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 اإلهـــداء
  

  .rإلى الحبیب المصطفى سید الخلق أجمعین رسولنا الكریم محمد  ×
إلى من جعل اهللا الجنة تحت أقدامها، ذلك النبع الصافي والعطاء الذي یفیض  ×

   خیر الثواب. المولى وجزاكِ  رعاكِ الغالیة ... بال حدود أمي 
قاءك وألبسك ثوب الغالي أطال اهللا برأسي عالیًا افتخارًا به أبي  إلى من رفعتُ  ×

  .العافیةالصحة و 
وجي العزیز له معي كل الخطوات وذلل لي الصعاب ز  اإلى من ساندني وخط ×

  .مني كل حب واحترام
 ...من رآهم قلبي قبل عیناي، إلى من هم أنقى من البرد وأبیض من الثلج ×

  فلذات كبدي أبنائي األحبة حفظهم اهللا ورعاهم.
سندًا لطموحي وعونًا لنجاحي عمي وعمتي أطال اهللا بقاءهم إلى من كانوا  ×

  وجزاهم عني خیر الجزاء.
  . ربي أخي الغالي وأخواتي الحبیباتإلى أحبة قلبي ونور د ×
وعال وأسماء إلى صدیقاتي وأخواتي في اهللا إیمان ومریم وفاطمة ورنا وحنان  ×

  .ناهللا ورعاه نحفظه
لى كل من كان له دور في إتمام إ ...جمیع األهل واألقارب واألصدقاءإلى  ×

  .بعیدرسالتي من قریب أو 

  إليهم مجيعاً أهدي هذا العمل
  

  ةالباحث
  نانا محمد جندیة



 ـــ   تـــ  
 

    الشكر والتقدير  

  

والصالة والسالم على أشرف المرسلین سیدنا محمد وعلى من وااله بإحسان  ،الحمد هللا رب العالمین
 إِنَّ  َكَفْرُتمْ  َولَئِنْ  َألَِزيَدنَُّكمْ  َشَكْرُتمْ  َلئِنْ  َربُُّكمْ  َتَأذَّنَ  َوإِذْ ﴿لى:تعااهللا ل و ق وانطالقًا من ،إلى یوم الدین

هذا البحث غمار الذي هداني للخوض في تعالى هللا أحمد ا) فإنني 7إبراهیم: ( ﴾ َلَشِديد َعَذاِيب 
  والشكر.والحمد، وٕالیه یرجع الفضل وأعانني على إتمامه، فله المنة 

یل الشكر إنني أتقدم بجز " فال یشكر اهللا من ال یشكر الناس" rن قول النبي وانطالقًا م
وأخص بالشكر أعضاء  ،الجامعة اإلسالمیةالغراء  يامعتالشامخ ج حواالمتنان إلى ذلك الصر 

  .فجزاهم اهللا كل خیر واستفدت من خبراتهم ،الهیئة التدریسیة في كلیة التربیة الذین نهلت من علمهم
 ةالفاضل مشرفتيعلى الرسالة من كان لي فخر إشرافها الخاص إلى وأوجه شكري 

القیمة، فتحیة صبحي اللولو التي أكرمتني بسعة صدرها وحسن تعاملها بإرشاداتها / الدكتورة
فجزاها اهللا  ،العقبات يالغ األثر في تذلیل المصاعب وتخطوالتي كان لها بوتوجیهاتها السدیدة، 

   بها وبعلمها.، ونفع اهللاعني خیر الجزاء
  / المناقشةلجنة كما أتقدم بجزیل الشكر والعرفان لعضوي 

  (مناقشًا خارجیًا)  حفظه اهللا لدكتور / عبداهللا عبد المنعم ا
  (مناقشًا داخلیًا)        حفظه اهللالدكتور/ صالح الناقة  ا

إثراًء قوة وأفضل بوضع بصماتهما البارزة لتخرج أكثر وتكرمهما  هذه الرسالة،لتفضلهما بمناقشة 
  .مني كل احترام وتقدیر افلهم

عمریهما ومتعهما بالصحة كما أتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى والدّي الغالیین أطال اهللا 
الذي تحمل الكثیر  خلیل /كما یسعدني أن أتقدم بالشكر وخالص االمتنان لزوجي الحبیب، والعافیة

  .امتنانذا العمل فله مني كل حٍب و نجاز هإمن أجل 
بالتوفیق والنجاح  ن لم یبخال علّى بالدعاء ليَ یأتقدم بالشكر إلى عمي وعمتي اللذكما 

إلى السادة المحكمین الذین الشكر موصول كذلك ، و الرأي فلهما مني كل شكٍر وتقدیروسداد 
 یسرى أبو جحجوحاألستاذة/ ٕالى مدیرة مدرسة العباس و ، داتهماستفدت من علمهم ونصائحهم وٕارشا

إلى  ، وكذلك كل شكري وتقدیريالتي مدت لى ید العون والمساعدة أثناء الدراسة وخالل تطبیقها
  ، حتى وصلت إلى صورتها البهیة.راج الرسالةجمیع من ساهم في إخ
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فهذا جهد بشري یعتریه كل ما یعتري أى جهد ، وأخیرًا دعواى أن الحمد هللا رب العالمین
  ة البشر، ذلك من سمف، وٕان قصرت فمن نفسي والشیطان فإن أصبت فمن اهللا تعالى،، آخر

 هِ یومِ  في مهب أحدُ َكت ما هأنّ  رأیتُ  ي(إنّ وصدق قول عماد األصفهاني : ،وحسبي القول أني اجتهدت
 لكان هذا قدم وولَ  ،نحسَ تَ یسْ  انَلكَ  ذاكَ  زیدَ  َولو ،َأحسن انكَ ل ُغیر هذا ه، لوَغدِ  في قالَ  إال كتاباً 

 لةمجُ  على قصِ النَّ  استیالء على وهودلیلٌ  العبر، أعظمِ  من وهذا، أجمل َلكان ذاك كُترِ  ولو، أفضل
  ).البشر

  

  نانا محمد جندیة/ ةالباحث
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  ملخص الدراسة
المدخل البصري المكاني أحد مداخل التربیة العلمیة التي تلعب دورًا بارزًا في تنمیة  یعد

ومن هذا المنطلق تهدف  شودة من العملیة التعلیمیة،المنمهارات التفكیر المختلفة وتحقیق األهداف 
مهارات ما وراء  بعض لى أثر استخدام المدخل البصري المكاني في تنمیةإالتعرف الدراسة الحالیة 

   .المعرفة بالعلوم  لدى طالبات الصف الثامن األساسي

  :آلتياإلجابة عن السؤال الرئیس امن خالل وبذلك تتحدد مشكلة الدراسة 

مهارات ما وراء المعرفة بالعلوم  لدى بعض أثر استخدام المدخل البصري المكاني في تنمیة ما 
  طالبات الصف الثامن األساسي ؟

  : ةاآلتین السؤال الرئیس األسئلة الفرعیة مویتفرع 

 ما مهارات ما وراء المعرفة المراد تنمیتها لدى طالبات الصف الثامن األساسي؟ -1

ین متوسطي درجات ب ( α≤ 0.05)إحصائیة عند مستوى داللة  هل توجد فروق ذات داللة -2
التجریبیة وقریناتهن في المجموعة الضابطة في اختبار مهارات ما وراء  طالبات المجموعة

 المعرفة؟

بین متوسطي درجات ( α≤ 0.05) هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  -3
لتجریبیة وقریناتهن في المجموعة الضابطة في الطالبات مرتفعات التحصیل في المجموعة ا

 اختبار مهارات ما وراء المعرفة؟

بین متوسطي درجات  ( α≤ 0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  -4
الطالبات منخفضات التحصیل في المجموعة  التجریبیة وقریناتهن في المجموعة الضابطة في 

  فة؟اختبار مهارات ما وراء المعر 

حیث ، ولتحقیق أهداف الدراسة قامت الباحثة بإعداد اختبار لقیاس مهارات ما وراء المعرفة
 من للتأكد المحكمین من مجموعة على عرضه تم وقد ،) بندًا اختیاریاً 50ن االختبار من (تكوَّ 

تم تطبیقه على عینة استطالعیة لحساب معامالت الصدق حیث  ،للتطبیق صدقه وصالحیته
  ومن ثم تم تطبیقه على المجموعتین التجریبیة والضابطة قبلیًا وبعدیًا.، والثبات

) طالبة من طالبات 80من ( مكونةتم تطبیق الدراسة على عینة  ولتحقیق أغراض الدراسة
، وقد تم اختیار المدرسة بطریقة قصدیة الصف الثامن األساسي من مدرسة العباس األساسیة (أ)،

إحداهما تمثل المجموعة التجریبیة وعدد  ؛نة من شعبتینوالمكوّ ، منها وتم اختیار عینة الدراسة
  طالبة. )40واألخرى تمثل المجموعة الضابطة وعدد طالباتها ( ،طالبة )40طالباتها (
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وقد اعتمدت الباحثة في دراستها المنهج شبه التجریبي وذلك لدراسة أثر المتغیر المستقل 
حیث تدرس  ،مهارات ما وراء المعرفةمتغیر التابع وهو وهو المدخل البصري المكاني على ال

 بینما تتلقي المجموعة الضابطة تدریساً  ،لتجریبیة باستخدام المدخل البصري المكانياالمجموعة 
 الباحثة استخدمت الدراسة فرضیات صحة من للوحدة الدراسیة بالطریقة العادیة. وللتحقق

 إیتا مربعو  مستقلتین، مجموعتین بین للفروق وتیني نما واختبار مستقلتین. لعینتین )ت(اختبار
  .األثر حجم لقیاس

  : اآلتیةوقد توصلت الدراسة إلى النتائج 

بین متوسطي درجات  ( α ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  -1
مهارات ل البعدي ختباراالطالبات المجموعة التجریبیة وقریناتهن في المجموعة الضابطة في 

  .لصالح المجموعة التجریبیة ما وراء المعرفة

بین متوسطي درجات  ( α ≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  -2
الطالبات مرتفعات التحصیل في المجموعة التجریبیة وقریناتهن في المجموعة الضابطة في 

 .موعة التجریبیةلصالح المج مهارات ما وراء المعرفةل البعدي ختباراال

بین متوسطي درجات  ( α ≤ 0.05)ةات داللة إحصائیة عند مستوى داللتوجد فروق ذ -3
الطالبات منخفضات التحصیل في المجموعة  التجریبیة وقریناتهن في المجموعة الضابطة في 

  .لصالح المجموعة التجریبیة مهارات ما وراء المعرفةالبعدي لختبار اال

استخدام المدخل  بضرورة الباحثة توصي نتائج من الدراسة نهع أسفرت ما ضوء فيو 
والعمل على عقد دورات تدریبیة ، البصري المكاني في تعلیم العلوم كأحد أسالیب التعلم الفعالة

لما لها من  ،للمعلمین لتدریبهم على استخدام المداخل التدریسیة الحدیثة كالمدخل البصري المكاني
  ات التفكیر المختلفة وخاصة مهارات ما وراء المعرفة.دور كبیر في تنمیة مهار 
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Abstract 

The Visual-Spatial Approach is one of the scientific approaches that 
has significant role in developing different thinking skills and achieving the 
desired aims of the educational process. Therefore, this study aims at 
identifying the effect of using Visual-Spatial approach in developing 
science metacognitive skills of 8th grade female students. 
Study problem was determined in the following main question: 
What is the effect of using visual-spatial approach in developing 
metacognitive skills of 8th grade female students in Science? 
And the following are the secondary questions: 

1. What are the metacognitive skills intended to be developed for 8th grade 
students? 

2. Are there statistical differences at level (0.05 ≥ α) between marks 
average of both experimental and control groups in the metacognitive 
skills test? 

3. Are there statistical differences at level (0.05 ≥ α) between marks 
average of students with high acheivement in both experimental and 
control groups in the metacognitive skills test? 

4. Are there statistical differences at level (0.05 ≥ α) between marks 
average of students with low acquisition in both experimental and 
control groups in the metacognitive skills test? 

To fulfill study goals, the researcher prepared a test to measure 
metacognitive skills. It consisted of 50 multiple choice items and they were 
reviewed by a committee to check their validity and reliability for 
application. Then, the test was applied on a pilot sample according to 
validity and reliability standards, and after that it was conducted (pre and 
post) on both experimental and control groups. Study sample included 80 
students from the 8th grade at Al Abas Basic School (A) and the school was 
intentionally selected. The researcher divided the students equally on both 
groups (experimental and control) to achieve her study. 

The study adopted the quasi-experimental method to examine the 
effect of the independent variable, which is the visual-spatial approach, on 
the dependent variable, which are metacognitive skills. The experimental 
group was taught by the visual-spatial approach, while the control one 
received ordinary teaching. To verify study assumptions, the researcher 
used T-test for two independent samples, Mann-Whitney test for 
differences between two independent groups, and Eta-squared to measure 
the effect size.        
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Study results:  
1. There are statistical differences at level (0.05 ≥ α) between marks 

average of both experimental and control groups in the metacognitive 
test infvour of experimental group. 

2. There are statistical differences at level (0.05 ≥ α) between marks 
average of students with high acquisition in both experimental and 
control groups in the metacognitive test infvour of experimental group . 

3. There are statistical differences at level (0.05 ≥ α) between marks 
average of students with low acquisition in both experimental and 
control groups in the metacognitive test infvour of experimental group . 

Study recommendations: 
1. Adopt visual-spatial approach as an effective teaching method. 
2. Hold training courses for teachers to train them on using modern 

teaching approaches as the visual-spatial due to its important role in 
promoting different thinking skills, particularly metacognitive.  
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  المحتویاتقائمة 

  رقم الصفحة  الموضوع

  أ  آیة قرآنیة

  ب  اإلهداء

  ت  شكر وتقدیر

  ج   باللغة العربیة ملخص الدراسة

Abstract خ  

  ذ  المحتویات قائمة 

  ش  قائمة الجداول

  ض  قائمة األشكال 

  ط  قائمة المالحق

  الفصل األول
  خلفیة الدراسة

  2  مقدمة

  6  مشكلة الدراسة

  6  فرضیات الدراسة

  7  أهداف الدراسة

  7  سة أهمیة الدرا

  8  مصطلحات الدراسة

  8  حدود الدراسة

  الفصل الثاني
  اإلطار النظري

  11  المحور األول: مداخل التربیة العلمیة
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  رقم الصفحة  الموضوع

  14  المدخل البصري المكاني المحور الثاني: 

  14  تعریف المدخل البصري المكاني

  15  أسس المدخل البصري المكاني

  21  مأهمیة المدخل البصري المكاني في تدریس العلو 

  22  آلیة التدریس بالمدخل البصري المكاني

  25  مصطلحات ذات صلة بالمدخل البصري المكاني

  26  سلبیاته، ممیزاته وسائل تنمیته،، مهاراته التفكیر البصري،

  29  الفرق بین المدخل البصري والتفكیر البصري

  29  بهالوسائل واالستراتیجیات المرتبطة ، قدراته الذكاء البصري المكاني،

القدرة المكانیة،سمات وخصائص األفراد ذوو القدرة المكانیة،المتغیرات الني تؤثر 
  بها

32  

  34  مهاراته، أهمیته، التصور البصري

  35  الفرق بین التخیل البصري والتفكیر البصري

  36  التصور البصري المكاني في القرآن الكریم والسنة

  41   .ةمهارات ما وراء المعرف :المحور الثالث

  42  تعریفات ما وراء المعرفة

  44  الفرق بین المعرفة وما وراء المعرفة

  46  مكونات ما وراء المعرفة 

  52  عالقة التفكیر بعملیات ما وراء المعرفة

  52  مهارات ما وراء المعرفة 

  53  تعریف مهارات ما وراء المعرفة 

  58  تعلیم مهارات ما وراء المعرفة 
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  رقم الصفحة  الموضوع

  59  بتنمیة مهارات ما وراء المعرفة من خالل التعلم النشطدواعي االهتمام 

  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

  61  دراسات تتعلق بالمدخل البصري المكاني المحور األول:

  65  التعلیق على دراسات المحور األول

  67  دراسات تتعلق بالتفكیر البصري المحور الثاني:

  73  التعلیق على دراسات المحور الثاني

  75  دراسات تتعلق بمهارات ما وراء المعرفة المحور الثالث:

  83  التعلیق على دراسات المحور الثالث

  85  تعقیب عام على الدراسات السابقة

  الفصل الرابع
  إجراءات الدراسة

  88  منهج الدراسة

  89  مجتمع الدراسة 

  89  عینة الدراسة
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  الفصل األول
  خلفية الدراسة 

  مقدمة :
وتتعدد وسائل ، بعد یوم إذ تتزاید المعرفة یوماً ، هائالً  معرفیاً  یشهد القرن الحالي انفجاراً 

من أجل  اً كبیر  كما تشهد مصادر المعرفة تنوعاً ، على فئة دون أخرى ولم تعد حكراً ، الحصول علیها
  .الت المتنوعة التي تواجه البشریةحل المشك

مما یستلزم ، لذلك لم یعد بمقدور المؤسسات التعلیمیة اإلحاطة بكل ما یستجد من أمور
على مواجهة المشكالت التي تعترضه والتكیف  قادراً  بصورة تجعل منه مفكراً  إعداد المتعلم إعداداً 

ما یحتم على األفراد امتالك مقومات الحیاة العلمیة والعملیة م، وٕایجاد الحلول المناسبة لها ،معها
من خالل التفكیر العلمي السلیم الذي یسهم في تنمیة طاقات اإلبداع بعیدًا عن الحفظ والتلقین 

وتحویلها إلى معرفة  ،وبرمجة العقول والخروج من ثقافة تلقي المعلومة إلى تلقي بنائها ومعالجتها
قات وظواهر تمكنه من االنتقال من مرحلة المعرفة إلى مرحلة ما وراء تتمثل في اكتشاف عال

  المعرفة أى مرحلة التفكیر في التفكیر.

وٕاذا ، لمدة عام فقم بتنمیة الحبوب إذا أردت أن تحقق رخاءً  :وثمة حكمة تربویة تقول 
 حقق رخاءً وٕاذا أردت أن ت، أردت أن یكون الرخاء لمدة عشر سنوات فإن علیك أن تنمي األشجار

فاإلنسان هو وسیلة التنمیة وأداتها  ل المجتمع فعلیك أن تنمي اإلنسان،ئة عام في كالفترة م
والتعلیم هو ركیزة التنمیة البشریة والقوة الدافعة وجواز السفر للمستقبل في ضوء شح  ،وغایتها

 لحیاةوالقوة هي ا، رفة سلطة وقوةوالمع، والتعلم أساس المعرفة، الموارد الطبیعیة
  .)10:2010(زیتون،

یجابیة مرغوبة تربویًا إفالتربیة عملیة مخططة ومقصودة تهدف إلى إحداث تغییرات 
وهذا یتطلب من المعلم، ومعلم العلوم بشكل  وتفكیره ووجدانه، واجتماعیًا في سلوك المتعلم كمواطن،

بقصد ، المتعلم بشخصیته ووجدانه وٕابداعًا یتناول، وجهدًا تعلیمیًا وتربویًا ممیزاً  ،خاص فكرًا سلیماً 
  ).5:1994(زیتون،الوجدان وتكوین الشخصیة السلیمة  إنماء الفكر وتهذیب

وخاصة  ،وقد ازداد االهتمام بتدریس العلوم لیواكب تطلعات العصر وٕامكاناته المختلفة
لربط بین وا، ومثقف قادر على مواكبة التطورات الحدیثة في عالم العلم والمعرفة إعداد جیل واعٍ 

  والقدرة على حل المشكالت التي تواجهه. ،جمیع أنواع المعارف التي تسهم في تنمیة التفكیر
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تحدید طرق وطرق التدریس عدیدة ومتنوعة إلى حد كبیر مما جعل من الصعوبة بمكان 
، وذلك لكثرة التداخل والتشابه بین هذه الطرق، تصلح لكل المواقفمعینة بشكل علمي قاطع 

منها ، في موقف تعلیمي معین، ل العدیدة التي یتم على أساسها اختیار الطریقة المناسبةوللعوام
  ).129:2009(عادل،ص المتعلمین وأهداف تدریس المادة طبیعة موضوع الدرس وخصائ

وتبرز أهمیة طرائق واستراتیجیات التدریس في الدور الذي یمكن أن تؤدیه في تنمیة 
مما یستدعي التحول من  ،وتطویر استعدادات الطالب وٕامكاناتهمالقدرات العقلیة والتفكیریة 

على المعلم باعتباره العنصر األهم في الموقف التعلیمي إلى التي تركز استراتیجیات التدریس 
  االستراتیجیات التي تركز على المتعلم باعتباره محور العملیة التعلیمیة .

م بالمعلومات والخبرات واألنشطة فال یمكن تعلیم الطالب بدون طریقة جیدة تزوده
ولذلك على المعلم أن یختار الطریقة المناسبة التي یقدم من ، وتساعدهم على تبادل األفكار واآلراء

  .)76:2009(عادل، تساعدهم في كشف اإلجابات الصحیحةخاللها المعلومات والخبرات و 

ل تدریسیة حدیثة من للبحث عن استراتیجیات ومداخ بشكل جادلذلك عمل علماء التربیة 
  وكیف یتعلم للوصول إلى المعرفة بنفسه. ،أجل تعلیم الطالب كیف یفكر

هي المنافذ الرئیسة التي یطل اإلنسان من خاللها على العالم  وتعتبر الحواس الخمس
وهي روافد المعرفة التي یستقبل من خاللها المعلومات على اختالف أنواعها ومستویاتها  ،الخارجي
عن طریق العالم الخارجي ویتفاعل  بالمعلوماتحیث یثري عالمنا المعاصر اإلنسان ، هاومقادیر 

  .)225:2003(یوسف:فیتحقق له التوافق المنشود ، أثراً معه تأثیرًا وت

صورة في الدقیقة وأن  36000ولقد أثبتت الدراسات أن الدماغ البشري یستطیع استیعاب 
وذلك  ،ت التي یتلقاها الدماغ تأتي عن طریق النظر% من المعلوما90%_80ما یتراوح ما بین 

وقد  ،من خالل تكامل وتركیب هذه المعلومات مع العملیات البصریة من خالل حاسة اإلبصار
خر معرفة بصریة مختلفة عن اآل ىلثبت أن كل شخص عنده بعض العملیات للحصول ع

)18،2000،costa .(  

واستخدام عالقات المكان  ،للعالم المحیط التصور البصري المكاني ىوتعتبر القدرة عل
 ،الوسیلة التي تمكن التلمیذ من اكتساب المهارات التي تحقق له وصف البیئة وفهمهاهي والزمان 

تطویر قدراته  كما تتضمن أیضاً ، وتنمي لدیه مهارات دراسة األشكال والتشابه واالختالف بینها
لعامل الزمن، ومهما كان األسلوب أو المدخل الذي  لوصف حركة األجسام والتغیر في السرعة تبعاً 

ومهارات وقدرات مكانیة تساعده یتعلم به التلمیذ أثناء تعلم العلوم فإنه ینبغي أن یتكون لدیه مفاهیم 
  .)312:2001، وصف البیئة وفهمها (میشیل كامل ىعل
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على الخبرة یعتمد وتدریس العلوم  ،للتربیة العلمیة فالمدخل البصري المكاني هو مدخل
حدث لها عملیتا التمثیل والمواءمة الستیعاب الخبرة تالسابقة الموجودة في البنیة المعرفیة والتي 

مثل استخدام  ،ةالجدیدة من خالل بعض الوسائل والمواد التعلیمیة المعینة لتوضیح هذه الخبر 
(أحمد وعبد  بیانیة والتخطیطیة وبناء النماذجالمفاهیم والرسوم ال المتشابهات وخرائط

  .)543,2001الكریم:

یهتم المدخل البصري المكاني بتنمیة القدرة على التفكیر البصري المكاني من خالل كما 
اإلبصار باستخدام حاسة البصر لتعریف وتحدید مكان األشیاء وفهمها وتوجیه الفرد  عملیتین هما:

لجدیدة عن طریق تدویر وٕاعادة والتخیل وهي عملیة تكوین الصور ا، لما حوله في العالم المحیط
ت البصریة وحفظها في عین لك في غیاب المثیراوذ ،رات الماضیة والتخیالت العقلیةاستخدام الخب

  .) 542:2001(أحمد وعبد الكریم،العقل 

وتشیر العدید من نتائج الدراسات إلى أهمیة المدخل البصري المكاني في عملیة التعلیم         
لكتروني مدمج إ) التي هدفت إلى إعداد برنامج تعلم 2010دراسة عبد الملك ( مثال ذلك ،والتعلم

قائم على المدخل البصري المكاني لتنمیة التحصیل في العلوم ومهارات قراءة البصریات وتقدیر 
  .الذات لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة المعاقین سمعیاً 

تخدام المدخل البصري المكاني في لى أثر اسإ) التي هدفت التعرف 2010ودراسة إبراهیم(
الجغرافیا على التحصیل وتنمیة بعض مهارات التفكیر الجغرافي لدى طالب الصف األول من 

على المدخل قائم لى فاعلیة برنامج إ) التي هدفت التعرف 2008المرحلة الثانویة، ودراسة المنیر (
ودراسة عفانة ، ئقین من أطفال الریاضالبصري المكاني في تنمیة مهارات ما وراء المعرفة لدى الفا

) التي هدفت الكشف عن أثر المدخل البصري المكاني في تنمیة القدرة على حل المسائل 2001(
  ودراسة أحمد ، الریاضیة واالحتفاظ بها لدى طلبة الصف الثامن األساسي بغزة

بالمدخل البصري  لى أثر المنطق الریاضي والتدریسإ) التي هدفت التعرف 2001وعبد الكریم (
المكاني في أنماط التعلم والتفكیر وتنمیة القدرة المكانیة وتحصیل تالمیذ الصف الثاني اإلعدادي 

  في مادة العلوم.

تدریس أصبح من أهم أهداف ال، وألننا نعیش في عصر متطور ومتغیر بسرعة دینامیة
یة التفكیر في التفكیر تهم على كیفاوذلك عن طریق تنمیة قدر  تعلیم التالمیذ كیف یفكرون

"Metacognition"،  وكیفیة معالجة المعلومات لالستفادة منها في مواقف الحیاة المختلفة، حتى
االنتقاء والتجدید واالبتكار وممارسة مهارات التفكیر وعملیاته في مجاالت الحیاة  یكونوا قادرین على

 ؛حث عن المعرفة من مصادرها المختلفةوكیفیة الب ،قدرتهم على التعلم الذاتيوتنمیة المختلفة، 
  ) .2: 2000حتماالت المستقبل (شهاب: المواجهة تحدیات الحاضر و  وذلك



 ـــ  5ـــ  
 

ن الكریم للتفكیر أهمیة بالغة حیث وردت آیات كثیرة تحث الناس على أعطى القرآ كما
َامَواِت َواْألَ (: ومنها قوله تعالى  ،التفكیر والتأمل فیها ْيِل إِنَّ ِيف َخْلِق السَّ ْرِض َواْختَِالِف اللَّ

ُروَن ِيف  * َياٍت ِألُوِيل اْألَلَْباِب َوالنََّهاِر َآلَ  الَِّذيَن َيْذُكُروَن اهللاََّ ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعَىل ُجنُوِهبِْم َوَيَتَفكَّ
نَا َما َخَلْقَت َهَذا َباطًِال ُسْبَحاَنَك َفِقنَا َامَواِت َواْألَْرِض َربَّ (آل عمران )َعَذاَب النَّارِ  َخْلِق السَّ

َامَواِت َواْألَْرَض َوَما َبيْنَُهَام (وقوله عزوجل  )191- 190: ُروا ِيف َأْنُفِسِهْم َما َخَلَق اهللاَُّ السَّ َأَوَملْ َيتََفكَّ
ِْم َلَكافُِرونَ  ى َوإِنَّ َكثًِريا ِمَن النَّاِس بِلَِقاِء َرهبِّ قِّ َوَأَجٍل ُمَسم    ).8:الروم( )إِالَّ بِاْحلَ

بطرائق تفكیره التي إن وأن یهتم  ،عیشهالذي ی لذلك على اإلنسان أن یتكیف مع الواقع
تعترضه في حیاته المستقبلیة  نه التغلب على المشكالت التي قدأمك، أحسن تدریبه علیها

  ).335:2005(الزغبي،

 John)في مجال علم النفس على ید جون فالفل وقد ظهر مفهوم ما وراء المعرفة 
Flavell) ویعد التفكیر ما وراء المعرفي ، في منتصف السبعیناتThinking Metacognitive 

فقد أشار كل من جیمس  مع أنه فكرة لیست جدیدة،، من أكثر موضوعات علم النفس حداثة
James  ودیويDewey وري إلى العملیات ما وراء المعرفیة في عبارات كالتأمل الذاتي الشع

  .)207:2004(العتوم،فكیر والتعلم خالل عملیة الت

، البحث التربوي في المعرفة وراء ما مصطلح استخدم من أول (Flavell:1976)ویعتبر
أى ، واألنشطة المعرفیة األخرى، وقد الحظ فالفل أن األفراد یقومون بعملیة مراقبة لفهمهم الخاص

واالستراتیجیات التي ، عرفیة واألهدافأن ما وراء المعرفة تقود المتعلمین الختیار وتقویم المهام الم
ما یقع األفراد في أخطاء أثناء عملیة التعلم نتیجة إلخفاقهم في  وغالباً ، یمكن لها أن تنظم تعلمه

  ).217:2007(زىدان، ذلك 

ولقد تعددت الدراسات التي تناولت مهارات ما وراء المعرفة وأكدت على أهمیتها في عملیة 
ودراسة  )2012) ودراسة أبو بشیر (2012مثل دراسة الدیب ( ،یتهامتن التعلیم والتعلم وضرورة

 ودراسة أبو السعود )2011ودراسة الهنداسي( )2012) ودراسة عكاشة وضحا(2012الخیاط (
  .)2005ودراسة المزروع( )2008ودراسة الجراح وعبیدات( )2009ودراسة حجو( )2009(

م العربي كان البد من وجود نماذج تدریسیة ونظرًا ألهمیة تطویر تدریس العلوم في العال
نه من أبرز وظائف البحث إحیث  حدیثة تكون بدیلة عن طرق التدریس العادیة في مدارسنا،

ق بعض األهداف العلمیة التربوي التحقق من مدى فاعلیة النماذج التدریسیة الحدیثة في تحقی
لعلوم في المرحلة اإلعدادیة ومالحظات ولقد الحظت الباحثة من خالل عملها كمدرسة ل .التعلیمیة
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 ،بعض مدرسي العلوم ضعف الطالبات في مهارات التفكیر العلیا وخاصة مهارات ما وراء المعرفة
الحاجة الستخدام مداخل حدیثة كالمدخل البصري المكاني لمعرفة مدى فاعلیتها في إلى مما أدى 

أن الطلبة  الحظواومعلمي العلوم  وجهینالمخالل استطالع آراء بعض ومن ، تنمیة هذه المهارات
على عدم قدرتهم التعامل مع األشكال بصورة تظهر ما بینها من عالقات و  ىالقدرة عل لیس لدیهم

التي ال تركز على مهارات ربط المفاهیم السابقة بالالحقة، وهذا ینبع من استخدام الطرق التقلیدیة 
عدم القدرة ،  و ها معاً على تنظیم المعلومات وربط ة الطلبةالتعلم البصریة المكانیة، وبالتالي عدم قدر 

مع طالباتها ومن ل األنشطة التي تمارسها بذلك من خالالباحثة حیث شعرت  على االحتفاظ بها،
  .ت الشهریة والفصلیةخالل االختبارا

  مشكلة الدراسة:
  :اآلتي دراسة باإلجابة عن السؤال الرئیستتحدد مشكلة ال

المدخل البصري المكاني في تنمیة مهارات ما وراء المعرفة بالعلوم لدى طالبات  ما أثر استخدام
  الصف الثامن األساسي ؟

  : اآلتیةالفرعیة األسئلة  ویتفرع من مشكلة الدراسة

 ما مهارات ما وراء المعرفة المراد تنمیتها لدى طالبات الصف الثامن األساسي؟ -1

لمجموعة التجریبیة وقریناتهن في المجموعة هل توجد فروق بین متوسطي درجات طالبات ا -2
 الضابطة في اختبار مهارات ما وراء المعرفة؟

هل توجد فروق بین متوسطي درجات الطالبات مرتفعات التحصیل في المجموعة التجریبیة  -3
 وقریناتهن في المجموعة الضابطة في اختبار مهارات ما وراء المعرفة؟

البات منخفضات التحصیل في المجموعة التجریبیة هل توجد فروق بین متوسطي درجات الط -4
  وقریناتهن في المجموعة الضابطة في اختبار مهارات ما وراء المعرفة؟

  فروض الدراسة:
 : اآلتیةلإلجابة عن أسئلة الدراسة تم صیاغة الفروض 

بین متوسطي درجات  ( α≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة -1
المجموعة التجریبیة وقریناتهن في المجموعة الضابطة في اختبار مهارات ما وراء طالبات 
 المعرفة.
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بین متوسطي درجات ( α≤ 0.05) ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة -2
الطالبات مرتفعات التحصیل في المجموعة التجریبیة وقریناتهن في المجموعة الضابطة في 

 وراء المعرفة. اختبار مهارات ما

بین متوسطي درجات  ( α≤ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة -3
الطالبات منخفضات التحصیل في المجموعة  التجریبیة وقریناتهن في المجموعة الضابطة في 

  اختبار مهارات ما وراء المعرفة.

  أهداف الدراسة:
  من خالل اآلتي:تتحدد أهداف الدراسة 

 مهارات ما وراء المعرفة المراد تنمیتها لدى طالبات الصف الثامن في مادة العلوم.اء قائمة ببن -1

لدى  المدخل البصري المكاني في تنمیة مهارات ما وراء المعرفة ةمدى تأثیر استراتیجی معرفة -2
 .طالبات الصف الثامن األساسي

في ضات التحصیل والطالبات منخفتحدید الفروق بین الطالبات مرتفعات التحصیل  -3
 المجموعتین التجریبیة والضابطة في مهارات ما وراء المعرفة.

  أهمیة الدراسة:
  :في اآلتيتكمن أهمیة الدراسة 

تواكب الدراسة االتجاهات العالمیة الحدیثة في توظیف مداخل حدیثة في تدریس العلوم  -1
ة والتعلیم من أجل مما یساعد واضعي المناهج في وزارة لتربی ،كالمدخل البصري المكاني

  تطویر المناهج الفلسطینیة وخاصة مناهج العلوم.

تسهم الدراسة في توفیر معلومات للخبراء والمختصین في تدریس العلوم عن مدخل حدیث وهو  -2
إعداد دورات تدریبیة في ما یساعد م ،وكیفیة توظیفه في تدریس العلوم المدخل البصري المكاني

  لمعلمي العلوم.

مما یفید مشرفي ، على مهارات ما وراء المعرفة التي یجب تنمیتها لدى طالبناتسلط الضوء  -3
الدراسة  قائمة  توفر حیث مهارات ما وراء المعرفة،جل تطویر وتحسین أالعلوم من ومعلمي 

 مهارات ما وراء المعرفة الواجب تنمیتها لدى طلبة الصف الثامن .ل

عند إعداد أدواتهم یفید الباحثین وطلبة الدراسات العلیا توفر اختبارًا لمهارات ما وراء المعرفة قد  -4
  .البحثیة
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 ،للتدریس باستخدام المدخل البصري المكاني لتنمیة بعض مهارات ما وراء المعرفة توفر دلیالً  - 5
 مما یفید معلمي العلوم والطلبة المعلمین لالستفادة منه في تحضیر مادة العلوم.

  مصطلحات الدراسة:
  - حات إجرائیًا:تم تعریف المصطل

مجموعة أنشطة تعلیمیة تعلمیة توظف القدرات البصریة المكانیة  :المدخل البصري المكاني - 
والقیام بعمل تمثیالت  ،من خالل قیام المتعلم بتمییز المعلومات واألفكار الممثلة بصریاً 

علم بحیث بصریة مكانیة للمعلومات واألفكار السابقة الموجودة في البنیة المعرفیة لدى المت
من خالل بعض الوسائل والمواد التعلیمیة لتوضیح هذه الخبرة  برة الجدیدةیتم استیعاب الخ

  مثل استخدام الصور التوضیحیة ومقاطع الفیدیو وخرائط المفاهیم والمتشابهات. 
مجموعة القدرات التي تساعد المتعلم في إدراك ما یتعلمه  مهارات ما وراء المعرفة: -

ویتم ذلك من خالل التخطیط والضبط  ،واالستفادة منه في مواقف جدیدة ،والتفكیر فیه
وصول المراقبة والتقییم لألداء الذي یقوم به، والتي یمارسها طالب الصف الثامن بهدف الو 

ویتم قیاسها بالدرجة التي تحصل علیها الطالبة في ، إلى المعلومات بصورة وظیفیة
  .االختبار المعد لذلك

الصف الثامن من التعلیم في اللواتي یدرسن البات الط ثامن األساسي:طالبات الصف ال - 
  .) سنة15-13وتتراوح أعمارهن من (، األساسي

  

  حدود الدراسة:
في الفصل الدراسي من طالبات الصف الثامن األساسي  اقتصرت هذه الدراسة على عینة      

بمحافظة غزة التابعة مطلب (أ) م) في مدرسة العباس بن عبد ال 2014-  2013األول من للعام ( 
  .لوزارة التربیة والتعلیم

اقتصرت الدراسة على استخدام مهارات رئیسیة لمهارات ما وراء المعرفة هي (مهارة التخطیط 
  ومهارة المراقبة والضبط والتحكم ومهارة التقییم).

العلوم  من كتاب كما اقتصرت على تدریس المعلومات الواردة في الوحدة األولى (الخلیة)       
  واستخدمت اختبارًا لمهارات ما وراء المعرفة من إعداد الباحثة. للصف الثامن الجزء األول،
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 الثانيالفصل 
 اإلطار النظري 

 مداخل التربیة العلمیة. المحور األول:×
 : المدخل البصري المكاني.محور الثانيال×
 مهارات ما وراء المعرفة. المحور الثالث:×
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  الفصل الثاين
  اإلطار النظري

  
مما فرض على میدان التربیة والتعلیم  ، من التقدم العلمي والتكنولوجي م الیوم ثورةً لیشهد العا

وال شك بأن المداخل ، بما یتالءم مع طبیعة هذا العصر، التربویة القیام بالعدید من التغییرات
وذلك ، التربویة وطرق تدریس العلوم الحدیثة كانت من أبرز المجاالت التربویة التي تم تجدیدها

  . معنى على الحفظ واالستظهار إلى تعلم ذيلتحویل التعلم القائم 

القادر على مواجهة ، داد الفرد المتعلمولقد أصبح تعلیم العلوم یهدف إلى المساهمة في إع
یجابیة وتنمیة االتجاهات اإل، ت األساسیةالحیاة العملیة من خالل تزویده بالمعلومات والمهارا

وقد تولد هذا االتجاه نتیجة التغیر السریع في  وتنمیة المهارات المختلفة لدى المتعلم.، نحوها
حیث یؤكد المربون في مجال  في الحیاة العملیة، المعارف واألسالیب التكنولوجیة واستخداماتها

هم تدریس العلوم على أهمیة تدریب الطالب على التفكیر السلیم وتنمیة المهارات المختلفة لدی
ام استراتیجیات ومداخل ولكي یتحقق هذا الغرض البد من استخد وخاصة مهارات ما وراء المعرفة،

  .التعلیم كالمدخل البصري المكانيحدیثة في 

تدریس العلوم نتیجة تطور األبحاث التربویة  ومداخل وفي الفترة األخیرة تطورت طرق
فالمناهج الحدیثة في تدریس العلوم لیست محتوًى دراسیًا ، وتطور المجتمعات وفلسفتها، والنفسیة

تجعل تدریس حدیثة ومداخل وٕانما هي طرق لیس إعادة تنظیم للمحتوى الحالي، و ، جدیدًا فحسب
  فاعلیة.إیجابیة و أكثر  ةالحیا

لذلك ركزت  ؛ونظرًا ألن العلوم من أكثر المواد التدریسیة ارتباطًا بواقع حیاة المتعلمین 
وتنمیة قدراته المتنوعة على التفكیر واإلبداع  ،المناهج الحدیثة للعلوم على فعالیة وٕایجابیة المتعلم

  تعلیمیة تلبي حاجاتهم وتنمي تفكیرهم.باإلضافة إلى استخدام مداخل واستراتیجیات  ،واالبتكار
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  المحور األول
  مداخل التربیة العلمیة

تعددت المداخل واالتجاهات الحدیثة التي فرضت نفسها على مناهج العلوم وتدریسها 
  .التي یشهدها عصرنا الحالي بمراحل التعلیم العام نظرًا للتطورات السریعة والمتالحقة

 ،والمدخل البیئي ،التربیة العلمیة لتشمل المدخل المنظومي هذه المداخل فيولقد تنوعت 
ومدخل التفاعل بین العلم  ،ومدخل التنور العلمي ،والمدخل الجمالي ،والمدخل المفهومي

ومدخل حل  ،والمدخل الكشفي ،والمدخل التاریخي ،والمدخل الجمالي لتكنولوجیا والمجتمع،وا
 إضافة إلى المدخل البصري ،حداث المتناقضةاأل ومدخل ،ومدخل الطرائف العلمیة ،المشكالت

الذي یركز على استخدام األنشطة البصریة المختلفة من صور ومقاطع فیدیو وخرائط  المكاني
یجابیة من حیث اشتراك أكثر من حاسة إ مما یجعل عملیة التعلم أكثر متعة و  ،مفاهیم ومتشابهات
  .ةعند إیصال المعلوم

  :یأتي) كما 5:2001رضه سلیم(ما ع العلمیة المداخلومن 

  المدخل المفهومي:-1
وما قدمه من  ،وینطلق هذا المدخل من أهمیة المفاهیم في اكتشاف الظواهر المتعددة

فالمفاهیم مجردات تنظم ، وظیفة اقتصادیة في مجال تصنیف المعرفة العلمیة وتنظیمها وتعلمها
في عدد صغیر من األقسام في مراتب  عالم األشیاء واألحداث والظواهر المختلفة والمتعددة

متسلسلة بحیث یمكن لعدد محدد نسبیًا من المفاهیم العلمیة الكبرى أن یتضمن قدرًا كبیرًا من 
  المعرفة العلمیة.

  مدخل التفاعل بین العلم والتكنولوجیا والمجتمع: -2
، العلمي للفرد یعد هذا المدخل أحد االتجاهات التي اهتمت بتطویر التربیة العلمیة والتنور

كاتجاه لبناء وتطویر مناهج العلوم من خالل إبراز التطبیقات العلمیة والتكنولوجیة والدور  هواستخدم
بهدف مساعدة المتعلمین على توظیف المفاهیم العلمیة والتكنولوجیة في  ،الوظیفي لها في المجتمع

  اقف الحیاة.واتخاذ القرارات السلیمة  في مواجهة مو ، حل المشكالت الیومیة

  المدخل الجمالي : -3
ویؤدي في نفس  ،وهو اقتراح لبناء وتنفیذ مناهج العلوم بما یحقق أهداف التربیة العلمیة

الوقت إلى االستمتاع بالنواحي الجمالیة والفنیة في مختلف مسارات العلم وظواهره بما ال یخل 
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ضافة إلى ذلك تأكید النواحي الوجدانیة ویحقق باإل ،النواحي الموضوعیة والعملیات التي تمیز العلمب
  ونواحي التقدیر المتعددة التي كثیرًا ما أهملت على الرغم من أهمیتها.

  مدخل التنور العلمي : -4
  وهو مدخل جامع تناول معظم عناصر التربیة العلمیة ومداخلها المختلفة .

ومهارات ، هیم العلمیةبأنه اإللمام بقدر من المعارف والمفا) 62:2009جودة (ولقد عرفه 
یف هذا القدر في فهم وتوظ، اجابیة نحو العلوم وتطبیقاتهیوتكوین االتجاهات اإل فكیر العلمي،الت

  واإلسهام بفاعلیة في حلها.، الحوادث والظواهر والمشكالت العلمیة التي تواجهه في حیاته وبیئته

  )كما یلي :100-31:2006ومن المداخل التعلیمیة أیضا ما عرضه السعدني وعودة(
وهو عبارة عن دراسة التطور التاریخي لموضوعات أو قضایا أو أفكار  :المدخل التاریخي - 

ویفید التطور التاریخي لموضوعات أو ، تاریخیاً  أي تحقیق الحاالت العلمیة تحقیقاً  ،علمیة
لعالقة قضایا أو أفكار علمیة في تنمیة فهمنا لمعنى العلم ومعرفتنا ألهم خصائصه وطبیعة ا

  .)31:2006، (السعدني وعودةمیكیة بین العلم والمجتمع الدینا
وهو مدخل أو طریقة في التدریس تهتم بأن یكتشف التلمیذ بنفسه الحقائق  المدخل الكشفي: - 

  والمفاهیم والمبادئ والقوانین والنظریات العلمیة .

 فيتساعد التلمیذ ولذا ینظر إلیه بأنه طریقة تعتمد على استخدام مجموعة من األنشطة 
لى أسلوب العلم وعملیاته واكتساب مهارات إوالتعرف  ،التوصل إلى المعرفة بنفسه من جهة

مل یجابیته باعتباره العاإ وهو یركز على نشاط التلمیذ و ، البحث المتضمنة من جهة أخرى
  .)43:2006(السعدني وعودة،في العملیة التعلیمیة  الرئیس

من صور المنهج االستقصائي  ل أسلوب حل المشكالت واحداً یعد مدخ :مدخل حل المشكالت - 
  المرغوب استخدامه في تدریس العلوم وغیرها من المجاالت المعرفیة الدراسیة األخرى.

وینطلق من   ،ویعتمد هذا المدخل على قیام المتعلم بالحصول على المعارف والمعلومات بنفسه
بهدف إیجاد الحلول لها ، تتحدى تفكیرهم وقدراتهمو ، یاغة مشكلة تثیر اهتمام التالمیذتحدید وص

ویتطلب حلها توظیف المعلومات والخبرات التي اكتسبها ، وتتعلق هذه المشكلة بدرس معین
ثم تأتي الخطوة الثانیة التي تتضمن تزوید المتعلمین بفرصة القتراح حلول مختلفة ، التالمیذ

ثم تأتي الخطوة  ،تبار مدى صحة هذه الحلولللمشكلة وجمع البیانات والمعلومات الالزمة الخ
األخیرة حیث یقوم التالمیذ بتحلیل ما تم جمعه من معلومات واستخالص النتائج المتعلقة 

  ).61:2006بأفضل حل للمشكلة موضوع الدرس(السعدني،
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ة العلمیة هي كل ما یصدر عن معلم العلوم من قول أو فعل الطریف مدخل الطرائف العلمیة: - 
ویدعو إلى ، أن یثیر اهتمام المتعلمین ویحدث لهم عجب ودهشة نحو موضوع الدرس من شأنه

الطرائف العلمیة من أكفأ  وتعدوالسر الكامن وراء ذلك الفعل،  التساؤل عن حقیقة هذا القول،
إذ  ،حاجة إلى ذلكالطرق والمداخل التي یستخدمها المعلم إلثارة اهتمام تالمیذه كلما دعت ال

  ).85- 84:2006فة العلمیة بوجه عام على التشویق وجذب االهتمام(السعدني،الطر تقوم فلسفة 
بأنها عبارة  ) (Piltz &Sund, 1988یعرفها كل من بلتز وصند  :مدخل األحداث المتناقضة - 

، األمر الذي یثیر الدهشة لدیه، عن مواقف تعلیم تأتي نتائجها بشكل مغایر لما یتوقعه المتعلم
  الستطالع وٕاثارة الدافعیة لمعرفة المعلومات التي تحل هذا التناقض.ومن ثم تحریك حب ا

األمر الذي یثیر المتعلم  ،ومن المهم أن یقدم الحدث المتناقض في صورة مشكلة أو لغز
وذلك في نهایة الموقف  ،للوصول إلى المفاهیم والمبادئ العلمیة الكامنة وراء الحدث

  ). 100-94:2006التعلیمي(السعدني،

  ) المدخل المنظومي113:2002یف حساینین (ویض

هو عملیة تقدیم المفاهیم من خالل منظومة متكاملة تتضح فیها كافة  المدخل المنظومي: - 
مما یجعل المتعلم قادرًا على ربط ما سبق دراسته  ،العالقات بین أى مفهوم والمفاهیم األخرى

  .ةتالیة من خالل خطة واضحة ومنظم بما سوف یدرسه من مفاهیم

التخیل  دخل في التدریس قائم على ثالثة أنواع من التخیل:هو م: المدخل البصري المكاني - 
وتخیل ، Metaphoric Imaginationوالتخیل المجازي، Visual Imaginationالبصري

  .Thematic Imaginationالموضوع الرئیس 

داد وتعدیل البنیة والتعلم في ضوء هذا المدخل یعتمد على اإلسكیمات التي تساعد على امت
 والمواءمة إلعادة بناء الخبرة السابقة ،المعرفیة من خالل عملیتي التمثیل للمعلومات الجدیدة

)(Mathewson,1999:37.  

ویؤكد هذا المدخل على أهمیة استخدام التكنولوجیا التربویة في التعلیم وذلك بما یتناسب مع 
ر ومقاطع الفیدیو من خالل الوسائل حیث یتم عرض الرسومات والصو  ،الثورة المعرفیة

  وغیره من الوسائل التكنولوجیة. التكنولوجیة المعاصرة كالحاسوب،

تم  ،ألهمیة هذا المدخل في توظیف القدرات البصریة والمكانیة والربط مع المعارف السابقةو 
  .توضیح لهذا المدخل یأتيوفیما ، اختیاره لتنمیة مهارات ما وراء المعرفة
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  لثانيالمحور ا
  المدخل البصري المكاني

  المدخل البصري المكاني: تعریف
وأبصرت  نظر إلیه هل یبصره. وأبصره وتبصره: بصر به بصرًا وبصارة،، حس العین البصر لغًة:

  .العلم بالشيء والبصر: رأیته، الشيء:

 )65:1418(ابن منظور،.      هو النور الذي تدرك به الجارحة المبصرات :اصطالحاً 

التي   Visual Activitiesمجموعة من األنشطة البصریة ) بأنه8:2001ه عفانة (یعرف - 
تیسیر لتعلیمیة تتضمن العدید من الخطوات المنظمة  ستراتیجیةایمكن توظیفها من خالل 

  .ة لحلهائیاضیة توطفهم المتعلم للمسائل الر 

الخبرة السابقة  بأنه مدخل في التدریس یعتمد على )543:2001(عبد الكریمو  وتعرفه أحمد - 
حدث لها عملیتا التمثیل والمواءمة الستیعاب الخبرة تالموجودة في البنیة المعرفیة والتي 

مثل  ،الجدیدة من خالل بعض الوسائل والمواد التعلیمیة المعینة لتوضیح هذه الخبرة
  استخدام المتشابهات وخرائط المفاهیم والرسوم البیانیة والتخطیطیة وبناء النماذج.

 إلىبأنه مدخل یتضمن مجموعة من االستراتیجیات التي تهدف  )Sword:2002عرفه (و  - 
مثل  ،ى التصور البصريتوظیف القدرات البصریة المكانیة لدى المتعلمین باالعتماد عل

 لغاز المصورة والخبرات الملموسةالتوضیح بالصور والرسوم واأل استراتیجیات
  ).174:2007المنیر،(

فیعرفه بأنه مدخل للتعلیم والتعلم یمكن من خالله تقدیم ) 157:2010( أما عبد الملك - 
المعلومات واألفكار في صورة بصریة من خالل الوسائط البصریة المقدمة بالتعلیم 

لى تلك المعلومات ووصفها وتحلیلها والقیام بعمل إمما یتیح للمتعلم التعرف  لكتروني،اإل
  السابقة في بنیته المعرفیة. تهبخبراوربطها  ،تمثیالت بصریة وذهنیة لها

) بأنه مدخل للتعلیم والتعلم یعتمد على التخیل والتصور 174:2007(المنیروتعرفه  - 
ویهدف لتوظیف القدرات البصریة المكانیة لدى المتعلمین في اتجاهین متوازیین  البصري ،

یام المتعلم بعمل وثانیهما ق ،قیام المتعلم بتمییز وتفسیر المعلومات الممثلة بصریاً أولهما 
الخبرة الجدیدة والخبرات دمج واألفكار وبشكل یتم فیه  مثیالت بصریة مكانیة للمعلومات،ت

وباستخدام استراتیجیات توظف الوسائط  ،السابقة الموجودة في البنیة المعرفیة للمتعلم
، البصریة كأدوات لتحقیق هذا الربط مثل استخدام الصور والرسوم واأللغاز المصورة
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مواد التعبیر الفني (في أنشطة الفنون البصریة كالرسم والتلوین و ، شابهات المصورةتالمو 
  والتركیب والتشكیل).

  ویتضح من خالل التعریفات السابقة بعض العناصر المشتركة، وهي كاآلتي:

 مدخل للتعلیم والتعلم. •

 یعتمد على الخبرة السابقة الموجودة في البنیة المعرفیة. •

 البصریة المكانیة لدى المتعلمین. یوظف القدرات •

 .صریة كالصور والرسوم والمتشابهاتیتم من خالله استخدام مجموعة من األنشطة الب •

مجموعة أنشطة تعلیمیة تعلمیة توظف القدرات البصریة المكانیة من  :وتعرفه الباحثة بأنه
م بعمل تمثیالت بصریة مكانیة والقیا ،خالل قیام المتعلم بتمییز المعلومات واألفكار الممثلة بصریاً 

بحیث یتم  استیعاب الخبرة  ،للمعلومات واألفكار السابقة الموجودة في البنیة المعرفیة لدى المتعلم
الجدیدة من خالل بعض الوسائل والمواد التعلیمیة لتوضیح هذه الخبرة مثل استخدام الصور 

   .هاتالتوضیحیة ومقاطع الفیدیو وخرائط المفاهیم والمتشاب

  أسس المدخل البصري المكاني:
لقد أعطى لنا بیاجیه أساسیات تنمیة القدرة على التفكیر البصري المكاني لدى األطفال منذ 

  .(Mathewson:1999:37)فهو رائد ومؤسس المدخل البصري المكاني في التعلم   ،عاماً ) 50(

التي تشبه االنعكاسات بمجموعة من التراكیب العقلیة و  ویرى بیاجیه أن الطفل یولد مزوداً 
مثل  Schemesسكیمات) و المخططات اإلجمالیة العامة (األالفطریة أطلق علیها لفظة الصور أ

وبخاصة أثناء  ،ما تكون في حالة تغییر وتعدیل مستمر ویرى أنها دائماً ، سكیما المص والبكاءأ
  .)187:2002یتون :(ز دي إلى تكوین تراكیب عقلیة جدیدةمما یؤ  ،مرحلتي الطفولة والمراهقة

أن عملیة التنظیم الذاتي یعني دمج المعلومات الجدیدة مع  كما یرى بیاجیه أیضاً 
ولة عن التعلم المعرفي ؤ وأنه من أهم العوامل المس المعلومات الموجودة في البنیة المعرفیة للمتعلم،

اجیه أن هناك عملیتین ویرى بی، حیث یلعب دورًا أساسیًا في نمو وتعدیل التراكیب المعرفیة ،للطفل
  وهما: ،أساسیتین تحدثان أثناء عملیة التنظیم الذاتي

ولة عن استقبال المعلومات ووضعها في ؤ وهي عملیة عقلیة مس: Assimilationالتمثل  - 
  التراكیب المعرفیة الموجودة لدى الفرد.

لتتناسب  ةولة عن تعدیل البنیات المعرفیؤ وهي عملیة عقلیة مس :Accommodationالمواءمة  - 
  .مع ما یستجد من مثیرات
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وهو تصحیح البنیات  ،والتمثل والمواءمة عملیتان تكمل كل منهما األخرى والناتج واحد
  .)188:2002المعرفیة وٕاثرائها وجعلها أكثر قدرة على التعمیم وتكوین المفاهیم(زیتون:

التعلم  المالمح األساسیة للمدخل البصري هو وصف عملیة) أن  Mathewsonویضیف( 
أو التناقض   Dissonanceواالختالف  ،Challengesكأنشطة ذاتیة استجابة للتحدي 

Discrepancy  ةیجابیة الخبر إأكثر من.  

والتعلم بالمدخل البصري المكاني یبدأ بتنمیة اإلدراك الذاتي وتنمیة مهارات ما وراء المعرفة 
لیات البصریة الفسیولوجیة مثل من خالل بعض العم Metacognitie Visual Skillsالبصریة 
  .Mathewson:1999:36-46) خداع البصر(، اللون، الرؤیة المحیطیة التحلیل، التركیز،

:(بركات، یأتيما كوهي  ،يللمدخل البصري المكان ةأسس رئیس ةثالث كما حدد بركات
23:2006.(  

 التخیل - 3        اإلبصار - 2        الرسم -1

  :اآلتيبالشكل  )46:2012(وقد وضحتها الكحلوت 

 

 

 

 

  

  

  

  

 أسس المدخل البصري 2.1)( شكل

وكل منها یلعب دورًا  ،أن هذه األسس مترابطة مع بعضها البعض) 2.1(الشكل ویبین 
حیث یعمل الرسم على تقویة  ،المكانيأساسیًا في عملیة التعلیم والتعلم باستخدام المدخل البصري 

بقوم بتسهیل  اإلبصاربینما ، یح المفاهیم العلمیة المجردةوذلك من خالل توض ،العملیة التعلیمیة
 المادة األولیة للتخیل بینما یقوم التخیل بتوجیه الرؤیة وتنقیتها اإلبصارویعد  ،وتیسیر عملیة الرسم

  .كما یقوم بتوفیر قوة دافعة للرسم
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  The Drowالرسم:  أوال:
ئة من د ما حولنا في البیمرتبة ومشكلة بطریقة معینة لغرض تجسی هو مجموعة خطوط

 كما حددها الشنطيأفرع  ةالرسوم عائلة ذات أربعوتعد  ،عناصر أو مجسمات أو كائنات
  :كاآلتي) 70- 69:2011(

وبعض الرسوم  مجسم، أووهي تجسید مفصل كامل وحقیقي ألى عنصر  :الرسوم التقلیدیة - 
  .ولكن بصورته المجردة وبعضها اآلخر یمثل الواقع ،مع الواقع التقلیدیة یتطابق تماماً 

 وهي تمثیل تقریبي سهل لألشیاء تتمیز بسهولة إنتاجها وتنوع استخدامها، :الرسوم التخطیطیة - 
والتي تجعل  ،وتستخدم في التعلیم واإلعالم وتخدم المناهج لطرافتها وقدرتها على التعبیر

  التالمیذ یقبلون على تتبعها وفهم الرسالة التي تحملها.

وهي الرسوم التي تهدف إلى عرض العالقات أو االرتباطات بین مفاهیم  :حیةالرسوم التوضی -
  نجاز عملیة ما.أو لعرض الخطوات المطلوبة إل أو رموز معینة،

 وهي األكثر شهرة وانتشاراً ، هي رسوم تقریبیة ألفراد أو ألحداث حقیقیین :الرسوم الكارتونیة - 
تلك الرسوم فقد تكون  ع األغراض من وراءوتتنو  ،بباقي أنواع المرئیات المطبوعة رنةً امق

  جل التسلیة أو مرسومة ألهداف اجتماعیة أو سیاسیة جادة.أمرسومة من 
وهي تمثیل مرئي لعالقات وارتباطات مجردة مثل التسلسل الهرمي والتسلسل  :المخططات -

 وتتوفر المخططات على شكل توضیحات علمیة مبسطة في الكتب ،الزمني والجداول الرقمیة
على شكل معلقات ورقیة كبیرة الحجم كي تعرض  وأیضاً  ،والمجالت التخصصیة والمذكرات

  .)103:2003(القضاة:على مجموعات كبیرة من المتعلمین محتویاتها

اآلتیة، كما بد أن یراعي الصفات العشر  بشكل جید ال اً حتى یكون الرسم مصممو 
  :)63- 61:2011(الشنطي،ها توضح

وكل  ،وتنظیم عناصره ضمن هذه الحدود سم المحدد بحدود خارجیة،وهو منظر الر  الشكل: -1
 ما یقع داخل الحدود یدخل ضمن الشكل.

