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 شكر وتقدير
 

ربالعالميف،كالصالةكالسالـعمىأشرؼالمرسػميفسػيد اك ني ػامحمػدنػفعنػدالحمدهلل
ىاهللعميهكسمـكعمىآلهكصحنهأجمعيف.اهللصم

جراجإػاإلػىجيػرالكجػكد، الشكرهللربالعالميفعمىأفمّفعمّينإ جػازذػذاالدراسػو،كاا
داعيانإيااأفي فعنإااإلسالـكالمسمميفكأفيجعمإافيميزافحس اتي.
يػوكالدػايميفعميػهلم حػيكنإذاالم اسػنوأتدػدـنالشػكرالجزيػؿلمعإػدالنحػكثكالدراسػاتالعرن

فرصوالدياـنإذاالدراسو،كأتكجهنشكرمالجزيؿكتدديرمككافرامت ػا يلسسػتاذالػدكتكر/أم يػوالسػيد
نكميوالن اتنجامعوعيفشمس،إلشرافإاعمػىرسػالتي–الج دم أستاذالم اذجكطرؽتدريسالعمـك

أجالقإا،فجزاذااهلل ع يجيرالجزا .كحسفتكجيإإاكرعايتإاككـر
رشاداتكتكجيإات، كأتكجهأيضاننالشكرإلىالسادةالمحكميفعمىماقدمكامف صايحكاا

كعمىمانذلكامفجإدكنيرفيتحكيـأدكاتالدراسو.
كالشكرمكصكؿلعضكملج والم اقشو:

امعوعيفشمس.أ.د.م ىعندالإادم...أستاذالم اذجكطرؽتدريسالعمكـنكميوالن اتج-
نكميوالترنيوجامعوق اةالسكيس.- أ.د. اديوسمعاف...أستاذالم اذجكطرؽتدريسالعمـك

كماأتددـنالعرفافكالتدديرلممعممو اذدمسمارالتػيقامػتنتػدريسالكحػدةالمجتػارةةقنيمػو
الحنميات(فيذذاالدراسو.

غػػزةعمػػػىسػػػماحإالػػينت فيػػػذالدراسػػػو،كأجػػػصكالشػػكرالجزيػػػؿلػػػكزارةالترنيػػوكالتعمػػػيـفػػػي
نالشكرمديرةالمدرسوالتيطندتفيإاالدراسو.

عيسػىعمػىالجإػدالكنيػرالػذمنذلػهفػيالتحديػؽ كماكأتددـنالشكرالجزيػؿلمػدكتكرحػاـز
جػػرا المعالجػػاتاإلحصػػاييوالجاصػػونال تػػايج،فجػػزاااهللع ػػي مػػفصػػدؽك نػػاتأدكاتالدراسػػوكاا

لجزا .جيرا
كالشػػكرمكصػػكؿدفػػرادأسػػرتيالػػذيفشػػاركك يكسػػا دك ينالػػدعا ،كأجػػصنالػػذكركالػػدتي

جكتيكأجكاتيكزكجتيالعزيزة. الغاليوكأن اييادعزا كاا
كأجيػػػرانأتدػػػدـنالشػػػكركالعرفػػػافلكػػػؿمػػػفكػػػافلػػػهدكرمػػػفقريػػػبأكنعيػػػدفػػػيإيصػػػاؿذػػػذا

الدراسوإلىماكصمتإليه.
 فيؽ،،،واهلل ولي التو 
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1-  
دليػػؿالمعمػػـرأكراؽعمػػؿفػػيتػػدريسكحػػدةقنيمػػوالحنميػػاتلمصػػؼالحػػادمعشػػر

عمميناستجداـنعضاستراتيجياتالتعمـال شط
051 

5-  
شػارؾ"الكحػدةالدراسػػيو–زاكج–دليػؿالمعمػـرأكراؽعمػؿكفدػانالسػتراتيجيو"فكػر

الحياتيولمصؼالحادمعشرعممي الجامسوةقنيموالحنميات(فيمادةالعمـك
051 

3-  
دليؿالمعمـرأكراؽعمؿكفدانالسػتراتيجيوجػرايطالمفػاذيـالكحػدةالدراسػوالجامسػو

الحياتيولمصؼالحادمعشرعمميةقنيموالحنميات(فيم ادةالعمـك
213 

 211جرايطالمفاذيـالمصممولمكضكع"قنيموالحنميات"المستجدموفيالدراسو  -6

1-  
عمىالتحصيؿكت ميػونادقرافالتدريساستراتيجيوتكظيؼأ رعمؿأكراؽرالمعمـدليؿ

زةاالتجاا حكادحيا لدلطالناتالصؼالحادمعشرعممينغ
256 

 111فيصكرتهادكليومدياساالتجاا  -1

100فيصكرتهال إاييومدياساالتجاا  -01
101تحميؿاالجتنارالتحصيمي  -00
 121فيصكرتهادكليواالجتنارالتحصيمي  -02

 111فيصكرتهال إاييواالجتنارالتحصيمي  -01



 ط 

 ممخص الدراسة


اتيجياتالػػػتعمـال شػػػطفػػػيتػػػدريسذػػػدفتالدراسػػػوإلػػػىتعػػػرؼفعاليػػػواسػػػتجداـنعػػػضاسػػػتر
الحياتيػػػوعمػػػىالتحصػػيؿكت ميػػػواالتجػػػاا حػػكادتيػػػا فػػػينعػػضمحافظػػػاتغػػػزة،كتحػػػددت العمػػـك

مشكموالدراسوفيالسؤاؿالرييساآلتي:
مػػا فعاليػػة اسػػتخداـ بعػػض اسػػتراتيجيات الػػتعمـ النشػػط فػػي تػػدريس العمػػـو الحياتيػػة عمػػى 

 حياء في بعض محافظات غزة التحصيؿ وتنمية االتجاه نحو األ
كتتفرعم هادسيموالتاليو:

0-  مػػػافعاليػػػواسػػػتجداـنعػػػضاسػػػتراتيجياتالػػػتعمـال شػػػطفػػػيت ميػػػوالتحصػػػيؿفػػػيتػػػدريسالعمػػػـك
 الحياتيوعمىالتحصيؿ؟

مافعاليواستجداـنعضاستراتيجياتالتعمـال شطفيت ميواالتجاا حكمادةادحيا ؟ -2
راسوتـصياغوفركضالدراسوعمىال حكالتالي:كفيضك أسيموالد

نػيفمتكسػطدرجػاتطالنػات(α≤1015ةتكجدفركؽذاتداللوإحصاييوع ػدمسػتكلداللػو -0
(كمتكسطدرجاتالمجمكعػوالضػانطوفػياجتنػار1(،ة2(،ة0المجمكعاتالتجرينيوال الثة

 التحصيؿلصالحالمجمكعاتالتجرينيو.

(نػػيفمتكسػػطدرجػػاتطالنػػاتα≤1015لػػوإحصػػاييوع ػػدمسػػتكلداللػػوةتكجػػدفػػركؽذاتدال -2
كمتكسػػطدرجػػاتالمجمكعػػوالضػػانطوفػػيمديػػاس(1(،ة2(،ة0الػػ الثةالمجمكعػػاتالتجرينيػػو

 االتجاا حكمادةادحيا .
 

كتكػػكفمجتمػػعالدراسػػومػػفطالنػػاتالمرحمػػوال ا كيػػونغػػزة،كتم مػػتمجمكعػػوالدراسػػوفػػػي
طالناتالصؼالحادمعشرعممينمحافظوشماؿغزةالمديديفنالمػدارسالحككميػومجمكعومف

.2100/2102التانعولكزارةالترنيوكالتعميـفيالعاـالدراسي


أرنػػػػعالتجرينػػػػيحيػػػػثتػػػػـتطنيػػػػؽكحػػػػدةةقنيمػػػػوالحنميػػػػات(عمػػػػىشػػػػنهكاتنػػػػعالناحػػػػثالمػػػػ إج
(0(طالنػػو،المجمكعػػوالتجرينيػػوة021ةكعػػددذامػػفطالنػػاتالصػػؼالحػػادمعشػػرعممػػيمجمكعػػات
(11(كعػػػددذاة2شػػػارؾ(،كالمجمكعػػػوالتجرينيػػػوة-زاكج-(كدرسػػػتناسػػػتراتيجيوةفكػػػر11كعػػػددذاة

(كدرسػػػتناسػػػػتراتيجيو11(كعػػػددذاة1كدرسػػػتناسػػػتراتيجيوتػػػدريسادقػػػراف،كالمجمكعػػػوالتجرينيػػػوة
(كدرسػػػػتنالطريدػػػػو11عػػػوالضػػػػانطوكعػػػددذاةجػػػرايطالمفػػػػاذيـ،أمػػػاالمجمكعػػػػوالرانعػػػوفإػػػػيالمجمك

،ككػػذلؾتػػـتطنيػػؽأدكاتالدراسػػو:اجتنػػارتحصػػيمي،مديػػاساالتجػػاا حػػكمػػادةادحيػػا عمػػىالمعتػػادة
مجمكعػػوالدراسػػوقنػػؿتػػدريسالكحػػدةكنعػػدا،كذلػػؾنإػػدؼتعػػرؼفعاليػػواسػػتجداـنعػػضاسػػتراتيجيات

الحياتيػػػوعمػػػػىا لتحصػػػػيؿكت ميػػػواالتجػػػػاا حػػػػكادحيػػػا فػػػػينعػػػػضالػػػتعمـال شػػػػطفػػػيتػػػػدريسالعمػػػػـك



 م 

،كذلػؾالجتنػارصػػحوSPSSمحافظػاتغػزة،كتػـجمػػعالنيا ػاتكتحميمإػاإحصػاييانناسػػتجداـنر ػامج
فركضالدراسو،كقدأسفرتال تايجعف:



(نػػػيفمتكسػػػطدرجػػػاتطالنػػػات1010كجػػػكدفػػػركؽذاتداللػػػوإحصػػػاييوع ػػػدمسػػػتكلداللػػػوة -0
(كمتكسػػػػطدرجػػػػاتطالنػػػػاتالمجمكعػػػػوالضػػػػانطوفػػػػي1(،ة2(،ة0ينػػػػوةالمجمكعػػػػاتالتجرين

 (.1(،ة2(،ة0اجتنارالتحصيؿلصالحالمجمكعاتالتجرينيوة

نػػػػيفمتكسػػػػطدرجػػػػات(α≤1015ةالتكجػػػػدفػػػػركؽذاتداللػػػػوإحصػػػػاييوع ػػػػدمسػػػػتكلداللػػػػو -2
(كدرسػػػت2ة،شػػػارؾ(-زاكج-كدرسػػػتناسػػػتراتيجيوةفكػػػر(0المجمكعػػػاتالتجرينيػػػوالػػػ الث،ة

 (كدرستناستراتيجيوجرايطالمفاذيـ.1ناستراتيجيوتدريسادقراف،ة

نػػػػيفمتكسػػػػطدرجػػػػات(α≤1015ةالتكجػػػػدفػػػػركؽذاتداللػػػػوإحصػػػػاييوع ػػػػدمسػػػػتكلداللػػػػو -1
(كدرستناستراتيجيوجرايطالمفاذيـمفجإوكمتكسطدرجات1طالناتالمجمكعوالتجرينيوة
(كدرسػػػػػػػػت2(كدرسػػػػػػػػتناسػػػػػػػػتراتيجيوةفكػػػػػػػػر،زاكج،شػػػػػػػػارؾ(،ة0ةالمجمػػػػػػػػكعتيفالتجػػػػػػػػرينيتيف

ناسػػػتراتيجيوتػػػدريسادقػػػرافكالمجمكعػػػوالضػػػانطومػػػفجإػػػوأجػػػرلفػػػيالدرجػػػوالكميػػػولمديػػػاس
 االتجاا حكمادةادحيا .

نػػػػيفمتكسػػػػطدرجػػػػات(α≤1015ةالتكجػػػػدفػػػػركؽذاتداللػػػػوإحصػػػػاييوع ػػػػدمسػػػػتكلداللػػػػو -1
(كدرسػػػػتناسػػػػتراتيجيوتػػػػدريسادقػػػػرافكمتكسػػػػطيدرجػػػػات2ةطالنػػػػاتالمجمكعػػػػوالتجرينيػػػػو

(كدرسػتناسػتراتيجيو1(كدرستناسػتراتيجيوةفكػر،زاكج،شػارؾ(،ة0المجمكعوالتجرينيتيفة
جػػػرايطالمفػػػاذيـكالمجمكعػػػوالضػػػانطو،ني مػػػاتكجػػػدفػػػركؽذاتداللػػػوإحصػػػاييوع ػػػدمسػػػتكل

(كدرسػػػتناسػػػتراتيجيوتػػػدريس2رينيػػػوة(نػػػيفمتكسػػػطدرجػػػاتطالنػػػاتالمجمكعػػػوالتج1010ة
(كدرسػػتناسػػتراتيجيوةفكػػر،زاكج،شػػارؾ(،0ادقػػرافكمتكسػػطدرجػػاتالمجمكعػػوالتجرينيػػوة

(كدرسػتناسػتراتيجيو0(كدرستناستراتيجيوجػرايطالمفػاذيـلصػالحالمجمكعػوالتجرينيػوة1ة
 دةادحيا .ةفكر،زاكج،شارؾ(،فيالدرجوالكميولمدياساالتجاا حكما

(نػػػيفمتكسػػػطدرجػػػاتطالنػػػاتالمجمكعػػػو1010تكجػػػدفػػػركؽذاتداللػػػوإحصػػػاييوع ػػػدمسػػػتكلة -5
كمتكسػػػطدرجػػػاتطالنػػػاتالمجمكعػػػوكدرسػػػتناسػػػتراتيجيوةفكػػػر،زاكج،شػػػارؾ(،(0ةالتجرينيػػػو
ككذلؾتكجػد(،0المجمكعوالتجرينيوةلصالحكدرستناستراتيجيوتدريسادقراف(2ةالتجرينيو

كدرسػػتناسػػتراتيجيوةفكػػر،زاكج،(0ةفػػركؽنػػيفمتكسػػطدرجػػاتطالنػػاتالمجمكعػػوالتجرينيػػو
فػػيالدرجػػوالكميػػو(0طالنػػاتالمجمكعػػوةكمتكسػػطدرجػػاتالمجمكعػػوالضػػانطولصػػالحشػػارؾ(

لمدياساالتجاا حكمادةادحيا .



 ؾ 

جمكعػوالتجرنييػوني ماالتكجدفركؽذاتداللػوإحصػاييونػيفمتكسػطدرجػاتطالنػاتالم
(كدرسػػت1(كدرسػػتناسػػتراتيجيوةفكػػر،زاكج،شػػارؾ(كمتكسػػطدرجػػاتالمجمكعػػوالتجرنييػػوة0ة

ناستراتيجيوجرايطالمفاذيـ.
ني ماتكجدفركؽنيفالتطنيؽالدنميكالنعدمل تايجمدياساالتجاا حكمادةادحيا كلكف

لـيصؿإلىدرجوالفعاليو.
سػػاندوفدػػدأكصػػىالناحػػثناالذتمػػاـفػػياسػػتجداـاسػػتراتيجياتالػػتعمـكفػػيضػػك ال تػػايجال

ال شػطفػيالتػدريسفػيالمراحػؿالتعميميػوالمجتمفػو،كاالذتمػاـنالمسػتكياتالتحصػيميوالمجتمفػومػف
الطمنو.
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 مقدمة:
إفالنيياتالتعميميوالجيدةذػيالتػيتحتػكمالمػتعمـ،كتتػيحأمامػهالفػرصكػييتفاعػؿمػع

لمسػػاعدتهعمػػىالتعنيػػرعػػف فسػػهمعممػػهكقري ػػهداجػػؿحجػػرةالدراسػػو،كتتػػيحلػػهجػػكالراحػػوكادلفػػو
نطريدوحرةمناشرة،كمف ـتحديؽ تايجالتعمـفيصػكرةحديديػوفعالػو.كي عػدالتفاعػؿالإػادؼمػع
النييوالتعميميػوضػركرملتحديػؽالػتعمـالفعػاؿال شػط،فندػدرمػايتفاعػؿالمػتعمـن شػاطفػيالمكقػؼ

وكمػػػؤ رة.كيكػػػكفالتحػػػدمذ ػػػاذػػػككيفيػػػومسػػػاعدةالتعميمػػػي،ندػػػدرمػػػاتكػػػكفال تػػػايجالتعميميػػػوفعالػػػ
المتعممػػيفعمػػىالتحػػكؿمػػفحالػػوالسػػككفكالصػػمتأمػػاـالمعمػػـإلػػىحالػػو شػػطوتتطمػػبالحركػػو،
لدػػػا ادسػػػيمو، كالتحػػػدث،كالدػػػرا ة،كالكتانػػػو،كتكممػػػوأكراؽالعمػػػؿ،كممارسػػػواد شػػػطوكالتجػػػارب،كاا

ات،كاسػػتجالصادفكػػار،كت ظػػيـكاكتسػػابالمػػادةكالتعنيػػرعػػفكجإػػاتال ظػػر،كتمجػػيصالمعمكمػػ
،كنػػذلؾيػػتـاحتػػكايإـن شػػاطفػػيالمكقػػؼ(Sharon & Martha, 2001ةالعمميػػوفػػيصػػكرةفعالػػو

التعميمي،كتعممإـنلسمكبأفضؿممالككا كامجردمتمديفلممعمكماتمفالمعمـ.

ه،كقانميتػػهلمػػتعمـ،كال شػػاطاتكحيػػثإفحػػدكثالػػتعمـيتكقػػؼعمػػىالمػػتعمـ فسػػه،كاسػػتعدادات
نإاالمػتعمـ،كدكرالمعمػـذػكت ميػوتمػؾاالسػتعدادات، نإا،فإكي عدعمميوذاتيو شطويدـك التييدـك

عدادكتجطيطالمحتكلالتعميميالم اسبلظركؼالمتعمـ. كتإييوالمتعمـلمتعمـ،كاا

يمػػػه،كقيادتػػػهمػػػفقنػػػؿالمعمػػػـفػػػالتعمـاليتحدػػػؽنطريدػػػو اجحػػػومػػػالػػػـيػػػتـتجطيطػػػه،كت ظ
،كلك ػػػه ظػػػرانلت ػػػكعادذػػػداؼالتعميميػػػوكتنػػػايفالمكاقػػػؼالتعميميػػػوجػػػالؿ(2110الكذابكػػػكنراف،ةعنػػػد

عمميوتدػديـالمعمكمػات،أصػنحالمعمػـيكاجػهنعػضالمشػكالتال اتجػوعػفذػذاال ػكعكاالجػتالؼ،
تاجإلىتحميؿلتمؾالكقايعأكإلىفإـفنعضالدركستحتاجإلىتذكرالكقايع،كالنعضاآلجريح

يجادحمكؿلإاكذكذا. نعضالمشكالتكالكشؼعفأسنانإاكاا

كفيكؿادحكاؿتتغيرادذداؼكتتغيرالمإاـالمطمكنوفيتعميـفصكؿمجتمفو،أكتعميـ
ت كعػومحتكلكاحدلفصؿكاحدأكفيمكقػؼتعميمػيكاحػد،كذػذاالمإػاـالمت كعػوذاتادذميػوالم

فكا ػػػػتمرتنطػػػػونن ػػػػا اإل سػػػػاف،إالأ إػػػػاتحتػػػػاجإلػػػػىتعػػػػددفػػػػيالمػػػػداجؿالتدريسػػػػيوكاسػػػػتجداـ كاا
(0111ةفؤادقالدة،استراتيجياتتعميميونديموتحدؽتمؾادذداؼ.

فػػػيالمراحػػػؿالتعميميػػػوالمجتمفػػػومػػػفالمجػػػاالتالتػػػييمكػػػفأفتتػػػكفر كتعػػػدم ػػػاذجالعمػػػـك
ال شػػطو،حيػػثيتكقػػؼتعمػػـحدػػايؽ،كمفػػاذيـ،كمنػػادئ،كقػػكا يف،ك ظريػػاتجاللإػػاالنييػػوالتعميميػػو

عمػػػىممارسػػػواد شػػػطوكالتجػػػاربالعمميػػػوالتػػػيتتطمػػػبالعمػػػؿكاددا مػػػف احيػػػو،كالحػػػكار العمػػػـك
كاالستفساركال داشكتنادؿكجإاتال ظرحكؿماذككايفعمميػانكمػايػتـالتكصػؿإليػهمػف تػايج
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ذػذانػدكرايحتػاجإلػىتعػددكت ػكعاسػتراتيجياتالػتعمـال شػطالتػيمػفشػل إايػتـمف احيوأجرل.ك
تحديؽتمؾالجكا بالترنكم.

كطػػرؽتدريسػػإاذػػكضػػركرة كلعػػؿمػػفأذػػـاالتجاذػػاتالحدي ػػوحػػكؿتطػػكيرم ػػاذجالعمػػـك
تعمػػػـالعمػػػكـ،كالتحػػػكؿمػػػفالػػػتعمـالدػػػايـعمػػػى إلػػػىمفإػػػـك مجػػػردالتحػػػكؿمػػػفمفإػػػكـتػػػدريسالعمػػػـك

(UNESCO, 2001ةاإل صاتلممعمـفرديانإلىالتعمـالتعاك يال شط.

 Science Educationككافمفنيفتكصياتتدريرالترنيوالعمميػومػفأجػؿالمسػتدنؿ"

for the Future, 1998الصػػادرعػػفكميػػول ػػدفالممكيػػونػػإ جمتراذػػكضػػركرةكضػػعم ػػاذج"
استجداـاستراتيجياتتعمػـمتعػددةكمت كعػو،كضػركرةالعمػؿكمدرراتالعمكـفيصكرةتشجععمى

عمػػػىالتعنيػػػرعػػػفأ فسػػػإـ،كتدػػػديمإـ عمػػػىت ميػػػوقػػػدراتالطػػػالبالمتجصصػػػيففػػػيتعمػػػـالعمػػػـك
لكجإات ظرذـحكؿالظكاذركالدضاياالعمميو،كتعممإػـكيفيػوعمػؿتحمػيالتكمدار ػاتحػكؿتمػؾ

مف جالؿالممارسوكالمشاركواإليجانيو.الظكاذركالدضايا،كتعممإـالعمـك

 -كفدػػانلرؤيػػومجمػػسالنحػػثالدػػكميادمريكػػي-كمػػفمنػػادئتعمػػيـالعمػػـك أفتعمػػيـالعمػػـك
عمميو شطو،كالندمفمساعدةالمتعمميفعمىفإمإانصكرة شطوأيضانمفجالؿأ شطوفرديػو

الكاممػػوفػػيتعمػػـالعمػػكـ،كاسػػتجداـكجماعيػػوأ  ػػا الػػتعمـ،كضػػركرةتشػػجيعالطػػالبعمػػىالمشػػاركو
(American National Research Council, 1995ةاستراتيجياتتعمـمتعددةكمت كعو.

إذانتعمـالعمكـيجبأفيككفعمميوتفاعميو شػطوجاللإػايػتـاحتػكا المػتعمـكتفاعمػهمػع
دراكإػا،كم اقشػتإا مػعقري ػهكمعممػه ػـممارسػتإاالظكاذركالدضاياالعمميومفحيثمالحظتإا،كاا

فيصكرةذاتمع ىككظيفو،كمف ـتحديؽمنػدأالػتعمـال شػطأ  ػا تعمػـالعمػكـكفدػانلمػاأكصػت
نهكأكدتعميهآدمياتكدراساتترنكيوعديدةفيذذاالمجاؿ.

ككمػػاأفلمػػتعمـال شػػطجا ػػباجتمػػاعيأميتطمػػبتعاك ػػاناجتماعيػػانيسػػمحنتدسػػيـالتالميػػذ
إلػػػػىمجمكعػػػػاتصػػػػغيرةأ  ػػػػا ممارسػػػػواد شػػػػطوالمعمميػػػػو،كأفيعطػػػػيلمتالميػػػػذالفرصػػػػولم اقشػػػػو
جػرا اتإـكالنيا ػػاتالتػييحصػػمكفعميإػامػػعأقػرا إـقنػػؿاال تإػا مػػفال شػػاط ت نػؤاتإـكتفسػػيراتإـكاا
العممػػي،ككػػذلؾتإييػػوالفرصػػولعػػرضنعػػضالمجمكعػػاتل تػػايجعممإػػـعمػػىتالميػػذالفصػػؿفػػي

 ,Davidت2111ةكمػاؿزيتػكف،إايوال شاطالعممػياسػت ادانإلػىأفالػتعمـ تػاجلمتفاعػؿاالجتمػاعي. 

2004)

 Must Doكمػػػػفمنػػػػادئالػػػػتعمـمػػػػفكجإػػػػو ظػػػػرالن اييػػػػوأفالػػػػتعمـعمميػػػػو شػػػػطو

Something (Active Learning) Learnersكيمػػػارسالمػػػتعمـال شػػػاطفػػػيمعالجتػػػه،
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تعديؿن يتهالمعرفيوفينذؿالمتعمـجإدانعدميانليكتشؼالمعرفون فسه،فع دمالممعمكماتكتغييرأك
يكاجػػهمشػػكمومعي ػػويدػػكـنػػاقتراحفػػركضمعي ػػولحمإػػا،كيحػػاكؿاجتنػػارذػػذاالفػػركض،كقػػديصػػؿ

(2111ةكماؿزيتكف،دجرل.

مكاقػػؼكنييػػوالػػتعمـال شػػطم ظكمػػوفكريػػو،كمجمكعػػومػػفالممارسػػاتالعمميػػوتػػؤدمإلػػى
يحػػػػدثفيإػػػػاالتعمػػػػيـكالػػػػتعمـنفعاليػػػػو،فيتسػػػػع طػػػػاؽنييػػػػوالػػػػتعمـلتشػػػػمؿحجػػػػرةالدراسػػػػو،كالمعمػػػػؿ،

(2113ةكزارةالترنيوكالتعميـ،كالمكتنو.

كيتميزالتعمـال شطنمشاركوالمتعمـكعضكأساسفيعمميوالتعمػيـكالػتعمـ،كيحفػزاعمػى
كالمسؤكليو،كاال فتاحكالديمدراطيػو،كت ميػوالدػدراتالعدميػوك رةإ تاجهكت كعه،كيعززركحالمنادرة

(2113ةكزارةالترنيوكالتعميـ،العميا.

كمفذذاالم طمػؽيعتنػرالمػتعمـفػيالػتعمـال شػطذػكمحػكرالعمميػوالتعميميػوحيػثيكػكف
مشػػػارؾ شػػػطكيسػػػتفيدمػػػفالجنػػػراتالمحيطػػػونػػػهمػػػفكػػػؿجا ػػػبكذلػػػؾمػػػفجػػػالؿاالعتمػػػادعمػػػى
اد شػػطوكالتػػػدريناتالمت كعػػوالتػػػيتتصػػؿنالمػػػادةالتعميميػػػو.كالتع ػػيذػػػذاال ظػػرةاالسػػػتغ ا عػػػف
المعمـأكالتدميؿمفأذميتػه،نػؿالعكػستمامػان،فإ إػاتؤكػداالعتدػادنػلفالمعمػـذػكسػرال جػاحأك

دافهالتييسػعىإلػىالفشؿفيعمميوالتعميـ،فإكالذميجتارتمؾاد شطوكيكجإإا،نمايتفؽكأذ
تحديدإا.كقػدكجػدتذػذااد شػطوكغيرذػالتيسػرلممعمػـعممػهكلتجعمػهأك ػرقػدرةعمػىتحديػؽتمػؾ

ادذداؼ،التياليمكفتحديدإاإالنالتفاعؿالمناشرنيفالمعمـكتالميذا.


مجػػدمت2115،1تأشػػرؼجػػرجس،2111،2ةعنػػدالمطيػػؼحيػػدر،أدوار المعمػػـ فػػي الػػتعمـ النشػػط:
(2115،2الزامؿ،

ندكرالمكجهكالمرشدكالمسإؿلمتعمـ. -0  يدـك

 يديرالمكقؼالتعميميإدارةذكيونحيثيكجهالمتعمميف حكالإدؼ. -2

دارةالم اقشات. -1  اإللماـنمإاراتذاموتتصؿنطرحادسيموكاا

 يككفمتدنالنلم ددذاعدميوم طديوكغيرمتسمطفيقراراته. -1

 يالمادةالتييدرسإا،كلديهالددرةعمىالتحميؿكاإلنداع.يمتمؾالمعرفوف -5

 تحضيرأ شطوتساعدالتالميذعمىت ميومإاراتالنحثكالتعمـمفجالؿأ فسإـ. -3

تصميـالمكاقؼالتعميميوالمشكقوكالم يرة،كتكفيرالم اخالماليـلعمميوالتعمـ. -6
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تم ؿفي:كيتككفالتعمـال شطمف ال وعكامؿمتداجموت
أكالن:استراتيجياتالتعمـال شطتشمؿاستراتيجياتالتدريسلممجمكعاتالصػغيرة،الػتعمـالتعػاك ي،

دراسوالحالو،المحاكاة،الم اقشو،حؿالمشكالتككتانوالمجالت.
 ا يان:الع اصرادساسيولمتعمـال شطذيالتحدث،االستماع،الدرا ة،الكتانو،التلمؿ.

ان:مصػػادرالػػتعمـتتم ػػؿفػػيالمصػػادرالتػػييسػػتجدمإاالمعمػػـلتشػػجيعالتالميػػذعمػػىاال ػػدماج ال ػػ
(Sevilay, 2006, 1ةكالمشاركونفاعميوفياد شطوالمجتمفو.

(عمػىأفلمػتعمـ2115،0تمجػدمالزامػؿ،2111،2كاتفؽكؿمفةعندالمطيؼحيػدر،
ال شطعدةمميزات:

 عمىتحميؿالمكاقؼكحؿالمشكالتالتيتكاجإه.يكسبالمتعمـالددرة -0

 يعمؿعمىزيادةعمميواستندا كاحتفاظك دؿالمعمكماتالجديدة. -2

 ينيفلممتعمميفقدرتإـعمىالتعمـندكفمساعدةكذذايعزز دتإـنل فسإـكاالعتمادعمىالذات. -1

التػيتتطمػبمػفالتمميػذكنالتاليفإفاستراتيجياتالػتعمـال شػطتشػيرإلػىجميػعادسػاليب
الدياـنممارسونعضأ كاعالمإاـفيالمكقؼالتعميميأك رمفمجرداالستماعإلىالمعمـ،كتدكر
لدػػػا ادسػػػيمو، ع اصػػػرالػػػتعمـال شػػػطحػػػكؿممارسػػػوالمػػػتعمـلمتحػػػدثكاالسػػػتماع،قػػػرا ة،كتانػػػو،كاا

 2115،016Cartierمػوعنػدالكذػاب،ةفاطكالحركو،كالتفاعؿمعالمكقػؼالتعميمػينمجتمػؼع اصػرا.

& et al, 2004; )


الدراسػػات السػػابقة التػػي أوضػػحت أىميػػة اسػػتخداـ الػػتعمـ النشػػط فػػي تحقيػػؽ بعػػض 
 أىداؼ تدريس العموـ:

 (:4101، وساـ حسفدراسة ) -0
معرفوفعاليواستراتيجياتالتعمـال شػطفػيت ميػومإػاراتتكليػدالمعمكمػاتذدفتالدراسوإلى

كاشػػارت تػػايجالدراسػػوإلػػىكجػػكدفعاليػػو،تإػػالػػدلطػػالبالصػػؼادكؿال ػػا كمفػػيمػػادةادحيػػا كقيم
.الستجداـاستراتيجياتالتعمـال شطفيت ميومإاراتتكليدالمعمكماتكقيمتإا


 (:4100، نعمة ىجرسدراسة ) -4

ت ميػػػومإػػػاراتمعرفػػػوفعاليػػػواسػػػتراتيجيوقايمػػػوعمػػػىالػػػتعمـال شػػػطفػػػيذػػػدفتالدراسػػػوإلػػػى
لػػدلتالميػػذالمرحمػػواالعداديػػو كاشػػارت تػػايجالدراسػػوإلػػىتفػػكؽ،االسػػتدالؿالعممػػيفػػيتػػدريسالعمػػـك

.انتكر(-استمع-شارؾ-الطالناتالمكاتيدرسفناستجداـاستراتيجيوةككف
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 (:4116دراسة )عمي الورداني،  -1
اتالعمػػـكالتفكيػرالعممػػيناسػػتجداـذػدفتالدراسػػوإلػىت ميػػوالتحصػيؿالمعرفػػيكنعػػضعمميػ

لػػدلتالميػػذالصػػؼالجػػامساالنتػػدايي،كتكصػػمت نعػػضاسػػتراتيجياتالػػتعمـال شػػطفػػيتػػدريسالعمػػـك
عمػىالتحصػيؿالمعرفػو الدراسوإلىفعاليواستجداـنعضاستراتيجياتالتعمـال شطفػيتػدريسالعمػـك

الصؼالجامساالنتدايي.كنعضعممياتالعمـكالتفكيرالعمميلدلتالميذ


 ( :Lucinda, et al, 2007دراسة ) -2
ذدفتالدراسوإلىتحسيفالمإاراتاالجتماعيومفجالؿ ػالثاسػتراتيجياتلمػتعمـال شػط

شارؾ،لعنوتركيبادشكاؿكالتفكير(،كتكصػمتالدراسػوإلػىأف–زاكج–كذيةلعبالدكر،فّكر
ل شػػػػػػطةالتعػػػػػػاك ي(أدلإلػػػػػػىزيػػػػػػادةالتحصػػػػػػيؿكت ميػػػػػػوالمإػػػػػػاراتاسػػػػػػتجداـاسػػػػػػتراتيجياتالػػػػػػتعمـا

االجتماعيو.

 ( :Ozkardes & Ainogla, 2007دراسة ) -3

عمػىالتحصػيؿ ذدفتالدراسوإلىتحديدأ رالتعمـال شطالدايـعمىالمشكموفيتعميـالعمـك
ال شػطالدػايـعمػىالمشػكمولػهآ ػارالدراسيلمتالميذكتعممإـلممفاذيـ،كتكصمتالدراسوإلىأفالػتعمـ

. إيجانيوعمىالتحصيؿالدراسيك مكالمفاذيـكاتجاذاتالتالميذ حكمدررالعمـك

 ( :Byerley, 2006دراسة بيرلي ) -4

ذدفتالدراسػوإلػىتحسػيفمسػتكلأدا الطػالبنشػكؿداؿإحصػاييان،ناإلضػافوإلػىزيػادة
"،كمجمكعاتPseudo-TVجيو"فّكر،زاكج،شارؾ،كلعنورضاذـعفتحصيمإـناستجداـاستراتي

"كالكمنيػػكترالمعتمػػدعمػػىالكسػػايطالمتعػػددةفػػيتػػدريسمدػػررالػػدي اميكاGroup Boardالعمػػؿ"
الحراريولطالبأكاديميوالدكةالجكيولمكالياتالمتحدة،كتكصمت تايجالدراسوإلىتحسيفمسػتكل

،ناإلضافوإلىزيادةرضاذـعفتحصيمإـ.أدا الطالبنشكؿداؿإحصاييان

 ( :4113دراسة )فاطمة عبد الوىاب،  -5

 ذدفتالدراسوإلىنحثأ راسػتجداـنعػضاسػتراتيجياتالػتعمـال شػطفػيتحصػيؿالعمػـك
كت ميونعضمإاراتالتعمـناستجداـاستراتيجياتالتعمـال شطفيت ميوالتحصػيؿكت ميػومإػارات

لحياةكالميكؿالعمميو.التعمـمدلا
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 ( :Brown, L. M. et al., 2001دراسة براوف وآخروف ) -6
تكصمتالدراسوإلىفاعميواستجداـالتعمـال شطفيت ميونعضالمإػاراتالتدريسػيولػدل

طالبالمعمميفتجصصالجيكلكجيا.

لػتعمـال شػطكمفجالؿاستعراضالدراساتالساندوفددأصنحتالحاجوماسوإلىمػدجؿا
لت ميوالمفاذيـالعمميوكتحسيفمستكلأدا الطالبكت ميومإاراتالتعمـكالميكؿالعمميوكمإارات
التفكيػػر،د إػػاطريدػػوكاتجػػااحػػديثيجتمػػؼعػػفالطػػرؽالتدميديػػوفػػيتػػدريسالعمػػكـ.فعمميػػوالػػتعمـ

كطرؽتػدريسكمعمػـككسػايؿتحدث تيجوالتفاعؿنيفمدجالتنييوالتعمـنماتحتكيهمفمحتكل
ةأمي ػػوكأ شػػطو،كنػػيفأسػػمكبتعمػػـالتالميػػذكقػػدراتإـالعدميػػوكسػػماتإـالشجصػػيومػػف احيػػوأجػػرل.

(2111،0السيد، عيموحسف،
كلعؿمفأذـمكضكعاتعمـادحيا المدررةعمىطالبالصؼالحادمعشرعمميفػي

الحياتيػػولمفصػػؿال ػػا يذػػكقنيمػػو الحنميػػاتكالتػػيت تمػػيلإػػاحيكا ػػاتفداريػػوكالفداريػػوكتػػابالعمػػـك
ذيالتػيتتعمػؽنالصػفاتالمشػتركونػيف-حسباستطالعرأممعمميالمدرر–كذيادك رأذميو

جميػػعالحنميػػات،كأقسػػامإا،كالصػػفكؼالتػػيت تمػػيلإػػا،كجصايصػػإاالعامػػو،ككيػػؼتتكػػا ر،كمػػا
اد كاعالمكجكدةم إافيفمسطيف.

فإيفيحاجوإلىتدديمإاناستراتيجياتتعميميوتلجػذمػفالمػتعمـمحػكرانلإػالمتعػرؼكمف ـ
عمػػػىأ رذػػػانال سػػػنوالكتسػػػابنعػػػضالجكا ػػػبالترنكيػػػوالمرجػػػكةم ػػػؿالتحصػػػيؿ،كاكتسػػػابالمفػػػاذيـ،
يعتمػػدعمػػىالعمػػؿكالممارسػػوكالتطنيػػؽفػػي كاالتجاذػػاتكغيرذػػا،فنػػرغـأفتعمػػيـمعظػػـمدػػرراتالعمػػـك

ع ػػد-غيػػرالتدميديػػو–المجتنػػر،لػػذلؾفػػإفالحاجػػوماسػػولتجريػػبت ػػكعاسػػتجداـأ شػػطوتعميميػػوأجػػرل
تعميـكتعمـم ؿذذاالمدررات،كذذاماتحاكؿالدراسوالحاليوالكشؼع ه.


 الدراسات السابقة التي اىتمت باستراتيجية )فّكر، زاوج، شارؾ( :

 ( :4117دراسة )ىبة رمضاف،  -0
أشارت تايجإاإلىأفاستجداـنعضاستراتيجياتالتعمـال شطةفكر،زاكج،شػارؾ،كالتي

كالحػػكار،كالم اقشػػو،كالعصػػؼالػػذذ ي،كحػػؿالمشػػكالت،كلعػػباددكار،كالتدريػػرالجتػػامي،كالػػتعمـ
التعاك ي(أدلإلىت ميومإاراتالتفكيرالتاريجيلدلالتالميذ.


 ( :Lucinda, et al., 2007دراسة ) -4

ذدفتالدراسوإلىتحسيفالمإاراتاالجتماعيػومػفجػالؿ ػالثسػتراتيجياتلمػتعمـال شػط
شارؾ،لعنوتركيبادشكاؿكالتفكير(،كتكصػمتالدراسػوإلػىأف–زاكج–كذيةلعبالدكر،فكر
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اسػػػػػػتجداـاسػػػػػػتراتيجياتالػػػػػػتعمـال شػػػػػػطةالتعػػػػػػاك ي(أدلإلػػػػػػىزيػػػػػػادةالتحصػػػػػػيؿكت ميػػػػػػوالمإػػػػػػارات
االجتماعيو.


 ( :Byerley, 2006دراسة بيرلي ) -1

ذدفتالدراسوإلىتحسيفمستكلأدا الطالبنشكؿداؿإحصاييانإلىزيػادةرضػاذـعػف
"كمجمكعػػاتالعمػػػؿPseudo-TVشػػارؾ،كلعنػػػو–زاكج–تحصػػيمإـناسػػػتجداـاسػػتراتيجيو"فكػػػر

"Group Boardدةفػيتػدريسمدػررالػدي اميكاالحراريػو"كالكمنيكترالمعتمػدعمػىالكسػايطالمتعػد
لطػػالبأكاديميػػوالدػػكةالجكيػػولمكاليػػاتالمتحػػدة،كتكصػػمت تػػايجالدراسػػوإلػػىتحسػػيفمسػػتكلأدا 

الطالبنشكؿداؿإحصاييان،ناإلضافوإلىزيادةرضاذـعفتحصيمإـ.


 ( :4112دراسة )حمادة،  -2
تالمدرسػػيوالػػذميػػكفرم اجػػانم يػػرانكمشػػكقانذػػدفتالدارسػػوإلػػىإعػػدادت ظػػيـ ػػادملمرياضػػيا

كممتعػػانلػػتعمـالمعػػارؼكالمعمكمػػاتالرياضػػيوكاسػػتجداـنعػػضاسػػتراتيجياتالػػتعمـال شػػطفػػيالتػػدريس
لمتالميذفيال ادمكذمااستراتيجيوةفكر،زاكج،شارؾ(كاستراتيجيواالستدصا لت ميػومإػاراتالتفكيػر

دراسػػومػػادةالرياضػػياتلػػدلتالميػػذالصػػؼال الػػثاإلعػػدادم،كاسػػتجداـالرياضػػيكاجتػػزاؿالدمػػؽمػػف
الناحػػػثاجتنػػػارمإػػػاراتالتفكيػػػرالرياضػػػيكمديػػػاسالدمػػػؽمػػػفدراسػػػوالرياضػػػياتككالذمػػػامػػػفإعػػػداد
الناحث،كدلتال تايجعمىكجكدفركؽذاتداللونيفمتكسطاتدرجاتتالميذالمجمكعػوالتجرينيػو،

ث مككاضح تيجوالتعمـناستجداـاستراتيجيوةفكر،زاكج،شارؾ(.كذذايشيرإلىحدك


 الدراسات السابقة التي اىتمت باستراتيجية خريطة المفاىيـ :
( و)محمػػػػد 4116( و)عبػػػػد العزيػػػػز العمػػػػرة، 4101دراسػػػػة )عمػػػػاد الػػػػديف الوسػػػػيمي،  -0

 ( :4113الشيراني، 
المفػػػػاذيـأدلإلػػػػىت ميػػػػواتجػػػػااأكضػػػػحت تػػػػايجدراسػػػػتإـأفاسػػػػتجداـاسػػػػتراتيجيوجػػػػرايط

الطالب حكالمادة.

 ( :Xiuseng, L., 2004دراسة ) -4

أشػػارتالدراسػػوإلػػىقػػدرةاسػػتراتيجيوجػػرايطالمفػػاذيـعمػػىإحػػداثالتغييػػرالمفػػاذيميلػػدل
تالميذالصؼال ا يعشرفيك داكذلؾفيمادةالكيميا .






 1 

 ( :211 ،4110دراسة )ميشيؿ عطا اهلل،  -1
كفػؽ ػالثمراحػؿذػي:مرحمػومػػا أشػارتأفجريطػوالمفػاذيـتسػتعمؿفػيتػدريسالعمػـك
قنػػػؿالنػػػد فػػػيالتػػػدريستكتسػػػتجدـجريطػػػوالمفػػػاذيـذ ػػػالمتمإيػػػدلمػػػدرس،كمرحمػػػوت فيػػػذالتػػػدريست
كتسػػتجدـجريطػػوالمفػػاذيـذ ػػافػػيأ  ػػا شػػرحالػػدرسنإػػدؼرنػػطالمفػػاذيـالعمميػػوالجديػػدةنالن يػػو

يجادعالقاتعرضيوجديدةنيفالمفاذيـالعمميو،كمرحمومانعدالتدريس.المعر فيولممتعمـكاا


 الدراسات السابقة التي اىتمت باستراتيجية تدريس األقراف :
 (:4101، نادر شعبافدراسة ) -0

كالتيأظإرتفاعميوالتناعاستراتيجيوتدريسادقراففيت ميومإاراتالتفكيػرال اقػدلػدل
اإل سا يونفمسطيف.ط  الناتالصؼالحادمعشرقسـالعمـك
  
 (:4112دراسة )خيرية سيؼ،  -4

أشػػارتإلػػىأفاسػػتراتيجيوتػػدريسادقػػرافذاتفعاليػػوكنيػػرةفػػيت ميػػومإػػاراتالطػػرحلػػدل
تالميذالمرحمواالنتداييوفيدكلوالككيت.


 (:4111دراسة )ماجدة محمد، وسيى أميف،  -1

تإلػػىأفاسػػتجداـاسػػتراتيجيوتػػدريسادقػػرافأدلإلػػىت ميػػونعػػضالمإػػاراتكالتػػيأشػػار
الدانميفلمتعمـ.–الرياضيوالحياتيولدلادطفاؿالمتجمفيفعدميان


 (:Abdel Hack, Iman. M,  2004دراسة ) -2

كالتػػػيأشػػػارتإلػػػىأفالتػػػدريسنػػػادقرافيسػػػإـفػػػيت ميػػػومإػػػاراتالتحػػػدثلػػػدلالطػػػالب
مايرتنطنالطالقوكالمفرداتكالداللوكالتطنيؽ.كجاصو


 (:Mary Baldwin,  2001 Veer Kamp ,دراسة ) -3
كالتػػيأشػػػارتإلػػػىأفالتػػدريسنػػػادقرافيحسػػػفاددا الدرايػػيلمطػػػالب،حيػػػثتحسػػػفأدا 

الطالبفياكتسابالمفرداتكفيالفإـالدراييكفيمستكلالدرا ةالجإريو.
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 ( :0773ناء السيد، دراسة )ث -4
أشػػػارتإلػػػىأفاسػػػتراتيجيوتػػػدريسادقػػػرافأسػػػإمتفػػػيجفػػػضقمػػػؽالتػػػدريسلػػػدلالطػػػالب

المعمميفنالفرقوال ال وشعنوالطنيعوكالكيميا نكميوالترنيونط طا.

تنػػيفمػػفجػػالؿمػػاسػػنؽأفالعديػػدمػػفالدراسػػاتالعرنيػػوكادج نيػػواذتمػػتناسػػتجداـنعػػض
،كقػػدأ نتػػتذػػذاالدراسػػاتفعاليتإػػافػػيت ميػػوالتحصػػيؿاسػػتراتيجياتالػػت عمـال شػػطفػػيتػػدريسالعمػػـك

. كاتجااالتالميذ حكالعمـك

كا طالقانمفإدراك ادذميواستجداـأسمكبالتعمـال شطفيعمميػوالتػدريس،كأذميػواكتسػاب
حػػػػاكؿتجريػػػػبنعػػػػضالطػػػػالبلػػػػنعضمإػػػػاراتعمميػػػػاتالػػػػتعمـكالتفكيػػػػرالعممػػػػي،فػػػػإفذػػػػذاالنحػػػػثي

شػػػػارؾ(،كاسػػػػتراتيجيوجػػػػرايطالمفػػػػاذيـ،–زاكج–اسػػػػتراتيجياتالػػػػتعمـال شػػػػطكذػػػػياسػػػػتراتيجيوةفكػػػػر
–ادحيػػا كاسػػتراتيجيوتػػدريسادقػػراف،كمعرفػػوفعاليتإػػافػػيت ميػػوالتحصػػيؿالمعرفػػي،كاالتجػػاا حػػك

المعتادة.مدار ونالطريدو-ناعتنارذامفادذداؼالإامولمترنيوالعمميو


 الشعور بالمشكمة:
الحياتيػوفػيالمػدارسالفمسػطي يونغػزة، فيضك ماسنؽ،كنال ظرإلىكاقعتدريسالعمػـك
كمػػفجػػالؿجنػػرةالناحػػثكمشػػرؼترنػػكمميػػدا يعمػػىتػػدريبطػػالبالجامعػػاتنمحافظػػاتغػػزة،

عمػػىحشػػكأذذػػافالطػػال بنالمعمكمػػاتالحػػظالناحػػثتكجإػػاتكتركيػػزالعديػػدمػػفمعممػػيالعمػػـك
كالتركيزعمىالحفظكاالستظإارمماأدلإلىا جفاضمستكلأدا طػالبالمرحمػوال ا كيػو،لػذلؾ
فددشكمتذذاالمالحظاتدافعانقكيانلدلالناحثكرغنوفيتن يأسمكبالػتعمـال شػطالدػايـعمػى

كمالحظػوال تػايجالتػييحددإػا:ال شاطالعدمي،كالحركي،كاعتنارالمتعمـمركػزالعمميػوالتعميميػو،
فيطالب شطكاعيمستمتعنعمميوالتعمـ،قادرانعمػىالتعنيػرعػفرأيػهنحريػو،يسػتطيعأفيصػؿ
إلػػىالمعمكمػػون فسػػهمػػفجػػالؿممارسػػوأ شػػطومجططػػومػػفالمعمػػـ،كأجػػرليشػػترؾفػػيتجطيطإػػا

نالتعاكفمعزماليه.
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 مشكمة الدراسة:
حاليػوفػيضػعؼالتحصػيؿلػدلطالنػاتالمرحمػوال ا كيػوفػيمػادةتتم ؿمشكموالدراسػوال

الحياتيو،كمف ـيمكفنمكرةمشكموالنحثفيالسؤاؿالرييسالتالي: العمـك
ما فعالية اسػتخداـ بعػض اسػتراتيجيات الػتعمـ النشػط فػي تػدريس العمػـو الحياتيػة عمػى التحصػيؿ 

 غزة وتنمية االتجاه نحو األحياء في بعض محافظات 
كيتفرععفذذاالسؤاؿالرييسادسيموالفرعيوالتاليو:

الحياتيػػػوعمػػػىت ميػػػو -0 مػػػافعاليػػػواسػػػتجداـنعػػػضاسػػػتراتيجياتالػػػتعمـال شػػػطفػػػيتػػػدريسالعمػػػـك
 االتجاا حكادحيا لدلطالناتالصؼالحادمعشرنغزة؟

الحياتيػػوعمػػىت ميػػػومػػافاعميػػواسػػتجداـنعػػػضاسػػتراتيجياتالػػتعمـال شػػػطفػػيتػػدريسالعمػػػكـ -2
 التحصيؿلدلطالناتالصؼالحادمعشرنغزة؟


 أىداؼ الدراسة:

الحياتيػػػولػػػدلطالنػػػاتالمرحمػػػوال ا كيػػػوناسػػػتجداـنعػػػض -0 ت ميػػػوالتحصػػػيؿفػػػيتػػػدريسالعمػػػـك
 استراتيجياتالتعمـال شط.

جياتت ميػػواالتجػػاا حػػكادحيػػا لػػدلطالنػػاتالصػػؼالحػػادمعشػػرناسػػتجداـنعػػضاسػػتراتي -2
 التعمـال شطالمرحموال ا كيو.


 أىمية الدراسة:

قديستفيدمف تايجذذاالنحث:
يجانيوالمتعمـفيالعمميوالتعميميو. -0  مسايرةلالتجاذاتالحدي والتيت ادمنالتعمـال شطكاا

كفػؽاسػتراتيجياتالػتعمـال شػط -2 مطكرمالم اذجفيتدديـإعادةصياغومحتكلمدرراتالعمـك
 ةفكر،زاكج،شارؾ(،كةتدريسادقراف(،كةجرايطالمفاذيـ(.

فػػػيكيفيػػػوتكظيػػػؼاسػػػتراتيجياتالػػػتعمـال شػػػطةفكػػػر،زاكج،شػػػارؾ(،كةتػػػدريس -1 معممػػػيالعمػػػـك
.  ادقراف(،كةجرايطالمفاذيـ(فيت ميواالتجاا حكالعمـك

:كذلػػػؾمػػػفجػػػالؿلفػػػت ظػػػرذـإلػػػى -1 ضػػػركرةاالذتمػػػاـالمشػػػرفيفالترنػػػكييففػػػيمنحػػػثالعمػػػـك
 نمكضكعالتعمـال شطلدلالمتعممكف،كذلؾأ  ا ممارستإـلمإماتإـاإلشرافيو.

المتعممػػػيف:يكسػػػنإـنعػػػضالمإػػػاراتكاالكتشػػػاؼكالدػػػدرةعمػػػىحػػػؿالمشػػػكالتناإلضػػػافوإلػػػى -5
زيادةالتحصيؿالدراسي،كماأ إاتسإـفيتحديؽمنادئالتعمـالذميعتمػدعمػىأفاالشػتراؾ

 ل شطلممتعمميفأ  ا الدرسأفضؿمفاالستدناؿالسالب.ا
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 حدود الدراسة:
اقتصرتالدراسوالحاليوعمىالحدكدالتاليو:

 الحدالنشرم:تـتطنيؽالدراسوعمىطالناتالصؼالحادمعشرعممي. -0

عمػػيـالحػػدالمكضػػكعي:اقتصػػرتالدراسػػوعمػػىاسػػتجداـأسػػمكبالػػتعمـال شػػطمدػػانالندسػػمكبالت -2
الحياتيػػولمصػػؼالحػػادمعشػػر التدميػػدمفػػيالكحػػدةالجامسػػوةقنيمػػوالحنميػػات(مػػفمػػ إجالعمػػـك

 .حصو(01لمدةةالعمميكالزراعي
الحػػػدالمكػػػا ي:تكك ػػػتالمجمكعػػػومػػػفطالنػػػاتالصػػػؼالحػػػادمعشػػػرعممػػػيكتػػػـاجتيارذػػػامػػػف -1

 الوال ا كيولمن ات.فصميفةإحداذماتجرينيوكادجرلضانطو(مفمدرسوشاديوأنكغز

 .ـ2100/2102الدراسيال ا يمفالعاـالدراسيالفصؿفيالدراسوإجرا تـ:الزما يالحد -1


 فروض الدراسة:
نػيفمتكسػطدرجػاتطالنػات(α≤1015ةتكجدفركؽذاتداللوإحصاييوع دمسػتكلداللػو .0

جمكعوالضػانطوفػياجتنػار(كمتكسطدرجاتالم1(،ة2(،ة0المجمكعاتالتجرينيوال الثة
 التحصيؿلصالحالمجمكعاتالتجرينيو.

(نػػيفمتكسػػطدرجػػاتطالنػػاتα≤1015تكجػػدفػػركؽذاتداللػػوإحصػػاييوع ػػدمسػػتكلداللػػوة .2
كمتكسػػطدرجػػاتالمجمكعػػوالضػػانطوفػػيمديػػاس(1(،ة2(،ة0الػػ الثةالمجمكعػػاتالتجرينيػػو

 االتجاا حكمادةادحيا .

 
 :منيج الدراسة

استجدـالناحثالم إجيفالتالييف:
المػػ إجالكصػػفي:كذلػػؾفيمػػايتعمػػؽناإلطػػارال ظػػرمكالػػذمت ػػاكؿاددنيػػاتكالنحػػكثكالدراسػػات -0

التيت اكلتالتعمـال شطكاستراتيجيوةفكػر،زاكج،شػارؾ(كاسػتراتيجيوتػدريسادقػرافكاسػتراتيجيو
 ل شط(.جرايطالمفاذيـ،كإحدلاستراتيجياتالتعمـا

التجرينػػي:متنػػعأحػػدتصػػميماتهكذػػكالتصػػميـالتجرينػػيذكالمجمػػكعتيفةمجمكعػػوشػػنهالمػػ إج -2
تػػدرسناسػػتراتيجيوةفكػػر،زاكج،شػػارؾ((0ةضػػانطوتػػدرسنالطريدػػوالتدميديػػوكمجمكعػػوتجرينيػػو

اتيجيواستر(تدرسن1كمجمكعوتجرينوةاستراتيجيوجرايطالمفاذيـ،(تدرسن2كمجمكعوتجرينوة
 استراتيجياتالتعمـال شط.كذيمفالتعمـلسقراف،







 01 

 أدوات الدراسة:
 اجتنارتحصيميفيضك ةالتذكر،الفإـ(ةمفإعدادالناحث(. -0

 مدياساالتجاا حكمادةادحيا ةمفإعدادالناحث(. -2


 إجراءات الدراسة:

:لإلجانوعفأسيموالدراسوقاـالناحثناتناعالجطكاتالتاليو
أكالن:االطالععمىاددنياتكالدراساتكادنحاثالساندوكالتيلإاصموناآلتي:

التعمـال شط،مفإكمه،أذميته،أذدافه،طنيعته،ع اصرا،النييوالمال مولمتعمـال شط،استراتيجيو -0
صػػػػيؿةفكػػػر،زاكج،شػػػػارؾ(كاسػػػتراتيجيوتػػػػدريسادقػػػػرافكاسػػػتراتيجيوجػػػػرايطالمفػػػاذيـ،عمػػػػىالتح

 المعرفي.

 االتجاا،مفإكمه،أذميته،العكامؿالمؤ رةعميه. -2

 ا يػػان:إعػػدادكراسػػو شػػاطالطالػػبكفػػؽاسػػتراتيجيوةفكػػر،زاكج،شػػارؾ(،اسػػتراتيجيوتػػدريسادقػػراف،
استراتيجيوجرايطالمفاذيـ.

الحياتيونالصؼالحادمع شرعممي. ال ان:اجتناركحدةالحنمياتالمدررةفيمادةالعمـك

رانعػان:إعػػداددليػؿالمعمػػـكفػؽاسػػتراتيجيوةفكػػر،زاكج،شػارؾ(اسػػتراتيجيوتػدريسادقػػراف،اسػػتراتيجيو
جرايطالمفاذيـ.

جامسان:إعدادأدكاتالنحث،كتشمؿ:
 اجتنارتحصيمي. -0

 مدياساالتجاا. -2

كالتلكدمفصدقإاك ناتإا.

مجمػػػكعتيفأحػػػدذماتم ػػػؿالمجمكعػػػوالتجرينيػػػوالتػػػيسادسػػػان:اجتيػػػارمجمكعػػػوالنحػػػثكتدسػػػيمإاإلػػػى
تػػػدرسكفدػػػانالسػػػتجداـاسػػػتراتيجيوةفكػػػر،زاكج،شػػػارؾ(،اسػػػتراتيجيوتػػػدريسادقػػػراف،اسػػػتراتيجيو

جرايطالمفاذيـ،كالمجمكعوالضانطوتدرسكفدانلمطريدوالمعتادة.

انطو،كذي:سانعان:تطنيؽأدكاتالنحثقنميانعمىالمجمكعوالتجرينيوكالض
 اجتنارتحصيمي. -0

اجتناراالتجاا. -2
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 ام ػػػػػان:تػػػػػدريسالكحػػػػػدةالمجتػػػػػارةالمجمكعػػػػػوالتجرينيػػػػػوناسػػػػػتجداـاسػػػػػتراتيجيوةفكػػػػػر،زاكج،شػػػػػارؾ(،
كاسػػتراتيجيوجػػرايطالمفػػاذيـ،كاسػػتراتيجيوتػػدريسادقػػراف،كالمجمكعػػوالضػػانطوناسػػتجداـالطريدػػو

المعتادة.

حثنعديان.تاسعان:تطنيؽأدكاتالن

عاشران:المعالجواإلحصاييوكتفسيرال تايج.

حادمعشر:تدديـمجمكعومفالمدترحاتكالتكصياتفيضك  تايجالنحث.
 

 مصطمحات الدراسة:
 :(Effectiveness)فعالية  -0

فعاليػػػوالشػػػي ذػػػيقدرتػػػهعمػػػىنمػػػكغادذػػػداؼالمدصػػػكدة،كالكصػػػكؿإلػػػىال تيجػػػوالمرجػػػكة،
المصطمحفيالمعالجاتالتدريسيوكطرؽكأساليبكاسػتراتيجياتك مػاذجالتػدريسليعنػركيستجدـذذا

عفمدلقدرأممعالجولتحديؽأذداؼتعميميومحددةكنمػكغالمجرجػاتالمرجػكة،كتدػاسفعاليػوتمػؾ
المعالجػػاتمػػفجػػالؿإجػػرا مدار ػػاتكعمميػػاتإحصػػاييوعمػػى تػػايجقيػػاسالمجرجػػاتالتعميميػػوقنػػؿ

ديـالمعالجاتالتعميميوكنعدذا،أممدار و تايجالدياسالدنميكالدياسالنعدم،كمفأذـالمعالجاتتد
(ككػذلؾحسػاب سػنوالكسػبWاإلحصاييوالتيتستجدـلدياسالفعاليوحسابمعامؿمرنعةأكميجا

(2112،110ةماذرإسماعيؿ،المعدؿناستجداـمعادلو"نميؾ".
فػػػيت ميػػػوالتحصػػػيؿفعاليػػػونعػػػضاسػػػتراتيجياتالػػػتعمـال شػػػطنل إػػػامػػػدلكت عػػػرؼإجراييػػػان:

لدلطالناتالصؼالحادمعشرالعممي.ادحيا كاالتجاا حك

 :(Strategy)استراتيجية  -4

ذػػػيمجمكعػػػومػػػفاإلجػػػرا اتكالممارسػػػاتالتػػػييتنعإػػػاالمعمػػػـداجػػػؿالفصػػػؿلمكصػػػكؿإلػػػى
كذػيتتضػػمفمجمكعػومػفادسػػاليبكالكسػايؿكاد شػػطوفػيضػػك ادذػداؼالتػيكضػػعإا،مجرجػات،

(2111،11ةحسفشحاتو،كزي بال جار،كأساليبالتدكيـالتيتساعدعمىتحديؽادذداؼ.


 :(Active Learning)التعمـ النشط  -1
التمميػػػذنالمشػػػاركوفػػػياد شػػػطوالصػػػفيوكالالصػػػفيونجا ػػػبدراسػػػتهلممدػػػررات حيػػػثيدػػػـك

كفيذذاال كعمفالتعمـتدعمسؤكليوالعمؿعمىالتمميذ،كيككفدكرالمعمـالتكجيهالمطمكنوم ه،
(2113ةمجدمعزيز،كاإلرشادنال سنولمايتعممهالتمميذ.
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كيعػػػػرؼالناحػػػػثالػػػػتعمـال شػػػػطإجراييػػػػانفػػػػيذػػػػذاالدراسػػػػونل ػػػػه:عنػػػػارةعػػػػفتحمػػػػؿالفػػػػرد
كاسػػتراتيجيودراسػػيوسػػتم ؿفػػي إايػػوالمطػػاؼلممسػػؤكليو،كػػييعمػػـ فسػػه،كيطػػكرعػػاداتعدميػػو

كسايؿكأساليبلتحديؽادذداؼالجاصونه،كذكيركزعمىعممياتالتعمـأك رمفالتركيزعمى
 تايجالتعمـ،كيؤكدالدكراإليجانيكالفاعؿلممتعمـفيالمكقؼالتعميمي،كذلؾمػفجػالؿممارسػته

لتيتتكفرنإاع اصرالتعمـال شػطكذػياالسػتماعكالتحػدثلعديدمفاد شطوالفرديوكالجماعيوا
كالدػػرا ةكالكتانػػوكالتلمػػؿ،كنػػذلؾفإػػكيشػػمؿجميػػعالممارسػػاتالترنكيػػوكاإلجػػرا اتالتدريسػػيوالتػػي
تإدؼإلىتفعيؿدكرالمتعمـكتعظيمػهمػفجػالؿالعمػؿكالنحػثكاعتمػاداعمػىذاتػهفػيالحصػكؿ

اراتكتككيفالديـكاالتجاذات.عمىالمعمكماتكاكتسابالمإ


 :(Achievement)التحصيؿ  -2
يدصػػدنػػهفػػيذػػذاالنحػػثمػػااكتسػػنتهطالنػػاتالصػػؼالحػػادمعشػػرعممػػيمػػفمعمكمػػات
كمعػػػارؼفػػػيمحتػػػكلالكحػػػدةالمجتػػػارة،كيدػػػدرنالدرجػػػوالتػػػيتحصػػػؿعميإػػػاالطالنػػػوفػػػياالجتنػػػار

التحصيميالمعدلذلؾمفقنؿالناحث.

 (:Attitudes Towards Science Subjectه نحو مادة األحياء )االتجا -3

(أفاالتجاا حكمادةادحيا ذك"مكقؼيعنرعػف2112،11يرلةأحمدال جدمكآجركف،
محصمواستجاناتالفرد حكمكضكعاتالمادةالمتعمموإمانالدنكؿأكالرفضلإذاالمكضكعات".

ييلالتجاا حكمادةادحيا يدصدنهفيذػذاالمنحػثكن ا نعمىذلؾفإفالتعريؼاإلجرا
:"محصػػمواسػػتجاناتالطالنػػات حػػكدراسػػومػػادةادحيػػا كذلػػؾفػػيضػػك الػػدرجاتالتػػييحصػػمكا
عميإػػػامػػػفجػػػالؿاسػػػتجاناتإـلن ػػػكدمديػػػاساالتجػػػاا حػػػكمػػػادةادحيػػػا الػػػذمتػػػـإعػػػدادامػػػفقنػػػؿ

الناحث".
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 انفصم انثاني
 ي واندراسات انسابقةاإلطار اننظر


 .Active Learning طأواًل : التعمـ النش

 ثانيًا : استراتيجيات التعمـ النشط.
 .Attitude Toward Science Subjectثالثًا : االتجاه نحو مادة العمـو األحياء 
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 مقدمة:
ت سػػإـالترنيػػوالحدي ػػوفػػيتكػػكيفالشجصػػيونكاسػػطورنػػطالػػدركسنحيػػاةالطفػػؿ،فمػػيسذػػدؼ

لترنيػوتمدػػيفالطالػبمجمكعػػومػػفالحدػايؽالجافػػو،كمطالنتػػهنحفظإػاكاإلجانػػوعمػػىادسػيموالتػػيتػػردا
عميإافيآجرالعاـ،فيجرجالطالبإلىالمجتمعالجارجيكمكاطفغريػب،حيػثتػرلالترنيػوالحدي ػو

جحدػػايؽعػػفأفالمدرسػػويجػػبأفتكػػكفصػػكرةحديديػػولكاقػػعالمجتمػػع،كاليكفػػيأفتتضػػمفالم ػػاذ
طنيعػػوالمجتمػػع،نػػؿالنػػدمػػفاالعتمػػادعمػػىالػػرحالتالعمميػػوكغيرذػػامػػفادسػػاليبالتػػيتحػػثعمػػى
إشراؾالطمنوتلتحديؽذلؾيجباالعتمادعمىطرؽتدريسجيدة،كأفتشنعالمدرسوحاجاتالطالب

يجانيو،كتدريبالطالػبعمػىكاذتماماتهكميكله،كت مياستعداداتهكقدراتهكذكا ا،كتككيفالعاداتاإل
ذلػػػؾعػػػرضالمفػػػاذيـكالمعمكمػػػاتالعمميػػػوفػػػيصػػػكرةتحػػػثالطمنػػػوعمػػػىالتفكيػػػر، التفكيػػػر...،كيمػػػـز
كتشػػػترؾطػػػرؽالتػػػدريسالحدي ػػػوفػػػيجاصػػػيوأساسػػػيوكذػػػيجعػػػؿالتمميػػػذإيجانيػػػان شػػػطانفػػػيالعمميػػػو

(063-2110،065ةمكسكعوعمـال فسكالترنيو،التعميميو.

كلمنعضأفالتعمـال شطم إججديد،كليد ظرياتترنكيوحدي و،لك هفيالحديدومفيند
أقػػػدـادسػػػاليبالترنكيػػػوالمسػػػتجدموجػػػارججػػػدرافادطػػػرالتعميميػػػو،فإػػػكتعنيػػػرعػػػفعمميػػػوالػػػتعمـ
الفطػػرملػػدلادطفػػاؿ،فمػػازاؿادطفػػاؿيتعممػػكفرعايػػوإجػػكتإـالصػػغاركتػػدنيرالشػػؤكفالم زليػػو

حتػػىالزراعيػػو(مػػفجػػالؿمشػػاركتإـفػػيالحيػػاةاليكميػػولمعايمػػو،كلػػيسمػػفال صػػكصفػػيكتػػبةك
الدرا ةالمدرسيو.ك رلأفادطفاؿيتعممكفحيفيشارككففيالمسؤكليوكفياتجػاذالدػرار،كيكػكف
تعممإػػـأشػػمؿكأعمػػؽأ ػػراننكجػػكدكنػػارمػػفحػػكلإـيإتمػػكفنمشػػاركتإـكيحترمك إػػا،كيػػكفركفنييػػو

داعموكآم وكمحفزةعمىالمزيدمفاالكتشاؼ.

إفك يػػرانمػػفالمعممػػيفالمجمصػػيفكالمتميػػزيفيطندػػكفغالنيػػوأسػػالينهدكفدراسػػوأكاطػػالع،
كاا مػػاعػػفطريػػؽالفطػػرةكالجنػػرةكت ػػكعطرايػػؽالتػػدريس.كمػػاأفطريدػػوالمحاضػػرةالتدميديػػوالتػػيتركػػز

تسػػإـفػيإيجػػادتعمػػـحديدػيفعػػاؿ،كمػػفذ ػاظإػػرتدعػػكاتعمػىالتمدػػيفكحشػػكالمعمكمػات،ناتػػتال
متكررةإلىت كيعكتطكيرأساليبالتدريس،كالتيتركزعمىإشراؾالمتعمـفيعمميتيالتعميـكالػتعمـ،
كجعمهالمحكرالرييسفيذلؾتل صؿإلىتعمـ شػطفعػاؿ:فإػكيتطمػبمػفالمتعممػيفأفيسػتجدمكا

يتعممكا،كاكتسابمجمكعومفالمإاراتكالمعارؼكاالتجاذاتكالديـ.كتمك إـمإاراتتفكيرعميافيما
مفاالسػتدالليوفػيالػتعمـ.كالدػدرةعمػىحػؿالمشػكالتالحياتيػو،كاتجػاذالدػراراتكتحمػؿالمسػؤكليات.
كاليتػػػلتىذلػػػؾإالأفيكػػػكفالمتعممػػػكفذػػػـالمحػػػكرالػػػرييسفػػػيعمميػػػوالتعمػػػيـكالػػػتعمـ.كذػػػـالمحػػػكر
ادسػاسفػيال دػاشكالتحميػؿكالتفكيػركاالسػت ناطفإػكع صػر شػاطكتفاعػؿ،دايمػانيدكمػكفناد شػػطو
العديدةالمتصمونالمادةالتعميميوكطرحادسيمو،ككضعالفرضيات،كالمشػاركوفػيالم اقشػاتكالنحػث

كالدرا ةكالكتانوكالتجريب.
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 تعريؼ التعمـ النشط:
الػػػتعمـال شػػػططػػػرحالمرنػػػكفكالمإتمػػػكفن العمميػػػوالتعميميػػػوالك يػػػرمػػػفالتعريفػػػاتلمفإػػػـك

Active Learningكالتياجتمفتفيطكلإاكقصرذامفجإو،كفػيتفصػيالتإاكمعا يإػاالدقيدػو
مػػفجإػػوأجػػرل،كمػػعذلػػؾفدػػداتفدػػتجميعإػػاتدرينػػانفػػيجكذرذػػاك ظرتإػػاالحديديػػوإلػػىذػػذاالػػ مط

تعػػػػكداالجتالفػػػػاتفػػػػيذػػػػذاالتعريفػػػػاتإلػػػػىت ػػػػكعالجمفيػػػػوالمعرفيػػػػوالمإػػػػـمػػػػفأ مػػػػاطالػػػػتعمـ.كقػػػػد
لىالنحػكثكالدراسػات لىاجتالؼالجنراتالتيمركانإامف احيو ا يو،كاا دصحانإامف احيوكاا
كالمداالتالك يرةجدانالتيت اكلتذذاالمكضػكعفػيعصػراال فجػارالمعمكمػاتيالإايػؿمػف احيػو

أجرل.

الػػتعمـال شػػطمػػاطرحإػػاالمرنػػيةرمضػػافمسػػعد،كمػػفنػػيفأذػػـ التعريفػػاتالدقيدػػولمفإػػـك
أكممارسػػػوالمػػػادةأ  ػػػا المكقػػػؼDoing(الػػػتعمـال شػػػطعمػػػىأ ػػػهممارسػػػوالعمػػػؿ2101،011

التعميمػػي.كيعمػػؿالمعمػػـكمكجػػهةنػػدالنمػػفاالقتصػػارعمػػىدكرالمحاضػػر(،كيدػػكـالطػػالبجػػالؿ
لجاصػوحػكؿالمػادة.ال دطػوالرييسػوذ ػاتكمػففػيتغييػرنػؤرةالتركيػزمػفعمميون ػا اكتشػافاتإـا

التدريسإلىالتعمـ.

(نل ػػهكاحػػدةمػػفطرايػػؽالػػتعمـالطنيعػػيأكالػػتعمـ2111،3كمػػاتعرفػػهةميسػػكفشػػإاب،
نػػالفطرة،كالتػػيي تإجإػػاالصػػغاركالكنػػارعمػػىحػػدسػػكا فػػيحيػػاتإـاليكميػػو.كذػػذاالطريدػػوتشػػجع

عػػؿكالتعػػاكفنػػيفالطفػػؿكالمعمػػـا طالقػػانمػػففإػػـحاجػػاتالطفػػؿالمت كعػػوكالتػػيتع ػػىنكافػػوالتفا
 ػػكاحي مػػكاكتطػػكرا.كذػػيتمكػػفالطفػػؿمػػػفاالسػػتدالليوفػػيالػػتعمـ،كالدػػدرةعمػػىحػػؿالمشػػػكالت

الحياتيو،كالمشاركوفياتجاذالدراراتكتحمؿالمسؤكليو.

طريدػػػوتعمػػػـكتعمػػػيـفػػػيآفكاحػػػديشػػػترؾفيإػػػا(نل ػػػه2113،11كيعرفػػػهةجػػػكدتأحمػػػد،
الطمنػػػونل شػػػػطومت كعػػػػوتسػػػػمحلإػػػػـناإلصػػػػغا اإليجػػػػانيكالتفكيػػػػرالػػػػكاعيكالتحميػػػػؿالسػػػػميـلمػػػػادة
الدراسو،حيثيتشارؾالمتعممكففياآلرا فيكجكدالمعمػـالميسػرلعمميػوالػتعمـممػايػدفعإـ حػك

تحديؽأذداؼالتعمـ.

(أفالتعمـال شطذك مطمفالتدريسيعتمدعمىLorenzen, 2006ةكيرلالمرنيلكر زف
نالنحػػثمسػػتجدمانمجمكعػػومػػف ال شػػاطالػػذاتيكالمشػػاركواإليجانيػػولممػػتعمـكالتػػيمػػفجاللإػػاقػػديدػػـك
اد شػػطوكالعمميػػاتالعمميػػوكالمالحظػػوككضػػعالفػػركضكالديػػاسكقػػرا ةالنيا ػػاتكاالسػػت تاجمػػفأجػػؿ

لمعمكماتالمطمكنون فسهكتحتإشراؼالمعمـكتكجيإهكتدكيمه.كتشػيرالػداليؿإلػىأفالتكصؿإلىا
المتعمميفقادريفعمىاكتسابمعارؼكمإاراتمعي وكاتجاذاتمحددة،كذكتعمػـيسػتمتعنػهالمػتعمـ

عمـ.كفياستغراؽكا دماج،كذكنذلؾيحكؿالعمميوالتعميميوإلىشراكوممتعونيفالمعمـكالمت
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عمىأ هكؿادساليبكاإلجرا اتالتيتتطمبمفالمتعمـالدياـنممارسو-أيضان–كي عرؼ
نعػػضالمإػػاـفػػيالمكقػػؼالتعميمػػيفػػاليدتصػػردكرافػػيالفصػػؿعمػػىمجػػرداالسػػتماعإلػػىشػػرح
المعمـنؿعميهممارسوع اصػرالػتعمـال شػطالتػيتتم ػؿفػيإصػدارادحكػاـ،كاكتشػاؼالعالقػات

التفاعػػؿمػػعع اصػػرالمكقػػؼالتعميمػػيمػػعإصػػدارردكدالفعػػؿالم اسػػنو،كالتكاصػػؿمػػعزماليإػػـك
(Yoder & Hochvar, 2005ت2112ةفتحيجركاف،كمعممإـنصكرةميسرة.

(أفعمػىMckinny & Kathleen, 1998; Paulson & Faust, 2003كمػايػرلة
السػمنيلمػايدكلػهالمعمػـمػفجػالؿالمحاضػػرةالطػالبفػيحجػرةالدراسػوأفينتعػدكاعػفاإل صػػات

كأفيمجلكاإلىاإل صاتاإليجانيالذميساعدذـعمىفإـمايسػمعك هككتانػوأذػـادفكػارالػكاردة
فيمػػايطػػرحمػػفأقػػكاؿأكشػػركحات،كالتعمػػيـأكالتعديػػبعميإػػا،كالتعامػػؿمػػعتمػػاريفالمجمكعػػات

مػػفمكاقػػؼحياتيػػومجتمفػػوأكحػػؿالمشػػكالتاليكميػػوكأ شػػطتإانشػػكؿيػػتـفيإػػاتطنيػػؽمػػاتعممػػكا
المت كعو.

كرغـاالجتالفاتنيفالترنكييففيتحديدتعريؼمحػددلمصػطمحالػتعمـال شػطفمػ إـيػرل
أ همجمكعومفأساليبكطرؽالتدريسالمت كعوالتيتتيحالفرصوأماـالطالبلمتفكيركاكتشػاؼ

المعمكمػات،كتحميمإػػاكتفسػيرذافػػي حػيفيػػرلالػنعضاآلجػػرنل ػهمجمكعػػومػفاد شػػطوالتػييدػػـك
نإػاالمػػتعمـداجػػؿحجػرةالدراسػػوأكجارجإػػام ػؿةالدػػرا ة،الكتانػػو،النحػثعػػفمعمكمػػات،ادنحػػاث

الدصيرة...(مماتجعؿالمتعمـمحكرانأساسيانفيالعمميوالتعميميو.

يفاتالساندوحكؿمفإكـالتعمـال شط،إذفيكجدذ اؾنعضجكا باالتفاؽفيمانيفالتعر
كذذاالجكا بذي:

 ضركرةدمجالمتعمـفيالمكاقؼالتعميميو. -

 إيجانيوالمتعمـفيالمكاقؼالتعميميو. -

ضركرةت كعطرؽالتدريسالتيتددـنإاالمعمكماتلممتعمميفعمىحسػبمسػتكياتإـ،كالكتانػو -
 جوالمعمكماتكالنيا ات.كالم اقشوكحؿالمشكالتكاالستكشاؼكمعال

أ ػػػهيتطمػػػبمػػػفالمػػػتعمـاسػػػتجداـمإػػػاراتالتفكيػػػرالعميػػػام ػػػؿالتحميػػػؿكالتركيػػػبكالتدػػػكيـكحػػػؿ -
 المشكالتكاتجاذالدرار.

 أ هيعتمدعمىفكرةالتعاكفنيفالطالب. -

نل ػه:عنػارةعػفتحمػؿالفػردلممسػؤكليو،كػيتعريػؼ الػتعمـ النشػط إجرائيػاً مماسنؽيمكػف
ؿ فسه،كيطكرعػاداتعدميػوكاسػتراتيجياتدراسػيوسػتم ؿفػي إايػوالمطػاؼكسػايؿكأسػاليبيعم

لتحديؽادذداؼالجاصػونػه،كذػكيركػزعمػىعمميػاتالػتعمـأك ػرمػفالتركيػزعمػى تػايجالػتعمـ،
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كيؤكػدالػدكراإليجػػانيكالفاعػؿلممػتعمـفػػيالمكقػؼالتعميمػي،كذلػػؾمػفجػالؿممارسػػتهالعديػدمػػف
اد شػطوالفرديػوكالجماعيػػوالتػيتتػػكفرنإػاع اصػػرالػتعمـال شػػطكذػياالسػػتماعكالتحػدثكالدػػرا ة
كالكتانوكالتلمؿكنذلؾفإكيشمؿجميػعالممارسػاتالترنكيػوكاإلجػرا اتالتدريسػيوالتػيتإػدؼإلػى

عمػػػىتفعيػػػؿدكرالمػػػتعمـكتعظيمػػػهمػػػفجػػػالؿالعمػػػؿكالنحػػػثكاعتمػػػاداعمػػػىذاتػػػهفػػػيالحصػػػكؿ
المعمكماتكاكتسابالمإاراتكتككيفالديـكاالتجاذات.


 فمسفة التعمـ النشط:

"،كالن اييػوفػيأنسػطConstructvisionتعتمدفمسفوالػتعمـال شػطعمػىال ظريػوالن اييػو"
(،ذيأفين يالمتعمـمعرفتهمفجػالؿتفاعمػه2112،1تكصيفاتإاتكمايشيرإليإاةكليـعنيد،

حداثتغييػراتنإػاعمػىأسػاسالمعػا يالجديػدةالمناش رمعمادةالتعمـكرنطإانمفإكماتساندوكاا
نمايتحكؿإلىعمميوتكليدلمعرفومتجددة.

(إلػػىأفال ظريػػوالن اييػػوتركػػزعمػػىأفيكػػكفالمػػتعمـذػػك2116كيشػػيرةعنػػداهللالمدنػػؿ،
ل شػػطالػذميعتمػػدعمػػىالفمسػفوالن اييػػوأحػػدالع صػرالفعػػاؿفػػيعمميػوالػػتعمـ،كيعتنػػر مػطالػػتعمـا

أ ماطالتعمـالتيتؤكدعمىالتعمـذمالمع ىالدايـعمىالفإـمفجالؿالدكرال شػطلمتالميػذفػي
عمميوالتعمـكتكظيؼماتعممه.

كمػػفجػػالؿمراجعػػوالناحػػثلػػسدبالترنػػكمكدراسػػوكتحميػػؿالعديػػدمػػفاددنيػػات،تكصػػؿإلػػى
فتراضاتالتيتعكسأذـمنادئالن اييو،كالتيتعتنرأساسالتعمـال شط،كماكردتفيالعديدمفاال

(،ةإيإػػػابشػػػحاتو،160-2111،113عزيػػػز،ةمجػػػدم(،012-2113،011الدادر،عنػػػدالدػػػادرةعنػػػد:
،2112،6(،ةأحمػػػدعنػػػادة،2111،21-10  & Baker"015-0111،010(،ةنيكػػػركنينػػػـك

Bibumكن "(،كذيكمايمي:Bloom & Burrbl"013-0111،012كرنؿ،"(،ةنمـك
الػػتعمـال شػػطعمميػػون اييػػوتؤكػػدعمػػىن ػػا المعرفػػوكلػػيس دمإػػا:كذػػذايع ػػيأفالمعرفػػولإػػا -أ

جذكرذافيعدؿالمتعمـ،كاليمكفأفيتشكؿمع اذالديهنسردالمعمكماتلهمفقنػؿالمعمػـ،
فاعػؿحكاسػهمػعالعػالـالجػارجي،إذيتغيػرالن ػا المعرفػينؿأ إاتتشكؿداجؿعدمه تيجولت

 السانؽلممتعمـكيتجذن ا نمعرفيانجديدانيستكعبمعطياتالجنرةالحسيوالجديدة.

التعمـعمميو شطوكمستمرةكغرضيوالتكجهكذاتمع ى:نمع ىأ إاعمميوانتكارمستمرةيعيد -ب
يونشكؿجديد،حيثتػ ظـكتفسػرجنراتػهمػعمعطيػاتالعػالـجاللإاالمتعمـت ظيـتراكينهالمعرف

الجػػػارجي،كيسػػػعىالمػػػتعمـلفإػػػـأكسػػػعكأشػػػمؿلعالمػػػه،لمكصػػػكؿإلػػػىاكتشػػػاؼالمعرفػػػون فسػػػه،
كت طمؽتمؾالعمميوال شطولمتعمـمػفكك إػامسػؤكليوالمػتعمـعػفتعممػهكلػيسمسػؤكليوالمعمػـ،

ذلؾإلىإعادةتشكيؿن ايهالمعرفي،حيثإ ػهيعيػدن ػا ككمماتمرالمتعمـنجنراتجديدةأدل
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تراكينهالمعرفيوكن يتهالعدميومفجديداعتمادانعمى ظرتهالجديدةفيم ظكماتمعرفيوجديدة،
كنػذلؾيصػنحلديػهإطػارانمفاذيميػانيسػاعداعمػىإعطػا مع ػىلجنراتػهالتػييمػرنإػا،كيكػكفذم

 مع ى.

و:حيثيمتزجمكقؼالتعمـال شػطنمشػاعراالسػت ارةكالتشػكيؽ،ممػايجػذبالتعمـعمميوكجدا ي -ج
المػػتعمـ حػػكالمػػادة،فيتسػػـناإليجانيػػوكيتحدػػؽالفإػػـلديػػه،كيشػػعرن دتػػهن فسػػه،كفػػيذػػذاالصػػدد

(دراسػػوذػػدفتإلػػىالكشػػؼعػػفSeiacca & Vallenari, 1998أجػػرل"سػػكياكاكفالي ػػارم"ة
داـالمػراذديفلمتنػ ،كتكصػمتذػذاالدراسػوإلػىأفتػل يرادقػرافعمػىادضرارال اتجوعفاسػتج

نهالمتجصصيفلمكافحوذذاالظاذرة.  أقرا إـيفكؽتل يرمايدـك

المفػاذيـكادفكػاركغيرذػامػفالن ػىالمعرفيػوالت تدػؿمػففػردإلػىآجػرنػ فسمع اذػا:نػؿت يػر -د
فػين يتػهالمعرفيػومػفمعػارؼكمفػاذيـككيفيػومعا يمجتمفولدلكؿفرد،كذلؾحسبمايكجد

 ت ظيمإالديه.

ال مكالمفاذيميي تجمفجالؿالتفػاكضاالجتمػاعيالتشػاركيحػكؿالمع ػى:أمأفالمػتعمـال -ق
ين ػػيمعرفتػػهعػػفمعطيػػاتالعػػالـالجػػارجيمػػفجػػالؿأ شػػطتهالذاتيػػومعإػػافدػػط،كلكػػفيػػتـن ػػا 

االجتمػػاعيمػػعاآلجػػريففػػينييػػوتعاك يػػو،كنالتػػاليقػػدتتعػػدؿالمعرفػػوأيضػػانمػػفجػػالؿالتفػػاكض
ذػػذاالمعػػا يلػػدلالفػػردمػػفجػػالؿتفاكضػػهمػػعاآلجػػريفتنعػػانلمم ظكمػػوالمعرفيػػوالمكجػػكدةلديػػه،
المتعمـندكر شػطفػياكتسػابالمفػاذيـمػفجػالؿتفاعمػهمػعالكسػطيفلديػه،المػادم حيثيدـك

Contextualؾي ظػػرالن ػػاييكفإلػػىالمعرفػػوناعتنارذػػاسػػياقيوكاالجتمػػاعيالمحيطػػيفنػػه.كلػػذل
 كمف ـيصنحلكؿفردنصمتهالمعرفيوالتيتميزاعفغيرا.

:يؤكػدذػذااالفتػراضعمػىAuthentic Tasksي نغيأفيحدثالتعمـمفجػالؿمإػاـحديديػو -ك
مإػػاـحديديػػوتإيػػ لػػهأذميػػوالػػتعمـالدػػايـعمػػىحػػؿالمشػػكالت،فمكاجإػػوالمػػتعمـنمشػػكالتأك

أفضػػػؿظػػػركؼلمػػػتعمـ،كتسػػػاعداعمػػػىن ػػػا مع ػػػىلمػػػاتعممػػػهكت مػػػي دتػػػهفػػػيقدرتػػػهعمػػػىحػػػؿ
 المشكالت.

المعرفػػوالدنميػػوشػػرطأسػػاسلن ػػا الػػتعمـذكالمع ػػىلػػدلالمػػتعمـ:تإػػتـالفمسػػفوالن اييػػونالمعرفػػو -ز
ثإفالتفاعؿنيفالمعرفوالجديدةكالمعرفوالدنميولممتعمـكتعتنرذاشرطانأساسيانلن ا المع ى،حي

الدنميػػولػػدلالمػػتعمـيعػػدمػػفأذػػـمكك ػػاتالػػتعمـذمالمع ػػى.كتم ػػؿالمعرفػػوالذاتيػػوأكالتمداييػػو
Spontaneous Knowledgeأحػػدصػػكرالمعرفػػوالدنميػػوالتػػييكتسػػنإاالفػػردذاتيػػانمػػفجػػالؿ

والحاجزالذمي ظـمركرالمعرفوالجديدةإلىعدؿتفاعمهمعالنييو.كقدتدؼذذاالمعرفونم ان
 Alternativeالمػػتعمـكذػػذاالظػػاذرةتعػػرؼناسػػـالفإػػـالنػػديؿأكالتصػػكراتالنديمػػولممفػػاذيـ

Concepts. 
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 :(4114)جودت سعادة، أىداؼ التعمـ النشط 
تتم ؿأذـأذداؼالتعمـال شطفياآلتي:

كميػػاديفالمعرفػػوالمت كعػػو:فرجػػكعالطمنػػوإلػػىالكتػػبدعػػـال دػػونػػال فسلػػدلالمتعممػػيف حػػ -0
كالمصػػادرالتعميميػػوالمجتمفػػو،كاسػػتجداـنرمجيػػاتالحاسػػكبالمت كعػػو،كالػػدجكؿإلػػىمكاقػػع
اإل تر ػػػتالمعرفيػػػػوالالمحػػػدكدة،كمشػػػػاذدةادفػػػػالـكالنػػػرامجكالصػػػػكرالمجتمفػػػو،كالعمػػػػؿفػػػػي

جرا التجاربالمجنر يو،كالدياـنالزياراتالميدا يػو،كاا جػازالمشػاريعالمجمكعاتالمجتمفو،كاا
جػػػرا المدػػػانالتالشجصػػػيو،كعمػػػؿالمكحػػػاتكالكسػػػايؿ النح يػػػو،ككتانػػػوالتدػػػاريرالعمميػػػو،كاا
التعميميػػػوالمجتمفػػػو،كتدػػػديـالتدػػػاريرالشػػػفكيوأمػػػاـالػػػزمال ،كتمجػػػيصالكتػػػبأكالفصػػػكؿأك

كالمحاضراتكالم اقشاتكاالجتماعاتالمتعددة،المداالتأكادنحاثكالمشاركوفيال دكات
كالمسػػػػاذموفػػػػيإقامػػػػوالمعػػػػارضالمدرسػػػػيوالمت كعػػػػو،كقػػػػرا ةالصػػػػحؼاليكميػػػػوكالمجػػػػالت
الشإريوأكالفصميوأكالسػ كيو،كدراسػوالحػاالتالمجتمفػو،كمإػاتم ػؿأسػاليبأكتد يػاتأك

عرفػػوالمت كعػػو،لػػيسمػػفال احيػػوكسػػايؿتعمػػؿعمػػىدعػػـ دػػوالطالػػبن فسػػه حػػكميػػاديفالم
ال ظريػػوفحسػػب،نػػؿكقنػػؿذلػػؾمػػفال احيػػوالعمميػػوأكالتطنيديػػو،د ػػهيكػػكفقػػداطمػػع ظريػػان

 كمارسعمميان.

تمكػػيفالطمنػػومػػفاكتسػػابمإػػاراتالتعػػاكفكالتفاعػػؿكالتكاصػػؿمػػعاآلجػػريف:كذػػذاالإػػدؼ -2
نإػاالطمنػومػفجػالؿيم ؿتحصيؿحاصؿلمايػتـمػفأ شػطوكفعاليػاتغيػرمحػ دكدةيدػـك

تطنيؽالتعمـال شطكالسيمامػفجػالؿالمجمكعػاتالصػغيرةأكالمتكسػطوأكالكنيػرة،سػكا 
داجػػػؿالحجػػػرةالدراسػػػػيوأكجػػػارجأسػػػكارالمدرسػػػػوكتحػػػتإشػػػراؼالمعمػػػػـ.كندػػػدرمػػػاتػػػػؤدل

عمػىتعكيػدذـاد شطوالجماعيومػفاكتسػابالطمنػولمإػاراتاجتماعيػوعديػدة،فإ إػاتعمػؿ
عمػػػػىالتعػػػػاكفمػػػػعاآلجػػػػريف،كالتفاعػػػػؿال شػػػػطمعإػػػػـ،كاسػػػػتمرارالتكاصػػػػؿفيمػػػػانيػػػػ إـفػػػػي

 مكضكعاتكمكاقؼتعميميوجديدةفيالمستدنؿ.

كذ ػػػايكػػػكفدكرالمعمػػػـمإمػػػانفػػػياإلك ػػػارمػػػفادعمػػػاؿكاد شػػػطوالجماعيػػػوالتػػػيتزيػػػدمػػػف
 اكتسابذذاالمإاراتمفجا بذؤال الطمنو.

جيعالطمنوكتدرينإـعمىأفي عممكاأ فسإـنل فسإـ:حيثيحتؿذذاالإدؼمكا انمإماننيفتش -1
أذػػداؼالػػتعمـال شػػط،السػػيمافػػيعصػػراال فجػػارالمعمكمػػاتيالإايػػؿالسػػايدذػػذااديػػاـ،حيػػث
عتمعػػػبكسػػػايؿاالتصػػػاؿنالمعرفػػػوكعمػػػىرأسػػػإااإل تر ػػػت،دكرانرياديػػػانيجعػػػؿالػػػدجكؿإلػػػىمكاقػػػ

المعػػارؼكالمعمكمػػاتسػػإالنكنكميػػاتالحػػدكدلإػػامػػفمصػػادرالعمػػـكالمعرفػػو،ممػػايزيػػدمػػف
أذميػػوقيػػاـالمعمػػـالػػذميطنػػؽمنػػادئكأسػػسالػػتعمـال شػػط،نػػالتركيزعمػػىتعمػػيـالطمنػػوكيػػؼ
ينح كفعفالمعمكماتكالمعارؼذاتالصمو،ككيؼيؤدكفالكاجناتالم زليو،ككيؼيص عكف

التعميميػػػػػوالم اسػػػػػنو،ككيػػػػػؼينح ػػػػػكفعػػػػػفالمدػػػػػاالتكالمراجػػػػػعكالكتػػػػػبذاتالعالقػػػػػوالكسػػػػػايؿ
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نالمكضكعالمػدركسأكالمطػركحلم دػاش،ككيػؼيتعرفػكفإلػىالمشػكالت،ككيػؼيعممػكفعمػى
حمإانجطكاتعمميودقيدو،ككيؼيطرحكفادسيموالعميدو،ككيػؼيػردكفعمػىأسػيموزماليإػـ

يكتنػػكفالتدػػاريرالشػػفكيو،ككيػػؼيعممػػكفعمػػىإلدايإػػاأمػػاـزماليإػػـ،أكأسػػيمومعممإػػـ،ككيػػؼ
ككيػػؼيدكمػػكفنالتعديػػبعمػػىآرا كأفكػػارزماليإػػـ،ككيػػؼيضػػيفكفإلػػىمػػايطػػرحمػػفأقػػكاؿ،
ككيػػؼيدكمػػكفنػػإجرا التجػػاربالمجنريػػو،ككيػػؼيحمػػكفالمسػػايؿالرياضػػيوأكالعمميػػو،ككيػػؼ

 يػوأكالديػػاـنالزيػاراتالعمميػو،ككيػػؼيسػاذمكففػيحمدػػاتيجططػكفلمعديػدمػػفالمشػاريعالنح
النحػػثكالمدػػا اتأكاالجتماعػػاتأكال ػػدكات،ككيػػؼيعممػػكفعمػػىإ جػػاحالمعػػارضالعمميػػوأك

 ال دافيو.كناجتصار،فإ إـيتعممكفكيؼيعممكاأ فسإـنطريدوسميمو.

