؿ 
 عميو في ضوء معايير التحميؿ ونتائجو.الحكـ 

 معايير التحميل:
 ىؿ وحدة التحميؿ محددة بوضوح؟ -

 ىؿ اخد المحمؿ بالتعريؼ اإلجرائي لفئة التحميؿ؟ -

 ىؿ تـ التحميؿ وفقًا لضوابط التحميؿ المحددة؟ -

 وقد أبدى السادة الخبراء المختصون مجموعة من المَلحظات أىميا ما يمي:
 .األساسيةالعممية المتعمقة بالرموز ألنيا متضمنة في المفاىيـ  عدـ تضميف المفاىيـ -

تعديؿ بعض العبارات في الداللة المفظية لممفيـو بما يتناسب مع مستوى الصؼ التاسع  -
 األساسي.

 وقد أخدت الباحثة بعين العتبار مَلحظات المحكمين.
 ثبات أداة التحميل:  - ب

استخداـ ثبات التحميؿ عبر األفراد، حيث تـ حساب لتحديد ثبات أداة التحميؿ قامت الباحثة ب
مدى االتفاؽ بيف نتائج التحميؿ التي توصمت إلييا الباحثة، وبيف نتائج التحميؿ التي توصمت 

معممة مف ذوات الخبرة في تدريس العموـ لمصؼ التاسع، حيث قامت المعممة بعممية  إليو
والجدوؿ فاؽ كبير بيف عمميات التحميؿ، التحميؿ بشكؿ مستقؿ، وأسفرت النتائج عف وجود ات

 وضح نتائج التحميؿ بيف الباحثة والمعممة:ي التالي
 تحميل المحتوى بين الباحثة والمعممة(: 3 .3جدول )

 المفاىيم الناتجة
 معامل الثبات نقاط الختَلف نقاط التفاق المعممة الباحثة

40 43 40 3 0.93 

ـ، 2011وتـ احتساب معامؿ الثبات باستخداـ معادلة ىولستي كما أشار إلييا الياشمي وعطية )
 (                      229ص

CR =                                                          

 

 

2M 

N1 + N2 
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 حيث أن 
CR ،معامؿ الثبات :Mف الباحث وبيف باحث آخر.: عدد الفئات التي تـ االتفاؽ عمييا بي 
N1 ،مجموع الفئات التي حمميا الباحث األوؿ :N2.مجموع الفئات التي حمميا الباحث الثاني : 

 ، مما يدؿ عمى ثبات أداة التحميؿ وثبات التحميؿ.0.93وقد بمغ معامؿ الثابت 
 :نتائج التحميل 

( 40جسـ اإلنساف وعددىا )وبناء عمى نتائج التحميؿ السابقة تـ تحديد قائمة مفاىيـ أجيزة 
 الجزء األوؿ.  –مفيومًا عمميًا في الوحدة الثانية مف كتاب العموـ العامة لمصؼ التاسع األساسي 

 ثانيًا: اختبار المفاىيم العممية:
 خطوات بناء الختبار:

 تحديد محتوى الختبار: -1
صؼ التاسع األساسي "الجزء جسـ اإلنساف( مف كتاب العموـ لم أجيزةالوحدة الثانية ) اختيارتـ 

" وتتكوف الوحدة مف ثبلثة موضوعات دراسية وقد قامت الباحثة بتحديد الوزف النسبي لكؿ األوؿ
 يمخص محتوى االختبار. الجدوؿ التاليو موضوع دراسي بناًء عمى عدد الحصص 

 والوزن النسبي ليا لوحدة أجيزة جسم اْلنسان الموضوعات الدراسية(: 3 .4جدول )
 الوزن النسبي عدد الحصص الموضوعات

 45% 9 الجياز اليضمي

 35% 7 جياز الدوران والميمف

 20% 4 الجياز التنفسي

 100% 20 المجموع

 تحديد اليدف من الختبار: -2

فاىيـ العممية في وحدة ييدؼ االختبار إلى قياس امتبلؾ طالبات الصؼ التاسع األساسي لمم   
 أجيزة جسـ اإلنساف.

 إعداد جدول المواصفات: -3
قامت الباحثة بتحميؿ محتوى وحدة أجيزة جسـ اإلنساف مف أجؿ صياغة األىداؼ السموكية     

لموحدة ومف ثـ تحديد األوزاف النسبية مف أجؿ صياغة بنود اختبار المفاىيـ العممية حسب 
بيف الوزف النسبي لكؿ  الجدوؿ التاليو ميارات عميا(،  –تطبيؽ  –فيـ  -مستويات بموـ )تذكر

 مستوى مف ىذه المستويات.
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 جدول المواصفات لختبار المفاىيم العممية(: 3 .5جدول )

 األىداف
 المحتوى

ميارات  تطبيق فيم تذكر
 المجموع عميا

%27.5 %25 %22.5 %25 %100 

 18 5 4 4 5 الجياز اليضمي

 14 3 3 4 4 جياز الدوران والميمف

 8 2 2 2 2 الجياز التنفسي

 40 10 9 10 11 المجموع

 إعداد البنود الختبارية: -4

( بندًا اختباريًا مف نوع االختبار مف متعدد ذي 40استعانت الباحثة بجدوؿ المواصفات في بناء )
 (.3يا فقط صحيح، كما في ممحؽ )أربعة بدائؿ بديؿ واحد من

 وقد اعتمدت الباحثة في تحديد البدائؿ األربع مف البنود االختبارية عمى:
o .خبرة الباحثة السابقة في التدريس 

o .االستعانة بمعممي العمـو ذوي الخبرة 

o .االطبلع عمى أدلة لممعمـ ونماذج اختبارات سابقة 

o  فقرات االختبار والبدائؿ:وقد راعت الباحثة األمور التالية في صياغة 
o .الدقة العممية والمغوية 

o .محددة وواضحة وخالية مف الغموض 

o .ممثمة لممحتوى واألىداؼ المرجو قياسيا 

o .مناسبة لممستويات العقمية لمطالبات 

o  رات عميا(.امي –تطبيؽ  –فيـ  –انتماء كؿ بند لممستوى الذي يقيسو )تذكر 

o دائؿ لتقميؿ التخميف.أف يتكوف كؿ بند اختباري مف أربعة ب 

o .أف يكوف البند االختباري مميز عف البدائؿ األربعة بموف غامؽ 

o  ب(  –أ(   }بينما تأخذ البدائؿ الحروؼ  { 1-2-3-4}أف تأخذ البنود االختبارية األرقاـ– 

 .{د(  –ج( 

o .توضيح األشكاؿ في بعض األسئمة 
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 وضع تعميمات الختبار: -5
االختبار التي تيدؼ إلى شرح اليدؼ مف االختبار، وفكرة اإلجابة  قامت الباحثة بوضع تعميمات

 عمى بنود االختبار، وقد راعت الباحثة عند وضع تعميمات االختبار ما يمي:
 البيانات الخاصة بالطالبات وىي: االسـ والشعبة.

 تعميمات خاصة بوصؼ االختبار وىي: عدد البنود االختبارية وعدد البدائؿ.
 الختبار المفاىيم العممية: صدق وثبات -6

 صدق الختبار:
( فيو يعني درجة 254ـ، ص1997يقصد بالصدؽ، أف يقيس االختبار لما صمـ لقياسو )فرج، 

تحقيؽ األىداؼ التربوية التي صمـ مف أجميا، وأنو كمما تعددت مؤشرات الصدؽ كمما كاف ذلؾ 
 دااًل عمى زيادة الثقة في األداة.

 من الطرق لحساب صدق الختبار. عدداً  ةالباحث تاتبع
 صدق المحكمين: - أ

( بندا اختباريا لكؿ بند أربعة بدائؿ 42االختبار في صورتو األولية بحيث اشتمؿ عمي) إعدادتـ 
وبعد كتابة بنود االختبار تـ عرضيا في صورتيا األولية عمي مجموعة ، واحد فقط منيا صحيح

ىج وطرؽ التدريس بشكؿ عاـ وطرؽ مف المحكميف مف ذوي االختصاص في مجاؿ المنا
(. ممحؽ 9ومشرفي ومعممي العموـ مف ذوي الخبرة بمغ عددىـ)، تدريس العموـ بشكؿ خاص

 وذلؾ الستطبلع آرائيـ حوؿ مدي:، (1رقـ)
 صحة بنود االختبار وفقراتو مف الناحية العممية وسبلمتيا لغويًا. -

 انتماء بنود االختبار وفقراتو لممحتوى الدراسي المقرر. -

 تمثيؿ بنود االختبار لؤلىداؼ التعميمية المراد قياسيا. -

 مناسبة بنود االختبار لمستويات الطبلب. -

 دقة اختيار وصياغة البدائؿ لكؿ بند اختباري. -

 إمكانية الحذؼ واإلضافة. -

عادة وقد أشار المحكموف إلى تعديؿ بعض البنود والبدا ئؿ وتوضيح الرسومات لبعض األسئمة وا 
 الصياغة المغوية لبعض األسئمة.

وقامت الباحثة بتعديؿ ما أوصى بو المحكموف وتـ في النياية إخراج االختبار في صورتو 
 .( بندًا اختبارياً 40النيائية مف )
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 التجربة الستطَلعية لَلختبار: -7
( طالبة مف طالبات 37ستطبلعية تكونت مف )قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار عمى عينة ا

الصؼ التاسع األساسي في نفس المدرسة ممف أنيوا دراسة الوحدة، وىدفت العينة االستطبلعية 
 :إلى
 حساب زمف االختبار. -

 حساب معامبلت االتساؽ الداخمي. -

 حساب معامبلت الثبات. -

 تصحيح الختبار: -8
عمى فقرات االختبار تـ تصحيح االختبار مف قبؿ أجابت طالبات العينة االستطبلعية  أفبعد 

الباحثة حيث حددت درجة واحدة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار وبذلؾ تكوف الدرجة التي حصمت 
( 40( درجة حيث تكوف االختبار في صورتو النيائية مف )0-40عمييا الطالبات محصورة بيف )

 فقرة.
 ضبط الختبار إحصائيًا: -9
 :زمن الختبار 

( 40ي ضوء التجربة االستطبلعية وجدت الباحثة أف الزمف المناسب لتطبيؽ االختبار ىو )ف
دقيقة وذلؾ ألف متوسط المدة الزمنية ألوؿ ثبلث طالبات وآخر ثبلث طالبات التي استغرقتيا 

 طالبات العينة االستطبلعية تحسب مف خبلؿ القانوف التالي

 
 زمف االختبار= 

 
 ( دقائؽ لقراءة التعميمات.5( دقيقة وأضيفت )35ف )حيث بمغ متوسط الزم 
 :صدق التساق الداخمي 

 لمبعدقامت الباحثة بحساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة مف الفقرات والدرجة الكمية 
 الذي تنتمي إليو في االختبار، والنتائج كما يبيف الجدوؿ التالي:

 
 
 

 د( 132د( + زمف إجابة آخر ثبلث طالبات ) 78إجابة أوؿ ثبلث طالبات )زمف 

6 
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 .لمبعديوضح معامَلت الرتباط لكل فقرة من الفقرات مع درجة الكمية (: 3 .6جدول )

# 
معامل 
 الرتباط

القيمة  
معامل  # الحتمالية

 الرتباط
القيمة  
معامل  # الحتمالية

 الرتباط
القيمة  
 الحتمالية

 0.004 **0.462 37 *0.008* **0.429 .12 تذكر

1 0.401* 0.014 15 2.382* 0.020 38 0.525** 0.001 

2. 0.590** 0.000 20 2.392* 0.016 40 0.610** 0.000 

 مهبراث عليب 0.013 *2.424 .21 0.004 **0.462 4

6 0.439** 0.007 29 2.622** 0.000 3 0.487** 2.222 

10 0.611** 0.000 30 2.554** 0.000 5 0.615** 0.000 

13 0.401* 0.014 32 0.509** 0.001 9 0.603** 0.000 

14 0.614** 0.000 33 0.482** 0.002 16 0.448** 0.000 

 0.000 **0.553 19 تطبيك 0.000 **0.577 17

18 0.340* 0.048 11 0.571** 0.000 24 0.607** 0.000 

25 0.494** 0.002 22 0.607** 0.000 27 0.598** 0.000 

36 0.609** 0.000 23 0.543** 0.000 31 0.490** 0.000 

 0.000 **0.587 34 0.000** **0.460 26 فهم

7. 0.621** 0.000 28 0.335* 0.049 39 0.503** 0.003 

8 0.590** 0.000 35 0.529** 0.001    

 2.325تساوي  35ودرجة حرية  2.25* قيمة معامؿ االرتباط الجدولية ر عند مستوى داللة 
 2.418تساوي  35ودرجة حرية  2.21ر عند مستوى داللة  * * قيمة معامؿ االرتباط الجدولية

 لمبعد الدرجة الكمية مع دالة ارتباطات حققت االختبار فقرات جميع أف السابؽ الجدوؿ مف يتضح

 .باالتساؽ الداخمي يتسـ االختبار أف عمى يدلؿ مما   (0.05 -0.01)مستوى عند إليو تنتمي الذي
 :الصدق البنائي 

لبلختبار،  الكمية الدرجة و االختبار أبعاد معامبلت االرتباط بيف بحساب ةالباحث تقام كما
 :يبيف الجدوؿ التالي كما والنتائج 
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 معامل ارتباط أبعاد اختبار المفاىيم العممية مع الدرجة الكمية لَلختبار(: 3 .7جدول )

معامل  الميارات #
 (sigالقيمة  الحتمالية ) اطالرتب

 0.000 **0.585 التذكر .1

 0.000 **0.748 الفيم .2

 0.000 **0.762 التطبيق .3

 0.000 **0.556 ميارات عميا .4

 0.418تساوي  35ودرجة حرية  0.01* * قيمة معامؿ االرتباط الجدولية ر عند مستوى داللة 

 الدرجة مع دالة حققت ارتباطات لبلختبار المكونة المفاىيـ أبعاد أف السابؽ الجدوؿ مف يتبيف

 عند إحصائًيا دالة وجميعيا 0.556_0.748) )بيف االرتباطات تراوحت وقد، لبلختبار الكمية

 .2.21داللة  مستوى
 الختبار فقرات تحميل: 

 :يمي كما اإلحصائية الخطوات مف بعدد الباحثة قامت االختبار فقرات لتحميؿ

 :الصعوبة معامل 1-

 االختبار إجابة أسئمة مف سؤاؿ كؿ عمى أجابوا لمذيف المئوية النسبة" الصعوبة بمعامؿ يقصد

 السؤاؿ إجابة عمى أجابوا الذيف وفرز، مجموعتيف إلى الطمبة درجات تقسيـ تـ فقد ولذلؾ، خاطئة

 :التالية المعادلة وفقا الصعوبة معامؿ إيجاد ثـ، صحيحة إجابة السؤاؿ عمى أجابوا والذيف، خاطئة

  = ص( ـ (الصعوبة معامؿ

 الخطأ اإلجاباتعدد 

 الخطأ اإلجاباتالصحيحة +  اإلجاباتعدد 

وبذلؾ فإف معامؿ الصعوبة يفسر عمى كؿ فقرة بأنو كمما زادت النسبة تكوف الفقرة أصعب 
 (289:2222والعكس صحيح ، )عودة،

 السيمة تبدأ بالفقرات بحيث، صعوبتيا في متدرجة تكوف أف يجب االختبار فقرات أف العمماء ويرى

 معامؿ يكوف %( بحيث80-20) بيف صعوبتيا قيمة تتراوح وبالتالي، الصعبة بالفقرات وتنتيي

 (. 339ـ، ص1982 ،لبدة % )أبو52حدود  في ككؿ االختبار صعوبة
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 :التمييز معامل 2- 

ف الطالب ذوى القدرة إف ميمة التمييز تتمثؿ في تحديد مدى فاعمية سؤاؿ ما في التمييز بي
النيائية بصورة  ةالعالية والطالب الضعيؼ بالقدر نفسو الذي يفرؽ االختبار بينيما في الدرج

 معامؿ حساب تـ االختبار وقد أسئمةعامة وعمية تـ احتساب معامؿ التمييز لكؿ سؤاؿ مف 

 :التالية المعادلة وفؽ، االختبار فقرات مف فقرة لكؿ التمييز

  = ت( ـ (زالتميي معامؿ

 الصحيحة في المجموعة الدنيا اإلجاباتعدد  -الصحيحة في المجموعة العميا  اإلجاباتعدد 

 في المجموعتيف األفرادنصؼ عدد 

 (.289:2222)عودة،

 الطمبة إلى تقسيـ تـ، االختبار فقرات مف فقرة كؿ تمييز معامؿ الباحثة عمى تحصؿ ولكي

 حصموا عمى الذيف مف الطمبة مجموع مف (% 27) ضمتو  عميا األولى المجموعة، مجموعتيف

 الطمبة مف مجموع مف (% 27) وضمت دنيا الثانية والمجموعة، االختبار في الدرجات أعمى

 عف يقؿ أال يجب التمييز معامؿ أف العمماء ويرى، االختبار عمى الدرجات أدنى عمى حصموا الذيف

ـ، 1998، وعمياف أفضؿ )الزيود كانت كمما ؾذل عف التمييز درجة ارتفعت كمما وأنو (% 25)
 :االختبار فقرات مف فقرة لكؿ والتمييز الصعوبة معامبلت يبيف التالي ، والجدوؿ(171ص 
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 يوضح معامَلت الصعوبة والتمييز(: 3 .8جدول )
 

 معامل التمييز مل الصعوبةمعا # معامل التمييز معامل الصعوبة #
1 0.43 0.55 21 0.62 0.58 

2 0.51 0.67 22 0.65 0.55 

3 0.40 0.65 23 0.50 0.45 

4 0.56 0.42 24 0.52 0.55 

5 0.35 0.43 25 0.42 0.60 

6 0.40 0.54 26 0.55 0.37 

7 0.50 0.52 27 0.50 0.63 

8 0.55 0.48 28 0.59 0.45 

9 0.70 0.63 29 0.40 0.48 

10 0.40 0.75 30 0.65 0.51 

11 0.55 0.55 31 0.50 0.63 

12 0.65 0.45 32 0.35 0.63 

13 0.45 0.60 33 0.65 0.57 

14 0.43 0.39 34 0.50 0.48 

15 0.53 0.63 35 0.54 0.39 

16 0.56 0.45 36 0.52 0.60 

17 0.55 0.48 37 0.53 0.54 

18 0.65 0.45 38 0.32 0.50 

19 0.75 0.52 39 0.55 0.35 

20 0.48 0.55 40 0.40 0.45 

 0.516 المتوسط العاـ لمعامؿ الصعوبة

 0.525 المتوسط العاـ لمعامؿ التمييز

بمتوسط  0.32- 0.75))بيف تراوحت االختبار فقرات صعوبة درجة أف السابؽ الجدوؿ مف يتضح
 52.5 قدره بمتوسط  (0.35- 0.75) بيف تراوحت االختبار فقرات تمييز درجة وأف، %51.6قدره 

 الصعوبة المقبوؿ لمعامبلت المستوى ضمف تقع االختبار فقرات جميع أف إلى يشير مما، %

 .والتمييز
 الختبار ثبات: 

 األداة وفي نفس باستخداـ القياس تكرار عند النتائج نفس عمى الحصوؿ" االختبار بثبات يقصد

االختبار  ثبات معامؿ بحساب الباحثة تقام قدو  (120ـ، ص2222 ،األغا) "الظروؼ نفس
 :التاليتيف بالطريقتيف التحصيمي
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 :النصفية التجزئة طريقة .1

حيث تـ تجزئة االختبار إلى نصفيف، الفقرات الفردية مقابؿ الفقرات الزوجية، ثـ حسب معامؿ 
ف ارتباط بيرسوف بيف النصفيف عمى االختبار ككؿ، وكانت النتيجة اإلحصائية تشير إلى أ

(، وألف معامؿ االرتباط يمثؿ معامؿ الثبات النصفي لبلختبار فقد 0.88معامؿ االرتباط يساوي )
إلييا حسف  أشارتـ حساب معامؿ الثبات لبلختبار ككؿ باستخداـ معادلة سبيرماف برواف والتي 

 ( والتي تنص عمى518ـ، ص2011)

 = ثر                                    

 

  :معامؿ ثبات االختبار.ثر حيث أف = 

 ر= معامؿ االرتباط بيف درجات النصؼ الفردي والنصؼ الزوجي.          

  معامؿ الثبات =  

 

لمفقرات غير المتساوية وتـ الحصوؿ عمى النتائج الموضحة في  جثمافوقد تـ استخداـ معامؿ 
 :الجدوؿ التاليو 

 الختبارطريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات يوضح نتائج (: 3 .9جدول )

 معامل الرتباط المعدل معامل الرتباط الميارات #
 0.804 0.673 التذكر 1

 0.831 0.711 الفيم 2

 0.787 0.649 التطبيق 3

 0.853 0.744 ميارات عميا 4

 0.861 0.757 الدرجة الكمية لَلختبار

)سبيرماف براوف(  قيمة معامؿ االرتباط المعدؿ يتبيف لنا أف السابؽجدوؿ مف خبلؿ ال
(Spearman Brown )في صورتو النيائية كما ىي في الممحؽ االختباركوف يبذلؾ ، مرتفع 
مما يجعمو عمى ثقة تامة ، االختباركوف الباحث قد تأكد مف صدؽ وثبات يو ، قابؿ لمتوزيع (3)

واختبار ، أسئمة الدراسة عفواإلجابة ، بلحيتيا لتحميؿ النتائجوص، األداة المستخدمةبصحة 
 .فرضياتيا

 ر2

 + ر1

2×0.86 

1+0.8
6 

 =0.92 
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 20 ريتشاردسون كودر معادلة

وفقا  لمقانوف   20ريتشاردسوف كودر معادلة باستخداـ االختبار ثبات بحساب أيًضا الباحثة قاـ
 التالي: 













 
2

22

20
1-n

n
=

T

sumT

S

SS
K 

 :حيث أف 

 n مة في االختبار.: عدد األسئ 
  2

TS .تبايف الكمي لبلختبار : 
 2

sumS .مجموع تباينات أسئمة االختبار : 

فكانت النتائج حسب الجدوؿ 20 وقد قامت الباحثة بحساب مكونات قانوف كودر ريتشاردسوف
 التالي:

 20 يوضح قيمة مكونات قانون كودر ريتشاردسون(: 3 .10جدول )

 20 قيمة كودر ريتشاردسون مجموع تباينات أسئمة الختبار التباين الكمي لَلختبار عدد األسئمة

40 47.83 5.78 0.901 

 عالية بدرجة مما يشير إلى أف االختبار يتمتع (0.901) تساوي الثبات أف قيمة سبؽ مما يتضح 

االختبار  صبلحية وتظير عمييا الحصوؿ سيتـ التي البيانات لصحة الباحثة تطمئف تمف الثبا
 .لمدراسة الفعمية العينة أفراد عمى لمتطبيؽ

 ثانيًا: بطاقة مَلحظة ميارات التواصل العممي:

صممت الباحثة بطاقة المبلحظة الخاصة لقياس ميارات التحدث العممي واالستماع العممي 
معتمدة عمى سمـ متدرج ثبلثي، حيث قامت الباحثة باالطبلع عمى مجموعة مف  والقراءة العممية

ـ( 2016الدراسات واألبحاث التي اىتمت ببناء بطاقات المبلحظة وىي )النحاؿ،
ـ(، وقامت الباحثة 2005ـ( )المجيد،2006ـ( )المقدادي،2010ـ( )السيد،2011)المشيخي،

ـ، 2002( وممحـ )400ـ، ص2010أبو عبلء )باالطبلع عمى العديد مف كتب البحث العممي 
 .( لمتعرؼ عمى كيفية بناء بطاقة المبلحظة287-288ص ص
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 ولقد اتبعت الباحثة الخطوات التالية ْلعداد بطاقة مَلحظة ميارات التواصل العممي:

 تحديد اليدف العام من بطاقة المَلحظة, وىو: -1

و القراءة( لدى طالبات الصؼ التاسع  التواصؿ العممي )التحدث واالستماع قياس ميارات - أ
 في وحدة أجيزة جسـ اإلنساف. األساسي

مقارنة القدرة عمى التواصؿ العممي بيف طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة، وذلؾ  - ب
لموقوؼ عمى ما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف في متوسط درجات 

ا، ومف ثـ الحكـ عمى مدى أثر توظيؼ استراتيجية التعمـ المرتكز ييمأبطاقة المبلحظة ولصالح 
( عمى تنمية ميارات التواصؿ العممي لدى المجموعة التجريبية مقارنة TBLعمى الميمة )

 بالطريقة المعتادة لدى المجموعة الضابطة.

 بطاقة المَلحظة: أبعادتحديد  -2

رات التواصؿ العممي وىي ثبلثة ميارات بطاقة المبلحظة، بحيث تدور حوؿ ميا أبعادتـ وضع 
 مف ميارات التواصؿ العممي وىي كما يمي )التحدث العممي، االستماع العممي، القراءة العممية(.

 القراءة العممية:

القراءة العممية ىي إحدى الميارات األساسية البلزمة لمتبلميذ، والتي ينبغي تنميتيا، ونقص ىذه 
، كما لمقراءة مف تأثيرات يعرضيـ وم أفالميارة يمكف  درسييـ لصعوبات في تعميـ وتعمـ العمـو

واسعة وعميقة ومتنوعة في التبلميذ، فيي توسع دائرة خبراتيـ، وتنشط قواىـ الفكرية، وتنمي 
 ( بتصرؼ.204ـ : ص2004مقدادي والزغبي، )حب االستطبلع 
ؿ العممي التي تعطي المتعممة ميارة القراءة العممية ىي إحدى ميارات التواص أفوترى الباحثة 

قدرة عمى أف تتعرؼ الرموز والمصطمحات والنظريات والقوانيف العممية وتكوف مف خبلؿ تكرار 
قراءة النص العممي أكثر مف مرة وقدرتيا عمى تمييز الصياغات المتكافئة وغير المتكافئة لنفس 

 النص العممي.
 التحدث العممي: 

يارات التواصؿ العممي، التي تمكف الطبلب مف ممارسة ميارات تعتبر ميارة التحدث احد اىـ م
التواصؿ الشفيية والمناقشة، ففييا يترؾ المعمـ الحرية لطبلبو ليتحدثوا ويجيبوا عف األسئمة 

والعبلقات، وعرض حموؿ بديمة،  األفكارويناقشوا زمبلئيـ مستخدميف لغة عممية في التعبير عف 
 (28ـ، ص2011مية. )المشيخي، ووصؼ إجراءات الحؿ لمشكمة عم
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 الستماع العممي: 
يعد االستماع باىتماـ لتعميقات وآراء وأسئمة اآلخريف مف ميارات التواصؿ العممي الميمة لكؿ 
مف المعمـ والطالب، لكونو قد يفيد الطبلب في تطوير استراتيجيات التعامؿ مف أنشطة 

لفاظ رياضية أريف، كما أف االستماع إلى الرياضيات مف خبلؿ االستماع لآلراء وأفكار اآلخ
منطوقة بصورة صحيحة تعمؿ عمى تنمية عممية المناقشة العممية، تطوير قدرة الطالب عمى 

 (.29ـ، ص2011)المشيخي،  نطؽ األلفاظ العممية بصورة صحيحة.
وترى الباحثة أف ميارة االستماع العممي ىي إحدى ميارات التواصؿ العممي التي تساعد 

تعممة إلى االستماع إلى آراء وأفكار اآلخريف مما يجعميا اكثر قدرة عمى التعبير بطريقتيا الم
عما يطمب منيا مف معمومات وكذلؾ استماعيا إلى ألفاظ عممية منطوقة بصورة صحيحة مف 

 أجؿ تنفيذ التوجييات المطموبة عمى النحو الصحيح.
 صياغة فقرات بطاقة المَلحظة: -3

ياغة فقرات بطاقة المبلحظة صياغة أولية في استمارة تحتوي عمى بعديف، قامت الباحثة بص
وبعد خاص بمؤشرات  والقراءة بعد خاص بمجاؿ بطاقة المبلحظة وىما التحدث واالستماع

حيث تكوف بعد التحدث العممي  أبعاد ثبلثة ( فقرة موزعيف عمى23األداء بالصورة األولية مف )
العممي مف ستة فقرات وبعد القراءة العممية مف ثمانية فقرات،  مف تسعة فقرات وبعد االستماع
 معتمدة عمى سمـ تقدير ثبلثي.

 صدق بطاقة المَلحظة: -4

 ،ـ1995، يعني التأكد مف أنيا سوؼ تقيس ما أعدت لقياسو )العساؼ بطاقة المبلحظةصدؽ 
أف تدخؿ لكؿ العناصر التي يجب  بطاقة المبلحظةكما يقصد بالصدؽ " شموؿ ، (429 ص

بحيث تكوف مفيومة لكؿ مف ، ووضوح فقراتيا ومفرداتيا مف ناحية ثانية، في التحميؿ مف ناحية
بطاقة بتقنيف فقرات  ةالباحث توقد قام، (179 ص ،ـ2001يستخدميا )عبيدات وآخروف 

بطاقة المبلحظة  وقد تـ التأكد مف صدؽ فقرات ، وذلؾ لمتأكد مف صدؽ أداة الدراسة المبلحظة
 طريؽ:عف 

 صدق المحكمين(:)أوًل: الصدق الظاىري لألداة 

بعرض أداة الدراسة في صورتيا األولية عمى مجموعة مف المحكميف تألفت مف  ةالباحث تقام
وجامعة ، وجامعة األزىر، ( أعضاء مف أعضاء الييئة التدريسية في الجامعة اإلسبلمية9)
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( 1. ويوضح الممحؽ رقـ )مجاؿ التربيةفي والمتخصصيف ، وجامعة القدس المفتوحة، األقصى
 أسماء المحكميف الذيف قاموا مشكوريف بتحكيـ أداة الدراسة.

  :من المحكمين إبداء آرائيم في مدى ةالباحث توقد طمب 

 .مبلئمة العبارات لقياس ما وضعت ألجمو -
 ومدى وضوح صياغة العبارات -
 ، نتمي إليوتالذي  لممجاؿومدى مناسبة كؿ عبارة  -
 الدراسة األساسية مجاالتمف  مجاؿكفاية العبارات لتغطية كؿ ومدى  -

أو إضافة ، ىذا باإلضافة إلى اقتراح ما يرونو ضروريا مف تعديؿ صياغة العبارات أو حذفيا 
 ، عبارات جديدة ألداة الدراسة

وقد قامت الباحثة بإجراء التعديبلت في ضوء مبلحظات المحكميف، وقد شمؿ ذلؾ تعديبلت في 
بيف بطاقة المبلحظة في صورتيا ي( 2)ة بعض فقرات بطاقة المبلحظة والممحؽ رقـ صياغ

 :الجدوؿ التالي( فقرة موزعة عمى ثبلث مجاالت حسب 23النيائية المكونة مف )
 كل مجال ونسبتيا المئوية مجالت بطاقة مَلحظة ميارات التواصل العممي وعدد فقرات(: 3 .11جدول )

 النسبة المئوية عدد الفقرات المجال
 26% 6 الستماع العممي

 39% 9 التحدث العممي

 35% 8 القراءة العممية

 100% 23 المجموع

 التطبيق الستطَلعي لبطاقة المَلحظة: -5

يمثموف  ( طالبة20قامت الباحثة بتطبيؽ بطاقة المبلحظة عمى عينة استطبلعية مكونة مف )
 أ، وىدفت الباحثة مف ذلؾ ما يمي: –التاسع في مدرسة النصيرات اإلعدادية المشتركة  الصؼ

 حساب معامؿ صدؽ االتساؽ الداخمي. - أ

 حساب معامؿ ثبات بطاقة المبلحظة. - ب

 معرفة مدى وضوح تعميمات بطاقة المبلحظة. - ت

 حساب معامل صدق التساق الداخمي: -أ

عمى عينة الدراسة االستطبلعية البالغ  بطاقة المبلحظةرات تـ حساب االتساؽ الداخمي لفق
 لممجاؿوذلؾ بحساب معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة والدرجة الكمية ، طالبة( 20حجميا )
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درجة الكمية وال المجاؿيبيف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات  الجدوؿ التاليالتابعة لو. 
 ، لممجاؿ

 لممجالبين كل فقرة من فقرات بطاقة المَلحظة مع الدرجة الكمية  معامَلت الرتباط(: 3 .12جدول )

معامل ارتباط  رقم الفقرة
معامل ارتباط  رقم الفقرة اْلحصائيةالدللة  بيرسون

 اْلحصائيةالدللة  بيرسون

1 0.784** 0.000 13 0.823** 0.000 

2 0.782** 0.000 14 0.789** 0.000 

3 0.767** 0.000 15 0.779** 0.000 

4 0.686** 0.000 16 0.793** 0.000 

5 0.743** 0.000 17 0.876** 0.000 

6 0.777** 0.000 18 0.767** 0.000 

7 0.762** 0.000 19 0.777** 0.000 

8 0.702** 0.000 20 0.856** 0.000 

9 0.689** 0.000 21 0.822** 0.000 

10 0.765** 0.000 22 0.797** 0.000 

11 0.789** 0.000 23 0.768** 0.000 

12 0.802** 0.000    
 2.561تساوي  18ودرجة حرية  2.21* * قيمة معامؿ االرتباط الجدولية ر عند مستوى داللة      

حيث إف ، (0.05)يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة  والجدوؿ السابؽ
صادقة لما  مجاؿ القيـ التعميميةوبذلؾ تعتبر فقرات ، (0.05مستوى الداللة لكؿ فقرة اقؿ مف )

 وضعت لقياسو.
 : صدق التساق البنائي:ثانياً 

بطاقة  مجاالتمف  مجاؿكؿ ل الدرجة الكميةيبيف معامبلت االرتباط بيف  الجدوؿ التالي
  .ككؿ بطاقة المبلحظةلفقرات  الدرجة الكميةمع  المبلحظة

 بطاقة المَلحظة مجالتمن  مجالكل يوضح معامل الرتباط بين (: 3 .13جدول )
 .لبطاقة المَلحظةالدرجة الكمية  مع

 .(Sigالقيمة الحتمالية ) معامل الرتباط المجال #
 0.000 **2.828 ميارة االستماع 1

 0.000 **0.863 ميارة التحدث 2

 0.000 **0.878 ميارة القراءة 3

 2.443تساوي  18ودرجة حرية  2.21* * قيمة معامؿ االرتباط الجدولية ر عند مستوى داللة 
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حيث إف مستوى ، (0.01يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة ) والجدوؿ
صادقة لما وضعت  بطاقة المبلحظة مجاالتوبذلؾ تعتبر ، (0.05الداللة لكؿ فقرة اقؿ مف )

 لقياسو.
 .بطاقة المَلحظةثبات فقرات ثالثًا: 

أما ثبات أداة الدراسة فيعني التأكد مف أف اإلجابة ستكوف واحدة تقريبا لو تكرر تطبيقيا عمى 
 خطوات الثبات ةالباحث ت(. وقد أجر 430 ـ، ص1995، األشخاص ذاتيـ في أوقات )العساؼ

 طريقة التجزئة النصفية  و عمى العينة االستطبلعية نفسيا بطريقتيف ىما: معامؿ ألفا كرونباخ

 :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ   - أ

لقياس الثبات  أولىكطريقة   بطاقة المبلحظةطريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات  ةالباحث تاستخدم
 تفعة.أف معامبلت الثبات مر  الجدوؿ التاليوقد يبيف 

 .لبطاقة المَلحظةطريقة ألفا كرونباخ( )معامل الثبات (: 3 .14جدول )

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال #

 0.889 6 ميارة االستماع .1

 0.867 9 ميارة التحدث 2

 0.851 8 ميارة القراءة 3

 0.877 23 لمَلحظةالدرجة الكمية لبطاقة ا

 

( 2.889 -2.851تتراوح ما بيف )معامؿ الثبات قيمة يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف       
تتمتع بدرجة عالية  بطاقة المبلحظة( وىذا يدؿ عمى أف 2.877) ومعامؿ الثبات الكمي تساوي

 . مف الثبات تطمئف الباحث إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة

 : Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  - ب

تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسوف بيف معدؿ األسئمة الفردية الرتبة ومعدؿ األسئمة الزوجية  الرتبة 
لكؿ بعد وقد  تـ تصحيح معامبلت االرتباط  باستخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف  براوف لمتصحيح 

(Spearman-Brown Coefficient :حسب المعادلة  التالية ) 

امؿ الثبات = مع
1

2

ر

لمفقرات غير  جثماف، وقد تـ استخداـ معامؿ  حيث ر معامؿ االرتباطر

 المتساوية والجدوؿ التالي يبيف النتائج:
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 .لبطاقة المَلحظةمعامل الثبات )طريقة التجزئة النصفية( (: 3 .15جدول )

 الالمج #
 التجزئة النصفية

معامل الرتباط  معامل الرتباط عدد الفقرات
 المصحح

القيمة الحتمالية 
(sig) 

 0.000 **0.823 0.699 6 ميارة الستماع 1

 0.000 **0.848 0.736 9 ميارة التحدث 2

 0.000 **0.906 0.829 8 ميارة القراءة .3

 0.000 **0.929 0.867 23 لبطاقة المَلحظةالدرجة الكمية 

 2.561تساوي  18ودرجة حرية  2.21* قيمة معامؿ االرتباط الجدولية ر عند مستوى داللة *
 جثماف*** الفقرات غير المتساوية استخدـ معيا 

)سبيرماف  االرتباط المعدؿ معامؿ قيمة أف الجدوؿ السابؽمف النتائج الموضحة في  ويتضح
في  بطاقة المبلحظةوبذلؾ تكوف ، ائًيامرتفع وداؿ إحص( Spearman Brownبراوف( )

قد تأكدت مف  ةالباحث وبذلؾ تكوف، قابمة لمتوزيع (2) صورتيا النيائية كما ىي في الممحؽ
، بطاقة المبلحظةمما يجعميا عمى ثقة تامة بصحة ، الدراسة بطاقة المبلحظةصدؽ وثبات 

 .ار فرضياتياواختب، أسئمة الدراسة عفواإلجابة ، وصبلحيتيا لتحميؿ النتائج

 ضبط متغيرات الدراسة: 3.5
 تكافؤ المجموعتين:

لمتأكد مف تكافؤ المجموعتيف الضابطة والتجريبية قبؿ التطبيؽ قامت الباحثة بضبط متغير 
التحصيؿ في مادة العموـ، كما قامت الباحثة بتطبيؽ أداتي الدراسة وىما: اختبار المفاىيـ 

العممي عمى طالبات المجموعتيف التجريبية العممية، وبطاقة مبلحظة ميارات التواصؿ 
 والضابطة.