 ،ویعني أن یركز الرسم على فكرة واحدة فقط وعلى العناصر المهمة فیها :البساطة  -2
 .الزمة والتي قد تشتت االنتباهالوتستبعد التفاصیل غیر 

 ،والعناصر المرسومة واضحة لجمیع المتعلمین وتعني أن تكون جمیع المثیرات الوضوح: -3
كما تكون  ،مساحة اللوحة 1/4عن  وال تقل مساحته وهذا یتطلب أن یكون الرسم كبیراً 

 تتناسب مع طبیعة الرسم وطریقة العرض.و حروف الكتابة بخط كبیر 
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جذب االنتباه نحو ویقصد به تركیب عناصر الرسم وترتیبها بشكل مؤثر ی التركیب: -4
 ة والمهمة.صر الرئیسالعنا

ترتیب عناصر الرسم بطریقة منطقیة مناسبة تساعد على تتبع  ووه الترتیب: التنظیم أو -5
 وذلك باستخدام األسهم واألشكال الهندسیة. ،الفكرة وتحقیق األهداف التربویة المطلوبة

 ،ویقصد به توزیع جمیع عناصر الرسم في منطقة الرسم اآلمنة بشكل موزون التوازن: -6
بحیث إذا قسم الرسم إلى أربعة أقسام متساویة یكون ، شعر المتعلم بالراحة عند مشاهدتهیُ 

 خر.م من عناصر الرسم یساوي القسم اآلما في كل قس

ویقصد بها وضع العناصر المترابطة بشكل متجاور لیسهل إدراكها  الوحدة أو الكلیة: -7
 كوحدة واحدة.

وذلك  ،وألوانها متناسقة مع بعضها البعض  ویعني أن تكون جمیع عناصر الرسم :التناسق -8
 فال یوجد بینها عنصر شاذ. ،لتأكید األفكار األساسیة المعروضة

واالستخدام  ف بنجاح،ظِّ فاللون عنصر مهم في العروض البصریة إذا وُ  توظیف األلوان: -9
 .غیر الجید له یفسد العرض بأكمله

من مسافة  واضح تماماً  ویقصد به أن تظهر جمیع عناصر الرسم بشكل :التباین - 10
أم بین العناصر المشاهدة المطلوبة سواء أكان التباین بین العناصر بعضها البعض 

داكنة األلوان تكون أو الظالل فإذا كانت العناصر  المعروضة علیها، )(األرضیة والخلفیة
   والعكس صحیح. الخلفیة فاتحة،
جردات وتعمل على ترابط المعلومات أن الرسم له أهمیة كبیرة في تذكر الم وترى الباحثة

كما أن ، قدرة التالمیذ على المالحظةرفع وتعمل على  والمعارف وتسهل عملیات التذكر والتصور،
 بالممارسة.یمكن اكتساب هذه المهارة وٕانما  ،هذه الرسوم لیس بالضرورة أن ینتجها رسام أو فنان

  

  Visionاإلبصار:  -ثانیاً 
ه الفرد لما حوله یوتوج، ین لتحدید الموضع وتفكر األشیاء وفهمهاوهو الرؤیة باستخدام الع

عملیة معرفیة أساسیة تستخدم فیها العینین للتحقق من  والرؤیة، طیي العالم المحف
  . (Mathewson,1999:35)األشیاء

وهي ، %75) أن نسبة إسهام حاسة البصر في التعلیم هي 79:1997یشیر الفرجاني(و
ن كما أ ي الذي یتم بعد أن یتلقى الفرد المعلومات البصریة عن طریق العین،نسبة اإلدراك البصر 
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ن عملیة اإلدراك في ذاتها إ و  ،معرفة العالم الخارجي عن طریق العین يعملیة اإلدراك البصري ه
فمجرد سقوط ، ما رؤیة قبل واعیة ثم رؤیة واعیةهي محصلة عملیتین هما الرؤیة والفهم أو ه

وحینما نركز على  ،وٕانما هو مجرد رؤیة قبل واعیة إدراكاً  دعلى شبكیة العین ال یعاألشیاء المرئیة 
ن على العملیتین بصیاغة أصوب آوقد دل القر  ،دل على اإلدراكفإن ذلك ی أشیاء معینة ونفهمها

وأدق وأبلغ من كل الصیاغات إذ یبین أن العملیة األولى إبصار والثانیة رؤیة فاإلنسان یبصر أى 
الَِّذي َخَلَق (: مثال ذلك قوله تعالى ،واعیاً  ألشیاء على شبكیة العین ثم یرى أى یدرك إدراكاً تقع ا

ْمحَِن ِمْن َتَفاُوٍت َفاْرِجِع اْلَبَرصَ َهْل َتَرى ِمْن ُفُطوٍر  ُثمَّ  * َسْبَع َسَامَواٍت طَِباًقا َما َتَرى ِيف َخْلِق الرَّ
َتْنيِ َينَْقلِ    .)4- 3: (الملك)ْب إَِلْيَك اْلَبَرصُ َخاِسًئا َوُهَو َحِسريٌ اْرِجِع اْلَبَرصَ َكرَّ

تعریف وتحدید مكان األشیاء وفهمها وتوجیه یتم باستخدام حاسة البصر  أن وترى الباحثة
فالتعلم البصري یكسب اإلنسان  ،مما یسهل من تلقي المعلومات البصریة وحفظها ،الفرد لما حوله

وهذه الخبرة الحسیة ترفع قدرة المتعلمین على الفهم والثبات  ن الواقع،خبرة حسیة واقعیة أو قریبة م
فالصورة ، وتكون أكثر قدرة على مقاومة النسیانوتزید من قدرتهم على تذكر المعلومات في الذهن 

  .ني عن ألف كلمةغْ تُ 

 Imaginationالتخیل:-ثالثاً 
ر وٕاعادة استخدام هي عملیة تكوین الصور الجدیدة عن طریق تدوی :التخیلعملیة 

 صریة وحفظها في عین العقل (الخبرات الماضیة والتخیالت العقلیة وذلك في غیاب المثیرات الب
  .)542:2001عبد الكریم: حمد وأ

  هي: ،) أنه یمكن حصر أنواع التخیل في أربعة أنواع8:2008ویرى عمار (

إدراك  وهناك شكلین لظاهرة، ةُیعرف هذا التخیل بظاهرة إدراك ما بعد الصور التخیل البعدي: - 1
  .وٕادراك موجب لما بعد الصورة، مابعد الصورة وهما إدراك سلبي لما بعد الصورة

یشبه  التخیل وهو نوع من، طلق علیه التخیل االستحواذي أو الفوتوغرافيی:  التخیل االرتسامي- 2
تركیز  ه یتطلبكما أن، فترة أطوللاإلدراك ویختلف عن التخیل البعدي من خالل استمراره 

  واالنتباه المكثف كي یتكون .، النظر

لذهنیـة وتـذكر الصـور ا ویعنـي اسـترجاع، : یطلـق علیـه أیضـًا التخیـل االسـترجاعيتخیل الذاكرة -3
، وقــد بــدون تغییــر أو تعــدیل فیهــا، وهــو نــوع مــن التخیــل المــألوف، والشــائع فــي حیاتنــا الیومیــة

، أو توقــع یــات التفكیــر التــي تحــدث فــي الحاضــرلأو عم، یصــاحبه اســتدعاء لألحــداث الماضــیة
  .األحداث في المستقبل
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، واألشیاء التي لم تحدث من قبل یعني تخیل الموضوعات، والمواقف: تخیل الصور الخیالیة- 4
، وتمیل الصور الخیالیة إلى أن تكون جدیدة ؛ لذا یطلق علیه لفرد، أو التي یندر حدوثها لدیهل

  . التخیل االبتكارى

  وهي: ، لتخیللعدة  اً أنواع) أن هناك 37:1999ى ماثیسون(ویر 

  تخیل وصفي جامد وهو تخیل الرسوم غیر المتحركة. -1

  التخیل التذكري الوصفي مثل تخیل القوانین. -2

  التخیل المتحرك وهو شرود الذهن من أجل التنبیه البصري. -3

 .التخیل المجازي ویكون باستخدام المتشابهات -4

  ك بالتركیز على المفاهیم المكانیة في موضوع معین.تخیل فكرة الموضوع وذل-  -5

  هي:، یعتمد على ثالثة أنواع من التخیلالمكاني المدخل البصري  كما یرى ماثیسون أن
ي یعتمد : وهو التخیل في توضیح الظاهرة العلمیة الذVisual Imaginationالتخیل البصري -1

الذي استخدم تصوره العقلي لیكشف نیشتین أدراكات حقیقیة مثل إتخیالت علمیة مبنیة على 
 أفكاره ویشرح نموذجه العقلي(اللعب التوفیقي) .

: وهو استخدام المتشابهات لتوضیح الظاهرة  Metaphoric Imaginationالتخیل المجازي -2
 .جرد لتقریبه للمتعلمأو المفهوم الم

كانیة في وهو التركیز على المفاهیم الم :Imagination Thematicتخیل فكرة الموضوع  -3
والتي لها ظواهر طبیعیة منطقیة  ،الموضوع والتي من خاللها یتخیل المتعلم محاور الموضوع

 .الشكل والوظیفة  النظام، البقاء،، مثل التماثل
 :عدة، هيیتصف بمزایا  البصري  أن التخیل )8:2008ویرى عمار(

م بنـــاء ثـــ، ة المختلفـــةیســـتعین التخیـــل البصـــري بالتـــذكر فـــي اســـترجاع الصـــور التخیلیـــة البصـــری −
والتكیــف ، ؛ وبالتـالي یسـتطیع الطالـب اسـترجاع مـا سـبق أن تعلمـهتنظیمـات جدیـدة لهـذه الصـور

واء فــي مــع إمكانیــة تیسـیر مــا ســوف یتعلمــه مســتقبًال ســ، مـع المعــارف والمعلومــات التــي یدرســها
  .تعلمه أو ممارسته الفعلیة

والتكیف ، والتقدم العلمي والحضاري، العقلي للتخیل البصري دور أساسي في اإلبداع، واالبتكار −
 . في ظل مجتمع سریع التغیر والتطوروهو ما یحتاجه الطالب ، بصفة عامة مع البیئة

التخیل البصري أساسي في حـدوث التفكیـر، وُیعـد التخیـل عملیـة مهمـة مـن العملیـات التـي یقـوم  −
 كل جدید. علیها التفكیر، حیث یقوم بتركیب عناصر الخبرات السابقة في
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مثل: الرسومات ، یسهم التخیل البصري  في ابتكار العدید من الممارسات غیر المكتوبة
والتعبیر عن النصوص المكتوبة بالصور التخیلیة ، والخرائط المفاهیمیة، والنماذج البیانیة، والصور
  .دام التخیل البصري  كلغة لالتصالواستخ، البصریة

كبیر في عملیة التفكیر وبلورة األفكار وظهور المخترعات  أن التخیل له دور وترى الباحثة
وذلك من خالل تخیل  ،والمكتشفات الحدیثة كما یعمل على فهم المفاهیم العلمیة المجردة

  الموضوعات والمواقف والتي تؤدي بدورها إلى تنمیة اإلبداع لدى المتعلمین.

ل منها األخرى وتعمل في ترابط تكمل ك )الرسم واإلبصار والتخیل( ةن هذه األسس الثالثإ
  وتماسك على تیسیر العملیة التعلیمیة وتقویتها وتحقیق األهداف المرجوة من العملیة التعلیمیة.

  أهمیة المدخل البصري المكاني في تدریس مادة العلوم:

االهتمام بالتعلم  ویعد ،ًا في عملیة التعلیم والتعلممهماً ورئیسیلعب المدخل البصري دورًا 
 ،لبصري من أهم الطرق لتعلیم المتعلمین كیف یتعلمون وكیف یفكرون وكیف یبنون المعرفةا

 ،ویعبرون عن حل المشكالت بطرق متنوعة تعتمد على التمثیل البصري لألفكار والمعلومات
  وكذلك كیف یتواصلون مع اآلخرین.

هتمام بمداخل والتي تؤكد على االعلى جانبي الدماغ من منطلق نظریة التعلم القائمة و 
بما یسهم في حدوث تعلم  ،التعلیم والتعلم التي تعمل على تكامل وظائف النصفین الكرویین للمخ

كان االهتمام باستخدام المدخل البصري المكاني في التعلیم والتعلم كأحد المداخل التي ، ذو معنى
وي األیمن وظائف النصف الكر ل ن استخدامه یتضمن تنشیطاً إحیث  ،یمكن أن تحقق ذلك

ول عن اللفظیة ؤ األیسر (المس فبشكل متكامل مع النص )عن القدرات البصریة المكانیةول ؤ (المس
) أهمیة المدخل البصري المكاني من 168:2010(عبد الملك ، ویلخص  والعددیة والمنطقیة)
  خالل النقاط اآلتیة:

یة والتي تسهل تذكر التدریس بالمدخل البصري المكاني یعتمد على استخدام اللغة البصر  •
  .لفترة طویلة وبقائهامعلومات ال

 تدریس العلوم باستخدام المدخل البصري المكاني یساعد على تنمیة القدرة المكانیة. •
 ى التمثیل البصريعن حل المشكالت بطرق متنوعة تعتمد علیساعد الطلبة في التعبیر  •

  كذلك كیف یتواصلون مع اآلخرین.و ، لألفكار والمعلومات
تصال البصري تنمیة مهارات اال فيتدریس باستخدام المدخل البصري المكاني یساعد ال •

  .المباشر مع اآلخرین
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ن التدریس بالمدخل البصري المكاني یعمل على تنمیة القدرة البصریة إباإلضافة إلى ذلك ف •
ذا ما وه ،المكانیة والتي تعد إحدى القدرات األساسیة التي یجب توظیفها وتنمیتها للمتعلمین

  .راسة نعیمة أحمد وسحر عبد الكریمأثبتته د
أن استخدام  المدخل البصري المكاني یعمل على تحسین نوعیة التعلیم وترى الباحثة 

ى االحتفاظ بالمعلومات ویعمل عل ،لما هو مجرد بصریاً  كما یقدم إدراكاً  وزیادة التفاعل بین الطلبة،
ویحسن من فهم الحقائق العلمیة من  ،لیم أكثر سهولةویجعل التع، الذاكرة يكما یقو ، بشكل أكبر

ویؤدي إلى تسهیل إدارة الموقف ، خالل استثارة  اهتمام الطالب ومن ثم زیادة  دافعیتهم نحو التعلم
التعلیمي، باإلضافة إلى ذلك فإن من أهم ممیزات المدخل البصري المكاني أیضًا أن الوسائل 

نة وغیر مكلفة، كما أنه یناسب كافة المراحل الدراسیة من واألنشطة المستخدمة في التدریس آم
  ریاض األطفال وحتى التعلیم الجامعي.

  آلیة التدریس بالمدخل البصري المكاني:
المكاني یتطلب من المعلم القیام بخطوات حددتها  عند التدریس بواسطة المدخل البصري  

  :كما یأتي) 543:2001(أحمد وعبد الكریم 
  .المتعلمتحدید خلفیة  .1
توضیح المفاهیم باستخدام أنشطة التخیل البصري والتخیل المجازي من خالل استخدام  .2

  بناء نماذج. رسم خرائط مفاهیم، ،رسوم تخطیطیة، نمذجة، نیةالرسوم البیا، المتشابهات
 التطبیق في مواقف جدیدة. .3

  :ما یأتيكخطوات التدریس بالمدخل البصري المكاني یحدد فإنه ) 9:2001أما عفانة( 
وذلك بعد تحدید  ،و النموذج الریاضي المعبر عن المسألة الریاضیة ومضامینهاعرض الشكل أ -1

 معطیات المسألة والمطلوب إیجاده أو إثباته.
رؤیة العالقات في النموذج أو الشكل الریاضي وتحدید تلك العالقات سواء كانت منطقیة أو  -2

 سببیة بحیث یمكن حصرها واالستفادة منها.
في  وبعد ذلك دراسة العالقات القائمة والمستنتجة مسبقاً ، ط العالقات القائمة من خالل الشكلرب -3

ووضع مواطن الغموض أو الفجوات موضع ، ستراتیجیةوتین الثانیة والثالثة من هذه االالخط
 الدراسة والتفحص.

التي  في الشكل في ضوء مواطن الغموض أو الفجوات Thinking Visually التفكر بصریاً  -4
ومحاولة استخدام مفاهیم أو قوانین أو نظریات أو براهین سابقة للتخلص من ، تم تحدیدها

 وذلك لمد جسر بین المسألة وحلها. الغموض أو الفجوات المحددة،



 ـــ  23ـــ  
 

من خالل الشكل المعروض مع مراعاة تضمن هذه  Imagination of Solutionتخیل الحل -5
ویكون ، خطوة هي محصلة الخطوات الخمس السابقةن هذه الإإذ ، الخطوة الخطوات السابقة

  من خالل الشكل المعروض. التخیل للحل عقلیاً 
) أنه یمكن التدریس بالمدخل البصري المكاني من 28- 27:2006یرى بركات (   كما

  :  اآلتیةالخطوات  خالل

  .ن عرض النموذجعرض الشكل أو النموذج المعبر عن المفاهیم العلمیة المجردة ثم تحدید المطلوب م-1

  ناقصة . أوتزوید المتعلم ببعض المعلومات عن الشكل أو النموذج والتي قد تكون زائدة -2

إظهار العالقات بین مكونات النموذج أو المفاهیم العلمیة وبین المفاهیم المكانیة التي  -3
  یتضمنها النموذج والالزمة لفهم هذه المفاهیم العلمیة المجردة .

  بناء على العالقات السابقة.، قات جدیدة من الشكل أو النموذجاستنتاج عال -4

  وٕادراك المطلوب من الشكل أو النموذج التوصل لفهم المفاهیم العلمیة المجردة،-5

 یوضح خطوات المدخل البصري المكاني اآلتيوالشكل 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  2.2)(رقم  شكل
  خطوات المدخل البصري المكاني
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عند استخدام المدخل البصري المكاني في عة من الخطوات قامت الباحثة بمجمو  وقد
  :، وهذه الخطوات كاآلتيالتدریس

من خالل استرجاع المعلومات السابقة  وهذا ،تحدید الخلفیة السابقة والتعلم السابق للمتعلمین -1
  لدى المتعلمین والتي لها صلة بموضوع الدرس. 

وهذه األنشطة قد تكون على هیئة  ، المتعلمین یتم تقدیم مجموعة من األنشطة البصریة لدى -2
  صور أو رسومات أو خرائط مفاهیم أو مقاطع فیدیو أو تقدیم متشابهات أو تجارب عملیة.      

بحیث تحتوي على مفاهیم علمیة  ،تحدید المطلوب من هذه األنشطة البصریة على السبورة -3
  ومفاهیم علمیة مجردة.

معلومات عن هذه األنشطة البصریة  بحیث تساعدهم في استرجاع تزوید المتعلمین ببعض ال -4
م بحیث یحدث للمعلومات عملیة تمثیل ث، وتنشط لدیهم الذاكرة البصریة، خبرتهم السابقة

 .عملیة مواءمة في ذهن المتعلمین

مشاركة المتعلمین بإیجاد واستنتاج عالقة مشتركة بین المفاهیم العلمیة المجردة الموجودة في -5
  .اهیم المكانیة الموجودة في الشكلالشكل والمف

 عملیة البناء، الهدم، من المفاهیم العلمیة المجردة النفاذیة االختیاریة للجدار الخلوي، - 
وهذه المفاهیم  التبرعم... التكافل، الكروموسومات، التخثر، التنفس، األكسدة، االمتصاص،

  تحتاج لعملیات تصور وتخیل من التلمیذ.

ترتیب الجزء في  جزء في الشكل بوظیفته التي یؤدیها، يقات المكانیة عالقة أومن العال - 
، البناء التناسب، ،تركیب األجزاء في النموذج، تماثل بعض األجزاء واختالفها ،الشكل
  إلخ.الحجم....، الحدود اللون،

نیة على قیام المتعلمین بمساعدة المعلم باستنتاج عالقات جدیدة من الشكل بحیث تكون مب -6
 عالقات سابقة توجد بین المفهوم العلمي المجرد والمفهوم المكاني.

  بحیث یمكن أن یؤدي وظیفة تتناسب مع شكله. اً معین مثال ذلك هذا العضو یأخذ شكالً  - 

یوجد جزء معین من الشكل في وضع معین لیؤدي وظیفة تتناسب مع موضعه الذي یوجد  - 
  فیه.

واحد من حیث ترتیب موضع كل جزء في الشكل توجد عالقة بین أجزاء النموذج ال - 
 البصرى، ماذا یحدث عند غیاب جزء من موضعه.

  التوصل لفهم المفاهیم العلمیة المجردة.-7



 ـــ  25ـــ  
 

  األدوات البصریة للمدخل البصري المكاني

  ولقد قامت الباحثة باستخدام مجموعة من األدوات البصریة تمثلت في:
كال التي یصعب االتصال بها مثل الشالالت هي تسجیل دقیق للظاهرات واألش الصور: - 

ویلجأ إلیها المعلم عندما ال توجد  ،والسدود والبراكین والزالزل وبعض المعادن النادرة
  ).7:2004الظاهرة موضع الدرس في البیئة أو یصعب الوصول إلیها (بدوي،:

وهي ، مهي عبارة عن رسوم تخطیطیة تدل على العالقات بین المفاهی :خرائط المفاهیم - 
وهي تهتم بتحدید مفاهیم  ،تحاول أن تعكس التنظیم المفاهیمي كفرع من فروع المعرفة

المادة وترتیبها بحیث تعطي تناسقًا وترابطًا یدل على المعنى ویتم فیه االنتقال من المفاهیم 
بحیث تأخذ شكل  ،األكثر شمولیة وأقل نوعیة إلى المفاهیم األقل شمولیة وأكثر نوعیة وهكذا

سلسلة متشابكة ومتشعبة من المفاهیم رأسیًا وأفقیًا أو شكل سلسلة دائریة كما هو الحال في 
  ).141-140:2009دورات الحیاة (عادل،

أداة فعالة تسهل عملیة بناء المعرفة للفرد على قاعدة من المفاهیم التي  :المتشابهات - 
كما یجب مراعاتها وهي  وهناك مجموعة من المتغیرات ،یعلمها والمتاحة ببنیته السابقة

السمات ، المشبه به موضوع التشبیه،، مكونات التشبیه:  )255:2002 (زیتون:بینها 
  .(غیر المشتركة) السمات خارج الموضوع، المشتركة

كما استخدمت الباحثة  باإلضافة إلى الصور وخرائط المفاهیم والمتشابهات مقاطع الفیدیو 
  والتجارب العملیة.

  :لة بالمدخل البصري المكانيذات ص مصطلحات
هناك العدید من المصطلحات ذات الصلة بالمدخل البصري المكاني وسیتم التطرق إلیها         

 الذكاء البصري المكاني،، التفكیر البصري(  وتوضیح عالقتها بالمدخل البصري المكاني مثل:
  .)القدرة المكانیة، التصور البصري

  :التفكیر البصري
والقدرة على  عمل خرائط،، تفسیرات، قیاسات نمذجة،، القدرة على عمل مقیاس رسم هو       

 (أحمد وعبد الكریم،المعالجة الذهنیة للتمثیالت البصریة بالتدویر العقلي والتصور البصري 
535:2001 (.  

بأنه قدرة عقلیة مرتبطة بصورة مباشرة بالجوانب الحسیة ) 12:2001(ویعرفه عفانة         
لبصریة حیث یحدث هذا النوع من التفكیر عندما یكون هناك تنسیق متبادل بین ما یراه المتعلم من ا
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وما یحدث من ربط ونتاجات عقلیة معتمدة على الرؤیة والرسم  ،أشكال ورسومات وعالقات
  المعروض.

لم من الرؤیة ن المتعحیث یمكِّ ، ویعتبر التفكیر البصري أحد أشكال مستویات التفكیر العلیا        
بمعنى أن المتعلم ینظر إلى  ،المستقبلیة الشاملة لموضوع الدراسة دون فقد أى جزء من جزئیاته

كما تعتبر القدرة على التصور البصري المكاني للعالم المحیط هي الوسیلة ، الشيء بمنظار بصري
وتنمي لدیه مهارة  ،التي تمكن اإلنسان من اكتساب المهارات التي تحقق له وصف البیئة وفهمها

  .)12:2001،دراسة األشكال والتشابه واالختالف بینها (عفانة
  :)26:2006طرائق للتفكیر البصري یحددها (مهدي: ةهناك ثالث

  التفكیر من خالل رؤیة من حولنا. -1
  .تفكیر بالتخیل من خالل رؤیة كتابال -2
 .التفكیر بالكتابة أو الرسم -3

  مهارات التفكیر البصري

الل االطالع على األدب التربوي وعدد من الدراسات السابقة مثل دراسة من خ         
) 2012الكحلوت(دراسة و  )2011طافش(دراسة ) و 2010) ودراسة الشوبكي(2006مهدي(

  :اآلتیةاستخلصت الباحثة المهارات 

مهارة القراءة البصریة: وتعني القدرة على تحدید أبعاد وطبیعة الشكل أو الصورة  -1
  ي أدنى مهارات التفكیر البصري.وه، المعروضة

وتعني القدرة على التعرف إلى الشكل أو الصورة وتمییزهما عن  مهارة التمییز البصري: -2
  األشكال أو الصور األخرى.

وتعني القدرة على رؤیة عالقات التأثیر والتأثر من بین  :مهارة إدراك العالقات المكانیة -3
  ورة المعروضة.مواقع الظاهرات المتمثلة في الشكل أو الص

، وتعني القدرة على إیضاح مدلوالت الكلمات والرموز واإلشارات :مهارة تفسیر المعلومات -4
  األشكال وتقریب العالقات بینها.و 

واالهتمام ، وتعني قدرة الفرد في التركیز على التفاصیل الدقیقة مهارة تحلیل المعلومات: -5
  بالبیانات الكلیة والجزئیة.

والتوصل إلى مفاهیم  ،جدیدة وتعنى القدرة على استخالص معانٍ  ى:مهارة استنتاج المعن -6
مع مراعاة تضمن هذه الخطوة للخطوات ، ومبادئ علمیة من خالل الشكل أو الصورة

  نها محصلة للخطوات السابقة.إإذ  السابقة،
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  2.3)رقم ( شكل

  مهارات التفكیر البصري

رات العقلیة التي تساعد المتعلم في الحصول على یعد التفكیر البصري من النشاطات والمها        
 ،ثم التعبیر عنها وعن أفكاره الخاصة بصریًا ولفظیاً ، المعلومات وتمثیلها وتفسیرها وٕادراكها وحفظها

 ن التفكیر البصري یحدث بشكل تام عندما تندمج الرؤیة والتخیل والرسم في تفاعل نشط.إلهذا ف
وینتقلون أثناء ، لرؤیة والتخیل والرسم بطریقة نشطة ورشیقةویوظفون ا فالذین یفكرون بصریاً 

وبعد أن یتوفر  فهم ینظرون إلى الموقف أو المشكلة من زوایا مختلفة،، تفكیرهم من تخیل إلى آخر
ثم یحاولون التعبیر عن ذلك برسوم ، بدیلة لدیهم فهم بصري للموقف أو المشكلة یتخیلون حلوالً 

  .)43-42: 2003(عفانة:فیما بعد عة لمقارنتها وتقویمهاسری

  أنه یمكن تنمیة التفكیر البصري من خالل : )84:2006كما یرى (إبراهیم:

ب على كیفیة تصمیم شبكات بصریة ل التدر األنشطة البصریة التي یمارسها الطالب من خال - 
 ،وٕاجراء مهارة االتصال البصري المتعلقة بالمعلومات المتضمنة بها والتمكن من قراءتها،

  بطریقة تحلیلیة.تم قراءته واالستجابة لما 
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من خالل اإلمكانیات المتاحة في ، استخدام األنشطة المحوسبة والفنیة في تنمیة التفكیر البصري - 
التي تظهر بعض الخرائط البصریة التي تعبر عن الكثیر من المعاني المتعلقة بمفهوم  الرسوم

 عانة بمعلوماتها في تصحیح المعلومات لدیهم،واالست، وعلى المتعلمین فهم هذه الخریطة، ما
  واكتشاف معلومات جدیدة.

أنشطة طي  مثلب أخرى لتنمیة التفكیر البصري أسالی )33:2004ویضیف محمد(
 أنشطة أعواد الثقاب، أنشطة قطع دینیز التي تعتمد على األساس العشري،، أنشطة المكعب الورق،

  أنشطة تتعلق بالفن. ستخدام الكمبیوتر،أنشطة تتعلق با، أنشطة الرسوم البیانیة

أنه یمكن تنمیة التفكیر البصرى من خالل العروض العملیة والصور الثابتة  وترى الباحثة       
رة الطالب على المالحظة وتزید من التفاعل النشط دوالتي تزید من ق ،والمتحركة وخرائط المفاهیم

  .وبقائها في الذهنفاظ بالمعلومات مما یؤدي إلى االحت ،للطالب

  :ممیزات التفكیر البصري
  :من خالل اآلتي )37:2004محمد(یحددها للتفكیر البصري  عدة هناك ممیزات 

  .باآلخرین االتصال على الطالب قدرة زیادة -1

 العلمي للتقدم نتیجة یوم یومًا بعد تزداد والتي بالطالب المحیطة البصریة المثیرات فهم -2
 بالبیئة صلته تزداد ،وبالتالي والتلفزیون الكمبیوتر شاشات على یظهر ما مثل والتكنولوجي

  .به المحیطة

 لممارسة لطریقا یفتح جید مصدر البصري التفكیر نإ حیث للطالب العقلیة القدرة زیادة -3
  .االبتكاري والتفكیر الناقد التفكیر مثل ،التفكیر من المختلفة األنواع

  .والریاضیات الفیزیاء ثلم المختلفة المواد من عدد فهم في یساعد -4

  :ممیزات أخرى للتفكیر البصري من خالل اآلتي )28- 27:2006مهدى (ویضیف 

  ویسرع من التفاعل بین الطلبة.، تحسین نوعیة التعلم-1

  .م بین الطلبةیزید من االلتزا-2

  یسهل من إدارة الموقف التعلیمي.-3

  ت الحل.یسهل من حل القضایا العالقة بتوفیر العدید من خیارا-4

  .لدى الطلبة جدیدةویفتح آفاقًا یعمق التفكیر -5

  ینمي مهارات حل المشكالت لدى الطلبة.-6
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  الفرق بین المدخل البصري والتفكیر البصري:
أن المدخل البصري المكاني یستخدم  (Mathewson:1999:33-34)سون ییرى ماث

وهذا یعمل بدوره على تنمیة ، یلالتخو  اإلبصارو  عملیة التفكیر البصري من خالل عملیات الرسم
والتفكیر البصري ، مركزیا وأساسیًا في اإلبداع العلمي فالتفكیر البصري یلعب دوراً ، القدرة المكانیة

ویشمل كذلك التفكیر في األشیاء وفي أنفسنا والتفكیر في ، یشمل الرؤیة بالعین للتحدید والتمییز
التفكیر  ویبدأ، وذلك لبقاء الصورة في عین العقل كوین)الت النقل، العالم المحیط من خالل (التخیل،

  باستخدام التجریب العملي ألحد النماذج. أو، البصري المكاني بوصف أو تخیل لموضوع معین

) أن هناك عالقة بین المدخل البصري الذي یعتمد على 12:2001ویرى عفانة (
ري وة أساسیة في المدخل البصوبین التفكیر البصري الذي یعد خط ،مكونات وخطوات أساسیة

في إحداث  كن االعتماد علیه بصورة مباشرة إال أن التفكیر البصري ال یم ،ستراتیجیة تعلیمیةاك
وذلك العتماده بصورة مباشرة  ؛نجاحات في حل المسائل الریاضیة وفهم المفاهیم العلمیة المجردة

فإذا كانت تلك ، تضمنة فیهاعلى األشكال والرسومات ومكونات العالقة بین الخصائص الم
الخصائص والمكونات غیر واضحة فإن ذلك بال شك یؤثر على نتاجات التفكیر البصري من ربط 

وضع افتراضات محتملة بعد  بینما المدخل البصري یتعدى الحل بصریاً  ،ورؤیة ورسم لألشكال
  في ضوء المعطیات المطروحة. للحل عقلیاً 

ل البصري المكاني یعمل على تنمیة مهارات التفكیر أن استخدام المدخ وترى الباحثة
المختلفة وخاصة مهارات التفكیر البصري حیث یتمكن الطالب من قراءة األشكال البصریة وعالقة 

 ؛مما یؤدي إلى ارتفاع مستوى التحصیل الدراسي وتحسین نوعیته وبقائه لفتزة أطول ،كل جزء بالكل
والتي تكون أدعى للفهم  ،یة وهي الرسم واإلبصار والتخیلألن التعلم البصري یعتمد على أسس قو 

  وأكثر قدرة على مقاومة النسیان. 

  :المكاني الذكاء البصري 
فمعظم ما في حیاتنا المدرسیة ألفاظ  یعتمد التعلیم في معظمه على التعلیم اللغوي اللفظي،

وبعد ظهور ، ینسجم مع ذكائهم ألن التعلیم، الذكاء اللفظي متفوقین وولذا یبدو الطلبة ذو ، وكلمات
برزت أهمیة تأكید أشكال جدیدة للذكاء ، البحوث الحدیثة للدماغ وظهور الذكاءات المتعددة لجاردنر

  ).189:2007من أهمها الذكاء البصري المكاني(عبیدات وأبو السمید:

 منعدة حیث أوضح جاردنر في نظریته (الذكاء المتعدد) أن الشخص العادي لدیه أنواع 
الذكاء المتعلق  الذكاء البصري المكاني،، الذكاء المنطقي الریاضي، الذكاء اللفظي :هي ،الذكاء

  الذكاء الشخصي الذاتي.  بالتوازن الحركي،
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كما عرضت نظریة الذكاءات المتعددة مجموعة من أدوات التعلیم التي اختلفت عن أدوات 
  ).175- 174,2007التعلیم التقلیدیة: (نوفل:

  )2.1(رقم جدول

  ملخص طرق التدریس للذكاء المكاني البصري 

  االستراتیجیات التعلیمیة  أدوات التدریس  نشاطات التدریس  نوع الذكاء
المكاني 
  البصري

 تخیل مرئي، نشاطات فنیة،
  .تخیالت، خرائط عقلیة، استعارات

بناء أدوات، الصور، 
الخرائط، ألعاب اللیغو، 

  .استخدام الكامیرا

له  تخیله، لونه، ضع
  خارطة في عقلك.

هو القدرة على إدراك أن الذكاء البصري المكاني ) 73:2007ویرى عفانة والخزندار(
المكان المرئي والقدرة على التفكیر البصري من خالل الصور والخرائط والتصمیمات والمخططات 

وٕادراك  ،أللوانوكذلك القدرة على التخیل والتصور الذهني واستخدام ا ،والرسوم واألشكال والنماذج
بالقدرة على تصور  من الذكاء ویتعلق هذا النوع، عالقات مكانیة بین وداخل الرسوم واألشكال

القدرات الفنیة مثل الرسامین عند أصحاب ویتجلى بشكل خاص  ،المكان النسبي لألشیاء في الفراغ
  ومهندسي الدیكور والمعماریین والمالحین. 
ون والخط والشكل والطبیعة والعالقات التي توجد بین وهذا الذكاء یتضمن الحساسیة لل

األفكار البصریة  ن یمثل الفرد ویصور بیانیاً أو  ،یضم القدرة على التصویر البصريو  ،العناصر
  ).11:2003والمكانیة (جابر:

حیث الحظ جاردنر أن  ،على المجاالت البصریة وهذا النوع من الذكاء لیس مقصوراً 
ن االستدالل المكاني إإذ ، ن من نعمة البصریلدى األطفال المحروم أیضاً الذكاء المكاني یتوفر 

  .)55:2007عند المكفوفین یحل محل االستدالل اللغوي عند المبصرین (یونس واخرون:
إن التدریب على اإلبصار المكاني یبدأ بنمو القدرة البصریة الشخصیة وما وراء المعرفة 

ي التفكیر البصري عن طریق فهم الخرائط والمخططات البصریة من خالل استخدام المهارة ف
  ي ـــه فـــه ورسمـــطــریق تخطیـــن طــدرس عـــم الـــى فهــالمیذ علـــجیع التــجب تشــوی، والمنظومات

 تمهمة في فهم الكثیر من الموضوعا ألنها، صورة مخططات وتمثیالت بصریة
(Mathewson:1999:46) .  
وشجرة المفاهیم  ،ن الذكاء یستخدم المعلم الوسائط التعلیمیة المتعددةولتنمیة هذا النوع م
وعرض الشرائط  ،حاسوبواستخدام شاشات ال ،وزیارة المناطق ،وخرائط التدفق والمجسمات

 ،ورسم الخرائط ،ت هندسیةعمل تصمیما یتمو  ،متاهات والتمثیالت البیانیةلغاز الأوحل  ،البصریة
  .)281:2004وبرمجیات الرسم الحاسوبیة (عبید: لكترونیةإلعاب أواستخدام 
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  :، هيعدةقدرات أن الذكاء البصري یتضمن  )37:2003( جابرویرى 
 على الورقة في صورة القدرة على تمثیل المعلومات البصریة والمكانیة وترجمتها جغرافیاً  - 

  .مخططات أو خرائط أو رسومات
  ذهنه بكفاءة وبصورة منظمة.في  القدرة على تمثیل الظاهرات المكانیة داخلیاً  - 
  القدرة على التفكیر بشكل بصري. - 
  القدرة على تصور األفكار المكانیة والبصریة بدقة. - 
  القدرة على إدراك العالقات بین األشیاء والمكان. - 
  القدرة على رسم األشكال ثالثیة االتجاهات. - 
  القدرة على التعلم من خالل النظر إلى الخرائط. - 
  شیاء وتركیبها مرة أخرى.القدرة على تحلیل األ - 
  القدرة على إدراك المعلومات البصریة والمكانیة (األشكال). - 
  التمثیل الجغرافي لألفكار ذات الطبیعة البصریة. - 
  القدرة على إدراك المعلومات البصریة وتشكیل الصور البصریة. - 

صمیم أنه یمكن تنمیة الذكاء البصري المكاني من خالل ت فیرى )75:2001الخفاف ( أما
  :اآلتيمن خالل الشكل  العدید من الوسائل واالستراتیجیات التعلیمیة المرتبطة بهذا النوع من الذكاء

  
  2.4)رقم (شكل 

  الوسائل واالستراتیجیات التعلیمیة المرتبطة بالذكاء البصري
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أن األشخاص الذین یتمتعون بالذكاء البصري المكاني لدیهم قدرة عالیة على  وترى الباحثة
مما یؤدي إلى تفوقهم على أقرانهم عند  ،وٕادراك العالقات بین األشیاء، م األشكال البصریةفه

التدریس بالمدخل البصري المكاني أو التعلم البصري نظرًا لما یتمتعون به من قدرات عالیة في 
  إدراك المعلومات البصریة.

  القدرة المكانیة:
أو رؤیة العالقات بین أجزاء  ،ء التي یراهاهي قدرة الفرد على إدراك العالقات بین األشیا

  .)68:2008(الهویدي: الشكل الواحد
 )41-40:2010( أبو مصطفىكما یعرضها  سمات وخصائص التالمیذ ذوي القدرة المكانیة

  :كاآلتي

  نقل ورؤیة المناظر الخیالیة بوضوح.-1

  نقل تركیبات ذات ثالثة أبعاد أفضل ممن هم في نفس السن.-2

  لعالقات المكانیة بین األشكال والفراغات وتقدیر األحجام.إدراك ا-3

  یعبر عن المواقف التي تحدث له بالوصف أو الرسم من الخیال .-4

  بدقة ووضوح.المناظر الخیالیة یستطیع أن یصف -5

  یقدر المسافات ویفضل ألعاب التصویب. -6

  یحلم أحالم الیقظة أكثر ممن هم في مرحلته العمریة.-7

  ألنشطة التي یمارس فیها الرسم والتشكیل الفني. یفضل ا-8

  د إلیهم.سنَ رسم خطوط أو أشكال للتعبیر عن المهام أو األعمال التي تُ -9

  المتغیرات التي تؤثر في القدرة المكانیة:
  :في اآلتي )119:2008(كما حددها ریانهناك متغیرات تؤثر في القدرة المكانیة 

وعلیه تفسر  عامل بمراحل التطور المعرفي كما حددها بیاجیه،: یرتبط هذا الالتطور المعرفي- 1
  .الفروق في القدرة المكانیة إلى التفاوت في هذه المراحل

وهذا األثر یمتد إلى ، فقد تبین أن القدرة المكانیة لدى األفراد تتأثر بالخبرات المكانیة الخبرة:- 2
  وأنماطها. لخبراتعة هذه اویتوقف على طبی، جوانبهاأو إلى بعض ، مجمل هذه القدرة
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وقد تعود هذه ، وجود عالقة بین القدرة المكانیة والجنس بینت نتائج معظم الدراسات :لجنسا- 3
  الجنسین. كل ىستراتیجیات المعرفیة المتبعة لدطبیعة اال إلىالفروق 

یات المعالجة فالموهبة تحدد استراتیج ،ترتبط الموهبة بالقدرة المكانیة : الموهبة( الذكاء العام)- 4
ویعكس قدراتهم ، وهذا بدوره یؤثر على أداء الطلبة في اختبار القدرة المكانیة، الذهنیة لألشیاء

  فیها. 

  :یأتيكما  )35:2004(وهناك فروق كمیة وكیفیة في القدرة المكانیة تحددها محمد
  :أوال:الفروق الكمیة

  هي:ثالثة، عوامل وتتمثل في 

على تصور كیف یبدو شيء ما أو مجموعة من األشیاء الذي یقوم  :التوجه المكاني - 
  .إذا ما تم تدویره على نحو معین مختلفاً 

دراك العالقات بین األشیاء من حیث أوجه الشبه إوتختص ب :العالقات المكانیة - 
  واالختالف.

  .المعالجة الدقیقة لترتیب شيء ما ویقصد به :التصور البصري - 

  : ثانیا: الفروق الكیفیة

 ،ق بین األفراد في االستراتیجیات التي یستخدمونها في حل المشكالت المكانیةوهي الفرو 
  تحلیلین وكلیین في معالجتهم للمعلومات المكانیة. ىویصنف األفراد إل

  أصناف القدرة المكانیة: 
  وهي: )120:2008(كما حددها ریان لقد صنف لین باتر ستون القدرة المكانیة إلى ثالثة أصناف

مع الحفاظ على هیئتها ، العالقات المكانیة معرفةتمثل في القدرة على یو  :كانياإلدراك الم - 
  .علیة عند استعمال عملیات حسحركیةوهذا الصنف یمكن الوصول إلیه بفا الكلیة،

 أو ثالثة أبعاد،، في بعدین ى القدرة على تدویر األشكال ذهنیاً : ویشیر إلالتدویر الذهني - 
  بسرعة ودقة.

ویتمثل في القدرة على تخیل األشیاء أو التناوب على أجزائها عن طریق  التصور المكاني: - 
إذ یعتمد  ویعتمد على المعالجة المعقدة متعددة المراحل للمعلومات الممثلة بالمكان،، الطي

والنجاح ، التصور المكاني على معالجات تحلیلیة وبمستوى متمیز عن المكونات األخرى
  طبیق الخبرات السابقة أثناء إجراءات الحل.فیها یتطلب مرونة معرفیة في ت
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 ویعرفه جابر بأنه القدرة على إدراك العالم البصري المكاني بدقة :المكاني التصور البصري - 
دراكات إلقیام بتحویالت معتمدًا على تلك اوال )الحال في الصیاد والكشاف والمرشد(كما هو 

كما تضم القدرة على ، دس المعماريكما هو الحال عند مصمم الدیكورات الداخلیة والمهن
 ن یوجه نفسهأو ، أفكاره البصریة أو المكانیة اً ویصور بیانی، اإلدراك المكاني أن یمثل الفرد

  .)10:2003(جابر: على نحو مناسب في مصفوفة مكانیة

) أن التصور البصري المكاني یقصد به القدرة على إدراك 281:2004في حین یرى عبید(
التفكیر البصري من خالل الصور والخرائط والتصمیمات والمخططات  ىوالقدرة عل ،المكان المرئي

ٕادراك و واستخدام األلوان ، وكذلك القدرة على التخیل والتصور الذهني والرسوم واألشكال والنماذج،
  عالقات مكانیة بین وداخل الرسوم واألشكال.

ا هو إال قدرة خاصة ) أن التصور البصري المكاني م62:2006بینما یرى بركات (
تتضمن فهم وٕادراك العالقات الفراغیة وتداول الصور الذهنیة وتصور األوضاع المختلفة في 

وفي ، ویبدو في كل نشاط عقلي یتمیز بتصور حركة األشكال المسطحة أو المجسمة، المخیلة
  تصور الحركة أو اإلحالل المكاني للشكل أو بعض أجزائه.

  :كاآلتي) 27:2013(موكليكما یراها  ريوتتضح أهمیة التصور البص

وهذه المهارات ، یساعد المتعلم على الفهم وٕاعادة التنظیم والمعالجة وتفسیر العالقات بصریاً  -1
 مهمة وضروریة للناحیة العملیة.

العالقة بین یحسن كذلك و ، ویساعد على فهم الحقائق العلمیة، یجعل التعلیم أكثر سهولة -2
 .ةالت عدالتعلیم والتدریب في مجا

 یسهم في تدریب الذاكرة ویعمل على تقویتها. -3

كما أنه أساسي في حیاتنا الیومیة ، یجعل المتعلم أكثر سیطرة على معالجة األشیاء المجردة -4
  .ونتحرك في البیئة التي نعیش فیهاعندما نعمل 

  :كما یأتي )75- 74:2010كما حددها زهران وأحمد (  مهارات التصور البصري المكاني

  .الشكل عند رؤیته من زوایا مختلفةلى إعرف الت -1

  .جمیع أجزاء الشكل في كل جدیدإعادة ت -2

  .إدراك العالقات الفراغیة بین األجزاء المكونة للشكل -3

  .فصل األشكال المركبة عن خلفیتها -4
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  تكملة الصور غیر المكتملة بما یناسب األجزاء الموجودة. -5

  .ف بینهاس أوجه التشابه واالختالتصنیف األشكال على أسا -6

  تنظیم عناصر الشكل البصري في شكل جدید. -7

  .إنتاج أشكال تناسب أغراض محددة واستخدامات محددة  -8

  تحلیل األشكال المعقدة إلى أجزائها المكونة لها . -9

  مهارة تمییز اتجاهات األشكال.- 10

أهم العملیات األساسیة المتضمنة في القدرة على التصور ) أن 17:2011ویرى الحربي (
  هي: ،بصري المكانيال

  وحفظها واستدعاؤها قبل وبعد إدخال التحویالت علیها ، إنشاء تمثیالت عقلیة للمثیرات البصریة - 
تعدیل في توجه أو  يوتشمل هذه التحویالت أ، ذهنیاً على هذه التمثیالت إدخال التحویالت  - 

فة أو التجمیع أو وذلك عن طریق التدویر أو الطي أو الحذف أو اإلضا، تنظیم أو بنیة المثیر
  .غیر ذلك

ولقد أكدت دراسة ماثیسون على ضرورة االهتمام بالقدرة المكانیة البصریة لدى التالمیذ من 
ن التصور البصري المكاني أساس العملیات إحیث ، خالل الموضوعات والمراحل التعلیمیة المختلفة

موعة من األفكار المتشابكة في فهو یساعد على إدراك العالقات وبناء األنماط بین مج، المعرفیة
كالمالحظة واالتصال والمقارنة والتصنیف وٕادراك  ،خالل ممارسة عملیات العلم هعمل الذاكرة من

  .)Matheson:1999:40وذلك أثناء التعلم باألنشطة البصریة المكانیة(، العالقات واالستنتاج

  الفرق بین التخیل البصري والتفكیر البصري:
) أن التخیل البصري یعتمد على قوانین منطقیة مجردة مرتبطة 13:2001یرى عفانة (

فالتخیل البصري ، إذ ال یحدث التخیل إذا تعرض المتعلم إلى موقف آني وقتي، بالموقف التعلیمي
ن تلك الرموز لتحقیق والقیام بالربط بی ،یتطلب من المتعلم إیجاد عالقات رمزیة مجردة للموقف

حیث یعتمد التفكیر البصري على  التفكیر البصري التخیل البصري، بینما یسبق .أهداف محددة
أما ، ویحاول أن یجد معنى للمضامین التي أمامه، األشكال والرسومات والصور بین یدي المتعلم

ووضع افتراضات لسد الفجوات والتخلص من الغموض الذي ، التخیل فهو نوع من التصور للموقف
م إمكاناته المتوافرة لدیه من نظریات ومفاهیم وقوانین علمیة لتحقیق ویستخدم المتعل یحیط بالموقف،

فالصور العقلیة عن األشیاء هي نوع من التخیل البصري القائم على  أهداف الموقف التعلیمي.
حیث یستفید ، إدراك القوالب البصریة وتكوین نماذج عقلیة تكون مخزنة في البنیة العقلیة للمتعلم
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إذ ینتقل المتعلم في عملیات ، صور في عالج مواقف مستقبلیة سیتعرض لهاالمتعلم من تلك ال
ن إوبالتالي ف، ة بصورة رمزیة مجردةتخیل تلك الصور  إلىالتفكیر من الصورة الحسیة البصریة 
ویعد خطوة مهمة لوضع افتراضات معینة لحل مشكلة  ،التفكیر البصري یدعم التخیل البصري

  عضل.معینة أو التخلص من موقف م
أن التخیل البصري والتفكیر البصري عملیتان متزامنتان تصاحب كل منهما  وترى الباحثة

كما یعمل التخیل البصري على زیادة  ،فالتفكیر البصري یقوي التخیل البصري ویدعمه ؛األخرى
  قدرة التفكیر البصري.

  التصور البصري المكاني في القرآن الكریم والسنة النبویة:

آن الكریم إلى النظر العقلي بمعنى التأمل والفحص وتقلیب األمر على وجوهه لقد دعا القر 
ویكفي  .اجب دیني یتحمل اإلنسان مسئولیتهلفهمه وٕادراكه دعوة مباشرة وصریحة ال تأویل فیها كو 

  . وظائفه والدعوة الستخدامهأن نعرف عدد اآلیات القرآنیة التي وردت فیها مشتقات العقل و 

 ما حدده جروان منها رن والفكر والبصیرة والتدبیعاقلآیات كثیرة عن ال ولقد أورد اهللا
  :باآلتي )26:2002(

َأَفتَطَْمُعوَن َأْن  (: كقوله تعالى، ) آیة49آیات وردت فیها مشتقات العقل بالصیغة الفعلیة : (  - 
ُفوَنُه ِمْن َبْعِد َما َعَقُلوُه َوُهْم ُيْؤِمنُوا َلُكْم َوَقْد َكاَن َفِريٌق ِمنُْهْم َيْسَمُعوَن َكَالَم اهللاَِّ ثُ  مَّ ُحيَرِّ

ُثوَهنُ  دِّ ْم بَِام َيْعَلُموَن* َوإَِذا َلُقوا الَِّذيَن َآَمنُوا َقاُلوا َآَمنَّا َوإَِذا َخَال َبْعُضُهْم إَِىل َبْعٍض َقاُلوا َأُحتَ
ُكْم َأَفَال  وُكْم بِِه ِعنَْد َربِّ   ).76- 75(البقرة آیة) َتْعِقُلونَ َفَتَح اهللاَُّ َعَلْيُكْم لُِيَحاجُّ

بِِل َكيَْف ُخلَِقْت (: كقوله تعالى، ) آیة 129آیات تدعو إلى النظر:(  -   *َأَفَال َينْظُُروَن إَِىل اْإلِ
َامِء َكْيَف ُرفَِعْت  َباِل َكْيَف ُنِصَبْت  *َوإَِىل السَّ  )َوإَِىل اْألَْرِض َكْيَف ُسطَِحْت  *َوإَِىل اْجلِ

  .)20- 17 (الغاشیة،آیة

الَِّذي َخَلَق َسبَْع َسَامَواٍت طِبَاًقا َما َتَرى (: )آیة  كقوله تعالى 148آیات تدعو إلى التبصر(  - 
ْمحَِن ِمْن َتَفاُوٍت َفاْرِجِع اْلَبَرصَ َهْل َتَرى ِمْن ُفُطوٍر  َتْنيِ  * ِيف َخْلِق الرَّ ُثمَّ اْرِجِع اْلَبَرصَ َكرَّ

  .)4- 3(الملك،آیة  )َخاِسًئا َوُهَو َحِسٌري  َينَْقلِْب إَِلْيَك اْلَبَرصُ 

ا(:) آیات كقوله تعالى 4آیات تدعو إلى التدبر: ( -   )َأَفَال َيتََدبَُّروَن الُْقْرَآَن َأْم َعَىل ُقُلوٍب َأْقَفاُهلَ

  )24آیة ، (محمد



 ـــ  37ـــ  
 

 َجَبٍل َلَرَأْيَتُه َلْو َأْنَزْلنَا َهَذا اْلُقْرَآَن َعَىل (: كقوله تعالى ) آیة16: (فكرتآیات تدعو إلى ال - 
ُرونَ  ُهبَا لِلنَّاِس لََعلَُّهْم َيتََفكَّ ًعا ِمْن َخْشَيِة اهللاَِّ َوتِْلَك اْألَْمثَاُل َنْرضِ آیة ، الحشر( )َخاِشًعا ُمَتَصدِّ

21(.  