أساسانعمىمندأتشجيعالطمنوعمىالمركرنجنراتتعمميوكحياتيوحديدي -1 و:فالتعمـال شطيدـك
التعمـعفطريؽالجنرة،عمػىاعتنػارأفذلػؾيجعػؿتػل يرذلػؾالػتعمـأندػىأ ػران،أميندػىلفتػرة
أطػػكؿ،نحيػػثيصػػعب سػػيا همػػفجإػػو،كيجعػػؿالػػتعمـأيسػػرفإمػػانلػػدلالطمنػػو،د إػػـيدكمػػكف

ادرالتعميميػونل فسػإـ،نحيػثيسػتكعنكفنالتفاعؿمعادشيا أكادمكرأكادشػجاصأكالمصػ
نعضإـكيسللكفعفنعضإـاآلجرعماصعبعمػيإـاسػتيعانه،حتػىيػدرككاأنعػاداتمامػان، ػـ
ي تدمػػػكفإلػػػىمػػػاذػػػكأعمػػػؽمػػػفذلػػػؾنل فسػػػإـ،كػػػييمػػػركانجنػػػراتجديػػػدةكتعمػػػـجديػػػد،أمأف

ذامػػا  جػػحالطمنػػوفػػيالتعامػػؿمػػعالجنػػراتالسػػاندوتػػؤدمإلػػىجنػػراتأجػػرلمفيػػدةكعميدػػو.كاا
الجنراتالتعمميوالمدرسيو،فسكؼتككفلديإـجنرةساندولمتفاعػؿمػعالجنػراتالحياتيػوادك ػر
ت كعػػػانكرنمػػػاتعديػػػدان،كػػػيي جحػػػكافيإػػػاأيضػػػانإذامػػػاتغمنػػػكاعمػػػىالعديػػػدمػػػفالمشػػػكالتالتػػػي

ةجػػكدةأحمػػد،مإػػـأكمعممػػيإـ.تػػكاجإإـ،سػػكا نشػػكؿفػػردم،أكنالتعػػاكفمػػعزماليإػػـ،أكمػػعأذ
2113،11-11) 

تشػػػجيعالطمنػػػوعمػػػىاكتسػػػابمإػػػاراتالتفكيػػػرالعميػػػاكالتحميػػػؿكالتركيػػػبكالتدػػػكيـ:كذػػػذالػػػيس -5
نغريبعمىالتعمـال شطكمطالنهالعديدة،حيثيركزعمىقياـالتالميذنم اشطكفعالياتغير

 اقشػػػاتكالمدػػػا اتكاالجتماعػػػاتالمجتمفػػػو،محػػػدكدة،مػػػعالمعػػػارؼكالمعمكمػػػاتالمت كعػػػو،كالم
كالنحػػػكثكالتدػػػاريرالشػػػفكيوكالمكتكنػػػو،كالمراجعػػػاتكالدػػػرا اتالسػػػانرةكال اقػػػدة،كطػػػرحادسػػػيمو
كادفكػػاركاآلرا العديػػدة،ممػػػاي مػػينشػػػكؿمتكاصػػؿمإػػارةتحميػػػؿالمػػادةإلػػػىأجزايإػػاالصػػػغيرة

دراؾماني إامفعالقات، ـتجميعالمادة جراجإافيقالبجديدمفن اتأفكػاركاا التعميميوكاا
الطالػػب، ػػـالحكػػـعمػػىادمػػكركادشػػيا كالحػػكادثكادشػػجاصكادعمػػاؿ،كذػػكمػػاتركػػزعميػػه

لممجاؿالمعرفي.  المستكياتال الثالعميامفتص يؼنمـك


 أىمية وفوائد التعمـ النشط:

لديإـتكجهأكنر حكالتك كلكجيا ك حكالنييوالتعميميوالتعمميوالتيتعتمدعمىإفطمنواليـك
التعامؿالسريعمػعادجإػزةكاددكاتالماليمػولمػتعمـال شػط،كذػذامػاجعػؿالك يػريتكقعػكفالمزيػدمػف
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الفايػػدةكالتكسػػع،كالعمػػؿعمػػىالمشػػاركوالفعميػػوفػػياد شػػطوالصػػفيو،كمػػاأفالصػػفكؼالدراسػػيوتعػػج
ادفكػػاركالدػػدراتكاالذتمامػػاتكالحاجػػاتكالميػػكؿنػػيفالمتعممػػيفمػػفمجتمػػؼناالجتالفػػاتفػػياآلرا ك

مستكياتإـ،كالذميشترككففيالعمميوالتعميميوالفاعمو.كذ افإفالدضيوت حصرفيأمريفذما:أف
نتػػدريسأكنػػرعػػددممكػػفمػػفالمتعممػػيف، ذاأرد ػػاأف دػػـك ال ػػاسالمجتمفػػيفيتعممػػكفنطػػرؽمجتمفػػو،كاا

إ هالندل امفاستجداـطرؽكاستراتيجياتتعميميوتعمميومجتمفوداجؿالصؼالدراسي،كأفالػتعمـف
(Mathews, 2006ةنطنيعتهيم ؿعمالن شطان.

يرلالعديدمػفالمإتمػيفنػالتعمـال شػط،أفعػدـاسػت مارالػتعمـال شػطفػيالمكاقػؼالتعميميػو
ـاليتعدلمرحمػوالمعرفػوفػيالتعمػيـ،كنالتػاليتكػكفصػمتهنمحتػكلالمجتمفو،قديجعؿالمتعمالتعمميو

المدررالدراسػيكمكضػكعاتهالمت كعػوضػعيفوفػيالغالػب،كػذلؾفػإفالػتعمـال شػطيم ػؿتحػديانلممعمػـ
قدرتهعمىاجتياراد شطوالماليموفيذلؾال ػكعمػفالػتعمـ،كتطنيدإػافػيالكقػتالم اسػب،حيثمف

ممارسػػتهمػػفادذميػػونمكػػاففػػيضػػػك ذػػذااد شػػطو،فػػالتعمـال شػػطلػػيسمجمكعػػومػػػفممػػايجعػػؿ
اد شطوالمجتمفو،نؿذكفكؽذلؾميكؿكاتجاايتككفلدلكؿمفالمتعمميفكالمعمميف،نحيثيجعؿ

التعمـفعاالن،فالإدؼمفالتعمـال شطيتم ؿفيإ ارةعاداتالتفكيراليكميولدلالمتعمميف.

الػذمينػرذفعمػىDale's coneإل ناتأذميوالتعمـال شػط،النػدمػفعػرضمجػركطديػؿك
فعاليوالتعمـال شطكاآلتي:














 ( : مخروط ديؿ0)رقـ شكؿ 


فػػػػيDaleلدػػػػدأكػػػػدت تػػػػايجالدراسػػػػاتكالنحػػػػكثالميدا يػػػػوكالتجرينيػػػػوالتػػػػيأجراذػػػػاديػػػػؿ
،كالػػذميتضػػمفالسػػتي ياتمػػفالدػػرفالعشػػريف،أفأقػػؿطػػر ؽالػػتعمـفعاليػػومػػايدػػعفػػيقمػػوالإػػـر

الػتعمـمػػفالمعمكمػػاتالتػييػػتـتدػػديمإاعمػػىشػكؿرمػػكزلفظيػػوأكمجػػردألفػاظكالميػػو،فػػيالكقػػت

 


الرمكز
المفظيو
المصكرةالرمكز
ال انتوكالصكرالتسجيالت

الصكرالمتحركو
التميفزيكف
المعارض

الزياراتالميدا يو
التطنيدات

الجنراتالتم يميو
الجنراتالمست نطو

الجنراتالمناشرةالإادفو
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الػػػذمتدػػػعفيػػػهأك ػػػرطػػػرؽالػػػتعمـفعاليػػػوفػػػيقػػػاعذلػػػؾالمجػػػركط،كالتػػػيتشػػػمؿالجنػػػراتالتعميميػػػو
التعمـال شطكمايركزعميهمفجنراتمناشرةيزيدمػفأذميػوالمناشرةكالإادفو،كذذايدؿعمىأف

إ جاحعمميوالتعمـ.

(2115،01ةالعممو،أمافكايدالتعمـال شطفتتم ؿفي:
يعتنػػػرأسػػػمكبالػػػتعمـال شػػػطذامػػػانلمعمميػػػوالترنكيػػػو،حيػػػثتفتػػػرضال ظريػػػوال فسػػػيوأفالصػػػؼ -0

دا فيػهأكنػرمػدةزم يػوممك ػو،حيػثتكػكفال اجحذكالصؼالذميحرصالمتعممكفعمىالن
النييومغريوالم افسولمنيياتادجرلالتييفضمإاالمتعمـعفغيرذا..،ككماقيؿقديمان:النيت
نسكا ه، دكؿالصؼنمديراكزكاراكسكا ه..مػفمعمػـ،كطمنػو...ظػركؼكتسػإيالتمغريػو.

دقيدػو05-01مىالتركيزتتضا ؿنعدمػركرحيثتشيرنعضادنحاثإلىأفقدرةالمتعمـع
 مفزمفالمحاضرة.كيتنعذذاا جفاضفيكميوالمعمكماتالتيتستطيعالمتعمـاالحتفاظنإا.

ادنحػػاثالتػػيقار ػػتأسػػمكنيالمحاضػػرةكالم اقشػػوأشػػارتنل ػػهفػػيادنحػػاثالتػػيا طػػكتعمػػى -2
الدراسػيمػػف احيػو،كمحكػػاتكأدكاتقيػاسمػػدلاحتفػاظالطمنػػونالمعمكمػاتنعػػد إايػوالفصػػؿ

قياسالددرةعمػىحػؿالمشػكالت،كالتفكيػر،تغيػراالتجاذػاتكالدافعيػولمػتعمـمػف احيػوأجػرل،
 تنيفأفذ اؾفركقانكنيرةلصالحأسمكبال داشعفأسمكبالمحاضرة.

تظإػرذ اؾأنحػاثعمميػوكتدػاريرترنكيػوصػادرةعػفمؤسسػاتترنكيػوحككميػوكغيػرحككميػو -1
الم فعػػوالكنيػػرةمػػفاسػػتجداـأسػػاليبالػػتعمـال شػػط:"إف ػػكعالتعمػػيـالػػذم دترحػػهيتطمػػبم ػػا
تشػػػجيعاسػػػتراتيجياتالػػػتعمـال شػػػطلدػػػدرةذػػػذاادسػػػاليبكاالسػػػتراتيجياتعمػػػىإعطاي ػػػاصػػػكرة
كاضػػػحوكمعمكمػػػات افعػػػوعػػػفالطػػػرؽكاد مػػػاطالتػػػييسػػػتعممإاالطمنػػػوفػػػياالسػػػتماع،كالفإػػػـ،

 كتحميؿالمعمكمات،كتفسيرذاكتكامؿادفكار".

الػػػتعمـلػػػيسرياضػػػوتعتمػػػدعمػػػىالمشػػػاذدةتفػػػالمتعممكفاليتعممػػػكفك يػػػرانلمجػػػردجمكسػػػإـفػػػي -1
الصػػؼكاسػػتماعإـلممعمػػـكحفظإػػـلكاجنػػاتكجنػػراتترنكيػػومعػػدةمسػػندانكنمفػػظالمعمكمػػاتفػػي

يكتنػكفع ػه،كيرنطك ػهنتجػارنإـالجاصػوعميإـأفيتحػد كاعػفماذيػومػايتعممك ػه،االمتحاف،
 كيطندك هفيحياتإـاليكميو.يجبأفيجعمكاماتعممكفجز انمفأ فسإـكمفكي ك تإـ.

يتكصؿالمتعممكفجػالؿالػتعمـال شػطإلػىحمػكؿذاتمع ػىع ػدذـلممشػكالت،د إػـيرنطػكف -5
جرا اتمللكفوع دذـ  كليساستجداـأشجاصأجرل.المعارؼالجديدةأكالحمكؿنلفكاركاا

تشكؿمعارؼالمتعمميفالساندوجالؿالتعمـال شطدليالنع دتعمـالمعارؼالجديدة،كذذايتفػؽ -3
 معفإم انلفاست ارةالمعارؼشرطضركرملمتعمـ.

 فإـالمادةالدراسيوكتذكرذالفترةطكيموكقمو سيا إا. -6

 معمـكالمادةالتعميميو.ارتفاعدافعيوالمتعمميفكزيادةمحنتإـلم -1
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تكسيعمدارؾكجياؿالطمنو،كجعمإـقادريفعمىتحمؿالمسؤكلياتكمكاجإوالصعابكحػؿ -1
 المشكالت.

 تفعيؿدكرالطمنوفياكتسابالمإاراتالمجتمفوكاالتجاذاتالسميموكت ميتإا. -01

وكالمشػػػاركواالعتمػػػادعمػػػىالػػػذات،كت ميػػػوال دػػػونػػػال فسمػػػفجػػػالؿالتعنيػػػرالحػػػركالم اقشػػػ -00
 الفعالو،كالتفكيركالتحميؿكالرنطكاالست تاجكالتجريبكالنحث.

الفردم ايتعمـعفطريؽالعمؿكتفعيؿالمعرفو،د هيمكفلممر أفيظفأ هقدعرؼالشي ، -02
 (2111،21ةعكيس،كلكفالمجاؿلمتلكدمفذلؾإالعفطريؽممارسوماتعممه.

كالمفػػاذيـكالمعمكمػػاتالتػػيت يػػراذتمػػامإـكيتػػذكركفكيسػػترجعكفالطػػالبيتعممػػكفادمػػكر -01
 ادمكرالتيفإمكذا.

 طرؽالحصكؿعمىالمعرفو.–يتعمـالمتعممكفجالؿالتعمـال شطاستراتيجياتالتعمـ فسه -01

يػػػتعمـالمتعممػػػكفمػػػفجػػػالؿالػػػتعمـال شػػػطأك ػػػرمػػػفالمحتػػػكلالمعرفػػػي،فإػػػـيتعممػػػكفمإػػػارات -05
 عميا،فضالنعفتعممإـكيؼيعممكفمعآجريفيجتمفكفع إـ.ال–التفكير

يساعدالتعمـال شطعمىتغييرصكرةالمعمـنل هالمصدرالكحيدلممعرفو،كذذالهتضػميفذػاـ -03
 فيال مكالمعرفيالمتعمؽنفإـطنيعوالحديدو.

يعػزز دػتإـنػذكاتإـينيفالتعمـال شطلممتعمميفقػدرتإـعمػىالػتعمـنػدكفمسػاعدةسػمطو،كذػذا -06
 كاالعتمادعمىالذات.

الحاجػػوإلػػىالتكصػػؿإلػػى تػػايجأكالتعنيػػرعػػففكػػرةجػػالؿالػػتعمـال شػػطتجنػػرالمتعممػػيفعمػػى -01
اسػػػترجاعمعمكمػػػاتمػػػفالػػػذاكرةرنمػػػامػػػفأك ػػػرمػػػفمكضػػػكع ػػػـرنطإػػػاننعضػػػإا،كذػػػذايشػػػانه

 المكاقؼالحديديوالتييستجدـفيإاالمتعمـالمعرفو.

 ؿالمتعممكفجالؿالتعمـال شطعمىتعزيزاتكافيوحكؿفإمإـلممعارؼالجديدة.يحص -01

التياعتادعميإاالعديػدمػفالمعممػيفكطريدػوحفػظالمػادة–إفطريدوالتمديفكلسمكبتدريس
كالتػػيتعتمػدعمػػىكػػكف-التعميميػوعػػفظإػػرقمػبمػػفقنػػؿالطػالب،دكففإػػـكتحميػػؿكاسػت تاجكرنػػط

رالعمميوالتعميميوالتعمميو،تجعؿالطمنوفيحيرةكارتناؾ،لعػدـا ػدماجكفإػـالمعمكمػاتالطالبمحك
الجديػػػػدة،كسػػػػرعو سػػػػيا إا،كعػػػػدـتػػػػذكرذا.كك يػػػػرانمػػػػايكاجػػػػهالطمنػػػػوعػػػػدـالدػػػػدرةعمػػػػىاإلجانػػػػوفػػػػي

الطالبكيفشؿاالمتحا ات،كلكتذكرالطالبأكؿكممومفاإلجانوفإ إاتعتنركاممو،كغالنانمايجفؽ
 تيجوذلؾالتمديفكلسمكبتعميميكالحفاظعمىظإرقمبمفقنمػه.أمػاالػتعمـال شػطفػإفالمعمكمػات
الجديػػدةفػػيعدػػؿالمػػتعمـت ػػدمجنسػػإكلوكيسػػركتندػػىفػػيذاكرتػػهلمػػدةطكيمػػو،قػػدتسػػتمرطيمػػوحيػػات

.(2115،01ةالعممو،
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 التعمـ النشط والتعمـ الفعاؿ:
تغيرال تايجفيسمكؾالمتعمـكإ تاجلمجنرة،أماالمتغيراتقصيرةادمدالحاد ػوإفالتعمـذك

فػػػيالسػػػمكؾأكالتغيػػػراتالمرحميػػػوال اتجػػػوعػػػفال ضػػػجكال مػػػككالعكامػػػؿالطاريػػػوفإ إػػػاالتعػػػدتعممػػػان.
ل إاالنييوالتيكلتحديؽالتعميـالفعاؿالندمفتكفيرنييوم اسنولذلؾحيثتعرؼنييوالتعمـالفعاؿن

ي إمؾالطمنوفيإاشجصيانفػيعمميػون ػا أكاجتنػارأكتطنيػؽإلمكا ػاتقػدراتإـالعدميػوفػيالتعامػؿ
لكييكػكفالطالػبمشػاركانفعػاالنفػيالعمميػوالتعميميػوإذاليكفػيأفيصػغىأكيراقػبع ػدماتدػدـلػه

فعػػاؿذػػيالنييػػوالتػػيتشػػجعالطالػػبعمػػىفػػيالفصػػؿكلكػػفأفيفكػػرفػػيالمعمكمػػاتكنييػػوالتعمػػيـال
.(2111،11ةندير،المشاركوفيذذاالعمميو

:التاليالجدكؿيكضحهكالتعمـالتدميدممفكجإو ظرالناحثال شطالتعمـنيفاجتالؼكذ اؾ


 (0جدوؿ رقـ )
 مقارنة بيف التعمـ التقميدي والتعمـ النشط

 

 النشط التعمـ التعمـ التقميدي وجو المقارنة
قمػػػػػػػػػػػػػػػػػواحتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمـاكتسابالمعمكمات

نالمعمكمػػػػػػاتنسػػػػػػنبالتركيػػػػػػػز
عمىالحفظ.

احتفػػػػػػاظالمػػػػػػادةكالمعمكمػػػػػػاتن سػػػػػػنوأعمػػػػػػى،
كالتركيػػػزفيػػػهدكمػػػانعمػػػىالجنػػػراتكالجطػػػكات

كالممارسو.
العميا.العدميوالعممياتعمىفيهالتعمـي صبا جفاضمستكلالتفكير.مستكلالتفكيرلممتعمـ

العمميوالتعميميوالتعمميو.محكرذكالمتعمـالتركيزعمىالمعمـ.محكرالعمميو
مكقػػػؼالمػػػتعمـمػػػفأفػػػراد

المجمكعو
الػػػػػػػػتعمـالجمػػػػػػػػاعينجطػػػػػػػػكات
محػػددة،سػػمنيوالمػػتعمـكعزلتػػه

كقموا تناذه.

تعػػػػػاكفالمػػػػػتعمـمػػػػػعأفػػػػػرادالمجمكعػػػػػويكػػػػػكف
أكضحكيتضحزيادةا تنااالمتعمـ،كمشاركته

اد شػػػػطونصػػػػكرةأعمػػػػىةالمػػػػتعمـفعػػػػاؿفػػػػي
 شط(.

 

 عناصر وخصائص التعمـ النشط:
يتميزالتعمـال شطنتكفرالع اصرالتاليو:

 يرتنطالتعمـال شطنحياةالمتعمـاليكميوككاقعهكاحتياجاتهكاذتماماته. -0

تمعػه،كعنػريحدثالتعمـال شطمفجالؿتفاعؿالمتعمـكتكاصمهمػعأقرا ػهكأذمػهكأفػرادمج -2
 اجتنارالنييوالمحيطونهاجتنارانمناشران.

يدػػاعتعممػػهالجػػاصنػػهكفػػي -1 يرتكػػزالػػتعمـال شػػطعمػػىقػػدراتالطفػػؿ،ككتيػػرة مػػكاكتطػػكرا،كاا
 ذلؾاحتراـلمفركؽالطنيعيوالعاديونيفالمتعمميف.



 21 

 يضعالتعمـال شطالطفؿحدانفيمركزالعمميوالتعميميو. -1

 كتشجيعإـلممتعمـمف جاحه.يزيددعـالكنار -5

المتعػػػوأسػػػاسالػػػتعمـتفدػػػديحفػػػظالمتعممػػػيفالمعمكمػػػاتغينػػػانكيرددك إػػػانإتدػػػاف،كلكػػػ إـال -3
 يتعممكفمالـيجدكاالمتعوفيالكصكؿإلىالمعمكمات.

يحػػػدثالػػػتعمـجػػػالؿ شػػػاطادطفػػػاؿكلػػػيس تيجػػػولػػػه،فغالنػػػانمػػػايدػػػاستعمػػػـالتالميػػػذنكميػػػو -6
 تييحفظك إادكفااللتفاتإلىعمميوالتعمـذاتإاأكمسارذا.المعمكماتال

تضمفالمنادرةالذاتيو جاحالمتعمـ،نمع ػىأفقانميػوالتالميػذلمػتعمـتكػكففػيأكجإػا.كمػف -1
 الصعبأفي نادرالطفؿلتعمـمكضكعما،إذاكافالي يراذتمامه.

عممكف:فيالنيتكالمدرسو،فػيالشػارعيحدثالتعمـفيجميعادماكفالتيي شطفيإاالمت -1
 كالحي،فيال ادمكفيالطنيعو.

كماأفلممتعمميفمإماكا تمستكياتأعمارذـ،فإ إـنحاجوإلىكجكدفرصلممشاركوفي -01
اد شطومعمعمميإـكمعزماليإـكمعالمػكادالتعميميػوالمتػكفرة،نحيػثيسػاعدذـذلػؾعمػى

فإمانأفضؿلمعالـمفحكلإـ.إيجادن يوعدميوتكفرلإـ

كأشارنعضالمرنيفإلػىكجػكدأرنعػوع اصػرأساسػيوتم ػؿالػدعايـالمإمػوالسػتراتيجيات
التعمـال شط،فيحيفيعتنرذافريؽآجرطرؽتدريسيتـفيإااستجداـاستراتيجياتالتعمـال شط.

لكتانػػػو،التفكيػػػركالتلمػػػؿ،كتتم ػػػؿذػػػذاالع اصػػػرفػػػياآلتػػػي:الكػػػالـكاإلصػػػغا ،الدػػػرا ة،ا
كتتطمػػبذػػػذاالع اصػػػرأ شػػػطومعرفيػػومجتمفػػػو،تسػػػمحلممتعممػػػيفنتكضػػيحنعػػػضادمػػػكر،كطػػػرح

ادسيموعميإا،كاكتشاؼالمعرفوالم اسنوالجديدةكدعمإا.

كتعتنرذذاالع اصرفػيالحديدػومإػارات حػفنحاجػولتطكيرذػامػفأجػؿجدمػوالمتعممػيف
(2113،53سعادةكآجركف،جكدتةتـعرضإاكفإمإاجيدان.نشكؿأفضؿ،إذاما

أماجصايصالتعمـال شطفددت اكؿالمرنكفجصايصأكصفاتالتعمـال شطفػيالعديػد
مفالمداالتكتعددتالجصايصكت كعتنحيثشممتاآلتي:

 المجتمفو.التركيزعمىمسؤكليوالمتعمـكمنادرتهفيالحصكؿعمىالتعمـكاكتسابالمإارات -0

 االذتماـنالتعمـالذميعتمدعمىمحتكلتعمميأصيؿكصحيحكمرتنطنمشكالتالعالـالحديديو. -2

االذتمػاـناد شػطوكالكاجنػاتكالمشػاريعالإادفػو،كتمػػؾالتػيتركػزعمػىحػؿالمشػكالت،كادجػػرل -1
 تكصؿإلى كاتجتعمميوذاتقيمو.

ضػحو،كالتفكيػركالتلمػؿنجطػكاتالػتعمـكنالمإػاراتالفػكؽاالذتماـناستراتيجياتالتعمـكطرقهالكا -1
 .Metacognitive Skillsمعرفيو
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اعتنارالمعمـكميسركمكجهكدليؿلكؿمػفالمعػارؼكالمعمكمػاتكلػيسمصػدرانلإػا،ممػايتطمػب -5
 إجرا م اقشاتك يرةنيفالمعمميفكالمتعمميف.

ضػافوالمزيػديتـالن ا المعرفيلممتعمـفػيالػتعمـال شػطا -3 عتمػادانعمػىالجنػراتالتعمميػوالسػاندوكاا
 م إانشكؿحمزك يمفأجؿالتعمؽ.

 عمىالمعمـاستجداـطرؽتدريسفعالول جاحفرصالتعمـال شط. -6

 التركيزعمىمندأالتحدمالدانؿلمت فيذ،معكجكددعـم اسب. -1

 االذتماـنالتغذيوالراجعوالمستمدةمفالجنرةالتعمميو. -1

أمػػػاجصػػػايصالمػػػتعمـال شػػػطفندػػػدرمػػػااذػػػتـالمرنػػػكفنػػػالتعمـال شػػػطكجصايصػػػهأكصػػػفاته
المجتمفػو،ندػػدرمػػاأفػػردكااذتمامػػانآجػػرإلػػىالمػػتعمـال شػػطكصػػفاتهالمتعػػددة،حتػػىيسػػتطيعكػػؿمػػتعمـ

نهمفأ شطوتعمميو اجحو. جعمإاكمعاييرأكمحكاتيديس فسهنمايدـك

 ـ النشط في اآلتي:تتمثؿ خصائص المتعم
 يشعرالمتعمـال شطناالرتياحمفجالؿالعمؿالجماعي. -0

 يفضؿالمتعمـأفيتعمـعفطريؽالتفكير. -2

 يفضؿالمتعمـال شطالتعمـنالعمؿ. -1

المتعمـال شطنتحمؿمسؤكليوتعميـ فسهن فسه. -1  يدـك

 ي تظـفيحضكرالحصصكالفعالياتكاد شطوالمجتمفو. -5

 ـال شطاست مارأيوفرصوتمكحأمامهلم شاطأكالتعمـأكالجنرةالمناشرةالإادفو.يحاكؿالمتعم -3

 يشارؾالمتعمـال شطنفعاليوفيالم اقشاتالصفيو. -6

المتعمـال شطنتسميـالكاجناتأكالنحكثنشكؿ ظيؼكدقيؽكمرتب. -1  يدـك

 لصؼ.يككفالمتعمـال شطم تنإانلمايدكرفيفعالياتداجؿغرفوا -1

 ي إيالمتعمـال شطكال اجحجميعالكاجناتالمطمكنوم ه. -01


 النشط :التخطيط لمنشاط في التعمـ 

تعتمػدأسػػاليبكطرايػػؽالػػتعمـال شػػطعمػػىمشػاركوالمػػتعمـنفعاليػػوكاعتنػػاراالمحػػكرالػػرييس
فيعمميتيالتعميـكالتعمـ.كمفأنرزأسالينهكطرايده:

 المعمـعمىالطمنو،كالتيتحتاجإلىتفكيركاست تاج.طرحادسيموالم يرةمفقنؿ -0

إفساحالمجاؿلمطمنونالم اقشوكالحػكاركالتعنيػرالحػر،كطػرحالتسػاؤالتنكػؿطالقػوكشػجاعو -2
 كاحتراـآرايإـكتحفيزذـ.

 دراسوالحالوكتحميمإاككضعاالفتراضات ـالحمكؿالم اسنو. -1
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ؿالمحاضرةأكالحصوالصفيوطرحادسيموالمت كعوطريدوالمحاضرةالمعدلو:كيتـمفجال -1
 مفقنؿالمعمـ،كجاصوالتيتحتاجإلىتفكيركتحميؿكرنطكاست تاج.

 التم يؿكلعباددكارالمجتمفومفجالؿالدصوأكالحكايوأكالمسرحيو. -5

الػػػتعمـالتعػػػاك ي:تدسػػػيـالمتعممػػػػيفإلػػػىمجمكعػػػاتغيػػػرمتجا سػػػػوداجػػػؿغرفػػػوالصػػػػؼ،أك -3
جارجإا،لعمؿمإمومعي وم ؿ:كضعأسيمولم اقشومع يو،حؿأسػيمومعي ػو،تدػكيـمفػاذيـ

 عامو،كتانوتدريرأكنحثأكعمؿتجريني،أكحؿمشكمو...

كمػػػاأفذ ػػػػاؾالك يػػػرمػػػػفادسػػػاليبالتػػػػيتحدػػػؽالػػػػتعمـال شػػػط،م إػػػػا:الػػػرحالت،ادلعػػػػاب، -6
التماريفالعمميوالجماعيو.

ال شاطيسػاعدفػيت ميػوالتفكيػركذلػؾمػفجػالؿمػاقػدـنياجيػهرأيػانيدػكـعمػىإفأسمكب
السػػماحلممتعممػػيفنػػلفين ػػكامفاذيمػػانن شػػاطأك ػػرم ػػهعمػػىتدػػديـذػػذاالمفػػاذيـعػػفطريػػؽتعمػػيـ
مناشر،كقدأعطا اطريدػولفإػـكيفيػوتفكيػرادطفػاؿ،مشػيرانإلػىأفعدػكلإـتعمػؿنطريدػوتجتمػؼ

الجاصػػونالراشػػديف،كتصػػؼكيفيػػو مػػكتفكيػػرذـ،فػػيحػػيفأفآجػػريفقػػدطػػكركاتطنيدػػاتعػػفتمػػؾ
معي ػػػػولم ظريػػػػوكنصػػػػفوجاصػػػػوفػػػػيالسػػػػياؽالتعميمػػػػي.إفإحػػػػدلكظػػػػايؼالعدػػػػؿذػػػػيتصػػػػ يؼ
المعمكمػاتإلػػىمجططػػاتكذػػذاعمميػو شػػطويجػػدالطفػػؿعػػفطريدإػانصػػفومسػػتمرةعالقػػاتنػػيف

فوعفادشػيا كعالقاتإػا.فالمعرفػوليسػتشػييانمػاتصػبداجػؿالطفػؿادشيا .كالطفؿين يالمعر
مػػػفمصػػػدرمػػػاجػػػارجي،كلكػػػفشػػػييانمػػػاعمػػػىالطفػػػؿأ،ين يػػػهل فسػػػهتكلإػػػذاسػػػميتذػػػذاال ظريػػػو
نال اييػػو،فالطفػػؿيكتسػػبالمعرفػػو،كنسػػنبذػػذاالحاجػػوإلػػىمعالجػػوكتحكيػػؿالمػػكادفػػيالنييػػو،فػػإف

و شػػطوكليسػػتسػػمنيو.كذػػذاالعمميػػوكاضػػحوفػػيجميػػعمراحػػؿال مػػكالػػتعمـيجػػبأفيكػػكفعمميػػ
تتضػمفالعي ػوالتػيتػـتطنيدإػا1سػ و(01-06كسكؼ عالجفترةالعممياتالمممكسػومػفحػكالية

يسػػتمرادطفػػاؿفػػين ػػا مإػػاراتتفكيػػر،يصػػنحكفمعتمػػديفعمػػىالم طػػؽأك ػػر-فػػيذػػذاالدراسػػو
التفكيريػػػوتكػػػكفعمػػػى حػػػككنيػػػرأك ػػػرم طديػػػو،كأ إػػػـالزالػػػكامػػػفالمظػػػاذرالجارجيػػػو،كقػػػدراتإـ

يعتمػػدكفك يػػرانجػػدانعمػػىالكجػػكدالمممػػكسلسشػػيا مػػفأجػػؿالفإػػـ،كاليمكػػفأفيفكػػرالمراذدػػكف
كالراشدكفعمى حكتجريػدمكافتراضػيقنػؿحمػكؿفتػرةالتفكيػرالعمميػاتيالشػكميعػفطريػؽك يػر

نػػؿالعمميػػات،كناإلضػػافوإلػػىذلػػؾ،فػػإ إـيكممػػكفالجػػكاصالمجتمفػػومػػفالجنػػراتجػػالؿفتػػرةمػػاق
لسشػػيا كاليركػػزكففدػػطعمػػىالشػػي ادك ػػػركضػػكحان،كتسػػاعدذـذػػذاالمإػػارةتحديػػؽالمحاد ػػػو،
نػػإدراؾادشػػيا تندػػي فسػػإامػػفحيػػثالكميػػوأكالعػػددرغػػـالتغيػػراتاإلدراكيػػو،فمػػفجػػالؿ ظريػػو

ندػػدراتال مػػكلػػدلادطفػاؿلمتفكيػػرم طديػػان،كعػػفطريػػؽذػػذااالستنصػػارنياجيػهتكتسػػباستنصػػاران
تػػلتيطػػرؽالعمػػؿمػػعالمتعممػػيفالتػػيتػػكحينػػلفالنييػػوجيػػدةالن ػػا ،كذػػيالنييػػوالممييػػون شػػاطات
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ةعيسػػى،كمػػكاد مي ػػوتمكػػفالمػػتعمـأفيػػتعمـم إػػا،كالمعمػػـيشػػجع،كػػؿذػػذايسػػإؿال مػػكالمعرفػػي.
2115،011-011)

فػػػػالتفكير شػػػػاطعدمػػػػيعػػػػاليالمسػػػػتكلتد ػػػػهفػػػػيحالػػػػوالفعػػػػؿيكػػػػكفمكجإػػػػان حػػػػككشػػػػؼ
العالقاتنيفالظكاذرأكادشيا فيكميتإا،فاليع ػينمػاذػكفػردمإالنإػدؼتكظيفػهفػيعمميػو
أكعمميػػاتعدميػػوت طػػكمعمػػىالفإػػـكالتفسػػيركالتحميػػؿكالتركيػػب،كذػػذاال شػػاطيكػػكفمركنػػاندف

افيحشدفيهفعالياتإراديومتعددة،معتمدانعمػىمعطيػاتتمػدانإػاعمميػاتاإلدراؾكاال تنػاااإل س
عمػػىاسػػتدعا الػػذكا كالطاقػػاتاإلنداعيػػولتلديػػومػػا كالتػػذكركالتجيػػؿ،إضػػافوإلػػىالػػدكرالػػذميدػػـك

 ػا الػيدظ،يصؿإلىنمكغأذدافهفيتحميؿمكقؼماأكتفسيراأكفإمه،أكحؿمشكموتعترضػهأ 
أكفياإلجانوعمىأسيموتطرح.

أك ػػرمػػفأمعصػػرسػػنؽيكػػكفاالذتمػػاـنال شػػاطالفكػػرمعمػػىأشػػدا، كلعػػؿفػػيذػػذااليػػـك
فحيثتتعددجكا بال شاطكتشمؿفعالياتػهالدػدراتالعدميػوكافػو،فإ ػهيغػدكمحػطآمػاؿال ػاسفػي

مػػايصػػمإـمػػفمعمكمػػاتكأفكػػارجػػاذزة.أفيكك ػػكاأك ػػرتفإمػػانلمسػػللوقصػػكرذـفػػياسػػتيعابكػػؿ
فمإمانمغتطاقوالذاكرةعمػىالحفػظكجػزفالمعػارؼكالجنػرات،فمػيسناسػتطاعتإاأفتمنػيحاجػو

المتكازففيعصرمتفجر. اإل سافإلىالتالـؤ

مػػػفذ ػػػايتضػػػحأفتعمػػػـالتفكيػػػرتتجمػػػى تايجػػػهفػػػيمػػػتعمـ شػػػطيكاجػػػهالحيػػػاةكصػػػعكنتإا
كذذااليتس ىندكفتدريبعمىقكةاالحتماؿكالصنركنذؿالجإدكاعتيادتحمػؿنإيجانيوكحيكيو،

المسؤكليوتممايزيدشعكرالمتعمـنال دون فسه،كالتعمـال شطتككفمجرجاتهأ ماطانمفالمتعممػيف
نحيػػثيكػػكفالنحػػثكاالستكشػػاؼسػػمومػػفسػػماتالشجصػػيولػػديإـ،كيتجػػدد مػػطسػػمكؾكػػؿمػػ إـ

كيكػػكفذلػػؾنإتاحػػوالفػػرصلإػػـنحػػؿمشػػكالتإـنل فسػػإـتدفمػػفشػػلفذلػػؾأفيكشػػؼناسػػتمرار،
لإـفيأ  ا العمؿقدراتأ فسإـفت مكنالدرنػوكالمػراف،كذػذايدػكدإلػىتدكيػوال دػونػال فسكالتعػكد
عمىاالعتمادعمىالذات،كيتعرؼالشجصفيم ؿذذاادجكا دعمىاكتشاؼمكاطفالدػكةفػي

هكشجصػػػيتهفسػػػحب،نػػػؿكعمػػػىمػػػكاطفالضػػػعؼكالجمػػػؿ،كمػػػفشػػػلفذػػػذاال شػػػاطأفي عػػػززقدرتػػػ
الجا ػػبالدػػكمكالصػػحيحكيسػػعىإلػػىتالفػػيالجطػػلكتصػػحيحالمسػػاراتالم حرفػػوكترميمإػػاحيػػث
كا ػػتنحاجػػوإلػػىتػػرميـ،سػػكا مػػفجإػػوالػػ دصفػػيالجنػػرةأكالمعمكمػػاتأكنالحاجػػوإلػػىتػػدريب

الالزمو.إضافيعمىالمإارات

فػػالتعمـال شػػطكمػػاي ػػتجع ػػهمػػففكػػر شػػطنحاجػػوإلػػىأجػػكا نعيػػدةعػػفالدسػػركاإلكػػراا
نحيػػػثي حػػػاطالمػػػتعمـنجػػػكمػػػفالػػػكدكالصػػػداقوالحميمػػػو،فػػػالإكػػػراا،فالكراذيػػػومضػػػرةكآ ارذػػػافػػػي

إلػىتعطيػؿشجصيوالمتعمـسمنيوكالسيمانال سػنولمدػدراتالعدميػوكفاعميتإػا،كدفالكراذيػوتػؤدم
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الطاقػػاتفتصػػنحالمعػػارؼكالمإػػاراتالعدميػػوغيػػرقػػادرةعمػػىتمنيػػوالطمػػبفػػيكقػػتالحاجػػو،ممػػا
نطا ،كتعطيؿفيفعاليوالتفكيرذاتإا. ي جـع هتراجعفيالتفكيركاا


 التشجيع عمى التعمـ النشط:

 وجية نظر لمتشجيع عمى التعمـ النشط:
نولمطمنػػونالػػذات،كالي نغػػيعمػػىالمعمػػـأفيدتصػػرعمػػىاليػػتـالػػتعمـال شػػطفػػيفػػراغنال سػػ

عمميوالتجطيطلمتعمـال شطأكعمميوت فيذافحسب،نؿعميهكذلؾاالذتماـنتكفيرأكتطػكيركسػايؿ
التشجيععمىعمميوالتعمـال شطكالعمؿعمىتطنيدإاداجؿالغرفوالصفيو،كذلؾمفأجػؿالتلكػدمػف

فنحيكيوكفاعميوفػيعمميػاتالتفكيػر،كالسػيماع ػدالتعامػؿمػعمحتػكلالمػ إجأفالمتعمميفيشتركك
المدرسػػيكمكضػػكعاتهالمجتمفػػو.كتندػػىالم اقشػػوالفعالػػوكسػػيمومإمػػولتشػػجيعالمتعممػػيفعمػػىالػػتعمـ
ال شط،السيماكأ إاتصمحلمتعامؿمعالك يػرمػفالمكضػكعاتفػيمجتمػؼميػاديفالمػ إجالمدرسػي

يوكاددنيوكالعمميوالميدا يو.العمم

كلكييتـالتشجيعالصحيحعمىالتعمـال شطنعدالم اقشوأكعمؿالمجمكعاتالصفيو،فإف
عمىالمعمـأفيشجعالمتعمميفعمىالدياـناآلتي:

 تمجيصمادارمف داشنيفالمعمـكالمتعمميف. -0

 تكضيحأكتفصيؿماقيؿفيالم اقشو. -2

 محتكلمعيفأكعفقضيومانجنراتالمتعمميفكمعارفإـالساندو.رنطماقيؿعف -1

 طرحأم مولتكضيحأكدعـماتمتم اقشته. -1

 رنطالمفاذيـالكاردةفيالم اقشوننعضإا. -5

 إعادةصياغوالتعميماتأكالكاجناتالمجتمفونمغوالمتعمـالجاصو. -3

 م اقشو.صياغوأسيمولإاعالقومناشرةنالدضيوالمطركحوفيال -6

 تحديدنضعدقايؽلكتانونعضماكردمف داطساندو. -1

 كتانوأك رادسيموإ ارةكارتناطاننلذذافالمتعمميفحكؿالمكضكعالذمتمتم اقشته. -1

 

 وجية النظر لتشجيع الطمبة عمى التعمـ النشط :
مػػـ(مجمكعػػومػػفاالقتراحػػاتالتػػيتسػػاعدفعػػالنالمعPovlacs, 2006طػػرح"نػػكفالكس"ة

عمىتشجيعالمتعمميفعمىالتعمـال شط،كتتم ؿفياآلتي:
إتاحػػػوالمعمػػػـالفرصػػػولممتعممػػػيفكػػػييكتنػػػكامػػػاتعممػػػكاداجػػػؿغرفػػػوالصػػػؼكيعممػػػكاعمػػػى -0

 تسميمه.
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إتاحػػوالمعمػػـالفرصػػولممتعممػػيفلعمػػؿمجػػالتحػػايطأكمجػػالتأسػػنكعيو،يسػػتطيعكفعػػف -2
،كاإلجانوعفأسيمواآلجريفالمتعمدو،نمكضكعاتطريدإاكتانومالحظاتإـ،كطرحأسيمتإـ

 المدررالدراسي.

 دعكةالمتعمميفإلىطرحادسيموكاال تظارحتىيحصمكاعمىإجاناتإا. -1

 ضركرةالتعمؽفياستجاناتالمتعمميفأكردكدذـكتعميداتإـعمىادسيمو. -1

تنػػركػػؿكاحػػدمػػ إـكضػػعالطمنػػوفػػي شػػاطضػػمفأزكاجأكجاليػػاتعمميػػو،مػػفأجػػؿأفيج -5
الدراسي.  اآلجرفيماتعممكاجالؿاليـك

 إتاحوالفرصولممتعمميفإلندا الرأمفيالمادةالدراسيو. -3

إتاحػػػوالفرصػػػوأمػػػاـالمتعممػػػيفلتطنيػػػؽمػػػاتعممػػػكامػػػفالمػػػادةالدراسػػػيوفػػػيحػػػؿالمشػػػكالت -6
 الحديديو.

جدامإاكقػػتالتصػػكيتعمػػىتزكيػػدالمتعممػػيفنالنطاقػػاتالجضػػرا كالصػػفرا كالحمػػرا السػػت -1
 أمكرمكضكعاتدراسيومجتمفو.

 قياـالمعمـنالتجكاؿنيفمداعدالمتعمميفضركرملتشجيعإـعمىاالستمرارفيالم اقشو. -1

 تكجيهسؤاؿمحددإلىمتعمـنعي ه،معاال تظارقميالنلسماعاإلجانو. -01

كتشػجيعالمتعممػيفعمػىالعمؿعمىت نيتصػ دكؽاقتراحػاتفػيإحػدلزكايػاغرفػوالصػؼ -00
 كتانومالحظاتإـكتعميداتإـالمجتمفوككضعإافيذلؾالص دكؽ.


 بيئة التعمـ النشط :

نييػػوالػػتعمـال شػػطذػػيالمكػػافالػػذمسػػاعدالمتعممػػكفعمػػىاال إمػػاؾكاال ػػدماجفػػيعمميػػو
تػكفيرنييػوم اسػنو.تعمـن ا أكاجتيارأكيتـفيػهالتػدريسكالػتعمـ،كحتػىيتحدػؽالػتعمـالنػدمػف

كتعمػػؿنييػػوالػػتعمـال شػػطعمػػىتطنيػػؽقػػدراتالتالميػػذالعدميػػوفػػيالتعامػػؿمػػعمػػاذػػكقيػػدالنحػػث
كيع ػيذػذامشػاركوالطالػبالفعػػاؿفػيالعمميػومشػاركوتػؤدمإلػػىامػتالؾالمعمكمػاتكتكاممإػافػػي

،فنييػوالػتعمـالفعػاؿذػيإطارمفاذيمييعػدكلسػاسلفإػـالتفػاعالتالدايمػونػيفأطػراؼالمكضػكع
التيتشجعالطالبعمىالمشاركوفيذذاالعمميو.

تجتمؼنييوالتعمـالفعاؿعفنييوالػتعمـالتدميػدمنل إػاتتميػزناال فتػاحكالديمدراطيػو،فإػي
م ظكموفكريوكمجمكعومفالممارساتالعمميوتؤدمإلىمكاقؼيحدثفيإاالتعمـكالتعمـنفاعميػو

 طاؽنييوالتعميـكالتعمـلتشكؿحجرةالدراسوكالمعمؿكاقعيومممكسوكتجريبفعاؿكتعاكففيتسع
(2111،30ةكريمافندير،م مركحساسمممكسنال تايج.
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 البيئة الصحية لمتعمـ النشط:
تكجبالنييوالمدرسيوالصحيولمتعمـال شطمايمي:

فعددكنيػرمػفالمػكادالدراسػيوفيجػبأفيإػتـأاليككفالم إجعنارةعفمدتطفاتصغيرةم -0
 نجميعالجكا بالكجدا يوكالمعرفيوكالمإاريو.

 أاليدتصرعمىالجنراتالمدرسيونؿيتضمفجركجالتالميذإلىالنييو. -2

 العمؿعمىفإـالم إجكاالرتناطنهعاطفيانكالعمؿعمىتطكيرا. -1

التالميػػذندراسػػوعػػددقميػػؿمػػفالمػػكادا -1 إلجناريػػوكتتػػرؾلػػهحريػػواجتيػػارنديػػوالمػػكادحسػػبتمػػـز
 ميكلهكقدراته.

 تحديؽأكنرقدرمفالتكافؽكالمال مونيفالتمميذكالسمطاتالترنكيو. -5

رشػػػاداآلنػػػا عػػػفطريػػػؽإلدػػػا محاضػػػراتفػػػيعمػػػـ فػػػسالطفػػػؿككيفيػػػورعايتػػػهكعدػػػد -3 تكجيػػػهكاا
اآلنػػػػا كالمدرسػػػػكف،كالسػػػػماحل نػػػػا المػػػػؤتمراتالمدرسػػػػيوكت ظػػػػيـال ػػػػدكاتالتػػػػييشػػػػترؾفيإػػػػا

 ناالشتراؾفيأكجهال شاطالمدرسيالمجتمفو.

 
 دور المعمـ والمتعمـ في التعمـ النشط:

 دور المعمـ في التعمـ النشط:
يتيحالتعمـال شطفرصوكنيرةلمتالميذلمعمؿداجؿالفصػؿإالأفذلػؾاليع ػيتدميػؿدكر

يوالتعمـتدععمىعاتؽالتالميذإالأفلممعمـأدكارمتعددةكدكراالمعمـ،فعمىالرغـمفأفمسؤكل
ادكنريككففيمرحموالتجطػيطالجيػدلمػتعمـال شػط،أمػافػيمرحمػوالت فيػذفيتحػكؿالعػب ادكنػر

إلىالمتعمـ،حيثيشارؾنفاعميوفيعمميوالتعمـ.

ؿ:تدنػػػػؿال دػػػػد،العدميػػػػوكالنػػػػدأفيتمتػػػػعالمعمػػػػـفػػػػيالػػػػتعمـال شػػػػطنصػػػػفاتشجصػػػػيوم ػػػػ
الم طديو،عدـالتسمطفيقراراته،اإلجالصفيعممه،الددرةعمىالتحميؿكاإلنداع،عػدـالت ػاقض
فيالسمكؾمعالمتعممػيفداجػؿغرفػوالصػؼكجارجإػا،كذلػؾحتػىيكتسػب دػوالمتعممػيف.كيحػدد

،2111(،ةكػػك رككجػػؾكآجػػركف،2101،11ة  ػػا جمعػػو،الشػػكؿالتػػاليأدكارالمعمػػـفػػيالػػتعمـال شػػط.
.(Lori B., 1999(،ةLori B., 2000ة(،051-053
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 (4شكؿ رقـ )
 أدوار المعمـ في التعمـ النشط


(السانؽأفأدكارالمعمـفيالتعمـال شطتتم ؿفياآلتي:2يتضحمفالشكؿرقـة

نتصػػميـالمكاقػػؼالتعميالمعمػػـ كمخطػػط: - ميػػوكتحديػػداالسػػتراتيجياتالم اسػػنوحسػػبحيػػثيدػػـك
عدادنييوداعموتزيددافعيوالتالميذك دػتإـ طنيعومكضكعالدرس،كطنيعومستكلالتالميذ،كاا

 نل فسإـكتمك إـمفتحمؿمسيكلياتتعممإـكاتجاذقراراتتتعمؽنإا.

المعمػػـنتدػػديـالمعمكمػػوجػػاذزةلتالميػػذنػػؿالمعمػػـ كمرشػػد: - يػػكجإإـإلػػىمصػػادرحيػػثاليدػػـك
 الحصكؿعمىالمعمكموككيفيوت فيذالتكميفات.

حيػػثيدػػكـنتشػػػجيعالتالميػػذعمػػػىالػػتعمـكتحفيػػزذـكاا ػػػارةاذتمػػامإـناسػػػتمرارالمعمػػـ كمحفػػػز: -
 نكسايؿكأساليبمتعددة.

،فمإموالمعمـتكفيرالنييػوالماليمػولحػدكثالػتعمـال شػطكتيسػيرعمميػوالػتعمـالمعمـ كميسر:  -
 كتكفيرمايحتاجإليهالتالميذمفكسايؿمساعدةكأجإزةكمكادمجتمفو.

- : حيػػثيمػػدالتالميػػذنالتغذيػػوالراجعػػوعػػفأدايإػػـ،كيصػػمـأسػػاليبتدػػكيـمت كعػػوالمعمػػـ كمقػػـو
 ت اسبالتعمـال شطكتمك همفالحكـعمىمدلتحدؽادذداؼ.

مماننكؿماذكجديدناستمرار،كمتانعانلكػؿمػاحيثيككفالمعمـجنيرفيمادتهمالمعمـ كخبير: -
يطرأعميإامفمستحد ات،كأفيككفعمىدرايوننعضالمكادالمتصمونمادتهكيعمػـكيػؼيسػتفيد

 م إافيمادتهككيؼيرنطنيفمادتهالتييدرسإاكغيرذامفالمكادادجرل.



 
 

أدوار 
 المعمـ

 ميسر

 مرشد

 مدير

 جنير

 ّكـمد

 محفز

 مجطط
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 دور المتعمـ في التعمـ النشط :
فإلػػػىالمػػػتعمـمػػػفكك ػػػهمسػػػتدنؿسػػػمنيلممعرفػػػوإلػػػىمػػػتعمـ شػػػطين ػػػيتغيػػػرت ظػػػرةالترنػػػكيي

ة  ػا جمعػو،التػاليأدكارالمػتعمـفػيالػتعمـال شػط.الشػكؿكيحػددالجاصو.كنطريدتهكل فسهن فسهالمعرفو
.(Lori B., 1999(،ةLori B., 2000ة(،053-2111،051(،ةكك رككجؾكآجركف،2101،11











 (1قـ )شكؿ ر 
 أدوار المتعمـ في التعمـ النشط


(السانؽأفأدكارالمتعمـفيالتعمـال شطتتم ؿفياآلتي:1يتضحمفالشكؿرقـة

 فالمتعمـمالحظجيدلمايدكرحكله.المتعمـ كمالحظ: -

 يشارؾفيالم اقشاتكالحكاراتالتيتتـفيالفصؿ.المتعمـ كمحاور: -

 ليوتعممهكيحددأذدافه.يتحمؿمسؤكالمتعمـ كقائد: -

 يجططلتعممهكيحددأذدافه.المتعمـ كمخطط: -

 ي دد ددانإيجانياندعمالهكأعماؿزماليه.المتعمـ كناقد: -

 ينحثعفالمعرفون فسه.المتعمـ كباحث: -

 يشارؾنإيجانيوك شاطفيالمكقؼالتعميمي.المتعمـ كمشارؾ: -


 ثانيًا : استراتيجيات التعمـ النشط :

دصػػدناسػػتراتيجياتالػػتعمـنصػػفوعامػػونل إػػاادسػػاليبكاإلجػػرا اتالتػػييسػػتجدمإاالمػػتعمـي
لمعالجومشكالتتعميميومعي و،كلفيتـتكميفهنمإاـتعميميومعي ػوم ػؿتكممػوكرقػوعمػؿ،أككتانػو

اـالػتعمـذػذاتدرير،أكتصميـككتانوتدريرأكنحثفيمادةدراسػيو...إلػ ،كلكػييكمػؿالتمميػذمإػ
فإفادمريدتضيهأفي دمجفيعممياتتفكيػركأ مػاطسػمككيومعي ػوكتصػفحالع ػاكيفكالمكضػكعات

(0111ةجانرعندالحميد،الرييسيو،كأجذككتانومذكرات،كمراقنوالفردلتفكيرا...كذكذا.

 أدوار 
 المتعمـ

 محاكر

 مالحظ

 مشارؾ

 قايد

 ناحث

 مجطط

  اقد
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ث،كاالسػتماع،كقػدكضػح"مكي ػي"أفع اصػرالػتعمـال شػطتتم ػؿفػيممارسػوالمػتعمـلمتحػد
صػػدار لدػػا ادسػػيمو،كالحركػػو،كالتفاعػػؿمػػعع اصػػرالمكقػػؼالتعميمػػيادجػػرل،كاا كالدػػرا ة،كالكتانػػو،كاا

كلعػؿمػفاسػتراتيجياتالػتعمـال شػط.(Mckinney, 1998ةردكدالفعػؿالم اسػنوفػيالمكقػؼالتعميمػي
ميمػػيمػػعأمعػػددمػػفالتالميػػذفػػيالتػػييمكػػفاسػػتجدامإاداجػػؿحجػػرةالدراسػػوع ػػدتعمػػيـأممدػػررتع

مجتمؼالمراحؿالتعميميوذياستراتيجيوفكر،زاكج،شارؾ،كالتعمـالتعاك يفيمجمكعػاتصػغيرةأك
كنيرة،كقيادةالطالبفيصكرةأسيمو،كادلعابالتعميميو،كالمشاركوفيم اقشوأفكارتـعرضإامف

العممينيفطالبالفصؿ،كتحميؿكم اقشػوكتفسػيرادسػيموجالؿالفيديكالتعميمي،كالم اقشوكالحكار
،(Mckinney, 1998ةاالمتحا يػػو،كن ػػا جػػرايطالمفػػاذيـحػػكؿمفػػاذيـالػػدرسأ  ػػا الحصػػوالدراسػػيو
،ككتانوتدريرلمدةدقيدوكاستراتيجيوجميوالتعمـةاستديركتحدثمعمفنجكارؾ(،كمجمكعاتالإمس

 ,Fogartyةداجػػؿحجػػرةالدراسػػوكاسػػتراتيجياتاالسػػتجاناتالمعػػززة one-minuet paperكاحػػدة

.(Stalhiem, 1998(،ةMaier, 1999(ة1999

كحيثإفنعضالمعمميفيميمكاإلىعدـتطنيؽاستراتيجياتالتعمـال شػطجكفػانمػفأالتػلتي
يجياتالػػتعمـال شػػط(إلػػىأفاسػػترات2111ن مارذػػافػػيصػػكرةجيػػدة،فدػػدأشػػار"عنػػدالمطيػػؼحيػػدر"ة

يمكفتص يفإاكفدانلدرجوالمجازفوفياستجدامإامفجا بالمعمـإلى:
اسػػػتراتيجياتذاتدرجػػػومجازفػػػونسػػػيطو:كالتمري ػػػاتأكالتػػػدريناتالزكجيػػػو،كاسػػػتراتيجيوفكػػػر -أ

دار ػوكاكتبلمدةدقيدوأ  ا التعمـ،كم اقشاتزكجيولفكرةفيالدرسأكاإلجانوعػفسػؤاؿ،كالم
الزكجيولممالحظاتالتيينديإاالمتعممكفأ  ا الحصو.

اسػػػتراتيجياتذاتدرجػػػومجازفػػػومتكسػػػطو:م ػػػؿالتكميفػػػاتلعمػػػؿمشػػػركعاتفرديػػػوكجماعيػػػو، -ب
 إشراؾالمتعمميففيعمؿتداريركأنحاث،كالتدريبالميدا ي.

مكعاتصغيرةككنيرة،كالتعمـاستراتيجياتذاتدرجومجازفوعاليو:م ؿالتعمـالتعاك يفيمج -ج
الفردم،كالتعمـالدايـعمىحؿالمشكالت.

كفيتص يؼآجركضح"عندالمطيؼحيدر"أ هكفدانل شاطالمتعمـكدرجوالمجازفوذ اؾ:
اسػػػػتراتيجياتتعمػػػػـ شػػػػطتكػػػػكففيإػػػػادرجػػػػوالمجازفػػػػونسػػػػيطوم ػػػػؿالم اقشػػػػاتالم ظمػػػػوفػػػػي -أ

و،كأ شػػػػطوالعصػػػػؼالػػػػذذ ي،كالكتانػػػػوفػػػػيقاعػػػػومجمكعػػػػاتصػػػػغيرة،كالعػػػػركضالتكضػػػػيحي
التػػػدريس،كالمحاضػػػرةالتػػػييتجممإػػػاتكقػػػؼلمتعميػػػؽكالم اقشػػػوكالتفسػػػير،كالتغذيػػػوالراجعػػػومػػػف

المحاضرة،كالزياراتالميدا يو،كأ شطوالتدكيـالذاتي.
تاسػػتراتيجياتتكػػكففيإػػادرجػػوالمجازفػػوعاليػػوم ػػؿلعػػباددكار،كالعػػركضفػػيمجمكعػػا -ب

 (2111ةعندالمطيؼحيدر،صغيرة،كالم اقشاتغيرالم ظموفيمجمكعاتصغيرة.

مفالسانؽلماأشارإليهالعديدمفالترنكييفحكؿاستراتيجياتالتعمـال شطيالحظأفذ ػاؾ
العديدمفاستراتيجياتالتعمـال شطالتييمكفاستجدامإاع دتعميـالمدرراتالدراسيونصفوعاموأك

نصفوجاصو. (2112ةمحمدذ دم،مدرراتالعمـك
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حتىيحدؽالتعمـال شطادذداؼالترنكيوكالتعميميوكالتعمميوالك يرةالمرغكبفيإا،فإ هالند
مفاستجداـمجمكعومفادساليبالتييتعاكففيإاالمعممكفمعالطمنونشكؿمستمر،ك ظراند هال

يدػهتحديػؽجميػعادذػداؼالم شػكدة،فإ ػهالنػدمػفالت كيػعفػيذػذايكجدأسػمكبكاحػديمكػفعػفطر
ادسػػاليبكػػيتت اسػػبمػػانػػيفالطمنػػومػػففػػركؽفرديػػومػػف احيػػو،كحتػػىتاليػػـطنيعػػوالمكضػػكعأك
الدضيوالتيي نغيم اقشتإاأكالمشػكموالتػييسػتعدالطمنػوكالمعمػـلمتصػدملإػامػفأجمإػامػف احيػو

أجرل.

المإتمػػكفنػػػالتعمـال شػػطالعديػػدمػػػفادسػػاليب،مؤكػػديفعمػػػىضػػركرةقيػػاـالمعمػػػـكقػػداقتػػرح
نتػكفيرالفػػرصالتعمميػولمطمنػػومػػفجاللإػا،كأفيكػػكفلكػػؿطػرؼدكرمإػػـيعممػػكفعمػىتطنيدػػهندقػػو

حتىيستفيدالطمنوفيال إايوم إاأيمااستفادة.

لتحضػيرأكاإلعػدادالػدقيؽمػفجا ػبكمايحتاجكؿأسمكبقنؿعمميوالت فيػذإلػىجطػكاتا
المعمػـ،حتػػىيضػمفال جػػاحالمػلمكؿ،كذلػػؾنإيجػػادالنييػوالتعمميػػوالم اسػنولمطمنػػو،كػييمارسػػكاندقػػو
فعاليػػاتالػػتعمـال شػػط،أمػػاجػػالؿعمميػػوتطنيػػؽذػػذاادسػػاليب،فػػإفادمػػريسػػتدعيالديػػاـنالعديػػدمػػف

ةجػكدتسػعادة،اسيوكيت اسبمتطمناتكؿأسمكبعمىحدة.الترتيناتكالت ظيماتداجؿالحجرةالدر
2113،011)


 بعض استراتيجيات التعمـ النشط:

(تك"كيس"Lantis, 2002, 2-4(تك"ال تيس"ةJon, 2002أشارتاددنياتالترنكيو"جكف"ة
-Chilcoat, 1999, 300(تك"شػػيمككت"ة2111(تكةعنػػدالمطيػػؼحيػػدر،Keys, 2002, 17ة

(إلػىالعديػدمػفاسػتراتيجياتالػتعمـال شػط،م إػاعمػىسػنيؿMckinney, 1998ك"مكي ي"ة(ت310
تعمػػػػـ،كالعصػػػػؼالػػػػذذ ي،كحػػػػؿ–شػػػػارؾ–أكتػػػػب–الم ػػػػاؿاسػػػػتجداـالكسػػػػايؿالنصػػػػريو،كحاضػػػػر

المشػػكالت،كتػػدريسادقػػراف،كتجطػػيطجػػرايطالمفػػاذيـ،كلعػػباددكار،كمجمكعػػاتالعمػػؿالصػػغيرة،
شارؾ.–زاكج–الجكابفيأزكاج،كدكرةالتعمـ،كفكركالسؤاؿك

شارؾ،تدريسادقػراف،جػرايط–زاكج–كسكؼيستجدـالناحثاالستراتيجياتالتاليو:ةفكر
ت اكؿالناحثكؿاستراتيجيوم إانشي مفالتفصيؿكمايمي:يكسالمفاذيـ(،

 (Think – Pair – Share Strategy)شارؾ :  –زاوج  –أواًل : استراتيجية فكر 

 شارؾ( : –زاوج  –نشأة استراتيجية )فكر  -أ
كزماليػػهFrank Lymanاقترحإػػاتعػػاك يت دػػاشاسػػتراتيجيوشػػارؾ–زاكج–فكػػراسػػتراتيجيوتعػػد

(،كةرمضػػافنػػدكم،031-2111،031ـ.كأشػػاركػػؿمػػفةكلػػيـعنيػػد،0110نجامعػػومريال ػػدعػػاـ

(إلػػػػىأف12-0111،10(،كةجػػػػانرعنػػػػدالحميػػػػد،2113،102(،كةمحمػػػػدالػػػػديب،2116،033
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لمتالميػذقػدتكػكففكػرةأكمشػكموتحتػاجإلػىمإمػوتدػديـأساسعمىتدـكشارؾ"–زاكج–فكر"استراتيجيو

نصكرةفرديوكذلؾفيالمرحموادكلىةفكر(، ـيشارؾالتمميذافةالزكج(ادزكاجفيإاالتفكيركيتـحؿ،

عػػرضمػػاتكصػػمكاإليػػهكذلػػؾفػػيالمرحمػػوال ال ػػوةشػػارؾ(،كيكضػػحطريػػؽعػػفلدراسػػواقاعػػوفػػيادجػػرل
(2111،031ةكليـعنيد،شارؾ".–زاكج–(مراحؿاستراتيجيو"فكر1ةرقـالشكؿ









 
 (2شكؿ رقـ )
 شارؾ" –زاوج  –مراحؿ استراتيجية "فكر 


 شارؾ": –اوج ز  –مفيـو استراتيجية "فكر  -ب

ذيعنارةعفأحدطرؽالػتعمـالتعػاك يال شػطالتػيتسػتجدـلت شػيطمػالػدلالطػالبمػف
معرفوساندولممكقؼالتعميميوأكدحداثردفعؿحكؿفكرةما،فنعدأفيتـالتلمؿفػيصػمتفػي

كجػػانفكػػرةمػػا،لػػنعضلحظػػاتأكدقػػايؽ،ي ػػاقشكػػؿزكجمػػفالطػػالبمػػاتكصػػؿإليػػه، ػػـيشػػارؾز
آجرلم اقشته.


 شارؾ": –زاوج  –مميزات استراتيجية "فكر  -ج

(،101-2113،103ةمحمػػدالػػػديب،تتميػػزذػػذااالسػػتراتيجيونالعديػػدمػػػفالمميػػزاتكالفكايػػد:
م إامايمي:(Gunter, et al., 1999, 279(،ةSzesz, 2003ة
سػإاقػدتػـالتعنيػرع إػانطػرؽمجتمفػوتفيدذذااالستراتيجيوالتالميذفيأفيجػدكاالمفػاذيـ ف -أ

كعديػػدة،حيػػثيجيػػبكػػؿفػػردعػػفالسػػؤاؿنتعنيػػراتمجتمفػػو،كمػػاأفالمفػػاذيـالمتضػػم وفػػي
 اإلجانوعفالسؤاؿتككفنمغوالتالميذأك رمفكك إانمغوالكتابالمدرسيأكالمعمـ.

العميػا،كمػايسػاعدالتفكيػرتزيدذػذااالسػتراتيجيوالػكعينالتحصػيؿ،كت مػيمسػتكياتالتفكيػر -ب
عمىإطػالؽأكنػرعػددممكػفمػفادفكػاركاالسػتجاناتادصػيمو،كتسػاعدالتالميػذالم ػدفعيف

(أفاستجداـ2115كالم طكيففيالتغمبعمىمشكالتإـ،كفيذلؾأكردتة اديولطؼاهلل،

 
  

 

 زاوج فّكر

 شارؾ
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أدلإلػىزيػادةالتحصػػ-زاكج–اسػتراتيجيو"فكػر يؿكت ميػوالتفكيػػرشػػارؾ"فػيتػدريسالعمػػـك
 االنتكارملدلتمميذاتالصؼالرانعاالنتداييالمعاقاتنصريان.

تػكفرأيضػػاننييػوحػػرةجاليػػومػفالمجػػاطرفػيعمميػػوالػػتعمـ،كتزيػدمػػفدافعيػوالتالميػػذلمػػتعمـ، -ج
كت مػػػيال دػػػونػػػال فسلػػػدلالتالميػػػذ،كتعطػػػيالفرصػػػولمشػػػاركوالجميػػػع،كتسػػػاعدعمػػػىن ػػػا 

شجصػػيو،كالدػدرةعمػػىالتفسػير،كمػػاتسػػاعدعمػىإيجػػادالعالقػاتاالجتماعيػػوفػػيالمسػؤكليوال
عمميوالتعمـ،كتدعيـمإاراتاالتصاؿ،كالتكاصؿالمفظػي،كتتػيحفرصػوالتػدريبعمػىنعػض
المإػػػاراتاالجتماعيػػػوالمرغكنػػػو،كاالسػػػتماعكالتعػػػاطؼكالتػػػركم،كذػػػذامػػػاأشػػػارتإليػػػه تػػػايج

شػػارؾ"أدلإلػػى مػػك-زاكج–مػػفأفاسػػتجداـاسػػتراتيجيو"فكػػر(2111دراسػػوةعػػزةجػػاد،
نعضعاداتالعدػؿكذػي:عػادةالم ػانرة،ني مػالػـيحػدثاسػتجداـذػذااالسػتراتيجيوأم مػك

 فيكؿمف:عادةالتل ي،كعادةالمرك و.

والػتعمـ،ممػاتتيحذذااالستراتيجيوالفرصولمتالميذدفيكك كاأك رفاعميوك شػاطانفػيعمميػ -د
يساعدعمىاالحتفاظنػل رالػتعمـلمػدةأطػكؿ،كمػاتسػاعدذـفػياجتنػارأفكػارذـقنػؿالمغػامرة

نإاأماـتالميذالفصؿ.
كتعدذذاال داطالساندومفالمنرراتالتيدفعتالناحثالستجداـذذااالستراتيجيو.


شػارؾ" بمفردىػا فػي تحقيػؽ  -زاوج  –الدراسات السابقة التي أوضحت استخداـ اسػتراتيجية "فكػر 

 بعض أىداؼ تدريس العمـو :
(،كالتيتكصمت تايجإاإلىكجكدتل يرإيجانيالستجداـاستراتيجيات2111دراسوة جاةحسف، -

الػتعمـال شػطةالػػتعمـالتعػاك ي،دكرةالػػتعمـ،العصػؼالػػذذ ي،فكػر،زاكج،شػػارؾ،جػرايطالمفػػاذيـ،
إػػادكرإيجػػانيفػػيارتفػػاعمسػػتكلالتحصػػيؿكت ميػػوعمميػػاتالعمػػـلػػدلالكسػػايؿالنصػػريو(كػػافل

 تالميذالصؼالرانعاالنتدايي.

(،كالتيتكصػمت تايجإػاإلػىفعاليػواسػتجداـنعػضاسػتراتيجياتالػتعمـ2111دراسوة  ا أحمد، -
–إنػػدع–حػػؿ–شػػارؾ،الػػتعمـالتكػػامميالتعػػاك ي،جػػرايطالمفػػاذيـ،انحػػث–زاكج–ال شػػطةفكػػر

 قّكـ(فيت ميوالمإاراتالجغرافيوكالميؿ حكالمادةلدلتالميذالمرحمواإلعداديو.–شارؾ

(،كالتيتكصمت تايجإاإلىاد راإليجانيلنر امجتدرينيمدترحعمى2111دراسوةرا ياعادؿ، -
النر ػػامجعمػػىاسػػتجداـالعديػػد مػػفاسػػتراتيجياتالػػتعمـاسػػتجداـاسػػتراتيجياتالػػتعمـال شػػط،كيدػػـك

01ال شػػػطفػػػيشػػػكؿ جمسػػػوتدرينيػػػوكأ ػػػرذـالكنيػػػرعمػػػىاددا التدريسػػػيلطػػػالبمعممػػػيالعمػػػـك
 النيكلكجيوكالجيكلكجيونكميوالترنيو.
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-زاكج–(،كالتػػػيتكصػػػمتإلػػػىأفاسػػػتجداـاسػػػتراتيجيو"فكػػػر2111دراسػػػوةانتسػػػاـعػػػزالػػػديف، -
 التكاصؿكاإلنداعالرياضيلدلتالميذالمرحمواالنتداييو.شارؾ"لإاتل يركنيرعمىت ميو

(،كالتػػيذػػدفتإلػػىتحسػػيفالمإػػاراتاالجتماعيػػومػػفجػػالؿLucinda, et al., 2007دراسػػوة -
شػػارؾ،لعنػػوتركيػػبادشػػكاؿ–زاكج– ػػالثاسػػتراتيجياتلمػػتعمـال شػػطكذػػيةلعػػبالػػدكر،فكػػر

جداـاسػتراتيجياتالػتعمـال شػطةالتعػاك ي(أدلإلػىزيػادةكالتفكير(،كتكصمتالدراسػوإلػىأفاسػت
 التحصيؿكت ميوالمإاراتاالجتماعيو.

(،كالتػػيذػػدفتإلػػىتحسػػيفمسػػتكلأدا الطػػالبنشػػكؿداؿByerley, 2006دراسػػوةنيرلػػي، -
شػارؾ"-زاكج–إحصاييان،ناإلضافوإلػىزيػادةرضػاذـعػفتحصػيمإـناسػتجداـاسػتراتيجيو"فكػر

"كالكمنيػػكترالمعتمػػدعمػػىالكسػػايطGroup Board"كمجمكعػػاتالعمػػؿ"Pseudo-TVلعنػػو"ك
المتعػػػددةفػػػيتػػػدريسمدػػػررالػػػدي اميكاالحراريػػػولطػػػالبأكاديميػػػوالدػػػكةالجكيػػػولمكاليػػػاتالمتحػػػدة،
تكصمت تايجالدراسوإلػىتحسػيفمسػتكلأدا الطػالبنشػكؿداؿإحصػاييان،ناإلضػافوإلػىزيػادة

 ـعفتحصيمإـ.رضاذ

(،كالتػػػيتكصػػػمت تايجإػػػاإلػػػىاد ػػػراإليجػػػانيالسػػػتجداـ2113دراسػػػوةسػػػماحعنػػػدالحميػػػد، -
شػػارؾ"فػػيت ميػػوالتفكيػػرال اقػػدفػػيالرياضػػياتكفػػيمكاقػػؼحياتيػػو-زاكج–اسػػتراتيجيو"فكػػر

 لطالبالمرحمواإلعداديو.

–راإليجػانيالسػتجداـاسػتراتيجيو"فكػر(،كالتيأ نتت تايجإاالتل ي2115دراسوة اديوسمعاف، -
شارؾ"فيالتحصيؿكالتفكيراالنتكارمكدافعيواإل جازلدلتالميذالصؼالرانعاالنتدايي-زاكج

لممعػػاقيفنصػػػريان،حيػػػثتكصػػػمت تايجإػػاإلػػػىأفذػػػذااالسػػػتراتيجيوسػػاعدتالتمميػػػذاتعمػػػىفإػػػـ
سػػناب مػػكالتفكيػػراالنتكػػارملػػديإفكزيػػادةطنيعػػوالمشػػكالتكم اقشػػتإفمػػعنعضػػإفكا ػػتمػػفأ

 الدافعيولإل جازمماشجععمىالعمؿكالم انرةكاالستمراريوفيالعمؿ.

(،كالتػػػيتكصػػػمت تايجإػػػاإلػػػىالتػػػل يرالفعػػػاؿاإليجػػػانيالسػػػتجداـ2111دراسػػػوةمحمػػػكدأحمػػػد، -
الت اكليػػوفػػيتػػدريسذ دسػػوشػػارؾ"نمسػػاعدةالكمنيػػكتركالمػػكادالنيييػػو-زاكج–اسػػتراتيجيو"فكػػر

 الصؼالرانعاالنتداييعمىالتحصيؿكاالحتفاظكاالعتماداإليجانيالمتنادؿ.

(،كالتػػيتكصػػمت تايجإػػاإلػػىاد ػػراإليجػػانيلت ػػكعاسػػتجداـنعػػض2112دراسػػوةمحمػػدحمػػاد، -
عػػادةن ػػا –زاكج–ةفكػػرال شػػطالػػتعمـاسػػتراتيجيات جػػرايطالمفػػاذيـ،شػػارؾ،جميػػوالػػتعمـ،كن ػػا كاا

العصػػؼالػػذذ ي(فػػيتعمػػيـكحػػدةنمدػػررادحيػػا عمػػىاكتسػػابنعػػضالمفػػاذيـالنيكلكجيػػوكتدػػدير
 الذاتكاالتجاا حكاالعتماداإليجانيالمتنادؿلدلطالبالصؼادكؿال ا كمالزراعي.
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 تعميؽ عمى الدراسات السابقة :
يمي:ناستعراضالدراساتكالنحكثالساندويتضحما

-زاكج–ذػػدفتالعديػػدمػػػفالدراسػػاتإلػػىالتعػػػرؼعمػػىمػػدلفعاليػػػواسػػتجداـاسػػتراتيجيو"فكػػػر -0
شػػارؾ"نمفردذػػافػػيت ميػػوالتكاصػػؿكاإلنػػداعالرياضػػيلػػدلتالميػػذالمرحمػػواالنتداييػػوم ػػؿدراسػػو

 (.2111ةانتساـعزالديف،

شػػارؾ"نمفردذػافػػي-زاكج–"فكػرتكصػمتالك يػػرمػفالدراسػػاتإلػىفعاليػػواسػتجداـاسػػتراتيجيو -2
التحصيؿكالتفكيراالنتكارمكدافعيواإل جازلػدلتالميػذالصػؼالرانػعاالنتػداييلممعػاقيفنصػريان

 (.2111(كدراسوةمحمكدأحمد،2115م ؿدراسوة اديوسمعاف،

لػػػتعمـشػػػارؾ،كا-زاكج–أشػػػارت تػػػايجدراسػػػاتأجػػػرلإلػػػىفعاليػػػوكػػػؿمػػػفاسػػػتراتيجياتةفكػػػر -1
التعػػاك ي،دكرةالػػتعمـ،العصػػؼالػػذذ ي،جػػرايطالمفػػاذيـ،الكسػػايؿالنصػػريو(نجنػػراتتعميميػػوفػػي
ارتفاعمستكلالتحصيؿكت ميوعممياتالعمـلدلتالميذالصؼالرانعاالنتداييم ؿدراسوة جاة

 (.2111حسف،

–زاكج–ال شػػطةفكػػرتكصػػمتنعػػضالدراسػػاتإلػػىفعاليػػواسػػتجداـنعػػضاسػػتراتيجياتالػػتعمـ -1
(فيت ميػو–شارؾ–إندع–حؿ–شارؾ،التعمـالتكامميالتعاك ي،جرايطالمفاذيـ،انحث قـك

المإػػاراتالجغرافيػػوكالميػػؿ حػػكالمػػادةلػػدلتالميػػذالمرحمػػواإلعداديػػو،م ػػؿدراسػػوة  ػػا أحمػػد،
2111.) 

جػػػالؿ ػػػالثاسػػػتراتيجياتلمػػػتعمـذػػػدفتنعػػػضالدراسػػػاتإلػػػىتحسػػػيفالمإػػػاراتاالجتماعيػػػومػػػف -5
شػػػارؾ،لعنػػػوتركيػػػبادشػػػكاؿكالتفكيػػػر(م ػػػؿدراسػػػو–زاكج–ال شػػػطكذػػػيةلعػػػبالػػػدكر،فكػػػر

 (.Lucinda, et al., 2007ة

تكصػػمتنعػػضالدراسػػاتإلػػىاد ػػراإليجػػانيلنر ػػامجتػػدرينيمدتػػرحعمػػىاسػػتجداـاسػػتراتيجيات -3
النر ػػامجعمػػىاسػػتجدا 01ـالعديػػدمػػفاسػػتراتيجياتالػػتعمـال شػػطفػػيشػػكؿالػػتعمـال شػػط،كيدػػـك

النيكلكجيػػوكالجيكلكجيػػو جمسػػوتدرينيػػوكأ رذػػاالكنيػػرعمػػىاددا التدريسػػيلطػػالبمعممػػيالعمػػـك
 (.2111نكميوالترنيوم ؿدراسوةرا ياعادؿ،

افوإلػػىنّي ػػت تػػايجدراسػػاتأجػػرلإلػػىتحسػػيفمسػػتكلأدا الطػػالبنشػػكؿداؿإحصػػاييان،ناإلضػػ -6
،Pseudo-TVشػػارؾ،كلعنػػو–زاكج–زيػادةرضػػاذـعػػفتحصػػيمإـناسػػتجداـاسػػتراتيجيوةفكػػر

،كالكمنيػػػكترالمعتمػػػدعمػػػىالكسػػػايطالمتعػػػددةفػػػيتػػػدريسGroup Boardكمجمكعػػػاتالعمػػػؿ
 (.Byerley, 2006الدي اميكاالحراريولطالبأكاديميوالدكةالجكيولمكالياتالمتحدةم ؿدراسوة
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 (Peer Teaching Strategy)ثانيًا: استراتيجية تدريس األقراف: 
 مقدمة:

يعػػػدتػػػدريسادقػػػرافقػػػديمانم ػػػذكجػػػكداإل سػػػاففػػػيالمجتمعػػػاتالنداييػػػوحيػػػثكػػػافاآلنػػػا 
يعممػػكفأن ػػا ذـكيفيػػوإشػػعاؿال ػػاركالصػػيد،كيعمػػـادن ػػا الكنػػارإجػػكا إـكأجػػكاتإـادصػػغرسػػ ان

.أسسكآدابالطعاـ

كفيأكاجػرالدػرفال ػامفعشػركندايػوالدػرفالتاسػععشػرةقنػؿادجػذن ظػاـالتعمػيـالعػاـ(
 Andrewقػاـا  ػػيفمػػفرجػاؿالتعمػػيـاإل جميػػزنتدػػديـطػرؽتعمػػيـادقػػراف،ادكؿذػكأ ػػدركنيػػؿ

Bellـمػػػديرانإلحػػػدلمػػػدارساديتػػػاـفػػػيكاليػػػومػػػدراس0611كالػػػذمأصػػػنحفػػػيعػػػاـMadras
،كقدكاجإتنيؿمشكموع دمارفضالمعممكفنالمدرسوت فيذأفكاراالتجديديػوفػيالتػدريس،نالإ د

فمجلإلىتدريبطػالبالمدرسػوعمػىتد يػاتك ظػـمتطػكرةكالتػيمػفجاللإػايتمك ػكامػفالتػدريس
لنعضإـالنعض.

درسوـم0110الذمافتتحفيعاـJoseph Lancasterأماال ا يفإكجكزيؼال كستر
The Borough Roadلسطفػاؿالمتع ػريففػيل ػدف،ككػافال ظػاـالمتنػعمػفقنػؿال كسػترم ػؿ
ال ظاـالمتنعمفقنؿنيؿ.

 Bell-Lancasterال كسػتر"–تـنعدذلؾدمجال ظاميفمعانفيماأسماانيؿن ظػاـنيػؿ

System"يذػػذاال ظػػاـفػػيـ،حيػػثشػػارؾميػػوألػػؼطفػػؿفػػ0106عمػػفع ػػهنيػػؿفػػيعػػاـ، ػػـأ
(Fuchs, 1997, 178-179; Perez, 2005ةإ جمتراككيمز.

(Peer Teachingكاليدتصرمسمىتدريسادقرافعمػىذػذاالمسػمىفدػطةتػدريسادقػراف
 Partner(،ةالػتعمـالتشػاركيPeer Tutoringكاا مػالػهعػدةمسػمياتأجػرلم ػؿ:ةتعمػيـادقػراف

Learningلطفؿ(،ةالطفؿيعمـاChild-Teach-Childةالػتعمـمػفجػالؿالتػدريس،)Learning 

Through Teaching.)،2100،15ةشذاجامع)

كقدتعددتتعريفاتاستراتيجيوتدريسادقرافناجتالؼمسمياتإا:
 فددعرفإػالير ػرةLerner, 2000، 163فيإػاالطػالبنت فيػذمإػاـالػتعمـ (نل إػا"اسػتراتيجيويدػـك

حيثيككفأحػدالطػالبمعمػـ،كالطػالباآلجػريفمتعممػيف،كيعمػؿالطػالبفػي  اييػاتأكمعانتن
 مجمكعاتصغيرة".

 ،إلػػىأفاسػػتراتيجيوتػػدريسادقػػرافذػػي"قيػػاـالمعمػػـنت ػػاكؿ2111،63كأشػػارةأنػػكذاشػػـسػػميـ)
لمتضػم وفػيالمكقؼالتعميميحتىيتلكدمفتمكف صؼالتالميذعمػىادقػؿمػفإتدػافالمإػارةا
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المكقؼالتعميمي ػـيتػدربالتالميػذعمػىالمإػاراتفػي  اييػاتنإػدؼا غمػاسالتالميػذفػيالػتعمـ
 ال شطممايسإـفيتشجيعالتالميذعمىمساعدةكالنم إـاآلجر.

 أسػمكبتػدريسادقػرافذػك:اشػػتراؾالطػالبفػيتحمػؿمإمػػوالتػدريسلنعضػإـالػنعضكذلػػؾ
عميمينشكؿيجعمإـيتحممػكفمسػؤكليوالتعمػيـكالػتعمـكالحصػكؿعمػىالمػادةنت ظيـالمكقؼالت

دارةالمكقػػػػؼالتعميمػػػػيعػػػػفطريػػػػؽالدػػػػريف/المعمـ،كيػػػػتـاتنػػػػاعادسػػػػمكب التعميميػػػػوكعرضػػػػإاكاا
ةجديجػوالتنادليلسقرافحيثيدكـكؿطالبنػدكرالدػريف/المعمـ،كالدػريفالمػتعمـعمػىالتػكالي.

 (0111،212نجيت،

 نػهالمعمػـكلكػفالتالميػذالكنػار كيعرفهأحمدالمدا يكعميالجمؿنل ػهأسػمكبلمتػدريساليدػـك
الػػذيفسػػنؽلإػػـدراسػػومػػ إجمػػاأتد ػػكامادتػػهالعمميػػوكمإاراتػػهالمتضػػم وفيػػهكيػػتـذػػذاادمػػر

مدا يكعميةأحمدالنتجطيطكتكجيهمفالمعمـ،كماأ هيحتاجإلىتدريبمسنؽلمتالميذالكنار.
 (0113،52الجمؿ،

 لممكقػؼالتعميمػي ػـاشػتراؾالطػالبفػي  اييػاتنالمجتصرنالشرحالمعمـقياـعمىيعتمدأسمكبذك
 (2111،03سيؼ،ةجيريولمتطنيؽكالتدريبعمىالمإاراتالمتضم وفيالمكقؼالتعميمي.

 مػػػفجاللػػهالطالنػػوالمعممػػوالمدرنػػػونم الحظػػوزميمتإػػاالمتدرنػػوأ  ػػػا ذػػكأسػػمكبتػػدرينيتدػػـك
قيامإػػانالتػػدريبعمػػىالتػػدريسداجػػؿالفصػػؿمػػعتدػػديـالتغذيػػوالراجعػػوالن ػػا ةكفدػػانلجطػػكات

 .(0111،111ةعفاؼطعيمو،محددة

 ذػػكأسػػمكبيعتمػػدعمػػىالتػػدريسجػػالؿمجمكعػػػػػػػػػػػػاتصػػغيرة سػػنيانحيػػثيدػػكـأحػػػػػػػػػػػدالطػػالب
ػػػػػػػػػػػػػػػكعالدراسػػػػيعمػػػػىأقرا ػػػػه ػػػػـيعدػػػػبعمميػػػػوالعػػػػرضم اقشػػػػونػػػػيفالمعممػػػػيفنعػػػػرضالمكض

الطػػػػػػػػػػػػػالبالمعمػػػـكزماليػػػػػػػػػػػػػػػػػهكالمشػػػرؼنغػػػرضتحسػػػيفاددا التدريسػػػيلمطػػػػػػػػػػػػػػػػالبالمعممػػػيف
 .(0115،156ة  ا عكدة،

 مفتمكف صؼالطالبعمىذكأسمكبيع يقياـالمعمـنت اكؿالمكقؼالتعميميحتىيتلكد
ادقػػؿمػػفإتدػػافالمإػػارةالمتضػػم وفػػيالمكقػػؼالتعميمػػي ػػـيتػػدربالطػػالبعمػػىالمإػػاراتفػػي
  ايياتنإدؼا غماسالطالبفيالتعمـال شطممايساعدعمىتشجيعالطالبعمىمسػاعدة

 .(2111،63ةأنكذشاـحنيب،كالنم إـاآلجر
ي ياتعػػػادتفكػػػرةتعمػػػيـادقػػػرافلمظإػػػكرمػػػرةأجػػػرلحيػػػثيػػػتـكفػػػيالدػػػرفالعشػػػريففػػػيالسػػػت

االسػػتعا ونإػػـككسػػايطتعميميػػومسػػاعدةجاصػػوفػػيالفصػػكؿذاتالعػػددالكنيػػرمػػفالطػػالب،
 كأيضانمعا تشارمفإكـتدريرالتعميـ.

 2111عنػػدالكاحػػدالكنيسػػي،ةذػػكقػػدرةالطالػػبعمػػىتعػػديؿكتغييػػرالمفػػاذيـكالمإػػاراتلػػدلقري ػػه،
116). 
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ك تيجػػػولػػػذلؾظإػػػرتالعديػػػػػػػػػػػػػدمػػػفالنػػػرامجالتعميميػػػوالمعػػػدةمسػػػندانلممسػػػاعدةفػػػيتػػػدريب
ادقرافعمىالتػدريسكأيضػانلمسػاعدةأكليػا ادمػكرعمػىالديػاـنإػذاالمإمػودن ػايإـنػدكفتػدريب

.(211-0111،212ةجديجونجيت،

(جميػػعأشػػكاؿتػػدريسادقػػراف.5ضػػحالشػػكؿرقػػـةكيلجػػذتعمػػيـادقػػرافأشػػكاالنمتعػػددة،كيك
(2111،200(،ةمحمكدم سي،2111،162ةمجدمإنراذيـ،


 أشكاؿ تدريس األقراف









 (3شكؿ رقـ )
 أشكاؿ تدريس األقراف


كالتكجدذذاادشكاؿم فردةكاا مػاتتػداجؿمػعنعضػإاالػنعضتحيػثالنػدأفتتػكافركػؿ

تراتيجيوتػػدريسادقػػراف،كيػػتـاجتيػػارالشػػكؿالمطمػػكبمػػفكػػؿمعيػػار.كقػػدمعػػاييرالتدسػػيـفػػياسػػ
اجتارالناحثفيدراستهالحاليوادشكاؿاآلتيو:

 فسالعمر.الدريفالمعمـكالدريفالمتعمـ  

 مجمكعوصغيرة.عددادقرافالمشتركيففيالتعمـ
 تنادلي.اددكار
 تكميمي. كعالمشاركو
 كجإانلكجه. كعالتعميـ


 أىمية أسموب تدريس األقراف:
إفتدريبادقرافطريدوفعالولزيػادةالدافعيػولمتعمػيـلػدلالتالميػذمػفجػالؿتشػجيعادقػراف -0

الجإػػدعمػػىمسػػاعدةنعضػػإـالػػنعضفػػيا تدػػاؿمكضػػكعالدراسػػو،حيػػثينػػذؿالدػػريفالمعمػػـ
إلتدػػافالمػػادةالتػػيسيدرسػػإادقرا ػػهالمتعممػػيفكمػػاينػػذؿالدػػريفالمػػتعمـالجإػػدلمتكصػػؿإلػػى

الدريفعمرحيثمف
 المتعمـكالدريفالمعمـ

 أعمارمجتمفو  فسالعمر

عددادقرافحيثمف
 المشتركيففيالتعمـ

مجمكعو ا  اف
 صغيرة

المسؤكلياتحيثمف
 ةاددكار(

 دكرتنادلي دكر انت

 كعحيثمف
 المشاركو

 تكميمي كمي

  كعالتعميـحيثمف

فردم
 جصكصي

 عفنعد كجإانلكجه
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ةجماؿعطيو،المستكلالذمعميهالدريفالمعمـليتنادؿالدكرمعهفيتدريسالمادةالتعميميو.
2111،31) 

 متفاكتيالددرات.يساعدالمحاضرجاصوالفركؽالدراسيوذاتادعدادالكنيرةمفالطالب -2

يجفػػػؼالعػػػب عمػػػىالمحاضػػػرفيمػػػايتعمػػػؽنػػػالك يرمػػػفادعمػػػاؿالركتي يػػػوكنالتػػػالييكجػػػه -1
 أ شطتهدعماؿأك رأذميولمطالب.

يجعػػػػؿقاعػػػػوالمحاضػػػػراتمركػػػػزانلمطػػػػالبنػػػػدالنمػػػػفكك إػػػػامركػػػػزانلممحاضػػػػرنحيػػػػثيصػػػػنح -1
 الطالبأك رمشاركوكفعاليوكغيرسمنييف.

رافنشػػكؿجػػاصكندرجػػوكنيػػرةمػػعالمتعممػػيفالػػذيفالي دػػكفنل فسػػإـحيػػثيفيػدتػػدريبادقػػ -5
ي ميالد اعولديإـنل هإذاكافالزميؿقػادرانعمػىالػتعمـفإ ػهمػفالسػإؿعمػيإـالػتعمـأيضػان
ذذاإضافوإلػىتشػجيعإـعمػىالديػاـنػدكرالدػريف/المعمـلشػعكرذـنػلفالديػادةفػييػدطػالب

ةجديجػونجيػت،اليفمفالكصكؿإليإاعماإذاكا تفييػدالمعمػـالتدميػدم.مما ميفلإـكنالت
0111،211-211) 

كمايتيحأسمكبتدريبادقػرافالفرصػولكػؿمػفالتعػاكفكالت ػافسحيػثيعمػؿالطػالبمعػان -3
 حػكذػدؼمشػترؾكمػف ػـيتعػاك كفأكرنمػايتنػاركفمعػانكمػف ػـيت افسػكف،ف جػدالطالػػب

يحاكؿأفيككفلهرأيهالجػاصنػهالػذميرغػبفػيأفيفرضػهعمػىأقرا ػه،كنإػذامعأقرا ه
يتيحأسمكبتدريبادقرافالفرصولت ميورغناتالطالبككماتعممهالعمؿالجماعيكادجذ

 (15-0113،11ةعادؿجضر،كالعطا .

نحذػػػؤال كيعتنػػرأسػػمكبتػػدريبادقػػرافمركػػزذػػاـفػػيالتػػل يرعمػػىسػػمكؾالطالػػبإذيصػػ -6
الرفػػاؽكسػػػيموإلظإػػارالتدنػػػؿأكال نػػذكنالتػػػالياإل انػػوأكالعدػػػابلمػػفيسػػػايركفأكي حػػػرؼ
ع إاكتشكؿسمكؾالطالبفياالتجااالذمترغنهالجماعومعمدانال مكذجالذميجػبأف

 (2113،111ةذكيدةرضكاف،يحتذلنه.

التعميميػػػوم يػػػرةلمػػػتعمـحيػػػثإ إػػػايدضػػػيأسػػػمكبتػػػدريبادقػػػرافعمػػػىالممػػػؿكيجعػػػؿالمػػػادة -1
 طريدوتتسـنالجاذنيوكالتشكيؽ.