 التحصيل في مادة العموم: :أول

لعينتيف  tباستخداـ اختبار  الباحثة قامت القبمي التحصيؿ في المجموعتيف تكافؤ مف لمتحقؽ
مستقمتيف لممقارنة بيف متوسط درجات الطالبات في المجموعة الضابطة و بيف متوسط درجات 

المجموعة التجريبية لمتحصيؿ العاـ لمادة العموـ، فكانت النتائج كما يوضحيا الطالبات في 
 . الجدوؿ التالي
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( لمفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات tنتائج اختبار )(: 3 .16جدول )
 مي لمتحصيل العام لمادة العمومالمجموعة الضابطة في التطبيق القب

المتوسط  العدد المجموعة البعد
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 (tقيمة)

 المحسوبة
القيمة 
 (sigالحتمالية)

الدللة 
 اْلحصائية

التحصيل في مادة 
 العموم

 24.82 64.44 27 الضابطة
0.179 0.858 

غير دالة 
 إحصائيا  

 23.71 63.25 27 التجريبيت

  قيمة(t الجدولية عند درجة حرية )وعند مستوى داللة  52(0.05=α ) 2.226تساوي . 

 ( قيمةt الجدولية عند درجة حرية )وعند مستوى داللة  52(0.01=α ) 2.673تساوي . 

( tأقؿ مف قيمة )وىي   2.179( المحسوبة والتي تساوي tأف قيمة ) السابؽيتبيف مف الجدوؿ 
، مما يدلؿ عمى (α=0.01)ومستوى داللة  52عند درجة حرية  2.673الجدولية التي تساوي 

عدـ وجود فروؽ ذات إحصائية بيف متوسطات المجموعتيف الضابطة والتجريبية في االختبار 
جموعتيف القبمي لمتحصيؿ العاـ لمادة العموـ وبالتالي تكوف الباحثة قد تحققت مف شرط تكافؤ الم

 .في االختبار القبمي
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 ثانيا: تكافؤ المجموعتين في اختبار المفاىيم العممية:

ولمتأكد مف ذلؾ تـ تطبيؽ اختبار المفاىيـ العممية عمى طالبات المجموعتيف التجريبية 
 يوضح ذلؾ: الجدوؿ التاليو والضابطة، وتـ استخداـ اختبار )ت( لعينتيف مستقمتيف، 

( لمفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات tنتائج اختبار )(: 3 .17جدول )
 المجموعة الضابطة في التطبيق القبمي لختبار المفاىيم العممية في العموم

المفاىيم العممية في 
المتوسط  العدد المجموعة العموم

 يالحساب
النحراف 
 المعياري

 (tقيمة)

 المحسوبة

القيمة 
الحتمالية 

(sig) 

الدللة 
 اْلحصائية

 التذكر
 1.761 5.78 27 الضابطة

1.015 0.315 
غير دالة 
 إحصائيا  

 1.723 6.26 27 التجريبية

 الفهم
 1.514 3.30 27 الضابطة

0.584 0.561 
غير دالة 
 إحصائيا  

 1.269 3.07 27 التجريبية

 التطبيك
 1.463 3.70 27 الضابطة

1.046 0.300 
غير دالة 
 إحصائيا  

 1.666 4.15 27 التجريبية

 مستىيبث عليب

 1.593 3.33 27 الضابطة
1.161 0.251 

غير دالة 
 إحصائيا  

 1.908 3.89 27 التجريبية

الدرجت الكليت 

 لالختببر

 3.724 16.11 27 الضابطة
1.026 0.310 

غير دالة 
 ائيا  إحص

 4.218 17.22 27 التجريبية

 ( قيمةt الجدولية عند درجة حرية )وعند مستوى داللة  52(0.05=α )  2.226تساوي . 

 ( قيمةt الجدولية عند درجة حرية )وعند مستوى داللة  52(0.01=α )  2.673تساوي . 

( tوىي أقؿ مف قيمة )  1.226( المحسوبة والتي تساوي tأف قيمة ) السابؽيتبيف مف الجدوؿ 
، مما يدلؿ عمى (α=0.05)ومستوى داللة  52عند درجة حرية  2.673الجدولية التي تساوي 

عدـ وجود فروؽ ذات إحصائية بيف متوسطات المجموعتيف الضابطة والتجريبية في االختبار 
الباحثة قد تحقؽ مف شرط تكافؤ المجموعتيف في االختبار  القبمي لممفاىيـ العممية وبالتالي تكوف

 .القبمي
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 ثالثًا: تكافؤ المجموعتين في بطاقة مَلحظة ميارات التواصل العممي:

لعينتيف  tباستخداـ اختبار  الباحثة قامت القبمي التحصيؿ في المجموعتيف تكافؤ مف لمتحقؽ
مجموعة الضابطة و بيف متوسط درجات مستقمتيف لممقارنة بيف متوسط درجات الطبلب في ال

 . الجدوؿ التاليالطبلب في المجموعة التجريبية فكانت النتائج كما يوضحيا 
( لمفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات tنتائج اختبار )(: 3 .18جدول )

 في التطبيق القبمي لختبار التواصل العممي في العمومالمجموعة الضابطة 

ميارات التواصل 
 العممي

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 (tقيمة)

 المحسوبة

القيمة 
الحتمالية 

(sig) 

الدللة 
 اْلحصائية

 الستماع العممي
 0.368 1.54 27 الضابطة

0.209 0.835 
غير دالة 
 0.274 1.56 27 ريبيةالتج إحصائيا  

 التحدث العممي
 0.354 1.46 27 الضابطة

1.094 0.279 
غير دالة 
 0.243 1.55 27 التجريبية إحصائيا  

 القراءة العممية
 0.325 1.50 27 الضابطة

0.436 0.664 
غير دالة 
 0.297 1.53 27 التجريبية إحصائيا  

لبطاقة الدرجة الكمية 
 المَلحظة

 0.269 1.50 27 الضابطة
0.692 0.492 

غير دالة 
 إحصائيا  

 0.246 1.55 27 التجريبيت

 ( قيمةt الجدولية عند درجة حرية )وعند مستوى داللة  52(0.05=α )  2.226تساوي . 

 ( قيمةt الجدولية عند درجة حرية )وعند مستوى داللة  52(0.01=α)  2.673تساوي . 

( tوىي أقؿ مف قيمة )  2.692( المحسوبة والتي تساوي tأف قيمة ) السابؽيتبيف مف الجدوؿ 
، مما يدلؿ عمى (α=0.05)ومستوى داللة  52عند درجة حرية  2.673الجدولية التي تساوي 

عدـ وجود فروؽ ذات إحصائية بيف متوسطات المجموعتيف الضابطة والتجريبية في االختبار 
لقبمي لمميارات التواصؿ العممي وبالتالي تكوف الباحثة قد تحقؽ مف شرط تكافؤ المجموعتيف ا

 في االختبار القبمي.
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العممية وبطاقة مَلحظة ميارات التواصل مفاىيم الالتعقيب عمى ضبط التطبيق القبمي لختبار 
 :العممي

أنو ال توجد فروؽ  ةباحثيتضح لم وبطاقة المبلحظة وفي ضوء نتائج الضبط القبمي لبلختبار
ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف التجريبية والمجموعة الضابطة في المتغيرات الموضحة 

لتطبيؽ أدوات  ةأعبله أي أف المجموعتيف متكافئتاف في تمؾ المتغيرات وىذا بدوره يطمئف الباحث
 الدراسة.
 :إعداد دليل المعممرابعًا: 

( جسـ اإلنساف أجيزةعدة معمـ العموـ العامة في تدريس وحدة )ييدؼ إعداد دليؿ المعمـ لمسا
استراتيجية التعمـ ( باستخداـ الفصؿ األوؿمف كتاب العمـو العامة لمصؼ التاسع األساسي )

استراتيجية بتصميـ المادة العممية باستخداـ  ةحيث قامت الباحث، (TBLالمرتكز عمى الميمة )
الموضح ممحؽ رقـ  ىذه االستراتيجيةوفؽ خطوات تنفيذ (TBLالتعمـ المرتكز عمى الميمة )

(4.) 
 وقامت الباحثة بإعداد الدليل وفقًا لمخطوات التالية:

 والدراسات السابقة في ىذا المجاؿ. االطبلع عمى األدبيات التربوية -

 االطبلع عمى محتوى موضوعات أجيزة جسـ اإلنساف لمصؼ التاسع األساسي  -

مية وىي: الوحدة الثانية )أجيزة جسـ اإلنساف( مف كتاب العمـو تحديد محتوى المادة العم -
 لمصؼ التاسع الجزء األوؿ

 تحديد اليدف من الدليل ويتمثل في:

  .مية المراد تحقيقيا بشكؿ صحيح ودقيؽيصياغة األىداؼ التعم -

  المادة العممية التي يسعى المعمـ لتعميميا لمطبلب.تحديد  -

عممية المناسبة لممحتوى العممي مع مراعاة الزمف والجانب مية التيتحديد األنشطة التعم -
 المعرفي لمطالبات.

  .تحديد وتجييز األدوات والمواد البلزمة لتحقيؽ األىداؼ التعممية المنشودة -

 تحديد أساليب التقويـ المناسبة لمتعرؼ عمى مدى تحقيؽ األىداؼ التعميمية. -

 (TBLعمـ المرتكز عمى الميمة )تدريس موضوعات الوحدة وفقًا الستراتيجية الت -

 وضع الخطة الزمنية المناسبة لتحقيؽ األىداؼ التعممية لموحدة. -
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 خطوات الدراسة: 3.2
 لقد اتبعت الباحثة الخطوات التالية لتحقيؽ أىداؼ الدراسة

 استراتيجية التعمـ بعض الدراسات والبحوث السابقة والمراجع ذات الصمة عمى   االطبلع
براز ما يمكف االستفادة منو في  التواصؿ العممي وميارات  (TBL)المرتكز عمى الميمة  وا 

 ىذه الدراسة.
  الموجودة في المفاىيـ العميمة تحميؿ محتوى لموحدة المراد إجراء الدراسة عمييا وتحديد

 كتاب العمـو المراد تنميتيا لطالبات الصؼ التاسع األساسي.
 مف المحكميف ومف خبلؿ معادلة  حساب صدؽ وثبات التحميؿ خبلؿ عرضو عمى مجموعة

المتضمنة في  المفاىيـ العمميةىولستي وىنا التحميؿ أداة مساعدة في الدراسة الستخراج 
 الوحدة الدراسية.

 ( ومف ثـ التأكد مف صدؽ االختبار عف االختبار، وبطاقة المبلحظةإعداد أدوات الدراسة )
 مف ثباتو مف خبلؿ معادلة كودرالداخمي والتأكد  االتساؽطريؽ صدؽ المحكميف وحساب 

عف طريؽ  صدؽ بطاقة المبلحظةالنصفية، ومف ثـ التأكد مف  والتجزئة ريتشاردسوف
 خ.لفا  كرو نباأالمحكيف واالتساؽ الداخمي أيضا والتأكد مف ثباتو باستخداـ 

 .تطبيؽ أدوات الدراسة قبميًا عمى طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة 

 موعة التجريبية باستخداـ تـ تدريس المج( استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمةTBL) أما
 .المعتادةالمجموعة الضابطة تـ تدريسيا بالطريقة 

  الدراسة بعديًا عمى طالبات المجموعة التجريبية والضابطة. أدواتتطبيؽ 

  المناسب الختبار صحة الفروض. اإلحصائيرصد الدرجات واستخداـ األسموب 

 عمى النتائج وتفسيرىا. الحصوؿ 

 .تقديـ التوصيات والمقترحات 

 حصائية المستخدمة: اْلالمعالجات  3.2
لئلجابة عف أسئمة الدراسة وفرضياتيا تـ تخزيف البيانات في الحاسوب ثـ معالجتيا وتحميميا 

ت (  لمعموـ اإلنسانية واستخدمSPSSوالتوصؿ لمنتائج باستخداـ برنامج الرزمة اإلحصائية )
 :ة فييا مجموعة مف األساليب اإلحصائية المناسبة عمى النحو التاليالباحث
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 : الختبار وثبات صدق من التحقق في المستخدمة اْلحصائية األساليب – أ

 .التحصيمي االختبار فقرات مف فقرة كؿ صعوبة درجة لحساب الصعوبة معامؿ - 

 .والدنيا ياالعم المجموعات بيف الفقرات تمييز لحساب التمييز معامؿ - 

 .الداخمي االتساؽ صدؽ عف لمكشؼ :بيرسوف االرتباط معامؿ - 

 .النصفية التجزئة بطريقة الثبات لحساب :سيبرماف براوف معادلة - 

 .االختبار ثبات إليجاد : 20 ريتشاردسوف كودر معامؿ  -

 :الدراسة أسئمة عن اْلجابة في المستخدمة اْلحصائية األساليب - ب

 .مستقمتيف عينتيف متوسطي بيف لمفروؽ   (t-test) اختبار - 

 .اختبار ماف وتني بيف متوسطي عينتيف مستقمتيف -

 .فاعمية األثر مف لمتحقؽ إيتا معامؿ مربع - 

 عف اإلجابة خبلؿ وذلؾ مف، الدراسة ىذه إلييا توصمت التي النتائج الباحثة بعرض وستقـو

 .المناسبة اإلحصائية باألساليب األسئمة
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس 5
  تحميل نتائج الدراسة وتفسيرىا
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 الفصل الخامس
 و وضع التوصيات و المقترحات تحميل نتائج الدراسة وتفسيرىا

يتناوؿ ىذا الفصؿ عرضًا لمنتائج التي توصمت إلييا الدراسة الحالية التي ىدفت إلى اكتشاؼ 
تنمية المفاىيـ وميارات التواصؿ العممي  ( فيTBLأثر استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة )

كما يتناوؿ أيضًا تفسيرًا ليذه  إحصائياً لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي بعد معالجة البيانات 
النتائج، ومناقشتيا في ضوء الدراسات السابقة، وبناًء عميو يتـ تقديـ بعض التوصيات 

 والمقترحات.

  وتفسيرىا:ياتيا النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة وفرض 5.0

 أوًل : النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة: 5.0.0

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرئيسي وتفسيرىا:  -

ما أثر توظيف استراتيجية التعمم المرتكز عمى الميمة  وينص السؤاؿ الرئيسي عمى ما يمي: "
(TBL في تنمية المفاىيم وميارات التواصل العممي لدى طالبات الصف التاسع )األساسي ." 

 ولئلجابة عمى ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باإلجابة عمى األسئمة الفرعية األتية: 
 :وتفسيرها مناقشتها األول بالسؤال المتعلقة النتائج
ما المفاىيـ العممية المتضمنة في وحدة أجيزة  :الدراسة على  أسئلة من األول السؤال وينص

 ؟صؼ التاسعجسـ اإلنساف بمنياج العموـ لطالبات ال
لطالبات  إكسابياقامت الباحثة بتحميؿ محتوى الوحدة لتحديد قائمة بالمفاىيـ العممية التي ينبغي 
( مفيوما عمميًا 40الصؼ التاسع في وحدة أجيزة جسـ اإلنساف، وقد تكونت القائمة مف أىـ )

 يوضح ذلؾ. الجدوؿ التاليو 
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 قائمة بالمفاىيم العممية المتضمنة في وحدة أجيزة اْلنسان(: 5 .1جدول )

 الدللة المفظية المفيوم الرقم

 الحمؽ. إلىتجويؼ رطب يعموه سقؼ محدب يمتد مف الشفتيف  الفــــــــم 1

 البمـــعـــوم 2
داية وحتى ب واألنؼسـ مف المنطقة الخمفية لمفـ 13عضمي يمتد بطوؿ  أنبوبىو 

 المريء والقصبة اليوائية.

 المــــريء 3
سـ 25مفمطح عندما يكوف فارغ يقع بيف البمعـو والمعدة يبمغ طولو حوالي  أنبوب

 يشكؿ ممرا لمطعاـ المطحوف في الفـ.

 المعدة 4
ىي أعرض جزء في الجياز اليضمي تتألؼ مف كيس عضمي قوي يمكنو أف يتمدد 

 و ويكوف منكمشًا عند فراغو مف الطعاـ.لتخزيف الطعاـ الذي يتـ ابتبلع
 سـ وتبطف بالخمبلت.5طويؿ متعرج يقع في منطقة البطف طولو حوالي  أنبوب األمعاء الدقيقة 5

 األمعاء الغميظة 6
 Uـ يحيط باألمعاء الدقيقة عمى شكؿ حرؼ 1.5أنبوب عريض يصؿ طولو 

 بالمقموب.

 الزائدة الدودية 7
سـ ليس لو أي وظيفة معروفة بعد ولكف يبرز عممو 8لو أنبوب دقيؽ دودي الشكؿ طو 
 في الحيوانات آكمة األعشاب.

كجـ يقع تحت الرئتيف يتكوف مف جزئييف 1.5أكبر األعضاء في جسـ اإلنساف كتمتو  الكــــبــــد 8
 أحدىما أكبر مف األخر

 البنكرياس 9

كة في الجسـ قنوية سـ تقع خمؼ المعدة تعتبر غدة مشتر 15غدة كبيرة طوليا حوالي 
األمعاء الدقيقة بواسطة قناة خاصة وأيضا ال  إلىالياضمة ونقميا  اإلنزيمات إنتاج
فرازىاىرموني األنسوليف والغموكاغوف  إنتاجقنوية  في الدـ مباشرة لتنظيـ نسبة  وا 

 السكر في الدـ.

بالجراثيـ تتورماف ويصاب اإلنساف  تياإصابأكبر الغدد المعابية تقعاف أماـ األذنيف عند  الغدتان النكفيتان 10
 بالنكاؼ

 تفرزه المعدة ليساعد حمض الييدروكموريؾ في ىضـ المواد البروتينية إنزيـ الببسين إنزيم 11

 النقل النشط 12
ىي عممية كيميائية يتـ فييا نقؿ الجزيئات مف منطقة التركيز المنخفض إلى منطقة 

 طاقة إلىالتركيز العالي وتحتاج 

 الكربوىيدرات 13
وثنائية  أحاديةاألولي لمطاقة في الجسـ وينقسـ إلى )سكريات  األساسيالمصدر 

ومتعددة( ويتـ تخزيف الفائض منو بعد االمتصاص في الكبد والعضبلت عمى شكؿ 
 جبليكوجيف.

 المواد الدىنية 14

المصدر األساسي لمطاقة في الجسـ تعطي طاقة اكبر مف الكربوىيدرات تدخؿ في 
مف الحيوانية منيا الرتباطيا بأمراض القمب  اإلكثارتركيب الخبليا وينصح بعدـ 

 وتصمب الشراييف.
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 األمَلح المعدنية 15
 وأمبلحعناصر يحتاجيا الجسـ بكميات متفاوتة منيا أمبلح الكالسيـو في العظاـ 
الصوديـو والبوتاسيـو في عمؿ األعصاب والعضبلت، الحديد في تركيب 

 بيف.الييموجمو 

 الفيتامينات 16
معظميا داخؿ الجسـ يجب  إنتاجمواد كيميائية يحتاجيا الجسـ بكميات قميمة ال يمكف 

 الحصوؿ عمييا عف طريؽ الغذاء.

 الماء 17
% مف كتمة الجسـ، مذيب جيد لمعظـ المواد في 70المادة األساسية لمحياة ويشكؿ 

الجسـ، فقداف الكثير منو يؤدي  الجسـ، ضروري لمعمميات الحيوية، يحافظ عمى حرارة
 إلى الوفاة.

 القرحة 18
مشكمة ناتجة عف تمؼ جزء مف جدار المعدة أو جوار األمعاء الدقيقة نتيجة تآكؿ جزء 

أو نتيجة بعض االلتيابات أو تناوؿ  HCLمف الجدار بفعؿ إفراز زائد مف حمص 
 أطعمة حمضية بكثرة.

 القمب 19
جـ يضخ 450حجميا قبضة اليد وال تزيد كتمتو عف مضخة عضمية جوفاء ال يتجاوز 

 جميع أنحاء الجسـ إلىالدـ 

20 
صمام ثَلثي 

 الشرفات
ىو صماـ يفصؿ بيف األذيف األيمف والبطيف األيمف ويسمح بمور الدـ في اتجاه واحد 

 فقط.

 نبض القمب 21
عبر بو  اإلحساسىو الموجة المتولدة في الشراييف نتيجة النقباض القمب ويمكف 

 متؿ العنؽ والمعصـ. اإلنسافتحسس الشراييف الكبيرة في جسـ 

 األوردة 22
أوعية دوية جدارىا أقؿ سمؾ مف الشراييف وتجويفيا الداخمي أوسع مف الشراييف تحمؿ 

 القمب بواسطة انقباض عضبلتو الرئيسة. إلىالدـ مف جميع أنحاء الجسـ 

23 
الدورة الدموية 

 الصغرى
الرئتيف ثـ  إلىالدموية التي تحمؿ الدـ غير المؤكسج مف القمب  تتكوف مف األوعية
 القمب عبر البطيف األيمف ثانية. إلىتعيد الدـ المؤكسج 

 خَليا الدم الحمراء 24
ىي خبليا عديمة األنوية/ قرصية الشكؿ/مقعرة الوجييف/تشكؿ الغالبية العظمي مف 

مف  3(مميوف خمية لكؿ ممـ6-5ىا )في نخاع العظـ/يبمغ عدد إنتاجياخبليا الدـ ويتـ 
 يوما.120الدـ/تعمر ىذه الخبليا لمدة 

 خَليا الدم البيضاء 25
ىي خبليا ليا أنوية متعددة األشكاؿ/حجميا أكبر مف حجـ خبليا الدـ الحمراء/يتـ 

/تعمر ىذه الخبليا 3(أالؼ خمية لكؿ ممـ10-5في نخاع العظـ/يبمغ عددىا) إنتاجيا
 عاـ واحد تقريبا.

 البَلزما 26
% مف حجـ الدـ/تسبح فيو مكونات الدـ 55الصفرة/يشكؿ حوالي  إلىسائؿ لزج يميؿ 

 األخرى.
 ىو سائؿ عديـ الموف يشبو الدـ لكف ال يحتوي عمي بروتينات تخثر الدـ. الميمف 27
عادتوىي أنابيب تقـو بتجميع السائؿ بيف الخموي  األوعية الميمفية 28  دورة الدموية.ال إلىمع الميمؼ  وا 

 الطحال 29
مف الجياز الميمفي/يقع خمؼ المعدة/تحت الحجاب الحاجز/يقـو  أساسياىو جزءا 

 خبليا الدـ الحمراء التالفة. إزالةبتنقية الدـ مف البكتيريا/وبقايا الخبليا الميتة/يعمؿ عمي 
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30 
 الغدة الزعترية
 ()الصعترية

القص/تكبر الغدة في مرحمة  غدة صماء تقع في المنطقة الصدرية تحت عظمة
 إلىاليـر وتتحوؿ  اإلنساف(جـ ثـ تضمر وتختفي في 40-35المراىقة لتصؿ حوالي)

خبليا الدـ البيضاء التي ليا عبلقة بإنتاج  أنواع(جـ/بداخميا يتمايز أحد 10كتمة ذىنية)
 األجساـ المضادة.

 الذبحة الصدرية 31
في الشرياف التاجي الذي يزود القمب  أحد مشاكؿ الجياز الدوري ناتجة عف انسداد

بالغذاء واألكسجيف البلـز وىي تصيب الرجاؿ أكثر مف النساء بعد بموغيـ سف 
 الخمسيف مف العمر.

 أمراض ارتفاع الدم 32
مشكمة في الجياز الدوري ناتجة عف ترسب الدىوف خاصة الحيوانية منيا عمي جدراف 

 ي قطرىا.األوعية الدموية الداخمية مسببة تضيؽ ف

33 
الحنجرة )الصندوق 

 الصوتي(

سـ/يشكؿ الممر الواصؿ بيف   5 تقع في الجزء األمامي مف العنؽ/طوليا حوالي
البمعـو والقصبة اليوائية/يحيط بيا عدة غضاريؼ ببعضيا بواسطة عضبلت غير 

 مرنة.

 القصبة اليوائية 34
الرئتيف ويحيط  إلىة سـ يقـو بنقؿ اليواء مف الحنجر  12أنبوب مرف طولو حوالي 

بقائيا( حمقة غضروفية عمي شكؿ حدوة حصاف لتقوية جدار القصبة 20-16بيا)  وا 
 مفتوحة عمي الدواـ.

 الرئتين 35
تقعاف عمي جانبي الصدر/تمعباف دور رئيسي في عممية التنفس/تتألؼ كؿ واحدة مف 

 ناعـ مرف يقـو بالتمدد والتقمص أثناء عممية التنفس. إسفنجينسيج 

 الحويصَلت اليوائية 36
ىي مجموعة مف الحويصبلت الدقيقة مرتبة بشكؿ عنقودي يتـ بداخميا تبادؿ الغازات 

 تحيط بيا بكثافة. إلىبيف اليواء والدـ عبر الشعيرات الدموية  واألكسجيف
 الرئتيف. إلىاليواء  إدخاؿعممية يتـ مف خبلليا  الشييق 37
 داخؿ الرئتيف. إلىمحمؿ بثاني أكسيد الكربوف مف الرئتيف اليواء ال إخراجعممية  الزفير 38

 التثاؤب 39
في الدـ بسبب   co2ظاىرة مرتبطة بالجياز التنفسي/تحصؿ نتيجة ارتفاع نسبة 

 إلىمما يتسبب في فتح الفـ بشكؿ كبير وواسع إلدخاؿ كمية كبيرة مف اليواء  اإلرىاؽ
 داخؿ الرئتيف.

 األمفيزيميا 40

 لحويصبلت اليوائية()تمؼ أغشية ا
ىي تمزؽ الحويصبلت اليوائية داخؿ الرئتيف نتيجة االلتيابات والسعاؿ الشديد مما 

تمؼ أغشيتيا وزيادة حجـ الغرؼ اليوائية ونقص عدد الحويصبلت اليوائية  إلىيؤدي 
 ضيؽ في التنفس. إلىنقص كفاءة تبادؿ الغازات مف خبلليا مما يؤدي  إلىمما يؤدي 

المفاىيـ ضرورية لفيـ وحدة أجيزة جسـ اإلنساف، وقد تـ صياغة الداللة المفظية تعتبر تمؾ 
اعتمادًا عمى خبرة الباحثة في مجاؿ  ف الكتاب المدرسي وبعضيا تـ صياغتولبعض المفاىيـ م

 التدريس، ولقد تـ تعديؿ الداللة المفظية لبعض المفاىيـ بناًء عمى آراء المحكميف.
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 وتفسيرىا: مناقشتيا الثاني ؤالبالس المتعمقة النتائج 5.0.7

ما ميارات التواصؿ العممي المراد تنميتيا لدى  :الدراسة عمى  أسئمة من الثاني السؤال وينص
؟  طالبات الصؼ التاسع األساسي في العمـو
عمى األدب التربوي والدراسات السابقة مثؿ  باالطبلعلئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة 

ـ(، ودراسة 2013ـ(، ودراسة خطاب )2012ـ(، ودراسة عبد الجميؿ )2016دراسة النحاؿ )
ـ(، ثـ قامت الباحثة باعتماد بطاقة مبلحظة األداء 2010ـ(، ودراسة السيد )2011المشيخي )

لميارات التواصؿ العممي التي ينبغي تنميتيا لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي، وبعد ذلؾ تـ 
( المختصيف في المناىج وطرؽ التدريس 1في ممحؽ رقـ ) جموعة مف المحكميفعرضيا عمى م

بطاقة المبلحظة ولمتأكد مف صحتيا وشموليتيا ومناسبتيا لتحقيؽ أىداؼ  حوؿ آرائيـإلبداء 
الدراسة وبعد أف تـ إجراء بعض التعديبلت التي أشار إلييا المحكموف تـ الخروج ببطاقة 

( والتي تناولتيا الباحثة 2ائية في الممحؽ رقـ )مي بصورة نيمبلحظة أداء ميارات التواصؿ العم
 (.64-58النظري في الفصؿ الثاني )ص ص مف التفصيؿ في اإلطار  بشيء

 وتفسيرىا: مناقشتيا الثالث بالسؤال المتعمقة النتائج 5.0.4

بيف ( 05.0ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائية ) :الدراسة عمى  أسئمة من الثالث السؤال وينص
متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي 

 ؟الختبار المفاىيـ العممية في العموـ
 ة التالية: يولإلجابة عن السؤال تم اختبار صحة الفرض

 سطبيف متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتو ( 05.0ال توجد فروؽ دالة إحصائية )
 درجات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار المفاىيـ العممية في العمـو

 Independent  Samples  tلعينتيف مستقمتيف "  tالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار 

test  متوسطات درجات المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات المجموعة " لممقارنة بيف
، فكانت النتائج كما يوضحيا ؽ البعدي الختبار المفاىيـ العممية في العموـالضابطة في التطبي

 :الجدوؿ التالي
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( لمفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات tنتائج اختبار )(: 5 .2جدول )
 لختبار المفاىيم العممية في العموم المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي

المفاىيم العممية في 
 العدد المجموعة العموم

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 (tقيمة)
 المحسوبة

القيمة 
الحتمالية 

(sig) 

الدللة 
 اْلحصائية

 التذكر
 1.217 8.59 27 الضابطة

3.658 0.001 
دالة 
 0.920 9.67 27 التجريبية إحصائٌا  

 الفيم
 1.789 7.74 27 الضابطة

2.522 0.015 
دالة 
 1.023 8.74 27 التجريبية إحصائٌا  

 التطبيق
 1.966 6.59 27 الضابطة

2.326 0.024 
دالة 
 1.514 7.70 27 التجريبية إحصائٌا  

 مستويات عميا
 1.649 7.44 27 الضابطة

3.364 0.001 
دالة 
 0.920 8.67 27 التجريبية إحصائٌا  

الدرجة الكمية 
 لَلختبار

 5.617 30.37 27 الضابطة
3.637 0.001 

دالة 
 2.847 34.78 27 التجريبية إحصائٌا  

 ( قيمةt الجدولية عند درجة حرية )وعند مستوى داللة  52(0.05=α) 2.226 تساوي . 

 ( قيمةt الجدولية عند درجة حرية )ة وعند مستوى دالل 52(0.01=α ) 2.673تساوي . 

 

  التي:  السابقتبين من الجدول 
 بالنسبة لمدرجة الكمية لَلختبار( أف قيمة :t المحسوبة )مدرجة الكمية لبلختبار تساوي ل

 ومستوى52 عند درجة حرية  2.673( الجدولية التي تساوي tوىي أكبر مف قيمة ) 3.637
متوسطات درجات المجموعة يدلؿ عمى وجود فروؽ ذات إحصائية بيف  ، مما(α=0.01)داللة 

التجريبية ومتوسطات درجات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار المفاىيـ العممية 
 ولصالح المجموعة التجريبية في العموـ

  التذكر لممفاىيم في مستوىبالنسبة( أف قيمة :tالمحسوبة لدرجة الكمية لبلختبار )  تساوي
ومستوى  52عند درجة حرية  2.673تساوي ( الجدولية التي tوىي أكبر مف قيمة ) 3.658
متوسطات درجات المجموعة مما يدلؿ عمى وجود فروؽ ذات إحصائية بيف (، α=0.01داللة )

 التجريبية ومتوسطات درجات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لمفيـو التذكر في العمـو
 جموعة التجريبيةولصالح الم
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  الفيم لممفاىيم في مستوىبالنسبة( أف قيمة :t المحسوبة لدرجة الكمية لبلختبار تساوي )
ومستوى  52عند درجة حرية  2.006( الجدولية التي تساوي tوىي أكبر مف قيمة ) 2.522
متوسطات درجات المجموعة مما يدلؿ عمى وجود فروؽ ذات إحصائية بيف (، α=0.01داللة )

 جريبية ومتوسطات درجات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لمفيوـ الفيـ في العمـوالت
 ولصالح المجموعة التجريبية

  التطبيق لممفاىيم في مستوىبالنسبة( أف قيمة :t المحسوبة لدرجة الكمية لبلختبار )
 52 عند درجة حرية 2.006( الجدولية التي تساوي tوىي أكبر مف قيمة ) 2.326تساوي 
متوسطات درجات مما يدلؿ عمى وجود فروؽ ذات إحصائية بيف (، α=0.05داللة )ومستوى 

المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لمفيـو التطبيؽ 
 ولصالح المجموعة التجريبية في العموـ

بة لدرجة الكمية لبلختبار تساوي ( المحسو t: أف قيمة )عمياالمستويات ال لممفاىيم فيبالنسبة 
ومستوى  52عند درجة حرية  2.673تساوي ( الجدولية التي tوىي أكبر مف قيمة ) 3.364
متوسطات درجات المجموعة مما يدلؿ عمى وجود فروؽ ذات إحصائية بيف (، α=0.01داللة )

ويات عميا في التجريبية ومتوسطات درجات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لمفيوـ مست
 .ولصالح المجموعة التجريبية العموـ

( قد حققت نتائج أفضؿ مف TBLوىذا يعني أف استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة )
 الطريقة المعتادة، وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية، وتقبؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى.