 ُهَو الَِّذي َأْخَرَج الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهلِ (: ) آیات كقوله تعالى 7: ( االعتبارآیات تدعو إلى  - 
ُْم َمانَِعُتُهْم ُحُصوُهنُْم  ْرشِ َما َظنَنُْتْم َأْن َخيُْرُجوا َوَظنُّوا َأهنَّ ِل اْحلَ ِمَن اهللاَِّ اْلكَِتاِب ِمْن ِدَياِرِهْم ِألَوَّ

ِرُبوَن ُبُيوَهتُْم بَِأْيدِ  ْعَب ُخيْ َتِسُبوا َوَقَذَف ِيف ُقُلوِهبُِم الرُّ ْ َحيْ هيِْم َوَأْيِدي َفَأَتاُهُم اهللاَُّ ِمْن َحْيُث َمل
وا َيا ُأوِيل اْألَْبَصارِ  ْؤِمنَِني َفاْعَتِربُ   ).2الحشر،آیة ( )املُْ

كِرٍ (:كقوله تعالى ) آیة 20آیات تدعو إلى التفقه :( -  ْكِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ َنا الُْقْرَآَن لِلذِّ ْ  )َولََقْد َيرسَّ
  )17(القمر: آیة 

َفاْذُكُروِين َأْذُكْرُكْم َواْشُكُروا ِيل َوَال  (: لىكقوله تعاآیة، ) 269آیات تدعو إلى التذكر : ( - 
  )152آیة، البقرة( )َتْكُفُرونِ 

ولقد استخدم القرآن الكریم األنشطة البصریة المكانیة كالعروض العملیة ولغة اإلشارات 
  :كما یأتيواستخدام المتشابهات 

  

  البیان العملي والعرض التوضیحي:
  ن الكریم آمن القر  •
  ترك في التجربةالمتلقي یش - 

نَّ ُمتََّكأً َوَآَتْت ُكلَّ َواِحَدٍة (كقوله تعالى:  َفَلامَّ َسِمَعْت بَِمْكِرِهنَّ َأْرَسَلْت إَِلْيِهنَّ َوَأْعَتَدْت َهلُ
َنُه َوَقطَّْعَن َأْيِدَهيُنَّ َوُقْلنَ  ُه َأْكَربْ ينًا َوَقاَلِت اْخُرْج َعَلْيِهنَّ َفَلامَّ َرَأْينَ ِه َما َهَذا ـَحاَش لِلَّ  ِمنُْهنَّ ِسكِّ

ا إِنْ    .)31،آیةیوسف()َهَذا إِالَّ َمَلٌك َكِريمٌ  َبَرشً

  المتلقي یشترك في إجراء التجربة - 

ْ ُتْؤِمْن َقاَل َبَىل َولَكِْن (كقوله تعالى: ي املَْْوَتى َقاَل َأَوَمل يِ َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم َربِّ َأِرِين َكْيَف ُحتْ
ُهنَّ إَِلْيَك ُثمَّ اْجَعْل َعَىل ُكلِّ َجَبٍل ِمنُْهنَّ ُجْزًءا لَِيْطَمئِنَّ َقْلبِ  ي َقاَل َفُخْذ َأْرَبَعًة ِمَن الطَّْريِ َفُرصْ

  ).260،آیةالبقرة( )ُثمَّ اْدُعُهنَّ َيْأتِينََك َسْعًيا َواْعَلْم َأنَّ اهللاََّ َعِزيٌز َحكِيمٌ 
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  المتلقي یشاهد دون أن یشترك في التجربة 

َأْو َكالَِّذي َمرَّ َعَىل َقْرَيٍة َوِهَي َخاِوَيٌة َعَىل ُعُروِشَها َقاَل َأنَّى ُحيْيِي َهِذِه اهللاَُّ َبْعَد (الى:كقوله تع
ا َفَأَماَتُه اهللاَُّ ِمَئَة َعاٍم ُثمَّ َبَعَثُه َقاَل َكْم َلبِْثَت َقاَل َلبِْثُت َيْوًما َأْو َبْعَض َيْوٍم َقاَل  ِمَئَة  َبْل َلبِْثَت  َمْوِهتَ

ْه َواْنُظْر إَِىل ِمحَاِرَك َولِنَْجَعَلَك َآَيًة لِلنَّاِس َواْنظُ  ْ َيَتَسنَّ ابَِك َمل ْر إَِىل َعاٍم َفاْنُظْر إَِىل َطَعاِمَك َوَرشَ
َ َلُه َقاَل َأْعَلُم َأنَّ اهللاََّ َعَىل  ًام َفَلامَّ َتَبنيَّ ٍء اْلِعَظاِم َكْيَف ُننِْشُزَها ُثمَّ َنْكُسوَها َحلْ  ُكلِّ َيشْ

  ).259آیة، البقرة()َقِديرٌ 

  المشاهدة الكاملة للتجربة وأثرها في التلقي  - 

ُه َقاَل َربِّ َأِرِين َأْنُظْر إِلَيَْك َقاَل لَْن َتَراِين (كقوله تعالى: َمُه َربُّ َوملََّا َجاَء ُموَسى ملِِيَقاتِنَا َوَكلَّ
َبِل َفإِِن اْستَ  ا َوَخرَّ َوَلكِِن اْنُظْر إَِىل اْجلَ ُه لِْلَجَبِل َجَعَلُه َدك  ىلَّ َربُّ َقرَّ َمَكاَنُه َفَسْوَف َتَراِين َفَلامَّ َجتَ

ْؤِمنِنيَ  ُموَسى َصِعًقا َفَلامَّ َأَفاَق َقاَل ُسْبَحاَنَك ُتْبُت إَِلْيَك  ُل املُْ   ).143آیة  األعراف،()َوَأَنا َأوَّ

  من السنة:
  .األحادیث التي بینت كیفیة الوضوء  - 

  .األحادیث التي بینت كیفیة الصالة - 

  لغة اإلشارات 
  نآمن القر 

  إشارات باستخدام رموز -

َقاَل َربِّ اْجَعْل ِيل َآَيًة َقاَل َآَيُتَك َأالَّ ُتَكلَِّم النَّاَس َثَالَثَة َأيَّاٍم إِالَّ َرْمًزا َواْذُكْر (: كقوله تعالى
بْ  ْح بِاْلَعِيشِّ َواْإلِ   ).41،آیةعمران آل()َكارِ َربََّك َكثًِريا َوَسبِّ

  إشارات یدویة - 

ا (كقوله تعالى:   ).29،آیةمریم()َفَأَشاَرْت إَِلْيِه َقاُلوا َكْيَف ُنَكلُِّم َمْن َكاَن ِيف املَْْهِد َصبِي 

  إشارات ضوئیة عن طریق استخدام النار - 

َناًرا لََعيلِّ َآتِيُكْم ِمنَْها بَِقبٍَس َأْو َأِجُد  إِْذ َرَأى َناًرا َفَقاَل ِألَْهلِِه اْمُكُثوا إِينِّ َآَنْسُت  (كقوله تعالى:
  ).10،آیة طه( )َعَىل النَّاِر ُهًدى
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  الوسم 
ْرُطوِم (كقوله تعالى:    )16القلم،آیة()َسنَِسُمُه َعَىل اْخلُ

  من السنة:

شار بالسبابة والوسطى وفرج أنة كهكذا) و ج(أنا وكافل الیتیم في ال: rقال رسول اهللا  - 
  .)165:1995،لباني(األنهمابی

من هذه على أهلها  یعني شاة وروي عنه أنه قال والذي نفسي بیده للدنیا أهون على اهللا  - 
  .)630:1995(األلباني :میتة

، إال قاموا مثل جیفة حمار، "ما من قوم من مجلس ال یذكرون اهللا فیه: rوقال رسول اهللا  - 
  ).158:1995،األلباني( "یامةوكان علیهم حسرة یوم الق

    المتشابهات 

َمَثُلُهْم َكَمَثِل الَِّذي اْسَتْوَقَد َناًرا َفَلامَّ َأَضاَءْت َما َحْوَلُه َذَهَب اهللاَُّ بِنُوِرِهْم (:قوله تعالى - 
ونَ  َوَتَرَكُهمْ    ).18آیة، قرةبال()ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم َال َيْرِجُعونَ  *  ِيف ُظُلَامٍت َال ُيْبِرصُ

ُسوا َيا أَ (:وقوله تعالى - َا الَِّذيَن َآَمنُوا اْجَتنُِبوا َكثًِريا ِمَن الظَّنِّ إِنَّ َبْعَض الظَّنِّ إِْثٌم َوَال َجتَسَّ هيُّ
ُقوا اهللاََّ  َم َأِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه َواتَّ  إِنَّ َوَال َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا َأُحيِبُّ َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل َحلْ

ا   ).12آیة، الحجرات()ٌب َرِحيٌم اهللاََّ َتوَّ

َّا (وقوله تعالى: -  َامِء َفاْخَتَلَط بِِه َنبَاُت اْألَْرِض ِمم ْنَيا َكَامٍء َأْنَزْلنَاُه ِمَن السَّ َياِة الدُّ َام َمَثُل اْحلَ إِنَّ
نَْت َوظَ  يَّ ُْم َيْأُكُل النَّاُس َواْألَْنَعاُم َحتَّى إَِذا َأَخَذِت اْألَْرُض ُزْخُرَفَها َوازَّ نَّ َأْهُلَها َأهنَّ

ْ َتْغَن بِاْألَْمِس َكَذلَِك   َقاِدُروَن َعَلْيَها َأَتاَها َأْمُرَنا َلْيًال َأْو َهنَاًرا َفَجَعْلنَاَها َحِصيًدا َكَأْن َمل
ُروَن  ُل اْآلََياِت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ   ).24،آیةیونس()ُنَفصِّ

  من السنة 

ن مثل األترجة ریحها طیب آالذي یقرأ القر "مثل المؤمن :قال نه أrروي عن الرسول  - 
ومثل ، لون مثل التمرة ال ریح لها وطعمها حآومثل المؤمن الذي ال یقرأ القر ، وطعمها طیب

ومثل المنافق الذي ال یقرأ ن مثل الریحانة ریحها طیب وطعمها مر رآالمنافق الذي یقرأ الق
  .)5020,190,6،(البخاري"ن كمثل الحنظلة لیس لها ریح وطعمها مرآالقر 
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المعلقة إن عاهد علیها  ن كمثل اإلبلآإنما مثل صاحب القر " :rیضا أنه قالوروي عنه أ - 
  .)789،543،1(مسلم،"ن أطلقها ذهبتإ و  سكهامأ

"مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم یغتسل فیه  :rوأیضا قوله - 
  .)668،463،1(مسلم، "ذلك من الدرن ىكل یوم خمس مرات قال الحسن وما یبق

  ).481,103،1البخاري،( " "المؤمن للمؤمن یشد بعضه بعضاً  :rوقوله - 

"مثل القائم على حدود اهللا والواقع فیها كمثل قوم استهموا على سفینة فأصاب :  rوقوله - 
إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا ، بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها

خذوا أن إ و  ًا،یعن یتركوهم وما أرادوا هلكوا جمإف، ولم نؤذ من فوقنا خرقاً نصیبنا خرقنا في 
  .)2493،139،3البخاري،( ."على أیدیهم نجوا ونجوا جمیعاً 
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  الثالمحور الث
  مهارات ما وراء المعرفة

تعي بنفسك وأنت تقوم بخطوات هل  )؟3+3حاول أن تحل المسألة اآلتیة ما نصف قیمة (
أو تجمعها ثم تأخذ  ) ثم تجمعها،3+3إذا كنت تأخذ نصف ( ي بنفسك وأنت تقرأ ؟؟هل تعالحل

وتقییم الخطوات التي تقوم بها لكي ، النصف ؟ إذا كنت تالحظ ما یدور في ذهنك من عملیات
بما  ومدركاً  فأنت تقوم بما وراء المعرفة وتعني على أن تكون واعیاً ، اً تحل مشكلة أو تتخذ قرار 

  .تعرفه

م 1976ظهر مفهوم التفكیر في التفكیر (ما وراء المعرفة) على ید العالم  فالفل عام ولقد 
في بدایة السبعینات لیضیف بعدًا جدیدًا في علم النفس المعرفي، ویفتح آفاقًا واسعة للدراسات 

 ذاكرة واالستیعاب ومهارات التعلمالتجریبیة والمناقشات النظریة في موضوعات الذكاء والتفكیر وال
  ).42، 1999(جروان: 

وما زال یستقطب ، وتطور مفهوم ما وراء المعرفة  وزاد االهتمام به في عقد الثمانینیات
، على درجة من األهمیةمتمثلة بنظریات الذكاء والتعلم الرتباطه بجوانب  نظراً ، الكثیر من االهتمام

ح في األدب التربوي لیشیر حیث استخدم هذا المصطل، واستراتیجیات حل المشكلة واتخاذ القرارات
كما أنه یعبر عن وعي الفرد التام وما فیه من تیقظ وٕاحساس ، إلى المعرفة عن اإلدراك وتنظیمه

  .أثناء عملیة التعلمبالخطوات التي یقوم بها 

ومما دفع التربویون لالهتمام بهذا المجال أنه في أحد زیارتهم لمدارس األطفال وسؤالهم 
طع بعض التالمیذ اإلجابة عنها مع أنها لم تكن تتطلب منهم أكثر من لم یست، بعض األسئلة

عندها لجأ فالفل وزمالؤه إلى استخدام مجموعة من الصور المتتابعة وتدریس مرحلتین ، التسمیع
وقد ، بحیث كانت المجموعة األولى أصغر من المجموعة الثانیة بخمس سنوات دراسیتین مختلفتین،

وبذلك ، ولى على التسمیع وأداء المهمة بنجاح بنفس أداء المجموعة الثانیةلوحظ قدرة المجموعة األ
توصلوا إلى أن استخدام سعة الذاكرة بصورة أكثر فاعلیة ال تتحقق إال من خالل الوعي بالذات في 

وكل ، معرفة مدى قدرات الذاكرة وكیفیة تنمیتها واستخدام االستراتیجیات القائمة على تلك المعرفة
  .) 67:2006(الكحكي:جه المعرفة التي اهتم بها فالفل د أحد أو هذا یع

ما وراء المعرفة هي جزء من القدرات اإلنسانیة المساعدة على تنمیة أن واعتبر امیل 
تؤدي إلى زیادة  التيما وراء المعرفة على أنها قدرة من القدرات  إلىأى أنه یمكن النظر  الخبرة،

  .)218:2007(زیدان، عملیات التعلم لى إدراك ومراقبةخبرة الطالب ع



 ـــ  42ـــ  
 

من أعلى مستویات التفكیر حیث  –التفكیر ما وراء المعرفي –ویعد هذا النمط من التفكیر 
كما یعد  یتطلب من الفرد أن یمارس عملیات التخطیط والمراقبة والتقویم لتفكیره بصورة مستمرة،

أى التفكیر في ، لتفكیره وكیفیة استخدامهمن أشكال التفكیر الذي یتعلق بمراقبة الفرد لذاته  شكالً 
  ).207:2004(العتوم،التفكیر

  تعریفات ما وراء المعرفة:

منذ أن قدم فالفل هذا المفهوم توالت التفسیرات والتوضیحات الخاصة به والتي كانت 
  جمیعها تدور حول :

م )،السیطرة والتحكLearning)،التعلم (Knowledge)،المعرفة (Thinkingالتفكیر (
)Controlling(  لتضع بعض التعریفات لما وراء المعرفة  على  جمیعها مصطلحات تداخلت معاً و

  ي:اآلتالنحو 

  .األفكار عن األفكار - 

  معرفة المتعلم عن معارفه. - 

 معرفة وضبط المعرفة. - 

 المعرفة التي تنعكس عن المراقبة والتنظیم . - 

  فهم وتنظیم العملیات المعرفیة. - 

  التي تنظم اختیار واستخدام أشكال المعرفة المتنوعة. عملیات اتخاذ القرارات - 

  التعلم حول التفكیر. - 

هذه التعریفات ربما تبدو للوهلة األولى مختصرة ولكنها بالتأكید مفیدة لوضع اللبنة األولى 
  ).25:2000لمفهوم ما وراء المعرفة (السید،

ر بالعدید من التعریفات لهذا بالرغم من حداثة المفهوم فإن األدبیات التربویة واألجنبیة تزخ
  :ومنها ،وسنتطرق لبعض هذه التعریفات ،المصطلح

فقد عرفها بأنها قدرة الفرد على التفكیر في عملیات  ):910:1979( تعریف العالم فالفل - 
  فهي معرفة الفرد بعملیاته المعرفیة. التفكیر الخاصة به،

الفرد التي تتعلق بعملیاته المعرفیة  فعرفها بأنها معرفة 1985وقد وسع من نطاق مفهومه عام 
أو البیانات التي تتعلق بالتعلم ، مثل خصائص المعلومات، ونواتجه أو أى شيء یتصل بها

كما تشیر ما وراء المعرفة إلى المراقبة النشطة والتنظیم الالحق وتناغم هذه العملیات  وتالئمه،
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(جابر عبد في خدمة هدف غیابي ما یكون ذلك  في عالقتها بهدف معرفي تتعلق به، وعادة
  ).329:1999الحمید :

) على أنها "تفكیر المتعلمین في تفكیرهم وقدرتهم 427:1999(عرفها جابر عبد الحمیدوقد  - 
  على استخدام استراتیجیات تعلم  معینة على نحو مناسب".

ة نشاطات عملیات التفكیر العلیا التي تتحكم في توجیه وٕادار " )بأنها44:1999( وعرفها جروان - 
وتبقي على وعي الفرد لذاته ولغیره أثناء القیام بالمهمات التي ، حل المشكلة واتخاذ القرار
وهذا نوع من الحدیث مع الذات أو التفكیر عن طریق التخطیط ، تتطلب معالجة المعلومات

  ومراقبة تنفیذ الخطة والتقییم.، لألداء
وهي سمة ، أن نعرف ما نعرف وما ال نعرف أن ما وراء المعرفة هي القدرة على :ویرى كوستا - 

  ).272:2001(الجندي وصادق: بشریة فریدة

  ) بأنها تأمالت عن المعرفة أو التفكیر فیما نفكر وكیف نفكر.7:2000(ویعرفها عبید - 

) بأنها تتضمن عملیات المعرفة بأنواعها كما تتضمن عملیات 656:2002(وتعرفها لطف اهللا - 
  والمراقبة والتقویم. التخطیط وٕادارة المعلومات

عملیات تفكیر یقوم بها الطالب بمساعدة المعلم  بأنها )43:2013(وتعرفها أبو البشیر - 
وذلك من خالل وعیه ، وتوجیهه تجعله على وعي بسلوكه المعرفي خالل المهمة التعلیمیة

وحل  ،لذلكالتعلم وبعد التعلم لتذكر المعلومات وفهمها والتخطیط  وأثناءبالهدف منها قبل وبعد 
  المشكالت وغیرها من العملیات.

) إلى أن ما وراء المعرفة هي وعي الفرد بمعلوماته وقدرته على فهم (Ray, 1993ویشیر راى - 
 Flavellولقد أطلق  ، وكیفیة التعامل مع العملیات المعرفیة ببراعة والتحكم فیها، ما ال یفهمه

 ى "التحلیق في الهواء بطائرة الهلیكوبتر"أ Heliocopteringعلى هذا المفهوم أسماه  تشبیهاً 
واالرتقاء  Conceptual Terrainحیث یتمكن المتعلمون بهذه العملیة مالحظة حقول المفاهیم 

وتلك ، بمستوى فهمهم الذي یساعدهم في الوصول إلى معوقات العملیات المعرفیة التي تواجههم
  ).68:2006(الكحكي: Automonitorin  العملیة یمكن تسمیتها بالمتابعة الذاتیة

  :اآلتيیتضح مما سبق أن مفهوم ما وراء المعرفة یتضمن 

وجابر عبد الحمید ، )1976و یتفق في ذلك العالم فالفل  ( :التفكیر في عملیات التفكیر - 
  ). 1999واألعسر (، )1999(

  ).1993راي(لك یتفق في ذو  :وعي الفرد بمعلوماته -
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  ).1999جروان (ویتفق في ذلك  عملیات تفكیر علیا: - 

ل استعراض التعریفات السابقة لمفهوم ما وراء المعرفة یتضح أن هذا المفهوم من خال
وتحكم الفرد في عملیاته المعرفیة وٕادارتها  ،یرتبط بوعي الفرد بمعلوماته وتفكیره في تفكیره

لومات ثم نسیانها وهذا على عكس التربیة التقلیدیة التي هدفها التلقین وحشو الذاكرة بالمع، وتوجیهها
  .بعد فترة قصیرة وعدم بقاء أثر للتعلم

حیث أشار  البحث الحالي، الرتباطه بطبیعة نظراً  )1999( وتتبنى الباحثة تعریف جروان
، إلى أنها عملیات تفكیر علیا تتحكم في توجیه وٕادارة نشاطات الفرد عن طریق التخطیط لألداء

  والمراقبة  والضبط والتحكم والتقییم.

  لفرق بین المعرفة وما وراء المعرفة:ا
أن المعرفة تشیر إلى امتالك  )(Stewart & Tei, 1983 یرى ستیوارت و تي

  ).28:2012(الدیب،المهارات بینما ما وراء المعرفة تشیر إلى الوعي والسیطرة على هذه ،المهارات

عن  أنه یمكن اعتبار ما وراء المعرفة معرفة ) :16Garner, 1987ویرى جیرنر(
فإن ، فإذا كانت المعرفة تتضمن اإلدراك والفهم والتذكر وما إلى ذلك ،المعرفة أو تفكیر عن التفكیر

وهذه المعارف المتنوعة یمكن  التفكیر في إدراك الفرد وفهمه وتذكره، تتضمن ما وراء المعرفة
ح ما وراء المعرفة في ویظل مصطل، وما وراء الفهم وما وراء الذاكرة، تصنیفها بأنها ما وراء اإلدراك

  المرتبة العلیا.

أن الفرق بین ما وراء  Perkins & Salomon,1989) بینما یرى بیركنز وسالمون(
فة هو أحد مكونات حیث یعتبران أن ما وراء المعر  ،المعرفة والمعرفة هو كالفرق بین الجزء والكل

  ).71:2006(الكحكي، المعرفة

لى ن عیما وراء المعرفة هي قدرة المتعلمأن )إلى Peters  166:2000یشیر بیترز (
وعلى الرغم من االرتباط الواضح بین المعرفة وما وراء المعرفة ، الوعي ومراقبة عملیات تعلمهم

(حل  ن المهارات المعرفیة هي المهارات المطلوبة ألداء المهمةإإذ ، فإنهما مفهومان مختلفان
ت ما وراء المعرفة هي تلك المهارات المطلوبة لفهم اإلجابة عن سؤال،...) بینما مهارا، المشكلة

 أو اإلجابة عن سؤال، أداء مهمة أو حل مشكلة أى كیف یتم مثالً  كیف یتم هذا األداء،
  ).28:2012(الدیب،

تفق غالبیتهم على او ، ما وراء المعرفة منذ أكثر من عشرین عاماً  وقد قام باحثون بدراسة
بینما ما وراء ، تلفان في أن مهارات المعرفة مهمة ألداء المهمةأن المعرفة وما وراء المعرفة یخ
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فمعرفة ما وراء المعرفة وتنظیم ما وراء المعرفة یختلفان ، لفهم كیف تم أداء المهمة مهمةالمعرفة 
حیث إن ما وراء المعرفة أكثر استمرارًا من مهارات المعرفة محددة  ،عن مهارات المعرفة األخرى

رفة لتعویض الذین لدیهم وعي مرتفع بما وراء المعرفة یمكنهم استخدام ما وراء المع فاألفراد، المجال
  ).28:2012(الدیب،المعرفة محددة المجال

وبین عملیات بین مهارات ما وراء المعرفة  ) فیرى أن هناك تداخالً 220:2009أما عبید(
لى اكتساب معلومات في العمل ع نه یمكنه القول بأنه إذا كانت المعرفة تتمثلأإال ، المعرفة ذاتها
وعلى التساؤل  ،ن ما وراء المعرفة تتمثل في العمل على التأكد من تحقیق ذلكإف أو فهم مبدأ،

الذاتي عن مدى تحقق هذا الهدف وعلى إدارة عملیة التفكیر فیما یتم وكیف یحدث وما إذا كان 
لهدف وتساؤل المتعلم لعمل لتحقیق استراتیجیة اااألمر یتطلب تعدیل مسار التفكیر وٕاعادة تنظیم 

  .ال أعرف وما الذي یحتاج لمعرفته وماذا عرف ؟ألنفسه ماذا 

ة ات الحصول على المعرفة من مالحظإن ما وراء المعرفة تتجاوز مجرد المعرفة وعملی
مشاهدة وقیاس وتصنیف وتنظیم ومقارنة وتحلیل وتركیب وتنبؤ واستدالل ...إلى التفكیر في كل و 

  التحقق من حدوثه وٕامكانیات تعدیله والتحكم الذاتي في القیام بكل ذلك.ذلك و 

  :من خالل الجدول اآلتيا وراء المعرفة مما سبق یمكن للباحثة استخالص الفروق بین المعرفة وم
  )2.2(جدول رقم 

  الفرق بین المعرفة وما وراء المعرفة

  ما وراء المعرفة  المعرفة
ما وراء المعرفة تشیر إلى الوعي والسیطرة على هذه   هاراتالمعرفة تشیر إلى امتالك الم

  المهارات.
المهارات المعرفیة هي المهارات المطلوبة ألداء 

  )اإلجابة عن سؤال، المهمة(حل المشكلة
مهارات ما وراء المعرفة هي تلك المهارات المطلوبة 

أداء  لفهم كیف یتم هذا األداء،أى كیف یتم مثالً 
  أو اإلجابة عن سؤال.، مهمة أو حل مشكلة

المعرفة تتضمن اإلدراك والفهم والتذكر وما إلى 
  .ذلك

ما وراء المعرفة تتضمن التفكیر في إدراك الفرد 
وهذه المعارف المتنوعة یمكن  وفهمه وتذكره،

وما وراء الفهم وما ، تصنیفها بأنها ما وراء اإلدراك
  .وراء الذاكرة

  .المعرفة تشمل ما وراء المعرفة 
  

  .ما وراء المعرفة هو أحد مكونات المعرفة 



 ـــ  46ـــ  
 

  ما وراء المعرفة  المعرفة
المعرفة تتمثل في العمل على اكتساب معلومات 

  .أو فهم مبدأ
ما وراء المعرفة تتمثل في العمل على التأكد من 
تحقیق ذلك وعلى التساؤل الذاتي عن مدى تحقق 

وعلى إدارة عملیة التفكیر فیما یتم  ،هذا الهدف
یتطلب تعدیل وكیف یحدث وما إذا كان األمر 

ستراتیجیة العمل لتحقیق امسار التفكیر وٕاعادة تنظیم 
وماذا ال  عرف ؟أالهدف وتساؤل المتعلم لنفسه ماذا 

  أعرف وما الذي یحتاج لمعرفته.

فإذا كانت  أن  ما وراء المعرفة تشیر إلى عملیة (المعرفة حول المعرفة ) وترى الباحثة
فإن ما وراء المعرفة ، للمتعلم ىوالمعلومات المتوفرة والتي تعط المعرفة اإلنسانیة تشیر إلى البیانات

  اإلنسانیة تشیر إلى كیف یفكر الفرد ویتحكم في عملیات تفكیره.
  

  مكونات ما وراء المعرفة:
  ومن أشهرها :  ة،هناك الكثیر من النماذج التي تناولت مكونات التفكیر ما وراء المعرف

 :)146:2009(الجراح وعبیدات،في (Flavell:1976:1985)النموذج األول: نموذج فالفل ×

  هما: ،الذي یشیر من خالله أن هناك مكونین أساسیین للتفكیر ما وراء المعرفي

  :(Metacognitive Knowledge)المعرفة ما وراء المعرفیة :المكون األول

  هي: ،ةأنواع رئیس ةوتتكون من ثالث

أو ، لفرد واعتقاداته عن نفسه كمفكروتشیر إلى معرفة ا :المعرفة بمتغیرات الشخص  - أ
  .تقده عن عملیات تفكیر اآلخرینوما یع، متعلم

وتشیر إلى المعرفة والمعلومات عن طبیعة المهمة المقدمة  :المعرفة بمتغیرات المهمة  - ب
احتماالت النجاح في أداء وتزوده بالمعلومات عن ، وتقوده هذه المعرفة نحو أدائها للفرد،

  .المهمة
وتتمثل بما یمتلكه الفرد من معلومات عن االستراتیجیات  :ستراتیجیةتغیرات االالمعرفة بم  -  ج

مهمة بالنسبة ، ما وراء المعرفیة التي یمكن عن طریقها أن ینجح في تحقیق أهداف معرفیة
؟ تستخدم هذه ولماذا وأین، باإلضافة إلى المعلومات الظرفیة التي تتعلق بمتى،، له
 ستراتیجیة.اال
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  :  (Metacognitive  Experiences) خبرات ما وراء المعرفة ني:المكون الثا

عند مواجهة ، ستراتیجیة المثلىمعرفیة تساعد الفرد في اختیار االوهي عبارة عن خبرات 
، بحیث تجعله یفاضل بین عدد من االستراتیجیات وبالتالي الوصول إلى الحلول السلیمة، مهمة ما

وٕاعادة قراءة العناوین والكلمات المفتاحیة الرئیسة لترى ، ا أخرىكإعادة النظر في المشكلة من زوای
  أو أن تحاول طلب المساعدة من اآلخرین.، إذا ما كان هناك شيء قد یسهم في إزالة الغموض

  

 .)146:2009(الجراح وعبیدات،في (Kluwe:1982)النموذج الثاني: نموذج كلوي ×

  :اهم ،نان أساسیانمكو له تفكیر ما وراء المعرفي الیشیر إلى أن و 
 (about ones self, and othersالمعرفة عن تفكیر الفرد وتفكیر اآلخرین:المكون األول

thinking Knowledge  

ویرتبط بالمعرفة التقریریة المخزنة في الذاكرة طویلة المدى وقد میزت بین نوعین من المعرفة 
  التقریریة هما :

: وهي المعرفة )Declarative Knowledge Cognitive(المعرفة التقریریة المعرفیة  - أ
  .المفاهیم والمصطلحاتو ، عن الحقائق

: (Metacognitive Declarative Knowledge )التقریریة ما وراء المعرفیة المعرفة  - ب
والمهمة التي هو ، والمفاهیم التي تتعلق بعملیات الفرد المعرفیة، وهي المعرفة عن الحقائق

  بصدد التعامل معها.
وترتبط بالعملیات اإلجرائیة  :)(Processes Executiveالعملیات التنفیذیة لثاني:المكون ا

  المخزنة في الذاكرة قصیرة المدى. 

  هما : ،وهناك نوعان من المعرفة اإلجرائیة
) مثل معرفة الفرد (Cognitive Procedural Knowledge المعرفة اإلجرائیة المعرفیة  - أ

 ي علیه من إجراءات.وما تنطو ، عن عملیات الجمع والضرب

وهي  (Metacognitiv Procedural Knowledge) المعرفة اإلجرائیة ما وراء المعرفیة  - ب
  .ستراتیجیة معینةاولماذا تستخدم ، وكیف، ومتى، معرفة أین

  نموذج عفانة والخزندار النموذج الثالث: ×

  هما: ،ن رئیسینأن ما وراء المعرفة تنقسم إلى مكونی) 136- 135:2004(یرى عفانة والخزندار 
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  الوعي الذاتي بالمعرفة. -1
  التنظیم الذاتي للمعرفة. -2

  یوضح مكونات ما وراء المعرفة اآلتيوالشكل 

  
  )2.5( شكل رقم

  مكونات ما وراء المعرفة

  :من الشكل السابق نجد أن

  الوعي الذاتي بالمعرفة: المكون األول:

 )138:2004عفانة والخزندار (حددها أنواع رئیسة من المعرفة  ةویتضمن هذا المكون ثالث
  :باآلتي

 ):Knowledge Conceptual( المعرفة المفاهیمیة -1

  :آلتياكوهي  ،عدة من المعارف اً أنواعتتضمن المعرفة  وهذه

 وٕادراكه لمكوناتها ،ویعني ذلك معرفة المتعلم بالمفاهیم التي یتعامل معها :الوعي بالمفاهیم  - أ
 .وعالقة تلك المفاهیم فیما بینها

ضیة أو االجتماعیة إدراك معنى المصطلحات العلمیة أو الریا ووه :عي بالمصطلحاتالو    - ب
  .أو االقتصادیة
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وماذا تعني إذا جاءت ضمن ، فهم وٕادراك معنى الرموز المجردة ووه الوعي بالرموز:   -  ج
  وهل تلك الرموز ذات مغزى أم ال .، مضمون معین

ن سواء أكان في العلوم أو قانون ویقصد بذلك معرفة مكونات القانو  :الوعي بالقوانین  - د
ومعرفة عالقة هذا القانون بقوانین أخرى ذات ، وضعي إداري أو قانون دستوري أو غیره

  صلة. 
   (Knowledge Procedural)ةالمعرفة اإلجرائی- 2

  ي: أتوهي كما ی ،مختلفة من المعارف اً وهذه المعرفة تتضمن أنواع
أو في ، طوات التي قد یتبعها في وصوله للهدفبمعنى معرفة المتعلم بالخ :إدراك خطوات  - أ

بل ، حل مسألة ریاضیة ما، دون التطرق إلى الحل أو تنفیذ الخطة للوصول إلى الهدف
  .رفة بإجراء شيء معین ولیس تنفیذههي مع

: أى إدراك أنواع معینة من األشكال أو المخططات التي تتعلق بمضمون معرفة نماذج  - ب
  .بخطوات تكوینها أو تنظیمهاالوعي وذلك من خالل ، معین

مسألة  تحل مسألة أو مشكلة معینة سواء كانة تشیر إلى طرق معرفوهذه  :معرفة حلول  -  ج
لحل أو حیث یستطیع المتعلم هنا إدراك خطوات ا، العلوم أو مشكلة اجتماعیة معینةفي 

  .أسلوب التعامل مع المشكلة
جملة معینة أو رسم نموذج محدد أو ویعني هذا وعي المتعلم بكیفیة تركیب  :معرفة تراكیب  - د

  .أى الوعي بخطوات البناء والتركیب، بناء خطة معینة أو تركیب جهاز حاسوب

  :ما یأتيوتتضمن هذه المعرفة  ): (Contextual Knowledgeالمعرفة السیاقیة -3

أو إعطاء شروط لحدوث تعلم أو ، أى إدراك ظروف تعلم مشكلة معینة :الوعي بشروط  - أ
لهذا الموقف أن یحدث إذا لم یكن هناك ظروف أو و إذ ال یمكن لهذا السلوك  ،سلوك معین

  شروط معینة لحدوثه.
معینة لوجود  اً إال إذا أدرك أسباب اً معین اً إذ ال یمكن للمتعلم أن یفهم موقف :إدراك أسباب  - ب

  شيء ما.

وتوضیح نقاط الضعف ، ویقصد بذلك وضع مبررات لحدوث ظاهرة معینة :إعطاء مبررات  -  ج
  أى توضیح لماذا لم یتمكن المتعلم من حل المسألة.، في تلك الظاهرة أو الموقف

ینبغي أن ، لكي یحدث تفاعل ما فمثالً ، أي وضع معاییر أو وحدات للقیاس: تحدید معاییر  - د
 تتوفر معاییر في مواد التفاعل حتى یحدث هذا التفاعل.
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ومحاولة ، مطیة أو غیر نمطیةبمعنى فهم المسألة أو المشكلة سواء أكانت ن :حل مشكالت  -  ه
  .ة معینةستراتیجیاحلها باستخدام 

  

  :التنظیم الذاتي للمعرفة المكون الثاني:

- 139:2004حددها عفانة والخزندار ( أنواع من المعرفة كما ةویشمل هذا المكون ثالث      
  :أتيی كما )140

  :اآلتيوهي تتضمن  ) :Management of Knowledge ( إدارة المعرفة-1

ئدة إلدارة المعرفة ستراتیجیة محددة ذات قیمة وفاا أى اختیار :تحدید استراتیجیات  - أ
  .والتخطیط لها

  .ضع خطط لتنفیذ مهمة معرفیة معینةحیث تتطلب إدارة المعرفة و  :وضع خطط  - ب

نجاز مهمة وین مجموعة من الخطوات المرتبة إلوهذا المستوى یتطلب تك :بناء خطوات  -  ج
  .معینة

فال ، وهذا یعني فهم العالقات القائمة بین الجوانب المختلفة للموقف المعرفي :إدراك عالقات  - د
یمكن لمتعلم أن یعي المضامین المعرفیة بدون أن یدرك تسلسل تلك المضامین والعالقات 

  القائمة بین مفاهیمها ومكوناتها.
صفي جاز المهمة وٕاتقانها ینبغي تهیئة الظروف أو المناخ الإنلكي یتم  :تهیئة ظروف  -  ه

  المالئم لتحصیل تلك المهمة.

  :اآلتيوتتضمن هذه المعرفة  :) (Evaluation knowledge تقویم المعرفة-2

وهذا یعني أن یقوم المتعلم بتعدیل نمط تعلمه أو أنماط السلوك التي یستخدمها  :تعدیل نمط  - أ
  ومحاولة تغییر هذا النمط في ضوء مبررات مقنعة.

ستراتیجیة التي استخدمها في تحقیق األهداف لم علم أن االقد یرى المت :ستراتیجیةاتبدیل   - ب
فیلجأ ، تكن مفیدة في تنمیة قدراته وفي تحسین مهاراته تجاه مهمة معینة أو موقف محدد

  .ستراتیجیة بأخرى أكثر فائدةالمتعلم إلى تعدیل تلك اال

 وب محدد،في طرح أفكاره في أسل اً معین اً بعد أن یستخدم المتعلم أسلوب :تحسین سیاق  -  ج
یلجأ إلى إعادة صیاغة السیاق بصورة  ،أو معبراً  ویجد أن هذا األسلوب لم یكن مقنعاً 

أفضل باستخدام أسلوب معین في طرح المضامین الفكریة لتحسین سیاق الموضوع لیصبح 
  جذابًا أو مقنعًا.
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أو  وهو أسلوب یستخدمه المتعلم للتأكد من صحة موضوع أو فكرة معینة :التأكد من الحل  - د
 .هاوذلك إلعطاء ثقة بالخطوات التي استخدم، فرضیة خاصة

  :یأتيویشمل هذا النوع من المعرفة ما  :تنظیم المعرفة- 3

في ضوء الكشف عن نقاط القوة والضعف لیستطیع المتعلم إعادة تنظیم  :إعادة مخطط  - أ
ه على وذلك بعد أن یضع ید ،المخطط أو الخطوات التي یستخدمها في التعلیم أو التفكیر

  أخطاء عدم وصوله إلى األهداف المطلوبة.
یستطیع المعلم تعدیل نتاجات معینة من خالل التغذیة الراجعة المتوفرة في  :تعدیل نتاجات-ب

  .البیئة الصفیة أو من خالل تعدیل نفسه
ومتى  أین تحدث ؟و  ؟ویعني ذلك توضیح األخطاء وكیفیة حدوثها :توضیح أخطاء  -  ج

والتخلص منها في تفكیره أو في أسالیب التعلم التي ، شیهاتحدث؟ وذلك من أجل تال
 یستخدمها.

ویقصد بذلك إجراء معالجات فوریة لخطوات التعلم أو ألنماط التفكیر  :عمل معالجات  - د
 ذلك من خالل المتابعة والمراجعة.یتم و  ،المستخدمة في حل مسألة علمیة مثالً 

ما وراء المعرفة وهذا یعني أن یقوم  وهذا المستوى یعد أعلى مستویات :تنظیم تفكیر- ه
للظروف واألحوال التي  وذلك طبقاً ، خر بصورة شاملةمن حین آلالمتعلم بتنظیم تفكیره 

  یمر بها.
من نموذج فالفل ونموذج  عفانة والخزندار باعتباره نموذجًا یشمل كالً  نموذجالباحثة  وتتبنى        

من مكونین أساسیین هما الوعي الذاتي بالمعرفة والذي  كلوي والذي یرى أن ما وراء المعرفة تتكون
والذي یشمل (إدارة وتقویم یشمل المعرفة (المفاهیمیة واإلجرائیة والسیاقیة) والتنظیم الذاتي للمعرفة 

  .المعرفة )وتنظیم
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  عالقة التفكیر بعملیات ما وراء المعرفة:

  
  )2.6رقم (شكل 

  مكونات التفكیر ما وراء المعرفي

) أن عملیات ما وراء المعرفة تعد إحدى مكونات التفكیر 2.6من بیانات الشكل( یتضح
لذا فإن التفكیر في التفكیر یعد من المراتب العلیا ، وهي تتضمن عملیات التخطیط والمراقبة والتقییم

ریة تفكی اً إذ تتضمن عملیات التفكیر في التفكیر أو عملیات ما وراء المعرفة أنماط، لمكونات التفكیر
فكیر الناقد وحل وذلك من خالل الت ،تستعین بأنماط تفكیریة أبسط منها في تقییم عملیات التفكیر

  .المشكالت وغیرها

لكن ال یجب أن یفهم من هذا أن عملیات التفكیر هي وظائف یمكن فصلها أو عزلها عن 
ستخدام بعض عملیات والحقیقة أنه عند ممارسة التفكیر النقدي نحتاج إلى ا، بعضها بهذه البساطة

  ).144:2004(عفانة والخزندار، حل المشكالت وبالعكس أو، اإلبداعيالتفكیر 

حدى أهم مكونات التفكیر وال تقل إمعرفیة هي الأن عملیات التفكیر فوق  ترى الباحثةو 
إذ تشیر إلى مراحل متقدمة من التفكیر وهي تمثل تفكیر  ،عملیات التفكیر األخرى أهمیة عن

  وقدرتهم على التخطیط والمراقبة والتقییم لألداء. ،ین في تفكیرهمالمتعلم

  مهارات ما وراء المعرفة:
تعد مهارات ما وراء المعرفة من أنواع مهارات التفكیر العلیا التي تشیر إلى الوعي والتحكم 

لتفكیر وا، بما نمتلكه من قدرات واستراتیجیات ومصادر ووسائل نحتاجها ألداء المهام بفاعلیة أكثر
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( الخوالدة  لتي تصف التفكیر ما وراء المعرفيما وراء المعرفي یعتمد على مجموعة من المهارات ا
  ). 74:2012وآخرون:

  تعریف مهارات ما وراء المعرفة:

  :هي، طلحات مرادفة باللغة العربیةمصعدة  Meta cognitive Skillsیوجد لمصطلح 

  التفكیر حول التفكیر. −
  ما وراء التفكیر. −
  لمیتا معرفة.ا −
  ما وراء اإلدراك. −
  .الوعي بالتفكیر −

) بأنها قدرة الفرد 139:1996وقد تعددت تعریفات مهارات ما وراء المعرفة فیعرفها عدس(
نه على وعي تام ومعرفة كاملة وكو ، الستحضار المعلومات التي یحتاجهاستراتیجیة اعلى بناء 

مما ینعكس على عمله في  ،لیها في حل المسألةستراتیجیة التي یتخذها والخطوات التي یسیر عباال
  وكذلك تقویم ما توصل إلیه تفكیره الخاص من نتائج ومدى فاعلیته في حل مشاكله الحیاتیة.، ذلك

) بأنها مهارات عقلیة معقدة تعد من أهم 329:1999(عرفها جابر عبد الحمیدوقد 
وتقوم بمهمة ، دم في العمر والخبرةوتنمو مع التق ،مكونات السلوك الذكي في معالجة المعلومات

السیطرة على جمیع نشاطات التفكیر العاملة الموجهة لحل المشكلة واستخدام القدرات أو الموارد 
  المعرفیة للفرد بفاعلیة في مواجهة متطلبات مهمة التفكیر.

، بأنها مجموعة من القدرات تساعد الطالب على متابعة تعلمه )24:2002(ویعرفها السید 
وتشمل ، الذي یقوم به من خالل عملیات الفهم والمراقبة والتقویم لألداء، مهماته بنجاح ءو أداأ

  التقویم لألداء). المراقبة الذاتیة، (التخطیط،تیة المهارات الرئیسة اآل

بأنها وعي الفرد بتفكیره وقدرته على تخطیط وتنظیم  )17:2004ع(و وقد عرفتها المزر 
ن ن التعریف اإلجرائي لمهارات ما وراء المعرفة هو تلك القدرات التي تمكِّ وتقویم تفكیره. وعلیه فإ

الطالبة من متابعة تعلمها وذلك من خالل المعرفة والوعي بأنواع المعرفة (التقریریة واإلجرائیة 
  والشرطیة) والقدرة على إدارة المعرفة من خالل التخطیط والتنظیم والتقویم أثناء تنفیذ المهام.

وعي الطالب بما یقوم بتعلمه وقدرته على وضع  ) بأنها:9:2009(فها أبو السعودعر وقد 
وقدرته ، خطط لتحقیق أهدافه واختیار الخطة المناسبة وتعدیلها وابتكار خطط واستراتیجیات جدیدة

  على مراجعة ذاته وتقییمها باستمرار.



 ـــ  54ـــ  
 

تساعد الطالب على  بأنها مجموعة المهارات والقدرات التي )11:2009(وقد عرفتها حجو 
وذلك من خالل مهارات التقویم  ،التفكیر واالستفادة من معارفه في حل المشكالت التي تواجهه

  .اإلجرائیة)، السیاقیة، الذاتي للمعرفة وهي المهارات (المفاهیمیة

هي مجموعة من المهارات والقدرات التي تساعد الفرد في إدراك " بأنها: وتعرفها الباحثة 
بة والتقویم ویتم ذلك من خالل الفهم والمراق ،ه والتفكیر فیه واالستفادة منه في مواقف جدیدةما یتعلم

  ."لألداء الذي یقوم به
  :كاآلتيویتضح مما سبق بعض العناصر المشتركة بین التعریفات السابقة وهي 

  نها مهارات تفكیریة علیا.إ •
  تمثل وعي وٕادراك الفرد بتفكیره. •
  والمراقبة الذاتیة لألداء والتقویم. تتضمن مهارات التخطیط •

ر ما وراء المعرفیة مهارات التفكی )48:1999وقد صنف سترنبرج المشار إلیه في جروان(
وتضم كل واحدة منها مجموعة من المهارات ، والمراقبة، والتقییم، التخطیط :هي، في ثالث فئات

  :یأتيالفرعیة كما 

   Planingالتخطیط - 1

  اآلتیة : وتشمل المهارات الفرعیة

  تحدید هدف أو اإلحساس بوجود مشكلة وتحدید طبیعتها. - 

   .ستراتیجیة التنفیذ ومهاراتهااختیار  - 

   .ترتیب تسلسل العملیات أو الخطوات - 

   .تحدید العقبات واألخطاء المحتملة - 

  .تحدید أسالیب مواجهة الصعوبات واألخطاء - 

  المرغوب فیها.و المتوقعة التنبؤ بالنتائج  - 

  Monitoring and Controllingالتحكم والضبط المراقبة و  - 2

  وتشمل المهارات الفرعیة اآلتیة :

  .بقاء على الهدف في بؤرة االهتماماإل - 

  .حفاظ على تسلسل العمالت والخطواتال - 
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  .معرفة متى یتحقق هدف فرعي - 

  معرفة متى یجب االنتقال إلى العملیة التالیة. - 

  اختیار العملیة المالئمة التي تتبع السیاق. - 

  .اكتشاف العقبات واألخطاء - 

  .طاءمعرفة كیفیة التغلب على العقبات والتخلص من األخ - 

   Assesmentالتقییم- 3

  وتشمل المهارات الفرعیة اآلتیة:

  تقییم مدى تحقق الهدف. - 

  .الحكم على دقة النتائج وكفایتها - 

  .دى مالءمة األسالیب التي استخدمتتقییم م - 

  .یم كیفیة تناول العقبات واألخطاءتقی - 

  تقییم فاعلیة الخطة وتنفیذها. - 

حیث یضیف  ،إلى أربع مهارات لما وراء المعرفة )219- 218:2009بینما یشیر عبید(  
  ي:توهذه المهارات كاآل ،مهارة رابعة وهي مهارة المراجعة

 مهارة التخطیط:-1

  وتشمل المهارات الفرعیة اآلتیة:
  ویتمثل في:، وعي المتعلم بمعلوماته السابقة  ) أ(

تكون ذات صلة بالمشكلة التي  العقليلى استدعاء معلومات سابقة  من مخزونه قدرته ع - 
  یتناولها.

قدرته على استدعاء استراتیجیات من مشكالت سابقة مماثلة أو مرتبطة بالموقف المنشغل  - 
  .به ذهنیاً 

  ویتمثل في : وعي المتعلم بمستوى فهمه وٕادراكه للمشكلة(ب) 

  سعى إلى تحقیقه. وعیه بدرجة إدراكه للهدف الذي ی - 

  قدرته على إدراك أبعاد المشكلة وتوصیفاتها. - 
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  ویتمثل في: (ج) وعي المتعلم بمستوى ذكائه(من حیث القوة والضعف)

  مدى ارتباط وعیه بقدرته على فهم المشكلة. - 
  مهارة المراقبة والضبط:- 2

 وتتمثل في: تنظیم المتعلم لمعلوماته السابقة  ) أ(

 .اته السابقة من أجل تیسیر اكتساب معرفة جدیدةربط المعلومات الجدیدة بمعلوم - 

  ویتمثل في:، (ب) استخدام طرق حل مشكالت مألوفة

   .قدرته على حل المشكلة المطروحة في ضوء مقارنتها بحل مشكالت سابقة أو مألوفة - 
  ویتمثل في: ،تنظیم المتعلم الستراتیجیات تمكنه من التعلم(ج) 

ستخدامها في مواقف مماثلة أو قریبة من الموقف االتي سبق استرجاع االستراتیجیات  - 
  .نهاأو االستفادة م هاوالتفكیر في إمكانیة تطبیق ،الجدید

  ویتمثل في: ،) وضع المتعلم لخطة ومتابعة أدائه لتنفیذها(د

  وضوح الخطة ومناسبتها لتحقیق الهدف الذي یسعى لتحقیقه. - 

  .ق الهدفالتي یتبعها باتجاه تحقی صالحیة التحركات والخطوات - 

  رؤیة واضحة لمدى نجاح الخطة. - 

  ویتمثل في:، ه)امتالك مرونة عقلیة تسمح للمتعلم أن یطور ویعدل الخطة إذا لزم األمر(

تحدید مدى حاجة الخطة والتحركات إلى تعدیل في ضوء المخرجات والنواتج عن ما تم  - 
  ة.ومدى النجاح في تحقیقها للهدف أو حل المشكلة موضع المعالج ،تنفیذه

  مهارة التقویم:- 3

  ویتمثل في:، (أ) تقویم المتعلم للخطوات التي جرى اتخاذها

  تشخیص ما تم عمله. - 

  تشخیص األهداف التي كان یسعى إلیها منذ البدایة. - 
  وتتمثل في:، العمل علم بفاعلیة وكفاءة إستراتیجیة(ب) تقویم المت

  مشكلة أو تحقیق الهدف.التعلم من خالل حل البحكم المتعلم على نفسه وعلى قدراته  - 

  



 ـــ  57ـــ  
 

  مهارة المراجعة:- 4

  وتتمثل في: ،أ)قدرة المتعلم على تعدیل خطة العمل(

  تصحیح المسار. - 

  اتخاذ استراتیجیات أفضل للوصول إلى حل المشكلة أو تحقیق الهدف. - 

  ویتمثل في:، (ب) قدرة المتعلم على التقویم الذاتي

  عمل على التعدیل والتطویر.اكتساب مرونة عقلیة تیسر رؤیة للذات وال - 
  

  :باآلتي) أن هذه المهارات یمكن تحدیدها 188-187:2008ویرى  بدیر( 
  التخطیط: - 1

نجاز مهمة ما بما یتضمنه ذلك من تحدید وٕاعادة تحدید متطلبات قیام الطفل بوضع خطة إل
أداء  تحدید متطلبات، متسلسلو نجاز المهمة بشكل منظم إإجراء –تحدید خطوات ، أداء المهمة

  (معلومات أو خامات أو أدوات). المهمة
  :المراقبة - 2

مالحظة وتعدیل مسار تقدمه في أداء المهمة بما یتضمنه ذلك من تحدید و  متابعةبقیام الطفل 
تحدید األخطاء التي سبق الوقوع فیها واألخطاء التي ، نجازهإوما هو مطلوب  نجازه فعالً إما تم 

نجاز المهمة ومحاولة االستفادة إت والمشكالت التي تعوق تحدید الصعوبا، یمكن الوقوع فیها
تعدیل الطریقة المتبعة في أداء المهمة  المصادر المتاحة في التغلب علیها،–من المعلومات 

  بما یضمن عدم الوقوع في األخطاء السابقة.
  التقویم : - 3

بما ، نجاز المهمةإب قیام الطفل قیام الطفل بتقویم ما توصل إلیه تفكیره الخاص من نتائج تتعلق
یتضمنه ذلك من إبداء الرأي في النتائج التي تم التوصل إلیها من خالل الطریقة التي اتبعها 

  .مع إبداء األسباب، نجاز المهمةبدیلة إل - طرق - في تفكیره واقتراح طریقة

وبینوا أن أى برنامج  ،وقد عمل بعض الباحثین على عزل بعض المهارات ما وراء المعرفیة
وال یجوز االفتراض  ،تعلیم مهارات التفكیر ال بد أن یتضمن التدریب على هذه المهارات المعرفیةل

نه البد من أكما ، الل دراسة المحتوى الدراسيبأنه یمكن للطلبة إجادتها  بطریقة غیر مباشرة من خ
حتى نعمل  ،ةتنمیة مهارات التفكیر حول التفكیر أو مهارات التفكیر ما وراء المعرفیة لدى لطلب

  .)50-  49:1999(جروان: والمنطلق ذاتیاً  رسة الموجه ذاتیاً على توجیه الطلبة لمما
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  تعلیم مهارات ما وراء المعرفة:

راء بین الباحثین حول إمكانیة ومدى جدوى تعلیم مهارات ما و  واضحاً  هناك اختالفاً 
انیة تعلم مهارات ما وراء المعرفة بإمك ضعیفاً  ظهر بعض الباحثین اهتماماً أحین ف، المعرفة للتالمیذ

خر یرى بأن تلك العملیة من الممكن أن یكون لها عائد بعض اآلنجد ال ، (Gerber:1983)مثل
  .كبیر على طریقة تفكیر األفراد

) ست خطوات إجرائیة یمكن  Blakey & Spence,1999ولقد اقترحت بالكي وسبنس(
 ).93:2006حددها الكحكي( ل الفصل الدراسيمن خاللها تعلیم مهارات ما وراء المعرفة داخ

  :كاآلتي

  .Identifying What you know and what you don't know تحدید ما نعرفه وماال نعرفه-1

 .Talking about thinking التحدث عن التفكیر   -2

 . Keeping a Thinking( journal االحتفاظ بالتفكیر في الیومیات (حفظ سجل التفكیر -3

 .Planning and self-regulationوالتنظیم الذاتي التخطیط  -4

 .Debriefing the Thinking processاستخالص عملیات التفكیر  -5

 .Self- Evaluationالتقویم الذاتي  -6
  

في ضوء نموذجه لمكونات ما وراء المعرفة إلى  ,Anderson)  2002ویشیر أندرسون (
 ،ن یقوم كل معلم بتحدید هدف عام لكل درسوذلك بأ، أنه یمكن تعلیم مهارات ما وراء المعرفة

وأن یقیس كل منهم مدى تقدمه في ضوء هذا ، على أن یقوم كل تلمیذ بتحدید هدف خاص له
كما یرى أنه من الضروري أن یدرس ، وهذا من شأنه أن ینمي مهارة اإلعداد والتخطیط، الهدف

وهذا من شأنه أن ینمي لدى ، مونهاویحددون كیف ومتى یستخد، لتالمیذ استراتیجیات تعلم مختلفةل
كما یرى ضرورة ، وهي مهارة ما وراء معرفیة، ار واستخدام استراتیجیات التعلمیالتالمیذ مهارة اخت

أن ینمي  وهذا من شأنه، سئلة مهمة إلى أنفسهم طوال فترة التعلماأن یدرب التالمیذ على توجیه 
  ).94:2006(الكحكي،مهارة المراقبة لدیهم 

أن ما وراء المعرفة تعد مكونًا أساسیًا في عملیات التعلم الفعال  فهي تمكن  لباحثةوترى ا
  .ویم لعملیاته المعرفیة ومراجعتهاالفرد من التخطیط والضبط والتحكم وكذلك التق
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  دواعي االهتمام بتنمیة مهارات ما وراء المعرفة من خالل التعلم النشط:
حیث  ،لفلسفة التعلیم والتعلم من خالل المنهج تطبیقاً تنمیة مهارات ما وراء المعرفة  تعد - 

 Self-directed Lerning تؤكد هذه الفلسفة على أهمیة تشجیع التعلیم الموجه ذاتیاً 
بمهارات ما وراء  وثیقاً  وهو ما یربط ارتباطاً  Self-iniated Lerning والتعلم المبدوء ذاتیاً 

  المعرفة.
  .تعلم لتنمیة قدراته ألقصى حد لهاحة الفرصة لكل متؤكد أهداف المنهج على ضرورة إتا - 
تنادي االتجاهات الحدیثة بضرورة تضمین مهارات ما وراء المعرفة في جمیع أنشطة  - 

ن هذه المهارات تساعد المتعلمین على التعلم من خالل حل المشكالت إحیث ، المنهج
وهذه ، ؤ وفرض الفروضكما تمكن المتعلمین من التأمل والتساؤل والتنب بطرق ذات معنى،

عن  یجابیاً إ كما تنمي مفهوماً  المهارات تدعم متابعتهم وتقویمهم لمسار تعلمهم الخاص،
  .الذات وتزید ثقة المتعلم بنفسه

تنادي االتجاهات الحدیثة في استراتیجیات التعلیم والتعلم بضرورة أن تكون استراتجیات  - 
(بدیر  اسیة للتعلیم والتعلم في المناهجساستراتیجیات أ، تنمیة مهارات ما وراء المعرفة

:188:2008 -189.(  

فهي تعد ، بضرورة االهتمام بمهارات ما وراء المعرفة والعمل على تنمیتها وتؤكد الباحثة
هذا بدوره سینعكس جیدًا على أداء الطالب و  ،عملیاته المعرفیة التي یمارسهاوعي الفرد ب ىمؤشرًا عل

  ین عملیة التعلیم والتعلم.مما یؤدي إلى تحس ،وتحصیلهم

الدراسة یتبین للباحثة أن هناك عالقة قویة تربط بین  محوريوخالصة القول وبعد عرض 
بل ، مهارات ما وراء المعرفةنمي ل البصري المكاني یفالمدخ ،هذین المحورین ببعضهما البعض

دخل البصري ویتضح ذلك من خالل أنشطة الم ،ویسهم في إیضاح المفاهیم العلمیة المجردة
المكاني كالصور ومقاطع الفیدیو وخرائط المفاهیم والتشبیهات التي تعمل على جذب انتباه الطالب 

كما أن هناك عالقة وثیقة بین هذا المدخل وأهداف تدریس العلوم ، وتشویقهم وٕاثارة دافعیتهم للتعلم
وغرس القیم واالتجاهات  ،علیمیةیجابیة العملیة التإ وٕاعمال العقل و  ،لكونها تحث على التفكیر

  .یجابیةإلا
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 الثالثالفصل 
 الدراسات السابقة 

المحور األول: دراسات تتعلق بالمدخل البصري ×
 المكاني.

 

 المحور الثاني :دراسات تتعلق بالتفكیر البصري.×
 
المحور الثالث: دراسات تتعلق بمهارات ما وراء ×

 المعرفة.
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  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

  

مهارات تسعى الدراسة الحالیة إلى معرفة أثر استخدام المدخل البصري المكاني في تنمیة 
ولذلك قامت الباحثة باالطالع على  لدى طالبات الصف الثامن األساسي،ما وراء المعرفة بالعلوم 

، وتحدید أدوات الدراسة، قة في هذا المجال لالستفادة منها في إعداد اإلطار النظريالدراسات الساب
وبعد مراجعة الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة تم ، وتوظیف األدوات اإلحصائیة المناسبة

إلبراز مدى االتفاق  ؛ومن ثم التعقیب العام على هذه المحاور ،محاور ةتصنیفها إلى ثالث
  : اآلتيوقد صنفت محاور الدراسة على النحو ، تالف بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقةواالخ

  .دراسات تتعلق بالمدخل البصري المكانيالمحور األول: 

  دراسات تتعلق بالتفكیر البصري. المحور الثاني:

  دراسات تتعلق بمهارات ما وراء المعرفة.المحور الثالث: 

  احملور األول
  علق باملدخل البصري املكايندراسات تت

  ):2010دراسة عبد الملك ( - 1

لكتروني مدمج قائم على المدخل البصري المكاني إالدراسة إلى إعداد برنامج تعلم  هدفت هذه
مرحلة لتنمیة التحصیل في العلوم ومهارات قراءة البصریات وتقدیر الذات لدى تالمیذ ال

  .اإلعدادیة المعاقین سمعیاً 

باحث المنهج التجریبي حیث تم اختیار عینة الدراسة من تالمیذ الصف األول ولقد استخدم ال
واستخدمت عددًا من األدوات تمثلت  ،بمدارس األمل للصم في مصر اإلعدادي المعاقین سمعیاً 

  في اختبار التحصیل المعرفي واختبار مهارات قراءة البصریات واختبار تقدیر الذات.

لكتروني المدمج والذي أدى إلى ارتفاع برنامج التعلم اإل اعلیةفالدراسة كان من أهم نتائج و 
  .التالمیذ في المجموعة التجریبیة التحصیل المعرفي لصالح

  

  



 ـــ  62ـــ  
 

  ):2010دراسة إبراهیم ( - 2

لى أثر استخدام المدخل البصري المكاني في الجغرافیا على إهدفت هذه الدراسة التعرف 
في لدى طالب الصف األول من المرحلة التحصیل وتنمیة بعض مهارات التفكیر الجغرا

ولقد استخدمت الباحثة المنهج شبه التجریبي والمنهج الوصفي التحلیلي حیث اختارت ، الثانویة
واستخدمت  ،عینة من طالبات الصف األول من المرحلة الثانویة في جمهوریة مصر العربیة

  البصري. لقیاس مهارات التفكیر  اً واختبار ًا تحصیلی اً الباحثة اختبار 

بین متوسطي درجات طالب المجموعة  وكان من أهم نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائیاً 
تحصیلي لصالح التجریبیة ومتوسطي درجات طالب المجموعة الضابطة في االختبار ال

  .المجموعة التجریبیة
  ):2007دراسة المنیر( - 3

ري المكاني في تنمیة مهارات ما لى فاعلیة برنامج على المدخل البصإهدفت الدراسة التعرف 
حیث  ،ولقد استخدمت الباحثة المنهج التجریبي وراء المعرفة لدى الفائقین من أطفال الریاض،

 43( من أطفال الریاض بمصر،طفل وطفلة  )200(اختارت عینة مكونة من 
   بالمجموعة الضابطة، غیر فائقین)،76، فائقین 21( مقسمة إلى غیر فائقین)157فائقین،

من األدوات  واستخدمت الباحثة عدداً  ،مجموعة التجریبیةبال غیر فائقین ) 81، فائقین 21 (
واستمارة العامل االجتماعي، واختبار تورانس ، تمثلت في اختبار رسم الرجل لجود انف_هاریس

واختبار مهارات ما وراء المعرفة ، للتفكیر االبتكاري، ومقیاس الخصائص السلوكیة لألطفال
  الروضة. لطفل

كان من أهم نتائج الدراسة فاعلیة البرنامج المقترح في تنمیة مهارات ما وراء المعرفة لدى و 
  الفائقین من أطفال الریاض.

  ):2006دراسة بركات ( - 4

المدخل البصري المكاني في تنمیة بعض أبعاد القدرة فاعلیة لى إهدفت الدراسة التعرف 
واستخدم الباحث المنهج التجریبي وهو  عدادیة بالعلوم،المكانیة والتحصیل لتالمیذ المرحلة اإل

، حیث اختار الباحث عینة من طالب المرحلة اإلعدادیة بمصر المنهج المالئم لهذه الدراسة،
في تنمیة بعض أبعاد القدرة ًا وكان من أهم نتائج الدراسة أن حجم أثر المدخل البصري كبیر 

وأن حجم أثر المدخل  ،السرعة اإلدراكیة) اني،اإلدراك المك المكانیة (التصور البصري،
باإلضافة إلى وجود  البصري المكاني كبیر في تنمیة التحصیل لدى التالمیذ في مادة العلوم،

  عالقة موجبة بین التحصیل وأبعاد القدرة المكانیة.
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  ):Woolner:2004دراسة ویلنر ( - 5

لقدرة البصریة المكانیة وأثرها على یجابیة لتهدف هذه الدراسة إلى البحث على االرتباطات اإل
حیث تكونت عینة الدراسة  ولقد استخدمت الدراسة المنهج التجریبي، ،تدریس مادة الریاضیات

من مجموعتین من طالب الصف األول الثانوي تم تقسیمهما إلى مجموعتین إحداهما تجریبیة 
ت الباحثة في هذه الدراسة واستخدم، طالباً  )17طالبًا واألخرى ضابطة وعددها( )17وعددها (

  .للقدرة البصریة المكانیة اً اختبار 

في اختبار القدرة  بین المجموعتین إحصائیةوكان من أهم نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة 
  .لصالح المجموعة التجریبیة البصریة 

  
  ):2001دراسة عفانة ( - 6

في تنمیة القدرة على حل هدفت هذه لدراسة إلى الكشف عن أثر المدخل البصري المكاني 
ولقد استخدم الباحث ، المسائل الریاضیة واالحتفاظ بها لدى طلبة الصف الثامن األساسي بغزة

وتم تقسیمها  ،وطالبة طالباً  )181المنهج التجریبي حیث تم اختیار عینة قصدیه مكونة من (
  ،وطالبة طالباً  ) 94عدد أفرادها ( خر إناث)آإلى مجموعتین إحداها تجریبیة (صف ذكور و 

واستخدم الباحث  ،وطالبة طالباً  )87خر إناث)عدد أفرادها(آبطة (صف ذكور و والثانیة ضا
اختبارًا لقیاس القدرة على حل المسائل الریاضیة ودلیل للمعلم یبین كیفیة استخدام المدخل 

  البصري المكاني.

طلبة المجموعتین التجریبیة بین  ةراسة وجود فروق ذات داللة إحصائیوكان من أهم نتائج الد
  والضابطة في القدرة على حل المسائل الریاضیة لصالح المجموعة التجریبیة.

  
  ) :2001دراسة أحمد وعبد الكریم( - 7

لى أثر المنطق الریاضي والتدریس بالمدخل البصري المكاني في أنماط إهدفت الدراسة التعرف 
 تالمیذ الصف الثاني اإلعدادي في مادة العلوم. التعلم والتفكیر وتنمیة القدرة المكانیة وتحصیل

ولقد اتبعت الباحثتان المنهج التجریبي حیث تكونت عینة الدراسة من تالمیذ الصف الثاني 
 )68بمصر بلغ عددها ( اإلعدادي بمدرستي عبد العزیز جاویش وطابا اإلعدادیة للبنات

تلمیذة واألخرى ضابطة  )34أفراها ( تجریبیة وعدد إحداهما ، تم تقسیمها إلى مجموعتینتلمیذة
حیث استخدمت الباحثتان اختبار أنماط التعلم والتفكیر لدى ، ) تلمیذة34وعدد أفرادها (
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واختبار المنطق ، في المفاهیم العلمیة اً تحصیلی اً واختبار ، األطفال، واختبار القدرة المكانیة
  الریاضي.