يشػػػػجعذػػػػذاادسػػػػمكبتدػػػػديرالػػػػذاتكتكلػػػػداإلحسػػػػاسنالجماعػػػػوكتعمػػػػـالمتعممػػػػيفكالتعػػػػاكف -1
 كالمشاركوفيص عقرار.

إفلتدريسادقرافتل يركنيرعمى مػكالطػالبمػفال احيػواالجتماعيػوكاال فعاليػو،ككػذلؾ -01
اذموذذاادسػمكبفػيال مػكالمعرفػيلمطػالبناإلضػافوإلػىارتفػاعمسػتكلاددا يمكفمس

المإارم،كماأفلهأ رفيالمتعمميفسكا عمىالنعدالمعرفػيأكالنعػدالكجػدا ي حػكتعمػـ
 (01-2111،01ةجيريويكسؼ،المكادالدراسيونصفوعامو.
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ميمػهإلػىمإػاراتنحيػثيػتـالتركيػزفػييعتمدذذاادسمكبعمػىتجزيػومكضػكعالػدرسكتح -00
كػػؿمكقػػؼتعميمػػيعمػػىإحػػدلذػػذاالمإػػاراتممػػايسػػاعدالطالػػبالمعمػػـعمػػىالػػتجمصمػػف
تعديػػداتالمكقػػؼالتدريسػػيككػػؿكيتػػيحلػػهفرصػػانأكنػػرمػػفجػػالؿعمميػػاتالتدػػكيـكالتغذيػػو

 (0111،061دالرحمف،ةعندالممؾعنالراجعوفيتحسيفأدايهفيالمكاقؼالتعميميوادجرل.

يػػكفرتػػدريبادقػػرافتعميمػػانفرديػػان اجحػػانيعتمػػدعمػػىالتفاعػػؿاإليجػػانيلمطػػالبمػػعأقػػرا إـ -02
فيجينكفنسرعوكيدمدكفأقرا إـمفجالؿالمالحظو،كمػايسػاعدتػدريبادقػرافعمػىتػكفير

يالفإػـدكفجكمفالطمل ي وكعدـالرذنػو،فإػكيشػجعالطػالبعمػىاالعتػراؼنالدصػكرفػ
االذتماـنتدكيـالمعممػكفأيضػانفػإفالتفاعػؿمػعقػريفآجػريػكفرالفرصػولمم اقشػوكالتسػاؤؿ

 (2111،050ةماجدةصالح،كالتغذيوالراجعوالمناشرة.


 مميزات استراتيجية تدريس األقراف:

(تةمجػدم2113،111ةمحمػدالػديب،تتعددمزايػااسػتراتيجيوتػدريسادقػراف،كمػفذػذاالمزايػا
مايمي:(Lmel, 2000ة(ت011-2111،011(تةأف افدركزة،161-2111،131إنراذيـ،

(مػػػفأف2113تزيػػػدمػػػفعمميػػػوالتحصػػػيؿ،كذػػػذامػػػاأشػػػارتإليػػػه تػػػايجدراسػػػوةمإػػػاعػػػكض، -
استجداـاستراتيجيوتدريسادقرافأدلإلىزيادةالتحصيؿلدلطالناتالمرحمػواإلعداديػوفػي

 القتصادالم زلي.مادةا

 ت ميطاقاتالتالميذ،كتست مرطاقاتإـكجنراتإـالذاتيو. -

 تعتنرطريدوسإمو سنيانفيالتطنيؽلممعمميف. -

 تراعيالطالبذكمالددراتالجاصوسكا كا تقدراتعاليوجدانأـم جفضوجدان. -

 تعتنرطريدوتدريسيوتفاعميوممتازة. -

مميػػولمتالميػػذ،كذػػذامػػاأشػػارتإليػػه تػػايجدراسػػوةجيريػػوسػػيؼ،ت مػػياالتجاذػػاتالتعميميػػوالع -
(كالتيتكصمتإلىفعاليواستراتيجيوتدريسادقراففػيت ميػواالتجػاا حػكالرياضػيات2111

 لدلتالميذالمرحمواالنتداييوفيدكلوالككيت.

إليػه تػايجدراسػوتؤدمإلىت ميػومإػاراتالتفكيػركنعػضالمإػاراتالرياضػيو،كذػذامػاأشػارت -
(كالتػيأشػارتإلػىأفاسػتجداـاسػتراتيجيوتػدريس2111كؿمفةماجدةمحمد،كسإىأميف،

–ادقػػػرافأدلإلػػػىت ميػػػونعػػػضالمإػػػاراتالرياضػػػيوالحياتيػػػولػػػدلادطفػػػاؿالمتجمفػػػيفعدميػػػان
 الدانميفلمتعمـ.

ادلكفمعإػـال دػوكاالحتػراـأك ػرتساعدالتالميػذعمػىتدنػؿالتكجيػهكاإلرشػادمػفزمػال لإػـيتنػ -
أحدذمانالت فيذ،ني مايدكـتمميذ مفتدنمإـلممعمـ،حيثيتـالتكجيهنصكرةتعاك يونحيثيدـك

 آجرنالمالحظوكالتكجيه.
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ت اسبالطػالبالم طػكيفالػذيفيفضػمكفالتعمػيـالم فػردالنعيػدعػفإطػارالجماعػو،كمػاتػؤدم -
(إلػػىأف0115تكفػػيذػػذاالصػػددأشػػارتدراسػػوة  ػػا السػػيد،إلػػىجفػػضالدمػػؽلػػدلالطػػالب

استراتيجيوتدريسادقرافأسإمتفيجفضقمؽالتدريسلدلالطالبالمعمميفنالفرقػوال ال ػو
 شعنوالطنيعوكالكيميا نكميوالترنيونط طا.

قػػرا إـ،كمػػاتػػؤدمإلػػىتحسػػيفالسػػعوالعدميػػولممتعممػػيف،حيػػثيدكمػػكانشػػرحالػػدرسكتفسػػيراد -
يتلكدكفمفم طديوالمادةالعمميو،كيدكمكفنعرضإانشكؿمنسػطتليسػإؿتػذكرذاكندا ذػافػي

الذاكرة.

 وتعتبر ىذه النقاط السابقة مف المبررات التي دفعت الباحث الستخداـ ىذه االستراتيجية.


 أىداؼ أسموب تدريس األقراف:
مػفادذػداؼالمرتنطػونمكضػكعالػدرسيإدؼأسمكبتػدريبادقػرافإلػىتحديػؽمجمكعػو

كالمتعمـكمفأذمإامايمي:
إتاحوالفرصوددا ال شاطالتعميميمعالدريفاآلجػرمػفجػالؿاددا المشػترؾفػيالمإػارة -0

 المتضم وفيالمادةالعمميو.

 ر.اآلجالدريفمفالراجعوالتغذيوعمىالمناشرالحصكؿظركؼتحتالتعميميال شاطممارسو -2

 إكسابالمتعمـالددرةعمىتصحيحادجطا كتدديـالتغذيوالراجعوإلىالدريفاآلجر. -1

ت ميػػوالعالقػػاتاالجتماعيػػوكالتعاك يػػونػػيفالمتعممػػيفكتطكيرذػػامػػفجػػالؿاددا عمػػىذييػػو -1
 (2111،06ةفيصؿعنداهلل،مجمكعاتصغيرةك  اييات.

الػػذميشػػمؿ ػػالثمسػػتكيات:تديػػيـادقػػراف،فحػػصإدراكػػاتطالػػبعمميػػوادقػػرافكالتديػػيـ -5
 تدييـالمحاضرات،تدييـالذاتكذمايساذماففيمتانعوالعمميوالتعميميو.

 إكسابالطالبلدكرالتحدثكمإاراتاالتصاؿ. -3

 (Dobos, M., 1999, 2ةذاـ.شي اعتنرقدتعميمإـمظاذركؿفيتدجمإـأفالطالبي نتأف -6
 طكيرفكرذـال اقدكاإلنداعي.مساعدةالطالبفيت -1

 (Kabry, 1999, 20ةت ميوميكؿالطالب حكالمشاركوكالتعاطؼمعأقرا إـ. -1

 تكفيرالفرصلمتكحدمعادعضا اآلجريف. -01

 حريوكؿفردفيالكجكدكالتعنيرعفذاتهكاالجتالؼعفاآلجريف. -00

 إتاحوالفرصولمعطا ل جريفككذلؾاالستفادةم إـ. -02

 (11-2111،12ةضيا الديف جـ،لفرصولمتل يرعمىاتجاذالدراراتالجماعيو.إتاحوا -01
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تكسػػيعاآلفػػاؽاالجتماعيػػولمطػػالبكت ميػػوالجنػػراتكاالذتمامػػاتنعيػػدانعػػفالراشػػديف،كػػذلؾ -01
محاكلوإكسابالطالبأدكاراجتماعيومجتمفػوكمػايػرتنطنإػامػفاتجاذػاتكتكقعػاتكذلػؾ

 (0111:11ةلطيفوكذني،مؾاددكار.مفجالؿممارساتإـلت


 العوامؿ المؤثرة عمى التعمـ بطريقة األقراف:

 ج سالدريف:إذاكافادقرافمف فسالج سفإفذذاقدييسرعمميوالتعمـ. -0

إذاكافادقرافمف فسالمستكلاالجتماعيال دػافيفػإفتعمػـالدػرافيكػكفأفضػؿم ػهع ػدما -2
 .تتنايفذذاالمستكيات

كممازادعمرالدريفالمعمـعفعمرالدريفالمتعمـأدلذلؾإلىتحسيفالػتعمـنحيػثاليزيػد -1
 س كات.1ذذاالفرؽعف

كمماتكررتجمساتتعميـادقرافكممازادتةإمكا يوتحديػؽأذػداؼالػتعمـكيكػكفالػتعمـأك ػر -1
أمػانال سػنولطػكؿالجمسػوفإ ػهفايدةعفالجمساتادقؿتكرارانفيجالؿفترةمحددةمفالزمف

 يتفاكتكفدانلطنيعوالمادةالدراسيوكعمرادقراف.

التعميـالمزدكجأك رفعاليومفالتعميـفيمجمكعاتصغيرةفينعضالمجاالتالدراسيوم ؿ -5
الدػػرا ة.أمػػانال سػػنولتعمػػيـالكتانػػوفدػػديكػػكفالتعمػػيـنطريدػػوالمجمكعػػاتالصػػغيرةأفضػػؿمػػف

 يـالمزدكج.التعم

قنكؿادقرافلنعضإـالنعض:كمماتازدادالتكافػؽالشجصػيكاالجتمػاعينػيفادقػراف،ككممػا -3
اشػػترككامعػػانفػػينعػػضالميػػكؿكاالتجاذػػاتكالدػػيـكاآلمػػاؿكالجصػػايصالشجصػػيوكممػػازادت

 فرصاالستفادةالترنكيوعفتفاعمإـمعان.

افحيثإفتدريبادقرافالمعممػيفيحسػفمػففعػاليتإـلمتدريبفايدةكنيرةنال سنولتعميـادقر -6
 فيذذاال كعمفالتعميـ.


 األقراف:تدريس أشكاؿ 

كقدأ نتتالدراساتالمتعددةفاعميوككفا ةأسمكبالتدريسعػفطريػؽالػزمال ،فػينػرامج
عػػػػالجصػػػػعكناتالػػػػتعمـنصػػػػفوعامػػػػو،ككػػػػذلؾفػػػػيتعمػػػػـالمإػػػػاراتاالجتماعيػػػػو،أكفػػػػيالصػػػػفات

الشجصيو.
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 دور المعمـ في عممية تدريس األقراف:
يجتمؼدكرالمعمـفيذذاادسػمكبعػفالػدكرالػذميدػكـنػهفػيالتعمػيـالتدميػدم،فػالمعمـ

ذ اذكالم ظـلممجمكعاتكالمرشدكالمعيفكقتالحاجو:
لكػؿيدكـالمعمـنتحضيراددكاتكالكسايؿالالزمولعمميوالتدريبمعتجصيصالػزم -0 فالػالـز

  شاطكالمكافالم اسبلتطنيده.

 تحديدادذداؼالمتطمنوكالتييسيرعمىأساسإاالعمؿمعالطالبالمعمـ. -2

 تحديدطريدوالتعامؿمعالطالبالمتعمـكأساليبالتعزيزالم اسنولممكاقؼالتعميميوالمجتمفو. -1

فادةالطالػبمػفادسػمكبمػععمؿنطاقاتمالحظولكؿ شاطفيالدرسيدكففيإامدلاست -1
ذكر كاحيالضعؼكالسمنيولتج نإاأكإعادةال شػاطنطػرؽمجتمفػوأجػرلتكػكفأك ػرفاعميػو

 معالطالب.

يظؿالمعمـمتانعانلسيرال شاطفيالدرسمفالجمؼمعمراعػاةعػدـالتػدجؿإالفػيادكقػات -5
ةماجػدةتغييػرادداةأ  ػا الػدرسالتيتتطمبتدجؿإيجانيم هكذلؾلتصحيحمسار شػاطأك

 .(2111،061صالح،


 مبررات األخذ بتدريس األقراف:
الحياتيػػولػػيسنسػػنبإذمػػاؿأكقصػػكرأكغيػػراإ مػػا -0 قػػديرجػػعضػػعؼنعػػضالطمنػػوفػػيالعمػػـك

 عدـاستيعابالدرسمعالجماعو.

 ع دشرحالدرسلمطالبالضعيؼنمفرداقديستكعبالدرس. -2

 مبإعادةالدرسمفالمعمـلهمرةأجرلكلكفاليججؿمفأفيسلؿزميمه.طمفالطالبججؿ -1

 عدـكجكدالكقتالكافيلشرحالدرسلكؿطالبعمىحدة. -1

 التعاكفنيفالطمنو،نحيثيككفلكؿطالبضعيؼذ اؾمفيساعدا. -5

 إقناؿالمتعمميفعمىالتعمـسعيانكرا رضا المعمـأكإدارته. -3

 

 س األقراف:شروط تطبيؽ تدري
 قنكؿالمعمـالدريفكادقرافالطالبلنعضإـالنعض. -0

 كفايومعرفوالمعمـالدريفالجاصونمكضكعالتدريسالمطمكب. -2

 كفايومعرفوالمعمـالدريفمفحيثقكةالشجصيوكسالموالديـكادجالقياتالعامو. -1

 معرفوالمعمـالدريفكيفيوالتعامؿمعالطالب. -1

شػػرؼلنييػػوالػػتعمـحتػػىيمكػػفالمعمػػـالدػػريفنالديػػاـنكاجنػػػهكمػػامتكقػػعم ػػهتحضػػيرالمعمػػـالم -5
 .(2111،111ةعندالكاحدالكنيسي،
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 شروط استخداـ تدريس األقراف :
 تدجؿالمعمـنشكؿفعاؿكفيأكقاتم اسنو. -0

 تحديدالمعمـلمدرسككضعجططه ـيتنعإاالتالميذنالت فيذ. -2

 (2111،53ةكماؿزيتكف،المعمـكالتمميذالمتعمـ.مالحظوأدا كؿمفالتمميذ -1

 أفيفإـالمدرسكالتمميذالمعمـكالتالميذالمتعمميفأذداؼذذاالطريدو. -1

نتدريسإالزماليه. -5  أفيتدفالتمميذالمعمـأسسالمادةالتيسيدـك

 الندمفإ انوالتمميذالمتفكؽالمعمـنإعطايهشإادةتدديرم الن. -3



 يذ برامج تدريس األقراف :خطوات تنف
 تحديدالتالميذالذيفيحتاجكفإلىتدريسجاصمفادقراف. -0

تإييػوالمدرسػػونحيػػثتكػكفذ ػػاؾق اعػػاتتامػػومػفقنػػؿمػػديرالمدرسػوكالمعممػػيفنػػلفتػػدريس -2
 ادقرافلفيجؿنالعمميوالتعميميو.

 تحديدكقتالتدريسعفطريؽادقراف. -1

 مجكتزكيدذـنتجاربحكؿذذاالطريدو.يجبمعرفوادذؿعفالنر ا -1

ادقرافنتدريسإا. -5  تصميـالدركسالتيسيدـك

 تدريبالتالميذالذيفسيدكمكفنتدريسزماليإـ. -3

 .(2111،061ةماجدةصالح،الحفاظعمىا دماجالطالبالمدربنالعمميو -6


 تخطيط واستخداـ التعمـ باألقراف :
ال ػػكعمػػفالتعمػػيـيحػػدثعػػادةنطريدػػوطنيعيػػوغيػػرأشػػارك يػػرمػػفالمعممػػيفإلػػىأفذػػذا

مجططػػو،كفػػيذػػذاالحالػػو طمػػؽعميػػه"الػػتعمـنػػادقرافالعػػانر"،كقػػدكجػػدذػػؤال المعممػػيفأفذ ػػاؾ
استجداماتمجتمفولتعمـادقرافيمكفأفتتـفيالفصكؿنطريدوعانرةعمىالكجهالتالي:

 تدريبتمميذلزميمه. -0

  ميوالمإارةالتييجيدذا.مساعدةزميمهفيت -2

 ن ا ال دوكاالعتزازنال فسلمدايـنالتعميـ. -1

 تدميدادقراففينعضالمإارات،جصكصانفيالتمري اتالرياضيوكالغ ا . -1

مانمغتهإلىزميؿله،فإفالتالميذيفإمكالغونعضإـأسرع. -5  ع دالطمبمفتمميذشرحمفإـك

لتعمـادقرافعمىالتالميذفياآلتي:كيمكفتمجيصالتل يراتالعامو
 تحسفمفالتحصيؿ. -0

 تحسفالدافعيو. -2
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 تحسفاستجداـكقتالتدريس. -1

 تحسفمفالتكجهالذاتيكاالستدالليو. -1

 تحسفاالتجاا حكالمكادالتيتدرس. -5

 تحسفمفال دونال فس. -3



 مصادر التغذية الراجعة والتقويـ:
يموفيتدريسادقراف،فالمعمـالػذميعمػـمجمكعػوتعتنرذذامفأذـالع اصرادك رمال

كنيػػرةمػػفالمتعممػػيفيجػػدصػػػعكنولتدػػديـذػػذاالع صػػرنفاعميػػونسػػػنبعػػدـتػػكافرالكقػػت،كالطمنػػػو
المدرنػػػوعمػػػىالمالحظػػػوكالمكجإػػػومػػػفقنػػػؿالمعمػػػـعمػػػىمػػػايجػػػبمالحظتػػػهع ػػػدإعطػػػا التغذيػػػو

فجإدالمعمـالدريفيؤدمدايماننفاعميوع ػدتدػديـالراجعويمكفأفيساعدنعضإاالنعضنفاعميو،
التغذيوالراجعوكع دالتدكيـنسبالعالقوالطينونيفادقراف.



 دور التمميذ المعمـ في استراتيجية تعميـ األقراف:
أفيتعرؼعمىطنيعوالتمميذالمتعمـ،كعمىاحتياجاته،ككيفيوالتعامؿمعػه،كذلػؾمػفجػالؿ -0

 س.المعمـادسا

يتعػػرؼعمػػىأذػػداؼاالسػػتراتيجيوالعامػػو،كاإلجراييػػولممحتػػكلكاد شػػطوالتعميميػػو،كذلػػؾفػػي -2
 صكرةجزيياتيتـالتكصؿإليإافيالكقتالم اسبفيالجمساتالتعميميو.

نهمفأ شطوفيمجاؿالتعمـكطريدتهمفجالؿالمعمـادساس. -1  يحددكؿماسيدـك

مػػفجػػالؿاد شػػطوكالمحتػػكلالتعميمػػيالمدػػدـإليػػه،كذلػػؾلتكصػػيؿيتفاعػػؿمػػعالتمميػػذالمػػتعمـ -1
 المفاذيـكالجنرةالمتفؽعميإا،كيكسنإاإليه.

يعمـالتمميذالمعمـالتمميذالمتعمـمػفجػالؿمجمكعػومػفالحػكاراتكالمدػا اتالتػيتعتمػدعمػى -5
 الطريدوغيرالمناشرةعفطريؽألعابتعميميويحددذاالمعمـادساس.

 يستجدـالتمميذالمعمـاإل انو،كأذميتإالمتمميذالمتعمـنعدإ جازالممإاـاإليجانيو. -3

 يحاكؿاالنتعادعفأساليبالع ؼ،كلفت ظرانطريدومناشرةإذاأجطلفيالتعميـ/الدراسو. -6

اليشػػعرالتمميػػذالمػػتعمـنك ػػرةأجطايػػه،كلكػػفيصػػححإالػػهالتمميػػذالمعمػػـنطريدػػوغيػػرمناشػػرة -1
 تحترقانوالمعمـادساس.



 زمف كؿ جمسة في ىذه االستراتيجية:
يجتمؼزمفالجمسوالتعميميوفيذذااالستراتيجيوكفدانل كعالمرحمػوالتعميميػو،كعمػرالتمميػذ،
كمستكااادكاديمي،كمستكلال شاط،كجصايصا تنااالتالميذ،كالتركيز،كلذلؾيمكػفأفيتػراكحزمػف

دقيدو،عمىأفيتجممإافترةراحونيفالجمسات.31-11دةمفالجمسوالكاح
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 تقييـ التالميذ في ىذه االستراتيجية:
يػػػتـتديػػػيـالتالميػػػذنعػػػداال تإػػػا مػػػفكػػػؿجمسػػػوتعميميػػػوفػػػيالمحتػػػكلالػػػذميدػػػدـفػػػيذػػػذا

الجمسو،إلىجا بذلؾيطنؽاجتنارفي إايوالمحتكلالجاصناالستراتيجيو.


 ابقة التي أوضحت استخداـ استراتيجية تدريس األقراف:الدراسات الس
(،كالتػػيأشػػارتإلػػىأفاسػػتجداـاسػػتراتيجيوتػػدريسادقػػرافأدلإلػػى2113دراسػػوةمإػػاعػػكض، -

 زيادةالتحصيؿلدلطالناتالمرحمواإلعداديوفيمادةاالقتصادالم زلي.

تيجيوتػػدريسادقػػراففػػيت ميػػو(،كالتػػيتكصػػمتإلػػىفعاليػػواسػػترا2111دراسػػوةجيريػػويكسػػؼ، -
 االتجاا حكالرياضياتلدلتالميذالمرحمواالنتداييوفيدكلوالككيت.

أفاسػػتجداـاسػػتراتيجيوتػػدريسادقػػرافإلػػىأشػػارتكالتػػي(2111أمػػيف،كسػػإىمحمػػد،ةماجػػدةدراسػػو -
 الدانميفلمتعمـ.–انأدلإلىت ميونعضالمإاراتالرياضيوالحياتيولدلادطفاؿالمتجمفيفعدمي

(كالتيأشارتإلىأفاستراتيجيوتدريسادقرافأسإمتفيجفضقمؽ0115دراسوة  ا السيد، -
 التدريسلدلالطالبالمعمميفنالفرقوال ال وشعنوالطنيعوكالكيميا نكميوالترنيونط طا.



 تعميؽ عمى الدراسات السابقة:
مايمي:ناستعراضالدراساتالساندويتضح

مػػفأفاسػػتجداـاسػػتراتيجيوتػػدريسادقػػرافأدلإلػػىزيػػادةالتحصػػيؿالدراسػػاتنعػػض تػػايجأشػػارت -0
 (.2113لدلطالناتالمرحمواإلعداديوفيمادةاالقتصادالم زليم ؿدراسوةمإاعكض،

اضػياتتكصمتنعضالدراساتإلػىفعاليػواسػتراتيجيوتػدريسادقػراففػيت ميػواالتجػاا حػكالري -2
 (.2111لدلتالميذالمرحمواالنتداييوم ؿدراسوةجيريويكسؼ،

أشارتنعضالدراساتإلىأفاستجداـاستراتيجيوتدريسادقرافأدلإلىت ميػونعػضالمإػارات -1
الدانميفلمتعمـم ػؿدراسػوةماجػدةمحمػد،سػإى–الرياضيوالحياتيولدلادطفاؿالمتجمفيفعدميان

 (.2111أميف،

نعػػضالدراسػػاتإلػػىأفاسػػتراتيجيوتػػدريسادقػػرافأسػػإمتفػػيجفػػضقمػػؽالتػػدريسلػػدلأشػػارت -1
(.0115السيد،ة  ا دراسوم ؿالترنيونكميوكالكيميا الطنيعوشعنوال ال ونالفرقوالمعمميفالطالب
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 (Concept Mapsثالثًا: خرائط المفاىيـ: )
 األساس النظري لخرائط المفاىيـ:

 ظريػوأكزنػؿإذي ظػرإلػىالن ػا كم إػاالمفػاذيـتعمػـكيفيػوتفسػرالتيال ظرياتمفالعديدظإرت
المعرفيفيشكؿمتدرجيندأمفالعاـإلىالجاصكأفلكؿمادةن يوت ظيميومميزة،كماأفلكؿفػرد

المفػاذيـتعتمػدعميػهجػرايطكأفادساسال ظرمالػذم،(0116،061ةالشرقاكم،غيراعفتميزامعرفيون يو

(فيالتعمـذمالمع ىالتيتإتـنػالتعمـالمفظػيكأساسػإااالذتمػاـAusubelأكزنؿة ظريومفمستمدة
نمػايعرفػهالمػتعمـمػفقنػؿ،لػذاتتػل رقػػدرةالطالػبعمػىتعمػـالمفػاذيـالجديػدةنػذلؾ،كيجػبأفتػػرتنط

،كذػذايتطمػبأيضػانجمػكالمعرفػوالجديػدةكالدديمػومػفالمعرفوالجديدةنالساندوحتىتككفذاتمع ػى
(011-2115،015ةالفالح،المفاذيـالجاطيود إاتشكؿما عانلتككيفذمالمع ى.

(نالعمػػػؿعمػػػىتطػػػكيرالفكػػػرةالإرميػػػوNovak, 1990كاسػػػت ادانل ظريػػػوأكزنػػػؿقػػػاـ كفػػػاؾة
تكضيحات  اييوالنعدتنرزالعالقاتنيفالمفاذيـلممفاذيـ،كاقترحمايسمىنجرايطالمفاذيـكاعتنرذا

نصكرةتدريجيوذرميولفرعمففركعالمعرفوكالمستمدةمػفالن ػا المعرفػيلإػذاالفػرعحيػثتم ػؿذػذا
الجريطوعالقوذاتمع ػىنػيفالمفػاذيـفػيشػكؿمحتكيػات،كذػذاالمحتكيػاتعنػارةعػفمفإػكميفأك

 ،Novak, 2004ة(،013-2115،010ةالفػالح،كمماتفػيإطػارمع ػىأك رتتصؿننعضإمانكاسطوال
.أمأفجرايطالمفاذيـتتككفمففاذيـتكضعداجؿإطاراتلكييتـتركيػزاال تنػااعمػى(16-26

داللػػوالمفػػاذيـكتػػرتنطنػػركانطم طديػػوم ػػؿكممػػاتةد ػػه،عمػػىالػػرغـ،مػػف،تتكػػكف...إلػػ (،أك
 إػػاكتكػػكفالمفػػاذيـمػػعالػػركانطالم طديػػوادفكػػارةالتعميمػػات(كذ ػػاؾ ػػكعادفعػػاؿالنسػػيطوفيمػػاني

آجػػرمػػػفالعالقػػػاتتنػػػرزنػػػيفالمفػػػاذيـالمرتنطػػػوذػػػيالعالقػػػاتالمتداطعػػػوالتػػػيتزيػػػدفػػػيتكضػػػيح
.(2110،33ةعطااهلل،العالقاتالني يونيفادفكار

.(2116،11ةشكشػؾ،قػاتنػيفالمفػاذيـع ػداسػتجدامإاإدراؾالعالتػكفرالمفػاذيـجرايطفإفلذا
كنػػذلؾتكػػكفاسػػتراتيجيوتعمػػـتضػػـمػػالػػدلالفػػردمػػفمفػػاذيـحػػكؿالمكضػػكعالمػػرادتعممػػه،كتعػػدسػػمو
الإرميػػوفػػيالجػػرايطالمفاذيميػػوصػػفوجكذريػػوفػػيالداللػػوعمػػىجػػكدةالجريطػػوكمػػدلفإػػـمػػفأ تجإػػا

اذيـادك ػػرشػػمكالنفػػيالدمػػو ػػـالػػذميميػػهحتػػىادقػػؿلممفػػاذيـالمكك ػػولإػػاحيػػثإفالدضػػاياأكالمفػػ
عمكميوفيالداعدةككذلؾتحديدمانيفذذاالمفاذيـمفصالتكعالقات،كتدؿالجطكطالتيتصؿ
نػػيفالمفػػاذيـفػػيذػػذاالجريطػػوعمػػىالعالقػػاتالتػػيتػػرنطذػػذاالمفػػاذيـننعضػػإا،فػػالمع ىالػػذملػػدي ا

مااليعتمدفدطعمى عددالعالقاتذاتالصموالتػيتػدركإانػؿيعتمػدكػذلؾعمػىذرميػوذػذالمفإـك
العالقػػاتضػػمفأطر ػػاالمفاذيميػػوفػػيأن يت ػػاالعمميػػو.كلػػذاتسػػتجدـلتكضػػيحالعالقػػاتالمتسمسػػمونػػيف

.(2115،011ةالفالح،المفاذيـفيك يرمففركعالمعرفوكجاصوفيمجاؿتدريسالعمـك
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يإاتشكؿ شاطانجالقانيمكػفأفتسػاعدعمػىتطػكيراإلنػداعلػدلالمػدرسعمميون افإفكعميه
كتعطي ػػػاطريدػػػانكاضػػػحانلممسػػػاراتالتػػػيرنمػػػا تجػػػذذالػػػرنطمعػػػا ي،(0111،210ةقطػػػامي،كالطالػػػب

المفاذيـفيالمحتكلالمعرفي،كنعدإتماـمإموالتعمـفإفجرايطالمفاذيـتزكد انمجططمجتصرلما
.كتعدجريطوالمفاذيـكسيمومفأجؿاسػتجراجالمفػاذيـكالدضػايا(2110،065ةأنكجاللو،تـتعممه

كتطكيرمفاذيميوجديدةمفجالؿرسـجرايطالمفاذيـكالتػيتكضػحصػكرةالعالقػاتنػيفالمفػاذيـ
دةكأفالطالبكالمدرسيفالذيفين كفجرايطمفاذيـغالنػانمػايالحظػكفأ إػـيػدرككفعالقػاتجديػ

.(Novak & Gowein, 1986, 22ة كفاؾكجكيف،كمف ـمعا يجديدة

كترتكزجرايطالمفاذيـعمىالمددموالتيتدػكؿإفالمفػاذيـالتكجػدم فصػموكلكػفيعتمػدكػؿ
م إػػػاعمػػػىاآلجػػػرمػػػفأجػػػؿإعطػػػا مع ػػػى،فإػػػيأداةتسػػػاعدالطػػػالبعمػػػىت ظػػػيـالمفػػػاذيـكتكضػػػح

يسإؿعمػىالمػتعمـإدراكإػاكاإللمػاـنإػا،كتزيػدمػفتركيػزا تنػااالطمنػوفػيالترانطاتالداجميوني إاإذ

حيػث،(2115،011(ةالفػالح،025-0111،020ةحيػدر،نحيثتككفذاتمع ػىأفكارذـكت ظيـدركسإـ
،ككمػػاأكضػػحتإاعػػددمػػف كػػافلإػػااد ػػرالفعػػاؿعمػػىالتحصػػيؿالدراسػػيفػػيك يػػرمػػفمػػكادالعمػػـك

 ,Edmondson(،كدراسػػوةOkebukala, 1992(كدراسػػوةNovak, 1990راسػػوةالدراسػػاتكد

(،لػػػذايفضػػػؿالػػػتعمـذكالمع ػػػىعمػػػىالػػػتعمـاالسػػػتظإارملكك ػػػهدمػػػجم طدػػػيكغيػػػرعشػػػكايي1995
ةشػػػنير،لممعرفػػوالجديػػػدةفػػػيالن يػػػوالمعرفيػػػوعػػػفطريػػؽرنػػػطالمعمكمػػػاتالجديػػػدةنالمعمكمػػػاتالسػػػاندو

.(2113،61،الدطامي،عدست0116،013-016

كيحدثالتعمـإذاكضح االعالقاتنيفالمفاذيـالجديدةكالمفاذيـالدديموفػيالن يػوالمعرفيػو،
كترتينإايجتمؼمففردآلجر،كلكييتحدؽالتعمـالجيدذكالمع ىيجبعمىالمدرسكالطالبال ظر

مينمع ىأفعمميوإعدادذاليستسػإموإالأ  ػاإلىالمادةالدراسيوعمىأ إاتم ؿذذاال ظاـالمفاذي
(010-0111،061ةأنكجاللو،فيحاجوإليإامفأجؿتحسيفنرامج االترنكيوك  ظم االتعميميو.

ك ظراندفجرايطالمفاذيـذيتم يػؿظػاذرككاضػحلممفػاذيـالتػيلػدلالشػجصفإ إػاتسػمح
فػػيالسػػنبالػػذميكػػكفمػػفأجمػػهارتنػػاطمعػػيفكجػػاصلمطػػالبكالمعممػػيفأفيتنػػادلكاكجإػػاتال ظػػر

نالمفاذيـرنطانسميمانكأفيدرككاركانطمفدػكدةنػيفالمفػاذيـكنالتػاليتسػاعدعمػىفإػـالمفػاذيـالعمميػو
دراؾالعالقػػػاتفيمػػػاني إػػػا.كمػػػاأ إػػػاتػػػكفرفرصػػػوكنيػػػرةلممعمػػػـع ػػػدمايريػػػداجتنػػػار فإمػػػانصػػػحيحانكاا

ثقدالتتكفرفياالجتنارالتدميدمكمػاتسػاعدالمتعممػيفعمػىت ظػيـالمفػاذيـالمتعمميفنلسمكبحدي
(John, 2006, 4ة(ت2115،010ةالفاحؿ،كتم يمإانطريدوذادفولتككفأداةلمتعمـ.
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(تد يػػوجػػرايطالمفػػاذيـلكشػػؼالمجططػػاتNovak & Gowinكقػػدانتكػػر كفػػاؾكجػػكيفة
التػػاليتصػػحيحإاكتعميمػػهنمكجنإػػاكمػػف ػػـالتلكػػدمػػفسػػالموالػػتعمـالمعرفيػػوالسػػاندوع ػػدالمػػتعمـكن

(0113،121ةالجميميكآجركف،نإعادةن ا الجريطونعدا.


 بنية خرائط المفاىيـ:
 Learning(فػػيكتانإمػػاةتعمػػـكيػػؼتػػتعمـ(ةNovak & Gowinذكػػر كفػػاؾكجػػكيفة

How toذيـلمطػػالب،كلك إمػػاشػػرحا ػػالثطػػرؽ(أ ػػهالتكجػػدجريطػػوم مػػىلتدػػديـجريطػػوالمفػػا
لتػػػدريبالطػػػالبعمػػػىتصػػػميـجػػػرايطالمفػػػاذيـ،إذيمكػػػفلممػػػدرسأفيعػػػدقايمػػػونالمفػػػاذيـالمللكفػػػو
كالمترانطو ـيرتنإامفالمفاذيـادك رشمكالنكعمكميوإلىالمفاذيـادقؿعمكميوكادك رجصكصيو

القاتمفأم كع ـكضعذلؾفيشكؿجريطو،كتدؿمعتحديدمانيفذذاالمفاذيـمفصالتكع
الإرميوعمىتمايزالمفػاذيـكاجتالفإػافتحديػدالإرميػوفػيالجريطػويتطمػبتفكيػرانمعرفيػان شػطانكفعػاالن
يعمؿعمىمكامموالمفاذيـنشكؿسميـمعأطرذـالمفاذيميوالمكجكدةلديإـ،كيدكدذلؾإلىالتعمـذم

ت2115،016ةالفػػػالح،(.3ةتػػػيحسػػػإكلوتدكيمإػػػا،ككمػػػافػػػيشػػػكؿلتكػػػكيفالإرمػػػييالمع ػػػى،كمػػػاأفا
(2100،11طارؽالجناني،ت2116،1الغامدم،














 (4شكؿ رقـ )
 مخطط خرائط المفاىيـ



01-1(أفأفضػػػؿجػػػرايطالمفػػػاذيـذػػػيالنسػػػيطوالتػػػيتتكػػػكفمػػػفNovakكيؤكػػػد كفػػػاؾة
نطػػوالتػػيتم ػػؿعالقػػاتمفاذيميػػو.كيػػرلأ ػػهكممػػاكا ػػتالجريطػػومػػفعمػػؿمفػػاذيـني إػػاالجطػػكطالرا

الطالػػبكػػافالتعػػاطؼمعإػػاأك ػػر،كقػػديسػػتجدـالمػػدرسجػػرايطالمفػػاذيـفػػيتػػدريسمادتػػهمػػفأجػػؿ

 المفاىيـ األكثر عمومية وشمواًل )مفاىيـ مجردة(

مفاذيـ ا كيوكسيطو
 ةالمفاذيـعمكميو(

 كممورانطولإا

ومفاذيـأك رجصكصي
 كأقؿشمكالن

مفاذيـأك رجصكصيو
 كأقؿشمكالن

    

 أم مو أم مو

مفاذيـ ا كيوكسيطو
 ةالمفاذيـعمكميو(

 يشتمؿعمى

مفاذيـأك رجصكصيو
 كأقؿشمكالن

مفاذيـأك رجصكصيو
 كأقؿشمكالن

    

 أم مو أم مو

ذيـ
مفا
ؿال

سمس
ت

 

 الداعدة

 الدمو

 المستكلالرانع

 ستكلادكؿالم

 ال ا يالمستكل

 ال الثالمستكل
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تدػػػديرمػػػدلمشػػػاركوطمنتػػػهفػػػيمعرفػػػونعػػػضالمنػػػادئكالدػػػكا يفكمػػػدلقػػػدرتإـعمػػػىحػػػؿأممشػػػكمو
تتضمفمايمي:2111الزغيني،تدانمإـ.كيشيرةالداسـ، (نلفمراحؿن ا جريطوالمفإـك

 مرحمة العصؼ الذىني: -0
 .ضعقايمونكؿالمفاذيـكالتعانيرالتيلإاعالقونالمكضكعالمحدد 

 .الت زعجمفك رةالمفاذيـفادذميوال سنيولممفاذيـكالعالقاتالتتضحفيذذاالمرحمو 

 يدأكنرقايمومحتممومفالمفاذيـ.الإدؼفيذذاالمرحموذكتكل 


 مرحمة التنظيـ:  -4

 .ضعالمفاذيـحتىتتمكفمفقرا تإانشكؿسإؿ 

 اص عمجمكعاترييسيوكفرعيومترانطومفالمفاذيـكحاكؿأفتجمعمػايؤكػدالتصػ يفات
 التيعممتإا.

 .حددتعانيرتم ؿفياتأعمىكص فإا 

 ؾإعادةأشيا حذفتإاأكأذممتإافيالندايو.جذحريتؾفيإعادةالترتيب ا يوكيمك  

 نعػػضالمفػػاذيـستسػػدطفػػيعمميػػاتالتجميػػعكالتصػػ يؼلك إػػاقػػدتصػػنحمإمػػوفػػيمرحمػػو
 الرنط.

 مرحمة التصميـ. -1

 مرحمة الربط. -2

 مرحمة المراجعة. -3

 .(52-2111،50ةالداسـ،الزغيني،مرحمة الصياغة النيائية -3

طرايؽمإمولن ا جريطوالمفاذيـذي:( الث2110كقدحددةأنكجاللو،
 تحديدمفاذيـالمادةالدراسيو. -0

كآجر. -2  كتانوالمفاذيـعمىكرقوكتص يفإاإلىمفاذيـكتكضيحالعالقاتنيفكؿمفإـك

(2110،011ةأنكجاللو،ترتيبالمفاذيـكتدرجإامفمفاذيـعاموإلىمفاذيـجاصو. -1

أكالنأفيدكـنتدديـفكرةعفالمفإكـ،ذذاالمددمو(عمىالمدرس0113كأكضحةالجميمي،
نعػػدذلػػؾيسػػاعدالمػػدرسطالنػػهعمػػىأفيػػركا ممكػػفأفتكػػكففػػيصػػكرةتعريػػؼمناشػػرلممفإػػـك
نكضػػكحطنيعػػوكدكرالمفػػاذيـكالعالقػػاتني إػػاكمػػاذػػيفػػين يػػتإـالمعرفيػػوككمػػاذػػيمكجػػكدةفػػي

لتعمػػػيـالطػػػالبكيػػػؼيتعممػػػكف،نعػػػدذلػػػؾيسػػػتجدـالطنيعػػػوأكفػػػيالكتػػػبكذػػػذاالجطػػػكةضػػػركريو
المدرسالطرؽالتيتساعدالطالبعمىاستجالصمفػاذيـمحػددةةكممػات(مػ ـالكتػابالمدرسػي
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أكمفالعرضالشػفكممػعتحديػدالعالقػاتنػيفتمػؾالمفػاذيـ،كذ ػايصػنحمػفالضػركرماسػتجرج
(121-0113،112ةالجميميكآجركف،المفاذيـككمماتالكصؿكتحديدذا.

كذ اؾإرشاداتعامولن ا جرايطالمفاذيـم إا:
 حددالمعمكماتالتيستضعإافيالجريطوالمفإكميو. -0

 الحظنع ايوالفكرةالرييسوكادفكارالفرعيوالم ن دوع إا. -2

 تصكرالعالقاتنيفادفكار. -1

 اجتر كعالتصميـالم اسبلمجريطوالتيسترسمإا. -1

 الرسـالمعمكماتكالمفاذيـالتيتريدذا.ارسـكضععمى -5

أكأسإمانأككمماتلترنطنيفالمفاذيـنحيثتنرزالعالقاتالتيني إانكضكح.جطكطاناستجدـ -3
(التاليجطكاتن ا جريطومفإكميول ص:6كيكضحمجططرقـة

















 (5رقـ ) شكؿ
(123-0113،121ةالجميميكآجركف،خطوات بناء خريطة لمفيـو 




اقرأالدطعوالتيتريدعمؿ
جريطولإا،كحددالمفاذيـ
 ادساسيوالمكجكدةفيإا

ادعمىإلىمفالمفاذيـذذارتب
ادسفؿحسبمستكلتجريدذا
 منتدياننالمفاذيـادك رتجريدان

قـنن ا الجريطوالمفإكميو
الذمص عته،الترتيبعمىمعتمدان

فيدايرة  كضعكؿمفإـك

أضؼأم موعمىالمفاذيـ
 كيمكفأفتككفندكايرأكندكف

أضؼجطكطانعريضوتكضح
العالقاتاإلضافيونيفالمفاذيـ

 عمىالجطكطرانطوكمماتكضع

ضععمىكؿجطكمموأك
كممتيفتم ؿتفسيرانلمعالقونيف

 المفإكميف
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 كيفية تصميـ خرائط المفاىيـ:
 أواًل: أنشطة التييئة لخريطة المفاىيـ:

0- ، يكتػػبالمػػدرسعمػػىالسػػنكرةقػػايمتيفإحػػداذماتم ػػؿكممػػاتمللكفػػولسشػػيا م ػػؿشػػجرة، جػػـك
حيكاف،طالب،كادجرلتم ؿأفعاالنأكأحدا انم ؿيمعب،يفكر،يصمـ،ي مػك.نعػدذلػؾيطمػب

بإيجػػادالفػػرؽنػػيفالدػػايمتيفنعػػدمسػػاعدتإـعمػػىإدراؾمعػػا يالدػػايمتيفحيػػثتػػدؿمػػفالطػػال
 ادكلىعمىأشيا كال ا يوعمىأحداثةأفعاؿ(.

يطمبالمدرسمفالطالبطرحمايفكركفنهع دمايسمعكفكمموالحيكاف،الطالػب،الشػجرة، -2
ذذ يػولتمػؾالكممػاتعنػارةعػفدفلكؿطالبرؤيػوجاصػويجتمػؼنإػاعػفاآلجػر،فالصػكرةال

.  مفاذيم ا،كذ ايددـلإـكممومفإـك

(مػػػعكممػػػاتالدايمػػػوادجػػػرلكذػػػيادفعػػػاؿةادحػػػداث(كيػػػذكر2يكػػػررالمػػػدرسالجطػػػكةرقػػػـة -1
المدرسأفمفأسنابعدـفإـنعض االػنعضاآلجػردفمفاذيم ػاليسػتمتطاندػوتمامػانفإػي

 استجدام االكممات فسإا.تجتمؼمفشجصآلجرعمىالرغـمف

يكتبالمدرسكمماتم ؿةيككف،إلى،مػع،ع ػد(كيسػلؿالمػدرسطالنػهمػايػدكرفػيتفكيػرذـ -1
ع ػػدسػػماعذػػذاالكممػػاتكيكضػػحلإػػـنل إػػاليسػػتمفػػاذيـكاا مػػاذػػيكممػػاترنػػطتسػػتجدـلػػرنط

 مفإكميفأكأك رلتككيفجممومفيدةأكع دالتحدثأكالكتانو.

سلمطػػالبأفأسػػما ادعػػالـليسػػتمفػػاذيـكلك إػػاأسػػما دشػػجاصمحػػدديفأكيكضػػحالمػػدر -5
ندا المساعدةالمعرفوني إما.  أشيا أكمكاقعكاا

يكتبالمدرسجمالنعمىالسنكرةتتككفمفمفإكميفككمموأككمماترنط،كيككِّفنذلؾجمالن، -3
يكػكِّفمع ػىم ػؿةتػزيفالسػما كينيفكيؼيستجدـكمماتالمفاذيـككمماتالرنطمػفأجػؿأف

ليالن(.  ال جـك

 يطمبالمدرسمفالطالبتككيفجمؿذاتمع ىكأفيعي كاالمفاذيـككمماتالرنط. -6

فإذالـ فإـمع ىالمفإكـ -1 يساعدالمدرسطالنهعمىفإـأفالمغوتستجدـلمداللوعمىالمفإـك
 ال ستطيع دؿادحداثأكادشيا إلىاآلجريف.

 كضحالمدرسلمطالبأفالمفاذيـليست انتوإ ماتزدادكت مككمماتعمم اأك ر.ي -1

يجتػػارالطػػالبدرسػػانأكصػػفحومػػفالكتػػابالمدرسػػيكيحػػددكفالمفػػاذيـالمكجػػكدةفيػػهككممػػات -01
تاحػػوالفرصػػولإػػـلرسػػـجػػرايطالمفػػاذيـلػػذلؾالمكضػػكعكم اقشػػتإـحػػكؿذلػػؾ. ةطػػارؽالػػرنطكاا

(31-2100،32الجناني،
 

 ثانيًا : أنشطة لتصميـ خريطة المفاىيـ:
تحديػػػػدمكضػػػػكعمػػػػفالكتػػػػابالمدرسػػػػيكيطمػػػػبمػػػػفالطػػػػالبقرا تػػػػهنإمعػػػػافكتحديػػػػدالمفػػػػاذيـ -0

 ادساسيوكالفرعيو.
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ادك رعمكميوفيرأسقايموجديدة ـتكتبنعػدذاالمفػاذيـالفرعيػوفػيتسمسػؿ -2 يكتبالمفإـك
 ذرمي.

(كيطمػػبمػػ إـإعػػدادكممػػات2المفػػاذيـمسػػتعي يفنػػالجطكةرقػػـةينػػدأالطػػالبنتصػػميـجػػرايط -1
 الرنطالم اسنولتككيفالدضاياالتيتكضحإاالجطكطعمىالجريطو.

ينحثالطالبعفارتناطاتنيفالمفاذيـفيجز كاحدمػفالجريطػوأكنػيفالمفػاذيـفػيجػز  -1
.  آجرمفالمفإـك

اسدونشػكؿجيػد،لػذايطمػبالمػدرسمػفالطػالبإعػادةغالنانماتككفالجريطوادكلىغيرمت  -5
 تككيفالجريطومرتيفأكأك رلمحصكؿعمىشكؿمدنكؿ.

ي ػػاقشالمػػدرسمػػعالطػػالبمعيػػارتصػػحيحجريطػػوالمفػػاذيـكتمػػ حالدرجػػولمجريطػػوفػػيضػػك  -3
 ذذاالمعيار.

مػفالجطػكةيطمبالمدرسمفالطالباجتيارمكضكعمفالكتابالمدرسػيكتطنيػؽالجطػكات -6
 ادكلىإلىالسادسونصكرةا فراديوأكنإييوجماعاتمفطالنيفأك ال و.

عرضالجرايطالتػيأعػدذاالطػالبفػيالصػؼد ػهيسػاعدالطػالباآلجػريففػيالفصػؿعمػى -1
 معرفوالغرضمفال صكمافسرفيالجريطو.

فػػيالصػػؼمػػعإ ػػارةيطمػػبمػػفالطػػالبتصػػميـجػػرايطمفػػاذيـجاصػػونػػنعضذكايػػاتإـكتعمػػؽ -1
  داشحكلإا.

أكا  تػيفمػفأجػؿأفتكضػحكاحػدةمفػاذيـجريطػوتصميـاالمتحاففيالطالبمفالمدرسيطمب -01
كيؼأفجريطوالمفاذيـذيطريدوتدكيـماليموتتطمبتفكيرانعميدانك ستطيعأف تعرؼعمى

(011-2115،011فالح،تال113-0113،115ةالجميميكآجركف،الطالبلممادة.فإـمدل

فع ػػدتعمػػـالمػػتعمـمعمكمػػومػػافإ إػػاتجػػزففػػين يتػػهالمعرفيػػوكيسػػتدعيإاع ػػدالحاجػػونطريدػػو
م ظمػػو،فػػالتجمعالمػػ ظـالمتػػرانطذػػكادسػػاسالػػذمتسػػيرعميػػهعمميػػوتجػػزيفالمعمكمػػاتفػػيذاكػػرة

نطاتنيفالمفاذيـالمجتمفو،كنإذاالمتعمـ،فترانطالمعمكماتنشكؿ ظامييظإرأ كاعالعالقاتكالترا
تعمؿذاكرةالمتعمـعمىن ا ركانطمعرفيوترنطالمعمكماتالجديدةالمرادتعممإاكالمعمكماتالمكجكدة
أصػػالنفػػيالن يػػوالمعرفيػػوممػػايػػؤدمنػػالمتعمـإلػػىإعػػادةن ػػا ن يتػػهالمعرفيػػونسػػإكلولتضػػميفالمعرفػػو

.(Novak & Canas, 2006ةالجديدة


 ثالثًا: معايير تصحيح خريطة المفاىيـ:
ذ الػػؾمعػػاييرلتصػػحيحجريطػػوالمفػػاذيـادكلػػىصػػيغوعامػػوتتػػيحلممػػدرس ظػػرةسػػريعوعػػف
الجػػػػرايط،أمػػػػاادجػػػػرلفتدػػػػدـقياسػػػػانأك ػػػػرشػػػػمكالنلسػػػػماتجريطػػػػوالمفػػػػاذيـ،لػػػػذاتتطمػػػػبكقتػػػػانطػػػػكيالن

لضعؼالمكجكدةفيالجػرايط،كسػ نيفالطريدػوالستجدامإانشكؿم اسب،كماأ إاتشيرإلىمكاطفا
كمايمي:
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:إيجادمع ىالعالقونيفمفإكميفمكضحنالجطالذميصؿPropositionالعالقاتةالدضايا( -0
ني إمػػاةكممػػاتالكصػػؿ(،كذػػؿذػػذاالعالقػػوصػػحيحو؟كتعطػػىدرجػػوكاحػػدةلكػػؿعالقػػوصػػحيحو

كذاتمع ى.
 ػػا كمةتػانع(يعػدأقػػؿالتسمسػؿالإرمػي:ذػؿتكضػػحالجريطػو -2 التسمسػؿالإرمػػي؟كذػؿكػؿمفإػـك

الػػذمفكقػػه؟ع ديػػذ ضػػعة (جمػػسدرجػػاتلكػػؿتسمسػػؿ5عمكميػػوكأك ػػرجصكصػػيومػػفالمفإػػـك
ذرميصحيح.

الكصالتالعرضيوةالركانطالمتنادلو(:كيتـمفجالؿاإلجانوعفالسؤاليفالتالييف: -1
؟ع ديػػذذػؿتكضػػحالجريطػػوتكصػػيالتصػحيحونػػيفجػػز -أ  كآجػػرمػفالتسمسػػؿالإرمػػيلممفإػػـك

(درجاتلكؿكصموعرضيوصحيحوكمإمو.01 ضعة
ذػػػؿالعالقػػػوالمن يػػػوصػػػحيحوكمإمػػػو؟ع ديػػػذ ضػػػعدرجتػػػيفلكػػػؿكصػػػموعرضػػػيوصػػػحيحو، -ب

كالكصالتالعرضيويمكفأفتنيفقدرةالطالبعمىاإلنداع.
أم مولممفاذيـتعطىدرجوكاحدةكذذايجبأفادم موكادحداثكادفعاؿالمحددةالتيتعنرعف -1

 التحاطندايرةد إاليستمفاذيـكاا ماأسما أعالـ.

يمكػػفتصػػميـجريطػػومفػػاذيـمػػفقنػػؿالمػػدرسلكػػيتسػػتجدـكمعيػػاركتكضػػعلإػػاعالقػػوكمػػف ػػـ -5
ت116-0113،113ةالجميمػػػيكآجػػػركف، دسػػػـدرجػػػاتالطػػػالبعمػػػىذػػػذاالجريطػػػوإليجػػػادال سػػػنو.

 (332-2110،353زيتكف،


 













 (6رقـ )شكؿ 
 يمثؿ أنموذج تصحيح خريطة المفاىيـ

 مفيوـ رئيسي

 مفيـو عاـ

 كممورنط

 مفيـو عاـ مفيـو عاـ

 كممورنط

 مفإـك
أقؿ
 عمكميو

 مفإـك
أقؿ
 عمكميو

 كممورنط

 كممورنط



 مفإكـ



 مفإكـ

 كممورنط كممورنط



 مفإكـ



 مفإكـ

 كممورنط كممورنط

 مفإـك
 جاص

 كممورنط

 م اؿ م اؿ م اؿ

 مفإـك
 جاص

 مفإـك
 جاص

 كممورنط

 كممورنط

 عرضيوكصمو
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.02=02×0عالقاتصحيحو:
.21=1×5ترتيبذرميصحيح:

.01=01×0الكصالتالعرضيوإذاكا تصحيحو:
.1=1×0ادم مو:

(0113،111تالجميمي،2110،011ةأنكجاللو،.13الدرجوالكميو=


 رابعًا: إدراؾ العالقات بيف المفاىيـ:
(أفالتعمـذاالمع ىيطكركيحسػفع ػدماNovak & Gowin, 1999يؤكد كفاؾكجكيفة

يدرؾالمتعمـعالقاتجديدةةركانطمفاذيميو(نيفمجمكعومترانطومفالمفاذيـأكالدضايا.

ومترانطػػػػومػػػػفالمفػػػػاذيـأككع ػػػػدماتكػػػػكفذ الػػػػؾعالقػػػػوتشػػػػانهأكت ػػػػاقضنػػػػيفمجمكعػػػػ
االفتراضػاتكمجمكعػػوأجػػرليحػػدثمػايسػػمىنػػالتكفيؽالتكػػامميكالػذميسػػاعدالطػػالبعمػػىدمػػج
معارفإـدمجانحديديػانمػعمعػارفإـالسػاندونحيػثالتندػىالمعػارؼمجزك ػوفػيجاليػام فصػموفػي

 طدي،كذذاذػكجػكذرالػتعمـذكعدكلإـكاا ماتترانطلتحؿالت اقضاتكلكي ؤكدعمىاالرتناطالم
(2115،010ةالفالح،المع ى.

كيفترضأكزنؿأفذ اؾأرنعوأ كاعلمتعمـذي:
 (Meaningful Reception Learningالتعمـ االستقبالي ذو المعنى: ) -0

ذكعمميوت ظيـالمعمكماتةمكضكعالػتعمـ(عمػى حػكم طدػيكتدػديمإالممػتعمـنصػكرتإا
كـنرنطإاكدمجإافين يتهالمعرفيو.ال إاييوفيد



 (Meaningful Discovery Learningالتعمـ االكتشافي ذو المعنى: ) -4
ذكعمميوقياـالمتعمـناكتشاؼالمعمكماتةمكضكعالتعمـ(جزييانأككميانكرنطإػاكدمجإػا

فين يتهالمعرفيو.


 (Rote Reception Learningالتعمـ االستقبالي األصـ: ) -1
نحفظإػػاعػػفظإػػرقمػػبدكف ذػػكعمميػػوتدػػديـالمعمكمػػاتلممػػتعمـنصػػيغتإاال إاييػػو،فيدػػـك

رنطإاأكدمجإافين يتهالمعرفيو.


 (Rote Discovery Learningالتعمـ االكتشافي األصـ: ) -2
ذػػكعمميػػوقيػػاـالمػػتعمـناكتشػػاؼالمعمكمػػاتجزييػػانأككميػػانكحفظإػػاعػػفظإػػرقمػػبدكف

(2111،131ةأنكجادك،دمجإافين يتهالمعرفيو.رنطإاأك
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(أفالػػػػتعمـذاالمع ػػػػىاليحػػػدثفدػػػػط تيجػػػػورنػػػػطAusubel, 1983كيضػػػيؼأكزنػػػػؿة
المعمكمػػاتالجديػػدةنالسػػاندو،نػػؿأيضػػانلػػرنطالمعمكمػػاتالجديػػدةالمتعممػػوكتصػػ يفإاكفػػؽالمفػػاذيـ

المصػ ؼفػيالن يػوالمعرفيػولممػتعمـ.المكجكدةفػيالن يػوالمعرفيػوحيػثيحػدثتعػديؿفػيا لمفإػـك
(0116،016ةشنر،

 
 خامسًا : مواصفات )خصائص( خرائط المفاىيـ:

 ذرميوكم ظمو:ي نغيأفتككفالمفاذيـادعـكادشمؿفػيقمػوالجريطػوكت ػدرجتحتإػاالمفػاذيـ
لوكيككفأك ر ناتػانادك رجصكصيوكادقؿشمكليوحيثإفالتعمـذمالمع ىيسيرنيسركسإك
تحتمفاذيـأكسعكأشمؿ.  ع دماتكضعالمفاذيـالجديدةأكمعا يالمفإـك

 مترانطػػوكمفسػػرة:حيػػثتعػػدكممػػاتأكأسػػإـالػػرنطنػػيفالمفػػاذيـرك ػػانأساسػػيانفػػين ػػا الجريطػػو
تكممكفأفيككفذ الؾأك رمفطريدورنطصحيحو،كلكػؿطريدػوإيحػا مجتمػؼ،كتػكفركممػا

كجطػػػكطأكأسػػػإـالػػػرنطمالحظػػػودقيدػػػولظػػػالؿالمع ػػػىالتػػػييمتمكإػػػاالطالػػػبنال سػػػنولممفػػػاذيـ
 المتضم وفيجريطتهكتساذـفيالكشؼعفالت ظيـالمعرفيلدلالمتعمـ.

 حيثإ إػاتنػيفمػدلفإػـ تكامميو:حيثتعدرك انذامانترتكزعميهفمسفوككظيفوجريطوالمفإـك
لإػايمكػفاكتشػاؼالعالقػاتالجطػلالتػيكك إػاالمػتعمـعػفالمعرفػو،كمػفجإػوالطالب،كمػفجال

أجػػرليعػػدالكصػػكؿإلػػىصػػكرةتكامميػػومػػف سػػجالمػػتعمـجإػػدانإنػػداعيانيمكػػفتكظيفػػهفػػيتحسػػيف
 التعمـكتعميده.

 ييفمفاذيميو:عرفػتالمفػاذيـنل إػاأسػاسالمعرفػوكذػي تاجػاتترنكيػومرغكنػولمعديػدمػفالترنػك
كأذؿالعمـكذيمإمود إاالمن اتالتيتن ىم إاالمعرفوالعمميػو،كأفأمتطػكيرمفػاذيميلػدل
الفػػردضػػركرملمسػػاعدتهفػػيإدارةكميػػاتالمعمكمػػاتالتػػيلديػػهكالتفكيػػرفػػيالعالقػػاتالتػػيني إػػا

 .(061-0115،061تدركزة،51-2111،11ةالداسـ،الزغيني،


 ئط المفاىيـ:سادسًا : مزايا خرا
 .مكا ياتهكاستعداداتهكتعاك ه  تكشؼل اجمفيوالمتعمـكاا

 .رشاديو  تعدتكجيإيوكاا

 .تساعدالمدرسعمىالتجطيطلدركسه 

 .تكضحالفركؽالفرديونيفالطالب 

 .أداةتعمـجيدةيستعيفنإاالمدرسلتسإيؿمإمتهالتعميميو 

 .تجتصرالك يرمفكقتالدراسو 

 يجادالعالقاتكتسمسؿادفكار.تكسبالددرةعمى  التحصيؿكالتركيبكاا
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 .تكلػػدع ػػدالمػػدرسكالطػػالبتدكيمػػانذاتيػػانلمعرفػػومػػدلتحصػػيؿالتالميػػذلمفػػاذيـالمػػادةالدراسػػيو
 (2100،31ةطارؽالج اني،

(نلفذ اؾأدكارانيككفلممجططاتالمفاذيميودكرفيإانال سنوإلى:0110كيرلقطامية
تسػػػاعدجػػػرايطالمفػػػاذيـالمعمػػػـأ  ػػػا قيامػػػهنػػػالتعميـعمػػػىعمػػػؿدليػػػؿلممفػػػاذيـالرييسػػػيوالػػػتعمـ: -0

كالعالقاتكييتـ دمإاإلىالمتعمـ،ككػذلؾتسػاعدعمػىتجسػيدالجنػرةالمعرفيػوكذلػؾنػالرنطنػيف
 المعرفوالجديدةكنيفماتكجدفيمجزكفالمتعمـمفجنرات.

لطػػػػرؽالتػػػػيتسػػػػاعدالمعمػػػػـعمػػػػىالتجطػػػػيطإلنػػػػرازالمعػػػػا يالمعمػػػػـ:تحػػػػددجػػػػرايطالمفػػػػاذيـا -2
 كالجنراتنصكرةم ظمو،كتساعدالمعمـعمىضنطمكاقؼسك الفإـع دالمتعمميف.

تجطيطالم إاجكت ظيمه:تسػاعدالجػرايطعمػىالفصػؿنػيفالمعمكمػاتالمإمػوكالإامشػيوفػي -1
 ـ.الن يوالم إجيوكفؽاجتيارادم مولتكضيحالمفاذي

الضنط:إفلمجرايطدكرفيمساعدةالمتعمميفعمىفإػـأدكارذػـنكصػفإـمتعممػيف،كتكضػح -1
 دكرالمعمميف،كتساعدعمىجمؽجكتعميمييسكداالضنطكال ضج.

التدػػكيـ:يمكػػفاسػػتجداـالجػػرايطالتػػيين يإػػاالمتعممػػكفكػػلدكاتفعالػػولمتدػػكيـ،جاصػػوالمسػػتكيات -5
المع رفيػػػػو،كتشػػػمؿالتحميػػػػؿكالتركيػػػػبكالتديػػػػيـ،لػػػذلؾيػػػػدجؿذػػػػذاالػػػػتعمـفػػػػيالعميػػػادذػػػػداؼنمػػػػـك

عاليانمفالعممياتالمعرفيوالتييجريإاالمتعمـ.  المستكياتاإلنداعيود إاتتطمبمستكلن

 

 سابعًا : مساوئ خرائط المفاىيـ :
 .قدتسنبضيدانكحرجانلممدرسفياستجدامإاد هلـيتعكدعميإامسندان 

 تسنبالفكضىفيالصؼ.قد 

 .تأنك011-0111،012ةعادؿ،قدتلجذشكالنمعددانكمتشانكانممايدمؿمفاالستيعابلدلالطالب
 (2110،010جاللو،


 ثامنًا: خريطة المفيـو أداة لتخطيط التدريس:

إفجػػرايطالمفػػاذيـتم ػػؿ سػػيجانمفإكميػػاننػػال الدقػػوحيػػثتترتػػبالمفػػاذيـفػػيذػػذاال سػػيج
كتم ػػػؿالمفػػػاذيـالفرعيػػػو نشػػػكؿتسمسػػػميذرمػػػيتحتػػػؿالمفػػػاذيـالكنػػػرلالم ػػػاطؽالعميػػػافػػػيالإػػػـر
الم اطؽالد يا،كع دمايددـالمدرسكفالمادةالتعميميولمطالبنشػكؿمفػاذيميتسمسػميذرمػيفػإف

ذلؾي سجـمعطنيعوعدؿالمتعمـكنالتالييسإؿعميهاستيعابالمادةالدراسيو.

لم اسػػػػباسػػػػتجداـالجريطػػػػوفػػػػيرسػػػػـصػػػػكرةالمكقػػػػؼالتعميمػػػػيكتسمسػػػػؿادفكػػػػاركمػػػػفا
كالمفاذيـ،كع دتكظيؼادلكاففيمستكياتالجرايطالمفاذيميويزدادكضكحالجريطوكترتفػعقػدرة
الطالبعمىتمييزالمفاذيـالمدصكدةكالعالقاتالتيترنطني إا،ككذلؾتعمؿادلكافعمىتشكيؽ
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(يكضػػحاسػػتجداـالجػػرايطالمفاذيميػػوفػػيتجطػػيط1زيػػادةدافعيػػتإـلمػػتعمـ،كالشػػكؿرقػػـةالطػػالبك
التدريس.














 
 (7رقـ ) شكؿ

 استخداـ الخرائط المفاىيمية في تخطيط التدريس


كعميهيمكفاستجداـالجرايطالمفاذيميػوفػيالتجطػيطمػفعػدةجكا ػب،م إػا:اسػتجدامإا
كامؿ،كذلؾنن ا جريطومفإكميػولمحػاكرالمػ إجكمكك اتػهأكفػيتحضػيرلتجطيطم إجدراسي

درسيػػػكمينسػػػيط،لػػػذافالمفػػػاذيـالتػػػيتتضػػػم هجطػػػوالمػػػ إجكػػػامالنسػػػتككفأك ػػػرعمكميػػػومػػػف
(35-2111،31ةالداسـ،الزغيني،المفاذيـالتيتتضم إاجطودرس.


 األخطاء الشائعة عند بناء خرائط المفاىيـ:

نإطارةكضعإاداجؿالدايرةأكالشكؿالنيضاكمأكالمرنع(.عدـت -0  حديدالمفإـك

 تحديدالم اؿنإطارةكضعإاداجؿالدايرةأكالشكؿالنيضاكمأكالمرنع(. -2

 عدـترتيبالمفاذيـفيالجريطوالمفاذيميومفادك رعمكميوإلىادقؿعمكميو. -1

ـأككممػػػػاتالػػػػرنطأكادم مػػػػوأكالكصػػػػالتعػػػػدـإكمػػػػاؿالجريطػػػػوالمفاذيميػػػػوسػػػػكا نالمفػػػػاذي -1
 العرضيو.

 التخطيط لمتدريس

 يتطمب

 مادة خطية في الكتاب المفاىيـ العريضة

 يندأنػ

 ي تدؿإلى تحكؿإلى

 تنيفذرميو

 م اؿ

 خريطة مفاىيمية المفاىيـ الجزئية

 األفكار

 ميزات

 عقولنا

 المفاىيـ

 تدريس خطي

 لإا الث

يتضمفال زكؿعمكديان
لمكصكؿإلىتككيف

 مع ىعالقاتذات
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عػػػدـالدػػػدرةعمػػػىتمييػػػزالمفػػػاذيـالعمميػػػوكاسػػػتجداـالعنػػػاراتنػػػدالنعػػػفالمفػػػاذيـفػػػيالجريطػػػو -5
 المفاذيميو.


 النقاط التي يجب مراعاتيا عند بناء خرائط المفاىيـ :

 تدريبالمعمميفكالمتعمميفعمىاستجداـجريطوالمفاذيـ. -0

 نن ا جريطوالمفاذيـنل فسإـحتىالتدعفياإلطاراالستظإارممرةأجرل.لممتعمميفحالسما -2

 اليطمبمفالمتعمميفحفظجريطوالمفاذيـالتيأعدتفيالفصؿ. -1

جػػػرايطالمفػػػاذيـالتعنػػػرعػػػفكػػػؿالمفػػػاذيـالتػػػيتكجػػػدفػػػيأذذػػػافالمتعممػػػيفكلكػػػفتعنػػػرعػػػف -1
 المتعمـلال طالؽإلىادماـفيالتعميـكالتعمـ.نعضإاكذيمإمولدلكؿمفالمعمـك

 اليكجدطريدوكاحدةمحددةلن ا جريطومفاذيـلمكضكعما. -5


 أىمية خرائط المفاىيـ :

 .تزكدالطالبنمجططمجتصرلماتـتعممه 

 .تنيفأكجهالشنهكاالجتالؼنيفالمفاذيـ 

 نػنعضفػيالمػادةالدراسػيو،لػذافإػيترتيبالمفاذيـكت ظيمإانصكرةمتصموكمترانطونعضػإا
 تعمؿعمىت ظيـعمميوالتعميـكالتعمـ.

 نإعػػادةت ظػػيـكن ػػا الن يػػوالمعرفيػػولممػػتعمـكجعمإػػافػػيحالػػوطنيعيػػوكاسػػتعدادالسػػتدناؿ تدػػـك
 المعرفوالجديدةكرنطإانالمعمكماتكالمفاذيـالمكجكدةفيالن يوالمعرفيولممتعمـ.

 يومعالجوالمعمكماتكالددرةعمىاسػتيعابالمعػارؼالعمميػوككضػعإافػين يػوتزيدفاعميوعمم
 كميومتكاممو.

 تسػػاعدالمتعممػػيفعمػػىالتمييػػزنػػيفالمفػػاذيـادساسػػيومػػفمكك ػػاتالإيكػػؿالمعرفػػيكالعالقػػات
 نيفمفاذيمه.

 .050-0116،051ةشنر،تستجدـكم ظـمتددـفيالتدريس) 

 ثعفالعالقاتنيفالمفاذيـ.تساعدالطالبعمىالنح 

 .تساعدالطالبعمىرنطالمفاذيـالجديدةكتمييزذاعفالدديمو 

 .الذميجرمتدريسه  تساعدالمدرسعمىالتركيزحكؿادفكارالرييسيولممفإـك

 .)العميػاةالتحميػػؿ،التركيػب،التدػػكيـ ةالجميمػيكآجػػركف،تسػاعدالمػػدرسعمػىقيػػاسمسػتكياتنمػػـك
0113،125) 

 .تساعدعمىمعرفوسك الفإـالذمي شلع دالمتعمميف 
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 تسػػاعدالطالػػبعمػػىاسػػتدناؿمعمكمػػاتني إػػاعالقػػاتكذاتمع ػػىكتػػذكرذاكاسػػترجاعإافإػػي
 (12-2116،10تشكشؾ،2111،201ةزيتكف،مداكمولم سياف.

 .تستجدـكلداةلمتدكيـ 

 الطمنوفيتصميمإا.تستجدـلتطكيرالتعمـالتعاك يد إاتتطمبإشراؾ 

 .الذاتمفجالؿمساعدتإـعمىتعمـكيؼيتعممكف  تشجعال مكالمكجبلمفإـك

 .تستجدـكلداةتشجيصيولتدييـتعمـالطالب 

 نالتعنيرعفالعالقاتاالنتكاريو.لمطالبالسماحجالؿمفلمطمنواإلنداعيال شاطاكتسابفيتساعد 

 .تددـممجصانلممادةالتعميميو 

 محنرؤيوالت اقضاتكالفجكاتفيالمادةالعمميو.تس 

 .تزكدالمتعمـنممجصتجطيطيمركزلماتعممكا 

 .تعدمكضكعانماليمانكدايمانلممراجعوفيماإذاعمدتعمىجدرافالصؼ 

 .2100،61ةالج اني،كسيمولالحتفاظنالمعرفوكعدـ سيا إا)


 دراسات تتعمؽ بخريطة المفاىيـ :
(،التيذدفتلمكشؼعفمدلفاعميوالتدريسناستجداـجػرايط2100رؽالجناني،دراسوةطا -

المفػػاذيـفػػيتحصػػيؿاكتسػػابالمفػػاذيـادحياييػػوكت ميػػواالسػػتطالعالعممػػيفػػيمػػادةادحيػػا 
 لمصؼال ا يالمتكسط.

(كالتػػيذػػدفتإلػػىمعرفػػوأ ػػراسػػتعماؿجػػرايطالمفػػاذيـعمػػىتحصػػيؿAsan, 2007دراسػػوة -
نػػوالمرحمػػواالنتداييػػو،المرحمػػوالجامسػػو،فػػيمػػادةالعمػػكـ.كأظإػػرتال تػػايجكجػػكدفػػرؽذمطم

(فػياالجتنػارالتحصػيميالنعػدمكلصػالحالمجمكعػو1015داللوإحصاييوع ػدمسػتكلداللػوة
 التجرينيو.

ر(التيذدفتإلىمعرفوأ ػراسػتجداـجػرايطالمفػاذيـفػيتػدريسمدػر2113دراسوةالسرا ي، -
ادحيا نكميػوالمعممػيفنحايػؿعمػىالتحصػيؿالدراسػيلمطػالبكاتجػاذإـ حػكالعمػكـ،كحصػؿ

(نػػيفمتكسػػط1015عمػػىال تػػايجالتاليػػو:كجػػكدفػػرؽذمداللػػوإحصػػاييوع ػػدمسػػتكلداللػػوة
درجػػػاتالمجمكعػػػوالتجرينيػػػوالتػػػيدرسػػػتمدػػػررادحيػػػا ناسػػػتجداـجػػػرايطالمفػػػاذيـكمتكسػػػط

 عوالضانطوالتيدرستنالطريدواالعتياديوكلصالحالمجمكعوالتجرينيو.درجاتالمجمك

(التػػيذػػدفتإلػىمعرفػػوفعاليػػوالتػػدريسنجػرايطالمفػػاذيـفػػيتحصػػيؿ2111دراسػوةالجكالػػدة، -
حياتيػػػو طمنػػػوالمرحمػػػوالجامعيػػػوادكلػػػىفػػػيمكضػػػكعالجميػػػوكأ شػػػطتإامػػػفمػػػادةمفػػػاذيـعمػػػـك

ي،كتكصمتالدراسوإلىأفمتكسطأدا المجمكعػوالتجرينيػويزيػدكصحيوكعمىتفكيرذـالعمم
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 عمػػىمتكسػػطأدا طمنػػوالمجمكعػػوالضػػانطوفػػػياالجتنػػارالتحصػػيميالنعػػدمفػػيمػػادةعمػػػـك
 حياتيوكصحيو.

(،كقػدذػدفتإلػىالتعػرؼعمػىفعاليػواسػتجداـجػرايطالمفػاذيـ2112دراسوةمحمدأنكجنػر، -
ا لتمريضالمتكسطنالجامعواإلسالميونغزةفيمادةالجراحوكالناط وعمىتحصيؿطمنودنمـك

لمتمػريض،كاتجاذػػاتإـ حكذػػا.كأشػػارتال تػػايجإلػػىأ ػػهالتكجػػدفػػركؽدالػػوإحصػػايياننػػيفطمنػػو
 المجمكعوالتجرينيوكطمنوالمجمكعوالضانطوفيمستكلالتحصيؿ.

أ ػرالجػرايطالمعرفيػوفػيتػدريسالكيميػا (التيذػدفتالتعػرؼإلػى2112دراسوةمعمرالفرا، -
عمػػػػىكػػػػؿمػػػػفتدػػػػكيـالفإػػػػـالجػػػػاط لػػػػنعضالمفػػػػاذيـالكيمياييػػػػوفػػػػيكحػػػػدةالجػػػػدكؿالػػػػدكرم
كالتفػػاعالتالكيمياييػػوكقمػػؽاالجتنػػارلػػدلتالميػػذالصػػؼالتاسػػعادساسػػي،كتكصػػمتالدراسػػو

التحصيؿلنعضالمفاذيـ(فيمستكل1015إلىكجكدتحسفداؿإحصاييانع دمستكلداللوة
 الكيمياييوع دالتالميذالذيفتعممكاناستجداـالجرايطالمعرفيو.

(،كقدذدفتلمكقػكؼعمػىمػدلفعاليػوالتػدريسناسػتجداـجػرايط2112دراسوةإنراذيـشعير، -
المفػػاذيـالنػػارزةالمدعكمػػونػػالمكادالتعميميػػوالممسػػيوعمػػىتحصػػيؿالتالميػػذالمكفػػكفيفنالصػػؼ
ال ػػا ياإلعػػدادمكاتجاذػػاتإـ حػػكمػػادةالعمػػكـ،كأشػػارت تػػايجالدراسػػونكجػػكدفػػركؽدالػػونػػيف
مجمػػكعتيالدراسػػوالتجػػرينيتيفادكلػػىالتػػيتػػدرسناسػػتجداـجػػرايطالمفػػاذيـالنػػارزةكالتجرينيػػو

وكذلػػؾال ا يػػوالتػػيتػػدرسناسػػتجداـجػػرايطالمفػػاذيـالنػػارزةالمدعكمػػونػػالمكادالتعميميػػوالممسػػي
 لصالحالمجمكعوالتجرينيوال ا يو.

(،كالتػيذػدفتإلػىالتعػرؼعمػىصػالحيوالجػرايطالمفاذيميػو2110دراسوةميشيؿعطااهلل، -
كاسػػتراتيجيوتعميميػػوتعمميػػوت اسػػبطمنػػوالصػػؼالرانػػعاالنتػػداييةادساسػػي(لػػدلدراسػػومػػادة

،كني تال تايجأفالمجمكعوالتجرينيوالتػي اسػتجدمتالجريػاطالمفاذيميػوأظإػرتتفكقػانالعمـك
 عمىأقرا إـفيالمجمكعوالضانطو.

(،التيذدفتإلىالكشؼعفأ رالتفاعػؿنػيفاسػتراتيجيوجػرايط0111دراسوةراشدالج دم، -
المفػػػاذيـكمسػػػتكلالػػػذكا فػػػيالتحصػػػيؿكاكتسػػػابنعػػػضعمميػػػاتالعمػػػـلػػػدلتالميػػػذالصػػػؼ

العمػكـ،كالتعػرؼعمػىأ ػرالتػدريسناسػتراتيجيوجػرايطالمفػاذيـفػيالجامساالنتداييفيمػادة
التحصػػيؿكاكتسػػابنعػػضعمميػػاتالعمػػـادساسػػيوكالتكامميػػو.كأظإػػرتال تػػايجأفاسػػتراتيجيو
جػػرايطالمفػػاذيـلإػػاحجػػـتػػل يركنيػػرعمػػىزيػػادةالتحصػػيؿالدراسػػي،ككػػذلؾتػػل يراسػػتراتيجيو

 ممياتالعمـلمتالميذعي والنحثكنير.جرايطالمفاذيـعمىت ميوع

(،التػػػػيذػػػػدفتلمعرفػػػػومػػػػدلاسػػػػتجداـجػػػػرايطالمفػػػػاذيـكلحػػػػػد0111دراسػػػػوةزنيػػػػدةالدر ػػػػي، -
االسػػتراتيجياتالتدريسػػيوعمػػىالتحصػػيؿكاكتسػػابمإػػاراتعمميػػاتالعمػػـلػػدلتالميػػذالصػػؼ

ايجتشػيرإلػىتما ػؿمجمػكعتيالجامساالنتداييكالمتػلجريفدراسػيانفػيمػادةالعمػكـ.كذػذاال تػ
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(،كمػػاأشػػارت1010النحػػثفػػيندايػػوالتجرنػػوككػػذلؾكجػػكدفػػركؽدالػػوإحصػػاييانع ػػدمسػػتكلة
إلػػىأفذ ػػاؾارتنػػاطإيجػػانينػػيفالتحصػػيؿكمإػػاراتعمميػػاتالعمػػـ،أمأفذ ػػاؾعالقػػوقكيػػو

 ني إما.

جططػاتالمفػاذيـفػيمػادة(،كقدذدفتإلىمعرفوأ راستجداـم0115دراسوةرغدةمحمكد، -
العمكـعمىالتحصيؿالعممي،كاكتسابالعممياتالعمميولدلطمنػوالصػؼالسػادساالنتػدايي،
كاسػػػتجدـالناحػػػثاجتنػػػارافأحػػػدذمالديػػػاسالتحصػػػيؿالعممػػػيكال ػػػا يلديػػػاساكتسػػػابالمفػػػاذيـ

لصػالحالمجمكعػوالعمميو،كتكصمتالدراسوإلىكجكدفركؽدالوإحصاييانفػيتحصػيؿالعمػكـ
 التجرينيوالتيتعممتناستجداـمجططاتالمفاذيـ.

(،التػػيذػػدفتإلػػىالكشػػؼعػػففاعميػػواسػػتجداـجػػرايطالمفػػاذيـ0111دراسػػوةمحمػػدالعطػػار، -
 عمػػىت ميػػومإػػاراتعمميػػاتالعمػػـادساسػػيو،ككػػذلؾتحديػػدالعالقػػونػػيفالتحصػػيؿفػػيالعمػػـك

انعاالنتدايي،كأشارت تايجالدراسوإلىكجكدفػركؽذاتكعممياتالعمـلدلطالبالصؼالر
(نػػػػيفمتكسػػػػطدرجػػػػاتالتالميػػػػذفػػػػيالمجمكعػػػػوالضػػػػانطو100داللػػػػوإحصػػػػاييوع ػػػػدمسػػػػتكلة

كالرياضياتلصالحالمجمكعوالتجرينيو.  كالمجمكعوالتجرينيوفيالتحصيؿفيالعمـك


 ة خرائط المفاىيـ:تعميؽ عمى الدراسات السابقة التي تناولت استراتيجي

 مماأدلإلىإعداداجتنارتحصيمي.التحصيؿعمىالجرايطأ رمعرفوعمىالدراساتمعظـركزت -

 (ناستجداـالكسايؿالتعميميوممايدعـمفإيجانيوالمتعمـ.2112اتسمتدراسوةإنراذيـشعير، -

(عمػػػى0111 ػػػي،(كدراسػػػوةزنيػػػدةالدر0115اتفدػػػتنعػػػضالدراسػػػاتكدراسػػػوةرغػػػدةمحمػػػكد، -
كجػػكدعالقػػوإيجانيػػونػػيفاسػػتجداـطريدػػوجػػرايطالمفػػاذيـكت ميػػوعمميػػاتالعمػػـادساسػػيولػػدل
الطمنػػو،حيػػثإفأسػػمكبجػػرايطالمفػػاذيـيعمػػؿعمػػىتكضػػيحكتحديػػدالمفػػاذيـالعمميػػوندقػػو ػػـ

 .-المتعمـمسندان–رنطإانالمفاذيـادجرلكالعممياتالتيكك إا

 لدراساتنل إاذاتم هإيجاني.اتسمتمعظـا -

(نػػػلفاسػػػتجداـجػػػرايطالمفػػػاذيـيعطػػػي2112أكػػػدتنعػػػضالدراسػػػاتم ػػػؿةمحمػػػدأنػػػكجنػػػر، -
 اتجاذانإيجانيانلدلالمتعمميف حكالمادةالدراسيو.

(0111(كةمحمػػػػدالعطػػػػار،0111كػػػػذلؾاتفدػػػػتالدراسػػػػوالحاليػػػػومػػػػعدراسػػػػوةراشػػػػدالج ػػػػدم، -
استجداـاجتنارتحصػيميكالتػيجمصػتإلػىأفاسػتجداـجػرايط(،حيثتـ0111كةمعكض،

المفاذيـلإاتل يرعمىزيادةالتحصيؿالدراسيكت ميوعممياتالعمـ،كأضافتدراسوةمحمكد،
 (اكتسابالمفاذيـالعمميو.0115

(فلكصػتعمػىاسػتجداـجػرايطالمفػاذيـلمػالإػامػفتعػاكفكمشػاركو0111أمادراسوةقر ػي، -
 انيوكم اقشوكتفاعؿإيجانينيفالمتعمميفلتحديؽادذداؼ.إيج
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(مػػعالدراسػػوالحاليػػوحيػػثاسػػتجدمتجػػرايطالمفػػاذيـفػػي2113كمػػااتفدػػتدراسػػوةالسػػرا ي، -
.  تدريسادحيا لمعرفوأ رذاعمىالتحصيؿكاتجاذاتإـ حكالعمـك

استفادالناحثمفالدراساتالساندوفيذذاالدراسو:
عداداإلطارال ظرم.ت ظيـ -  كاا

 إعدادنعضالجرايطالمفاذيميو. -

 إعداداجتنارتحصيمي. -

 إعدادمدياساالتجاا. -

 آليوتطنيؽالجرايطالمفاذيميو. -

كمفالدراساتالتيت اكلتالتعمـال شط:
(كالتيتكصمت تايجإاإلػىفاعميػوككجػكدتػل يرإيجػانيلنر ػامج2101دراسوةغازمنفصالح، -

دتػػػرحقػػػايـعمػػػىاسػػػتراتيجياتالػػػتعمـال شػػػطفػػػيت ميػػػوالمإػػػاراتالتدريسػػػيولػػػدلالطػػػالبتػػػدريسم
طنيعيو.  المعمميفتجصصعمـك

(كالتيأ نتتكتكصمت تايجإػاإلػىفاعميػواسػتراتيجيوالػتعمـال شػطفػي2111دراسوةحياةعمي، -
ـلػدلتالميػػذالصػػؼالجػػامست ميػونعػػضمإػػاراتالتفكيػرالعميػػاكالمفػػاذيـالعمميػػوفػيمػػادةالعمػػك

 االنتدايي.

(،كالتػػػػػيتكصػػػػػمت تايجإػػػػػاإلػػػػػىاد ػػػػػراإليجػػػػػانيالسػػػػػتجداـ2116دراسػػػػػوةذنػػػػػوجػػػػػالؿالسػػػػػيد، -
اسػتراتيجياتالػتعمـال شػػطةم اقشػوالمجمكعػػاتالصػغيرة(عمػىاكتسػػابالمفػاذيـالعمميػػوفػيمػػادة

كت ميواالتجاذاتالتعاك يولدلتالميذالمرحموا  إلعداديو.العمـك

(،كقػدذػػدفتإلػىالكشػػؼعػفأ ػػراسػػتجداـGallo, P., & Lee, 2006دراسػوةجػػالك،كلػي، -
فػػيتعمػػيـادحيػػا عمػػىتحصػػيؿالطػػالبكالتفكيػػرالعممػػي.كأظإػػرتالدراسػػوإلػػىJigsawطريدػػو

تفػػػػكؽالمجمكعػػػػوالتػػػػياسػػػػتجدمتطريدػػػػوالمجمكعػػػػاتالمركنػػػػوفػػػػيالػػػػتعمـعمػػػػىالمجمكعػػػػوالتػػػػي
 الطريدوالمعتادةفيالتحصيؿفيادحيا .استجدمت

(التػػػػيذػػػػدفتإلػػػػىالتعػػػػرؼعمػػػػىفعاليػػػػواسػػػػتجداـنعػػػػض2115دراسػػػػوةفاطمػػػػوعنػػػػدالكذػػػػاب، -
الجػػرايطالمعرفيػػو،اسػػػتجداـالكسػػايؿالنصػػريو،قػػػارفكفػػرؽ،السػػػؤاؿ–اسػػتراتيجياتالػػتعمـال شػػػط

كت ميػونعػضمإػاراتالػتعمـكاإلجانوفيأزكاج،التدريرالجتػامي"التمجػيص"عمػىتحصػ يؿالعمػـك
مدلالحياة.كأشارتال تايجإلىأفاستجداـاستراتيجياتالتعمـال شطالمستجدموفيذذاالدراسو
قػػػدأ ػػػرنحجػػػـكنيػػػركلإػػػافعاليػػػوفػػػيت ميػػػومإػػػاراتالػػػتعمـمػػػدلالحيػػػاةلػػػدلتالميػػػذالمجمكعػػػو

 التجرينيو.
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إلىإعدادت ظػيـ ػادملمرياضػياتالمدرسػيوالػذميػكفر(،كقدذدفت2111دراسوةمحمدحمادة، -
م اجػػػانم يػػػرانكمشػػػكقانكممتعػػػانلػػػتعمـالمعػػػارؼكالمعمكمػػػاتالرياضػػػيوكاسػػػتجداـنعػػػضاسػػػتراتيجيات

شػارؾ(كاسػتراتيجيو–زاكج–الػتعمـال شػطفػيالتػدريسلمتالميػذفػيال ػادمكذمػااسػتراتيجوةفكػر
فكيرالرياضيكاجتػزاؿالدمػؽمػفدراسػومػادةالرياضػياتلػدلتالميػذاالستدصا لت ميومإاراتالت

الصؼال الثاإلعدادم،كدلتال تايجعمىكجكدفركؽذاتداللونػيفمتكسػطاتدرجػاتتالميػذ
–المجمكعوالتجرينيو،كذذايشيرإلىحدكث مككاضػح تيجػوالػتعمـناسػتجداـاسػتراتيجيوةفكػر

 شارؾ(.–زاكج

(،ذدفتإلىن ا م إج شاطدطفاؿالرياضندطاعغزة،فيضك 2111اطموصنيح،دراسوةف -
الفمسفوالن اييو،كالتعرؼعمىفعاليتهفػيت ميػونعػضجكا ػبال مػكمػفال احيػوالجسػميوكالعدميػو
كاالجتماعيو،كاستجدمتالناح والم إجالتجرينيفيتحديدفعاليوم إجال شاطفػيضػك الفمسػفو

ن اييػػوكتحديػػدفعاليتػػهفػػينعػػضجكا ػػب مػػكذـ.كأشػػارتال تػػايجنفعاليػػومػػ إجال شػػاطفػػيال مػػكال
 (1010العدميحيثتكجدفركؽذاتداللوإحصاييوع دمستكلة

(،كقدذدفتإلىالتعرؼعمىأ رالت كعفياستجداـاستراتيجيات2112دراسوةمحمدذ دم، -
رادحيػػا عمػػىاكتسػػابنعػػضالمفػػاذيـالنيكلكجيػػوكتدػػديرالػػتعمـال شػػطفػػيتعمػػيـكحػػدةنمدػػر

الػػذاتكاالتجػػاا حػػكاالعتمػػاداإليجػػانيالمتنػػادؿلػػدلطػػالبالصػػؼادكؿال ػػا كمالزراعػػي،
كاسػػػتجدمتالدراسػػػوفػػػياجتنػػػارتحصػػػيؿالمفػػػاذيـالنيكلكجيػػػو،كمديػػػاستدػػػديرالػػػذاتكمديػػػاس

أشػػارتال تػػايجإلػػىكجػػكدفػػركؽذاداللػػوإحصػػاييواالتجػػاا حػػكاالعتمػػاداإليجػػانيالمتنػػادؿ،ك
نػيفمتكسػػطيدرجػػاتطػالبالمجمكعػػوالتجرينيػػوفػيكػػؿمػػفالتطنيػؽالدنمػػيكالنعػػدملصػػالح

 التطنيؽالنعدمالجتنارالمفاذيـالنيكلكجيو.

سػػماعيؿأنػػكزيػػادة،مجػػدمزامػػؿ، - (،كالتػػيذػػدفتإلػػىالتعػػرؼ2112دراسػػوةجػػكدتسػػعادةكاا
ريبالمعمماتالفمسطي ياتعمىأسمكبالتعمـال شػطفػيالتحصػيؿاآل ػيكالمؤجػؿعمىأ رتد

لػػديإففػػيضػػك  ال ػػومتغيػػرات،كأظإػػرتال تػػايجكجػػكدفػػركؽدالػػوإحصػػاييانلصػػالحالتػػدريب
 عمىالتعمـال شط.

(التػػيذػػدفتإلػػىاستدصػػا اسػػتراتيجيوالػػتعمـال شػػطمػػفجػػالؿ2110دراسػػوةالمإػػدمسػػالـ، -
عاتالم اقشػوالمتناي ػوالحجػـعمػىالتحصػيؿكاالسػتيعابالمفػاذيميكتكػكيفاالتجاذػاتمجمك

 حكتعمـالفيزيا لدلطالبالصؼادكؿال ا كم،شممتعي والدراسو ال ػوفصػكؿكأشػارت
ال تػػػايجإلػػػىأفذ ػػػاؾفػػػركؽدالػػػوإحصػػػايياننػػػيف تػػػايجالتطنيػػػؽالدنمػػػيكالنعػػػدمدفػػػرادعي ػػػو

لتجرينيػػػوادكلػػػىفػػػيتحصػػػيمإـادكػػػاديميلمحتػػػكلالػػػتعمـالمدػػػررلصػػػالحال تػػػايجالمجمكعػػػوا
 النعديو.
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(،كالتػيذػدفتإلػىالتعػرؼعمػىأ ػراسػتجداـأسػمكبدايػرةالػتعمـ2111دراسوةزنيػدةمحمػد، -
لكػػؿمػػفالمتفػػكقيفكالعػػادييفنالصػػؼالجػػامس المصػػاحنولس شػػطواإل راييػػوفػػيتػػدريسالعمػػـك

عمىاكتسانإـالمفاذيـالعمميوكت ميوأ ماطالتعمـكالتفكيرلديإـ،كاسػتجدمتاجتنػاراالنتدايي
تحصيميفيالمفاذيـالعمميػو،كأكضػحتالدراسػوإلػىتدػدـفػياكتسػابالمفػاذيـالعمميػودفػراد
المجمكعػػوالتجرينيػػومػػفالمتفػػكقيفتكحػػدثتدػػدـفػػياكتسػػابالمفػػاذيـالعمميػػودفػػرادالمجمكعػػو

 لتجرينيومفالعادييف.ا

(،كذدفتإلىالمدار ونيفإدراكاتالطالبلمنييوالكاقعيولمفصؿ0111دراسوةأحمدأنكالسعكد، -
كالنييوالمفضػمولإمػامػفجػالؿسمسػمومػفاد شػطوكالتجػاربالنح يػو،كقػدأشػارت كمعمؿالعمـك

 بلنييوالفصؿالكاقعيو.ال تايجإلىكجكدفركؽذاتداللوإحصاييونيفإدراكاتالطال

(،كقػػػدذػػػدفتإلػػػىتحديػػػدمػػػدلتػػػكافرعمميػػػاتالعمػػػـادساسػػػيو0111دراسػػػوةذػػػدلعنػػػدالفتػػػاح، -
لمصػػؼال ػػا ياإلعػػدادم،كقػػداقتصػػرت كالتكامميػػوفػػياد شػػطوالعمميػػوالمتضػػم ونكتػػابالعمػػـك

"المدررعمىالصؼال ا  "أ تكالعمـك ياإلعدادم،كتحميؿجميعالدراسوعمىتحميؿكتابالعمـك
اد شػػػػطوالعمميػػػػوكادسػػػػيموكالتػػػػدريناتالمكجػػػػكدةنعػػػػدكػػػػؿدرستكأكضػػػػحتالدراسػػػػوأفالكتػػػػاب

 المدرسياليزاؿيركزعمىالمعمكماتالجاذزةكأغفؿكظايؼأجرللمكتابالمدرسي.