( بيف متوسط درجات المجموعة α=0.01توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
التجريبية، ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار المفاىيـ العممية 

 التجريبية. المجموعةلصالح 
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 ( 5.0 شكل )
 ىيم العممية البعديمقارنة بين المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار المفا

 
 مستويات اختبار المفاىيم العممية

يتضح مف خبلؿ الرسـ البياني أف متوسط درجات المجموعة التجريبية في االختبار ككؿ وفي 
العميا( كانت أعمى مف المستويات كؿ مستوى مف مستويات االختبار )التذكر، الفيـ، التطبيؽ، 

نتائج  أعطتعمى أف المعالجة التجريبية قد  ة، مما يدؿمتوسط درجات المجموعة الضابط
دريس ت( في الTBL، وبالتالي فإف استخداـ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة )إيجابية

 أفضؿ بشكؿ ممحوظ مف الطريقة المعتادة.
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(  مف خبلؿ d)( ، وحجـ األثر2وفيما يتعمؽ بحجـ األثر  قامت الباحثة بحساب مربع إيتا )
 :(42:2222القوانيف التالية )عفانة 

 (2مربع إيتا ) (dحجم األثر)

 

 

 (d(، وحجـ األثر)2والجدوؿ التالي يوضح مستويات التأثير وفقا لمربع إيتا )
 ح مستويات حجم التأثيريوض(: 5 .3جدول )

 كبير جداً  كبير متوسط صغير درجة التأثير
 0.2 0.5 0.8 1.0 (dحجم األثر)

 0.01 0.06 0.14 .020 (2لمربع إيتا )

 

 

 (dجم األثر)( وح2يوضح قيمة مربع إيتا)(: 5 .4جدول )

 درجة التأثير (dحجم األثر ) (2مربع إيتا ) المحسوبة (tقيمة) الميارات

 كبير جدا 1.015 0.205 3.658 التذكر

 كبير 0.699 0.109 2.522 الفيم

 كبير 0.645 0.094 2.326 التطبيق

 كبير 0.933 0.179 3.364 مستويات عميا

 كبير جدا 1.009 0.203 3.637 رالدرجة الكمية لَلختبا

(  لمدرجة الكمية d( حجـ األثر )2أف قيـ معامؿ مربع إيتا ) السابؽيتضح مف الجدوؿ 
لبلختبار كبيرة مما يدلؿ عمى أف حجـ األثر الناتج عف توظيؼ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى 

 .اف كبيرا جدادى طالبات الصؼ التاسع األساسي ك( في تنمية المفاىيـ العممية لTBLالميمة )
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 التعقيب عمى نتيجة السؤال الثالث وتفسيرىا:

مف خبلؿ الفرض األوؿ لدراسة، أشارت النتائج إلى تفوؽ المجموعة التجريبية التي درست 
( عمى المجموعة الضابطة في اكتساب TBLباستخداـ استراتيجية التعمـ القائـ عمى الميمة )

يـ العممية المتضمنة في وحدة )أجيزة جسـ اإلنساف( فجميع المستويات حققت فروؽ بيف المفاى
متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية، وأف ىذه الفروؽ 

 التعمـ( وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف استراتيجية α=0.01كانت دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
المفاىيـ العممية، وساعدت عمى  إدراؾ( ساىمت بدرجة كبيرة في TBLعمى الميمة )القائـ 

خمؽ جو تعميمي ممتع وفعاؿ في الدراسة والمتابعة المستمرة والتواصؿ الفاعؿ بيف المعممة 
 إلى الخروج عف النمطية في تدريس مبحث العموـ العامة. باإلضافةوالطالبات 

خفؼ مف الجمود والتجريد الذي ويسر لتبصورة أكثر سيولة  حيث تقدـ االستراتيجية المفاىيـ
يمحؽ بالكثير مف المفاىيـ العممية، وأيضًا استخداـ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة 

(TBL يجعؿ عممية التعمـ ذو معنى ويتيح لممتعمـ استبصار العبلقة بيف المفاىيـ مف خبلؿ )
 ات الطالبات. تقديـ المادة في قالب جديد يمبي رغب

 وتفسيرىا: مناقشتيا الرابع بالسؤال المتعمقة النتائج 5.0.3

 ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  :الدراسة على  أسئلة من الرابع السؤال وينص
(05.0 ) بيف متوسطات درجات المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات المجموعة

 ؟ ة مبلحظة ميارات التواصؿ العممي في العموـالضابطة في التطبيؽ البعدي لبطاق
 ولإلجابة عن السؤال تم اختبار صحة الفرضية التالية: 

بيف متوسط درجات  (05.0ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
مبلحظة المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لبطاقة 

 ميارات التواصؿ العممي في العمـو

 Independent  Samples  tلعينتيف مستقمتيف "  tالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار 

test  بيف متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة " لممقارنة
، فكانت النتائج كما يوضحيا عموـفي التطبيؽ البعدي الختبار ميارات التواصؿ العممي في ال

 :التاليالجدوؿ 
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درجات المجموعة  ( لمفروق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسطtنتائج اختبار )(: 5 .5جدول )
 الضابطة في التطبيق البعدي لختبار ميارات التواصل العممي في العموم

رات التواصل ميا
 العدد المجموعة العممي

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 (tقيمة)
 المحسوبة

القيمة 
الحتمالية 

(sig) 

الدللة 
 اْلحصائية

 االستماع
 0.374 1.75 27 الضابطة

2.686 0.010 
دالة 
 0.918 2.27 27 التجريبية إحصائٌا  

 التحدث
 0.364 1.84 27 الضابطة

5.162 0.000 
دالة 
 0.593 2.53 27 التجريبية إحصائٌا  

 القراءة
 0.379 1.79 27 الضابطة

2.744 0.008 
دالة 
 0.672 2.19 27 التجريبية إحصائٌا  

الدرجة الكمية 
 لبلختبار

 0.336 1.79 27 الضابطة
4.312 0.000 

دالة 
 0.553 2.33 27 التجريبية إحصائٌا  

 ( قيمةtالجدولية عند درج ) 52ة حرية ( 01.0وعند مستوى داللة تساوي )2.673  

 

  االتي:  السابؽتبيف مف الجدوؿ 
 بالنسبة لمدرجة الكمية لَلختبار( أف قيمة :t المحسوبة لدرجة الكمية لبلختبار تساوي )

ومستوى  52درجة حرية عند  7.224( الجدولية التي تساوي tوىي أكبر مف قيمة ) 4.312
مما يدلؿ عمى وجود فروؽ ذات إحصائية بيف متوسطات درجات المجموعة (، α=0.01داللة )

التجريبية ومتوسطات درجات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات التواصؿ 
 العممي في العموـ ولصالح المجموعة التجريبية

 بالنسبة لميارة الستماع العممي :( أف قيمةt المحسوبة لمميارة تساوي )وىي أكبر  2.686
مما (، α=0.01داللة )ومستوى  52عند درجة حرية  7.224تساوي ( الجدولية التي tمف قيمة )

يدلؿ عمى وجود فروؽ ذات إحصائية بيف متوسطات درجات المجموعة التجريبية ومتوسطات 
االستماع العممي في العمـو ولصالح  درجات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لميارة

 المجموعة التجريبية
 بالنسبة لميارة التحدث( أف قيمة :t المحسوبة لمميارة تساوي )وىي أكبر مف قيمة  5.162
(t الجدولية التي ) ومستوى  52عند درجة حرية  7.224تساوي( 0.01داللة=α ،) مما يدلؿ

المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات  عمى وجود فروؽ ذات إحصائية بيف متوسطات درجات
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المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لميارة التحدث العممي في العموـ ولصالح المجموعة 
 التجريبية

 بالنسبة لميارة القراءة العممية( أف قيمة :t المحسوبة لمميارة تساوي )وىي أكبر  2.744
مما (، α=0.01داللة )ومستوى  52حرية عند درجة  7.224تساوي ( الجدولية التي tمف قيمة )

يدلؿ عمى وجود فروؽ ذات إحصائية بيف متوسطات درجات المجموعة التجريبية ومتوسطات 
درجات المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي لميارة القراءة العممية في العمـو ولصالح 

 .المجموعة التجريبية

 ( 5.7 شكل )
 مقارنة بين المجموعة التجريبية والضابطة في بطاقة مَلحظة

 ميارات التواصل العممي البعدي

 
 ميارات بطاقة المَلحظة

يتضح مف خبلؿ الرسـ البياني أف متوسط درجات المجموعة التجريبية في بطاقة المبلحظة ككؿ 
ماع العممي، التحدث العممي، القراءة العممية( وفي كؿ ميارة مف ميارات بطاقة المبلحظة )االست

 كانت أعمى مف متوسط درجات المجموعة الضابطة.

2.27 
2.53 

2.19 2.33 

1.75 1.84 1.79 1.79 

0

0.5
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3

 الدرجة الكلٌة القراءة العلمٌة التحدث العلمً االستماع العلمً

 المجموعة التجرٌبٌة

 المجموعة الضابطة
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مما يدؿ عمى أف المعالجة التجريبية قد أعطت نتائج إيجابية، وبتالي فإف استخداـ استراتيجية 
( في التدريس وتنمية ميارات التواصؿ العممي أفضؿ بشكؿ TBLالتعمـ المرتكز عمى الميمة )
 ممحوظ مف الطريقة المعتادة.

(  والجدوؿ d( ، وحجـ األثر)2وفيما يتعمؽ بحجـ األثر قامت الباحثة بحساب مربع إيتا )
 .(d(، وحجـ األثر)2التالي يوضح النتيجة لكبًل مف مربع إيتا )

 (d( وحجم األثر)2يوضح قيمة مربع إيتا)(: 5 .6جدول )

 الميارات
 (tقيمة)

 المحسوبة
 درجة التأثير (dحجم األثر ) (2مربع إيتا )

 كبير 0.745 0.122 2.686 الستماع

 كبير جداً  1.432 0.339 5.162 التحدث

 يركب 0.761 0.126 2.744 القراءة

 كبير جداً  1.196 0.263 4.312 الدرجة الكمية لَلختبار

(  لمدرجة الكمية d( حجـ األثر )2أف قيـ معامؿ مربع إيتا ) السابؽيتضح مف الجدوؿ 
توظيؼ استراتيجية التعمـ المرتكز عف لبلختبار كبيرة جدًا، مما يدلؿ عمى أف حجـ األثر الناتج 

ت الصؼ التاسع األساسي ( في تنمية ميارات التواصؿ العممي لدى طالباTBLعمى الميمة )
 .كاف كبير جدا

 التعقيب عمى نتيجة السؤاؿ الرابع وتفسيرىا:

مف خبلؿ الفرض الثاني لمدراسة، أشارت نتائج الدراسة إلى األثر اإليجابي الذي أحدثتو 
تخداميا في التعميـ تعطي لمطالبات ( إلى أف اسTBLعمى الميمة ) المرتكزاستراتيجية التعمـ 

فرصة لمتعبير عف رأييـ، التي تنمي ميارة القراءة كما أنيا تحفز الطالبات وتدخميف في جو مف 
 التي أتاحت فرصة لمطالبات لممارسة ميارات التواصؿ العممي. اإليجابيةالتعاوف والمشاركة 

ارة التحدث إلى استخداميا تسمح الذي أحدثتو االستراتيجية عمى مي اإليجابيويعزو األثر 
التي سمحت لمطالبات فرصة  اإليجابيةلمطالبات أنفسيف فرصة لممناقشة والحوار والمشاركة 
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لمتحدث مع المعممة وبيف الطالبات مما عزز فرصة التحدث واستخداـ المغة العممية في التعبير 
يصالياعف األفكار   يفلآلخريف مما أدى لتنمية ميارة التحدث لد وا 

( تعمؽ فيـ الطالبات لممادة TBLوكذلؾ فإف تطبيؽ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة )
مف خبلؿ إدخاؿ الطالبات في حالة تنافس لمعمؿ بروح الفريؽ والجماعة إلثبات أنفسيف مف 
خبلؿ االستماع واالنتباه أثناء الحوار والمناقشة الصفية، وقد الحظت الباحثة استماع جيد مف 

 لطالبات سواء بصورة فورية أو في المجموعة الواحدة وكذلؾ بيف المجموعات فيما بينيف.ا

 توصيات ومقترحات الدراسة: 5.7
 توصيات الدراسة: 5.7.0

 في ضوء ما توصمت إليو الدراسة مف نتائج يمكف تقديـ التوصيات التالية:

ؿ التعميمية استخداـ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة في تدريس العموـ بالمراح .1
 المختمفة 

االستفادة مف قائمة ميارات التواصؿ العممي التي تـ تصنيفيا في الدراسة وجعؿ عممية  .2
 التدريس قائمة عمى تحقيؽ تمؾ الميارات 

االىتماـ بتدريب معممي العموـ في المراحؿ التعميمية المختمفة عمى استخداـ التعمـ المرتكز  .3
 عمى الميمة

ودرس عمؿ لممعمميف والباحثيف لطرؽ التدريس الحديثة وأىميتيا في تنظيـ دورات تدريبية  .4
 تطوير التعمـ

 مقترحات الدراسة: 5.7.7
 -المزيد مف الدراسات والبحوث منيا: إجراءونتائج الدراسة الحالية يمكف  إجراءاتفي ضوء 

دراسة اثر استخداـ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة في تدريس المقررات الدراسية  .1
 المختمفة لطمبة المدراس والجامعات

دراسة فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة في تنمية  .2
 الميارات العممية وألداء اإلبداعي لدى الطمبة المعميف.

دراسة فاعمية استخداـ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة في تنمية الميارات االجتماعية  .3
.وا  لتفكير الناقد في مادة العمـو

دراسة فاعمية استخداـ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة في تنمية الوعي البيئي  .4
.  والذكاءات المتعددة لدى الطبلب في مادة العمـو
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم. -

 المراجع العربية: -أولً 
ـ(. أثر تدريس الميكانيكا عمى تصحيح المفيوـ الخاطئة لبعض 2002مد، عبد الكريـ. )أح

مفاىيميا وتنمية االتجاىات نحوىا لدى الطمبة المعمميف بقسـ الفيزياء بكمية التربية جامعة 
 .115-97، (82) الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريستعز. 

غزة: الجامعة . 1ط. تدريس العموـ في التعميـ العاـ ـ(.2008والمولو، فتحية. ) إحسافاألغا، 
 .اإلسبلمية

. غزة: مكتبة 2ط تدريس العموـ في التعميـ العاـ.ـ(. 2009األغا، إحساف والمولو، فتحية. )
 آفاؽ.

. غزة: مطبعة األمؿ 3. طالبحث التربوي، عناصره، مناىجو، أدواتوـ(. 2000األغا، إحساف. )
 التجارية.

. 1ط ميارات االتصاؿ والتواصؿ.ـ(. 2011محمد والعقباوي، أحبلـ. ) آؿ مساعد، حصة
 القاىرة: عبلـ الكتب.

طرائؽ تدريس العمـو ومفاىيـ وتطبيقات ـ(. 2009امبو سعيدي، عبد اهلل والبموشي، سميماف. )
 . عماف: دار المسيرة.1ط عممية.

استراتيجية االكتشاؼ الموجو ـ(. 2013الباسري، سحر والكنعاني، عبد الواحد والكناني، حسف. )
، 36، مجمة البحوث التربوية والنفسية بجامعة بغدادوأثرىا في ميارات التواصؿ الرياضي. 

288-269. 

 : دار الفكر.فعما .1ط .تدريس الرياضيات القعاؿـ(. 2007بدوي، رمضاف. )

قبؿ المدرسة  تنمية المفاىيـ العممية والميارات العممية ألطفاؿ ماـ(. 2009بطرس، بطرس. )
، عماف: دار 3. ط. تنمية المفاىيـ العممية والميارات العممية ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة3ط

 المسيرة.

 القاىرة: عالـ الكتب. )د.ط(.  .تدريس العمـو رؤية معاصرةـ(. 1999بيجات، محمود. )
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التمثيبلت تأثير استخداـ مدخؿ ـ(. "2005يناير  23بيوت، عبد الجواد وعبد الفادر، محمد. )
. الرياضية عمى بعض ميارات التواصؿ الرياضي لدى تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي

-478مصر،  -المؤتمر العممي الخامس التغييرات العالمية والتربوية وتعميـ الرياضيات 

448. 

 . القاىرة: دار الفكر العربي.استراتيجيات التدريس والتعميــ(. 1999جابر، عبدالحميد جابر. )

أساليب تدريس العموـ لمرحمة التعميـ ـ(. 2001أبو جبللة، صبحي و عميمات، محمد. )
 . الكويت: مكتبة الفبلح.1. طاألساسي

أثر استخداـ نموذج وودز في تنمية المفاىيـ وميارات التفكير ـ(. 2015أبو جمنبو، صفاء )
اجستير غير )رسالة م في العموـ العامة األساسيالناقد لدى طالبات الصؼ السادي 

 ، غزة.اإلسبلميةمنشورة(. الجامعة 

فعالية استخداـ مدخؿ مقترح قائـ عمى أسموب المناقشة ـ(. 2000حبيب، أبو ىشاـ عبدالعزيز. )
. المؤتمر وتحميؿ الميمة في تنمية التفكير اليندسي لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي

، الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ العممي الثاني عشر )منياج التعميـ وتنمية التفكير(
 (، يوليو.25-26في الفترة مف ) (،2مج) التدريس، دار الضيافة، جامعة عيف شمس،

ـ(. أثر استراتيجية العصؼ الذىني في اكتساب 2013الحراحشة، كوثر والعديمي، عبد السبلـ. )
ـ في األردف. المفاىيـ العممية لدى طالبات الصؼ الثامف األساسي واتجاىاتيف نحو العمو 

 .11-38(، 7)28، سمسمة العمـو اإلنسانية  االجتماعية -مؤتة لمبحوث والدراسات 

ـ(. أثر برنامج تعممي قائـ عمى استراتيجية التخيؿ في تنمية ميارات 2012الحراحشة، كوثر. )
مجمة اتحاد التفكير الناقد والدافعية نحو التعمـ لدى طمبة المرحمة األساسية في األردف. 

 .411-415(، 1)12، سوريا-الجامعات العربية لمتربية وعمـ النفس

ـ(. فعالية برنامج لعبلج بعض صعوبات تعميـ الكسور في 2004حسف، طمعت أحمد. )
الرياضيات لدى طبلب الصؼ الرابع االبتدائي في ضوء أسموبي المعالجة المعرفية المتابع 

 .164-190 ،1،  جامعة أسيوطب مجمة كمية التربيةوالمتزامف، 

 القاىرة: دار الفكر العربي.. 1ط. النفسي والتربوي اإلحصاءـ(. 2011حسف، عزت. )
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أثر استخداـ المدخؿ المعرفي لمتعمـ التعاوني في تنمية التحصيؿ ـ(. 2006حسيف، أشرؼ. )
 وميارات التفكير الرياضي وميارات التواصؿ الرياضي لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي

 جستير غير منشورة(. جامعة األزىر، مصر.)رسالة ما

الجديد في تدريس تحارب العموـ في ضوء استراتيجيات ـ(. 2005أبو جبللة، صبحي. )
 اإلمارات العربية المتحدة: مكتبة الفبلح.)د.ط(.  التدريس المعاصرة.

 عي.. العيف: دار الكتاب الجام2. ططرائؽ التدريس واستراتيجياتوـ(. 2002الحيمة، محمد. )

. عماف: االستراتيجيات التربوية وميارات االتصاؿ التربوي(. 2011الخزاعمة، محمد وآخروف. )
 دار صفاء لمنشر والتوزيع.

ـ(. األخطاء المفاىيمية في الكيمياء )المحاليؿ( لدى 2001خطابية، عبد اهلل والخميؿ، حسيف. )
 مجمة كمية التربيةألردف، طمبة الصؼ األوؿ الثانوي العممي في محافظة إربد في شماؿ ا

 .197، (1)25، )جامعة عيف شمس(

 . عماف: دار المسيرة.3. طتعميـ العمـو لمجميعـ(. 2011خطابية، عبد اهلل. )

 . عماف: دار المسيرة لمنشر والتوزيع.2. طتعميـ العمـو لمجميعـ(. 2008خطابية، عبداهلل. )

 -أسسيا النظرية  -رة المدرسية قراءات في اإلداـ(. 2001الخميسي، السيد سبلمة. )
 . اإلسكندرية: دار الوفاء.وتطبيقاتيا الميدانية والعممية

 . القاىرة: عالـ الكتب.1. طمقدمة إلى عمـ االتصاؿـ(. 2012عبد الرحيـ. )، درويش

معوقات االتصاؿ والتواصؿ التربوي بيف المديريف والمعمميف بمدارس ـ(. 2009الدعس، زياد. )
)رسالة ماجستير غير  وسبؿ مواجيتيا في ضوء االتجاىات المعاصرةمحافظة غزة 

 منشورة(، الجامعة اإلسبلمية غزة.

 القاىرة: دار الفجر لمنشر والتوزيع.ط(.  )د.ـ(. االتصاؿ. 2003) فضيؿ.، دليو

نتاجفي تصميـ  أساسياتـ(. 2005دوس، حسف والعمري، حسيف. ) . 1. طالوسائؿ التعميمية وا 
 ة الفبلح لمنشر والتوزيع.الكويت: مكتب

 . اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة لمنشر.1. طاإلدارة المدرسيةـ(. 2001إسماعيؿ. )، دياب
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شارؾ( عمى تنمية ميارات  -زاوج  -فاعمية استخداـ استراتيجية )فكر ـ(. 2015الديب، نضاؿ )
)رسالة  غزةالتفكير البصري والتواصؿ الرياضي لدى طبلب الصؼ الثامف األساسي ب

 ، غزة.اإلسبلميةماجستير غير منشورة(. الجامعة 

التواصؿ الرياضي لدى تبلميذ الصؼ الثامف مف التعميـ األساسي ـ(. 2009الذارحي، فاطمة. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة صنعاء، بغداد. وعبلقتو بالتحصيؿ الرياضي

ة القرف الحادي والعشريف )ترجمة عثماف ـ(. االتصاؿ العممي في بداي2001راسيؿ، جيبف. )
، 1168، العدد )العمـ وثقافاتو -المجمة الدولية لمعموـ االجتماعية مصطفى عثماف(. 

 يونيو، اليونسكو، القاىرة.

استخداـ قبعات التفكير في تنمية المفاىيـ العممية وميارات اتخاذ  ثرأـ(.2012رضواف، سناء. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة  ف األساسي بغزةالقرار لدى طالبات الصؼ الثام

 ، غزة.اإلسبلمية

فعالية برنامج بالوسائط المتعددة لتنمية المفاىيـ والوعي الصحي في ـ(. 2006أبو زايدة، حاتـ. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة  العموـ لدى طمبة الصؼ السادس األساسي

 ، غزة.اإلسبلمية

 عماف: دار الشروؽ لمنشر والتوزيع.ط(.  )د. .تدريس العموـ أساليبـ(. 2011) زيتوف عايش.

 . األردف: دار الشروؽ.1. طأساليب تدريس العموــ(. 1999زيتوف، عايش. )

 عماف: دار الشروؽ لمنشر والتوزيع.ط(.  )د.. تدريس العموـ أساليبـ(. 2004زيتوف، عايش. )

 عماف: دار الشروؽ لمنشر والتوزيع.ط(.  )د.. س العموـتدري أساليبـ(. 2005زيتوف، عايش. )

. عماف: دار 1. طالنظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العموــ(. 2007زيتوف، عايش. )
 الشروؽ.

 . عماف: دار الشروؽ لمنشر والتوزيع.6. طتدريس العموـ أساليبـ(. 2008زيتوف، عايش. )

. عماف: دار 1. طمية في مناىج العمـو وتدريسيااالتجاىات العالـ(. 2010زيتوف، عايش. )
 الشروؽ لمنشر والتوزيع.

عماف: دار ط(.  )د.. مبادئ القياس والتقويـ في التربيةـ(. 1998الزيود، نادر وىشاـ، عمياف. )
 الفكر لمطباعة والنشر.
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تنمية ىذه ـ(. الميارات البلزمة لقراءة لغة الرياضيات واألنشطة المقترحة ل1998فايزة. )، سدرة
 .203-190، 14، مجمة كمية التربية بأسيوطالميارات لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية. 

براىيـسعادة، جودت  . عماف: دار 6. طالمنيج المدرسي المعاصرـ(. 2001، عبد اهلل. )وا 
 الفكر ناشروف وموزعوف.

. 1. طمع اآلخريفميارات االتصاؿ والتواصؿ أبو السعيد، أحمد العبد وعابد، زىير. )د.ت(. 
 غزة: مكتبة الجزيرة.

ط(.  )د.. معايير الجودة الشاممة في رياض األطفاؿـ(. 2010السعيد، رضا والباز، أحمد. )
 اإلسكندرية: دار التعميـ الجامعي لمطباعة والنشر والتوزيع.

 د.). معايير الجودة الشاممة في رياض األطفاؿـ(. 2010السعيد، رضا وعبد الحميد، أحمد. ) 
 اإلسكندرية: دار التعميـ الجامعي لمطباعة والنشر والتوزيع.ط(. 

. الصحيفة التربوية اإللكترونية، جامعة المنوفية، التواصؿ الرياضيـ(. 2005السعيد، رضا. )
 مصر.

. القاىرة: مركز تطوير الدراسات العميا 1ط ميارات االتصاؿ.ـ(. 2007سبلـ، عاذرة. )
 والبحوث كمية اليندسة.

عماف: ط(.  )د.. تنمية المفاىيـ والميارات العممية وطرؽ تدريسياـ(. 2004مة، عادؿ. )سبل
 دار الفكر.

ط(.  )د.. اإلسبلمياإلدارة المدرسية في ضوء الفكر اإلداري ـ(. 1988سميماف، عرفات. )
 القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية.

 إربد: مكتبة الكتاني.ط(.  )د.. المدخؿ في االتصاؿ الجماىيريـ(. 1986سميماف، موسى. )

( في TBLـ(. فاعمية استخداـ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة )2010السيد، سوزاف. )
طالبات المرحمة الثانوية بالسعودية بعض ميارات التواصؿ المفظي في مادة  إكساب

 .32-16، (5)13األحياء. مجمة الجمعية المصرية لمتربية العممية. 

فاعمية المدخؿ الجمالي في تنمية المفاىيـ والميارات الصحية ـ(. 2013ي، أمؿ. )الشرباص 
)رسالة ماجستير غير منشورة(.  بغزة األساسيبمادة العموـ لدى طالبات الصؼ السادس 

 ، غزة.اإلسبلميةالجامعة 
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ير أثر توظيؼ المدخؿ المنظومي في تنمية المفاىيـ وميارات التفكـ(. 2016الشوبكي، فداء. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(.  البصري بالفيزياء لدى طالبات الصؼ الحادي عشر

 ، غزة.اإلسبلميةالجامعة 

قباؿ، أشواؽ. ) تصحيح المفاىيـ  وأساليبماىية المفاىيـ ـ(. 2012الصاحب، جاسـ وا 
 . عماف: دار الصفا.1. طالمخطوطة

تواصؿ الرياضي عمى تنمية اثر برنامج مقترح في ميارات الـ(. 2011طافش، إيماف. )
التحصيؿ العممي وميارات التفكير البصري في اليندسة لدى طالبات الصؼ الثامف 

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة األزىر، غزة. األساسي بغزة

. الكويت: 5. طوسائؿ االتصاؿ والتكنولوجيا في التعميــ(. 1982الطوبجي، حسف حمدي. )
 دار التعمـ.

أثر توظيؼ أسموب الدراما في تنمية المفاىيـ وبعض عمميات العمـ ـ(. 2011ىاـ. )الطويؿ، ر 
)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة  بمادة العموـ لدى طالبات الصؼ الرابع األساسي

 ، غزة.اإلسبلمية

في تنمية ميارات تصميـ خرائط التفكير  2.0ديب  أدواتفاعمية ـ(. 2014عابد، فاطمة. )
)رسالة ماجستير غير  ؿ لدى الطمبة المعمميف بكمية التربية بجامعة األقصى بغزةوالتواص

 ، غزة.اإلسبلميةمنشورة(. الجامعة 

تقويـ دورات تدريب معممي المرحمة الثانوية أثناء الخدمة مف ـ(. 2004العاجز، فؤاد عمي. )
ي السادس عشر . المؤتمر العمموجية نظر المعمميف والمشرفيف التربوييف بمحافظات غزة

 يوليو. 21-22لمجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس 

عماف: دار  .1. طاتجاىات تربوية في أساليب تدريس العموــ(. 2009عادؿ، محمد فايز. )
 البداية لمنشر والتوزيع.

فاعمية برنامج قائـ عمى نظرية تريز في تنمية ميارات التفكير ـ(. 2015عاشور، ىيا. )
)رسالة ماجستير غير  يارات التواصؿ الرياضي لدى طبلب الصؼ الخامساإلبداعي وم

 ، غزة.اإلسبلميةمنشورة(. الجامعة 
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ـ(. أثر استخداـ دورة التعمـ في اكتساب المفاىيـ العممية واستبقائيا لدى 2013عباس، وفاء. )
، (2)21، اإلنسانيةمجمة العموـ تمميذات الصؼ الخامس االبتدائي في محافظة بابؿ. 

589-571. 

. عماف: دار المسيرة لمنشر 1. طميارات االستماع النشطـ(. 2011ماىر شعباف. )، عبد الباري
 والتوزيع.

ـ(. فاعمية برنامج إلكتروني لطبلب الفرغة الرابعة بكمية 2012عبد الجميؿ، عمي السيد محمد. )
نحو المستحدثات التعميـ الصناعي في تنمية بعض ميارات التواصؿ إلكترونيًا واالتجاه 

 .1-34(، 3)28، مصر-مجمة لكمية التربية بأسيوطالتكنولوجية. 

ـ(. دراسة قدرة تبلميذ الصؼ الثاني مف التعميـ األساسي عمى قراءة 1990عبد العاؿ، فؤاد. )
-287، 14، مجمة كمية التربية بالمنصورةكتاب الرياضيات وبعض العوامؿ المؤثرة عمييا. 

261. 

تعميـ الرياضيات لجميع األطفاؿ في ضوء متطمبات المعايير وثقافة ـ(. 2004عبيد، وليـ. )
 . عماف: دار المسيرة.التفكير

البحث العممي مفيومو وأدواتو ـ(. 2001عبيدات، ذوقاف وعدس، عبدالرحمف وآخروف. )
 . عماف: دار الفكر لمنشر والطباعة والتوزيع.وأساليبو

مج مقترح قائـ عمى التواصؿ في تنمية بعض ميارات فاعمية برناـ(. 2012العتاؿ، حسني. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(.  األساسيالتفكير الرياضي لدى طبلب الصؼ السابع 

 ، غزة.اإلسبلميةالجامعة 

. الرياض: مكتبة العبيكاف المدخؿ إلى البحث في العموـ السموكيةـ(. 1995العساؼ، صالح. )
 لمنشر والتوزيع.

مشارؾ( في -زواج-و)فكر KWLـ(. فعالية استراتيجية 2008وصالح، محمد. )عطية، إبراىيـ 
مجمة كمية لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية.  واإلبداعتدريس الرياضات عمى تنمية التواصؿ 

 .50-85(، 76)18، مصر -التربية )جامعة بنيا( 

عماف: ط(.  )د. .االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعاؿـ(. 2007عطية، محسف عمي. )
 دار الصفاء.

 عماف: دار صفاء لمنشر والتوزيع.ط(.  )د. تنظيـ بيئة التعمـ.ـ(. 2009عطية، محسف عمي. )
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 )د. البحث العممي في التربية، مناىجو، أدواتو، وسائمو اإلحصائية.ـ(. 2009عطية، محسف. )
 عماف: دار المناىج لمنشر والتوزيع.ط(. 

 القاىرة: دار الفكر العربي.ط(.  )د.. اإلحصاء النفسي والتربوي ـ(.2010أبو عبلـ، رجاء. )

 عماف: دار المسيرة.ط(.  )د.. التربية العممية وتدريس العموــ(. 2003عمي، محمد السيد. )

. عماف: دار 1. طمراكز مصادر التعمـ إدارةـ(. 2002عمياف، ربحي وسبلمة، عبد الحافظ. )
 صفاء لمنشر والتوزيع.

. عماف: دار األمؿ لمنشر 2. طالقياس والتقويـ في العممية التدريسيةـ(. 2002د. )عودة، أحم
 والتوزيع.

( عمى تنمية المفاىيـ 5E,sأثر استراتيجية الياءات الخمس )ـ(. 2012عوض اهلل، منى. )
)رسالة ماجستير غير  بغزة األساسيوعمميات العمـ بالعموـ لدى طالبات الصؼ السابع 

 ، غزة.اإلسبلميةعة منشورة(. الجام

ـ(. أثر استخداـ استراتيجية تدريس مبنية عمى نظرية الذكاءات المتعددة 2011عوض، امؿ. )
، مجمة العموـ التربويةفي تحصيؿ المفاىيـ الفيزيائية لدى طمبة الصؼ العاشر األساسي. 

38(1 ،)93-78. 

في تنمية  Seven E,sأثر تدريس وحدة مقترحة عمى استراتيجية ـ(. 2014العيد، وئاـ. )
ميارات التواصؿ الرياضي في اليندسة واالحتفاظ بيا لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي 

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة األزىر، غزة. في غزة

أثر توظيؼ نموذج درايفر في تعديؿ التصورات الخاطئة لممفاىيـ ـ(. 2014الغمري، زاىر. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة  عاشر األساسيالعممية لدى طبلب الصؼ ال

 ، غزة.اإلسبلمية

ـ(. فاعمية برنامج تدريبي مقترح إلكساب معممي العمـو 2013فتح اهلل، مندر وعبد السبلـ. )
ميارات التواصؿ اإللكتروني واثره في تحصيؿ واتجاىات تبلميذىـ بالمرحمة المتوسطة نحو 

 .41-92(، 5)16، مصر –عممية مجمة التربية الاستخداميا. 

 . القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية.3. طالقياس والنفسـ(. 1997فرح، صفوت. )

ـ(. أنشطة القراءة والكتابة الرياضية ومدى استخداميا في تعميـ 1995جماؿ. )، فكري
 . 241-200، 10، مجمة كمية التربية بأسوافالرياضيات بالمرحمة اإلعدادية. 
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. عماف: دار يافا العممية معايير البناء لممنياج وطرؽ تدريس العموــ(. 2013ي. )الفبلح، فخر 
 لمنشر والتوزيع.

أثر استخداـ نموذج التعمـ التوليدي واستراتيجية العصؼ الذىني في ـ(. 2012فنونة، زاىر. )
)رسالة  تنمية المفاىيـ واالتجاه نحو مادة األحياء لدى طبلب الصؼ الحادي عشر

 غير منشورة(. الجامعة اإلسبلمية، غزة. ماجستير

أثر استخداـ نموذج التعمـ التوليدي واستراتيجية الصعؼ الذىني في ـ(. 2012فنونة، زاىر. )
)رسالة  لدى طبلب الصؼ الحادي عشر اإلحساءتنمية المفاىيـ واالتجاه نحو مادة 

 ، غزة.اإلسبلميةماجستير غير منشورة(. الجامعة 

نتاج واستخداـ وسالئ وتكنولوجيا التعميــ(. 2003القضاة، خالد. ) . 1. طمدخؿ إلى تصميـ وا 
 عماف: دار المسار لمنشر والتوزيع.

أثر توظيؼ برنامج الكورت في تنمية المفاىيـ وميارات حؿ المشكمة ـ(. 2012أبو قورة، رشا. )
امعة )رسالة ماجستير غير منشورة(. الج بالعموـ لدى طالبات الصؼ العاشر األساسي

 اإلسبلمية، غزة.