لمدخل البصري المكاني في تنشیط النمط األیمن لیة التدریس باعكان من أهم نتائج الدراسة فاو 
حیث ساعدت كثیر من الوسائل البصریة المكانیة على تعدیل النمط ، والوصول للنمط المتكامل

السائد في التعلم والتفكیر لتالمیذ المجموعة التجریبیة وسیادة وظائف النمط األیسر لدى 
  التالمیذ ذو المنطق الریاضي المرتفع.
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  على دراسات المحور األول التعلیق
المدخل البصري المكاني خلصت سات التي اهتمت بدراسة من خالل العرض السابق للدرا  

  :اآلتيالباحثة إلى 
  بالنسبة لألهداف:

المدخل البصري المكاني في تنمیة القدرة ثر استخدام أى معرفة هدفت بعض الدراسات إل -1
 .)2006وبركات( )2001المكانیة مثل دراسة أحمد وعبد الكریم(

هدفت بعض الدراسات إلى معرفة أثر استخدام المدخل البصري المكاني في تنمیة القدرة  -2
 إبراهیمغرافیا مثل دراسة ) وفي الج2001على حل المسائل الریاضیة مثل دراسة عفانة (

)2010(. 

اني لكتروني قائم على المدخل البصري المكإالدراسات إلى إعداد برنامج تعلم هدفت بعض  -3
 ). 2010) وعبد الملك (2008ل دراسة المنیر(ثم

تهدف الدراسة الحالیة إلى معرفة أثر استخدام المدخل البصري المكاني على تنمیة بعض  -4
 ). 2008مهارات ما وراء المعرفة بالعلوم وهي تتفق مع دراسة المنیر(

  بالنسبة للعینة:

ة اإلعدادیة) مثل دراسة أحمد اختارت بعض الدراسات العینة من طالب المدارس (المرحل -1
)، ومن 2010) وعبد الملك (2006) وبركات (2001) وعفانة (2001وعبد الكریم (

  ) .2010طالب المرحلة الثانویة مثل دراسة إبراهیم (

  ).2008اختارت بعض الدراسات العینة من طلبة ریاض األطفال مثل دراسة المنیر( -2

 ). 2010المعاقین سمعیًا مثل دراسة عبد الملك(اختارت بعض الدراسات العینة من الطالب  -3

 الصف الثامن مع دراسة كل من تتفق الدراسة الحالیة التي استخدمت العینة من طالبات  -4
  ).2010) وعبد الملك(2006) وبركات(2001) وعفانة (2001أحمد وعبد الكریم (

  بالنسبة للمنهج:

تم تقسیم عینة الدراسة إلى اتبعت معظم الدراسات السابقة المنهج التجریبي حیث  -1
مجموعتین إحداهما تجریبیة واألخرى ضابطة لدراسة أثر التدریس بالمدخل البصري 

  المكاني مقارنة بالطریقة التقلیدیة.
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 اتبعت بعض الدراسات المنهج الوصفي والتحلیلي وشبه التجریبي مثل دراسة إبراهیم -2
)2010.(  

  ریبي.استخدمت الدراسة الحالیة المنهج شبه التج -3
  بالنسبة لألدوات:

تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة حسب هدف الدراسة حیث تم استخدام  -1
  االختبارات بمختلف أنواعها في جمیع الدراسات.

لقیاس مهارات ما وراء المعرفة وهي تتفق مع دراسة  استخدمت الدراسة الحالیة اختباراً  -2
  ).2008المنیر(

  بالنسبة للنتائج:

أثره المدخل البصري المكاني في تحقیق األهداف المرجوة و تت جمیع الدراسات فاعلیة أثب -1
  مهارات التفكیر المختلفة.في تنمیة القدرة المكانیة و 

  المدخل البصري المكاني.ت السابقة في استخدام اتفقت الدراسة الحالیة مع الدراسا -2
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  حملور الثاينا
  سات اليت تتعلق بالتفكري البصريدرا

دراسات تتعلق بالتفكیر البصري والذي یندرج ضمن المدخل تتناول الباحثة في هذا المحور 
ونظرًا  ،وذلك نظرًا لقلة الدراسات التي استخدمت المدخل البصري المكاني ،البصري المكاني

  الستعانة الباحثة بتلك الدراسات أثناء إعدادها لإلطار النظري للدراسة. 
  ):2013( دراسة العشي - 1

فت هذه الدراسة الكشف عن مدى فاعلیة برنامج بالوسائط المتعددة لتنمیة المبادئ العلمیة هد
ومهارات التفكیر البصري لدى طالب الصف السادس األساسي في مادة العلوم بغزة، وقد 
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي والمنهج  شبه التجریبي حیث اختارت عینة الدراسة 

مجموعتین  ىحیث وزعت العینة عل ،) طالبًا من طالب الصف السادس92دها  (التي بلغ عد
واستخدمت  ،) طالباً 45واألخرى ضابطة یبلغ عددها ( اً ) طالب47حداهما تجریبیة وعددها (إ

كما قامت بإعداد برنامج  ،لمهارات التفكیر البصري اً خر آة و الباحثة اختبارًا للمبادئ العلمی
ضمنًا مهارات التفكیر البصري والمبادئ العلمیة. وكان من أهم  نتائج بالوسائط المتعددة مت

ووجود ، العلمیة ومهارات التفكیر البصري الدراسة فاعلیة البرنامج المستخدم في تنمیة المبادئ
لبات المجموعة فروق دالة إحصائیًا بین متوسطي درجات طالبات المجموعة التجریبیة وطا

  دئ العلمیة ومهارات التفكیر البصري  لصالح المجموعة التجریبیة.المبا يالضابطة في اختبار 
  ):2012( دراسة رجب - 2

ستراتیجیة التمثیل الدقائقي للمادة في تنمیة المفاهیم اهدفت الدراسة الكشف عن فاعلیة 
الكیمیائیة ومهارات التفكیر البصري في العلوم لدى طالب الصف التاسع األساسي بغزة، وقد 

حیث اختارت عینة  ،حثة المنهج الوصفي التحلیلي والمنهج  شبه التجریبياستخدمت البا
على  وزعت العینةوقد  ،) طالبًا من طالب الصف السادس70الدراسة التي بلغ عددها (

 ،) طالباً 35واألخرى ضابطة یبلغ عددها ( ًا،) طالب35ها (مجموعتین إحداهما تجریبیة وعدد
لمهارات التفكیر البصري. وكان من أهم   اً خر آهیم الكیمیائیة و واستخدمت الباحثة اختبارًا للمفا

نتائج الدراسة فاعلیة البرنامج المستخدم في تنمیة المبادئ العلمیة ومهارات التفكیر البصري 
ووجود فروق دالة إحصائیًا بین متوسطي درجات طالبات المجموعة التجریبیة وطالبات 

مهارات التفكیر البصري  لصالح یم الكیمیائیة و المفاه يالمجموعة الضابطة في اختبار 
  المجموعة التجریبیة.
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  ):2011دراسة طافش ( - 3

لى أثر برنامج مقترح في مهارات التواصل الریاضي على تنمیة إهدفت الدراسة التعرف 
وقد استخدمت  ،التحصیل الدراسي ومهارات التفكیر البصري لدى طالبات الصف الثامن بغزة

طالبة من  )74(حیث اختارت عینة الدراسة التي بلغ عددها   ،شبه التجریبيالباحثة المنهج 
 )37(مجموعتین إحداهما تجریبیة وعددها  ىحیث وزعت العینة عل ،طالبات الصف الثامن

التحصیل  يواستخدمت الباحثة اختبار  ،طالبة )37(طالبة واألخرى ضابطة یبلغ عددها 
نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائیًا بین متوسطي  وكان من أهم ،ومهارات التفكیر البصري

التحصیل  يلبات المجموعة الضابطة في اختبار درجات طالبات المجموعة التجریبیة وطا
  .التجریبیةلصالح المجموعة  ومهارات التفكیر البصري

  ):2010دراسة الشوبكي ( - 4

رات التفكیر المفاهیم ومهاثر توظیف المدخل المنظومي في تنمیة أهدفت الدراسة إلى معرفة  
وقد استخدمت الباحثة المنهج ، طالبات الصف الحادي عشر بغزة ىالبصري بالفیزیاء لد

الصف الحادي من طالبات طالبة  )68التجریبي حیث اختارت عینة الدراسة التي بلغ عددها (
ى طالبة واألخر  )32مجموعتین إحداهما تجریبیة وعددها( ىحیث وزعت العینة عل، عشر

واستخدمت الباحثة اختبار المفاهیم واختبار مهارات التفكیر  ،) طالبة36ضابطة یبلغ عددها(
وأظهرت النتائج فاعلیة استخدام المدخل المنظومي في تنمیة المفاهیم ومهارات  ،البصري

  التفكیر البصري. 

  : )2010دراسة جبر( - 5

المعرفیة في تنمیة المفاهیم  ستراتیجیة دورة التعلم فوقاهدفت الدراسة معرفة أثر توظیف 
وقد استخدمت  ،ومهارات التفكیر البصري بالعلوم لدى طالبات الصف العاشر األساسي بغزة

) طالبة من طالبات 90حیث اختارت عینة الدراسة التي بلغ عددها  ( ،الباحثة المنهج التجریبي
طالبة  )45ها (مجموعتین إحداهما تجریبیة وعدد ىحیث وزعت العینة عل ،الصف الثامن

المفاهیم ومهارات  يواستخدمت الباحثة اختبار  ،) طالبة45واألخرى ضابطة یبلغ عددها (
وكان من أهم  نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائیًا بین متوسطي درجات  ،التفكیر البصري

المفاهیم ومهارات  يلبات المجموعة الضابطة في اختبار طالبات المجموعة التجریبیة وطا
  التفكیر البصري وذلك لصالح المجموعة التجریبیة .
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  ) :2009( دراسة حمادة - 6

لى فاعلیة شبكات التفكیر البصري في تنمیة مهارات التفكیر البصري إهدفت الدراسة التعرف 
الصف والقدرة على حل وطرح المشكالت اللفظیة في الریاضیات واالتجاه نحو حلها لتالمیذ 

 ،وقد استخدمت الباحثة المنهج شبه التجریبي ،حدة التقریب والقسمةالخامس االبتدائي على و 
بتدائي اال) تلمیذة من تالمیذ الصف الخامس 68حیث اختارت عینة الدراسة التي بلغ عددها (

) تلمیذة واألخرى 34مجموعتین إحداهما تجریبیة وعددها ( ىحیث وزعت العینة عل ،في مصر
التحصیل ومهارات التفكیر  ياستخدمت الباحثة اختبار و  ،) تلمیذة34ضابطة یبلغ عددها (

وكان من أهم  نتائج الدراسة إسهام شبكات التفكیر البصري في تنمیة مهارات التفكیر  ،البصري
باإلضافة إلى تحسن اتجاه التالمیذ نحو  ،البصري والتحصیل وطرح المشكالت الریاضیة

  المشكالت اللفظیة في الریاضیات.
  ) :2009دراسة شعث ( - 7

هدفت الدراسة إلى إثراء محتوى وحدة الهندسة الفراغیة في منهاج الصف العاشر األساسي في 
حیث  ولقد واتبع الباحث المنهج الوصفي التحلیلي البنائي، ضوء مهارات التفكیر البصري بغزة،

ة تحلیل كانت عینة الدراسة هي محتوى كتاب الریاضیات للصف العاشر، واستخدم الباحث أدا
وكان من أهم ، مهارات التفكیر البصري لوحدة الهندسة الفراغیة ىلمحتوى والتي اشتملت علا

لبصري الواجب توافرها في محتوى الهندسة انتائج الدراسة التوصل إلى قائمة بمهارات التفكیر 
  .كیر البصري في منهاج الصف العاشرالفراغیة وتدني نسب توافر مهارات التف

  ) :2008دراسة ریان ( - 8

القدرة على  ثر متغیرات الجنس والعمر والمعدل التراكمي والتفاعل بینهماأهدفت الدراسة معرفة 
ولقد  طلبة جامعه القدس المفتوحة في تخصص التربیة االبتدائیة بغزة، ىالمكانیة البصریة لد

بة طالبًا وطال )132واختار عینة الدراسة والتي یبلغ عددها( ،استخدم الباحث المنهج الوصفي
وكان  تم اختیارهم بطریقة العینة الطبقیة، واستخدم الباحث اختبار القدرة المكانیة كأداة للدراسة،

في القدرة المكانیة البصریة تبعًا لمتغیر المعدل  من أهم نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائیاً 
  التراكمي لصالح فئة المعدل التراكمي المرتفع.

  ) :2008دراسة الخزندار( - 9

مهارات التفكیر  دفت الدراسة إلى تقویم كتب الریاضیات للمرحلة األساسیة العلیا في ضوءه
كتب في وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي حیث تمثلت عینة الدراسة ، البصري

واستخدمت الباحثة أداة تحلیل المحتوى في ضوء  في غزة، الریاضیات للمرحلة األساسیة العلیا
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وكان من أهم  نتائج الدراسة اهتمام محتوى كتب الریاضیات للمرحلة  ،لتفكیر البصريمهارات ا
  األساسیة العلیا بمهارات التفكیر البصري في جمیع صفوف المرحلة األساسیة العلیا.

  ) :2006دراسة إبراهیم (  -10

 تصمیم واستخدام شبكات التفكیر البصري في تعلیم ىهدفت الدراسة إلى تدریب الطالب عل
ومعرفة أثر ذلك في قیاس تحصیل المستویات المعرفیة لجانییه  ،العلوم لطالب الثاني المتوسط

حیث اختار ، واتبع الباحث المنهج الوصفي والمنهج التجریبي، وتنمیة مهارات التفكیر البصري
األولى ، طالبًا تم تقسیمهم إلى ثالث مجموعات تجریبیة )93عینة الدراسة والتي بلغ عددها(

) طالبًا، واستخدم الباحث اختبار مستویات جانییه 30) طالبًا والثالثة(31والثانیة(، ) طالباً 32(
وكان من أهم نتائج الدراسة فاعلیة استخدام شبكات ، المعرفیة واختبار مهارات التفكیر البصري

  التفكیر البصري لتنمیة مهارات التفكیر البصري. 
  ) :2006دراسة مهدي ( -11

التفكیر البصري والتحصیل  علىفاعلیة استخدام برمجیات تعلیمیة  إلىالتعرف هدفت الدراسة 
في التكنولوجیا لدى طالبات الصف الحادي عشر بغزة، ولقد اتبع الباحث المنهج التجریبي 

طالبة في  )41( ،) طالبة تم تقسیمها إلى مجموعتین83حیث اختار عینة مكونة من (
واستخدم الباحث اختبار التفكیر ، في المجموعة الضابطة طالبة ) 42المجموعة التجریبیة و(

وكان من أهم  نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائیًا بین ، البصري واختبار التحصیل
متوسطي درجات طالبات المجموعة التجریبیة وطالبات المجموعة الضابطة في اختبار التفكیر 

  البصري وذلك لصالح المجموعة التجریبیة.
  ):Jean, 2004( جین دراسة -12

لى عأثر استخدام شبكات التفكیر البصري المصمم لبیئة الویب  التعرف إلىهدفت الدراسة 
لكتروني التعلیمي القائم إلالبنائي في بناء الموقع اولقد اتبع الباحث المنهج ، تحسین تعلم العلوم

طالبًا من  )15من ( حیث اختار عینة مكونة، على مهارات التفكیر البصري والمنهج التجریبي
وكان من ، ة واختبار المفاهیم العلمیةلواستخدم الباحث المقاب، طالب الصف الرابع األساسي

 إكسابلكتروني القائم على مهارات التفكیر البصري في لیة الموقع اإلاعدراسة فأهم نتائج ال
  .م العلومن المفاهیم العلمیة وتعلالطالب المفاهیم العلمیة وفهم المادة والربط بی
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  ) :2004دراسة صالح(  -13

هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلیة نظریة الذكاءات المتعددة في تنمیة الذكاء المنطقي الریاضي 
والذكاء المكاني البصري، ولقد اتبعت الباحثة المنهج التجریبي بالمجموعة الواحدة، حیث 

كومیة في محافظة ) طفًال وطفلة من إحدى الروضات الح30اختارت عینة تتكون من(
واستخدمت اختبار تنمیة الذكاء المنطقي الریاضي، ، اإلسكندریة والملتحقین بالصف الثاني
وكان من أهم نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة ، واختبار تنمیة الذكاء المكاني البصري

الختبار إحصائیة بین متوسطي درجات المجموعة في اختبار الذكاء المكاني البصري القبلي وا
  البعدي لصالح األداء البعدي. 

  ) :2004دراسة محمد( -14

التلمیذ األصم في  ىهدفت الدراسة إلى اقتراح برنامج في الریاضیات لتنمیة التفكیر البصري لد
  حیث اختارت عینة الدراسة من  ،ولقد اتبعت الباحثة المنهج التجریبي، المرحلة االبتدائیة

وعدد اإلناث  ،) ذكور4حیت بلغ عدد الذكور(، في مصر ثمن الذكور واإلنا اً تلمیذ )12(
واستخدمت الباحثة عددًا من االختبارات وهي اختبار التماثل واختبار االختالف ، إناث)8(

قترح في تنمیة التفكیر البصري واختبار النمط، وكان من أهم نتائج الدراسة فاعلیة البرنامج الم
استخدام التفكیر البصري في إدراك كل من التماثل  ىعلونمو قدرة التالمیذ ، عینة البحث ىلد

  .بةواالختالف والنمط لدرجات متقار 
  : )2000دراسة قندیل( -15

ستراتیجیة بنائیة ومستوى التصور البصري المكاني على اهدفت الدراسة معرفة أثر التفاعل بین 
حیث اختار  بمصر،التفكیر الهندسي وتحصیل الهندسة لدى تالمیذ الصف األول اإلعدادي 

حیث ، من تالمیذ الصف األول اإلعدادي وتلمیذة اً تلمیذ )298عینة الدراسة التي بلغ عددها (
) تلمیذة تم تدریسهم وفق المدخل 150مجموعتین إحداهما تجریبیة وعددها (ى نة علوزعت العی

لتفكیر واستخدم الباحث اختبار مستوى ا ،) تلمیذة148واألخرى ضابطة یبلغ عددها ( ،البنائي
وكان من أهم  نتائج  ًا،تحصیلی اً لقیاس مستوى التصور البصري واختبار  اً الهندسي واختبار 

الدراسة تفوق المدخل البنائي المقترح على المدخل المعتاد من حیث األثر على تنمیة التفكیر 
  الهندسي والتحصیل.

  :)(longo,2002دراسة لونجو  -16

استراتیجیات تمثیل المعرفة الجدیدة  ىالمضاف عل هدفت الدراسة معرفة أثر استخدام اللون
المنهج التجریبي حیث اختار كات بالتفكیر البصري، ولقد استخدم الباحث كناتج من ربط الشب
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وطالبة، وقد أعد الباحث أداة الدراسة المتمثلة في اختبار  اً طالب )56الباحث عینة مكونة من (
وكان من أهم نتائج الدراسة أن استخدام  ،رضمهارات التفكیر البصري في علم الفضاء واأل

  التفكیر البصري. ىاستراتیجیات تمثیل المعرفة زادت من قدرة الطلبة عل ىاللون المضاف عل
  :Stokes)،  (2001ستوكس دراسة -17

 لما التفكیر البصري، أبعاد أحد باعتباره التعلیم في التصور استخدام أثر معرفة الدراسة هدفت
 عن وهي عبارة الدراسة أداة الدراسة هذه وتوفر التعلم، أهداف تحقیق في عظیم دور من له

 تتحرى التأثیرات، التي الدراسات مراجعة وتتضمن البصریة، والكتابة القراءة معرفة إلى مقدمة
 واستخدمت .التعلیم في البصریة المكونات تضمین من المختلفة الدرجات بین دمجت وبذلك

  .التجریبي المنهج الدراسة

 ینات البصریةسالتح الستعمال االهتمام تحفز األدب مراجعة غرض أن وبینت نتائج الدراسة
  ریاضیة.ال مهاراتالكتساب الًا یهشف المتعلمین تطویر مع بالتزامن
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  تعلیق على دراسات المحور الثاني
لى من خالل العرض السابق للدراسات التي اهتمت بدراسة التفكیر البصري خلصت الباحثة إ

  :اآلتي
  بالنسبة لألهداف:

ثر استخدام استراتیجیات مختلفة على تنمیة مهارات أهدفت بعض الدراسات إلى معرفة  -1
 ) والشوبكي2006) ومهدي (2004) و محمد(2004التفكیر البصري مثل دراسة صالح (

)2010.( 

هدفت بعض الدراسات إلى معرفة مدى توفر مهارات التفكیر البصري في محتوى كتب  -2
 ) .2009) ودراسة شعث(2008لریاضیات للمرحلة األساسیة العلیا مثل دراسة الخزندار(ا

هدفت بعض الدراسات إلى معرفة فاعلیة شبكات التفكیر البصري في تنمیة مهارات التفكیر  -3
 .)2008ودراسة إبراهیم ( )2009( البصري وتعلم العلوم كدراسة حمادة

  بالنسبة للعینة:

العینة من طالب المدارس (المرحلة االبتدائیة )مثل دراسة حمادة اختارت بعض الدراسات  -1
) 2000) ومن طالب (المرحلة اإلعدادیة) مثل دراسة قندیل (2004ومحمد ( )2009(
). ومن طالب المرحلة الثانویة مثل دراسة 2011( ) وطافش2006( براهیمإ و 

  ).2010) والشوبكي(2010( ) وجبر2009( ) وشعث2006مهدي(

  ) .2008ریان ( تارت بعض الدراسات العینة من طلبة الجامعات مثل دراسةولقد اخ -2

اختارت بعض الدراسات العینة كتب الریاضیات للمرحلة األساسیة العلیا مثل دراسة  -3
  ).2009) وشعث(2008الخزندار(

تتفق الدراسة الحالیة التي استخدمت العینة من طالبات الصف الثامن مع دراسة كل من  -4
 ).2011) وطافش (2006إبراهیم (

  

  بالنسبة للمنهج:

) ودراسة 2009( اتبعت بعض الدراسات السابقة المنهج شبه التجریبي كدراسة حمادة -1
  ).2011طافش (

 ) ودراسة الشوبكي2010بر (جاتبعت بعض الدراسات المنهج التجریبي مثل دراسة  -2
)2010(.  
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دراسة و ) 2008خزندار (اتبعت بعض الدراسات المنهج الوصفي التحلیلي مثل دراسة ال -3
  .)2009شعث(

) 2009استخدمت الدراسة الحالیة المنهج شبه التجریبي وهي تتفق مع دراسة حمادة ( -4
  ).2011ودراسة طافش (

  بالنسبة لألدوات:

تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة حسب هدف الدراسة حیث تم استخدام  -1
  راسات.االختبارات بمختلف أنواعها في معظم الد

دراسة ) و 2008بعض الدراسات استخدمت أداة تحلیل المحتوى كدراسة الخزندار ( -2
  .)2009شعث(

كل المعرفة وهي تتفق مع دراسة لقیاس مهارات ما وراء  استخدمت الدراسة الحالیة اختباراً  -3
براهیم إ ) و 2006) ومهدي(2004) وصالح(2000قندیل(و  )longo )2001لونجومن 

)2006.(  
  نتائج:بالنسبة لل

أثبتت جمیع الدراسات فاعلیة االستراتیجیات المستخدمة والبرامج التدریبیة في تنمیة  -1
  .رات التفكیر البصريمها

المدخل البصري المكاني في استخدام  اختلفت الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة -2
  مهارات ما وراء المعرفة. كمتغیر مستقل وذلك لقیاس أثره على
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  لثحملور الثاا
  دراسات تتعلق مبهارات ما وراء املعرفة

  

  ): 2012دراسة الدیب ( - 1
إلى فاعلیة استراتیجیات ما وراء المعرفة في تعدیل التصورات البدیلة التعرف هدفت الدراسة 

وقد استخدم الباحث المنهج شبه  ،للمفاهیم العلمیة لدى طالب الصف التاسع األساسي بغزة
ن طالب الصف التاسع ) طالبًا م60راسة التي بلغ عددها (حیث اختار عینة الد ،التجریبي
) طالبًا واألخرى 30ا (مجموعتین إحداهما تجریبیة وعدده ىالعینة عل عیز تم تو و ، األساسي
التصورات البدیلة ودلیًال لتشخیص  اً واستخدم الباحث اختبار  ،) طالباً 30عددها (و ضابطة 

فروق دالة إحصائیًا بین متوسطي درجات طالب وكان من أهم  نتائج الدراسة وجود  ،للمعلم
المجموعة التجریبیة وطالب المجموعة الضابطة في اختبار التصورات البدیلة لصالح 

ووجود العدید من التصورات البدیلة لدى عینة البحث لمفاهیم أجهزة جسم  ،المجموعة التجریبیة
  اإلنسان.

  ):2012دراسة أبو بشیر ( - 2
أثر استخدام استراتیجیات ما وراء المعرفة في تنمیة مهارات التفكیر  لىالتعرف إهدفت الدراسة  

ولقد ، بغزة التأملي في منهاج التكنولوجیا لدى طلبة الصف التاسع األساسي بمحافظة الوسطى
استخدمت الباحثة المنهج التجریبي حیث تم اختیار عینة الدراسة من طلبة الصف التاسع والتي 

للبنین  ورودلف فالتر (ب)  وطالبة من مدرسة رودلف فالتر( أ ) اً ) طالب104بلغ عددها (
ولقد كان من أهم نتائج الدراسة وجود فروق  ،للتفكیر التأملي اً واستخدمت الباحثة اختبار ، للبنات

ن تأثیر استراتیجیات ما كما أ، ذات داللة إحصائیة لصالح التالمیذ في المجموعة التجریبیة
  ة مهارات التفكیر التأملي كان كبیرًا.وراء المعرفة في تنمی

  ):2012دراسة الخیاط (  - 3

إلى نظریة تریز في تنمیة مهارات التفكیر  لى تقصي أثر برنامج تدریبي مستندهدفت الدراسة إ
ولقد استخدم الباحث المنهج شبه التجریبي ، ما وراء المعرفي لدى طلبة جامعة البلقان التطبیقیة

ولتحقیق ذلك تم  ،وطالبة من طلبة جامعة البلقان اً ) طالب30من (حیث تكونت عینة الدراسة 
اقتراح بناء مجموعة من المهارات المستندة إلى نظریة تریز وتم بناء برنامج تدریبي لتلك 

وكان من أهم نتائج الدراسة وجود فروق  ،المهارات كما تم بناء مقیاس التفكیر ما وراء المعرفي
یة البرنامج التدریبي في تنمیة مهارات التفكیر ما وراء المعرفي ذات داللة إحصائیة في فاعل

  لصالح المجموعة التجریبیة.
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  ):2012ضحا (دراسة  - 4

هدفت الدراسة إلى تنمیة مهارات ما وراء المعرفة لدى عینة من طالب  الصف األول الثانوي 
هذا  رفة أثربرنامج قائم على مهارات ما وراء المعرفة ومع ثرأعن  الكشف ىباإلضافة إل
  سلوك حل المشكلة لدى تلك العینة. ىلالبرنامج ع

) طالبة من 21حیث تم اختیار عینة الدراسة من (، ولقد استخدم الباحثان المنهج التجریبي
من األدوات تمثلت في برنامج تدریبي  اً واستخدم الباحثان عدد ،طالبات الصف األول الثانوي

ولقد كان  ،ي سیاق تعاوني  واختبار سلوك حل المشكلةعلى مهارات ما وراء المعرفة فقائم 
من أهم نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائیة في اختبار سلوك حل المشكلة لصالح 

  .على سلوك حل المشكلة عدموفاعلیة البرنامج ال المجموعة التجریبیة،
  ):2011دراسة الهنداسي (  - 5

ائط المتعددة في التحصیل الدراسي في العلوم ثر استخدام الوسأهدفت الدراسة إلى تقصي 
  .لصف التاسع األساسي  بسلطنة عمانوتنمیة مهارات ما وراء المعرفة لدى طالب ا

من  ) طالباً 62ولقد استخدم الباحث المنهج شبه التجریبي حیث تكونت عینة الدراسة من (
ًا ) طالب31ضابطة و( مجموعةك اً ) طالب31( ،اسع تم تقسیمهم إلى مجموعتینطالب الصف الت

وقد  ،واختبار مهارات ما وراء المعرفة اً تحصیلی اً واستخدم الباحث اختبار ، مجموعة تجریبیةك
وفي  ،في اختبار مهارات ما وراء المعرفة ةأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائی

  .تحصیلي لصالح المجموعة التجریبیةاالختبار ال

  ):2009دراسة أبو السعود( - 6

برنامج تقني قائم على أسلوب المحاكاة في تنمیة بعض مهارات ما  التعرف إلىفت الدراسة هد
وراء المعرفة في منهاج العلوم لدى طلبة الصف التاسع األساسي بغزة. ولقد استخدم الباحث 

حیث تم اختیار عینة الدراسة من  ،المنهج الوصفي التحلیلي والمنهج البنائي والمنهج التجریبي
ذ الصف التاسع تمثلت في شعبتین من طلبة الصف التاسع بمدرسة الیرموك بلغ عدده تالمی

) طالبة . ولقد استخدم الباحث 90وشعبتین من مدرسة السیدة رقیة بلغ عددها ( ،طالباً  )74(
  لقیاس مهارات ما وراء المعرفة. اختباراً 

تبار مهارات ما وراء كان من أهم نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائیة في اخو 
  . التالمیذ في المجموعة التجریبیة المعرفة  لصالح
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  ) :2010(وآخروندراسة الخوالدة  - 7

ات ر إلى درجة اكتساب طلبة المرحلة الثانویة في محافظة جرش لمها التعرفهدفت الدراسة 
  التفكیر ما وراء المعرفي وعالقتها بمتغیر الجنس والتخصص األكادیمي والتحصیل .

وطالبة من  اً ) طالب380قد استخدم الباحث المنهج التجریبي حیث تكونت عینة الدراسة من (ول
واستخدم الباحثون اختبار مهارات التفكیر ما  ،طلبة الصف الثاني الثانوي في محافظة جرش

  وراء المعرفي كأداة للدراسة.

ما وراء المعرفي  ات التفكیرولقد كان من أهم نتائج الدراسة اكتساب طلبة المرحلة الثانویة لمهار 
وقد كان اكتسابهم لمهارة التخطیط  ،ن اكتسابهم لها كان بدرجات متفاوتةأبدرجة متوسطة و 

  فیما كان اكتسابهم لمهارة المراقبة والتحكم والتقویم بدرجة متوسطة. ،لدرجة كبیرة
  ):2010دراسة الحموري وأبو مخ  ( - 8

ء المعرفي لدى طلبة لمعرفة والتفكیر ما ورالحاجة لا ىت هذه الدراسة إلى الكشف عن مستو هدف
طالب وطالبة من ) 701حیث تكونت عینة الدراسة من (، في جامعة الیرموكالبكالوریوس 

معرفة ولقد استخدم الباحثان مقیاسان للكشف عن مستوى الحاجة إلى ال، طلبة البكالوریوس
  .عینة الدراسة ىوتفكیر ما وراء المعرفي لد

طلبة البكالوریوس في   ىن أهم نتائج الدراسة أن مستوي الحاجة إلى المعرفة لدولقد كان م
 ،التفكیر ما وراء المعرفي كان مرتفعاً  ىن مستو أامعة الیرموك جاء بدرجة متوسطة و ج

 ىالمعرفة ومستو إلى الحاجة  ىبین مستو  اً إحصائی ةى وجود عالقة طردیة ودالباإلضافة إل
   التفكیر ما وراء المعرفي.

  ):,ÖZSOYa 2009دراسة أوزو( - 9

نمیة مهارات حل أثر استخدام استراتیجیات ما وراء المعرفة على ت هدفت الدراسة إلى معرفة
تم تطبیق الدراسة على طلبة استخدم الباحث المنهج التجریبي و في حین ، المسائل الریاضیة

إلى مجموعتین طالبًا تم تقسیمهما  )47(الخامس، حیث تكونت عینة الدراسة من الصف 
لباحث ا) طالبًا، واستخدم 23) طالبًا، واألخرى ضابطة وعددها (24إحداهما تجریبیة وعددها  (

وكان من أهم نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة  ،اختبار لقیاس مهارات ما وراء المعرفة
  إحصائیة في اختبار مهارات ما وراء المعرفة لصالح المجموعة التجریبیة.
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  ):2009جو(دراسة ح -10

هدفت الدراسة إلى إجراء تحلیل لمهارات ما وراء المعرفة المتضمنة في أسئلة كتب التكنولوجیا 
ولقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي حیث تم  ،للمرحلة األساسیة العلیا في فلسطین

العلیا في اختیار عینة الدراسة وهي كامل األسئلة في كتب التكنولوجیا للمرحلة األساسیة 
ولتحقیق أهداف الدراسة قامت الباحثة  العاشر)، التاسع، الثامن، فلسطین للصفوف (السابع،

  بإعداد قائمة بمهارات ما وراء المعرفة .

ولقد كان من أهم نتائج الدراسة احتواء كتب التكنولوجیا لمهارات ما وراء المعرفة حیت تم 
  ن.توزیعها على الكتب األربعة بشكل غیر متواز 

  :)(Mei Yin .W & etal, 2009ن وآخرون ودراسة می -11

رائي لدى طالب المعرفة وما وراء المعرفة في تنمیة الفهم الق إلى فاعلیةالدراسة التعرف هدفت 
) 30وتكونت عینة الدراسة من ( تجریبياستخدمت الدراسة المنهج الولقد ، المرحلة الثانویة

القراءة الجیدة  يذو ، األولى من إلى مجموعتین مقسمة طالبًا من طالب المرحلة الثانویة
القراءة الضعیفة والتحصیل الضعیف  يذو  منوالثانیة  ،) طالباً 16والتحصیل الجید وعددهم (

لقیاس مهارات (SDRT) ولتحقیق أهداف الدراسة تم استخدام اختبار، ) طالباً 14وعددهم (
  .الفهم القرائي لستانفورد 

وجود فروق ذات داللة إحصائیة في اختبار مهارات الفهم  دراسةولقد كان من أهم نتائج ال
  .ب القراءة الجیدة والتحصیل الجیدالقرائي لصالح الطال

  ):2008دراسة الجراح وعبیدات ( -12

لى مستویات التفكیر ما وراء المعرفي لدى طلبة جامعة الیرموك في إهدفت الدراسة التعرف 
  ى التحصیل الدراسي.ضوء متغیرات الجنس وسنة الدراسة ومستو 

) طالب وطالبة 1102تكونت عینة الدراسة من (فیما تخدم الباحثان المنهج التجریبي ولقد اس
واستخدم الباحثان الصورة المعربة من مقیاس التفكیر ما  ،)طالبة588و ( ) طالباً 514منهم (

  .راء المعرفي لشراو ودینسنو 

عینة على مستوى مرتفع من التفكیر ما وراء ولقد كان من أهم نتائج الدراسة حصول أفراد ال
  ومعرفة المعرفة. ،وتنظیم المعرفة ،معالجة المعرفةو ، المعرفي وعلى جمیع أبعاده
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  : )2008( قشطة دراسة -13

المفاهیم   تنمیة على المعرفة وراء ما استراتیجیات توظیف أثرالتعرف إلى  لدراسةا هدفت
 الدراسة اتبعت وقد األساسي، الخامس الصف طلبة لدى بالعلوم الحیاتیة والمهارات العلمیة

 ياألساس الخامس الصف طالب من والتجریبي حیث تم اختیار عینة الدراسة  المنهج الوصفي
 ولتحقیق تجریبیة وضابطة، مجموعتین إلى تقسیمها تم اً طالب ( 74 ) عددها بلغ  والتيبغزة 

 اختباًرا العلمیة وكذلك للمفاهیم واختباًراالحیاتیة  بالمهارات قائمة إعداد تم الدراسة أغراض
 قبلًیا تطبیق االختبارین تم وثباتها صدقها من التحقق وبعد ،للمعلم ودلیل الحیاتیة للمهارات

الضابطة. ولقد كان من أهم  والمجموعة التجریبیة المجموعة الدراسة مجموعتي على وبعدًیا
اختباري المفاهیم الحیاتیة والمفاهیم العلمیة  فينتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائیة 

  لصالح الطالب في المجموعة التجریبیة. 
  :)2007دراسة زیدان ( -14

أثر استخدام استراتیجیات ما وراء المعرفة في تحصیل طالبات على  هدفت الدراسة إلى التعرف
إلى م تقسیمهم ت) طالبة 80وتكونت عینة الدراسة من (، الصف الرابع العام في مادة األحیاء

) طالبة 40وتكونت كل منهما من (ضابطة األخرى تجریبیة و مناصفًة إحداهما مجموعتین 
واستخدمت الباحثة االختبار التائي لمعرفة معنویة الفروق بین المجموعتین التجریبیة والضابطة 

تخدم وكان من أهم نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائیة في االختبار التائي المس
  .لصالح المجموعة التجریبیة

  :)2006دراسة األحمد والشبل ( -15

إلى أثر استراتیجیات التفكیر فوق المعرفي من خالل الشبكة العالمیة التعرف هدفت الدراسة 
للمعلومات على التحصیل الدراسي وتنمیة مهارات التفكیر العلیا لدى طالبات مقرر البرمجة 

  الریاضیة بجامعة الملك سعود.

) طالبة من 18حیث تكونت عینة الدراسة من (، قد استخدم الباحثان المنهج شبه التجریبيول
األخرى تجریبیة و  تین إحداهماالریاضیة قسمت مناصفة إلى مجموع طالبات مقرر البرمجة

  لقیاس مهارات التفكیر العلیا. اً واختبار  اً تحصیلی اً واستخدم الباحثان اختبار  ضابطة.

تائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات تحصیل ولقد كان من أهم ن
المجموعتین التجریبیة والضابطة في االختبار التحصیلي واختبار مهارات ما وراء المعرفة 

  لصالح المجموعة التجریبیة.
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  :) 2005المزروع( دراسة -16

ما  مهارات تنمیة في یتهاوفاعل الدائري البیت شكل ستراتیجیةا معرفة إلى الدراسة هذه هدفت
لى تأثیر إلى التعرف إباإلضافة  الثانویة المرحلة طالبات لدى العلوم وتحصیل وراء المعرفة

راتیجیة شكل البیت الدائري والسعة العقلیة على تنمیة مهارات ما وراء المعرفة التفاعل بین است
 فصلین من الدراسة عینة كونتوت ،ولقد استخدمت الباحثة المنهج التجریبيوالتحصیل الدراسي، 

 ،الضابطة المجموعة یمثل واآلخر التجریبیة المجموعة یمثل أحدهما المدرسة فصول من
 ،المعرفة وراء ما بمهارات الوعي مقیاس في تمثلت للدراسة أدوات ثالث واستخدمت الباحثة

 ولقد كان من أهم بسكالیوني، لجان المتقاطعة األشكال في اً اختبار  وكذلك اً تحصیلی اً اختبار و 
 المعرفة وراء ما مهارات تنمیة في الدائري تیالب شكل ستراتیجیةا فاعلیة نتائج الدراسة

 بین للتفاعل تأثیر وجود عدم النتائج أظهرت الطالبات، كما لدى الدراسي التحصیل
 حصیلوالت المعرفة وراء ما مهارات تنمیة على العقلیة والسعة الدائري البیت شكل استراتیجیات

   .الدراسي
  :) 2005(محسن دراسة -17

 وراء ما لتنمیة مهارات البنائیة الفلسفة على قائمة مقترحة ستراتیجیةا أثر تحدید الدراسة هدفت
 الباحث األساسي، ولقد استخدم التاسع الصف لطلبة العلوم مادة في المعلومات وتولید المعرفة
 التاسع الصف طالبات من طالبة )85( من الدراسة عینة وتكونت والوصفي، التجریبي المنهج

 بغزة، تم الدولیة الغوث لوكالة التابعة لالجئات " ب " اإلعدادیة جبالیا بنات بمدرسة األساسي
 طالبة )44(طالباتها وعدد مجموعتین، إحداهما تمثل المجموعة التجریبیة إلى تقسیمهن
 المعرفة وراء ما مهارات یاسمق  الباحث طالبة، واستخدم )41(تكونت من  ضابطة ومجموعة
 داللة ذات فروق وجود ولقد كان من أهم نتائج الدراسةالعلوم،  في المعلومات تولید واختبار

لصالح  البعدي المعلومات تولید اختبار على المجموعتین درجات متوسطي بین إحصائیة
 متوسط بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود لىإ أیًضا أشارت كما. التجریبیة المجموعة

  .التجریبیة المجموعة لصالح المعرفة وراء ما مهارات مقیاس على المجموعتین طالبات درجات
  :)2005دراسة عبد الوهاب ( -18

الدراسة معرفة فاعلیة استخدام بعض استراتیجیات ما وراء المعرفة في تحصیل الفیزیاء هدفت 
في  الصف الثاني الثانوي األزهري وتنمیة التفكیر التأملي واالتجاه نحو استخدامها لدى طالب

  مصر.
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حیث تكونت عینة الدراسة من فصلین من طالب  ولقد استخدمت الباحثة المنهج التجریبي،
خر یمثل المجموعة واآل اً طالب )45الصف الثاني الثانوي أحدهما یمثل المجموعة الضابطة (

ومقیاس  اً تأملی اً الفیزیاء واختبار  في اً تحصیلی اً واستخدمت الباحثة اختبار ، اً طالب )45التجریبیة(
  اتجاه نحو استخدام استراتیجیات ما وراء المعرفة.

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات تحصیل ولقد كان من أهم نتائج الدراسة 
وفي  ،المجموعتین التجریبیة والضابطة في االختبار التحصیلي البعدي بمستویاته المختلفة

  وفي مقیاس االتجاه لصالح المجموعة التجریبیة. ،كیر التأملياختبار التف
  ):2004دراسة قرني( -19

لى فاعلیة استخدام استراتیجیات ما وراء المعرفة في تنمیة مهارات الفهم إالدراسة التعرف  هدفت
القرائي والتغلب على صعوبات تعلم المفاهیم الفیزیائیة لدى طالب الصف األول الثانوي في 

ولقد استخدمت الباحثة المنهج  ین نیوتن وحركة األقمار الصناعیة حول األرض.وحدة قوان
حیث تكونت عینة الدراسة من فصلین من طالب ، الوصفي التحلیلي والمنهج التجریبي

  .في مصروطالبات الصف األول الثانوي 

مهارات اختبارات أحدهما تحصیلي والثاني تشخیصي والثالث لقیاس  ةواستخدمت الباحثة  ثالث
ولقد كان من أهم نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد  الفهم القرائي.

ووجود فروق ذات ، المجموعتین في اختبار الفهم القرائي البعدي لصالح المجموعة التجریبیة
داللة إحصائیة بین متوسط درجات المجموعتین في االختبار التحصیلي البعدي بمستویاته 

  التطبیق) لصالح المجموعة التجریبیة. الفهم، (التذكر،ة ثالثال

  ) :2001دراسة الجندي وصادق( -20

لیة استخدام استراتیجیات ما وراء المعرفة في تحصیل العلوم عفاالتعرف إلى الدراسة  هدفت
 ،وتنمیة التفكیر االبتكاري لدى تالمیذ الصف الثاني اإلعدادي ذوي السعات العقلیة المختلفة

استخدم الباحثان اختبار القدرة على التفكیر االبتكاري واختبار األشكال المتقاطعة لجان ولقد 
واتبعت الدراسة الحالیة المنهج التجریبي، حیث تكونت عینة الدراسة ، اً عقلی اً باسكالیوني واختبار 

مثل المجموعة الضابطة یهما أحدفي مصر،  من فصلین من تالمیذ الصف الثاني اإلعدادي
، ولقد كان من أهم نتائج الدراسة اً طالب )40( ةمثل المجموعة التجریبیت ىواألخر  اً طالب )40(

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات المجموعتین التجریبیة والضابطة في كل 
  من  االختبار العقلي واختبار التفكیر االبتكاري  لصالح المجموعة التجریبیة.
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  :Koch,2001)دراسة كوتش( -21

إلى أثر استخدام استراتیجیات ما وراء المعرفة في  تنمیة مهارات الفهم التعرف هدفت الدراسة 
لقیاس مهارات الفهم القرائي حیث  اً وقد استخدم الباحث اختبار  ،القرائي في نصوص الفیزیاء

ل خر یمثواآل اً طالب )34أحدهما یمثل المجموعة الضابطة ( ،تكونت عینة الدراسة من فصلین
وكان من أهم نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائیة  ًا،طالب )30المجموعة التجریبیة(

  بین أفراد المجموعتین في اختبار الفهم القرائي لصالح المجموعة التجریبیة.

  ) :2001دراسة النمروطي والشناق( -22

تجاهات ة في استراتیجیة تدریس فوق معرفیاإلى تقصي أثر استخدام التعرف هدفت الدراسة 
ومدى اكتسابهم لمهارات عملیات العلم مقارنة بطریقة التدریس  طلبة الصف السابع العلمیة

  التقلیدیة.

طالبًا وطالبة من  )58(حیث تكونت عینة الدراسة من  ولقد استخدم الباحثان المنهج التجریبي،
  في عمان باألردن. طلبة الصف السابع

  .ات العلمیة واختبار عملیات العلملالتجاه اً واختبار  اً لیتحصی اً الباحثان اختبار  واستخدم

ولقد كان من أهم نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائیة في اكتساب االتجاهات 
  العلمیة ومهارات عملیات العلم تعزى لطریقة التدریس لصالح المجموعة التجریبیة.

  ):2000عبد الصبور( -23

أثر استخدام استراتیجیات ما وراء المعرفة في تحصیل العلوم معرفة التعرف إلى لدراسة ا هدفت
، وتنمیة مهارات عملیات العلم التكاملیة والتفكیر االبتكاري لدى تالمیذ الصف الثالث اإلعدادي

حیث تكونت عینة الدراسة من فصلین من تلمیذات ، ولقد استخدمت الباحثة المنهج التجریبي
 اً ) طالب55(بعدد أحدهما یمثل المجموعة الضابطة ر بمصروض الفرج اإلعدادیة للبنات 

ومقیاس  اً تحصیلی اً واستخدمت الباحثة اختبار  ًا،طالب )58(بعدد خر یمثل المجموعة التجریبیةواآل
  لعملیات العلم التكاملیة واختبار للتفكیر االبتكاري في العلوم.

بین متوسطي درجات  ولقد كان من أهم نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائیة
المجموعتین التجریبیة والضابطة في كل من االختبار التحصیلي واختبار التفكیر الناقد  لصالح 

  وكذلك في مقیاس عملیات العلم التكاملیة لصالح المجموعة التجریبیة. المجموعة التجریبیة،

  

  



 ـــ  83ـــ  
 

  تعلیق على دراسات المحور الثالث
ات التي اهتمت بدراسة استراتیجیات ومهارات ما وراء من خالل العرض السابق للدراس       

  :اآلتيالمعرفة خلصت الباحثة إلى 
  بالنسبة لألهداف:

ثر استراتیجیات ما وراء المعرفة في تحصیل العلوم كدراسة أ التعرف إلىهدفت بعض الدراسات  -1
 .)2007) و زیدان(2006د والشبل () واألحم2000كل من عبد الصبور(

سات إلى معرفة أثر استخدام استراتیجیات ما وراء المعرفة في تنمیة المهارات هدفت بعض الدرا -2
 ) وزیدان2006واألحمد والشبل( )2005وعبد الوهاب( )2004المختلفة كدراسة قرني (

 ).2012) وأبو بشیر(2011) وجبر(2011واألحمدي( )2008( وقشطة )2007(

تلفة على تنمیة مهارات ما وراء المعرفة ثر استراتیجیات مخأ التعرف إلىهدفت بعض الدراسات  -3
 .)2011) والهنداسي(2009وأبو السعود( )2005ومحسن ( )2005( عو كدراسة المزر 

) 2005هدفت بعض الدراسات إجراء تحلیل لمهارات ما وراء المعرفة كدراسة الزعبي ( -4
) التي هدفت للكشف عن مستوى الحاجة 2010) ودراسة الحموري وأبو مخ(2009وحجو(

لى مستویات إلتعرف االتي هدفت  )2008لتفكیر ما وراء المعرفي ودراسة الجراح وعبیدات(ل
 التفكیر ما وراء المعرفي.

أثر استخدام المدخل البصري المكاني على تنمیة بعض  التعرف إلىتهدف الدراسة الحالیة  -5
 عو المزر  مهارات ما وراء المعرفة بالعلوم لدى طالبات الصف الثامن وهي تتفق مع دراسة

) من حیث استخدام 2011والهنداسي( )2009وأبو السعود( )2005ومحسن ( )2005(
 مهارات ما وراء المعرفة كمتغیر تابع.

  بالنسبة للعینة:

 مثل دراسة زیدان )الب المدارس (المرحلة االبتدائیةاختارت بعض الدراسات العینة من ط -1
 )2000( ة) مثل دراسة عبد الصبورومن طالب (المرحلة اإلعدادی )2008( وقشطة )2007(

   )2011( والهنداسي )2009( وأبو السعود )2005ومحسن( )2001والنمروطي والشناق(
 وعبد الوهاب )2004( كدراسة قرني )(المرحلة الثانویة ومن طالب، )2012( وأبو بشیر

اشة وعك) 2011 والحمدي )2011ووالخوالدة والربابعة والسلیم ( )2005( والمزرع )2005(
  .)2012وضحا(
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والجراح  )2006( اختارت بعض الدراسات العینة من طلبة الجامعات مثل األحمد والشبل -2
 ).2012والخیاط( )2011وجبر( )2010والحموري وأبومخ ( )2008وعبیدات(

 ).2005اختارت بعض الدراسات العینة من معلمي العلوم مثل دراسة الزعبي( -3

 امل األسئلة في كتب التكنولوجیا للمرحلة األساسیة العلیاالدراسات العینة وهي ك إحدىاختارت  -4
 ).2009( وهي دراسة حجو

تتفق الدراسة الحالیة التي استخدمت العینة من طالبات الصف الثامن مع دراسة كل من عبد  -5
) 2009) وأبو السعود(2005ومحسن( )2001( والشناق والنمروطي )2000( الصبور

  ).2012) وأبو بشیر(2011( والهنداسي
  بالنسبة للمنهج:

) 2001اتبعت بعض الدراسات السابقة المنهج التجریبي كدراسة النمروطي والشناق( -1
 )2008( ) والجراح وعبیدات2005( ووالزعبي )2005( عو والمزر  )2005( وعبدالوهاب

  .)2012وأبو بشیر ( )2012) وعكاشة وضحا(2011وجبر( )2010( والخوالدة

 والهنداسي )2008ج شبه التجریبي مثل دراسة األحمد والشبل(اتبعت بعض الدراسات المنه -2
  .)2012) والخیاط (2011(

) وقشطة 2005اتبعت بعض الدراسات المنهج الوصفي والتجریبي مثل دراسة محسن( -3
  ).2009( ) وأبو السعود2008(

 )2008استخدمت الدراسة الحالیة المنهج شبه التجریبي وهي تتفق مع دراسة األحمد والشبل( -4
  ) .2012) والخیاط (2011والهنداسي(

  بالنسبة لألدوات:
حسب هدف الدراسة حیث تم استخدام  السابقةتنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات  -1

  االختبارات بمختلف أنواعها في معظم الدراسات.
 ودراسة عكاشة وضحا) 2012( بعض الدراسات استخدمت برامج تدریبیة كدراسة الخیاط -2

)2012.(  
والحموري  )2008الدراسات استخدمت المقاییس المختلفة مثل دراسة الجراح وعبیدات(بعض  -3

  ).2012)  وأبو بشیر(2010وأبو مخ (

 لقیاس مهارات ما وراء المعرفة وهي تتفق مع دراسة محسن استخدمت الدراسة الحالیة اختباراً  -4
  ).2011) والهنداسي(2009) وأبو السعود(2008( ) وقشطة2005(
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  للنتائج:بالنسبة 

فاعلیة استراتیجیات ومهارات ما وراء المعرفة في تحقیق السابقة أثبتت جمیع الدراسات  -1
  في تنمیة المفاهیم مهارات التفكیر المختلفة. وأثرهااألهداف المرجوة 

اختلفت الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة في استخدام استراتیجیة حدیثة وهي استراتیجیة  -2
  لمكاني في تنمیة مهارات ما وراء المعرفة.المدخل البصري ا

  

  ةعقیب عام على الدراسات السابقت
أجریت معظم  الدراسات السابقة  في فترات زمنیة متباینة وهذا یؤكد على أهمیة استخدام  - 

 استراتیجیات حدیثة في التدریس كاستراتیجیة المدخل البصري المكاني.

لتحصیل ومهارات تراتیجیات المستخدمة في تنمیة الیة االسعأثبتت معظم الدراسات السابقة فا - 
  .التفكیر المختلفة

تتفق الدراسة الحالیة مع بعض الدراسات السابقة في المنهج المتبع وهو المنهج شبه التجریبي  - 
) 2011) والهنداسي(2008األحمد والشبل() و 2011) وطافش (2009( حمادةمثل دراسة 

  ) .2012والخیاط (

لیة مع مجموعة من الدراسات السابقة من حیث الفئة المستهدفة وهي طلبة تتفق الدراسة الحا - 
) 2001) وأحمد وعبد الكریم (2011) وطافش (2006الصف الثامن مثل دراسة إبراهیم (

والنمروطي  )2000) عبد الصبور(2010) وعبد الملك(2006( ) وبركات2001وعفانة (
 ) وأبو بشیر2011والهنداسي( )2009) وأبو السعود(2005) ومحسن(2001والشناق(

 )2008( والجراح وعبیدات )2006( ) وتختلف مع دراسة كل من األحمد والشبل2012(
) التي تم اجراؤها على طالب 2012والخیاط( )2011وجبر( )2010والحموري وأبومخ (

 .الجامعة

ما وراء  عداد اختبار لمهاراتإتتفق الدراسة الحالیة مع العدید من الدراسات السابقة في  - 
 ) والهنداسي2009( ) وأبو السعود2008( ) وقشطة2005( المعرفة كدراسة محسن

)2011.( 
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 الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة:به ما أفادت 
 تنظیم اإلطار النظري. - 

 تحدید قائمة مهارات ما وراء المعرفة . - 

 معرفة طریقة اختیار العینة. - 

 بناء دلیل المعلم ودلیل الطالب. - 

 طالع على الخطوات واإلجراءات التي اتبعتها تلك الدراسات وتصمیم أداة الدراسة.اال - 

اختیار التصمیم التجریبي المناسب لهذه الدراسة وهو التصمیم القائم على اختیار  - 
 مجموعتین إحداهما تجریبیة واألخرى ضابطة.

  .وعیاً وموض علمیاً  المساهمة في تفسیر النتائج التي تم الوصول إلیها تفسیراً  - 

  

  ما یمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة:
تتمیز الدراسة الحالیة باستخدام المدخل البصري المكاني في تنمیة بعض مهارات ما وراء  - 

دراسة استخدمت  ينه ال توجد أإالمعرفة بالعلوم لدى طالبات الصف الثامن األساسي حیث 
) والتي 2008راء المعرفة سوى دراسة المنیر(المدخل البصري المكاني في تنمیة مهارات ما و 

  تم إجراؤها على الطالب الفائقین من ریاض األطفال.

وهناك شح في ، تناولت الدراسة مدخًال حدیثًا في التعلیم وهو المدخل البصري المكاني - 
التي استخدمت المدخل البصري  - في حدود علم الباحثة- الدراسات العربیة والفلسطینیة 

 المكاني.

امت الباحثة بتطبیق الدراسة على البیئة الفلسطینیة وهي طالبات الصف الثامن األساسي في ق -
  المدارس التابعة لوزارة التربیة والتعلیم.
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 الرابعالفصل 
 الطــريقـــة واإلجــراءات

 الدراسةمنهج ×
 مجتمع الدراسة×
 عینة الدراسة×
 أدوات الدراسة×
 خطوات الدراسة ×
 المعالجة اإلحصائیة×
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  الفصـل الرابـع
  الطریقة واإلجـــراءات

ٕاجراءات البحث التي اتبعتهـا الباحثـة لإلجابـة عـن أسـئلة الدراسـة طریقة و یتناول هذا الفصل 
لمجتمــع وعینـة الدراســة  اً ختبـار فروضــها ثـم الحــدیث عـن مــنهج البحـث المتبــع فـي الدراســة، ووصـفوا

وأســلوب اختیارهــا، وبیــان بنــاء أداة الدراســة، واســتخراج صــدقها وثباتهــا، واتســاقها الــداخلي والتصــمیم 
لمعالجــة إجرائهــا، واخطــوات كیفیــة تنفیــذ الدراســة و المتغیــرات، كمــا یحتــوي الفصــل  التجریبــي، وضــبط

  اإلحصائیة التي استخدمت في تحلیل البیانات.

  :الدراسةمنهج 
حیث أخضعت الباحثة المتغیر المسـتقل فـي هـذه  شبه التجریبياستخدمت الباحثة المنهج    

الدراسة وهو "المدخل البصري المكاني" للتجربة لقیاس أثـره علـى المتغیـر التـابع األول وهـو "مهـارات 
  طالبات الصف الثامن األساسي.ما وراء المعرفة" لدى 

المنهج شبه التجریبي هـو األكثـر مالءمـة للموضـوع  قیـد حیث أنه تم اختیار عینة قصدیة ف  
تتعـرض تصمیم المجموعتین التجریبیة والضـابطة المتكـافئتین بحیـث  أسلوبتباع االدراسة، حیث تم 

اســتخدام مــن خــالل األساســي  ولــى مــن كتــاب الصــف الثــامنالمجموعــة التجریبیــة تدریســًا للوحــدة األ
بینمـــا تتلقـــى المجموعـــة الضـــابطة تدریســـًا للوحـــدة ، الـــذي أعدتـــه الباحثـــة المـــدخل البصـــري المكـــاني

  العتیادیة.بالطریقة انفسها الدراسیة 

  للدراسة.)یبین التصمیم التجریبي 4-1والجدول(
  )1-4(جدول 

  التصمیم التجریبي للدراسة

  االختبار البعدي  التدریس طریقة  االختبار القبلي  المجموعة

مهارات ما وراء   التجریبیة
  المعرفة

المدخل البصري 
  المكاني

مهارات ما وراء 
  المعرفة

مهارات ما وراء   الضابطة
  المعرفة

مهارات ما وراء   عادیةالطریقة ال
  المعرفة
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  لدراسة :ا مجتمع
مـــدارس فـــي الـــذین یدرســـون األساســـي  الثـــامنالصـــف  طـــالب  یتكـــون مجتمـــع الدراســـة مـــن

حیــث ، ) طالبــًا وطالبــة35814وعــددهم( ) 2014-2013بمحافظــة غــزة للعــام الدراســي (الحكومــة 
  .لبةطا) 18174طالبًا بینما بلغ عدد الطالبات ( )17640الطالب(  بلغ عدد

  عینة الدراسة:
تــم اختیــار مدرســة العبــاس األساســیة (أ) للبنــات بصــورة قصــدیة ألن الباحثــة تعمــل فــي تلــك 

 ثــامن) طالبــة مــن طالبــات الصــف ال80مــن ( والتــي تكونــت  عینــة الدراســة ثــم تــم اختیــار ،ةالمدرســ
صــفوف مــن الصــف  خمســةالمدرســة فــي )، حیــث یوجــد 2014-2013األساســي للســنة الدراســیة (

 مجمــــوعتین إحــــداهما إلــــىوقســــمت العینــــة  ،بطریقــــة عشــــوائیة ا، جــــرى اختیــــار صــــفین منهــــالثــــامن
اســــتخدام المــــدخل البصــــري المكــــاني وبلــــغ مــــن خــــالل دة األولــــى وحــــكمجموعــــة تجریبیــــة تــــدرس ال

) 40وبلغ عددها( بالطریقة االعتیادیة وحدة، والمجموعة األخرى ضابطة تدرس ال) طالبة40عددها(
، تم التأكد من تكافؤ المجموعتین  حیث یوجد تجانس في المستوى االجتماعي واالقتصاديو  ،طالبة

البات العینة إذ كانت األغلبیة لطالبات العینة مـن منطقـة جغرافیـة وهو ما أبرزته كشوف األحوال لط
  ) یوضح أفراد العینة :2-4والجدول رقم(واحدة 

  )2-4جدول رقم (

  عدد أفراد عینة الدراسة للمجموعة التجریبیة والضابطة

  النسبة المئویة  العدد  الصف  المدرسة

العباس األساسیة أ 
  للبنات

  )2الصف الثامن (
  ریبیةمجموعة تج

40 %50 

  )5الصف الثامن (
  مجموعة ضابطة

40  %50 

 100% 80  المجموع
  

  الدراسة: اةأد
  :مهارات ما وراء المعرفةختبار ا

الوحـدة ألفـراد العینـة فـي محتـوى مهـارات مـا وراء المعرفـة لقیـاس  قامت الباحثة ببناء اختبار
) فقـرة مـن نمـط 54(مـن ولیـة ته األن االختبار في صـور وقد تكوَّ  ،أعد خصیصًا لهذا الغرضاألولى 
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(االختیــار مــن متعــدد)، وقــد تــم اختیــار هــذا الــنمط مــن األســئلة ألنهــا تمكــن الباحثــة مــن قیــاس مــدى 
درجــة الصــدق والثبــات فیهــا مرتفعــة تحقــق جمیــع األهــداف التربویــة المرتبطــة بنــواتج الــتعلم، كمــا أن 

كمـــا یمكـــن تحلیـــل نتائجهـــا  باح المثقـــإذ یمكـــن تصـــحیحها بالمفتـــ ســـهولة تصـــحیحهاباإلضـــافة إلـــى 
تخمین  والسیما أنه تم صیاغة أربعة بدائل لكل فقرة من درجة الإحصائیًا، عالوة على أنها تقلل من 

  .المعد لهذه الدراسة مهارات ما وراء المعرفة فقرات اختبار

، خصصـت لكـل فقـرة درجـة واحـدة، فقـرة) 50(ولقد تكون االختبار فـي صـورته النهائیـة مـن 
  درجة. )50لتصبح الدرجة الكلیة (

  :اآلتیةعًا للخطوات بولقد تم بناء االختبار ت
  :مهارات ما وراء المعرفة  رختباخطوات بناء ا

  تحدید المادة الدراسیة:-1

وهي الوحدة الدراسـیة التـي تـم اختیارهـا مـن كتـاب العلـوم للصـف الثـامن األساسـي (الخلیـة)وهي 
  انقسام الخلیة). الخلیة وأجزاؤها،، ر والخلیةفصول (المجه ةمقسمة إلى ثالث

  تحدید الهدف من االختبار:-2

یهـدف االختبــار إلــى قیــاس مهـارات مــا وراء المعرفــة لــدى طالبـات الصــف الثــامن األساســي فــي 
  .)الخلیة  األولى ( وحدةال

 :مهارات ما وراء المعرفةبناء قائمة -3

)وأبــو 2012الــدیب ( واألدب التربــوي كدراســة قامــت الباحثــة بــاالطالع علــى الدراســات الســابقة
بنـــاء قائمـــة وتـــم  ، )2009) وحجـــو (2009) وأبـــو الســـعود (2012) والخیـــاط (2012بشـــیر (

لمهارات ما وراء المعرفة المتضمنة في كتاب العلوم للصف الثامن األساسي المناسـبة للمسـتوى 
) 9ا (ت أساســـیة یتفــــرغ منهــــ) مهــــارا3وقــــد تكونـــت القائمــــة مـــن ( العمـــري والعقلــــي للطالبـــات، 

تم عرضها علـى مجموعـة مـن المحكمـین ومشـرفي مبحـث العلـوم العامـة للصـف مهارات فرعیة 
  الثامن.