(،كذػدفتإلػىمعرفػوأ ػراسػتجداـأ شػطوإ راييػوفػيتػدري0111دراسػوة اذػد ػكني، - سالعمػػـك
لمتالميػػػذالمتفػػػرقيفنالصػػػؼادكؿاإلعػػػدادمعمػػػىاكتسػػػانإـنعػػػضجكا ػػػبالػػػتعمـكاالسػػػتدالؿ
الم طدينالمدار ونلقرا إـأفرادالمجمكعػوالضػانطوتكأكضػحتال تػايجكجػكدفػركؽذاتداللػو

اييوإحصاييونيفالددراتالعدميولدياسالذكا ،كأكضحتال تايجكجكدفػركؽذاتداللػوإحصػ
نيفمتكسػطاتدرجػاتأفػرادالمجمػكعتيفالتجرينيػوكالضػانطوفػيكػؿمػفالمسػتكياتالمعرفيػو

 كلمدياساالستدالؿالم طدي،كلصالحالمجمكعوالتجرينيو.

(،كالتيذدفتلتحديػدالجصػايصكالمكاصػفاتالكاجػب0111دراسوةعندالسالـعندالسالـ، -
كتػبالعمػكـ،كتحديػد ػكاحيالدصػكرفػياد شػطوكتدػديـتكافرذافػيتصػميـاد شػطوالعمميػون

المدترحاتالتيتسإـفيعػالجأكجػهالدصػكرفػينعػضجصػايصتصػميـاد شػطوالعمميػو،
كاتنعالم إجالكصفيالتحميمي،كأظإرتال تػايجأفعػددانكنيػرانمػفاد شػطوالعمميػوفػيكتػاب

لمصؼالرانعكالجامستتكافرفيإمامح  كرالكظيفو.العمـك

فػػي0115دراسػػوة  ػػا عػػكدة، - (،كالتػػيذػػدفتلمعرفػػوكاقػػعاسػػتجداـالمعمػػؿفػػيتػػدريسالعمػػـك
مرحموالتعميـادساسيفيط طانمصركمدلتل يراستجداـالمعمؿعمىنعضالعكامؿم ػؿ
ةالمعمػػػؿ،المػػػ إج،المعمػػػـ/ة،أجصػػػاييالمعمػػػؿ،اإلمكا يػػػات(،كاتنػػػعالناحػػػثالمػػػ إجالكصػػػفي
التحميمي،كأظإرتال تػايجمػايمػي:نال سػنولمتالميػذ:عػدـااللتػزاـنسػمككياتال شػاطالعممػي،
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عدـكجكدجنرةكافيولدلمعظـالتالميذ،نال سنولمم إجفك رةالمدرراتالدراسيو،كعػدـكجػكد
 دليؿيساعدالمعمـعمىإجرا اد شطوالعمميو.

دفتإلىتحديدادسػسالتػيي نغػيتكافرذػافػياد شػطو(،التيذ0112دراسوةماذريكسؼ، -
المعمميوالمددمولتالميذالحمدوال ا يومفالتعميـادساسي،كمػدلتػكافرذػذاالمعػاييرنمحتػكل
لتمػػػؾالمرحمػػػوفػػػيجمإكريػػػومصػػػرالعرنيػػػو،كاسػػػتجدمتالدراسػػػوالمػػػ إجالكصػػػفي كتػػػبالعمػػػـك

 شػػطوالمعمميػػوحددػػتعػػددانمػػفادسػػسالتػػيي نغػػيالتحميمػػي،كأظإػػرتال تػػايجأفمعظػػـاد
تكافرذػػاندرجػػوكنيػػرة،حددػػتاد شػػطوالمعمميػػونعػػضادسػػسندرجػػومحػػدكدة،لػػـتحدػػؽنعػػض

 ادسسالتيي نغيمراعاتإافيمعظـاد شطوالمعمميومكضعالنحث.

ضػػم إاكتػػاب(،التػػيذػػدفتإلػػىتحميػػؿالمإػػاراتالعمميػػوالتػػييت0112دراسػػوةفاطمػػومطػػر، -
المكحػػدلمصػػؼال الػػثاالنتػػداييكمدار ػػوذػػذاالمإػػاراتنتمػػؾالمإػػاراتالمطمػػكبت ميتإػػا العمػػـك
لػػدلالطالػػبفػػيذػػذاالمرحمػػو،كأكضػػحت تػػايجالدراسػػوافتدػػارالم ػػاذجالدراسػػيوإلػػىمإػػارات

 التفكيرالعمميكجصكصانمإارةالتجريب.


 لت التعمـ النشط:تعميؽ عمى الدراسات السابقة التي تناو 

مفاستعراضالدراساتالساندوفيذػذاالمجػاؿيتنػيفأفنعػضالدراسػاتت اكلػتتحميػؿاد شػطو -
(،كذ ػػاؾ0111ةالع ػػكاف،ادذػػداؼ،اددكات،الجطػػكات،ادسػػيمو(،كمػػافػػيدراسػػوةعنػػدالسػػالـ،

(0112ةيكسؼ،(،كدراسو0111دراساتحممتاد شطوفيضك عممياتالعمـكدراسوةتكني،
(اد شػػطوالعمميػػوكجػػز مػػفتدكيمػػه2110الػػذمحمػػؿاد شػػطوالعمميػػو.فػػيحػػيفقػػدـةالمػػدذكف،

لمصؼالسادسادساسي.  لكتابالعمـك

(حيػػػػػثتػػػػػـاسػػػػػتجداـنعػػػػػض2115اتفدػػػػػتالدراسػػػػػوالحاليػػػػػومػػػػػعدراسػػػػػوةفاطمػػػػػوعنػػػػػدالكذػػػػػاب، -
اذيـ،كمػػااتفدػػتمػػعدراسػػوةمحمػػدحمػػادة،اسػػتراتيجياتالػػتعمـال شػػطم ػػؿاسػػتراتيجيوجػػرايطالمفػػ

 شارؾ(.–زاكج–(حيثاستجدـاستراتيجيوةفكر2111

(0111نعػػػضالدراسػػػاتكضػػػحتاد شػػػطوالعمميػػػومػػػفحيػػػثتصػػػميمإاكدراسػػػوةعنػػػدالسػػػالـ، -
 (.0115كالعكامؿالتيتؤ رفيإاتدراسوةعكدة،

 ايطنؽفيفمسطيفكمصر.أجريتالدراساتالساندوفيدكؿعرنيومجتمفوم إام -

كضػػحتنعػػضالدراسػػاتنػػلفلس شػػطوتػػل يرعمػػىاكتسػػابنعػػضعمميػػاتالعمػػـكدراسػػوة ػػكني، -
0111.) 

 (.0112اذتـالناح يفم ذالددـناد شطوالعمميوم ؿدراسوةيكسؼ، -

 (.2112اذتمتنعضالدراساتنالتعمـال شطعمىالتحصيؿم ؿدراسوةسعادةكآجركف، -

 (.0111(،ة كني،2110نعضادساليباإلحصاييوالمستجدموةسالـ،فيالدراساتنعضاتفدت -
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(كأعػػػدتأداةلتحميػػػؿ0112معظػػػـالدراسػػػاتاتنعػػػتالمػػػ إجالكصػػػفيالتحميمػػػيكدراسػػػوةيػػػك س، -
اد شػػػطوالعمميػػػولمعرفػػػودرجػػػوتػػػكافرالمعػػػاييرالكاجػػػبمراعاتإػػػافػػػياد شػػػطوالعمميػػػو،كنعػػػض

متأداةتحميػػػؿالمحتػػػكل،كمػػػاأشػػػارتأغمػػػبالدراسػػػاتإلػػػىمحدكديػػػواسػػػتجداـالدراسػػػاتاسػػػتجد
 اد شطوفيالتدريسكضركرةتطكيراد شطوالعمميوكاا رايإا.

(ناسػػتجداـعػػدةطػػرؽلتحديػػؽالػػتعمـال شػػط،كاجتمفػػتمػػعالدراسػػو2111اتسػػمتدراسػػوةصػػنح، -
بال مػػك،أمػػاالدراسػػوالحاليػػوكضػػحتالحاليػػونػػلفكضػػحتتػػل يرالػػتعمـال شػػطعمػػىت ميػػوجكا ػػ

 العالقونيفالتعمـال شطكالتحصيؿلنعضالمفاذيـالعمميوكاالتجاا حكادحيا .

(فاقتصػرتعمػىالمػكاداليدكيػوفػيمنحػثالرياضػياتكذػذامػاتجتمػؼ2110أمادراسػوةعصػر، -
كالمادةالدراسيو،كذػذامػاع هالدراسوالحاليو،ني مااستجدمتاجتنارتحصيميكمدياسميكؿ ح

 تتفؽمعهالدراسوالحاليو.

(فاسػػػتجدـلتحديػػػؽالػػػتعمـال شػػػطأسػػػمكبالم اقشػػػوكتػػػل يراعمػػػىاالسػػػتيعاب2110أمػػػاةالمإػػػدم، -
المفاذيمي،كمااستجدـاالجتنػارالتحصػيميلتحديػؽذلػؾ،كذػذامػايتفػؽمػعالدراسػوالحاليػو،كمػا

 ةالدراسيوةالفيزيا (كذذامايتفؽأيضانمعالدراسوالحاليو.استجدـمدياساالتجاا حكالماد

(فإػػيذاتمػػ إجتحميمػػي،0112معظػػـالدراسػػاتكا ػػتتجرينيػػوإالالدميػػؿم إػػاكدراسػػوةمطػػر، -
كاستجدمتأداةلتحديدالمإاراتالعمميػوفػيكػؿ شػاط،كتكصػمتالدراسػوإلػىافتدػارالم ػاذجإلػى

 مإاراتالتفكيرالعممي.

 (نضركرةاالذتماـناد شطوالتيتركزعمىعممياتالعمـ.0111كصتدراسوةأحمد،أ -

،كتػابلتحميػؿأداةفاسػتجدمت(0111الفتػاح،ةعنددراسوأما - كأشػارتإلػىأفالكتػابالمدرسػيالعمػـك
 اليزاؿيركزعمىالمعمكماتالجاذزة،كأغفؿنعضالجكا بم إاإظإارعممياتالعمـ.

لناحثمفالدراساتفيذذاالمجاؿ:استفادا
 ت ظيـاإلطارال ظرملمدراسوالحاليو. -

 م إجيوالنحثالتجرينيكاجتيارالعي و. -

إعػدادنعػػضأدكاتالدراسػوم ػػؿاد شػػطوالمتضػم وفػػيالنر ػػامج،كاالجتنػارالتحصػػيمي،كمديػػاس -
 االتجاا.

 ادساليباإلحصاييوالمستجدمو. -

 دوفيتفسيرال تايجالمتعمدونتحميؿاد شطوالعمميو.استفادمفالدراساتالسان -
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 تعقيب عمى اإلطار النظري والدراسات السابقة:
نعداستعراضاإلطارال ظرملمدراسوالحاليوكالدراساتالساندوتمكفالناحثمفتحديؽمايمي:

 أواًل : أوجو اإلفادة :
ارال ظرمكالدراساتالساندوفي:استفادالناحثمفالعرضالساندولمحاكراإلط

اسػػتجدـأسػػمكبالػػتعمـال شػػطكمتغيػػرتجرينػػيكلحػػدالتكجإػػاتالحدي ػػوفػػيميػػدافطػػرؽالتػػدريس -0
 عامو،كتدريسادحيا نشكؿجاص.

شػػػػارؾ(،تػػػػدريسادقػػػػراف،الجػػػػرايطالمفاذيميػػػػو،–زاكج–إمكا يػػػػواسػػػػتجداـاسػػػػتراتيجياتةفكػػػػر -2
 فيتدريسادحيا لمصؼالحادمعشرعممي.كاستراتيجياتلمتعمـال شط

 التعرؼعمىكيفيون ا نييوتعمـ شطم اسنوداجؿالفصؿ. -1

صػػياغودكرالمعمػػـكالمػػتعمـفػػيكػػؿمػػفكتػػابالطالػػبكدليػػؿالمعمػػـناسػػتراتيجياتالػػتعمـال شػػط -1
 التيت اكلإاالنحثالحالي.

 كقاتفيمراحؿاإلعدادكالتجريب.دراسومعكقاتالتعمـال شطأفادتفيتكقعنعضالمع -5

 إعدادأدكاتالتدكيـ،االجتنارالتحصيمي،مدياساالتجاا. -3


 ثانيًا : أوجو االتفاؽ: 

تتفػػػؽالدراسػػػاتفػػػيذػػػذاالمحػػػكرفػػػيالإػػػدؼكذػػػكمعرفػػػوفاعميػػػواسػػػتجداـاسػػػتراتيجياتالػػػتعمـ -0
 ال شطعمىالتحصيؿكاالتجاا حكادحيا .

تيجػػوعامػػومؤداذػػاأفالػػتعمـال شػػطيسػػاذـندرجػػوكنيػػرةفػػيزيػػادةتتفػػؽذػػذاالدراسػػاتعمػػى  -2
 التحصيؿكت ميواالتجاا.

تػكفيرالمكاقػػؼالتعميميػوالم اسػػنولمسػػاعدةالطػالبعمػػىاكتسػػابالجنػراتكالمإػػاراتكاالتجػػاا -1
.  اإليجاني حكالعمـك

 استجداـالم إجالتجرينيفيت فيذالدراسو. -1


 :ثالثًا : أوجو االختالؼ

تجتمؼالدراسوالحاليوعفالدراساتالساندوفيعدةجكا بعمىال حكالتالي:
تطنيؽالدراسوالحاليوعمىطالناتالمرحموال ا كيػونجػالؼالعديػدمػفالدراسػاتالتػياذتمػت -0

 نالتطنيؽعمىالمتعمميففيمراحؿأجرلةاالنتداييوكاإلعداديو(.

ال ظػػرمكالمػػ إجالتجرينػػينجػػالؼالعديػػدمػػفالدراسػػاتاسػػتجداـالمػػ إجالكصػػفيفػػياإلطػػار -2
التياستجدمتالم إجالتجرينيفدط.
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 :  نحو مادة األحياءاالتجاه ثالثًا: 
Attitude Toward Science Subject 

 مفيـو االتجاه: -
مػػفأكايػػؿالػػذيفكتنػػكاعػػفاالتجاذػػاتكعرفكذػػا،كقػػدع ػػرؼاالتجػػااAllportكػػافألنػػكرت

لػػومػػفاالسػػتعدادأكالتلذػػبالعصػػنيكال فسػػي،م ػػتظـمػػفجػػالؿجنػػرةالشػػجص،كتكػػكفنل ػػه:حا
ذاتتػػل يرتػػكجيإيأكدي ػػاميفػػياسػػتجانوالفػػردلجميػػعالمكضػػكعاتكالمكاقػػؼالتػػيتسػػت يرذػػذا

(2116،105جامعوالددسالمفتكحو،ةاالستجانو.

اتالمعرفيػػػػوكاال فعاليػػػػوكيػػػػرلراجػػػػيالدنػػػػيالتنػػػػلفاالتجػػػػااذػػػػك:مجمكعػػػػومػػػػفالمكك ػػػػ
كالسمككيوالتيتتصؿناستجانوالفرد حكقضيوأكمكضكعأكمكقؼ،ككيفيوتمؾاالستجاناتمف

 (2115،11راجيالدنيالت،ةحيثالدنكؿأكالرفض.

أفاالتجػػػػػاا:تكػػػػػكيففرضػػػػػيأكمتغيػػػػػركػػػػػامفأكمتكسػػػػػطةيدػػػػػعمػػػػػانػػػػػيفالم يػػػػػركيػػػػػذكر
اسػػتعداد فسػػيأكتإيػػؤعصػػنيمػػتعمـلالسػػتجانوالمكجنػػوأكالسػػالنوكاالسػػتجانو(،كذػػكعنػػارةعػػف

 حػػكأشػػجاصأكأشػػيا أكمكضػػكعات،كمكاقػػؼأكرمػػكزفػػيالنييػػوالتػػيتسػػت يرذػػذااالسػػتجانو.
(2115،101ةساميممحـ،

كي عػرؼاالتجػػاانل ػػه:شػػعكرالفػػردالعػػاـال انػت سػػنيانالػػذميحػػدداسػػتجاناته حػػكمكضػػكع
(2112،11ةأحمدال جدمكآجركف،فحيثالدنكؿأكالرفض.معيفم

أمااالتجاا حكالعمكـفيعرؼنل ه"مفإكـيرتنطنمع ىالعمـكركايزاكأسسهكذكيعنرعف
محصػػمواسػػتجاناتالفػػردأكالطالػػب حػػكمكضػػكعمػػامػػفمكضػػكعاتالعمػػـكذلػػؾمػػفحيػػثتلييػػد

(2115،001يشزيتكف،ةعاالفردلإذاالمكضكعأكمعارضتهله".

نل ػهمكقػؼيعنػرعػفمحصػمواسػتجاناتالفػرد حػك كقدذكرنلفاالتجاا حكمػادةالعمػـك
ةأحمػػدمكضػػكعاتالمػػادةالمتعممػػوإمػػانػػالدنكؿكالمكافدػػوأكالػػرفضكالمعارضػػولإػػذاالمكضػػكعات.

(2112،11ال جدمكآجركف،

تجػػاا حػػكادحيػا يتم ػػؿفػػيذػػذاالنحػػثكمػفجػػالؿالتعريفػػاتالسػػاندويػرلالناحػػثأفاال
"محصػػمواسػػتجاناتالطالنػػات حػػكدراسػػومػػادةادحيػػا ،كذلػػؾفػػيضػػك الػػدرجاتالتػػييحصػػمف
عميإػػػامػػػفجػػػالؿاسػػػتجاناتإفلن ػػػكدمدػػػايساالتجػػػاا حػػػكمػػػادةادحيػػػا الػػػذمتػػػـإعػػػدادامػػػفقنػػػؿ

الناحث".
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 مكونات االتجاه:
عرفيػػػوةعدميػػػو،كعاطفيػػػوةكجدا يػػػو(كسػػػمككيوةأداييػػػو((يتكػػػكفاالتجػػػاامػػػف ال ػػػوجكا ػػػبم

تجامعػو61-2110،61ةمحمػدجيػرممحمػكد،كسيتـعرضذذاالمكك اتال ال ػوعمػىال حػكالتػالي:
(105-2116،101الددسالمفتكحو،

 الجانب المعرفي )العقمي(: -0
التجػػاا حػػكذػػكالمعمكمػػاتكالمعػػارؼالتػػيت طػػكمعميإػػاكجإػػو ظػػرالشػػجصصػػاحبا

الشػػي أكالحاد ػػوأكالفكػػرةذاتالعالقػػونمكقفػػه،ككممػػازادتالمعمكمػػاتكالحدػػايؽحػػكؿمكضػػكع
الجا ػبالمعرفػينالدػدر االتجااككا تدقيدوكصحيحو،كافاالتجاامن يانعمىأسسسميمو،كيمـز

دقؿضػم ياننلشػيا أكالذميكفيلتمييزالمكضكعأكالتعرؼعميهفيستطيعالفردأفيرنطهعمىا
معتدداتأجرل.كذذايع ػيتفػاكتالجا ػبالمعرفػي،كيتػدرجمػفالحػدادد ػىكالػذميكفػيلتعريػؼ
الشي كتمييزاإلىدرجوالتكامػؿ،أمت ظػيـذػذاالع اصػرفػي مػطذرمػي ػـتػلتيدرجػوعمكميػو

المعتدداتأكجصكصيتإاكذكالمستكلادعمىلمجا بالمعرفي.

 جانب العاطفي )الوجداني(:ال -4

ذكالشعكرالعاـلػدلالفػرد حػكالشػي أكالشػجص،كيػؤ رفػيتدنػؿالشػي أكالشػجص
أكرفضػػه.فالطالنػػوالتػػيتمتمػػؾاتجاذػػانإيجانيػػانقكيػػان حػػكادحيػػا ،النػػدأ إػػاتعػػرؼأذميػػوادحيػػا 

لمفردكالمجتمعكضركرةاالذتماـنإا.

كفالرييسفياالتجااد هيرتنطارتناطانك يداننتدكيـالشػي ،كيعتنرالجا بالعاطفيالمك
كذكالذميميزنيفالتدكيـاالتجاذيكالتدديرالعدمي.


 الجانب السموكي )األدائي(: -1

ذكالفعؿالذميدكـنهالفردكالذميشيرإلػىاتجاذػه حػكشػي معػيفأكشػجصأكفكػر
لفػػػػػرد حػػػػػكادشػػػػػيا كادشػػػػػجاصكادفكػػػػػاركالدضػػػػػايامعػػػػػيف،أمأ ػػػػػهترجمػػػػػوعمميػػػػػوالتجاذػػػػػاتا

نإػاالفػردلكػييحمػيمكضػكعاالتجػاا،كذػكعنػارة كالمكضكعات،كيتضحمػفالجطػكاتالتػييدػـك
عػػفمعػػاييرأكعػػاداتأكأ مػػاطمتكقعػػولمسػػمكؾ.كي عػػدالمكػػكفالسػػمككيمؤشػػرانجيػػدانعمػػىاتجػػاا

أكالدضػػػايا،إذأفمػػػاتدػػػكـنػػػهالطالنػػػومػػػفأفعػػػاؿالطالنػػو حػػػكادشػػػيا أكادشػػػجاصأكادفكػػػار
سمككيوةقكالنأكعمالن(يدؿعمىمكقفإامفذذاالدضايا.

كمػػعذلػػؾفػػإفذػػذاالمكك ػػاتال ال ػػوتتنػػايفمػػفحيػػثقكتإػػاكاسػػتداللإا،فدػػديتػػكفردحػػد
يجيدجدان(،كلك هالطالناتقدرانكنيرانجدانمفالمعمكماتكالمعارؼحكؿقضيوماةالمككفالمعرف
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اليممؾالرغنوالدكيوفيالممارسوالفعميو،كنالتالييعزؼعفالديػاـنػلمفعػؿمػفشػل هأفيػرتنط
نالمكضكعأكالتد يوةالمككفالكجدا يكالمككفالسمككييكك افضعيفيف(.

رجػػػوكعميػػػهالنػػػدمػػػفالعمػػػؿمػػػفقنػػػؿالمعمػػػـعمػػػىتدكيػػػوالجكا ػػػبال ال ػػػولػػػدلالمػػػتعمـنالد
 فسإا،حتىيتمكفمفإكسانهاالتجاذاتالعمميواإليجانيوكتعديؿاالتجاذػاتالسػمنيولديػهمعرفيػان

ككجدا يانكسمككيانن فسالدكة.


 أىمية االتجاىات:
تمعباالتجاذاتدكرانمإمانكفاعالنفيعمميوترنيوكت شيوادفراد،كت نعأذميتإامفجالؿ

(0111،026الديب،ةإنراذيـعميرة،فتحي:
االتجػػاا حػػكمكضػػكعمػػاأكفكػػرةأكشػػجصذػػكالػػذميسػػنؽكيحػػددالتفاعػػؿكالػػرأمإزا ذػػذا -

 المكضكع.

 يساعداالتجااالفردعمىاتجاذقراراتهفيشي مفاالتساؽكعدـالتردد. -

يمػػػارسالفػػػردمػػػفجػػػالؿاالتجاذػػػاتعػػػددانمػػػفالمإػػػاراتم ػػػؿ:االتصػػػاؿ،الت ػػػافس،التعػػػاكف، -
كالتفاعؿ،كذذاتساعدعمىإنرازرأيهكتكضػيحهناإلضػافوإلػىقػدرةالفػردعمػىحػؿمػايكاجإػه

 مفمشكالت.

 تساعداالتجاذاتادفرادعمىت ظيـمعمكماتإـنطريدوت سإؿمفتفإمإاكاستيعانإا. -

يكتسبادفرادنعضالجصايصالترنكيوالسميمومفاالتجاذات. -

تكػكيفكن ػا االتجاذػاتلػدلالطالنػاتفػيمراحػؿمنكػرةمػفمفجالؿماسنؽيتضػحأف
العمريسإـفين ا شجصياتإـ،كيحدؽلإـ كعانمفال دونال فسكعدـالتردد،كيكسنإـعددانمف
المإػػاراتالحياتيػػو،كي مػػيلػػديإـالدػػدرةعمػػىمكاجإػػوالمشػػكالتكالنحػػثعػػفالحمػػكؿالم اسػػنولإػػا،

مفجكا بالترنيونمفإكمإاالشامؿ.كأفاالتجاذاتجا بمإـ


 مصادر تكويف االتجاه:
مصادرتككيفاالتجاذاتفيال داطالتاليو:Allportيمجصالنكرت

 النييوكالحياةمعاآلجريف. -0

 المركرنجنراتصادمو. -2

  زعاتالتداربإلىأشيا معي و،كالتناعدع إا. -1

 (2110،61حمكد،ةمحمدجيرممالتكامؿنيفعدةاستجانات كعيو. -1
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كيذكرأحمدال جدمكآجركفأفذ اؾعدةمصادرتسإـفيتككيفاتجػااالفػردتتم ػؿفػي
(2112،11ةأحمدال جدمكآجرك،:
اآل ػػاراال فعاليػػود كالػػعمعي ػػومػػفالجنػػرات:فػػالجنراتكالمكاقػػؼالتػػيتحدػػؽإشػػناعاتمعي ػػو -

ديػػػهاتجاذػػػاتإيجانيػػػو حػػػكتمػػػؾالجنػػػراتلمفػػػردكيشػػػعرمػػػفجاللإػػػانالرضػػػاكالسػػػركرت مػػػيل
 كالمكاقؼ،أماإذاكافاد راالف عاليعمىعكسذلؾفإ هي ميلديهاتجاذاتسمنيو.

الجنراتالصادمو:كذذاالجنارتلإاأ ػرا فعػاليعميػؽكذػيالتػيتإػزكجػدافالفػردكتشػح ه -
تعػكدعمػىالتػدجيف ػـأصػيبنشح وا فعاليوقكيػوتكجػهسػمككهعمػى حػكمعػيف،فػالفردالػذم

نذنحوصدريو تيجولمتدجيفكعا ىكيالتإاكمضػاعفاتإا،يمكػفأفيكتسػباتجاذػانسػمنيان حػك
 التدجيف.

العمميػوالعدميػوالمناشػرة:يمكػػفأفت مػيلػدلالفػرداتجاذػػاتمكجنػوأكسػالنو تيجػولمعمميػػات -
 موعمميومعي و.العدميوالمناشرةالتييدكـنإاأ  ا دراستهلمشك


 خصائص االتجاىات:

مػفأنػػرزالجصػايصالتػػيتتميػزنإػػااالتجاذػاتكتميزذػػاعػفغيرذػػامػفالعكامػػؿالمعرفيػػو
ت2116،101تجامعػػوالدػػدسالمفتكحػػو،11-2112،11ةأحمػػدال جػػدمكآجػػركف،كػػالميكؿكالدػػيـمػػايمػػي:

(2115،101تساميممحـ،2115،11راجيالدنيالت،
ذاتمتعمموكمكتسنوكليستمكرك و،إذأفادفراديكتسنكفاتجاذاتإـمفجالؿالت شيواالتجا -

 االجتماعيوكالتعمـ.

االتجاذػػات انتػػو سػػنيان،كيػػزداد ناتإػػاكممػػاكػػافتعممإػػاقػػدتػػـفػػيالمراحػػؿالمنكػػرةمػػفالعمػػر -
فػػيمراحػػػؿكتصػػنحأقػػؿعرضػػػولمتغيػػرمػػػفنعػػضاالتجاذػػػاتادجػػرلالتػػػييتعممإػػااإل سػػػاف

 متددمومفعمرا.

االتجاذػػاتقانمػػولمديػػاس،كيمكػػفقياسػػإامػػفجػػالؿمدػػاييساالتجاذػػاتكذلػػؾمػػفجػػالؿقيػػاس -
 االستجاناتالمفظيولمطمنوأكمفجالؿقياساالستجاناتالمالحظولإـ.

 الندمفكجكدقضيوأكمكضكعي صبعميهاالتجاا. -

كالدضاياالمجتمفو،كلكؿم إـاتجاذاتهالجاصػويجتمؼال اسفياتجاذاتإـ حكالمكضكعات -
نه،كذذااالتجاذاتتؤ رتل يرانمناشرانفيسمككهفيالمكاقؼالحياتيػوالمجتمفػودي يػوكا ػتأـ

 اجتماعيوأـفكريوأكغيرغير.

االتجاذػاتمكك ػات فسػيوكام ػويمكػفاسػت تاجإاعػفطريػؽمالحظػواسػتجانوالفػردلممػػؤ رات -
 فو.المجتم
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االتجاذاتتت ن نالسمكؾ،فإذاكافشجصانمايممؾاتجاذان حكنييتهفإ هيمكػفأف ت نػلنل ػه -
نكػػػؿعمػػػؿمػػػفشػػػل هالمحافظػػػوعمػػػىالنييػػػوكتحسػػػي إاكتطكيرذػػػاكصػػػيا ومكاردذػػػامػػػف سػػػيدـك

 االست زاؼ،كالعكستمامان.

مكضػكعمعػيفإيجانيػانفإ ػهلالتجااقطنافإيجانيكسمني،فإذاكافاتجػااأحػدادشػجاص حػك -
ذاكافاتجاذه حكذلؾالمكضكعسمنيانفإ ه يددـعميهكيسعىإلىعمؿأفعاؿعمىطريدته،كاا

 اليسعىإلىأمعمؿيرتنطنهأكيدؿعميه.

االتجاذػػاتذاتيػػو،أمأفمكضػػكعيتإام جفضػػونشػػكؿمممػػكس،كذػػذايػػؤدمإلػػىأفتكػػكفذػػذا -
وأكغيػػرصػػحيحوكغيػػرسػػميمو،كمػػاأ إػػاقػػدتكػػكفمتسػػامحواالتجاذػػاتإمػػاسػػميموكصػػحيح

تلجذنالحسنافاتجاذاتاآلجريفكأفكارذـأكمتعصنوالترلإال فسإاكصاحنإا.

كسػانإالمطالنػات،كأفأذميػو كفيضك ماسنؽ جدأ ػهيمكػفتعمػيـاالتجاذػاتالعمميػوكاا
اكؿطالنػاتالمرحمػوال ا كيػوممػاي نػ نتمتعإػات اكؿاالتجاذاتالعمميػوفػيذػذاالدراسػوكك إػاتت ػ

نددركنيػرمػفال نػاتلػديإـمسػتدنالن،ادمػرالػذميسػإـفػين ػا جيػؿقػادرعمػىمكاجإػوالدضػايا
كالمشكالتالعمميوالمجتمفوكالمشاركوفيإيجادالحمكؿالم اسنولإا.


 وظيفة االتجاه:

يفػػػػواالتجػػػااتكمػػػػففػػػيأ ػػػػه:يشػػػػنعأفكظStephen, Franzoiيػػػرلسػػػػتيففكفرا ػػػزك
(Stephen, Franzioi, 1996, 190ةاحتياجات فسيولدلالفرد.

كيزيداالتجاامفقدرةالفردعمىتحديدسػمككهكاتجػاذقراراتػهفػيالمكاقػؼال فسػيوالمتعػددة
ساعدانشي مفاالتساؽكاالتفاؽدكفترددأكتفكيرمستدؿفيكؿمرةكيحدؽالرضاالعاطفيكي

(02-0110،00ةمحمكدعندالحميـم سي،فيفإـسمكؾاآلجريف.


 طرؽ وأساليب تعميـ وتعمـ االتجاىات:
مػػعأفالػػ ظـالترنكيػػوتركػػزعمػػىتعمػػيـالمإػػاراتفػػيالمجػػاؿالعدمػػيكالمعرفػػيأك ػػرمػػف

المجػاؿيفػكؽفػيالتركزيإاعمىتعميـاالتجاذاتكالديـكمإاراتالمجاؿاال فعاليعمكمان،فإفذذا
أذميتهكافوالمجاالتادجرل،كذلؾد هيترؾأ ػرانكاضػحانفيمػاتتعممػهالطالنػوكعمػىطنيعػوذلػؾ

التعمـ.

كمعأفاالتجاذاتتتمتعنددرمعدكؿمفال ناتإالأ هيمكفتعديمإاأكتغييرذانػالطرايؽ
سػػػػمكؾادجػػػػرلتذلػػػػؾدفمعظػػػػـكاإلجػػػػرا ات فسػػػػإاالتػػػػيتسػػػػتجدـفػػػػيتغييػػػػرأكتعػػػػديؿأ مػػػػاطال
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االتجاذاتذيأ ماطسمككيومكتسنوكمتعممومفالنييو،كمادامتكػذلؾفإإل إػاتجضػعلعمميػات
التغييركالتعديؿكل ماطالسمكؾادجرل.كتجتمؼالطرؽالمتنعوفيالتعمػيـأكالتعػديؿتنعػانلم ظػرة

الفمسطفيواإللىقضيوالتعمـعمكمان.

رؽأساسػػيويمكػػفاسػػتجدامإافػػيتعمػػيـأكتعػػديؿاالتجاذػػاتع ػػدالطالنػػاتكذ ػػاؾأرنػػعطػػ
ذي:الم حىالسمككي،الم حىالمعرفي،الم حىاالجتماعي،كالم حىاإل سا يةالتفاعمي(،سيتـ

(122-2115،120تساميممحـ،121-2116،121ةجامعوالددسالمفتكحو،ت اكلإاعمىال حكالتالي:
 (Behaviorist) :لسموكيالمنحى ا -0

يشػػتمؿذػػذاالم حػػىعمػػى ػػالثطػػرؽذػػي:طريدػػواإلشػػراطالكالسػػيكي،كطريدػػواإلشػػراط
اإلجرايي،كالطريدوالعدال يوةطريدوالحثكالتشجيعكاإلق اع(،كذلؾعمىال حكالتالي:

ؼ(فػيةالعػالـنػافمكClassical Conditionaing:طريقػة اإلشػراط الكالسػيكي )االرتبػاطي( -
تعمػػيـاالتجاذػػاتكتككي إػػاأفالكػػايفيميكػػؿإلػػىتعمػػيـالم يػػركرنػػطالم يػػرالطنيعػػينم يػػرات
أجػرلقرينػػوم ػػهأكشػػنيإونػػه،كنالتػػاليفػػإفالكػػايفيسػػتجيبنػػ فسادسػػمكبلمم يػػراتالشػػنيإو

حسػبذػذانالم يرالطنيعػيادكؿأكالمرتنطػونػه،كالدرينػوم ػه.كيمكػفتنػديؿاالتجػااالسػمني
الطريدػػوناسػػتنداؿالم يػػرادصػػمي،كالنػػدمػػفالت نيػػهإلػػىأفمػػرةكاحػػدةالتكفػػيلمػػتجمصمػػف
االتجاذػػاتالسػػمنيوكتعػػديمإا،نػػؿالنػػدمػػفتكػػرارذػػذاالعمميػػومػػراتمتتاليػػونحيػػثتتكلػػدع ػػد
االطالنػػواسػػتجاناتجديػػدةمجتمفػػوعػػفتمػػؾالتػػيأحػػد إاالم يػػرادصػػمي،كمػػف ػػـتعزيػػزذػػذ

 االستجاناتكمساعدةالطالنوعمىتعميمإا.

صػػاحبذػػذاال ظريػػوالعػػالـةسػػك ر(،كمفتػػاحذػػذاالطريدػػوذػػكمنػػدأ:طريقػػة اإلشػػراط اإلجرائػػي -
التعزيػزالػػذميشػػيرإلػػىأفاالسػػتجاناتالتػػييتنعإػػاتعزيػزمػػف ػػكعمػػايزيػػدمعػػدؿحػػدك إافػػي

رغػػبالمعممػػكففػػيتطكيرذػػاكتدكيتإػػاع ػػدالمسػػتدنؿ،كا طالقػػانمػػفذلػػؾفػػإفاالتجاذػػاتالتػػيي
تالميذذـذيتمؾالتييددمكفتعزيزانمف كعمانعدقيػاـالتالميػذنإػا،أمػااالتجاذػاتالتػيال
تعززفإ إاتميؿإلىاال طفا كالتالشيالتدريجي.فإذاكا تإحدلالطالناتقدطػكرتاتجاذػان

االتجاافماعمي اسكلتدديـمفرزاتم اسنونعػدكػؿإيجانيان حكادحيا ك رغبفيتدكيوذذا
استجانوتصدرعفذذاالطالنوذاتعالقوناالتجاا،أماإذاكا تقدطكرتاتجاذانسمنيان حك
ادحيا ك ريدأفيضعؼذذااالتجااكيتالشىفعمي اأف كقؼع إاالتعزيز،كقداليككفذلؾ

تهمفإنداؿذذااالتجااالسمنيكمايتعمؽنهمفسمكؾناتجااكحداكافيانإذالندفيالكقتذا
 إيجانيكتعزيزذذااالتجااالجديدحتىيدكلكيحؿمحؿاالتجااالسمنيالدديـ.

كتعتمػػدعمػػىإق ػػاعالمػػتعمـنتعػػديؿاتجاذاتػػهالسػػمنيوكاسػػتندالإاناتجاذػػات:الطريقػػة العقالنيػػة -
م طدػػيعدال ػيفػػيتعاممػهمػػعالمعػارؼ.كتػػزدادأذميػػوإيجانيػوعمػػىاعتنػارأفالمػػتعمـإ سػاف
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ذػػػػذاالطريدػػػػوكفاعميتإػػػػاإذاكا ػػػػتالعالقػػػػونػػػػيفالمعمػػػػـكطمنتػػػػهقايمػػػػوعمػػػػىاالحتػػػػراـالمتنػػػػادؿ
ق ػػػاعإـ كالتدػػػدير،حيػػػثيػػػتمكفالمعمػػػـع ديػػػذمػػػفم اقشػػػوطمنتػػػهحػػػكؿاالتجاذػػػاتاإليجانيػػػوكاا

تالتػػػييكتسػػػنإاالطمنػػػونإػػػذاالطريدػػػومػػػفأك ػػػرنضػػػركرةاكتسػػػانإاكتطكيرذػػػا،كت عػػػداالتجاذػػػا
االتجاذات ناتانكأقدرذاعمىمداكمواال طفا أكاالرتداد،كقديمجلالمعمـفيذػذاالطريدػوإلػى
استجداـعددمفادساليبلتحديؽذدفػه،م إػاعمػىسػنيؿالم ػاؿالم اقشػوكتعػدادمزايػاكفكايػد

ه،كالمجػػك إلػػىأسػػمكبالدصػػصكسػػردذاكأسػػمكبلعػػباالتجػػااالػػذميرغػػبتطػػكيرالػػدلطمنتػػ
اددكاركالتم يؿالذميجدالطمنوأ فسإـمشدكديفإليهنشكؿكنير.


 (Cognitive)المنحى المعرفي:  -4

است دأصحابكجإوال ظرالمعرفيوةنياجيه،نرك ر،كأكزكنػؿ(فػيتكػكيفاالتجاذػاتإلػى
فاعػؿفػينييتػه،كذػككػذلؾكػايفحػيعاقػؿيتميػزنددرتػهاالفتراضنلفاإل سافكايفحي شػطيت

عمػػػػىت ظػػػػيـالمعمكمػػػػاتفػػػػين يتػػػػهالمعرفيػػػػوكاسػػػػتغاللإافػػػػيتكػػػػكيفاآلرا كالمكاقػػػػؼمػػػػفادشػػػػيا 
كادحػداثتكلػذلؾفػػإفذػذاالم حػىيعتمػػدأساسػانعمػىمسػػاعدةالمػتعمـعمػىإعػػادةت ظػيـمعمكماتػػه

يـالن يوالمعرفيػوفػيضػك مػايسػتجدمػفمعمكمػاتحكلػه،حكؿمكضكعاالتجاا،كعمىإعادةت ظ
كيدتػرحأصػحابالم حػىالمعرفػيجطػكاتإجراييػومحػػددةتصػمحفػي ظػرذـلتعمػيـاالتجاذػاتكمػػا

يمي:
تحديداالتجااالم كمتعميمهأكتعديمه،سكا كافذلؾنالمالحظوالمناشػرةأكناسػتطالعاآلرا  -

 أكادساليباإلسداطيو.

 عيـاالتجاذاتاإليجانيوكذلؾنتعزيزالسمكؾالمرتنطنإاحاؿظإكراحتىيستدركي نت.تد -

نػػراز - عدػػدالمدار ػػونػػيفاالتجػػااالمرغػػكبكاالتجػػااغيػػرالمرغػػكب،كذلػػؾنػػذكرحسػػ اتادكؿكاا
 مساكئال ا يمفجالؿالم اقشاتكادسيموكادم مو.

أمنالمعمكمػػػاتكالحدػػػايؽالتػػػيتسػػػاعداعمػػػىتحميػػػؿتزكيػػػدالمػػػتعمـنالتغذيػػػوالراجعػػػوالإادفػػػو، -
 االتجااكالتعرؼعمىالعكامؿالتيتؤ رفيه.

كيؤكدذذاالم حػىعمػىأذميػوالتكقعػاتلمفػردفػيتكػكيفاالتجاذػاتكتعػديمإا،حيػثي دنػؿ
م إػاالمر عمىتعمـاالتجاذاتالتييعتددأ هسيككفلإاآ ارجيدةكقيمػوكنيػرةفػيحياتػهفيكػكف

اتجاذاتإيجانيو حكادشيا .

 (Social)المنحى االجتماعي:  -1

يػػرلأصػػحابذػػذاالم حػػىنػػلفاإل سػػافكػػايفحػػياجتمػػاعينطنعػػه،فإػػكيعػػيشفػػيجماعػػو
قكا ي إاكمعاييرذاكيتن ىقيمإاكمعتدداتإا،كيػزداداإل سػاففػيفعػؿذلػؾكممػا مػا يعت ؽدي إاكيحتـر



 11 

عمػػػهمػػػعذػػػذاالجماعػػػو،السػػػيماادشػػػجاصالمإػػػيمففيإػػػا،فإػػػكيطػػػكرمػػػفكتطػػػكر،كمػػػفجػػػالؿتفا
اتجاذاته حكالمجتمعك حكدي هكمعتدداتهكقيمهنمساعدةمفاآلجريفالذيفحكله.

كمفالعكمؿالمإموفيتككيفاالتجاذاتطنيعوالجماعوالتيي تميإليإااإل ساف،فاإل ساف
تغيرتمجمكعوادقراف،كذ اؾمؤسساتاجتماعيوك يرةلإادكرنارزي غيرمفاتجاذاتهكيعدلإاكمما

فػػيتكػػكيفكتعػػديؿاالتجاذػػات،عمػػىرأسذػػذاالمؤسسػػاتادسػػرةكالمدرسػػوكالمسػػجدكالتمفػػازككسػػايؿ
اإلعالـالمجتمفوفيالمجتمع.

جػريفكاإل سافالذميعػيشفػيجماعػوين ػياتجاذاتػهكيطكرذػامػفجػالؿمالحظػوادفػراداآل
فيذذاالجماعوكمحاكلوتدميػدمػايفعمكذػه،كذػذامػايطمػؽعميػهالػتعمـنالمالحظػوأكالػتعمـنػال مكذج

كالددكة.

كمػػػفذ ػػػافػػػإفالمعمػػػـيسػػػتطيعأفيسػػػاعدطمنتػػػهفػػػيتكػػػكيفاتجاذػػػاتإيجانيػػػو حػػػكادشػػػيا 
ؿ:كادشجاصكالمكاقؼكادحداثأكفيتعديؿاتجاذاتإـالسمنيو حكذامفجال

تكفيرالددكةالحس و:كذلؾنلفيككفالمعمـ فسه مكذجانحياني شاذدالطمنوسمككهكيتعممػكفم ػه -
 كيدمدك ه،إذأفاجتالؼقكؿالمعمـعففعمهكفيؿنعدـتدميدذذاالمعمـأكادجذنمايدكؿ.

جديػػدةتحمػػؿتغييػػرمجمكعػػوادقػػراف:التػػيتػػؤ رفػػيإكسػػابالطالػػباتجاذػػاتسػػمنيونمجمكعػػو -
اتجاذاتإيجانيو حكأمكرمعي و،ادمرالذميؤدمنشكؿتدريجيإلىاجتفا االتجاذاتالسمنيو

لىتطكيراتجاذاتإيجانيوندالنم إا.  كاا

الحػػػديثمػػػعالطمنػػػوعػػػف مػػػاذجمػػػفالشجصػػػياتالنػػػارزةفػػػيتػػػاري ادمػػػو،السػػػيماأكليػػػؾالػػػذيف -
عجابفيتضحياتإـكاتجاذاتإـحتىيحػاكؿالطمنػوتدميػديحترمإـالمجتمعكيتحدثنكؿتدديرك اا

 ذذااالتجاذاتكالسعيلتعديؿاتجاذاتإـالراذ ونحيثت سجـمعإا.


 (Interaction)المنحى اإلنساني )التفاعمي(:  -2

يطمػؽأحيا ػانعمػػىذػذاالم حػػىاسػـالم حػػىالتكػاممي،حيػثإ ػػهيسػت دعمػػىكافػوالمنػػادئ
مدعميإاالم احيال ال والساندو،كمػايسػت دعمػىالمنػادئكادسػسالتػييكتشػفإاكادسسالتيتعت

الفػػرد تيجػػوالجنػػرةالمناشػػرةفػػيالتعامػػؿمػػعادشػػجاصكادشػػيا كالحػػكادثالتػػيتسػػإـفػػيتكػػكيف
اتجاذػػاتالفػػرد حػػكذػػذاادشػػيا كادشػػجاصكالحػػكادثكمػػفادسػػاليبالتػػيقػػديمجػػلإليإػػاالمعمػػـ

تعتمددرجو جاحذذاالم حىعميإافيتعميـاالتجاذاتكتغييرذاأكتعديمإامايمي:كالتي
 االجتالطنال اسيسإؿعمىالطالناتفإـالمكاقؼكاآلرا كنالتاليتككيفاالتجاا. -

 الزياراتالميدا يولسماكفاد ريوكغيراد ريو. -

 سمعيوكالنصريوالمجتمفو.تم يؿاددكاركالمعبكاستجداـادجإزةكالكسايؿال -
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 م اقشوارتناطمكضكعاالتجاانحاجاتالطمنوكميكلإـكحياتإـالكاقعيو. -

جإكدالمعمـفيالشرحكالتكضيحدذميومكضكعاالتجاا،كضربادم مو. -

كن ػػػا نعميػػػهفػػػإفالناحػػػثقداسػػػتفادمػػػفالم ػػػاحيادرنعػػػوفػػػيتعمػػػيـكتعمػػػـاالتجاذػػػاتفػػػي
كاقػػػػؼالتعميميػػػػوأ  ػػػػا إعػػػػدادأكراؽالعمػػػػؿكتدػػػػديـاإلرشػػػػاداتكالتكجيإػػػػاتتصػػػػحيحاد شػػػػطوكالم

الم اسػػػنولممعمػػػـفػػػيدليػػػؿالمعمػػػـكفػػػيإعػػػدادمديػػػاساالتجػػػاانحيػػػثيلجػػػذنعػػػيفاالعتنػػػارجميػػػع
ال ظرياتككجإاتال ظرالمطركحوفيتعميـكتعمـاالتجاذاتماأمكفأ  ا تدريسالكحدة.

(Knapp, 1997, 27-28ة:م إاطرؽنعدةاالتجاذاتتغييريمكفأ هKnappك ابكيكضح
 التعزيزالمفظي. -

 لعباددكارالمضادة. -

 الم اظرة. -

 التزكدنمعمكماتجديدة. -

 تغييرعامؿمعيفمرتنطنمكضكعاالتجاا. -

 فإـالدكاعيالسيككلكجيولمتمسؾناتجاذاتمعي و. -

 كجكدالددكةكالم ؿ. -

 الممارسو. -


 التجاىات:أساليب قياس ا

ت عداالتجاذاتكسيموم اسنولتفسيرالسمكؾاإل سا يكالت نؤنه،كمفأنرزادساليبالتي
يستجدمإاالمعممكففيقياساتجاذاتطالنإـمإماكافمكضكعاالتجاا:االستنا ات،المدانالت

 فسػيكفأكالعامػؿالشجصيو،كالتداريرالتيتكتبعفسمكؾالطمنػوكتمػؾالتػييكتنإػاالمرشػدكفال
االجتمػػػػػاعيأكالمعمػػػػػـأكالمػػػػػدير،كالسػػػػػجالتالمدرسػػػػػيومػػػػػفعالمػػػػػاتكسػػػػػجالتدكاـكنطاقػػػػػات

شجصيوكغيرذا،كمفطرؽقياساالتجاذات:
 (Lekart)طريقة ليكرت:  -

ت عتنرمفأك ػرالطػرؽاسػتجدامانفػيقيػاساالتجاذػات،كيتكػكفالمديػاسالمن ػيعمػىذػذا
العناراتنعضإامؤيدكالنعضاآلجرمعارضله،كقديككفعدداالستجاناتالطريدومفعددمف

 ال يانةمكافؽ،غيػرمتلكػد،غيػرمكافػؽ(،كيسػمىمديػاس ال ػيالتػدريج،كأحيا ػانأجػرليكػكفعػدد
االسػػتجاناتجماسػػيانةمكافػػؽجػػدان،مكافػػؽ،غيػػرمتلكػػد،معػػارض،معػػارضنشػػدة(،كي سػػمىمديػػاس

قديككفعدداالستجاناتأك رمفذلؾ.جماسيالتدريج،ك
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كيطمػػبمػػفالطالػػبع ػػدتحديػػداسػػتجانتهعمػػىأمعنػػارةمػػفعنػػاراتالمديػػاسكضػػععالمػػو
(نجكارإحدلاالستجاناتالتيتعنرعفدرجوالرفضأكالمكافدوعمىمضمكفالعنارة.ة

تجػػػاانطريدػػػوكذ ػػػاؾنعػػػضالشػػػركطالتػػػيي نغػػػيمراعاتإػػػاع ػػػدإعػػػدادكتصػػػميـمديػػػاساال
ليكرتعمىال حكالتالي:

-11التكازفنيفالفدراتاإليجانيوكالسمنيولممدياس،كيدتػرحأفتكػكفالعنػاراتالسػمنيون سػنوة -
%(مفعناراتالمدياس،كأفتككفمكزعوعشكاييانفػيالمديػاسحتػىاليعػرؼالمسػتجيب51

 االتجااالعاـلممكضكعالمرادقياسه.

 صياغوعناراتالمدياسي نغيأفتككف:ع دكتانهأك -

 مكتكنونمغوسإموككاضحوالمع ى. -0

 غيرمصكغونالماضي. -2

 تحتكمعمىفكرةكاحدةنسيطوغيرمركنو. -1

 قصيرةنحيثالتزيدعفعشريفكممو. -1

 التعنرعفحديدوأكتفسرعمىشكؿحديدو. -5

 دايمان،أندان،..(.استجداـنعضالكمماتنحذرشديدم ؿ:فدط،إطالقان،جميع، -3

تعكستعريؼاالتجااالمرادقياسهنحيػثتتضػمفالمكك ػاتالفرعيػوةالمعرفيػو،الكجدا يػو، -6
 السمككيو(لالتجاا.

ةمػاذرإسػماعيؿ،أفتككفجمالناعتداديػو،ا فعاليػو،شػعكريوحسػبالمكضػكعالمػرادقياسػه. -1
 (2111،11تحامدعندالسالـزذراف،2111،15محبمحمكد،


 طريقة االتجاىات الموقفية: -

يتـإعدادذذاالمدياسعمىأساساستجداـالمكاقػؼالسػمككيو،حيػثي عػرضعمػىالطالػب
مددمػػوت طػػكيرعمػػىمكقػػؼسػػمككي ػػـ ال ػػونػػدايؿادكؿإيجػػانيكال ػػا يسػػمنيكال الػػثحيػػادم،

عػػػرؼعمػػػىالكيفيػػػوالتػػػيكي طمػػػبمػػػدالطالػػػباجتيػػػارالنػػػديؿالػػػذميتفػػػؽمػػػعمعتدداتػػػهكمشػػػاعرالمت
يتصرؼنإافيذذاالمكقؼ.

كيجدراإلشارةذ اإلػىأفقيػاساالتجاذػاتنإػذاالطريدػوالتػيتػـكضػعإالػفيكػكفدقيدػان
كماذكالحاؿم النفيقياستحصيؿعمميأكاديميع دالطمنػوأكقيػاسنعػضادمػكرالفيزياييػو

المديػػػاسكمػػػهيعتمػػػدعمػػػىمػػػدلصػػػدؽالطمنػػػوفػػػيالماديػػػوع ػػػدذـ،كذػػػذاأمػػػريتكقعػػػهالجميػػػعدف
اسػتجاناتإـ،ك حػػف عمػـأفالطمنػػوك يػرانمػػايحػاكلكفإجفػػا اتجاذػاتإـالفعميػػو حػكالمكاضػػيعحتػػى
نمعػػاييرالجماعػو،إضػػافوإلػىذلػؾفػػإفاالتجاذػاتليسػػت يظإػركانمظإػرالشػػجصالمتػزفالممتػـز
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ـلتطكرذاكظإكرذػافػيسػمكؾالطمنػو،نػؿإ إػاتحتػاجك تاجاتالتعمـادجرلمفحيثالزمفالالز
إلىكقتأطكؿنك يرمفذلؾممايع يأ  اقد ديساتجاذانلنعضالطمنو حكمكضكعمعػيفكال

يككفذذااالتجااقداكتمؿأكتطكرع دذؤال الطمنو.

والحاليػو،فدػدكحيثإفاتجااالطالنات حػكادحيػا ذػكأحػدالمتغيػراتالتانعػوفػيالدراسػ
قاـالناحثنإعدادمدايساالستجاناتال ال يػوعمػىطريدػوليكػرت،لديػاساتجاذػاتالطالنػات حػك

ادحيا .
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 تبار التحصيمي.إعداد االخ 
 .إعداد مقياس االتجاه 

 رابعًا: اختيار مجموعات البحث.

 خامسًا: التطبيؽ القبمي ألدوات البحث.

 سادسًا: تدريس وحدة قبيمة الحبميات.

 سابعًا: التطبيؽ البعدي ألدوات الدراسة.

 ثامنًا: المعالجات اإلحصائية.
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 إجراءات البحث

المسػتجدموفػيالنحػثكالتػيتتم ػؿفػيدليػؿالمعمػـحػثالنت اكؿذذاالفصؿعرضػانددكاتي

شػػارؾ،الجػػرايطالمفاذيميػػو،تػػدريس–زاكج–ككتػػابالطالنػػولػػنعضاسػػتراتيجياتالػػتعمـال شػػطةفكػػر
النحػػػثادقػػػراف(فػػػيتػػػدريسكحػػػدةقنيمػػػوالحنميػػػاتلمصػػػؼالحػػػادمعشػػػرعممػػػي،كمػػػايت ػػػاكؿأدكات

االتجػػاا.كمػػايتضػػمفعرضػػانلكيفيػػواجتيػػارمجمكعػػوالنحػػث،المتم مػػوفػػياجتنػػارتحصػػيمي،كمديػػاس
جػػرا اتالتطنيػػؽ،كيجتػػتـالفصػػؿنعػػرضلػػنعضالصػػعكناتالتػػيكاجإػػتالناحػػثجػػالؿ كمتغيراتػػه،كاا

مراحؿالدراسوكالتطنيؽككيفيوالتغمبعميإا.


 كتاب الطالبة:إعداد أواًل: 
تدريسكحدة"قنيموالحنميات"نلسمكبالتعم ـال شطفيضك االستراتيجياتالمحددةاستمـز

شػػػػارؾ"،كاسػػػػتراتيجيوالجػػػػرايطالمفاذيميػػػػو،كاسػػػػتراتيجيوتػػػػدريس–زاكج–كذػػػػي:اسػػػػتراتيجيو"فكػػػػر
عمػىفمسػفوالػتعمـال شػط،نحيػثتتػكافرفيإػااد شػطوالتػيتكػكف ادقرافتإعدادكحدةدراسيوتدػـك

نم انوالنديؿعفالكتابالمدرسي.

عادةصياغوالكحدةنحيثتتمشىمعأسمكبالتعمـال شط،كذلؾفيصكرةكتػابكقدتـإ
لمطالنو،مفجالؿالجطكاتالتاليو:

 تحميؿ محتوى الوحدة: -0
التػػييتضػػم إاالكتػػابالمدرسػػيفػػيضػػك أكجػػهالحنميػػاتقػػاـالناحػػثنتحميػػؿمحتػػكلكحػػدة

احػػػػثنتحديػػػػدكػػػػؿمكضػػػػكعمػػػػفالمكضػػػػكعاتالػػػػتعمـةالحدػػػػايؽ،المفػػػػاذيـ،التعميمػػػػات(،حيػػػػثقػػػػاـالن
المتضم ونالكحدة،كاستجالصكؿمفالحدايؽكالمفاذيـكالتعميماتفػيكػؿمكضػكععمػىحػدة،كقػد

حددتأكزافكؿمكضكعفيضك مايتضم همفحدايؽكمفاذيـكتعميمات.

حتػػكلنعػػدشػػإركلمتلكػػدمػػف نػػاتالتحميػػؿالػػذمتػػـالديػػاـنػػه،قػػاـالناحػػثنإعػػادةالتحميػػؿلمم
(حيثنمغت سنواالتفاؽScottتدرينانأك رمفمرة،كقدتنيف ناتالتحميؿةناستجداـمعادلوسككت

%ممايدؿعمى ناتالتحميؿ.11

 مبررات اختيار الوحدة: -4

تـتحديدأذميوالكحدةنال سنولممتعمـكنال سنولممجتمع،كالتطنيداتالحياتيولمكحػدة،فإػي
جصكصػػػيوفمسػػػطي يو،حيػػػثتػػػـذكػػػرنعػػػضادسػػػماؾكالزكاحػػػؼكال ػػػديياتكالطيػػػكرفػػػيتضػػػم ت
فمسطيف.
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 كماجا المحتػكللتعزيػزمفػاذيـسػاندوتعرفإػاالطػالبفػيمػداجؿسػاندومػفكتػبالعمػـك
لممرحموادساسيوكالتكسعفيذذاالمفاذيـتمشيانمعجطوالم إاجالفمسطي يالحديث.


 لوحدة:أىداؼ تدريس ا -1

تـتحديدأذداؼتػدريسالكحػدةمػفجػالؿتحميػؿالمحتػكلكدراسػوأذميػوالكحػدةكذلػؾفػي
ضك الحدايؽكالمفاذيـكالتعميماتالمتضم و.

كتعتنرادذداؼ دطوالندايوفيالتجطيطلمكحدةالدراسيو،كالإدؼالعاـمفالكحدةمعرفو
الحياتيػػوعمػػىالتحصػػيؿمػػدلفاعميػػواسػػتجداـنعػػضاسػػتراتيجياتالػػتعمـا ل شػػطفػػيتػػدريسالعمػػـك

كت ميواالتجاا حكادحيا فينعضمحافظاتغزة.

 وقد جاءت األىداؼ العامة لموحدة المقترحة )قبيمة الحبميات( عمى النحو التالي:
يتعرؼنعضصفاتالحنميات. -
 يميزنيفتحتقنايؿالحنميات. -

 كالعظميوكالنرمايياتكالزكاحؼ.يذكرالجصايصالعامولسسماؾالغضركفيو -

 يشرحسمكوعظميو،كضفدعانكيتعرؼتركينإاالجارجيكالداجمي. -

 يكضحطرؽالتكا رفيادسماؾ،كالنرماييات،كالزكاحؼ. -

 يتعرؼالت كعالحيكملنعضالفدارياتفيفمسطيف. -

الحنميات. -  يعرؼمفإـك

 يذكرأم موعمىأ كاعالزاحؼ. -

 ماؾ.يميزنيفأ كاعادس -

 يدارفنيفالزكاحؼكالنرماييات. -

 يص ؼالنرمايياتإلىرتنإا. -

 يعددأ ماطالسمكؾاالجتماعيفيالطيكر. -

 يعددنعضأ كاعالطيكرالمكجكدةفيفمسطيف. -

 يعددفكايدالريشفيالطيكر. -

 يدارفنيفادسماؾالغضركفيوكادسماؾالعظميو. -

 يشرحعمميوالتكا رفيادسماؾالعظميو. -

 يست تجنعضتكيفاتأجساـالطيكرلمطيراف. -

 يدترحتعريفانلمتكيؼ. -

 يص ؼال ديياتالمشيميوإلىرتنإاالرييسيو. -



 11 

 يعطيم االنعمىالحيكا اتالنرماييو. -

 يفسرقدرةالسمكوعمىالصعكدكالإنكطفيالما . -

 مي.يفسرقدرةالطيكرعمىالطيرافناستجداـادج حومست دانإلىمندأنرك  -

 يعطيم االنعمىسمسموغذاييومتكاممو. -

 ومف األىداؼ الوجدانية:
 يددرجإكدالعمما المجتصيففيتص يؼالكاي اتالحيو. -

 يستشعرعظموالجالؽفيكيفيوتكيؼالحيكا اتمعالظركؼالنيييوالمجتمفو. -

 يعنرعفاتجاذاتإيجانيواتجاامنحثادحيا . -


 بناء الوحدة: -2

الكحدةفيضك الفمسفوالتييدكـعميإاالتعمـال شطكفؽاالستراتيجياتالمجتارة،تـن ا 
كقػػدركعػػيأفتتضػػمفالكحػػدةمجمكعػػومػػفالمكاقػػؼالتعميميػػوالتػػيتسػػت دعمػػىقيػػاـالطالنػػونػػدكر
إيجانيفيعمميوالتعمـ،حيثيتضػمفكػؿمكقػؼتعميمػيمجمكعػومػفاد شػطوالتػيت اسػبكػؿ

وتعميميو.استراتيجي

 كتابة الوحدة: -3

فػػػػيضػػػػك أكجػػػػهالػػػػتعمـالمتضػػػػم ونالكحػػػػدة،كالتػػػػيتػػػػـالكصػػػػكؿإليإػػػػامػػػػفجػػػػالؿتحميػػػػؿ
المحتكل،تـتحديدالمحتكلالذمياليـمستكلالطالبفيذذاالمرحموالتعميميو،كقػدقػاـالناحػث

ابلمطالنػوفػيالكحػدةنكتانوالكحدةفيصػكرةمكاقػؼتعميميػونشػكؿمنػديينحيػثيتضػمفكػؿكتػ
مجمكعػػومػػفاد شػػطوقايمػػوعمػػىفمسػػفوالػػتعمـال شػػط،كطنيعػػوكػػؿاسػػتراتيجيومػػعااللتػػزاـنالمػػادة

الدراسيوالتيجا تفيكتابالكزارة.

 تحكيـ الوحدة: -4

تػػـعػػػرضكحػػدة"قنيمػػػوالحنميػػات"لمصػػػؼالحػػادمعشػػػرعممػػيةمصػػػاغوفػػيصػػػكرةأ شػػػطو
شػػارؾ"،الجػػرايط–زاكج–فوالػػتعمـال شػػطفػػياالسػػتراتيجياتاآلتيػػو:"فكػػرتعميميػػوقايمػػوعمػػىفمسػػ

كالترنيػػوكالعػػامميف المفاذيميػػو،تػػدريسادقػػراف(عمػػىمجمكعػػومػػفالمحكمػػيفمػػفأسػػاتذةكميػػاتالعمػػـك
نالحدؿالتعميمي،إلندا الرأمحكؿال داطالتاليو:

 مدلم اسنواد شطولمستكلالطالنو. -

 سنواد شطوالستراتيجياتالتعمـ.مدلم ا -

 مدلم اسنوادذداؼالتعميميولمحتكلالمادة. -
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 إعداد دليؿ المعمـ:ثانيًا: 
تـإعداددليؿالمعمـمعتمدانفيصياغتهعمىمصادرذي:

 االطالععمىالمراجعكالنحكثكالدراساتالساندوالتيت اكلتأدلوالمعمـ. -

إاالناحثلممحتكلالعمميلمكحدةالتدريسيوكالتيحددفيكػؿم إػاالدراسوالتحميميوالتيقاـن -
 أكجهالتعمـالمتضم وفيإامفالحدايؽكالمفاذيـكالتعميمات.

كقدأمكفلمناحثاتناعاآلتي:
االطػػالععمػػىالنحػػكثكالدراسػػاتالسػػاندوالتػػيت اكلػػتأدلػػوالمعمػػـكتحديػػدالن ػػكدالرييسػػيوفػػي -

 دليؿالمعمـ.

المحتػػػػكلالعممػػػػيلمكحػػػػدةالسػػػػتجالصأكجػػػػهالػػػػتعمـالمتضػػػػم ومػػػػفالحدػػػػايؽكالمفػػػػاذيـتحميػػػػؿ -
 كالتعميمات،كتحديدأكزافالمكضكعاتحتىيمكفتحديدجدكؿزم يلمكحدة.

تحديػػػػدادذػػػػداؼالتعميميػػػػولمكحػػػػدةكصػػػػياغوادذػػػػداؼفػػػػيضػػػػك الجكا ػػػػبالػػػػ الثةالمعرفيػػػػو، -
 اال فعاليو،ال فسحركيو(.

رالػػػػتعمـالمسػػػػتجدموفػػػػيكػػػػؿمكقػػػػؼتعميمػػػػيحتػػػػىيسػػػػإؿعمػػػػىالمػػػػتعمـسػػػػرعوتحديػػػػدمصػػػػاد -
 الحصكؿعميإا.

تحديػػداسػػتراتيجيوالتػػدريسالمسػػتجدموكتتضػػمفاد شػػطوالتػػيتػػتاليـكطنيعػػوكػػؿاسػػتراتيجيو -
شػػارؾ،أكالجػػرايطالمفاذيميػػو،أكتػػدريسادقػػراف(كػػؿاسػػتراتيجيوعمػػى–زاكج–ةسػػكا "فكػػر

 حدة.

ناحثأ هلكييمكفالكقكؼعمىمػدلتحديػؽادذػداؼمػفجػالؿاسػتراتيجيوالتػدريس،رألال -
النػػدأفيكػػكفذ ػػاؾتدػػكيـلكػػؿمكضػػكعدراسػػيأكمكقػػؼتعميمػػي،كفػػيال إايػػوتدػػكيـ إػػايي

لممكضكعاتنصفوعامو.

أساسػانكحيثإفالناحثقاـنتحميؿالكحدةالتدريسػيوك ظػرانإلػىأفالدراسػوالتجرينيػوتدػكـ
شػػػػارؾ،–زاكج–عمػػػىدراسػػػوفاعميػػػو ػػػالثاسػػػتراتيجياتمػػػفاسػػػتراتيجياتالػػػتعمـال شػػػطة"فكػػػر

الجرايطالمفاذيميو،تدريسادقراف(،لذلؾتـإعداد ػالثأدلػولممعمػـلتػدريسكحػدةقنيمػوالحنميػات
لمصؼالحادمعشرعممي،كيتجمصمحتكلكؿدليؿفياآلتي:


 المقدمة: -0

أذميػػوالمددمػػوفػػيأ إػػاتحػػددالفمسػػفوالتػػييدػػكـعميإػػاالػػدليؿ،كم إػػايتعػػرؼالمعمػػـترجػػع
عمى كعيوالفكرالترنكمالذماعتمدعميػهالػدليؿ،كتشػمؿالمددمػوالإػدؼمػفالػدليؿ، ػـالتعريػؼ

نالن كدالرييسيولمدليؿحيثيدرؾالمعمـم ذالندايوالصكرةالكميولمدليؿ.
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عمىأسػمكبالػتعمـال شػطأفيعكػسالمددمػوالفمسػفوفيالناحثرألكقد دليؿالمعمـالذميدـك
عميإاأسمكبالعرض،حيثتعتمدفكرةالتعمـال شطعمىجعؿالطالنومحكرعمميوالػتعمـ، التييدـك
كذلؾمفجالؿصياغوالمعمـلمجمكعومفاد شطويستطيعالطالػبمػفجاللإػانمفػرداأكنمسػاعدة

مػػػـاكتسػػػابالجنػػػراتالعمميػػػوالمطمكنػػػو،كقػػػدحػػػرصالناحػػػثعمػػػىتكحيػػػداد شػػػطوالتػػػيتمارسػػػإاالمع
طالنػػػاتالمجمكعػػػاتالتجرينيػػػو،كذلػػػؾلضػػػمافاكتسػػػابكػػػؿطالنػػػاتالمجمكعػػػاتالتجرينيػػػولمجنػػػرات
المتضػػم ونالكحػػدة،فػػيحػػيفتجتمػػؼاد شػػطوالتػػيتطنػػؽفيإػػاالطالنػػاتالحدػػايؽكالمفػػاذيـالمكتسػػنو

حسبطنيعوكجصايصكؿاستراتيجيومفاستراتيجياتالتعمـال شطالمجتارة.

 أىمية الوحدة: -4

حددالناحثأذميوالكحدةفيعدة داطحتىتساعدالمعمـعمىتحديؽادذػداؼالمرجػكة،
عمىأسمكبالتعمـال شط. كقدقاـالناحثنتحديدأذميوتدريسالكحدةفيدليؿالمعمـالذميدـك


 األىداؼ التعميمية العامة: -1

لعؿكعيالمعمـنلذداؼتدريسالكحػدةكقدرتػهعمػىتحديػدأذدافػهالتدريسػيوالجاصػونكػؿ
مكضػػػكعأمػػػرأساسػػػيلتحديػػػؽادذػػػداؼالعامػػػولتػػػدريسادحيػػػا ،كمػػػف ػػػـيتنػػػيفضػػػركرةكضػػػكح

ضػػركريولديامػػهنعمميػػوادذػػداؼالتعميميػػوالعامػػولمكحػػدةفػػيدليػػؿالمعمػػـلكػػيتكػػكف دطػػوندايػػو
التدريس،كقدركعيأ همػفالضػركرمتحديدإػاعػفطريػؽأسػمكبالػتعمـال شػط،لػذلؾتػـتحديػدذا

فيدليؿالمعمـ.

 توجييات لممعمـ بشأف تدريس الوحدة: -2

يعػػػدتزكيػػػدالمعمػػػـنالتكجيإػػػاتإزا تػػػدريسالكحػػػدةيعػػػدمػػػفادمػػػكرالإامػػػوحيػػػثيسػػػتطيع
يعممهقنؿالدياـنالتدريسأكأ  ا التدريس،كنعدالدياـنه.التعرؼعمىماي نغ

كقدركعيفيدليؿالمعمـأفيتـعرضالتكجيإاتالتيي نغيعمىالمعمـالعمؿنإاقنػؿ
كأ  ا الدياـناد شطوكنعدذا.


 عرض المواقؼ الخاصة: -3

الجكا بال الثفيمفالمعركؼأفكؿمكضكعدراسيلهأذدافهالجاصوالتيتتم ؿفي
ضػػك تصػػ يؼنمػػكـةالجا ػػبالمعرفػػي،اال فعػػالي،ال فسػػحركي(محصػػموتمػػؾادذػػداؼتعكػػسفػػي

مجمكعتإاادذداؼالتعميميوالجاصونالكحدة.
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 كقػػدقػػاـالناحػػثنتحديػػدادذػػداؼالجاصػػولكػػؿمكقػػؼتعميمػػيفػػيدليػػؿالمعمػػـالػػذميدػػـك
نميػػات"،كقػػدتضػػم تادذػػداؼالجكا ػػبالػػ الثةالمعرفيػػو،عمػػىالػػتعمـال شػػط،فػػيكحػػدة"قنيمػػوالح

اال فعاليو،ال فسحركيو(.

 مصادر التعمـ: -أ

مفالمعركؼأفعرضاددكاتكالكسايؿالتعميميونحيثتككفمرتنطونالمكقؼالتعميمػي
امإا.أكالمكضكعالدراسي،يعػدأمػرانمفيػدانلممعمػـحيػثيسػإؿعميػهسػرعوالحصػكؿعميإػاكاسػتجد

عمػػىأسػػػمكبالػػتعمـال شػػػط، كلدػػدقػػاـالناحػػػثفػػيكػػؿمكقػػػؼتعميمػػيفػػػيدليػػؿالمعمػػـالػػػذميدػػـك
نعرضنعضاددكاتكالكسايؿالالزمولس شطو،حتىيككفلدلالمعمـالفرصوالمتاحولتحديدذا

كمحاكلوتكفيرذا.

 استراتيجية التدريس: -ب

ةفػيكػؿدليػؿعمػىحػدةحيػثتػـإعػدادحددالناحثاسػتراتيجيوعػرضمكضػكعاتالكحػد
 الثأدلولممعمـحسػباالسػتراتيجيوالتػييػتـدراسػتإاكتشػترؾذػذااددلػوةكػذلؾأدلػوالطالنػوفػي
كؿاستراتيجيو(فيالجز ادكؿم إاكالجاصناكتسابالطالناتلممفاذيـادساسيولمكحدة،كتتميز

اذيـالمتعممػػو،ففػػيدليػػؿالمعمػػـالدػػايـعمػػىاسػػتراتيجيوذػػذااددلػػوفػػيمرحمػػوتطنيػػؽالطالنػػاتلممفػػ
شارؾ(يعتمدالدليؿنشكؿأساسيعمىفمسفوالتعمـال شطفيجعؿالطالنومحكر–زاكج–ةفكر

العمميػػػوالتعميميػػػو.كفػػػيدليػػػؿالمعمػػػـالدػػػايـعمػػػىاسػػػتراتيجيوجػػػرايطالمفػػػاذيـيحتػػػكمالػػػدليؿعمػػػى
الطالنػػومػػفجاللإػػاالمفػػاذيـكالتعميمػػاتالمطمكنػػوناإلضػػافوإلػػىاد شػػطوادساسػػيوالتػػيتكتسػػب

رسػػـجريطػػوالمفػػاذيـ.كفػػيدليػػؿالمعمػػـالدػػايـعمػػىاسػػتراتيجيوتػػدريسادقػػرافيحتػػكمالػػدليؿعمػػى
اد شػػطوادساسػػيوالتػػيتكتسػػبالطالنػػومػػفجاللإػػاالمفػػاذيـكالتعميمػػاتالمطمكنػػوناإلضػػافوإلػػى

ف.أ شطوتدريسادقرا

 التقويـ: -ج

التدكيـنمفإكمهالمعركؼعمميوتشجيصيوتإػدؼإلػىالكشػؼعػفمػكاطفالضػعؼكالدػكة
ككذلؾعمميوعالجيػوتإػدؼإلػىتػدعيـمػكاطفالدػكة،كمعالجػومػكاطفالضػعؼ،كلدػدقػاـالناحػث

.نتحديدنعضادسيموالتدكيميوالتيتإدؼإلىتدكيـادذداؼالجاصوفيكؿمكقؼتعميمي
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 ثالثًا: إعداد أدوات البحث:
 إعداد االختبار التحصيمي: -0

النحثقياستحصيؿالطالناتفيمكضكعاتكحدة"قنيموالحنميػات"،كلتحديػؽذلػؾذدؼ
تـإعداداجتنارتحصيميفيالكحدة،كقداجتارالناحثأسيمواالجتناراتالمكضكعيو ظرانإلىأ ه

مسػػتكياتالطالنػػات.كقػػداجتيػػرتمفػػرداتاالجتنػػارمػػف ػػكعيمكػػفصػػياغتإانحيػػثت اسػػبجميػػع
كقدتـتحديدعػدد،االجتيارمفمتعددحيثت تديالطالنواإلجانوالمطمكنومفنيفعدةاجتيارات

(مفردة.51مفرداتاالجتنارفية

 خطوات بناء االختبار:
 تحديد المادة الدراسية: -0

".كع"قنيموالحنمياتمكضالجامسوحيثاجتارالناحثالكحدة
:اليدؼ مف االختبار( 0

يإػػدؼاالجتنػػػارإلػػػىالتعػػػرؼعمػػػىمػػػدلاكتسػػابطالنػػػاتالصػػػؼالحػػػادمعشػػػرلممعرفػػػو
 ."قنيموالحنمياتالعمميوفيكحدة"

 
 فقرات االختبار:  صياغة( 4

دحيث(ن داناجتياريانمف كعاالجتيارمفمتعد51قاـالناحثنن ا االجتنارالمككفمفة
يتككفالسؤاؿمفمددموكأرنعندايؿكاحدم إايم ؿاإلجانػوالصػحيحوكقػدصػيغتن ػكداالجتنػار

نحيثكا تتراعيادمكرالتاليو:
تتككفكؿفدرةمػفجػزيييف:المددمػوكتطػرحالمشػكموفػيالسػؤاؿ،كقايمػومػفالنػدايؿعػددذا -0

أرنعومفني إانديؿكاحدصحيحفدط.
 اإلجانوالصحيحومفنيفالندايؿنلسمكبعشكايي.تـتكزيعمكقع -2

 تـكضعالع اصرالمشتركوفيالندايؿفيمددموالفدرة. -1

 تكازفالندايؿادرنعومفحيثالطكؿكدرجوالتعديد. -1

 محتكلالن كداالجتناريوتراعيالدقوالعمميوالمغكيو. -5

 الن كدكاضحوكمحددةكجاليومفالغمكض. -3

 جتنارملممستكلالزم يكالعدميلمطالنات.م اسنوالن داال -6

 الندايؿكاضحوكمتجا سومعالمددمو. -1

 ةأ،ب،ج،د(.(أماالندايؿتلجذالترقيـ،....0،2،1ةالن كداالجتناريوتلجذادرقاـ -1
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 وضع تعميمات االختبار: (1
تإدؼشػرحفكػرةنعدتحديدعددالفدراتكصياغتإاقاـالناحثنكضعتعميماتاالجتنارالتي

 يمي:مااالجتنارتعميماتممك وكقدراعالناحثع دكضعصكرةأنسطفياالجتنارعمىاإلجانو

نيا اتجاصونالطالنوكذياالسـكالشعنوكالمدرسو. -
 :عددالفدراتكعددالندايؿ.تعميماتجاصونكصؼاالجتناركذي -

 ديؿالصحيحفيالمكافالم اسب.تعميماتجاصوناإلجانوعفجميعادسيموككضعالن -

 (.01ةإعدادمفتاحاإلجانولالسترشادنهع دتصحيحاالجتنارممحؽرقـ -



 الصورة األولية لالختبار: (2
(فدرة51فيضك ماسنؽتـإعداداجتنارالتحصيؿفيصكرتهادكليو،حيثاشتمؿعمىة

نػػوفدػػراتاالجتنػػارتػػـعرضػػهعمػػىلج ػػومػػفلكػػؿفدػػرةأرنػػعنػػدايؿكاحػػدم إػػافدػػطالصػػحيح،كنعػػدكتا
جػػرا التعػػديالت،(0ةممحػػؽرقػػـ،المحكمػػيفمػػفذكماالجتصػػاص كتػػـادجػػذنػػ رايإـكمالحظػػاتإـكاا

 :الم اسنوكأذـال داطالتيتـأجذآرا المحكميففيإاذي
عددن كداالجتنار. -
 مدلتم يؿفدراتاالجتنارلسذداؼالمرادقياسإا. -

 يوفدراتاالجتنارلمحتكلالكحدة.مدلتغط -

 مدلصحوفدراتاالجتنارالمغكيوكالعمميو. -

 مدلدقوالندايؿلكؿفدرةمففدراتاالجتنار. -

 مدلم اسنوفدراتاالجتنارلمستكلالطالنات. -

 إمكا يوالحذؼكاإلضافو. -

عػػادةصػػياغتإالتصػػنحأك ػػرك - ضػػكحان،كقػػدأشػػارنعػػضالمحكمػػيفإلػػىتعػػديؿنعػػضالفدػػراتكاا
ضافوالندايؿاد سب.  كحذؼكاا

 

 تجريب االختبار:( 3
(طالنومػفمجتمػعالدراسػو11االجتنارعمىعي واستطالعيوتكك تمفةنتطنيؽالناحثقاـ

:جارجالعي ونحيثتككفقددرستمكضكعقنيموالحنميات،كذدفتالعي واالستطالعيوإلى
ناته.التلكدمفالصدؽالداجمياالجتنارك  -
تحديدالزمفالذمتستغرقهإجانواالجتنارع دتطنيدهعمىعي هالنحثادساسيو. -
 تحميؿفدراتاالجتنارإليجادمعامؿالصعكنوكالتمييز. -
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 حساب زمف االختبار: (4
تـحسابزمفتلديوالطالناتلالجتنػارعػفطريػؽالمتكسػطالحسػانيلػزمفتدػديـطالنػات

(دقيدػػػوكذلػػػؾ11ةالمػػػدةالزم يػػػوالتػػػياسػػػتغرقتإاالطالنػػػاتيسػػػاكمتو،فكا ػػػالتجرنػػػواالسػػػتطالعي
:نتطنيؽالمعادلوالتاليو



 =زمفإجانواالجتنار
 (11ةالنال عددذفإجانوجميعالطالناتزمف

(11ةالطالناتعدد


 تصحيح أسئمة االختبار: (5
(SPSSالطالنػػػاتفػػػينر ػػػامجةتػػػـتصػػػحيحاالجتنػػػارنالحاسػػػكب،حيػػػثتػػػـتفريػػػ إجانػػػات

اإلحصايي،كتـمفجاللهتطنيؽاإلحصا اتالالزمولذلؾ،نحيثتحصػؿالطالنػوعمػىدرجػوكاحػدة
لكؿسػؤاؿفػيحػاؿكػكفاإلجانػوصػحيحو،كنػذلؾتكػكفالدرجػوالتػيتحصػؿعميإػاالطالنػومحصػكرة

(درجو.51-نيفةصفر


 :  صدؽ االختبار
مف2101،135ةيعرؼأنكعالـ التي جرجنإا الصدؽنل ه"االستدالالتالجاصو )

حيثم اسنتإا،كمع اذاكفايدتإا"لذلؾفإفالصدؽينيفمدلصالحيواستجداـدرجاتالمدياس
 فيالدياـنتفسيراتمعي و،كقدتلكدتالناح ومفصدؽاالجتنارنالطرؽالتاليو:

 
 : صدؽ المحكميف -أ

الناحػثنػالتحدؽمػفصػدؽاالجتنػارعػف،كقػاـرمػاكضػعلدياسػهيدصدنهأفيديساالجتنػا
را ذػػـآإلنػػدا العمػػـككمعممػػيمػػكجإيمػػفكمجمكعػػوكالمجتصػػيفالجنػػرا مػػفمجمكعػػوعمػػىعرضػػهطريػػؽ

(،حيثتـإجرا التعديالتالالزموفيضك ذلؾكماتـتكضيحهساندان.2ةكمدترحاتإـممحؽ


 Internal Consistency Valifity) ):  صدؽ االتساؽ الداخمي -ب

يدصدنصدؽاالتساؽالداجميقكةاالرتناطنيفدرجاتكؿمجاؿكالدرجوالكميولالجتنار،
 ككذلؾدرجوارتناطكؿفدرةمففدراتاالجتنارنالدرجوالكميولممجاؿالذمت تميإليه.

: ) قبيمة الحبميات( معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة والدرجة الكمية الختبار التحصيؿ -0
لددقاـالناحثنحسابمعامؿاالرتناطنيفكؿفدػرةمػففدػراتاالجتنػارمػعالدرجػوالكميػو

:(2،1ةكذيكمايكضحإاالجداكؿ
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 (4)رقـ جدوؿ 
  معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة والدرجة الكمية الختبار التحصيؿ لفقرات مستوى التذكر

 

 مستوى التذكر

 مستوى الداللة معامؿ االرتباط السؤاؿ رقـ مستوى الداللة معامؿ االرتباط السؤاؿ رقـ

0.01دالوع د0.71 0.0528غيردالوع د 0.02 1
0.01دالوع د0.73 0.0130دالوع د 0.51 3
0.05غيردالوع د0.11 0.0535غيردالوع د 0.05 4
0.01دالوع د0.45 0.0536دالوع د 0.33 5
0.05غيردالوع د0.21 0.0537غيردالوع د 0.07 6
0.01دالوع د0.69 0.0138دالوع د 0.41 9
0.01دالوع د0.53 0.0139دالوع د 0.43 14
 0.05غيردالوع د 0.23 41 0.01دالوع د 0.59 17
 0.01دالوع د 0.63 42 0.05دالوع د 0.35 19
 0.05غيردالوع د 0.16 43 0.01دالوع د 0.44 20
 0.01دالوع د 0.61 46 0.01دالوع د 0.60 21
 0.01دالوع د 0.47 48 0.01دالوع د 0.51 26
  0.01دالوع د 0.63 27



2ةيتضحمفجدكؿ فدرات( الكميوارتناطانمستكلالتذكرأفمعظـ مرتنطومعالدرجو
،0،1،3رقاـة(عداالفدراتالتيتحمؿاد1010،1015وةداالنداللوإحصاييوع دمستكمدالل

(،كذذايدؿعمىأفاالجتناريمتازناالتساؽالداجميلمجالإا.15،16،10،11


 (1)رقـ جدوؿ 
 معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة والدرجة الكمية الختبار لفقرات مستوى الفيـ

 

الفيـمستوى   

 مستوى الداللة الرتباطامعامؿ  السؤاؿ رقـ ى الداللةمستو  معامؿ االرتباط السؤاؿ رقـ

0.01دالوع د0.50 0.0525دالوع د 0.37 2
0.01دالوع د0.71 0.0529غيردالوع د 0.23 7
0.01دالوع د0.45 0.0131دالوع د 0.40 8
0.01دالوع د0.49 0.0532دالوع د 0.36 10
0.05دالوع د0.38 0.0533غيردالوع د 0.25 11
0.01دالوع د0.66 0.0534دالوع د 0.35 12
 0.05دالوع د 0.45 40 0.01دالوع د 0.58 13
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 0.01دالوع د 0.63 44 0.01دالوع د 0.52 15
 0.01دالوع د 0.56 45 0.05دالوع د 0.37 16
 0.01دالوع د 0.45 47 0.01دالوع د 0.41 18
 0.05غيردالوع د 0.13 49 0.01دالوع د 0.44 22
 0.01دالوع د 0.48 50 0.01دالوع د 0.49 23
  0.01دالوع د 0.61 24



مرتنطومعالدرجوالكميوارتناطانداالنمستكلالفإـأفمعظـفدرات(1ةيتضحمفجدكؿ
(،6،00،11رقاـةحمؿاد(عداالفدراتالتيت1010،1015ةداللوإحصاييوع دمستكمداللو

كذذايدؿعمىأفاالجتناريمتازناالتساؽالداجميلمجالإا.


 :معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة والدرجة الكمية لمجاليا الختبار التحصيؿ ) قبيمة الحبميات( -4

لددقاـالناحثنحسابمعامؿاالرتناطنيفكؿفدػرةمػففدػراتاالجتنػارمػعالدرجػوالكميػو
جالإاكذيكمايكضحإاالجداكؿالتاليو:لم

 

 (2)رقـ جدوؿ 
  معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة والدرجة الكمية لمجاليا في اختبار التحصيؿ لمستوى التذكر

 

 مستوى التذكر

 مستوى الداللة معامؿ االرتباط السؤاؿ رقـ مستوى الداللة معامؿ االرتباط السؤاؿ رقـ

0.01دالوع د0.73 0.0528غيردالوع د 0.02 1
0.01دالوع د0.71 0.0130دالوع د 0.56 3
0.05غيردالوع د0.05 0.0535غيردالوع د 0.06 4
0.01دالوع د0.49 0.0536دالوع د 0.38 5
0.05غيردالوع د0.20 0.0537غيردالوع د 0.06 6
0.01دالوع د0.69 0.0138دالوع د 0.48 9
0.01دالوع د0.55 0.0139دالوع د 0.45 14
 0.05غيردالوع د 0.20 41 0.01دالوع د 0.62 17
 0.01دالوع د 0.70 42 0.05دالوع د 0.37 19
 0.05غيردالوع د 0.26 43 0.01دالوع د 0.46 20
 0.01دالوع د 0.61 46 0.01دالوع د 0.61 21
 0.01دالوع د 0.44 48 0.01دالوع د 0.62 26
  0.01دالوع د 0.67 27
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1ةيتضحمفجدكؿ داالن( ارتناطان لمجالإا الكميو الدرجو مع الفدراتمرتنطو أفمعظـ
،0،1،3،15رقاـة(عداالفدراتالتيتحمؿاد1010،1015داللوإحصاييوع دمستكمداللوة

تازناالتساؽالداجميلمجالإا.(،كذذايدؿعمىأفاالجتناريم16،10،11


 (3)رقـ جدوؿ 
 معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة والدرجة الكمية لمجاليا في اختبار التحصيؿ لمستوى الفيـ

 

 الفيـ
 مستوى الداللة معامؿ االرتباط رقـ السؤاؿ مستوى الداللة معامؿ االرتباط رقـ السؤاؿ

0.01دالوع د0.52 0.0125دالوع د 0.46 2
0.01دالوع د0.74 0.0529غيردالوع د 0.29 7
0.01دالوع د0.53 0.0131دالوع د 0.44 8
0.01دالوع د0.54 0.0532دالوع د 0.38 10
0.01دالوع د0.42 0.0533غيردالوع د 0.29 11
0.01دالوع د0.67 0.0534دالوع د 0.37 12
 0.05دالوع د 0.39 40 0.01دالوع د 0.59 13
 0.01دالوع د 0.65 44 0.01دالوع د 0.55 15
 0.01دالوع د 0.53 45 0.05دالوع د 0.38 16
 0.01دالوع د 0.44 47 0.01دالوع د 0.46 18
 0.05غيردالوع د 0.08 49 0.01دالوع د 0.43 22
 0.01دالوع د 0.49 50 0.01دالوع د 0.58 23
    0.01دالوع د 0.63 24



5ةيتضحمفجدكؿ داالن( ارتناطان لمجالإا الكميو الدرجو مع الفدراتمرتنطو أفمعظـ
(،6،00،11رقاـة(عداالفدراتالتيتحمؿاد1010،1015داللوإحصاييوع دمستكمداللوة

كذذايدؿعمىأفاالجتناريمتازناالتساؽالداجميلمجالإا.


 الرتباط بيف كؿ مجاؿ مع الدرجة الكمية الختبار التحصيؿ: معامؿ ا -1

لددقاـالناحثنحسابمعامؿاالرتناطنيفكؿمجاؿمفمجاالتاالجتنارمعالدرجوالكميػو
:(3كذيكمايكضحإاالجدكؿرقـة
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 (4)رقـ جدوؿ 
 ةمعامالت االرتباط بيف كؿ مجاؿ مع الدرجة الكمية الختبار المفاىيـ العممي

 

 مستوى الداللة معامؿ االرتباط مع الدرجة الكمية المجاؿ

 1010دالوع د 1015 تذكر

 1010دالوع د1013 فيـ



(أفجميػػػعمعػػػامالتاالرتنػػػاطنػػػيفكػػػؿمجػػػاؿكالدرجػػػوالكميػػػو3كيتضػػػحمػػػفالجػػػدكؿرقػػػـة
(.1010لالجتناردالوإحصاييانع دمستكلداللوة



 ( (test Reliabilityحساب ثبات االختبار:
يعػػرؼال نػػاتنل ػػهدقػػوالمديػػاسأكاتسػػاقه،حيػػثيعتنػػرالمديػػاس انتػػانإذاحصػػؿ فػػسالفػػرد
عمى فسالدرجػوأكدرجػوقرينػوم إػافػي فػساالجتنػارأكمجمكعػاتمػفأسػيمومتكافيػوأكمتما مػو

.(2101،110عالـ،أنكةع دتطنيدهأك رمفمرة

نعدإعداداالجتنارقػاـالناحػثنتطنيػؽاالجتنػارعمػىفل ناتاالجتناركلددتـالتلكدنطريدتي
الحػادمعشػركاجتيػركامػفجػارجعي ػوالدراسػو،الصػؼطالنػاتمػفطالنػو(11ةقكامإػااستطالعيوعي و

(.20ةحيثتـتددير ناتاالجتنارناستجداـطريدوالتجزيوال صفيوكمعامؿككدرريتشاردسكف
 ة جتماف لالبعاد والتجزئة لمدرجة الكمية:: طريق أوالً 

تػػـاسػػتجداـحسػػاب نػػاتاالجتنػػارنعػػدتجرينػػهعمػػىعي ػػواسػػتطالعيومػػفمجتمػػعالدراسػػونمػػ 
(طالنػػومػػفطالنػػاتالصػػؼالحػػادمعشػػر،حيػػثقػػاـنحسػػابمعامػػؿارتنػػاطنيرسػػكفنػػيف11عػػددذاة

:(يكضحذلؾ6ةرقـكالجدكؿ،نراكفالفدرات، ـقاـنتصحيحمعامؿاالرتناطنمعادلوسنيرماف
 
 (5)رقـ جدوؿ 

 معامؿ الثبات الختبار التحصيؿ
 

 قيمة معامؿ الثبات عدد الفقرات معامؿ الثبات المجاؿ

 250.77 معامؿجتماف تذكر
 250.73 معامؿجتماف فإـ

500.80معامؿالتجزيوال صفيوالمجمكع


(كذػػذاالدػػيـتػػدؿعمػػىأفاالجتنػػار1011=ةيتضػػحمػػفالجػػدكؿأعػػالاأفمعامػػؿال نػػات
يتميزن ناتمرتفع.
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 (Richardson and Kuder) 40ريتشارد سوف  -طريقة كودر :ثانياً 
،كذلػؾإليجػادمعامػؿ نػاتاالجتنػار،حيػثحصػؿ20لدداستجدـالناحثطريدوككدرريتشارد

ارككػؿطندػانلممعادلػوالتاليػوكمػايكضػحإالمدرجػوالكميػولالجتنػ20عمىقيمػومعامػؿكػكدرريتشػاردسػكف
(:6جدكؿرقـة

(2111،211ةالم يزؿ،[2ـ(/ؾع-ةـةؾ-0(]0-ةؾ/ؾ=20ر
ف:إحيث

(20ةمعامؿككدرريتشاردسكف40ر:التنايف4ع :عددالفدراتؾ:المتكسطـ
 

 (6)رقـ  جدوؿ
 الختبار التحصيؿ في مادة االحياء وابعاده 40 قيمة معامؿ ريتاردسوف

 

 40قيمة كودر ريتشاردسوف التبايف المتوسط الدرجة المجاؿ

 0.77 18.74 18.42 25 تذكر
 0.83 23.77 18.26 25 فإـ

 0.89 78.01 36.68 50المجمكع


و(كذيقيم1011(لالجتنارككؿكا تة20ةيتضحمماسنؽأفمعامؿككدرريتشاردشكف
الدراسو.مجمكعوتطميفالناحثإلىتطنيؽاالجتنارعمى

كنذلؾتلكدالناحثمفصدؽك ناتاجتنػارالتحصػيؿ،كأصػنحاالجتنػارفػيصػكرتهال إاييػو
(فدرة.11مكك انمفة


 تحميؿ نتائج االختبار: -6
 حساب معامالت الصعوبة والتمييز: -   

مؿتمييزلكؿفدرةمففدراتاالجتنارقاـكلكييحصؿالناحثعمىمعامؿصعكنوكمعا
%(مفمجمكعالطالنات،كذفالطالنات26نتدسيـالطالناتإلىمجمكعتيفمجمكعوعمياضمتة

ضمتة د يا كمجمكعو االجتنار، في الدرجات أعمى عمى حصمف مجمكعو26المكاتي مف )%
(1كؿمجمكعوة عددطالناتالطالناتالمكاتيحصمفعمىأد ىالدرجاتفياالجتنار،كقدنم

طالنات.
 