 ميارات االتصاؿ والتفاعؿ في عمميتي التعميـ والتعمـ.ـ(. 2008كفافي، عبلء الديف، وآخروف. )
 . القاىرة: دار الفكر.2ط

القاىرة. عالـ ط(.  )د.ـ(. اتجاىات حديثة في المناىج وطرؽ التدريس. 2001كوثر.)، كوجؾ
 الكتب.

عماف: جمعية عماؿ ط(.  )د.. النفسي والتقييـ التربوي مبادئ القياسـ(. 1982أبو لبدة، سبع. )
 المطابع األردنية.

ـ(. فاعمية استخداـ المدخؿ البصري في تنمية ميارات التواصؿ 2012لحمر، صالح. )
الرياضي في اليندسة واالتجاه نحوىا لدى تبلميذ الصؼ الثامف بالتعميـ األساسي بمحافظة 

 .267(، 1)9، يةاإلنسانمجمة حضرموت لمعمـو عدف. 

أثر مخططات التعارض المعرفي في تنمية المفاىيـ وميارات حؿ ـ(. 2011. )إيمافماضي، 
)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة  المسألة الوراثية لدى طالبات الصؼ العاشر

 ، غزة.اإلسبلمية
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والنشر  . عماف: دار صنعاء لمطباعة1. طاالتصاؿ في عمـ النفسـ(. 2012محمود، جودت. )
 و التوزيع.

أثر استخداـ أنموذج دانياؿ في تنمية المفاىيـ الرياضية والتواصؿ ـ(. 2015مسمـ، آماؿ. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(.  الرياضي لدى طالبات الصؼ السابع األساسي بغزة

 ، غزة.اإلسبلميةالجامعة 

ميارات معممات الرياضيات في فاعمية برنامج تدريبي مقترح لتنمية ـ(. 2011المشيخي، نواؿ. )
)رسالة ماجستير غير  التواصؿ الرياضي بالمرحمتيف المتوسطة والثانوية بمدينة بتوؾ

 منشورة(. جامعة أـ القرى، المممكة العربية السعودية.

أثر أسموب التعميـ التعاوني عمى تنمية ميارات التواصؿ الرياضي ـ(. 2003أحمد )، مصطفى
 مصر.، )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة المنوفية إلعداديةلدى تبلميذ المرحمة ا

أثر توظيؼ نموذج ميرؿ وتينسوف في تنمية المفاىيـ العممية ـ(. 2014معتصـ، عبد اهلل. )
)رسالة ماجستير غير  األساسيوعمميات العمـ في العموـ لدى طبلب الصؼ الرابع 

 ، غزة.اإلسبلميةمنشورة(. الجامعة 

 بيروت: المكتبة الشرقية.ط(.  )د.. المجد في المغة واألدبـ(. 1969) معموؼ، لويس.

فاعمية أسموب عبلجي لصعوبات تعمـ تبلميذ الصؼ الثامف ـ(. 1989، محمد أميف. )المفتي
. المؤتمر العممي األوؿ )آفاؽ وصيغ غائبة في إعداد المناىج لموضوع األعداد الصحيحة

(، 15-18ج وطرؽ التدريس، اإلسماعمية في فترة مف )وتطويرىا(. الجمعية المصرية لممناى
 يناير.

ـ(. مقروئية كتاب الرياضيات لمصؼ الخامس األساسي 2004عمي. )، فاروؽ والزعبي، مقدادي
 .230-199، (2)21، في األردف. المجمة العممية

( . . 3(. ط15. جزء )لساف العربـ(. 1999ابف منظور، جماؿ أبو الفضؿ محمد بف مكـر
 ت: دار إحساء التراث العزي لمنشر والتوزيع.بيرو 

الدائري في تنمية المفاىيـ العممية  البيتفاعمية استراتيجية شكؿ ـ(. 2013مينا، مروة. )
 وميارات التفكير المنظومي في العمـو الحياتية لدى طالبات الصؼ الحادي عشر في غزة

 ، غزة.اإلسبلمية)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة 

 عماف: دار المناىج.)د.ط(. . المفاىيـ العممية وطرائؽ التدريسـ(. 2009لناشؼ، سممي. )ا



146 
 

المدخؿ في تدريس  -تدريس العموـ في العمـ المعاصر ـ(. 1999النجدي، أحمد وآخروف. )
 . القاىرة: دار الفكر والنشر والتوزيع.العموـ

 -ريس العموـ في العمـ المعاصر تدـ(. 2003النجدي، أحمد وعبد اليادي، منى وراشد، عمي. )
 . القاىرة: دار الفكر العربي.1. ططرؽ وأساليب. واستراتيجيات حديثة في تدريس العموـ

اثر توظيؼ استراتيجية الرؤوس المرقمة معًا عمى تنمية ميارات ـ(. 2016النحاؿ، سياد. )
)رسالة  بغزة التواصؿ ودافع اإلنجاز في الرياضيات لدى طالبات الصؼ السابع األساسي

 ، غزة.اإلسبلميةماجستير غير منشورة(. الجامعة 

 عماف: دار الفكر.ط(.  )د.. الجديد في تعميـ العموــ(. 2001نشواف، يعقوب. )

عماف: دار وائؿ  .1. طمبادئ االتصاؿ التربوي واإلنسانيـ(. 2001نصر اهلل، عبد الرحيـ. )
 لمطباعة والنشر.

معمـ العمـو لمقرف الحادي والعشريف في ضوء  إعدادير تطو ـ(. 1998نصر، محمد عمي. )
معمـ العموـ لمقرف الحادي  إعداد. المؤتمر العممي الثاني )األىداؼ المستقبمية لئلعداد

، 1في الفترة  اإلسماعمية -والعشريف، ، الجمعية المصرية لمتربية العممية، بالما أبو سمطاف 
(5-2.) 

ميارات التواصؿ الصفي ومستوى أدائيا لدى معممي ـ(. 2005النقبي، عمى وقاسـ، محمد. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة عيف  المغة العربية والعموـ بالمرحمة االبتدائية

 شمس، القاىرة.

. عماف: دار يافا العممية لمنشر 1. طإدارة الصفوؼ وتنظيمياـ(. 2010أبو نمر، محمد. )
 والتوزيع.

ط(.  )د.. تحميؿ مضموف المناىج المدرسيةـ(. 2011ية، محسف. )وعط مفحالر الياشمي، عبد 
 عماف: دار صفاء لمنشر والتوزيع.

. تدريس ميارة االستماع مف منظور واقعيـ(. 2005الياشمي، عبد الرحمف والعزاوي، فايزة. )
 . عماف: دار المناىج لمنشر.1ط

العربية المتحدة:  اإلمارات. 1ط .األساليب الحديثة في تدريس العموــ(. 2005اليويدي، زيد. )
 دار الكتاب الجامعي.
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)ترجمة مرواف الزغبي(، عماف:  ميارات التواصؿ بيف األفراد في العمؿـ(. 2011ىيز، جوف. )
 دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.

ـ(. تصميـ تعميمي مقترح لموقع إلكتروني تفاعمي في الدراسات 2011يوسؼ، أحمد. )
لدى تبلميذ  اإللكترونيوأثره في تنمية التفكير الناقد وبعض ميارات التواصؿ االجتماعية 

، مصر -مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية الصؼ السابع مف التعميـ األساسي. 
31 ،105-14. 
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 أدوات الدراسة محكميقائمة بأسماء السادة : (1ممحق رقم )

 مكان العمل التخصص السم م
 الدراسة أدوات

 اختبار
بطاقة 
 مَلحظة

 الدليل

1- 

 أ.د. ابراىيم األسطل
تدريس  مناىج وطرؽ

 رياضيات
الجامعة 
 اإلسبلمية

/ /  

 / / / جامعة األزىر مناىج وطرؽ تدريس عمـو أ.د. عطا درويش -2
3- 

 أ.د. عزو عفانة
مناىج وطرؽ تدريس 

 رياضيات
الجامعة 
 اإلسبلمية

/ /  

4- 

 أ.د. محمد أبو شقير
مناىج وطرؽ تدريس 

 رياضيات
الجامعة 
 اإلسبلمية

/ /  

 / / / جامعة األقصى مناىج وطرؽ تدريس عمـو اذاألستأ.د. محمود  -5
6- 

 مناىج وطرؽ تدريس عمـو أ.د. صَلح الناقة
الجامعة 
 اإلسبلمية

/ / / 

7- 

 مناىج وطرؽ تدريس عمـو د. ىشام جممبو
جامعة القدس 

 المفتوحة
/ / / 

  / / جامعة األقصى مناىج وطرؽ تدريس عمـو جحجوح أبوأ.د. يحيى  -8
 / / / معممة عمـو بكالوريوس عمـو ويشمنى أبو شا -9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



153 
 

 الصورة النيائية لبطاقة مَلحظة ميارات التواصل العممي: (2ممحق رقم )
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 
 
 

 الموضوع: تحكيم بطاقة مَلحظة ميارات التواصل العممي
 -السَلم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو:

( TBLواف/ أثر استخداـ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة )تقوـ الباحثة بإجراء دراسة بعن
في تنمية المفاىيـ وميارات التواصؿ العممي لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي ىي مقدمة 
لنيؿ درجة الماجستير في التربية تخصص مناىج وطرؽ تدريس مف الجامعة اإلسبلمية بغزة، 

رات التواصؿ العممي لوحدة أجيزة جسـ اإلنساف مف واستمـز ذلؾ إعداد بطاقة مبلحظة لميا
 كتاب العموـ العامة _ الجزء األوؿ لمصؼ التاسع األساسي.

 وذلك من حيث:بطاقة المَلحظة من سيادتكم التفضل عمي بتحكيم  أرجولذا 
 .تغطية محاور الميارات 

 .تعديؿ العبارات 

 . إضافة العبارات المناسبة 

 فقرات بطاقة المبلحظة .السبلمة المغوية والمفظية ل 

 وما ترونو مناسبَا في التحكيـ                                        

 مع خالص الشكر والتقدير                                                  

 البيانات الشخصية لممحكم:
 السم:..........                    الدرجة العممية:.........

 :..........                مكان العمل:..........                   التخصص
 الباحثة
 تغريد رفيق حمد
 
 
 
 

 غــزة – الجـبمعــــــــــت اإلســـــالميــت

 شئىن البحث العلمي والدراسبث العليب

 ـــــــــــــــــــــــــــتكـليـــــت التربيـــــــــ

 مبجستير منبهج وطرق تدريــــــــــس
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 ميارات التواصل العمميلبطاقة مَلحظة 

 الميارات الفرعية # الميارة الرئيسية
 مستوى األداء

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قميمة

 ميارة الستماع العممي

 والمفاىيـ والنظريات لمعموماتا أىـ تحديد  .1
 .العممية

   

    .العممية الظواىر بعض حدوث أسباب تعميؿ  .2
 المادة عرض في المستخدمة الرموز بعض تفسير  .3

 .المسموعة
   

    .المسموعة المادة وتمخيص نقد  .4
 يستعيف لـ التي الناقصة المعمومات بعض ذكر  .5

 المتحدث بيا
   

 تذكرىا التي اليامة العممية كارواألف النقاط تحميؿ  .6
 .فرعية وأخرى رئيسة أفكار إلى المتحدثة

   

 ميارة التحدث
 العممي

 الفرعية أو الرئيسة النقاط ألىـ الشفيي العرض  .7
 بالموضوع الخاصة

   

 التوضيحية واألشكاؿ الرسومات وصؼ  .8
 ببعض الخاصة البيانية والرسـو والتخطيطية

 العممية الظواىر

   

 في العممية واآلراء العبلقات بعض عمى تعميؽال  .9
 ما قضية

   

 والمفاىيـ لمتعريفات عممية بمغة التحدث  .10
 العممية والمصطمحات

   

 العبلقات لبعض واألسباب التفسيرات بعض ذكر  .11
 العممية والظواىر

   

 الخاصة واالستنتاجات المبلحظات بعض تفسير  .12
 العممية بالتجارب

   

 الدرس بموضوع الخاصة األسئمة بعض إجابة  .13
 شفيياً 

   

 بطريقة المتحدث ومعمومات أفكار صياغة إعادة  .14
 المعنى لتوصيؿ مختمفة

   

 أثناء منطقياً  العممية األفكار وتسمسؿ ترتيب  .15
 التحدث

   

 مف بيا ما وتحديد سميمة قراءة عممية فقرة قراءة  .16 ميارة القراءة العممية
 عممية ورموز ألفاظ
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 واألمثمة والنماذج والمصطمحات المفاىيـ استخراج  .17
 النص في المذكورة العممية

   

 المتكافئة وغير المتكافئة الصياغة عمى التعرؼ  .18
 العممي النص لنفس

   

 والعبلقات والمصطمحات الرموز داللة فيـ  .19
 والصور والجداوؿ والرسومات

   

 بعد والفرعية والرئيسية العامة األفكار استنتاج  .20
 النص قراءة

   

 والموضوعي المنطقي التحميؿ أو النقد ممارسة  .21
 العممي النص لموضوع

   

 عممية أفكار أو وظائؼ أو أخرى عناصر إضافة  .22
 عممية معمومات مف اكتسابو تـ ما عمى بناء

   

 التي لعممية ا واألشكاؿ الرسومات تفسير  .23
 العممي النص يتضمنيا
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 الصورة النيائية لختبار المفاىيم العممية: (3محق رقم )م
  بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 
 

 
 الموضوع: تحكيم اختبار المفاىيم العممية

 -السَلم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو:
( TBLتقوـ الباحثة بإجراء دراسة بعنواف/ أثر استخداـ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة )

لمفاىيـ وميارات التواصؿ العممي لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي ىي مقدمة في تنمية ا
لنيؿ درجة الماجستير في التربية تخصص مناىج وطرؽ تدريس مف الجامعة اإلسبلمية بغزة، 
واستمـز ذلؾ إعداد اختبار المفاىيـ العممية  لوحدة أجيزة جسـ اإلنساف مف كتاب العمـو العامة 

 صؼ التاسع األساسي._ الجزء األوؿ لم
 وذلك من حيث: اختبار المفاىيم العمميةمن سيادتكم التفضل عمي بتحكيم  أرجولذا 
 .مدى صحة بنود االختبار وفقراتو مف الناحية العممية وسبلمتيا لغويًا 

 .مدى تمثيؿ بنود االختبار وفقراتو لممحتوى الدراسي المقرر 

 مدى مناسبة بنود االختبار لمستويات الطبلب. 

 .مدى دقة اختيار وصياغة البدائؿ لكؿ بند اختباري 

 الحذؼ واإلضافة والتعديؿ. إمكانية 

 مع خالص الشكر والتقدير                                                  

 البيانات الشخصية لممحكم:
 السم:..........                    الدرجة العممية:.........

 ..                مكان العمل:..........                         التخصص:........
 الباحثة

 تغريد رفيق حمد
 
 
 

 غــزة – الجـبمعــــــــــت اإلســـــالميــت

 شئىن البحث العلمي والدراسبث العليب

 كـليـــــت التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 مبجستير منبهج وطرق تدريــــــــــس
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 اختبار المفاىيم العممية
 السم:...............                                                الصف:...............

 
 أخواتي الطالبات/

ياس مدى قدرتؾ عمى استيعاب المفاىيـ العممية في وحدة ييدؼ االختبار الذي بيف يديؾ إلى ق
 أجيزة جسـ اإلنساف في مادة العموـ العامة.

 
 -تعميمات الختبار:

 ( سؤاؿ مف نوع االختبار مف المتعدد.40يتكوف االختبار مف ) 

 .الرجاء قراءة كؿ سؤاؿ بعناية ودقة قبؿ اإلجابة عميو 

 واحد فقط. لكؿ فقرة اربع بدائؿ، عميؾ اختيار بديؿ 

 .يرجى نقؿ اإلجابة الصحيحة في مفتاح اإلجابة المرفؽ مع ورقة األسئمة 

 
 

 
 
 

 لكم التوفيق والنجاح أتمنى
 
 
 

 الباحثة
 تغريد رفيق حمد
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 مفتاح اْلجابة لختبار المفاىيم العممية
 ............اسم الطالبة:...............                                          الصف:...

 ( أمام اْلجابة الصحيحة×عزيزتي الطالبة بعد تأكدك من صحة اْلجابة ضعي إشارة )

 رقم السؤال
 البدائل

 رقم السؤال
 البدائل

 د ج ب أ د ج ب أ
1     21     
2     22     
3     23     
4     24     
5     25     
6     26     
7     27     
8     28     
9     29     

10     30     
11     31     
12     32     
13     33     
14     34     
15     35     
16     36     
17     37     
18     38     
19     39     
20     40     

 
 
 
 
 
 
 



159 
 

 :ضعي دائرة حوؿ رمز اإلجابة الصحيحة- 
 ضمي والجياز التنفسي ىو:الممر المشترك بين الجياز الي -1 
المريء                                                                  -ب             البمعوـ                      -أ
 القصبة اليوائية -د                 االثنا عشر                           -ج
 م يقع تحت الرئتين ىو:كج1.5أكبر جزء في جسم اْلنسان كتمتو  -2 
الكبد                                                            -ب البنكرياس                                -أ
 المعدة -د          المريء                                      -ج
 :تتميز خَليا الدم البيضاء عن خَليا الدم الحمراء في أنيا -3
حجميا أصغر مف حجـ الحمراء                               -ب   عديمة األنوية                               -أ 
 تقؿ عند مرضى سرطاف الدـ -د           ليا أنوية                               -ج
 ( إلى:1في الشكل المقابل  يشير الرقم ) -4
 قناة بنكرياس                                                               -ب                       نسيج بنكرياس       -أ 
 قناة الصفراء  -د  قناة المرارة                                  -ج
 الصمام ثَلثي الشرفات يفصل بين: -5
األيسر والبطيف األيسر                                                                                   األذيف -ب     األذيف األيمف والبطيف األيمف            -أ
 األذيف األيسر والبطيف األيمف -د   األذيف األيمف والبطيف األيسر             -ج
 الرئتين: إلىانبوب يقوم بنقل اليواء من الحنجرة  -6
البمعوـ                                                            -ب                        المريء                -أ
 الشعب اليوائية -د               القصبة اليوائية                -ج
 :اْلرىاق( في الدم بسبب (CO2ظاىرة تحدث نتيجة ارتفاع نسبة  -7
السعاؿ                                                                                                                     -ب                    التثاؤب                  -أ 
 فقر الدـ   -د     العطاس -ج
 يتم دفع الطعام باتجاه المعدة عند اليضم بسبب: -8
عضبلت المريء البلإرادية                                              -ب  الجاذبية األرضية                         -أ 
 عمؿ لساف المزمار -وجود خمبلت في األمعاء الدقيقة           د -ج
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عممية كيميائية يتم فييا نقل الجزيئات من منطقة التركيز المنخفض إلى منطقة التركيز  -9
 المرتفع فإن الجزيئات:

 تحتاج طاقة -ب تنتج طاقة  -أ
 االنتقاؿ العشوائي -د ال تتأثر بالطاقة -ج

جم( (450مضخة عضمية جوفاء ل يتجاوز حجمو قبضة اليد و ل تزيد كتمتيا عن  -10
 ىي:

القمب -أ  المريء -ب 
 الطحاؿ -د الرئتيف -ج

 تحدث عممية تبادل الغازات بين اليواء والدم في: -11
الحنجرة                                                     -ب                       القصبة اليوائية          -أ 
 الحويصبلت اليوائية -د                           الشعب اليوائية      -ج

 ( تشير إلى:2في الشكل المقابل القمة رقم ) -12
نقباض البطينيف                                                  ا -ب                            األذنيف     انقباض -أ 
  ارتخاء البطينيف -د                ارتخاء األذينيف                  -ج

 ناعم مرن بتمدد ويتقمص أثناء عممية التنفس: إسفنجينسيج  -13
                                                                        الكبد     -المعدة                                         ب -أ 
 الرئتيف  -د                                       القمب   -ج

 :-------البالغ عمى  اْلنسانيحتوي فم  -14
                                  سف                           25 -ب   سف                                      20 -أ
 سف 32 -د                                سف        30 -ج

 سائل الكيموس:       ---- إنزيم  البروتينات  -15
   اميميز                                                           -ببسيف                                         ب -أ 
 اليبيز -د                                     تربسيف     -ج

 غدتاه النكفيتان بالجراثيم فمن المتوقع أن يحدث: أصيبتشخص  -16

اإلصابة بالنكاؼ                                              -تتورماف                                         ب -أ
 جميع ما سبؽ -ج                              داإلصابة بأبي دا -ج
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 البالغ: اْلنسان( من الدم في 3ممم1يبمغ عدد خَليا الدم الحمراء لكل ) -17
مميوف خمية                                                       (10 – 5) -ب     مميوف خمية                       (6 -5) -أ 
 مميوف خمية (400 – 250) -د                     ميوف خمية   م (10 – 6) -ج

 يشكل سائل البَلزما من حجم الدم حوالي: -18
%                                                          50 -ب           %                         60 -أ 
 %45 -د                                      %   55 -ج

 أكبر الغضاريف المحيطة بالحنجرة وأكثرىا بروزًا: -19
الدرقي                                                     -الخمفي                                        ب -أ 
 اليبللي -د                                   الرقبى       -ج

انبوب اختبار بو عصير برتقال من  إلىول الندوفينول من محم 3سم(3) إضافةعند  -20
 المتوقع أن يحدث:

يصبح لوف المحموؿ فاتح                                                 -يختفي لوف المحموؿ                           ب -أ 
 مؽيصبح لوف المحموؿ غا -د                يبقى لوف المحموؿ كما ىو      -ج

  مه السكريبث األحبديت3 -21

الكتوز وهالتوز                                                                 -جلكوز وفركتوز                                         ب -أ 

 جليكوجين وسكروز -د                                         نشا وسليلوز      -ج

 من تناول الدىون الحيوانية بسبب: اْلكثارعدم  يفضل -22
                                                                     أسعارىاارتفاع  -ارتباطيا بأمراض القمب والشراييف                ب -أ 
 صعوبة ىضميا -د                         كثيرة الدسـ             -ج

 دموية تجويفيا الداخمي واسع بيا صمامات تمنع رجوع الدم: ةأوعي -23
األوردة                                                    -الشراييف                                        ب -أ 
 الشعيرات الميمفية -ج                           الشعيرات الدموية     -ج

 تتكون من بروتين ألنيا: وأنسجتيادة نفسيا عممًا بأن معظم خَلياىا ل تيضم المع -24
مبطنة بجدار يحمييا مف العصارات الياضمة                       -ب    وجود سائؿ الكيموس داخميا         -أ 
 عصاراتيا الياضمة حمضية -حمض الييدروكموريؾ مركز فييا      د -ج

 لدقيقة يتصل في نيايتو باألمعاء الغميظة:ىو أطول أجزاء األمعاء ا -25
الزائدة الدودية                                                  -األعور                                 ب -أ 
 االثنا عشر -د                             المفائفي     -ج
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ألكسجين ويخرج من الرئتين   %( من ا21الرئتين يحتوي عمى ) إلىيدخل اليواء  -26
 :أكسجين -----محتويًا عمى 

 % 30 -%                                            ب21 -أ 
         % 0 -د                                    %        16 -ج

الغميظة مجموعتان من العضَلت الداخمية والخارجية عمى  األمعاءيتحكم في نياية  -27
 لتوالي:ا
                                إرادية، ممساء غير إراديةمخططة  -ب                  إرادية، مخططة إراديةممساء غير  -أ 
 إرادية، ممساء إراديةمخططة غير  -د                       إرادية، مخططة إراديةممساء  -ج

 ورة الدموية الصغرى:الترتيب الصحيح الذي يوضح حركة الدم في الد -28
بطيف أيمف     الرئة    أذيف أيسر                                      -بطيف أيمف     أذيف أيمف    الرئة               ب -أ
 بطيف أيسر    الرئة     أذيف أيمف -د           بطيف أيسر    أذيف أيسر    الرئة       -ج

المنطقة الصدرية يتمايز بداخميا أحد أنواع خَليا الدم البيضاء  غدة صماء تقع في -29
 التي عمى عَلقة بإنتاج أجسام مضادة:

الغدة النخامية                                                    -الغدة الدرقية                                      ب -أ  
 الغدة الكظرية -د                                     الغدة الزعترية  -ج

 من وظائف الطحال: -30
خبليا الدـ الحمراء التالفة                                       إزالة -ب    تنقية الدـ مف البكتيريا                           -أ 
 سبؽجميع ما  -د    بقايا الخبليا الميتة                          إزالة -ج

 عمل الزائدة الدودية لو عَلقة بيضم السميموز دليل ذلك أن عمميا يبرز في حيوانات: -31
آكمة األعشاب                                                    -ب       آكمة المحوـ                                 -أ 
 غير ذاتية التغذية -ج                       متنوعة الغذاء              -ج

 عند انقباض عضمة الحجاب الحاجز تحدث عممية: -32
الزفير                                                             -الشييؽ                                             ب -أ
 غازاتتبادؿ ال -د   النبض                                           -ج

 تحدث الذبحة الصدرية نتيجة لنسداد الشريان: -33
                                             األورطي -التاجي                                              ب -أ 
 العضوي -د                  الرئوي                             -ج
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 ة نتيجة اللتيابات والسعال الشديد:تمزق الحويصَلت اليوائي -34
األمفيزيميا                                                              -ب   السؿ الرئوي                                         -أ
 األنفمونزا -د                                      الصدرية  األزمة -ج

 ح عن القرحة عدا:جميع ما يمي صحي -35
تنشأ نتيجة تآكؿ جدار المعدة                                          -ب   تمؼ جزء مف جدار المعدة                           -أ 
 يعـ عبلجيا بأدوية حامضية -د                        تنشأ نتيجة لبعض االلتيابات    -ج

 مف الرئيسة في الصدر يجب وقفو بسرعة ألن الميمف:اذا حدث نزيف في قناة المي -36
ال يحتوي عمى بروتينات تخثر الدـ                         -يحتوي عمى بروتينات تخثر الدـ                ب -أ
 يحتوي عمى خبليا دـ بيضاء -د                  يحتوي عمى خبليا دـ حمراء     -ج

 بوتاسيوم في عمل:الصوديوم وال أمَلحتدخل  -37
عمؿ األعصاب والعضبلت                                    -تكويف العظاـ واألسناف                            ب -أ 
 واإلنزيماتاليرمونات  إنتاج -د                        تركيب ىيموجموبيف الدـ    -ج

يدل  80و  120( فإن الرقم 80/(120اذا تم قياس ضغط الدم لشخص ما ووجد أنو  -38
 عمى التوالي:

انقباضي، انبساطي                                       -ب        انقباضي، انقباضي                        -أ 
 انبساطي، انبساطي -د                       انبساطي، انقباضي          -ج

 لميمف داخل األوعية الميمفية عدا:جميع ما يمي عوامل تساعد في حركة ا -39
حركات الجياز التنفسي                                        -ب    انقباض عضبلت الجسـ الييكمية         -أ 
 امتصاص الطعاـ الميضـو في الخمبلت -وجود صمامات في األوعية الميمفية         ج -ج
 كجم من جسمو: ------شكل الماء  كجم, فمن المتوقع أن ي50 شخص كتمتو  -40 
كجـ                                                      90 -كجـ                                            ب 70 -أ 
 كج 35 -د                                                      كجـ           50 -ج
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 المفاىيم العممية مفتاح اْلجابة لختبار
 اسم الطالبة:...............                                          الصف:...............

 ( أمام اْلجابة الصحيحة×عزيزتي الطالبة بعد تأكدك من صحة اْلجابة ضعي إشارة )

 رقم السؤال
 البدائل

 رقم السؤال
 البدائل

 د ج ب أ د ج ب أ

1 ×    21 ×    

2  ×   22 ×    

3   ×  23  ×   

4 ×    24  ×   

5  ×   25   ×  

6   ×  26   ×  

7 ×    27 ×    

8  ×   28    × 
9   ×  29   ×  

10 ×    30    × 
11    × 31  ×   

12  ×   32 ×    

13    × 33 ×    

14    × 34  ×   

15 ×    35    × 
16    × 36  ×   

17 ×    37  ×   

18   ×  38  ×   

19  ×   39   ×  

20 ×    40    × 
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 دليل المعمم: (4ممحق رقم )
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 
 
 
 
 
 

دليل المعمم في تدريس الوحدة الثامنة )أجيزة جسم اْلنسان( من كتاب 
العموم العامة لمصف التاسع األساسي وفقًا لستراتيجية التعمم المرتكز 

 (TBLالميمة ) عمى
 
 
 

 
 الباحثة إعداد

 تغريد رفيق حمد  
 

 
 العام الدراسي

2017 _ 2016 
 

 
 

 غــزة – اإلســـــالميــتالجـبمعــــــــــت 

 شئىن البحث العلمي والدراسبث العليب

 كـليـــــت التربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 مبجستير منبهج وطرق تدريــــــــــس
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 الموضوع: تحكيم دليل المعمم

 السيد/.............................................................. المحترم
 -السَلم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو:

( TBLجراء دراسة بعنواف/ أثر استخداـ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة )تقوـ الباحثة بإ
في تنمية المفاىيـ وميارات التواصؿ العممي لدى طالبات الصؼ التاسع األساسي ىي مقدمة 
لنيؿ درجة الماجستير في التربية تخصص مناىج وطرؽ تدريس مف الجامعة اإلسبلمية بغزة، 

المعمـ في وحدة أجيزة جسـ اإلنساف مف كتاب العموـ العامة _ الجزء وتطمب ذلؾ إعداد دليؿ 
( لذا يرجى TBLاألوؿ لمصؼ التاسع األساسي وفقًا الستراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة )
 مف سيادتكـ التكـر بقراءة دليؿ المعمـ، ومف ثـ إبداء وجيات النظر في كؿ مف:

 جسـ اإلنساف. مدى شمولية الدليؿ لمحتوى وحدة أجيزة 

 .مدى ارتباط األىداؼ السموكية بموضوع الدرس 

 .مدى مبلئمة الوسائؿ واألنشطة لموضوعات وحدة أجيزة جسـ اإلنساف 

 .خطوات سير الدرس حسب االستراتيجية 

 .مدى الصحة العممية والمغوية لموضوعات الدليؿ 

 .مدى مناسبة الدليؿ لمستوى طالبات الصؼ التاسع األساسي 

 ضافة أو إبداء أي مبلحظات أخرى عمى الدليؿ.حذؼ أو إ 

 مع خالص الشكر والتقدير                                                  

 البيانات الشخصية لممحكم:
 السم:..........                    الدرجة العممية:.........
                            التخصص:..........                مكان العمل:.......... 

 الباحثة
 تغريد رفيق حمد
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 أخي المعمم/ أختي المعممة:
 السَلم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو......

 
 -مقدمة:

 الحمد هلل  رب العالميف والصبلة والسبلـ عمى سيد المرسميف، وبعد:
سيقوـ بإرشادؾ إلى كيفية استخداـ نماذج تدريسية معينة يعتبر دليؿ المعمـ بمثابة المرشد الذي 

، وييدؼ ىذا الدليؿ إلى مساعدة المعمـ في تدريس وحدة أجيزة جسـ اإلنساف مف  في العمـو
 (.TBLكتاب العموـ الجزء األوؿ وفقًا الستراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة )

المعالـ والخطوات األساسية التي مف  حيث يعتبر دليؿ المعمـ أداة تساعد المعمـ في تحديد
توفير األدوات والوسائؿ ، الممكف أف ييتدي في ضوئيا عمي سبؿ تحقيؽ األىداؼ التعميمية

طرؽ تقوبـ ، مراحؿ تنفيذ الدرس وفؽ زمف معيف، مراحؿ تنفيذ األنشطة، البلزمة لتنفيذ األنشطة
 الدرس المختمفة.

 
 الدليل: ويتضمن

 نبذة عف استراتيجية ال( تعمـ المرتكز عمى الميمةTBL.) 

 .خطة تدريس كؿ درس مف دروس الوحدة 

 .األىداؼ السموكية لكؿ درس 

 .المواد واألدوات وأوراؽ العمؿ 

 .خطوات سير الدرس 

 .أسئمة التقويـ 

 
 
 
 
 
 



168 
 

 (.TBLتعريف استراتيجية التعمم المرتكز عمى الميمة )
مياـ وأدوار عممية محددة ذات  إنجاز ىي مجموعة مف الخطوات واإلجراءات المتتالية وتتطمب

 معنى وىدؼ واضح وتساعد عمى التعمـ الذاتي.
 ( خطوات استراتيجية التعمم المرتكز عمى الميمةTBL) 

 :مرحمة ما قبل الميمة 

وتصميـ الميمة ويكوف المعمـ لو الدور الكبير حيث يقـو بتجديد عنواف  إعدادوىي مرحمة 
الرئيسة لمميمة، ويقسـ المعمـ المياـ حسب الدرس إما ميمة  الدرس )الميمة( وتحديد األىداؼ

واحدة أو عدة مياـ، وتحديد الوسائؿ واألنشطة المناسبة إلنجاز المياـ، وفييا يتأكد المعمـ مف 
 مناسبة تمؾ المياـ لمستوى الطبلب، وفي النياية يقـو بالتقويـ بأشكاؿ مختمفة ومتعددة.

 :مرحمة تنفيذ الميمة 

عف مجموعة مف الخطوات التي يقوـ بيا الطالب أثناء وتنفيذ الميمة بحيث يكوف لو ىي عبارة 
 الدور الرئيسي في األداء، ويكوف المعمـ بمثابة المرشد والموجو وتوضيح الغموض لدى الطبلب.

 :مرحمة ما بعد الميمة 

مختمفة، المياـ وتحقيؽ األىداؼ بصور  إنجازوتكوف المرحمة األخيرة بحيث يتـ التأكد مف 
وتقديـ التعزيز لمف أنجز الميمة وتقديـ التغذية الراجعة وتشجيع اآلخريف لبذؿ مزيد مف الجيد 

 في المياـ القادمة.
 :أىداف تدريس الوحدة 
 تنمية المفاىيـ العممية المتضمنة في الوحدة لمطالبات. - أ

 تنمية بعض ميارات التواصؿ العممي وخاصة )االستماع، القراءة، التحدث(. - ب

 \ساب الطمبة تقدير عظمة اهلل سبحانو وتعالى، وتقدير جيود العمماء.إك - ت
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 الفصل األول: الجهاز الهضمً

 (TBLتنفٌذ خطة تدرٌسٌة باستخدام استراتٌجٌة التعلم المرتكز على المهمة )

 عمـو عامة المادة: التاسع الصف: المدرسة

 األوؿ الدرس: وؿ )الجياز اليضمي(األ الفصل: (اإلنسافجسـ  أجيزةالثانية ) الوحدة:

 تاريخ التنفيذ: 1 عدد الحصص: الجياز اليضمي الموضوع:

 تتعرؼ إلى مكونات الجياز اليضمي اليدف العام:

 المتطمب األساسيقياس  المتطمب األساسي

 اإلنسافتعرؼ أجيزة جسـ  -1
 تفسر أىمية الغداء -2

 مف أجيزة جسـ اإلنساف....،....،.... -1
 يعتبر الغذاء مصدر...،البلزمة لمقياـ بجميع... -2

 السبورة، الطباشير، الكتب المدرسية، أوراؽ عمؿ، لوحة الجياز اليضمي المصادر والوسائل:

 
 األىداف
 السموكية

 التقويم الخبرات واألنشطة
 دور الطالب/ة دور المعمم/ة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعرف عممية 
 اليضم

 
 
 
 
 

مرحمة ما قبؿ الميمة: يقـو  -1
المعمـ/ة تحديد عنواف أو موضوع 

الميمة وتحديد األىداؼ الرئيسة بحيث 
جرائيةتكوف شاممة ومتنوعة  وتكوف  وا 

الميمة عمى صورة حوار ومناقشة 
 .الرجوع لمصدر المعموماتو 
مرحمة تنفيذ الميمة: تقـو المعممة  -2

بتقسيـ الطالبات إلى مجموعات وتوزيع 
دارة النقاش.  أوراؽ العمؿ وا 

 
 

 تطرح المعممة:
إف أجسامنا ال تستفيد مف الطعاـ الذي 

نتناولو إال بعد ىضمو وتحويمو إلى 
مواد بسيطة وبالتالي يسيؿ 

 امتصاصو.