یـــد مهـــارات مـــا وراء المعرفـــة التـــي دوتح قامـــت الباحثـــة باســـتطالع محتـــوى وحـــدة (الخلیـــة)كمـــا 
وعــرض القائمــة معلمــي العلــوم كمــا قامــت الباحثــة باســتطالع آراء مشــرفي و ، تتضــمنها الوحــدة

) 54(ن االختبـار مـن وقد تكـوّ  ،أسئلة اختیار من متعدد لقیاس تلك المهاراتثم تم بناء علیهم، 
 ثـامنفي كتاب العلـوم للصـف ال (الخلیة)لوحدة األولى ادروس حیث وزعت األسئلة على  سؤاالً 
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) یوضـح 4-2( الجـدولو  ،وقـد تـم تحدیـد األوزان بنـاًء علـى آراء المعلمـین والمشـرفین ،األساسي
  توزیع الفقرات على االختبار: 

 جدول رقم ( 4-3) 

  مهارات ما وراء المعرفة ومكوناتها الفرعیة واألسئلة التي تقیسها

 مهارات ما وراء المعرفة
 مهارات الفرعیةال وعدد األسئلة

  

النسبة  %  العدد
  المئویة 

  مهارات التخطیط
21 

 17 9  حدید طبیعتهاتحدید الهدف أو الشعور بوجود مشكلة وت

40% 
 6 3 اختیار استراتیجیة تنفیذ الحل

 4 2  ترتیب تسلسل العملیات والخطوات

 13 7  التنبؤ بالنتائج المرغوب فیها والمتوقعة

مهارات المراقبة والتحكم 
  والضبط

21 

 24 13 اإلبقاء على الهدف في بؤرة االهتمام

 6 4  طواتالحفاظ على تسلسل العملیات أو الخ 39%

 9 5  اكتشاف العقبات واألخطاء

  مهارات التقییم
11  

 13 7  تقییم مدى تحقق الهدف
21% 

 8 4  تقییم مدى مالءمة األسالیب التي استخدمت

  100 54 المجموع المجموع

  

  صیاغة فقرات االختبار :-4

فقــرة مــن جــذع قامــت الباحثــة بصــیاغة فقــرات االختبــار مــن نــوع اختیــار مــن متعــدد، تتكــون كــل 
یتضــمن ســؤاًال، وأربعــة بــدائل تتضــمن إجابــة صــحیحة واحــدة فقــط والبــاقي خطــأ إال أنهــا مقنعــة 

  ظاهریًا وتسمى المموهات أو المشتتات.

  :كما یأتي وقد راعت الباحثة عند صیاغة الفقرات أن تكون

  .مهارات ما وراء المعرفةشاملة ل -

  .عن الغموض واللبس واضحة وبعیدة -

  المواصفات المحكم. ممثلة بجدول -

  .الطالباتسلیمة لغویًا وسهلة ومالئمة لمستوى  -

  .مصاغة بصورة إجرائیة -
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  قادرة على قیاس سلوك واحد یتضمن فكرة واحدة فقط . -

  .سؤاالً ) 54على ( األولیةهذا، وقد اشتمل االختبار في صورته 

 ترتیب أسئلة االختبار :-5

حیــث بــدأت ، كمــا تــم ترتیبهــا تبعــًا لصــعوبتها، اســیةتــم ترتیــب األســئلة وفقــًا لمضــمون المــادة الدر 
وذلــــك حســــب التقــــدیر الشخصــــي ، الباحثــــة بوضــــع األســــئلة الســــهلة ثــــم تبعهــــا بــــاألكثر صــــعوبة

  .للباحثة

 : صیاغة تعلیمات االختبار-6

تم صیاغة تعلیمات االختبار وٕاعدادها على ورقة منفصـلة فـي كـراس االختبـار، وقـد تـم توضـیح 
الوضوح عند صیاغة هذه السهولة و  وتم مراعاة، وكیفیة اإلجابة عن فقراته، رالهدف من االختبا

وأخیرًا طبق االختبار في صورته األولیة لتجریبه على عینة اسـتطالعیة مـن الطلبـة، ، التعلیمات
  وذلك لحساب صدقه وثباته. 

 تجریب االختبار : -7

مـــن نفـــس مجتمـــع  ) طالبـــة40تـــم تجریـــب االختبـــار علـــى عینـــة اســـتطالعیة عشـــوائیة قوامهـــا (
  الدراسة الذین سبق لهم دراسة هذه الوحدة وكان الهدف من التجربة االستطالعیة ما یلي:

 .معامل االتساق الداخلي لالختبار حساب -1

 .لحساب معامالت الصعوبة والتمییز تحلیل فقرات االختبار -2

 .حساب ثبات االختبار -3
  :تحدید زمن االختبار -8

أمـام جمیـع طالبـات العینـة  وترك الوقت مفتوحاً ، بدأت عملیة التطبیق على العینة االستطالعیة
 ،خمس طالبـات وآخرحیث تم تسجیل الوقت الذي استغرقته أول خمس طالبات ، االستطالعیة

  :اآلتیةومن ثم حساب متوسط الوقت باستخدام المعادلة 

  لطالباتعدد ا÷ متوسط الزمن = مجموع الزمن بالدقائق 

والــــرد علــــى ، لإلجابــــةخمــــس دقــــائق لقــــراءة تعلیمــــات االختبــــار واالســــتعداد  إضــــافةهــــذا وتــــم 
  دقیقة. )60استفسارات الطالبات وبذلك حدد الزمن الكلى لتطبیق االختبار وهو (
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 :تصحیح االختبار -9

) 50حــددت درجــة واحــدة لكــل فقــرة مــن فقــرات االختبــار لتصــبح الدرجــة النهائیــة لالختبــار( -
  درجة والدرجة الدنیا لالختبار (صفر) .

  إجابات أفراد العینة االستطالعیة.أعدت الباحثة مفتاحًا مثقبًا لتصحیح  -

وأعیدت عملیة التصـحیح مـرة ثانیـة للتأكـد ، قامت الباحثة بتصحیح األوراق بالمفتاح المثقب -
  من الدرجات قبل تحلیلها.

  .صد الدرجات الخام للطلبةرتبت أوراق اإلجابة ترتیبًا تنازلیًا، وتم ر  -
  :صدق االختبار 

)الصدق على أنه "االستدالالت الخاصة التي نخـرج بهـا مـن 465:2010یعرف أبو عالم (
ن الصـدق یبـین مـدى صـالحیة اسـتخدام درجـات المقیـاس لـذلك فـإ ومعناها وفائدتها"، حیث مناسبتها

احثة من صـدق به فعًال، وقد تأكدت البار ما وضع لقیاسیقیس االخت في القیام بتفسیرات معینة  وأن
  وهما صدق المحكمین وصدق االتساق الداخلي. من خالل استخدام نوعین من الصدق االختبار

 صدق المحكمین :

علــى مجموعــة مــن المحكمــین مــن ذوي  األولیــة تــم عرضــهإعــداد االختبــار فــي صــورته  بعــد
العلــوم مــن ذوي الخبــرة وقــد بلــغ االختصــاص فــي المنــاهج وطــرق تــدریس العلــوم، ومشــرفي ومعلمــي 

  وذلك الستطالع آرائهم حول مدى: ) 1ملحق رقم محكمًا، () 14عددهم (

  تمثیل فقرات االختبار لألهداف المراد قیاسها. - 
  تغطیة فقرات االختبار للمحتوى. - 
  صحة فقرات االختبار لغویًا وعلمیًا. - 
  .سياألسا الثامنمناسبة فقرات االختبار لمستوى طلبة الصف  - 
  االختبار. مهاراتمن  مهارةمدى انتماء الفقرات إلى كل  - 

  وقد أبدى المحكمون بعض المالحظات واآلراء في االختبار منها:
  إعادة الصیاغة لبعض األسئلة. - 
  تبسیط اللغة بحیث تناسب مستویات الطلبة. - 
  بعض األسئلة.اضافة أو حذف  - 

حیـث  سـؤاالً  )50( راالختباد فقرات أصبح عداألخذ بمالحظات المحكمین و في ضوء تلك اآلراء تم 
  .فقرات  4تم حذف 
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 :صدق االتساق الداخلي 
ویقصــد بــه "قــوة االرتبــاط بــین درجــة كــل فقــرة مــن فقــرات االختبــار والدرجــة الكلیــة لالختبــار 

  وذلك لحساب معامل بیرسون" .

  )4-4الجدول رقم (
  ختبارمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة الكلیة لال

مهارات المراقبة  م.  مهارات التخطیط  م.
 مهارات التقییم م. والتحكم والضبط

1 **0.510 22  **0.663 42 *0.324 

2 **0.590 23 *0.371 43 **0.426 

3 **0.410 24 *0.367 44 *0.362 

4 **0.461 25 *0.375 45 **0.712 

5 **0.770 26 **0.591 46 **0.440 

6 **0.684 27 **0.409 47 **0.534 

7 *0.328 28 **0.645 48 **0.527 

8 **0.529 29 *0.375 49 **0.589 

9 **0.730 30 **0.640 50 **0.548 

10 **0.509 31 *0.335 

 

11 **0.843 32 **0.532 

12 **0.485 33 **0.487 

13 *0.320 34 *0.389 

14 **0.779 35 **0.661 

15 **0.443 36 **0.684 

16 **0.844 37 *0.388 

17 **0.453 38 **0.482 

18 **0.787 39 **0.459 

19 **0.443 40 **0.466 

20 **0.795 41 *0.352 

21 **0.798  
  0.393) = 0.01) وعند مستوى داللة (38**ر الجدولیة عند درجة حریة (

 0.304) = 0.05) وعند مستوى داللة (38*ر الجدولیة عند درجة حریة (

الفقــــــرات دالــــــة إحصــــــائیًا عنــــــد مســــــتوى داللــــــة معظــــــم یتضــــــح مــــــن الجــــــدول الســــــابق أن 
)0.05،0.01(.  
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وللتأكد من التناسق الداخلي لمجاالت االختبار تم حساب معامالت االرتباط بـین درجـة كـل 
  ):5-4مستوى تعلیمي والدرجة الكلیة لالختبار كما هو موضح في جدول رقم ( 

  )5-4جدول (

  درجات مهارات االختبار بالدرجة الكلیة لالختبار معامالت ارتباط
  مستوى الداللة  معامل االرتباط  مهارات ما وراء المعرفة

  0.01دالة عند  0.862  مهارات التخطیط

  0.01دالة عند  0.809 مهارات المراقبة والتحكم والضبط

  0.01دالة عند  0.692 مهارات التقییم

ر بالدرجة الكلیة لالختبار تباط مهارات االختبا) أن معامالت ار 5-4یتضح من جدول (
  ) مما یدل على التناسق الداخلي لمهارات االختبار.0.01مستوى الداللة ( عندحصائیًا دالة إ
  حساب معامالت السهولة والتمییز لفقرات االختبار. -10

  :الصعوبة معامل •

 مـــن ســـؤال  كـــل علـــى اأجـــابو  الـــذین األفـــراد لعـــدد المئویـــة النســـبة "الصـــعوبة بمعامـــل یقصـــد
 :اآلتیة بالمعادلة ویحسب )،447:2008وآخرون، (الكیالني ."خاطئةإجابة  االختبار

 = درجة الصعوبة لكل فقرة
 على الفقرة جابة خاطئةلواتي أجبن إعدد الطالبات ال

 عدد الطالبات اللواتي حاولن اإلجابة

 درجة تقل التي الفقرات ذفح هو االختبار لفقرات الصعوبة درجة حساب من الهدف وكان
  )170:2008(أبو دقة، 0.080 عن تزید أو، 0.20 عن صعوبتها

  :زییالتم معامل •

  :اآلتیة لمعادلةل وفقا االختبار فقرات من فقرة لكل التمییز معامل حساب تم

 التمییز= معامل
 ص)(ص)+د(ع

  ن 

  .صحیحة إجابة العلیا المجموعة من الفقرة على أجابوا الذین عدد)= ص( ع
 .صحیحة إجابة الدنیا المجموعة من الفقرة على أجابوا الذین عدد)= ص(د 
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   .الفئتین إحدى في التالمیذ عدد =ن 
  )6-4(جدول 

  معامالت الصعوبة والتمییز لكل فقرة من فقرات االختبار

 معامالت الصعوبة  م
معامالت 
 معامالت التمییز معامالت الصعوبة  م التمییز

1 0.64 0.73 26 0.73 0.55 

2 0.27 0.55 27 0.68 0.64 

3 0.36 0.55 28 0.64 0.73 

4 0.45 0.55 29 0.41 0.45 

5 0.36 0.73 30 0.50 0.27 

6 0.41 0.64 31 0.64 0.36 

7 0.41 0.27 32 0.50 0.27 

8 0.55 0.55 33 0.41 0.45 

9 0.45 0.73 34 0.55 0.55 

10 0.55 0.73 35 0.41 0.45 

11 0.50 0.64 36 0.45 0.36 

12 0.36  0.55 37 0.27 0.55 

13 0.36 0.55 38 0.59 0.45 

14 0.45 0.73 39 0.36 0.55 

15 0.59 0.45 40 0.27 0.55 

16 0.50 0.64 41 0.36 0.36 

17 0.50 0.64 42 0.36 0.36 

18 0.50 0.64 43  0.45 0.36 

19 0.32 0.45 44 0.50 0.27 

20 0.50 0.64 45 0.41 0.45 

21 0.45 0.73 46 0.50 0.27 

22 0.45 0.36 47 0.45 0.36 

23 0.59 0.27 48 0.41 0.64 

24 0.59 0.64 49  0.41 0.45 

25 0.45 0.55 50 0.36 0.55 

 0.51  معامل التمییز الكلي  0.46  معامل الصعوبة الكلي 
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       بینما یتضح من الجدول أن معامالت الصعوبة لفقرات االختبار قد تراوحت 
 على الباحثة تبقي النتائج وبهذه، (0.46)الكلي الصعوبة معامل متوسط ) وكان( 0.64-0.27

الفقرات، حیث كانت معامالت الصعوبة  صعوبة درجة مستوىمناسبة ل وذلك االختبار، فقرات جمیع
  .0.80وأقل من 0.20 أكثر من 

 المعادلة استخدام بعد ختباراال لفقرات التمییز معامالت جمیع كما اتضح من الجدول أن
 بلغ وقد والدنیا، العلیا الفئتین إجابات بین ) للتمییز0.73-0.27(نبیما قد تراوحت  السابقة
 )0.20( من أكثر بلغ إذ معامل التمییز القیاس علم ویقبل 0.51)( الكلي التمییز معامل متوسط

  .االختبار فقراتجمیع  على الباحثة تبقي ) وبذلك448:2008وآخرون، (الكیالني
  ثبات االختبار: -11

 الفـرد حصـل نفـس إذا ثابتـاً  المقیـاس دیعـ حیـث اتسـاقه، أو المقیـاس دقـة  بأنـه الثبات یعرف
 متماثلة أو أسئلة متكافئة من مجموعات أو االختبار نفس في منها قریبة درجة أو الدرجة نفس على
  .) 281:2010(أبوعالم، "مرة من أكثر تطبیقه عند

 حصول على نفس النتائج عند تكرار القیاس باسـتخدام نفـس األداة فـي نفـس الظـروف"ال أى
ریتشـارد  -كـودربطریقـة وقد قامت الباحثة بإیجاد معامل الثبـات ، عدةویحسب معامل الثبات بطرق 

  :اآلتيعلى النحو  20سون 
  Richardson and Kuder:  20ریتشارد سون  -طریقة كودر

وذلـك إلیجـاد معامـل ثبـات االختبـار، حیـث  ریتشارد سون -كودراستخدمت الباحثة طریقـة 
) 7-4(والجـدول    .للدرجـة الكلیـة لالختبـار ككـل 20حصلت على قیمة معامل كودر ریتشارد سون

  یوضح ذلك : 
  )7-4( الجدول

 20عدد الفقرات والتباین والمتوسط ومعامل كودر ریتشارد سون 

عدد  
 20ودر ریتشارد شون معامل ك المتوسط  التباین الفقرات

 0.909 9.225 38.538 21  مهارات التخطیط

 0.813 8.775 21.666 20 مهارات المراقبة والتحكم والضبط

 0.605 3.575 4.661 9 مهارات التقییم

 0.910 21.600 113.272 50  االختبار الكلي

 لالختبــــار ككــــل كانــــت 20یتضــــح مــــن الجــــدول الســــابق أن معامــــل كــــودر ریتشــــارد شــــون 
  ) وهي قیمة عالیة تطمئن الباحثة إلى تطبیق االختبار على عینة الدراسة. 0.910(
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وأصـبح االختبـار فـي صـورته ، وبذلك تأكدت الباحثة من صـدق وثبـات االختبـار التحصـیلي
  .)4) فقرة . انظر ملحق رقم (50النهائیة (

: ضبط المتغیرات قبل بدء التجریب  

وتجنبـــًا آلثـــار العوامـــل الدخیلـــة التـــي یتوجـــب ، ائجانطالقـــًا مـــن الحـــرص علـــى ســـالمة النتـــ
ت الباحثـة طریقـة ضبطها والحد من آثارها للوصول إلى نتائج صالحة قابلة لالستعمال والتعمیم، َتبنَّ 

ویعتمد على تكافؤ وتطابق المجموعتین من خالل االعتماد على ، ن التجریبیة والضابطة یالمجموعت
لـذا  ،ومقارنة المتوسطات الحسابیة في بعض المتغیرات أو العوامـل، نةاالختیار العشوائي ألفراد العی

  :اآلتیةقامت الباحثة بضبط المتغیرات 

 في العمر تطبیقتكافؤ مجموعتي الدراسة قبل ال - 1

  )8-4جدول(

للتعرف إلى الفروق بین المجموعتین التجریبیة والضابطة في متغیر  "ت" نتائج اختبار
  .تطبیق الالعمر قبل 

االنحراف   المتوسط  العدد المجموعة یرالمتغ
قیمة   "ت " المعیاري

 الداللة
مستوى 
  الداللة

 العمر
 0.805 0.388 13.421 40 تجریبیة

 
0.423 

 
غیر دالة 
 0.325 13.485 40 ضابطة إحصائیاً 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائیة بـین المجمـوعتین التجریبیـة ) 8-4(یتضح من الجدول 
  وهذا یعني أن المجموعتین متكافئتین في العمر. ،متغیر العمر قبل بدء التجربة والضابطة في

 العلوم:   مادة فيالتطبیق تكافؤ مجموعتي الدراسة قبل  -2

  )9-4جدول (
  للتعرف إلى الفروق بین المجموعتین التجریبیة والضابطة في متغیر التحصیل ت" "نتائج اختبار

  .التطبیقالعلوم قبل مادة في 

االنحراف   المتوسط  العدد المجموعة متغیرال
قیمة   "ت " المعیاري

 الداللة
مستوى 
  الداللة

التحصیل في 
 العلوم مادة

 0.200 13.048 66.725 40 تجریبیة
 

0.842 
 

غیر دالة 
 11.458 67.275 40 ضابطة اً إحصائی

  2.66) = 0.05) ومستوى داللة (78قیمة (ت) عند درجة حریة (
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) عــــدم وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة بــــین المجمــــوعتین 9-4ول (یتضــــح مــــن الجــــد
وهــــذا یعنــــي أن  ،العلــــوم قبــــل بــــدء التجربــــةمــــادة التجریبیــــة والضــــابطة فــــي متغیــــر التحصــــیل فــــي 

  العلوم. مادة المجموعتین متكافئتین في

  
  

  المعد للدراسة: االختبار القبليتكافؤ مجموعتي الطالبات في  

  )10-4جدول (
  يفي االختبار القبلللتعرف إلى الفروق بین المجموعتین التجریبیة والضابطة بار "ت"  نتائج اخت 

االنحراف   المتوسط  العدد المجموعة  
قیمة   " ت " المعیاري

 الداللة
مستوى 
  الداللة

  مهارات التخطیط
 2.402 6.975 40 تجریبیة إناث

1.035 
 

0.304 
 

غیر دالة 
 2.352 6.425 40 ضابطة إناث إحصائیاً 

مهارات المراقبة 
 والتحكم والضبط

 2.057 6.025 40 تجریبیة إناث
0.512 

 
0.610 

 
غیر دالة 
 1.870 5.800 40 ضابطة إناث إحصائیاً 

 مهارات التقییم
 1.154 2.550 40 تجریبیة إناث

1.056 
 

0.294 
 

غیر دالة 
 1.176 2.275 40 ضابطة إناث إحصائیاً 

  الدرجة الكلیة
 3.802 15.550 40 یة إناثتجریب

1.209 
 

0.230 
 

غیر دالة 
 3.961 14.500 40 ضابطة إناث إحصائیاً 

  2.66) = 0.05) ومستوى داللة (78قیمة (ت) عند درجة حریة (

  

) أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى داللــة 10-4یتضــح مــن الجــدول (
)α=0.05 طالبـــات المجموعـــة التجریبیـــة فـــي أبعـــاد االختبـــار ) بـــین طالبـــات المجموعـــة الضـــابطة و

  القبلي. والدرجة الكلیة لالختبار، وعلیه فإن المجموعتین متكافئتین في االختبار
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 مرتفعو التحصیل العام في االختبار القبلي المعد للدراسة:   -2

  )11-4(الجدول 

المعد للدراسة بین  ختبار القبليللتعرف إلى الفروق في اال (Z)وقیمة نتائج اختبار مان ویتني 
  لمجموعتین التجریبیة والضابطة ذوات التحصیل المرتفعا

متوسط  العدد المجموعة 
 الرتب

مجموع 
قیمة   Zقیمة  Uقیمة  الرتب

  الداللة
مستوى 
 الداللة

  مهارات التخطیط

مرتفعي التحصیل 
 تجریبیة

11 11.273 124 
58 
  

0.168 
  

0.867 
  

غیر دالة 
مرتفعي التحصیل  إحصائیاً 

 ضابطة
11 11.727 129 

مهارات المراقبة 
 والتحكم والضبط

مرتفعي التحصیل 
 تجریبیة

11 11.818 130 
57 
  

0.233 
  

0.815 
  

غیر دالة 
مرتفعي التحصیل  إحصائیاً 

 ضابطة
11 11.182 123 

 مهارات التقییم

مرتفعي التحصیل 
 تجریبیة

11 12.000 132 
55 
  

0.373 
  

0.709 
  

غیر دالة 
مرتفعي التحصیل  إحصائیاً 

 ضابطة
11 11.000 121 

  الدرجة الكلیة

مرتفعي التحصیل 
 تجریبیة

11 11.727 129 
58 
  

0.166 
  

0.868 
  

غیر دالة 
مرتفعي التحصیل  إحصائیاً 

 124 11.273 11 ضابطة

المجمـوعتین  عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین )11-4(یتضح من الجدول 
وهـذا یعنـي  ،التحصـیل فـي االختبـار قبـل بـدء التجربـة رتفعـيالتجریبیة والضابطة في متغیر م

  المعد للدراسة. ن متكافئتین في االختبار القبليأن المجموعتی
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 منخفضو التحصیل العام في االختبار القبلي المعد للدراسة:  -2

  )12-4(الجدول 

 المعد للدراسة بین  للتعرف إلى الفروق في االختبار القبلي (Z)ة وقیمنتائج اختبار مان ویتني 
 المجموعتین التجریبیة والضابطة ذوات التحصیل المنخفض

متوسط  العدد المجموعة 
 الرتب

مجموع 
قیمة   Zقیمة   Uقیمة   الرتب

  الداللة
مستوى 
 الداللة

مهارات 
  التخطیط

التحصیل  ومنخفض
 تجریبیة

11 13.682 150.500 
36.500 

 
1.592 

 
0.111 

 
غیر دالة 
التحصیل  ومنخفض إحصائیاً 

 ضابطة
11 9.318 102.500 

مهارات 
المراقبة 
والتحكم 
 والضبط

التحصیل  ومنخفض
 تجریبیة

11 12.091 133.000 
54.000 

 
0.435 

 
0.663 

 
غیر دالة 
التحصیل و منخفض إحصائیاً 

 ضابطة
11 10.909 120.000 

مهارات 
 التقییم

التحصیل و فضمنخ
 تجریبیة

11 12.500 137.500 
49.500 

 
0.759 

 
0.448 

 
غیر دالة 
التحصیل  ومنخفض إحصائیاً 

 ضابطة
11 10.500 115.500 

الدرجة 
  الكلیة

التحصیل  ومنخفض
 تجریبیة

11 13.318 146.500 
40.500 

 
1.325 

 
0.185 

 
غیر دالة 
التحصیل  ومنخفض إحصائیاً 

 106.500 9.682 11 ضابطة

عــــدم وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة بــــین المجمــــوعتین )12-4(یتضــــح مــــن الجــــدول 
وهــذا یعنــي أن  ،التجریبیـة والضــابطة فــي متغیــر منخفضــي التحصــیل فـي االختبــار قبــل بــدء التجربــة

  المجموعتین متكافئتین في االختبار القبلي المعد للدراسة.

  خطوات الدراسة :

  :اآلتیةاسة والتأكد من صحة فروضها اتبعت الباحثة الخطوات لإلجابة عن تساؤالت الدر  
  قبل تطبیق الدراسةأوًال: 

 نتائج الدراسات والبحوث السابقة في مجال البحث. ةاالطالع على األدب التربوي ومراجع-1
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إعـداد قائمـة بمهــارات مـا وراء المعرفـة المتضــمنة فـي كتـاب العلــوم للصـف الثـامن األساســي  -2
توى العمـــري والعقلـــي للطالبـــات، ثـــم عرضـــها علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــین المناســـبة للمســـ

 ومشرفي مبحث العلوم العامة للصف الثامن.

 إعداد اختبار مهارات ما وراء المعرفة.  -3

 عرض االختبار على مجموعة من المحكمین، للتحقق من صدقه. -4

للتحقـــق مـــن  اختیــار عینـــة اســـتطالعیة بطریقــة عشـــوائیة بســـیطة وٕاجـــراء تجربــة اســـتطالعیة -5
 صالحیة أداة الدراسة.

علـوم العامـة تحدید األسس التي یقوم علیها استخدام المدخل البصـري المكـاني فـي تـدریس ال -6
وبالتــــالي إعــــداد الوحــــدة الدراســــیة فــــي ضــــوء اســــتخدام المــــدخل ، للصــــف الثــــامن األساســــي

  البصري المكاني وذلك من خالل:

  الثامن األساسي بمنهج العلوم العامة. اختیار الوحدة األولى المقرر دراستها للصف  - أ

 تحدید األهداف العامة واإلجرائیة للوحدة.-ب

 تصمیم األنشطة التعلیمیة في صورة مشكالت تثیر تفكیر الطالبات.-ج

 اختیار مصادر التعلم المناسبة التي تساعد في تحقیق أهداف التدریس.-د

 التقویم النهائي.و تقویم البنائي، إعداد خطة لتقویم أداء الطالبات وتشمل كًال من ال-ه

إعداد دلیل المعلـم لتـدریس وحـدة الخلیـة، ویتضـمن وصـفًا تفصـیلیًا حـول كیفیـة تنفیـذ الوحـدة  -7
 ).6المختارة إجرائیا باستخدام المدخل البصري المكاني ملحق رقم (

 ،إعداد دلیل الطالب لتدریس وحدة الخلیة ویتضمن ثالث مراحل وهي مرحلة ما قبل التعلم -8
 ).7ملحق رقم ( ما بعد التعلم، أثناء التعلم

 .ات ما وراء المعرفةتطبیق استخدام المدخل البصري المكاني لتنمیة مهار  -9

اختیار المدرسة بطریقة قصدیه، ثم اختیار عینة الدراسة بطریقة عشوائیة بسیطة في بدایة  - 10
ــــــا علـــــى م80بواقـــــع ( 2013/2014الفصـــــل الدراســـــة للعـــــام  جمـــــوعتي ) طالبـــــة وتوزیعهـ

 الدراسة.

اختیـــار المـــنهج  شـــبه التجریبـــي القـــائم علـــى التصـــمیم التجریبـــي للمجمـــوعتین المتكـــافئتین  - 11
 بعدي. –التجریبیة والضابطة مع اختبار قبلي 
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 أثناء تطبیق الدراسة :ثانیاً 

م،  29/8/2013تطبیـــق االختبـــار القبلـــي علـــى طالبـــات المجمـــوعتین یـــوم الخمـــیس بتـــاریخ  -1
 تحلیلها إحصائًیا للتحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة.ورصد النتائج، و 

تدریس الوحدة المقترحة للمجموعـة التجریبیـة باسـتخدام المـدخل البصـري المكـاني والمجموعـة  -2
م  2013/ 1/9حیــث تــم البـدء فــي التنفیــذ یـوم األحــد بتــاریخ  ،الضـابطة بالطریقــة االعتیادیـة

 م. 2/10/2013وحتى یوم األربعاء بتاریخ 

ذلــــــــك یــــــــوم الخمــــــــیس بتــــــــاریخ ق االختبــــــــار البعــــــــدي علــــــــى طالبــــــــات المجمــــــــوعتین و تطبیــــــــ -3
 م، ورصد النتائج.3/10/2013

 بعد تطبیق الدراسة :ثالثاً 

 اإلحصائیة. تتم رصد وتحلیل النتائج باستخدام المعالجا -1

 تفسیر النتائج. -2

 تقدیم مجموعة من التوصیات والمقترحات في ضوء النتائج التي تم الحصول علیها. -3
  

  المعالجة اإلحصائیة :

والمعروفـة  SPSSاستخدمت الباحثة في هذه الدراسة الرزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة   
فـي إجـراء التحلـیالت اإلحصـائیة التـي تـم  Statistics  Package For Social Scienceباسـم 

  :اآلتیةاستخدامها في هذه الدراسة والمتمثلة في األسالیب اإلحصائیة 

 . الحسابیة واالنحرافات المعیاریة اتالمتوسط -1

إلیجاد صدق االتساق الداخلي لفقرات  Pearson  "تم استخدام معامل ارتباط بیرسون "  -2
 االختبار.

تم استخدام معامل ارتباط سبیرمان بروان للتجزئة النصفیة المتساویة، ومعادلة جتمان  -3
 للتجزئة النصفیة غیر المتساویة إلیجاد معامل الثبات .

 . T.test independent sampleختبار ا -4

یجاد الفروق بین مرتفعي التحصیل ومنخفضي )إلMann-WhitneTestاختبار(  -5
 التحصیل في كل من المجموعتین التجریبیة والضابطة .

    إلیجاد حجم التأثیر. dمعامل إیتا، و -6
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 اخلامسالفصل 
 نتائج الدراسة ومناقشتها

 عرض نتائج السؤال األول×
 عرض نتائج السؤال الثاني×
 عرض نتائج السؤال الثالث ×
 رابععرض نتائج السؤال ال×
 التوصیــات ×
 المقترحــات ×
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  الفصـل الخامس
  نتائج الدراسة ومناقشتها

  

 التي اإلحصائیة المعالجات علىً بناء إلیها التوصل تم لتيا النتائج أهم الفصل هذا یعرض
  .الدراسة أدوات خالل من بیانات من وتحلیله جمعه تم ما ضوء في أجریت

  
  :األول السؤال نتائج

  ینص السؤال األول من أسئلة الدراسة على ما یلي:

  سي ؟مهارات ما وراء المعرفة الواجب تنمیتها لدى طالبات الصف الثامن األساما 

علــى األدب التربــوي والدراســات الســابقة  عولإلجابــة عــن هــذا الســؤال قامــت الباحثــة بــاالطال
) واستخلصـــت ثـــالث مهـــارات أساســـیة وهـــي التخطـــیط و(المراقبـــة 2009مثـــل دراســـة أبـــو الســـعود (

  یوضح هذه المهارات. اآلتيوالجدول  ،مهارات فرعیة والضبط) والتقییم وتتفرع إلى تسع والتحكم

  

  )5-1دول(الج
  مهارات ما وراء المعرفة

  مهارات فرعیة  مهارات أساسیة

  مهارات التخطیط

  تحدید الهدف أو الشعور بوجود مشكلة وتحدید طبیعتها.
  ستراتیجیة تنفیذ  الحل .ااختیار 

  ترتیب تسلسل العملیات والخطوات .
  التنبؤ بالنتائج المرغوب فیها والمتوقعة. 

  تحكم والضبطمهارات المراقبة وال
  الهدف في بؤرة االهتمام. ىاإلبقاء عل
  تسلسل العملیات أو الخطوات . ىالحفاظ عل

  اكتشاف العقبات واألخطاء .

  مهارات التقییم
  تحقق الهدف.  ىتقییم مد
  مالءمة األسالیب التي استخدمت.  ىتقییم مد

المهارات لطلبة الصف الثامن ولقد تم االتفاق مع معلمي العلوم والمشرفین على أهمیة هذه 
واتفقت القائمة مع دراسة  ،وضرورة تنمیتها للدور الكبیر الذي تؤدیه في تحقیق األهداف المنشودة

  ودراسة  )2011ودراسة الهنداسي() 2012) ودراسة عكاشة وضحا(2012الخیاط ( كل من
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 دراسة المزروعو  )2008( ودراسة الجراح وعبیدات )2009ودراسة حجو( )2009( السعودأبو 
)2005.(  

  :الثاني السؤال نتائج
هل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة ینص السؤال الثاني من أسئلة الدراسة على ما یلي: 

 ة)  بـــین متوســـط درجـــات الطالبـــات فـــي المجمـــوعتین التجریبیـــ α  ≥ 0.05عنـــد مســـتوى   (
 والضابطة في اختبار مهارات ما وراء المعرفة؟ 

 الذي یـنص علـى: اآلتيالسؤال قامت الباحثة بالتحقق من صحة الفرض ولإلجابة عن هذا 
ـــد مســـتوى   ("  ـــة إحصـــائیة عن ـــین متوســـط درجـــات  α  ≥ 0.05ال توجـــد فـــروق ذات دالل )  ب

  والضابطة في اختبار مهارات ما وراء المعرفة". ةالطالبات في المجموعتین التجریبی

ات الطالبــات واالنحــراف المعیــاري تــم حســاب متوســط درجــوللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض 
 T. testمســتقلتینلعینتــین  اختبــار "ت" لكــل مــن المجمــوعتین التجریبیــة والضــابطة،  وتــم اســتخدام

independent sample" للتعـــرف إلـــى الفـــروق بـــین متوســـط درجـــات الطالبـــات فـــي كـــل مـــن ،"
  نتائج هذا الفرض:) یوضح 5-2والجدول (، المجموعتین في االختبار

  )5-2( ل الجدو
  للتعرف إلى الفروق بین المجموعتین الضابطة والتجریبیة في االختبار  نتائج اختبار "ت"

 المتوسط العدد مجموعة مجموعة
االنحراف 
 مستوى الداللة قیمة الداللة قیمة "ت" المعیاري

  مهارات التخطیط
 4.067 4.534 13.100 40 تجریبیة بعدي

  
0.000 

  
 0.01دالة عند 

 4.260 9.100 40 بعديضابطة 

مهارات المراقبة والتحكم 
 والضبط

 4.604 3.672 11.500 40 تجریبیة بعدي
  

0.000 
  

 0.01دالة عند 
 3.563 7.775 40 ضابطة بعدي

 مهارات التقییم
 3.940 2.053 5.200 40 تجریبیة بعدي

  
0.000 

  
 0.01دالة عند 

 1.797 3.500 40 ضابطة بعدي

  ة الكلیةالدرج
 5.081 8.425 29.800 40 تجریبیة بعدي

  
0.000 

  
 0.01دالة عند 

 8.164 20.375 40 ضابطة بعدي

  2.00) = 0.05) وعند مستوى داللة (78قیمة "ت" الجدولیة عند درجة حریة (*

  2.66) = 0.01) وعند مستوى داللة (78قیمة "ت" الجدولیة عند درجة حریة (**
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دول الســابق أن قیمــة "ت" المحســوبة أكبــر مــن قیمــة "ت" الجدولیــة، وهــذا یــدل یتضــح مــن الجــ     
) بـــین متوســـطي درجـــات الطالبـــات فـــي 0.01علـــى وجـــود فـــرق دال إحصـــائیًا عنـــد مســـتوى داللـــة (

ولقد كانت الفروق  ،المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة بعد استخدام المدخل البصري المكاني
بیة، ویرجـع السـبب فـي ذلـك إلـى فاعلیـة اسـتخدام المـدخل البصـري المكـاني لصالح المجموعة التجری

  .لدى طالبات الصف الثامن األساسي في زیادة مستوى مهارات ما وراء المعرفة

"  باســـتخدام η2مربـــع إیتـــا "حســـاب مـــن خـــالل  ولقـــد قامـــت الباحثـــة بحســـاب حجـــم التـــأثیر
  :اآلتیةالمعادلة 

  
  

  )5-3(جدول 
 الجدول المرجعي المقترح لتحدید مستویات حجم التأثیر بالنسبة لكل مقیاس من مقاییس حجم التأثیر

األداة 
  المستخدمة

    حجم التأثیر

  كبیر جداً   كبیر  متوسط  صغیر

η2 0.01  0.06  0.14  020  
  

  )5-4(جدول 
  " وحجم التأثیر η 2"  قیمةو ”ت“قیمة یبین 

 المهارة
بین  قیمة "ت"

التجریبیة  المجموعة
 والضابطة

بین  قیمة "ت"
المجموعة التجریبیة 
قبل وبعد تطبیق 

  االستراتیجیة

 η2قیمة 
للمجموعة 
التجریبیة 
 والضابطة

 η2قیمة 
للمجموعة التجریبیة 
قبل وبعد تطبیق 

  االستراتیجیة

حجم 
  التأثیر

 كبیر جداً  0.633 0.175 8.209 4.067  مهارات التخطیط

مهارات المراقبة 
 كبیر جداً  0.650 0.214 8.511 4.604 م والضبطوالتحك

 كبیر جداً  0.571 0.166 7.204 3.940 مهارات التقییم

  كبیر جداً  0.725 0.249 10.128 5.081  الدرجة الكلیة

t2 
= η2 

t2 + df 



 ـــ  108ـــ  
 

باستخدام المدخل البصري المكاني في تنمیة مهارات ما تأثیر الأن حجم  جدولالیتضح من 
  وراء المعرفة كان كبیرًا.

  اآلتي:  لباحثة ذلك إلىوتعزو ا

یجابي في اكتساب مهارات طالبات فرصة للتفاعل اإلاللمدخل البصري المكاني منح استخدام ا - 
بقاء أثر التعلم   ىما وراء المعرفة من خالل استخدام العدید من األنشطة البصریة التي أدت إل

طالبات المجموعة التجریبیة وبقاء المعلومات داخل البنیة المعرفیة للطالبات مما أدى إلى تفوق 
 على قریناتهن من طالبات المجموعة الضابطة في اختبار مهارات ما وراء المعرفة.

یجابي الذي یؤدیه التدریس بواسطة المدخل البصري المكاني في االحتفاظ بالمعلومات الدور اإل - 
یس بالمدخل البصري فمرور الطالبات بالخطوات التي یقوم بها المعلم أثناء التدر ، لدى الطالبات

  المكاني تؤدي إلى ثبات المادة التعلیمیة وتقلل من أثر النسیان.

للطالبات في حین استخدام المداخل التدریسیة الحدیثة كالمدخل  ق التدریس التقلیدیة مألوفة طر  - 
فسهن البصري المكاني یجعل الطالبات متفاعالت بشكل كبیر ویزید من ثقة الطالبات بأن

  .ي الحصة بفاعلیةومشاركتهن ف

استخدام المدخل البصري المكاني یعمل على تنمیة جانبي الدماغ فالجانب األیمن یتم تنمیته  - 
والجانب األیسر یتم تنمیته من  ،من خالل التعامل مع الصور وخرائط المفاهیم والمجسمات

  خالل  تناول المفاهیم والمعلومات بشكل متتابع ومتسلسل.

نمي مهارات ن خالل قیامه بالعدید من األنشطة والتجارب العلمیة والتي تالمتعلم یبني معرفته م - 
هل سخ المعرفة في الذهن نظرًا الستخدام العروض البصریة التي تما وراء المعرفة وترس

  .استدعاء المعلومات عند الحاجة إلیها
  

  نتائج السؤال الثالث:
جـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة هل تو  : اآلتيینص السؤال الثالث من أسئلة الدراسة على 

بـین متوسـط درجـات طالبـات مرتفعـات التحصـیل فـي المجمـوعتین )  α   0.05 ≤(عنـد مسـتوى 
  والضابطة في اختبار مهارات ما وراء المعرفة؟ ةالتجریبی

 ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بالتحقق من صحة الفرض التالي الذي ینص على:
بـین متوسـط درجـات طالبـات  )  α   0.05 ≤(لة إحصائیة عند مستوى  ال توجد فروق ذات دال " 

  والضابطة في اختبار مهارات ما وراء المعرفة ؟ ةمرتفعات التحصیل في المجموعتین التجریبی
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) Mann-WhitneTestوللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض قامــت الباحثــة باســتخدام اختبــار(      
لبـات ذوات التحصـیل المرتفـع  فـي المجمـوعتین التجریبیـة للمقارنة بین متوسط درجـات تحصـیل الطا

) یوضـــح نتــائج هـــذا 5-5والجــدول (والضــابطة فــي االختبـــار باســتخدام المـــدخل البصــري المكـــاني. 
  الفرض:

  )5-5الجدول (
للتعرف إلى الفروق في االختبار البعدي المعد للدراسة بین   (Z)وقیمة نتائج اختبار مان ویتني 

 ین التجریبیة والضابطة ذوات التحصیل المرتفعأفراد المجموعت

 العدد المجموعة 
متوسط 

 الرتب
مجموع 

 الرتب
قیمة   Zقیمة  Uقیمة 

  الداللة
مستوى 
 الداللة

مهارات 
  التخطیط

مرتفعي التحصیل 
 173 15.727 11 تجریبیة 

14 
  

3.088 
   

0.002 
  

دالة عند 
مرتفعي التحصیل  0.01

 80 7.273 11 ضابطة 

ارات مه
المراقبة 
والتحكم 
 والضبط

مرتفعي التحصیل 
 172 15.636 11 تجریبیة 

15 
  

3.000 
   

0.003 
  

دالة عند 
مرتفعي التحصیل  0.01

 81 7.364 11 ضابطة 

مهارات 
 التقییم

مرتفعي التحصیل 
 176 16.000 11 تجریبیة 

11 
  

3.285 
   

0.001 
  

دالة عند 
مرتفعي التحصیل  0.01

 77  7.000 11 ضابطة 

  الدرجة الكلیة
مرتفعي التحصیل 

 179.5 16.318 11 تجریبیة 
7.5 

  
3.488 

  
0.000 

  
دالة عند 

مرتفعي التحصیل  0.01
 73.5 6.682 11 ضابطة 

  

) و هــذا 0.01" دالــة إحصــائیًا عنــد مســتوى داللــة (Zیتضــح مــن الجــدول الســابق أن قیمــة "
الفـرض البـدیل،  بمعنـى أنـه توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة یعني رفـض الفـرض الصـفري، وقبـول 

بــــین متوســــط درجــــات الطالبــــات مرتفعــــات التحصــــیل فــــي المجموعــــة  ) α ≥0.01عنــــد مســــتوى ( 
فـــي االختبـــار ُتعـــزى الســـتخدام المـــدخل البصـــري المكـــاني  جریبیـــة وطالبـــات المجموعـــة الضـــابطةالت

   .لصالح طالبات المجموعة التجریبیة
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  :اآلتیة"  باستخدام المعادلة η 2جم التأثیر قامت الباحثة بحساب مربع إیتا "وإلیجاد ح

Z2 
= η 2 

Z2  + 4 

  
  للدرجة الكلیة لالختبار:یوضح حجم التأثیر  )5-5( الجدولو

   )5-6( الجدول
  إلیجاد حجم التأثیرللدرجة الكلیة لالختبار ا"  η 2" و "Zقیمة "

 Z Z2 Z2  + 4 η2 حجم التأثیر 
 جداً  كبیر 0.704 13.533 9.533 3.088  هارات التخطیطم

مهارات المراقبة والتحكم 
 جداً  كبیر 0.692 12.998 8.998 3.000 والضبط

 جداً  كبیر 0.730 14.791 10.791 3.285 مهارات التقییم

 جداً  كبیر 0.753 16.167 12.167 3.488  االختبار الكلي

  .جداً  كبیر ) أن حجم التأثیر5-6یتضح من الجدول (

  :وتعزو الباحثة ذلك إلى

مقاطع الفیدیو من عرض للصور البصریة واستخدام استخدام األنشطة البصریة المختلفة  - 
وٕاجراء التجارب العملیة باستخدام   ،واستخدام الخارطة المفاهیمیة والمتشابهات وبناء النماذج

  مهارات ما وراء المعرفة.  في تنمیةاألكبر المدخل البصري المكاني والذي كان له األثر 

حیث ، استخدام المدخل البصري المكاني یسهم في استرجاع المعلومات من الذاكرة بعیدة المدى - 
  تربط الطالبة المفهوم بالصورة مما یسهل استرجاعها وسرعة استجابتها للتعلم.

ت مما سواهم من تمتع الطالبات مرتفعات التحصیل بالقدرة على الفهم واإلدراك للمفاهیم والمهارا - 
باإلضافة إلى تمتع هذه الفئة من الطالبات بروح التحدي  ،الطالبات منخفضات التحصیل

والفضول للوصول إلى المعرفة العلمیة وخصوصًا أن المدخل البصري المكاني یوفر لهم 
العناصر المشوقة من أدوات ووسائل والتي عملت على استثارة تفكیرهم ودافعیتهم وجذب 

  للوصول إلى المعرفة العلمیة. انتباههم

  ).2010( إبراهیم) ودراسة 2010) ودراسة عبد الملك (2008وهذا ما یتفق مع دراسة المنیر( 
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  :الرابع السؤال نتائج
هل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة : اآلتيینص السؤال الرابع من أسئلة الدراسة على 

ت منخفضـات التحصـیل فـي المجمـوعتین )  بین متوسط درجات طالبـا α   0.05 ≤عند مستوى (
  والضابطة في اختبار مهارات ما وراء المعرفة ؟ ةالتجریبی

 ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بالتحقق من صحة الفرض التالي الذي ینص على:
بـین متوسـط درجـات طالبـات  )   α   0.05 ≤(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى " 

  والضابطة في اختبار مهارات ما وراء المعرفة ؟ ةتحصیل في المجموعتین التجریبیمنخفضات ال

) Mann-WhitneTestوللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار(   
 للمقارنة بین متوسط درجات تحصیل الطالبات ذوات التحصیل المنخفض في المجموعتین التجریبیة

) یوضــح نتــائج هــذا 5-7والجــدول (المــدخل البصــري المكــاني.  تخدام والضــابطة فــي االختبــار باســ
  الفرض:

  )5-7(الجدول 
للتعرف إلى الفروق في االختبار البعدي المعد للدراسة بین أفراد   (Z) نتائج اختبار مان ویتني وقیمة

 المجموعتین التجریبیة والضابطة ذوات التحصیل المنخفض

 العدد المجموعة 
متوسط 

  الرتب
وع مجم

قیمة   Zقیمة  Uقیمة   الرتب
  الداللة

مستوى 
 الداللة

  مهارات التخطیط
 14.5 172.5 15.682 11 التحصیل تجریبیة  ومنخفض

 
3.050 

 
0.002 

 
دالة عند 
 80.5 7.318 11 التحصیل ضابطة  ومنخفض 0.01

مهارات المراقبة 
 والتحكم والضبط

 15 172 15.636 11 التحصیل تجریبیة  ومنخفض
 

3.008 
 

0.003 
 

دالة عند 
 81 7.364 11 التحصیل ضابطة  ومنخفض 0.01

 مهارات التقییم
 19 168 15.273 11 التحصیل تجریبیة  ومنخفض

 
2.808 

 
0.005 

 
دالة عند 
 85 7.727 11 التحصیل ضابطة  ومنخفض 0.01

  الدرجة الكلیة
 6 181 16.455 11 التحصیل تجریبیة  ومنخفض

 
3.593 

 
0.000 

 
دالة عند 
 72 6.545 11 التحصیل ضابطة  ومنخفض 0.01

هـــذا ) و 0.01صـــائیًا عنـــد مســـتوى داللـــة (" دالـــة إحZیتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق أن قیمـــة "
یعني رفـض الفـرض الصـفري، وقبـول الفـرض البـدیل،  بمعنـى أنـه توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة 

جـــات الطالبـــات منخفضـــات التحصـــیل فـــي المجموعـــة بـــین متوســـط در  ) α  ≥ 0.01عنـــد مســـتوى (
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التجریبیــة وطالبــات المجموعــة الضــابطة، فــي االختبــار ُتعــزى الســتخدام المــدخل البصــري المكـــاني 
  .للدرجة الكلیة لالختباریوضح حجم التأثیر  )5-8(الجدول و  لصالح طالبات المجموعة التجریبیة.

  )5-8(الجدول 
  یجاد حجم التأثیریة لالختبار إلللدرجة الكل"  η 2" و "Zقیمة "

 Z Z2 Z2   + 4 η2 حجم التأثیر 
 كبیر 0.699 13.303 9.303 3.050  مهارات التخطیط

مهارات المراقبة 
 كبیر 0.693 13.049 9.049 3.008 والتحكم والضبط

 كبیر 0.663 11.885 7.885 2.808 مهارات التقییم

 كبیر 0.763 16.909 12.909 3.593  االختبار الكلي

  أن حجم التأثیر كبیر. )5-8(یتضح من الجدول 
  وتعزو الباحثة ذلك إلى : 

استخدام األنشطة البصریة المختلفة من خالل استخدام استراتیجیة المدخل البصري المكاني  - 
والتي عملت على جذب انتباه الطالبات منخفضات التحصیل ومنحتهن الفرصة للتركیز في 

 ىریة من صور ونماذج ومقاطع فیدیو وتشبیهات األمر الذي أدمكونات هذه األنشطة البص
  إلى تفوقهن على قریناتهن من طالبات المجموعة الضابطة في اختبار مهارات ما وراء المعرفة.

فالتعلم باستخدام المدخل البصري المكاني یقلل من صعوبات التعلم ویسهم في االرتقاء  - 
لما یقدمه من عناصر مشوقة تضفي على البیئة  بمستویات الطلبة منخفضات التحصیل نظراً 

فیها الصورة  ویظهر ذلك أثناء تقدیم مقاطع الفیدیو والتي تندمج ،الصفیة المتعة والنشاط
  .والحركة والصوت معاً 

 ،استخدام المدخل البصري المكاني یعمل على زیادة وعي الطالب وفهمهم وٕادراكهم لما یتعلموه - 
من ثقتهن شطة البصریة المختلفة التي تثیر انتباه الطالبات وتزید وذلك من خالل استخدام األن

  .بأنفسهن

 .ات التخزین واالستدعاء للمعلوماتالعرض البصري یسهل عملی - 
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  عام على نتائج الدراسةتعقیب 

أظهرت نتائج الدراسة فاعلیة استخدام المدخل البصري المكاني في تنمیة مهارات ما وراء 
حیث دلت النتائج على تفوق طالبات المجموعة  ،الصف الثامن األساسي المعرفة لدى طالبات

من طالبات  ستراتیجیة المدخل البصري المكاني على قریناتهناتي یدرسن باستخدام الالتجریبیة وال
  المجموعة الضابطة في االختبار البعدي  لمهارات ما وراء المعرفة.

  :اآلتیة) حیث أظهرت النتائج 2008المنیر ( وتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما أثبتته دراسة

)  بین متوسط درجات الطالبات في  α  ≥ 0.01توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ( - 
التجریبیة وطالبات المجموعة الضابطة، في االختبار البعدي ُتعزى الستخدام  المجموعة

  .لصالح طالبات المجموعة التجریبیةالمدخل البصري المكاني 

بین متوسط درجات الطالبات  ) α ≥ 0.01توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى ( - 
مرتفعات التحصیل في المجموعة التجریبیة وطالبات المجموعة الضابطة، في االختبار البعدي 

  ُتعزى الستخدام المدخل البصري المكاني لصالح طالبات المجموعة التجریبیة.

)  بین متوسط درجات الطالبات α  ≥0.01صائیة عند مستوى (توجد فروق ذات داللة إح  - 
منخفضات التحصیل في المجموعة التجریبیة وطالبات المجموعة الضابطة، في االختبار 

  البعدي ُتعزى الستخدام المدخل البصري المكاني لصالح طالبات المجموعة التجریبیة.

وأنه توجد فروق ) 0.05(لة عند مستوى دال ةض الصفریو حیث أثبتت النتائج رفض الفر 
والذي  ،لصالح المجموعة التجریبیة والتي درست باستخدام المدخل البصري المكاني دالة إحصائیاً 

حیث ظهر ، یدلل على أهمیة استخدام المدخل البصري المكاني في تنمیة مهارات ما وراء المعرفة
موعة التجریبیة من عینة الدراسة ذلك جلیًا في االرتفاع الملحوظ في متوسط األداء البعدي للمج

ودراسة  )2008المنیر (وهذا ما یتفق مع دراسة  ،مقارنة بمتوسط األداء البعدي للمجموعة الضابطة
  ).2001ودراسة عفانة( )2006( بركات

  :إلى اآلتيظهور تلك النتائج  إلىوتعزو الباحثة األسباب التي أدت 

وتجارب عملیة  ونماذج ومقاطع فیدیو وتشبیهاتمن صور  استخدام األنشطة البصریة المختلفة - 
حیث یبني المتعلم  ،بقاء أثر التعلم وتنظیم المعلومات داخل البنیة المعرفیة للطالبات ىأدت إل

، وتنمي لدیه معرفته من خالل مشاهدة العدید من األنشطة البصریة والتي ترسخ المعرفة لدیه
ة البصریة أدى إلى الرؤیة الشاملة للموضوع ن استخدام األنشطإحیث العدید من المهارات، 

  وامتالك المهارات المختلفة والمتنوعة.
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تنوع الحواس التي توظف في العملیة التعلیمیة حیث تم التركیز على السمع والبصر واللمس  - 
  .على امتالك مهارات متنوعةمما ساعد الطلبة 

 ،ب وفهمهم وٕادراكهم لما یتعلموهاستخدام المدخل البصري المكاني یعمل على زیادة وعي الطال - 
لطالبات وتزید من ثقتهن وذلك من خالل استخدام األنشطة البصریة المختلفة التي تثیر انتباه ا

  بأنفسهن.

والتي تنمي  ،ن المتعلم یبني معرفته من خالل قیامه بالعدید من األنشطة والتجارب العلمیةإ - 
هن نظرًا الستخدام العروض البصریة التي مهارات ما وراء المعرفة وترسیخ المعرفة في الذ

  هل استدعاء المعلومات عند الحاجة إلیهاست

 إبراهیم) ودراسة 2010) ودراسة عبد الملك (2008وهذا ما یتفق مع دراسة المنیر(
  .)2006) ودراسة بركات (2001) ودراسة عفانة (2001ودراسة أحمد وعبد الكریم ( )2010(
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  راسةتوصیات الد
  

  باآلتي:في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالیة توصي الباحثة 

استخدام المدخل البصري المكاني في تعلیم العلوم عامًة وفي تدریس العلوم الحیاتیة أهمیة  - 
  خاصًة كأحد أسالیب التعلم الفعالة والتي تعمل على تحقیق العدید من أهداف تدریس العلوم.

المداخل واالستراتیجیات الحدیثة  نماذج ومعلومات لتوضیح كیفیة استخدامتضمین أدلة المعلم ب - 
ألهمیته في تنمیة مهارات ما وراء المعرفة  المدخل البصري المكاني في تدریس العلومومنها 

  .تدریبیة للمعلمین لتدریبهم علیهالدى الطلبة وضرورة عقد دورات 

وذلك  ،ورشات العمل عن طریق عقد كانيتدریب المعلمین على استخدام المدخل البصري الم - 
والعمل على تنمیة مهارات  ،لصقل معلوماتهم من فترة ألخرى وتبادل الخبرات بین المعلمین

  التفكیر بشكل عام عند الطلبة ومهارات ما وراء المعرفة بشكل خاص.

 ،المعرفةن في ضوء مهارات ما وراء تطویر مناهج العلوم في مراحل التعلیم المختلفة في فلسطی - 
االستفادة من الدراسة الحالیة في تنفیذ األنشطة والتدریبات بشكل یماثل ما تم تنفیذه في هذه و 

  الدراسة.

المداخل التدریسیة الحدیثة كالمدخل البصري المكاني في كتب أدلة المعلم بهدف تنویع  إدراج - 
  طرق التدریس المستخدمة.

اث التي تناولت المداخل التدریسیة الحدیثة تبصیر معلمي العلوم بنتائج الدراسات واألبح - 
  وتوظیفها في تنمیة مهارات التفكیر المختلفة.
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  ت الدراسةمقترحا
  

  :اآلتيامتدادًا للدراسة الحالیة تقترح الباحثة 

معرفة أثر التدریس باستخدام المدخل البصري المكاني على تنمیة مهارات التفكیر المختلفة مثل  - 
  .التفكیر االستدالليلتفكیر االبتكاري و التفكیر اإلبداعي وا

تطویر مناهج العلوم بمرحلة التعلیم األساسي في فلسطین في ضوء مهارات التفكیر العلیا  - 
  وخاصة مهارات ما وراء المعرفة.

إجراء دراسة مماثلة لمعرفة أثر التدریس باستخدام المدخل البصري المكاني في مراحل دراسیة  - 
  ت ما وراء المعرفة والقدرة المكانیة لدى الطالب.تنمیة مهارا ىمختلفة عل

استخدام مداخل تدریسیة واستراتیجیات حدیثة لتنمیة مهارات ما وراء المعرفة أثناء تدریس العلوم  - 
  في مراحل تدریسیة مختلفة.