 : درجة صعوبة كؿ فقرة مف فقرات االختبار -أ
:التاليوالمعادلوناستجداـجتناراالفدراتنحسابدرجوصعكنوكؿفدرةمفالناحثقاـحيث
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 =درجوالصعكنولمفدرة
 المجمكعوالد يارعدداإلجاناتالصحيحوفيعدداإلجاناتالصحيحوفيالمجمكعوالعميا

 عددادفرادفيالمجمكعتيف



لفدراتاالجتنارذكحذؼالفدراتالتيتدؿدرجو الصعكنو ككافالإدؼمفحسابدرجو
(2111،061ةأنكدقو،.0,80)ةأكتزيدعف،0,20)ةسإكلتإاعف



 معامؿ تمييز كؿ فقرة مف فقرات االختبار. -ب
يزكؿفدرةمففدراتاالجتنارنالمعادلوالتاليو:حيثقاـالناحثنحسابمعامؿتمي



 =معامؿالتمييز
 عدداإلجاناتالصحيحوفيالمجمكعوالد يا-فيالمجمكعوالعمياعدداإلجاناتالصحيحو

  صؼعددادفرادفيالمجمكعتيف



مؿككافالإدؼمفحسابمعامؿالتمييزلفدراتاالجتنارذكحذؼالفدراتالتييدؿمعا
.(2111،062،ةأنكدقود إاتعتنرضعيفو0,20)ةتمييزذاعف



 
 (7)رقـ جدوؿ 

 حساب درجة صعوبة وتمييز كؿ فقرة مف فقرات اختبار التحصيؿ
 

 التذكر
 رقـ السؤاؿ

معامؿ 
 الصعوبة

معامؿ 
 التمييز

 الفيـ
 رقـ السؤاؿ

معامؿ 
 الصعوبة

معامؿ 
 التمييز

1 1.00 0.0 26 0.56 0.88 
2 0.77 0.38 27 0.69 0.37 
3 0.69 0.63 28 0.69 0.63 
4 0.94 0.13 29 0.63 0.75 
5 0.77 0.38 30 0.63 0.75 
6 1.00 0.0 31 0.69 0.37 
7 0.94 0.13 32 0.63 0.75 
8 0.67 0.38 33 0.69 0.38 
9 0.69 0.63 34 0.69 0.63 
10 0.63 0.37 35 0.31 -0.12 
11 0.81 0.25 36 0.69 0.63 
12 0.75 0.50 37 0.88 0.25 
13 0.69 0.63 38 0.56 0.88 
14 0.75 0.50 39 0.75 0.25 
15 0.75 0.50 40 0.50 0.75 
160.69 0.63 41 0.88 0.25 
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17 0.75 0.50 42 0.44 0.88 
18 0.69 0.63 43 0.38 0.25 
190.69 0.38 44 0.75 0.50 
20 0.69 0.63 45 0.69 0.63 
210.63 0.75 460.44 0.88 
220.69 0.63 470.38 0.50 
230.75 0.50 480.31 0.63 
240.69 0.63 490.50 0.25 
250.75 0.50 50 0.56 0.88 
 0.50 0.70 فيـ 46. 0.69 تذكر

  0.48 0.69 الدرجة الكمية


كعميػهتضحمفالجدكؿالسانؽأفمعامالالصعكنوكالتمييزكا ػام اسػنيفلمعظػـالفدػرات،كي
تػػـقنػػكؿمعظػػـفدػػراتاالجتنػػار،حيػػثكا ػػتفػػيالمسػػتكلالمعدػػكؿمػػفالصػػعكنوكالتمييػػزكمػػاقػػررا

،0،1،3،6،00،15المجتصكففيالدياسكالتدكيـ،كتػـحػذؼالفدػراتالتػيكا ػتغيػرم اسػنوة
16،10،11.)



 التحصيؿ: الصورة النيائية الختبار
الناحثمفصدؽك نات تلكد اجتنارالتحصيؿ،كفيضك أرا المحكميفأصنحكنعد
مف يتككف ال إاييو صكرته في ة11ةاالجتنار رقـ ممحؽ فدرة، مستكيات01( عمى مكزعو )

تذكر،فإـ(.ةادذداؼ


 مقياس االتجاه نحو مادة األحياء: -4
 تـ إعداد مقياس االتجاه وفقًا لمخطوات التالية: 

المتعمدونالمكضكع.االطالععمىالدراساتالساندو -0
االطالععمىكتبالم ػاذجالمدرسػيوفػيمراحػؿكاالطالععمىالمراجعذاتالعالقونالمكضكع، -2

 التعميـادساسي.

 تحديدادنعادالرييسيوالتيسين ىمدياساالتجاان ا نعميإا. -1

 تحديدجدكؿالمكاصفات. -1

 كتانومجمكعومفالفدرات. -5

كػػا كاعنػػارةعػػفكحػػكمػػادةادحيػػا عمػػىمجمكعػػومػػفالمحكمػػيفعػػرضفدػػراتمديػػاساالتجػػاا  -3
(،كمجمكعػػػومػػػفمػػػكجإي2مجمكعػػػومػػػفأعضػػػا الإييػػػوالتدريسػػػيوفػػػيالجامعػػػاتالفمسػػػطي يوة

، فيكزارةالترنيوكالتعميـكمدرسياالعمـك  .(2،كتـذكرأسما المحكميففيممحؽةلعمـك
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تػػـكضػػعالصػػكرةال إاييػػولمديػػاساالتجػػاا حػػكمػػادةنعػػداالطػػالععمػػىآرا السػػادةالمحكمػػيف، -6
.(01ادحيا ،كمايتضحفيممحؽة

 

 (01جدوؿ رقـ )
 مواصفات مقياس االتجاه نحو مادة األحياء

 

 الوزف النسبي المجموع أرقاـ العبارات السالبة العبارات الموجبة ـأرقا أبعاد المقياس
%6،211،00،02،01،05621طنيعومادةادحيا 
%3،06،231،01،01321أذميومادةادحيا 
،0،2،1،1،5،01،22حباالستطالع

25،21،11
03،01،21،20،21،

21،26
0656%

 %011 11 03 03 المجموع الكمي
 

 حساب صدؽ المحكميف:
دمػفمػدمتـحسابصدؽمدياساالتجػاا حػكمػادةادحيػا نكاسػطوصػدؽالمحكمػيفلمتلكػ

معرفػػومسػػتكلالػػكعينالجكا ػػبماليمػػومفػػرداتمديػػاساالتجػػاالمغػػرضالػػذمكضػػعتمػػفأجمػػهكذػػك
فػيصػكرته،كذلػؾنعػرضمديػاساالتجػااحيػا لػدلطالنػاتالصػؼالحػادمعشػرالكجدا يولمػادةاد
ارةالترنيػػػوعمػػػىنعػػضأسػػػاتذةالجامعػػػاتالفمسػػػطي يو،كالمشػػرفيفالترنػػػكييففػػػيكز(،1ادكليػػوممحػػػؽة

لسجذنرأيإـفيمدلم اسنومفرداتإا. كالتعميـ،كنعضمدرسيالعمـك
 

 صدؽ االتساؽ الداخمي:
تػـحسػابصػدؽاالتسػػاؽالػداجميلمديػاساالتجػػاا حػكمػادةادحيػػا نإيجػادمعامػؿاالرتنػػاط

ساالتجااكمايمي:نيفكؿمجاؿمفمجاالتمدياساالتجاا حكمادةادحيا كالدرجوالكميولمديا
 :لممقياس معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مقياس االتجاه والدرجة الكمية -0

قػػاـالناحػػثنحسػػابمعامػػؿاالرتنػػاطنػػيفكػػؿفدػػرةمػػففدػػراتمديػػاساالتجػػاامػػعالدرجػػوالكميػػو
:(00لمدياساالتجااكمايكضحإاالجدكؿرقـة

 

 (00جدوؿ رقـ )
 يف كؿ فقرة والدرجة الكمية لمقياس االتجاهمعامؿ االرتباط ب

 

 مستوى الداللة معامؿ االرتباط السؤاؿ رقـ مستوى الداللة معامؿ االرتباط السؤاؿ رقـ

 0.01دالوع د 160.51 0.01دالوع د 0.41 1
 0.01دالوع د 170.56 0.01دالوع د 0.61 2
 0.01دالوع د 180.68 0.05دالوع د 0.35 3
 0.05دالوع د 190.36 0.01دالوع د 0.40 4
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 0.01دالوع د 200.49 0.05دالوع د 0.36 5
 0.01دالوع د 210.51 0.01دالوع د 0.66 6
 0.01دالوع د 220.73 0.01دالوع د 0.57 7
 0.01دالوع د 0.01230.71دالوع د 0.65 8
 0.01دالوع د 240.52 0.01دالوع د 0.62 9
 0.01دالوع د 250.62 0.05دالوع د 0.35 10
 0.01دالوع د 260.67 0.05دالوع د 0.37 11
 0.01دالوع د 270.67 0.01دالوع د 0.55 12
 0.01دالوع د 280.61 0.01دالوع د 0.65 13
 0.01دالوع د 290.56 0.01دالوع د 0.69 14
 0.01دالوع د 0.55 30 0.01دالوع د 0.73 15
 101111تساكم1015قيمورالجدكليوع ددرجوحريوع دمستكلداللو
 101112تساكم1010قيمورالجدكليوع ددرجوحريوع دمستكلداللو

 مفجدكؿ 00ةيتضح داللو( داؿن ارتناطان الكميو الدرجو مع الفدراتمرتنطو جميع أف
(،كذذايدؿعمىأفالمدياسيمتازناالتساؽالداجمي.1010،1015إحصاييوع دمستكمداللوة

 

 والدرجة الكمية لمجاالتيا:  معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مقياس االتجاه -4

قاـالناحثنحسابمعامؿاالرتناطنيفكػؿفدػرةمػففدػراتمديػاساالتجػاامػعالدرجػوالكميػو
.(02رقـةجدكؿلمجالإاكذيكمايكضحإا


 (04)رقـ جدوؿ 

 معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة والدرجة الكمية لمجاليا
 

 مستوى الداللة معامؿ االرتباط السؤاؿ رقـ مستوى الداللة معامؿ االرتباط السؤاؿ رقـ

 طبيعة مادة األحياء
 1010دالوع د 1031 01 1010دالوع د 1035 7

 1.10دالوع د 1061 05 1010دالوع د 1061 8

 1010دالوع د 1031 21 1010دالوع د 1052 11

    1010دالوع د 1056 12

أىمية مادة األحياء
 0.01دالوع د 0.76 14 0.01دالوع د 0.68 6
 0.01دالوع د 0.59 17 0.01دالوع د 0.71 9
 0.01دالوع د 0.74 26 0.01دالوع د 0.41 10

 حب االستطالع

 0.01دالوع د 0.48 21 0.05ددالوع  0.36 1
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 0.01دالوع د 0.72 22 0.01دالوع د 0.61 2
 0.01دالوع د 0.69 23 0.05دالوع د 0.37 3
 0.01دالوع د 0.50 24 0.01دالوع د 0.49 4
 0.01دالوع د 0.65 25 0.01دالوع د 0.42 5
 0.01دالوع د 0.56 27 0.01دالوع د 0.53 16
 0.01دالوع د 0.58 29 0.01دالوع د 0.67 18
 0.01دالوع د 0.49 30 0.05دالوع د 0.36 19
    0.01دالوع د 0.54 20
 101111تساكم1015قيمورالجدكليوع ددرجوحريوع دمستكلداللو
 101112تساكم1010قيمورالجدكليوع ددرجوحريوع دمستكلداللو



الجدكؿر داللو(02ةقـيتضحمف ذك ارتناطان مرتنطو فدراتمدياساالتجاا أفجميع
إحصاييومعالدرجوالكميولمجاالتإا،كذذايدلؿعمىصدؽادداة.

 

:لدػدقػاـالناحػثنحسػابمعامػؿمعامؿاالرتناطنيفكؿمجاؿمعالدرجوالكميولمدياساالتجاا -1
امػعالدرجػوالكميػوكذػيكمػايكضػحإاالجػدكؿاالرتناطنيفكؿمجاؿمفمجاالتمديػاساالتجػا

(.01رقـة
 (01جدوؿ رقـ )

 معامؿ االرتباط بيف كؿ مجاؿ مف مجاالت مقياس االتجاه والدرجة الكمية لممقياس
 

 مستوى الداللة معامؿ االرتباط عدد الفقرات المجاالت ـ

 1010 0.92 6 طنيعومادةادحيا  0

 1.01 0.88 3 أذميومادةادحيا  2

 1010 0.96 06 حباالستطالع 1



(أفجميػػػػعمجػػػػاالتمديػػػاساالتجػػػػاامرتنطػػػػوارتناطػػػػانذكداللػػػػو01يتضػػػحمػػػػفالجػػػػدكؿة
إحصاييومعالدرجوالكميولمدياساالتجاا.



 :ثبات مقياس االتجاه  حساب
 :كلددتـالتلكدم همفجالؿ

 : طريقة التجزئة النصفية -أ

وال صػػفيولحسػػاب نػػاتمديػػاساالتجػػاانعػػدتجرينإػػاعمػػىعي ػػوتػػـاسػػتجداـطريدػػوالتجزيػػ
(مفطالناتالصؼالحادمعشػر،كقػدتػـحسػاب11استطالعيومفمجتمعالدراسونم عددذاة

(كذذاالديـتدؿعمىأفمدياساالتجااتتميزن ناتمرتفع.1011معامؿال ناتكنم ة
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 طريقة كرونباخ: -ب
اتمدياساالتجاانطريدوألفاكرك ناخكذلؾد إاتعطيالحدادد ىحيثتـالتلكدمف ن

كلدػػػدتنػػػيفأفمعامػػػؿألفػػػاكرك نػػػاخلمعامػػػؿ نػػػاتالمديػػػاسنجا ػػػبأ إػػػاالتتطمػػػبإعػػػادةتطنيدػػػه،
(كذكمعامؿم اسبفيم ؿذذاالدراسات.1010يساكمة

 

 رابعًا: اختيار مجموعات البحث:
 منيج الدراسة: -0

حيػػثيدػػكؿExperimental Researchذاالنحػػثإلػػىفيػػوالنحػػكثالتجرينيػػوي تمػػيذػػ
عمػىضػنطالمتغيػرات،كاسػتجداـالمدار ػونػيفالمجمكعػو0116،01ةادغا، (:أفالتجريبيدػـك

التجرينيػػوكالمجمكعػػوالضػػانطومػػعالػػتحكـفػػيالعكامػػؿالمسػػتدمو،كمالحظػػومػػايطػػرأعمػػىالعكامػػؿ
و،حيثتإدؼذػذاالدراسػوإلػىالتعػرؼإلػىفعاليػواسػتجداـنعػضاسػتراتيجياتالمتغيرةأمال تيج

الحياتيػػوعمػػػىالتحصػػيؿكت ميػػواالتجػػػاا حػػكادحيػػػا فػػينعػػػض الػػتعمـال شػػطفػػػيتػػدريسالعمػػػـك
محافظػػػاتغػػػزة،كذلػػػؾمػػػفجػػػالؿاجتنػػػارمجمكعػػػومػػػفالفػػػركضكتػػػـذلػػػؾعمػػػىال حػػػكالتػػػالي:

لنعدمالجتنارتحصػيؿالطالنػاتفػيكحػدةقنيمػوالحنميػاتالمدترحػولكػؿاستجداـالتطنيؽالدنميكا
مػػفالمجمكعػػوالتجرينيػػوالتػػيتػػدرسناسػػتجداـأسػػمكبالػػتعمـال شػػط،كالمجمكعػػوالضػػانطوكالتػػي
تدرسنالطريدوالمعتادة.ككذلؾاستجداـمدياساالتجػااقنػؿكنعػداالجتنػارلمعرفػواتجػااالطالنػات

ا . حكمادةادحي

كتكك ػػػػتعي ػػػػوالدراسػػػػومػػػػفمجمػػػػكعتيف:مجمكعػػػػوضػػػػانطودرسػػػػتنالطريدػػػػوالمعتػػػػادة،
كمجمكعػػوتجرينيػػودرسػػتناسػػتجداـأسػػمكبالػػتعمـال شػػطكذػػيمكك ػػومػػف ال ػػومجمكعػػاتة ال ػػو

تػدرسناسػتراتيجيو(2ةشارؾ"،كمجمكعػو–زاكج–تدرسناستراتيجيو"فكر(0ةفصكؿ(مجمكعو
تدرسناستراتيجيوجرايطالمفاذيـ.(1ةكمجمكعوتدريسادقراف،


 : مجتمع الدراسة -4

يتككفمجتمعالدراسومفجميعطمنوالصؼالحػادمعشػرالعممػيفػيمػدارسمحافظػات
(كالجػػدكؿرقػػـ2102-2100غػػزةالتانعػػولػػكزارةالترنيػػوكالتعمػػيـالفمسػػطي يوحسػػبإحصػػاييوعػػاـة

سو.(يكضحعددطمنومجتمعالدرا01ة
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 (02جدوؿ رقـ )
 (4104-4100مجتمع الدراسة )
 

 المجموع طالبات طالب المديرية
1135550110الكسطى
156511131جافيك س
111102131رفح

011202112شرؽجافيك س
510101105شرؽغزة
5556210211شماؿغزة
01511512106غربغزة

 5247 1561 1424 اإلجمالي الكمي
 

 : الدراسة مجموعة -1

اجتارالناحثمجمكعوالدراسونالطريدوالدصديو،كذلؾلسسنابالتاليو:
أفالمدرسػوةمدرسػوشػاديوأنػكغزالػوال ا كيػولمن ػات(تحتػكمعمػى ما يػوفصػكؿحػادمعشػر -

عممي،كذكمااليتكفرفيمدارسأجرل.
 ناتالجامعو.الناحثيعمؿمشرفانفيذذاالمدرسوعمىطال -

لت نيتالعكامؿالتيقدتؤ رعمىالتجرنػوم ػؿالتحصػيؿكالسػفكالمسػتكلالعممػيكاالجتمػاعي -
 كاالقتصادم.

تكك ػػتمجمكعػػوالدراسػػومػػفأرنعػػوفصػػكؿدراسػػيوفصػػؿضػػانطوك ال ػػوفصػػكؿتجرينيػػو،
اتيجيات،عي ػوتجرينيػودرسػػتالكحػدةالمدترحػومػفجػالؿنعػضاسػػتر0،2،1ذػيالحػادمعشػر

درسنطريدػوفكػر(0كالػذميم ػؿالمجمكعػوالتجرينيػوةالتعمـال شط،كذيكاآلتي:الفصؿادكؿ
درسػػػػتنطريدػػػػوتػػػػدريس(2كالػػػػذميم ػػػػؿالمجمكعػػػػوالتجرينيػػػػوةشػػػػارؾ،كالفصػػػػؿال ػػػػا ي–زاكج–

ذيـ،كالفصؿدرسنطريدوجرايطالمفا(1كالذميم ؿالمجمكعوالتجرينيوةادقراف،كالفصؿال الث
درسنالطريدوالعاديو.كالذميم ؿالمجمكعوالضانطوالرانع

كقدتـالتحدؽمفتكافؤالمجمكعاتادرنعػومػفحيػثالتحصػيؿكالسػفكالمسػتكلالعممػي
،2100-2101كاالجتماعيكاالقتصادمحيثإ إـحاصميفعمىشإادةالصؼالعاشرفيالعاـ
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االقتصادممتكاف كذلؾد إـمفنييوكاحدةمدار وفيالمستكلككذلؾفإفالمستكلاالجتماعيك
(ينيفأعدادالطالناتعي والدراسو.05كالجدكؿرقـة،االجتماعيإلىحدما

 (03جدوؿ رقـ )
 الدراسة عينة

 

 العدد المجموعة الصؼ
11(0ةتجرينيو0الحادمعشر
11(2ةتجرينيو2الحادمعشر
11(1ةنيوتجري1الحادمعشر
11ضانطو1الحادمعشر

 
 التطبيؽ القبمي ألدوات البحث:خامسًا: 

قاـالناحثنالتلكدمفتكافؤمجمكعاتالدراسوالتجرينيوكالضانطومفحيث:
 عمرطمنوالمجكعات. -0

 االجتنارالدنميلممجمكعاتالضانطوكالتجرينيولمتحصيؿ. -2

 رينيولالتجاا حكمادةادحيا .المدياسالدنميلممجمكعاتالضانطوكالتج -1

(03كفيمايميعرضمكجزلتكافؤالمجمكعتيففيكؿجا بمفذذاالجكا بكالجدكؿرقـة
ينيفالمتكسػطاتكاال حرافػاتالمعياريػوكداللػوالفػركؽناسػتجداـاجتنػارةتحميػؿالتنػايفادحػادم(نػيف

المجمكعاتالتجرينيوكالضانطو:
 : الطالبات عمرالتكافؤ في  -أ

 (04جدوؿ رقـ )

 لمجموعات التجريبية والضابطةا العمر حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري  
  

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد االستراتيجية البياف

 
 
 العمر

 1.82 16.48 30 جرايطالمفاذيـ

 30. 16.83 30 االقراف

 2.84 16.38 30،شارؾزاكجفكر،

 35. 16.85 30 العاديو

 1.69 16.64 120 المجمكع
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 (05جدوؿ رقـ )

مصدر التبايف ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ؼ، ومستوى الداللة 
 الطالبات في المجموعات التجريبية والضابطة رعملمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف متوسطات 

 

مجموع  مصدر التبايف البياف
 مربعاتال

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
F 

مستوى 
 الداللة

  1.72 3.00 5.16 نيفالمجمكعات العمر

0.59 

 
غيردالو

1015ع د  

 

 2.89 116.00 335.33 داجؿالمجمكعات

  119.00 340.48 المجموع



يتضحمفجالؿالجدكؿالسانؽالمجمكعاتمتكافيوفيالعمر.
 
 : التطبيؽ القبمي الختبار التحصيؿالتكافؤ في  -ب

 
 (06جدوؿ رقـ )

 حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لممجموعات التجريبية والضابطة 
 عمى االختبار القبمي لتنمية التحصيؿ

 

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة البياف

 
 تذكر

جرايطالمفاذيـ(1التجرينوة  30 11.07 1.57 
االقراف(2التجرينوة  30 11.43 2.33 

 3.12 10.63 30،شارؾزاكجفكر،(0التجرينوة

العاديوالضانطو  30 11.97 2.46 

 2.45 11.28 120 المجمكع

 
 فيـ

جرايطالمفاذيـ(1التجرينوة  30 12.90 2.83 

االقراف(2التجرينوة  30 12.83 1.64 

 2.32 13.70 30،شارؾزاكج(فكر،0التجرينوة

العاديوالضانطو  30 13.10 2.35 

 2.32 13.13 120 المجمكع

 
الدرجة 
 الكمية

جرايطالمفاذيـ(1التجرينوة  30 23.97 3.75 

االقراف(2التجرينوة  30 24.27 2.94 

 5.11 24.33 30،شارؾزاكج(فكر،0التجرينوة

العاديوالضانطو  30 25.07 4.18 

 4.04 24.41 120 المجمكع



 000 

 (07جدوؿ رقـ )

مصدر التبايف ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ؼ، ومستوى   
 الداللة لمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات الطالبات في المجموعات

 التجريبية والضابطة عمى االختبار القبمي لتنمية التحصيؿ 
 

مجموع  مصدر التبايف البياف
 لمربعاتا

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
F 

مستوى 
 الداللة

 1.62 9.59 3.00 28.76 نيفالمجمكعات تذكر

 
غيردالو

1015ع د  

 

 5.92 116.00 687.17 داجؿالمجمكعات

  119.00 715.93 المجمكع

 0.86 4.67 3.00 14.00 نيفالمجمكعات فيـ

 
غيردالو

1015ع د  

 

 

 5.41 116.00 627.87 كعاتداجؿالمجم

  119.00 641.87 المجمكع

 0.39 6.54 3.00 19.63 نيفالمجمكعات الدرجة الكمية

 
غيردالو

1015ع د  

 

 16.56 116.00 1921.37 داجؿالمجمكعات

  119.00 1940.99 المجمكع



:أ ه(01ةيتضحمفجدكؿ
  ع د إحصاييو داللو ذات فركؽ تكجدال:رتحصيؿادحيا نال سنولمتذكركلحدأنعاداجتنا:أكالن

 درجات كمتكسط التجرينيو المجمكعات طالنات درجات متكسط نيف(α ≤ 0.05) داللو مستكل

.التحصيؿ اجتنار فينعدالتذكرفي الضانطو المجمكعو
 اجتنارتحصيؿادحيا : ا يان أنعاد لمفإـكلحد  ع د إحصاييو داللو ذات فركؽ تكجدال:نال سنو

 درجات كمتكسط التجرينيو المجمكعات طالنات درجات متكسط نيف(α ≤ 0.05) داللو مستكل

.التحصيؿ اجتنار فينعدالفإـفي الضانطو المجمكعو
 مستكل ع د إحصاييو داللو ذات فركؽ التكجدنال سنولمدرجوالكميوالجتنارتحصيؿادحيا :: ال ان

 المجمكعو درجات كمتكسط التجرينيو المجمكعات طالنات درجات متكسط نيف(α ≤ 0.05) داللو

.التحصيؿ فيالدرجوالكميوالجتنار الضانطو
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 التكافؤ في التطبيؽ القبمي لمقياس االتجاه: -ج
 

 (41جدوؿ رقـ )
 حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لممجموعات التجريبية والضابطة   

 بيؽ القبمي لمقياس االتجاهعمى التط
 

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة البياف

 
 طبيعة مادة األحياء

جرايطالمفاذيـ(1التجرينوة  11 18.17 4.25 

االقراف(2التجرينوة  11 16.57 4.56 

 4.48 18.10 11،شارؾزاكج(فكر،0التجرينوة

العاديوالضانطو  11 19.23 4.02 

 4.38 18.02 041 المجموع

 
 أىمية مادة األحياء

جرايطالمفاذيـ(1التجرينوة  11 17.07 2.99 

االقراف(2التجرينوة  11 16.00 3.88 

 3.48 17.50 11،شارؾزاكج(فكر،0التجرينوة

العاديوالضانطو  11 18.33 2.86 

 3.39 17.23 041 المجموع

 
 حب االستطالع

جرايطالمفاذيـ(1التجرينوة  11 46.13 6.38 

االقراف(2التجرينوة  11 45.27 6.89 

 5.74 46.43 11،شارؾزاكج(فكر،0التجرينوة

العاديوالضانطو  11 48.60 6.99 

 6.55 46.61 041 المجموع

 
 الدرجة الكمية

جرايطالمفاذيـ(1التجرينوة  11 81.37 11.92 

االقراف(2التجرينوة  11 77.83 14.01 

 12.14 82.03 11،شارؾزاكج(فكر،0التجرينوة

العاديوالضانطو  11 86.17 12.55 

 12.87 81.85 041 المجموع
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 (40جدوؿ رقـ )

مصدر التبايف ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ؼ، ومستوى   
 رجات الطالبات في المجموعاتالداللة لمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف متوسطات د

 التجريبية والضابطة عمى التطبيؽ القبمي لمقياس االتجاه 
 

 مجموع مصدر التبايف البياف
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
F 

 مستوى
 الداللة

 1.92 36.12 3.00 108.37 نيفالمجمكعات طبيعة مادة األحياء

 
 1015غيردالوع د

 18.79 116.00 2179.60 اتداجؿالمجمكع

  119.00 2287.97 المجمكع

 

 أىمية مادة األحياء

 2.56 28.30 3.00 84.89 نيفالمجمكعات

 
 1015غيردالوع د

 11.07 116.00 1284.03 داجؿالمجمكعات

  119.00 1368.93 المجمكع

 1.42 60.23 3.00 180.69 نيفالمجمكعات حب االستطالع

 
 1015لوع دغيردا

 42.46 116.00 4925.90 داجؿالمجمكعات

  119.00 5106.59 المجمكع

 2.18 350.34 3.00 1051.03 نيفالمجمكعات الدرجة الكمية

 
 1015غيردالوع د

 160.80 116.00 18652.27 داجؿالمجمكعات

  119.00 19703.30 المجمكع



:أ هالسانؽيتضحمفالجدكؿ
 ذات فركؽ تكجدالحيا كلحدأنعادمدياساالتجاا حكمادةادحيا :نال سنولطنيعومادةاد:النأك

 التجرينيو المجمكعات طالنات درجات متكسط نيف(α ≤ 0.05) داللو مستكل ع د إحصاييو داللو

الضانطو. المجمكعو درجات كمتكسط
 ذات فركؽ تكجدالمدياساالتجاا حكمادةادحيا :حيا كلحدأنعادنال سنودذميومادةاد: ا يان

 التجرينيو المجمكعات طالنات درجات متكسط نيف(α ≤ 0.05) داللو مستكل ع د إحصاييو داللو

الضانطو. المجمكعو درجات كمتكسط
 داللو ذات فركؽ تكجدالنال سنولحباالستطالعكلحدأنعادمدياساالتجاا حكمادةادحيا :: ال ان

 التجرينيو المجمكعات طالنات درجات متكسط نيف (α ≤ 0.05) داللو مستكل ع د إحصاييو

.الضانطو المجمكعو درجات كمتكسط
 ع د إحصاييو داللو ذات فركؽ التكجدنال سنولمدرجوالكميولمدياساالتجاا حكمادةادحيا ::رانعان

 درجات كمتكسط التجرينيو المجمكعات ناتطال درجات متكسط نيف(α ≤ 0.05) داللو مستكل

.فيالدرجوالكميولممدياس الضانطو المجمكعو
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 سادسًا : تدريس وحدة قبيمة الحبميات :
نعدإعدادالكحدةةقنيموالحنميات(فيصكرةسمسمومتتانعومفالدركسنحيثيتضمفكػؿ

سػػو،تػػـعدػػدمدانمػػومػػعالمعممػػودرسمجمكعػػومػػفادذػػداؼالسػػمككيو،كنعػػدتحديػػدمجمكعػػوالدرا
نتػدريسالكحػدةلمطالنػات،كتػـ التيسكؼتدرسمػادةالعمػكـالحياتيػولمصػؼالحػادمعشػرتلتدػـك
تكضػػػيحالإػػػدؼمػػػفالتجرنػػػو،كتػػػـاالتفػػػاؽمعإػػػاعمػػػىمراعػػػاةمػػػايػػػلتيأ  ػػػا تػػػدريسمكضػػػكعات

:الكحدة
 كحدة.أفتحرصالمعمموعمىالتزاـالطالناتنحضكركؿدركسال -

 أفتسجؿالمعمموأيومالحظاتأ  ا تدريسمكضكعاتالكحدة. -

 التلكيدعمىتكفيرالكسايؿالتعميميوالالزمولت فيذاد شطو. -

المعممونطرؽكأساليبالتدريسالمدترحو. -  أفتمتـز

المعممونت فيذالعركضالعمميوالمرفدو. -  أفتمتـز

المعممونتدكيـالطالناتطكاؿ -  فترةالتدريس.أفتمتـز

مػفندايػوشػإرأنريػؿكحتػى إايػوشػإرجمسػوأسػانيعاستغرؽتػدريسمكضػكعاتالكحػدة
(.2102-2100مايكمفالفصؿالدراسيال ا يمفالعاـالدراسية



 ألدوات الدراسة : يسابعًا : التطبيؽ البعد
جتنػػػػارفػػػػكراال تإػػػػا مناشػػػػرةمػػػػفتػػػػدريسمكضػػػػكعاتكحػػػػدةقنيمػػػػوالحنميػػػػاتتػػػػـتطنيػػػػؽا

التحصػػيؿكمديػػاساالتجػػاا حػػكادحيػػا عمػػىمجمكعػػاتالػػدراسفػػيأكاجػػرشػػإرمػػايكمػػفالعػػاـ
(.2102-2100الدراسية



 ثامنًا : المعالجات اإلحصائية :
:فيذذاالدراسواستجدـالناحثادساليباإلحصاييوالتاليوكذلؾالجتنارصحوالفرضيات

والتجزيوال صفيوكذلؾإليجادمعامؿ ناتاالجتنار.(كطريد20ةمعادلوككدرريتشاردسكف -
 معامؿالتمييزلحسابمعامؿالتمييزلكؿفدرةمففدراتاالجتنار. -

 لحسابمعامؿالصعكنولكؿفدرةمففدراتاالجتنار.معامؿالصعكنو -

 معامالتاالرتناطلحسابمعامالتاالتساؽالداجميلفدراتاجتنارالتحصيؿ. -

 سانيكاال حراؼالمعيارم.المتكسطالح -

 اجتنارةتحميؿالتنايفادحادم(الجتنارالفركؽنيفأدا المجمكعاتالضانطوكالتجرينيو. -

معامؿلكسبلنالؾلمكشؼعففعاليوالتدريسناسػتراتيجيوالػتعمـال شػطإليجػادحجػـالتػل ير -
لممتغيرالمستدؿعمىالمتغيرالتانع.
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 انرابعانفصم 

 راسة وتفسريهانتائج اند
 

 : : نتائج الدراسة وتشمؿ أوالً 
 .النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ وتفسيرىا 
 .النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني وتفسيرىا 

  وتفسيرىا. بالفرض األوؿالنتائج المتعمقة 

  وتفسيرىا. بالفرض الثانيالنتائج المتعمقة 

 : توصيات الدراسة. ثانياً 

 سة.: مقترحات الدرا ثالثاً 
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 نتائج الدراسة ومناقشتيا وتفسيرىا


الدراسو نإدؼ كالمتعمدو الناحث، إليإا تكصؿ التي لم تايج عرضان الفصؿ ذذا يت اكؿ
الحياتيوعمىالتحصيؿ ال شطفيتدريسالعمكـ المتم ؿفي"استجداـنعضاستراتيجياتالتعمـ

فيمعالجونيا ات"SPSSاإلحصايي"كت ميواالتجاا حكادحيا "،حيثتـاستجداـالنر امج
.اككذلؾم اقشوال تايجكتفسيرذاالدراسوكسيتـعرضال تايجالتيتـالتكصؿإليإ



 :  األوؿنتائج السؤاؿ 
لية استخداـ بعض استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية ا"ما فع صالسؤاؿعمىمايمي

" التحصيؿ في تدريس العمـو الحياتية عمى التحصيؿ
ال المتكسط حساب تـ السؤاؿ ذذا عمى كالنعدمكلإلجانو الدنمي التطنيؽ في ،حساني

(.22كمعامؿالكسبلنالؾ،كذيكمايكضحإاالجدكؿة
 

 (44)رقـ جدوؿ 
 حجـ التأثير لممتغير المستقؿ )استراتيجيات التعمـ النشط( عمى المتغير التابع )تحصيؿ(

 

 الدرجة البياف نوع التطبيؽ
 ةالكمي

 المتوسط
 الحسابي القبمي

 المتوسط
 الحسابي البعدي

 قيمة معامؿ
 الكسب لبالؾ

*1.17 16.90 11.07 18 تذكراستراتيجياتجرايطالمفاذيـ

*1.13 20.17 12.90 22 فإـ
*1.14 37.07 23.97 40 الدرجوالكميو

*1.08 16.63 11.43 18 تذكراستراتيجياتاالقراف

*1.15 20.30 12.83 22 فإـ
*1.12 36.93 24.26 40 الدرجوالكميو

*1.22 17.03 10.63 18 تذكراستراتيجياتزاكجشارؾفكر

*1.24 21.17 13.70 22 فإـ
*1.23 38.20 24.33 40 الدرجوالكميو



:كيتضحمفالجدكؿالسانؽ
:ل شطنال سنوالستراتيجيوجرايطالمفاذيـكلحداستراتيجياتالتعمـا:أكالن
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 درجاتاجتنارالتحصيؿالدنمينم  متكسط:نعاداجتنارالتحصيؿأفيمايتعمؽنالتذكركلحد
ة00016ة النعدم المتكسط كنم  جرايط16.90( الستراتيجيو لنالؾ الكسب معامؿ كنم  ،)

(،كذذايدلؿعمىفاعميوذذااالستراتيجيوفيتدريسمادةادحيا .1.17المفاذيـة
 متكسطدرجاتاجتنارالتحصيؿالدنمينم :مؽنالفإـكلحدانعاداجتنارالتحصيؿفيمايتع

ة12.90ة النعدم المتكسط كنم  جرايط20.17( الستراتيجيو لنالؾ الكسب معامؿ كنم  ،)
(،كذذايدلؿعمىفاعميوذذااالستراتيجيوفيتدريسمادةادحيا .1.13المفاذيـة

 الكمي يتعمؽنالدرجو التحصيؿفيما الجتنار نم :و الدنمي التحصيؿ متكسطدرجاتاجتنار
ة23.97ة النعدم المتكسط كنم  جرايط37.07( الستراتيجيو لنالؾ الكسب معامؿ كنم  ،)

(،كذذايدلؿعمىفاعميوذذااالستراتيجيوفيتدريسمادةادحيا .1.14المفاذيـة
:استراتيجياتالتعمـال شطنال سنوالستراتيجيواالقرافكلحد: ا يان

 :درجاتاجتنارالتحصيؿالدنمينم  متكسطفيمايتعمؽنالتذكركلحدانعاداجتنارالتحصيؿ
المتكسطالنعدمة11.43ة كنم  االقراف16.63( الكسبلنالؾالستراتيجيو معامؿ كنم  ،)
يا .(،كذذايدلؿعمىفاعميوذذااالستراتيجيوفيتدريسمادةادح1.08ة

 :اجتنارالتحصيؿ انعاد كلحد يتعمؽنالفإـ متكسطدرجاتاجتنارالتحصيؿالدنمينم فيما
ة12.83ة النعدم المتكسط كنم  االقراف20.30( الستراتيجيو لنالؾ الكسب معامؿ كنم  ،)
(،كذذايدلؿعمىفاعميوذذااالستراتيجيوفيتدريسمادةادحيا .1.15ة

  نالدرجو يتعمؽ التحصيؿ:فيما الجتنار نم الكميو الدنمي التحصيؿ اجتنار درجات متكسط
ة24.26ة النعدم المتكسط كنم  االقراف36.93( الستراتيجيو لنالؾ الكسب معامؿ كنم  ،)
(،كذذايدلؿعمىفاعميوذذااالستراتيجيوفيتدريسمادةادحيا .1.12ة

حداستراتيجياتالتعمـال شط: ال ان/نال سنوالستراتيجيوفكرزاكجشارؾكل
 :درجاتاجتنارالتحصيؿالدنمينم  متكسطفيمايتعمؽنالتذكركلحدانعاداجتنارالتحصيؿ

(،كنم معامؿالكسبلنالؾالستراتيجيوفكرزاكج17.03(كنم المتكسطالنعدمة10.63ة
دةادحيا .(،كذذايدلؿعمىفاعميوذذااالستراتيجيوفيتدريسما1.22شارؾة

 متكسطدرجاتاجتنارالتحصيؿالدنمينم :فيمايتعمؽنالفإـكلحدانعاداجتنارالتحصيؿ
(،كنم معامؿالكسبلنالؾالستراتيجيوفكرزاكج21.17(كنم المتكسطالنعدمة13.70ة

(،كذذايدلؿعمىفاعميوذذااالستراتيجيوفيتدريسمادةادحيا .0021شارؾة
  التحصيؿ:فيما الجتنار الكميو نالدرجو نم يتعمؽ الدنمي التحصيؿ اجتنار درجات متكسط

(،كنم معامؿالكسبلنالؾالستراتيجيوفكرزاكج38.20(كنم المتكسطالنعدمة24.33ة
(،كذذايدلؿعمىفاعميوذذااالستراتيجيوفيتدريسمادةادحيا .0021شارؾة
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 :  الثانينتائج السؤاؿ 
يمي عمىما لية استخداـ بعض استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية ا"ما فع صالسؤاؿ

االتجاه نحو مادة االحياء ".
كلإلجانوعمىذذاالسؤاؿتـحسابالمتكسطالحسانيفيالتطنيؽالدنميكالنعدم،كمعامؿ

(.21الكسبلنالؾ،كذيكمايكضحإاالجدكؿة
 

 (41)رقـ جدوؿ 
 لممتغير المستقؿ )استراتيجيات التعمـ النشط( عمى المتغير التابع  حجـ التأثير

 )االتجاه نحو مادة األحياء(
 

 الدرجة االستراتيجية البياف
 الكمية

 المتوسط
 الحسابي القبمي

 المتوسط
 الحسابي البعدي

معامؿ الكسب 
 لبالؾ

 17. 19.40 18.17 28 جرايطالمفاذيـ طبيعة مادة األحياء

 21. 18.27 16.57 28 االقراف

 45. 21.40 18.10 28 زاكج

 07. 19.69 19.23 28 المجمكع

 -09.- 17.60 18.02 24 جرايطالمفاذيـ أىمية مادة األحياء

 05. 17.33 17.07 24 االقراف

 62. 19.70 16.00 24 زاكج

 14. 18.21 17.50 24 المجمكع

 1.06 48.83 18.33 68 جرايطالمفاذيـ حب االستطالع

 1.02 46.93 17.23 68 االقراف

 41. 52.97 46.13 68 زاكج

 25. 49.58 45.27 68 المجمكع

 86. 85.83 46.43 120 جرايطالمفاذيـ الدرجة الكمية

 76. 82.53 48.60 120 االقراف

 1.04 94.07 46.61 120 زاكج

 21. 87.48 81.37 021 المجمكع



كيتضحمفالجدكؿالسانؽ:
مادةأ   حك االتجاا مدياس ل تايج النعدم كالتطنيؽ الدنمي التطنيؽ نيف فركؽ تكجد ه

:سنابم إاأةمرطنيعيلعدأادحيا ،كلكفلـيصؿإلىحدالفاعميوكذذا
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 .أفاالتجاانحاجولفترةزم يوطكيمولكييتغير
 مكا ات فسإا.فالظركؼالمحيطونالطالبفيمدارسالترنيوكالتعميـمتدارنوكاإلأ
 ساليبحدي ولتفعيمإا.أيتـاستجداـنؿال مطيونصكرتإاالمدارسفيتددـالالتدميديوالطريؽفأ

كيرجعالناحثذلؾإلى:
إلىAllportضعؼاالستعدادأكالتلذبالعصنيكال فسيلدلالطالنات،حيثأشارألنكرت -0

التلذبالعصنيكال فسيلدلال أك دي اميفياستجانتهأفاالستعداد تل يرتكجيإيأك له فرد
 (2116،105ةجامعوالددسالمفتكحو،لممكاقؼالتيتست يراالستجانو.

رنماقموكمحدكديوالمعمكماتكالمفاذيـكالحدايؽالعمميوالمددمولمطالنات،كحياتإـمعاآلجريف -2
الحياتيوكعاداتإـقنؿتدريسالكحدةكافلإاتل يرسمنيفيتككيفاال تجاااإليجاني حكالعمـك

 نعددراستإـالكحدة.

جنراتالطالناتالمتكاضعوفيالحياةكعدـتعرضإـلمجنراتالساندوالتيلإاأ را فعاليعميؽ -1
 (2112،11ةأحمدال جدمكآجركف،فيتككيفاالتجاالديإـ.

ـلتطكرذاكظإكرذافيسمكؾإفاالتجاذاتليستك تاجاتالتعمـادجرلمفحيثالزمفالالز -1
لنعض  ديساتجاذان يع يأ  ا مما نك يرمفذلؾ، تحتاجإلىكقتأطكؿ إ إا نؿ الطالنات،
الطالنات حكمكضكعمعيفكاليككفذذااالتجااقداكتمؿأكتطكرع دذـ،كتتفؽذذاال تيجو

م العمـك  حك االتجاا مع تايجنعضالدراساتالتياذتمتنت ميو  & Ozkardes ؿدراسو

Ainogla, 2007 الكسيمي الديف عماد كدراسو ،2101 العمرة العزيز كعند كمحمد2111، ،
.2115الشإرا ي ،التيأكدت تايجإا مكاتجاذاتالتالميذ حكالعمـك




 :  وؿاأل  الفرضنتائج 
 بيف(α ≤ 0.05)  داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد":كت صعمىمايمي

 الضابطة المجموعة درجات ومتوسط (1(، )4(، )0)التجريبية المجموعات طالبات درجات متوسط

".التحصيؿ لصالح المجموعات التجريبية اختبار في
المتك قيمو حساب تـ الفرضيو ذذا صحو مف المعيارمكلمتحدؽ كاال حراؼ الحساني سط

(يكضحافذلؾ.21،25لوالفركؽ،كالجدكالفةاجتنار"تحميؿالتنايفادحادم"لمكشؼعفدالك
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 (42جدوؿ رقـ )

 حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لممجموعات التجريبية  
 والضابطة عمى االختبار البعدي لتنمية التحصيؿ 

 

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد االستراتيجية البياف

 96. 16.90 30 جرايطالمفاذيـ تذكر

 1.33 16.63 30 االقراف

،شارؾزاكجفكر،  30 17.03 .89 

 2.94 16.10 30 العاديو

 1.76 16.67 120 المجمكع

 1.76 20.17 30 جرايطالمفاذيـ فيـ

 1.34 20.30 30 االقراف

،شارؾزاكجفكر،  30 21.17 .83 

 3.10 18.47 30 العاديو

 2.16 20.03 120 المجمكع

جة الدر 
 الكمية

 2.35 37.07 30 جرايطالمفاذيـ

 2.36 36.93 30 االقراف

،شارؾزاكجفكر،  30 38.20 1.40 

 5.86 34.57 30 العاديو

 3.65 36.69 120 المجمكع

 
 (43جدوؿ رقـ )

مصدر التبايف ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ؼ، ومستوى   
 لة الفروؽ بيف متوسطات درجات الطالبات في المجموعاتالداللة لمكشؼ عف دال 

 التجريبية والضابطة عمى االختبار البعدي لتنمية التحصيؿ 
 

مجموع  مصدر التبايف البياف
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
F 

مستوى 
 الداللة

 1.69 5.11 3.00 15.33 نيفالمجمكعات تذكر

 
غيردالو

1015ع د  
 

 3.03 116.00 351.33 جؿالمجمكعاتدا

  119.00 366.67 المجمكع

دالوع د10.0 38.28 3.00 114.83 نيفالمجمكعات فيـ
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 4 3.81 116.00 442.10 داجؿالمجمكعات

 

1010 

  119.00 556.93 المجمكع

 5.90 69.90 3.00 209.69 نيفالمجمكعات الدرجة الكمية

 
دالوع د
 11.84 116.00 1373.90 ؿالمجمكعاتداج 1010

  119.00 1583.59 المجمكع



:يتضحمفالجدكؿأ ه
 ع د إحصاييو داللو ذات فركؽ تكجدال:نال سنولمتذكركلحدأنعاداجتنارتحصيؿادحيا :أكالن

 درجات كمتكسط التجرينيو المجمكعات طالنات درجات متكسط نيف(α ≤ 0.05) داللو مستكل

.التحصيؿ اجتنار فينعدالتذكرفي الضانطو المجمكعو
 اجتنارتحصيؿادحيا :: ا يان أنعاد كلحد لمفإـ  ع د إحصاييو داللو ذات فركؽ تكجدنال سنو

 درجات كمتكسط التجرينيو المجمكعات طالنات درجات متكسط نيف(α ≤ 0.05) داللو مستكل

.التحصيؿ راجتنا فينعدالفإـفي الضانطو المجمكعو
كلمكشؼعفمصدرالفركؽفينعدالفإـفياجتنارتحصيؿادحيا تـاستجداـاجتنار

(.23شيفيهلمتعرؼإلىاتجااالفركؽكدالالتإاكماذكمكضحفيالجدكؿة
 
 (44)رقـ جدوؿ 

 نتائج اختبار شيفيو لمتعرؼ إلى اتجاه الفروؽ ودالالتيا في استراتيجيات التدريس
  الفيـ الختبار التحصيؿ البعديفي بعد  

 
 متوسط االختالؼ البياف

 10011- االقراف جرايطالمفاذيـ

،شارؾزاكجفكر،  -00111 

*006 العاديو
10011 جرايطالمفاذيـ االقراف

،شارؾزاكجفكر،  -10136

*00111 العاديو
 0011 جرايطالمفاذيـ زاكج

 10136 االقراف

 *206 العاديو





 022 

:تضحمفالجدكؿالسانؽي
 (ةجرايطالمفاذيـالمجمكعوالتجرينيو طالنات درجات متكسط فركؽجكذريونيف تكجد -1

التحصيؿلصالح اجتنار فينعدالفإـفي الضانطوةالعاديو( المجمكعو درجات كمتكسط
 المفاذيـجرايطاستراتيجيو التكجد ني ما  طالنات درجات متكسط فركؽجكذريونيف.

المفاذيـالمجم ةجرايط التجرينيو التجرينيتيف درجات كمتكسط (كعو المجمكعتيف
.ةاستراتيجيواالقرافكاستراتيجيوزاكج(

(كمتكسطالتجرينيوةاالقرافتكجدفركؽجكذريونيفمتكسطدرجاتطالناتالمجمكعو -2
لصالح التحصيؿ اجتنار في الفإـ نعد في ةالعاديو( الضانطو المجمكعو درجات

جاتطالناتالمجمكعواتيجيواالقراف.ني ماالتكجدفركؽجكذريونيفمتكسطدراستر
(كمتكسطدرجاتالمجمكعتيفالتجرينيتيفةاستراتيجيوجرايطالمفاذيـالتجرينيوةاالقراف
كاستراتيجيوزاكج(.

 (التجرينيوةفكرزاكجشارؾالمجمكعو طالنات درجات متكسط فركؽجكذريونيف تكجد -3
لصالحالتحصيؿ اجتنار فينعدالفإـفي الضانطوةالعاديو( المجمكعو درجات كمتكسط

 طالنات درجات متكسط فركؽجكذريونيففكرزاكجشارؾ(،ني ماالتكجداستراتيجيوة

شارؾ( زاكج ةفكر التجرينيو التجرينيتيف درجات كمتكسط المجمكعو المجمكعتيف
.تراتيجيواالقراف(ةاستراتيجيوجرايطالمفاذيـكاس

 مستكل ع د إحصاييو داللو ذات فركؽ نال سنولمدرجوالكميوالجتنارتحصيؿادحيا :تكجد: ال ان

 درجات كمتكسط التجرينيو المجمكعات طالنات درجات متكسط نيف(α ≤ 0.05) داللو

التحصيؿ. فيالدرجوالكميوالجتنار الضانطو المجمكعو
ؽفيالدرجوالكميوالجتنارتحصيؿادحيا تـاستجداـاجتناركلمكشؼعفمصدرالفرك

(.26شيفيهلمتعرؼإلىاتجااالفركؽكدالالتإاكماذكمكضحفيالجدكؿة
 
 (45)رقـ جدوؿ 

 نتائج اختبار شيفيو لمتعرؼ إلى اتجاه الفروؽ ودالالتيا في استراتيجيات
 يالتدريس في الدرجة الكمية الختبار التحصيؿ البعد

  
 متوسط االختالؼ البياف


 جرايطالمفاذيـ

 10011 االقراف

،شارؾزاكجفكر،  -00011 

*2031 العاديو
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 االقراف

10011- جرايطالمفاذيـ
،شارؾزاكجفكر،  -00236

*2056 العاديو

 زاكج

 00011 جرايطالمفاذيـ

 00236 االقراف

 *10311 العاديو



:يتضحمفالجدكؿالسانؽ
 (مكعوالتجرينيوةجرايطالمفاذيـالمج طالنات درجات متكسط فركؽجكذريونيف تكجد -1

ةالعاديو( المجمكعو درجات كمتكسط الكميو الضانطو الدرجو التحصيؿ الجتنار في
جرايطالمفاذيـ لصالحاستراتيجيو التكجد ني ما نيف.  درجات متكسط فركؽجكذريو

التجرينيوةجرا طالنات المجمكعتيفالتجرينيتيف درجات كمتكسط (يطالمفاذيـالمجمكعو
.ةاستراتيجيواالقرافكاستراتيجيوزاكج(

(كمتكسطجاتطالناتالمجمكعوالتجرينيوةاالقرافتكجدفركؽجكذريونيفمتكسطدر -2
في ةالعاديو( الضانطو المجمكعو الكميودرجات لصالحالتحصيؿ الجتنار الدرجو

ني ماالتكجدفركؽجكذريونيفمتكسطدرجاتطالناتالمجمكعواستراتيجيواالقراف.
(كمتكسطدرجاتالمجمكعتيفالتجرينيتيفةاستراتيجيوجرايطالمفاذيـاالقرافالتجرينيوة

كاستراتيجيوزاكج(.
 (المجمكعوالتجرينيوةفكرزاكجشارؾ طالنات درجات متكسط فركؽجكذريونيف تكجد -3

ةالعاديو( المجمكعو درجات كمتكسط الكميو الضانطو الدرجو التحصيؿ الجتنار في
 درجات متكسط فركؽجكذريونيففكرزاكجشارؾ(،ني ماالتكجدلصالحاستراتيجيوة

المجمكعتيفالتجرينيتيف درجات كمتكسط المجمكعوالتجرينيوةفكرزاكجشارؾ( طالنات
 .ةاستراتيجيوجرايطالمفاذيـكاستراتيجيواالقراف(

 

 : الفرضية الثانيةنتائج 
 نيف(α ≤ 0.05) داللو مستكل ع د إحصاييو داللو ذات فركؽ كت صعمىمايمي:"تكجد

 في الضانطو المجمكعو درجات كمتكسط(1(،ة2(،ة0ة التجرينيو المجمكعات طالنات درجات متكسط

مدياساالتجاا حكمادةادحيا ".
حس تـ الفرضيو ذذا صحو مف الحسكلمتحدؽ المتكسط قيمو المعيارماب كاال حراؼ اني

(يكضحافذلؾ.21،21"تحميؿالتنايفادحادم"لمكشؼعفداللوالفركؽ،كالجدكالفةاجتنارك
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 (46جدوؿ رقـ )

 حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لممجموعات التجريبية والضابطة   
 عمى التطبيؽ البعدي لمقياس االتجاه

 

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد االستراتيجية فالبيا

 
 طبيعة مادة األحياء

 4.01 19.40 30.00 جرايطالمفاذيـ

 5.74 18.27 30.00 االقراف

،شارؾزاكجفكر،  30.00 21.40 3.21 

 4.08 17.00 30.00 العاديو

 4.60 19.02 120.00 المجمكع

 
 أىمية مادة األحياء

اذيـجرايطالمف  30.00 17.60 3.17 

 4.05 17.33 30.00 االقراف

،شارؾزاكجفكر،  30.00 19.70 3.08 

 2.49 16.23 30.00 العاديو

 3.44 17.72 120.00 المجمكع

 
 حب االستطالع

 6.95 48.83 30.00 جرايطالمفاذيـ

 7.90 46.93 30.00 االقراف

،شارؾزاكجفكر،  30.00 52.97 5.46 

والعادي  30.00 44.03 6.79 

 7.49 48.19 120.00 المجمكع

 
 الدرجة الكمية

 12.90 85.83 30.00 جرايطالمفاذيـ

 16.67 82.53 30.00 االقراف

،شارؾزاكجفكر،  30.00 94.07 10.37 

 12.70 77.27 30.00 العاديو

 14.54 84.93 120.00 المجمكع

 
 (47جدوؿ رقـ )

لمربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ؼ، ومستوى مصدر التبايف ومجموع ا  
 الداللة لمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات الطالبات في المجموعات

 التجريبية والضابطة عمى التطبيؽ البعدي لمقياس االتجاه 
 

مجموع  مصدر التبايف البياف
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
F 

مستوى 
 لداللةا

 5.51 104.57 3.00 313.70 نيفالمجمكعات طبيعة مادة األحياء

 
دالوع د
 18.97 116.00 2200.27 داجؿالمجمكعات 1010



 025 

  119.00 2513.97 المجمكع

 

 أىمية مادة األحياء

 5.99 62.94 3.00 188.83 نيفالمجمكعات

 
دالوع د
 10.51 116.00 1219.53 داجؿالمجمكعات 1010

  119.00 1408.37 المجمكع

 9.02 420.88 3.00 1262.63 نيفالمجمكعات حب االستطالع

 
دالوع د
 46.67 116.00 5413.97 داجؿالمجمكعات 1010

  119.00 6676.59 المجمكع

 8.34 1487.65 3.00 4462.96 نيفالمجمكعات الدرجة الكمية

 
دالوع د
 178.27 116.00 20679.37 داجؿالمجمكعات 1010

  119.00 25142.33 المجمكع



:يتضحمفالجدكؿأ ه
 ذات فركؽ تكجد:حيا كلحدأنعادمدياساالتجاا حكمادةادحيا نال سنولطنيعومادةاد:أكالن

 المجمكعات طالنات درجات متكسط نيف(α ≤ 0.05) داللو مستكل ع د إحصاييو داللو

الضانطو. المجمكعو درجات متكسطك التجرينيو
شيفيهلمتعرؼكلمكشؼعفمصدرالفركؽفينعدطنيعومادةادحيا تـاستجداـاجتنار

(.11إلىاتجااالفركؽكدالالتإاكماذكمكضحفيالجدكؿة
 

 (11)رقـ جدوؿ 
 نتائج اختبار شيفيو لمتعرؼ إلى اتجاه الفروؽ ودالالتيا في استراتيجيات التدريس

 في طبيعة مادة االحياء كأحد أبعاد مقياس االتجاه نحو مادة األحياء 
 

 متوسط االختالؼ البياف

 00011 االقراف جرايطالمفاذيـ

،شارؾزاكجفكر،  -20111 

20111 العاديو
00011- جرايطالمفاذيـ االقراف

،شارؾزاكجفكر،  -10011
00236 العاديو

 20111 جرايطالمفاذيـ زاكج

 10011 االقراف

 *101 العاديو



:يتضحمفالجدكؿالسانؽ
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المفاذيـ( -0 ةجرايط التجرينيو المجمكعو طالنات درجات متكسط نيف جكذريو فركؽ تكجد ال
كمتكسط زاكج(، كاستراتيجيو االقراف ةاستراتيجيو التجرينيتيف المجمكعتيف درجات كمتكسط

 لدرجوالكميوالمدياساالتجاا حكمادةادحيا .درجاتالمجمكعوالضانطوةالعاديو(فيا

كمتكسط -2 ةاالقراف( التجرينيو المجمكعو طالنات درجات متكسط نيف جكذريو فركؽ تكجد ال
درجاتالمجمكعتيفالتجرينيتيفةاستراتيجيوجرايطالمفاذيـكاستراتيجيوزاكج(،كمتكسطدرجات

والمدياساالتجاا حكمادةادحيا .المجمكعوالضانطوةالعاديو(فيالدرجوالكمي
تكجدفركؽجكذريونيفمتكسطدرجاتطالناتالمجمكعوالتجرينيوةاستراتيجيوزاكج(كمتكسط -1

 درجاتالمجمكعتيفالتجرينيتيفةاستراتيجيوجرايطالمفاذيـكاستراتيجيواالقراف(.

وةاستراتيجيوزاكج(كمتكسطتكجدفركؽجكذريونيفمتكسطدرجاتطالناتالمجمكعوالتجريني -1
اد فيمادة ةالعاديو( الضانطو مادةدرجاتالمجمكعو  حك مدياساالتجاا أنعاد كلحد حيا 

ادحيا لصالحاستراتيجيوزاكج.
 ذات فركؽ تكجدالحيا كلحدأنعادمدياساالتجاا حكمادةادحيا :نال سنودذميومادةاد: ا يان

 التجرينيو المجمكعات طالنات درجات متكسط نيف(α ≤ 0.05) داللو مستكل ع د إحصاييو داللو

الضانطو. المجمكعو درجات كمتكسط
شيفيهلمتعرؼإلىكلمكشؼعفمصدرالفركؽفينعدأذميومادةادحيا تـاستجداـاجتنار

(.10اتجااالفركؽكدالالتإاكماذكمكضحفيالجدكؿة


 (10)رقـ جدوؿ 
 ار شيفيو لمتعرؼ إلى اتجاه الفروؽ ودالالتيا في استراتيجيات التدريسنتائج اختب

 حياء كأحد أبعاد مقياس االتجاه نحو مادة األحياءفي أىمية مادة األ 
 

 متوسط االختالؼ البياف

 0.267 االقراف جرايطالمفاذيـ

،شارؾزاكجفكر،  -2.1 

 1.367 العاديو

 0.267- جرايطالمفاذيـ االقراف

،شارؾزاكجفكر،  -2.367 

 1.1 العاديو

 2.1 جرايطالمفاذيـ زاكج

 2.367 االقراف

 *3.467 العاديو
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:يتضحمفالجدكؿالسانؽ
المفاذيـ( -0 ةجرايط التجرينيو المجمكعو درجاتطالنات متكسط نيف جكذريو فركؽ تكجد ال

درجاتكمتكسط االقراف ةاستراتيجيو التجرينيتيف كمتكسطالمجمكعتيف زاكج(، كاستراتيجيو
درجاتالمجمكعوالضانطوةالعاديو(فيالدرجوالكميوالمدياساالتجاا حكمادةادحيا .

كمتكسطال -2 ةاالقراف( التجرينيو المجمكعو درجاتطالنات متكسط نيف جكذريو فركؽ تكجد
كاستراتيجيو المفاذيـ جرايط ةاستراتيجيو التجرينيتيف المجمكعتيف كمتكسطدرجات زاكج(،

درجاتالمجمكعوالضانطوةالعاديو(فيالدرجوالكميوالمدياساالتجاا حكمادةادحيا .
زاكج( -1 ةاستراتيجيو التجرينيو المجمكعو درجاتطالنات متكسط نيف جكذريو فركؽ تكجد ال

اال كاستراتيجيو المفاذيـ جرايط ةاستراتيجيو التجرينيتيف المجمكعتيف درجات قراف(.كمتكسط
ني ماتكجدفركؽجكذريونيفمتكسطدرجاتطالناتالمجمكعوالتجرينيوةاستراتيجيوزاكج(

أذميومادةاالحيا فيكمتكسطدرجاتالمجمكعوالضانطوةالعاديو(لصالحاستراتيجيوزاكج
كلحدأنعادمدياساالتجاا حكمادةادحيا .

 داللو ذات فركؽ تكجدالنعادمدياساالتجاا حكمادةادحيا :نال سنولحباالستطالعكلحدأ: ال ان

 التجرينيو المجمكعات طالنات درجات متكسط نيف(α ≤ 0.05) داللو مستكل ع د إحصاييو

.الضانطو المجمكعو درجات كمتكسط
 اجتنار استجداـ حباالستطالعتـ الفركؽفينعد لمتعرؼإلىكلمكشؼعفمصدر شيفيه

(.12كؽكدالالتإاكماذكمكضحفيالجدكؿةاتجااالفر


 (14)رقـ جدوؿ 
 نتائج اختبار شيفيو لمتعرؼ إلى اتجاه الفروؽ ودالالتيا في استراتيجيات التدريس 

 في حب االستطالع كأحد أبعاد مقياس االتجاه نحو مادة األحياء
 

 متوسط االختالؼ البياف

 1.9 االقراف جرايطالمفاذيـ

ارؾ،شزاكجفكر،  -4.133 

 4.80 العاديو

 1.90- جرايطالمفاذيـ االقراف

،شارؾزاكجفكر،  -6.033* 

 2.9 العاديو

زاكج


 

 4.133 جرايطالمفاذيـ

 *6.033 االقراف

 *10111 العاديو
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:يتضحمفالجدكؿالسانؽ
 ا ةجرايط التجرينيو المجمكعو درجاتطالنات متكسط نيف جكذريو فركؽ تكجد لمفاذيـ(ال

كمتكسط زاكج(، كاستراتيجيو االقراف ةاستراتيجيو التجرينيتيف المجمكعتيف درجات كمتكسط
في ةالعاديو( الضانطو  حكدرجاتالمجمكعو مدياساالتجاا أنعاد كلحد حباالستطالع

.مادةادحيا 
 ك ةاالقراف( التجرينيو نيفمتكسطدرجاتطالناتالمجمكعو فركؽجكذريو تكجد متكسطال

الضانطو المجمكعو درجات كمتكسط المفاذيـ( جرايط ةاستراتيجيو المجمكعو درجات
ةالعاديو(،ني ماتكجدفركؽجكذريونيفمتكسطدرجاتطالناتالمجمكعوالتجرينيوةاالقراف(

 في زاكج استراتيجيو لصالح زاكج( ةاستراتيجيو التجرينيو المجمكعو درجات حبكمتكسط
.دأنعادمدياساالتجاا حكمادةادحيا االستطالعكلح

 )زاكج ةاستراتيجيو التجرينيو المجمكعو طالنات درجات متكسط نيف جكذريو فركؽ تكجد
ككذلؾ زاكج، استراتيجيو لصالح االقراف( ةاستراتيجيو التجرينيو المجمكعو درجات كمتكسط

التجريني المجمكعو طالنات درجات متكسط نيف جكذريو فركؽ زاكج(تكجد ةاستراتيجيو و
كمتكسطدرجاتالمجمكعوالضانطوةالعاديو(فيحباالستطالعكلحدأنعادمدياساالتجاا
 حكمادةادحيا لصالحاستراتيجيوزاكج.ني ماالتكجدفركؽجكذريونيفمتكسطدرجات
التجرين المجمكعو درجات كمتكسط زاكج( ةاستراتيجيو التجرينيو المجمكعو يوطالنات

ةاستراتيجيوجرايطالمفاذيـ(.
 ع د إحصاييو داللو ذات فركؽ التكجدنال سنولمدرجوالكميولمدياساالتجاا حكمادةادحيا ::رانعان

 درجات كمتكسط التجرينيو المجمكعات طالنات درجات متكسط نيف(α ≤ 0.05) داللو مستكل

.فيالدرجوالكميولممدياس الضانطو المجمكعو
ادحيا كشؼعفمصدرالفركؽفيكلم  حكمادة لمدياساالتجاا الكميو استجداـالدرجو تـ

(.11ةشيفيهلمتعرؼإلىاتجااالفركؽكدالالتإاكماذكمكضحفيالجدكؿاجتنار


 (11)رقـ جدوؿ 
 نتائج اختبار شيفيو لمتعرؼ إلى اتجاه الفروؽ ودالالتيا في استراتيجيات التدريس 

 الكمية لمقياس االتجاه نحو مادة األحياءفي لمدرجة 
 

 متوسط االختالؼ البياف

جرايط
 المفاذيـ

 101- االقراف

 10211- زاكج

10536 العاديو
101- جرايطالمفاذيـ االقراف
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*000511- زاكج
50236 العاديو

 10211 جرايطالمفاذيـ زاكج

 *000511 االقراف

 *0301 العاديو



:دكؿالسانؽيتضحمفالج
 )المفاذيـ ةجرايط التجرينيو المجمكعو درجاتطالنات متكسط نيف جكذريو فركؽ تكجد ال

كمتكسط زاكج(، كاستراتيجيو االقراف ةاستراتيجيو التجرينيتيف المجمكعتيف درجات كمتكسط
.الدرجوالكميولمدياساالتجاا حكمادةادحيا درجاتالمجمكعوالضانطوةالعاديو(في

 كمتكسط ةاالقراف( التجرينيو متكسطدرجاتطالناتالمجمكعو نيف فركؽجكذريو تكجد ال
الضانطو المجمكعو درجات كمتكسط المفاذيـ( جرايط ةاستراتيجيو المجمكعو درجات
ةالعاديو(،ني ماتكجدفركؽجكذريونيفمتكسطدرجاتطالناتالمجمكعوالتجرينيوةاالقراف(

درجاتالمج كمتكسط في زاكج استراتيجيو لصالح زاكج( ةاستراتيجيو التجرينيو الدرجومكعو
.الكميولمدياساالتجاا حكمادةادحيا 

 )زاكج ةاستراتيجيو التجرينيو المجمكعو طالنات درجات متكسط نيف جكذريو فركؽ تكجد
زاكج لصالحاستراتيجيو االقراف( ةاستراتيجيو التجرينيو ككذلؾكمتكسطدرجاتالمجمكعو ،

زاكج( ةاستراتيجيو التجرينيو المجمكعو طالنات درجات متكسط نيف جكذريو فركؽ تكجد
مادة  حك لمدياساالتجاا الكميو الدرجو في ةالعاديو( الضانطو كمتكسطدرجاتالمجمكعو
متكسطدرجاتطالنات نيف فركؽجكذريو تكجد ال ني ما زاكج. استراتيجيو لصالح ادحيا 

التجرينيوةاستراتيجيوزاكج(كمتكسطدرجاتالمجمكعوالتجرينيوةاستراتيجيوجرايطالمجمكعو
المفاذيـ(.


 :التوصيات

فيضك  تايجالدراسويددـالناحثالتكصياتالتاليو:
االذتماـنت ميوالتحصيؿكاالتجاالدلالطالبج نانإلىج ب،دفكؿم إمايمكفأفيجدـ -0

 يركالتل يرنه.اآلجركيسإـفيالتل
ادنحاث -2 إليه تكصمت ما نلذـ لتزكيدذـ كالمعمميف الترنكييف لممشرفيف عمؿ كرشات عدد

ناالتجاذات اطالع عمى ليكك كا كذلؾ تدريسإا كطرؽ العمكـ م اذج مجاؿ في كالدراسات
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اـفيالعمميوالحدي وفياإلصالحالترنكم،كذلؾلمالممشرفيفالترنكييفكالمعمميفمفدكرذ
 ت ميوالتحصيؿكاالتجاامفجالؿمإامإـاإلشرافيوكالتعميميو.

ي نغيأفيحتؿالتعمـال شطالصدارةفيتدريسالعمكـالحياتيو،كلتحديؽذلؾالندمفإعادة -1
العمميو كالكسايؿ المدرسيو، العمكـ كتب ضمف عرضإا كطرؽ العمميو المادة في ال ظر

 التدكيـالمتنعوفيالمدارس.كاد شطوالمدرسيوكأساليب

ضركرةجركجالطالبعفأدكارذـالتدميديونحيثتتاحلإـالفرصولطرحالتفكيركالم اقشو -1
كاحتراـ آرايإـ تدنؿ جالؿ مف اآلجريف عف الفكرم كاالستدالؿ لممشكالت الحمكؿ كتدديـ

 شجصياتإـكاإلجانوعفتساؤالتإـكتعاك إـفيإيجادالحمكؿ.

اذ -5 ضركرة العمـك كمعمـ عامو المعمميف نإعداد المعمميف إعداد كمعاذد الترنيو كميات تماـ
جاصوإعدادانجيدانلتككفلديهالددرةعمىاستجداـطرؽكأساليبتدريسحدي وكمت كعوكمف
أذمإاالتعمـال شط،معضركرةتدرينهعمىالمرك وفياستجداـأك رمفطريدوجالؿالدرس

 اةلمفركؽالفرديونيفالطالب.الكاحد،مراع


 المقترحات:

فيضك الدراسوالحاليويدترحالناحثإمكا يوالدياـنالدراساتالتاليو:
إجػػػرا دراسػػػاتمما مػػػوتإػػػدؼإلػػػىمعرفػػػوفعاليػػػواسػػػتراتيجياتالػػػتعمـال شػػػطعمػػػىالتحصػػػيؿ -0

لدلالطالبفيمراحؿدراسيوأجرلكفيمناحثأج رل.كاالتجاا حكالعمـك
إعػػػدادمدػػػرردراسػػػيتجرينػػػييعتمػػػدعمػػػىالػػػتعمـال شػػػطكدراسػػػوأ ػػػرافػػػيت ميػػػوالتحصػػػيؿ، -2

.  كاالتجاا حكالعمـك

الفمسػػطي يوفػػيالمراحػػؿالتعميميػػوالمجتمفػػونكػػؿع اصػػرذاةادذػػػداؼ، -1 تحميػػؿم ػػاذجالعمػػـك
الػػػتعمـالمحتػػكل،اد شػػػطو،التدػػػكيـ(لمكقػػػكؼعمػػػىمػػدلتكظيفإػػػالتت اسػػػبمػػػعاسػػػتراتيجيات

.  ال شطكاتجاامعاصرفيتدريسالعمـك

إجػػػرا دراسػػػاتتإػػػدؼإلػػػىمعرفػػػومػػػدلفعاليػػػواسػػػتراتيجياتالػػػتعمـال شػػػطعمػػػىالتحصػػػيؿ -1
 كاالتجاافيمناحثمجتمفو.

إجػػػرا دراسػػػاتتإػػػدؼإلػػػىتحديػػػدالعدنػػػاتكالصػػػعكناتالتػػػيتكاجػػػهالمعمػػػـالفمسػػػطي يع ػػػد -5
 طكاقتراحالحمكؿالم اسنولمتغمبعمىذذاالصعكنات.استجدامهاستراتيجياتالتعمـال ش

إجرا دراساتلمعرفوفعاليواسػتجداـاسػتراتيجياتأجػرللمػتعمـال شػطعمػىت ميػوالتحصػيؿ -3
 كاالتجاالدلالطالب.

إجرا دراساتتإدؼإلىت ميوأ ماطأجػرللػدلالطػالبكػالتفكيركاإلنػداعكفػؽاسػتراتيجيات -6
 التعمـال شط.
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الحياتيػػوإلػػىالمػػكادإجػػرا -1  دراسػػاتلمتعػػرؼعمػػىإمكا يػػوا تدػػاؿأ ػػرالػػتعمـال شػػطفػػيالعمػػـك
 الدراسيوادجرل.

دراسوأ رنعضاستراتيجياتالتعمـال شطفيالدراسػوالحاليػوعمػىالتحصػيؿالمؤجػؿةندػا  -1
الحياتيولدلالطالنات.أ رالتعمـ(،كعمىت ميواالتجاا حك  العمـك

  امجتدرينيقايـعمىالتعمـال شطلت ميوالمإاراتالتدريسيولدلالمعمـ.نرإجرا  -01
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Summary 

This study aims to knowing the effective of some strategies in activist 

education in life science on obtain and development towards biology in 

some governorate in Ghza  

The problem of the study in the following question: 

What is effective using some strategies in activist education in life science 

on obtain and development the education towards biology in some 

governorate in Ghza? 

This question leads to many questions are: 

1- What is the effective of using some strategies in activist education in life 

science in development towards biology for eleventh grad student (female) in 

Ghza? 

2- What is the effective of using some strategies in activist education in life 

science in development obtaining education towards biology for eleventh 

grad student (female) in Ghza? 

In the light these questions, we can form these hypothesis as following: 

1- We need to know some statistics difference at the level (0.05≥a) between the 

mediums of student's degrees in three experimental groups (1), (2), (3) and 

the mediums of degrees control group in the pre test for the experimental 

group. 

2- We have some statistics difference at the level (0.05≥a) between the 

mediums of student's degrees in three experimental groups (1), (2), (3) and 

the mediums of degrees control group in the pre test in the measure of 

direction for the experimental group. 
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The sample of the study consists of girls in secondary phase in Ghza in 

the twelve grad in the governorate of north Ghza of government schools 

and public education in the academic year 2011/2012. 

The researcher used the like of experimental approach on the unit of 

(Kabilet Elhabliat) on four groups of student of twelve grad in science 

branch (N= 12 students). The experimental group (1) with (N= 30) are 

studying through strategy of (thinking- marred- cooperation). The 

experimental group (2) with (N= 30) are studying through strategy of 

teaching of classmate. The experimental group (3) with (N= 30) are 

studying through strategy of conceptual map. The fourth group was the 

control group with (N= 30) are studying through normal way. 

The tools of the study: obtain test- measure of direct towards biology in pre 

and post application the approach. This for knowing the effective of some 

strategies in activist education in life science on obtain and development 

towards biology in some governorate in Ghza. The data was collected and 

analyzed in scientific way through program SPSS, to test the correct of 

study's hypothecs. 

The result of the study: 

1- We have some statistics difference at the level (0.01) between the 

mediums of  student's degrees in three experimental group (1), (2),(3) and 

the mediums of  degrees control group in the pre test  for the experimental 

group (1), (2),(3).     

2- We have some statistics difference at the level (0.05≥a) between the 

mediums of student's degrees in three experimental groups (1), (2), (3). 

(1) Is studying through strategy of (thinking- marred- cooperation). The 

experimental group (2) is studying through strategy of teaching of 

classmate. The experimental group (3) is studying through strategy of 

conceptual map. 
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3- We have no statistics difference at the level (0.05≥a) between the 

mediums of student's degrees in three experimental groups (1), (2), (3). 

(1) Is studying through strategy of (thinking- marred- cooperation). The 

experimental group (2) is studying through strategy of teaching of 

classmate. The experimental group (3) is studying through strategy of 

conceptual map and the control group from the side of direction measure 

in biology. 

4- We have no statistics difference at the level (0.05≥a) between the 

mediums of student's degrees in three experimental groups (1), (2), (3). 

(1) Is studying through strategy of (thinking- marred- cooperation). The 

experimental group (2) is studying through strategy of teaching of 

classmate. The experimental group (3) is studying through strategy of 

conceptual map in the total degree of direction measure in biology. 

5-  We have some statistics difference at the level (0.01) between the 

mediums of student's degrees in three experimental groups (1), (2), (3). 

(1) Is studying through strategy of (thinking- marred- cooperation). The 

experimental group (2) is studying through strategy of teaching of 

classmate. The experimental group (3) is studying through strategy of 

conceptual map in the total degree of direction measure in biology. 

6- There is no statistics difference between the mediums of student's degrees 

and the experimental group (1) is studying through strategy of (thinking- 

marred- cooperation). The experimental group (2) is studying through 

strategy of teaching of classmate. The experimental group (3) is studying 

through strategy of conceptual map. 

We have a statistics difference in the application the approach in pre and 

post test for the result of direction measure in biology. 

In the light of the above results the researcher recommended to the 

important of the activist education in all phases education, so the important 

of obtain education of student 
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 المصادر والمراجع

،الدػػػاذرة،اد جمػػػكاسػػػتراتيجيات التعمػػػيـ وأسػػػاليب الػػػتعمـ(:2111إنػػػراذيـ،مجػػػدمعزيػػػزة -0

 المصريو.

 ،الداذرة،عالـالكتب.موسوعة المعارؼ التربوية(:2113إنراذيـ،مجدمعزيزة -2

(:ت ميومإاراتعممياتالعمـالتكامميوكمإاراتالتفكيػرالم طدػي0111السعكد،أحمدةأنك -1
نالمرحمواإلعداديو، ،مجمة التربيػة العمميػةفيضك أنعادنييوالفصؿالمفضمولتعمـالعمـك

 .55-0المجمدادكؿ،العددالرانع،ص
ال شطفػيت ميػوالمفػاذيـالعمميػو(:فاعميونعضاستراتيجياتالتعمـ2100أنكجامع،شذاة -1

لدلتالميذالمرحمواإلعداديونالمدارسالتجرينيو.  كاالتجاا حكمادةالعمـك

(:فعاليػػػواسػػػتجداـجػػػرايطالمفػػػاذيـعمػػػىتحصػػػيؿطمنػػػوالجامعػػػو2112أنػػػكجنػػػر،محمػػػدة -5
ماجستيرغيراإلسالميونغزةفيمادةالجراحوكالناط والتمريضيوكاتجاذاتإـ حكذا،رسالو

 م شكرة،الجامعواإلسالميونغزة.

،الطنعوادكلى،استراتيجيات حديثة في طرائؽ تدريس العمـو(:0111أنكجاللو،صنحية -3
 السكداف،مكتنوالفالح.

،الطنعػػوأسػػاليب تػػدريس العمػػـو لمرحمػػة التعمػػيـ األساسػػي(:2110ةأنػػكجاللػػو،صػػنحي -6
 ادكلى،السكداف،مكتنوالفالح.

(:فعاليػػػواسػػػتجداـجريطػػػوالمفػػػاذيـلمشػػػكؿ2110جاللػػػو،صػػػنحي،حمػػػداف،محمػػػكدةأنػػػك -1
(فػيالدراسػػوالعمميػػولمػػادةالفيزيػػا فػػيالتحصػػيؿكاكتسػػابعمميػػاتالعمػػـلػػدلطػػالبveeة

 الس وال ال ونكميوالترنيو،سمط وعماف.

،إلجػراءات لػتعمـ فعػاؿالقياس والتقػويـ الصػفي المفػاىيـ وا(:2111أنكدقو،س ا إنراذيـة -1
 ،فمسطيف،غزة.2مكتنودارآفاؽلم شركالطناعو،ط

(:أ راستجداـاستراتيجيوتدريسادقرافعمىت ميػومإػارات2101أنكشعناف، ادرجميؿة -01
اإل سػػػػا يو التفكيػػػرال اقػػػػدفػػػػيالرياضػػػػياتلػػػػدلطالنػػػػاتالصػػػؼالحػػػػادمعشػػػػرقسػػػػـالعمػػػػـك

 غيرم شكرة،الجامعواالسالميو،غزة.ةاددني(نغزة،رسالوماجستير

(:"فعاليواستجداـمدجؿمدترحقايـعمىأسػمكبالم اقشػوكتحميػؿ2111أنكذاشـ،حنيبة -00
المإمػػػوفػػػيت ميػػػوالتفكيػػػرالإ دسػػػيلػػػدلتالميػػػذالصػػػؼادكؿاإلعػػػدادم"،المػػػؤتمرالعممػػػي

(،المجمػػدال ػػا ي،ص2111يكليػػك23-25م ػػاذجالتعمػػيـكت ميػػوالتفكيػػرة–ال ػػا يعشػػر
031-010. 
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(:فعاليواستجداـأسمكبتدريسادقراففيالتحصػيؿكت ميػو2111زيزةأنكذاشـ،عندالع -02
،المجمػػػدمجمػػػة تربويػػػات الرياضػػػياتمإػػػاراتالدسػػػمولػػػدلتالميػػػذالصػػػؼالرانػػػعاالنتػػػدايي،

 ال الث،الجمعيوالمصريولترنكياتالرياضيات.

معجػػػـ المصػػػطمحات التربويػػػة المعرفػػػة فػػػي (:0116ىالجمػػػؿةأحمػػػدحسػػػيفالمدػػػا ي،عمػػػ -01
 ،عالـالكتب،الداذرة.0،طالمناىج وطرؽ التدريس

شػػارؾ(فػػيت ميػػوالتفكيػػر-زاكج-(:أ ػػراسػػتجداـةفكػػر2113أحمػػد،سػػماحعنػػدالحميػػدة -01
وال اقػدفػػيالرياضػػياتكفػػيمكاقػػؼحياتيػػولطػالبالمرحمػػواإلعداديػػو،رسػػالوماجسػػتير،كميػػ

 الترنيو،عيفشمس.

جراءاتػػو –التقػػويـ التربػػوي (:2111إسػػماعيؿ،مػػاذركمحمػػكد،محػػبة -05 ،الدػػاذرة،أسسػػو وار
 مكتنوالرشيد.

 ،غزة.2،طالبحث التربوي، عناصره، مناىجو، أدواتو(:0116ادغا،إحسافة -03

،دار،طنعوأكلػى،غػزةمنيج التعميـ في الطفولة المبكرة ومكوناتو(:2115إيفاؿ،عيسىة -06
 الكتابالجامعي.

(:اسػػتراتيجيوالتػػدريسنػػادقرافكعالقتإػػا0111نجيػػت،جديجػػوأحمػػدكطعيمػػو،عفػػاؼأحمػػدة -01
نالتحصيؿ"التجرينيفيمدررطرؽالتػدريسالعامػوشػعنوالكسػايؿالتعميميػوكالمكتنػات"،ترنيػو

 ،المجدؿالجامس،العددالرانع.مجمة دراسات تربوية واجتماعيةحمكاف،

تدريس الرياضيات الفعاؿ بيف رياض األطفاؿ حتى الصؼ (:2116دكم،رمضافمسعدةن -01
،ادردف،عمػاف،دارالفكػردليؿ لممعمميف واآلبػاء ومخططػي المنػاىج –السادس االبتدائي 
  اشركفكمكزعكف.

 ،عماف،دارالفكر، اشركفكمكزعكف.التعمـ النشط(:2101ندكم،رمضافمسعدة -21

،الطنعوادكلى،عماف،دارالمسػيرةلم شػركالتكزيػعالتعمـ النشطـ(:2111ةندير،كريماف -20
 كالطناعو.

(:"أ رالتفاعػؿنػيفت كيػعاسػتراتيجياتالتػدريسكأ مػاطالػتعمـعمػى2111جاد،عزةمحمدة -22
،مجمة دراسات تربوية اجتماعيةت ميونعضعاداتالعدؿلدلطالناتالمرحمواإلعداديو"،

 (.1(،العددة05جامعوحمكاف(،المجمدة–رنيوةكميوالت

،نر ػامجالتعمػيـالمفتػكح،طرائؽ التدريس والتدريب العامػة(:2116جامعوالددسالمفتكحوة -21
 عماف.

(:"مػفاسػتراتيجياتالػتعمـال شػطالػتعمـالػذاتيكتعمػـادقػراف"،2115جرجس،أشرؼأ كرة -21
 ترنكيو دافيوجامعو.مجمة المعمـ
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،عمػاف،دارالفكػر،تعمػيـ التفكيػر مفػاىيـ وتطبيقػات(:2112،فتحػيعنػدالػرحمفةجركاف -25
  اشركفكمكزعكف.

(:فعاليػػػواسػػػتجداـنعػػػضاسػػػتراتيجياتالػػػتعمـال شػػػطفػػػيت ميػػػو2111جمعػػػو،  ػػػا أحمػػػدة -23
المإػػاراتالجغرافيػػوكالميػػؿ حػػكالمػػادةلػػدلتالميػػذالمرحمػػواإلعداديػػو،رسػػالودكتػػكراا،كميػػو

 ترنيو،جامعوعيفشمس.ال

،اسػػتراتيجيات الػػتعمـ النشػػط وتػػدريس الدراسػػات االجتماعيػػة(:2101جمعػػو،  ػػا أحمػػدة -26
مشػػركعالجكا ػػبالتطنيديػػولمكسػػايؿكالنحػػكثالعمميػػوفػػيالم ػػاذجكطػػرؽالتػػدريس،الدػػاذرة،

 العرنيولمم اذجالمتطكرةكالنرمجيات.

(:"دراسػػػوالتفاعػػػؿنػػػيفأسػػػاليبالػػػتعمـ2111الج ػػػدم،أم يػػػوالسػػػيد،أحمػػػد، عيمػػػوحسػػػفة -21
لػدلتمميػذات كالمداالتالتعميميوفيت ميػوالتحصػيؿكالتفكيػرالتكليػدمكاالتجػاا حػكالعمػـك

،المؤتمر العممػي السػادس عشػرالصؼال ا ياإلعدادم"الجمعيوالمصريولمترنيوالعمميو،
-361يكليػػك،المجمػػدال ػػا ي،ص20،22تكػػكيفالعمػػـ،دارالضػػيافو،جامعػػوعػػيفشػػمس،

621. 
،الدػػاذرة،دارالػػتعمـ النشػػط بػػيف النظريػػة والتطبيػػؽ(:2113جػػكدةأحمػػدسػػعادةكزمػػالؤاة -21

 الشركؽ.

(:"أ ػرتػػدريبالمعممػاتالفمسػػطي ياتعمػىأسػػمكبالػتعمـال شػػطفػػي2112جػكدت،سػػعادةة -11
ة العمػػػـو التربويػػػة مجمػػػالتحصػػػيؿاآل ػػػيكالمؤجػػػؿلػػػديإففػػػيضػػػك عػػػددمػػػفالمتغيػػػرات"،

،المجمدالرانع،العددال ا ي،كميوالترنيو،جامعوالنحػريف،مؤسسػواديػاـ(4111والنفسية )
 .011-010لمصحافوكال شركالتكزيع،ص

(:فاعميػػواسػػتجداـجػػرايطالمفػػاذيـكمػػ ظـفػػيتعمػػـمػػادةالعمػػكـ،0116حسػػفإنػػراذيـشػػنرة -10
 ،المجمدالحادمعشر.11شرالعممي،العدد،مجمسال المجمة التربويةالككيت،

،الداذرة،التعميـ والتدريس مف منظور النظرية البنائية(:2111حسفزيتكفككماؿزيتكفة -12
 عالـالكتب.

(:فعاليػػػواسػػػتراتيجياتالػػػتعمـال شػػػطفػػػيت ميػػػومإػػػاراتتكليػػػد2101حسػػػف،كسػػػاـفيصػػػؿة -11
مفيمادةادحيػا ،رسػالوماجسػتيرغيػرالمعمكماتكقيمتإالدلطالبالصؼادكؿال ا ك

 م شكرة،جامعوالم صكرة.

(:فاعميػػػػواسػػػػتراتيجيوالتػػػػدريسنػػػػادقراففػػػػيت ميػػػػومإػػػػارات2112حمػػػػادة،محمػػػػدمحمػػػػكدة -11
تجطيطكت فيذكتدكيـدركسمادةالرياضيات،كفيا تداؿكندا أ رذالدلالطػالبالمعممػيف

،صص11فػػػيالم ػػػاذجكطػػػرؽالتػػػدريس،العػػػددنكميػػػوالترنيػػػو،جامعػػػوحمػػػكاف،دراسػػػات
061-206. 
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،كميػوالترنيػو،جامعػوأساليب التعمـ الحديثة، )التعمـ النشػط((:2111حيدر،عندالمطيؼة -15
 اإلمارات،ي اير.

"،0113الجميمي،جميؿة -13 ،المج ػومجمة التربية(:"مضاميفالفمسفوالن اييوفيتدريسالعمػـك
 (.00نيوكال دافوكالعمكـ،العددةالكط يوالدطريولمتر

،دارالدمػـلم شػرتػدريس العمػـو فػي مراحػؿ الػتعمـ العػاـ(:0113الجميمي،جميؿ،كآجػركفة -16
 كالتكزيع،دني.

،ادردف،عمػػاف،دارفػػي التػػدريس وترجمتيػػا عمميػػاً النظريػػة(:2111دركزة،أف ػػاف ظيػػرة -11
 الشرقكلم شركالتكزيع.

،عػػػالـالكتػػػب،0،طتراتيجيات معاصػػػرة فػػػي الػػػتعمـ التعػػػاونياسػػػ(:2113الػػػديب،محمػػػدة -11
 الداذرة.

(:نر ػامجتػدرينيمدتػرحعمػىاسػتجداـاسػتراتيجياتالػتعمـال شػط2111راغب،را ياعػادؿة -11
كأ راعمىاددا التدريسيلمطالبمعمميالعمكـالنيكلكجيوكالجيكلكجيونكميوالترنيو،رسالو

 جامعواإلسك دريو.ماجستير،كميوالترنيو،

(:فاعميػػوأسػػمكبالػػتعمـال شػػطالدػػايـعمػػىالمػػكاداليدكيػػوالت اكليػػوفػػي2110رضػػا،عصػػرة -10
،المجمػدالرانػع،صصمجمة تربويػات الرياضػياتتدريسالمعادالتكالمتراجحاتالجنريو،

12-001. 
انتكػػػر(-اسػػػتمع-ارؾػػػػػػش-(:"فاعميػػػواسػػػتراتيجيوةكػػػكف2111رمضػػػاف،حيػػػاةعمػػػية -12

لػػدلF-S-L-Cة (فػػيت ميػػونعػػضمإػػاراتالتفكيػػرالعميػػاكالمفػػاذيـالعمميػػوفػػيمػػادةالعمػػـك
،مجمػة التربيػة العمميػةتالميذالصؼالجامساالنتدايي"،الجمعيوالمصريولمترنيػوالعمميػو،

 .013-015العددال الث،المجمدالحادمعشر،ص
يػػونر ػػػامجقػػايـعمػػػىاسػػتراتيجياتالػػػتعمـال شػػطفػػػي(:"فاعم2111رمضػػاف،ذنػػوعنػػػداهللة -11

تدريسالدراساتاالجتماعيولت ميومإاراتالتفكيرالتاريجيلدلتالميذالمرحمواإلعداديػو"،
 جامعوحمكاف.-رسالودكتكرااغيرم شكرة،كميوالترنيو

الػػػذات(:"أ ػػػرالػػػتعمـالتعػػػاك يعمػػػىالتحصػػػيؿفػػػيالرياضػػػيات:مف0111ريػػػاف،عػػػادؿة -11 إػػػـك
 ادكاديميلدلطمنوال امفادساسي،رسالوماجستيرغيرم شكرة،جامعوالددس،فمسطيف.

،مجمػوالعمػـ،الطيػرة،راـالتعمـ النشط بيف النظرية والتطبيؽ(:2115الزامؿ،مجدمعمية -15
 اهلل.

 ،الداذرة،عمـالكتب.عمـ النفس االجتماعي(:2111زذراف،حامدعندالسالـة -13

،الطنعػوالتعمـ والتدريس مف منظور النظرية البنائيػة(:2111تكفحسفكزيتكف،كماؿةزي -16
 ادكلى،عالـالكتب.
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 ،الطنعوال ا يو،عالـالكتب،الداذرة.تصميـ التدريس(:2110ةزيتكف،حسف -11

 ،الطنعوادكلى،عالـالكتب،الداذرة.استراتيجيات التدريس(:2111زيتكف،حسفحسيفة -11

،الطنعػػػوال ا يػػػو،التعمػػػيـ والتػػػدريس مػػػف منظػػػور البنائيػػػة(:2111،حسػػػفككمػػػاؿةزيتػػػكف -51
 الداذرة،عالـالكتب.

،اإلسػػك دريو،المكتػػبالعممػػيتػػدريس العمػػوـ مػػف منظػػور البنائيػػة(:2111زيتػػكف،كمػػاؿة -50
 لمكمنيكتركال شركالتكزيع.

 ،عالـالكتب،الداذرة.طرؽ التدريس(:2115زيتكف،كماؿة -52

،عمػػػػاف،دارالػػػتعمـ النشػػػط بػػػيف النظريػػػة والتطبيػػػؽ(:2113ة،جػػػكدت،كآجػػػركفةسػػػعاد -51
 الشركؽ.