 
 
 
 
 
 

 االستماع إلى إرشادات المعمـ/ة
 
 
 
 
 

التفكير والمشاركة في المناقشة 
 بفاعمية.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اكتبي اسـ المفيـو 
( لمجياز --العممي )

المسئوؿ عف تحويؿ 
األجزاء الكبيرة مف 
الطعاـ إلى أجزاء 
صغيرة ليسيؿ 

امتصاصيا واالستفادة 
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تذكر مكونات 
 ليضميالجياز ا

 
 
 

ترسم شكًَل 
يوضح الجياز 

 اليضمي
 

تفسر اختَلف 
شكل أعضاء 

 الجياز اليضمي
 
 
 
 

تصف تركيب 
 الفم
 
 
 

جراء إعطاء وقت لمطال بات لمتفكير وا 
 النقاش التالي:

 ما لمقصود بتمؾ العممية؟ -
ما الجياز المسئوؿ عف عممية .-

 اليضـ؟.
تقـو المعممة بعرض لوحة لمجياز 

اليضمي وتشرح المكونات عمى الرسـ 
وتبيف المكونات عمى شكؿ خارطة 

 مية.يمفاى
( مف 1تكميؼ الطالبات بحؿ نشاط )
ف داخؿ ورقة العمؿ بالتعاوف مع بعضي

 المجموعة الواحدة.
 ترسـ الجياز اليضمي عمى السبورة.
تكميؼ الطالبات برسـ الجياز عمى 
 الكراسة وكتابة األجزاء عمى الرسـ.

 
 تطرح المناقشة:

تختمؼ مكونات الجياز اليضمي في 
 الشكؿ.

ما سبب ىذا االختبلؼ في الطوؿ 
 والشكؿ.

تكمؼ الطالبات بذكر مكونات الجياز 
جراء النق  اش التالي:وا 

 أيف يقع الفـ؟ -
 صؼ الفـ؟  -
 عبلـ يحتوي الفـ؟  -
 ما أىمية المساف؟  -

 سماع اإلجابات مف الطالبات
مرحمة ما بعد الميمة: غمؽ الدرس  -3

مذكرة بأىـ النقاط الواردة والتأكد مف 
النتائج وتعزيز المتفوقيف وتشجيع 

 األخريف.

 
 
 
 
 

( في ورقة العمؿ 1حؿ نشاط )
وتقـو طالبة مف المجموعة 

المناقشة بيف بعرض الحؿ و 
 المجموعات والمعممة

 
تتأمؿ المخطط المرسـو عمى 
 السبورة ثـ تبدي مبلحظاتيا.

 ( في ورقة العمؿ.2حؿ نشاط )
 
 

المشاركة بفاعمية في المناقشة 
 روحة.المط

 
 
 

االنتباه والمشاركة في اإلجابة 
عف األسئمة والتواصؿ مع 

 المعممة والطالبات.

 منيا. 
 
 

 أكممي الفراغ:
. يتكوف الجياز -

-----ي مفاليضم
،------. 
 ممحقات. مف -

---الجياز اليضمي
 ------،الكبد،--

ارسمي الجياز 
اليضمي واكتبي 

 األجزاء عميو.
 

 عممي ما يمي:
اختبلؼ شكؿ وطوؿ 
وقطر أعضاء الجياز 

 اليضمي؟
 
 
 

 أكممي:
----. الفـ تجويؼ-
يمتد  -----يعموه -

مف الشفتيف إلى 
 الحمؽ.

. مف وظائؼ المساف   -
----.-----،---

-. 
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 -التقويم الختامي:
 عرفي/

 -------------------------------------------الجياز اليضمي: 
 ---------------------------------------------عممية اليضـ: 

 ابحثي عف سبب تسمية أضراس العقؿ بيذا االسـ. نشاط بيتي/
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 ورقة عمل 
 .ليضمي: الجياز االموضوع
 األىداف:

 -.تكمؿ الخارطة المفاىيمية لمكونات الجياز اليضمي 

 تحدد أجزاء الجياز اليضمي عمى الرسـ 

 اكممي المخطط المفاىيمي اآلتي: (/1نشاط )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجياز اليضمي

 ممحقات الجياز اليضمي القناة اليضمية

 الكبد     الفـ

   األمعاء الغميظة

 القولوف    الصائـ 
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 -أكتبي أسماء األعضاء الناقصة: (/7نشاط )
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 (TBLخطة تدريسية باستخدام استراتيجية التعمم المرتكز عمى الميمة ) تنفيذ
 عمـو عامة المادة: التاسع الصف: المدرسة

 األوؿ الدرس: األوؿ )الجياز اليضمي( الفصل: (اإلنسافجسـ  أجيزةالثانية ) الوحدة:
 الجياز اليضمي الموضوع:

 )البمعـو والمريء(
 تاريخ التنفيذ: 1 عدد الحصص:

 البمعـو والمريءتتعرؼ إلى  يدف العام:ال
 قياس المتطمب األساسي المتطمب األساسي

 تعدد مكونات القناة اليضمية -1
 تصنؼ الغدد حسب وجود قنوات -2

 ....،....،....تتكوف القناة اليضمية مف  -1
 تصنؼ الغدد إلى........،......... -2

، الطالبات، أوراؽ العمؿ. الطباشير، الكتبالسبورة،  المصادر والوسائل:  المدرسية، كراسات لوحة لمبمعـو
 

 األىداف
 السموكية

 الخبرات واألنشطة
 التقويم

 دور الطالب/ة دور المعمم/ة
 
 
 
 
 
 

 األسنانتميز 
إلى قواطع 

 وأضراس وأنياب
 
 
 
 
 
 
 
 

تبين دور الغدد 
 المعابية

 
 
 

مرحمة ما قبؿ الميمة: يقـو  -1
الدرس والميمة المعمـ/ة تحديد عنواف 

واألىداؼ اإلجرائية ويكوف عمى شكؿ 
 حوار ومناقشة.

مرحمة تنفيذ الميمة: توزيع أوراؽ  -2
دارة النقاش.  العمؿ وا 

 
تقـو المعممة بعرض لوحة لطفؿ وبالغ 

جراء النقاش التالي:  وا 
غ يتفقاف ىؿ الطفؿ واإلنساف البال  -

 ؟األسناففي عدد 
 دد األسناف في اإلنساف البالغ؟كـ ع  -
نوع مف األسناف يوجد لدى كـ   -

 اإلنساف؟
 اذكري عدد كؿ نوع؟  -
الحميب  أسنافما الفرؽ بيف  -

 الدائمة؟ واألسناف
تقـو المعممة بتكميؼ الطالبات بحؿ 

 ( في ورقة العمؿ.1نشاط )
ًا تفكر المعممة بصوت عاؿ نسمع دائم

 بالغدد المعابية لتتعرؼ عمييا معًا:
 كـ يبمغ عدد الغدد المعابية؟  -

 
 
 

 إرشادات االستماع إلى
 المعمـ/ة

 
تشارؾ في المناقشة 
المطروحة بفاعمية 
( 1وتجيب مف نشاط )
في ورقة العمؿ 

وتعرض الطالبات 
اإلجابات لمتوصؿ إلى 

 اإلجابة الصحيحة
 
 
 
 
 

التفكير في األسئمة 
المطروحة والمشاركة 
والتواصؿ مع المعممة 

والطالبات في 

 
 
 
 
 
 

 أكممي الجدوؿ حسب المطموب:

 
 
 

 بـ تفسيري:
عند مضغ قطعة خبز في فـ 

حمو  بطعـاألسناف نشعر 
 المذاؽ.

 
 

نوع 
 الوظيفة األسناف

عدد 
صافي 
 فـ البالغ

 قواطع
 أنياب

أضراس 
 العقؿ
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تصف شكل 
 البمعوم

 
 
 
 
 
 
 

تحدد موقع 
 المريء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أيف تقع؟  -
 مما يتركب المعاب؟  -

( في 2وتكميؼ الطالبات بحؿ نشاط )
 ورقة العمؿ

 
جراء  تقـو المعممة بعرض الموحة وا 

 النقاش:
؟  -  ما ىو البمعـو
 كـ يبمغ طولو؟  -
تو في الجيازيف اليضمي ما أىمي  -
 تنفسي؟وال
؟ وما لماذا يغطى جد  - ار البمعـو

 أىميتيا؟
ثـ تقـو المعممة بتكميؼ الطالبات بحؿ 

( في ورقة العمؿ وتذكر 3نشاط )
 الطالبات بأف الوقت محدد.
 تطرح المعممة السؤاؿ التالي:

 يقع المريء؟ أيف  -
تطمب مف أحد الطالبات تناوؿ قطعة 
مف الخبز في وضع مقموب وطرح 

 ي:السؤاؿ التال
ما المسئوؿ عف حركة الطعاـ في   -

لمجاذبية األرضية في اتجاه مخالؼ 
 ىذه الحالة؟

 ما المقصود بالحركة الدورية؟ -
مرحمة ما بعد الميمة: غمؽ الدرس  -3

مذكرة بأىـ النقاط الواردة فيو والتأكد 
مف التوصؿ لمنتائج المرغوبة وتعزيز 

 المتفوقيف وتشجيع األخريف.

وحؿ نشاط  اإلجابات
 ( في ورقة العمؿ2)
 
 
 
 
شاركة بفاعمية الم

يجابية في النقاش  وا 
( في 3وحؿ نشاط )

ورقة العمؿ وطرح 
التي توصمف  اإلجابات

 إلييا.
 
 
 

المشاركة بإجراء 
النشاط والتفكير وطرح 
اإلجابات والمشاركة 

في التوصؿ إلى 
 اإلجابات الصحيحة.

( في 4. حؿ نشاط )-
 ورقة العمؿ.

 
 
 

 أكممي:
....... ىو أنبوب عضمي -1

سـ، يمتد مف المنطقة 13طولو 
الخمفية ؿ...... حتى بداية 

........ 
تعمؿ الطبقة المخاطية  -2

ار البمعـو عمى المبطنة لجد
..........،........ 

 
 أكممي:

. يتـ دفع الطعاـ داخؿ المريء -
------نحو المعدة عف طريؽ

تقع في نياية المريء عضمة  -
 .-----تسمى
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 -التقويم الختامي:
 ماذا يحدث لو/

 كانت العضمة الفؤادية صمبة؟ -

 دخؿ جزء مف الطعاـ إلى القصبة اليوائية؟ -
 نشاط بيتي/

 .29لمنقاش ص  قضية -

 ارسمي شكبًل يوضح توزيع األسناف لدى األسناف البالغ. -
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 ورقة عمل
 : الجياز اليضمي  )البمعوـ والمريء(الموضوع
 األىداف:

 .تقارف بيف األسناف المبنية والدائمة 

 .تحدد مواقع الغدد المعابية في الفـ 

 .توضح تركيب البمعوـ 

  داخؿ المريء.تشرح آلية دفع الطعاـ 

 -الصورة التالية ثم أجيبي عن األسئمة: يتأمم (/0)نشاط 
 

 
 
 
 

 األسناف الدائمة األسناف المبنية وجو المقارنة
   العدد

   وقت ظيورىا
   سبب التسمية

 
 
 
 
 



178 
 

 -تأمل الصورة التالية ثم أجيبي عن األسئمة:/ (2نشاط )
 عابية.يوجد في الفـ........ أزواج مف الغدد الم -1
إصابة الغدد النكافية بالجراثيـ يسبب اإلصابة  -2

 بمرض..........
المعاب يحتوي عمى إنزيـ.......... الذي  -3

 ييضـ..........جزئيًا.
 -تأممي الصورة التالية ثم أجيبي عن األسئمة: (/3نشاط )

عضو مشترؾ بيف الجياز......... والجياز...........  البمعوـ -1
 مر مشترؾ لػػػػ.......... و ..............لذلؾ فيو م

يغطى جدار البمعـو طبقة مخاطية تقوـ بػػ............ و  -2
 إزالة........... مف اليواء أثناء التنفس.

 
 -تأممي الصورة التالية ثم أجيبي عن األسئمة: (/4نشاط )

 يتـ دفع الطعاـ داخؿ المريء عف طريؽ................. -1
في نياية المريء العضمة العاصرة.............  يوجد -2

والتي تقوـ بالتراخي لتسمح بمرور الطعاـ مف المريء 
 إلى...........
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 (TBLتنفيذ خطة تدريسية باستخدام استراتيجية التعلم المرتكز على المهمة )

 عمـو عامة المادة: التاسع الصف: المدرسة
 الثالث الدرس: األوؿ )الجياز اليضمي( الفصل: (اإلنسافسـ ج أجيزةالثانية ) الوحدة:

 الجياز اليضمي الموضوع:
 )المعدة واألمعاء(

 تاريخ التنفيذ: 1 عدد الحصص:

 المعدة واألمعاءتتعرؼ إلى  اليدف العام:
 قياس المتطمب األساسي المتطمب األساسي

 ............،....،..ز اليضمي يتكوف الجيا -1 تعدد أجزاء الجياز اليضمي األساسية. -1
 ، مجسـ لؤلمعاء الدقيقة والغميظة.LCDالطباشير، الكتب المدرسية، أوراؽ عمؿ، جياز السبورة،  المصادر والوسائل:

 
 األىداف
 السموكية

 التقويم الخبرات واألنشطة
 دور الطالب/ة دور المعمم/ة

 
 
 
 
 
 
 

توضح آلية 
 عمل المعدة

 
 
 
 
 
 
 
 

تصف شكل 
 معاء الدقيقةاأل

تحديد مرحمة ما قبؿ الميمة:  -1
عنواف الدرس والميمة وتحديد األىداؼ 

 اإلجرائية.
مرحمة تنفيذ الميمة: التييئة  -2

الصفية مف خبلؿ توزيع الطالبات في 
  مجموعات وتوزيع أوراؽ العمؿ.

 
قصير حوؿ تركيب  عرض فيديو

جراء حوار  المعدة وآلية عمميا وا 
 جماعي:

 ما شكؿ المعدة؟  -
شكميا في حاؿ فراغيا مف صفي  -

 الطعاـ؟
تمؤل المعدة حاؿ  كـ لترًا يمكف أف  -

 ممؤىا بالطعاـ؟
 لماذا ال تيضـ المعدة نفسيا؟  -
ؼ تيضـ المعدة المواد كي  -

 البروتينية؟
جراء الن قاش عرض مجسـ األمعاء وا 

 
 
 
 ستماع إلى ارشادات المعمـ/ةاال
 
 
 

مشاىدة الفيديو بانتباه ثـ 
المشاركة واإلجابة عف األسئمة 

 التي تطرحيا المعممة.
 ( في ورقة العمؿ1حؿ نشاط )

 
 
 
 
 
 
 

يجابية في  المشاركة بفاعمية وا 

 
 
 
 
 
 

 أكممي:
. المعدة كيس -

.......... 
. تفرز المعدة -

العصارة ........ 
وتحوؿ الطعاـ إلى 

سائؿ يسمى 
 سائؿ..........

 
 
 

 أكممي:
. يبمغ طوؿ األمعاء -
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تعدد أجزاء 
 األمعاء الغميظة

 
 

تعرف الزائدة 
 الدودية

 
 
 
 
 

 التالي:
 ؿ األمعاء الدقيقة؟كـ يبمغ طو   -
 ما المقصود بالخمبلت؟  -
ما أىمية الزوائد الدقيقة التي تغطي   -

 الحواؼ الخارجية لمخمبلت؟
ة والممفية ما أىمية الشعيرات الدموي  -

 الموجودة في الخمبلت؟
 

عرض مجسـ األمعاء الدقيقة والغميظة 
جراء النقاش التالي:  وا 

 ع األمعاء الغميظة؟أيف تق  -
 كـ يبمغ طوليا؟  -
 .ما المقصود بالزائدة الدودية  -
 بماذا تنتيي األمعاء الغميظة؟  -
ما ىي أنواع العضبلت التي تتحكـ  -

 ؟في األمعاء الغميظة
مرحمة ما بعد الميمة: غمؽ الدرس  -3

مذكرة بأىـ النقاط الواردة فيو وتعزيز 
 المتفوقيف وتشجيع األخريف.

 النقاش الذي تطرحو المعممة.
 ( في ورقة العمؿ2حؿ نشاط )

 
 
 
 
 

تشارؾ في المناقشة المطروحة 
 اعمية .بف
 
 

 ( في ورقة العمؿ.3حؿ نشاط )

 
 
 
 

 الدقيقة.........
. يدخؿ الطعاـ إلى -

األمعاء الدقيقة 
 عبر.........

متصاص . يتـ ا-
معظـ المواد الغذائية 
 في...............

 أكممي:

. تتكوف األمعاء -
الغميظة مف ........ 

 و ...........
 
. يتحكـ في نياية -

األمعاء مجموعتاف مف 
العضبلت العاصرة 

الداخمية وتكوف ...... 
و ........ والخارجية 
 ........ و...........

 
 

 -التقويم الختامي:
 بم تفسيري/

 ال تيضـ المعدة نفسيا رغـ احتوائيا عمى انزيمات ىاضمة. -1
 يبرز عمؿ الزائدة الدودية في الحيوانات آكمة العشب. -2
 لبلثنى عشر دور كبير في عممية اليضـ. -3
 تسمية األعور بيذا االسـ. -4

 نشاط بيتي/
  -ما أىمية كؿ مف:

 األمعاء الدقيقة. -

 األمعاء الغميظة. -
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 ورقة عمل
 المعدة واألمعاء. الموضوع:
 :األىداف

 .تشرح دور المعدة في عممية اليضـ 

 .تفسر كفاءة االمعاء الدقيقة في عممية اليضـ واالمتصاص 

 .تقارف بيف االمعاء الدقيقة والغميظة 

 تأممي الشكل المقابل الذي يوضح تركيب المعدة ثم أجيبي عما يمي:(/ 1نشاط )
 ينتقؿ الطعاـ مف ......... إلى .......... عند ارتخاء العضمة العاصرة الفؤادية -1
عف ارتخاء العضمة العاصرة البوابية ينتقؿ  -2

 الطعاـ مف ......... إلى ..........
تفرز المعدة حمض .......... الذي ينشط  -3

 إنزيـ الببسيف ويقضي عمى البكتيريا.
تفرز المعدة إنزيـ ......... الذي يقوـ بيضـ  -4

 ية ويحوليا إلى أحماض أمينية.المواد البروتين
 /يبـ تفسر  -
يحتوي الجزي العموي مف المعدة عمى  -1

 كمية قميمة مف اليواء.
.................................................................................... 

 .تيضـ العصارة المعدية المواد البروتينية وال تيضـ جدار المعدة البروتيني -2
.................................................................................... 
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 تأممي الشكل المقابل ثم أجيبي: (/2نشاط )
 ؟:يبم تفسر 

 األمعاء الدقيقة طويمة جدًا. -1
............................................. 

تحتوي الخمبلت عمى شعيرات دموية  -2
 يرات ليمفية.وشع

.............................................
................................... 

 الزائدة الدودية في األرنب طويمة وفي األسناف ضامرة. -3
................................................................................ 

 خارجية لمخمبلت في األمعاء الدقيقة.وجود زوائد عمى الحواؼ ال -4
................................................................................ 

 قارني بين األمعاء الدقيقة واألمعاء الغميظة: (/3نشاط )

 األمعاء الغميظة األمعاء الدقيقة وجو المقارنة

   األجزاء المكونة

   الطوؿ

   الوظيفة

 ماذا يحدث في الحالة اآلتية؟: -
 تراكم الطعام في الزائدة الدودية.
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 (TBLتنفيذ خطة تدريسية باستخدام استراتيجية التعمم المرتكز عمى الميمة )
 عمـو عامة المادة: التاسع الصف: المدرسة

 الرابع الدرس: األوؿ )الجياز اليضمي( الفصل: (اإلنسافجسـ  أجيزةالثانية ) الوحدة:
األجزاء المصاحبة لمجياز  الموضوع:
 اليضمي

 تاريخ التنفيذ: 1 عدد الحصص:

 تتعرؼ عمى األجزاء المصاحبة لمجياز اليضمي اليدف العام:
 قياس المتطمب األساسي المتطمب األساسي

 تعدد مكونات الجياز اليضمي -1
 يتكوف الجياز اليضمي مف -2
 ...............................   و........... 

 مثؿ....و....و......       مثؿ....و....و.....
الطباشير، الكتب المدرسية، الكراسات، أوراؽ عمؿ، لوحة لؤلجزاء المصاحبة لمجياز السبورة،  المصادر والوسائل:

 اليضمي.

 
 التقويم الخبرات واألنشطة السموكية األىداف

 دور الطالب/ة دور المعمم/ة
 
 
 
 

اء تعدد األجز 
المصاحبة لمجياز 

 اليضم
 
 
 
 

تصف شكل 
 وتركيب الكبد

 
 

تحديد مرحمة ما قبؿ الميمة:  -1
درس والميمة و األىداؼ عنواف ال
 اإلجرائية

مرحمة تنفيذ الميمة: توزيع أوراؽ  -2
دارة النقاش  العمؿ وا 

األجزاء المصاحبة لمجياز  عرض لوحة
جراء النقاش التالي:  اليضمي وا 

ما المقصود بممحقات القناة   -
 اليضمية؟.

 ما أىـ أجزائيا؟  -
 

عرض مجسـ لمكبد وطرح سؤاؿ 
 لمتفكير:

أي أعضاء الجسـ أكبر جسـ   -
عطاء وقت كاؼ لمطالبات لمتفكير،  وا 

 
 
 

االستماع إلى 
 إرشادات المعمـ/ة

 
االنتباه واالستماع 
لممعممة والمشاركة 
 في النقاش بفاعمية.

 (1وحؿ نشاط )
 
 

االستماع والتفكير 
في اإلجابة 

المشاركة في النقاش و 
. 

 
 
 
 

 اختاري اإلجابة الصحيحة:
. جميع األجزاء التالية مف 1

 ممحقات القناة اليضمية ما عدا
 الطحاؿ -الغدد المعابية   ب -أ
 البنكرياس -الكبد        د -ج

 أكممي:
. يعد...... أكبر عضو في 1

 جسـ اإلنساف ويقع تحت الرئتيف.
. مف وظائؼ الكبد 2

 ...........و..........
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 تصنف البنكرياس
 
 
 
 

تبين دور 
البنكرياس في 

تنظيم السكر في 
 الدم 

 

 ثـ إجراء النقاش التالي:
 كوف؟أيف يقع الكبد؟ ومما يت  -
سـ عصارتو؟ كـ كتمة الكبد؟ وما ا  -

 وما لونيا؟
 ما فائدتيا؟ وأيف تخزف؟  -
كـ طوؿ الحويصمة الصفراوية؟ ىؿ   -
يد وظائؼ أخرى غير اليضـ لمك

 أذكرييا؟
جراء النقاش  عرض لوحة لمبنكرياس وا 

 التالي:
 أيف يقع البنكرياس؟  -
ا دور ىذه الغدة في عممية م  -

 اليضـ؟
 

ة المشكمة التالية كثير مف تطرح المعمم
جراء  الناس يعاني مف مرض السكر وا 

 الحوار التالي:
 مف المسئوؿ عف مرض السكر؟  -
التي يفرزىا  اإلنزيماتما ىي أىـ   -

 البنكرياس؟
ز ايضًا؟ وما دور ىذيف ماذا يفر   -

 اليرمونيف؟
رياس بتنظيـ نسبة كيؼ يقـو البنك  -

 السكر في الدـ؟
بحؿ نشاط في ورقة وتكميؼ الطالبات 

 العمؿ
مرحمة ما بعد الميمة: غمؽ الدرس  -3

مذكرة بأىـ النقاط الواردة فيو وتعزيز 
 المتفوقيف وتشجيع األخريف.

 

( في 2حؿ نشاط )
 ورقة العمؿ

 
 
 
 
 

تشارؾ في المناقشة 
والحوار بفاعمية 

عمى األسئمة وتجيب 
التي تطرحيا المعممة 

( في 3وحؿ نشاط )
  ورقة العمؿ

 
تشارؾ في المناقشة 

والحوار بفاعمية 
وتجيب عمى األسئمة 

التي تطرحيا 
 المعممة.

 

 
 
 
 

 أكممي:
ة تمتقي قناة البنكرياس مع قنا

الحويصيمة الصفراوية 
 في.............

 
 
. يقـو البنكرياس بإفراز -

ىرموني........و.......... 
 المذاف يعمبلف عمى...........
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 -التقويم الختامي:
 بم تفسري/

 تعتبر غدة البنكرياس غدة قنوية والقنوية. -1
 يتكوف الكبد مف فصيف أيمف وأيسر أحدىما أكبر مف األخر. -2

 دث لو/ماذا يح
 أزيؿ البنكرياس مف جسـ اإلنساف.

 النشاط البيتي/
 مف الكتاب المدرسي. 32قضية لمنقاش ص 
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 ورقة عمل
 األجزاء المصاحبة لمجياز اليضميالموضوع:  

 األىداف:
 .تكتب محمقات الجياز اليضمي عمى الرسـ 

 تذكر تركيب الكبد 

  وال قنوية.تفسير سبب اعتبار البنكرياس غدة قنوية 

 الصورة التالية توضح ممحقات الجياز اليضمي. اكتبي ما تشير إليو األرقام: (/1نشاط )
1- .................................. 
2- .................................. 
3- .................................. 
بـ تنصح شخصًا أزيؿ منو العضو رقـ  -4
 ...................................(؟.3)
بـ تنصح شخصًا حدث لديو خمؿ في جزر  -5

 (؟2النجر ىانز في العضو رقـ )
..............................................

.......................................... 
............ ..( ينتج .....1العضو رقـ ) -6

 تحوؿ الدىوف إلى .....................والتي تخزف في................. و 
 اكتبي اسم المصطمح العممي: (/2نشاط )

 أكبر أعضاء الجسـ لونو أحمر داكف يقع تحت الرئتيف. (         ) -1
 عصارة ذات لوف أخضر مصفر تساعد في ىضـ المواد الدىنية. (         ) -2
 الكبد.(سـ يقع أسفؿ 10كيس صغير طولو حوالي ) (        ) -3

 عممي: /(3نشاط )
 كة بيف الغدد القنوية والبلقنوية.يعتبر البنكرياس غدة مشتر  -1

............................................................................................ 
 يعتبر البنكرياس شرطي المرور لتنظيـ نسبة السكر في الدـ. -2

............................................................................................ 
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 (TBLتنفيذ خطة تدريسية باستخدام استراتيجية التعمم المرتكز عمى الميمة )
 عمـو عامة المادة: التاسع الصف: المدرسة

 امسالخ الدرس: األوؿ )الجياز اليضمي( الفصل: (اإلنسافجسـ  أجيزةالثانية ) الوحدة:
 تاريخ التنفيذ: 1 عدد الحصص: ىضـ الطعاـ وامتصاصو الموضوع:

 تتعرؼ عمى مراحؿ ىضـ الطعاـ وامتصاصو اليدف العام:
 قياس المتطمب األساسي المتطمب األساسي

 تذكر طريقة الكشؼ عف النشا -1
 ............. يستخدـ في الكشؼ عف النشا. -1
 (الكحوؿ –الميثيؿ  –اليود )
 

 الطباشير، الكتب المدرسية، الكراسات، فيديو قصير، أوراؽ عمؿ.السبورة،  ادر والوسائل:المص
 

 األىداف
 السموكية

 التقويم الخبرات واألنشطة
 دور الطالب/ة دور المعمم/ة

 
 
 
 
 
 
 
 

تبين دور الفم 
 في ىضم الطعام

 
 

تكشف عمميًا 
 إنزيمعن 

 الميميز
 
 
 

: يقـو المعمـ مرحمة ما قبؿ الميمة -1
بتحديد عنواف الدرس ونوع الميمة 

 واألىداؼ اإلجرائية
مرحمة تنفيذ الميمة: يقـو المعمـ  -2

بتييئة المناخ الصفي وتوزيع الطالبات 
 في مجموعات وتوزيع أوراؽ العمؿ

 
 

ممية عرض فيديو قصير عف مراحؿ ع
 اليضـ وطرح السؤاؿ التالي:

 ؟أيف تبدأ عممية اليضـ  -
 

توجو الطالبات لتنفيذ النشاط الوارد في 
ورقة العمؿ وأتابع عمؿ الطالبات مف 
خبلؿ التجوؿ بينيف وتقديـ المساعدة 
التي يطمبونيا وتذكير الطالبات بأف 

 الوقت محدد.
 

 
 
 

االستماع إلى 
 ارشادات المعمـ/ة

 
 

مشاىدة الفيديو بانتباه 
واإلجابة عمى أسئمة 

 المعممة
 

تقـو الطالبات بتنفيذ 
ميمة تحضير المواد 
واألدوات في المختبر 
تكتب الطالبات ما تـ 
استنتاجو أثناء إجراء 

صيغتيف النشاط ب
 الخاصة

 
 
 
 
 
 
 
 

 أكممي:
يتـ في الفـ ىضـ جزئي 
 لممواد.................

 
 
 
 
 

 ختاري اإلجابة الصحيحة :
 تتكوف العصارة المعدية مف.
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توضح مكونات 
 سائل الكيموس 

 
 
 

توضح دور 
المعاء في 

 عممية اليضم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حيث تناقش المعممة الطالبات:
 ىضـ الطعاـ؟ما دور المعدة في   -
 كيؼ يتـ سحؽ الطعاـ؟  -
 مما تتكوف العصارة المعدية؟  -
 مما يتكوف سائؿ الكيموس؟  -
ما دور االمعاء الدقيقة في عممية   -

 اليضـ؟
 ؟ما العمميات التي تحدث في األمعاء -
 
مرحمة ما بعد الميمة: تغمؽ الدرس  -3

بأىـ النقاط الواردة فيو والتأكد مف 
ائج المراد تحقيقيا الوصوؿ إلى النت

وتقديـ التعزيز لممتفوقات وتشجيع 
 األخريات.

 

تشارؾ في المناقشة 
 المطروحة بفاعمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أ. حمض الكبريتيؾ وانزيـ 
 الببسيف.

وانزيـ  HCLب. حمض 
 الببسيف

وانزيـ  HCLج. حمض 
 زيبليبال

د. حمض الكبريتيؾ وانزيـ 
 زيالبليب

 

 -التقويم الختامي:
 بم تفسري/

 المعدة قطعة مف المحـ وال تيضـ نفسيا  تيضـ -

................................................................................... 
 تتبعي مراحؿ ىضـ الطعاـ -

.................................................................................. 
 نشاط بيتي/
 مف الكتاب المدرسي 40ص  4حؿ سؤاؿ 
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 ورقة عمل
 ىضـ الطعاـ وامتصاصو.المضوع: 
 اليدف:

  االميميز. إنزيـالكشؼ عف 
 المتطمب األساسي:

 مف الغدد المعابية.، .....يرتبط الفـ -1

 .......ي الفـ ؿيقـو أنزيـ االميميز بعممية ىضـ جزئي ف -2

 ...........الموف إلىمحموؿ النشا يتحوؿ المحموؿ  إلىاليود  إضافةعند  -3

 .....، .......، ......سكر +اكسيجيف                 -4

 لعاب –حامؿ انابيب  –ماء  –أنابيب اختبار  –محموؿ يود  –محموؿ نشا  *. المواد واألدوات/
 *. خطوات العمل/

 (.1المعاب في انبوبة اختبار رقـ ) مف 3سـ2ضعي حوالي  -1
 (.2مف الماء في انبوبة اختبار رقـ ) 3سـ2ضعي حوالي -2
(، مع تحريؾ 2( واألنبوبة )1مف محموؿ النشا إلى كؿ مف األنبوبة ) 3سـ2اضيفي  -3

 األنبوبتيف.
 دقيقة. 20( لمدة 2,1اتركي األنبوبتيف ) -4

 *. المَلحظة/
 ........... داللة عمى .............. .( يظير لوف .1في االنبوبة ) -
 ( يظير لوف ............ داللة عمى .............. .2في االنبوبة ) -
( لـ يتكوف لوف ازرؽ داللة عمى اختفاء النشا وتحولو إلى سكريات ابسط. 1في االنبوبة رقـ ) -
(        ) 

 ما تعممت/*. استخدمي 
النشا يظير لوف أزرؽ. ويختفي ىذا الموف عند إضافة  عند إضافة اليود إلى محموؿ عممي/

 المعاب إلى المحموؿ؟
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 (TBLتنفيذ خطة تدريسية باستخدام استراتيجية التعمم المرتكز عمى الميمة )
 عمـو عامة المادة: التاسع الصف: المدرسة

 لسادسا الدرس: األوؿ )الجياز اليضمي( الفصل: (اإلنسافجسـ  أجيزةالثانية ) الوحدة:
أىميتيا  –المواد الغذائية  الموضوع:
 ومصادره

 تاريخ التنفيذ: 1 عدد الحصص:

 تصنؼ المواد الغذائية إلى أنواعيا المختمفة اليدف العام:
 قياس المتطمب األساسي المتطمب األساسي

 تعرؼ الغذاء المتوازف -1
 تعدد انواع المواد الغذائية -2

 ............الغذاء المتوازف ىو ....... -1
 ......أنواع المواد الغذائية .........، ........ ، ... مف -2
 

 الطباشير، أوراؽ عمؿ، أدوات النشاط العممي.السبورة،  المصادر والوسائل:

 
 األىداف
 السموكية

 التقويم الخبرات واألنشطة
 دور الطالب/ة دور المعمم/ة

 
 
 
 
 
 

تذكر اىمية 
 الكربوىيدرات

 
 
 
 
 
 
 
 

: تحديد مرحمة ما قبؿ الميمة -1
عنواف الدرس والميمة وتحديد األىداؼ 

 اإلجرائية
مرحمة تنفيذ الميمة: تقـو المعممة  -2

بتقسيـ الطالبات إلى مجموعات وتوزيع 
 ت.أوراؽ العمؿ وتقديـ اإلرشادا

مف خبلؿ الحوار الجماعي تطمب مف 
مجموعات الطالبات تصنيؼ 

مجموعات الغذاء التي يعرفونيا مف 
كتابة أمثمة عمييا ثـ تناقشيف فيما 

 توصميف إليو مف نتائج.
 وتناقش الطالبات في أىمية مجموعة:

أذكري أىمية الكربوىيدرات   -
 لئلنساف؟

 أيف توجد الكربوىيدرات؟  -
 ما أىميتيا؟  -
 

 
 
 

االستماع إلى 
 ارشادات المعمـ/ة

 
 

المشاركة في الحوار 
والمناقشة بفاعمية 

والتوصؿ إلى النتائج 
 2المرجوة

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 أكممي الخارطة المفاىيمية :
 الكربوىيدرات

 
 
 
 

 ---        ---أحادية        
 
 

 مثؿ           مثؿ          مثؿ
--.--       --.--    --.- 

 بما تفسري:
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توضح أىمية 
 المواد الدىنية

 
 

تكشف عمميًا 
 عن الدىون

 
 
 
 
 
 

تكشف عمميًا 
 عن البروتينات

 

 النقاش التالي: إجراء
 ما اىمية المواد الدىنية؟  -
 كيؼ يتـ تصنيفيا )األساس(؟  -
 أذكري أمثمة عمى كؿ نوع؟  -

توجو الطالبات لتنفيذ النشاط الوارد في 
ورقة العمؿ وفي أثناء تنفيذ الطالبات 

 لمميمة تطمب المعممة منيف
أف يتأممف أدائيف مف خبلؿ مقارنة 

ضيا البعض عمؿ المجموعات مع بع
وأف يحددف المعمومات البلتي استفدف 

 منيا
 

توجو الطالبات لتنفيذ النشاط الوارد في 
ورقة العمؿ وتذكر الطالبات بأف 

المعممة موجودة لمساعدتيـ عندما 
 يحتاجونيا.