دراسة أثر التدریس باستخدام المدخل البصري المكاني على تنمیة مهارات قراءة البصریات لدى  - 
  مراحل تدریسیة مختلفة. الطالب في

دراسة أثر التدریس باستخدام المدخل البصري المكاني على تنمیة جانبي الدماغ والتفكیر  - 
  البصري لدى الطالب في مراحل تدریسیة مختلفة.
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 مراجع الدراسة
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  المراجعالمصادر و 
  المصادر أوًال:

  ن الكریمآالقر - 1

  السنة النبویة-2
  ثانیا: المراجع العربیة

استخدام المدخل البصري المكاني في الجغرافیا على التحصیل  أثر .)2010إبراهیم، لبنى( - 
رسالة  .وتنمیة بعض مهارات التفكیر الجغرافي لدى طالب الصف األول من المرحلة الثانویة

 ماجستیر غیر منشورة، جامعة الزقازیق، جمهوریة مصر العربیة.

تعلیمیة في تنمیة مهارات الثقافة توظیف األلعاب ال .)2003انشراح عبد العزیز ( إبراهیم، - 
وي ذالتعلیم ل االمؤتمر العلمي السنوي التاسع، تكنولوجی. البصریة لدى المعاقین سمعیاً 

، من االحتیاجات الخاصة، الجمعیة المصریة لتكنولوجیة التعلیم باالشتراك مع جامعة حلوان
  دیسمبر . 3-4

 لتنمیة العلوم في البصري التفكیر شبكات استخدام فاعلیة  ).2006(على  هللا عبد إبراھیم، -

 المؤتمر. المتوسطة المرحلة طالب لدى البصري التفكیر ومھارات المعرفیة جانییھ مستویات
 الجمعیة األول، المجلد، المستقبل ورؤى الحاضر تحدیات العلمیة التربیة العاشر، العلمي

 . أغسطس1- یولیو 30، شمس عین جامعة التربیة، كلیة العلمیة، للتربیة المصریة
 دار إحیاء التراث العربي. ، بیروت:2، ج2، طلسان العرب ه).1418ابن منظور( - 

برنامج تقني قائم على أسلوب المحاكاة في تنمیة بعض مهارات  ).2009أبو السعود، هاني( - 
ر ، رسالة ماجستیما وراء المعرفة في منهاج العلوم لدى طلبة الصف التاسع األساسي بغزة

  . غزة، فلسطین ،ورة، الجامعة اإلسالمیةغیر منش

أثر استخدام استراتیجیات ما وراء المعرفة في تنمیة مهارات  .)2012أبو بشیر، أسماء( - 
التفكیر التأملي في منهاج التكنولوجیا لدى طلبة الصف التاسع األساسي بمحافظة 

  رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة األزهر، غزة، فلسطین . الوسطى.

آفاق  ، غزة:2ط المفاهیم واإلجراءات لتعلم فعال. –القیاس والتقویم ).2008( دقة، سناء أبو - 
 للنشر والتوزیع.
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، القاهرة: دار النشر مناهج البحث في العلوم النفسیة والتربویة). 2010أبو عالم، رجاء ( - 
  للجامعات.

صیل في الریاضیات العالقة بین القدرة المكانیة والتح .)2010أبو مصطفى، سهیلة سلیمان ( - 
ر غیر منشورة، رسالة ماجستی .لدى طلبة الصف السادس األساسي بمدارس وكالة الغوث

  غزة، فلسطین.  ،الجامعة اإلسالمیة

أثر استخدام المدخل المنظومي في تنمیة التحصیل وعملیات  .)2008أحمد، فطومة محمد( - 
لعلوم لدى تالمیذ الصف األول العلم والذكاء البصري المكاني والذكاء الطبیعي في مادة ا

 .237- 201)، 2(135، دراسات في المناهج وطرق التدریساإلعدادي، 

أثر المنطق الریاضي والتدریس  .)2001نعیمة حسن وعبد الكریم، سحر محمد ( أحمد، - 
بالمدخل البصري المكاني في أنماط التعلم والتفكیر وتنمیة القدرة المكانیة وتحصیل تالمیذ 

المؤتمر العلمي الخامس، التربیة العلمیة للمواطنة،  .ي اإلعدادي في مادة العلومالثان الصف
 . 577_525اغسطس، 1-یولیو  29، )2د(، المجلالجمعیة المصریة  للتربیة العلمیة

فاعلیة استخدام بعض استراتیجیات ما وراء المعرفة في  ).2011األحمدي، مریم بنت محمد( - 
 المجلة الدولیة لألبحاث التفكیر فوق المعرفي. ىثر ذلك علأعیة و نمیة مهارات القراءة اإلبدات

من الرابط التالي:  19/3/2014، تم استرجاعه بتاریخ 152- 122، 32، العددالتربویة
/pdf/pdf32/6.%20Maryam.pdfhttp://www.fedu.uaeu.ac.ae/journal/docs 

مكتبة  المجلد األول بقسمیه، الریاض: .سلسلة األحادیث الصحیحة ).1995األلباني، محمد( - 
  المعارف للنشر والتوزیع.

ینة ). فاعلیة برنامج تدریبي في تنمیة مهارات ما وراء المعرفة لدى ع2012، ضحى(إیمان - 
  ,     150  - 108، )3(5، لتطویر التفوق المجلة العربیة .من طالب  الصف األول الثانوي

  من الرابط التالي: 18/3/2014تم استرجاعه  بتاریخ  

http://www.ust.edu/tdaj/count/2012/2/5.pdf 
  اة.، جدة: دار طوق النج1ط .صحیح البخاري ه).1422محمد إسماعیل( البخاري، - 

دراسة مقارنة لمهارات استخدام الصور  .)2004بدوي، محمد وعبد الرحمن، عبد الحفیظ ( - 
مجلة  .وم لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیةوالرسوم التوضیحیة في الدراسات االجتماعیة والعل

  ).33، جامعة طنطا، العدد(كلیة التربیة

 یرة للنشر والتوزیع.دار المس ، عمان:1. طالتعلم النشط ).2008( بدیر، كریمان - 

http://www.fedu.uaeu.ac.ae/journal/docs
http://www.ust.edu/tdaj/count/2012/2/5.pdf
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فعالیة المدخل البصري المكاني في تنمیة بعض أبعاد القدرة  .)2006حمد السید(أبركات،  - 
رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة  .المكانیة والتحصیل لتالمیذ المرحلة اإلعدادیة بالعلوم

 القاهرة، مصر. عین شمس.
راتیجیات الذكاءات المتعددة والقبعات أثر التدریس باستخدام است ).2008البركاتي، نیفین ( - 

في التحصیل والتواصل والترابط الریاضي لدى طالبات الصف الثالث  K.W.Lالست و
رسالة دكتوراة غیر منشورة، جامعة أم القرى، المملكة العربیة  المتوسط بمدینة مكة المكرمة.

  السعودیة.

 القاهرة: مكتبة دار النهضة.، 3علم النفس التربوي، ط ).1999جابر، جابر عبد الحمید( - 

اإلمارات : التصور البصري والذكاوات المتعددة والفهم،  .)2003جابر، جابر عبد الحمید( -
  .دار الفكر العربي

ثر استراتیجیات ما وراء المعرفة في تنمیة األداء التمثیلي لدى أ). 2011جبر، حسن صاحب( - 
 .185- 167.بحوث التربیة الفنیة اد.طلبة التربیة الفنیة في الجامعة المستنصریة في بغد

أثر توظیف إستراتیجیة دورة التعلم فوق المعرفیة في تنمیة  .)2010جبر، یحیى سعید( - 
رسالة  .الصف العاشر األساسي لبةالمفاهیم ومهارات التفكیر البصري بالعلوم لدى ط

  غزة، فلسطین . ،ر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیةماجستی

مستوى التفكیر ما وراء المعرفي لدى  ).2008ر وعبیدات، عالء الدین(الجراح، عبد الناص - 
سنة الدراسة ومستوى التحصیل الدراسي. الیرموك في ضوء متغیرات الجنس و  طلبة جامعة

تم استرجاعه  بتاریخ  ،162- 145، )2(7، في العلوم التربویة األردنیةالمجلة 
  من الرابط التالي: 18/3/2014

http://journals.yu.edu.jo/jjes/Issues/2011/Vol7No2/3.pdf 
دار الفكر للنشر  ، عمان:1، طمفاهیم وتطبیقات - تعلیم التفكیر .)2002جروان، فتحي( - 

 والطباعة والتوزیع.

 العلوم تحصیل في المعرفة وراء ما ماستخدا فعالیة ).2001( منیر وصادق، مینأ الجندي، -
 .المختلفة العقلیة الساعات ذو اإلعدادي الثاني الصف تالمیذ لدى االبتكاري التفكیر وتنمیة

 تربیةلل المصریة ، الجمعیةاألول للمواطنة، المجلد العلمیة لتربیةل الخامس العلمي المؤتمر
  .اغسطس1-یولیو29، العلمیة

http://journals.yu.edu.jo/jjes/Issues/2011/Vol7No2/3.pdf


 ـــ  121ـــ  
 

في  (web quests) یف الرحالت المعرفیة عبر الویبأثر توظ). 2009جودة، وجدي( - 
 .بمحافظات غزة األساسيتدریس العلوم على تنمیة التنور العلمي لطالب الصف التاسع 
 رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة ،غزة، فلسطین .

). مهارات ما وراء المعرفة المتضمنة في أسئلة كتب التكنولوجیا 2009حجو، سماح( - 
غزة،  ،ر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة، رسالة ماجستیللمرحلة األساسیة العلیا في فلسطین

 .فلسطین

مستوى التصور البصري المكاني لدى طالب أقسام الریاضیات  ).2011( إبراهیم الحربي، - 
 .36- 1،)25العدد( ،مجلة كلیة التربیة بأسوان .بجامعة أم القرى: دراسة مقارنة

وأثره في المنظومي  إعداد برنامج في العلوم باستخدام المدخل .)2002( محمد حسانین، بدریة -
دراسات في المناهج مجلة تنمیة عملیتي التحلیل والتركیب لدى طالب كلیة التربیة بسوهاج، 

 .بسوهاج، جامعة جنوب الوادي، ینایر، كلیةالتربیة )،77، العدد(وطرق التدریس

ت التفكیر البصري في تنمیة مهارات التفكیر البصري فاعلیة شبكا ).2009حمادة، محمد( -
الصف والقدرة على حل وطرح المشكالت اللفظیة في الریاضیات واالتجاه نحو حلها لتالمیذ 

 .جمهوریة مصر العربیة، جامعة حلوان كلیة التربیة. .الخامس االبتدائي

فكیر ما وراء المعرفي ة والتیالحاجة المعرف ىمستو  ).2010الحموري، فراس وأبو مخ، أحمد( -
 ،)نسانیةلألبحاث (العلوم اإل  النجاح جامعة مجلة لدى طلبة البكالوریوس في جامعة الیرموك.

  من الرابط التالي: 18/3/2014تم استرجاعه  بتاریخ  ،1463-1488 ).6( 25

http://scholar.najah.edu/sites/default/files/journal-article/level 

  .دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان: 1ط .تعلم العلوم للجمیع):2005هللا (خطایبیة، عبد ا  - 

 في العلوم لتعلم المعرفة وراء ما استراتیجیات تأثیر. )2003ل (فیص منى الخطیب، - 
 منشورة، غیر ماجستیر رسالة. ئياالبتدا الخامس الصف تالمیذ لدى الناقد والتفكیر لتحصیلا

  .شمس عین جامعة البنات، كلیة
عمان: دار المسیرة للنشر  ،1. طالذكاءات المتعددة برنامج تطبیقي ).2011إیمان( الخفاف، - 

 والتوزیع.

 التفكیرة تنمی في المعرفة وراء ما استراتیجیات استخدام أثر). 2006ح (الفتا العبدذو  خلیل، - 
، العلمیة ةالتربی مجلة ،" اإلعدادي األول الصف تالمیذ لدى العلوم مادة نحو واالتجاه العلمي

  .130-91،)1(8العلمیة،  للتربیة المصریة الجمعیة

http://scholar.najah.edu/sites/default/files/journal-article/level
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درجة اكتساب طلبة المرحلة الثانویة في محافظة جرش  ).2010الخوالدة، خالد وآخرون( - 
 لمهارات التفكیر ما وراء المعرفي وعالقتها بمتغیر الجنس والتخصص األكادیمي والتحصیل.

  . 87- 73)، 3(1، المجلة الدولیة التربویة المتخصصة

إلى نظریة تریز في تنمیة مهارات  ). تقصي أثر برنامج تدریبي مستند2012الخیاط، ماجد( - 
لألبحاث  النجاح جامعة مجلة التفكیر ما وراء المعرفي لدى طلبة جامعة البلقان التطبیقیة.

من الرابط  18/3/2014تم استرجاعه  بتاریخ  ، 608- 587، )3(26)، اإلنسانیة (العلوم
 article/effect-http://scholar.najah.edu/sites/default/files/journal التالي:

راتیجیات ما وراء المعرفة في تعدیل التصورات فاعلیة است .)2012الدیب، محمد محمود(  - 
رسالة ماجستیر غیر منشورة،  .في العلوم لدى طالب الصف التاسع البدیلة للمفاهیم العلمیة

  . غزة، فلسطین الجامعة اإلسالمیة،

فاعلیة استراتیجیات ما وراء المعرفة في تعدیل التصورات البدیلة  ).2012الدیب، محمد( - 
ر غیر منشورة، الجامعة رسالة ماجستی .للمفاهیم العلمیة في العلوم لدى طالب الصف التاسع

 غزة، فلسطین . ،إلسالمیةا
ستراتیجیة التمثیل الدقائقي للمادة في تنمیة المفاهیم افاعلیة  ).2012رجب، أمل( - 

 .الكیمیائیة ومهارات التفكیر البصري في العلوم لدى طالب الصف التاسع األساسي بغزة
 غزة، فلسطین . ،ر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیةرسالة ماجستی

 المعرفة وراء ما استراتیجیات بعض بین التفاعل .)2005(مدمح على حیاة رمضان، - 
 األول الصف تلمیذات لدى الناقد والتفكیر العلمیة المفاهیم وتنمیة المعلومات تجهیز ومستویات
  .236-181،)1(8 ،العلمیة التربیة مجلة ،" العلوم مادة في اإلعدادي

توحة في تخصص التربیة لقدس المفالقدرة المكانیة لدى طلبة جامعة ا .)2008عادل ( ریان، - 
، تم استرجاعه  144-110)، 2(1، المجلة الفلسطینیة للتربیة المفتوحة عن بعد .االبتدائیة
  من الرابط التالي: 18/3/2014بتاریخ 

http://www.majeedalagha.com/news.php?action=view&id=604 

راء المعرفیة التي یستخدمها رصد بعض مهارات التفكیر ما و  ).2005محمد(على  الزعبي، - 
  . 357- 333)، 2)(24، (دمشقة مجلة جامع المرحلة األساسیة العلیا وطلبتها. معلمو

http://scholar.najah.edu/sites/default/files/journal
http://www.majeedalagha.com/news.php?action=view&id=604
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فاعلیة استخدام األلعاب التعلیمیة الكمبیوتریة في تنمیة  ).2010( زهران، هناء وأحمد محمد - 
مجلة دیة. مهارات التصور البصري المكاني للخرائط واالتجاه لدى طلبة المرحلة اإلعدا

 .130-60)1(1 ،دراسات في المناهج وطرق التدریس

  .والتوزیع دار الشروق للنشر عمان: ،1ط .أسالیب تدریس العلوم .)1994( زیتون، عایش - 

 ،1. طالعالمیة المعاصرة في مناهج العلوم وتدریسها االتجاهات ).2010( زیتون، عایش - 
  .دار الشروق للنشر والتوزیع عمان: 

، تكنولوجیا التعلیم في عصر المعلومات واالتصاالت ).2002( عبد الحمیدزیتون، كمال  - 
 القاهرة : عالم الكتب.

). أثر استخدام استراتیجیات ما وراء المعرفة في تحصیل طالبات 2007( زیدان، أمل فتاح - 
تم  ، 248- 215)، 2(17مجلة التربیة والعلم،  .ي مادة األحیاءالصف الرابع العام ف

  من الرابط التالي: 18/3/2014اریخ استرجاعه  بت

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=58336 

عوامل ما وراء المعرفة وعالقتها باالضطرابات االنفعالیة وبالعصابیة  ).2005الزیداني، أحمد( - 
مجلة جامعة أم  .30- المعرفة وراء ما لمقیاس التكویني والصدق مليالعا التركیب في دراسة

  . 363- 314، )4(2القرى للعلوم التربویة والنفسیة، 

، 1. طالتربیة العلمیة مداخلها واستراتیجیاتها ).2006السعدني، عبد الرحمن وعودة، ثناء( - 
  دار الكتاب الحدیث. القاهرة:

، مجلة التربیة العلمیةي في التربیة العلمیة، المدخل الجمال ).2001سلیم، محمد صابر( - 
4)4 ،(1 -8. 

تنمیة بعض مهارات ما وراء المعرفة لدى الطالب المعلمین  ).2002السید، أحمد جابر ( - 
 . 60-  15)،77( ، العددمجلة دراسات في المناهج وطرق التدریسبكلیة التربیة بسوهاج، 

 خالل من المعرفي فوق التفكیر یجیاتاسترات أثر. )2006ل (نضا واألحمد، منال لشبل،ا - 
 طالبات لدى االعلی التفكیر مهارات وتنمیة الدراسي التحصیل على للمعلومات العالمیة الشبكة
 ،التدریس وطرق المناهج في دراسات ، مجلةسعود الملك بجامعة الریاضیة البرمجة مقرر
  .211-155)، 1(عدد

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=58336
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ة الفراغیة في منهاج الصف العاشر إثراء محتوى الهندس .)2009شعث، ناهل أحمد(  - 
غزة،  ،ر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیةرسالة ماجستی .األساسي بمهارات التفكیر البصري

  فلسطین .
التوافق بین ثقافتي الصورة والكلمة كمعیار للجودة في محتوى ). 20011الشنطي، عفاف ( - 

ة ماجستیر غیر منشورة، جامعة رسال .كتاب العلوم الفلسطیني بجزأیة للصف الرابع األساسي
 األزهر، غزة، فلسطین.

). أثر استرایجیات ما وراء المعرفة في تحصیل العلوم وتنمیة مهارات 2000شهاب، منى( - 
مجلة التربیة  .لدى تالمیذ الصف الثالث اإلعداديعملیات العلم التكاملیة والتفكیر االبتكاري 

  40-1)، 3(3، العملیة

أثر توظیف المدخل المنظومي في تنمیة المفاهیم ومهارات  .)2010فداء محمود( الشوبكي، - 
ر غیر منشورة، رسالة ماجستی .التفكیر البصري بالفیزیاء لدي طالبات الصف الحادي عشر

  غزة، فلسطین .  ،الجامعة اإلسالمیة

نظریة الذكاءات المتعددة كمدخل لتنمیة الذكاء المنطقي  .)2004صالح، ماجدة محمود( - 
المركز القومي للبحوث التربویة والذكاء المكاني البصري لدى أطفال الروضة، الریاضي 

  ، العدد الثاني، السنة الثالثة، جمهوریة مصر العربیة، یولیو.والتنمیة بالقاهرة

 القاهرة: دار قباء للنشر والتوزیع. ،1ط .التعلیم من أجل التفكیر).1998صفاء األعسر( - 

مقترح في مهارات التواصل الریاضي على تنمیة  أثر برنامج ).2011طافش، إیمان( - 
رسالة ماجستیر  .التحصیل الدراسي ومهارات التفكیر البصري لدى طالبات الصف الثامن بغزة

 ،غزة، فلسطین . جامعة األزهرغیر منشورة، 

دار البدایة  عمان: ،1ط . اتجاهات تربویة في أسالیب تدریس العلوم ).2009عادل، محمد( - 
  زیع.للنشر والتو 

لكتروني مدمج قائم على المدخل البصري إبرنامج تعلم  .)2010عبد الملك، لوریس امیل ( - 
المكاني لتنمیة التحصیل في العلوم ومهارات قراءة البصریات وتقدیر الذات لدى تالمیذ 

- 151)،2(159، دراسات في المناهج وطرق التدریسالمرحلة اإلعدادیة المعاقین سمعیا، 
190.  
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 تحصیل في المعرفة وراء ما استراتیجیات بعض استخدام لیةعفا.  (2005)فاطمة عبدالوهاب، - 
 الثانوي الثاني الصف طالب لدى استخدامها نحو واالتجاه التأملي التفكیر وتنمیة الفیزیاء

  .212- 159)، 4(8، العلمیة التربیة مجلةاألزهري، 

متطلبات المعاییر وثقافة  تعلیم الریاضیات لجمیع األطفال في ضوء ).2004( عبید، ولیم - 
 ، عمان: دار المسیرة للنشر والتوزیع.1، طالتفكیر

دار  ، عمان:1، طاستراتیجیات التعلیم والتعلم  في سیاق ثقافة الجودة ).2009( عبید، ولیم - 
 المسیرة للنشر والتوزیع.

الح مكتبة الف العین:، 1ط المدرسي، والمنھاج التفكیر ).2003( عزو وعفانة، عبید،ولیم - 
 للنشر والتوزیع.

استراتیجیات التدریس في القرن الحادي ). 2007( عبیدات، أبو السمید، ذوقان، سهیلة  - 
 .عمان:دار الفكر ،1، طوالعشرین

استراتیجیات التدریس في القرن الحادي  ).2007( عبیدات، ذوقان وأبو السمید، سهیلة - 
 ر الفكر ناشرون وموزعون. ، عمان: دا1ط والعشرین/ دلیل المعلم والمشرف التربوي.

فاعلیة برنامج بالوسائط المتعددة لتنمیة المبادئ العلمیة ومهارات ). 2013العشي، دینا( -
رسالة ماجستیر  .التفكیر البصري لدى طالب الصف السادس األساسي في مادة العلوم بغزة

 غزة، فلسطین . غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة،

، دار المسیرة للنشر والتوزیع، طرق وأسالیب تدریس العلوم :)2001عطاهللا، میشیل كامل ( - 
  عمان، األردن.

، عمان: دار صفاء 1ط .الجودة الشاملة والجدید في التدریس ).2009(يعطیة، محسن عل - 
 للنشر والتوزیع.

آفاق  ، غزة:1، طالتدریس الصفي بالذكاوات المتعددة ).2004عفانة، عزو والخزندار، نائلة ( - 
 وزیع.للنشر والت

أثر استخدام بعض استراتیجیات ما وراء المعرفة في . )2004عفانة، عزو ونشوان، تیسیر( - 
 .غزةب األساسي الثامن الصف تدریس الریاضیات على تنمیة التفكیر المنظومي لدى طلبة

 غزة، فلسطین رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة،
ل البصري في تنمیة القدرة على حل المسائل أثر استخدام المدخ. )2001عفانة، عزو(  - 

المؤتمر العلمي الثالث عشر (مناهج الریاضیة واالحتفاظ بها لدى طلبة الصف الثامن بغزة، 
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، الجمعیة المصریة للمناهج وطرق التعلیم والثورة المعرفیة والتكنولوجیة المعاصرة)
 .51 - 4لثانيیولیو دار الضیافة، جامعة عین شمس، المجلد ا 25- 24التدریس

 تدریس في المعرفة وراء ما استراتیجیات أثر (2004). تیسیر ونشوان، عزو عفانة، - 
 .بغزة األساسي الثامن الصف طلبة لدى المنظومي التفكیر تنمیة على الریاضیات

 على المعرفة وراء ما أو تدریبي برنامج فعالیة. )2007( ختام والغزو، فالح أحمد العلوان، - 
 جامعة التربیة، كلیة. التربویة العلوم مجلة الجامعة، طلبة لدى الناقد لتفكیرا مهارات تنمیة
  .38- 11)، 12( عدد قطر،

فاعلیة استخدام التعلم المزیج في تنمیة التحصیل المعرفیى والتخیل  ).2008عمار، محمد( - 
البصري في الهندسة الكهربائیة لدى طالب الصف األول الثانوي الصناعي واتجاهاتهم 

رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة اإلسكندریة، مصر. تم استرجاعه  بتاریخ  .هنحو 
  من الرابط التالي: 18/3/2014

http://www.google.ps/#hl=ar&tbo=d&site=&source=hp&q 

الوسائط المتعددة في ضوء نظریة الذكاءات المتعددة على أثر برنامج ب .)2008عیاد، منى ( - 
رسالة . اكتساب المفاهیم التكنولوجیة وبقاء أثر التعلم لدى طالبات الصف السابع بغزة

  ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة ،غزة، فلسطین .

اب األردن: دار الكت ،1ط، تعلیم التفكیر، مفاهیم وتطبیقات): 1999فتحي جروان ( - 
  الجامعي.

لقاهرة: دار ، ا1. طالتربیة التكنولوجیة وتكنولوجیا التربیة .)1997عبد العظیم (الفرجاني:  - 
  .غریب للطباعة والنشر

فاعلیة استخدام استراتیجیات ما وراء المعرفة في تنمیة مهارات الفهم  ).2004( قرني، زبیدة -
الثانوي في  األوللدى طالب الصف القرائي والتغلب على صعوبات تعلم المفاهیم الفیزیائیة 

جامعة مجلة كلیة التربیة،  .وحدة قوانین نیوتن وحركة األقمار الصناعیة حول األرض
 .309-267، )56المنصورة، العدد(

 العلمیة المفاهیم نمیةت على المعرفة وراء ما استراتیجیات توظیف أثر ).2008قشطة، أحمد( - 
رسالة ماجستیر غیر ، األساسي الخامس الصف طلبة لدى بالعلوم الحیاتیة والمهارات

  غزة، فلسطین . منشورة، الجامعة اإلسالمیة،

http://www.google.ps/#hl=ar&tbo=d&site=&source=hp&q
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مدخل إلى تصمیم وٕانتاج واستخدام وسائل وتكنولوجیا  ).2003القضاة، خالد یوسف ( - 
  .عمان: دار المسیرة للنشر والتوزیع.1ط التعلیم.

شابهات في تنمیة عملیات العلم أثر استخدام استراتیجیة المت ).2010القطراوي، عبد العزیز( - 
رسالة ماجستیر غیر  .ومهارات التفكیر التأملي في العلوم لدى طالب الصف الثامن األساسي

  غزة، فلسطین . منشورة، الجامعة اإلسالمیة،

ستراتیجیة بنائیة ومستوى التصور البصري المكاني اأثر التفاعل بین  ).2000قندیل، محمد  ( - 
مجلة تربویات  ي،ة لدى تالمیذ الصف األول اإلعدادوتحصیل الهندسعلى التفكیر الهندسي 

 ، المجلد الثالث، الجمعیة المصریة لتربویات الریاضیات، جامعة الزقازیق.الریاضیات

راتیجیات ما وراء المعرفة في استالفعالیة النسبیة لبعض  ).2006الكحكي، خالد مصطفى.( - 
رسالة ماجستیر  .لقه لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیةتنمیة مهارات البرهان الهندسي واختزال ق
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  )1ملحق رقم(

  مي اختبار مهارات ما وراء المعرفةسادة محكأسماء ال
  مكان الغمل  الوظیفة  التخصص  الدرجة العلمیة  االسم  م

  أستاذ دكتور  عزو عفانة  1
مناهج وطرق تدریس 

  ریاضیات
أستاذ مناهج وطرق 

  تدریس ریاضیات
الجامعة 
  اإلسالمیة

  أستاذ دكتور  محمد عسقول  2
مناهج وطرق تدریس 

  تكنولوجیا
رق مناهج وط أستاذ

  تدریس تكنولوجیا
الجامعة 
  اإلسالمیة

  أستاذ دكتور  محمود األستاذ  3
مناهج وطرق تدریس 

  علوم
أستاذ مناهج وطرق 

  تدریس علوم
  جامعة األقصى

  أستاذ مشارك  عطا درویش  4
مناهج وطرق تدریس 

  علوم
أستاذ مناهج وطرق 

  تدریس علوم
  جامعة األزهر

تدریس  مناهج وطرق  أستاذ مشارك  محمد أبو شقیر  5
  تكنولوجیا

أستاذ مناهج وطرق 
  تدریس تكنولوجیا

الجامعة 
  اإلسالمیة

  أستاذ مشارك  صالح الناقة  6
مناهج وطرق تدریس 

  علوم
أستاذ مناهج وطرق 

  تدریس علوم
الجامعة 
  اإلسالمیة

  أستاذ مشارك  یحیى أبو جحجوح  7
مناهج وطرق تدریس 

  علوم
أستاذ مناهج وطرق 

  تدریس علوم
  جامعة األقصى

  أستاذ مساعد  مجدي عقل  8
مناهج وطرق تدریس 

  تكنولوجیا
أستاذ مناهج وطرق 

  تدریس تكنولوجیا
الجامعة 
  اإلسالمیة

  مشرف تربوي  كیمیاء  أستاذ مساعد  جواد الشیخ خلیل  9
وزارة التربیة 

  والتعلیم

  مشرف تربوي  أحیاء  ماجستیر  یاسین عبده  10
وزارة التربیة 

  والتعلیم

  معلمة  أحیاء  كالوریوسب  سعدیة العفیفي  11
وزارة التربیة 

  والتعلیم

وزارة التربیة   معلمة  كیمیاء  بكالوریوس  أنعام سلمان  12
  والتعلیم

  معلمة  تربیة علوم  بكالوریوس  سناء قویدر  13
وزارة التربیة 

  والتعلیم

  معلمة  كیمیاء  بكالوریوس  غادة محیسن  14
وزارة التربیة 

  والتعلیم
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  )2ملحق رقم(

  دلیل المعلم ودلیل الطالبل المحكمینادة أسماء الس

  مكان العمل  الوظیفة  التخصص  الدرجة العلمیة  االسم  م

  شاركأستاذ م  صالح الناقة  1
مناهج وطرق 
  تدریس علوم

أستاذ مناهج وطرق تدریس 
  علوم

  الجامعة اإلسالمیة

  وزارة التربیة والتعلیم  مشرف تربوي  كیمیاء  مساعد أستاذ  جواد الشیخ خلیل  2

  وزارة التربیة والتعلیم  مشرف تربوي  أحیاء  ماجستیر  یاسین عبده  3

  وزارة التربیة والتعلیم  سةمدرّ   كیمیاء  بكالوریوس  سناء قویدر  4

  وزارة التربیة والتعلیم  سةمدرّ   كیمیاء  بكالوریوس  سعدیة العفیفي  5

  وزارة التربیة والتعلیم  سةمدرّ   تربیة علوم  بكالوریوس  غادة محیسن  6

  
  

   



 ـــ  134ـــ  
 

  )3ملحق رقم (

 األساسي مهارات ما وراء المعرفة في مادة العلوم لطالبات الصف الثامنالصورة األولیة الختبار 
  .في الوحدة األولى (الخلیة)

  الصف...................                اسم الطالبة.................              

  50الدرجة الكلیة:         دقیقة                     60زمن االختبار     

  تعلیمات االختبار:

  ، ، ، ، عزیزتي الطالبة/السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

المراقبة ، یأتي هذا االختبار لقیاس مدى اكتسابك لمهارات ما وراء المعرفة (التخطیط
  التقییم) في مادة العلوم في الوحدة األولى (الخلیة).، والتحكم والضبط

هذا االختبار لیس له أي عالقة بدرجاتك في المدرسة وٕانما لغرض البحث  والباحثة تؤكد أن
  العلمي فقط.

  .یرجو منك قراءة تعلیمات االختبار قبل الشروع في اإلجابة، والباحثة إذ تقدم لك الشكر لتعاونك

  .)دقیقة60بار محدد بساعة واحدة(االخت -1

  ) من نوع االختیار من متعدد.1عدد األسئلة ( -2

  فقرة. )50ال من (یتكون السؤ  -3

  یرجى قراءة األسئلة جیدا فبل الشروع في اإلجابة . -4

  یرجى وضع رمز اإلجابة في مفتاح اإلجابة المرفق مع ورقة األسئلة. -5
  مثال:

  األداة التي تستخدم لرؤیة الخلیة:

  البریسكوب- المجهر          د- العدسة           ج-المنظار          ب-أ
) في مركز الخانة (ج) كما ×ؤال السابق هي (ج) وبالتالي نضع إشارة (اإلجابة الصحیحة في الس

  یلي.

  الصحیحةالمختارةاإلجابة   رقم السؤال

  س
  د  ج  ب  أ

    ×    
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  أوال: مهارات التخطيط

  الفرع األول: تحدید الهدف

 سطوانة في المجهر الضوئي الهدف من اإل- 1

 ننظر من خاللها لألشیاء المراد فحصها  –ب  تثبیت الشریحة                    على  تعمل -أ

  توضع علیها الشریحة  - تحمل في أعالها العدسة العینیة               د - ج

  ندوبالزمیة  والهدف منها  الشبكة اإل على  تحتوي الخلیة - 2

  تكسب الخالیا القوة واالمتالء  - هضم المواد العضویة                       ب  - أ

  لها دور مهم في بناء الرایبوسومات  - للنقل                       د تشكل شبكة - ج   - ب

  یحدث االنقسام المنصف في خالیا الكائنات الحیة بهدف  - 3

 نمو جسم الكائن الحي  -عدد ثابت من الكروموسومات           بعلى  المحافظة-أ

  كاثر في الكائنات وحیدة الخلیة الت -تعویض الخالیا التالفة                               د - ج

جزء من سطح الشبكة اإلندوبالزمیة حبیبات دقیقة تسمي الرایبوسومات والهدف منها  على  ینتشر - 4

  تكسب الخلیة الدعامة  - تصنیع البروتینات في الخلیة                   ب -أ 

  لتولید الطاقة  تعتبر محطات -تعدیل تركیب البروتینات                      د - ج

  یتكون المجهر من قرص مثبت أسفل المنضدة  یسمي الحجاب الحدقي  والهدف منه - 5

  التحكم بكمیة الضوء المار إلى العدسة - المنضدة         بعلى  تثبیت الشریحةعلى  یعمل -أ

  یسمح بنفاذ الضوء إلى الشریحة  -العینة                   دعلى  تجمیع أشعة الضوء - ج

  تحاط النواة  في الخلیة بالغالف النووي والهدف منه - 6

 تسبح في مكونات النواة  - تنظیم مرور المواد                        ب -أ

  له دور مهم في انقسام الخلیة  - له دور مهم في بناء الرایبوسومات      د - ج
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من أكیاس منبسطة ومرتبة  شكل حزمعلى  مجموعة من التركیب الغشائیةعلى  تحتوي الخلیة - 7
  ومن حویصالت كرویة والهدف منها   اً متوازی اً ترتیب

  هضم المواد العضویة  -تعدیل تركیب البروتینات في الخلیة                 ب -أ 

  تولید الطاقة -تصنیع البروتینات في الخلیة                        د - ج

  ات عدیمة اللون الهدف منها یتواجد في الخالیا النباتیة بالستید - 8

تكسب األزهار والثمار األلوان                      -القیام بعملیة البناء الضوئي                        ب-أ
  تقوم ببناء البروتینات في الخلیة -تخزن النشا والدهون والبروتین                     د- ج

  ذلك  تمتاز خالیا الجلد بصغرها والهدف من - 9

  الحمایة                  -النقل                   ب-أ

  البناء -د                التوازن - ج

  اختیار إستراتیجیة تنفیذ الحل: الفرع الثاني

یتم حساب قوة    40×وقوة تكبیر عدسته الشیئیة  × 10مجهر ضوئي قوة تكبیر عدسته العینیة- 1
  التكبیر من خالل العالقة :

 لتكبیر = قوة تكبیر العدسة العینیة _قوة تكبیر العدسة الشیئیةقوة ا  - أ

 قوة التكبیر = قوة تكبیر العدسة العینیة +قوة تكبیر العدسة الشیئیة  - ب

 قوة تكبیر العدسة الشیئیة×قوة التكبیر = قوة تكبیر العدسة العینیة  - ج 

  الشیئیةقوة التكبیر  =  قوة تكبیر العدسة العینیة /قوة تكبیر العدسة  -د

  كزوموسوم یكون عدد الكروموسومات في سبالتها  12خلیة جسمیة في ساق زهرة تحتوي على - 2

  24- د                 18-ج            12-ب                       6-أ

 10  ×مرة في المجهر الضوئي علمًا بأن قوة تكبیر العدسة العینیة  500نحصل على قوة تكبیر - 3
  دسة شیئیة قوة تكبیرهاباستخدام ع

                             10 -ب                             5-أ

  50- د                           50- ج



 ـــ  137ـــ  
 

  ترتیب تسلسل العملیات والخطوات: الفرع الثالث

  یتكون االنقسام المتساوي في الخالیا من مجموعة من األطوار وهي على الترتیب - 1

  تمهیدي، االنفصالي، النهائياالستوائي، ال-أ

  التمهیدي، االنفصالي، النهائي، االستوائي-ب

  التمهیدي، االستوائي، االنفصالي، النهائي- ج

  التمهیدي، النهائي، االنفصالي، االستوائي-د

تتركب الخلیة من مجموعة  من العضیات من أهمها النواة والسیتوبالزم والجدار الخلوي وهي  - 2
  الخارج تترتب من الداخل إلى

  السیتوبالزم، النواة، الجدار الخلوي-أ

  النواة ، السیتوبالزم، ا لجدار الخلوي -ب

  الجدار الخلوي، السیتوبالزم، النواة-- ج

  النواة، الجدار الخلوي، السیتوبالزم -د

  التنبؤ بالنتائج المرغوب فیها والمتوقعة: الفرع الرابع

  لحال ماذا تتوقعي أن یحدث إذا تلف غشاء الجسم ا - 1

  یختل توازن الخلیة - تموت الخلیة                                     ب-أ

  لن تتأثر الخلیة    - یضعف نشاط الخلیة                            د- ج

  ماذا تتوقعي أن یحدث عند نزع النواة من خلیة االمیبا     - 2

 ف نشاط الخلیة     تزداد حركة االنقسام                             ب یضع-أ

  لن تتأثر الخلیة    - یختل توازن الخلیة                             د - ج

  ماذا تتوقعي أن یحدث عند غیاب الرایبوسومات في الخلیة - 3

  لن تتأثر الخلیة  - لن تتكون البروتینات                           ب -أ

  ستنقسم الخلیة بشكل أفضل  - ستقوم البالستیدات بعمل الرایبوسومات     د - ج



 ـــ  138ـــ  
 

  ماذا تتوقعي أن یحدث عند وضع خلیة في الماء  - 4

 خروج عضیات الخلیة   - عدم دخول الماء إلى الخلیة                    ب-أ

دخول الماء إلى الخلیة ثم انفجارها                          -دخول الماء إلى الخلیة                         ج- ج

  فإنها تنتج:، تتوقعي أن یحدث عند انقسام خلیة قمة نامیة لساق نبتة ماذا - 5

 ن من الخالیا األصلیة 2على  خلیتان كل منهما تحتوي -أ

 ن من الخالیا األصلیة2على  خالیا كل منهما تحتوي -ب

  ن من الخالیا األصلیةعلى  خلیتان كل منهما تحتوي - ج

  الخالیا األصلیةن من على  أربع خالیا كل منهما تحتوي -د 

  فإنه لن یتم:، ماذا تتوقعي أن یحدث  عند غیاب الكروموسومات التي تحمل آالف الجینات - 6

  تصنیع البروتینات في الخلیة  - هضم المواد العضویة بالخلیة                ب -أ

  تولید الطاقة في الخلیة  -نقل الصفات من اآلباء إلى األبناء           د - ج

  عي أن یحدث لو لم یكن هناك انقسام منصف ماذا تتوق - 7

 تستمر الحیاة بشكل طبیعي   - أ

 غیاب عدد ثابت من الكروموسومات في خالیا كل نوع      - ب

 وجود عدد ثابت من الكروموسومات في خالیا كل نوع - ج  

  الخالیا الناتجة لها نصف عدد الكروموسومات في الخالیا األصلیة-د
  

  

  

  

  

  

  

 



 ـــ  139ـــ  
 

ا  :املراقبة وا
ً
  لتحكم والضبط :ثاني

  الهدف في بؤرة االهتمامعلى  الفرع األول:اإلبقاء

  الشكل الذي یمثل خالیا البصل  - 1

                  
  أ                                              ب                      

         
  د                                                ج                   

  نستطیع عمل شرائح لخالیا نباتیة  من  - 2

 بطانة الخد - الكبد                                            ب-أ

  البصل - الدم                                             د- ج

  لضابط الكبیر في المجهر الضوئي لـ یستخدم ا - 3

  رفع االسطوانة أو خفضها مسافة كبیرة-أ

  االسطوانة أو خفضها  مسافة صغیرة رفع-ب

 العینة على  تجمیع أشعة الضوء- ج

  التحكم في كمیة الضوء المار بالعدسة   -د
  



 ـــ  140ـــ  
 

  الجزء الذي یعد مركزًا للنشاطات الحیویة في الخلیة هو  - 4

                                     
  ب              أ                                                          

                            
  د                                                 ج               

  الشكل الذي یمثل المجهر الضوئي هو: - 5

                                        
  ب       أ                                                                 

                                     
  د                                                  ج                  

  



 ـــ  141ـــ  
 

  وحدة بناء الكائن الحي هي  - 6

  الخلیة  - الجهاز           د- ج                 العضو  - النسیج             ب-أ

  هو الشكل الذي یشیر إلي البالستیدات - 7

                                
  أ                                                       ب                 

                             
  ج                                                     د                 

  الرایبوسومات أحد مكونات النوة وله دور مهم في بناء  - 8

 السائل النووي  - الغالف النووي                         ب-أ

  الكروماتین - النویة                                 د - ج

  جمیع ما یلي یمكن رویتة بواسطة المجهر الضوئي ما عدا - - 9

  خالیا الدم الحمراء  - نواة خلیة بصل                           ب-أ

  رأس نملة صغیرة  - د        بأبعادها الثالث           الخلیة - ج

  العالم الذي شاهد النوى في خالیا حیوانیة هو -10

 براون االسكتلندي  - شفان االلماني                             ب-أ

  لوفنهوك الهولندي  - د      روبرت هوك االنجلیزي             - ج



 ـــ  142ـــ  
 

  وبالزمیة هوالشكل الذي یشیر إلي الشبكة اإلند -11

                                
  أ                                                        ب              

                               
  ج                                                       د                 

  ئيالشكل الذي یمثل الطور االستوا -12

                            
  أ                                            ب               

                             
  د                                         ج                



 ـــ  143ـــ  
 

  طور تتكون أكیاس غشائیة تسمي الصفیحة الوسطي في الخلیة النباتیة وذلك في ال-13

  النهائي     - التمهیدي                                       ب  - أ

  االنفصالي   -د    االستوائي                                   - ج    

  

  تسلسل العملیات أو الخطواتعلى  الفرع الثاني:الحفاظ

  تتكون النوة من مجموعة من العضیات وهي مرتبة من الخارج الي الداخل  - 1

 الغالف النووي، السائل النووي، النویة، الكروماتین -أ

 الكروماتین ، النویة  ، السائل النووي ، الغالف النووي -ب

  الكروماتین  ، السائل النووي  ، الغالف النووي ، النویة - ج

  النویة   ، الكروماتین  ، السائل النووي، الغالف النووي  -د

ل على ید العدید من العلماء وهي تترتب من األقدم مر اكتشاف الخلیة بمجموعة من المراح - 2
  لألحدث

  شفان األلماني.، براون االسكتلندي، روبرت هوك االنجلیزي، لوفنهوك الهولندي-أ

  براون االسكتلندي، ، لوفنهوك الهولندي، شفان األلماني، روبرت هوك االنجلیزي-ب

  روبرت هوك االنجلیزي، يبراون االسكتلند، ، لوفنهوك الهولندي، شفان األلماني - ج

  براون االسكتلندي، شفان األلماني، روبرت هوك االنجلیزي، لوفنهوك الهولندي -د

  

  

  

  

  

  

  



 ـــ  144ـــ  
 

  یتكون االنقسام المتساوي في الخالیا من مجموعة من األطوار وهي على الترتیب - 3

  
  ( أ )

 
  ( ب)

  
  (ج)

  
  ( د )

  

  



 ـــ  145ـــ  
 

  ي مرتبة من الداخل الي الخارجتتكون النوة من مجموعة من العضیات وه - 4

 الغالف النووي، السائل النووي، النویة، الكروماتین -أ

 الكروماتین ، النویة  ، السائل النووي  ، الغالف النووي  -ب

  الكروماتین  ، السائل النووي  ، الغالف النووي ، النویة - ج

  النویة  ، الكروماتین  ، السائل النووي، الغالف النووي  -د

  فرع الثالث:اكتشاف  العقبات واألخطاءال

  أي العبارات اآلتیة غیر صحیحة   - 1

 تتواجد الفجوات في الخالیا الحیوانیة بأعداد كبیرة وحجوم صغیرة -أ

  تتواجد الفجوات في الخلیة الحیوانیة بأعداد صغیرة وحجوم كبیرة -ب

  ة تتواجد الفجوات في الخالیا النباتیة بأعداد قلیلة وحجوم كبیر  - ج

  تكسب الفجوات الخالیا النباتیة القوة واالمتالء -د

  أي األشكال اآلتیة  غیر صحیحة في االنقسام المتساوي - 2

  

  

  

  
  ب                               أ                          

  

  

  

  

  د                         ج                        
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 ـــ  146ـــ  
 

   أي العبارات التالیة غیر صحیحة - 3

  صبغة الكلوروفیل على  تحتوي البالستیدات الخضراء-أ

 تكسب البالستیدات الملونة األزهار والثمار األلوان المختلفة -ب

 تقوم البالستدات الخضراء بعملیة البناء الضوئي  - ج

  تقوم البالستیدات الملونة بتخزین النشا والدهون والبروتین  -د

 جمیع ما یلي صحیح ما عدا - 4

  .عضالت الملساء مغزلیة الشكلخالیا ال-أ

  .األمیبا لها شكل ثابت-ب

  خالیا النباتات مضلعة.- ج

  البرامیسیوم لها شكل ثابت.-د

  أي األشكال اآلتیة صحیحة في االنقسام المنصف - 5

  

  

  
    

  

  

  ب                           أ                           
  

  

  

  

  
  

  د                       ج                         
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 ـــ  147ـــ  
 

ا :التقييم
ً
  ثالث

  الفرع األول:تقییم مدى تحقق الهدف

  أي العبارات اآلتیة خاطئة ، تتمیز الخالیا باختالف أشكالها - 1

  خالیا العضالت الملساء  مغزلیة الشكل    -أ

 خالیا النباتات مضلعة -ب

  میبا لها شكل ثابت األ- ج

  البرامیسیوم له شكل ثابت -د

  من الخالیا الحیوانیة ألنها  وامتالءً  یة أكثر قوةً الخالیا النبات - 2

  أجسام غولجي  بكثرة على  تحتوي-أ

  أجسام حالة بكثرة على  تحتوي-ب

  فجوة عصاریة كبیرة على  تحتوي- ج

  میتوكندریا بكثرةعلى  تحتوي-د

  عدد الخالیا الناتجة عن االنقسام المنصف - 3

 خلیتان - ب ثالث خالیا                                    - أ

  أربع خالیا- د        خلیة واحدة                             - ج

  تكثر األجسام الحالة في خالیا الدم البیضاء التي تهاجم البكتیریا  - 4

  .ألنها تعتبر مراكز لتخزین الطاقة-أ

  .لتشكل شبكة للنقل-ب

  .لتقوم ببناء البروتینات- ج

  .العضویة ألنها تحتوي على إنزیمات لهضم المواد-د



 ـــ  148ـــ  
 

  عدد الكروموسومات التي توجد في البویضة  - 5

  ن4- د  ن            3- ج               ن2- ن                 ب  - أ

  تصل قوة التكبیر إلي مائة ملیون مرة في المجهر - 6

                         
  أ                                                ب                     

                              
  ج                                                 د                     

  تكثر المیتوكندریا في خالیا الكبد والهدف من ذلك  - 7

  ألنها تحتوي على إنزیمات لهضم المواد العضویة -أ

  ألنها تعتبر مراكز لتخزین الطاقة-ب

  األجزاء الخلویة لتشكل شبكة للنقل بین- ج

  لتقوم ببناء البروتینات في الخلیة-د



 ـــ  149ـــ  
 

  الفرع الثاني:تقییم مدى مالءمة األسالیب التي استخدمت

  أنصحه باستخدام المجهر ، في أحد المرضى أراد طبیب أن یكشف عن وجود شلل األطفال(مرض فیروسي) -1

  لكترونياإل- د       التشریحي           -الضوئي           ج - المركب             ب-أ

  ـمیبا أنصحه بفي الخلیة وقام بإحضار األأراد باحث اكتشاف أهمیة النواة  - 2

  میبا في الماءوضع األ-أ

  نزع النواة من االمیبا -ب

  وضع األمیبا في بیئة غذائیة مناسبة- ج

  القیام بتكثیر األمیبا -د

  لكروموسومات في بتالتها     كروموسوم  یكون عدد ا 20خلیة جنسیة في متك زهرة تحتوي على  - 3

                         40- ب                                  20-أ

  30- د                                  10- ج

    الشكل الذي له دور مهم في انقسام الخلیة وتكوین خیوط المغزل هو - 4

              
  ب                          أ                                       

                       
  د                                            ج                    

  



 ـــ  150ـــ  
 

  )4م(ملحق رق
 مهارات ما وراء المعرفة في مادة العلوم لطالبات الصف الثامن بارختالصورة النهائیة ال

  في الوحدة األولى (الخلیة) األساسي
  الصف...................             طالبة.................             اسم ال

  50الدرجة الكلیة:             دقیقة                  60 :زمن االختبار

  تعلیمات االختبار:

  ،،،عزیزتي الطالبة/السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

المراقبة ، ء المعرفة (التخطیطیأتي هذا االختبار لقیاس مدى اكتسابك لمهارات ما ورا
  .لعلوم في الوحدة األولى (الخلیة)التقییم) في مادة ا، والتحكم والضبط

وٕانما لغرض  ،والباحثة تؤكد أن هذا االختبار لیس له أي عالقة بدرجاتك في المدرسة
  البحث العلمي فقط.

  .ر قبل الشروع في اإلجابةمنك قراءة تعلیمات االختبا یرجى، والباحثة إذ تقدم لك الشكر لتعاونك

  .دقیقة )60بار محدد بساعة واحدة(االخت-1

  ) من نوع االختیار من متعدد.1عدد األسئلة (-2

  فقرة. )50یتكون السؤال من (-3

  بل الشروع في اإلجابة.ق یرجى قراءة األسئلة جیداً -4

  یرجى وضع رمز اإلجابة في مفتاح اإلجابة المرفق مع ورقة األسئلة.-5

  مثال:
  األداة التي تستخدم لرؤیة الخلیة:

  البریسكوب- المجهر          د- العدسة           ج-المنظار          ب-أ

) في مركز الخانة (ج) كما ×اإلجابة الصحیحة في السؤال السابق هي (ج) وبالتالي نضع إشارة (
  یلي.

  المختارة الصحیحةاإلجابة   رقم السؤال

  س
  د  ج  ب  أ

    ×    



 ـــ  151ـــ  
 

 

  رمز اإلجابة الصحیحة  ياختار 

  سطوانة في المجهر الضوئي أنها:الهدف من اال- 1

 ننظر من خاللها لألشیاء المراد فحصها  –تثبیت الشریحة                     ب على  تعمل -أ

 توضع علیها الشریحة  - تحمل في أعالها العدسة العینیة               د - ج

  :الهدف منها ،بالزمیةندو الشبكة اإل على  تحتوي الخلیة - 2

   واالمتالءتكسب الخالیا القوة  - ب      هضم المواد العضویة                   - أ

 لها دور مهم في بناء الرایبوسومات  - د            تشكل شبكة للنقل              - ج 

  :صف في خالیا الكائنات الحیة بهدفیحدث االنقسام المن - 3

  نمو جسم الكائن الحي  -ن الكروموسومات           بعدد ثابت معلى  المحافظة-أ

 التكاثر في الكائنات وحیدة الخلیة  -تعویض الخالیا التالفة                              د - ج

الهدف  ،جزء من سطح الشبكة اإلندوبالزمیة حبیبات دقیقة تسمي الرایبوسوماتعلى  ینتشر - 4
   :منها 

  تكسب الخلیة الدعامة  - الخلیة                   بتصنیع البروتینات في  -أ 

 تعتبر محطات لتولید الطاقة  -تعدیل تركیب البروتینات                      د - ج

  :الهدف منه  ،یتكون المجهر من قرص مثبت أسفل المنضدة  یسمي الحجاب الحدقي - 5

  م بكمیة الضوء المار إلى العدسةالتحك - المنضدة          بعلى  تثبیت الشریحةعلى  یعمل -أ

 یسمح بنفاذ الضوء إلى الشریحة  -العینة                   دعلى  تجمیع أشعة الضوء - ج

  :الهدف منه، لنواة  في الخلیة بالغالف النوويتحاط ا - 6

  تسبح في مكونات النواة  - ب      تنظیم مرور المواد                 -أ

  یقوم ببناء البروتینات في الخلیة  - الرایبوسومات      د له دور مهم في بناء - ج

 



 ـــ  152ـــ  
 

شكل حزم من أكیاس منبسطة ومرتبة على  مجموعة من التراكیب الغشائیةعلى  تحتوي الخلیة - 7
  :الهدف منها، ومن حویصالت كرویة ًا،متوازی اً ترتیب

  العضویة هضم المواد  -تعدیل تركیب البروتینات في الخلیة                 ب -أ 

 تولید الطاقة -تصنیع البروتینات في الخلیة                        د - ج

  :الهدف منها ،یتواجد في الخالیا النباتیة بالستیدات عدیمة اللون - 8

  تكسب األزهار والثمار األلوان         - القیام بعملیة البناء الضوئي                    ب-أ

 تقوم ببناء البروتینات في الخلیة - لبروتین                 دتخزن النشا والدهون وا- ج

   :الهدف من ذلك، تمتاز خالیا الجلد بصغرها - 9

 البناء -التوازن                د - ج            الحمایة      -النقل                   ب-أ

یتم حساب    40×ئیة وقوة تكبیر عدسته الشی × 10مجهر ضوئي قوة تكبیر عدسته العینیة-10
  تساوي:من خالل العالقة : قوة التكبیر  قوة التكبیر

  قوة تكبیر العدسة الشیئیة - قوة تكبیر العدسة العینیة   - أ

 قوة تكبیر العدسة الشیئیة قوة تكبیر العدسة العینیة +  - ب

 قوة تكبیر العدسة الشیئیة× قوة تكبیر العدسة العینیة  - ج 

 قوة تكبیر العدسة الشیئیة÷ قوة تكبیر العدسة العینیة  -د

كروموسوم یكون عدد الكروموسومات في  12خلیة جسمیة في ساق زهرة تحتوي على -11
 24- د                  18- ج              12-ب             6- أ   سبالتها هو:

 نیةمرة في المجهر الضوئي علمًا بأن قوة تكبیر العدسة العی 500نحصل على قوة تكبیر  -12
  باستخدام عدسة شیئیة قوة تكبیرها 10×

 50- د                 250-ج                100 - ب                5  - أ

  اآلتي: یتكون االنقسام المتساوي في الخالیا من مجموعة من األطوار وهي على الترتیب-13

  االستوائي.، النهائي، لتمهیديا، االنفصالي -ب         النهائي.، االنفصالي، التمهیدي، االستوائي-أ

 النهائي، االنفصالي، االستوائي، التمهیدي- د      التمهیدي. ، االنفصالي، االستوائي، النهائي - ج
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وهي  ،تتركب الخلیة من مجموعة  من العضیات من أهمها النواة والسیتوبالزم والجدار الخلوي-14
  كاآلتي: تترتب من الداخل إلى الخارج

  النواة ، السیتوبالزم، لجدار الخلويا  -ب               السیتوبالزم، النواة، خلويالجدار ال-أ

 النواة، الجدار الخلوي، السیتوبالزم -د              الجدار الخلوي، السیتوبالزم، النواة- ج

  ؟لالحافي أن یحدث إذا تلف غشاء الجسم  نماذا تتوقعی-15

لن تتأثر الخلیة    - یضعف نشاط الخلیة     د- ج       الخلیة یختل توازن -تموت الخلیة        ب-أ

      ؟أن یحدث عند نزع النواة من خلیة االمیبا نماذا تتوقعی-16

لن تتأثر الخلیة    - یختل توازن الخلیة        د - ج       تموت الخلیة -تزداد حركة االنقسام     ب-أ

  ؟بوسومات في الخلیةأن یحدث عند غیاب الرای نماذا تتوقعی-17

  لن تتأثر الخلیة  - لن تتكون البروتینات                           ب -أ

 ستنقسم الخلیة بشكل أفضل  - د     ستقوم البالستیدات بعمل الرایبوسومات     - ج

   ؟أن یحدث عند وضع خلیة في الماء نماذا تتوقعی-18

  خروج عضیات الخلیة   - ب     عدم دخول الماء إلى الخلیة                 -أ

 دخول الماء إلى الخلیة ثم انفجارها          -دخول الماء إلى الخلیة                         ج- ج

  فإنها تنتج:، أن یحدث عند انقسام خلیة قمة نامیة لساق نبتة نماذا تتوقعی-19

   .ن من الخالیا األصلیة2على  خلیتان كل منهما تحتوي -أ

 .ن من الخالیا األصلیة2على  خالیا كل منهما تحتوي أربع -ب

 .ن من الخالیا األصلیةعلى  خلیتان كل منهما تحتوي - ج

 .ن من الخالیا األصلیةعلى  أربع خالیا كل منهما تحتوي -د 

  فإنه لن یتم:، أن یحدث  عند غیاب الكروموسومات التي تحمل آالف الجینات نماذا تتوقعی-20

  تصنیع البروتینات في الخلیة  - لعضویة بالخلیة                بهضم المواد ا -أ

 تولید الطاقة في الخلیة  -نقل الصفات من اآلباء إلى األبناء           د - ج
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   ؟أن یحدث لو لم یكن هناك انقسام منصف نماذا تتوقعی -21

   .تستمر الحیاة بشكل طبیعي  - أ

     .نوع غیاب عدد ثابت من الكروموسومات في خالیا كل  - ب

 .وجود عدد ثابت من الكروموسومات في خالیا كل نوع - ج  

 .الخالیا الناتجة لها نصف عدد الكروموسومات في الخالیا األصلیة-د

   ؟یمثل خالیا البصل تیةأى األشكال اآل-22

                    
  ب                                              أ                   

     
  د                                              ج                    

  خالل:نستطیع عمل شرائح لخالیا نباتیة من -23

 البصل - الدم                د- ج             بطانة الخد - الكبد                  ب-أ

  ـیستخدم الضابط الكبیر في المجهر الضوئي ل-24

  رفع االسطوانة أو خفضها  مسافة صغیرة- ب        سطوانة أو خفضها مسافة كبیرةرفع اال-أ

  العدسة  في كمیة الضوء المار بالتحكم  - د             العینة على  تجمیع أشعة الضوء- ج
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   :الجزء الذي یعد مركزًا للنشاطات الحیویة في الخلیة هو-25

                                   
  أ                                                     ب                    

                         
  ج                                                     د                 

  الشكل الذي یمثل المجهر الضوئي هو:-26

                                
  أ                                               ب                   

                                  
  ج                                                   د               
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  ؟في االنقسام المتساوي أي األشكال اآلتیة غیر صحیح-27

  

  

  

  

  ب                                     أ                                  

  

  

  

  
 ج                                                  د                     

   :وحدة بناء الكائن الحي هي-28

 الخلیة  - د             الجهاز-ج      العضو  - ب    النسیج           -أ

  :هوالبالستیدات  ىالشكل الذي یشیر إل-29

                                                   -ب                          - أ

 -د                    -ج
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   :أحد مكونات النواة وله دور مهم في بناء الرایبوسومات-30

  السائل النووي  - الغالف النووي                         ب-أ

 الكروماتین - د            النویة                      - ج

   :جمیع ما یلي یمكن رؤیتة بواسطة المجهر الضوئي ما عدا -31

  خالیا الدم الحمراء  - نواة خلیة بصل                           ب-أ

 ایاألمیب - الخلیة بأبعادها الثالث                 د - ج

  :العالم الذي شاهد النوى في خالیا حیوانیة هو -32

  براون االسكتلندي  - لماني                             بان األشف-أ

 لوفنهوك الهولندي  - نجلیزي                 دروبرت هوك اإل - ج

  :الشبكة اإلندوبالزمیة هو ىالشكل الذي یشیر إل -33

                      
  -ب                                           - أ

                          
  ج                                                 د              
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  هو: الشكل الذي یمثل الطور االستوائي-34

                           
  ب                                         أ             

                           
  د                        ج             

   :في الخلیة النباتیة وذلك في الطور ىاس غشائیة تسمي الصفیحة الوسطتتكون أكی-- 35

 االنفصالي   - د      االستوائي - ج      النهائي   -التمهیدي            ب-أ

   كاآلتي: الداخل ىالعضیات وهي مرتبة من الخارج ال ة من مجموعة مناتتكون النو -36

  الغالف النووي، السائل النووي، النویة، ن الكروماتی-أ

 الكروماتین ، النویة  ، السائل النووي  ، الغالف النووي  -ب

 الكروماتین  ، السائل النووي ، الغالف النووي، النویة - ج

  النویة ، الكروماتین  ، السائل النووي ، الغالف النووي -د

  العدید من العلماء وهي تترتب من األقدم لألحدث مر اكتشاف الخلیة بمجموعة من المراحل على ید-37

  شفان األلماني.، براون االسكتلندي، نجلیزيروبرت هوك اإل، لوفنهوك الهولندي-أ

  براون االسكتلندي، ، لوفنهوك الهولندي، شفان األلماني، نجلیزيروبرت هوك اإل-ب

  نجلیزيهوك اإل روبرت، براون االسكتلندي، ، لوفنهوك الهولندي، شفان األلماني - ج

 براون االسكتلندي، شفان األلماني، نجلیزيروبرت هوك اإل، لوفنهوك الهولندي -د
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  یتكون االنقسام المتساوي في الخالیا من مجموعة من األطوار وهي على الترتیب-38

   - أ
  

    - ب

  - ج

 -د

   ؟أي العبارات اآلتیة غیر صحیحة -39

   .حیوانیة بأعداد كبیرة وحجوم صغیرةتتواجد الفجوات في الخالیا ال-أ

  .تتواجد الفجوات في الخلیة الحیوانیة بأعداد صغیرة وحجوم كبیرة-ب

   .تتواجد الفجوات في الخالیا النباتیة بأعداد قلیلة وحجوم كبیرة - ج

  .تكسب الفجوات الخالیا النباتیة القوة واالمتالء-د
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   ؟أي العبارات التالیة غیر صحیحة-40

   .صبغة الكلوروفیلعلى  ي البالستیدات الخضراءتحتو -أ

   .تكسب البالستیدات الملونة األزهار والثمار األلوان المختلفة-ب

  .تقوم البالستدات الخضراء بعملیة البناء الضوئي - ج

  .تقوم البالستیدات الملونة بتخزین النشا والدهون والبروتین -د

  ؟المنصف أي األشكال اآلتیة صحیحة في االنقسام-41

  

  

  

  

  

  أ                                               ب                      

  

  

  

  

  

 ج                                                  د                    

   ؟أي العبارات اآلتیة خاطئة، تتمیز الخالیا باختالف أشكالها-42

      ؟زلیة الشكلخالیا العضالت الملساء مغ-أ

   ؟خالیا النباتات مضلعة-ب

  ؟ا لها شكل ثابتیمیباأل- ج

  ؟البرامیسیوم له شكل ثابت-د
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   :الخالیا النباتیة أكثر قوة وامتالء من الخالیا الحیوانیة ألنها-43

  أجسام حالة بكثرة .على  تحتوي- ب          أجسام غولجي  بكثرة .على  تحتوي-أ

 میتوكندریا بكثرة.على  تحتوي- د           یة كبیرة .فجوة عصار على  تحتوي- ج

   ظتكثر األجسام الحالة في خالیا الدم البیضاء التي تهاجم البكتیریالماذا  -44

  لتشكل شبكة للنقل- ب             ألنها تعتبر مراكز لتخزین الطاقة-أ

 إنزیمات لهضم المواد العضویة ألنها تحتوي على- د                       لتقوم ببناء البروتینات- ج

  :مائة ملیون مرة في المجهر ىتصل قوة التكبیر إل-45

                          
  أ                                                ب                   

                               
  د                     ج                                             
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   :تكثر المیتوكندریا في خالیا الكبد والهدف من ذلك-46

  ألنها تعتبر مراكز لتخزین الطاقة-ب    ألنها تحتوي على إنزیمات لهضم المواد العضویة -أ

 لتقوم ببناء البروتینات في الخلیة-د              لتشكل شبكة للنقل بین األجزاء الخلویة- ج

أنصحه ، في أحد المرضى (مرض فیروسي) طبیب أن یكشف عن وجود شلل األطفال أراد-47
   :باستخدام المجهر

 لكترونياإل- التشریحي                  د-الضوئي           ج - المركب             ب-أ

  :ـمیبا أنصحه بأراد باحث اكتشاف أهمیة النواة في الخلیة وقام بإحضار األ-48

  میبا نزع النواة من األ- ب                        في الماءیبا وضع األم-أ

 القیام بتكثیر األمیبا - د           وضع األمیبا في بیئة غذائیة مناسبة- ج

:   یكون عدد الكروموسومات في بتالتهاًا،كروموسوم 20خلیة جنسیة في متك زهرة تحتوي على-49

 30- د                     10- ج              40- ب            20-أ

    :الشكل الذي له دور مهم في انقسام الخلیة وتكوین خیوط المغزل هو-50

              
  ب                       أ                                        

                       
  د       ج                                                        
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  السؤال 
  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  اإلجابة 

                      أ

                      ب

                      ج

                      د

  السؤال 
  20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  اإلجابة 

                      أ

                      ب

                      ج

                      د

  السؤال 
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                      ب
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  السؤال 
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  السؤال 
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                      أ
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  )  5ملحق رقم( 

  اإلجابة النموذجیة الختبار مهارات ما وراء المعرفة

  رمز اإلجابة  رقم الفقرة  رمز اإلجابة  رقم الفقرة

  ج  26  ج  1

  د  27  ج  2

  د  28  أ  3

  ب  29  أ  4

  ج  30  ب  5

  ج  31  أ  6

  أ  32  أ  7

  ج  33  ج  8

  أ  34  ب  9

  ب  35  ج  10

  ب  36  ب  11

  أ  37  د  12

  ج  38  د  13

  ب  39  ب  14

  د  40  أ  15

  ب  41  ب  16

  ج  42  أ  17

  ج  43  ج  18

  د  44  أ  19

  د  45  ج  20

  ب  46  ب  21

  د  47  د  22

  ب  48  د  23

  ج  49  أ  24

  ج  50  أ  25
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  )6ملحق رقم (

دلیل المعلم لتدریس الوحدة األولى من كتاب العلوم للصف الثامن الجزء األول باستخدام المدخل 
  البصري المكاني.