(:فعاليونر امجمدترحفياكتسابالطالبالمعمميف0111عمي،محمد،كالفتاـ،محرزةالسيد -51
كأ رذلؾعمػىت ميػوالتفكيػر مإاراتالتدريساالنتكارمكت ميواتجاذاتإـ حكافيمجاؿالعمـك

 (.16،جامعوالم صكرة،العددةمجمة كمية التربيةكارملدلتالميذذـ،االنت

(:"فاعميوأسمكبتدريسادقراففػيت ميػواالتجاذػات حػكمإ ػو0115السيد،  ا مميجية -55
مجمػػة البحػػوث التػػدريسكجفػػضقمػػؽالتػػدريسلػػدلالطػػالبالمعممػػيفنكميػػوالترنيػػونط طػػا"،

 (.1يو،جامعوالم كفيو،العددة،كميوالترنالنفسية والتربوية

(:أ ػرالتػدريسنػادقرافعمػىنعػضمجرجػاتتعمػيـ2113سيد،مإا،عػكض،محمػدعمػية -53
االقتصػػػادالم زلػػػيلػػػدلطالنػػػاتالمرحمػػػواإلعداديػػػو،رسػػػالوماجسػػػتير،كميػػػوالترنيػػػو،جامعػػػو

 حمكاف.

(:فعاليواستراتيجيوالتدريسنادقراففي2111سيؼ،جيريورمضافة -56 ت ميػومإػاراتالعمػـك
،المجمػػػة التربويػػػةكاالتجػػػاا حػػػكالرياضػػػياتلػػػدلتالميػػػذالمرحمػػػواالنتداييػػػولدكلػػػوالككيػػػت،

 .2111المجمدال امفعشر،سنتمنر،
(:"أ راستجداـاستراتيجياتالتعمـال شطعمىالتحصيؿكت ميػو2111شاذيف، جاةحسفة -51

مجمػة النتػدايي"،الجمعيػوالمصػريولمترنيػوالعمميػو،عممياتالعمـلدلتالميذالصػؼالرانػعا
 .051-026،المجمدال ا يعشر،العددال ا ي،يك يو،صالتربية العممية

(:أ ػػػػراسػػػػتجداـ مػػػكذجالػػػػتعمـالن ػػػػاييفػػػػيتػػػػدريسالمسػػػػايؿ2111شػػػحاتو،إيإػػػػابالسػػػػيدة -51
نتكػارمكندػا أ ػرالػتعمـ"،الإ دسيومتعددةالحمػكؿنالمرحمػواإلعداديػوعمػىت ميػوالتفكيػراال

 رسالوماجستيرغيرم شكرة،كميوالترنيو،جامعوأسيكط.

،الدػػاذرة،معجػػـ المصػػطمحات التربويػػة والنفسػػية(:2111شػػحاتو،حسػػف،كال جػػار،زي ػػبة -31
 الدارالمصريوالمن ا يو.
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لترنيػػػو(:فاعميػػػونر ػػػامجمدتػػػرحفػػػيالترنيػػػوالنيييػػػولطػػػالبكميػػػوا0116الشػػػرني ي،فػػػكزمة -30
،مجمػػة التربيػػة العمميػػةنلسػػمكبالػػتعمـالػػذاتيفػػيت ميػػوالػػكعيالنييػػيكاالتجاذػػاتالنيييػػو،

 .053-025،ص×××××الجمعيوالمصريولمترنيوالعمميو،

،مكتنػواد جمػكالمصػريو،21،طالتعمـ نظريات وتطبيقػات(:0116الشرقاكم،أ كرمحمدة -32
 الداذرة.

اليػػواسػػتجداـجػػرايطالمفػػاذيـالنػػارزةالمدعكمػػونػػالمكادالتعميميػػو(:فع2112شػػدير،إنػػراذيـة -31
الممسػػػيوعمػػػىتحصػػػيؿالتالميػػػذالمكفػػػكفيفكاتجاذػػػاتإـ حػػػكمػػػادةالعمػػػكـ،المػػػؤتمرالعممػػػي

(،الجمعيػوالمصػريولمترنيػو2112يكليػك10-21السادس،الترنيػوالعمميػوك دافػوالمجتمػعة
 .215-251يفشمس،صصالعمميو،كميوالترنيو،جامعوع

مجمػة (: مكذج"ذػامسػككب"حيػثالػتعمـمتعػوك جػاحفػيالحيػاة،2111شإاب،ميسكفة -31
ةالػتعمـال شػطنػيفالمفإػكـكالممارسػو:الع اصػركالمػكاردكالتطنيػؽفػيالطفكلػوقطر النػدى

 .1-3المنكرة(،العددالرانععشر،ص
ليػػػواسػػػتجداـجػػػرايطالمفػػػاذيـفػػػيتػػػدريس(:"فعا2115الشػػػإرا ي،محمػػػدسػػػعيدآؿعطػػػاؼة -35

كحػػدةالتمػػكثالنييػػيعمػػىالتحصػػيؿكاالتجػػاا حػػكمػػادةادحيػػا لػػدلطػػالبالصػػؼادكؿ
،ةالجمعيػػوالمصػػريولمم ػػاذجكطػػرؽمجمػػة دراسػػات فػػي المنػػاىج وطػػرؽ التػػدريسال ػػا كم"،

 (.012التدريس،كميوالترنيو،جامعوعيفشمس(،العددة

(:"أ ػػػراسػػػتجداـاسػػػتراتيجياتالػػػتعمـال شػػػطعمػػػىاكتسػػػاب2116جػػػالؿةالشكيشػػػكي،ذنػػػو -33
المفاذيـالعمميوكت ميواالتجاذاتالتعاك يولدلتالميذالمرحمػواإلعداديػو"،رسػالوماجسػتير

 غيرم شكرة،كميوالترنيو،جامعوالزقازيؽ.

اسػػػػػتجداـ(:فعاليػػػػػونر ػػػػػامجمدتػػػػػرحن2111صػػػػػالح،ماجػػػػػدةمحمػػػػػكدكأمػػػػػيف،سػػػػػإىأحمػػػػػدة -36
استراتيجيوتعميـادقراففيت ميونعضالمإاراتالرياضيوالحياتيػولػدلادطفػاؿالمتجمفػيف

دراسػػػات فػػػي مجمػػػة عدميػػانكالدػػػانميفلمػػتعمـفػػػيالجمعيػػوالمصػػػريولمم ػػاذجكطػػػرؽالتػػدريس،
 .015-050،ص11،العددالمناىج وطرؽ التدريس

دطفاؿالرياضنغزةعمىت ميونعضجكا ب(:"فعاليوم إجال شاط2111صنح،فاطموة -31
 مػػكذـفػػيضػػك الفمسػػفوالن اييػػو"،رسػػالودكتػػكرااغيػػرم شػػكرة،جامعػػوعػػيفشػػمسنالتعػػاكف

 معجامعوادقصىنغزة.

الموسػػػوعة العربيػػػة لمصػػػطمحات التربيػػػة وتكنولوجيػػػا (:2112صػػػنرم،مػػػاذرإسػػػماعيؿة -31
 ،الرياض،مكتنوالرشد.التعميـ

االسػػػتداللية فػػػي تحميػػػؿ بيانػػػات البحػػػوث  اإلحصػػػائية األسػػػاليب :(2101ةعػػػالـالػػػديف،صػػػالح -61
 ،دارالفكرالعرني،الداذرة.2،طالنفسية والتربوية واالجتماعية "البارامترية والالبارامترية"
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(:فاعميػػػػوأسػػػػمكبالتػػػػدريسنػػػػادقراففػػػػيت ميػػػػونعػػػػضالكفايػػػػات0111طػػػػه،عنػػػػدالممػػػػؾة -60
مجمػػػػة البحػػػػوث النفسػػػػية لتػػػػدريسلػػػػدلطػػػػالبالترنيػػػػوالعمميػػػػو،التدريسػػػػيوكجفػػػػضقمعػػػػوا

 (.1ة00،جامعوط طا،والتربوية

(:"أ راستجداـ مكذجالتعمـالن اييفيتدريسالتل يرالحرارمكالكيميايي2112عنادة،أحمدة -62
لمتيػػػػارالكإرنػػػػيعمػػػػىالتحصػػػػيؿكت ميػػػػومإػػػػاراتالتفكيػػػػرالعممػػػػيلػػػػدلتالميػػػػذالصػػػػؼادكؿ

 (.0(،العددة01،جامعوأسيكط،الجز ادكؿ،المجمدةمجمة كمية التربيةاعي"،الص 

،دارالفكػػػرالعرنػػػي،الدػػػاذرة،اسػػػتراتيجيات التػػػدريس والػػػتعمـ(:0111عنػػػدالحميػػػد،جػػػانرة -61
 ،دارالفكرالعرني.0ط

يشػػارؾ(فػػ-زاكج-(:أ ػػراسػػتجداـاسػػتراتيجيوةفكػػر2111عنػػدالفتػػاح،انتسػػاـعػػزالػػديفة -61
تػػدريسالرياضػػياتعمػػىت ميػػوالتكاصػػؿكاإلنػػداعالرياضػػيلػػدلتالميػػذالمرحمػػواالنتداييػػو،

 رسالوماجستير،كميوالترنيو،جامعوالزقازيؽ.

(:"دراسػػوتحميميػػولس شػػطوالعمميػػوكادسػػيموالمتضػػم وفػػيكتػػاب0111عنػػدالفتػػاح،ذػػدلة -65
لمصػػؼال ػػػا ياإلعػػدادفػػػيضػػك عمميػػاتالعمػػػـ المػػؤتمر العممػػػي الثالػػػث )منػػػاىج "،العمػػـك

،المجمػػديوليػػو، أبػػو سػػمطاف( 46-43رؤيػػة مسػػتقبمية  –العمػػـو لمقػػرف الحػػادي والعشػػريف 
 ادكؿ،الجمعيوالمصريولمترنيوالعمميو.

(:فعاليواستجداـنعضاسػتراتيجياتالػتعمـال شػطفػيتحصػيؿ2115عندالكذاب،فاطموة -63
عمـمػدلالحيػاةكالميػكؿالعمميػولػدلتالميػذالصػؼالجػامسالعمكـكت ميونعضمإاراتالػت

 .011-026،المجمدال امف،العددال ا ي،صمجمة التربية العمميةاالنتدايي،
السػػػػػيككلكجيكالداللػػػػػوالترنكيػػػػػو"، ػػػػػدكةالمػػػػػدجؿ2111عنيػػػػػد،كلػػػػػيـة -66 (:"الن اييػػػػػو،المفإػػػػػـك

 ديسمنر.01-06 كبالكادم،الم ظكميكالن اييو،كميوالترنيونسكذاج،جامعوج

أطػر مفاىيميػة  –استراتيجيات التعميـ والتعمـ في سياؽ ثقافة الجودة (:2111عنيد،كلػيـة -61
 ،عماف،ادردف،دارالمسيرةلم شركالتكزيعكالطناعو.ونماذج تطبيقية

كسػاب(:اسػتراتيجيوةتد يػو(الجػرايطالمفاذيميػو:ذػؿذػيفاعمػوفػيإ2110اهلل،ميشػيؿةعطا -61
،المعمـ/الطالػبالمرحمواالنتداييوالتحصػيؿالدراسػيكالمع ػىلػدلتعمػـالمفػاذيـالعمميػو؟،طمنو

 .61-31العددافادكؿكال ا ي،عماف،معإدالترنيوالتانعلس ركا/اليك سكك،ص
(:فاعميػواسػتجداـاسػتراتيجيوجػرايطالمفػاذيـعمػى0111العطار،محمػد،معػكض،أسػاموة -11

كالرياضػػياتنالصػػؼالتحصػػ يؿكاكتسػػابمإػػاراتعمميػػاتالعمػػـادساسػػيوفػػيمػػادتيالعمػػـك
ـ(،0112أغسػطس3-1الرانعاالنتدايي،المؤتمرالعمميالرانعة حػكتعمػيـأساسػيأفضػؿ

 المجمدادكؿ،الجمعيوالمصريولمم اذجكطرؽالتدريس.
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نادقراففيت ميومإػاراتالدػرا ة(:فعاليواستراتيجيوالتدريس2111عطيو،جماؿسميمافة -10
،العػددمجمػة دراسػات فػي المنػاىج وطػرؽ التػدريسالجإريولدلتالميذالمرحمػواالنتداييػو،

 السادسكالتسعكف،كميوالترنيو،جامعوعيفشمس.

،طنعو ال و،مصػر،دار: مناىج البحث في العمـو النفسية والتربوية(0111عالـ،رجا ة -12
 ت.ال شرلمجامعا

أسػػػاليب تػػػدريس العمػػػـو لمرحمػػػة التعمػػػيـ (:2110ت،محمػػػد،كأنػػػكجاللػػػو،صػػػنحيةعميمػػػا -11
 ،الطنعوادكلى،السكداف،مكتنوالفالح.األساسي

(:فعاليػواسػتجداـنعػضاسػتراتيجياتالػتعمـال شػطفػيتػدريس2111عمر،عميالػدردا ية -11
عمػػىالتحصػػيؿالمعرفػػيكنعػػضعمميػػاتالعمػػـكالتفكيػػر العممػػيلػػدلتالميػػذالصػػؼالعمػػـك
 الجامساالنتدايي،رسالودكتكراا،كميوالترنيو،جامعوالم يا.

،السػػ و11ـ،العػػدد2115(:مسػػيرةالترنيػػوكالتعمػػيـالعػػالي،حزيػػراف،2115العممػػو،عمػػية -15
 .01التاسعو،ص

أسػػػاليب تػػػدريس العمػػػـو لمرحمػػػة التعمػػػيـ (:2110ات،محمػػػد،أنػػػكجاللػػػو،صػػػنحيةعمميػػػ -13
 ،الطنعوادكلى،السكداف،مكتنوالفالح.ألساسيا

،1،طتػػػدريس العمػػػـو والتربيػػػة العمميػػػة(:0111عميػػػرة،إنػػػراذيـنسػػػيك يكالػػػديب،فتحػػػية -16
 الداذرة،دارالمعارؼ.

فػيمرحمػوالتعمػيـادساسػي"دراسػوتحميميػو0115عكدة،  ا ة -11 (:"فعاليواسػتجداـمعمػؿالعمػـك
 .16،ع02،اإلسك دريو،دارالمعرفوالجامعيو،الس وةمجمة التربية المعاصر في

،الطنعػػوال ا يػػو،مركػػزاإلعػػالـترجمػػات تربويػػة فػػي الػػتعمـ النشػػط(:2111عػػكيس،سػػالـة -11
 كالت سيؽالترنكم،راـاهلل.

(:"أ ػػػراسػػػتجداـالػػػتعمـالتعػػػاك يعمػػػىالتحصػػػيؿفػػػيمػػػادة2111العيػػػك ي،صػػػالحمحمػػػدة -11
كاالتجػاا حكذػ ،المجمػة التربويػػةالتالميػذالصػػؼالسػادساالنتػدايينمدي ػوالريػػاض"،العمػـك

 .10-26جامعوالككيت،العددادكؿ،المجمدالتاسعكال ال كف،ص
،داراسػػػػتراتيجيات وطػػػػرؽ التػػػػدريس والنمػػػػاذج التدريسػػػػية(:0111ادسػػػػميمافقػػػػالدةةفػػػػؤ -10

 المعارؼ،اإلسك دريو.

جػرايطالمفػاذيـفػيت ميػوالدػدرةعمػىإدراؾالعالقػات(:فاعميػو2115الفالح،سمطا وقاسـة -12
لػػدلطالنػػاتالصػػؼال ػػا يمتكسػػطفػػيمدي ػػو كتعػػديؿالتصػػكراتالجاطيػػوفػػيمػػادةالعمػػـك

 .031-021(،56ة21،الككيت،المجمة التربويةالرياض،
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نيييػولػػدل(:أ ػرنػرامجكميػوالترنيػونجامعػوادزذػرنغػزةعمػىالترنيػوال0116الفػرا،فػاركؽة -11
الجريجيفنالمستكلالرانع،الجمعيػوالمصػريولمم ػاذجكطػرؽالتػدريس،دراسػاتفػيالم ػاذج

 .051-021(،ص11كطرؽالتدريس،العددة
(:أ رتدريسالكيميا نالجرايطالمعرفيوعمىتدػكيـادجطػا المفاذيميػو2112الفرا،معمرة -11

رسػػػالوماجسػػػتيرغيػػػرم شػػػكرة،جامعػػػوكجفػػػضقمػػػؽاالجتنػػػارلػػػدلتالميػػػذالصػػػؼالتاسػػػع،
 ادقصىنالتعاكفمعجامعوعيفشمس.

أسػػاليب تػػدريس العمػػـو فػػي المرحمػػة األساسػػية الػػدنيا ومرحمػػة (:2115الدنػػيالت،راجػػية -15
 ،عماف،دارال دافولم شركالتكزيع.رياض األطفاؿ

كػػػػؿمػػػفالتحصػػػػيؿ(:فعاليػػػػواسػػػتجداـاسػػػػتراتيجيوجػػػرايطالمفػػػػاذيـعمػػػى0111قر ػػػي،زنيػػػدةة -13
كاكتسابنعضعممياتالعمـلدلتالميػذالصػؼالجػامساالنتػداييالمتػلجريفدراسػيانفػيمػادة

،  ـ(،جامعوعيفشمس:كميوالترنيو.0111(فنرايرة0،ةمجمة التربية العمميةالعمـك

 ،عماف،دارالشركؽ.نماذج التدريس الصفي(:0111قطامي،يكسؼكقطامي، ايفوة -16

،الطنعوال ال و،اإلمارات،مدخؿ إلى طرائؽ التدريس(:2110اف،عندالكذابعكضةككنر -11
 العيف،دارالكتابالجامعي.

تنويػػع التػػدريس فػػي الفصػػؿ دليػػؿ المعمػػـ لتحسػػيف (:2111ككجػػؾ،كػػك رحسػػيفكآجػػركفة -11
 .،لن اف،نيركت،مكتباليك سككاإلقميميطرؽ التعميـ والتعمـ في مدارس الوطف العربي

شػػػارؾ(فػػػي-زاكج-(:"أ ػػػراسػػػتجداـاسػػػتراتيجيوةفكػػػر2115لطػػػؼاهلل، اديػػػوسػػػمعافة -011
التحصػػيؿكالتفكيػػراالنتكػػارمكدافعيػػواإل جػػازلػػدلتالميػػذالصػػؼالرانػػعاالنتػػداييالمعػػاقيف

،المجمػػػدال ػػػامف،العػػػددمجمػػػة التربيػػػة العمميػػػةنصػػػريان،الجمعيػػػوالمصػػػريولمترنيػػػوالعمميػػػو،
 .032-001تمنر،صال الث،سن

لمحمدػػوال ا يػػومػػفالتعمػػيـ0112مػػاذر،يكسػػؼة -010 (:"اد شػػطوالعمميػػونمحتػػكلكتػػبالعمػػـك
،اإلسػك دريو،المؤتمر العممػي الرابػع نحػو تعمػيـ أساسػي أفضػؿدراسوتحميميو"،–ادساسي

 الجمعيوالمصريولمم اذجكطرؽالتدريس،المجمدال ا ي.

راتيجيةفكػر،زاكج،شػارؾ(كاالستدصػا الدػايميفعمػىأسػمكبالػتعمـحمادة:فعاليػواسػتمحمد -012
قمؽالرياضياتلدلكاجتزاؿالرياضيالتفكيرمإاراتت ميوفيالمدرسيوالرياضيات كادمفيال شط

 .211(،ص00،العددةمجمة دورية لجامعة حموافتالميذالمرحمواإلعداديو،
لتػػدريسنػػادقرافعمػػىنعػػضمجرجػػاتتعمػػيـاالقتصػػاد(:أ ػػرا2113،مإػػاسػػيدةمحمػػدعمػػي -011

 الم زليلدلطالناتالمرحمواإلعداديو،رسالوماجستير،كميوالترنيو،جامعوحمكاف.

(:أ ػػراسػػتجداـدايػػرةالػػتعمـالمصػػاحنولس شػػطواإل راييػػوفػػيتػػدريس2111محمػػد،زنيػػدةة -011
عمػػىاكتسػػابالمفػػاذيـالعمميػػوكت ميػػوأ مػػاطا لػػتعمـكالتفكيػػرلػػدلكػػؿمػػفالمتفػػكقيفالعمػػـك
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،المجمػػدال الػػث،العػػددال ػػا ي،مجمػػة التربيػػة العمميػػةكالعػػادييفنالصػػؼالجػػامساالنتػػدايي،
 .221-061جامعوعيفشمس،صص

(:"فاعميػػػػونر ػػػػامجمدتػػػػرحناسػػػػتجداـ2111محمػػػػد،ماجػػػػدةمحمػػػػكدكأمػػػػيف،سػػػػإىأحمػػػػدة -015
ضالمإاراتالرياضيوالحياتيػولػدلادطفػاؿالمتجمفػيفاستراتيجيوتعميـادقراففيت ميونع

،ةالجمعيػػوالمصػػريومجمػػة دراسػػات فػػي المنػػاىج وطػػرؽ التػػدريسالدػػانميفلمػػتعمـ"،-عدميػػان
 (.11لمم اذجكطرؽالتدريس،كميوالترنيو،جامعوعيفشمس(،العددة

مػػػكـالعامػػػوعمػػػى(:أ ػػػراسػػػتجداـالجػػػرايطالمفاذيميػػػوفػػػيمػػػادةالع0115محمػػػكد،رغػػػدةة -013
التحصػػيؿالعممػػيكاكتسػػابالعمميػػاتالعمميػػولػػدلطمنػػوالصػػؼالسػػادس،رسػػالوماجسػػتير

 غيرم شكرة،الجامعوادردي و،كميوالترنيو.

(:أ ػػػراسػػػتجداـالجػػػرايطالمفاذيميػػػوفػػػيمػػػادةالعمػػػكـالعامػػػوعمػػػى0115محمػػػكد،رغػػػدةة -016
طمنػػوالصػػؼالسػػادس،رسػػالوماجسػػتيرالتحصػػيؿالعممػػيكاكتسػػابالعمميػػاتالعمميػػولػػدل

 غيرم شكرة،الجامعوادردي و،كميوالترنيو.

(:أ ػػػػػراسػػػػػتجداـمػػػػدجؿالتكامػػػػػؿنػػػػيفالعمػػػػػـكالتك كلكجيػػػػػا2110محمػػػػكد،محمػػػػػدجيػػػػرمة -011
(فيتدريسكحدةمدترحوعمىت ميواالتجاذات حكالنييوكالتفكيراإلنداعيstsكالمجتمعة

مجمػػة التربيػػػة يـادساسػػي،الصػػؼال الػػػثاالنتػػدايي حػػكالنيييػػو،لػػدلتالميػػذمرحمػػوالتعمػػ
 .211-201(،ص2ة5،الجمعيوالمصريولمترنيوالعمميو،العممية

(:"تػػل يراسػػتجداـالػػتعمـالتعػػاك يفػػيتػػدريسكحػػدةالحركػػوالمكجيػػو0112مطػػر،فاطمػػوة -011
02،لمجمػػة العربيػػة لمتربيػػةاعمػػىالجكا ػػباال فعاليػػولمطػػالبفػػينػػرامجإعػػدادالمعممػػيف"،

 .12-21(،0ة
(:"فاعميونر امجتدرينيمدترحقايـعمػىاسػتراتيجيات2101المطرفي،غازمنفصالحة -001

طنيعيػػو الػػتعمـال شػػطفػػيت ميػػوالمإػػاراتالتدريسػػيولػػدلالطػػالبالمعممػػيفتجصػػصعمػػـك
،المجمػػدال الػػثيػػة العمميػػةمجمػػة التربنجامعػػوأـالدػػرل"،الجمعيػػوالمصػػريولمترنيػػوالعمميػػو،

 .036-001عشر،العددادكؿ،مارس،ص
 .www.al.ekel.net(:التعمـالتعاك ي،شنكواإل تر ت2116المدنؿ،عنداهللنفصالحة -000
مكقػػع: تر ػػتمػػف(:"ال ظريػػوالن اييػػوكال ظريػػوالسػػمككيو،شػػنكواإل2116ةصػػالحاهللعنػػدالمدنػػؿ، -002

www.amekbel.net/main/modules.php?name=News&file=article&sid=33,

retrieved,october8,2010. 
،عمػػاف،دارالمسػػيرة1،طربيػػة وعمػػـ الػػنفسالقيػػاس والتقػػويـ فػػي الت(:2115ممحػػـ،سػػامية -001

 لم شركالتكزيع.

http://www.al.ekel.net/
http://www.amekbel.net/main/modules.php?name=News&file=article&sid=33,retrieved,october8,2010
http://www.amekbel.net/main/modules.php?name=News&file=article&sid=33,retrieved,october8,2010
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(:فاعميػوأسػمكبالتػدريسنػادقراففػيت ميػواالتجاذػات حػك0115مميجي،  ػا عػكدةالسػيدة -001
مجمػة البحػوث مإ والتدريسكجفضقمؽالتدريسلدلالطالبالمعممػيفنكميػوالترنيػونط طػا،

 العددال الث،الس والحاديوعشر.،جامعوالم كفيو،النفسية والتربوية

،اإلسػك دريو،دارالمعرفػوعمػـ الػنفس التربػوي لممعممػيف(:0110م سي،محمكدعنػدالحمػيـة -005
 الجامعيو.

 ،جامعوالشارقو.0،طمبادئ القياس والتقويـ في التربية(:2111الم يزؿ،عنداهللة -003

شػػػػػطفػػػػػيمجمكعػػػػػاتالم اقشػػػػػوعمػػػػػى(:"تػػػػػل يراسػػػػػتراتيجياتالػػػػػتعمـال 2110المإػػػػػدم،سػػػػػالـة -006
التحصػػػػيؿكاالسػػػػتيعابالمفػػػػاذيميكاالتجاذػػػػات حػػػػكتعمػػػػـالفيزيػػػػا لػػػػدلطػػػػالبالصػػػػؼادكؿ

 .016-016،المجمدالرانع،العددال ا ي،صمجمة التربية العمميةال ا كم"،
 رني.،الداذرة،دارالفكرالعالمدخؿ في تدريس العمـو(:2111كعندالإادمةال جدمكراشد -001

 ،الداذرة،دارالفكرالعرني.المدخؿ في تدريس العمـو(:2112ال جدم،أحمدكآجركفة -001

 ،الداذرة،دارالفكرالعرني.المدخؿ في تدريس العمـو(:0111ال جدم،راشدة -021

شػػارؾ(نمسػػاعدةنييػػو-زاكج-(:"أ ػػراسػػتجداـاسػػتراتيجيوةفكػػر2111 صػػر،محمػػكدأحمػػدة -020
نيييػػػوالت اكليػػػوفػػػيتػػػدريسذ دسػػػوالصػػػؼالرانػػػعاالنتػػػداييعمػػػىالتحصػػػيؿالكمنيػػػكتركالمػػػكادال

المػػػػؤتمر كاالحتفػػػاظكاالعتمػػػػاداإليجػػػػانيالمتنػػػػادؿ"،الجمعيػػػػوالمصػػػػريولترنكيػػػػاتالرياضػػػػيات،
 .111-213أكتكنر،ص1-1،العممي الثالث : تعميـ وتعمـ الرياضيات وتنمية اإلبداع

نػػراذيـتعمػػـ كيػػؼ تػػتعمـ(:0115 كفػػاؾ،جكزيػػؼ،كنػػكب،جػػكيفة -022 ،ترجمػػوأحمػػدالصػػفدم،كاا
 الشافعي،الرياض،مطانعجامعوالممؾسعكد.

،ترجمػوحسػيفالػدري ي،دليؿ ميسرات مدارس المجتمع لمتعمـ النشػط(:0115ذارمف،ميرؿة -021
 الداذرة،ذييواليك يسؼ.

يت ميومإاراتاالستدالؿ(:فعاليواستراتيجيوقايموعمىالتعمـال شطف2100ذجرس، عموة -021
لػػدلتالميػػذالمرحمػػواالعداديػػو، ،التربيػػةالبحػػث العممػػي فػػي مجمػػة العممػػيفػػيتػػدريسالعمػػـك

 ،العددال ا ي.ال ا يعشرالمجمد

،6،طالمنػػاىج : أسسػػيا وتخطيطيػػا وتقويميػػا(:0115ـ،يحيػػىكعنػػدالحميػػد،جػػانرةذ ػػدا -025
 الداذرة،دارال إضوالعرنيو.

(:أ رت كعاستجداـنعضاستراتيجياتالتعمـال شطفيتعميـكحدة2112مدحمادةذ دم،مح -023
نمدػػررادحيػػا عمػػىاكتسػػابنعػػضالمفػػاذيـالنيكلكجيػػوكتدػػديرالػػذاتكاالتجػػاا حػػكاالعتمػػاد

مجمة دراسات في المناىج وطرؽ اإليجانيالمتنادؿلدلطالبالصؼادكؿال ا كمالزراعي،
-0(،ص61عيوالمصريولمم اذجكطرؽالتدريس،جامعوعيفشمس،العددة،الجمالتدريس

216. 
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إنجازات التعميـ تطوير أساليب التقػويـ اسػتخداـ أسػموب الػتعمـ (:2113كزارةالترنيوكالتعميـة -026
 .النشط

(:"أ ػػراسػػتجداـاسػػتراتيجيوجػػرايطالمفػػاذيـعمػػى2110الكسػػيمي،عمػػادالػػديفعنػػدالمجيػػدة -021
لػػػدلتالميػػػذالمرحمػػػوالمتكسػػػطوالتحصػػػي ؿكاالحتفػػػاظنػػػالتعمـكت ميػػػواالتجػػػاا حػػػكمػػػادةالعمػػػـك

،ةالجمعيػػوالمصػػريومجمػػة دراسػػات فػػي المنػػاىج وطػػرؽ التػػدريسنالمممكػػوالعرنيػػوالسػػعكديو"،
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نسـاهللالرحمفالرحيـ

الفاضؿ/ة.........................................دخ/تالدكتكر/ةا

نعدالتحيو،


 الموضوع : تحكيـ
 

يدكـالناحثندراسونع كاف:"فاعميواستجداـنعضاسػتراتيجياتالػتعمـال شػطفػيتػدريس
ذلػؾل يػؿالعمكـالحياتيػوعمػىالتحصػيؿكت ميػواالتجػاا حػكادحيػا فػينعػضمحافظػاتغػزة"،ك

درجوالدكتكراافيالدراساتالترنكيوقسـالم اذجكطرؽتدريس.
 نرجا إندا مالحظاتكـكآرايكـعمىأدكاتالدراسو:

 اجتنارتحصيمي. -0

 مدياساالتجاا حكادحيا . -2

كذلؾمفحيث:
 م اسنوادذداؼكالمحتكلكاد شطوكالتدكيـ. -0

 دقوالمعمكماتكسالموالمغو. -2

دراتشمكالنككضكحانككمػانك كعػانلكػؿمػف:اجتنػارالتحصػيؿكمديػاساالتجػاا حػكم اسنوالف -1
ادحيا .

مػػػعالعمػػػـنػػػلفاالسػػػتراتيجياتال ال ػػػوكأدكاتالدراسػػػوسػػػيتـتطنيدإػػػاعمػػػىطالنػػػاتالصػػػؼ
الحادمعشرعممي.



كلكـجزيؿالشكر.


 الباحث
 سعيد عبد الرحمف أبو الجبيف
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 الوظيفة االسـ ـ.
أ.د.فتحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالمكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  -0


المسػػاعد،ريػػيسقسػػـالم ػػاذجكتك كلكجيػػا :أسػػتاذالم ػػاذجكطػػرؽتػػدريسالعمػػـك

التعميـ،الجامعواإلسالميو،غزة.
أ.د.عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزكعفا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  -2


إلسػػػالميو،:أسػػتاذالم ػػاذجكطػػرؽتػػدريسالرياضػػػيات،كميػػوالترنيػػو،الجامعػػوا

غزة.
د.محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدادسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاذ  -1


المسػػاعد،كميػػوالترنيػػو،جامعػػوادقصػػى، :أسػػتاذالم ػػاذجكطػػرؽتػػدريسالعمػػـك

غزة.
د.جمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿالزعػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يف  -1


المسػػػاعد، عميػػػدكميػػػومجتمػػػعادقصػػػى:أسػػػتاذالم ػػػاذجكطػػػرؽتػػػدريسالعمػػػـك

لمدراساتالمتكسطو،جامعوادقصى،غزة.
عيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  -5 د.حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـز


المسػػػػػػاعد،كميػػػػػػوالترنيػػػػػػو،الجامعػػػػػػو:أسػػػػػػت اذالم ػػػػػػاذجكطػػػػػػرؽتػػػػػػدريسالعمػػػػػػـك

اإلسالميو،غزة.
د.سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإيؿديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب  -3


:أستاذالم اذجكطرؽتدريسالرياضيات،عميدكميوالترنيو،جامعوغزة.

د.عنػػػػػػػػػػػػػدالكػػػػػػػػػػػػػريـلنػػػػػػػػػػػػػد  -6


:أستاذالم اذجكطرؽالتدريس،رييسقسـالم اذجفيجامعوادزذر.
لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافعيد.سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيدا  -1


:أستاذالم اذجكطرؽتدريسالمغوالعرنيو،محاضرنجامعوالددسالمفتكحو.

د.عنػػػػدالػػػػرحمفاقصػػػػيعو  -1


:أسػػتاذالم ػػاذجكطػػرؽالتػػدريس،مسػػؤكؿمركػػزمصػػادرالتعمػػيـ،ككالػػوالغػػكث
الدكليو.

د.محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميـ  -01


:أستاذتك كلكجياالتعميـ،محاضرفيجامعوادقصى.
أنػػػػػػػػػػػػػكشػػػػػػػػػػػػػمالود.فػػػػػػػػػػػػػرج  -00


:أستاذالم اذجكطرؽتدريسالرياضيات،مديرفيككالوالغكث،غزة.

د. ايمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالجز ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدار  -02


:أستاذالم اذجكطرؽتدريسالرياضيات،محاضرفيمجامعوغزة.
أ.ذػػػػػػػػػػػػػػا يأنػػػػػػػػػػػػػػكفػػػػػػػػػػػػػػكؿ  -01


،معمـفيالمدارسالحككميو. :ماجستيرم اذجكطرؽتدريسالعمـك

أ.رايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدة  -01


يرم اذجكطرؽالتدريس،رييسقسػـمركػزالكسػايؿنمديريػوتعمػيـشػماؿماجست
غزة.

أ.فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكزمغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاؿ  -05


:نكالكريكسأحيا ،مشرؼمنحثادحيا نمديريوشماؿغزة.
أ.محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدصػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحو  -03


:نكالكريكسأحيا ،مدرسمنحثادحيا نمدارسشماؿغزة.
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 حثاتسهيم مهمة ب
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 ة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوؿ العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةجامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المنظمػػة العربيػػة لمتربيػػة والثقافػػة والعمػػـو
 معيػػػػػػػػد البحػػػػػػػػوث والدراسػػػػػػػػات العربيػػػػػػػػة
 قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىرة

 

  

 
 
 
 
 

 (4مهحق رقم )
 دليؿ المعمـ + أوراؽ عمؿ

 في تدريس وحدة قبيمة الحبميات لمصؼ الحادي عشر عممي
 باستخداـ بعض استراتيجيات التعمـ النشط

 
 دإعدا

 سعيد عبد الرحمف أبو الجبيف
 
 
 

 إشراؼ
 أ.د. أمنية السيد الجندي

 أستاذ المناىج وطرؽ تدريس العموـ
 جامعة عيف شمس –كمية البنات عميد 
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 عزيزي المعمـ :
أقػػدـنػػيفيػػديؾدلػػيالنلالسترشػػادع ػػدتػػدريسكحػػدةةقنيمػػوالحنميػػات(لطالنػػاتالمجمكعػػات

نعػػػػضالػػػػدركسالمتعمدػػػػونادسػػػػماؾكالنرماييػػػػاتكالزكاحػػػػؼالدراسػػػػيو،كتشػػػػتمؿذػػػػذاالكحػػػػدةعمػػػػى
–كالطيػكركال ػػدييات،كقػػدتػـن اؤذػػاكفػػؽنعػضاسػػتراتيجياتالػػتعمـال شػط،كذػػياسػػتراتيجيو"فكػػر

شػػػػػارؾ"،كاسػػػػػتراتيجيوجػػػػػرايطالمفػػػػػاذيـ،كاسػػػػػتراتيجيوتػػػػػدريسادقػػػػػراف،كالتػػػػػيتعتنػػػػػرمػػػػػف–زاكج
ـ.االتجاذاتالمعاصرةفيتدريسالعمك
كيشتمؿذذاالدليؿعمى:

 ادذداؼالعامولمكحدة. -0

 شارؾ".–زاكج–دليؿالمعمـرأكراؽعمؿناستجداـاستراتيجيو"فكر -2

 دليؿالمعمـرأكراؽعمؿناستجداـاستراتيجيوجريطوالمفاذيـ. -1

 دليؿالمعمـرأكراؽعمؿناستجداـاستراتيجيوتدريسادقراف. -1

 .ادذداؼالجاصولكؿدرس -5
 جمفيومعرفيولممعمـ. -3


 األىداؼ العامة لتدريس الوحدة :

تعميؽالعديدةاإلسالميوفي فكسإـكترسي اإليمافناهللفػيقمػكنإـ،كت ميػواتجاذػاتإيجانيػو -0
  حكاإلسالـ.

 اكتسابنعضالحدايؽكالمفاذيـكالمصطمحاتالنيكلكجيونطريدوكظيفيو. -2

 الم اسنونصكرةكظيفيو.اكتساباالتجاذاتكالديـكالعادات -1

 اكتسابمإاراتعدميوم اسنو. -1

 امتالؾمإاراتعمميوعمميوم اسنو. -5

 تذكؽعمـادحيا كتدديرجإكدالعمما ةالمسمميفكالغرب(كدكرذـفيتددـالعمـكاإل سا يو. -3

 امتالؾقدرم اسبمفمإاراتاالتصاؿكالتعمـالذاتيالمستمر. -6

التعامؿمعالنييوكالمكاردالطنيعيو.اكتسابعاداتإيجانيوفي -1
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 التوزيع الزمني لموضوعات الوحدة :
(نمعػػدؿأرنػعحصػػص01 ظمػتالكحػدةفػػيسػتدركسككػػافعػددالحصػػصالمدترحػوة

(دقيدو،كذلؾعمىال حكالتالي:15أسنكعيانكزمفكؿحصوة
 عدد الحصص عناصر المحتوى الموضوع الدرس

الحنمياتادكؿ
الحنميػػػػػػػػات،تصػػػػػػػػ يؼالحنميػػػػػػػػات،أقسػػػػػػػػاـجصػػػػػػػػايص

الفداريػػػػػػات،مفإػػػػػػكـالحنػػػػػػؿالظإػػػػػػرم،مفإػػػػػػكـالحنػػػػػػؿ
العصني،مفإكـالشدكؽالجيشكميو.

0

ادسماؾال ا ي

أقسػػػػػػػػػاـادسػػػػػػػػػماؾ،الجصػػػػػػػػػايصالعامػػػػػػػػػولسسػػػػػػػػػماؾ
الغضػػػػػػػػركفيو،أم مػػػػػػػػوعمػػػػػػػػىادسػػػػػػػػماؾالغضػػػػػػػػركفيو،
الصػػػػػفاتالعامػػػػػولسسػػػػػماؾالعظميػػػػػو،تشػػػػػريحسػػػػػمكو

ا رفيادسماؾ،ادسماؾفيفمسطيف.عظميو،التك

1

النرمايياتال الث
الجصػػػايصالعامػػػولمنرماييػػػات،تصػػػ يؼالنرماييػػػات،
تشػػريحضػػفدع،التكػػا رفػػيالضػػفادع،النرماييػػاتفػػي

فمسطيف.
2

الزكاحؼالرانع
الجصػػػػايصالعامػػػػولمزكاحػػػػؼ،تصػػػػ يفاتالزكاحػػػػؼ،

كاحػؼأم موعمػىالزكاحػؼ،التكػا رفػيالزكاحػؼ،الز
فيفمسطيف.

1

الطيكرالجامس

الجصػػػػايصالعامػػػػولمطيػػػػكر،التكيفػػػػاتفػػػػيالطيػػػػكر،
تكيػػػؼأجسػػػاـالطيػػػكرلمحصػػػكؿعمػػػىالغػػػذا ،تشػػػريح
حمامػػػػػو،السػػػػػمكؾاالجتمػػػػػاعيفػػػػػيالطيػػػػػكر،ادذميػػػػػو
االقتصػػػػػاديوكالنيييػػػػػولمطيػػػػػكر،نعػػػػػضأ ػػػػػكاعالطيػػػػػكر

المكجكدةفيفمسطيف.

1

ال ديياتالسادس

عامولم دييات،تصػ يؼال ػدييات،أقسػاـالجصايصال
ال ػػػػػػػديياتالمشػػػػػػػيميو،ادذميػػػػػػػواالقتصػػػػػػػاديوكالنيييػػػػػػػو
لم دييات،التل يراتاإليجانيو،التل يراتالسمنيو،نعض

أ كاعال ديياتفيفمسطيف.

1
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 مقدمة :
تإػػدؼذػػذاالدراسػػوإلػػىزيػػادةالتحصػػيؿناسػػتجداـنعػػضاسػػتراتيجياتالػػتعمـال شػػطمم مػػو

شػارؾ"كاسػتراتيجيوجريطػوالمفػاذيـكاسػتراتيجيوتػدريسادقػراف،كالتػػي–زاكج–ناسػتراتيجيو"فكػر
تإػػدؼأيضػػانلت ميػػواالتجػػاا حػػكادحيػػا ،كسػػكؼيػػتـتطنيػػؽالدراسػػوعمػػىكحػػدةةقنيمػػوالحنميػػات(

الحياتيػولمصػؼالحػادمعشػرالعممػيكالزراعػي مػفالمػ إجكذيالكحدةالجامسومفكتػابالعمػـك
الفمسطي ي،كالتيتشمؿمجمكعومفادذداؼكالدركسناإلضافولنعضالفعاليػاتكاد شػطوالتػي

مفشل إاأفتيسرعمي اتعمـذذاالكحدةإفشا اهلل.

كلكيتتحدؽالفايدة تم ىم ِؾعزيزتيالطالنوأفتلجذمذذاالدراسوعمػىمحمػؿالجديػو
يمعمعممتؾداجؿالفصؿكتكك يمفالطالناتالمتميزات.نحيثتحضرمالدرسكيتتفاعم

حصػػػػػػودراسػػػػػػيو،كذػػػػػػذا01مكضػػػػػػكعاتمكزعػػػػػػوعمػػػػػػىسػػػػػػتوذػػػػػػذاالكحػػػػػػدةتشػػػػػػتمؿعمػػػػػػى
المكضكعاتذيكمايمي:

الحنميات.-الفصؿادكؿ:
ادسماؾ.-
النرماييات.-
الزكاحؼ.-
الطيكر.-الفصؿال ا ي:
ت.ال دييا-الفصؿال الث:


 األىداؼ العامة لموحدة :

 تتعرؼالطالنوعمىنعضصفاتالحنميات. -

 تميزنيفقنايؿالحنميات. -

تذكرأم موعمىقنايؿالحنميات. -

أماادذداؼالجاصولمكحدةفتتم ؿفيمايمي:
 تذكرالجصايصالعامولسسماؾكالنرمايياتكالزكاحؼ. -0

 جارجيكالداجمي.تشرحسمكوعظميوكضفدعانلتتعرؼتركينإاال -2

 تكضحطرؽالتكا رفيادسماؾ،كالنرماييات،كالزكاحؼ. -1

 تتعرؼالت كعالحيكملنعضادسماؾكالنرمايياتكالزكاحؼفيفمسطيف. -1

 تذكرالجصايصالعامولمطيكر. -5
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 تكضحمدلتكيؼأجسامإامفحيثالشكؿكالتركيبلمطيراف. -3

 تشرحطرؽتغذيتإاكتكا رذا. -6

 تتعرؼتركينهالداجمي.ت شّرحطايرانل -1

 تكضحقدرتإالمتكيؼمعالنييوكسمكؾذجرتإامفمكافآلجر. -1

 تذكرادذميوالنيييوكاالقتصاديولمطيكر. -01

 تتعرؼنعضأ كاعالطيكرفيفمسطيف. -00

 تذكرالجصايصالعامولم دييات. -02

 تصؼال ديياتإلىأقسامإاالرييسو. -01

 يالنيياتالمجتمفوكالحصكؿعمىالغذا .تصؼأ كاعالتكيفاتلدلال ديياتلمعيشف -01

 تتعرؼأ ماطالسمكؾاالجتماعيكالتزاكجع دال دييات. -05

 تتعرؼنعضأ كاعال ديياتفيفمسطيف. -03
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 جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوؿ العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 المنظمػػة العربيػػة لمتربيػػة والثقافػػة والعمػػـو
 معيػػػػػػػػد البحػػػػػػػػوث والدراسػػػػػػػػات العربيػػػػػػػػة
 قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىرة

 

  





 (5مهحق رقم )
 شارؾ" –زاوج  –ستراتيجية "فكر + أوراؽ عمؿ وفقًا الدليؿ المعمـ 

 الوحدة الدراسية الخامسة )قبيمة الحبميات( في مادة
 نشاط ورقة عمؿ 00+  العموـ الحياتية لمصؼ الحادي عشر عممي

 
 
 
 

 إعداد الباحث
 سعيد عبد الرحمف أبو الجبيف

 
 

 إشراؼ
 أ.د. أمنية السيد الجندي

 أستاذ المناىج وطرؽ تدريس العموـ
 جامعة عيف شمس –كمية البنات عميد 
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 مقدمة:
الحمدهللربالعالميف،كالصالةكالسالـعمىالرسكؿادميف،أمانعد:

أجيالمعمـ/ة:السالـعميكـكرحمواهللكنركاته.
رةعمػػىالصػػؼإفدليػػؿالمعمػػـالػػذمنػػيفيػػديؾ،كالمجػػتصنكحػػدة"قنيمػػوالحنميػػات"المدػػر

الحػػادمعشػػرعممػػيفػػيالفصػػؿالدراسػػيال ػػا ي،يدػػدـنعػػضاإلرشػػاداتالتػػيتكضػػحكتسػػاعدفػػي
تسإيؿالعمؿأ  ػا تدريسػؾلمكحػدةكتػدفعالعمميػوالتعميميػوإلػىاالتجػااالصػحيحمػفجػالؿتػدريب

شارؾ".–زاكج–الطالناتمفقنؿالمعمـعمىكيفيواستجداـاستراتيجيو"فكر
شتمؿالدليؿعمى:كي

شارؾ".–زاكج– نذةعفاستراتيجيو"فكر -0
 ع كافالدرس. -2

 مدةالت فيذ. -1

 ال ظرةالشاممو. -1

 ادذداؼالسمككيو. -5

 الجنراتالساندو. -3

 المكادكاددكاتكالكسايؿ. -6

 اقتراحاتالت فيذ. -1

أكراؽالعمؿ. -1


 :شارؾ"  –زاوج  –"فكر نبذة مختصرة عف استراتيجية 
شػارؾ"عمػىأسػاستدػديـمإمػولمطالنػاتقػدتكػكففكػرةأك–زاكج–"فكرتدكـاسترتيجيو

مشكموتحتاجإلىحؿ،كيتـالتفكيرفيإانصكرةفرديػوكذلػؾفػيالمرحمػوادكلػىةفكػر(، ػـتعطػى
فرصولمطالناتلت اقشكؿطالنوزميمتإافيماتكصمتإليه،كذلؾجالؿالمرحموال ا يوةزاكج(، ػـ

نتافةالزكج(ادزكاجادجرلفيقاعوالدراسوعفطريؽعرضماتكصػمكاإليػهكذلػؾتشارؾالطال
فيالمرحموال ال وةشارؾ(.

شارؾ".–زاكج–كالشكؿالتالييكضحمراحؿاستراتيجيو"فكر





 فكر                           زاوج                     شارؾ
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 أىداؼ دليؿ المعمـ :
ـذذاالدليؿفيإفادةالمعمـمفحيث:يمكفأفيسإ

 .تحديدادذداؼالتعميميوالملمكؿتحديدإاكصياغتإانصكرةسمككيوسميمو 

 .تحديدالمادةالعمميوالمرادتعميمإالمطالنات 

 عمميانكزم يانكعدميانلمطالنات-تحديداد شطوالتعميميوالم اسنولممحتكلالدراسي-. 
 اتكادجإزةالالزمولتحديؽذذاادذداؼ.تحديدالمكادكاددك 

 .اجتيارأساليبالتدكيـالم اسنونغيوالتحدؽمفالمردكدلمطالنات 

 شارؾ".–زاكج–تدريسمكضكعاتالكحدةالدراسيوكفدانالستراتيجيو"فكر 

 .كضعجدكؿزم ييعيفعمىتحديؽادذداؼالتعميميوفيالكقتالم اسب 



 وحدة :األىداؼ العامة لم
يتكقعمفالطالنونعد إايوتدريسالكحدةأفتككفقادرةعمى:

 الفصؿ األوؿ : الحبميات، األسماؾ، البرمائيات، الزواحؼ :
 تتعرؼنعضصفاتالحنميات. -0

 تميزنيفتحتقنايؿالحنميات. -2

 تذكرأم موعمىتحتقنايؿالحنميات. -1

 احؼ.تذكرالجصايصالعامولسسماؾكالنرمايياتكالزك -1

 تشرحسمكوعظميوكضفدعانلتتعرؼتركينإماالجارجيكالداجمي. -5

 تكضحطرؽالتكا رفيادسماؾ،كالنرماييات،كالزكاحؼ. -3

 تتعرؼالت كعالحيكملنعضادسماؾكالنرمايياتكالزكاحؼفيفمسطيف. -6
 

 الفصؿ الثاني : الطيور : 

 تذكرالجصايصالعامولمطيكر. -1

 مفحيثالشكؿكالتركيبلمطيراف.تكضحمدلتكيؼأجسامإا -1

 تشرحطرؽتغذيتإاكتكا رذا. -01

 ت شرحطايرانلتتعرؼتركينهالداجمي. -00

 تكضحقدرتإالمتكيؼمعالنييوكسمكؾذجرتإامفمكافآلجر. -02

 تذكرادذميوالنيييوكاالقتصاديولمطيكر. -01

 تتعرؼنعضأ كاعالطيكرفيفمسطيف. -01
 

 الفصؿ الثالث : الثدييات : 

 رالجصايصالعامولم دييات.تذك -05
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 تص ؼال ديياتإلىأقسامإاالرييسو. -03

 تص ؼأ كاعالتكيفاتلدلال ديياتلمعيشفيالنيياتالمجتمفوكالحصكؿعمىالغذا . -06

 تتعرؼأ ماطالسمكؾاالجتماعيكالتزاكجع دال دييات. -01

 تتعرؼنعضأ كاعال ديياتفيفمسطيف. -01
 

 :دروس الوحدة وفترة تدريسيا 
:ودراسيومكزعوعمىال حكالتالي(حص01يتكقعأفيستغرؽفترةت فيذالدركسلمكحدةة

 حصة دراسية(. 04-00فترة التنفيذ ))األسماؾ، البرمائيات، الزواحؼ(  : الحبميات األوؿ الفصؿ
كالدركسذي:

الدرسادكؿ:جصايصالحنمياتكتص يفإا.
ماؾالغضركفيو.الدرسال ا ي:الجصايصالعامولسس

الدرسال الث:الجصايصالعامولسسماؾالعظميو.
الدرسالرانع:التكا رفيادسماؾ.

الدرسالجامس:جصايصالنرمايياتكتص يفإا.
الدرسالسادس:دراسوالتركيبالجارجيكالداجميلمضفدع.

الدرسالسانع:التكا رفيالضفادع.
ولمزكاحؼكتص يفإا.الدرسال امف:الجصايصالعام
الدرسالتاسع:رتنوالحرشفيات.

الدرسالعاشر:التكا رفيالزكاحؼ.


 حصص دراسية(. 1الفصؿ الثاني : الطيور، فترة تنفيذ الدروس )
كالدركسذي:

الدرسالحادمعشر:الجصايصالعامولمطيكر.
الدرسال ا يعشر:أ ماطالتكيؼفيالطيكر.

شر:تشريحالحمامو.الدرسال الثع
الدرسالرانععشر:ادذميواالقتصاديوكالنيييولمطيكر.



 حصص دراسية(. 1الفصؿ الثالث : الثدييات، فترة تنفيذ الدروس )
كالدركسذي:

الدرسالجامسعشر:الجصايصالعامولم دييات.
الدرسالسادسعشر:تص يؼال دييات.

يياتالمشيميو.الدرسالسانععشر:تص يؼال د
الدرسال امفعشر:ادذميواالقتصاديوكالنيييولم دييات.
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 وحدة قبيمة الحبميات
 الفصؿ األوؿ

 الزواحؼ –البرمائيات  –األسماؾ  –الحبميات 


 النظرة الشاممة :
يعطػػػيذػػػذاالفصػػػؿفكػػػرةعامػػػوعػػػفالجصػػػايصالعامػػػولمحنميػػػاتكادسػػػماؾكالنرماييػػػات

تصػػػ يؼكػػػؿم إػػػاكيكضػػػحطػػػرؽالتكػػػا رلكػػػؿمػػػفادسػػػماؾكالنرماييػػػاتكالزكاحػػػؼ،كمػػػايكضػػػح
كالزكاحؼكيعطيأم مودذـاد كاعالتيتكجدفيفمسطيف.



ة(حصصدراسيو.مدة تنفيذ الدرس :


 الخبرات السابقة :


 األىداؼ السموكية :
 تذكرجصايصالحنميات. -

 تص ؼالحنمياتإلىتحتقنايؿ. -

 العامولسسماؾكالنرمايياتكالزكاحؼ.تذكرالجصايص -

 ت شّرحسمكوعظميوكضفدعانلمتعرؼعمىتركينإاالجارجيكالداجمي. -

 تكضحطرؽالتكا رفيادسماؾكالنرمايياتكالزكاحؼ. -

 تتعرؼالت كعالحيكملنعضادسماؾكالنرمايياتكالزكاحؼفيفمسطيف. -



 المواد واألدوات واألجيزة الالزمة :
 النمطي،ضفدع.سمكو -0

 حكضالتشريح. -2

 ممدط.–مشرطكمدص -1

نرة. -1  دنانيسكاا

 مجدرلتجديرالضفدع. -5

 مجمكعوكرؽشفافياتنالستيكيومتما مو،صكر. -3

 الخبرات السابقة :
 ارسميمجططسإميينيفالتص يؼالحديثلمكاي اتالحيو. -0

 اذكرمقنايؿالالفداريات. -2
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 اقتراحات التنفيذ :
 عميإامدطعطكليلمرقياتكآجرلمسإيـ.أعرضشفافيومكضحان -

كمػف ػـتػكزععمػى÷11كيمكفاالستعا ونالكتابالمدرسيلعرضالصكرالمكجكدةفيالصفحو -
 (0الطالناتكرقوعمؿرقـة

أطمبمفكؿطالنوالتفكيرفيادسػيموالمكجػكدةفػيكرقػوالعمػؿلمسػؤاؿادكؿ،كتػدكيفإجانػاتإـ -
 عميإا.

اذيجصايصالحنميػات؟كذػيكجػكدحنػؿعضػكمغضػركفيداعػـيمتػدطكليػانأسلؿالطالناتم -
 عمىالجطالم صؼالظإرملمحيكاف،كم هاشتؽاسـذذاالدنيمو.

كمايكجدحنؿمجكؼيدعأعمىالحنؿالظإرمالذميتضجـم هالجز ادماميمككفالدماغفي
العصػػني،كقػػديتحمػػؿكيجػػتصفػػينعػػضالمرحمػػوالج ي يػػو،أمػػاالجػػز المتندػػيم ػػهيكػػكفالحنػػؿ

الحنمياتالنداييوع دالنمكغ.
كجميػعأفػرادذػذاالدنيمػو كمايكجدلإاشدكؽجيشكميو،التيتتكاجدفيالجداريفالجػا نييفلمنمعػـك
تمتمؾشدكؽجيشكميوفيمراحمإاادكلػىأكتكجػدطيمػوحيػاةالحيػكافكمػافػيادسػماؾ،كتجتفػي

ات،كالزكاحؼ،كالطيكر،كال ديياتلتظإرمكا إػاالػريتيف، ػـأطمػبمػفالطالنػاتكمافيالنرمايي
 (.0اإلجانوعفالفرعةب(مفالسؤاؿادكؿمفكرقوالعمؿرقـة

شارؾ(ماالمدصكدنحنمياتالذيؿ،كحنميػات–زاكج–أسلؿالطالناتكناستجداـاستراتيجيوةفكر -
انػػوأكتفسػػيرلإلجانػػو، ػػـأطمػػبمػػفالطالنػػاتاإلجانػػوعػػفالػػرأس،كالفداريػػات؟مػػعتكضػػيحلإلج
 (.0السؤاؿال ا يمفكرقوالعمؿرقـة

شارؾ(اإلجانوعفالفرعةأ(مفالسؤاؿ–زاكج–أطمبمفالطالناتكناستجداـاستراتيجيوةفكر -
 (:أذكرأقساـالفداريات.0ال الثمفكرقوالعمؿرقـة

شػػػارؾ(اإلجانػػػوعػػػفالفػػػرعةب(مػػػف–زاكج–اـاسػػػتراتيجيوةفكػػػرأطمػػػبمػػػفالطالنػػػاتكناسػػػتجد -
 السؤاؿال الث:اذكرأم مولكؿمفحنمياتالذيؿ،كحنمياتالرأس،فدارياتالفكيو،فداريافكيو.

كذ اؾنعضاد شطواإلضافيوالتيي صحالناحثالمعمموالدياـنإاكذيمايمي:
 ي.كعرضصكرلمزقيات،السإيـ،كالجم -0

 أطمبمفالطالناتجمعصكرلحنمياتالذيؿ،كحنمياتالرأس،كفدارياتالفكيوكأجرلفكيو. -2

 
 التقويـ :

 أطمبمفالطالناترسـمجططسإميينيفالتص يؼالحديثلمكاي اتالحيو. -
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 (0ورقة العمؿ رقـ )
 الحبميات



 أعزائي الطمبة : الرجاء اإلجابة عف األسئمة التالية :
ُتعد الحبميات مػف أكثػر الحيوانػات تكيفػًا وانتشػارًا، وتشػمؿ حيوانػات ال يبػدو بينيػا وؿ : السؤاؿ األ 

 تشابو مثؿ الشمبانزي والسييـ، ومع ذلؾ فيي تشترؾ في ثالث خصائص محددة :
اذكرجصايصالحنميات.-أ
0- .......................................................................................................... 

2- ..........................................................................................................
1- .......................................................................................................... 

ناآلتي:ماالمدصكد-ب
 الحنؿالظإرم: -0

.......................................................................................................... 

 الحنؿالعصني: -2

..........................................................................................................
 دكؽالجيشكميو:الش -1

..........................................................................................................


 قبائؿ رئيسة : –ُتقسـ الحبميات إلى ثالث تحت  السؤاؿ الثاني :
صّ ؼالحنميات:-أ
0- ....................................................... 
2- .......................................................
1- .......................................................


ماالمدصكدناآلتي:-ب
 حنمياتالذيؿ: -0

.......................................................................................................... 

 حنمياتالرأس: -2

.......................................................................................................... 

 الفداريات: -1

.......................................................................................................... 
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 تقسـ الفقاريات إلى فرعاف أساسياف :ؿ الثالث : السؤا
اذكرأقساـالفداريات:-أ
0-.........................................................................................................
2-.......................................................................................................... 

اذكرأم مولكؿمف:-ب
 .....................................................حنمياتالذيؿ -0

 ....................................................حنمياتالرأس -2

 ...................................................فدارياتالفكيو -1

.....................................................فدارياتفكميو -1
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 صؼ األسماؾ


 النظرة الشاممة :
يعطيذذاالدرسفكرةعفادسماؾكالجصايصالعامػولإػا،كيميػزنػيفكػؿمػفادسػماؾ
العظميػػػػػوكادسػػػػػماؾالغضػػػػػركفيو،كمػػػػػايكضػػػػػحكيفيػػػػػوالتعػػػػػرؼعمػػػػػىجصػػػػػايصأسػػػػػماؾالدػػػػػرش

الشػػػفتي يات،كيعطػػػيأم مػػػود ػػػكاعادسػػػماؾفػػػيفمسػػػطيف،كمػػػايكضػػػحالتركيػػػبالػػػداجميلمسػػػمكوك
العظميو،كمايكضحأ ماطالتكا رفيادسماؾ.


حصصدراسيو.1-1:مدة التنفيذ


 األىداؼ السموكية :

 تذكرالجصايصالعامولسسماؾ. -0

 تشرحسمكوعظميولتتعرؼتركينإاالجارجيكالداجمي. -2

 تعرؼالت كعالحيكملنعضادسماؾفيفمسطيف.ت -1

 تميزنيفادسماؾالعظميوكادسماؾالغضركفيو. -1

 تكضحكيفيوالتكا رفيادسماؾ. -5

 تعطيأم مودسماؾغضركفيوكأجرلعظميوتعيشفيفمسطيف. -3


 الخبرات السابقة :

 ماالمدصكدنادسماؾ؟ -0

 ماذيطرؽتكا رادسماؾ؟ -2

 سماؾالمعركفولديؾ.اذكرنعضأ كاعاد -1



 المواد واألدوات :
 سمكوعظميو. -

 حكضتشريح. -

 أدكاتتشريح. -

 قفازات. -
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 اقتراحات التنفيذ :
 أعرضسمكوعظميوكأجرلغضركفيو. -

شػػارؾ(اإلجانػػوعػػفالسػػؤاؿادكؿ–زاكج–أطمػػبمػػفالطالنػػاتكناسػػتجداـاسػػتراتيجيوةفكػػر -
 ماؾكادسماؾالغضركفيوكادسماؾالعظميو.(كالذميتضمفتعريؼادس2مفكرقوالعمؿة

امسػػؾالسػػمكوالغضػػركفيوكضػػعإاأمػػاـالطالنػػاتكاطمػػبمػػفالطالنػػاتكناسػػتجداـاسػػتراتيجيو -
 شارؾ(اإلجانوعفالسؤاؿال ا ي.–زاكج–ةفكر

(مػػفالكتػػابالمدرسػػي:تشػػريحسػػمكوعظميػػوكاجعمإػػـيجينػػكاعػػفأسػػيمو0قػػـنػػإجرا  شػػاطة -
 شارؾ(كذكالتعرؼعمىأجزا السمكوالداجميو.–زاكج–استجداـاستراتيجيوةفكرال شاطن

شارؾ(اإلجانوعفالسػؤاؿال ػا ي–زاكج– ـاطمبمفالطالناتكناستجداـاستراتيجيوةفكر -
 (.2المكجكدفيكرقوالعمؿرقـة

انػػوعػػفالسػػؤاؿادكؿشػػارؾ(اإلج–زاكج–اطمػػبمػػفالطالنػػاتكناسػػتجداـاسػػتراتيجيوةفكػػر -
 (.1مفكرقوالعمؿرقـة

 اعرضصكرلنعضادسماؾالعظميوكالغضركفيو. -

 (1 ـاطمبمفالطالناتاإلجانوعفالسؤاؿال ا يكال الثمفكرقوالعمؿرقـة -
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 (4ورقة العمؿ رقـ )
 صؼ األسماؾ



 أعزائي الطمبة : الرجاء اإلجابة عف األسئمة التالية :
 ما المقصود بكؿ مف :ؿ : السؤاؿ األو

ادسماؾ:-أ
.......................................................................................................... 

ادسماؾالغضركفيو:-ب
.......................................................................................................... 

ادسماؾالعظميو:-ج
.......................................................................................................... 



  السؤاؿ الثاني :
 اذكر الخصائص العامة لألسماؾ الغضروفية : -أ
0- .......................................................................................................... 
2- .......................................................................................................... 
1- .......................................................................................................... 
1- .......................................................................................................... 
5- .......................................................................................................... 


دسماؾالغضركفيو:اذكرأم مولنعضا-ب
............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

يفأسماؾالدرشكالشفتي يات؟كيؼ ميزن-ج
............................................................................................................... 

............................................................................................................... 
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 (1ة العمؿ رقـ )ورق
 صؼ األسماؾ

 أعزائي الطمبة : الرجاء اإلجابة عف األسئمة التالية :
تعيش األنواع المختمفة مػف األسػماؾ العظميػة فػي الميػاه العذبػة، أو المالحػة، أو السؤاؿ األوؿ : 

 كمييما ولكنيا تشترؾ بعدة خصائص أىميا :
0- ....................................................................................................... 

2- ....................................................................................................... 

1- ....................................................................................................... 

1- ....................................................................................................... 

5- ....................................................................................................... 

3- ....................................................................................................... 

6- ....................................................................................................... 

1- ....................................................................................................... 

1- ....................................................................................................... 

01- ....................................................................................................... 


 يف األسماؾ الغضروفية واألسماؾ العظمية مف حيث :قارف ب السؤاؿ الثاني :
........................................................................................... كعالإيكؿ:-أ
 ......................................................................................كجكدادس اف:-ب

...............................................................................................الحجـ:-ج
 ......................................................................................... كعالدشكر:-د
 

 كاثر في األسماؾ :السؤاؿ الثالث : ىناؾ ثالثة أنماط لمت
عددأ ماطتكا رادسماؾ:-أ
0- ....................................................................................................... 
2- ....................................................................................................... 
1- ....................................................................................................... 



اشرحعمميوالتكا رفيادسماؾالعظميو:-ب
............................................................................................................... 

............................................................................................................... 


اذكرأ كاعادسماؾفيفمسطيف؟اعطأم مو.-ج
............................................................................................................... 

............................................................................................................... 
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 أمثمة لبعض األسماؾ
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 صؼ البرمائيات


 النظرة الشاممة : 

يػػػات،كجصػػػايصالنرماييػػػات،كتصػػػ يفاتإاإلػػػىرتػػػب،يعطػػػيذػػػذاالػػػدرسفكػػػرةعػػػفالنرماي
كدراسوالتركيبالداجميكالجارجيلمضفدع،كتكضيحالتكا رفيالنرماييات،كالتعػرؼعمػىنعػض

النرمايياتفيفمسطيف.


حصصدراسيو.1–2:مدة التنفيذ


 األىداؼ السموكية :
 غكت،ادلنيكميف.يتعرؼالمفاذيـاآلتيو:النرماييات،أنكذ ينو،الزي -

 يحددجصايصالنرماييات. -

 يص ؼالنرمايياتإلى الثرتب. -

 يعطيأم مولنعضالنرمايياتفيفمسطيف. -

 تكضحطرؽالتكا رفيالنرماييات. -


 الخبرات السابقة :

 ماالمدصكدنالنرماييات؟ -0

 اذكرمأم مولنعضالنرمايياتالمكجكدةفيفمسطيف. -2


 المواد واألدوات :

 ضفدع. -0

 حكضتشريح. -2

 أدكاتتشريح. -1

 قفازات. -1


 اقتراحات التنفيذ :

 اعرضصكرلنعضالنرمايياتم ؿالنرمايياتعديموادطراؼ،كالسمم در،كالضفدع. -
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شػػارؾ(اإلجانػػوعػػفالسػػؤاؿادكؿ–زاكج–اطمػػبمػػفالطالنػػاتكناسػػتجداـاسػػتراتيجيوةفكػػر -
 (.1مفكرقوالعمؿرقـة

ايياتمػرةأجػرلكاطمػبمػفالطالنػاتكناسػتجداـاسػتراتيجيوةفكػراعرضالصكرالساندولمنرم -
 شارؾ(اإلجانوعفالسؤاؿال ا يلمفدرةةأ(.–زاكج–

(كذػكنع ػكافدراسػوالتركيػب11(مفالكتػابالمدرسػيفػيالصػفحوة2قـنإجرا ال شاطرقـة -
 الجارجيكالداجميلمضفدع.

شػػارؾ(اإلجانػػوعػػفالسػػؤاؿال ػػا ي–زاكج–ةفكػػراطمػػبمػػفالطالنػػاتكناسػػتجداـاسػػتراتيجيو -
 (الفدرةةب(.1مفكرقوالعمؿة

 (.1 ـاطمبمفالطالناتاإلجانوعفالسؤاؿال ا يالفدرةةب(رقـة -

شارؾ(اإلجانوعفالسؤاؿال الث–زاكج– ـاطمبمفالطالناتكناستجداـاستراتيجيوةفكر -
 (.1مفكرقوالعمؿرقـة

 (.1فالطالناتاإلجانوعفالسؤاؿالرانعمفكرقوالعمؿرقـةاطمبم -
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 (2ورقة العمؿ رقـ )
 صؼ البرمائيات

 أعزائي الطمبة : الرجاء اإلجابة عف األسئمة التالية :
 السؤاؿ األوؿ : تشترؾ البرمائيات في عدة خصائص منيا :

1- .......................................................................................................... 

5- ..........................................................................................................
3- ..........................................................................................................
6- ..........................................................................................................
1- ..........................................................................................................
1- ..........................................................................................................


 السؤاؿ الثاني :
 تصنؼ البرمائيات إلى ثالث رتب اذكرىا مع ذكر مثاؿ لكؿ رتبة : -أ
 ...........................م ؿ............................رتنو -1
...........................م ؿ............................رتنو -5
...........................م ؿ............................رتنو -3


 :اآلتية ( أجب عف األسئمة4نشاط ) التركيب الخارجي والتركيب الداخمي لمضفدع في دراسة عند -ب
 تفحصجمدالضفدعمفحيثالمممسكالرطكنو. -0

..........................................................................................................
.......................................................................................................... 

 ا ظرالشكؿالعاـلمضفدعكتعرؼعمىم اطؽالجسـ ـ: -2

اميوكادطراؼالجمفيومفحيث:قارفنيفادطراؼادم-
*الطكؿ.

*كجكدادغشيونيفادصانعكماأذميتإا؟
.........................................................................................................

.......................................................................................................... 

 تفحصالرأسكالحظ: -1

.......................................................................................مكقعالعي يف-
 ............................................................................كجكدالفتحاتاد فيو-

 نعدتشريحالضفدعتعرؼالتركيبالداجميلمضفدعفماذاتالحظ؟ -1

.........................................................................................................
.......................................................................................................... 
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 السؤاؿ الثالث : تتبع دورة حياة الضفدع ثـ أجب عف األسئمة التالية :
.........................................................................................................

.......................................................................................................... 

.........................................................................................................
.......................................................................................................... 

ىيندأمكسـالتزاكج؟مت -5
.........................................................................................................

 .....................................................ماذايسمىصكتالضفدعكعمىماذايدؿ؟ -3

 ...............................................................لماذايحاطالنيضنمادةادلنيكميف؟ -6

 ......................................................مدةفدسالنيض -1

 ماذايطمؽعمىالحيكافالصغير؟كعمىماذايتغذل؟ -1

.........................................................................................................
 



 011 

أمثمة لبعض البرمائيات
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 صؼ الزواحؼ


 النظرة الشاممة :
يشيراسـذذاالصؼإلىطريدوالحركو،فإيحيكا اتتزحؼننط عمىادرض،كتمتمؾ
كػػػػؿالمدكمػػػػاتلمحيػػػػاةعمػػػػىاليانسػػػػوجالفػػػػانلمنرماييػػػػات،كتضػػػػـالسػػػػحالي،كال عػػػػانيف،كالسػػػػالحؼ،

ح.كالتماسي


حصصدراسيو.5-1:مدة التنفيذ


 األىداؼ السموكية :
 يكضحالمدصكدنالزكاحؼكيعطيأم مو. -0

 يتعرؼالجصايصالعامولمزكاحؼ. -2

 يص ؼالزكاحؼإلىرتب. -1

 يعطيأم موعمىكؿرتنو. -1

 يذكرطرؽالتكا رفيالزكاحؼ. -5

 يتعرؼعمىأجزا نيضوالزكاحؼ. -3

 يذكرأ كاعالزكاحؼفيفمسطيف. -6


 لخبرات السابقة :ا
  اقشالمتطمناتالساندوفيادسيموالتاليو: -

ماالمدصكدنالزكاحؼمعذكرأم مو. -أ
 ماذيأذـجصايصالزكاحؼ؟ -ب


 المواد واألدوات الالزمة والوسائؿ : 

 مجسـلمتمساح. -

 سمحفاةاليانسو. -

 جرذكف. -

 حرنا . -

 سحميو. -
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 مجسـحيو. -

 نيضو. -

 شريطفيديك،تمفاز،فيديك. -


 حات التنفيذ : اقترا

 اعرضعمىالطالناتالمجسماتكالعي اتلنعضالزكاحؼ. -

شػػارؾ(اإلجانػػوعػػفالسػػؤاؿادكؿ–زاكج–اطمػػبمػػفالطالنػػاتكناسػػتجداـاسػػتراتيجيوةفكػػر -
 (.5مفكرقوالعمؿرقـة

 (.5اطمبمفالطالناتاإلجانوعفالسؤاؿال ا يمفكرقوالعمؿرقـة -

 التماسيح،كالسالحؼكالسحالي،كالحيات.اعرضشريطفيديكيكضح -

شارؾ(اإلجانوعفالسؤاؿالرانعمف–زاكج–اطمبمفالطالناتكناستجداـاستراتيجيوةفكر -
 (.5كرقوالعمؿرقـة

شػػارؾ(اإلجانػػوعػػفالسػػؤاؿادكؿ–زاكج–اطمػػبمػػفالطالنػػاتكناسػػتجداـاسػػتراتيجيوةفكػػر -
 .(3(مفكرقوالعمؿرقـة2(كة0ة

شػػارؾ(اإلجانػػوعػػفالسػػؤاؿال ػػا ي–زاكج–اطمػػبمػػفالطالنػػاتكناسػػتجداـاسػػتراتيجيوةفكػػر -
 (.3مفكرقوالعمؿرقـة

شػػارؾ(اإلجانػػوعػػفالسػػؤاؿال الػػث–زاكج–اطمػػبمػػفالطالنػػاتكناسػػتجداـاسػػتراتيجيوةفكػػر -
 (.3(مفكرقوالعمؿرقـة2(كة0ة
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 (3ورقة العمؿ رقـ )
 الزواحؼصؼ 

 زائي الطمبة : الرجاء اإلجابة عف األسئمة التالية :أع
 اذكر الخصائص العامة لمزواحؼ :السؤاؿ األوؿ : 

0- .......................................................................................................... 

2- ..........................................................................................................
1- ..........................................................................................................
1- ..........................................................................................................
5- ..........................................................................................................
3- ..........................................................................................................


 ثـ اذكر أمثمة عمييا :عّرؼ الزواحؼ   السؤاؿ الثاني :
..........................................................................................................
.......................................................................................................... 

..........................................................................................................
.......................................................................................................... 



 السؤاؿ الثالث : صنؼ الزواحؼ إلى رتبيا المختمفة :
 .......................................................رتنو -0
 .......................................................رتنو -2
 .......................................................رتنو -1


 تكمـ عف رتبة التماسيح مف حيث :: الرابع السؤاؿ 
التركيبالجارجي:-أ

.........................................................................................................
..........................................................................................................

التغذيو:-ب
.........................................................................................................

.......................................................................................................... 

النييوالمعيشيو:-ج
.........................................................................................................

.......................................................................................................... 

التكا ر:-د
.........................................................................................................

.......................................................................................................... 
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 (4ورقة العمؿ رقـ )
 الزواحؼصؼ 

 أعزائي الطمبة : الرجاء اإلجابة عف األسئمة التالية :
 السؤاؿ األوؿ :

تضـرتنوالحرشفياتتحترتنتيفذما:-0
..........................................................................................................-أ
.........................................................................................................-ب


تكمميعفتحترتنوالسحاليمفحيث:-2
التركيبالجارجي:-أ

.........................................................................................................
..........................................................................................................

نييوالمعيشو:-ب
.........................................................................................................

.......................................................................................................... 

التغذيو:-ج
.........................................................................................................

.......................................................................................................... 

التكا ر:-د
.........................................................................................................

..........................................................................................................
اذكرأم موعميإا:-ذػ

.........................................................................................................
.......................................................................................................... 



 تكممي عف الحيات مف حيث : السؤاؿ الثاني :
......................................................................................كسيموالحركو:-0
 ...............................................................................................التغذيو:-2

...............................................................................................السمع:-1
.............................................................................................اإلنصار:-1
..................................................................................................الشـ:-5
............................................................................................اال سالخ:-3
...............................................................................................التكا ر:-6
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 السؤاؿ الثالث : 
 : ارسـ مقطع في بيضة الزواحؼ مع كتابة البيانات عمى الرسـ، ثـ أجب عف األسئمة اآلتية -0




 

ماادغشيوالمحيطونالج يف؟-أ
.........................................................................................................

ماأذميوالدشرةالمحيطونالنيضو؟-ب
.........................................................................................................

ماأذميوالمحلمج يف؟-ج
.........................................................................................................

مااسـالغشا الذميحيطنالج يفمناشرة؟-د
.........................................................................................................


 اذكر أنواع لمزواحؼ اآلتية الموجودة في فمسطيف  -4
السحالي:-أ

.........................................................................................................
..........................................................................................................

ال عانيف:-ب
.........................................................................................................

.......................................................................................................... 
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أمثمة لبعض الزواحؼ
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 الفصؿ الثاني
 الطيور


 النظرة الشاممة :

يعطػيذػػذاالػدرسفكػػرةعػػفأ ػكاعكأشػػكاؿمجتمفػومػػفالطيػػكر،ذاتألػكافزاذيػػوكأصػػكات
يمو،يضفيكجكدذافيالطنيعوجماالنمميزان،كيرلفيإاآياتنديعومفآياتاهللفيجمده.كقدجم

عايمومجتمفو،كمايعتددأفأك رمػف031 كعانمفالطيكرت تميلحكالي1311تـتحديدحكالي
 كعم إاقدا درضم ذعصرالدي اصكرات.011111


سيو.(حصصدرا1-1:ةمدة تنفيذ الدرس


 الخبرات السابقة :

 ماالجصايصالعاموالتيتميزالطيكرعفغيرذامفالمجمكقات؟ -

 ماالصفاتالتيتمكفالطيكرمفالطيراف؟ -

 مااد كاعالمكجكدةفيفمسطيف؟ -


 األىداؼ السموكية : 

 تذكرالجصايصالعامولمطيكر. -

 تكضحمدلتكيؼأجسامإامفحيثالشكؿكالتركيبلمطيراف. -

 رحطايرانلتتعرؼتركينهالداجمي.تش -

 تكضحقدرتإالمتكيؼمعالنييوكسمكؾذجرتإامفمكافآلجر. -

 تذكرادذميوالنيييوكاالقتصاديولمطيكر. -

 تتعرؼنعضأ كاعالطيكرفيفمسطيف. -


 المواد واألدوات والوسائؿ الالزمة : 

 ريشمتعددادشكاؿ. -

 صكرلم اقيركأرجؿمجتمفولدلالطيكر. -

 مدطعفيعظـالطيكركتركيبالج اح. -
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 حمامو. -

 حكضتشريح. -

 طدـأدكاتتشريح،دنانيستشريح. -

 زجاجوأي رلمتجدير. -

 قطف. -

 مجمكعوكرؽشفافياتنالستيكيومتما مو،صكر. -


 اقتراحات التنفيذ : 

 اعرضشفافيومكضحانعميإاصكرطيكرمجتمفوادشكاؿكادحجاـ. -

(،كمف ـتكزع016المدرسيلعرضالصكرةالمكجكدةفيالصفحوةكيمكفاالستعا ونالكتاب
(.6عمىالطالناتكرقوعمؿة

اطمػػػبمػػػفكػػػؿطالنػػػوالتفكيػػػرفػػػيادسػػػيموالمكجػػػكدةفػػػيكرقػػػوالعمػػػؿالسػػػؤاؿادكؿكتػػػدكيف -
 إجاناتإـعميإا.

ـالحػارشػارؾ(ذػؿالطيػكرمػفذكاتالػد–زاكج–اسلؿالطالناتكناستجداـاستراتيجيوةفكػر -
أـمفذكاتالدـالنارد؟ ـاطمبمػفالطالنػاتاإلجانػوعػفالسػؤاؿادكؿفػيكرقػوالعمػؿرقػـ

 (.6ة

 اطمبمفالطالناتتكضيحالشكؿالعاـلمريش. -

شارؾ(اإلجانوعفالسؤاؿال الث–زاكج– ـاطمبمفالطالناتكناستجداـاستراتيجيوةفكر
(.6مفكرقوالعمؿرقـة

شػػارؾ(اإلجانػػوعػػفالسػػؤاؿادكؿ–زاكج–فالطالنػػاتكناسػػتجداـاسػػتراتيجيوةفكػػراطمػػبمػػ -
 (.1مفكرقوالعمؿرقـة

شارؾ(اإلجانوعفالسؤاؿال ا يمف–زاكج–اطؿنمفالطالناتكناستجداـاستراتيجيوةفكر -
 (.1كرقوالعمؿرقـة

الحصػكؿعمػىالغػذا مػعذكػراطمبمفالطالنػاتتكضػيحنعػضتكيفػاتالطيػكرلتػتمكفمػف -
شػػارؾ( ػػـاطمػػبمػػ إـاإلجانػػوعػػفالسػػؤاؿ–زاكج–أم مػػوكذلػػؾناسػػتجداـاسػػتراتيجيوةفكػػر

 (.1ال الثمفكرقوالعمؿرقـة

شػػارؾ(اإلجانػػوعػػفالسػػؤاؿادكؿ–زاكج–اطمػػبمػػفالطالنػػاتكناسػػتجداـاسػػتراتيجيوةفكػػر -
 لسؤاؿال ا ي.( ـاإلجانوعفا1مفكرقوالعمؿرقـة



 013 

 (5ورقة العمؿ رقـ )
 الطيور



 أعزائي الطمبة : الرجاء اإلجابة عف األسئمة التالية :
 اذكر أىـ الخصائص المميزة لمطيور :السؤاؿ األوؿ : 

0- .......................................................................................................... 

2- ..........................................................................................................
1- ..........................................................................................................
1- ..........................................................................................................
5- ..........................................................................................................
3- ..........................................................................................................


 مدى تكيؼ أجساـ الطيور لمطيراف مف الناحية التركيبية والفسيولوجية: وضحي السؤاؿ الثاني :
0- .......................................................................................................... 

2- ..........................................................................................................
1- ..........................................................................................................
1- ..........................................................................................................
5- ..........................................................................................................


السؤاؿ الثالث : صنؼ التكيفات في الطيػور إلػى تكيفػات ليػا عالقػة بخفػة الػوزف وأخػرى ليػا عالقػة 
 بزيادة القوة.

القونجفوالكزف:أكالن:التكيفاتالتيلإاع
..........................................................................................................
..........................................................................................................

..........................................................................................................
..........................................................................................................

 ا يان:التكيفاتالتيلإاعالقونزيادةالدكة:
..........................................................................................................

..........................................................................................................
..........................................................................................................

..........................................................................................................
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 (6ورقة العمؿ رقـ )
 الطيور



 أعزائي الطمبة : الرجاء اإلجابة عف األسئمة التالية :
 ىمية االقتصادية لمطيور :بيف األالسؤاؿ األوؿ : 

0- .......................................................................................................... 

2- ..........................................................................................................
1- ..........................................................................................................
1- ..........................................................................................................
5- ..........................................................................................................
3- ..........................................................................................................


 ثالثة مف أنماط التكافؿ االجتماعي عند الطيور : وضح السؤاؿ الثاني :
......................................................................................................... -أ
......................................................................................................... -ب
......................................................................................................... -ج
......................................................................................................... -د
......................................................................................................... -ق


 وضح بعض تكيفات الطيور لتتمكف مف الحصوؿ عمى الغذاء مع ذكر أمثمة : السؤاؿ الثالث :
..........................................................................................................

..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................


 ذكر بعض أنواع الطيور التي تتواجد في البيئة الفمسطينية :السؤاؿ الرابع : ا

..........................................................................................................
..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................
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 (7ورقة العمؿ رقـ )
 الطيور



 أعزائي الطمبة : الرجاء اإلجابة عف األسئمة التالية :
 عمؿ اآلتية :السؤاؿ األوؿ : 

يتككفقمبالطيكرمفأرنعحجرات. -0
.......................................................................................................... 

دكفأفتتكقؼ.تتمكفالطيكرمفالطيرافمسافاتطكيمو -2
.......................................................................................................... 

لمطيكرقدرةفايدوعمىتحديدمسارذاأ  ا الإجرة. -1
.......................................................................................................... 

اقت اصالفريسوندقوفيالظالـ. -1 يستطيعالنـك
.......................................................................................................... 

تدمصأج حوكأقداـالنطريؽك يران. -5
.......................................................................................................... 

ك رةالتجاكيؼفيعظاـالطيكر. -3
.......................................................................................................... 


  السؤاؿ الثاني :

 نحة مستندًا إلى مبدأ برنولوي.فسر قدرة الطيور عمى الطيراف باستخداـ األج -أ
.......................................................................................................... 

 

 اذكر أنواع الريش الذي يغطي جسـ الطائر. -ب
.......................................................................................................... 



 اذكر السبب : -ج
تدمصأج حوكأقداـالنطريؽ.-0

..........................................................................................................
الطيكرنعمميوإعادةصدؿكترتيبلمشعيراتداجؿالريشناستجداـم -2 دارذانعدالطيراف.تدـك

..........................................................................................................
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أمثمة لبعض الطيور
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 الفصؿ الثالث
 الثدييات


 النظرة الشاممة :

5111أك ػػرمػػفيعطػػيذػػذاالػػدرسفكػػرةعػػفال ػػديياتالمكجػػكدةعمػػىادرضكذػػيتضػػـ
 ػػكع،تتفػػاكتنشػػكؿكنيػػرفػػيحجمإػػا،كشػػكمإا،كرؽمعيشػػتإا،كنييتإػػا،ككيفيػػورعايتإػػالصػػغارذا،
كمايكضحكيفيوالتعرؼعمىالجصايصالعامولم دييات،كيعطيأم موعمىأ كاعال دييات،كمػا

اتإاالمجتمفو.التكيفاتالتيتتميزنإاكتمك إامفالحصكؿعمىالغذا ،كالتلقمـفينيي


(حصصدراسيو.1-1:ةمدة التنفيذ


 األىداؼ السموكية :
 تتعرؼالمفاذيـاآلتيو:ال دييات،التص يؼ،ذكاتالدـالحار. -0

 تذكرالجصايصالعامولم دييات. -2

 تص ؼال ديياتإلىأقسامإاالرييسو. -1

 صكؿعمىالغذا .تص ؼأ كاعالتكيفاتلدلال ديياتلمعيشفيالنيياتالمجتمفوكالح -1

 تتعرؼأ ماطالسمكؾاالجتماعيكالتزاكجع دال دييات. -5

 تتعرؼنعضأ كاعال ديياتفيفمسطيف. -3



 الخبرات السابقة : 

 ماالمدصكدنال دييات؟ -0

 ماذا ع ينالتص يؼ؟ -2

اذكرالجصايصالعامولم دييات. -1


 المواد واألدوات والوسائؿ :
 فيديك.شريطفيديكلنعضال دييات،تمفاز، -0

 صكرلم ديياتادكليو،ال ديياتالكيسيو،ال ديياتالمشيميو. -2



 اقتراحات التنفيذ :
 أعرضشريطالفيديكعمىشاشوالتمفازليكضحنعضالصكرلم دييات. -0
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شػارؾ(اإلجانػوعػفالسػؤاؿادكؿ–زاكج–أطمبمفالطالناتكناستجداـاستراتيجيوةفكػر -2
 ذميتضمفأذـالجصايصالتيتميزال دييات.(كال01مفكرقوالعمؿرقـة

شارؾ(اإلجانوعػفالسػؤاؿال ػا ي–زاكج–أطمبمفالطالناتكناستجداـاستراتيجيوةفكر -1
 كالذميص ؼال ديياتمفحيثطرؽتكا رذاإلىتحتصفكؼ.

 (.01أطمبمفالطالناتاإلجانوعفالسؤاؿال الثمفكرقوالعمؿرقـة -1

م ػػػديياتأطمػػػبمػػػفالطالنػػػاتالمدار ػػػونػػػيفال ػػػديياتادكليػػػوكال ػػػديياتنعػػػدعػػػرضصػػػكرل -5
شػػارؾ(اإلجانػػوعػػف–زاكج–الكيسػػيوكال ػػديياتالمشػػيميوكذلػػؾناسػػتجداـاسػػتراتيجيوةفكػػر

 (.01السؤاؿالرانعمفكرقوالعمؿرقـة

و،كذلػػػػؾأطمػػػػبمػػػػفالطالنػػػػاتذكػػػػرأم مػػػػولكػػػػؿمػػػػفال ػػػػديياتالكيسػػػػيو،كادكليػػػػو،كالمشػػػػيمي -3
شارؾ(اإلجانوعفالسؤاؿالجامسمػفكرقػوالعمػؿرقػـ–زاكج–ناستجداـاستراتجيوةفكر

 (.01ة

 (.00أطمبمفالطالناتاإلجانوعفالسؤاؿادكؿمفكرقوالعمؿرقـة -6

أطمػػػبمػػػفالطالنػػػاتالمدار ػػػػونػػػيفال ػػػديياتال دييػػػوالماييػػػػو،كالمػػػكاحـ،كالجفػػػاشناسػػػػتجداـ -1
 (.00شارؾ(اإلجانوعفالسؤاؿال ا يمفكرقوالعمؿرقـة–زاكج–فكراستراتيجيوة

 (.00أطمبمفالطالناتحؿالسؤاؿال الثمفكرقوالعمؿرقـة -1

أطمػػبمػػفالطالنػػاتتكضػػيحاآل ػػارالسػػمنيولم ػػديياتعمػػىاالقتصػػادكالنييػػوكذلػػؾناسػػتجداـ -01
 (.00الرانعمفكرقوالعمؿرقـةشارؾ(اإلجانوعفالسؤاؿ–زاكج–استراتيجيوةفكر

(.00أطمبمفالطالناتحؿالسؤاؿالجامسمفكرقوالعمؿرقـة -00



 211 

 (01ورقة العمؿ رقـ )
 الثدييات



 أعزائي الطمبة : الرجاء اإلجابة عف األسئمة التالية :
 اذكر أىـ ثالث خصائص مميزة لمثدييات.السؤاؿ األوؿ : 

 ......................................................................................................... -أ

 ......................................................................................................... -ب

 ......................................................................................................... -ج


  صنؼ الثدييات مف حيث طرؽ تكاثرىا إلى تحت صفوؼ : السؤاؿ الثاني :

0- ..........................................................................................................
2- .......................................................................................................... 

1- ..........................................................................................................


 الثالث : ما أىـ التكيفات في كؿ مف :السؤاؿ 
جرل.الرييساتالتيجعمتإاأك رتطكرانمفال ديياتاد-أ

...............................................................................................................

...............................................................................................................
 تإامفالعيشفينييتإاالماييو.ال ديياتالماييوالتيمك-ب

...............................................................................................................

...............................................................................................................


 الرابع : قارف بيف الثدييات اآلتية مف حيث التكاثر والتغذية :السؤاؿ 
.....................................................................................ال ديياتادكليو:-0
....................................................................................ال ديياتالكيسيو:-2
..................................................................................ال ديياتالمشيميو:-1


 الخامس : اذكر أمثمة لكؿ مف الثدييات اآلتية :السؤاؿ 
...............................................................................................الكيسيو:-أ
..............................................................................................ادكليو:-ب
............................................................................................المشيميو:-ج
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 (00ورقة العمؿ رقـ )
 الثدييات



 أعزائي الطمبة : الرجاء اإلجابة عف األسئمة التالية :
 عمؿ اآلتية :السؤاؿ األوؿ : 

يص ؼالنالتينكسضمفال ديياتنالرغـمفتكا رانالنيض.-أ
............................................................................................................... 

تؤ رنعضال ديياتفيأعداد ديياتأجرلكالكاي اتالحيوادجرل.-ب
............................................................................................................... 

دأإصدارادصكاتفيإاكاحد.تتمكفال ديياتمفإصدارأصكاتمتعددةنالرغـمفأفمن-ج
............................................................................................................... 

تضعال ديياتأعدادانقميمومفادفرادمدار ونالكاي اتادجرل.-د
............................................................................................................... 


 الثاني : قارف بيف الثدييات اآلتية مف حيث الشكؿ والتغذية والبيئية :السؤاؿ 

.....................................................................................ال ديياتالماييو:-0
..............................................................................................:المكاحـ-2
..............................................................................................الجفاش:-1
 

  :الثالث السؤاؿ 
 والفأر  كـ عدد فقرات رقبة كؿ مف الزرافة -0

..........................................................................................................
 أعِط أمثمة لكؿ مف : -4
 الجيال يات: -أ

......................................................................................................... 

 الدكارض: -ب

.........................................................................................................
 زكجياتادصانع: -ج

......................................................................................................... 

 انع:فردياتادص -د

........................................................................................................ 
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 الرابع : وضح آثار الثدييات السمبية عمى االقتصاد والبيئة.السؤاؿ 
........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 
 الخامس : عدد بعض أنواع الثدييات في البيئة الفمسطينية :السؤاؿ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................
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 أمثمة لبعض الثدييات
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 جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوؿ العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 المنظمػػة العربيػػة لمتربيػػة والثقافػػة والعمػػـو
 معيػػػػػػػػد البحػػػػػػػػوث والدراسػػػػػػػػات العربيػػػػػػػػة
 قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىرة

 

  








 (6مهحق رقم )
 وفقًا الستراتيجية خرائط المفاىيـؽ عمؿ + أورادليؿ المعمـ 

 الوحدة الدراسة الخامسة )قبيمة الحبميات( في مادة
 ورقة عمؿ 02+  العموـ الحياتية لمصؼ الحادي عشر عممي

 
 

 إعداد الباحث
 سعيد عبد الرحمف أبو الجبيف

 
 

 إشراؼ
 أ.د. أمنية السيد الجندي

 المناىج وطرؽ تدريس العمـوأستاذ 
 جامعة عيف شمس –بنات عميد كمية ال

 



 201 

 مقدمة :
الحمدهللربالعالميف،كالصالةكالسالـعمىالرسكؿادميف،أمانعد:

أجيالمعمـ/ة:السالـعميكـكرحمواهللكنركاته.
إفدليػػؿالمعمػػـالػػذمنػػيفيػػديؾ،كالمجػػتصنكحػػدة"قنيمػػوالحنميػػات"المدػػررةعمػػىالصػػؼ

يال ػػا ي،يدػػدـنعػػضاإلرشػػاداتالتػػيتكضػػحكتسػػاعدفػػيالحػػادمعشػػرعممػػيفػػيالفصػػؿالدراسػػ
تسإيؿالعمؿأ  ػا تدريسػؾلمكحػدةكتػدفعالعمميػوالتعميميػوإلػىاالتجػااالصػحيحمػفجػالؿتػدريب

الطالناتمفقنؿالمعمـعمىكيفيواستجداـاستراتيجيوالجرايطالمفاذيميو.
كيشتمؿالدليؿعمى:

لمفاذيـ. نذةعفاستراتيجيوجرايطا -0
 مكضكعالدرس. -2

 زمفالدرس. -1

 المفاذيـالرييسو. -1

 ادذداؼالرييسو. -5

 جطوسيرالدرس. -3

التدكيـالجتامي. -6


 نبذة مختصرة عف استراتيجية الخرائط المفاىيمية :
تم ػػػؿجػػػرايطالمفػػػاذيـأداةتعميميػػػوكتدريسػػػيومإمػػػوتػػػؤدمإلػػػىتيسػػػيرحػػػدكثالػػػتعمـذم

قػػػاتالإرميػػػونػػػيفالمفػػػاذيـالمتضػػػم وفػػػيمكضػػػكعكاحػػػد،المع ػػػى،حيػػػثتسػػػتجدـلتكضػػػيحالعال
كتسػػاعدالمػػتعمـعمػػىرنػػطالمفػػاذيـالجديػػدةالتػػيتػػـإ جازذػػامػػفقنػػؿ،كمػػاتسػػمحجػػرايطالمفػػاذيـ
لممتعمـنالتعنيرعفالعالقاتاالنتكاريوالتيتساعداعمىالتفكيركتصحيحالمفاذيـالجطللديه.