مرحمة ما بعد الميمة: تغمؽ  -3
الدرس مذكرة بأىـ النقاط الواردة فيو 

 والتأكد مف تحقيؽ األىداؼ المراد
تحقيقيا وتقديـ التغذية الراجعة  وتعزيز 

 لممتفوقات وتشجيع األخريات.

 
تشارؾ المناقشة 
 المطروحة بفاعمية

 
 

تقـو الطالبات لتنفيذ 
النشاط الوارد في 

ؿ تنظـ كؿ ورقة العم
مجموعة ما أنجزتو 

مف عمؿ وتقـو 
بعرضو حتى يتـ 

التوصؿ إلى نتيجة 
 واحدة مشتركة

 
تقـو الطالبات بتنفيذ 

النشاط في ورقة 
العمؿ تنظـ كؿ 

مجموعة ما أنجزنو 
مف عمؿ وتقـو 
بعرضو حتى يتـ 

التوصؿ إلى نتيجة 
 واحدة مشتركة.

 . أىمية المواد الذىنية لمجسـ.-
ينصح بعدـ اإلفراط في تناوؿ 

 الدىوف الحيوانية. 

 
 -التقويم الختامي:

 بم تفسري/
 ييضـ.يحتاج الجسـ إلى السميموز رغـ انو ال  -1

........................................................................................... 
 ينصح باإلكثار مف تناوؿ الحمويات شتاء. -2

........................................................................................... 
  المراىقة بعدـ تناوؿ المكسرات بكثرة.تنصح الفتيات في مرحمة  -3

.......................................................................................... 
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 النشاط البتي/
 اعتاد شخص عمى تناوؿ نوع واحد مف الطعاـ لفترة طويمة ماذا يحدث لو/
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 ورقة عمل
 

 أىميتيا ومصادرىا –واد الغذائية المالموضوع: 
 اليدف: 

 الكشؼ عف الدىوف. 
 المتطمب األساسي:

 .......، ....، .......، ......، .....، .....، .... إلىتصنؼ المواد الغذائية 

 . .....، .......مف األغذية الغنية بالدىوف

 . ......، ...... إلىيمكف تقسيـ الدىوف 

 *. المواد واألدوات/
 أنابيب اختبار –ماء  –إيثانوؿ  –زيت 

 *. خطوات العمل/
 مف الزيت في أنبوب اختبار. 3سـ1ضعي  -1
 مف االيثانوؿ إلى الزيت. 3سـ5اضيفي  -2
 رجي األنبوب بشدة حتى يذوب الزيت في االيثانوؿ. -3
 مف الماء إلى االنبوب. 3سـ2أضيفي  -4

 ........................................................-:المَلحظة -

 ........................................................-:الستنتاج -

 *. استخدمي ما تعممت/
لديؾ انبوبتاف تحتوي إحداىما عمى زيت واألخرى عمى سكر جموكوز كيؼ يمكنؾ التمييز بينيما 

 بالتجربة.
 اليدف: الكشف عن البروتين

 .....، .....تدخؿ البروتينات في تركيب-0
 .  .....، ......مف المواد الغنية بالبروتيف-2

 *. المواد واألدوات/
انابيب  -% 5محموؿ كبريتات نحاس  –محموؿ ىيدروكسيد صوديـو مخفؼ  –زالؿ بيض 

 اختبار
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 *. خطوات العمل/
 (1مف الماء في أنبوب رقـ ) 3سـ2ضعي  -
 (2مف زالؿ البيض في أنبوب رقـ ) 3سـ2ضعي  -
مف محموؿ كبريتات  3سـ2و مف محموؿ ىيدروكسيد الصوديوـ 3سـ2ي إلى كؿ أنبوب أضيف -

 النحاس.
 رجي األنبوبتيف جديًا. -

 *. المَلحظة/
 لوف األنبوب الذي يحتوي عمى الماء ................................ . -
 ........... .لوف األنبوب الذي يحتوي عمى البروتيف " زالؿ البيض " ................. -

 /الستنتاج*. 
 ................................................... .-(:1ما الفائدة مف األنبوب رقـ )

 **. التقويم الختامي/
 .............. بعممية ىضـ جزئي لمنشا في الفـ. إنزيـيقـو  -1
 طاقة.تعتبر ......... ، ........... مف المواد الغذائية المنتجة لم -2
 جـ مف الكربوىيدرات.1جـ مف الدىوف ينتج طاقة ......... مف 1 -3
 تستخدـ البروتينات كمصدر ............. إلنتاج الطاقة في حالة .................... -4
 تعتبر المحوـ والبيض والبقوليات مف األغذية الغنية بػػػػػػ ....................... -5
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 (TBLخطة تدريسية باستخدام استراتيجية التعمم المرتكز عمى الميمة )تنفيذ 
 عمـو عامة المادة: التاسع الصف: المدرسة

 السابع الدرس: األوؿ )الجياز اليضمي( الفصل: (اإلنسافجسـ  أجيزةالثانية ) الوحدة:
أىميتيا  –المواد الغذائية  الموضوع:
 ومصادره

 تاريخ التنفيذ: 1 عدد الحصص:

 تتعرؼ إلى أىمية ومصادر المواد الغذائية اليدف العام:
 قياس المتطمب األساسي المتطمب األساسي

تنقسـ مجموعات المواد الغذائية إلى .......... ،  -1 تعدد انواع المواد الغذائية -1
. ............... ، .................... 

 عمؿ، أدوات النشاط العممي.الطباشير، أوراؽ السبورة،  المصادر والوسائل:

 
 األىداف
 السموكية

 التقويم الخبرات واألنشطة
 دور الطالب/ة دور المعمم/ة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تبين أىمية 
المَلح المعدنية 

 لجسم اْلنسان
 
 
 
 
 

: تحديد مرحمة ما قبؿ الميمة -1
عنواف الدرس والميمة وتحديد 

 .األىداؼ اإلجرائية
مرحمة تنفيذ الميمة: تقـو  -2

المعممة بتقسيـ الطالبات إلى 
مجموعات وتوزيع أوراؽ العمؿ 

 وتقديـ النصائح اإلرشادات.
 
 

تطرح المعممة نذىب صيفًا إلى 
 البحر وتناقش شفويًا: شاطئ

 ا نستخمص مف ماء البحر؟ماذ  -
التي يحتاجيا الجسـ  ما الكميات  -

 مف األمبلح؟
األمثمة عمى  عددي بعض  -

 األمبلح؟
 ما أىمية كؿ منا لمجسـ؟  -

 
 
 

االستماع إلى 
 ارشادات المعمـ/ة

 
 
 
 

تجيب عف األسئمة 
 المطروحة

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أكممي:
يحتاج الجسـ ألمبلح الكالسيـو 
والفسفور بنسبة ....... ، بينما 

 يحتاج لميود والحديد بكميات ......
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 األمراضتوضح 
الناتجة عن 

نقص 
 الفيتامينات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تكشف عمميًا 
 عن الفيتامينات

 
 
 
 
 

تفسر أىمية 
 لمجسمالماء 

 
 
 

( 1وتوجو الطالبات كؿ نشاط )
 الوارد في ورقة العمؿ.

 
تفكر المعممة بصوت عاؿ تكثر 
الحمضيات في فصؿ الشتاء 
جراء الحوار ا لتالي وبنصح تناوليا وا 

 مع الطالبات:
 الحمضيات؟لماذا ينصح بتناوؿ   -
 عمى ماذا تحتوي؟  -
 إنتاج. ىؿ يمكف لمجسـ -

 الفيتامينات؟
 ما أنواع الفيتامينات؟  -
أيف يوجد كؿ نوع مف ىذه   -

 الفيتامينات؟
ماذا يسبب نقص كؿ فيتاميف   -

 ؟األمراضمف 
تخمص ذلؾ في جدوؿ وتطمب 

كماؿ الجدوؿ مف ق بؿ تعبئة وا 
 الطالبات.

( 2توجو الطالبات لتنفيذ النشاط )
الوارد في ورقة العمؿ وتذكر 
الطالبات بأف المعممة موجودة 
 لمساعدتيـ عندما يحتاجونيا

 
 تذكر المعممة قولو تعالى

 "وجعمنا مف الماء كؿ شىء حي "
 واجراء النقاش التالي:

عمى ماذا يدؿ قوؿ تعالى مف   -
 الماء؟

 لجسـ اإلنساف؟ما أىمية الماء   -
ما النسبة المئوية التي شكميا   -

 
 

تشارؾ في المناقشة 
 المطروحة بفاعمية

تكمؿ الجدوؿ بشكؿ 
 صحيح

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تقـو الطالبات بتنفيذ 
النشاط الوارد في ورقة 

وتنظـ كؿ  العمؿ.
مجموعة ما أنجزتو 

مف عمؿ وتقـو 
يتـ بعرضو حتى 

التوصؿ إلى نتيجة 
 واحدة مشتركة.

 
 األسئمةتجيب عف 
 المطروحة

 
 

 اكممي الجدوؿ:

 الفيتامين
 األغذية
 الغنية بو

نقصو 
يؤدي 
 إلى

   (Aأ )
   (Bب )
   (Cج )
   (Dد )
   (Kؾ )

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عممي/
 أىمية الماء لمجسـ

 بـ تفسري/
يحتاج سكاف المناطؽ الحارة إلى 

 كميات كبيرة مف الماء
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 الماء مف جسـ اإلنساف؟
. ينصح بتناوؿ المياه بكثرة في -

 االياـ الحارة؟
مرحمة ما بعد الميمة: تغمؽ  -3

الدرس مذكرة بأىـ النقاط الواردة فيو 
والتأكد مف تحقيؽ األىداؼ المراد 
تحقيقيا وتقديـ التغذية الراجعة  

قات وتشجيع وتعزيز لممتفو 
 األخريات.

 
 -التقويم الختامي:

 الناتجة عف كؿ مف: األمراضما 
 نقص الحديد في المواد الغذائية التي يتناوليا اإلنساف. -1
 نساف.نقص كمية الماء في جسـ اإل -2
 الذي تفرزه بكتيريا األمعاء. B2،  2نقص فيتاميف ب -3

 -النشاط البيتي:
 مف الكتاب المدرسي. 40ص     6، 2،3حؿ س 
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 ورقة عمل
 ومصادرىا أىميتيا –المواد الغذائية الموضوع: 
  اليدف: 

 الكشؼ عف الفيتامينات 
 *. المتطمب األساسي/

 .. ، .............. ، ..................مف أنواع الفيتامينات .......... -
 مف المواد الغنية بالفيتامينات ...................، ..................... -

 *. المواد واألدوات/
 محموؿ اإلندوفينيوؿ، عصير التفاح، عصير البرتقاؿ، أنابيب اختبار، حامؿ أنابيب وقطارة.

 *. خطوات العمل/
 (2)( ، 1رقمي أنبوبيف ) -
  أنبوبمف محموؿ اإلندوفينيوؿ إلى كؿ  3سـ 3اضيفي  -
( باستخداـ القطارة واستمري في ذلؾ حتى يختفي 1أضيفي عصير التفاح إلى األنبوب ) -

 الموف، كـ عدد قطرات التفاح؟
( باستخداـ القطارة واستمري في ذلؾ حتى يختفي 2) األنبوب إلىأضيفي عصير البرتقاؿ  -

 ات البرتقاؿ؟الموف، كـ عدد قطر 
 ............................................ .-المبلحظة: -
 ............................................ .-االستنتاج: -

 استخدمي ما تعممتي/
 ىؿ يحتوي الماء عمى فيتاميف )ج(؟ وضحي إجابتؾ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



199 
 

 (TBLكز عمى الميمة )تنفيذ خطة تدريسية باستخدام استراتيجية التعمم المرت
 عمـو عامة المادة: التاسع الصف: المدرسة

  الثامف الدرس: األوؿ )الجياز اليضمي( الفصل: (اإلنسافجسـ  أجيزةالثانية ) الوحدة:
بعض المشكبلت  الموضوع:

 المصاحبة لمجياز اليضمي
 تاريخ التنفيذ: 1 عدد الحصص:

 اعيا المختمفةتصنؼ المواد الغذائية إلى أنو  اليدف العام:
 قياس المتطمب األساسي المتطمب األساسي

 اذكري حديثًا شريفا يدعو لبلعتداؿ في تناوؿ الطعاـ -1 تذكر حديثًا شريفًا لبلعتداؿ في تناوؿ الطعاـ -1

 الطباشير، الكتب المدرسية، الكراسات، أوراؽ عمؿ.السبورة،  المصادر والوسائل:

 

الىداف 
 السموكية

 التقويم ألنشطةالخبرات وا
 دور الطالب/ة دور المعمم/ة

 
 
 
 
 
 
 

تعدد بعض 
المشكَلت 
الصحية 

المصاحبة 
لمجياز 
 اليضمي

 
 

تذكر أسباب 
تسوس 
 األسنان

 
 
 

عنواف  مرحمة ما قبؿ الميمة: تحديد -1
 الميمة وتحديد األىداؼ اإلجرائيةالدرس و 

 
مرحمة تنفيذ الميمة: تقـو المعممة  -2

بتقسيـ الطالبات إلى مجموعات وتوزيع 
 أوراؽ العمؿ وتقديـ اإلرشادات.

 
مف خبلؿ الحوار الجماعي تفكر الطالبة 

مع مجموعة الطالبات أىـ المشكبلت التي 
 تصيب الجياز اليضمي.

 
 
 
 
 

ممة عمى السبورة االسناف مرآة تكتب المع
 تعكس مدى صحة الفـ.

وتجري حوار ونقاش مع الطالبات وحوؿ 
 مدى صحة العبارة، ثـ تطرح األسئمة التالية

 ؟ما ىي اسباب تسوس األسناف  -
 ما ىي أضراره؟  -

 
 
 

االستماع إلى ارشادات 
 المعمـ/ة

 
 

المشاركة والتواصؿ مع 
المعممة والطالبات في 

التوصؿ ألىـ المشكبلت 
التي تصيب الجياز 

 اليضمي
 
 
 

تشارؾ في الحوار بفاعمية 
وايجابية وتعبر عف أرائيا 

وتطرح اسئمتيا حوؿ 
 الموضوع

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أكممي:
 الصحيةمف المشكبلت 

المتعمقة بالجياز 
اليضمي ............، 

.. ، ................
............ 

عممي/ حدوث تسوس 
 األسناف.

ماذا ينتج عف/ تسوس 
 األسناف.
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توضح 
المقصود 
 بالقرحة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تبين طرق 
عَلج مرض 

 اْلسيال
 
 
 

تذكر طرق 
الوقاية من 

 مرض السمنة

 كيفية المحافظة عمى األسناف؟  -
 

 -تسرد المعممة القصة التالية:
عف سبب  طبيب أمريكي اسمـ، ولما سئؿ

إسبلمو قاؿ: أنا أسممت عمى حديث واحد، 
وعمى أية واحدة!!! قالوا لع ما الحديث؟؟! 
قاؿ: الحديث قولو صمى اهلل عميو وسمـ " 
يحسب ابف آدـ لقيمات يقسمف صمبو، فإف 
كاف ال محالة فاعبًل، فثمث لطعامو، وثمث 
لشرابو، وثمث لنفسو" ولو أف الناس نفذوه 

التالي الطب ما كاد يمرض أحمد وب
الحديث يعالج االمراض بعد وقوعيا فإف 

االسبلـ يعطينا وصفات واقية حتى ال تقع 
مثؿ ىذه األمراض لقولو تعالى: " وكموا 
 واشربوا وال تسرفوا إنو ال يحب المسرفيف "

 وتطرح األسئمة:
 تصاب المعدة بمرض فما ىو؟ -
 ما المقصود بالقرحة؟  -
 ما الذي يسببيا؟  -
 تـ عبلجيا؟كيؼ ي  -

مف خبلؿ الحوار والمناقشة تعرؼ الطالبات 
 اإلسياؿ:

 لماذا يحدث اإلسياؿ؟  -
 ما ىي نتائجو المتوقعة؟  -
 كيؼ يتـ عبلجو؟ -
 

تذكر المعممة الوزف مرتبط بالطوؿ كيؼ 
ذلؾ، زاد الوزف كثيرًا بالنسبة إلى الطوؿ 

ماذا يحدث وتشارؾ الطالبات مع بعضيف 
ي التوصؿ إلى البعض ومع المعممة ف
 المرض، وطرح األسئمة

 كيؼ يصاب االشخاص بالسمنة؟  -
ما ىي المضاعفات الناتجة مف   -

 السمنة؟
تكميؼ الطالبات بحؿ ورقة العمؿ  

 وتذكرىف باف المعممة موجودة لمساعدتيف

 
 

االستماع بانتباه لقصة 
 آرائيفعف  المعممة والتعبير

 حوؿ القصة وعمى ماذا تدؿ 
والمشاركة في اإلجابة مف 

األسئمة التي تطرحيا 
 المعممة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المشاركة في الحوار 
والمناقشة بفاعمية وتذكر ما 

 تعرفو
 
 
 

المشاركة والتواصؿ مع 
بداء  المعممة والطالبات وا 

اآلراء والتوصؿ إلى الحموؿ 
المناسبة وتقـو الطالبات 

 رقة العمؿبحؿ و 

 
 

 بـ تفسري/
. اصابة بعض -

 االشخاص بقرحة المعدة.
. كيؼ يمكف عبلج -

 قرحة المعدة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بـ تفسري/
يصاب بعض االشخاص 

 باإلسياؿ أحيانًا.
عبلج كيؼ يمكف 
 االسياؿ.

 
 بـ تفسري/

معاناة بعض األشخاص 
 مف مرض السمنة.

. كيؼ يمكف عبلج -
 مرض السمنة؟
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مرحمة ما بعد الميمة: تغمؽ الدرس  -3

مذكرة بأىـ النقاط الواردة فيو  وتعزيز 
 يع األخريات.المتفوقات وتشج

 

 
 -التقويم الختامي:

 ماذا يحدث في الحالت اآلتية:
 أصيبت األسناف بالتسوس. - أ

 أصيب شخص برض القرحة.  - ب

 ياؿ لفترة.أصيب شخص باإلس - ت

 النشاط البيتي/
 اختاري احدى مشكبلت الجياز اليضمي واكتبي تقريرًا مستعينة بالمكتبة أو شبكة االنترنت.
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 ورقة عمل
 بعض المشكبلت الصحية التي تواجو الجياز اليضمي المضوع:
 اليدف :

 .تقارف بيف األمراض التي تصيب الجياز اليضمي 
 اآلتي: أكممي الجدوؿ(/ 1نشاط )

 طرق الوقاية منيا العراض سبب الصابة بيا المشكمة الصحية

تساقط  -ألـ في األسناف  األسنانتسوس 
 األسناف

 

 قرحة المعدة
التقميؿ مف تناوؿ   

المواد الحمضية 
 والمالحة

 اْلسيال
إصابة  -تناوؿ مواد سامة

 –االمعاء بالميكروبات 
 حاالت نفسية كالخوؼ

رجة ارتفاع في د –مغص 
 جفاؼ –الحرارة 

 

 السمنة
 –اإلفراط في تناوؿ الطعاـ 

خمؿ في  -مرض وراثي
 عمؿ الغدد الصماء

اتباع العادات الغذائية  
ممارسة  -السميمة
 الرياضة
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 الفصل الثاني: جياز الدوران والميمف
 (TBLتنفيذ خطة تدريسية باستخدام استراتيجية التعمم المرتكز عمى الميمة )

 عمـو عامة المادة: التاسع الصف: مدرسةال
 الخامس الدرس: (الثاني )جياز الدوراف والميمؼ الفصل: (اإلنسافجسـ  أجيزةالثانية ) الوحدة:

 تاريخ التنفيذ: 1 عدد الحصص: الجياز الدوري الموضوع:
 تتعرؼ إلى تركيب الجياز الدوري اليدف العام:

 سيقياس المتطمب األسا المتطمب األساسي
 تعدد بعض أجيزة جسـ اإلنساف -1
تفسر أىمية اتصاؿ الخمبلت بالشعيرات الدموية  -2

 والميمفية

 عددي بعض أجيزة جسـ اإلنساف -1
تتصؿ الخمبلت بشعيرات دموية بػػػ........... وشعيرات  -2

 ليمفية بػػػػػػ...............
 

ة، الكراسات، ، أوراؽ عمؿ، مخطط لمقمب، فيديو قصير عف آلية الطباشير، الكتب المدرسيالسبورة،  المصادر والوسائل:
 عمؿ القمب.

 
 األىداف
 السموكية

 التقويم الخبرات واألنشطة

 دور الطالب/ة دور المعمم/ة
 
 
 
 
 
 
 

توضح تركيب 
 جياز الدوران

 
 
 
 
 

: تقـو مرحمة ما قبؿ الميمة -1
المعممة بتحديد عنواف الدرس 

والميمة وتحديد األىداؼ 
 اإلجرائية

مرحمة تنفيذ الميمة: التييئة  -2
الفية مف خبلؿ توزيع الطالبات 

 وتوزيع أوراؽ العمؿ
تطرح المعممة: ىو جياز يعتبر 

أىـ جياز في جسـ اإلنساف، ألف 
و القمب الذي فيو أىـ عضو، وى

قاؿ عنو النبي صمى اهلل عميو 
وسمـ " إف في الجسد مضغة إذا 
ذا  صمحت صمح الجسد كمو وا 

فسدت فسد الجسد كمو، أال وىي 
 القمب"

 
 
 

االستماع إلى ارشادات 
 المعمـ/ة

 
االستماع لقصة المعممة 

وانتباه وتشارؾ في  بتركيز
المناقشة المطروحة 
 بفاعمية وايجابية.

( الوارد في 1حؿ نشاط )
 ورقة العمؿ

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 أكممي الخارطة المفاىيمية:
 الجياز الدوري يتكوف

 
 

----       ----      --- 
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 تصف القمب
 
 
 
 
 

تبين التركيب 
 الداخمي لمقمب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تشرح آلية عمل 
قدر القمب ت

 عظمة الخالق

وتدير الحوار والنقاش مع 
 الطالبات.

 ما اسـ ىذا الجياز؟ -
 مما يتركب الجياز الدوري؟ -
ما أىمية الجياز الدوري  -

 لئلنساف؟
مثؿ مخطط القمب نعرض وسيمة ت

 ثـ تناقش:
 أيف يقع القمب؟  -
 كـ يبمغ حجمو؟ -
بماذا يحاط جدار القمب؟  -

 ولماذا؟
المعممة التأمؿ في مخطط  تطمب

القمب واإلجابة عف األسئمة التي 
 تطرحيا:

 ما ىو شكؿ القمب؟ -
 مما يتكوف القمب؟ -
ماذا يوجد بيف كؿ أذيف  -

 وبطيف؟
 ما ىي فائدة الصمامات؟ -
ذا يسمى الصماـ الذي ما -

يفصؿ بيف األذيف األيمف والبطيف 
 األيمف؟

ماذا يسمى الصماـ الذي   -
األذيف األيسر  يفصؿ بيف

 والبطيف األيسر؟
عرض فيديو قصير عف آلية 
عمؿ القمب ثـ إجراء النقاش 

 التالي:
 كيؼ يدخؿ الدـ لمقمب؟  -
 ماذا يحدث لجدار األذينيف؟  -

 
المشاركة في المناقشة 
بفاعمية واإلجابة عف 
األسئمة التي تطرحيا 

 المعممة.
 

التأمؿ في المخطط الذي 
يمثؿ القمب بانتباه 

ومبلحظة آجزاءه وتشارؾ 
في اإلجابة عف األسئمة 

 حيا المعممةالتي تطر 
( 3( و)2حؿ نشاط )

 الوارد في ورقة العمؿ.
 
 
 
 
 
 

مشاىدة الفيديو واالنتباه 
لما يعرضو والمشاركة 
بإيجابية في المناقشة 

 المطروحة

 
 
 
 
 

 أكممي:
. يقع القمب في التجويؼ 1
....... بيف ......... ويميؿ .

 جية .......... .
. ال يتجاوزف حجـ القمب 2

 ......... وكتمتو ........ .
 

 بيف: يقارن
صماـ ثنائي          صماـ 

 ثبلثي
 الشرفات              الشرفات

 .....           .........الموقع
 

البطيف األيمف       البطيف 
 األيسر
 السمؾ
 الجدار
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 ما دور البطينيف؟  -
 االنقباضاتماذا تسمى   -

 بجدار األذينيف والبطينيف؟
مرحمة ما بعد الميمة: تغمؽ  -3

الدرس بأىـ النقاط الواردة فيو 
والتأكد مف الوصوؿ إلى النتائج 
المراد تحقيقيا وتقديـ التعزيز 
 لممتفوقات وتشجيع األخريات.

 

 
 التقويم الختامي:

 بم تفسري/
 جدار األذيف أقؿ سمكًا مف جدار البطيف. -1
 جدار البطيف األيسر أكثر سمكًا مف جدار البطيف األيمف. -2
 وجود حاجز عضمي بيف الجية اليمنى واليسرى مف القمب. -3

 النشاط البتي/
 الجسـ والعكس. أجزاءتتبعي رحمة الدـ مف القمب إلى جميع  -1
 قمب دجاجة. تفحصي -2
 احضار تخطيط القمب. -3
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 ورقة عمل
 الجياز الدوري الموضوع:
 اليدف:

 .تكمؿ المخطط المفاىيمي لمجياز الدوري 

 تبيف التركيب الداخمي لمقمب 

 تأممي الرسم التالي لجياز الدوران في اْلنسان وثم أكمل المخطط المفاىيمي التالي: (/1نشاط )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجهاز الدوري

 الدم القلب

مكونات الدم  األوردة

 الخلوٌة

 --------سائل

كرٌات الدم 

 الحمراء
الصفائح  -------------

 الدموٌة
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 تأملي الشكل التالي للقلب ثم أكمل الجدول بحسب المطلوب: (/2نشاط )

 

 
 

 وظٌفة الوعاء الدموي الوعاء الدموي المتصل بها الحجرة

جمع الدم من منطقة الرقبة   األذٌن األٌمن

 والرأس

  الورٌد األجوف السفلً

 نقل الدم إلى الرئتٌن لٌتأكسج  البطٌن األٌمن

  ة االربعةاألوردة الرئوٌ األذٌن األٌسر

نقل الدم إلى جمٌع خالٌا   البطٌن األٌسر

 الجسم

 *. اكتبً اسم المفهوم العلمً/
جرام تضخ الدم إلى جمٌع أجزاء الجسم  450مضخة عضلٌة جوفاء بحجم قٌضة الٌد كتلتها  -

.)................( 
 (/ بـ تفسر/3نشاط )

 جدار البطينيف أكثر سمكًا مف جدر األذينيف. -1
........................................................................................... 

 جدار البطيف األيسر أكثر سمكًا مف جدار البطيف األيمف. -2
........................................................................................... 

 ج عضمي خاص.يتكوف القمب مف نسي -3
....................................................................................... 

 يوجد صماـ بيف كؿ أذيف وبطيف في القمب. -4
........................................................................................... 
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 (TBLخداـ استراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة )تنفيذ خطة تدريسية باست
 عمـو عامة المادة: التاسع الصف: المدرسة

 الثاني الدرس: (الثاني )جياز الدوراف والميمؼ الفصل: (اإلنسافجسـ  أجيزةالثانية ) الوحدة:
 تاريخ التنفيذ: 1 عدد الحصص: قياس سرعة نبضات القمب الموضوع:

 مى المقصود بنبض القمب وتقيس عدد نبضاتو.تتعرؼ ع اليدف العام:
 قياس المتطمب األساسي المتطمب األساسي

 تشرح آلية عمؿ القمب -1
 

 قياس المتطمب السابؽ وضحي آلية عمؿ القمب -1
 

 الطباشير، الكتب المدرسية، أوراؽ عمؿ.السبورة،  المصادر والوسائل:
 

 األىداف
 السموكية

 التقويم الخبرات واألنشطة
 دور الطالب/ة دور المعمم/ة

 
 
 
 
 
 

توضح المقصود 
 بنبض القمب

 
 
 
 
 
 

تقيس عمميًا 
سرعة نبضات 

 قمبيا
 
 

: تقـو المعممة مرحمة ما قبؿ الميمة -1
بتحديد عنواف الدرس والميمة وتحديد 

 .األىداؼ اإلجرائية
ة مرحمة تنفيذ الميمة: التييئة الصفي -2

مف خبلؿ توزيع الطالبات في مجموعات 
 وتوزيع أوراؽ العمؿ

تطرح المعممة السؤاؿ التالي عمى 
 الطالبات:

عندما تشعريف بالخوؼ ماذا يحدث 
 لمقمب؟

عطاء الطالبات فرصة لمتفكير  وا 
 واإلجابة، ثـ تناقش:

 ما المقصود بنبض القمب؟  -
 ما ىي العوامؿ التي تؤثر فيو؟  -
 قمب اإلنساف البالغ؟ـ عدد نبضات ك  -
 

عف طريؽ العرض العممي توضح 
المعممة لمطالبات كيفية قياس نبضات 

 القمب.

 
 
 

االستماع إلى ارشادات 
 المعمـ/ة

 
تفكر الطالبات في السؤاؿ 
المطروح ثـ تجيب عنو 
وتشارؾ في المناقشة 

بفاعمية  المطروحة
 وايجابية

 
 
 
 
 
 

االنتباه والتركيز لمعرض 
العممي مف كيفية قياس 

 
 
 
 

 أكممي :
. المعدؿ الطبيعي 1

لنبضات قمب الشخص 
العادي تتراوح بيف ....... 
نبضة/دقيقة إلى ...... 

 نبضة/دقيقة 
. مف العوامؿ التي تؤثر 2

في عدد نبضات القمب 
.....،....،....،.... 

 
 
 

 بـ تفسري/
يزداد عدد نبضات القمب 
لدى اإلنساف عندما يكوف 
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تقرأ تخطيط 
 لمقمب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تكميؼ الطالبات بتنفيذ النشاط الوارد في 
 ورقة العمؿ

تجمع المعممة مبلحظات الطالبات مف 
عمييف، والتجوؿ  األسئمةخبلؿ طرح 

 بينيف أثناء تنفذ الميمة
 

ار تطمب المعممة مف الطالبات إظي
تخطيط القمب الذي كمفيف بإحضاره في 
الدرس السابؽ ثـ توضح داللة القمـ التي 
جراء النقاش:  تظير في تخطيط القمب وا 

عممي: عدد نبضات قمب الرياضي 
 العادي؟ اإلنسافتختمؼ عف 

يزداد عدد نبضات القمب في األماكف   -
 المرتفعة؟

أييما أكثر نبضات الصغير أـ   -
 الكبير؟ ولماذا؟

مرحمة ما بعد الميمة: تغمؽ الدرس  -3
مذكرة بأىـ النقاط الواردة فيو والتأكد مف 
الوصوؿ إلى النتائج المراد تحقيقيا وتقديـ 

 تعزيز لممتفوقات وتشجيع األخريات.ال

 بنبضات القمب
تشارؾ في إجراء النشاط 

العممي ثـ تبدي 
 مبلحظاتيا ونتائجيا

 
 

تنفيذ ما طمبت المعممة 
بإحضار تخطيط لمقمب 
ومعرفة داللة القمـ التي 
تظير في تخطيط القمب 

وتشارؾ في النقاش 
 سئمةاألواإلجابة عف 

يجابية  بفاعمية وا 

 الة نشاطفي ح
 
 
 
 

 بـ تفسري/
يزداد عدد نبضات القمب 
لدى اإلنساف عندما يكوف 

  .في حالة نشاط
عمي ماذا تدؿ كؿ قمة في 

 تخطيط القمب؟

 
 
 
 
 
 
 
 

 التقويم الختامي:
 بم تفسري/

 العادي أحيانا اإلنسافعدد نبضات قمب يزداد  -1
 ديعدد نبضات قمب الطفؿ الصغير أقؿ مف نبضات اإلنساف العا -2
 العادي اإلنسافعدد نبضات قمب الرياضي اقؿ مف عدد نبضات قمب  -3

 النشاط البتي/
 -ابحثي عف عدد نبضات قمب الحيوانات اآلتية: -

 الجمؿ –الماعز  –األرنب  –الفأر 
 ما العبلقة بيف حجـ الكائف الحي ومعدؿ نبضات قمبو. -
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 ورقة عمل
 : سرعة نبضات القمبالموضوع

 :ليدفا
 ات القمبقياس سرعة نبض 

 : ساعة يد بيا عقرب ثواف أو رقميةاألدوات
 خطوات العمل:

  حيث موقع الشرياف  األخرىاضغطي بأطراؼ أصابع يديؾ عمى باطف مقدمة رسغ اليد
 الكعبري حتى تشعري بوقع نبض القمب.

 .اجمسي عمى كرسي، ثـ قومي بتسجيؿ عدد نبضات القمب في دقيقة 

 يقة ثـ قومي بعد النبضات مرة أخرىقومي بالقفز في مكانؾ مدة نصؼ دق 
 .................................................-*. المبلحظة:
 .................................................-*. االستنتاج:

 استخدمي ما تعممت/
عدد نبضات قمب اإلنساف الرياضي أقؿ مف عدد نبضات اإلنساف  عممي/
 العادي

.......................................................................  
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 (TBLتنفيذ خطة تدريسية باستخدام استراتيجية التعمم المرتكز عمى الميمة )
 عمـو عامة المادة: التاسع الصف: المدرسة

 الثالث الدرس: (الثاني )جياز الدوراف والميمؼ الفصل: (اإلنسافجسـ  أجيزةالثانية ) الوحدة:
 تاريخ التنفيذ: 1 عدد الحصص: الدورة الدموية الكبرى والصغرى الموضوع:

 تميز بيف الدورة الدموية الكبرى والصغرى. اليدف العام:
 قياس المتطمب األساسي المتطمب األساسي

 تذكر وظيفة كؿ مف الشراييف واألوردة -1
 

 لمجسـ. ........ أوعية دموية تنقؿ الدـ مف القمب -1
 ......... أوعية دموية تنقؿ الدـ مف الجسـ لمقمب  -2
 

 السبورة، الطباشير، الكتب المدرسية، أوراؽ العمؿ. المصادر والوسائل:

 
 السموكية األىداف

 
 التقويم الخبرات واألنشطة

 دور الطالب/ة دور المعمم/ة
 
 
 
 
 
 
 

تتبع مسار الدم 
في الدورة الدموية 

 الصغرى
 
 
 
 
 
 
 

: تقـو المعمـ/ة مرحمة ما قبؿ الميمة -1
بتحديد عنواف الدرس والميمة وتحديد 

 .األىداؼ اإلجرائية
مرحمة تنفيذ الميمة: التييئة الصفية  -2

يع الطالبات في مجموعات مف خبلؿ توز 
 وتوزيع أوراؽ العمؿ

 
تطرح المعممة العالـ ابف النفيس عالـ 
 عربي شيير فما ىي أىـ اكتشافاتو:

وتعطي الطالبات الوقت لمتفكير والتوصؿ 
 إلى اإلجابة:

جراء النقاش؟:  -وا 
 نزؼ اصبع يديؾ؟  -

 مرة أخرة نزؼ اصبع القدـ؟
وتتوصؿ إلى أف الدـ يسري في الجسـ 

 كممو.بأ
 وتطرح األسئمة

 
 
 

االستماع إلى ارشادات 
 المعمـ/ة

 
 

التفكير بالسؤاؿ المطروح 
عطاء اإلجابات  وا 

يجابية  والمشاركة بفاعمية وا 
في المناقشة المطروحة 
وابداء مبلحظاتيا عما 

 يطرح.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 -:أكممي
تبدأ الدورة الدموية  -

بػػػػػ........ وتنيي 
 بػػػػػػػػػ............. .

    ←بطيف ايمف - 
 .....     ←الرئوي شرياف

      ←األوردة الرئوية األربعة 
..... 