  

  المقدمة:
وهو المصباح الذي نبصر في ضوئه ، مفتاح الذي نفتح به أبواب الحیاةیعتبر العلم هو ال

وحیث أن المعلم هو الركن األساسي والجسر الذي تعبر ، كل عیوب الحاضر لنحقق آمال المستقبل
علیه المعرفة والقیم والمهارات إلى األجیال لذلك فانه من الجدیر به أن یحیط باالستراتیجیات 

المدخل البصري المكاني وذلك لما یشهده عصرنا الحالي من تطورات هائلة  والمداخل الحدیثة مثل
في مجال التكنولوجیا والمعلومات واالتصاالت مما جعل المعلومات واالكتشافات الحدیثة تتالحق 
تالحقا سریعا یعجز العقل البشري والسیما عقل المتعلم عن مسایرة كل جدید وحدیث في كافة 

  العلوم.

دلیل المعلم إلى مساعدة معلم العلوم في تدریس الوحدة األولى (الخلیة ) من  ویهدف إعداد
كالمدخل البصري المكاني بحیث تم  ؛إلحدى المداخل الحدیثة كتاب العلوم الفصل األول وفقاً 

وقد سعت الباحثة من خالل إعداد ، ستراتیجیةلهذه اال تصمیم المادة التعلیمیة بأسلوب مناسب وفقاً 
الوحدة وفق المدخل البصري  المكاني إلى معرفة أثر استخدام هذا المدخل على تنمیة دروس هذه 

  لبات الصف الثامن األساسي.ابالعلوم لدى ط بعض مهارات ما وراء المعرفة

  إعداد دلیل المعلم باستخدام المدخل البصري المكاني

لعلوم للصف الثامن الجزء قامت المعلمة بإعداد دلیل المعلم لتدریس وحدة (الخلیة ) من كتاب ا
  األول باستخدام المدخل البصري المكاني وذلك في ضوء:

  مراجعة الكتابات واألدبیات التربویة ذات الصلة بموضوع المدخل البصري المكاني. –

  استطالع الدراسات والبحوث السابقة المتعلقة بموضوع المدخل البصري المكاني. –
  ویتكون دلیل المعلم مما یلي:

  لمعلم .مقدمة ل

  أهداف دلیل المعلم.

  نبذة عن المدخل البصري المكاني. –
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  خطوات المدخل البصري المكاني. –

  األهداف العامة للوحدة موضوع الدراسة. –

  تحدید األهداف السلوكیة لكل درس. –

  الخطة الزمنیة لتدریس الوحدة موضوع الدراسة. –

  خطط الدروس. –

  :مقدمة للمعلم

لمكاني إلى رفع قدرة المتعلم على فهم المفاهیم المكانیة تهدف إستراتیجیة المدخل البصري ا
وتذكر المعلومات وفهم المفاهیم العلمیة المجردة التي تحتاج إلى عملیات تخیل وٕابصار من 

حیث یعتمد على الخبرة السابقة الموجودة في البنیة المعرفیة والتي یحدث لها عملیتا ، المتعلم
  التمثیل والمواءمة.

  لمعلم:أهداف دلیل ا

  ترى الباحثة أن بإمكان هذا الدلیل إفادة المعلم فیما یلي:

  تحدید األهداف التعلیمیة السلوكیة المراد تحقیقها وصیاغتها بشكل صحیح. –

تحدید األنشطة التعلیمیة التعلمیة المناسبة للمحتوى العلمي مع مراعاة الزمن والجانب  –
  العقلي للطالب.

  األنشطة المتعددة.تحدید األدوات الالزمة لتنفیذ  –

  تحدید أسالیب التقویم المناسبة للتعرف على مدى تحقق األهداف التعلیمیة. –

  تدریس موضوعات الوحدة بإتباع خطوات المدخل البصري المكاني. –

  تحدید الخطة الزمنیة المناسبة لتنفیذ الدروس. –

  
  نبذة عن المدخل البصري المكاني:

م یعتمد على الخبرة السابقة الموجودة في البنیة المدخل البصري المكاني هو مدخل للتعلی
المعرفیة والتي یحدث لها عملیتا التمثیل والمواءمة الستیعاب الخبرة الجدیدة من خالل بعض 
الوسائل والمواد التعلیمیة المعینة لتوضیح هذه الخبرة مثل استخدام المتشابهات وخرائط المفاهیم 

  رب العلمیة وبناء النماذج. والرسوم البیانیة والتخطیطیة والتجا
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فاألشكال البصریة مهمة لتمثیل المعرفة لیس فقط كأدوات إرشادیة وتربویة ولكن كسمات تربط 
  التفكیر والتعلم. 

  ویعتمد المدخل البصري المكاني على ثالثة أنواع من التخیل:
  :وهو التخیل في توضیح الظاهرة العلمیة . التخیل البصري -1

:وهو التركیز على المفاهیم المكانیة في الموضوع والتي من خاللها یتخیل عتخیل فكرة الموضو -2
  المتعلم محاور الموضوع.

  بلال وهو استخدام المتشابهات لتوضیح الظاهرة أو المفهوم المجرد لتوضیحه. التخیل المجازي -2

  ني:آلیة التدریس بالمدخل البصري المكا

 تحدید الخلفیة للمتعلمین والتعلم السابق. -1

 ض مجموعة من األنشطة البصریة .عر  -2

 تحدید المطلوب من األنشطة البصریة المكانیة. -3

 تزوید الطالب ببعض المعلومات . -4

 .إیجاد العالقات بین المفاهیم العلمیة والمفاهیم المكانیة التي یتضمنها الشكل البصري -5

 . العالقات السابقةعلى  استنتاج عالقات جدیدة من الشكل بناء -6

  . لمفاهیم العلمیة المجردةالتوصل لفهم ا -7
  األهداف العامة للوحدة موضوع الدراسة:

  یتتبع مراحل اكتشاف الخلیة وأجزائها . –

  یعدد بنود نظریة الخلیة ویفسرها. –

  یذكر أنواع المجاهر وأهمیتها في اكتشاف الخلیة وأجزائها. –

  یوضح كیفیة استعمال المجهر الضوئي. –

  یحضر شرائح نباتیة وحیوانیة. –

  هرًا بسیًطا.یصمم مج –

یقدر جهود العلماء في التوصل إلى معرفة تركیب الخلیة وأجزائها وتطویر صناعة  –
  المجاهر.
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  یقارن بین الخالیا من حیث الشكل والحجم. –

  یصف أجزاء الخلیة وعضیاتها وتركیب كل منها ووظیفته. –

  یقارن بین الخلیة النباتیة والحیوانیة من حیث التركیب. –

  التي یحدث فیها كل من االنقسام المتساوي واالنقسام المنصف.یحدد أنواع الخالیا  –

  یوضح أهمیة كل من االنقسامین ونتائجه. –

  یقدر عظمة الخالق(سبحانه وتعالى). –

  یتتبع أطوار االنقسام المتساوي والتغیرات في كل طور. –

  یقارن بین الخالیا النباتیة والحیوانیة من حیث مراحل االنقسام المتساوي. –

  ذج لعملیة االنقسام المتساوي.یصمم نما –
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  دروس دلیل المعلم باستخدام المدخل البصري المكاني الوحدة األولى (الخلیة) 
  للصف الثامن األساسي.

  

  الفصل األول : المجهر والخلیة
  1عدد الحصص:        الدرس األول:  مراحل اكتشاف الخلیة

  األهداف السلوكیة :

  یوضح مفهوم الخلیة  -1

  علماء في اكتشاف الخلیة یتتبع جهود ال -2

  یذكر بنود نظریة الخلیة -3
، الكتاب الوزاري، LCDجهاز عرض ، : صور توضیحیة لخالیا مختلفةالوسائل التعلیمیة

  الطباشیر بنوعیه

تحدید الخلفیة والتعلم 
  التقویم  األنشطة والفعالیات باستخدام المدخل البصري  السابق

یقوم المعلم بمناقشة 
 على الطالب للتعرف

خبرتهم السابقة من 
خالل طرح بعض 

  األسئلة :

ما هي أصغر وحدة 
  بنائیة في المادة؟

  

ما هي أصغر وحدة  
بنائیة في أجسام 

  الكائنات الحیة؟

  

  

یقوم المعلم بعرض عرض مجموعة من األنشطة البصریة : 
  مجموعة من األنشطة البصریة وهي

 : عمل خارطة مفاهیمیة توضح الموجودات)1نشاط بصري (
سطح األرض تنقسم إلى كائنات حیة وجمادات ثم وحدة على 

  بناء كل منها .

  

 أكمل: تنقسم الموجودات
- سطح األرض إلىعلى 

  -------و -----

  

  

  ما وحدة بناء المادة ؟

  

  

  اء الكون؟ما وحدة بن

  

  

  

الموجودات على 
سطح األرض

جمادات

الذرة

كائنات حیة

الخلیة

 وحدة بنائھا
 وحدة بنائھا
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تحدید الخلفیة والتعلم 
  التقویم  األنشطة والفعالیات باستخدام المدخل البصري  السابق

:یتم عرض مقطع فیدیو كمدخل للخلیة یوضح )2نشاط بصري(  
  الوحدة البنائیة األساسیة في أجسام الكائنات الحیة.

:یتم عرض مجموعة من الصور لخالیا )3نشاط بصري (
عرضي لنبات  مقطع، خلیة نباتیة، مختلفة (خلیة حیوانیة

  مبیا)األ، خالیا لكرات الدم الحمراء  ، البصل

  
: یتم تقدیم المتشابه للخلیة حیث یتم تشبیه )4نشاط بصري (

  الخلیة بحجر البناء ویتم مناقشة أوجه الشبه واالختالف بینهما. 

  حجر البناء  الخلیة
  أوجه الشبه

هي وحدة التركیب في جسم 
  الكائن الحي .

  
لتركیب في حائط هي وحدة ا

  المنزل
  حجر البناء له أشكال متعددة  الخلیة لها أشكال متعددة

  أوجه االختالف
  الخلیة خلقها اهللا عز وجل 

  
  حجر البناء من صنع البشر

الخلیة تقوم بالوظائف الحیویة 
  من تغذیة ونمو وتنفس...

حجر البناء ال یقوم 
  بالوظائف الحیویة.

  یة السابقة یتم :من خالل عرض األنشطة البصر 

  

ما وحدة التركیب 
والوظیفة في جسم الكائن 

  الحي؟

  

  

  ما المقصود بالخلیة؟

  

  

  من أكون:

صنع مجهرا  ----- .1
  مكونًا من عدستین.

صاغا نظریة  ---- .2
  الخلیة.

  

  

  

  عدد بنود نظریة الخلیة.
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تحدید الخلفیة والتعلم 
  التقویم  األنشطة والفعالیات باستخدام المدخل البصري  السابق

: یحدد المعلم المطلوب من هذه األشكال تحدید المطلوب
وحدة البناء األساسیة في الكائنات على  البصریة وهو التعرف

الحیة باإلضافة إلى تتبع المراحل التي مر بها اكتشاف الخلیة 
  ومعرفة بنود نظریة الخلیة.

الطالب :  یقوم المعلم بتزوید تزوید الطالب ببعض المعلومات
ببعض المعلومات حیث* یتم توضیح أن أجسام الكائنات الحیة 
تتكون من وحدات بناء أساسیة تسمي الخلیة وهي وحدة البناء 

  والوظیفة .

* أن هذه الخالیا تختلف في أشكالها وحجومها وذلك حسب 
  وظیفتها .

*أن هناك كائنات حیة تتكون أجسامها من خلیة واحدة فقط 
ة الخلیة وأخرى تتكون أجسامها من خالیا تسمي كائنات وحید

  كثیرة تسمى عدیدة الخالیا.

*أن اكتشاف الخلیة مر عبر مجموعة من المراحل على ید 
  العدید من العلماء  .

إیجاد العالقات بین المفاهیم العلمیة والمفاهیم المكانیة التي 
: حیث یتم توضیح ترتیب الخالیا یتضمنها الشكل البصري

  أماكن واختالفها في أماكن أخرى مثال ذلك: ها فيهوتشاب

  ترتیب الخالیا كما في المقطع العرضي لنبات البصل •

تشابه الخالیا في أماكن واختالفها في أماكن أخرى  •
كخالیا الدم الحمراء متشابهه والخالیا العصبیة 

  .متشابهه...

أن كل خلیة في جسم الكائنات الحیة تقوم بجمیع  •
  بناء وهدم وتنفس ونمو وتغذیة  العملیات الحیویة من

العالقات السابقة على  استنتاج عالقات جدیدة من الشكل بناءً 
:حیث یقوم التالمیذ بمساعدة المعلم باستنتاج عالقات جدیدة 

  مبنیة على عالقات سابقة مثال ذلك:

  

  

  

  

  

  

ما المقصود بوحدة 
  الوظیفة؟
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تحدید الخلفیة والتعلم 
  التقویم  األنشطة والفعالیات باستخدام المدخل البصري  السابق

  خالیا البصل تشبه جدران البناء.

وذات فمنها مغزلیة وأخرى مضلعة  أشكالهاتختلف الخالیا في 
  شكل ثابت وذات شكل غیر ثابت.

: من خالل إجراء التوصل لفهم المفاهیم العلمیة المجردة 
الخطوات السابقة عندها سیصل المعلم مع الطالب إلى مفهوم 

  الخلیة ومراحل اكتشافها.

  

  

  التقویم الختامي : 

  دة البناء لعناصر المواد المختلفة؟ما  وح

..........................................................................................  

  ما المقصود بوحدة الوظیفة؟

..........................................................................................  

  الخلیة . عدد بنود نظریة

1-........................................  

2-........................................  

3-........................................  
  : من أكون

  مكونًا من عدسة واحدة.  صنع مجهراً  ..................... -1

  رة بلوط بمجهره.فحص قطعة فلین من قشرة شج..................... -2

  صاغا نظریة الخلیة ...................... -3

  أول من شاهد النواة. ..................... -4

  شاهد النواة في خالیا حیوانیة متنوعة ...................... -5
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  أكمل العبارات اآلتیة :

  الحي........................هي وحدة التركیب والوظیفة في جسم الكائن  -1

  تتركب جمیع الكائنات الحیة من ............................أو أكثر. -2

أطلق علیه ، معتماً  فوجد بداخل الخالیا جسماً ، ................فحص ورق نبات السحلب-3
  النواة.

  
  )10) من الكتاب الوزاري ص(1حل السؤال (الواجب البتیي:
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  2دد الحصص :ع          الدرس الثاني :المجهر الضوئي
  

  األهداف السلوكیة:                                                    

  یعدد أجزاء المجهر الضوئي .                              -1

  یحدد العالقة بین تطور المجاهر واكتشاف الخلیة . -2

  یذكر بعض أنواع المجاهر.  -3

  یحسب قوة تكبیر المجهر الضوئي . -4

  .مجهریة بواسطة المجهر الضوئيیشاهد شرائح -5

  

 LCDجهاز عرض ، صور توضیحیة لبعض المجاهر الضوئیة، : مجهر ضوئيالوسائل التعلیمیة
، أغطیة شرائح، شرائح زجاجیة، ملقط، محلول یود، ماء مقطر، سكین، بصلة، شرائح جاهزة، 

  الطباشیر بنوعیه.، الكتاب الوزاري

  التقویم  ة والفعالیات باستخدام المدخل البصرياألنشط  تحدید الخلفیة والتعلم السابق

یقوم المعلم بمناقشة الطالب 
خبرتهم السابقة من على  للتعرف

  خالل طرح بعض األسئلة :

أصغر وحدة بنائیة في جسم  ما
  الكائن الحي؟

  أكتب اسم المصطلح العلمي: 

مكون  صنع مجهراً .......  -1
  من عدسة واحدة. 

فحص قطعة فلین .......  -2
  ن قشرة شجرة بلوط بمجهره.م

صاغا نظریة ............. -3
  الخلیة .

  

یقوم عرض مجموعة من األنشطة البصریة : 
  المعلم بعرض مجموعة من األنشطة البصریة وهي

: یتم عرض جهاز المجهر )1نشاط بصري (
  الضوئي أمام الطالب .

  
  

  

األداة التي یمكن من  ما
خاللها یمكن مشاهدة 

  الخلیة؟

  

  

  

  ما المقصود بالمجهر؟
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  التقویم  ة والفعالیات باستخدام المدخل البصرياألنشط  تحدید الخلفیة والتعلم السابق

  عدد بنود نظریة الخلیة

  ما المقصود بوحدة الوظیفة؟

  

: یتم عرض مجموعة من الصور )2صري (نشاط ب
  التوضیحیة لمجاهر ضوئیة متنوعة.

 

 
  

  عدد بعض أنواع 

  المجاهر؟
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  التقویم  ة والفعالیات باستخدام المدخل البصرياألنشط  تحدید الخلفیة والتعلم السابق

: یتم عمل خارطة مفاهیمیة )3نشاط بصري (
  توضح أنواع المجاهر .

یتم تقدیم المتشابه حیث یتم ): 4نشاط بصري (
تشبیه المجهر بعین اإلنسان ویتم مناقشة أوجه الشبه 

  واالختالف بینهما. 

  

  عین اإلنسان  يالمجهر الضوئ
  أوجه الشبه :

تستخدم في رؤیة األشیاء 
  الدقیقة

تستخدم في رؤیة 
  األجسام المختلفة

تحتاج إلى مصدر   . یحتاج إلى مصدر ضوئي
  .ضوئي

یتكون من مكونات متعددة 
، الذراع، (األسطوانة

  المنضدة...)

تتكون من مكونات 
، متعددة(الصلبة

  .الشبكیة)، المشیمیة
  :أوجه االختالف

  ن صنع البشر.المجهر م
العین خلقها اهللا عز 

  وجل 
یمكن التحكم في قوة التكبیر 

  فیه.
ال یمكن التحكم في 

  قوة التكبیر فیها.
  

) من 3)و(2یتم تنفیذ النشاط(): 5نشاط بصري (
طریقة استعمال ، )9و( )8الكتاب الوزاري ص(

  المجهر الضوئي وتحضیر شرائح نباتیة.

وظیفة كل من في  ما 
  المجهر الضوئي:

  المجمع:

  الضابط الصغیر:

  الذراع:

  الحجاب الحدقي:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أنواع المجاھر

المجھر التشریحي
المجھر 

اإللكتروني

المجھر 
اإللكتروني النافذ

المجھر 
اإللكتروني الماسح

المجھر الضوئي

المجھر الضوئي 
المركب

المجھر الضوئي 
البسیط
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  التقویم  ة والفعالیات باستخدام المدخل البصرياألنشط  تحدید الخلفیة والتعلم السابق

:وهو  األشكال البصریة تحدید المطلوب من هذه
أهم األجزاء المكونة للمجهر تمهیدًا على  التعرف
كیفیة استخدامه وحساب قوي التكبیر على  للتعرف

  فیه.

: من خالل  تزوید المتعلمین ببعض المعلومات
أهم األجزاء  على  المناقشة والشرح یتم التعرف

  المكونة للمجهر الضوئي. 

ل البصري وبین إظهار العالقات بین مكونات الشك
حیث یتم  المفاهیم المكانیة التي یتضمنها الشكل:

توضیح عالقة كل جزء في الشكل بوظیفته التي 
  یؤدیها مثال ذلك:

  الذراع: هو الدعامة المستخدمة في حمل المجهر.

  المنضدة : توضع علیها الشریحة.

على  تثبیت الشریحةعلى  الضاغطان: یعمالن
  سطح المنضدة .

على  قات جدیدة من الشكل بناءً استنتاج عال
:حیث یقوم التالمیذ بمساعدة العالقات السابقة 

المعلم باستنتاج عالقات جدیدة مبنیة على عالقات 
  سابقة مثال ذلك:

المجهر الضوئي سمي بهذا االسم العتماده على 
  الضوء كمصدر.

العدسة العینیة سمیت بهذا االسم ألننا ننظر من 
  مراد رؤیتها.خاللها إلى األجسام ال

: من خالل التوصل لفهم المفاهیم العلمیة المجردة 
إجراء الخطوات السابقة عندها سیصل المعلم مع 

الضوئي وأهم األجزاء  الطالب إلى مفهوم المجهر
  المكونة له وحساب قوى التكبیر فیه.

  

احسب قوة التكبیر في 
المجهر الضوئي علمًا 
بأن قوة تكبیر العدسة 

  مرة؟ 100الشیئیة 
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  التقویم الختامي :
  لمجاهر ؟عدد أنواع ا

  

وقوة تكبیر  10  ×ن قوة تكبیر العدسة العینیة بأاحسب قوة التكبیر في المجهر الضوئي علماً 
  ؟  40 ×العدسة الشیئیة  

  

  اكتب اسم المفهوم العلمي الدال على العبارات اآلتیة:

قرص مثبت أسفل المنضدة بواسطته یتم التحكم بكمیة الضوء المار  .................... -1
 ة.للعدس

 سطواني في المجهر وتحمل في أعالها العدسة العینیة.اإل................... هي الجزء  -2

 .................... توضع علیها الشریحة وفي مركزها فتحة تسمح بنفاذ الضوء . -3

 
  :ما وظیفة كل مما یأتي في المجهر الضوئي

  ب الحدقيالحجا - 2الضابط الكبیر                                     -1

  العدسة العینیة -4الضابط الصغیر                                    -3

  

  :            اكتب ما تشیر إلیه األرقام التالیة 

1 -  ....................... 2 -  ----------------  

3 -  .......................4 -  ----------------  

5 -  .......................6 -  --- -------------    

7 -.........................8 -  ----------------  

  )10) من الكتاب الوزاري ص(2، 3حل السؤال (الواجب البتیي:
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  1عدد الحصص:                      الدرس الثالث :المجهر االلكتروني     
  

  األهداف السلوكیة:

 لكتروني .یعدد استخدامات المجهر اإل -1

 لكتروني والمجهر الضوئى.لمجهر اإلیقارن بین ا -2

 یحضر شرائح نباتیة وحیوانیة .     -3

  
الطباشیر ، LCDجهاز عرض ، : صور توضیحیة لبعض المجاهر اإللكترونیةالوسائل التعلیمیة

  بنوعیه.

تحدید الخلفیة والتعلم 
  السابق

  التقویم  األنشطة والفعالیات باستخدام المدخل البصري

لطالب یقوم المعلم بمناقشة ا
خبرتهم السابقة على  للتعرف

من خالل طرح بعض 
  األسئلة :

  اكتب اسم المفهوم العلمي:

عجلة كبیرة تستخدم لرفع -1
سطوانة أو خفضها اإل

مسافة 
  كبیرة(...............)

قطعتان معدنیتان -2
تستخدمان لتثبیت 
الشریحة على 
  المنضدة(..............)

عدسة توضع في الجزء -3
العلوي 

  سطوانة(...........)لال

  یتم عرض مجموعة من األنشطة البصریة :

: یتم عمل خارطة مفاهیمیة توضح أنواع )1نشاط بصري (
  المجاهر.

  

  

  

  

أنواع بعض عدد 
  المجاهر؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أنواع المجاھر

المجھر 
التشریحي

المجھر اإللكتروني

المجھر اإللكتروني 
النافذ

المجھر اإللكتروني 
الماسح

المجھر الضوئي

المجھر الضوئي 
المركب

المجھر الضوئي 
البسیط
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تحدید الخلفیة والتعلم 
  السابق

  التقویم  األنشطة والفعالیات باستخدام المدخل البصري

: یتم عرض مجموعة من الصور )2نشاط بصري (
  التوضیحیة لمجاهر الكترونیة  متنوعة.

  

.

 
  

ر المجهیتم تقدیم المتشابه حیث یتم تشبیه ): 3نشاط بصري (
لكتروني بالمجهر الضوئي ویتم مناقشة أوجه الشبه اإل

  واالختالف بینهما. 
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تحدید الخلفیة والتعلم 
  السابق

  التقویم  األنشطة والفعالیات باستخدام المدخل البصري

  

  المجهر الضوئي  لكترونيالمجهر اإل 
  أوجه الشبه

  .من صنع اإلنسان  .من صنع اإلنسان
یستخدم لرؤیة األشیاء 

  .الدقیقة
یستخدم لرؤیة األشیاء 

  .الدقیقة
یحتوي على عدسات بقوى 

  تكبیر مختلفة.
عدسات یحتوي على 

  بقوى تكبیر مختلفة.
  أوجه االختالف

 یستخدم االلكترونات بدالً 
  .من الضوء

یستخدم الضوء 
  .كمصدر

  قوة تكبیره منخفضة.  .قوة تكبیره عالیة جداً 
  

 :وهو التعرف تحدید المطلوب من هذه األنشطة البصریة
  أهم استخدامات المجهر االلكتروني ومقدار تكبیره.على 

  

: یقوم المعلم بتزوید  ن ببعض المعلوماتتزوید المتعلمی
  الطالب  ببعض المعلومات :

  لكترونات بدال من الضوء.* المجهر اإللكتروني یستخدم اإل

لكتروني یستخدم لرؤیة الكائنات الدقیقة * المجهر اإل
  كالفیروسات ولرؤیة أجزاء الخلیة بأبعادها الثالث.

إلى مائة  لكتروني قد تصل* قوة التكبیر في المجهر اإل
  ملیون مرة. 

إظهار العالقات بین مكونات الشكل البصري وبین المفاهیم 
حیث یتم توضیح عالقة كل  المكانیة التي یتضمنها الشكل:

  جزء في الشكل بوظیفته التي یؤدیها مثال ذلك:

  لكترونات.المدفع اإللكتروني:یقوم بدفع اإل

  غرفة العینة :لوضع العینة بداخلها.

  

قارن بین المجهر 
لكتروني والمجهر اإل

من حیث  الضوئي
األشعة الساقطة 
والحجم وقوة التكبیر 
وعدد األبعاد التي 

  ترى بها األشیاء؟

  

  

  

  

  

  

ما أهم استخدامات 
  لكتروني؟المجهر اإل
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تحدید الخلفیة والتعلم 
  السابق

  التقویم  األنشطة والفعالیات باستخدام المدخل البصري

  

العالقات على  قات جدیدة من الشكل بناءً استنتاج عال
:حیث یقوم التالمیذ بمساعدة المعلم باستنتاج السابقة 

  عالقات جدیدة مبنیة على عالقات سابقة مثال ذلك:

لكتروني تم اكتشافه بعد اكتشاف المجهر المجهر اإل
  الضوئي.

، لكتروني كبیر الحجم مقارنة بالمجهر الضوئيالمجهر اإل
  عالیة جدًا. وله قوة تكبیر

: من خالل إجراء التوصل لفهم المفاهیم العلمیة المجردة 
الخطوات السابقة عندها سیصل المعلم مع الطالب إلى 

  لكتروني وأهم استخداماته.اإلمفهوم المجهر 

  

  

علل :سمي المجهر 
بهذا  لكترونياإل

  االسم.

  

  

  

  التقویم الختامي:

  : أي نوع من المجاهر تستخدم لفحص ودراسة

  نواة خلیة بصل .-1

  لدم الحمراء.خالیا ا-2

  الفیروسات.-3

  األجزاء الدقیقة للخلیة.-4

  

  :تسمیة المجهر االلكتروني بهذا االسم.علل

  تأخر العلماء في رؤیة الخلیة بأبعادها الثالث.
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  قارن بین المجهر الضوئي والمجهر االلكتروني من حیث

  الحجم.-أ

  مقدار التكبیر.-ب

  األشعة الساقطة .- ج

  األجسام.األبعاد التي ترى بها -د

  

  )10) من الكتاب الوزاري ص(4حل السؤال (الواجب البتیي:
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  الفصل الثاني :الخلیة و أجزاؤها
  1عدد الحصص:      الدرس األول: أشكال الخالیا وحجومها

  األهداف السلوكیة:

  یصنف الخالیا حسب أشكالها.- 1

  یصنف الخالیا حسب حجومها . -2

 یفسر تنوع الخالیا في حجومها.  -3

  یفسر تنوع الخالیا في أشكالها. -4  

جهاز عرض ، : صور توضیحیة لبعض الخالیا المختلفة في أشكالها وحجومهاالوسائل التعلیمیة
LCD  ،الطباشیر بنوعیه.، الكتاب الوزاري  

  

  التقویم  األنشطة والفعالیات باستخدام المدخل البصري  تحدید الخلفیة والتعلم السابق

یقوم المعلم بمناقشة 
على  ب للتعرفالطال

خبرتهم السابقة من خالل 
  طرح بعض األسئلة :

  ما المقصود بالخلیة ؟
  

ما هي األداة المستخدمة 
  في رؤیة الخلیة؟

  

ي أنواع المجاهر یستخدم أ
لرؤیة أدق التفاصیل في 

  الخلیة؟

  

  یتم عرض مجموعة من األنشطة البصریة :

 : یتم عمل خارطة مفاهیمیة توضح أشكال)1نشاط بصري (
  الخالیا.

  

  

  علل:

تتمیز الخالیا باختالف 
أشكالها ......وضحي 

  ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أشكال الخالیا

شكل غیر 
ثابت

األمیبا

شكل ثابت

البرامیسیوم

مضلعة

الخالیا 
النباتیة

مغزلیة

خالیا 
العضالت 

الملساء
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  التقویم  األنشطة والفعالیات باستخدام المدخل البصري  تحدید الخلفیة والتعلم السابق

  العبارات اآلتیة: أكمل

الذي یحدد شكل -1
  الخلیة هو ...........

تختلف الخالیا في -2
  أشكالها و............

تعتبر ......أطول -3
الخالیا، 

  بینما.....أكبرها حجما.

تعتبر األمیبا من -4
الشكل  الخالیا ذات

........  

یتم عمل خارطة مفاهیمیة توضح حجوم  ):2نشاط بصري (  
  الخالیا

  

: یتم عرض مجموعة من الصور التوضیحیة )3نشاط بصري (
  لخالیا متنوعة في أشكالها وحجومها.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حجوم الخالیا

متناھیة في 
الصغر

الجلد

كبیرة الحجم

بیض 
الطیور
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  التقویم  األنشطة والفعالیات باستخدام المدخل البصري  تحدید الخلفیة والتعلم السابق

 
  

 
  

:وهو تصنیف  تحدید المطلوب من هذه األنشطة البصریة
  التنوع.الخالیا حسب أشكالها وحجومها وتفسیر هذا 

: یقوم المعلم  بتزوید  تزوید المتعلمین ببعض المعلومات
  :الطالب ببعض المعلومات حیث أن

  *الذي یحدد شكل الخلیة هو الجدار الخلوي.

  *هناك خالیا مغزلیة مثل خالیا العضالت الملساء.

  *هناك خالیا مضلعة مثل الخالیا النباتیة .

ي الصغر ال ترى هناك خالیا كبیرة الحجم وأخرى متناهیة ف
  بالعین المجردة وثالثة طویلة.

إظهار العالقات بین مكونات الشكل البصري وبین المفاهیم 
حیث یتم توضیح عالقة تنوع  المكانیة التي یتضمنها الشكل:

  الخالیا في أشكالها بوظیفتها التي تؤدیها مثال ذلك:

  علل..

تمتاز الخالیا -1
  العصبیة بطولها.

خالیا الجلد متناهیة -2
  في الصغر.



 ـــ  187ـــ  
 

  التقویم  األنشطة والفعالیات باستخدام المدخل البصري  تحدید الخلفیة والتعلم السابق

  خالیا الجلد متناهیة في الصغر لتقوم بوظیفة الحمایة. -1

  یا العصبیة تمتاز بطولها لنقل السیاالت العصبیة.الخال -2

العالقات السابقة على  استنتاج عالقات جدیدة من الشكل بناءً 
: حیث یقوم التالمیذ بمساعدة المعلم باستنتاج عالقات جدیدة 

  مبنیة على عالقات سابقة مثال ذلك:

  خالیا البصل متشابهه.

  الیا الدم الحمراء متشابهه أیضا.خ

: من خالل إجراء لفهم المفاهیم العلمیة المجردة التوصل 
الخطوات السابقة عندها سیصل المعلم مع الطالب إلى تصنیف 

  الها وحجومها وتفسیر هذا التنوع.الخالیا حسب أشك

  التقویم الختامي:

  ارطة مفاهیمیة توضح أشكال الخالیا.ارسم خ 

  
  تأمل الصور المعروضة ثم أجب عن األسئلة التالیة: 

  
  



 ـــ  188ـــ  
 

  أكمل العبارات التالیة بكلمات مناسبة:

  تختلف الخالیا المتنوعة من حیث  ............... والشكل . -1

ومنهــا المضــلعة  تختلــف الخالیــا المتنوعــة فــي شــكلها فمنهــا المغزلیــة مثــل خالیــا .............. -2
  ................. مثل ............ومنها من لیس لها شكل محدد مثل

  أكبر الخالیا حجمًا هي ..................وأطولها................. -3
 .علل.

 توجد فروق واختالفات في الحجم والشكل بین الخالیا المتنوعة. -1

.............................................................................  

 تمتاز الخالیا العصبیة بطولها. -2

.........................................................................  

 .خالیا الجلد متناهیة في الصغر -3

................................................................  
  )21) من الكتاب الوزاري ص(1حل السؤال ( الواجب البتیي:
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  1عدد الحصص :          الدرس الثاني:مكونات الخلیة
  األهداف السلوكیة:

 یعدد مكونات الخلیة. -1

 یستنتج أهمیة الغشاء البالزمي. -2

  یذكر مكونات الغشاء البالزمي. -3
، صور توضیحیة للغشاء البالزمي، : صور توضیحیة لخالیا (حیوانیة و نباتیة)الوسائل التعلیمیة

الكتاب ، ماء مقطر، صحن، ) دبوس2كأس فارغة عدد (، )2بیضة عدد(، LCDجهاز عرض 
 الطباشیر بنوعیه.     ، الوزاري

  التقویم  األنشطة والفعالیات باستخدام المدخل البصري  تحدید الخلفیة والتعلم السابق

یقوم المعلم بمناقشة 
على  الطالب للتعرف

خبرتهم السابقة من خالل 
  ألسئلة :طرح بعض ا

أصغر وحدة بنائیة في  ما
  جسم الكائن الحي؟

  ما المقصود بالخلیة؟

  یتم عرض مجموعة من األنشطة البصریة :

: یتم عمل خارطة مفاهیمیة توضح )1نشاط بصري (
  المكونات الرئیسیة للخلیة.

  
:یتم عرض مجموعة من الصور التوضیحیة )2نشاط بصري (

  لغشاء البالزمي.لخالیا متنوعة ویتم اإلشارة إلى ا

  أكمل :

تتكون الخلیة من ثالث 
مكونات أساسیة 
هي........و.........و..

...........  

  

  

  

  

  مم تتركب الخلیة؟

  

  

  

  

  

الخلیة

سطح الخلیة النواة السیتوبالزم الغشاء 
البالزمي
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  التقویم  األنشطة والفعالیات باستخدام المدخل البصري  تحدید الخلفیة والتعلم السابق

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ـــ  191ـــ  
 

  التقویم  األنشطة والفعالیات باستخدام المدخل البصري  تحدید الخلفیة والتعلم السابق

قطع فیدیو یوضح تركیب م: یتم عرض )3نشاط بصري(
  ووظیفة الغشاء البالزمي.

یتم تقدیم المتشابه حیث یتم تشبیه الغشاء ): 4نشاط بصري (
البالزمي بالحارس في أى مؤسسة ویتم مناقشة أوجه الشبه 

  واالختالف بینهما .

  الحارس  الغشاء البالزمي
  بهأوجه الش

  وظیفته الحمایة.  وظیفته الحمایة.
یوجد في جمیع   یوجد في جمیع الخالیا.

  المؤسسات.
  أوجه االختالف

یتركب من مواد دهنیة 
  وبروتینیة.

من أجهزة وأنسجة یتركب 
  وأعضاءوخالیا.

ال یمكن رؤیته بالعین 
  المجردة.

یمكن رؤیته بالعین 
  المجردة.

) من الكتاب الوزاري 4یتم تنفیذ نشاط (): 5نشاط بصري (
  ).14صفحة (

:وهو التعرف  تحدید المطلوب من هذه األنشطة البصریة
على أهم المكونات األساسیة للخلیة باإلضافة إلى استنتاج 

  أهمیة الغشاء البالزمي.  

: یقوم المعلم بتزوید  تزوید المتعلمین ببعض المعلومات
  الطالب ببعض المعلومات حیث أن

  یحیط بالخلیة. غشاء رقیق جداً  *الغشاء البالزمي

*یتكون غشاء الخلیة من طبقتین من الدهن الفسفوري یرتبط 
بهما جزئیات من البروتین وجزئیات من مركب بروتین 

  الكربوهیدرات تسمى الكربوهیدرات المخاطیة.

*الغشاء البالزمي یعمل على حمایة الخلیة وحفظ السیتوبالزم 
  خلیة.وتنظیم دخول المواد من والى ال

  

  اكتب اسم المفهوم العلمي:

رقیق یحیط غشاء 
  بالخلیة...............

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مم یتركب الغشاء 
  البالزمي؟

  

وظیفة الغشاء  ما 
  البالزمي؟

  

ما المقصود بالنفاذیة 
  االختیاریة؟
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  التقویم  األنشطة والفعالیات باستخدام المدخل البصري  تحدید الخلفیة والتعلم السابق

إظهار العالقات بین مكونات الشكل البصري وبین المفاهیم 
حیث یتم توضیح مفهوم  المكانیة التي یتضمنها الشكل:

  .خلوي والعوامل التي تعتمد علیها.النفاذیة االختیاریة للجدار ال

العالقات على  استنتاج عالقات جدیدة من الشكل بناءً 
معلم باستنتاج عالقات :حیث یقوم التالمیذ بمساعدة الالسابقة 

جدیدة مبنیة على عالقات سابقة مثال ذلك: الغشاء البالزمي 
یحیط بالخلیة لیتالءم مع وظیفته التي یؤدیها وهي الحمایة 

  وتنظیم دخول وخروج المواد من والى الخلیة.

  

: من خالل إجراء التوصل لفهم المفاهیم العلمیة المجردة 
علم مع الطالب إلى معرفة الخطوات السابقة عندها سیصل الم

أهم المكونات األساسیة للخلیة باإلضافة إلى استنتاج أهمیة 
  .الغشاء البالزمي

  

  

ما هي العوامل التي تؤثر 
  على النفاذیة االختیاریة؟

  

  التقویم الختامي:

  :أكمل ما یأتي

  ..........و...................یتكون الغشاء البالزمي من مواد........-1

  یتصف الغشاء البالزمي بأنه غشاء...............یحیط بالخلیة.-2

تتركب الخلیة من ثالث مكونات أساسیة -3
  هي:...............و.........................و...................

  .و...................یعمل الغشاء البالزمي على...................و..................
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 اكتب اسم المفهوم العلمي:

 غشاء رقیق یحیط بالخلیة...............

  ما المقصود بالنفاذیة االختیاریة؟

...........................................................................  

  العوامل التي تؤثر على النفاذیة االختیاریة؟ ما 

.......................................................................... 

  

  ما المقصود بالغشاء البالزمي؟وما تركیبه؟ وما وظیفته؟الواجب البتیي:
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  1عدد الحصص :                    الدرس الثالث: مكونات السیتوبالزم
  الشبكة اإلندوبالزمیة

  

  األهداف السلوكیة:

  .یعرف السیتوبالزم -1

  یبین أهمیة الشبكة اإلندوبالزمیة. -2

 یحدد دور الرایبوسومات في الخلیة. -3

  
صور توضیحیة للشبكة ، : صور توضیحیة لبعض الخالیا(حیوانیة و نباتیة)الوسائل التعلیمیة

  الطباشیر بنوعیه.، الكتاب الوزاري،  LCDجهاز عرض ، اإلندوبالزمیة

 

  التقویم  عالیات باستخدام المدخل البصرياألنشطة والف  تحدید الخلفیة والتعلم السابق

یقوم المعلم بمناقشة 
على  الطالب للتعرف

خبرتهم السابقة من خالل 
  طرح بعض األسئلة :

  :أكمل

تتكون الخلیة من ثالث 
مكونات أساسیة 
هي.......و......و.......

........  

  

یتكون الغشاء البالزمي 
  من..............و.......

  

  یتم عرض مجموعة من األنشطة البصریة :

یتم عرض مجموعة من الصور التوضیحیة  ):1نشاط بصري (
  لخالیا حیوانیة ونباتیة ویتم اإلشارة إلى الشبكة اإلندوبالزمیة علیها.

  

  

 
  

  أكمل:

یتكون السیتوبالزم -1
من تراكیب غشائیة 
معلقة في سائل یسمى 

................  

  

یعد السیتوبالزم -2
  لحدوث  وسطًا مالئماً 

..............  

  
من أهم العضیات 

وجودة في السیتوبالزم الم
..و........... .........

  و..............
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  التقویم  عالیات باستخدام المدخل البصرياألنشطة والف  تحدید الخلفیة والتعلم السابق

  الزميیعمل الغشاء الب

  ....... .و.......وعلى...

  

  

: یتم عرض مجموعة من الصور التوضیحیة )2نشاط بصري (
بالزمیة ویتم التفریق بین الشبكة اإلندوبالزمیة الخشنة للشبكة اإلندو 

و الشبكة اإلندوبالزمیة الناعمة بناًء على وجود أو غیاب 
  الرایبوسومات .

  

  

 

  

  

  

  

  

قارن بین الشبكة 
اإلندوبالزمیة الخشنة 
والشبكة اإلندوبالزمیة 
الناعمة بناًء على وجود 
الرایبوسومات والمواد 

  التي تكونها كل منهما.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ما المقصود بالشبكة 
  اإلندوبالزمیة ؟
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  التقویم  عالیات باستخدام المدخل البصرياألنشطة والف  تحدید الخلفیة والتعلم السابق

  

  

  

  

  
ح تركیب ووظیفة قطع فیدیو یوضم: یتم عرض )3نشاط بصري(

  ندوبالزمیة.وأنواع الشبكة اإل

الشبكة تم تشبیه یتم تقدیم المتشابه حیث ی): 4نشاط بصري (
ندوبالزمیة بشبكة المیاه المنزلیة  ویتم تشبیه الرایبوسومات اإل

  بالمصنع ویتم مناقشة أوجه الشبه واالختالف لكل منهما على حدة.

  شبكة المیاه المنزلیة  الشبكة اإلندوبالزمیة
  أوجه الشبه

هي شبكة من األكیاس والقنوات 
  والحویصالت.

هي شبكة من الخراطیم 
  .زلیةالمن

تشكل شبكة للنقل بین األجزاء 
  .الخلویة

  .تشكل شبكة لنقل المیاه

  أوجه االختالف
  .من صنع اإلنسان  .من خلق اهللا عز وجل 

  یمكن رؤیتها بالعین المجردة.  .ال یمكن رؤیتها بالعین المجردة
  

  

  

قوم به ما الدور الذي ت
الرایبوسومات في 

  الخلیة؟

  

  

  

  

  

أكمل: من وظائف 
  الشبكة اإلندوبالزمیة

  .........و............

  

ما الدور الذي تقوم به 
األنزیمات في جسم 

  اإلنسان؟
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  التقویم  عالیات باستخدام المدخل البصرياألنشطة والف  تحدید الخلفیة والتعلم السابق
  

وهو بیان أهمیة الشبكة  :تحدید المطلوب من هذه األنشطة البصریة
یة باإلضافة إلى تحدید دور الرایبوسومات التي تنتشر اإلندوبالزم

  علیها .

: یقوم المعلم بتزوید الطالب  تزوید المتعلمین ببعض المعلومات
  .ببعض المعلومات

*الشبكة اإلندوبالزمیة شبكة من القنوات واألكیاس والحویصالت 
  تصل الغشاء البالزمي بالغالف النووي.

اإلندوبالزمیة حبیبات صغیرة *ینتشر على جزء من سطح الشبكة 
  تسمى الرایبوسومات.

توجد الرایبوسومات  متصلة بالشبكة اإلندوبالزمیة المحببة أو *
  .مبعثرة في السیتوبالزم

الحتوائها لبناء البروتینات في الخلیة تشكل الرایبوسومات مصنعاً  *
  .على اإلنزیمات الالزمة لتفاعالت تكوین البروتین

دوبالزمیة الخشنة على بناء البروتینات بینما * تعمل الشبكة اإلن
  تعمل الشبكة اإلندوبالزمیة الناعمة على بناء الدهون والكربوهیدرات.

إظهار العالقات بین مكونات الشكل البصري وبین المفاهیم المكانیة 
حیث یتم توضیح الوظائف الي تقوم بها  التي یتضمنها الشكل:

ءم مع تركیبها فهي تكسب الخلیة الشبكة اإلندوبالزمیة والتي تتال
الدعامة وتشكل شبكة للنقل بین األجزاء الخلویة من جهة وبین 
الخلیة والبیئة الخارجیة من جهة أخرى فهي تعمل كنظام موصل 

  داخل الخلیة.

العالقات السابقة على  استنتاج عالقات جدیدة من الشكل بناءً 
عالقات جدیدة مبنیة :حیث یقوم التالمیذ بمساعدة المعلم باستنتاج 

على عالقات سابقة مثال ذلك: أن الشبكة اإلندوبالزمیة تأخذ شكل 
الشبكة لتتالءم مع وظیفتها التي تؤدیها.وهي تعمل على زیادة 

  مساحة االتصال بین الغالف النووي وسیتوبالزم الخلیة .
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  التقویم  عالیات باستخدام المدخل البصرياألنشطة والف  تحدید الخلفیة والتعلم السابق

  

: من خالل إجراء الخطوات التوصل لفهم المفاهیم العلمیة المجردة 
قة عندها سیصل المعلم مع الطالب إلى أهمیة الشبكة الساب

  اإلندوبالزمیة و تحدید دور الرایبوسومات التي تنتشر علیها.

  

  التقویم الختامي: 

  أكمل :

ر الشبكة االندوبالزمیة عبارة عن شبكة من ........... و ........... و ........... ینتش-1
  على جزء من سطحها ..............

بینما تعمل الشبكة ، ..........ندوبالزمیة الخشنة على بناء ............تعمل الشبكة اإل-2
  ندوبالزمیة الناعمة على بناء................و.................اإل

  ندوبالزمیة بین الغشاء ........... والغشاء ............اإلتصل الشبكة -3

  ...............نها..........و.................و....من أهم وظائف الشبكة اإلندوبالزمیة أ-4

  الدور الذي تقوم به الرایبوسومات في الخلیة هو...................-5
  

  اكتب اسم المفهوم العلمي:

  یتوسول..... سائل هالمي لزج یتكون من تراكیب غشائیة معلقة في سائل یسمى الس........-1

  ........شبكة من القنوات واألكیاس والحویصالت تصل الغشاء البالزمي الغالف النووي....-2

  .................سائل یتكون من ماء یحوي أمالحا ومواد كیمیائیة أخرى.-3

  .................تنظم معظم التفاعالت واألنشطة التي تتم داخل الخلیة.-4

  ندوبالزمیة .تنتشر على جزء من سطح الشبكة اإل ت  صغیرة.................حبیبا-5
  

  علل:

  .  ومتانةً  ندوبالزمیة الخلیة دعامةً ُتكسب الشبكة اإل -1
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 ندوبالزمیة شبكة نقل ممتازة داخل الخلیة وبین الخالیا المتجاورة .ُتعد الشبكة اإل -2

  ما الفرق بین السیتوبالزم والسیتوسول؟

 ...............................................................  

  ما الدور الذي تقوم به األنزیمات في جسم اإلنسان؟
.................................................................  

  ندوبالزمیة؟وما وظیفتها؟ما المقصود بالشبكة اإلالواجب البتیي:
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  1عدد الحصص :    سیتوبالزم   الدرس الرابع: تابع مكونات ال
  المایتوكندریا)، األجسام الحالة، (أجسام جولجي

  

  األهداف السلوكیة:

  یصف تركیب أجسام جولجي. -1

 یذكر وظیفة أجسام جولجي. -2

 یفسر تسمیة أجسام جولجي بهذا االسم. -3
 

صور توضیحیة ألجسام ، : صور توضیحیة لبعض الخالیا(حیوانیة و نباتیة)الوسائل التعلیمیة
  .الطباشیر بنوعیه، الكتاب الوزاري،  LCDجهاز عرض ، جولجي

 

  التقویم  األنشطة والفعالیات باستخدام المدخل البصري  تحدید الخلفیة والتعلم السابق

یقوم المعلم بمناقشة 
على  الطالب للتعرف

خبرتهم السابقة من خالل 
  طرح بعض األسئلة :

  أكمل:

من أهم العضیات 
زم الموجودة في السیتوبال

................و.......
  ....... و..............

  

یعد السیتوبالزم وسطًا 
  ......لحدوث  مالئماً 

  

  األنشطة البصریة :یتم عرض مجموعة من 

: یتم عرض مجموعة من الصور التوضیحیة )1نشاط بصري (
  لخالیا حیوانیة ونباتیة ویتم اإلشارة إلى أجسام جولجي علیها.

  

  
  

  

سام مم تتركب أج
  جولجي؟
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  التقویم  األنشطة والفعالیات باستخدام المدخل البصري  تحدید الخلفیة والتعلم السابق

من وظائف الشبكة  
  اإلندوبالزمیة

................و.......
............  

تقوم أجسام جولجي 
بتعدیل تركیب البروتینات 
المصنعة في 

...................  

  

  
  

  

: یتم عرض مجموعة من الصور التوضیحیة )2نشاط بصري (
  ألجسام جولجي.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لماذا سمیت 
أجسام جولجي 

  بهذا االسم؟
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  التقویم  األنشطة والفعالیات باستخدام المدخل البصري  تحدید الخلفیة والتعلم السابق

  

ة قطع فیدیو یوضح تركیب ووظیفم: یتم عرض )3نشاط بصري(
  .أجسام جولجي

یتم تقدیم المتشابه حیث یتم تشبیه أجسام ): 4نشاط بصري (
جولجي بالمعلم في الفصل ویتم مناقشة أوجه الشبه واالختالف 

  بینهما .

  المعلم في الفصل  أجسام جولجي
  أوجه الشبه

یعدل تركیب البروتینات 
  المصنعة في الرایبوسومات.

  
یعدل إجابات وتصورات 

  .صلالطالب في الف
  من صنع اهللا عز وجل.  من صنع اهللا عز وجل.
    أوجه االختالف
    .ال یرى بالعین المجردة 

  .ال یرى بالعین المجردة
  الیابسة.على  یوجد  .یسبح في سائل السیتوسول

  

:وهو معرفة تركیب  تحدید المطلوب من هذه األنشطة البصریة
  أجسام جولجي ووظیفتها و سبب تسمیتها بهذا االسم.

یقوم المعلم بتزوید الطالب  تزوید المتعلمین ببعض المعلومات
  ببعض المعلومات.

  

*تتركب أجسام جولجي من مجموعة من التراكیب الغشائیة على 
  شكل حزمة من أكیاس منبسطة.

توجد أجسام جولجي في الخلیة الحیوانیة مركزة أعلى النواة بینما 
  ن السیتوبالزم.توجد في الخلیة النباتیة في مناطق متفرقة م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الدور الذي ما 
تقوم به أجسام 
جولجي في 

  الخلیة؟

  

  أكمل
تنشأ أجسام 

لجي من جو 
تنفصل حویصالت 

  ....عن .
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  التقویم  األنشطة والفعالیات باستخدام المدخل البصري  تحدید الخلفیة والتعلم السابق

*تقوم أجسام جولجي بتعدیل تركیب البروتینات المصنعة في 
  الرایبوسومات وٕاعدادها بشكلها النهائي.

تنشأ أجسام جولجي من حویصالت تنفصل عن أجزاء من 
  الشبكة اإلندوبالزمیة

إظهار العالقات بین مكونات الشكل البصري وبین المفاهیم 
حیث یتم توضیح الوظیفة التي  المكانیة التي یتضمنها الشكل:

تقوم بها أجسام جولجي وهي تعدیل تركیب البروتینات المصنعة 
  في الرایبوسومات.

العالقات السابقة على  استنتاج عالقات جدیدة من الشكل بناءً 
:حیث یقوم التالمیذ بمساعدة المعلم باستنتاج عالقات جدیدة 

لجي توجد مبنیة على عالقات سابقة مثال ذلك: أنأجسام جو 
بالقرب من الشبكة اإلندوبالزمیة لتعدل تركیب البروتینات 

  المصنعة في الرایبوسومات.

 

: من خالل إجراء التوصل لفهم المفاهیم العلمیة المجردة 
الخطوات السابقة عندها سیصل المعلم مع الطالب إلى تصنیف 

  الخالیا حسب أشكالها وحجومها وتفسیر هذا التنوع.
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  األجسام الحالة

  األهداف السلوكیة:

  .یشرح وظیفة األجسام الحالة
 

صور توضیحیة لألجسام ، : صور توضیحیة لبعض الخالیا(حیوانیة و نباتیة)الوسائل التعلیمیة
  الطباشیر بنوعیه.، الكتاب الوزاري،  LCDجهاز عرض ، الحالة

 

  التقویم  األنشطة والفعالیات باستخدام المدخل البصري  تحدید الخلفیة والتعلم السابق

یقوم المعلم بمناقشة 
على  الطالب للتعرف

خبرتهم السابقة من خالل 
  طرح بعض األسئلة :

  اكتب اسم المفهوم العلمي:

مجموعة من التراكیب 
الغشائیة على شكل حزمة 

مرتبة من أكیاس منبسطة و 
  .....ترتیبًا متوازیًا........

  

حبیبات دقیقة صغیرة  -2
تنتشر على جزء من  جداً 

سطح الشبكة 
  ...ندوبالزمیة.....اإل
  

نوات شبكة من الق-3
واألكیاس  تصل الغشاء 
البالزمي بالغالف 

  النووي.......

  

  یتم عرض مجموعة من األنشطة البصریة :

: یتم عرض مجموعة من الصور )1نشاط بصري (
التوضیحیة لخالیا حیوانیة ونباتیة ویتم اإلشارة إلى 

  األجسام الحالة علیها.