مفاذيـذاقيمويجػبأفتشػارؾالطالنػاتفػيإعػدادجػرايطكحتىيصنحالتدريسنجرايطال
المفاذيـكتصنحجرايطالمفػاذيـعديمػوالديمػوإذاطمػبالمعمػـمػفالطالنػاتأفيجططػكاأكيدمػدكا
جػػرايطمفػػاذيـتػػـإعػػدادذانكاسػػطوآجػػريف،فالم فعػػوالرييسػػولجػػرايطالمفػػاذيـت شػػللػػدلالشػػجص

نن ايإا. الذميدـك


 يؿ المعمـ :أىداؼ دل
يمكفأفيسإـذذاالدليؿفيإفادةالمعمـمفحيث:

 .تحديدادذداؼالتعميميوالملمكؿتحديدإاكصياغتإانصكرةسمككيوسميمو 

 .تحديدالمادةالعمميوالمرادتعميمإالمطالنات 
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 تعمميانكزم يانكعدميانلمطالنا-تحديداد شطوالتعميميوالم اسنولممحتكلالدراسي-. 
 .تحديدالمكادكاددكاتكادجإزةالالزمولتحديؽذكذاأذداؼتعميميوم شكدة 

 .اجتيارأساليبالتدكيـالم اسنونغيوالتحدؽمفالمردكدلمطالنات 

 .تدريسمكضكعاتالكحدةالدراسيوكفدانالستراتيجيوالجرايطالمفاذيميو 

 فيالكقتالم اسب.كضعجدكؿزم ييعيفعمىتحديؽادذداؼالتعميميو 


 األىداؼ العامة لموحدة :

يتكقعمفالطالنونعد إايوتدريسالكحدةأفتككفقادرةعمى:
الفصؿادكؿ:الحنميات:

 تتعرؼنعضصفاتالحنميات. -0

 تميزنيفتحتقنايؿالحنميات. -2

 تذكرأم موعمىتحتقنايؿالحنميات. -1

 كالزكاحؼ.تذكرالجصايصالعامولسسماؾكالنرماييات -1

 تشرحسمكوعظميوكضفدعانلتتعرؼتركينإماالجارجيكالداجمي. -5

 تكضحطرؽالتكا رفيادسماؾ،كالنرماييات،كالزكاحؼ. -3

 تتعرؼالت كعالحيكملنعضادسماؾكالنرمايياتكالزكاحؼفيفمسطيف. -6

 الفصؿال ا ي:الطيكر:

 تذكرالجصايصالعامولمطيكر. -1

 امإامفحيثالشكؿكالتركيبلمطيراف.تكضحمدلتكيؼأجس -1

 تشرحطرؽتغذيتإاكتكا رذا. -01

 ت شرحطايرانلتتعرؼتركينهالداجمي. -00

 تكضحقدرتإالمتكيؼمعالنييوكسمكؾذجرتإامفمكافآلجر. -02

 تذكرادذميوالنيييوكاالقتصاديولمطيكر. -01

 تتعرؼنعضأ كاعالطيكرفيفمسطيف. -01

 الفصؿال الث:ال دييات:

 تذكرالجصايصالعامولم دييات. -05

 تص ؼال ديياتإلىأقسامإاالرييسو. -03

 تص ؼأ كاعالتكيفاتلدلال ديياتلمعيشفيالنيياتالمجتمفوكالحصكؿعمىالغذا . -06

 تتعرؼأ ماطالسمكؾاالجتماعيكالتزاكجع دال دييات. -01

 تتعرؼنعضأ كاعال ديياتفيفمسطيف. -01
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 يا :دروس الوحدة وفترة تدريس
(حصودراسيومكزعوعمىال حكالتالي:01يتكقعأفيستغرؽفترةت فيذالدركسلمكحدةة

 حصة دراسية(. 04-00الفصؿ األوؿ : الحبميات، فترة التنفيذ )
كالدركسذي:

الدرسادكؿ:جصايصالحنمياتكتص يفإا.
الدرسال ا ي:الجصايصالعامولسسماؾالغضركفيو.

ث:الجصايصالعامولسسماؾالعظميو.الدرسال ال
الدرسالرانع:التكا رفيادسماؾ.

الدرسالجامس:جصايصالنرمايياتكتص يفإا.
الدرسالسادس:دراسوالتركيبالجارجيكالداجميلمضفدع.

الدرسالسانع:التكا رفيالضفادع.
الدرسال امف:الجصايصالعامولمزكاحؼكتص يفإا.

التاسع:رتنوالحرشفيات.الدرس
الدرسالعاشر:التكا رفيالزكاحؼ.



 حصص دراسية(. 1الفصؿ الثاني : الطيور، فترة تنفيذ الدروس )
كالدركسذي:

الدرسالحادمعشر:الجصايصالعامولمطيكر.
الدرسال ا يعشر:أ ماطالتكيؼفيالطيكر.

الدرسال الثعشر:تشريحالحمامو.
الرانععشر:ادذميواالقتصاديوكالنيييولمطيكر.الدرس



 حصص دراسية(. 1الفصؿ الثالث : الثدييات، فترة تنفيذ الدروس )
كالدركسذي:

الدرسالجامسعشر:الجصايصالعامولم دييات.
الدرسالسادسعشر:تص يؼال دييات.

الدرسالسانععشر:تص يؼال ديياتالمشيميو.
فعشر:ادذميواالقتصاديوكالنيييولم دييات.الدرسال ام




 201 

 عزيزي المعمـ :
عمػػى أطػػرحنػػيفيػػديكـأسػػمكبتػػدريسفػػيكحػػدةقنيمػػوالحنميػػاتكجطػػوتػػدريسجديػػدةتدػػـك
تفعيؿالتفاعؿالذذ ينػيفالمتعممػيفكالمػادةالتعميميػونإػدؼتطػكيرالمعرفػوالذذ يػوكت ظيمإػالإػـ

يطالمفاذيميو.كذلؾلتحديؽأذداؼالدرس.مفجالؿاستراتيجيوالجرا


 األىداؼ العامة لمبرنامج :
الحياتيو. -0  تطكيرالن يوالمفاذيميولدلمعمميالعمـك

الحياتيو. -2  تذليؿالصعكناتالتيتكاجهالمعمميففيتدريسالعمـك

ؿذػػذاتػػدريبالمعممػػيفعمػػىاسػػتراتيجيوالجريطػػوالمفاذيميػػوالمتالكإػػاكالػػتمكفم إػػامػػفجػػال -1
 النر امج.

الحياتيوكتسإيمإامفجالؿذذااالستراتيجيو. -1  تيسيرمادةالعمـك

 المساعدةعمىت ظيـالمعرفوكتجزي إاذذ يان،كسإكلواسترجاعإالممتعمـ. -5


 األىداؼ السموكية :

الحياتيو. فيالعمـك  أفتعرؼالطالنومع ىالمفإـك

مستكيات.  أفتدرؾالطالنوأفلممفإـك

.أف  تميزالطالنونيفمستكياتالمفإـك

 أفترتبالطالنوالمفاذيـت ازليانأكتصاعديانمفحيثالشمكليوكالتجريد.

أفترنطالطالنونيفالمفاذيـمفجالؿكمماترنطم اسنوتكضحالعالقوني إا.
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 الموقؼ التعميمي األوؿ


:الحنميات.الموضوع
:حصوكاحدة.الزمف 


 رئيسة :المفاىيـ ال

الحنميات،الحنؿالظإرم،الحنؿالعصني،الشدكؽالجيشكميو،تص يؼالحنميػات،حنميػات
الذيؿ،حنمياتالرأس،الفداريات،الالفكيات،الفكيات.


 األىداؼ الرئيسة :

يتكقعمفالطالنونعدالمركرنإذاالمكقؼالتعميميأفتككفقادرةعمىأف:
لحنؿالعصػني،الشػدكؽالجيشػكميو،حنميػاتالػذيؿ،حنميػاتالػرأس،تكضحمفإكـالحنؿالظإرم،ا

 الفداريات،الالفكيات،الفكيات.

 تص ؼالحنميات.


 خطة سير الدرس :

يتـعرضالدرسنالشكؿالتالي:
 أجرممراجعوسريعولمكحدةالساندو،كأنيفلمطالناتأفالكحدةالساندوت اكلتالالفداريات.

(ناسػتجداـجإػازالعػػرض،0الكحػػدةمػفجػالؿعػرضجريطػوالمفػػاذيـرقػـةأعطػيفكػرةعػفذػذا
كأ اقشإـفيمحتكياتإػا،كأكضػحلإػـأفذػذاالكحػدةتت ػاكؿدراسػوقنيمػوالحنميػات،التػيت تمػي

 ػػكع،كالصػػفاتالمشػػتركونػػيفجميػػع11111لإػػاحيكا ػػاتفداريػػوكالفداريػػو،كذػػيتضػػـحػػكالي
ؼالتػػيت تمػػيلإػػاكجصايصػػإاالعامػػو،كطػػرؽتكا رذػػا،كاد ػػكاعالحنميػػات،كأقسػػامإاكالصػػفك

 المكجكدةفيفمسطيف.

 (كأعطيالطالناتفرصولدرا تإاكتلممإا.2أعرضجريطوالمفاذيـرقـة

أسػػػلؿالطالنػػػاتتمػػػاذػػػيالجصػػػايصالعامػػػولمحنميػػػاتكأ اقشػػػإـفػػػيذلػػػؾكأتكصػػػؿمعإػػػـإلػػػىأف
 الحنؿالعصني،الشدكؽالجيشكميو.جصايصالحنمياتذي:الحنؿالظإرم،

 (كأعطيالطالناتفرصولدرا تإاكتلممإا.1أعرضجريطورقـة



 205 

(كأ اقشػإـفػيمحتكياتإػا،1أذي الطالناتلدرستص يؼالحنمياتمفجالؿعرضجريطورقـة
كأتكصؿمعإـإلىأفالحنمياتتدسـإلى الثتحتقنايؿرييسوذيحنمياتالػذيؿ،كحنميػات

 الرأس،الفداريات،كأفالفدارياتتدسـإلىقسميف:الالفكياتكالفكيات.

 أعرضعمىالطالناتنعضالصكركأسللإـعفتص يفإا.

الحنميػػات،كأتكصػػؿمعإػـإلػػىالمفػػاذيـالتػػييتػػللؼ مػفجػػالؿمػػاسػػنؽأ ػػاقشالطالنػاتفػػيمفإػػـك
 م إا.

نمسػػػاعدةأكتػػػبالمفػػػاذيـالرييسػػػوالتػػػيتػػػـالتكصػػػؿإليإػػػانعػػػدا لم اقشػػػوعمػػػىالسػػػنكرةكنعػػػدذاأقػػػـك
 الطالناتنرسـجريطومفاذيميورقـة(عمىالسنكرة.

 نعدإكماؿرسـالجريطويعطىلمطالناتالفرصولدرا تإاكتلممإا.


 التقويـ الختامي : 

 يتـطرحالسؤاليفالتالييفكتدكيـجتاميفي إايوالحصو:

يتشػػتمؿعمػػىالمفػػاذيـالتاليػػو:ةحنميػػاتالػػذيؿ،حنميػػاتالػػرأس،صػػمميالجريطػػوالمفاذيميػػوالتػػ
 الفداريات،الالفكيات،الفكيات(.

الحيكا ػػػاتالتاليػػػوإلػػػىفداريػػػوكالفداريػػػو،كني ػػػيالسػػػنبالػػػذماعتمدتيػػػهفػػػيذػػػذاالتصػػػ يؼ:صػػػ في
ةالزاحؼ،السإيـ،الجمكي،الطيكر،الزقيات،ادسماؾ(.
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 الثانيالموقؼ التعميمي 


:ادسماؾ.الموضوع
حصص.1:الزمف 


 المفاىيـ الرئيسة :

ادسػػماؾ،ادسػػماؾالغضػػركفيو،الجصػػايصالعامػػولسسػػماؾالغضػػركفيو،أسػػماؾالدػػرش،
الشفتي يات،ادسػماؾالعظميػو،التكػا رفػيادسػماؾ،ادسػماؾفػيفمسػطيف،أسػماؾالميػااالعذنػو،

أسماؾالميااالمالحو.


 : األىداؼ الرئيسة
يتكقعمفالطالنونعدالمركرنإذاالمكقؼالتعميميأفتككفقادرةعمىأف:

 تذكرالجصايصالعامولسسماؾالغضركفيو.

 تدارفنيفأسماؾالدرشكالشفتي يات.

 تذكرالجصايصالعامولسسماؾالعظميو.

 تدارفنيفادسماؾالغضركفيوكادسماؾالعظميو.

 عمىتركينإاالجارجيكالداجمي.ت شّرحسمكوعظميولمتعرؼ

 تتعرؼعمىالتكا رفيادسماؾ.

 تتعرؼالت كعالحيكملنعضادسماؾفيفمسطيف.


 الحصة األولى :

 خطة سير الدرس :
الالفداريات.  أ اقشالطالناتحكؿمفإـك

سػماؾأمإدلمدرسمفجالؿعرضجريطوالمفاذيـرقـة(،كأكضحلمطالنػاتنل  ػاسػ ت اكؿاد
ادسػػػماؾ،أقسػػػاـادسػػػماؾ،الجصػػػايصالعامػػػولسسػػػماؾالغضػػػركفيو،أم مػػػو مػػػفحيػػػثمفإػػػـك
عميإػػػا،الجصػػػايصالعامػػػولسسػػػماؾالعظميػػػو،أم مػػػوعميإػػػا،طريدػػػوتشػػػريحالسػػػمكوالعظميػػػو،

 التكا رفيادسماؾ،ادسماؾفيفمسطيف،كس  اقشمكضكعادسماؾ.

 جريطوكتلممإا.أعطيالطالناتفرصولدرا ةذذاال



 206 

أندأالحديثعفأذميوادسماؾلإل سافمعاالستعا ون ياتمفالدرآفالكػريـ،كأنػيفلمطالنػاتأف
 ادسماؾ ركةكنيرةالندمفاالذتماـنإا.

ادسػػماؾ؟كمػػاذػػيأقسػػامإا؟أطمػػبإلػػيإـأفيػػلممكاالصػػكرةفػػيالكحػػدة أسػػلؿالطالنػػاتمػػامفإػػـك
ادسػػػماؾ(،11الجامسػػوالصػػفحوة كأ ػػاقشالطالنػػػاتفػػيإجانػػاتإـكأتكصػػؿمعإػػػـإلػػىمفإػػـك

 كأقسامإا.

 أعرضناستجداـجإازالعرضالجريطورقـة(،كأطمبمفالطالناتقرا تإاكتلممإا.

(مػاذػيجصػايصادسػماؾالغضػركفيو؟أسػتمعإلجانػات11أسلؿالطالنات:ن ػا نعمػىالشػكؿة
 اإلجانوالصحيحو.الطالنات،كأتكصؿمعإـإلى

 أسلؿالطالناتعفإعطا أم مولسسماؾالغضركفيو ـالمدار ونيفسمؾالدرشكالشفتي يات.



 التقويـ الختامي : 

 كضحيالمدصكدنكؿمف:ادسماؾ،ادسماؾالغضركفيو،ادسماؾالعظميو.

اذكرمالجصايصالعامولسسماؾالغضركفيو.


 الحصة الثانية :
 لدرس :خطة سير ا

 يتـعرضالدرسال ا ينالشكؿالتالي:

 إجرا مراجعوسريعودذـالمفاذيـالتيكردتفيالدرسالسانؽ.

 أعرضعميإـسمكوالنمطي،كأجرلمفالشفتي يات.

 ػػـأسػػلؿالطالنػػاتمػػاالفػػرؽنػػيفالسػػمكتيفمػػفحيػػثالشػػكؿالجػػارجي،أ اقشػػإـفػػيذلػػؾكأتكصػػؿ
 لسسماؾالعظميو.معإـإلىالجصايصالعامو

 أنيفلمطالناتمفإكـادسماؾالعظميومعذكرأم موعميإا.



 التركيب الداخمي لمسمكة : 
نتشػػريحسػػمكوالنمطػػيأمػػاـالطالنػػاتلمتعػػرؼعمػػىالتركيػػبالػػداجميلإػػا، ػػـأ ػػاقشالطالنػػات أقػػـك

 عماشاذدكامفادجزا الداجميولإا.



 التقويـ الختامي : 

لنػػػاتاإلجانػػػوعػػػفالسػػػؤاؿالتػػػالي:كػػػك يجػػػدكؿيتػػػللؼمػػػفجصػػػايصادسػػػماؾأطمػػػبمػػػفالطا
 الغضركفيوكادسماؾالعظميو.

الإكاييوفيادسماؾالعظميو.  قار ينيفمندأعمؿالغكاصو،كم ا والعـك
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 الحصة الثالثة :
 خطة سير الدرس :

 يتـعرضالدرسنالشكؿالتالي:

 ـالتيكردتفيالدرسالسانؽ.إجرا مراجعوسريعودذـالمفاذي

أسػػػلؿالطالنػػػات:مػػػاذا ع ػػػينادسػػػماؾالعظميػػػو؟كمػػػاأ كاعإػػػا؟أ ػػػاقشالطالنػػػاتفػػػيإجانػػػػاتإـ،
 كأتكصؿمعإـإلىمعرفوالجصايصالعامولسسماؾالعظميو.

أ اقشالطالناتعمىالمدار ونيفادسماؾالغضػركفيوكادسػماؾالعظميػومػفحيػثالشػكؿكمػدل
 فإامعنييوالما .تكي

 أطمبمفالطالناتإعطا أم موعمىادسماؾالعظميوالمكجكدةفيغزة،أستمعإلجاناتإـ.


  التكاثر في األسماؾ :

التكا ر،كأعرضعميإـالجريطورقـة(كأطمػبمػ إـقرا تإػاكتلممإػا أ اقشالطالناتفيمفإـك
 عمىأفينح كاعفطرؽأجرللمتكا ر.

الطالنػاتعػفطػػرؽالتكػا رفػيادسػماؾ،كأتكصػػؿمعإػـإلػىأ ػهيكجػػد ال ػوأ مػاطلتكػػا رأ ػاقش
 ادسماؾادكؿنيكض،كال ا ينيكضكلكد،كال الثكلكد.

أطمػػبمػػفإحػػدلالطالنػػاتتم يػػؿأ مػػاطالتكػػا رفػػيادسػػماؾفػػيجريطػػومفاذيميػػوتحمػػؿع ػػكاف
 أ ماطالتكا رفيادسماؾ.


 طيف :األسماؾ في فمس

أ ػػػػػػاقشالطالنػػػػػػاتعػػػػػػفأ ػػػػػػكاعادسػػػػػػماؾالمكجػػػػػػكدةفػػػػػػيفمسػػػػػػطيفكأجيػػػػػػرانأعػػػػػػرضالجريطػػػػػػورقػػػػػػـ
 ة(كأطمبمفالطالناتقرا تإاكتلممإا.

 أكمؼالطالناتنعمؿتدريرعفادسماؾفيفمسطيفعمىأفيسمـفيالحصوالمدنمو.


 التقويـ الختامي : 

 تفرزمادةمجاطيو.تمتمؾادسماؾالعظميوغددانفيجمدذا

تضعادسماؾالعظميوأعدادانكنيرةمفالنيض.
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 الثالثالموقؼ التعميمي 
 

:صؼالنرماييات.الموضوع
:حصتيف.الزمف 


 المفاىيـ الرئيسة :

النرماييػػػات،الجصػػػايصالعامػػػو،تصػػػ يؼالنرماييػػػات،عديمػػػوادطػػػراؼ،المذ نػػػو،عديمػػػو
،ادلنيكميف،أنكذ ينو،اليرقو،اإلجصاب،الجمد.الذيؿ،دكرةحياةالضفدع،الزيجكت


 األىداؼ الرئيسة :

يتكقعمفالطالنونعدالمركرنإذاالمكقؼالتعميميأفتككفقادرةعمى:
 أفتذكرالجصايصالعامولمنرماييات. -

 أفت شّرحضفدعلمتعرؼعمىتركينإاالجارجيكالداجمي. -

 ت.أفتكضحطرؽالتكا رفيالنرماييا -

 أفتتعرؼالت كعالحيكملنعضالنرمايياتفيفمسطيف. -


 الحصة األولى :

 خطة سير الدرس :
 يتـعرضالدرسنالشكؿالتالي:

 التذكيرنالدرسالسانؽمفجالؿإجرا مراجعوسريعو.

أعػػػرضعمػػػىالطالنػػػاتصػػػكرةالضػػػفدعناسػػػتجداـجإػػػازالعػػػرضأكعػػػرضضػػػفدعوحديديػػػوإف -
 الناتحكؿالجصايصالعامولمنرماييات.كجدت، ـأ اقشالط

المفاذيـالتيتكصم اإليإافيجريطومفاذيـ، ـأطمبمفأحدالطالنػاتتم يؿالطالناتمفأطمب -
نرسـذذاالجريطوعمىالسنكرةجريطورقـة(كأطمبإليإـقرا تإاكتلممإا.  أفتدـك

الجصػػايصالعامػػوكأطمػػب - مػػ إـذكػػرأم مػػوعمػػىنعػػضالجصػػايصأ ػػاقشالطالنػػاتفػػيمفإػػـك
 العامولمنرماييات.

أعرضعمىالطالناتصكرلنعضالنرمايياتناستجداـجإازالعرض، ػـأ ػاقشالطالنػاتحػكؿ -
تصػ يؼالنرماييػػاتإلػػى ػػالثرتػبكذػػيعديمػػوادطػػراؼم ػؿالديػػداف،كالمذ نػػوم ػػؿالسػػمم درات

 كعديموالذيؿم ؿالضفادعكالعالجـ.

 جريطومفاذيـرقـة(كأعطيالطالناتفرصولدرا تإاكتلممإا.أعرض -
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 أطمبمفالطالناتأفتميزنيفالضفادعكالعالجـ. -

أعرضضفدععمػىالطالنػاتلمتعػرؼعمػىالتركيػبالجػارجي،كأطمػبمػفالطالنػاتاإلجانػوعػف -
 ادسيموالتاليو.

 تفحصيالجمد،كالحظيمممسهكرطكنته. -

ـلمضػػػفدعكتعرفػػػيم ػػػاطؽالجسػػػـ،كقػػػار ينػػػيفادطػػػراؼادماميػػػوكادطػػػراؼا ظػػػرمالشػػػكؿالعػػػا -
الجمفيػو،أيإمػاأطػكؿ؟مػػاأذميػوادغشػيونػيفادصػػانعفػيادقػداـ؟ذػؿذ ػػاؾأغشػيونػيفأصػػانع

 اديدم؟

 تفحصيالرأس،كالحظيمكقعالعي يفكالفتحاتاد فيوأماـالعي يف. -


 التقويـ الختامي : 

 ضفادعكالعالجـ.قار ينيفال -

اذكرمالجصايصالعامولمنرماييات. -


 الحصة الثانية :
 خطة سير الدرس :

 يتـعرضالدرسال ا ينالشكؿالتالي:

 إجرا مراجعوسريعودذـالمفاذيـالتيط رحتفيالدرسالسانؽ. -

عإػـإلػىأفأسلؿالطالنات:نماذاتجتمؼالضفادععفالعالجـ؟أ اقشـفػيإجانػاتإـ،كأتكصػؿم -
الضفادعتعيشنالدربمفالمػا لكضػعالنػيضكجمػدذارطػبأممػسلمتػ فسني مػاالعالجػـتعػيش

 عمىاليانسو،كي تشرعمىجمدذا تك ات.

نتشػريحالضػفدعلمتعػرؼعمػىالشػكؿالجػػارجيلإػاكتركينإػاالػداجمي ػـأطمػبمػفالطالنػػات - أقػـك
 ذدا.مشاذدةادجزا الداجميوككتانوكؿماتشا

 أعرضعمىالطالناتجريطومفاذيميورقـة(كأطمبمفالطالناتقرا تإاكتلممإا. -

 أ اقشالطالناتحكؿتكا رالضفادع،كذلؾنطرحادسيمواآلتيو: -

 مفسمعتصكتالضفادع؟كماذايسمى؟
 متى سمعصكتالضفادع؟كعمىماذايدؿ؟ 

 أيفتضعاد  ىالنيض؟ 

 مافايدةادلنيكميف؟ 

 أيفيحدثاإلجصاب؟ 

 .اذكرمالمراحؿالج ي يوفيالضفادع 
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 أطمبمفالطالناتتتنعدكرةحياةالضفدعنالرسـ. -

 أطمبمفالطالناتذكرأ كاعالنرمايياتفيفمسطيف،معإعطا أم مو. -



 * أطرح السؤاؿ التالي كتقويـ ختامي في نياية الحصة الثانية : 

 اذكرمجصايصالنرماييات.

مأكجهالتشانهكاالجتالؼنيفالضفادعكالعالجـ.اذكر
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 الرابعالموقؼ التعميمي 


:صؼالزكاحؼ.الموضوع
حصص.1:الزمف 


 المفاىيـ الرئيسة :
الداجمي،السحالي،ال عانيف،السالحؼ،التماسيح.اإلجصابالعامو،الجصايصالزكاحؼ،


 األىداؼ الرئيسة :

نإذاالمكقؼالتعميميأفتككفقادرةعمىأف:يتكقعمفالطالنونعدالمركر
 تذكرالجصايصالعامولمزكاحؼ. -

 تتعرؼعمىتركينإاالجارجي. -

 تكضحطرؽالتكا رفيالزكاحؼ. -

 تتعرؼالت كعالحيكملنعضالزكاحؼفيفمسطيف. -


 الحصة األولى :

 خطة سير الدرس :
 يتـعرضالدرسنالشكؿالتالي:

الجصايصالعامػولمنرماييػات،كأعػرضالجريطػورقػـة(كأعطػيأجرممراجعوسريعوعف -
 الطالناتفرصولدرا تإاكتلممإا.

أعػػػرضمجسػػػماتأكصػػػكرلمزكاحػػػؼ،كأعطػػػيإـالفرصػػػولم اقشػػػوذػػػذاالصػػػكرمػػػعنعضػػػإـ -
 النعض.

 أ اقشالطالناتحكؿالجصايصالعامولمزكاحؼكأطرحعميإـادسيموالتاليو: -

 اؼ؟ذػػؿذػػكأممػػسأـمغطػػىنحراشػػيؼقر يػػو؟،كذػػؿلمجمػػدذػػؿالجمػػدرطػػبأـجػػ
دكرفيتنادؿالغازات.

 ذؿجميعالزكاحؼلإاأطراؼ؟،كـطرؼلإا؟كماشكمإاكماكظيفتإا؟ 

 كيؼتت فس؟ 

 ممايتككفالدمب؟كماالفرؽنيفقمبالتماسيحكالزكاحؼادجرل؟ 
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 الحػار؟مػاالسػمككياتالتػيذؿتعتنرالزكاحؼمػفذكاتالػدـالنػاردأـذكاتالػدـ
 تدكـنإاالزكاحؼلتحافظعمىدرجوحرارةجسمإا؟

 ذؿاإلجصابداجميأـجػارجي؟نمػاذاتغطػىالنيضػو؟كذػؿذػينيػكضأـكلػكد
 أـنيكضكلكد؟

أعرضعمىالطالناتجريطومفاذيميػورقػـة(ناسػتجداـجإػازالعػرض ػـأتػرؾالطالنػات -
 لمدرا ةكالتلمؿ.

الطالناتحكؿتص يؼالزكاحؼ،كالتيتص ؼإلىأرنعرتبذػيالتماسػيحكالسػالحؼأ اقش -
 كالحرشفياتكالدي اصكرياتالم درضو.

أطمػػبمػػفالطالنػػاتإعطػػا أم مػػوعمػػىكػػػؿم إػػا،كأسػػللإـ:مػػاالمدصػػكدنػػالزكاحؼ؟كلمػػػاذا -
عػػفحيكا ػػاتسػػميتنػػالزكاحؼ؟أ اقشػػإـفػػيإجانػػاتإـكأتكصػػؿمعإػػـإلػػىأفالزكاحػػؼعنػػارة

تزحؼننط عمىادرض،كتمتمؾكػؿالمدكمػاتلمحيػاةعمػىاليانسػوجالفػانلمنرماييػات،كتضػـ
 السحالي،كال عانيف،كالسالحؼ،كالتماسيح.

أعرضصكرةالتمساحعمىالطالناتناستجداـجإازالعرض، ـأ اقشالطالناتحكؿالشكؿ -
 لتكا ر،كذؿتكجدفيفمسطيفأـال؟.الجارجي،كالتغذيو،نييوالمعيشو،كطريدوا

  ـأعرضعمىالطالناتجريطوالمفاذيـرقـة(كأتركإـلمدرا ةكالتلمؿ. -


 الحصة الثانية :

 خطة سير الدرس :
 يتـعرضالدرسال ا ينالشكؿالتالي:

أعػػرضعمػػىالطالنػػاتصػػكرةالسػػالحؼناسػػتجداـجإػػازالعػػرض ػػـأطمػػبمػػفالطالنػػاتمشػػاذدة -
 صكركالتعرؼعمىشكمإاالجارجي،كمكافمعيشتإا،كعمىالتغذيوكالتعرؼعمىأ كاعإا.ال

أ اقشالطالناتفيرتنوالسالحؼكأطرحادسيموالتاليوأيفتعػيشالسػالحؼ؟عمػىمػاذاتتغػذل؟ -
 ماذايغطيجسمإا؟ذؿيكجدلإاأس اف؟ماكظيفوالمجالب؟.

 قـة(كأترؾلمطالناتفرصوالدرا ةكالتلمؿ.أعرضعمىالطالناتجريطومفاذيميور -

 أ اقشالطالناتحكؿرتنوالحرشفياتكتدسيمإاإلىتحترتنتيفذماالسحالي،كالحيات. -

أعرضعمىالطالناتصكرمتعددةلمسحاليم ؿجرذكف،حرنا ،سحميوناستجداـجإازالعرض -
لكافنمكفالكسطالذمتعيشفيه،كحكؿالنييو ـأ اقشالطالناتحكؿألكا إاكسنبتشانهذذااد

 التيتعيشفيإا،كعمى كعالغذا ،كعمىطريدوالحركو،كطريدوتكا رذا.

 أعرضجريطومفاذيميورقـة(كأعطيالطالناتفرصولدرا تإاكتاممإا. -
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 التقويـ الختامي : 

اذكرمالجصايصالعامولمزكاحؼ. -


 الحصة الثالثة :
 لدرس :خطة سير ا

 يتـعرضالدرسال ا ينالشكؿالتالي:

 إجرا مراجعوسريعودذـالمفاذيـالتيطرحتفيالدرسالسانؽ. -

أعػػرضعمػػىالطالنػػاتصػػكرانلػػنعضأ ػػكاعمجتمفػػومػػفالحيػػاتكأطمػػبمػػ إـأفيميػػزكاني إػػا ػػـ -
سػيموالتاليػو:ذػؿأطمبم إـالتعرؼعمىتركينإاالجارجي،أ ػاقشالطالنػاتنعػدذلػؾكأطػرحاد

يكجدلإاأطراؼ؟كيؼتتحرؾ؟كيؼتتغذلكعمىماذا؟كذؿالحياتسامو؟كماتػل يرالسػـعمػى
اد سػػجو؟كذػػؿالحػػكاسع ػػدذاقكيػػوأـضػػعيفو؟كذػػؿيحػػدثلإػػاعمميػػوا سػػالخككػػـعػػددمػػرات

 اال سالخ؟ككيؼتتكا ر؟كذكرأم موعمىالحياتالتيتعيشفيفمسطيف.

ةتكضحتركيبأجػزا الػرأسفػيالحيػاتالسػاموناسػتجداـجإػازالعػرضلمتعػرؼأعرضصكر -
 عميإا.

 أعرضعمىالطالناتجريطومفاذيميورقـة(كأطمبمفالطالناتقرا تإاكتلممإا. -

أعرضعمىالطالناتصكرةمدطعفػينيضػوالزكاحػؼناسػتجداـجإػازالعػرضلمتعػرؼعمػى -
 اترسـالنيضوككتانوالنيا اتعمىالرسـ.مكك اتإا، ـأطمبمفالطالن

أ اقشمعالطالناتطريدوالتكا رفيالزكاحؼكذلؾعفطريؽطػرحادسػيموالتاليػو:مػا ػكع -
اإلجصابفيالزكاحؼ؟كمتىتحدثعمميواإلجصاب؟كذؿترقدالزكاحؼعمىالنػيض؟، ػـ

اأذميػوالدشػرةالمحيطػونالنيضػو؟كمػاأطرحادسيموالتاليو:ماادغشيوالمحيطونالج يف؟كم
 أذميوالمحلمج يف؟كمااسـالغشا الذميحيطنالج يفمناشرة؟.

  اقشمعالطالناتأ كاعالزكاحؼفيالنيياتالمجتمفوفيفمسطيفكذلؾنطػرحالسػؤاؿالتػالي -
 :ماأ كاعالزكاحؼالمكجكدةفيالنييوالفمسطي يومعذكرأم مولكؿ كع؟.

عرضعمىالطالناتجريطومفاذيـرقـة(ناستجداـجإازالعرضكأترؾفرصولمطالنػاتأ -
 لدرا تإاكتلممإا.

 

 التقويـ الختامي : 

حؿأسيموالفصؿ. -
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 الفصؿ الثاني
 الخامسالموقؼ التعميمي 


:الطيكر.الموضوع

حصص.1:الزمف 


 المفاىيـ الرئيسة :
كاتالػػػػدـالحػػػػار،ادطػػػػراؼالجمفيػػػػو،تحػػػػكرالفػػػػـ،الجصػػػػايصالعامػػػػولمطيػػػػكر،الػػػػريش،ذ

الحػػكاس،ادطػػراؼادماميػػو،أ مػػاطالتكيفػػاتفػػيالطيػػكر،الجإػػازالت فسػػي،تكيػػؼأجسػػاـالطيػػكر
لمحصكؿعمىالغذا ،السمكؾاالجتماعيفيالطيكر،ادذميواالقتصاديوكالنيييولمطيكر،الطيػكر

المكجكدةفيفمسطيف.


 : األىداؼ الرئيسة
يتكقعمفالطالنونعدالمركرنإذاالمكقؼالتعميميأفتككفقادرةعمىأف:

 تذكرالجصايصالعامولمطيكر. -

 تكضحمدلتكيؼأجسامإامفحيثالشكؿكالتركيبلمطيراف. -

 تشرحطرؽتغذيتإاكتكا رذا. -

 ت شّرحطايرانلتتعرؼتركينوالداجمي. -

 جرتإامفمكافآلجر.تكضحقدرتإالمتكيؼمعالنييوكسمكؾذ -

 تذكرادذميوالنيييوكاالقتصاديولمطيكر. -

 تتعرؼنعضأ كاعالطيكرفيفمسطيف. -


 الحصة األولى :

 خطة سير الدرس :
 يتـعرضالدرسنالشكؿالتالي:

 أ اقشالطالناتفيحمكؿأسيموالفصؿ. -

اتنل  ػػاسػػ ت اكؿأمإّػػدلمػػدرسمػػفجػػالؿعػػرضجريطػػوالمفػػاذيـرقػػـة(،كأكضػػحلمطالنػػ -
 الجصايصالعامولمطيكر،أعطيالطالناتفرصولدرا ةذذاالجريطوكتلممإا.



 223 

أندأالحديثعفمشاذدتكـد كاعكأشكاؿمجتمفومػفالطيػكر،ذاتألػكافزاذيػو،كيػرلفيإػاآيػات -
ايمػوع031 كعػانمػفالطيػكرت تمػيلحػكالي1311نديعومػفاهللفػيجمدػه.كقػدتػـتحديػدحػكالي

  كعم إاقدا درضم ذعصرالدي اصكرات.011111مجتمفو،كماأفأك رمف

أ اقشالطالناتفيإجاناتإـ،كأكمؼأحدالطالناتنرسـالجريطوالمفاذيميوالتيقامتنتصميمإا -
 عمىالسنكرة،كأعطيالطالناتفرصولدرا تإاكتلممإا.الجريطورقـة(.

صػػايصالعامػػولمطيػػكر؟لإلجانػػوعػػفذػػذاالسػػؤاؿأعػػرضعمػػيإـصػػكرأسػػلؿالطالنػػات:مػػاالج -
مجتمفػػػولمطيػػػكرناسػػػتجداـجإػػػازالعػػػرضكأطمػػػبمػػػ إـأفيتػػػلممكاالصػػػكر،كأ ػػػاقشالطالنػػػاتفػػػي

 إجاناتإـكأتكصؿمعإـإلىالجصايصالعامولمطيكر.

 كتلممإا.كأعرضناستجداـجإازالعرضالجريطورقـة(كأطمبمفالطالناتقرا تإا -

أسلؿالطالنات:ماأذـالجصايصالعامولمطيكر؟استمعإلجاناتالطالنات،كأتكصؿمعإـإلػى -
أفالطيكريغطػيجسػمإانػالريش،كأ إػامػفذكاتالػدـالحػار،كأفلإػازكجمػفادطػراؼالجمفيػو

لسػػػناحو،أكالتػػيتسػػػتجدمإالممشػػي،أكلمإنػػػكطكالكقػػكؼعمػػػىادجسػػاـالمجتمفػػػوأكلمدػػ ص،أكا
الحفػر،ني مػاتحػكرتادطػراؼادماميػػوإلػىأج حػو،كمػاتحػكرالفػػـإلػىم ػاقيرمجتمفػوادشػػكاؿ،
التيتجمكمفادس اف،كأفاإلجصابيككففيإاداجميان،كيغطػينيضػإاقشػرةصػمنو،كمػاتمتمػؾ

 حكاسحادة،جاصوحاسوالنصر.

عػرؼعمػىأ ػكاعالػريشفػيالطيػكرككظيفػوكػؿأعرضعمىالطالناتأ كاعمجتمفومفالريشلمت -
  كعكمكافكجكدا.

أ ػػاقشالطالنػػاتعػػفأ ػػكاعالػػريشالػػذميغطػػيجسػػـالطػػايرككظيفػػوكػػؿ ػػكع، ػػـأحضػػرطػػايران -
 كتعرؼأ كاعالريشالتيتغطيجسمهكتدارفني إامفحيثالشكؿكالمكقعكالكظيفو.

أ ػػاقشالطالنػػاتفػػيذلػػؾكأتكصػػؿمعإػػـإلػػىأفأسػػلؿالطالنػػاتعػػفأ مػػاطالتكيػػؼفػػيالطيػػكر، -
لمطيكرالددرةعمىالطيرافلذلؾفددتكيفتأجسامإاتركينيانكفسػيكلكجياننطػرؽمجتمفػومك تإػامػف
الديػػاـنإػػذاالعمميػػو،كالتػػيتشػػمؿك ػػرةالتجػػاكيؼفػػيعظامإػػا،كاجتفػػا نعػػضادعضػػا ،ككجػػكد

 و،كماتضعالنيضجارججسمإا.جإازت فسيذككفا ةعاليو،ككجكدادج ح

 أعرضعمىالطالناتالجريطوالمفاذيميورقـة(،كأطمبمفالطالناتقرا تإاكتلممإا. -

أجيرانأسجؿنمساعدةالطالناتأنرزالتكيفاتفيالطيكركالتيكردتفيذذاالدرس. -


 التقويـ الختامي :

ونجفوالكزفكأجرللإاعالقونزيادةالدكة.ص فيالتكيفاتالسالفوالذكرإلىتكيفاتلإاعالق -
 

 الحصة الثانية :



 226 

 خطة سير الدرس :
 يتـعرضالدرسال ا ينالشكؿالتالي:

إجػػرا مراجعػػوسػػريعودذػػـالجصػػايصالمميػػزةلمطيػػكر،كتكضػػيحمػػدلتكيػػؼأجسػػاـالطيػػكر -
 لمطيرافمفال احيوالتركينيوكالفسيكلكجيو.

أجسػاـالطيػكرلمحصػكؿعمػىالغػذا حيػثتمتمػؾالطيػكرتكيفػاتأ اقشالطالنػاتحػكؿتكيػؼ -
 مجتمفولتتمكفمفالحصكؿعمىالغذا .

أعرضعمىالطالناتصكرانلنعضالطيكرناستجداـجإازالعرضكأترؾالطالناتلمشاذدتإا -
 .003ككذلؾمشاذدةالصكرفيالكتابص

رالطيػػكر،كأرجمإػػا،اذكػػرمأم مػػويكضػػح ػـأسػػلؿالطالنػػات:ذػػؿيكجػػدتنػػايففػػيأشػػكاؿم ػػاقي -
 ذذاالتنايف.

نتشػػريححمامػػولمتعػػرؼعمػػىتركينإػػاالػػداجمي، ػػـأ ػػاقشالطالنػػاتحػػكؿمػػاشػػاذدكامػػف -  دػػـك
 أعضا داجميولمحمامو.

 أعرضعمىالطالناتجريطومفاذيميورقـة(كأعطيالطالناتفرصولدرا تإاكتلممإا. -


 التقويـ الختامي : 

بمػفالطالنػاتاإلجانػوعمػىالسػؤاؿالتػاليمػفجػالؿتصػميـجريطػوالمفػاذيـالم اسػنو:أطم -
 عمىماذاتعتمدالطيكرفيتكيفاتإالتتمكفمفالحصكؿعمىالغذا ؟


 الحصة الثالثة :

 خطة سير الدرس :
 يتـعرضالدرسال ا ينالشكؿالتالي:

 فيالدرسالسانؽ.إجرا مراجعوسريعودذـالمفاذيـالتيكردت -

أسلؿالطالنات:ماذا ع ينالتكيؼ؟أ اقشالطالنػاتفػيإجانػاتإـ،كأتكصػؿمعإػـإلػىمعرفػو -
 أ كاعالتكيفاتالتيتمتمكإاالطيكرلتتمكفمفالحصكؿعمىالغذا .


 * السموؾ االجتماعي في الطيور.

السمكؾاالجتماعيفيالطيكر،كأتكصػؿ - معإػـإلػىأ ػهيكجػدأ مػاطأ اقشالطالناتفيمفإـك
 مدذشومفالتزاكجكالسمكؾاالجتماعي،معذكرأم مولكؿ مط.

 األىمية االقتصادية والبيئية لمطيور :* 



 221 

أ ػاقشالطالنػػاتحػكؿأذميػػوالطيػكرمػػفال ػاحيتيفالنيييػػوكاالقتصػاديوكأتكصػػؿمعإػـإلػػىأ ػػه -
و،كتسػػاعدفػػي دػػؿحنػػكبالمدػػاح،يكجػػدأذميػػولمطيػػكرفإػػيتضػػفيجمػػاالنجاصػػانعمػػىالطنيعػػ

كماتتغػذلعمػىالحشػرات،كمػايسػتفادمػفريشػإا،كنعضػإايسػتجدـفػيالصػيد،كػاتعػدك يػر
 مفأ كاعإاغذا لإل ساف.

 أعرضجريطومفاذيـعمىالطالناتناستجداـجإازالعرضكأطمبم إـقرا تإاكتلممإا. -

 لنيييولمطيكر.أطمبمفالطالناتذكرادذميواالقتصاديوكا -


 بعض أنواع الطيور الموجودة في فمسطيف :* 

أعػػرضنعػػػضالصػػػكرلمطيػػػكرالتػػػيتعػػػيشفػػيالنييػػػوالفمسػػػطي يو ػػػـأعطػػػيفرصػػػولمطالنػػػات -
 لمشاذدتإاكالتعرؼعميإا.

أعػػػرضعمػػػىالطالنػػػاتجريطػػػومفػػػاذيـرقػػػـة(ناسػػػتجداـجإػػػازالعػػػرضلتكضػػػيحالطيػػػكر -
 سطيف.المستكط وكالمإاجرةفيفم

 

 التقويـ الختامي : 

م اقشوالطالناتفينعضحمكؿأسيموالفصؿ. -
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 الثالثالفصؿ 
 السادسالموقؼ التعميمي 


:الجصايصالعامولم دييات،تص يؼال دييات،ادذميواالقتصاديوكالنيييولم دييات.الموضوع

حصص.1:الزمف 


 المفاىيـ الرئيسة :
 يؼال ػػدييات،تصػػ يؼأ ػػكاعالتكيفػػاتلم ػػدييات،أ مػػاطالجصػػايصالعامػػولم ػػدييات،تصػػ

السمكؾاالجتماعيكالتزاكجع دال دييات،أ كاعال ديياتفيفمسطيف.


 األىداؼ الرئيسة :
يتكقعمفالطالنونعدالمركرنإذاالمكقؼالتعميميأفتككفقادرةعمىأف:

 تذكرالجصايصالعامولم دييات. -

 أقسامإاالرييسو.تص ؼال ديياتإلى -

 تص يؼأ كاعالتكيفاتلدلال ديياتلمعيشفيالنيياتالمجتمفوكالحصكؿعمىالغذا . -

 تتعرؼأ ماطالسمكؾاالجتماعيكالتزاكجع دال دييات. -

 تتعرؼنعضأ كاعال ديياتفيفمسطيف. -



 الحصة األولى :
 خطة سير الدرس :

 يتـعرضالدرسنالشكؿالتالي:

 الناتفيحمكؿالفصؿال ا ي.أ اقشالط -

أمإػػػدلمػػػدرسمػػػفجػػػالؿعػػػرضجريطػػػوالمفػػػاذيـرقػػػـة(،كأكضػػػحلمطالنػػػاتنل  ػػػاسػػػ ت اكؿ -
ال ػػػديياتمػػػفحيػػػثجصايصػػػإاالعامػػػو،كتصػػػ يفإا،كادذميػػػواالقتصػػػاديولإػػػا،كنعػػػضأ ػػػكاع

فرصػوال ديياتفيفمسػطيف،كسػ  اقشمكضػكعالجصػايصالعامػولم ػدييات،أعطػيالطالنػات
 لدرا ةذذاالجريطوكتلممإا.

أندأنالحديثعفالجصايصالعامولم ػديياتالتػيتشػترؾك يػرمػفالصػفاتالتػيتجمػعني إػا -
 نالرغـمفك رةأ كاعإا.
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أسػػلؿالطالنػػات:لمػػاذاس ػػميتال ػػديياتنإػػذااالسػػـ؟لإلجانػػوعػػفذػػذاالسػػؤاؿأذكػػرذـنالغػػذا  -
جإػػازالعػػرضالجريطػػورقػػـة(كأطمػػبمػػفالطالنػػاتادساسػػيلصػػغارذاكأعػػرضناسػػتجداـ

 قرا تإاكتلممإا.

، ػػـأسػػلؿالطالنػػاتن ػػا 001أطمػػبمػػفالطالنػػاتأفيتػػلممكاالصػػكرةفػػيالفصػػؿال الػػثص -
،مػػاذػػيطػػرؽالتكػػا رفػػيال ػػدييات؟كذػػؿذػػيمػػفذكاتالػػدـالحػػارأـ001عمػػىالشػػكؿص

 طالناتكأتكصؿمعإـإلىاإلجانوالصحيحو.ذكاتالدـالنارد؟أستمعإلجاناتال

أنيفلمطالناتنلفال ديياتيتكا رمعظمإانالكالدة،حيثي مكالج يفداجؿرحـادـ، ـيكلػد -
 مكتمؿال مك،كأفال ديياتمفذكاتالدـالحار.

أسػػلؿالطالنػػاتعػػفطريدػػوتجمػػيصالجسػػـمػػفالفضػػالتالذاينػػوكذػػؿتمتمػػؾدماغػػانمتطػػكرة؟ -
سػػتمعإلجانػػاتالطالنػػات،كأتكصػػؿمعإػػـإلػػىأفلم ػػديياتكميتػػافمتطكرتػػاف،كدماغػػانمتطػػكرانأ

 كمدسمانإلىأجزا متجصصو.

 أطمبمفالطالناترسـجريطومفاذيميوتكضحالجصايصالعامولم دييات. -

أعرضعمىالطالناتصكرلنعضالحيكا اتال دييوناستجداـجإازالعرضكأ اقشالطالنات -
 حكؿماشاذدكامفصكركأطرحالسؤاؿالتاليذؿجميعال ديياتتتكا رن فسالطريدو.

أنػػيفلمطالنػػاتأفال ػػديياتتتكػػا رنعػػدةطػػرؽنعضػػإايتكػػا رعػػفطريػػؽكضػػعالنػػيضجػػارج -
نإرضػػػاعصػػػغارذا،كنعػػػضال ػػػديياتكلػػػكدة،حيػػػثت مػػػك جسػػػمإا،كع ػػػدمايفدػػػسالنػػػيضتدػػػـك

اد  ػىنكضػعالنيضوالمجصنوداجؿالد  اةالت اسميولس  ىكيتغذلالج يفعمىالمح ـتدػـك
الج يفمنكرانكي تدؿإلىتجكيػؼكػيسجػارجالجسػـ،كنعػضال ػديياتي مػكالج ػيفداجػؿرحػـ

نن ا جريطومفاذيـرقـة(كأطمبم إـتلممإاكقراتإا. اد  ىنشكؿكامؿ، ـأقـك


 التقويـ الختامي :

طومفاذيميوتكضحيفيإاتص يؼال دييات.ارسميجري -


 الحصة الثانية :
 خطة سير الدرس :

 يتـعرضالدرسال ا ينالشكؿالتالي:

تػػذكيرالطالنػػاتفػػيأذػػػـالجصػػايصالعامػػولم ػػديياتالتػػػيكردتفػػيالػػدرسالسػػانؽكمددمػػػو -
 لمدرسال ا ي.

 أسلؿالطالناتعفتص يؼال ديياتمفحيثطريدوتكا رذا. -
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أ اقشالطالناتفيإجاناتإـكأتكصؿمعإـإلىأفال ديياتتص ؼإلى ديياتأكليو،ك دييات -
 كيسيو،ك ديياتمشيميو.

أكتػػبالسػػؤاؿالتػػاليعمػػىالسػػنكرة:اذكػػرمم ػػاؿلكػػؿمػػفال ديياتادكليػػو،كال ػػديياتالمشػػيميو، -
 كال ديياتالكيسيو.

نعػرضالجػدكؿالمكجػكدفػيأطمبمفالطالناتإعطػا أم مػوعمػىال ػدييا - تالمشػيميو ػـأقػـك
،كأ اقشالطالناتفيػه،كأتكصػؿمعإػـإلػىال تيجػوالتػييمكػفتمجيصػإامػف020الكتابص

جػػالؿعػػرضالجريطػػوالمفاذيميػػورقػػـة(ناسػػػتجداـجإػػازالعػػرض،كأطمػػبمػػ إـقرا تإػػػا
 كتلممإا.

نػاتحمػهفػيالكراسػاتتصػ ؼالجفاشػػياتأكتػبالسػؤاؿالتػاليعمػىالسػنكرة،كأطمػبمػػفالطال -
 معال ديياتكليسمعالطيكر،فسرمذلؾ؟



 التقويـ الختامي : 

 قار ينيفال ديياتاآلتيومفحيثالشكؿكالتغذيوكالنييو: -

 الجفاش.-1المكاحـ-2ال ديياتالماييو-0



 الحصة الثالثة :
 خطة سير الدرس :
 لدرسال ا ينالشكؿالتالي:يتـعرضا

 إجرا مراجعوسريعودذـالمفاذيـالتيكردتفيالدرسالسانؽ. -

 ػػـأطمػػبمػػفالطالنػػاتذكػػرم ػػاؿلكػػؿرتنػػومػػفالرتػػبالتاليػػو:زكجيػػاتادصػػانع،فرديػػات -
 ادصانع،الجرطكميات،الرييسات.

 النيييولم دييات.أسلؿالطالناتاعتمادانعمىماسنؽماادذميواالقتصاديوك -

أ اقشالطالناتفيإجاناتإـ،كأكمؼأحدالطالناتنرسـالجريطوالتيقامتنتصميمإاتكضح -
 فيإاالتل يراتاإليجانيوكالتل يراتالسمنيولم دييات.

أعػػرضعمػػػىالطالنػػػاتالجريطػػػوالمفاذيميػػػوناسػػػتجداـجإػػػازالعػػػرضلتكضػػػيحسمسػػػموغذاييػػػو -
 متكاممو.

حػػكؿأ ػػكاعال ػػديياتفػػيالنييػػوالفمسػػطي يو ػػـأطمػػبمػػفالطالنػػاتأفيتػػلممكاأ ػػاقشالطالنػػات -
،كأطػػػػػػرحالسػػػػػؤاؿاآلتػػػػػػي:عػػػػػددمنعػػػػػػضأ ػػػػػكاعال ػػػػػػديياتفػػػػػيالنييػػػػػػو023(ص1الشػػػػػكؿة

 الفمسطي يو.

 أطمبمفالطالناتحؿأسيموالفصؿكالكحدةمعان. -
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 التقويـ الختامي : 

 قتصادكالنييومرتنطونسمككه، اقشيذلؾ.لإل سافآ ارإيجانيوكسمنيوعمىاال -

  اقشأ راالحتالؿكممارساتهعمىالنييوالفمسطي يو. -
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 (0ورقة عمؿ رقـ )
 الحبميات

 الحبميات 

 

 

 تسمى

 



 م ػػؿ

 الفداريات

 تدسـإلى

 تقسـ إلى

 

 الجمكي

 م ػػؿ

 

 

 م ػػؿ

 الطيكر   
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 (4ورقة عمؿ رقـ )
 األسماؾ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األسماؾ

  

 تقسـ إلى

 مف أمثمتيا

  أسماؾالدرش

 مف أمثمتيا

 النمطي   
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 (1ورقة عمؿ رقـ )
 التكاثر في األسماؾ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 أنماط تكاثر األسماؾ

نيكض

 تقسـ إلى

 مثؿ

  اؾالدرشأسم

 

 مثؿ

  

 

 مثؿ
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 (2ورقة عمؿ رقـ )
 ئياتالبرما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البرمائيات

 

 الديداف

 م ػػؿ

 

 السمم در

 

 م ػػؿ

 عديموالذيؿ

 م ػػؿ
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 (3ورقة عمؿ رقـ )
 دورة حياة الضفدع

 








 

 ضفدعنال   
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 (4ورقة عمؿ رقـ )
 تصنيؼ الزواحؼ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الزواحؼ

   

 تقسـ إلى ثالثة رتب

 تنقسـ إلى

 

 مف أمثمتيا

 الضب الحرذكف الحرنا 

 

 تنقسـ إلى

 سامو غيرسامو
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 (5ورقة عمؿ رقـ )
 الزواحؼ في فمسطيف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الزواحؼ

  ال عانيفالسامو حاليالس

 مف أنواعيا

   

 منػػيا
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 (6ورقة عمؿ رقـ )
 الخصائص العامة لمطيور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خصائص الطيور

 منيػػػا

تحكرالفـإلى
تعدمفذكات
 الدـالحار

اإلجصابفيإا يغطيجسمإا مفذكاتالدـ
اإلجصاب
 داجمي

تمتمؾحكاس
تمتمؾحكاس

 حادة

لإازكجافمف
 ادطراؼ
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 (7ورقة عمؿ رقـ )
 طيورأنماط التكيفات في ال

 
 
 
 
 
 
 

 ؼأنماط التكي
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 (01ورقة عمؿ رقـ )
 أنواع الطيور في فمسطيف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أنواع الطيور

 طيكرمإاجرة

 م ػػؿ

 طيكرمستكط و

 تنقسـ إلى

    

 م ػػؿ
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 (00ورقة عمؿ رقـ )
 الثدييات

 
 
 
 
 
 
 
 

 الخصائص العامة لمثديات

       

 اػػمفأذمإ

 يتكا رمعظمإا تمتمؾ تعدمف لإا تمتمؾ تمتمؾ تمتمؾ
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 (04ورقة عمؿ رقـ )
 تصنيؼ الثدييات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثدييات

 

 م ػػؿ

 

 

 م ػػؿ

 تصنؼ إلى

 

 

 م ػػؿ
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 (01ورقة عمؿ رقـ )
 تصنيؼ الثدييات المشيمية

 
 الثدييات المشيمية 

 م ؿ 

 تقسػػـ إلى

 

 

  

  

  

  

  

 م ؿ

 م ؿ

 م ؿ

 م ؿ

 م ؿ

  م ؿ 

  

  

  

  

  

 م ؿ

 م ؿ

 م ؿ

 م ؿ

 م ؿ
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(02ورقة عمؿ رقـ )  
 

 لديؾ المفاىيـ اآلتية :
السػػػػحالي،الحنميػػػػات،ال ػػػػدييات،حنميػػػػاتالػػػػذيؿ،النرماييػػػػات،عديمػػػػوادطػػػػراؼ،الفداريػػػػات،رتنػػػػو

ادسػػػػماؾالغضػػػػركفيو،حنميػػػػاتالػػػػرأس،الزكاحػػػػػؼ،ال ػػػػديياتالكيسػػػػيو،رتنػػػػوالتماسػػػػيح،ال ػػػػػدييات
المشػػيميو،الطيػػكر،الزقيػػات،السػػإيـ،رتنػػوالسػػالحؼ،السػػماؾالعظميػػو،ال ػػديياتادكليػػوتصػػممي

لممفاذيـالساندومستجدموأدكاتالرنطالم اسنو.جريطومفاذيميو
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 جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوؿ العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 المنظمػػة العربيػػة لمتربيػػة والثقافػػة والعمػػـو
 معيػػػػػػػػد البحػػػػػػػػوث والدراسػػػػػػػػات العربيػػػػػػػػة
 قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىرة

 

  







 (7مهحق رقم )
راسةخرائط المفاىيـ المصممة لموضوع "قبيمة الحبميات" المستخدمة في الد  

 

 

 

 إعداد الباحث
 سعيد عبد الرحمف أبو الجبيف

 
 

 إشراؼ
 أ.د. أمنية السيد الجندي

 المناىج وطرؽ تدريس العمـوأستاذ 
 جامعة عيف شمس –عميد كمية البنات 
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 خرائط المفاىيـ المصممة لموضوع "قبيمة الحبميات" المستخدمة في الدراسة


 ة )قبيمة الحبميات( ( : مما تتألؼ الوحدة الخامس0الخريطة رقـ )










 ( : تصنيؼ الحبميات :4الخريطة رقـ )




 قبيمة الحبميات

 الفصؿ الثالث الفصؿ األوؿ

ادسماؾ
النرماييات
 الزكاحؼ

 الفصؿ الثاني


 الطيكر


 ال دييات

 مياتتصنيؼ الحب

 حنمياتالذيؿ

 الزقيات

 م ػػؿ

 حنمياتالرأس



 السإيـ

 م ػػؿ

 الفداريات

 تدسـإلى

 قبائؿ -تقسـ إلى ثالث تحت 

 الالفكيات

 الجمكي

 م ػػؿ

 الفكيات

ادسماؾ،النرماييات،
الزكاحؼ،الطيكر،

 ال دييات

 م ػػؿ
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الجدوؿ الزمني لتدريس موضوع الحبميات والتي تشتمؿ عمى األسماؾ والبرمائيات والزواحؼ 
 والطيور والثدييات

 عدد الحصص المحتوى الموقؼ التعميمي
 الفصؿ األوؿ : الحبميات، األسماؾ، البرمائيات، الزواحؼ

0جصايصالحنميات. -0
0تص يؼالحنميات. -2
0جصايصادسماؾالغضركفيو. -1
0جصايصادسماؾالعظميو. -1
التكا رفيادسماؾ. -5
0ادسماؾفيفمسطيف -3
0تشريحسمكوعظميو. -6
0جصايصالنرماييات. -1
تص يؼالنرماييات. -1

0دراسوالتركيبالجارجيكالداجميلمضفدع. -01
 رفيالضفادع.التكا -00
0النرمايياتفيفمسطيف. -02
0الجصايصالعامولمزكاحؼ. -01
 0تص يؼالزكاحؼ. -01

 التكا رفيالزكاحؼ. -05
 0الزكاحؼفيفمسطيف -03

 الفصؿ الثاني : الطيور :
 0الجصايصالعامولمطيكر. -06
 أ ماطالتكيفاتفيالطيكر. -01
 0تكيؼأجساـالطيكرلمحصكؿعمىالغذا . -01
 السمكؾاالجتماعيفيالطيكر. -21
 0ادذميواالقتصاديوكالنيييولمطيكر. -20
 نعضأ كاعالطيكرالمكجكدةفيفمسطيف. -22

 الفصؿ الثالث : الثدييات :
 0الجصايصالعامولم دييات. -21
 1تص يؼال دييات. -21

 0ادذميواالقتصاديوكالنيييولم دييات. -25
 طيف.نعضأ كاعال ديياتفيفمس -23

 06 المجموع 
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 ( : )خصائص الحبميات( :1الخريطة رقـ )






جميعأفرادذذاالدنيموتمتمؾحنالنظإريان،كذكحنؿعضكمغضركفي،يمتدعمػىطػكؿالجػط -

الم صػػػؼالظإػػػرملمحيػػػكاف،يتحػػػكؿإلػػػىعمػػػكدفدػػػرمفػػػيتحػػػتقنيمػػػوالفداريػػػاتفػػػيالمراحػػػؿ
الج ي يو.

يدعأعمىالحنؿالظإرم،يتضجـالجز ادماميم همكك انالدماغيكجدلمحنمياتحنؿعصني -
 يتحمؿكيجتفيفيالحنمياتالنداييو.–فيالمرحموالج ي يو

ت شلالشدكؽالجيشكميوفيالمرحموالج ي يو،كجميعأفرادالحنميػاتتمتمػؾشػدكقانجيشػكميوفػي -
يالنرماييػػػاتكالزكاحػػػؼكالطيػػػكرمراحمإػػػاادكلػػػى،تندػػػىكمػػػافػػػيادسػػػماؾأكتجتفػػػيكمػػػافػػػ

 كال ديياتكيظإرمكا إاالريتيف.

 قنايؿرييسوذي:–تدسـالحنمياتإلى الثتحت

 يكجدالحنؿالظإرمفيم طدوالذيؿلميرقو.حنمياتالذيؿ: -

يجتفيفيادفرادالنالغو.
تسمىنالزقياتكذيحيكا اتنحريو.
عمرات.تكجدم فردةأكمتجمعوفيمست
تتغذلنترشيحالميااةا ظرالشكؿأ(.

 يمتدالحنؿالظإرمعمىطكؿالسطحالظإرم.حنمياتالرأس: -

يندىطيموحياةالحيكاف.
تعيشفيالميااالضحمو.
م ؿالسإيـةا ظرالشكؿأ،ب(.

 يكجدلإاحنؿشككي.الفداريات: -

يمتدلسماـحتىالدماغ.
ما:ي درجتحتإافرعافذ
 .الالفكيات:حيكا اتليسلإافككؾ

شكؿالفـدايرم.

 خصائص الحبميات

 تشترؾ في

الحنؿ الحنؿالظإرم
 العصني

الشدكؽ
 الجيشكميو
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اليكجدلإازعا ؼمزدكجو.
تعيشمتطفموعمىادسماؾ.
 (.2م ؿالجمكيةا ظرالشكؿ

 :لإافكافقكياف.الفكيات 

أطرافإامزدكجو.
تضػػػػػـجمسػػػػػوصػػػػػفكؼةادسػػػػػماؾ،النرماييػػػػػات،الزكاحػػػػػػؼ،

الطيكر،ال دييات(.


 ( : الخصائص العامة لمبرمائيات :2رقـ )الخريطة 









 ( : تصنيؼ البرمائيات :3الخريطة رقـ )













 

 خصائص البرمائيات

ادطراؼ
لإاأرنعوأطراؼ
ندؿالزعا ؼ
كنعضإاعديـ
 ادطراؼ

الجمد
أممس،رقيؽ،

 رطب

التغذيو
اليرقوعمى

ال ناتاتالنالغو
 عمىالمحـك

الدمب
1يتككفمف
 حجرات

اإلجصاب
جارجي،تضعه
فيالما أك
 ادماكفالرطنو

الت فس
عفطريؽ

 لريتيفأكالجمدا

 تصنيؼ البرمائيات

 تصنؼ إلى ثالث رتب

عديمو
 ادطراؼ



 المذ نو



 عديموالذيؿ

م ؿالديداف
تفتددادطراؼ

 تعيشفيالم اطؽاإلستكاييو

م ؿالسمم درات
تحتفظنذيمإاطيموحياتإا

تعػػػػػػيشفػػػػػػيالم ػػػػػػاطؽالرطنػػػػػػو
 كالغانات

م ؿالضفادعكالعالجـ
رحموالنمكغتفددالذيؿفيم

تعيشفينيياتمتعددة
تعيشالضفادعنالدربمفالما 

تعيشالعالجـعمىاليانسو
 يكجدعمىجمدذا تك ات
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 ( : التكاثر في الضفادع :4الخريطة رقـ )
 دورة حياة الضفدع









يندأتكا رالضفادعفيالرنيع. -
 يصدرالذكرصكتعاٍؿيسمى ديؽ. -

 يدؿالصكتعمىالتزاكج. -

 النيضفيالما محاطنمادةادلنيكميفتفرزذاغددجاصوفيجدارق اةالنيض.تضعاد  ى -

 ي تف ادلنيكميفع دمالمسوالنيضلمما لحمايوالنيضمفالصدمات. -

 يفدسالنيضجالؿأسنكعإلى ال وأسانيع. -

،ص3يجػػرجمػػفكػػؿنيضػػوحيػػكافيسػػمىأنػػكذ ينػػويتغػػذلعمػػىال ناتػػات.ةا ظػػرشػػكؿرقػػـ -
011.)


 ( : البرمائيات في فمسطيف5الخريطة رقـ )







  كعانمفالنرمايياتفيم اطؽمجتمفو.61يكجدفيفمسطيف -



 ضفدعنال  ضفدعصغير ضفدع اـ

أنكذ ينو
ظإكرادطراؼ

 ادماميو



 أنكذ ينو

استنداؿالجياشيـ
 نالريتيف



 نيض

 البرمائيات في فمسطيف

 المطمو غزة جرنوسماقو ترشيحا يتؿالداض صفد

 توجد في المناطؽ التالية

 الجميؿ حيفا الددس
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 ( : الزواحؼ :6الخريطة رقـ )









لمزكاحؼجمدجاؼمغطىنحراشيؼقر يوتحميإامففددافالما كمفادعدا . -
لسػػالحؼالماييػػوكتجتػػزؿفػػينعػػضأ ػػكاعلإػػازكجػػافمػػفادطػػراؼعمػػىشػػكؿمجػػاديؼفػػيا -

 السحاليأكتجتفيكمافيال عانيفكنعضأ كاعأجرلمفالسحالي.

 تت فسنالريتيفكقديحدثعفطريؽالمذرؽفينعضالسالحؼالماييو. -

الدمبمككفمف الثحجراتأذ يفكنطيفمدسكـجزييانإلػىحجػرتيفناسػت  ا التماسػيحالتػي -
 يإاكميان.يدسـالنطيفف

 تعتنرالزكاحؼمفذكاتالدـالنارد. -

اإلجصابفيإاداجميكمعظـالزكاحؼنيكضو،ني ماالدميؿم إانيكضكلكدكنعضإاكلكد. -

 الخصائص العامة لمزواحؼ

ادطراؼ
زكجافمفلإا

ادطراؼجماسيو
 ادصانع

الت فس
عفطريؽ
 الريتيف

الدمب
مككفمف الث

 حجرات

مفذكاتالدـ
 النارد

اإلجصاب
 داجمي

الجمد
جاؼمغطى

 شيؼقر يونحرا
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 ( : تصنيؼ الزواحؼ7الخريطة رقـ )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصنيؼ الزواحؼ

 تقسػػـ إلى

رتنو رتنوالتماسيح
 السالحؼ

رتنو
 الحرشفيات

الشكؿالجارجي:-
حيكا اتضجمو.
أرجمإاقصيرة.

ذيمإػػاطكيػػؿيسػػاعدذاعمػػى
السناحو.

عيك إػػػػػػػػاكفتحػػػػػػػػاتأ كفإػػػػػػػػا
ترتفععفنديوجسمإا.

فكككإاقكيو.
لإاأس افحادة.

التغذيو:-
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرادسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماؾكالط

كالسالحؼ.
نييوالمعيشو:-

النمدافاالستكاييو.
الميػػػػػػػااالضػػػػػػػحموكاد إػػػػػػػار

الراكدة.
التكا ر:-

 نالنيضتضعهفيالرمؿ.

رتنو
الدي اصكرات
نييوالمعيشو:- م درضو

الما العذب،الما المػالح،
اليانس.

التغذيو:-
. ال ناتاتأكالمحـك

الشكؿالجارجي:-
نػػػػػػػػدرعيفمغطػػػػػػػىجسػػػػػػػمإا
ظإرمكنط ي.
 ليسلإاأس اف.

 

 الحّيات السحالي

سػػػػػػػريعوالحركػػػػػػػو،ألكا إػػػػػػػا -
زاذيػػػو،تشػػػانهلػػػكفالكسػػػط

الذمتعيشفيه.
تعػػػػػػػػػيشعمػػػػػػػػػىادرضأك -

فػػػػػػػػػكؽادشػػػػػػػػػجاركالدميػػػػػػػػػؿ
 مايي.

تتغػػػػػػػػذلعمػػػػػػػػىالحشػػػػػػػػرات -
 كالديدافكال ناتات.

لإػػػازكجػػػافمػػػفادطػػػراؼ -
 كنعضإاعديموادطراؼ.

لدميػػػػػػػؿتتكػػػػػػػا رنػػػػػػػالنيضكا -
نيػػاضكلػػكدم ػػؿالضػػب،

الحرنا ،الحرذكف.

عديمػػػوادرجػػػؿ،أجسػػػامإا -
 طكيموكرفيعو.

تتحػػػػػرؾنكاسػػػػػطوا دنػػػػػاض -
 العضالتكا نساطإا.

تتغػػػػػػػػػػػذلعمػػػػػػػػػػػىالطيػػػػػػػػػػػكر -
 كالضفادع،كال دييات.

نعضإاساـكنعضػإاغيػر -
 ساـ.

 حاسوالسمعضعيفو. -

 حاسوالشـقكيو. -

تمػػػتدطالػػػركايحمػػػفالإػػػكا  -
 المشدكؼ.نكاسطوالمساف

ت سػػػػػػم الطندػػػػػػوالجارجيػػػػػػو -
لمجمػػددفعػػوكاحػػدة،يحػػدث

 ستمراتفيالس و.

معظمإػػػػػػاتنػػػػػػػيضكالدميػػػػػػػؿ -
نياضوكلكدة.
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 ( : الزواحؼ في فمسطيف01الخريطة رقـ )










 ػػكاعمػػفالزكاحػػؼم ػػؿالسػػالحؼم إػػانريػػوكم إػػانحريػػوكم إػػاتعػػيشفػػيالميػػااذ ػػاؾعػػدةأ -

العذنو.
 كالسحاليم ؿأنكنريص،الحرنا ،الحرذكف. -

ال عانيفالساموم إاادفعىالفمسطي يو،كحيوالصحرا السكدا كذيتكجػدفػيالجميػؿكأريحػا، -
 كالددس،كفيكادمادردف،كال دب.

ولإاألكافمتعددةتكجدفيغزةكنيرالسنعكالصحرا الج كنيو.كالككنراالمصري -


 ( : الطيور :00الخريطة رقـ )









 أنماط مف التكيفات في الطيور

 تشتمؿ عمى

ك رةالتجاكيؼ
 فيعظامإا



اجتفا نعض
 ادعضا 

كجكدجإاز
ت فسذك
 كفا ةعاليو



تضعالنيض
 جارججسمإا



 كجكدادج حو

 أنواع الزواحؼ في فمسطيف

 السالحؼ ال عانيفالسامو السحالي

 تتكػوف مف

 أنػواعيا

 الميااالعذنو النحريو النريو

 أمثمة عمييا

 الضب الحرذكف الحرنا 

 أمثمة عمييا

حيو
الصحرا 
 السكدا 

الككنرا
 المصريو

ادفعى
 الفمسطي يو



 253 

 ( : الطيور :04الخريطة رقـ )










الطيػػكرالجارحػػوم ػػؿال سػػكركالصػػدكرلإػػامجالػػبحػػادةفػػيأرجمإػػالتمسػػؾفريسػػتإاكلإػػام ػػاقير -
حادةمعدكفوكمدننولتدطيعإا.

نالتداطإامػففػكؽأكراؽالشػجاركأغصػا إاكقػديكػكفأماال طيكرالتيتتغذلعمىالحشراتتدـك
 لإام دارطكيؿالمتصاصالرحيؽمفادزذارم ؿطايرالط اف.

كقدتككفالم اقيركاسعوتحتكمعمىأك رمفمصفاةلتصفيوالما العكرم ؿالنطكال عاـ.


 ( : الطيور :01الخريطة رقـ )








تتميزالطيكرعػفغيرذػانكجػكدالػريش،تعػدمػفذكاتالػدـالحػار،فحػرارةجسػمإاالتتػل رنحػرارة -

.11-10الكسطكتتميزنارتفاعدرجوحرارةجسمإاقدتصؿإلى ْْ
لإازكجمفادرجؿتسػتجدمإافػيالمشػيكالإنػكطكالكقػكؼكنعضػإافػيالدػ صأكالسػناحو،أمػا -

 إلىأج حو.ادطراؼادماميوتتحكر

كماتحكرالفـإلىم اقيرتجمكمفادس اف،كاإلجصابفيإاداجميػان،كتمتمػؾحػكاسحػادةجاصػو -
حاسوالنصر،كلإامراكزعصنيوتعمؿعمىالت سيؽنيفالحكاسأ  ا الطيراف.



تكيؼ أجساـ الطيور لمحصوؿ 
 غذاءعمى ال

 تشتمؿ عمى

تنايفأشكاؿ
 الم اقير

تنايفأشكاؿ
 ادرجؿ

 الخصائص العامة لمطيور

 منيػػػا



تعدمفذكات
 الدـالحار

لإازكجمف
ادطراؼ
الجمفيو
 ةادرجؿ(

تحكرالفـإلى
م اقيرمجتمفو

 ادشكاؿ



اإلجصاب
 داجمي



تمتمؾحكاس
 حادة

جسمإا
مغطى
 نالريش
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 ( : الطيور :02الخريطة رقـ )






ديو،فإيتضفيجمػاالنمػف احيػوألكا إػاالزاذيػولمطيكرأذميوكنيرةمفال احيتيفالنيييوكاالقتصا -

كأصكاتإاالجميمو،تساعدنعضالطيكرفي دؿحنكبالمدػاح،كمػاتتغػذلالطيػكرعمػىالحشػرات
الضارة،كمػايسػتفادمػفريشػإافػيصػ اعوالمالنػس،كمػاتسػتجدـنعػضالطيػكرفػيالصػيدم ػؿ

ـلإل ساف.الصدكر،كماتعدأ كاعك يرةمفالطيكرغذا مإ


 ( : الطيور :03الخريطة رقـ )












يكجػػدفػػيفمسػػػطيفأ ػػكاعمتعػػػددةمػػفالطيػػػكرم إػػامحميػػػو،م إػػايكجػػػدفػػيادغػػػكارم ػػؿالعدنػػػاف -

كال سػػكر،كم إػػايكجػػدفػػيالم ػػاطؽالجنميػػوم ػػؿالػػكركارادكركنػػي،كالمدمػػؽادنػػيضةأنػػكسػػعد(،
كالإدذػػدكالسػػ ك كادسػػمر،كم إػػاالطيػػكركالشػػ ار،كفػػيالم ػػاطؽالزراعيػػويكجػػد العدنػػاف،كالنػػـك

المإاجرةم ؿالفر،كالزرزكر،كذزازالذيؿ.


 صادية والبيئية لمطيوراألىمية االقت

 دؿحنكب
 المداح

التغذيوعمى
 الحشرات

االستفادةمف
 الريش

تستجدـفي
 الصيد



 مصدرلمغذا 



 إضفا الجماؿ

أنواع الطيور الموجودة في 
 فمسطيف

 الطيكرالمستكط و

ال كرس،الدكرم،العدناف،
ال سكر،الش ار،المدمؽ

 ادنيض

 م ػػؿ

 الطيكرالمإاجرة



 الفر،ذزازالذيؿ،الزرزكر

 م ػػؿ

 تنقسـ إلى
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 ( : الثدييات :04الخريطة رقـ )









تشترؾال ديياتفيك يرمفالجصايصمفأذمإا:
فػػرازالحميػػب،معظمإػػايتكػػا رنػػالكالدة،كتعتنػػرمػػف - ذكاالػػدـالحػػار،تمتمػػؾغػػددانلن يػػوإل تػػاجكاا

كمايكجدلإاأس ا انمجتمفوادشػكاؿكادحجػاـ،كمػايكجػدلإػاجإػازت فسػيمتطػكريتكػكفمػف
الريتيفكالدصنوالإكاييوكجإازدكرممتطكر،كيكجدلإاكميتافمتطكرتاف،كمايكجػدلم ػدييات

لسػػػمعكالشػػػـدماغػػانمتطػػػكرانمدسػػػـإلػػػىأجػػػزا متجصصػػػوكمسػػػتدنالتحسػػػيومتطػػػكرةلمنصػػػركا
كالممس.


 ( : الثدييات :05الخريطة رقـ )












تص ؼال ديياتمفحيثطرؽتكا رذاإلىتحتالصفكؼاآلتيو:
ال ػػػديياتادكليػػػوكذػػػيأقػػػؿال ػػػديياتتطػػػكران،يكجػػػدم إػػػاسػػػتوأ ػػػكاعم ػػػؿآكػػػؿال مػػػؿالشػػػككي -

نإرض اعصغارذانعدالفدس.كالنالتينكس،تتكا رنالنيضيكضحجارجالجسـ ـتدـك

 الخصائص العامة لمثديات

تتكا رمعظمإا
 نالكالدة

مفذكاتالدـ
 الحار

تمتمؾأس ا ان
نلشكاؿكأحجاـ

 مجتمفو

تمتمؾجإازان
ت فسيانمتطكران
 كجإازدكرم

لإاكميتاف
 متطكرتاف

تمتمؾدماغان تمتمؾغددانلن يو
 متطكران

 صنيؼ الثديياتت

 ال ديياتادكليو

آكؿال مؿالشككي
 النالتينكس

 م ػػؿ

 ال ديياتالكيسيو

 الك غر

 م ػػؿ

 مف حيث طرؽ تكاثرىا

 ال ديياتالمشيميو

 اإل ساف

 م ػػؿ
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ال ػػديياتالكيسػػيوكذػػيحيكا ػػاتكلػػكدة،ت مػػكالنيضػػوالمجصػػنوداجػػؿالد ػػاةالت اسػػميو،يتغػػذل -
الج يففيذذاالمرحموعمىالمح، ـتضعاد  ىالج يفمنكران ـيكضعنعدذاتجكيؼكيس

 جارجيفيجسـادـ.

  ػػىنشػػكؿكامػػؿ،يتصػػؿالج ػػيفنػػالرحـال ػػديياتالمشػػيميوتمتػػازن مػػكالج ػػيفداجػػؿرحػػـاد -
 نكاسطوالمشيمو،كذيأك رال ديياتتطكران.


 ( : الثدييات :06الخريطة رقـ )





















لم ػػػديياتتػػػل يراتمإمػػػومػػػفال احيػػػواالقتصػػػاديوكال احيػػػوالنيييػػػو،كت دسػػػـإلػػػىقسػػػميف:
يياتالالحمػو،كنعضػإاتعتنػرمصػدرانلمغػذا تل يراتإيجانيوم إػاتعتنػرنعػضال ػديياتغػذا لم ػد

كادغ ػػػاـكادندػػػار،كمػػػاأفنعػػػضال ػػػديياتتسػػػتجدـفػػػيالعديػػػدمػػػفالمجػػػاالتالحياتيػػػوكالنغػػػاؿ
كالجيكؿكغيرذا،كنعضإاتتغذلعمىالحشراتم ؿآكؿال مؿ.

ن دػؿادمػراضلإل سػاف،كذ ػ اؾأ ػكاعمػفكماأفلإاتل يراتسمنيو،فك يرمفال ػديياتتدػـك
تالؼالمحاصيؿالمجز و. نتدميرالمحاصيؿالزراعيوكاا ال ديياتم ؿالفيرافكالجرذافتدـك

األىمية االقتصادية والبيئية 
 لمثدييات

التل يرات التل يراتالسمنيو
 اإليجانيو

ع صرمإـفي
السالسؿ

 لغذاييوا

تتغذلعمى
 الحشرات

مصدرغذا 
 لإل ساف

 م ػػؿ

تدمير
المحاصيؿ
 الزراعيو

 دؿادمراض
 لإل ساف

مساعدةاإل ساف
فيمجاالت

 الحياة

الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزالف،-
ادرا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب،

 ادندار.

ادغ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ،- آكؿال مؿ.-
 ادندار،الماعز.

 

الجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ،-
النغػػاؿ،الحميػػر،

 الجماؿ.ال يراف،

 م ػػؿ م ػػؿ م ػػؿ
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 جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوؿ العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 المنظمػػة العربيػػة لمتربيػػة والثقافػػة والعمػػـو
 معيػػػػػػػػد البحػػػػػػػػوث والدراسػػػػػػػػات العربيػػػػػػػػة
 قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىرة

 

  


 
 

 (8مهحق رقم )
 راؽ عمؿدليؿ المعمـ + أو 

أثر توظيؼ استراتيجية التدريس باألقراف عمى التحصيؿ وتنمية االتجاه نحو األحياء 
 لدى طالبات الصؼ الحادي عشر عممي بغزة

 
 

 إعداد الباحث
 سعيد عبد الرحمف أبو الجبيف

 
 
 
 

 إشراؼ
 أ.د. أمنية السيد الجندي

 المناىج وطرؽ تدريس العمـوأستاذ 
 يف شمسجامعة ع –عميد كمية البنات 
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 مقدمة :
 عزيزي المعمـ/ة :

يعتنردليؿالمعمـالمرشدالذمي ستعافنهفيتدريسالمادةالعمميوكفؽاستراتيجيوتدريس
ادقراف،نحيثتساذـفيتحديدادذػداؼكتجإيػزاددكاتالالزمػولت فيػذاد شػطو،كذلػؾمػفأجػؿ

السيرنجطىم اسنوكزمفم اسبفيت فيذالدرس.
الحياتيػولمصػؼالحػادمكذذا الدليؿسكؼيعي ؾفيتدريسالكحدةالجامسومػفكتػابالعمػـك

عشرعمميكذلؾكفدانالستراتيجيوتػدريسادقػراف،حيػثيشػمؿذػذاالػدليؿ:ادذػداؼالجاصػونػدليؿ
الحياتيولمصؼالحادمعشرعم مػيالمعمـ،كادذداؼالعامولتدريسالكحدةالجامسومفكتابالعمـك

الفصؿال ا ي،ككذلؾالدركسالتيتـإعدادذاكفدانالستراتيجيوتدريسادقراف.–
كيتضمفكؿدرسمايمي:

زمفالدرس.-ع كافالدرس.-
ادذداؼالرييسيوةاإلجراييو(.-المفاذيـالرييسيو.-
 راف.نادقالتعمـاستراتيجيوت فيذفيالمتنعوالجطكات-المصادرالتعميميو.-

 التدكيـ.-كرقوالعمؿ.-



 أىداؼ دليؿ المعمـ :
يمكفأفيسإـذذاالدليؿفيإفادةالمعممومفحيث:

 تحديدادذداؼالتعميميوالملمكؿتحديدإاكصياغتإانصكرةسمككيوسميمو. -

 تحديدالمادةالعمميوالمرادتعميمإالمطالنات. -

 الدراسي...عمميانكزم يانكعدميانلمطالنات.تحديداد شطوالتعميميوالم اسنولممحتكل -

 تحديدالمكادكاددكاتكادجإزةالالزمولتحديؽذكذاأذداؼتعميميوم شكدة. -

 اجتيارأساليبالتدكيـالم اسنونغيوالتحدؽمفالمردكدالتعمميلمطالنات. -

 تدريسمكضكعاتالكحدةالدراسيوكفدانالستراتيجيوتدريسادقراف. -

 عجدكؿزم ييعيفعمىتحديؽادذداؼالتعميميوفيالكقتالم اسب.كض -



 نبذة عف استراتيجية تدريس األقراف :
 * التعريؼ بيا :

 ما المقصود بكممة األقراف   -
الحػػديث،تػػدريبالػػراكمفػػيشػػرحتدريػػب جػػا فػػيكػػؿمػػفةمددمػػوانػػفالصػػالحفػػيعمػػـك

فلػـال كاكم(أفادقرافذـالمتدارنكففيال سفكاإلس اد،كيرلالػنعضأ ػهالتدػاربفػياإلسػ ادكاا
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يكجدالتداربفيالسف،كأفركايوالدريفعفالدريفت دسـإلى كعيفذماةالمػديحكغيػرالمػديح(،
حيثإف:

المديح:ذكأفيركمكؿكاحدمفالدري ػافعػفاآلجػر،كم ػاؿذلػؾعايشػوكأنػكذريػرةحيػثركل
.كؿم إماعفاآلجر

غيرالمديح:كذكأفيركمأحدالدري افعفاآلجركاليركماآلجرع ه.


 استراتيجية التدريس باألقراف :
أشػػارالك يػػرمػػفالمعممػػيفإلػػىأفذػػذاال ػػكعمػػفالتعمػػيـةالتػػدريسنػػادقراف(يحػػدثعػػادة

رافالعػانر(،كقػدنطريدوتمداييوطنيعيوغيرمجططو،كفيذذاالحالو طمؽعميهاسـةالتعمـنػادق
كجػػدذػػؤال المعممػػيفأفذ ػػاؾاسػػتجداماتمجتمفػػولػػتعمـادقػػرافيمكػػفأفتػػتـفػػيالفصػػكؿنطريدػػو

عانرةعمىالكجهالتالي:
 تدريبطالبلزميمه. -0

 مساعدةطالبلزميمهفيت ميوالمإارةالتييجيدذا. -2

 ن ا ال دوكاالعتزازنال فسلمدايـنالتعميـ. -1

 فينعضالمإارات،جصكصانفيالتمري اتالرياضيوكالغ ا .تدميدادقراف -1

ع ػدطمػػبالمعمػـقيػػاـطالػبمعػػيفنشػرحمفإػػكـنمغتػهإلػػىزميػؿلػػه،فػإفالطػػالبيفإمػكالغػػو -5
نعضإـأسرع.

كذ الؾالتدريسنادقرافالم ظـكالذميمكفإعطا فكرةنسيطوع هفيمايمي:
التدريسنادقرافالم ظـ:

لػػتعمـنػػادقرافيحػػدثنطريدػػوطنيعيػػوكعػػانرةأكنشػػكؿغيػػرمجطػػطلػػهمػػفجا ػػبمػػعأفا
الطػػالب،إالأفالمعممػػكفكالترنكيػػكفكجػػدكامػػفجػػالؿالجنػػرةنعػػضالػػ ظـالتػػييمك إػػامسػػاعدة

المعمميفالجددفيتطنيؽاستراتيجيوالتعمـنادقرافكفؽجطومدركسولكيتككفالفايدةأكنر.
نالتػدريسكالتعمـنػادق رافيفيػدكػؿمػفالطػرفيفكذمػا:ةالدػريف/المعمـ(أمالطالػبالػذميدػـك

نتعميـأقرا ػهأم لزميمه،كةالدريف/المتعمـ(أمالطالبالذميتمدىالتعميـمفزميمه،فالطالبالذميدـك
يجانيػػو حػػكزمػػال ايكػػكفمتفكقػػانعمػػىأقرا ػػهفػػيالمػػكادالتػػييعممإػػا،كمػػاأ ػػهينػػدماتجاذػػاتأك ػػرإ

المػػادة،ككػػذلؾيكتسػػبالطالػػبالمػػتعمـالػػذميتمدػػىالتعمػػيـمػػفزميمػػهةالدػػريف/المتعمـ(اتجاذػػاتأك ػػر
إيجانيػػو حػػكالمػػادةكيتعمػػؽفإمػػهلممحتػػكل،كمػػفالمالحػػظأفالسػػتراتيجيوالتػػدريسنػػادقرافالمػػ ظـ

Peer Teachingعػدةمسػمياتم إػا:تعمػيـادقػرافPeer Education/Peer Tutoringالػتعمـ،
،الػػػػتعمـمػػػػفجػػػػالؿالتػػػػدريسPeer Learning،تعمػػػػـادقػػػػرافPartner Learningالتشػػػػاركي

Learning Through Teaching.كغيرذامفالمسميات،
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 الفصؿ األوؿ
 الموقؼ التعميمي األوؿ


تص يؼالحنميات.–:جصايصالحنمياتعنواف الدرس 

:حصوكاحدة.الزمف 


 يـ الرئيسة :المفاى
يحتكمالدرسعمىلمفاذيـاآلتيو:

قنيمػػػػوالحنميػػػػات،الحنػػػػؿالظإػػػػرم،الحنػػػػؿالعصػػػػني،الشػػػػدكؽالجيشػػػػكميو،حنميػػػػاتالػػػػذيؿ،
حنمياتالرأس،الفداريات،الالفكيات،الفكيات.


 األىداؼ الرئيسة :

ي نغيعمىالطالنوفي إايوالتعمـأفتككفقادرةعمى:
 امولمحنميات.تذكرالجصايصالع -

 تص ؼالحنمياتإلىتحتقنايؿ. -

قنيموالحنميات. -  تكضحمفإـك


 المصادر التعميمية :

(.0السنكرة،الطناشيرالممكفلمتكضيح،الكتابالمدرسي،أكراؽعمؿةكرقوعمؿ


 الخطوات المتبعة في تنفيذ استراتيجية التعمـ باألقراف :
فادقػػرافقري ػػومرتفعػػوالتحصػػيؿمػػعقري ػػومتد يػػوترتيػػبجمسػػوالطالنػػاتليشػػكمف  اييػػاتمػػ -

 التحصيؿ.

 تإييوالجكال فسيلمتعمـنادقراف. -

تدكـالمعمـنشرحالدرسنلسمكبالحكاركالم اقشوحتىتتلكدمػفإتدػافالدري ػوالمعممػولممإػارة -
 المطمكنوكفؽالتصكراآلتي:

 عمؿ تمييد :  -0

 نميات؟المعممو:ماذاي تميلدنيموالح -

 الطالنو:ي تميلدنيموالحنمياتحيكا اتفداريوكالفداريو. -
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 المعممو:ماذيالصفاتالمشتركولدنيموالحنميات؟ -

الطالنو:تشترؾفي الثجصايصمحددةذيكجكدالحنؿالظإرمكالحنؿالعصنيكالشدكؽ -
 الجيشكميو.

 ذذاادقساـ؟المعممو:تدسـالحنمياتإلى الثأقساـرييسوفماذي -

الطالنػػو:تدسػػـالحنميػػاتإلػػى ػػالثتحػػتقنايػػؿرييسػػوذػػي:حنميػػاتالػػذيؿ،كحنميػػاتالػػرأس، -
 كالفداريات.

 المعممو:اذكرمأقساـالفداريات. -

 الطالنو:ي درجتحتالفدارياتفرعافأساسيافذما: -

 الفكيات.-الالفكيات.ب-أ

 نمياتالذيؿ،حنمياتالرأس،الالفكيات،الفكيات.المعممو:اذكرمأم مولكؿمفح -

 الطالنو:حنمياتالذيؿم ؿالزقيات. -

حنمياتالرأسم ؿالسإيـ.
الالفكياتم ؿالجمكي.
 الفكياتم ؿادسماؾ،النرماييات،الزكاحؼ،الطيكر،ال دييات.


 حؿ سؤاؿ :  -4
(،0أشػػػػكاؿالحنميػػػػاتالشػػػػكؿةكمشػػػػاذدة11تطمػػػػبالمعممػػػػومػػػػفالطالنػػػػاتفػػػػتحالكتػػػػابص -

 (، ـتطرحالسؤاؿالتالي:2كحيكافالجمكيالشكؿة

ماالفرؽنيفالفـفيالجمكيكالفـفيال دييات؟
 أيفيعيشكؿمف:السإيـ،الجمكي،الزقيات؟

الطالنػػو:الفػػرؽنػػيفالفػػـفػػيالجمكػػيكالفػػـفػػيال ػػدييات:أفالفػػـفػػيالجمكػػيمسػػتديرد ػػهال -
 كجدلهفككؾ،ني ماالفـفيال ديياتلهفكاففؾعمكم انتكفؾسفميمتحرؾ.ي

يعيشالسإيـفيالميااالضحمونالدربمفالشكاط .
يعيشالجمكيفيالمياامتطفالنعمىادسماؾ.

تعيشالزقياتفيالنحاركتكجدإمام فردةأكفيجماعات.
 

 إعطاء سؤاؿ تطبيقي : -1

 السؤاؿالتاليعمىالسنكرة:تكتبالمعممو -

أماـاإلجانوالجاطيو:ة×((أماـاإلجانوالصحيحوكعالموضعيعالموة
نعضأفرادقنيموالحنمياتتمتمؾحنالنظإريانفيالمرحموالج ي يوة(. -أ
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فدرمفيتحتقنيموالفدارياتفيالمرحموالج ي يوة(.عمكدإلىالظإرمالحنؿيتحكؿ -ب
ميعأفرادقنيموالحنمياتتمتمؾشدكقانجيشكميوفيمراحمإاادكلىة(.ج -ج
 يعتنرالسإـمفحنمياتالذيؿة(. -د

المعمموندكرالمراقبلحؿالطالنات. -  تدـك

 تتلكدالمعممومفأفالدري والمعمموقدحمتالسؤاؿحالنصحيحان. -


 :  توظيؼ التعمـ باألقراف -2

 (كتطمبمفالطالناتالتديدنتعميماتكرقوالعمؿ.0رقوعمؿرقـةتكزعالمعمموك -

 دكرالمعمموفيذذاالمرحموإرشادمكتكجيإي. -

 تتدجؿالمعممولتذليؿالصعكناتالتيقدتعترضعمميوالتعمـ. -



 تقديـ تغذية راجعة. -3
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 الثانيالموقؼ التعميمي 


:صؼادسماؾ.عنواف الدرس 
: الثحصص.الزمف 



 المفاىيـ الرئيسة :
يحتػكمالػػدرسعمػػىالمفػػاذيـاآلتيػػو:ادسػماؾ،ادسػػماؾالغضػػركفيو،جصػػايصادسػػماؾ
الغضػػركفيو،أسػػماؾالدػػرش،الشػػفتي يات،ادسػػماؾالعظميػػو،جصػػايصادسػػماؾالعظميػػو،التكػػا ر

فيادسماؾ،م ا والعكـ،ادسماؾفيفمسطيف.