 
 

 دم

 دم
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تتبع مسار الدم 
في الدورة الدموية 

 الكبرى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شعور  تفسر
اْلنسان بارتخاء 
في العضَلت بعد 
 تناول وجبة دسمة

 

. مف أيف تبدأ الدورة الدموية -
 الصغرى؟.

 . وأيف تنتيي؟-
 . ما ىو خط سيرىا؟-
 . لماذا سميت بالدورة الرئوية؟-

تقـو المعممة باستعراض الدورة الدموية 
 -التالية: األفكارالكبرى مف خبلؿ 

 انقباض البطيف االيسر. .1

عبر  O2اندفاع الدـ المحمؿ ب  .2
و بجميع أجزاء الجسـ األبير ليوزع

 عبر الشراييف والشعيرات الشريانية.

ينتقؿ الدـ بعدىا لؤلوردة خبلؿ  .3
شبكة مف الشعيرات الدموية الوريدية 

 واألوردة.

 يعود بعدىا الدـ لؤلذيف األيمف. .4

 ثـ تطرح األسئمة عمى الطالبات:
 ايف تبدأ الدورة الدموية الكبرى؟مف   -
 وأيف تنتيي؟  -
 رىا؟ما ىو خط سي  -
 لماذا سميت بالدورة الجيازية؟  -
 مف ىو مكتشفيا؟  -
 

 تطرح المعممة السؤاؿ التالي:
 تناولت وجبة دسمة بماذا تشعريف؟
وتستمع إلى إجابات الطالبات ثـ 

 -تناقش:
لماذا يشعر اإلنساف بارتخاء في   -

 العضبلت عند تناوؿ وجبة دسمة؟
لماذا ينصح بعدـ تناوؿ الطعاـ   -

ؿ القياـ بأي نشاط رياضي مباشرة قب
 يتطمب جيدًا كبيرًا؟

 
 
 
 
 

االستماع بانتباه وتركيز 
 إلىلممعممة والوصوؿ 

معرفة مسار الدـ في 
الدورة الدموية الكبرى 

والمشاركة بفاعمية وايجابية 
في المناقشة المطروحة 
مف خبلؿ ما طرحتو 

 ة مف افكار المعمم
حؿ األنشطة الواردة في 

 ورقة العمؿ
 
 
 
 
 
 
 

تجيب الطالبات عف 
السؤاؿ المطروح والتعبير 
عما تشعر بو وتشارؾ في 

المناقشة المطروحة 
 بفاعمية

 
 
 
 
 

 أكممي:
. تبدأ الدورة الدموية -

الكبرى بػػػ...... وتنتيي 
 بػػػػػ....... .

 
       ←. بطيف أيسر-
 
 

رياف األبير       .....        
ديف أجوؼ عموي وري

 وسفمي      ......
 

 -بـ تفسري:
يشعر اإلنساف بارتخاء   -

العضبلت وبالنعاس في 
بعد تناوؿ وجبة طعاـ 

 دسمة.
ينصح الرياضييف بعدـ   -

تناوؿ الطعاـ مباشرة قبؿ 
القياـ بأف نشاط رياضي 

 يتطمب جيدًا كبيرًا.
    

 دم
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مرحمة ما بعد الميمة: تغمؽ الدرس  -3
مذكرة بأىـ النقاط الواردة فيو والتأكد مف 
الوصوؿ إلى النتائج المراد تحقيقيا وتقديـ 

 التعزيز لممتفوقات وتشجيع األخريات.
 

 -التقويم الختامي:
 تسمية الدورة الدموية الصغرى بالرئوية. -1
 تسمية الدورة الدموية الكبرى بالجيازية. -2

 النشاط البيتي/
 بي تقريرًا عف مكتشؼ الدورة الدموية الصغرى والكبرى.اكت
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 ورقة عمل

 الدورة الدموية الكبرى والصغرى المضوع:
 اليدف: 

 تتبع مسار الدورة الدموية الصغرى 

 تتبع مسار الدورة الدموية الكبرى 

 تقارف بيف الدورة الدموية الصغرى والكبرى 

 
 
 
 

 

 خط سير الدورة الدموية الصغرى والكبرى:تتبع بمخطط سيمي  (/1نشاط )

 الرئتيف        دـ مؤكسج 

 دـ غير مؤكسج

 

 البطيف األيمف                                                         األذيف األيسر

 

 جميع خبليا الجسـ                                    

                                                                     دـ غير    مؤكسج            
 البطيف األيسر                                                             األذيف األيمف

            

 الدورة الدموٌة...........................

 الدور الدموٌة...................
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 أكممي المقارنة التالية: (/2نشاط )

 وجو المقارنة
الدورة الدموية الصغرى و 

 )الرئوية(
 الدموية الكبرى )الجيازية( الدورة

 ....................... CO2أكسجة الدـ وتخميصو مف  اليدف منيا

تبدأ من وتنتيي 
 في

 مف البطيف األيسر إلى األذيف االيمف .........................

تتـ بيف القمب والرئتيف حيث يقطع  سبب التسمية
 الدـ خبلليا مسافة قصيرة 

.....................................
. 

           
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



216 
 

 (TBLتنفيذ خطة تدريسية باستخدام استراتيجية التعمم المرتكز عمى الميمة )
 عمـو عامة المادة: التاسع الصف: المدرسة

 الرابع الدرس: (الثاني )جياز الدوراف والميمؼ الفصل: (اإلنسافجسـ  أجيزةالثانية ) الوحدة:
 تاريخ التنفيذ: 1 عدد الحصص: الدـ لموضوع:ا

 مكونات الدـ. إلىأف تتعرؼ  اليدف العام:
 قياس المتطمب األساسي المتطمب األساسي

 تعدد مكونات الدـ -1
 تذكر لوف الدـ -2
 

 يتكوف الجياز الدوري مف ....، .....، ..... -1
 لوف الدـ ............  -2

 الطباشير، الكتب المدرسية، شرائح دـ جاىزة، مجير مركب. السبورة، المصادر والوسائل:

 
 األىداف
 السموكية

 التقويم الخبرات واألنشطة
 دور الطالب/ة دور المعمم/ة

 
 
 
 
 
 

 تعرف الدم
 
 
 
تعدد مكونات  

 .الدم
 
 
 
 
 
 

: تقـو مرحمة ما قبؿ الميمة -1
المعمـ/ة بتحديد عنواف الدرس والميمة 

 وتحديد األىداؼ اإلجرائية
مرحمة تنفيذ الميمة: التييئة  -2

الصفية مف خبلؿ توزيع الطالبات في 
 مجموعات وتوزيع أوراؽ العمؿ

و سائؿ تبدأ المعممة يقوؿ: الدـ ى
الذي يجري داخؿ جسـ  الحياة

اإلنساف والكائنات الحية وال يمكف 
 االستغناء عنو أو العيش بدونو

وتناقش: ما المقصود بالدـ ولمتعرؼ 
عمى مكونات الدـ تكمؼ الطالبات 

( الوارد في ورقة 1بإجراء النشاط )
العمؿ وتذكير الطالبات بأف المعممة 

 ا.وجودة لمساعدتيـ عندما يحتاجونيم
 
 
 

 
 

االستماع إلى 
 ارشادات المعمـ/ة

 
االنتباه والمشاركة 

 والتواصؿ مع المعممة
تنفيذ النشاط الوارد في 

جابة  ورقة العمؿ وا 
األسئمة التي تطرحيا 
المعممة خبلؿ إجراء 

 النشاط 
ثـ تعرض كؿ 
التي  مجموعة النتائج

توصمت إلييا بطريقة 
 واضحة ومنظمة

 
 

 
 
 
 

 -:أكممي
( سائؿ حيوي يجري داخؿ ----)

 األوعية الدموية 
 الدـ يتكوف مف

------         ------- 
 
        .....    ....     ...... 
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تتحقق عمميًا 
لما يحدث لعينة 
دم عند تركيا 
عدة نصف 

 ساعة
 

تعدد خصائص 
خَليا الدم 

 الحمراء
 
 
 
 

توضح أىمية 
الدم الحمراء 

 وشكميا المقعر
 
 
 
 
 
 
 

العرض العممي أماـ الطالبات 
وتوضيح انو عند ترؾ عينة دـ في 
انبوب اختبار تتفضؿ إلى قسميف 

 وتعرض عينة توضح ذلؾ
 

مكونات  إلىبعد إجراء نشاط التعرؼ 
 الدـ ومعرفة خبليا الدـ الحمراء:

 تناقش : 
 كـ يبمغ عدد خبليا الدـ الحمراء؟ -
 يتـ إنتاجيا؟ أيف -
 ىؿ ليا أنوية؟ -
 ما شكميا؟ -
 ما أىميتيا -
 تتكوف خبليا الدـ الحمراء؟ .مما-
 ماذا تعني كممة ىيموجموبيف؟ -
 ما وظيفة خبليا الدـ الحمراء؟ -
لماذا تمتاز خبليا الدـ الحمراء  -

 .بالمرونة وشكميا المقعر
 
مرحمة ما بعد الميمة: تغمؽ  -3

الدرس مذكرة بأىـ النقاط الواردة فيو 
ؿ إلى النتائج المراد والتأكد مف الوصو 

تحقيقيا وتقديـ التعزيز لممتفوقات 
 وتشجيع األخريات.

تصغي إلى شرح 
المعممة باىتماـ ثـ 
تجيب عف األسئمة 

 المطروحة 
 
 

التواصؿ مع المعممة 
وتجيب عف األسئمة 
 المطروحة بفاعمية

 
 
 
 

تجيب عف األسئمة 
 المطروحة بفاعمية

تجيب الطالبات عف 
السؤاؿ المطروح 

والتعبير عما تشعر بو 
ناقشة وتشارؾ في الم

 المطروحة بفاعمية

 
  أنبوبة

 اختبار 
 بيا عينة 

 دـ
  

 أكممي /
 معظـ خبليا الدـ........ -
 ال تحتوي خبليا الدـ الحمراء -

 عمى ......... لذلؾ قيي ......
خبليا الدـ الحمراء  إنتاجيتـ  -

 في.......
خبليا الدـ الحمراء ليا شكؿ  -

.......... 
 

 بـ تفسري/
 أىمية خبليا الدـ الحمراء -
تمتاز خبليا الدـ الحمراء بأنيا  -

 مرنة مقعرة الوجييف
 
  

 
  -التقويم الختامي:

 بم تفسري/
 .الموف األحمر لمدـ -1
 .تكثر خبليا الدـ الحمراء عند سكاف المناطؽ الجبيمة -2
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 النشاط البيتي/
  اييما اصح اف نقوؿ:

 ء أـ كرات الدـ الحمراء؟ ولماذا؟خبليا الدـ الحمرا
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 ورقة عمل
 : الدـالموضوع
 : اليدف

 التعرؼ عمى مكونات الدـ 
 ( 1نشاط )

 المواد واألدوات:
 خبليا الدـ، مجير مركبشرائح جاىزة ل
 خطوات العمل:

 مشاىدة شرائح مصبوغة 
 ...................................................-المبلحظة:
 ...................................................-االستنتاج:

 استخدمي ما تعممت:
 عددي مكونات الدـ
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 (TBLستراتيجية التعمـ المرتكز عمى الميمة )تنفيذ خطة تدريسية باستخداـ ا
 عمـو عامة المادة: التاسع الصف: المدرسة

 الرابع الدرس: (الثاني )جياز الدوراف والميمؼ الفصل: (اإلنسافجسـ  أجيزةالثانية ) الوحدة:
 تاريخ التنفيذ: 1 عدد الحصص: الدـ الموضوع:

 مكونات الدـ. إلىأف تتعرؼ  اليدف العام:
 قياس المتطمب األساسي تطمب األساسيالم

 تعدد مكونات الدـ -1
 تذكر لوف الدـ -2
 

 يتكوف الجياز الدوري مف ....، .....، ..... -1
 لوف الدـ ............  -2

 السبورة، الطباشير، الكتب المدرسية، شرائح دـ جاىزة، مجير مركب. المصادر والوسائل:

 
 األىداف
 السموكية

 التقويم نشطةالخبرات واأل 
 دور الطالب/ة دور المعمم/ة

 
 
 
 
 

تعدد خصائص 
خَليا الدم 
 البيضاء

 
 

تفسر أىمية 
خَليا الدم 
 البيضاء

 
 
 
 

: تقـو المعمـ/ة مة ما قبؿ الميمةمرح -1
بتحديد عنواف الدرس والميمة وتحديد 

 األىداؼ اإلجرائية
مرحمة تنفيذ الميمة: التييئة الصفية  -2

مف خبلؿ توزيع الطالبات في مجموعات 
 وتوزيع أوراؽ العمؿ

التمييد مف خبلؿ تذكير الطالبات 
 بالدرس السابؽ وتناقش:

 مما يتكوف الدـ؟  -
 غ خبليا الدـ البيضاء؟كـ يبم  -
 ىو شكميا؟ ما  -
 ما أىميتيا؟  -
ما عبلقة خبليا الدـ البيضاء   -

 باألمراض البكتيرية؟
 
 
 

 
 
 

االستماع إلى ارشادات 
 المعمـ/ة

تجيب عف األسئمة 
 المطروحة تفاعمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 -:كمميأ

عدد خبليا الديـ  -1
البيضاء......في كؿ 

 مف الدـ 3ممـ1
خبليا الدـ  إنتاجيتـ  -2

 البيضاء في ............
أكبر أنواع خبليا الدـ  -3

 البيضاء ىي .........
 بـ تفسري/

أىمية خبليا الدـ  -1
 البيضاء

 يكثر عدد خبليا  -2
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تعرف الصفائح 
 الدموية

 
 
 
 
 
 
 
 

توضح المقصود 
 بالبَلزما

 
 
 
 
 
 

تعدد مكونات 
 البَلزما

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ساف لجرح في كثيرًا ما يتعرض اإلن
يصاحبيا  مناطؽ مختمفة مف جسمو

ج الدـ مف الخبليا لفترة معينة ثـ و خر 
يتوقؼ الدـ عف الخروج مف الخبليا، فما 

 سبب ذلؾ؟
ف الدـ مف عناصر مختمفة منيا يتكو 

أجساـ صغيرة تساعد في ايقاؼ نزؼ 
 الدـ تسمي الصفائح الدموية، تناقش:

 ؟ما المقصود بالصفائح الدموية   -
 ىؿ ليا أنوية؟  -
 ما أىميتيا؟  -

يتكوف الدـ مف عناصر مختمفة منيا 
أجساـ صغيرة تساعد في ايقاؼ نزؼ 

 وتناقش: الدـ تسمي بالصفائح الدموية
 ؟ما المقصود بالصفائح الدموية

 ما اىميتيا؟
ثـ تكميؼ الطالبات بحؿ األنشطة الواردة 

 في ورقة العمؿ.
 

 تذكر المعممة:
عند ترؾ أنبوب يحتوي عمى عينة دـ 

 نصؼ ساعة ثـ تناقش
 ماذا يحدث؟ -
 ما اسـ الطبقة السفمى؟  -
 ما ىي الطبقة العموية؟  -
 ؟ماذا تحتوي الببلزما مف حجـ الدـ  -
 ماذا تحتوي الببلزما مف مواد؟  -
 كـ تبمغ نسبة الماء في الببلزما؟  -
ما سبب احتوائو عمى أكثر مف مئة   -

 
االنتباه لما تطرحو 
 آرائياالمعممة، وابداء 
 حوؿ ما طرح

تشارؾ في المناقشة 
المطروحة بفاعمية وحؿ 
األنشطة الواردة في ورقة 

 العمؿ
 
 
 
 
 

المشاركة في المناقشة 
المطروحة بفاعمية 

 وايجابية
حؿ االنشطة الواردة في 

 ورقة العمؿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تبدي رأييا في الموضوع 
وتشارؾ في المطروح 

 النقاش بفاعمية

 د المرض.الدـ البيضاء عن
 أكممي:

الصفائح الدموية  -1
 خبليا......األنوية

عدد الصفائح  -2
 3الدموية.......في كؿ ممـ

 مف الدـ
الصفائح  إنتاجيتـ  -3

 الدموية في.......
 عممي/

 أىمية الصفائح الدموية.
 
 

 أكممي /
سائؿ لزج يميؿ لمصفرة  -1

% مف 55بشكؿ حوالي 
 الدـ ىو...... 

زما يحتوي سائؿ الببل -2
عمى أكثر مف مئة مادة 

 مذابة فيو ألنو....
يحتوي الببلزما عمى  -3

.......،.........،..... 
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تستشعر أىمية 
التبرع بالدم 
 دينيًا وصحياً 

 
 

 مادة مذابة فيو؟
تكميؼ الطالبات بحؿ األنشطة الواردة في 

 ورقة العمؿ
 

الدـ سائؿ غالي يكوف رخيصًا فاًء لموطف 
حياة  النقادويطمب دائمًا لمتبرع بالدـ 

 المصابيف
 ؟ما رأيؾ في عممية التبرع في الدـ  -
 
 
مرحمة ما بعد الميمة: تغمؽ الدرس  -3

مذكرة بأىـ النقاط الواردة فيو والتأكد مف 
الوصوؿ إلى النتائج المراد تحقيقيا وتقديـ 

 التعزيز لممتفوقات وتشجيع األخريات.
 

 
 
 
  

 م الختامي:يالتقو 
 اكتبي المصطمح العممي:

 ).........( مواد بروتينية ليا القدرة عمى القضاء عمى البكتيريا -1
 بليا الدـ البيضاء)..........( عممية ابتبلع البكتيريا بواسطة خ -2
 الصفرة تتواجد فيو مكونات الدـ الخموية إلى)..........( سائؿ لزج يميؿ  -3
 )..........( خبليا دـ بيضاء كبيرة الحجة ليا القدرة عمى ابتبلع البكتيريا -4
 جميع مكونات الدـ الخموية  بإنتاج)..........( عضو يقـو  -5

 عممي لما يأتي/
 الدـ عممية صحية يعتبر التبرع في -1
 زيادة عدد خبليا الدـ البيضاء عند اإلصابة باألمراض البكتيرية -2

 النشاط البتي /
 كـ يبمغ حجـ الدـ في جسـ اإلنساف البالغ؟ ىؿ تزيد أو تنقص؟ وضحي ذلؾ. -

 ما ىي وظائؼ الدـ؟ -
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 ورقة عمل
 مكونات الدـ الموضوع:
 األىداف: 

 ا الدـ البيضاء والصفائح الدموية.يالمقارنة بيف كرات الدـ الحمراء وخبل 

  بالببلزماتوضح المقصود. 

 -تأممي أشكال خَليا الدم في الشكل اآلتي ثم أكمل جدول المقارنة الذي يميو:(/ 1نشاط )
 

 
 

 الصفائح الدموية خَليا الدم البيضاء خَليا الدم الحمراء وجو المقارنة

 ................... ................... دم 4مميون خمية/ممم 6.5 العدد

 أجزاء من خَليا .................. .................. الشكل

 11111111111 ليا أنوية متعددة األشكال ................. األنوية

 ايام5 ............... ............... مدة حياتيا

 إلىمن الرئتين  o2نقل  الوظيفة
الجسم وتساىم في 

الجسم إلى  من CO2نقل
 الرئتين

........................ 
.................. 

................... 
................. 

 النخاع العظمي النخاع العظمي .................. نشأتيا

 
 تأممي الشكل المقابل ثم أجيبي: (/2نشاط )

 ة(؟كيؼ تقوـ خبليا الدـ البيضاء بالقضاء عمى البكتيريا )البمعم
................................................................. 
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 (TBLتنفيذ خطة تدريسية باستخدام استراتيجية التعمم المرتكز عمى الميمة )
 عمـو عامة المادة: التاسع الصف: المدرسة

 السادس درس:ال (الثاني )جياز الدوراف والميمؼ الفصل: (اإلنسافجسـ  أجيزةالثانية ) الوحدة:

 تاريخ التنفيذ: 1 عدد الحصص: الجياز الميمفي الموضوع:

 تتعرؼ إلى أجزاء الجياز الميمفي اليدف العام:

 قياس المتطمب األساسي المتطمب األساسي

 تعرؼ القمب -1
 تعرؼ الدـ -2
 

عضو عضمي أجوؼ يقع في التجويؼ الصدري  (  ) -1
 يعمؿ كمضخة لمدـ

 ثيؼ القواـ يجري داخؿ األوعية الدمويةسائؿ حيوي ك (  ) -2

 السبورة، الطباشير، الكتب المدرسية، فيديو قصير مف جياز الميمؼ، لوحة، أوراؽ عمؿ. المصادر والوسائل:

 

 األىداف
 السموكية

 التقويم الخبرات واألنشطة
 دور الطالب/ة دور المعمم/ة

 
 
 
 
 

تعدد أجزاء 
 الجياز الميمفي

 
 
 

توضح أىمية 
 جياز الميمفيال

تميز بين 
السائل المميفي 

والسائل 
 الخموي

 : تقـو المعمـ/ةمرحمة ما قبؿ الميمة -1
بتحديد عنواف الدرس والميمة وتحديد 

 األىداؼ اإلجرائية
مرحمة تنفيذ الميمة: التييئة الصفية  -2

مف خبلؿ توزيع الطالبات في مجموعات 
 .وتوزيع أوراؽ العمؿ

تعرض المعممة فيديو قصير عف الجياز 
الميمفي وتطمب مف الطالبات بعد مشاىدة 

 الفيديو توضيح ما المقصود 
 يفي؟بالجياز الميم  -

 وتناقش شفويًا:
 مما يتكوف الجياز الميمفي؟  -
 ما أىمية ىذا الجياز؟  -

وتكميؼ الطالبات بحؿ األنشطة الواردة 
 في ورقة العمؿ

 عبلـ تحتوي األوعية الميمفية؟  -

 
 
 

االستماع إلى ارشادات 
 المعمـ/ة

 
مشاىدة الفيديو وثـ توضح 
 المقصود بالجياز الميمفي

وتشارؾ في المناقشة 
المطروحة بفاعمية حؿ 

األنشطة الواردة في ورقة 
 العمؿ

 
 
 
 

 
 
 
 
 

أكتبي اسـ المصطمح 
 العممي:

ىو سائؿ عديـ الموف  (  )
 .ألوعية الميمفيةيمؤل ا

 
 
 

 عممي:
الجياز الميمفي في  أىمية

 اإلنساف
 اكممي:
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تفسر وجوب 
اْلسراع في 
وقف النزيف 

الذي يحدث في 
 قنوات الميمف

 
 

توضح أىمية 
 الطحال

 
 تعرف الصفائح 

 الدموية
تصف شكل 
 نخاع العظم

 
تحدد موقع 

الغدة الزعترية 
 في الجسم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ما الفرؽ بيف السائؿ الميمفي و السائؿ   -
 الخموي؟

 أييما يحتوي بروتينات أكثر  -
 

في صورة  تطرح المعممة : أجيب شخص
 ونزؼ وتناقش:

 ؟ما الذي يحدث إذا ترؾ ينزؼ  -
لماذا يجب اإلسراع في وقؼ النزيؼ   -

 الذي يحدث في قناة الميمؼ الرئيسة؟
عرض لوحة لممحقات جياز الميمؼ 

 واعطاء فرصة لمطالبات لمتأمؿ في الموحة
دارة النقاش التالي:  وا 

 صفي موقع الطحاؿ؟  -
 ما أىمية الطحاؿ؟  -
 المقصود بنخاع العظـ؟ما   -
 ما دور نخاع العظـ في الجسـ؟  -
 
 ايف تقع العدة الزعترية؟  -
 ما أىمية الغدة الزعترية؟  -
لماذا تقؿ مقاومة كبار السف   -

 ؟لؤلمراض
تكميؼ الطالبات لحؿ األنشطة الواردة في 

 ورقة العمؿ.
مرحمة ما بعد الميمة: تغمؽ الدرس  -3

ة فيو والتأكد مف مذكرة بأىـ النقاط الوارد
الوصوؿ إلى النتائج المراد تحقيقيا وتقديـ 

 التعزيز لممتفوقات وتشجيع األخريات.

 
 
 
 

تماع لما تقوؿ المعممة االس
وابداء مبلحظاتيا حوؿ 

ذلؾ وتشارؾ في المناقشة 
 .المطروحة بفاعمية

 
التأمؿ في الموحة ثـ تشارؾ 

 في النقاش المطروح
 
 
 
 
 
 

تجيب عف األسئمة 
 المطروحة 

حؿ األنشطة الواردة في 
 ورقة العمؿ

 

تحتوي األوعية الميمفية   -
عمى سائؿ عديـ الموف 

 يسمى......
يجمع الجياز الميمفي   -

سائؿ يمؤل الفراغات بيف 
 الخبليا يسمى.........

يحتوي الميمؼ والسائؿ   -
بيف الخموي عمى 

كمية....... أقؿ مف 
 .ببلزما الدـالخبليا 

 
 

 بـ تفسري/
يشبو الطحاؿ المقبرة في 

 اإلنسافجسـ 
 اكتبي المفيـو العممي:

نسيج رخو نسبيًا يقـو  ( )
خبليا الدـ البيضاء  بإنتاج

 األخرىوجميع خبليا الدـ 
أجساـ دائرية صغيرة  ( )

موجودة عمى طوؿ األوعية 
الميمفية تنقى الميمؼ مف 

 الميكروبات
 طقةالمنغدة تقع في  )(

الصدرية وبداخميا يتمايز 
أحد انواع خبليا الدـ 

البيضاء التي ليا عبلقة 
 بإنتاج األجساـ المضادة
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 :الختاميالتقويم 
 بم تفسري/

 يجب وقؼ النزيؼ بسرعة إذا حدث في قناة الميمؼ الرئيسية في الصدر -1
 تقؿ مقاومة كبار السف لممرض -2
 عف الميكروباتتقوـ العقد الميمفية تنقية الميمؼ  -3

 النشاط البتي/
 في مف حيث الموقع والوظيؼقارني بيف أجزاء الجياز الميم
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 ورقة عمل
 : الجياز الميمفيالموضوع
 األىداف:

  تعدد أجزاء الجياز الميمفي 

 تكمؿ الخارطة المفاىمية لمجياز الميمفي 

 ا والوظيفة تقارف بيف مكونات الجياز الميمفي مف حيث مكاف وجودى 

 تقارف بيف الدـ وسائؿ الميمؼ 

 
 الرقام عميوما تشير  يكل المقابل لمجياز الميمفي في اْلنسان ثم اكتبشتأممي ال (/1نشاط )

1- ................................. 
2- ................................ 
3- ............................... 

4- ................................. 
5- ................................ 
 

اكتبي اسم المفيوم العممي الدال عمى  (/2نشاط )
 العبارات التالية:

  السائؿ الراشح مف الشعيرات الدموية ويتـ تبادؿ المواد والغازات بينو وبيف الخبليا -1

  ما يتبقى مف السائؿ النسيجي ويسير في األوعية الميمفية -2

  بشكؿ جزءًا اساسيًا مف الجياز الميمفي، يقع خمؼ المعدة وتحت الحجاب الحجاز -3

  أجساـ بيضاوية أو دائرية صغيرة تتواجد عمى طوؿ األوعية الميمفاوية -4

غدة تقع في المنطقة الصدرية تحت عظمة القفص تمعب دورًا ميمًا في مناعة  -5
 الجسـ
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 ي:أكممي المخطط اآلت(/ 3نشاط )

 

 

 

 

 

 

 
 

 اكممي المقارنة الذاتية: (/4نشاط )
وجو 

 المقارنة
 الغدة الزعترية نخاع العظم العقد الميمفاوية الطحال

 مكان 
 وجودىا

خمؼ المعدة اسفؿ 
 الحجاب الحاجز

 
 
.------------ 

 
 

في العظاـ المسطحة 
كالجمجمة وعظمة 
 القصص والضموع 

 . العمود الفقري-

 
 
 

 

 
 
 

األنواع المختمفة  إنتاج ---------------- ----------- الوظيفة
 لخبليا الدـ

-----------
.------ 

 لجهاز اللٌمفًا

األوعٌة 

 الدموٌة
-----------

------ 

-----------

--- 

------

---- 

------

----- 

نخاع 

 العظم
------

------

- 
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 أكممي المقارنة التالية/ (/5نشاط )

 سائؿ الميمؼ الدـ وجو المقارنة

  احمر الموف

 نصؼ المحتوى الروتيني لمدـ  المحتوى البروتيني

  يحتوي عمى عوامؿ تجمط امكانية التجمط

 اوعية ليمفية  ينتقؿ فييااألوعية التي 

 
 بم تفسري/ (/6نشاط )

 يتحرؾ سائؿ الميمؼ بكفاءة داخؿ االوعية الميمفية رغـ عدـ وجود مضخة خاصة لميمؼ -1
............................................................................................ 

 كتيرياقدرة العقد عمى تنقية الميمؼ مف الب -2
.......................................................................................... 

 تتيدد حياة اإلنساف بالخطر عند تعرض الوعاء الميمفي في منطقة الصدر لمتمزؽ -3
.......................................................................................... 

 *. ماذا يحدث لمغدة الزعترية عند تقدـ اإلنساف في العمر؟
......................................................................................... 
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 (TBLتنفيذ خطة تدريسية باستخدام استراتيجية التعمم المرتكز عمى الميمة )

 عمـو عامة ادة:الم التاسع الصف: المدرسة
 السابع الدرس: (الثاني )جياز الدوراف والميمؼ الفصل: (اإلنسافجسـ  أجيزةالثانية ) الوحدة:

بعض المشكبلت الصحية  الموضوع:
 المصاحبة لمجياز الدوري

 تاريخ التنفيذ: 1 عدد الحصص:

 تتعرؼ إلى بعض المشكبلت الصحية المصاحبة لمجياز الدوري اليدف العام:
 قياس المتطمب األساسي طمب األساسيالمت

 تعدد مكونات الجياز الدوري -1
 تعدد مكونات الجياز الميمفي -2
 

 مما يتكوف الجياز الدوري -1
 مما يتكوف الجياز الميمفي -2

 السبورة، الطباشير، الكتب المدرسية، جياز قياس ضغط الدـ. المصادر والوسائل:

 
 األىداف
 السموكية

 التقويم طةالخبرات واألنش

 دور الطالب/ة دور المعمم/ة
 
 
 
 
 

تعدد مشكَلت 
 الجاىز الدوري

 
 
 
 
 

تذكر أعراض 
 الذبحة الصدرية

: تقـو المعمـ/ة مرحمة ما قبؿ الميمة -1
ف الدرس والميمة وتحديد بتحديد عنوا

 األىداؼ اإلجرائية
مرحمة تنفيذ الميمة: التييئة الصفية  -2

مف خبلؿ توزيع الطالبات في مجموعات 
 وتوزيع أوراؽ العمؿ

 تصاب أجيزة جسـ اإلنساف باألمراض:
األمراض التي تصيب فما ىي   -

 الجياز الدوري؟
 

ويتـ التوصؿ إلى االجابات مف خبلؿ 
 ار الجماعي مف الطالباتالمناقشة والحو 

 
تسبب أمراض القمب واألوعية الدموية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التفكير في السؤاؿ 
المطروح ومف ثـ تعطي 

 اجابتيا 
والمشاركة في النقاش 

 
 
 
 

 أكممي:
األمراض التي تصيب 

جياز الدوراف........ ، 
........... 

 
 
 

 أكممي/
. أكثر األشخاص إصابة -

بالذبحة الصدرية ........ 

لمشاركة والتواصؿ مع 
المعممة والطالبات في 

التوصؿ ألىـ المشكبلت 
 التي تصيب الجياز الدوري
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توضح المقصود 
بضغط الدم 
النقباض 
 والنبساط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تستشعر نعم اهلل 
 اْلنسانعمى 

 وتحافظ عمييا
 
 
 
 

 إلىأعمى نسبة وفيات في العالـ قد تصؿ 
 % مف حاالت الوفيات:50
 فما سبب ذلؾ؟  -
 ما المرض الناتج مف ذلؾ؟  -
 ما المقصود بالذبحة الصدرية؟  -
 ما ىي اعراض الذبحة الصدرية؟  -
مف ىـ أكثر األشخاص اصابة   -

 ة الصدريةبالذبح
 80/120نسمع كثيرًا بضغط الدـ مثبًل 

 ما المقصود بيذه األرقاـ؟  -
 ضغطلماذا يصاب البعض بارتفاع   -

 الدـ؟
ما األخطار الناتجة عف ارتفاع   -

 ضغط الدـ؟
ب وراء حدوث الجمطات ما الس  -

 وتضخـ القمب؟
حدى تقـو المعممة بقياس ضغط الدـ إل

ياس وتكميؼ الطالبات وتعميميف كيفية الق
 الطالبات بحؿ ورقة العمؿ

 
  

نعـ اهلل عمى اإلنساف كثيرة ال تعد وال 
 تحصى والنقاش مع الطالبات حوؿ ذلؾ 

 
مرحمة ما بعد الميمة: تغمؽ الدرس  -3

مذكرة بأىـ النقاط الواردة فيو والتأكد مف 
الوصوؿ إلى النتائج المراد تحقيقيا وتقديـ 

 خريات.التعزيز لممتفوقات وتشجيع األ

 المطروح بفاعمية 
 
 
 
 

المشاركة في النقاش 
 وفاعمية بإيجابيةالمطروح 

واالنتباه لما تقـو بو 
المعممة، وقياـ الطالبات 

بقياس ضغط الدـ 
 لبعضيف البعض

وحؿ األنشطة الواردة في 
 ؿورقة العم

 
 
 
 
 
 
 
 

المشاركة في النقاش 
 المطروح بفاعمية وايجابية

 
 
 

....... ، 
. مف أعراض الذبحة -

الصدرية ........ ، 
......... ، ......... 

أنواع الجمطات . أخطر -
....... 

 
 أكممي/

. ضغط الدـ االنقباض -
يمثؿ........... بينما 
ضغط الدـ االنبساطي 

 يمثؿ..........
 ماذا يحدث عند/

ترسب الدىوف عمى  -1
جدراف األوعية الدموية 

 الداخمية؟
االنسداد الكامؿ  -2

 لؤلوعية الدموية 
 
 
 

 ؟ما واجبؾ نحو نعـ اهلل
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 ي:التقويم الختام

 بم تفسري/
 أىمية الشرياف التاجي -1

......................................................................................... 
 اصابة البعض بارتفاع ضغط الدـ -2

......................................................................................... 
 دث لو/ماذا يح

 حدوث انبساط في الشرياف التاجي
....................................................................................... 

 النشاط البيتي/
 اذكري بعض الوسائؿ التي تساعد في العناية بصحة الجياز الدوري
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 ورقة عمل

 احبة لمجياز الدوريبعض المشكبلت الصحية المص الموضوع:
  اليدف:

 تتعرؼ إلى بعض المشكبلت الصحية المصاحبة لمجاىز الدوري 
  أكممي (/1نشاط )

مف أعراض الذبحة الصدرية ................... ، ..................... ،  -1
.............. 