  

 
  

  

  

  

كیف تعمل األجسام الحالة 
على هضم المواد 

  العضویة؟

  

  

فكر :ماذا تتوقع أن یحدث 
للخلیة إذا تلف غشاء 
الجسم الحال؟وهل یحدث 

  مثل ذلك في الخلیة؟
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  التقویم  األنشطة والفعالیات باستخدام المدخل البصري  تحدید الخلفیة والتعلم السابق

ة تنظم معظم األنشط
خل دا ووالتفاعالت

  ....الخلیة...

  

  

  

  

قطع فیدیو یوضح م: یتم عرض )2نشاط بصري (
  تركیب ووظیفة األجسام الحالة.

یتم تقدیم المتشابه حیث یتم تشبیه ): 3نشاط بصري (
أجسام األجسام الحالة بالجهاز الهضمي ویتم مناقشة 

  أوجه الشبه واالختالف بینهما .

  الجهاز الهضمي  األجسام الحالة
  أوجه الشبه

إنزیمات  یحتوي على
  لهضم المواد العضویة .

یحتوي على إنزیمات 
  .لهضم المواد

تستفید الخلیة من النواتج 
  .كمصدر غذاء

تستفید جمیع األعضاء 
  .من هضم الطعام

  أوجه االختالف
ال یمكن  صغیرة جداً 

  .رؤیتها 
  كبیرة نسبیاً 

یسبح في سائل یسمى 
  .السیتوسول

یسبح في سائل یسمى 
  الدم.

  

:وهو  مطلوب من هذه األنشطة البصریةتحدید ال
  شرح وظیفة األجسام الحالة.

: من خالل  تزوید المتعلمین ببعض المعلومات
المناقشة والشرح وعرض األنشطة البصریة یتم تزوید 

  الطالب ببعض المعلومات.

األجسام الحالة هي أجسام حویصلیة یحاط كل منها 
  بغشاء.

ي في الخلیة تعتبر األجسام الحالة الجهاز الهضم
حیث تعمل على تحلیل المواد الغذائیة المعقدة إلى 

وٕابادة ، ي الخلیةفمواد بسیطة صالحة لالستعمال 
  األشیاء الضارة بالخلیة مثل المیكروبات والسموم.

  اكتب اسم المفهوم العلمي:

تشكل الجهاز الهضمي في 
  الخلیة................
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األجسام الحالة تقوم بتجمیع اإلنزیمات الهاضمة من 
الخلیة لحمایة نفسها من الهضم الذاتي وعند موت 

  هذه اإلنزیمات وتتحلل الخلیة. الخلیة تتحرر

إظهار العالقات بین مكونات الشكل البصري وبین 
حیث یتم  المفاهیم المكانیة التي یتضمنها الشكل:

توضیح تسمیة األجسام الحالة بهذا االسم الحتوائها 
على اإلنزیمات الهاضمة في الخلیة وبالتالي لها القدرة 

  على التحلیل والتفكیك.

على  جدیدة من الشكل بناءً  استنتاج عالقات
: یقوم التالمیذ بمساعدة المعلم العالقات السابقة 

سابقة باستنتاج عالقات جدیدة مبنیة على عالقات 
لة شكل الحویصلة التي خذ األجسام الحامثال ذلك:تأ

نزیمات لتتالءم مع وظیفتها وهي تحلیل تحتوي على إ
 المواد العضویة وتحتوي بعض الخالیا على أجسام

حالة أكثر من غیرها من الخالیا وذلك لتتالءم مع 
الدور الذي تؤدیه.حیث تكثر األجسام الحالة في خالیا 

  الدم البیضاء التي تهاجم البكتیریا.

: من خالل التوصل لفهم المفاهیم العلمیة المجردة 
إجراء الخطوات السابقة عندها سیصل المعلم مع 

  ة.ب إلى شرح وظیفة األجسام الحالالطال

  

  

  

  

  

  

  



 ـــ  207ـــ  
 

  المیتوكندریا

  األهداف السلوكیة :

  یذكر وظیفة المیتوكندیا؟-1

  یشرح كیفیة إنتاج الطاقة في المیتوكندریا.-2

 
صور توضیحیة ، : صور توضیحیة لبعض الخالیا(حیوانیة و نباتیة)الوسائل التعلیمیة

  الطباشیر بنوعیه، الكتاب الوزاري،  LCDجهاز عرض ، للمیتوكندریا

 

  التقویم  استخدام المدخل البصرياألنشطة والفعالیات ب  تحدید الخلفیة والتعلم السابق

یقوم المعلم بمناقشة الطالب 
خبرتهم السابقة على  للتعرف

من خالل طرح بعض 
  األسئلة :

  اكتب اسم المفهوم العلمي:

تشكل الجهاز الهضمي في 
  الخلیة................

  اكمل:

یتكون السیتوبالزم من 
لتراكیب مجموعة من ا

الغشائیة من 
....و....أهمها......و......

...تشكل الجهاز .....و
  الهضمي في الخلیة.

: یتم عرض مجموعة من الصور )1نشاط بصري (
التوضیحیة لخالیا حیوانیة ونباتیة ویتم اإلشارة إلى 

  المیتوكندریا علیها.

  
  

  
  

الدور الذي تقوم  ما
به المیتوكندریا في 

  الخلیة؟
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 یتم عرض مجموعة من الصور ):2نشاط بصري (
  التوضیحیة.

  
  

ضح تركیب قطع فیدیو یو م:یتم عرض )3نشاط بصري(
  .لمیتوكندریااووظیفة 

  

یتم تقدیم المتشابه حیث یتم تشبیه ): 4نشاط بصري (
  المیتوكندریا بمحطة الكهرباء ویتم مناقشة أوجه الشبه 

  واالختالف بینهما .

  
تنتج  كیف

  اقة؟المیتوكندریا الط
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  محطة الكهرباء  المیتوكندریا
  أوجه الشبه

وظیفتها إنتاج الطاقة 
  الالزمة للخلیة .

وظیفتها إنتاج الطاقة 
  .ربائیةالكه

تحدث داخلها تفاعالت 
كیمیائیة إلنتاج الماء وغاز 
  ثاني أكسید الكربون وطاقة 

تحدث داخلها تفاعالت 
  إلنتاج الطاقة الكهربائیة.

  أوجه االختالف
  .من صنع اإلنسان  .خلقها اهللا عز وجل 

ال یمكن رؤیتها بالعین 
  .المجردة

ال یمكن رؤیتها بالعین 
  المجردة.

  

:وهو بیان  وب من هذه األنشطة البصریةتحدید المطل
  أهمیة المیتوكندریا في الخلیة.

: من خالل  تزوید المتعلمین ببعض المعلومات
المناقشة والشرح وعرض األنشطة البصریة یتم تزوید 

  الطالب ببعض المعلومات.

ضیات سیتوبالزمیة كرویة هي عالمیتوكندریا *
 أواسطوانیة الشكل. 

بغشاءین أحدهما خارجي واآلخر *تحاط المیتوكندریا 
في داخله و ینثني الغشاء الداخلي عدة ثنیات یعرف كل 

تعمل على زیادة السطح و ) Cristaواحدة منها بالثنیة ( 
  الداخلي للمیتوكوندریا.

*یتم في المیتوكوندریا إنتاج المركب الكیمیائي ثالثي 
)فهي مركز إلنتاج الطاقة ATP)فوسفات االدینوسین(

  .ATP)ا في( وتخزینه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  علل:

یوجد تعاریج على 
السطح الداخلي 

  للمیتوكندریا.
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*المیتوكندریا لها القدرة على النمو واالنقسام دون 
  وDNA االعتماد على النواة وذلك الحتوائها على 

RNAالخاص بها.  

إظهار العالقات بین مكونات الشكل البصري وبین 
حیث یتم  المفاهیم المكانیة التي یتضمنها الشكل:

مهم  توضیح أن التركیب الغشائي للمیتوكندریا له دور
  في انتاج الطاقة.

العالقات على  استنتاج عالقات جدیدة من الشكل بناءً 
:حیث یقوم التالمیذ بمساعدة المعلم باستنتاج السابقة 

عالقات جدیدة مبنیة على عالقات سابقة مثال 
ذلك:تحتوي بعض الخالیا على میتوكندریا أكثر من 
غیرها من الخالیا وذلك لتتالءم مع الدور الذي 

  ه.حیث تكثرالمیتوكندریا في الخالیا العضلیة.تؤدی

: من خالل التوصل لفهم المفاهیم العلمیة المجردة 
إجراء الخطوات السابقة عندها سیصل المعلم مع 

  الطالب إلى معرفة وظیفة المیتوكندریا.

  

  علل:

تكثر عضیات 
المیتوكندریا في 
األنسجة العضلیة 

  والعصبیة

  

  التقویم الختامي:

  :أكمل

  العالم......................... إلىسمیت أجسام جولجي بهذا االسم نسبة -1

  ضیات المیتوكندریا في الخالیا ..................تكثر ع-2

  تنتج الطاقة في المیتوكندریا على شكل مركب ......................-3

  وظیفة األجسام الحالة في الخلیة ........................-4
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  من أكون:

  ...............أعتبر محطة لتولید الطاقة في الخلیة-1

  ز الهضمي في الخلیة..............الجها-2

  ..............أقوم بتعدیل تركیب البروتینات المصنعة في الرایبوسومات.-3

  ..............أشكل شبكة للنقل بین األجزاء الخلویة.-4

  

  :تكثر المیتوكندریا في الخالیا العضلیة .علل

.......................................................................  

  تكتر األجسام الحالة في خالیا الدم البیضاء التي تهاجم البكتیریا.

......................................................................  
  

  )21) من الكتاب الوزاري ص(2حل السؤال (الواجب البتیي:
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  1عدد الحصص :      الدرس الخامس: تابع مكونات السیتوبالزم   

  المریكزات)، الفجوات، ستیدات(البال

  األهداف السلوكیة:

  .یقارن بین أنواع البالستیدات

 
صور توضیحیة ، : صور توضیحیة لبعض الخالیا(حیوانیة و نباتیة)الوسائل التعلیمیة

  .الطباشیر بنوعیه، الكتاب الوزاري،  LCDجهاز عرض ، للبالستیدات

 

  التقویم  الیات باستخدام المدخل البصرياألنشطة والفع  تحدید الخلفیة والتعلم السابق

یقوم المعلم بمناقشة الطالب 
خبرتهم السابقة من على  للتعرف

  خالل طرح بعض األسئلة :

  

ما هو الدور الذي تقوم به كل 
  من  في الخلیة؟

  الـأجسام الحالة.-1

  الغشاءالبالزمي.2

  المیتوكندریا-3

  الشبكة اإلندوبالزمیة.-4

  أجسام جولجي.-5

  ایبوسوماتالر -6

  كیف تنتج المیتوكندریا الطاقة؟

  

علل نكثر األجسام الحالة في 
خالیا الدم البیضاء التي تهاجم 

  یتم عرض مجموعة من األنشطة البصریة :

یتم عرض مجموعة من الصور  ):1نشاط بصري (
التوضیحیة لخالیا نباتیة ویتم اإلشارة إلى البالستیدات 

 علیها.
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    البكتیریا.

: یتم عرض مجموعة من الصور )2بصري (نشاط 
التوضیحیة للبالستیدات.

 
  

  
  

 
  

قطع فیدیو یوضح تركیب م:یتم عرض )3نشاط بصري(
  ووظیفة وأنواع البالستیدات

یتم عمل خارطة مفاهیمیة توضح ): 4نشاط بصري (.
  أنواع البالستیدات.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قارن بین أنواع 
  البالستیدات من حیث 

  مكان وجودها-1

الصبغة التي -2 
  تحتویها 

  وظیفتها-3
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  أنواع البالستیدات

 
:وهو المقارنة  تحدید المطلوب من هذه األنشطة البصریة

  بین 

أنواع البالستیدات من حیث مكان وجودها والصبغة التي 
  تحتویها ووظیفتها.

: من خالل المناقشة  تزوید المتعلمین ببعض المعلومات
والشرح وعرض األنشطة البصریة یتم تزوید الطالب ببعض 

  المعلومات.

  *البالستیدات عضیات مستدیرة أوعدسیة أو قرصیة الشكل.

ثالث أنواع من البالستیدات تختلف عن بعضها *هناك 
  البعض حسب الصبغة التي تحتویها.

البالستیدات الخضراء :تحتوي على صبغة الكلوروفیل 
  الخضراء باإلضافة إلى صبغات أخرى.

یعزى اللون األخضر في األوراق و أجزاء أخرى من *
  .النبات إلى هذا النوع من البالستیدات

وهى بالستیدات تفتقر إلى وجود أي :لونالبالستیدات عدیمة ال*
  نوع من الصبغات وتعمل كمراكز لتخزین النشا والدهون.

وهى بالستیدات تحتوى على  * البالستیدات الملونة :
صبغات أى حمراء أو صفراء أو برتقالیة مثل التي یعزى 
لها اللون األحمر فى ثمرة الطماطم واللون البرتقالي في 

 الجزر.

  

  

  

  

  

  

  

اكتب اسم المفهوم 
  :العلمي

...................ت
قوم بخزن النشا 

  والدهون.

  

..........تقوم بعملیة 
  البناء الضوئي

  

............تكسب 
األزهار والثماراأللوان 

  المختلفة.

  

  

  

  

  

  

البالستیدات 
عدیمة اللون

 البالستیدات
الملونة

البالستیدات 
الخضراء
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قات بین مكونات الشكل البصري وبین المفاهیم إظهار العال
حیث یتم توضیح أن  المكانیة التي یتضمنها الشكل:

البالستیدات الخضراء توجد في األجزاء الخضراء في 
النباتات كاألوراق وأن البالستیدات الملونة توجد في األزهار 

  والثمار.

هناك نوع من البالستیدات تسمى البالستیدات األولیة وهذا 
النوع من البالستیدات یمكنه تكوین أي نوع من البالستیدات 
األخرىوأن البالستیدات الخضراء یمكن أن تتحول إلى ملونة 
كما في ثمار الطماطم حیث یتكسر الكلوروفیل ویتراكم 

  الكاروتین معطیها اللون األحمر.

العالقات على  استنتاج عالقات جدیدة من الشكل بناءً 
التالمیذ بمساعدة المعلم باستنتاج :حیث یقوم السابقة 

عالقات جدیدة مبنیة على عالقات سابقة مثال ذلك:یتم 
توضیح أن البالستیدات الخضراء هي أساس الحیاة على 
سطح األرض نظرًا الحتوائها على صبغة الكلوروفیل 

  الخضراء والضروریة لحدوث عملیة البناء الضوئي .

: من خالل إجراء دة التوصل لفهم المفاهیم العلمیة المجر 
الخطوات السابقة عندها سیصل المعلم مع الطالب إلى 

  معرفة أنواع البالستیدات والمقارنة بینهم . 

  

  

  
  

  

  علل:
البالستیدات الخضراء 
أكثر أنواع البالستیدات 

  أهمیة.
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  الفجوات

  األهداف السلوكیة:

  یوضح تركیب الفجوات. -1

  رن بین الخلیة النباتیة والخلیة الحیوانیة من حیث عدد الفجوات.یقا -2

  یذكر وظیفة الفجوات. -3
 

، صورة توضیحیة للفجوة، : صور توضیحیة لبعض الخالیا(حیوانیة و نباتیة)الوسائل التعلیمیة
  الطباشیر بنوعیه، الكتاب الوزاري،  LCDجهاز عرض 

 

  التقویم  الیات باستخدام المدخل البصرياألنشطة والفع  تحدید الخلفیة والتعلم السابق

یقوم المعلم بمناقشة الطالب 
خبرتهم السابقة من على  للتعرف

  خالل طرح بعض األسئلة :

  اكتب اسم المفهوم العلمي:

.تقوم بخزن النشا .........
  والدهون.

..........تقوم بعملیة البناء 
  الضوئي

تكسب األزهار .......
  .والثماراأللوان المختلفة

  یتم عرض مجموعة من األنشطة البصریة :

: یتم عرض مجموعة من الصور )1نشاط بصري (
التوضیحیة لخالیا حیوانیة ونباتیة ویتم اإلشارة إلى 

  الفجوات علیها.

  
  

 

  أكمل:

توجد الفجوات في الخالیا 
النباتیة 

بأعداد.........وحجوم....
....بینما توجد في الخالیا 

الحیوانیة 
  وحجوم......بأعداد......
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  التقویم  الیات باستخدام المدخل البصرياألنشطة والفع  تحدید الخلفیة والتعلم السابق

  

  یتم عرض صورة توضیحیة للفجوة ):2نشاط بصري (

 
  

یتم تقدیم المتشابه حیث یتم تشبیه ): 3نشاط بصري (
ت األمن ویتم مناقشة أوجه الشبه الفجوات بقوا

  واالختالف بینهما .

  األمنقوات   الفجوات
  أوجه الشبه

تتواجد في الخالیا 
  .الحیوانیة بأعداد كبیرة

  تكون بأعداد كبیرة
  

تكسب الخلیة النباتیة 
  القوة واالمتالء.

  تكسب الدولة القوة.

  أوجه االختالف
  ة.ترى بالعین المجرد  الترى بالعین المجردة.

تتواجد في الخالیا النباتیة 
بأعداد قلیلة وحجوم 
كبیرة.بینما تتواجد في 
الخالیا الحیواتیة بأعداد 

  كبیرة وحجوم صغیرة.

ال تتواجد في الخالیا وٕانما 
  تتواجد في الدول.

  

:وهو بیان  تحدید المطلوب من هذه األنشطة البصریة
باتیة تركیب الفجوات ووظیفتها والمقارنة بین الخلیة الن

  والخلیة الحیوانیة من حیث عدد الفجوات. 
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  التقویم  الیات باستخدام المدخل البصرياألنشطة والفع  تحدید الخلفیة والتعلم السابق

: من خالل  تزوید المتعلمین ببعض المعلومات
المناقشة والشرح وعرض األنشطة البصریة یتم تزوید 

  الطالب ببعض المعلومات.

*الفجوات هي تراكیب في السیتوبالزم تقوم بوظائف 
 مختلفة مثل: 

، بغاتتخزین النشا أو الدهون أو الماء أو بعض الص
  ، نقل إفرازات خلویة إلى خارج الخلیة

نقل مواد غذائیة من خارج الخلیة إلى داخلها عند 
  اقتراب هذه المواد من سطح الخلیة.

 السامة والمواد الخلویة الدفاعیة المركبات بها *یتراكم
  المعدنیة. والبلورات

إظهار العالقات بین مكونات الشكل البصري وبین 
حیث یتم  التي یتضمنها الشكل:المفاهیم المكانیة 

% من حجم 90توضیح أن الفجوات تشكل حوالي 
  الخلیة النباتیة وبالتالي فهي تكسبها القوة واالمتالء.

العالقات على  استنتاج عالقات جدیدة من الشكل بناءً 
:حیث یقوم التالمیذ بمساعدة المعلم باستنتاج السابقة 

مثال ذلك:یتم عالقات جدیدة مبنیة على عالقات سابقة 
توضیح أن الفجوات تحتوي بداخلها على مواد سامة 
وهي ال تؤثر على الخلیة طالما أنها بقیت داخل الخلیة 

  كلة األعشاب.وٕانما تحمیها من الحیوانات آ

: من خالل التوصل لفهم المفاهیم العلمیة المجردة 
إجراء الخطوات السابقة عندها سیصل المعلم مع 

الفجوات ومعرفة الوظیفة التي تقوم الطالب إلى تركیب 
  به في الخلیة.

  

  

  علل:

الخالیا النباتیة أكثر قوًة 
 وامتالًء من الخالیا

  الحیوانیة
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  المریكزات

  األهداف السلوكیة:

  یوضح تركیب المریكزات. -1

  یحدد دور المریكزات في الخلیة. -2
  

، صور توضیحیة للمریكزات، : صور توضیحیة لبعض الخالیا(حیوانیة و نباتیة)الوسائل التعلیمیة
  الطباشیر بنوعیه، الكتاب الوزاري،  LCDجهاز عرض 

  

  التقویم  األنشطة والفعالیات باستخدام المدخل البصري  تحدید الخلفیة والتعلم السابق

یقوم المعلم بمناقشة الطالب 
خبرتهم السابقة على  للتعرف

  من خالل طرح بعض األسئلة :

  

علل:الخالیا النباتیة أكثر قوًة 
  وامتالًء من الخالیا الحیوانیة .  

  

البالستیدات الخضراء أكثر 
  أنواع البالستیدات أهمیة.     

  عرض مجموعة من األنشطة البصریة : یتم

یتم عرض مجموعة من الصور التوضیحیة لخالیا  ):1نشاط بصري (
  حیوانیة ویتم اإلشارة إلى المریكزات علیها. 

 
  

ما المقصود 
  بالمریكزات؟

  

ما هو الدور الذي 
لمریكزات تقوم به ا
  في الخلیة؟

  

في أى أنواع الخالیا 
  تتواجد المریكزات؟
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  التقویم  األنشطة والفعالیات باستخدام المدخل البصري  تحدید الخلفیة والتعلم السابق

 
  

: یتم عرض مجموعة من الصور التوضیحیة )2نشاط بصري (

للمریكزات.

 
:وهو بیان أهمیة  تحدید المطلوب من هذه األنشطة البصریة

  لمریكزات في الخلیة.ا

: من خالل المناقشة والشرح  تزوید المتعلمین ببعض المعلومات
  وعرض األنشطة البصریة یتم تزوید الطالب ببعض المعلومات.

*المریكزات هي حبیبات دقیقة یوجد عادة اثنین منها بالقرب من 
  النواة.

  توجد في الخالیا الحیوانیة فقط وال توجد في الخالیا النباتیة.

  

  في تكوین خیوط  المغزل أثناء انقسام الخلیة. هاماً  *تلعب دوراً 
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  التقویم  األنشطة والفعالیات باستخدام المدخل البصري  تحدید الخلفیة والتعلم السابق

إظهار العالقات بین مكونات الشكل البصري وبین المفاهیم المكانیة 
حیث یتم توضیح تركیب المریكز وهو  التي یتضمنها الشكل:

  .اسطوانة جوفاء تتكون من خیوط بروتینیة تسمى انیبیبات دقیقة

العالقات السابقة على  من الشكل بناءً  استنتاج عالقات جدیدة
:حیث یقوم التالمیذ بمساعدة المعلم باستنتاج عالقات جدیدة مبنیة 
على عالقات سابقة مثال ذلك:یتم توضیح أن هذه األنابیب تتكون في 
مكان االحتیاج إلیها وال تنتقل إلى مكان آخر وتختفي عند انتهاء 

ریكزات في الخلیة وهو إرسال والدور الذي تقوم به الم، الغرض منها
  خیوط بروتینیة تسمى باألشعة المغزلیة.

: من خالل إجراء الخطوات التوصل لفهم المفاهیم العلمیة المجردة 
السابقة عندها سیصل المعلم مع الطالب إلى مفهوم المریكزات 

  وتحدید دورها في الخلیة.

  

  

  التقویم الختامي:

  أكمل :

 توجد البالستیدات في الخالیا ............... فقط.-1

  .................. النباتاتفيتكثر البالستیدات الخضراء -2
  ............تحتوي الفجوات في الخالیا النباتیة على...................و....-3

  تكسب الفجوات الخالیا النباتیة...............و.....................-4

  توجد الفجوات في الخالیا النباتیة بأعداد...........وحجوم..............-5

  توجد المریكزات في الخلیة .............. فقط  -6

  وظیفة المریكزات هي .................................-7
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  اكتب نوع البالستیدات التي تتوقع وجودها في كل من: 

  حبة البطاطا : .............................. -1

  بتالت زهر الیاسمین:  .......................... -2

  أوراق اللیمون: ..................... -3

  ثمار الزیتون: ........................ -4

  ...........ثمار البرتقال:  ................. -5

  
  قارن بین الخلیة النباتیة والخلیة الحیوانیة من حیث:

  عدد الفجوات التي تحتویها . -1

  حجم الفجوات التي تحتویها.      -2
  

  :علل

  الخالیا النباتیة أكثر قوًة وامتالًء من الخالیا الحیوانیة.   

...................................................................      ..  

  البالستیدات الخضراء أكثر أنواع البالستیدات أهمیة. 

   ............................................................................  

  
  )21) من الكتاب الوزاري ص(4حل السؤال (الواجب البتیي:
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  1عدد الحصص :          الدرس السادس :تابع مكونات الخلیة

  )(النواة
  

  األهداف السلوكیة:

 یبین أهمیة النواة. -1

 یعدد مكونات النواة. -2

 یوضح أهمیة النویة. -3

 یشرح أهمیة الكروماتین. -4

  یقارن بین الجدار الخلوي والغالف الخلوي. -5

  
، صور توضیحیة للنواة، : صور توضیحیة لبعض الخالیا(حیوانیة و نباتیة)الوسائل التعلیمیة

  .الطباشیر بنوعیه،  LCDجهاز عرض 
  

  التقویم  األنشطة والفعالیات باستخدام المدخل البصري  تحدید الخلفیة والتعلم السابق

یقوم المعلم بمناقشة 
على  الطالب للتعرف

خبرتهم السابقة من خالل 
  طرح بعض األسئلة :

عدد المكونات األساسیة 
  للخلیة؟

ما الدور الذي یقوم به كل 
  من في الخلیة:

  الفجوات. -1

  المریكزات . -2

ستیدات البال -3
  الملونة.

  

  یتم عرض مجموعة من األنشطة البصریة :

:یتم عرض مجموعة من الصور التوضیحیة )1نشاط بصري (
لخالیا حیوانیة ونباتیة ویتم اإلشارة إلى النواة علیها.

 

  أكمل:

دوج غالفمز .... ....-1
یحیط بالنواة وتخترقه ثقوب 

  عدیدة

النویة لها دور في بناء -2
..............  

.......هو سائل تسبح -3
  فیه مكونات النواة.

تعتبر النواة مركزًا -4
  ل.............في الخلیة.

تتكون النواة من أربع -5
مكونات أساسیة 

.....و.......و.....هي..
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  التقویم  األنشطة والفعالیات باستخدام المدخل البصري  تحدید الخلفیة والتعلم السابق

قارن بین الخلیة النباتیة 
والخلیة الحیوانیة من 

  حیث:

  عدد الفجوات.

  حجم الفجوات.     

  

تم عرض مجموعة من الصور التوضیحیة :ی)2نشاط بصري (

للنواة.

  
  

  

  

  

  

  .و.......
لشبكة تتكون ا- 6

تینیة الكروما
  .و........من........

  

ماذا یحدث للخلیة اذا 
  نزعت نواتها؟ولماذا؟

  

  علل:

عند إزالة النواة من خلیة 
األمیبا فإنها تموت بعد 

  فترة من الزمن.
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  التقویم  األنشطة والفعالیات باستخدام المدخل البصري  تحدید الخلفیة والتعلم السابق

یتم تقدیم المتشابه حیث یتم تشبیه النواة ):3نشاط بصري (
  بالدماغ ویتم مناقشة أوجه الشبه واالختالف بینهما .

  الدماغ  النواة
  أوجه الشبه

  خلقه اهللا  خلقها اهللا
یتحكم في جمیع أنشطة   تتحكم في جمیع أنشطة الخلیة.

  الجسم.
  بدونه یموت االنسان  بدونها تموت الخلیة

  أوجه االختالف
  كبیر نسبیاً   صغیرة جداً 

  یوجد داخل الجمجمة.  توجد داخل الخلیة

  

:وهو بیان أهمیة  تحدید المطلوب من هذه األنشطة البصریة
  النواة ومعرفة مكوناتها .

: من خالل المناقشة  تزوید المتعلمین ببعض المعلومات
ض األنشطة البصریة یتم تزوید الطالب ببعض والشرح وعر 
  المعلومات.

  تتكون النواة من أربع مكونات وهي:

الغالف النووي:یعمل على تنظیم مرور المواد بین النواة 
  والسیتوبالزم.

  السائل النووي:تسبح فیه مكونات النواة.

  النویة:لها دور مهم في بناء الرایبوسومات.

  هما البروتین والحمض النووي.الكروماتین:یتكون من مادتین 

إظهار العالقات بین مكونات الشكل البصري وبین المفاهیم 
حیث یتم توضیح األجزاء  المكانیة التي یتضمنها الشكل:

  مثال ذلك، المكونة للنواة ووظیفة كل جزء

الغالف النووي:غالف یحیط بالنواة وتخترقه ثقوب عدیدة ویعمل 
وسمي بالغالف ، نواة والسیتوبالزمعلى تنظیم مرور المواد بین ال
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  التقویم  األنشطة والفعالیات باستخدام المدخل البصري  تحدید الخلفیة والتعلم السابق

  ألنه یغلف ویحیط بالنواة.

  السائل النووي:محلول مائي یمأل تجویف النواة.

العالقات السابقة على  استنتاج عالقات جدیدة من الشكل بناءً 
:حیث یقوم التالمیذ بمساعدة المعلم باستنتاج عالقات جدیدة 

أن النواة هي مبنیة على عالقات سابقة مثال ذلك:یتم توضیح 
  مركز النشاطات الحیویة في الخلیة وبدونها تموت الخلیة.

: من خالل إجراء التوصل لفهم المفاهیم العلمیة المجردة 
الخطوات السابقة عندها سیصل المعلم مع الطالب إلى أهمیة 

  ة لها والدور الذي یؤدیه كل جزء.النواة ومعرفة األجزاء المكون

  التقویم الختامي:

  تعرف على أجزاء النواة التي تتصف بالصفات التالیة  :

بین النواة والسیتوبالزم. ....................غالف مزدوج ینظم مرور المواد 1
    .................... جسم كروي داخل النواة له دور في بناء الریبوسومات. 2

  .....................خیوط وحبیبات تتكون من البروتین والحمض النووي. 3

    ..................... خیوط سمیكة تظهر أثناء انقسام الخلیة.4

              مأل تجویف النواة......................سائل ی5

  ماذا یحدث للخلیة إذا نزعت نواتها؟ولماذا؟

..................................................................  
  قارن بین الخلیة النباتیة والخلیة الحیوانیة من حیث:

  الفجوات.-1

  البالستیدات.-2

  المریكزات.-3

  سطح الخلیة.-4

  )21) من الكتاب الوزاري ص(3، 5، 6ؤال (حل السالواجب البتیي:
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  الفصل الثالث : انقسام الخلیة
  الدرس األول: االنقسام المتساوي

  

  األهداف السلوكیة:

  .یوضح المقصود باالنقسام المتساوي -1

  .یبین أهمیة االنقسام المتساوي -2

  .یصف أطوار االنقسام المتساوي -3

  .الطور النهائي لالنقسام المتساويیقارن بین الخلیة النباتیة والخلیة الحیوانیة في  -4

  
، صور توضیحیة للنواة، : صور توضیحیة لبعض الخالیا(حیوانیة و نباتیة)الوسائل التعلیمیة

 الطباشیر بنوعیه،  LCDجهاز عرض 

  التقویم  األنشطة والفعالیات باستخدام المدخل البصري  تحدید الخلفیة والتعلم السابق

یقوم المعلم بمناقشة الطالب 
خبرتهم السابقة على  لتعرفل

من خالل طرح بعض 
  األسئلة :

  

  عدد بنود نظریة الخلیة.

  ما المقصود بكل من:

  النمو 

  التكاثر الجنسي

  التكاثر الالجنسي

  

كیف تتكاثر الخمیرة 
  والبكتیریا؟

  یتم عرض مجموعة من األنشطة البصریة :

: یتم عرض مقطع فیدیو یوضح أطوار )1نشاط بصري (
  ام المتساوي وعدد الخالیا الناتجة.االنقس

  

ما الهدف من االنقسام 
  المتساوي؟

  

  ما المقصود بالنمو؟
  

  عرف التكاثر؟
  

  ما هي أنواع التكاثر؟

  :ما المقصود بكل من

  التكاثر الجنسي.

  الالجنسي. التكاثر
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  التقویم  األنشطة والفعالیات باستخدام المدخل البصري  تحدید الخلفیة والتعلم السابق

  

  

  

  

  
  

  
  

یتم عرض مقطع فیدیو یوضح أطوار  ):2نشاط بصري (
  االنقسام المتساوي وعدد الخالیا الناتجة.

:یتم عرض مجموعة من النماذج التوضیحیة )3نشاط بصري (
  ألطوار االنقسام المتساوي.

:وهومعرفة مفهوم  تحدید المطلوب من هذه األنشطة البصریة
  االنقسام المتساوي وبیان أهمیته واألطوار التي یمر بها.

: یتم تزوید الطالب ببعض  تزوید المتعلمین ببعض المعلومات
  المعلومات.

إظهار العالقات بین مكونات الشكل البصري وبین المفاهیم 
حیث یتم توضیح تسمیة  المكانیة التي یتضمنها الشكل:

ألننا نحصل على خلیتان االنقسام المتساوي بهذا االسم وذلك 

  

  

أین یحدث االنقسام 
  المتساوي؟

ماذا یسمى الجامیت 
الذكري في االنسان 

  والحیوان؟

  

  

ماذا یسمى الجامیت 
األنثوي في االنسان 

  والحیوان والنبات؟

  

  

  

  

  

  

ما هي نتائج االنقسام 
  المتساوي؟

  

  

ما المقصود 
  بالكروموسوم؟

  



 ـــ  229ـــ  
 

  التقویم  األنشطة والفعالیات باستخدام المدخل البصري  تحدید الخلفیة والتعلم السابق

متساویتان مع الخلیة األصل في الشكل والتركیب وعدد 
ویتم توضیح التغیرات التي تحدث على الخلیة ، الكروموسومات

  في كل طور من أطوار االنقسام مثال ذلك:

  الطور التمهیدي:یكون تمهیدًا لحدوث أطوار االنقسام األخرى

  ات وسط الخلیة.الطور االستوائي:تستوي فیه الكروموسوم

الطور االنفصالي:ینفصل فیه السنترومیر في كل كروموسوم 
  مما یؤدي إلى انفصال الكروماتیدین.

  

العالقات السابقة على  استنتاج عالقات جدیدة من الشكل بناء
:حیث یقوم التالمیذ بمساعدة المعلم باستنتاج عالقات جدیدة 

  مبنیة على عالقات سابقة مثال ذلك:

النهائي ال یحدث تخصر في الخلیة النباتیة وٕانما في الدور 
یتكون بین النواتین أكیاس غشائیة تسمى الصفیحة الوسطى 

  یترسب على جانبیها السلیلوز ومكونات الغالف الخلوي.

تنشأ الخیوط المغزلیة في الخلیة النباتیة من تجمعات بروتینیة 
  في السیتوسول .

: من خالل إجراء دة التوصل لفهم المفاهیم العلمیة المجر 
الخطوات السابقة عندها سیصل المعلم مع الطالب إلى مفهوم 

  االنقسام المتساوي وبیان أهمیته واألطوار التي یمر بها.

ما عدد الخالیا 
الناتجة من االنقسام 

  المتساوي؟

  

  

  

  

اذكر التغیرات التي 
تحدث في الخلیة عند 
انقسامها انقساما 
متساویا في األطوار 

  األتیة:

  الدور التمهیدي.

  الدور االستوائي .

  الدور االنفصالي.

  الدور النهائى.

  

وضح ما یحدث في 
الدور النهائي في كل 

  من :

  الخلیة الحیوانیة.

  الخلیة النباتیة.
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  التقویم الختامي:

  عبارات التالیة: أكمل ال

  . أهداف االنقسام المتساوي في الخلیة: 1

1 ........................... .  

2 ............................ .  

3............................. .  

  

  

تعـــرف علـــى الطـــور الـــذي تحـــدث فیـــه كـــل مـــن التغیـــرات التالیـــة فـــي الخلیـــة عنـــد انقســـامها انقســـامًا 
  متساویا:

  الطور ...................    لكروموسومات وسط الخلیة. تترتب ا .1

 الطور ...................    یتباعد المریكزان نحو قطبي الخلیة.  .2

 الطور ...................          ینفصل السنترومیر في كل كروموسوم. .3

 تتفكك الشبكة الكروماتیدیة إلى كروموسومات.    الطور ................... .4

  الطور ...................        ن نواتان جدیدتان. تتكو  .5

  

كروموسومًا، اكتب عدد الكروموسومات الذي تحتویه كل خلیة  12الخلیة األم الموضحة بالرسم 
  ناتجة من االنقسام المتساوي في الشكل

  
  

  

  

  

  

1
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  باتیة:  قارن بین االنقسام المتساوي في الخلیة الحیوانیة و االنقسام المتساوي في الخلیة الن

  الخلیة الحیوانیة  الخلیة النباتیة  وجه المقارنة

تخصر السیتوبالزم في 
  الدور النهائي

    

منشأ الخیوط المغزلیة 
  في الدور التمهیدي

    

  

  )28) من الكتاب الوزاري ص(2، 5حل السؤال (الواجب البتیي:
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  2دد الحصص :ع               الدرس الثاني:االنقسام المنصف

  لوكیة:األهداف الس

 یوضح المقصود باالنقسام المنصف. -1

  .یصف مراحل االنقسام المنصف -2

 یبین أهمیة االنقسام المنصف. -3

 یقدر عظمة الخالق سبحانه وتعالى. -4
، صور توضیحیة للنواة، : صور توضیحیة لبعض الخالیا(حیوانیة و نباتیة)الوسائل التعلیمیة

  .الطباشیر بنوعیه،  LCDجهاز عرض 

 

  التقویم  األنشطة والفعالیات باستخدام المدخل البصري  التعلم السابقتحدید الخلفیة و 

یقوم المعلم بمناقشة 
على  الطالب للتعرف

خبرتهم السابقة من خالل 
  طرح بعض األسئلة :

  .)1نشاط بصري (

  یتم عرض مجموعة من األنشطة البصریة :
  

  

 

أكمل:یحدث االنقسام 
المنصف في 

  الخالیا............
  

عدد الخالیا الناتجة من 
  .......االنقسام المنصف

  

عدد الكروموسومات في 
خلیة جسم 

  .االنسان............
  

ما نوع االتقسام الذي یتم 
  في الخالیا االتیة

  األمیبا -

خالیا المتك في  -
 الزهرة

  خالیا جلد االنسان. -
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  التقویم  األنشطة والفعالیات باستخدام المدخل البصري  التعلم السابقتحدید الخلفیة و 

 
  

یتم عرض مقطع فیدیو یوضح  )2نشاط بصري (
المنصف ومراحله وعدد الخالیا أطوار االنقسام 

  الناتجة.

:وهو  تحدید المطلوب من هذه األنشطة البصریة
توضیح المقصود باالنقسام المنصف وبیان أهمیته 

  ومراحله ونتائجه وتقدیر عظمة الخالق عز وجل.

: من خالل  تزوید المتعلمین ببعض المعلومات
المناقشة والشرح وعرض األنشطة البصریة یتم تزوید 

  طالب ببعض المعلومات.ال

  *یحدث االنقسام المنصف في الخالیا الجنسیة.

توجد الخالیا الجنسیة في األعضاء التناسلیة 
  (الجنسیة)لدى معظم الحیوانات والنباتات.

والحیوان یسمى الحیوان  اإلنسانالجامیت الذكري في 
  یسمى بویضة. األنثويالمنوي بینما الجامیت 

تات یسمى حبوب اللقاح الجامیت الذكري في النبا
  یسمى بویضة. األنثويبینما الجامیت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ما هي أهمیة االنقسام 
  المنصف؟
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  التقویم  األنشطة والفعالیات باستخدام المدخل البصري  التعلم السابقتحدید الخلفیة و 

إظهار العالقات بین مكونات الشكل البصري وبین 
حیث یتم  المفاهیم المكانیة التي یتضمنها الشكل:

حیث أن ، نقسام المنصفتسمیة اإلنقسام باإلتوضیح 
الخالیا الناتجة تحتوي على نصف لعدد األصلي من 

  الكروموسومات.

على  تاج عالقات جدیدة من الشكل بناءً استن
:حیث یقوم التالمیذ بمساعدة المعلم العالقات السابقة 

باستنتاج عالقات جدیدة مبنیة على عالقات سابقة 
مثال ذلك:یتم توضیح ظاهرة التصالب والعبور 

  والمسئولة عن نقل الصفات الوراثیة.

: من خالل التوصل لفهم المفاهیم العلمیة المجردة 
راء الخطوات السابقة عندها سیصل المعلم مع إج

الطالب إلى مفهوم االنقسام المنصف وبیان أهمیته 
  واألطوار التي یمر بها.

  

  
  التقویم الختامي:

  ما نوع االنقسام الذي یتم في الخالیا اآلتیة:

    خالیا جلد اإلنسان: ......................... -1

  ألمیبا : ......................ا -2

    البكتریا : ............................-3

  خالیا المتك في الزهرة : .................... -4

  خالیا القمة النامیة لساق نبتة : .................-5
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مات فـي كروموسومًا، اكتب عدد الكروموسـو  24یوضح الشكل انقسامًا منصفًا لخلیة جنسیة تحتوي 
  كل خلیة من مراحل االنقسام.

  

  

  

  

  

  
  )28) من الكتاب الوزاري ص(1، 3، 4حل السؤال (الواجب البتیي:

  )29، 30، 31حل أسئلة الوحدة ص(

  

  
  

   

24 
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  )7ملحق رقم (
  دلیل الطالب

  

  )1ورقة عمل (

  الدرس األول:مراحل اكتشاف الخلیة

  
  التحكم والضبط.أوًال:مرحلة ما قبل التعلم :تنمیة مهارات المراقبة و 

  مهارة الحفاظ على تسلسل العملیات أو الخطوات.

  أكمل المخطط التالي: •
    من مجموعة من . .............جسم االنسان    یتكون من مجموعة من . .................... تتكون 

  ..........تتكون من مجموعة من . ...................... تتكون من مجموعة من الخالیا.
 

  ما هي أصغر وحدة بنائیة في جسم الكائن الحي؟ •

........................................................  
  

  ًا:مرحلة التعلم :ثانی

  تنمیة مهارة التقییم:(تقیم مدى تحقق الهدف)

اكتشفت الخلیة قبل أكثر من ثالثة قرون على ید العدید من الباحثین والعلماء   في ضوء هذه  •
  لعبارة أجب عن األسئلة التالیة:ا

  : من أكون

  صنع مجهرا مكون من عدسة واحدة.  -------------- 1

  فحص قطعة فلین من قشرة شجرة بلوط بمجهره. -------------- 2

  صاغا نظریة الخلیة . ------------- 3

  أول ما من شاهد النواة.  ------------- 4

 نیة متنوعة .شاهد النواة من خالیا حیوا ----------- 5

التركیز على تنمیة 
مھارات المراقبة 
والتحكم والضبط 
 ومھارة التقییم
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  عدد بنود نظریة الخلیة . •

1-........................................  

2-........................................  

3-.......................................  

  ما المقصود بوحدة الوظیفة؟ •

................................................................................  
  

  ثالثًا:مرحلة ما بعد التعلم:

  تنمیة مهارة التقییم:(تقیم مدى تحقق الهدف)

  أكمل العبارات اآلتیة : •

  .......................هي وحدة التركیب والوظیفة في جسم الكائن الحي. -1

  تتركب جمیع الكائنات الحیة من ............................أو أكثر. -2

أطلق علیه ، فوجد بداخل الخالیا جسما معتماً ، ............فحص ورق نبات السحلب....-3
  النواة.
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  )2ورقة عمل (

  الدرس الثاني :المجهر الضوئي

  
  أوًال:مرحلة ما قبل التعلم :

  ما هي أصغر وحدة بنائیة في جسم الكائن الحي؟ •

.....................................................  

  أكتب اسم المصطلح العلمي:  •

  مكون من عدسة واحدة.  صنع مجهراً  -------------  -1

  فحص قطعة فلین من قشرة شجرة بلوط بمجهره. --------------  -2

 صاغا نظریة الخلیة . -------------  -3

 

  ًا:مرحلة التعلم : تنمیة مهارات التخطیط ثانی

  (مهارة تحدید الهدف)- 1

  جهر الضوئي:ما الهدف من وجود كل من في الم •

  الحجاب الحدقي - 2المنضدة                                          -1

  العدسة العینیة -4الضابط الصغیر                                  -3

  

  ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحیحة فیما یلي: •

  هیتركب المجهر من قرص مثبت أسفل المنضدة  یسمي الحجاب الحدقي  والهدف من

  التحكم بكمیة الضوء المار إلى العدسة - المنضدة          بعلى  تثبیت الشریحةعلى  یعمل -أ

  یسمح بنفاذ الضوء إلى الشریحة - العینة                  دعلى  تجمیع أشعة الضوء - ج
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  مهارةاختیار إستراتیجیة تنفیذ الحل)(-2

وقوة تكبیر  10  ×لتكبیر العدسة العینیة احسب قوة التكبیر في المجهر الضوئي علما بأن قوة ا •
 ؟  40 ×العدسة الشیئیة  

...............................................................................................
...........................................................................................  

  

 10  ×مرة في المجهر الضوئي علمًا بأن قوة تكبیر العدسة العینیة    400على قوة تكبیر نحصل 
  باستخدام عدسة شیئیة قوة تكبیرها

  40-د                50- ج                       10 -ب                         5-أ
  

  ثالثًا:مرحلة ما بعد التعلم:

  .قق الهدفتنمیة مهارة التقییم:تقییم مدى تح

  اكتب ما تشیر إلیه األرقام التالیة :             •

1-  ---------------- 2 -  ----------------  

3-  ---------------- 4 -  ----------------  

5-  ---------------- 6 -  ----------------    

7 ----------------- 8 -  ---------------  
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  )3ورقة عمل(

  لكترونيالدرس الثالث:المجهر اال 

  

  أوًال:مرحلة ما قبل التعلم : تنمیة مهارات التخطیط

  اكتب اسم المفهوم العلمي:

  سطوانة أو خفضها مسافة كبیرة(...............)عجلة كبیرة تستخدم لرفع اإل-1

  قطعتان معدنیتان تستخدمان لتثبیت الشریحة على المنضدة(...............)-2

  سطوانة(..............)لإلعدسة توضع في الجزء العلوي -3

  

  .ثانیًا:مرحلة التعلم: تنمیة مهارة التقییم:تقییم مدى تحقق الهدف

  لكتروني بهذا االسم.تسمیة المجهر اإل: علل

..................................................................  

  تأخر العلماء في رؤیة الخلیة بأبعادها الثالث.

...................................................................  
  

  أكمل جدول المقارنة التالي:

  

  

  المجهر اإللكتروني  المجهر الضوئي  وجه المقارنة
      الحجم.

      مقدار التكبیر

      األشعة الساقطة

      األبعاد التي ترى بها األجسام

التركیز على تنمیة 
مهارات التخطیط 

 ومهارة التقییم



 ـــ  241ـــ  
 

  هدف)( تنمیة مهارة تحدید الثالثًا:مرحلة ما بعد التعلم

  : أي نوع من المجاهر تستخدم لفحص ودراسة

  نواة خلیة بصل . -1

  خالیا الدم الحمراء.-2

  الفیروسات.-3

  األجزاء الدقیقة للخلیة.-4
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  )4ورقة عمل(

  الفصل الثاني :الخلیة وأجزاؤها

  الدرس األول:أشكال الخالیا وحجومها

  

  طیط أوًال:مرحلة ما قبل التعلم : تنمیة مهارات التخ

  ما هي األداة المستخدمة في رؤیة الخلیة؟

..................................................................  
  ي أنواع المجاهر یستخدم لرؤیة أدق التفاصیل في الخلیة؟أ

.....................................................................  

  

  تنمیة مهارة التقییم:تقییم مدى تحقق الهدف. ثانیًا:مرحلة التعلم:

 تمتاز الخالیا العصبیة بطولها والهدف منها........................... -1

  تمتاز خالیا الجلد بصغرها والهدف منها............................... -2

  

  
  

  

التركیز على تنمیة 
تخطیط المھارات 

 تقییمومھارة ال
والتحكم والضبط 
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  تأمل الصور المعروضة ثم أجب عن األسئلة التالیة: 

  لمات مناسبة: أكمل العبارات التالیة بك

  تختلف الخالیا المتنوعة من حیث  ............... والشكل . -1

تختلــف الخالیــا المتنوعــة فــي شــكلها فمنهــا المغزلیــة مثــل خالیــا .............. ومنهــا المضــلعة  -2
  ................. مثل ............ومنها من لیس لها شكل محدد مثل

 ............وأطولها.................أكبر الخالیا حجمًا هي ......-3

 
  تنمیة مهارة التقییم:تقییم مدى تحقق الهدف .ثالثًا:مرحلة ما بعد التعلم

 .علل.

 توجد فروق واختالفات في الحجم والشكل بین الخالیا المتنوعة. -1

.............................................................................  

 لخالیا العصبیة بطولها.تمتاز ا -2

.........................................................................  

 .خالیا الجلد متناهیة في الصغر -3

................................................................  
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  )5ورقة عمل(

  الدرس الثاني:مكونات الخلیة

  
  قبل التعلم :تنمیة مهارة تحدید الهدفأوًال:مرحلة ما 

 تمتاز الخالیا العصبیة بطولها والهدف منها........................... -1

 تمتاز خالیا الجلد بصغرها والهدف منها............................... -2
  

  ثانیًا:مرحلة التعلم: تنمیة مهارة التقییم

  :أكمل ما یأتي

  واد..................و...................یتكون الغشاء البالزمي من م-1

  یتصف الغشاء البالزمي بأنه غشاء...............یحیط بالخلیة.-2

  تتركب الخلیة من ثالث مكونات أساسیةهي:......و...........و...............-3

 ....یعمل الغشاء البالزمي على...................و...................و............... -4

  

  )(تنمیة مهارة التقییم ثالثًا:مرحلة ما بعد التعلم

 اكتب اسم المفهوم العلمي:

  غشاء رقیق یحیط بالخلیة...............

  ما المقصود بالنفاذیة االختیاریة؟

.........................................................  

  ة؟ما  هي العوامل التي تؤثر على النفاذیة االختیاری

.........................................................  

  

  

  

التركیز على 
تنمیة مھارات 
تحدید الھدف 

 ومھارة التقییمو
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  )6ورقة عمل(

  الدرس الثالث :مكونات السیتوبالزم

  

  )تنمیة مهارة(المراقبة والتحكم والضبطأوًال:مرحلة ما قبل التعلم :

  أكمل:

  .....تتركب الخلیة من ثالث مكونات أساسیة هي:.......و............و..............-1
  یتكون الغشاء البالزمي من مواد..................و...................-2
 من وظائف الغشاء البالزمي..........و...............و................... -3
  النفاذیة االختیاریة هي.............................................. -4

  الهدفثانیًا:مرحلة التعلم : تنمیة مهارة تحدید 

  اكتب اسم المفهوم العلمي:
  ............. سائل هالمي لزج یتكون من تراكیب غشائیة معلقة في سائل یسمى السیتوسول.-1
.............شبكة من القنوات واألكیاس والحویصالت تصل الغشاء البالزمي الغالف النووي -2

  وتشكل شبكة للنقل.
  حوي أمالحا ومواد كیمیائیة أخرى..................سائل یتكون من ماء ی-3
  .................تنظم معظم التفاعالت واألنشطة التي تتم داخل الخلیة.-4
  .................حبیبات  صغیرة تقوم بتصنیع البروتینات في الخلیة.-5

  ثالثًا:مرحلة ما بعد التعلم

  )تنمیة مهارة(المراقبة والتحكم والضبط

  علل:

  ندوبالزمیة الخلیة دعامة ومتانة.  ُتكسب الشبكة اإل-1
 ندوبالزمیة شبكة نقل ممتازة داخل الخلیة وبین الخالیا المتجاورة .ُتعد الشبكة اإل-2

*ما الفرق بین السیتوبالزم والسیتوسول؟ 
...............................................................  

  اإلنسان؟نزیمات في جسم ما الدور الذي تقوم به اإل
.................................................................  

التركیز على تنمیة 
المراقبة مھارات 

والتحكم والضبط 
 ومھارة التقییم
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  )7ورقة عمل(

  الدرس الرابع: تابع مكونات السیتوبالزم

  

  أوًال:مرحلة ما قبل التعلم : تنمیة مهارة تحدید الهدف
  

  ما هو الدور الذي یقوم به كل من في الخلیة

  ....................الرایبوسومات.......................

  الشبكة االندوبالزمیة....................................

  الغشاء البالزمي........................................
  

  (االبقاء على الهدف في بؤرة االهتمام)تنمیة مهارة المراقبة والتحكم والضبطثانیًا:مرحلة التعلم: 

  :أكمل

  ا االسم نسبة إلى العالم.........................سمیت أجسام جولجي بهذ-1

  تكثر عضیات المیتوكندریا في الخالیا ..................-2

  تنتج الطاقة في المیتوكندریا على شكل مركب ......................-3

  وظیفة األجسام الحالة في الخلیة ........................-4

  من أكون:

  عتبر محطة لتولید الطاقة في الخلیة...............أ-1

  ..............الجهاز الهضمي في الخلیة-2

  ..............أقوم بتعدیل تركیب البروتینات المصنعة في الرایبوسومات.-3

  ..............أشكل شبكة للنقل بین األجزاء الخلویة.-4

  

  

  

التركیز على تنمیة 
التخطیط مھارات 

المراقبة والتحكم و
 ومھارة التقییموالضبط 
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  )(تنمیة مهارة التقییمثالثًا:مرحلة ما بعد التعلم

  :علل

ر المیتوكندریا في الخالیا العضلیة تكث
........................................................................  

  تكتر األجسام الحالة في خالیا الدم البیضاء التي تهاجم البكتیریا.

......................................................................  
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  )8قة عمل(ور 

  الدرس الخامس :تابع مكونات السیتوبالزم

  
  أوًال:مرحلة ما قبل التعلم : تنمیة مهارة تحدید الهدف

  ما هو الدور الذي یقوم به كل من في الخلیة.

  األجسام الحالة............................................

  .جهاز جولجي ...........................................

  المیتوكندریا...............................................
  

  ثانیًا:مرحلة التعلم:

  بقاء على الهدف في بؤرة االهتمام)(اإلتنمیة مهارة المراقبة والتحكم والضبط
  

  1 أكمل :

 توجد البالستیدات في الخالیا ............... فقط.-1

  ......... النباتات..........فيتكثر البالستیدات الخضراء -2

  تحتوي الفجوات في الخالیا النباتیة على...................و................-3

  تكسب الفجوات الخالیا النباتیة...............و.....................-4

  توجد الفجوات في الخالیا النباتیة بأعداد...........وحجوم.............-5

  .الخلیة .............. فقط توجد المریكزات في  -6

  وظیفة المریكزات هي .................................-7

  الخلیة الحیوانیة  الخلیة النباتیة  وجه المقارنة

      عدد الفجوات

      حجم الفجوات

التركیز على تنمیة 
التخطیط  ات مھار
المراقبة والتحكم و

ومھارة والضبط 
 التقییم
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  )(تنمیة مهارة التقییمثالثًا:مرحلة ما بعد التعلم

  ن: اكتب نوع البالستیدات التي تتوقع وجودها في كل م 

  حبة البطاطا : ..............................-1

  بتالت زهر الیاسمین:  ..........................-2

  أوراق اللیمون: ..................... -3

  ثمار الزیتون: ........................ - 4

  ثمار البرتقال:  ............................ - 5
  

  كثر قوًة وامتالًء من الخالیا الحیوانیة.   :الخالیا النباتیة أعلل

      .....................................................................  

  البالستیدات الخضراء أكثر أنواع البالستیدات أهمیة.  

 .......................................................................  
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  )9ورقة عمل(
  الدرس السادس :تابع مكونات الخلیة

  (النواة )
بقاء على الهدف في بؤرة (اإل تنمیة مهارة المراقبة والتحكم والضبط أوًال:مرحلة ما قبل التعلم :

  االهتمام)
  أكمل:

  تتركب الخلیة من ثالث مكونات أساسیة هي:.......و............و..............-1
  ..على تصنیع البروتینات في الخلیة.تعمل.....................-2
  من أهم البروتینات في الخلیة.........................ووظیفتها..............-3
  

  (االبقاء على الهدف في بؤرة االهتمام)تنمیة مهارة المراقبة والتحكم والضبط ثانیًا:مرحلة التعلم:
  تعرف على أجزاء النواة التي تتصف بالصفات التالیة  :

....................غالف مزدوج ینظم مرور المواد بین النواة والسیتوبالزم. 1
    .................... جسم كروي داخل النواة له دور في بناء الریبوسومات. 2
  .....................خیوط وحبیبات تتكون من البروتین والحمض النووي. 3
    ثناء انقسام الخلیة...................... خیوط سمیكة تظهر أ4
              .....................سائل یمأل تجویف النواة.5

  ماذا یحدث للخلیة إذا نزعت نواتها؟ولماذا؟
..................................................................  

  
  

  )(تنمیة مهارة التقییمثالثًا:مرحلة ما بعد التعلم
  :أكمل جدول المقارنة التالي

  الخلیة الحیوانیة  الخلیة النباتیة  وجه المقارنة
      الفجوات

      البالستیدات
      المریكزات

      سطح الخلیة
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  )10ورقة عمل(

  الفصل الثالث:انقسام الخلیة

  الدرس األول :االنقسام المتساوي

  
  أوًال:مرحلة ما قبل التعلم :

  هدف في بؤرة االهتمام)(االبقاء على التنمیة مهارة المراقبة والتحكم والضبط 

  ما المقصود بكل من:

  التكاثر .................................................

  النمو...................................................

  أكمل:تنتج الخلیة من...................خلیة أخرى سابقة لها.

  ..............تتكاثر الخمیرة بـ ..........بینما ....تتكاثر البكتیریا ـبـ 

  
  ثانیًا:مرحلة التعلم:

  أكمل العبارات التالیة: 

  . أهداف االنقسام المتساوي في الخلیة: 1

1 ......................... .2 ............................ .3............................  

  

تالیـــة فـــي الخلیـــة عنـــد انقســـامها انقســـامًا تعـــرف علـــى الطـــور الـــذي تحـــدث فیـــه كـــل مـــن التغیـــرات ال
  متساویا:

  الطور ...................          تترتب الكروموسومات وسط الخلیة. -1

 الطور ...................          یتباعد المریكزان نحو قطبي الخلیة. -2

 الطور ...................        ینفصل السنترومیر في كل كروموسوم.-3

 كك الشبكة الكروماتیدیة إلى كروموسومات.      الطور ...................  تتف-4

  الطور ...................                  كون نواتان جدیدتان. تت-5

التركیز على تنمیة 
المراقبة مھارات 

والتحكم والضبط 
 ومھارة التقییم
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كروموسومًا، اكتب عدد الكروموسومات الذي تحتویه  12الخلیة األم الموضحة بالرسم تحتوي على 
  ساوي في الشكل.كل خلیة ناتجة من االنقسام المت

  

  

  

  

  (تنمیة مهارة التقییم)ثالثًا:مرحلة ما بعد التعلم

  قارن بین االنقسام المتساوي في الخلیة الحیوانیة و االنقسام المتساوي في الخلیة النباتیة:  

  الخلیة الحیوانیة  الخلیة النباتیة  وجه المقارنة

تخصر السیتوبالزم في 
      الدور النهائي

غزلیة منشأ الخیوط الم
      في الدور التمهیدي

  

  

   

1
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  )11ورقة عمل(

  الدرس الثاني :االنقسام المنصف

  

  أوًال:مرحلة ما قبل التعلم :

  (االبقاء على الهدف في بؤرة االهتمام)تنمیة مهارة المراقبة والتحكم والضبط

  أكمل:

  یحدث االنقسام المتساوي في الخالیا................-1

  لمتساوي هو ..................و..............و..............الهدف من االنقسام ا-2

ینتج عن االنقسام المتساوي................متماثلتان مع الخلیة األصلیة في -3
  .................و.................

  

  ثانیًا:مرحلة التعلم:

  ما نوع االنقسام الذي یتم في الخالیا اآلتیة:

    ......................... خالیا جلد اإلنسان:-1

  األمیبا : ...................... -2

    ریا : ............................یالبكت-3

  خالیا المتك في الزهرة : .................... -4

  خالیا القمة النامیة لساق نبتة : .................-5
 

  )(تنمیة مهارة التقییمثالثًا:مرحلة ما بعد التعلم

كروموسومًا، اكتب عدد الكروموسـومات فـي  24یوضح الشكل انقسامًا منصفًا لخلیة جنسیة تحتوي 
  كل خلیة من مراحل االنقسام.

  

  

  
24 

التركیز على تنمیة 
المراقبة مھارات 

والتحكم والضبط 
 ومھارة التقییم



 ـــ  254ـــ  
 

  أكمل جدول المقارنة التالي:

  االنقسام المنصف  االنقسام المتساوي  وجه المقارنة

      عدد الخالیا الناتجة

عدد الكروموسومات في 
  الخالیا الناتجة

    

      د المراحلعد

      األهمیة
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