 أخطر أنواع الجمطات ىو .................................. -2
 بحة الصدرية بسبب انسداد الشرياف........................تحدث الذ -3
ضغط الدـ لدى الشخص الطبيعي ىو ...............، يمثؿ الرقـ األعمى..............  -4

 والرقـ األصغر .......................
 الصدرية الرجاؿ أكثر مف ............. بعد بموغ .......... مف العمر الذبحةتصيب  -5

 عممي لما يأتي (/2نشاط )
 إصابة بعض األشخاص بمرض الذبحة الصدرية -1

........................................................................ 
 حدوث أمراض ضغط الدـ -2

...................................................................... 
 ارتفاع ضغط الدـ -3

...................................................................... 
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 (TBLتنفيذ خطة تدريسية باستخدام استراتيجية التعمم المرتكز عمى الميمة )
 عمـو عامة المادة: التاسع الصف: المدرسة

 االوؿ الدرس: (الثاني )جياز الدوراف والميمؼ الفصل: (اإلنسافجسـ  أجيزةالثانية ) الوحدة:
 تاريخ التنفيذ: 1 عدد الحصص: الجياز التنفسي الموضوع:

 أف تتعرؼ إلى مكونات الجياز التنفسي اليدف العام:
 قياس المتطمب األساسي المتطمب األساسي

 تعدد بعض أجيزة جسـ اإلنساف -1
 تبيف أىمية البمعـو -2
 

 اإلنسافعددي بعض أجيزة جسـ -1
 أىمية البمعـو -2

 السبورة، الطباشير، الكتب المدرسية، لوحة لمجياز التنفسي، أوراؽ عمؿ. لمصادر والوسائل:ا
 

 التقويم الخبرات واألنشطة السموكية األىداف
 دور الطالب/ة دور المعمم/ة

 
 
 
 
 
 

تفسر أىمية 
 الجياز التنفسي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

: تقـو مرحمة ما قبؿ الميمة -1
المعمـ/ة بتحديد عنواف الدرس 

والميمة وتحديد األىداؼ 
 اإلجرائية

يئة مرحمة تنفيذ الميمة: التي -2
الصفية مف خبلؿ توزيع الطالبات 

في مجموعات وتوزيع أوراؽ 
 العمؿ

تطرح المعممة: عايشنا الحروب 
المتكررة عمى غزة ومف منا لـ 
يقع بالقرب مف منزلو دخاف 

دارة النقاش  متصاعد أثر عمينا وا 
 التالي:

كيؼ كاف تأثير ىذا الدخاف   -
 عميؾ؟

ما ىي الطرؽ التي تستطيع   -
ماية انفسنا مف مف خبلليا ح

 
 
 

االستماع إلى 
 ارشادات المعمـ/ة

 
 

 االستماع إلى المعممة 
المشاركة في النقاش 

 المطروح بفاعمية
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 بـ تفسري/
أىمية الجياز التنفسي في جسـ 

 ؟اإلنساف
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تعدد مكونات 
 الجياز التنفسي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تبين وظائف 
الجياز النف في 
 التنفسي

 
 
 
 
 
 

توضح دور 
البمعوم في الجياز 

 التنفسي
 
 
 

تحدد موقع 
الحنجرة في 

 الجياز التنفسي
 

 االختناؽ؟
 ما الجياز المسؤوؿ عف ذلؾ؟  -
 ما أىمية الجياز التنفسي؟  -

 عرض لوحة لمجياز التنفسي 
 . مما يتكوف الجاىز التنفسي -

وتتوصؿ المعممة مع الطالبات 
بتكويف خارطة مفاىيمية ألجزاء 

الجاىز التنفسي وتكميؼ الطالبات 
الوارد في ورقة  طبحؿ النشا
 العمؿ.

 
التنفس عممية ىامة وضرورية 

 لبقاء اإلنساف
ما ىو العضو المسؤوؿ عف   -

 التنفس؟
 صفي شكؿ وموقع االنؼ؟  -
ما فائدة المادة المخاطة في   -

 الفـ؟
وتكميؼ الطالبات بحؿ النشاط 

 .الوارد في ورقة العمؿ
 

البمعـو مف مكونات الجاىز 
 اليضمي

 يقع؟ فأيف  -
  ؟سيما دوره في الجياز التنف  -

النشاط  الطالبات حؿ  تكميؼ
 الوارد في ورقة العمؿ

 تقع الحنجرة؟ أيف  -
 ماذا يحيط بالحنجرة؟  -
لماذا تعرؼ الحنجرة   -

 بالصندوؽ الصوتي؟

التأمؿ في الموحة 
المعروضة 

ومبلحظتيا بتركيز 
وتشارؾ بفاعمية  بانتباه

في المناقشة 
المطروحة وحؿ 

النشاط الوارد في ورقة 
 العمؿ

 
 
 
 

تشارؾ في المناقشة 
 المطروحة بفاعمية 

 ط الوارد فيوحؿ النشا
 .ورقة العمؿ 
 
 
 
 
 

تشارؾ في النقاش 
وحؿ النشاط الوارد في 

 ورقة العمؿ
 
 
 

 األسئمةاالجاية عف 
 المطروحة 

حؿ النشاط الوارد في 
 مؿورقة الع

 
 اكممي الخارطة المفاىيمية

 الجياز التنفسي
 

 
 ...   ...  ...     الرئتيف    األنؼ

 
 
 
 
 

 ما دور كؿ مف/
 الشعيرات الدموية في االنؼ  -1
 المادة المخاطية -2
 
 
 
 
 
 

 أكممي:
يبطف السطح الداخمي لمبمعـو بمادة 

-.......، ب-مخاطية تعمؿ عمى أ
. ............ 

 
 أكمؿ:

. الحنجرة ممر واصؿ بيف -
..........،......... 

الغضاريؼ التي تحيط  أكثر  -
 بالحنجرة وضوحًا ىو ..........
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تفسر سبب تسمية 
الحنجرة بالصندوق 

 الصوتي
 

ما دور الحنجرة في جسـ  -
 ؟اإلنساف

 
تشرح لمطالبات اختبلؼ صوت 

 الرجؿ عف المرأة
 
 
مرحمة ما بعد الميمة: تغمؽ  -3

النقاط الواردة  الدرس مذكرة بأىـ
فيو والتأكد مف الوصوؿ إلى 
النتائج المراد تحقيقيا وتقديـ 
التعزيز لممتفوقات وتشجيع 

 األخريات.

 
 
 

االستماع لممعممة 
 بإيجابيةوالمشاركة 

 في النقاش المطروح
 

 
 

 بـ تفسري:
 الصوتيتعرؼ الحنجرة بالصندوؽ  -1
 أىمية الحنجرة لئلنساف -2

 
 التقويم الختامي:

 بم تفسري/
 .رفيع بينما صوت الرجؿ غميظ المرأةصوت  -1
 .اىمية لساف الزمار في البمعوـ -2

 ماذا يحدث لو/
 .انسداد الغدد في الجيوب األنفية

 النشاط البيتي/
 .مف الكتاب المدرسي 56فكر ص 
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 ورقة عمل
 التنفسيالجياز  الموضوع:
 اليدف:

 تعدد مكونات الجياز التنفسي. 
 اكممي: /(1نشاط )

 . يقع األنؼ في مقدمة...........1
. يتكوف االنؼ مف ىيكؿ ...... وىيكؿ غضروفي 2

 مغطى........
 . يتكوف التجويؼ األنفي مف شقيف يفصؿ بينيما ...........3
 ............. ، ..،  الداخؿ بمادة ...... يبطف األنؼ مف 4

 يفضؿ التنفس عف طريؽ األنفس عف التنفس بالفـ عممي/
.............................................................. 

 ماذا يحدث عند/
 .بالبكتيرياإصابة الجيوب والغدد األنفية  .1

....................................................... 
 .جز الذي يفصؿ بيف شقي التجويؼ األنفي. تمقي صدمة قوية عمى الحا2

.............................................................. 
 أكممي/ /(2نشاط )

از . .........: قناة مشتركة بيف الجياز اليضمي والجي1
سـ مف المطقة 13بطوؿ  التنفسي، وىي انبوب عضمي يمتد

 ة اليوائية.الخمفية لمفـ وحتى بداية المريء والقصب
 . يبطف البمعـو مف الداخؿ ................2

 عممي/
 يبطف جدار البمعوـ بمادة مخاطية؟ .1

  اليضمي:...............................  في الجياز -

  التنفسي:............................... في الجياز -

 . عدـ مرور الطعاـ إلى الحنجرة أثناء عممية بمع الطعاـ2 -
........................................................................................... 
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 أكممي/ /(3نشاط )
 . تقع الحنجرة في الجزء األمامي مف ..............1
 . يبمغ طوؿ الحنجرة ...............2
 .... تعتبر الحنجرة الممر الواصؿ بيف ............. و ...............3
 . يحيط بالحنجرة عدة غضاريؼ مرتبطة مع بعضيا واسطة عضبلت .......4
. يعتبر الغضروؼ الدرقي اكثر الغضاريؼ الحمقية وضوحًا ويشكؿ بروزىا تحت الجمد بعرؼ 5

........... 
 /عممي

 نجرة باسـ الصندوؽ الصوتي؟. تعرؼ الح1
................................................................ 

 . تفاحة آدـ أكبر حجمًا فيا الذكور مف اإلناث بعد سف المراىقة.2
................................................................ 

 . وظيفة الحنجرة وأىميتيا في الجسـ.3
................................................................ 

 خشف )غميظ( بينما صوت النساء ناعـ )حاد(. صوت الرجاؿ 4
 .........................صوت الرجاؿ خشف:............................ -

 .........................صوت النساء ناعـ:............................. -

 :  . بروز تفاحة آدـ5
........................................................................................... 
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 (TBLتنفيذ خطة تدريسية باستخدام استراتيجية التعمم المرتكز عمى الميمة )
 عمـو عامة المادة: التاسع الصف: المدرسة

 الثاني الدرس: (الثاني )جياز الدوراف والميمؼ الفصل: (اإلنسافجسـ  أجيزةالثانية ) الوحدة:
 تاريخ التنفيذ: 1 عدد الحصص: از التنفسيالجي الموضوع:

 تتعرؼ إلى مكونات الجياز التنفسي اليدف العام:

 قياس المتطمب األساسي المتطمب األساسي

 تعدد مكونات الجياز التنفسي -1
 

 يتكوف الجياز التنفسي
 

----     -----            -----              ------ 

 بورة، الطباشير، الكتب المدرسية، لوحة لمجياز لمرئتيف والقصبة اليوائية، أوراؽ عمؿ.الس المصادر والوسائل:

 
 األىداف
 السموكية

 التقويم الخبرات واألنشطة

 دور الطالب/ة دور المعمم/ة
 
 
 
 
 

تصف شكل 
 القصبة اليوائية 
توضح أىمية 

الحمقات 
الغضروفية في 
 القصبة اليوائية

 
 
 
 

: تقـو المعمـ/ة مرحمة ما قبؿ الميمة -1
بتحديد عنواف الدرس والميمة وتحديد 

 األىداؼ اإلجرائية
ية مرحمة تنفيذ الميمة: التييئة الصف -2

مف خبلؿ توزيع الطالبات في مجموعات 
 وتوزيع أوراؽ العمؿ

 
عرض لوحة تمثؿ القصبة اليوائية 

 والرئتيف، وتناقش شفوياً 
 ما المقصود بالقصبة اليوائية؟  -
 ماذا يحيط بيا؟  -
 ما أىمية الحمقات الغضروفية؟  -
 لماذا غير كاممة االستدارة؟  -

في وتكميؼ الطالبات بحؿ النشاط الوارد 
 ورقة العمؿ.

 
 
 

االستماع إلى ارشادات 
 المعمـ/ة

مشاىدة الموحة والتأمؿ 
 فييا بدقة

االجابة عف األسئمة 
 المطروحة 

حؿ النشاط الوارد في ورقة 
 العمؿ

 
 

تجيب عف األسئمة 
 المطروحة

 
 
 
 
 
 
 
 

 اكتبي المفيـو العممي:
انبوب مرف طولة  ( )

سـ ويقـو بنقؿ 12حوالي 
اليواء مف الحنجرة إلى 

 الرئتيف
 بـ تفسري/

تتكوف القصبة اليوائية مف 
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تبين أىمية 

المخاطة المادة 
المبطنة لمقصبة 

 اليوائية
 

تصف شكل 
 الرئتين

 
 

تصف ترتيب 
الحويصَلت 
اليوائية في 

 الرئتين
 
 

توضح أىمية 
الحويصَلت 

 اليوائية
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ؟بماذا تبطف القصبة اليوائية  -
ما وظيفة المادة المخاطية والشعيرات   -

 ؟الدموية
 
 ايف تقع الرئتيف؟  -
 ما أىميتيا؟  -
ما أىمية النسيج الناعـ المرف   -

 لمرئتيف؟
 ؟ما السبب في الموف الوردي لمرئتيف  -
 ؟ماذا يوجد داخؿ الرئتيف   -
 ؟كيؼ يتـ ترتيبيا  -
 
 
 

 ما أىمية الحويصبلت اليوائية:
 كيؼ يتـ تبادؿ الغازات داخؿ الرئتيف:

 في و الوارد طتكميؼ الطالبات حؿ النشا
 ورقة العمؿ. 
مرحمة ما بعد الميمة: تغمؽ الدرس  -3

مذكرة بأىـ النقاط الواردة فيو والتأكد مف 
الوصوؿ إلى النتائج المراد تحقيقيا وتقديـ 

 شجيع األخريات.التعزيز لممتفوقات وت

 
 

تشارؾ في النقاش 
 المطروح بفاعمية

 
 

تشارؾ في النقاش وحؿ 
 النشاط الوارد في ورقة 

 العمؿ.
 
 
 
 
 
 
 
 

تشارؾ في النقاش وحؿ 
 النشاط الوارد في ورقة 

 العمؿ.
 
 

حمقات غير كاممة 
 االستدارة

 بـ تفسري/
. يبطف القصبة اليوائية -

الداخؿ مادة مخاطية مف 
 وشعيرات دموية

 بـ تفسري/
الموف األحمر الوردي 

 لمرئتيف
 أكممي العبارات األتية: 
. ترتبط الرئتاف بالقصبة -

اليوائية عف طريؽ 
.......... 

. تنتشر في الرئتيف -
مجموعة مف الحويصبلت 
مرتبة بشكؿ ........ ويبمغ 

 عددىا ..............
 
. في الحويصبلت يتـ -

عممية تبادؿ......... بيف 
اليواء ....... عبر 

 ........ التي تحيط بيا.
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 التقويم الختامي:
 بم تفسري/

 . اختبلؼ عدد الحمقات الغضروفية مف شخص آلخر1
.................................................................................... 

 وظيفتيا.. مبلئمة تركيب الرئة ل2
.................................................................................. 

 النشاط البيتي/
 ، مف الكتاب المدرسي.3. حؿ س أ ص -
 بـ تفسري/ الرئة اليمنى أكبر حجمًا مف الرئة اليسرى -
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 ورقة عمل
 : الجياز التنفسيالموضوع
 :اليدف

 ةعمى الرئتيف والقصبة اليوائيتعرؼ ت 
 أكممي/ (1نشاط )

 الرئتيف إلى. ....... انبوب مرف يقـو بنقؿ اليواء مف الحنجرة 1
 ة حوالي .............ي. يبمغ طوؿ القصبة اليوائ2
. يحيط بالقصبة اليوائية ........... حمقة غضروفية كؿ منيا 3

 عمى شكؿ حذوة حصاف.
في نيايتيا إلى  . تتفرع القصبة اليوائية4

................................. 
 عممي/

 . يحيط بالقصبة اليوائية حمقات غضروفية غير كاممة االستدارة1
................................................................. 

 . يختمؼ عدد الحمقات الغضروفية مف شخص آلخر2
............................................................................... 

 أكممي:(2نشاط )
 . تقع الرئتاف عمى جانبي .................1
. ترتبط الرئتاف بالقصبة اليوائية عف طريؽ 2

.................... 
. تتألؼ الرئتاف مف نسيج ..........، مرف 3

 س.قابؿ ......... و ......... اثناء عممية التنف
. تتفرع الشعب القصبية داخؿ الرئتيف إلى تفرعات أصفر فأصغر وينتيي كؿ تفرع بمجموعة 4

............. 
 . تترتب الحويصبلت اليوائية في الرئتيف عمى شكؿ ....................5
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. وظيفة الحويصبلت اليوائية ىي 6
.......................................................... 

 . ال تحتوي الرئتاف عمى نسيج ...............................7
 عممي/

 ؟ع الرئتاف الحركة ذاتياً يط. ال تست1
............................................................ 

 ؟. حركة الرئتين2

............................................................................ 
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 (TBLتنفيذ خطة تدريسية باستخدام استراتيجية التعمم المرتكز عمى الميمة )
 عمـو عامة المادة: التاسع الصف: المدرسة

 الثالث الدرس: (الثاني )جياز الدوراف والميمؼ الفصل: (اإلنسافجسـ  أجيزةالثانية ) الوحدة:
 تاريخ التنفيذ: 1 عدد الحصص: الحركات التنفسية الموضوع:

 تميز بيف عممتي الشييؽ والزفير اليدف العام:
 قياس المتطمب األساسي المتطمب األساسي

 تفسر أىمية الجياز التنفسي -1
 توضح العبلقة بيف الحجـ والضغط -2

 عممي/ أىمية الجياز التنفسي -1
كمما زاد ضغط الدـ ........ الحجة عند ثبوت درجة  -2

 الحرارة
 السبورة، الطباشير، الكتب المدرسية، فيديو قصير، أوراؽ عمؿ. در والوسائل:المصا

 

 األىداف
 السموكية

 التقويم الخبرات واألنشطة
 دور الطالب/ة دور المعمم/ة

 
 
 
 
 

توضح اليدف 
من الحركات 

 التنفسية
 
 
 

 تعرف الشييق
 
 

توضح آلية 
 حدوث الشييق

 

: تقـو المعمـ/ة مرحمة ما قبؿ الميمة -1
بتحديد عنواف الدرس والميمة وتحديد 

 األىداؼ اإلجرائية
مرحمة تنفيذ الميمة: التييئة الصفية  -2

مف خبلؿ توزيع الطالبات في مجموعات 
 وتوزيع أوراؽ العمؿ

عرض فيدو قصير ثـ تجيب الطالبات 
 عف األسئمة المطروحة 

 ؟المطروحة الحركاتمف  اليدؼ ما  -
 ؟ما ىي الحركات التنفسية  -
 ؟ماذا يتـ في كؿ حركة  -
 

 ما المقصود بعممية الشييؽ؟
 
 

إجراء عممية شييؽ   إلىتوجو الطالبات 
 وزفير وتناقش 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عممية شييؽ وزفير  إجراء
 
 
 

 
 
 
 
 

 بـ تفسيري/
 أىمية الحركات التنفسية

 
 اكتبي المفيـو العممي:

عممية يتـ مف خبلليا  ( )
ادخاؿ اليواء المحمؿ 

 سجيف إلى الرئتيف باألك
 اختاري/

في عممية الشييؽ يحدث 
 اآلتي ما عدا:

أ. تنقبض عضمة الحجاب 
 الحاجز

مشاىدة الفيديو بانتباه 
وتركيز ومف ثـ االجابة 

 ألسئمة المطروحةعف ا
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توضح المقصود 
 بالزفير

 
توضح آلية 
 حدوث الزفير

 
 
 
 
 
 

 ماذا يحدث لعضمة الحجاب الحاجز؟ -
 ؟ماذا يحدث لحجـ التجويؼ الصدري -
 ؟ماذا يحدث لمضغط الداخمي -
 ؟ا يحدث لميواءماذ -

 ما المقصود بالزفير؟
 
 

عممية شييؽ  إجراءتوجو الطالبات إلى 
 وزفير وتناقش 

 . ماذا يحدث لعضمة الحجاب الحاجز؟-
 . ماذا يحدث لحجـ التجويؼ الصدري.-
 . ماذا يحدث لمضغط الداخمي.-

 ماذا يحدث لميواء
ص  8توجو الطالبات إلى قراءة نشاط 

 ثـ تعرضو لمطالبات  59
كميؼ الطالبات بحؿ النشاط الوارد في وت

 .ورقة العمؿ
مرحمة ما بعد الميمة: تغمؽ الدرس  -3

مذكرة بأىـ النقاط الواردة فيو والتأكد مف 
الوصوؿ إلى النتائج المراد تحقيقيا وتقديـ 

 التعزيز لممتفوقات وتشجيع األخريات.

 
 

قشة تشارؾ في المنا
 .المطروحة بفاعمية

 
عممية شييؽ وزفير  إجراء

ثـ تشارؾ في المناقشة 
 المطروحة بفاعمية

 قراءة النشاط المطموب
حؿ النشاط الوراد في ورقة 

 العمؿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ب. تنخفض الضموع 
 ألسفؿ 

 ج. يزداد حجـ الرئتيف
د. يقؿ الضغط داخؿ 

 التجويؼ الصدري
 اكتبي المفيـو العممي:

عممية يتـ مف خبلليا  )(
اخراج اليواء المحمؿ 

بثنائي اكسيد الكربوف مف 
 .لرئتيفا

 اختاري/
تحدث عممية الزفير نتيجة 

 لػػػػػػ:
أ. ارتخاء عضبلت 

 الحجات الحاجز
ب. نقصاف حجـ التجويؼ 

 الصدري
ج. زيادة الضغط في 

 الداخؿ
 د. جميع ما سبؽ

 التقويم الختامي:
 -اكممي ما يأتي :

 ......تتـ الحركات التنفسية عمى مرحمتيف ىما ................... ، ............... -

، O2، منيا عمى حوالي.....% O2يحتوي اليواء الداخؿ إلى الرئتيف عمى ..... % -
%.........O2%...... ،CO2. 

 عند ارتخاء عضمة الحجاب الحاجز تحدث عممية ........................ -

 النشاط البيتي/
 مف الكتاب المدرسي. 65ص  4حؿ س  -

 .59قضية لمنقاش ص  -
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 ورقة عمل
 ركات التنفسيةالح الموضوع:
 اليدف:

 تقارف بيف عمميني الشييؽ والزفير 
 تأممي الصور التالية ثم أكممي جدول المقارنة:/  (2نشاط )

 
 

                        
 
 

                                                                    
 

                   عممية الشييؽ                                     
 عممية الزفير

 الزفير الشييق وجو المقارنة

 ........................ ....................... اتجاه حركة اليواء
 في حالة انبساط ...................... حالة عضمة الحجاب الحاجز

 ............................ يندفع إلى األماـ ويرتفع ألعمى حركة القفص الصدري
 ينقص حجمو ......................... حجم التجويف الصدري
 ........................ ..................... الضغط داخل الرئتين

 ........................ تتمدد حالة الرئتين
 ......................... % مف حجـ اليواء21 األكسجيننسبة 

 ..................... %0.04 الكربوننسبة ثاني أكسيد 
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 (TBLتنفيذ خطة تدريسية باستخدام استراتيجية التعمم المرتكز عمى الميمة )
 عمـو عامة المادة: التاسع الصف: المدرسة

جسـ  أجيزةالثانية ) الوحدة:
 (اإلنساف

 الثالث الدرس: (الثاني )جياز الدوراف والميمؼ الفصل:

 تاريخ التنفيذ: 1 عدد الحصص: ت التنفسيةالحركا الموضوع:
 تتعرؼ إلى بعض الظواىر المرتبطة بالجياز التنفسي اليدف العام:
 تتعرؼ آلية تبادؿ الغازات              

 قياس المتطمب األساسي المتطمب األساسي

 تعرؼ السائؿ بيف الخموي -1
 تعرؼ عممية االنتشار -2
 

و عف عممية تبادؿ ....... غاز يتـ التخمص من -1
 الغازات 

........ عممية فيزيائية تنتقؿ فييا الجزيئات مف  -2
 منطقة التركيز العالي إلى منطقة التركيز المنخفض

 السبورة، الطباشير، الكتب المدرسية، فيديو قصير، أوراؽ عمؿ. المصادر والوسائل:

 

 األىداف
 السموكية

 التقويم الخبرات واألنشطة
 دور الطالب/ة معمم/ةدور 

 
 
 
 
 

تعدد بعض 
الظواىر 

رتبطة مال
بالجياز 
 التنفسي 

: تقـو مرحمة ما قبؿ الميمة -1
تحديد عنواف الدرس والميمة المعمـ/ة ب

 وتحديد األىداؼ اإلجرائية
مرحمة تنفيذ الميمة: التييئة  -2

الصفية مف خبلؿ توزيع الطالبات في 
 مجموعات وتوزيع أوراؽ العمؿ

 
ب عرض فيدو قصير ثـ تجي

 الطالبات عف األسئمة المطروحة
تحدث معؾ يوميًا بعض الظواىر 

 
 
 

االستماع إلى 
 ارشادات المعمـ/ة

 
التفكير والمشاركة 
في االجابة عف 
 السؤاؿ المطروح

 

 
 
 
 
 
 

 اختاري:
مف الظواىر المرتبطة 

 بالجياز التنفسي.
-السعاؿ-العطاس-التثاؤب)
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تفسر قيام 
البعض 
 بالتثاؤب

 
 
 

تفسر اْلصابة 
 بالسعال

 
 
 
 

تفسر ظاىرة 
 العطاس
توضح 

المقصود 
 بالزفير

 
توضح مدى 

مَلءمة تركيب 
الحويصَلت 
 مع وظيفتيا

 
 
 

المرتبطة بالجياز التنفسي وتعطي 
البات الوقت الكافي لمتفكير الط

 -وتناقش:
ما ىي الظواىر المرتبطة بالجياز 

 التنفسي؟
 

 ؟اإلنسافلماذا يتثاءب 
 ما اىمية التثاؤب؟

 
 
 . لماذا نسعؿ أحيانًا.-
. ما ىي آلية التخمص مف أسباب -

 تييج األنؼ؟
. تتبعي ىذه األلية عمى مخطط -

 لمجياز التنفسي.
 
 ناً أحيا اإلنساف. لماذا يعطس -
 . ما ىي آلية العطاس-
 . ماذا يخرج في العطاس-

تكميؼ الطالبات بحؿ الوارد في ورقة 
 العمؿ

 
عرض فيديو قصير وتطرح السؤاؿ 

 التالي:
. كيؼ يتبلءـ تركيب وشكؿ -

 الحويصبلت اليوائية مع وظيفتيا؟
. تشرح يكثر وجود الشعيرات -

 الدموية في الرئتيف؟
وارد وتوجيو الطالبات كؿ النشاط ال

 
 
 
 

تشارؾ في المناقشة 
 المطروحة بفاعمية

 
 
 
 

تشارؾ في المناقشة 
 المطروحة بفاعمية 
وحؿ النشاط الوارد 

 في ورقة العمؿ
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاىدة الفيديو 
بانتباه ومف ثـ 

اإلجابة عف األسئمة 
 المطروحة 
شرح  إلىتصغي 

المعممة ثـ تجيب 
 عف األسئمة بفاعمية 

 جميع ما سبؽ(
 
 
 

 اختاري:
ال إراديا  اإلنسافيتثاءب 

عند زيادة تركيز احد 
 الغازات االتية في الدـ 

(H2O-CO2-N2-O2) 
 

 اختاري:
رد فعؿ طبيعي لوجود سبب 

يعمؿ عمى تييج الجياز 
 التنفسي 

-العطاس-السعاؿ-ؤب)التثا
 الغثياف(
 اختاري:

رد فعؿ طبيعي لوجود سبب 
 يعمؿ عمى تييج األنؼ.

-العطاس-السعاؿ-)التثاؤب
 الغثياف(.

 
دخمت درات غبار إلى 

 الجياز التنفسي لشخص ما 
. وضحي اآللية التي -

يتخمص فييا الجسـ مف 
 الذرات

 بـ تفسري/
جدار الحويصبلت اليواية 
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 في ورقة العمؿ
 
 
مرحمة ما بعد الميمة: تغمؽ  -3

الدرس مذكرة بأىـ النقاط الواردة فيو 
والتأكد مف الوصوؿ إلى النتائج المراد 

تحقيقيا وتقديـ التعزيز لممتفوقات 
 وتشجيع األخريات.

حؿ النشاط الوارد 
 في ورقة العمؿ

 
 
 
 

 قة.والشعيرات الدموية رقي

 التقويم الختامي:
 ماذا يحدث لو/

 .في الدـ CO2. زيادة نسبة 1
 .. كانت األغشية داخؿ الحويصبلت اليوائية سميكة2
 

 النشاط البيتي/
 .مف الكتاب المدرسي 66ص 4حؿ س 
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 ورقة عمل
 الجياز التنفسي الموضوع:
 : األىداف

 تعدد بعض الطواىر المرتبطة بالجياز التنفسي 

  المقصود بآلية تبادؿ الغازاتتوضح 

 (1نشاط )
 اكتبي اسم المصطمح العممي - أ

 رد فعؿ طبيعي لوجود سبب يعمؿ عمى تييج الجياز التنفسي (   ) .1

 في الدـ CO2حالة تنتج عف ارتفاع نسبة  (  ) .2

 رد فعؿ طبيعي لوجود سبب يعمؿ عمى تييج داخؿ األنؼ (  ) .3

 -ت اآلتية:ما النتائج المترتبة عمى كل حالة من الحال - ب

 في الدـ بسبب اإلرىاؽ CO2ارتفاع نسبة  .1

............................................................................ 
 وجود درات مف الغبار أو مادة مخاطية زائدة في الجياز التنفسي .2

.......................................................................... 
 وجود تييج داخؿ األنؼ .3

.......................................................................... 
  لحظي األشكال المقابمة ثم أكممي ما يأتي/ (2نشاط )

. أثناء عممية تبادؿ الغازات في الرئتيف، 1
يمر........ مف اليواء إلى الحويصبلت 

..، ثـ يمر عبر اليوائية ويذوب في .........
األغشية الرقيقة لمشعيرات الدموية عف 

 .طريؽ................
مف.......... إلى ...........، ويمر  CO2. أثناء عممية تبادؿ الغازات في الخبليا، يمر 2

O2 .................مف............... إلى.......... عف طريؽ 
 .........يوجد مركز التنفس في .................3
 يتحكـ في تنظيـ عممية التنفس عامبلف ىما ........و........ 42
 . المادة التي تحفز مركز التنفس عمى العمؿ ىي.................5
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 (TBLتنفيذ خطة تدريسية باستخدام استراتيجية التعمم المرتكز عمى الميمة )
 عمـو عامة المادة: التاسع الصف: المدرسة

 السابع الدرس: األوؿ )الجياز اليضمي( الفصل: (الجياز التنفسية )الثاني الوحدة:
تتعرؼ عمى بعض  الموضوع:

 المشكبلت الصحية لمجياز التنفسي
 تاريخ التنفيذ: 1 عدد الحصص:

 تتعرؼ إلى أىمية ومصادر المواد الغذائية اليدف العام:
 قياس المتطمب األساسي المتطمب األساسي

 ند انقباض الحجاب الحاجزتبيف ماذا يحدث ع -1
ماذا يحدث لمقفص الصدري عند انقباض عضمة الحجاب  -1

 الحاجز
 الطباشير، أوراؽ عمؿ، أدوات النشاط العممي.السبورة،  المصادر والوسائل:

 
 األىداف
 السموكية

 التقويم الخبرات واألنشطة
 دور الطالب/ة دور المعمم/ة

 
 
 
 
 
 

تعدد مشكَلت 
 الجياز التنفسي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مرحمة ما قبؿ الميمة: يقـو  -1
المعمـ/ة تحديد عنواف أو موضوع 

الميمة وتحديد األىداؼ الرئيسة بحيث 
تكوف شاممة ومتنوعة واجرائية وتكوف 

ة الميمة عمى صورة حوار ومناقش
 .والرجوع لمصدر المعمومات

مرحمة تنفيذ الميمة: تقـو المعممة  -2
بتقسيـ الطالبات إلى مجموعات وتوزيع 

دارة النقاش.  أوراؽ العمؿ وا 
تطرح المعممة: األمراض التي تصيب 

الجياز التنفسي لئلنساف عديدة 
ومتنوعة وتكثر في فضؿ الشتاء، وىي 
معدية ويعاني منيا الكبار والصغار، 

جيا ميسر إذا حرص المرء عمى وعبل
 الوقاية منيا:

. عددي بعض المشكبلت الصحية -
 بالجياز التنفسي

 
 
 
 
 

 االستماع إلى ارشادات المعمـ/ة
 
 

االستماع لممعممة بانتباه ومف ثـ 
 شة المطروحةالمشاركة في المناق

 
 
 
 

تجيب عف األسئمة المطروحة 
 بفاعمية

 

 
 
 
 
 
 

اذكري بعض مشكبلت 
 الجياز التنفسي

 
 
 
 
 
 

 بـ تفسري/
يصعب القضاء عمى 

البكتيريا المسببة 
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تذكر أعراض 

التيابات القصبة 
 اليوائية

 
توضح آلية 
عَلج األزمة 

 الصدري
 

تفسر حدوث 
 األمفيزيميا

 

 
ما أسباب اإلصابة بالتياب القصبة 

 اليوائية 
 ما ىي أعراض ىذا المرض؟

لماذا يصعب القضاء عمى بكتيريا 
 السؿ؟

 ما المقصود باألزمة الصدرية؟
 كيؼ يتـ عبلج ىذه المشكمة؟

 
 ؟األمفيزيميالماذا تحدث  -
ما ىي االضرار المترتبة عمى  - 

 ؟األمفيزيميا
 
مرحمة ما بعد الميمة: غمؽ الدرس  -3

مذكرة بأىـ النقاط الواردة والتأكد مف 
النتائج وتعزيز المتفوقيف وتشجيع 

 األخريف.

 
 

تجيب عف األسئمة المطروحة 
 بفاعمية

 
 
 
 
 
 

تجيب عف األسئمة المطروحة 
بفاعمية وحؿ النشاط الوارد في 

 ورقة العمؿ
 
 

 لمرض السؿ
 

اختاري االجابة 
 الصحيحة

مرض مزمف يؤدي إلى 
 ضيؽ في التنفس 

نتيجة الرتفاع حساسية 
 الجياز التنفسي

السعاؿ -)السؿ
-األزمة-الديكي

الذبحة -الصدرية
 الصدرية(

مرض ينبج عف تمزؽ 
الحويصبلت اليوائية 
داخؿ الرئتيف وتمؼ 

 أغشيتيا
األزمة -السؿ-األـ)

الذبحة -الصدرية
 الصدرية(

 
 م الختامي:التقوي
 الصدرية والذبحة الصدرية مف حيث السبب واألمراض األزمةبيف قارني/

.................................................................................. 
 بم تفسر/

 وجود مستقببلت عصبية في جدر الحويصبلت اليوائية   -

............................................................................ 

 تقمؿ مف كفاءة تبادؿ الغازات في الرئتيف األمفيزيميا -

........................................................................... 

 النشاط البيتي
 ف الكتاب المدرسي.م 63ص 4س 1س
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 ورقة عمل

 .: الجياز التنفسيالموضوع
  اليدف:
 ف بعض مشكبلت الجياز التنفسيتقارف بي. 
 (1نشاط )

التيابات القصبة  وجو المقارنة
 اليوائية والرئتين

 المفيزيما األزمة الصدرية

ميكروبات خاصة وىي  السبب
 البكتيريا

تمزؽ أغشية الحويصبلت اليوائية في  
الرئتيف نتيجة االلتيابات أو السعاؿ 

 التدخيفالشديد أو 
والنتائج  األعراض

 تبةالمتر 
زيادة انقباض عضبلت  

ضيؽ  -الجياز التنفسي
 في التنفس

ضيؽ -نفس عدد الحويصبلت اليوائية
-زيادة حجـ الغرؼ اليوائية-في التنفس

 نقص كفاءة عممة التبادؿ
 -المضادات الحيوية العاج والوقاية

 شرب السوائؿ
كوقاية يجب االمتناع عف التدخيف  

 وممارسة الرياضة

 يأتي: أكممي ما(/ 2نشاط )
 . تنتج االلتيابات بواسطة......................1
. مف أعراض االلتيابات............. و..................... و................ 2

 و...........
 تيابات بواسطة ........................ و..........................ل. تتـ معالجة اال3
اإلنساف ....................... وتسببو . مف أخطر االلتيابات لدى 4

........................ 
 . تسبب األزمة الصدرية في ارتفاع ..................................5
. تتـ معالجة األزمة الصدرية واسطة أدوية خاصة تعمؿ عمى .................... ويتـ 6

 أخدىا بواسطة ........................
 دث تمزؽ الحويصبلت اليوائية نتيجة ................. و ........................ يح7
نقص كفاءة عممية................ نتيجة النقص في  إلى. يؤدي تمزؽ الحويصبلت اليوائية 8

.................... 
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 (: تسييل ميمة باحثة5ممحق رقم )

 

 
 