 األىداؼ الرئيسة :
النوفي إايوالتعمـأفتككفقادرةعمى:ي نغيعمىالط

 تذكرالجصايصالعامولسسماؾ. -

 ت شّرحسمكوعظميولتتعرؼعمىتركينإاالجارجيكالداجمي. -

 تكضحطرؽالتكا رفيادسماؾ. -

 تتعرؼالت كعالحيكملنعضادسماؾفيفمسطيف. -


 المصادر التعميمية :
تػػػابالمدرسػػػي،سػػػمكونمطػػػي،سػػػمكوغضػػػركفيوالسػػػنكرة،الطناشػػػيرالممػػػكفلمتكضػػػيح،الك

(.1،كرقوعمؿ2،كرقوعمؿ0ةشفتي يات(،أكراؽعمؿةكرقوعمؿ


 خطة سير الحصة األولى : 
 الخطوات المتبعة في تنفيذ استراتيجية التعمـ باألقراف :

يػػوترتيػػبجمسػػوالطالنػػاتليشػػكمف  اييػػاتمػػفادقػػرافقري ػػومرتفعػػوالتحصػػيؿمػػعقري ػػومتد  -
 التحصيؿ.

 تإييوالجكال فسيلمتعمـنادقراف. -

تدكـالمعمـنشرحالدرسنلسمكبالحكاركالم اقشوحتىتتلكدمػفإتدػافالدري ػوالمعممػولممإػارة -
 المطمكنوكفؽالتصكراآلتي:

 عمؿ تمييد :  -0

 المعممو:ماذا ع ينصؼادسماؾ؟ -

اسػطوالجياشػيـ،لإػػازعػا ؼ،كيغطػيجمػدذاقشػػكر،الطالنػو:ذػيحيكا ػاتفداريػوماييػػوتتػ فسنك -
 كقمنإايتككفمفحجرتيف،كتضـادسماؾالغضركفيوكالعظميو.
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 المعممو:تمتازادسماؾالغضركفيونعددمفالجصايص،اذكرمذذاالجصايص. -

 الطالنو:مفأذـجصايصادسماؾالغضركفيو: -

ذيكمإاالداجميغضركفي. -0
 و.لإاأس افعظميوقكي -2

 يغطيجسمإاقشكرصغيرةتشنهادس اف. -1

 تدعفتحوالفـكفتحتااد ؼعمىالسطحالنط يلمرأس. -1

 اإلجصابفيإاداجمي. -5


 حؿ سؤاؿ :  -4
 (، ـتطرحالسؤاؿالتالي:1لمشاذدةالشكؿة15المعممومفالطالناتفتحالكتابصتطمب -

المعممو:اذكرمأم مولنعضادسماؾالغضركفيو. -
 لطالنو:مفأم موادسماؾالغضركفيو:الشفتي ياتكأسماؾالدرش.ا -

 المعممو:كيؼتميزمنيفأسماؾالدرشكالشفتي ياتمفحيثالمظإرالجارجي؟ -

الطالنو:يمكفأف ميزنيفسمؾالدرشكالشػفتي ياتعػفطريػؽالشػكؿالجػارجيحيػثإفسػمؾ -
طػػف،كيغطػػيجمػػدذا01متػػركيػػزف05الدػػرشأسػػماؾضػػجمويصػػؿطػػكؿنعضػػإاإلػػىحػػكالي

نصػػفكؼمػػػفالدشػػكرالدرعيػػػوالصػػغيرةكأسػػػ ا إامعدكفػػػولمػػداجؿ،أمػػػاالشػػفتي ياتجسػػػمإاقرصػػػي
 الشكؿمفمطح،لإاذيؿيشنهالسكط،لإاأطراؼرقيدوكادج حو،لإازكايدعمىجا نيالفـ.

 

 إعطاء سؤاؿ تطبيقي : -1

 سنكرة:تكتبالمعمموالسؤاؿالتاليعمىال -

ماالمدصكدناآلتي:-أ
ادسماؾ.-
ادسماؾالغضركفيو.-

عمميلمايلتي:-ب
لمشفتي ياتذيؿيشنهالسكط.-
يكجدزكايدعمىجا نيالفـفيالشفتي يات.-

المعمموندكرالمراقبلحؿالطالنات. -  تدـك

 تتلكدالمعممومفأفالدري والمعمموقدحمتالسؤاؿحالنصحيحان. -


 :  توظيؼ التعمـ باألقراف -2

 (كتطمبمفالطالناتالتديدنتعميماتكرقوالعمؿ.2تكزعالمعمموكرقوعمؿرقـة -

 دكرالمعمموفيذذاالمرحموإرشادمكتكجيإي. -
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 تتدجؿالمعممولتذليؿالصعكناتالتيقدتعترضعمميوالتعمـ. -

 تقديـ تغذية راجعة. -3
 

 خطة سير الحصة الثانية : 
 لخطوات المتبعة في تنفيذ استراتيجية التعمـ باألقراف :ا
ترتيػػػبجمسػػػوالطالنػػػاتليشػػػكمف  اييػػػاتمػػػفادقػػػرافقري ػػػومرتفعػػػوالتحصػػػيؿمػػػعقري ػػػومتد يػػػو -

 التحصيؿ.

 تإييوالجكال فسيلمتعمـنادقراف. -

المعمػػـنشػػرحالػػدرسنلسػػمكبالحػػكاركالم اقشػػوحتػػىتتلكػػدمػػفإتدػػافالدري ػػوال - معممػػولممإػػارةتدػػـك
 المطمكنوكفؽالتصكراآلتي:

 عمؿ تمييد :  -0

 المعممو:ماذيأقساـادسماؾ؟ -

 الطالنو:تدسـادسماؾإلىقسميف:أسماؾغضركفيوكأسماؾعظميو. -

 المعممو:أيفتعيشادسماؾالعظميو؟ -

 إما.الطالنو:تعيشادسماؾالعظميوفيالميااالعذنوأكالمالحوأكفيكمي -

 المعممو:ماذيالجصايصالعامولسسماؾالعظميو؟ -

 الطالنو:لسسماؾالعظميوالعديدمفالجصايصم إا: -

 .ذيكمإامفعظاـكغضاريؼ
 .تدعـالجياشيـأقكاسانجيشكميوذالليوالشكؿكمغطاةنغطا جيشكمي 

 .الجسـمدسـإلىالرأسكالجذعكالذيؿ 

 .جسمإاا سياني 

 كرقرصيوالشكؿ.يغطيجسمإاقش 

 .ذكاييو  تمتمؾم ا وعـك

 .تمتمؾغددانفيالجمدتفزمادةمجاطيو 

 .لإاجطافجا نيافيحتكيافعمىأعضا إحساس 

 .لإاعي افكنيرتافكليسلإاجفكف 
 

 ( : تشريح سمكة عظمية :0تنفيذ نشاط ) -4
نتشػػػػريحسػػػػمكوعظميػػػػوناسػػػػتجداـحػػػػكضتشػػػػريحكأدكاتتشػػػػر - يحكقفػػػػازاتأمػػػػاـالمعممػػػػو:تدػػػػـك

 الطالناتكتطمبم إفالتعرؼعمىالتركيبالداجميلمسمكو.

أفتتعػػرؼعمػػىأجػػزا السػػمكوالداجميػػو13تطمػػبالمعممػػومػػفالطالنػػاتاالسػػتعا ونالكتػػابص -
الإكاييو.  كالتعرؼعمىالكند،كم ا والعـك
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 إعطاء سؤاؿ تطبيقي : -1

ادسػػماؾالغضػركفيوكادسػػماؾالعظميػوفػػيجػػدكؿتطمػبالمعممػػومػفالطالنػػاتأفتدػارفنػػيف -
 مفحيث:

* كعالإيكؿ.
*كجكدادس اف.

*الحجـ.
 * كعالدشكر.

المعمموندكرالمراقبلحؿالطالنات. -  تدـك

 تتلكدالمعممومفأفالدري والمعمموقدأتد تدكرذاكمعممو. -


 :  توظيؼ التعمـ باألقراف -2

 (كتطمبمفالطالناتالتديدنتعميماتكرقوالعمؿ.1رقـةتكزعالمعمموكرقوعمؿ -

 دكرالمعمموفيذذاالمرحموإرشادمكتكجيإي. -

 تتدجؿالمعممولتذليؿالصعكناتالتيقدتعترضعمميوالتعمـ. -


 تقديـ تغذية راجعة. -3


 خطة سير الحصة الثالثة : 
 : الخطوات المتبعة في تنفيذ استراتيجية التعمـ باألقراف

ترتيػػبجمسػػوالطالنػػاتليشػػكمف  اييػػاتمػػفادقػػرافقري ػػومرتفعػػوالتحصػػيؿمػػعقري ػػومتد يػػو -
 التحصيؿ.

 تإييوالجكال فسيلمتعمـنادقراف. -

تدكـالمعمـنشرحالدرسنلسمكبالحكاركالم اقشوحتىتتلكدمػفإتدػافالدري ػوالمعممػولممإػارة -
 المطمكنوكفؽالتصكراآلتي:

 مييد : عمؿ ت -0

 المعممو:ماذيطرؽالتكا رفيادسماؾ؟ -

 الطالنو:ذ اؾ ال وأ ماطتكا رفيادسماؾ: -

 .ال مطادكؿنيكض
 .ال مطال ا ينيكضكلكد 

 .ال مطال الثكلكد 

 المعممو:اشرحيعمميوالتكا رفيادسماؾالعظميو. -



 261 

النحارأعدادانمفالنيضةمالييف(فيالطالنو:تدذؼغالنيوادسماؾالعظميوالتيتعيشفي -
الػػذكرنتمدػػيحالنػػيضندػػذؼالحيكا ػػاتالم كيػػوفػػي الكسػػطالمػػاييد ػػهعرضػػولمضػػياع،كيدػػـك

 الما ،كيفدسالنيضالمجصبفيأممكاففيالما .

 المعممو:اذكرمأ كاعادسماؾفيفمسطيف؟أعطيأم مو. -

 سميف:الطالنو:تدسـادسماؾفيفمسطيفإلىق -

 أسماؾالميااالعذنوكيكجدم إاحكالي ال وكأرنعكف كعانمفأسماؾفمسطيففي
الي انيعكنحيرةطنريام ؿالنمطيكنمطيالجنؿ.

 أسػػػماؾالميػػػااالمالحػػػوالتػػػيتعػػػيشفػػػيالنحػػػرالمتكسػػػطكفػػػيجمػػػيجالعدنػػػوم ػػػؿ
 النكرم،كالسرديف.



 حؿ سؤاؿ : -4
 عمىالسنكرة:المعممو:تكتبالمعمموسؤاؿ -

 لماذاتضعادسماؾالعظميوأعدادانكنيرةمفالنيض؟

 تطمبالمعممومفإحدلالطالناتقرا ةالسؤاؿ. -

 المعممو:ماذيتصكراتكفلحؿالسؤاؿ؟ -

 الطالنو:دفالنيضعرضولمضياع. -

 المعممو:ما تيجوضياعالنيض؟ -

 ىا دراضإا.الطالنو:يؤدمإلىقموعددادسماؾكقديؤدمإل -

 

 إعطاء سؤاؿ تطبيقي : -1

 تطمبالمعممومفالطالناتذكرأ كاعادسماؾالتيتعيشفيالنحرالمتكسط. -

المعمموندكرالمراقبلحؿالطالنات. -  تدـك

 تتلكدالمعممومفأفالدري والمعمموقدأتد تدكرذاكمعممو. -
 

 : باألقراف ـ توظيؼ التعم -2

 (كتطمبمفالطالناتالتديدنتعميماتكرقوالعمؿ.1رقـةتكزعالمعمموكرقوعمؿ -

 دكرالمعمموفيذذاالمرحموإرشادمكتكجيإي. -

 تتدجؿالمعممولتذليؿالصعكناتالتيقدتعترضعمميوالتعمـ. -


 تقديـ تغذية راجعة. -3
 
 تكرار المعممة نفس التوظيؼ السابؽ عند إعطاء ورقة. -4



 260 

 الثالثالموقؼ التعميمي 


:صؼالنرماييات.عنواف الدرس 
: الثحصص.الزمف 


 المفاىيـ الرئيسة :

يحتػػكمالػػدرسعمػػىالمفػػاذيـاآلتيػػو:النرماييػػات،تصػػ يؼالنرماييػػات،عديمػػوادطػػراؼ،
المذ نػو،عديمػػوالػػذيؿ،التركيػبالجػػارجيكالػػداجميلمضػفدع،التكػػا رفػػيالضػفادع،النرماييػػاتفػػي

فمسطيف.


 يسة :األىداؼ الرئ
يتكقعمفالطالنونعدالمركرنإذاالمكقؼالتعميميأفتككفقادرةعمىأف:

 تكضحالمدصكدنالنرماييات. -

 تذكرالجصايصالعامولمنرماييات. -

 ت شّرحضفدعلتتعرؼتركينإاالجارجيكالداجمي. -

 تكضحطرؽالتكا رفيالنرماييات. -

 يف.تتعرؼالت كعالحيكملنعضالنرمايياتفيفمسط -

 ت ميزنيفالضفادعكالعالجـ. -


 المصادر التعميمية :

،كرقػػو5السػػنكرة،الطناشػػيرالممػػكفلمتكضػػيح،الكتػػابالمدرسػػي،أكراؽعمػػؿةكرقػػوعمػػؿ
(،أدكاتالتشريح.3عمؿ


 خطة سير الحصة األولى :

 الخطوات المتبعة في تنفيذ استراتيجية التعمـ باألقراف :
مف  اييػػاتمػػفادقػػرافقري ػػومرتفعػػوالتحصػػيؿمػػعقري ػػومتد يػػوترتيػػبجمسػػوالطالنػػاتليشػػك -

 التحصيؿ.

 تإييوالجكال فسيلمتعمـنادقراف. -
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تدكـالمعمـنشرحالدرسنلسمكبالحكاركالم اقشوحتىتتلكدمػفإتدػافالدري ػوالمعممػولممإػارة -
 المطمكنوكمعمموكفؽالتصكراآلتي:

 عمؿ تمييد :  -0

 ذاتع يكمموالنرماييات؟المعممو:ما -

الطالنو:تع يكمموالنرماييػاتالحيػاةالمزدكجػوأمأفالحيػكافيعػيشحياتػهادكليػوفػيالمػا  -
 كالطكراليافععمىاليانسو.

 المعممو:ماذيالجصايصالعامولمنرماييات؟ -

 الطالنو:لمنرمايياتعدةجصايصمفأذمإا: -

 د.تت فسنعدةطرؽالريتيفأكالجم
 .لإاأرنعوأطراؼ 

 جمدذاأممسكرقيؽكرطنز 

 .تتغذلاليرقاتعمىال ناتاتأماادفرادالنالغوتتغذلعمىالحشرات 

 .الدمبمككفمف الثحجرات 

 . اإلجصابجارجيكتضعالنيضفيالما 

 المعممو:ص فيالنرماييات. -

 الطالنو:تص ؼالنرمايياتإلى الثرتبذي: -

 .عديموادطراؼ 

 .المذ نو 

 .عديموالذيؿ
 

 حؿ سؤاؿ :  -4
 تكتبالمعمموالسؤاؿالتاليعمىالسنكرةؾ -

عمميلمايلتي:
تعتنرالضفادعمفالنرماييات. -0
 جمدالضفادعرطبدايمان. -2

 ادطراؼالجمفيوأطكؿمفادطراؼادماميو. -1

 تطمبالمعممومفإحدلالطالناتقرا ةالسؤاؿ. -

فلحؿالسؤاؿ؟المعممو:ماذيتصكراتك -
الطالنػػو:تعتنػػرالضػػفادعمػػفالنرماييػػاتد إػػاتعػػيشحياتإػػاادكلػػىفػػيالمػػا كالطػػكراليػػافع -

 عمىاليانس.
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 طالنوأجرل:جمدالضفادعرطبدايمانليساعدذاعمىالت فس. -

 طالنو ال و:ادطراؼالجمفيوفيالضفادعأطكؿمفادماميولتساعدذاعمىالدفز. -

 

 سؤاؿ تطبيقي : إعطاء -1

 تطمبالمعممومفالطالناتالمدار ونيفالضفادعكالعالجـ. -

المعمموندكرالمراقبلحؿالطالنات. -  تدـك

 تتلكدالمعممومفأفالدري والمعمموقدأتد تدكرذاكمعممو. -


 :  توظيؼ التعمـ باألقراف -2

 نتعميماتكرقوالعمؿ.تكزعالمعمموكرقوعمؿرقـة(كتطمبمفالطالناتالتديد -

 دكرالمعمموفيذذاالمرحموإرشادمكتكجيإي. -

 تتدجؿالمعممولتذليؿالصعكناتالتيقدتعترضعمميوالتعمـ. -


 تقديـ تغذية راجعة. -3
 

 خطة سير الحصة الثانية : 
 الخطوات المتبعة في تنفيذ استراتيجية التعمـ باألقراف :

يػػاتمػػفادقػػرافقري ػػومرتفعػػوالتحصػػيؿمػػعقري ػػومتد يػػوترتيػػبجمسػػوالطالنػػاتليشػػكمف  اي -
 التحصيؿ.

 تإييوالجكال فسيلمتعمـنادقراف. -

المعممونعرضضفدععمىالطالناتلمتعرؼعمىالتركيبالجارجيلإا. -  تدـك

تدكـالمعممونشرحالدرسنلسمكبالحكاركالم اقشوحتىتتلكدمفإتدافالدري والمعممولممإارة -
 لمطمكنوكفؽالتصكراآلتي:ا

 عمؿ تمييد :  -0

 المعممو:اذكرمأجزا الضفدعةالتركيبالجارجي(. -

 *الجمد اعـأممسرطب.الطالنو: -

*لإاأرنعوأطراؼ،الطرفافالجمفيافأطكؿمػفادماميػافكيكجػدنػيفأصػانعادقػداـ
أغشيو.

 *لإافيمددموالرأسعي افكفتحتاأ ؼكفـ.

 معممو:ماالفرؽنيفالضفادعكالعالجـ؟ال -
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الطالنػػو:الضػػػفادعتعػػيشنػػػالدربمػػفالمػػػا ،كجمػػدذارطػػػبأممػػس،أمػػػاالعالجػػـتعػػػيشعمػػػى -
 اليانسو،ي تشرعمىجمدذا تك ات.

 
 تشريح الضفدع : -4
نإحضارحكضالتشريحكأدكاتالتشريحكقفازات. -  المعممو:تدـك

المعممونالجطكاتالتاليو -  :تدـك
 .تجّدرالضفدع
 .تضعالضفدعفيحكضالتشريحعمىظإرذا ـت نتادطراؼ 

 .ندصالجمدنكاسطومدص  تدـك

 تطمبالمعممومفالطالناتالتعرؼعمىالتركيبالداجميلمضفدع. -

 المعممو:ماذاتشاذديف؟ -

 الطالنو: شاااآلتي: -

ظإرملممذرؽ.*الجدارال*فتحاتاد ؼالداجميو.*الحنؿالشككي.
*عظـالفجذ.*الدماغ.*ادعصابالشككيو.*تجاكيؼالعي يف.

*الجإػػازالإضػػميةالفػػـ،المػػرم ،النمعػػكـ،المعػػدة،ادمعػػا الدقيدػػوكالغميظػػو،المػػذرؽ،الكنػػد،
 المرارة،الن كرياس(.

 

 إعطاء سؤاؿ تطبيقي : -1

 تطمبالمعممومفالطالناتحؿالسؤاؿالتالي: -

مايتركبالجإازالإضميلمضفدع؟معالرسـ.*م
المعمموندكرالمراقبلحؿالطالنات. -  تدـك

 تتلكدالمعممومفأفالدري والمعمموقدأتد تدكرذاالمطمكبكمعممو. -


 :  توظيؼ التعمـ باألقراف -2

 (كتطمبمفالطالناتالتديدنتعميماتكرقوالعمؿ.1تكزعالمعمموكرقوعمؿرقـة -

 المعمموفيذذاالمرحموإرشادمكتكجيإي.دكر -

 تتدجؿالمعممولتذليؿالصعكناتالتيقدتعترضعمميوالتعمـ. -


 تقديـ تغذية راجعة. -3
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 خطة سير الحصة الثالثة : 
 الخطوات المتبعة في تنفيذ استراتيجية التعمـ باألقراف :

فعػػوالتحصػػيؿمػػعقري ػػومتد يػػوترتيػػبجمسػػوالطالنػػاتليشػػكمف  اييػػاتمػػفادقػػرافقري ػػومرت -
 التحصيؿ.

 تإييوالجكال فسيلمتعمـنادقراف. -

تدكـالمعمـنشرحالدرسنلسمكبالحكاركالم اقشوحتىتتلكدمػفإتدػافالدري ػوالمعممػولممإػارة -
 المطمكنوكفؽالتصكراآلتي:

 عمؿ تمييد :  -0

(دكرةحياة3كت ظرإلىالشكؿرقـة011المعممو:تطمبالمعممومفالطالناتفتحالكتابص -
 الضفدع ـتسلؿالطالناتماذاتشاذدكففيالصكرة؟

 الطالنو: شاذددكرةحياةالضفدعالتيتندأنالنيضكت تإينضفدعصغير. -

 المعممو:أيفتكجدالضفادع؟ -

 الطالنو:تكجدالضفادعنالدربمفالما . -

 المعممو:ماذاي تجعففدسالنيض؟ -

 لطالنو:ي تجحيكافصغيريجتمؼعفالضفدعالنال ،يشنهالسمكويسمىأنكذ ينو.ا -

 المعممو:كـيستغرؽالنيضحتىيفدس؟ -

 الطالنو:يستغرؽالنيضحتىيفدسمفأسنكعإلى ال وأسانيع. -


 حؿ سؤاليف : -4
 تكتبالمعمموالسؤاؿالتاليعمىالسنكرة: -

 تتنعدكرةحياةالضفدع.

 المعممومفإحدلالطالناتقرا ةالسؤاؿ.تطمب -

 المعممو:ماذيتصكراتكفلحؿالسؤاؿ؟ -

 الطالنو: رسـدكرةحياةالضفدع. -

 المعممو:ذؿيكجدفيفمسطيفنرماييات؟معذكرأماكفكجكدذا. -

الطالنػػو:يكجػػدنرماييػػاتفػػيفمسػػطيففػػيم ػػاطؽمتعػػددةم إػػا:المطمػػو،كصػػفد،تػػؿالداضػػي، -
 ا،غزة.ترشيح

 

 إعطاء سؤاؿ تطبيقي : -1

 تطمبالمعممومفالطالناتحؿالسؤاؿاآلتي: -
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عممي:
 .يحاطالنيضنمادةادلنيكميف
 .إصدارذككرالضفادعصكٍتعاٍؿ 

 .تضعاد  ىالنيضفيالما كليسعمىاليانس 

المعمموندكرالمراقبلحؿالطالنات. -  تدـك

 مموقدأتد تدكرذا.تتلكدالمعممومفأفالدري والمع -

 : باألقراف ـ توظيؼ التعم -2

 تكزعالمعمموكرقوعمؿرقـة(كتطمبمفالطالناتالتديدنتعميماتكرقوالعمؿ. -

 دكرالمعمموفيذذاالمرحموإرشادمكتكجيإي. -

 تتدجؿالمعممولتذليؿالصعكناتالتيقدتعترضعمميوالتعمـ. -


 تقديـ تغذية راجعة. -3
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 الرابعالتعميمي  الموقؼ


:صؼالزكاحؼ.عنواف الدرس 
:أرنعحصص.الزمف 



 المفاىيـ الرئيسة :
يحتػػكمالػػػدرسعمػػػىالمفػػاذيـاآلتيػػػو:الزكاحػػػؼ،الجصػػايصالعامػػػو،تصػػػ يؼالزكاحػػػؼ،

رتنوالتماسيح،رتنوالسالحؼ،رتنوالحرشفيات،التكا رفيالزكاحؼ،الزكاحؼفيفمسطيف.


 : األىداؼ الرئيسة
ي نغيعمىالطالنوأفتككفقادرةعمىأف:

 تذكرالجصايصالعامولمزكاحؼ. -

 التعرؼعمىالتركيبالجارجيلمزكاحؼ. -

 تكضحطرؽالتكا رفيالزكاحؼ. -

 تص ؼالزكاحؼإلىرتب. -

 تتعرؼالت كعالحيكملنعضالزكاحؼفيفمسطيف. -


 المصادر التعميمية :
سي،أكراؽعمؿةكرقوعمؿ،كرقوعمػؿ(،مجسػماتالسنكرة،الطناشير،الكتابالمدر

لمزكاحؼكصكر.


 خطة سير الحصة األولى :
 الخطوات المتبعة في تنفيذ استراتيجية التعمـ باألقراف :

ترتيػػػبجمسػػػوالطالنػػػاتليشػػػكمف  اييػػػاتمػػػفادقػػػرافقري ػػػومرتفعػػػوالتحصػػػيؿمػػػعقري ػػػومتد يػػػو -
 التحصيؿ.

 نادقراف.تإييوالجكال فسيلمتعمـ -

المعمػػـنشػػرحالػػدرسنلسػػمكبالحػػكاركالم اقشػػوحتػػىتتلكػػدمػػفإتدػػافالدري ػػوالمعممػػولمػػدكر - تدػػـك
 المطمكبكمعمموكفؽالتصكراآلتي:

 عمؿ تمييد :  -0

، ػـتطمػبمػفالطالنػاتاإلجانػوعػف012،011المعممو:تطمبمفالطالنػاتفػتحالكتػابص -
 السؤاؿالتالي:

 (؟01(،كشكؿة1(،شكؿة1مفيالصكرشكؿةماذاتشاذد
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(أ ػكاعلمسػالحؼالنريػوكالنحريػو،1(صػكرةتمسػاح،كفػيالشػكؿة1الطالنو: شػاذدفػيالشػكؿة -
 ( شاذدصكرةحرذكف،حرنا ،سحميو.01الميااالعذنو،فيالشكؿة

 (؟02شكؿة011المعممو:ماذاتشاذديففيص -

 حّيات.الطالنو:أشاذدصكرلنعضال -
 

 حؿ سؤاؿ :  -4
 تكتبالمعمموالسؤاؿالتاليعمىالسنكرة: -

اذكرمالجصايصالعامولمزكاحؼ.
 تطمبالمعممومفإحدلالطالناتقرا ةالسؤاؿ. -

المعممو:ماذيتصكراتكفلحؿالسؤاؿ؟ -
 الطالنو: ذكرالصفاتالعامولمزكاحؼكذيكادتي: -

 .جمدذاجاؼكمغطىنحراشيؼقر يو
 إازكجافمفادطراؼجماسيوادصانع.ل 

 .الت فسنالريتيف 

 .مفذكاتالدـالنارد 

 .اإلجصابداجمي 


 إعطاء سؤاؿ تطبيقي : -1

 تطمبالمعممومفالطالناتحؿالسؤاؿالتالي: -

أماـالجاطيو:ة×((أماـاإلجانوالصحيحوكعالموضعيعالموة
 مففددافالما كمفادعدا ة(.تعمؿالحراشيؼفيالزكاحؼعمىحمايتإا 

 .)جميعالزكاحؼلإازكجافمفادطراؼجماسيوادصانعة 

 .)يتككفالدمبفيالزكاحؼمف الثحجراتناست  ا التماسيحة 

 .)تعتنرالزكاحؼمفذكاتالدـالحارة 

 .)اإلجصابفيالزكاحؼجارجية 

المعمموندكرالمراقبل -  حؿالطالنات.تدـك

 تتلكدالمعممومفأفالدري والمعمموقدأتد تدكرذاكمعممو. -


 :  توظيؼ التعمـ باألقراف -2

 تكزعالمعمموكرقوعمؿرقـة(كتطمبمفالطالناتالتديدنتعميماتكرقوالعمؿ. -

 دكرالمعمموفيذذاالمرحموإرشادمكتكجيإي. -

 قدتعترضعمميوالتعمـ.تتدجؿالمعممولتذليؿالصعكناتالتي -

 تقديـ تغذية راجعة. -3
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 خطة سير الحصة الثانية : 
 الخطوات المتبعة في تنفيذ استراتيجية التعمـ باألقراف :

ترتيػػبجمسػػوالطالنػػاتليشػػكمف  اييػػاتمػػفادقػػرافقري ػػومرتفعػػوالتحصػػيؿمػػعقري ػػومتد يػػو -
 التحصيؿ.

 تإييوالجكال فسيلمتعمـنادقراف. -

المعممونشرحالدرسنلسمكبالحكاركالم اقشوحتىتتلكدمفإتدافالدري والمعممولممإارةتدكـ -
 المطمكنوكفؽالتصكراآلتي:

 عمؿ تمييد :  -0

 المعممو:إلىكـرتنوتص ؼالزكاحؼ؟ -

الطالنو:تصػ ؼالزكاحػؼإلػىأرنػعرتػب،التماسػيح،كالسػالحؼ،كالحرشػفيات،كالدي اصػكرات -
 و.الم درض

 المعممو:اكصفيالشكؿالجارجيلمتماسيح. -

(أمتػػار،لإػػاأرجػػؿقصػػيرةكذيكلإػػا6الطالنػػو:التماسػػيححيكا ػػاتضػػجمو،يصػػؿطكلإػػاإلػػىة -
 طكيمو،كعيكفالتماسيحكفتحاتأ كفإاترتفععفنديوأجسامإا.

 المعممو:عمىماذاتتغذلالتماسيح؟ -

 كالطيكر،كالسالحؼ.الطالنو:تتغذلالتماسيحعمىادسماؾ، -

 المعممو:كيؼتتكا رالتماسيح؟ -

الطالنػػو:تضػػعالتماسػػيحنيضػػانكتجفيػػهفػػيالرمػػؿكتتركػػهحتػػىيفدػػس ػػـتحمػػؿصػػغارذافػػي -
 أفكاذإاإلىالما .

 المعممو:ذؿيكجدتماسيحفيفمسطيف؟ -

 الطالنو:ا درضتالتماسيحفيفمسطيفندايوالدرفالماضي. -


 حؿ سؤاؿ : -4
 تبالمعمموالسؤاؿالتاليعمىالسنكرة:تك -

*تكمميعفالسالحؼمفحيث:
نييوالمعيشو.-أ
التغذيو.-ب

*عمميلمايلتي:
ت تإيأصانعالسالحؼنمجالبقر يو.-أ
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 يغطيجسـالسالحؼندرعيفأحدذماظإرمكاآلجرنط ي.-ب

 

 إعطاء سؤاؿ تطبيقي : -1

 لسؤاؿالتالي:تطمبالمعممومفالطالناتحؿا -

*أكمميالفراغ:
ػػػػػػػ.كتص ؼالزكاحؼإلىػػػػػػرتب،كالتيتضـ:ػػػػػػػ،ػػػػػػػ،ػػػػػػػ،-أ
ػػػػػػػ.كػػػػػػػكتعيشالتماسيحفيالنمدافػػػػػػػكتفضؿالمساحاتالكاسعومفػػػػػػػ-ب
عضإايعيشعمىػػػػػػػ.تعيشالسالحؼفيػػػػػػػكم إامايعيشفيػػػػػػػكن-ج

المعمموندكرالمراقبلحؿالطالنات. -  تدـك

 تتلكدالمعممومفأفالدري والمعمموقدأتد تدكرذاكمعممو. -


 :  توظيؼ التعمـ باألقراف -2

 تكزعالمعمموكرقوعمؿرقـة(كتطمبمفالطالناتالتديدنتعميماتكرقوالعمؿ. -

 رشادمكتكجيإي.دكرالمعمموفيذذاالمرحموإ -

 تتدجؿالمعممولتذليؿالصعكناتالتيقدتعترضعمميوالتعمـ. -



 تقديـ تغذية راجعة. -3
 

 خطة سير الحصة الثالثة : 
 الخطوات المتبعة في تنفيذ استراتيجية التعمـ باألقراف :

يػػػوترتيػػػبجمسػػػوالطالنػػػاتليشػػػكمف  اييػػػاتمػػػفادقػػػرافقري ػػػومرتفعػػػوالتحصػػػيؿمػػػعقري ػػػومتد  -
 التحصيؿ.

 تإييوالجكال فسيلمتعمـنادقراف. -

المعممػونشػرحالػدرسنلسػمكبالحػكاركالم اقشػوحتػىتتلكػدمػفإتدػافالدري ػوالمعممػولممإػارة - تدـك
 المطمكنوكفؽالتصكراآلتي:

 عمؿ تمييد :  -0

 المعممو:اذكرمأقساـرتنوالحرشفيات. -

 ترتنتيفذماالسحاليكالحّيات.الطالنو:تدسـرتنوالحرشفياتإلىتح -

 المعممو:أيفتعيشالسحالي؟ -

الطالنو:يعيشمعظـالسحاليعمىادرضكنعضإايعيشفكؽادشجار،كالدميؿم إايعيشفي -
 الما .

 المعممو:عمىماذاتتغذلالسحالي. -
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تػات،كنعضػإاالطالنو:تتغذلمعظػـالسػحاليعمػىالحشػراتكالديػدافكنعضػإايتغػذلعمػىال نا -
 يفترسالحيكا اتكالفيرافكالطيكركالضفادع.

 المعممو:تكمميعفالشكؿالجارجيلمسحاليةالتركيبالجارجي(. -

الطالنػػػػو:نعػػػػضالسػػػػحاليلإػػػػازكجػػػػافمػػػػفادطػػػػراؼكيحمػػػػؿكػػػػؿم إمػػػػاادصػػػػانعالتػػػػيت تإػػػػي -
 كمايكجدلإاذيؿ.نالمجالب،كنعضإاليسلإاأطراؼ،كيكجدلمعظـالسحاليجفكفمتحركو،

 المعممو:كيؼتتكا رالسحالي؟ -

 الطالنو:تتكا رمعظـالسحالينالنيض،كالدميؿم إانياضكلكد. -

 المعممو:اذكرمأم موعمىالسحالي. -

 الطالنو:مفادم موعمىالسحالي:الضب،كالحرنا ،كالحرذكف. -


 حؿ سؤاؿ : -4
 كرة:تكتبالمعمموالسؤاؿالتاليعمىالسن -

 صفيالتركيبالجارجيلمحّيات.

 تطمبالمعممومفإحدلالطالناتقرا ةالسؤاؿ. -

 المعممو:ماذيتصكراتكفلحؿالسؤاؿ؟ -

الطالنػػػو: كصػػػؼالشػػػكؿالجػػػارجيلمحّيػػػاتكػػػاآلتي:الحّيػػػاتعديمػػػوادرجػػػؿ،أجسػػػامإاطكيمػػػو -
 كرفيعو،يغطيجسمإاحراشيؼ.

 

 إعطاء سؤاؿ تطبيقي : -1

 معممومفالطالناتأفتجيبعفالسؤاؿاآلتي:تطمبال -

تكمميعفالحّياتمفحيث:
 .طريدوالحركو 

 .التغذيو 

 .حاسوالسمع 

 .حاسوالنصر 

 .حاسوالشـ 

 .اال سالخ 

المعمموندكرالمراقبلحؿالطالنات. -  تدـك

 تتلكدالمعممومفأفالدري والمعمموقدأتد تدكرذاالمطمكب. -
 

 : األقراف بـ توظيؼ التعم -2

 تكزعالمعمموكرقوعمؿرقـة(كتطمبمفالطالناتالتديدنتعميماتكرقوالعمؿ. -

 دكرالمعمموفيذذاالمرحموإرشادمكتكجيإي. -
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 تتدجؿالمعممولتذليؿالصعكناتالتيقدتعترضعمميوالتعمـ. -

 تقديـ تغذية راجعة. -3
 ورقة عمؿ رقـ )  (.تكرر المعممة نفس التوظيؼ السابؽ عند إعطاء  -4
 

 خطة سير الحصة الرابع : 
 الخطوات المتبعة في تنفيذ استراتيجية التعمـ باألقراف :

ترتيػػبجمسػػوالطالنػػاتليشػػكمف  اييػػاتمػػفادقػػرافقري ػػومرتفعػػوالتحصػػيؿمػػعقري ػػومتد يػػو -
 التحصيؿ.

 تإييوالجكال فسيلمتعمـنادقراف. -

الحكاركالم اقشوحتىتتلكدمفإتدافالدري والمعممولممإارةتدكـالمعممونشرحالدرسنلسمكب -
 المطمكنوكفؽالتصكراآلتي:

 عمؿ تمييد :  -0

 المعممو:اشرحيعمميوالتكا رفيالزكاحؼ. -

الطالنو:اإلجصابفيالزكاحؼداجمي،كتحدثعمميواإلجصابقنػؿتكػكفالدشػرةالجارجيػو -
ركػػهدكفع ايػػو،يفدػػسالنػػيضعػػفصػػغارتشػػنهادنػػكيفلمنيضػػو،تضػػعالزكاحػػؼنيضػػإاكتت

 كالدميؿمفالزكاحؼيفدسنيضإاداجؿالجسـ ـتمدالصغار.

  ـأجينيعفادسيموالتاليو:015(صفحو00المعممو:ا ظرمالشكؿة -

 المعممو:ماادغشيوالمحيطونالج يف؟ -

 الطالنو:ادغشيوالمحيطونالج يفذي -

 اأذميوالدشرةالمحيطونالنيضو؟المعممو:م -

 الطالنو: -

 المعممو:ماأذميوالمحلمج يف؟ -

 الطالنو: -

 المعممو:مااسـالغشا الذميحيطنالج يفمناشرة؟ -



 حؿ سؤاؿ : -4
 تكتبالمعمموالسؤاؿالتاليعمىالسنكرة: -

 ارسميمدطعفينيضوالزكاحؼمعكتانوالنيا اتعمىالرسـ.

 ممومفإحدلالطالناتقرا ةالسؤاؿ.تطمبالمع -

 المعممو:ماذيتصكراتكفلحؿالسؤاؿ؟ -
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 الطالنو: -

 

 إعطاء سؤاؿ تطبيقي : -1

 تطمبالمعممومفالطالناتذكرأ كاعالزكاحؼالمكجكدةفيفمسطيف. -

المعمموندكرالمراقبلحؿالطالنات. -  تدـك

 كرذاالمطمكبكمعممو.تتلكدالمعممومفأفالدري والمعمموقدأتد تد -

 

 : باألقراف ـ توظيؼ التعم -2

 تكزعالمعمموكرقوعمؿرقـة(كتطمبمفالطالناتالتديدنتعميماتكرقوالعمؿ. -

 دكرالمعمموفيذذاالمرحموإرشادمكتكجيإي. -

 تتدجؿالمعممولتذليؿالصعكناتالتيقدتعترضعمميوالتعمـ. -


 تقديـ تغذية راجعة. -3
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 الخامسقؼ التعميمي المو 


:صؼالطيكر.عنواف الدرس 
حصص.1:الزمف 


 المفاىيـ الرئيسة :

يحتػػكمالػػدرسعمػػىالمفػػاذيـاآلتيػػو:الطيػػكر،الجصػػايصالعامػػولمطيػػكر،التكيػػؼ،طػػرؽ
التغذيو،التكػا ر،التركيػبالػداجميلمطيػكر،ادذميػوالنيييػوكاالقتصػاديولمطيػكر،أ ػكاعالطيػكرفػي

ف.فمسطي


 األىداؼ الرئيسة :
يتكقعمفالطالنونعدالمركرنإذاالمكقؼالتعميميأفتككفقادرةعمىأف:

 تذكرالجصايصالعامولمطيكر. -

 تكضحمدلتكيؼأجسامإامفحيثالشكؿكالتركيبلمطيراف. -

 تشرحطرؽتغذيتإاكتكا رذا. -

 ت شّرحطايرانلتتعرؼتركينهالداجمي. -

 ؼمعالنييوكسمكؾذجرتإامفمكافآلجر.تكضحقدرتإالمتكي -

 تذكرادذميوالنيييوكاالقتصاديولمطيكر. -

 تتعرؼنعضأ كاعالطيكرفيفمسطيف. -



 المصادر التعميمية :
السنكرة،الطناشيرالممكف،الكتابالمدرسي،ريشطيػكر،حمامػو،أكراؽعمػؿةكرقػوعمػؿ

(.1،كرقوعمؿ2،كرقوعمؿ0


 ة األولى :خطة سير الحص
 الخطوات المتبعة في تنفيذ استراتيجية التعمـ باألقراف :

ترتيػػبجمسػػوالطالنػػاتليشػػكمف  اييػػاتمػػفادقػػرافقري ػػومرتفعػػوالتحصػػيؿمػػعقري ػػومتد يػػو -
 التحصيؿ.

 تإييوالجكال فسيلمتعمـنادقراف. -
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فالدري ػوالمعممػولممإػارةتدكـالمعمـنشرحالدرسنلسمكبالحكاركالم اقشوحتىتتلكدمػفإتدػا -
 المطمكنوكفؽالتصكراآلتي:

 عمؿ تمييد :  -0

 المعممو:نماذاتتميزالطيكرعفغيرذامفالكاي اتالحيو. -

 الطالنو:تتميزالطيكرعفغيرذامفالكاي اتالحيونكجكدالريشالذميغطيجسمإا. -

 المعممو:كـطرؼيكجدلمطيكر. -

رزكجػافمػفادطػراؼ،زكجمػفادطػراؼالجمديػوةادرجػؿ(تسػتجدـفػيالطالنو:يكجػدلمطيػك -
 المشيأكلمإنكطأكالكقكؼ،كزكجمفادطراؼادماميوكذيتحكرتإلىأج حو.

 المعممو:ماذيطرؽالتكا رفيالطيكر؟ -

 الطالنو:تتكا رالطيكرنكضعالنيض. -

 

 حؿ سؤاؿ : -4
(الشػكؿالعػاـلمػريشكص0لمشػاذدةالشػكؿة011تػابصتطمبالمعممومفالطالنػاتفػتحالك -

(لمشػػاذدةم ػػاقيركأرجػػؿالطيػػكركمدطػػعفػػيعظػػـالطيػػكر1(،الشػػكؿة2لمشػػاذدةالشػػكؿة011
 كتركيبالج اح.

 المعممو:اذكرمالجصايصالعامولمطيكر. -

 تتميزالطيكرنلفجسمإامغطىنالريش.-0الطالنو: -

الحار.تعتنرمفذكاتالدـ-2
لإازكجيفمفادطراؼ،أطراؼأماميػوتحػكرتإلػىأج حػوكطرفػافجمفيػافكذػي-1

ادرجؿ.
تحكرالفـإلىم اقيرمجتمفوادشكاؿ.-1
اإلجصابفيإاداجمي.-5
تمتمؾحكاسحادة.-3

 

 إعطاء سؤاؿ تطبيقي : -1

 تكتبالمعمموالسؤاؿالتاليعمىالسنكرة: -

عمميلمايلتي:
 .تعدالطيكرمفذكاتالدـالحار 

 .تتحكرادطراؼادماميوإلىأج حو 

 .يتحكرالفـإلىم اقير 

 .يعتنرالجفاشمفال ديياتكليسمفالطيكرنالرغـمفأ هيطير 
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المعمموندكرالمراقبلحؿالطالنات. -  تدـك

 .حّمتالسؤاؿحالنصحيحانتتلكدالمعممومفأفالدري والمعمموقد -


 توظيؼ التعمـ باألقراف : -2

 تكزعالمعمموكرقوعمؿرقـة(كتطمبمفالطالناتالتديدنتعميماتكرقوالعمؿ. -

 دكرالمعمموفيذذاالمرحموإرشادمكتكجيإي. -

 تتدجؿالمعممولتذليؿالصعكناتالتيقدتعترضعمميوالتعمـ. -



 تقديـ تغذية راجعة. -3
 

 خطة سير الحصة الثانية : 
 وات المتبعة في تنفيذ استراتيجية التعمـ باألقراف :الخط

ترتيػػبجمسػػوالطالنػػاتليشػػكمف  اييػػاتمػػفادقػػرافقري ػػومرتفعػػوالتحصػػيؿمػػعقري ػػومتد يػػو -
 التحصيؿ.

 تإييوالجكال فسيلمتعمـنادقراف. -

ممولممإارةتدكـالمعممونشرحالدرسنلسمكبالحكاركالم اقشوحتىتتلكدمفإتدافالدري والمع -
 المطمكنوكفؽالتصكراآلتي:

 عمؿ تمييد : -0

 المعممو:كضحيمدلتكيؼأجساـالطيكرلمطيرافمفال احيوالتركينيوكالفسيكلكجيو. -

 الطالنو:تشمؿذذاالتكيفاتادمكراآلتيو: -

 .ك رةالتجاكيؼفيعظامإا
 . اجتفا نعضادعضا 

 .كجكدجإازت فسيذككفا ةعاليو 

 .تضعاإل اثالنيضجارججسمإا 

 .كجكدادج حو 

المعممو:تمتمؾالطيكرتكيفاتمجتمفولتتمكفمفالحصػكؿعمػىالغػذا ،كضػحينعػضذػذا -
 التكيفات.

الطالنػػو:ذ ػػاؾالعديػػدمػػفالتكيفػػاتالتػػيتمكػػفالطػػايرمػػفالحصػػكؿعمػػىالغػػذا كيظإػػرذػػذا -
مإػػاممػػايمك إػػامػػفالحصػػكؿعمػػىالغػػذا فػػيادمػػركاضػػحانفػػيتنػػايفأشػػكاؿم اقيرذػػا،كأرج

 النيياتالمجتمفوالتيتعيشفيإا.
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 حؿ سؤاؿ : -4
 تكتبالمعمموالسؤاؿالتاليعمىالسنكرة: -

عمميلمايلتي:
o .ك رةالتجاكيؼفيعظاـالطيكر 

o . اجتفا نعضادعضا 

o .تضعاإل اثالنيضجارججسمإا 

o .كجكدادج حو
 

 ي :إعطاء سؤاؿ تطبيق -1

تطمبالمعممومفالطالناتأفتص ؼالتكيفاتفيالطيكرإلىتكيفاتلإاعالقونجفػوالػكزف -
 كأجرللإاعالقونزيادةالدكة.

المعمموندكرالمراقبلحؿالطالنات. -  تدـك

 تتلكدالمعممومفأفالدري والمعمموقدأتد تدكرذاكمعممو. -


 :  توظيؼ التعمـ باألقراف -2

 موكرقوعمؿرقـة(كتطمبمفالطالناتالتديدنتعميماتكرقوالعمؿ.تكزعالمعم -

 دكرالمعمموفيذذاالمرحموإرشادمكتكجيإي. -

 تتدجؿالمعممولتذليؿالصعكناتالتيقدتعترضعمميوالتعمـ. -


 تقديـ تغذية راجعة. -3
 

 خطة سير الحصة الثالثة : 
 عمـ باألقراف :الخطوات المتبعة في تنفيذ استراتيجية الت

ترتيػػبجمسػػوالطالنػػاتليشػػكمف  اييػػاتمػػفادقػػرافقري ػػومرتفعػػوالتحصػػيؿمػػعقري ػػومتد يػػو -
 التحصيؿ.

 تإييوالجكال فسيلمتعمـنادقراف. -

تدكـالمعممونشرحالدرسنلسمكبالحكاركالم اقشوحتىتتلكدمفإتدافالدري والمعممولممإارة -
 تي:المطمكنوكفؽالتصكراآل

 عمؿ تمييد :  -0

 المعممو:كضحي ال ومفأ ماطالتكافؿاالجتماعيع دالطيكر. -

 الطالنو:مفأ ماطالتكافؿاالجتماعيع دالطيكر: -

 .تتجمعالطيكرمعانفيالشتا كالميؿالناردلممحافظوعمىحرارةجسمإا
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 .زعوالطيكرفيالدفاععفأعشاشإا  

 غار.ن ا ادعشاشكرعايوالص 

 المعممو:ني يادذميواالقتصاديولمطيكر. -

 الطالنو:لمطيكرأذميوكنيرةمفال احيتيفالنيييوكاالقتصاديوم إا: -

 .تضفيالطيكرجماالنجاصوعمىالطنيعيو
 .تساعدفي دؿحنكبالمداح 

 .تتغذلعمىالحشرات 

 .يتـاالستفادةمفريشإا 

 لصيد.يستجدـالنعضم إام ؿالصدرفيا 

 .تعدمصدرانغذاييانلإل ساف 

 المعممو:اذكرمنعضأ كاعالطيكرالتيتتكاجدفيالنييوالفمسطي يو. -

يكجػدفػيفمسػطيفأ كاعػدمتعػددةمػفالطيػكرالمسػتكط وكذ ػاؾطيػكرمإػاجرةم إػا:الطالنو: -
،النػكـ،الإدذػد،ال كرس،العدناف،ال سكرالمصريو،الػكركارادكركنػي،المدمػؽادنػيض،الشػ ار

 الس ك ك،ال سرادسمر.


 ( تشريح الحمامة :0تنفيذ نشاط ) -4
نتشػػػريححمامػػػوناسػػػتجداـحػػػكضتشػػػريحكأدكاتتشػػػريحكقفػػػازات،أمػػػاـالطالنػػػات - المعممػػػو:تدػػػـك

 كتطمبم إـالتعرؼعمىالتركيبالداجميلمحمامو.

تتعػرؼعمػىأجػزا الحمامػوالداجميػوأف002الطالناتاالسػتعا ونالكتػابصتطمبالمعممومف -
 كالتعرؼعمىأجزا الجإازالإضميلمحمامو.

 

 إعطاء سؤاؿ تطبيقي : -1

 رسـالجإازالإضميلمحمامومعكتانوالنيا اتعمىالرسـ.تطمبالمعممومفالطالنات -

المعمموندكرالمراقبلحؿالطالنات. -  تدـك

 دكرذاكمعممو.دأتد تتتلكدالمعممومفأفالدري والمعمموق -
 

 : باألقراف ـ توظيؼ التعم -2

 تكزعالمعمموكرقوعمؿرقـة(كتطمبمفالطالناتالتديدنتعميماتكرقوالعمؿ. -

 دكرالمعمموفيذذاالمرحموإرشادمكتكجيإي. -

 تتدجؿالمعممولتذليؿالصعكناتالتيقدتعترضعمميوالتعمـ. -
 

 تقديـ تغذية راجعة. -3
 

 تكرر المعممة نفس التوظيؼ السابؽ عند إعطاء ورقة عمؿ رقـ )  (. -4
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 السادسالموقؼ التعميمي 


:ال دييات.عنواف الدرس 
حصص.1:الزمف 


 المفاىيـ الرئيسة :

يحتػػػكمالػػػػدرسعمػػػػىالمفػػػػاذيـاآلتيػػػػو:ال ػػػدييات،الجصػػػػايصالعامػػػػولم ػػػػدييات،تصػػػػ يؼ
الكيسػػػػيو،ال ػػػديياتالمشػػػػيميو،ادذميػػػػواالقتصػػػػاديوكالنيييػػػػوال ػػػدييات،ال ػػػػديياتادكليػػػػو،ال ػػػػدييات

لم دييات،التل يراتاإليجانيو،التل يراتالسمنيو،نعضأ كاعال ديياتفيفمسطيف.


 األىداؼ الرئيسة :
ي نغيعمىالطالنوفي إايوالتعمـأفتككفقادرةعمىأف:

 تذكرالجصايصالعامولم دييات. -

 تإلىأقسامإاالرييسو.تص يؼال دييا -

 تص ؼأ كاعالتكيفاتلدلال ديياتلمعيشفيالنيياتالمجتمفوكالحصكؿعمىالغذا . -

 تتعرؼأ ماطالسمكؾاالجتماعيكالتزاكجع دال دييات. -

 تتعرؼنعضأ كاعال ديياتفيفمسطيف. -



 المصادر التعميمية :
رسي،صكرلنعضال دييات.السنكرة،الطناشيرالممكفلمتكضيح،الكتابالمد



 خطة سير الحصة األولى :
 الخطوات المتبعة في تنفيذ استراتيجية التعمـ باألقراف :

ترتيػػبجمسػػوالطالنػػاتليشػػكمف  اييػػاتمػػفادقػػرافقري ػػومرتفعػػوالتحصػػيؿمػػعقري ػػومتد يػػو -
 التحصيؿ.

 تإييوالجكال فسيلمتعمـنادقراف. -

كبالحكاركالم اقشوحتىتتلكدمػفإتدػافالدري ػوالمعممػولممإػارةتدكـالمعمـنشرحالدرسنلسم -
 المطمكنوكفؽالتصكراآلتي:

 عمؿ تمييد :  -0

 المعممو:ماالمدصكدنال دييات؟ -
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 الطالنو:ذيحيكا اتتمدكترضعصغارذاالمنف. -

رةأ كاعإػا،المعممو:تشترؾال ديياتفيك يػرمػفالجصػايصالتػيتجمػعني إػانػالرغـمػفك ػ -
 فماذذاالجصايص؟

فرازالحميب.الطالنو: -  *تمتمؾغددانلن يوتدكـنإ تاجكاا

*تتكا رمعظـال ديياتنالكالدة.
*تعتنرمفذكاتالدـالحار.
*تمتمؾأس ا اننلشكاؿكأحجاـكأعدادمجتمفو.
*تمتمؾجإازانت فسيانمتطكران.
*لم ديياتكميتافمتطكرتاف.
 *تمتمؾدماغانمتطكران.

 

 حؿ سؤاؿ : -4
 لمشاذدةصكرنعضال دييات.001تطمبالمعممومفالطالناتفتحالكتابص -

المعممو:تمتمؾال ديياتك يرانمفالكسػايؿلممحافظػوعمػىدرجػوحػرارة انتػو،اذكػرمم ػؿذػذا -
 الكسايؿ؟

 عمىدرجوحرارةجسمإا انتو:الطالنو:مفالكسايؿالتيتمتمكإاال ديياتلممحافظو -

*كجكدالشعرأكالفرك.
*كجكدطندومفالدذفتحتالجمد.
*كجكدالغددالعرقيو.
*نعضإايستمديفيالما أكتتمرغفيالكحؿ.
*نعضإايجعؿفمإامفتكحانمعجركجالمساف.

 
 إعطاء سؤاؿ تطبيقي : -1

 كرة:تكتبالمعمموالسؤاؿالتاليعمىالسن -

عمميلمايلتي:
 .يغطيجسـنعضال ديياتنالفركأكالشعر 

 .كجكدطندومفالدذفتحتالجمد 

 .كجكدغددعرقيو 

 . يستمديفرسال إرفيالما 

 .يندىفـالكمبمفتكحانكيتدلىلسا هجارجالفـ 
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المعمموندكرالمراقبلحؿالطالنات. -  تدـك

 قدحّمتالسؤاؿحالنصحيحان.تتلكدالمعممومفأفالدري والمعممو -



 توظيؼ التعمـ باألقراف : -2

 تكزعالمعمموكرقوعمؿرقـة(كتطمبمفالطالناتالتديدنتعميماتكرقوالعمؿ. -

 دكرالمعمموفيذذاالمرحموإرشادمكتكجيإي. -

 تتدجؿالمعممولتذليؿالصعكناتالتيقدتعترضعمميوالتعمـ. -
 

 .تقديـ تغذية راجعة -3


 خطة سير الحصة الثانية : 
 الخطوات المتبعة في تنفيذ استراتيجية التعمـ باألقراف :

ترتيػػبجمسػػوالطالنػػاتليشػػكمف  اييػػاتمػػفادقػػرافقري ػػومرتفعػػوالتحصػػيؿمػػعقري ػػومتد يػػو -
 التحصيؿ.

 تإييوالجكال فسيلمتعمـنادقراف. -

حتىتتلكدمفإتدافالدري والمعممولممإارةتدكـالمعممونشرحالدرسنلسمكبالحكاركالم اقشو -
 المطمكنوكفؽالتصكراآلتي:

 عمؿ تمييد : -0

 المعممو:تصؼال ديياتمفحيثطرؽتكا رذاإلىتحتصفكؼاذكرمذذاالتص يفات. -

 الطالنو:تص ؼال ديياتإلى: -

 .ال ديياتادكليو
 .ال ديياتالكيسيو 

 .ال ديياتالمشيميو 


 ؤاؿ :حؿ س -4
 تكتبالمعمموسؤاؿعمىالسنكرة: -

اذكرمطرؽالتكا رفيال ديياتمعذكرم اؿلكؿطريدو.
المعمموندكرالمراقبلحؿالطالنات. -  تدـك

تتلكدالمعممومفأفالدري والمعمموقدأتد تدكرذاكمعممو. -


 إعطاء سؤاؿ تطبيقي : -1

 المعممو:عممياآلتي: -

 ال ديياتنالرغـمفتكا رانالنيض.يص ؼالنالتينكسضمف
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 .يحمؿحيكافالك غرصغيرافيالكيسالمكجكدفيالم طدوالنط يو 

 .يتصؿالج يفنالرحـنكساطوالمشيموفيال ديياتالمشيميو 

المعمموندكرالمراقبلحؿالطالنات. -  تدـك

 تتلكدالمعممومفأفالدري والمعمموقدأتد تدكرذاكمعممو. -
 

 :  وظيؼ التعمـ باألقرافت -2

 تكزعالمعمموكرقوعمؿرقـة(كتطمبمفالطالناتالتديدنتعميماتكرقوالعمؿ. -

 دكرالمعمموفيذذاالمرحموإرشادمكتكجيإي. -

 تتدجؿالمعممولتذليؿالصعكناتالتيقدتعترضعمميوالتعمـ. -


 خطة سير الحصة الثالثة : 

 راتيجية التعمـ باألقراف :الخطوات المتبعة في تنفيذ است
ترتيػػبجمسػػوالطالنػػاتليشػػكمف  اييػػاتمػػفادقػػرافقري ػػومرتفعػػوالتحصػػيؿمػػعقري ػػومتد يػػو -

 التحصيؿ.

 تإييوالجكال فسيلمتعمـنادقراف. -

تدكـالمعممونشرحالدرسنلسمكبالحكاركالم اقشوحتىتتلكدمفإتدافالدري والمعممولممإارة -
 التصكراآلتي:المطمكنوكفؽ

 عمؿ تمييد :  -0

 ص فيال ديياتالمشيميوإلىرتبرييسو.المعممو: -

 تص ؼال ديياتالمشيميوإلىا  اعشررتنوكاآلتي:الطالنو: -

عديموادس اف-1الجفاشيات-2آكالتالحشرات-0
المكاحـ-3ادر نيات-5الدكارض-1
ياتادصانعزكج-1الجيال يات-1الحيتا يات-6

 الرييسات-02جرطكميات-00فردياتادصانع-01

 اذكرمادذميواالقتصاديوكالنيييولم دييات.المعممو: -

 أكالن:التل يراتاإليجانيوكتشمؿ:الطالنو: -

 .تشكؿمصدرانغذاييانلم ديياتالالحمو 

 .نعضإايتغذلعمىكمياتكنيرةمفالحشرات 

  ساف.نعضإايعتنرغذا لإل 

 .نعضإايددـالعكفلإل ساففيالعديدمفالمجاالتالحياتيو 

  ا يان:التل يراتالسمنيو:
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 .نعضال ديياتت دؿادمراضلمحيكافكاإل ساف 

 .تالفإا  نعضال ديياتتعمؿعمىتدميرالمحاصيؿالزراعيوكاا



 حؿ سؤاؿ : -4
 تكتبالمعمموسؤاؿعمىالسنكرة: -

اآلتيومفحيثالشكؿكالتغذيوكالنييو:قار ينيفال دييات
 *ال ديياتالماييو*الكاحـ*الجفاش

المعمموندكرالمراقبلحؿالطالنات. -  تدـك

 تتلكدالمعممومفأفالدري والمعمموقدأتد تدكرذاكمعممو. -

 

 إعطاء سؤاؿ تطبيقي : -1

 نعضأ كاعال ديياتفيالنييوالفمسطي يو.أفتعددتطمبالمعممومفالطالنات -

المعمموندكرالمراقبلحؿالطالنات. -  تدـك

 دكرذا.تتلكدالمعممومفأفالدري والمعمموقدأتد ت -
 

 : باألقراف ـ توظيؼ التعم -2

 تكزعالمعمموكرقوعمؿرقـة(كتطمبمفالطالناتالتديدنتعميماتكرقوالعمؿ. -

 االمرحموإرشادمكتكجيإي.دكرالمعمموفيذذ -

 تتدجؿالمعممولتذليؿالصعكناتالتيقدتعترضعمميوالتعمـ. -
 

 تقديـ تغذية راجعة. -3



 211 

 ( 0ورقة عمؿ رقـ )


 اليدؼ العاـ :
 تعمؿعمىتحسيفمستكلالتحصيؿ. -

 تعمؿعمىتحسيفاالتجاا حكمنحثادحيا . -

 تعمؿعمىتحسيفال دونال فس. -


 التعميمات :

 رالدري والمعمموشرحكتكضيحادسيمولمدري والمتعممولمدري والمتعممو.دك -

 تتشاكرالدري والمعمموكالدري والمتعمموكتت اقشافلحؿادسيموالتاليو. -

 تجيبالدري والمعمموعفأماستفسارلدلالدري والمتعممو. -


 األسئمة :

 السؤاؿ األوؿ : ما المقصود باآلتي :
 إرم.الحنؿالظ -

 الحنؿالعصني. -

 الشدكؽالجيشكميو. -


 السؤاؿ الثاني :

 اكجدمأقساـالحنميات. -0

تتميزأجساـالفدارياتنكجكدحنؿشككي،يمتدلسماـحتىندايوالدماغ،كي درجتحتإافرعاف -2
 أساسياففماذما؟

 تضـالفدارياتالفكيوجمسوصفكؼفماذذاالصفكؼ؟ -1
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 طة المفاىيمية اآلتية :السؤاؿ الثالث : أكممي الخري









 الحبميات

 

 

 تسمى

 

 

 مفأم متإػا

 

 تشمؿ

 تقسـ إلى   
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 ( 4ورقة عمؿ رقـ )


 التعميمات :
 دكرالدري و. -


 األسئمة :

 أكممي الفراغ :السؤاؿ األوؿ : 
 ادسماؾحيكا اتػػػػػػػماييوتت فسنكساطوػػػػػػػ،يغطيجمدذاػػػػػػػكقمنإايتككفمفػػػػػػػ. -

 ػػػػػ.تص ؼادسماؾ كعافأسماؾػػػػػػػكأسماؾػػ -

 ادسماؾالغضركفيوحيكا اتػػػػػػػ،تسنحننط فيػػػػػػػ. -

 مفأم موادسماؾالغضركفيوػػػػػػػكأسماؾػػػػػػػ. -


 تمتاز األسماؾ الغضروفية بعدة خصائص منيا : السؤاؿ الثاني :

0-  

2-  

1-  
1-  
5-  


 أكممي الفراغ :السؤاؿ الثالث : 

 نعضإاإلىػػػػػػػ،كيزفػػػػػػػط انزتعدأسماؾالدرشمفادسماؾػػػػػػػ،يصؿطكؿ -

 مفادم موعمىأسماؾالدرشػػػػػػػ،ػػػػػػػ. -

 جميعأسماؾالدرشػػػػػػػناست  ا الدرشػػػػػػػالذميتغذلعمىػػػػػػػ. -

 لػػػػػػػػ.تجتمؼالشفتي ياتعفأسماؾالدرشنػػػػػػػػ،ػػػػػػػ،جسمإاػػػػػػػمفمطح،ذيمإايشنهػػػػػػػيستجدـ -

 لمشفتي ياتزكايدعمىجا نيالفـتستجدمإالتكجيهػػػػػػػداجؿػػػػػػػ. -
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 ( 1ورقة عمؿ رقـ )


 األسئمة :
 أكممي الفراغ :السؤاؿ األوؿ : 

 ػػػػػػػػ.كيتككفالإيكؿالعظميفيادسماؾالعظميومفػػػػػػػػ -

 ػػػػػػػػ.كػػػػػػػػكػػػػالجسـفيادسماؾالعظميومدسـإلى الثم اطؽذيػػػػ -

 تمتمؾادسماؾالعظميوػػػػػػػػتمك إامفالغكصفيالما عمىأعماؽمجتمفو. -

 الجطافالحسيافتمكفالسمكومفتحديدػػػػػػػػ. -

 تعيشادسماؾالعظميوفيالميااػػػػػػػػ،ػػػػػػػػأكفيػػػػػػػ. -


 واألسماؾ العظمية مف حيث :قارني بيف األسماؾ الغضروفية  السؤاؿ الثاني :

 األسماؾ العظمية األسماؾ الغضروفية وجو المقارنة
 كعالإيكؿ

كجكدادس اف
الحجـ

 كعالدشكر


 عممي لما يأتي :السؤاؿ الثالث : 
 تمتمؾادسماؾالعظميوغددانفيجمدذاتفرزمادةمجاطيو. -

 جسـادسماؾالعظميوا سيانيالشكؿ. -

 ا وعكـذكاييولسسماؾالعظميو.كجكدم -
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 ( 2ورقة عمؿ رقـ )


 األسئمة :
 أكممي الفراغ :السؤاؿ األوؿ : 

 ذ اؾ ال وأ ماطتكا رفيادسماؾادكؿػػػػػػػػكال ا يػػػػػػػػكال الثػػػػػػػػ. -

يييصػؿتضعادسػماؾالعظميػوالتػيتعػيشفػيالنحػارأعػدادانػػػػػػػػػمػفالنػيضفػيالكسػطالمػا -
 إلىػػػػػػػػفينعضاد كاع.

 يفدسالنيضنعدػػػػػػػػفينعضاد كاع،أكعدةػػػػػػػػفيأ كاعأجرل. -

 يكجدفيفمسطيفػػػػػػػػ كعانمفالسمؾ. -

لػػػىأسػػػماؾػػػػػػػػػػػتعػػػيشفػػػيالنحػػػركتدسػػػـادسػػػماؾفػػػيفمسػػػطيفإلػػػىأسػػػماؾػػػػػػػػػػػم ػػػؿػػػػػػػػػػػ - ػػػػػػػػػػػ،كاا
 ػػػػػػػػ.ك ؿػػػػػػػػالمتكسطم


 عممي لما يأتي : السؤاؿ الثاني :

 تضعادسماؾالعظميوأعدادانكنيرةمفالنيض. -

 تحفظذككرأسماؾالنمطينيضإاالمجصبنفمإاحتىيفدس. -

 

 اشرحي عممية التكاثر في األسماؾ العظمية السؤاؿ الثالث : 
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 ( 3ورقة عمؿ رقـ )


 األسئمة :
 ممي الفراغ :أكالسؤاؿ األوؿ : 

 تت فسالنرمايياتعفطريؽػػػػػػػػأكػػػػػػػػ. -

 ػػػػػػػػكغالنانمايككفػػػػػػػػ.كجمدالنرمايياتػػػػػػػػ -

 يتككفالدمبفيالنرمايياتالنالغومفػػػػػػػػحجرات. -

 ػػػػػػػػ.كػػػػػػػػكتص ؼالنرمايياتإلى الثرتبذيػػػػػػػػ -

 ػػػػػػػػكتضعنيضإافيػػػػػػػػأكالم اطؽػػػػػػػػجدانعمىاليانسو.اإلجصابفيالنرماييات -


 السؤاؿ الثاني :

 *كيؼتفرقينيفكؿمف:

 الضفادع. -

 العالجـ. -

 *اذكرمأم مولكؿمف:

 نرمايياتعديموادطراؼ. -

 نرمايياتمذ نو. -

 نرمايياتعديموالذيؿ. -

 

 اد البالغة في البرمائيات مف حيث :قارني بيف اليرقة واألفر السؤاؿ الثالث : 
 األفراد البالغة اليرقة وجو المقارنة

الت فس
الحركو
التغذيو
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 ( 4ورقة عمؿ رقـ )


 األسئمة :
السؤاؿ األوؿ : 

قار ينيفادطراؼادماميوكادطراؼالجمفيولمضفدع.*
 ادطراؼادماميو: -


 
 ادطراؼالجمفيو: -

الجإازالإضميلمضفدع.*اذكرمأجزا 



 عممي لما يأتي : السؤاؿ الثاني :
 تعتنرالضفادعمفالنرماييات. -

 كجكدأغشيونيفأصانعالضفدعالجمفيو. -

 ادطراؼالجمفيوفيالضفدعأطكؿمفادطراؼادماميو. -


 السؤاؿ الثالث : اذكري خطوات تشريح الضفدع مع الشرح. 
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 ( 5ورقة عمؿ رقـ )


 :األسئمة 
 السؤاؿ األوؿ : تتبعي دورة حياة الضفدع.









 أكممي الفراغ : السؤاؿ الثاني :
 تندأذككرالضفادعفيندايوػػػػػػػػنإصدارػػػػػػػػعاٍؿيسمىػػػػػػػػالضفادع. -

 يدؿالصكتعمىأفذككرالضفادعكاا ا إااجتمعتلػػػػػػػػػ. -

 نمادةػػػػػػػػتفرزذاػػػػػػػػجاصوفيجدارق اةالمنيض.تضعأ  ىالضفدعالنيضفيػػػػػػػػمحاطان -

 ي تف ادلنيكميفنمجردمالمسوالنيضػػػػػػػػ. -

 يحدثاإلجصابفيالضفدعػػػػػػػػفتتككفػػػػػػػػ. -

 يفدسنيضالنرمايياتجالؿػػػػػػػػإلىػػػػػػػػ. -

 ػػػػػ.يجرجمفكؿنيضوحيكافيسمىػػػػػػػػالذميتغذلعمىػػػ -


 اذكري عدد أنواع البرمائيات في فمسطيف، مع ذكر أمثمة.السؤاؿ الثالث : 
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 ( 6ورقة عمؿ رقـ )


 اليدؼ العاـ :
 تعمؿعمىتحسيفمستكلالتحصيؿ. -

 تعمؿعمىتحسيفاالتجاا حكمنحثادحيا . -


 التعميمات :

 والمتعممو.دكرالدري والمعمموشرحكتكضيحادسيمولمدري والمتعممولمدري  -


 األسئمة :

 أكممي الفراغ :السؤاؿ األوؿ : 
 يشيراسـصؼالزكاحؼإلىطريدوػػػػػػػػفإيحيكا اتتزحؼننط عمىػػػػػػػػ. -

 ػػػػػػػػ.كػػػػػػػػكػػػػػػػػكتضـالزكاحؼكؿمفػػػػػػػػ -

 الجمدفيالزكاحؼػػػػػػػػكمغطىنػػػػػػػػػ. -

 ػػػػػػػػحجرات.يتككفالدمبفيالزكاحؼمف -

 تعتنرالزكاحؼمفذكاتالدـػػػػػػػػ. -

 اإلجصابفيالزكاحؼػػػػػػػػ. -

 تتكا رمعظـالزكاحؼػػػػػػػػني ماالدميؿم إاػػػػػػػػكنعضإاػػػػػػػػ. -

 ػػػػػػػػ.كػػػػػػػػكػػػػػػػػكتص ؼالزكاحؼإلىأرنعرتبػػػػػػػػ -


 اإلجابة الصحيحة : ضعي دائرة حوؿ رمز السؤاؿ الثاني :

جميعمايميمفالزكاحؼماعداكاحدة:-0
السحالي-بالضفادع-أ
السالحؼ-دال عانيف-ج

مفجصايصالزكاحؼالعامو:-2
أطرافإاجماسيوادصانع-بجمدذامغطىندشكرقر يو-أ
تت فسنالجياشيـقنؿفترةالنمكغ-ديتككفقمنإامفأرنعحجرات-ج

ت تميالتماسيحإلى:-1
النرمايياتعديموالذيؿ-بالنرمايياتالمذ نو-أ
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النرمايياتعديموادطراؼ-دالزكاحؼ-ج
إحدلالحيكا اتاآلتيوتعدمفذكاتالدـالنارد:-1

النطريؽ-بالتمساح-أ
آكؿال مؿ-دالجمد-ج


 تكممي عف رتبة التماسيح مف حيث :السؤاؿ الثالث : 

 .الشكؿالجارجي
 .التغذيو 

 .التكا ر
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 ( 7ورقة عمؿ رقـ )


 األسئمة :
 أكممي الفراغ :السؤاؿ األوؿ : 

 تتغذلالسالحؼعمىػػػػػػػػأكػػػػػػػػ. -

 يغطيجسـالسالحؼنػػػػػػػػػأحدذماػػػػػػػػكاآلجرنط ي. -

 ػػػػأكػػػػػػػػ.ت تإيأصانعالسالحؼنػػػػػػػػػقر يوتستجدـفيػػػػػػػػأكػػػػ -

 كفيالسالحؼالماييوتشنهػػػػػػ.×××××ادقداـفيسالحؼاليانسوػػػػػػػ -

 معظـالسحاليتعيشعمىػػػػػػػػكنعضإايعيشػػػػػػػػكالدميؿم إاػػػػػػػػ. -

 يكر.ػػػػػػػػكالكنيرم إاػػػػػػػػنعضالحيكا اتكالفيرافكالطكتتغذلمعظـالسحاليعمىػػػػػػػػ -


 أما الخاطئة :)×( ( أماـ اإلجابة الصحيحة وعالمة ضعي عالمة ) السؤاؿ الثاني :

 جميعالسحاليلإازكجافمفادطراؼالتييحمؿكؿم إماادصانعة(. -

 تتكا رمعظـالسحالينالنيضكالدميؿم إانياضكلكدة(. -

 انعالتيت تإينالمجالبة(.لمحّياتزكجافمفادطراؼيحمؿكؿم إماادص -

 تتغذلالحّياتعمىالطيكركالضفادعكال ديياتة(. -

 جميعالحّياتساموة(. -

 ت سم الطنداتالجارجيولجمدالحّياتدفعوكاحدةكيحدثستمراتفيالس وة(. -

حاسوالسمعع دالحّياتقكيوة(. -


 لما يأتي :عممي السؤاؿ الثالث : 
 .تستطيعالحّياتأفتنتمعحيكا اتأكنرمفحجـرأسإاالطنيعي 

 .لمسحاليأكافزاذيوتشانهالكسطالذمتعيشفيه 

 .يغطينطفالحّياتحراشيؼ
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 ( 01ورقة عمؿ رقـ )


 اليدؼ العاـ :
تحسيفمستكلالتحصيؿ. -
 تحسيفاالتجاا حكمنحثادحيا . -


   التعميمات :

 لمعمموشرحكتكضيحادسيمولمدري والمتعممو.دكرالدري وا -


 األسئمة :

 أما الخاطئة :)×( ( أماـ اإلجابة الصحيحة وعالمة ضعي عالمة ) :األوؿ السؤاؿ 
 اإلجصابفيالزكاحؼجارجية(. -

 تحدثعمميواإلجصابنعدتككفالدشرةالجارجيولمنيضوة(. -

 دكفع ايوة(.تضعمعظـالزكاحؼنيضإاكتتركه -

 يفدسنيضالزكاحؼعفصغارتجتمؼعفادنكيفة(. -

 
 أكممي الفراغ :: الثاني السؤاؿ 

 يحيطالغشا ػػػػػػػػنالج يفمناشرة. -

 تعمؿالدشرةالمحيطونالنيضوعمىػػػػػػػػ. -

 مفأذميوالمحلمج يفػػػػػػػػ. -

 ػػػػػػػ.كػػػػػػػػكمفالسحاليالتيتعيشفيفمسطيفػػػػػػػػ -

 ػػػػػػػػ.كمفأم موال عانيفالساموفيفمسطيفػػػػػػػػ -


 كيؼ تفرقي بيف السحالي والحّيات السؤاؿ الثالث : 
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 (00ورقة عمؿ رقـ )


 األسئمة :
 أكممي الفراغ :: األوؿ السؤاؿ 

 .تتميزالطيكرعفغيرذامفالكاي اتنلفجسمإامغطىنػػػػػػػػػمتعددادشكاؿ -
 تعدالطيكرمفذكاتالدـػػػػػػػػحيثتصؿفينعضاد كاعإلىػػػػػػػػ. -

لمطيػػكرزكجمػػفادطػػراؼالجمفيػػوالتػػيتسػػتجدمإافػػيػػػػػػػػػػأكػػػػػػػػػػأكػػػػػػػػػػني مػػاتحػػكرتادطػػراؼ -
 ادماميوإلىػػػػػػػػ.

 تحكرالفـإلىػػػػػػػػمجتمفوادشكاؿكتجمكمفػػػػػػػػ. -

 فاإلجصابفيالطيكرػػػػػػػػكيغطينيضإاػػػػػػػػ.يكك -

 تمتمؾالطيكرحكاسػػػػػػػػكجاصوحاسوػػػػػػػػ. -

 
 الثاني :السؤاؿ 
اذكرمالتكيفاتفيالطيكرالتيلإاعالقونجفوالكزف. -أ
اذكرمالتكيفاتفيالطيكرالتيلإاعالقونزيادةالدكة. -ب

 
 عممي لما يأتي :السؤاؿ الثالث : 

  رةالتجاكيؼفيعظاـالطيكر.ك -

 كجكدمنيضكاحدفيإ اثالطيكر. -

 كجكدجإازدكرافمتطكرفيالطيكر. -

 شكؿادج حوفيالطيكرا سياني. -

ترتنطادج حونعضالتقكيو. -
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 (04ورقة عمؿ رقـ )


 األسئمة :
 أكممي الفراغ :: األوؿ السؤاؿ 

مىالغذا كيظإركاضحانفيتنايفأشكاؿتمتمؾالطيكرتكيفاتمجتمفولتتمكفمفالحصكؿع -
 ػػػػػػػػ.كػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػتمسؾفريستإانكساطوػػػػػػػػحادةفيأرجمإا ـتدطعإانم اقيرذاػػػػػػػػ.كالطيكرالجارحوم ؿػػػػػػػػ -

غذيػومػفذػذاالطيكرالتيتتغذلعمىالفكاكػهكالحنػكبتمتمػؾأشػكاالنػػػػػػػػػمػفػػػػػػػػػتمك إػامػفالت -
 ال ناتات.

 أكؿجطكة دكـنإاع دتشريحالحماموذيػػػػػػػػنكساطوػػػػػػػػ. -

 يندأندصجمدالحمامومفػػػػػػػػحتىالكصكؿإلىػػػػػػػػ. -

 
 الثاني : اذكري أمثمة لكؿ مف :السؤاؿ 

 .أسرعأ كاعالطيكر 

 .أ كاعمفالطيكرفددتقدرتإاعمىالطيراف 

 يركاسعو.طيكرلإام اق 

 .مادةتستجدـفيالتجدير
 

 السؤاؿ الثالث : 
 .فسرمقدرةالطيكرعمىالطيرافناستجداـادج حومست دةإلىمندأنر كلي
 .كضحينالرسـآليومركرالإكا حكؿالج اح
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 (01ورقة عمؿ رقـ )


 األسئمة :
 .وضحي ثالثة مف أنماط التكافؿ االجتماعي عند الطيور: األوؿ السؤاؿ 

...............................................................................................................

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

 
الثػػاني : لمطيػػور أىميػػة كبيػػرة مػػف النػػاحيتيف البيئيػػة واالقتصػػادية، اذكػػري بعػػض ىػػذه السػػؤاؿ 
 األىمية.

...............................................................................................................

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

...............................................................................................................
............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

 
 السؤاؿ الثالث : 

اذكرمنعضالطيكرالتيتإاجرإلىفمسطيف.-أ
...............................................................................................................

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

طيفمكط ان.اذكرمنعضالطيكرالتيتتجذمففمس-ب
...............................................................................................................
............................................................................................................... 

...............................................................................................................
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 (02ورقة عمؿ رقـ )
 األسئمة :

 اذكري أىـ الخصائص المميزة لمثدييات.: األوؿ السؤاؿ 
...............................................................................................................
............................................................................................................... 

...............................................................................................................
...............................................................................................................

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 


 الثاني : أكممي الخريطة المفاىيمية التالية :السؤاؿ 












تمتمؾ الثدييات كثيرًا مف الوسائؿ لممحافظة عمى درجة حرارة ثابتة، اذكػري بعػض السؤاؿ الثالث : 
 ىذه الوسائؿ.
...............................................................................................................

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 


 اذكري وظيفة كؿ مف : السؤاؿ الرابع :
الكميتاف. -
 الدماغ. -

 الغددالعرقيو. -

 الشعر. -

الغددالمن يو. -

 الثدييات

 

 

 مفأم متإػا

 

 

 مفأم متإػا

 تصنؼ إلى

 

 

 مفأم متإػا
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 (03ورقة عمؿ رقـ )


 األسئمة :
 يئة.قارني بيف الثدييات اآلتية مف حيث الشكؿ والتغذية والب: األوؿ السؤاؿ 

ال ديياتالماييو. -0
 المكاحـ. -2

الجفاش. -1
 

 الثاني : أكممي الجدوؿ :السؤاؿ 
 مثاؿ خصائصيا اسـ الرتبة

آكالتالحشرات -0
الجفاشيات -2
عديموادس اف -1
الدكارض -1
ادر نيات -5
زكجياتادصانع -3
فردياتادصانع -6
الرييسات -1




 100 

 (04ورقة عمؿ رقـ )


 األسئمة :
 وضحي آثار الثدييات اإليجابية :: وؿ األ السؤاؿ 

- ..........................................................................................................
- .......................................................................................................... 

- .......................................................................................................... 

- ..........................................................................................................
 

 ت.الثاني : وضحي التأثيرات السمبية لمثديياالسؤاؿ 
- ..........................................................................................................
- .......................................................................................................... 

- .......................................................................................................... 

- ..........................................................................................................
 

 السؤاؿ الثالث : 
كه، اقشذلؾ.لإل سافآ ارإيجانيوكسمنيوعمىاالقتصادكالنييومرتنطونسمك-أ

 اقشأ راالحتالؿكممارساتهعمىالنييوالفمسطي يو.-ب


 عددي بعض أنواع الثدييات في البيئة الفمسطينية. السؤاؿ الرابع :
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 جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوؿ العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 المنظمػػة العربيػػة لمتربيػػة والثقافػػة والعمػػـو
 معيػػػػػػػػد البحػػػػػػػػوث والدراسػػػػػػػػات العربيػػػػػػػػة
 قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىرة

 

  

 
 
 
 

 (9مهحق رقم )
 مقياس االتجاه نحو مادة األحياء في صورتو األولية

 
 
 

 إعداد الباحث
 سعيد عبد الرحمف أبو الجبيف

 
 
 
 

 إشراؼ
 أ.د. أمنية السيد الجندي

 المناىج وطرؽ تدريس العمـوأستاذ 
 جامعة عيف شمس –عميد كمية البنات 
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 درجة االتجاه العبػػػارة 
حيا سإموأشعرأفمادةاد -0

عممي -2 الأستغرؽكقتانطكيالنفيالتفكيرفيالطريدوالصحيحوالستيعابأممفإـك

لـيسنؽمركراعميمفقنؿ -1 اليمكفاستيعابأممفإـك

حصوادحيا مشكقونال سنولي -1

الأحبحصوادحيا  -5

أشعرنالسعادةع دتحكيؿالمعمموحصوادحيا إلىحصوأجرل -3

الم إاجيتضمفمفاذيـصعنوالأستطيعاستيعانإا -6

مادةادحيا نال سنوليمفأك رالمكادمتعو -1

نلدا الكاجناتفيمادةادحيا  -1 أستمتعع دماأقـك

ع دماأندأنالمذاكرةأندأعادةنمادةادحيا  -01

ارتناطينالمعممويجعم يأقنؿعمىتعمـمادةادحيا  -00

تددأفالمعمموالتعيرمادةادحيا اذتمامانكافيانأع -02

ك يرانماتشرحالمعمـمفاذيـجاطيوفيمادةادحيا  -01

أرلأفالمعمموتعطيمادةادحيا حدإامفالشرحكادم مو -01

حضكرالمعمموإلىالفصؿم ذندايوالحصويجعم يأذتـنمادةادحيا  -05

نبتناطؤالمعمموفيتصحيحإاكتدديـال تيجوأكرامادةادحيا نس -03

محنتيلدركسادحيا الترجعإلىطريدوتدريسالمعممو -06

أسمكبالتعمـال شطيساعدك يرانعمىاستيعابمفاذيـادحيا  -01

متعددةيساعدعمىترسي المفاذيـالعمميوكت نيتإافيذذ ينلم موالدركسعمىالتطنيؽ -01

دركسادحيا الترجعإلىطريدوتدريسالمعممومحنتيل -21

أسمكبالتعمـال شطيساعدك يرانعمىفإـمادةادحيا  -20

فإـمادةادحيا راجعإلىإشراؾالمعممولمجميعجالؿالم اقشو -22

اليكجدلمتعزيزكالتشجيعأ ركنيرعمىفإـمادةادحيا  -21

نؿالمعمموالأجدأذميولتصكيبالجطلمفق -21

الأرلضركرةلتعمـمادةادحيا  -25

مادةادحيا مإموفيحياتي -23

ليسمفالضركرماإللماـنجميعمفاذيـمادةادحيا  -26

الأفإـك يرانندراسومادةادحيا دفأماميفرصوفيالس كاتالدادمولتعممإا -21

ةاالجتماعيوالأعتددأفدراسومادةادحيا مفيدةفيالحيا -21

الأشعرأفمادةادحيا تعمؿعمىت ميوتفكيرم -11
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 جامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوؿ العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 المنظمػػة العربيػػة لمتربيػػة والثقافػػة والعمػػـو
 معيػػػػػػػػد البحػػػػػػػػوث والدراسػػػػػػػػات العربيػػػػػػػػة
 قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىرة

 

  

 
 
 
 
 
 

 (11مهحق رقم )
 يائيةمقياس االتجاه نحو مادة األحياء في صورتو الن




 إعداد الباحث
 سعيد عبد الرحمف أبو الجبيف

 
 
 
 

 إشراؼ
 أ.د. أمنية السيد الجندي

 المناىج وطرؽ تدريس العمـوأستاذ 
 جامعة عيف شمس –عميد كمية البنات 
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نسـاهللالرحمفالرحيـ


عزيزتيالطالنو:
السالـعميكـكرحمواهللكنركاته،،،

.........................................اسـالطالنو:
.........................................الصػػؼ:
.........................................الشعنػػو:

التندييناإلجانوحتىتدرييالتعميماتكيؤذفلِؾ.


 التعميمات المتعمقة بالمقياس :
سمسػػتكلاتجاذػػؾ حػػكمػػادةادحيػػا فيمػػايمػػيمجمكعػػومػػفالن ػػكد"الفدػػرات"تإػػدؼإلػػىقيػػا -

الحياتيو(.  ةالعمـك

 يتطمبم ؾاالستماعإلىقرا ةالفدرةنتل ي، ـحاكليقرا تإاكفإـالمدصكدنإا. -

 يرجىعدـال ظرعمىمفحكلؾمفزميالتؾحيثرأيؾمإـجدان. -

كاتجاذػؾاليكجدإجاناتصحيحوكأجرلجاطيو،كلكفالصحيحذػكمػايتطػانؽمػعاذتمامػؾ -
  حكادحيا .

فدػػرة،كالتتركػػيأمفدػػرةدكف11أجينػػيعمػػىجميػػعالفدػػراتالجاصػػونالمديػػاسكالمكك ػػومػػف -
 إجانو.

تحػتالجا ػوادكلػىةندرجػوك يػرة(،كالفدػرة"×"إذاكا تالفدرةت طنؽعميؾدايمانضػعيإشػارة -
ةندرجػػومتكسػػطو(،كالفدػػرةالتػػيتحػػتالجا ػػوال ا يػو"×"التػيت طنػػؽعميػػؾأحيا ػػانضػعيإشػػارة

تحػػتالجا ػػوال ال ػػوةندرجػػوقميمػػو(،كالفدػػرةالتػػيالت طنػػؽ"×"ت طنػػؽعميػػؾ ػػادرانضػػعيإشػػارة
 تحتالجا والرانعوةغيرمكافؽ(."×"عميؾضعيإشارة

 تػػايجذػػذاالمديػػاسسػػتككفدغػػراضالنحػػثالعممػػيفدػػط،كلػػفتػػؤ رعمػػىمعػػدلِؾالدراسػػيفػػي -
 ال إاييو.ال تيجو



كلِؾم يجزيؿالشكركالتددير،،،


معتم ياتيلِؾنعاـدراسيمكفؽيعمهالتفاؤؿكالتفكؽ.
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غير  أوافؽ بدرجة بنود المقياس ـ.
 قميمة متوسطة كثيرة موافؽ

أحبأفأحصؿعمىأعمىالدرجاتفيمادةادحيا . -0
أحبأفأتعمـفيحصصادحيا مفاذيـجديدة. -2
أعت ينالحيكا اتادليفو. -1
أذتـنجمعالعي اتكال ماذجةحيكا يو، ناتيو،صجريو(. -1
أتمإؼإلجرا التجاربفيادحيا . -5
لدمشعكرنلفمادةادحيا ع صرمإـلن ا  دافت االعمميو. -3
الأعتددنلفمادةادحيا صعنو. -6
يرتنلفأحذؼ -1 مادة"ك ظاـالجامعات"لحذفتادحيا .لكج 
أقرأمادةادحيا مفأجؿالعالماتفدط. -1

الأفرؽك يرانمفحيثاالذتماـمانيفمادةادحيا كالمكادادجرل. -01
أعا يمفصعكنوفإـالمفاذيـكالتعنيراتالمستجدموفيادحيا . -00
عفتساؤالتتكجإ يفيحياتياليكميو.ألجللمادةادحيا فيالنحث -02
مادةادحيا مادةعاديوليستمميزة. -01
الأشعرأفمادةادحيا مإمولحيات ا. -01
مادةادحيا مادةمممو. -05
الأحبمتانعوأمنرامجتمفزيك يومتعمدونادحيا . -03
كالعمميوالتيت ار.تجيبادحيا عفك يرمفالتساؤالتالحياتيو -06
أشعرنارتياحكنيرأ  ا دراسوادحيا . -01
الأرلتنريرانلك رةالتجاربالمجنريوفيادحيا . -01
أحاكؿتطنيؽماتعممتهفيمادةادحيا . -21
ادحيا أحدالمكادالتيأفكرفيأفأتجصصنإافيالمستدنؿ. -20
كت يرادسيمو.ادحيا مادةمشكقو -22
الأشعرنلفادحيا مادةم يرة. -21
أشعرنلفادحيا صعنو كعانما. -21
أرغبفيقضا كقتأكنرمعادحيا . -25
تساعد يادحيا فيرفعمستكل دافتيالعمميو. -23
الأحبقرا ةالكتبالتيتنحثفيمادةادحيا . -26
رتساؤالتمشكقوع دم.مادةادحيا ت ي -21
أشعرنل  يأ جزجيدانفيمادةادحيا . -21
أندماذتماماننمادةادحيا . -11
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 (11مهحق رقم )
 االختبار التحصيميتحميؿ 
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 تعميمات اإلجابة عف اختبار التحصيؿ :

عزيزمالطالب:
(اجتيػػاراتةنػدايؿ(،المطمػػكب1و،كتحػػتكػؿم إػاة(جمسػػكففدػرةاجتناريػ51فيمػايػلتية

م ؾ:
اكتباسمؾكالمعمكماتادجرلفيالمكافالمجصصله. -0
قرا ةكؿفدرةاجتياريوع إاناجتياراإلجانوالصحيحوكذلػؾنكضػعدايػرةحػكؿحػرؼاإلجانػو -2

 (.الصحيحوأكعالموصحة

 عتنرجطل.التترؾفدرةمفدكفإجانودفالفدرةالمترككوت -1

 (دقيدو.51الكقتالمجصصلكؿاجتنارة -1

 اليجكزاجتيارأك رمفإجانوكاحدةلكؿفدرة. -5

 تلكدمفأ ؾأجنتعمىجميعالفدراتندقو. -3


م اؿ:

يرجىتدكيفالمعمكماتالتاليو:
............................................االسػـال ال ي:
............................................الصؼكالشعنو:

 ............................................المدرسػػػو:

 



 101 

 

 الفقرة االختبارية اليدؼ السموكي المفيوـ الرقـ
أفتعددالطالنوأذـالجصايصقنيموالحنميات -0

لمحنميات
ةتذكر(

لمجصايصالمحددةلمحنميات:ت تميالكاحدةصفو
نػػؿغضػػركفيداعػػـيمتػػدعمػػىطػػكؿكجػػكدح -أ

 الجطالم صؼالظإرملمحيكاف.

 كجكدحنؿمجكؼأعمىالحنؿالظإرم. -ب

 المرحموالج ي يو.فيت شلت فسيوفتحاتكجكد -ج

أجسامإامدسموإلىقطع. -د
أفتعمؿالطالنوسنبتسميوحنمياتالذيؿ -2

حنمياتالذيؿنإذااالسـ
ةاستيعاب(

سـلكجكد:سميتحنمياتالذيؿنإذااال
الحنؿالظإرمفيم طدوالذيؿلميرقو.
 الحنؿالظإرمفيم طدوالنطفلميرقو.

 الحنؿالظإرمفيم طدوالرأسلميرقو.

الحنؿالظإرمفيم طدوالذملسفرادالنالغو.
أفتذكرالطالنوم اؿلحنمياتحنمياتالرأس -1

الرأسةتذكر(
مفالحيكا اتحنميوالرأس:

الشفتي يات-ـبالسإي-أ
السمم در-سمؾالدرشد-ج

أفتعددالطالنوأذـأفرعإاالفداريات -1
ادساسيوةتذكر(

أحدادفرعاآلتيوي درجتحتأفرعالفداريات:
الالفكيات.
 الفكيات.

 أ،بمعان.

مفصمياتادقداـ.
أفتذكرالطالنوم اؿلمفكياتالفكيات -5

ةتذكر(
جميعمايميمفالفكياتماعدا:

النرماييات-ادسماؾب-أ
الجمكى-الزكاحؼد-ج

أفتعرؼالطالنوادسماؾكماادسماؾ -3
كردفيالكتابةتذكر(

تعرؼادسماؾعمىأ إا:
الجياشيـ.نكاسطوتت فسماييوتفداريوحيكا ات -أ
 لإازعا ؼكيغطيجمدذاقشكر. -ب

 قمنإايتككفمفحجرتيف. -ج

جميعماسنؽ. -د
أفتميزالطالنونيفادسماؾادسماؾالغضركفيو -6

العظميوكادسماؾالغضركفيو
ةاستيعاب(

تتميزادسماؾالعظميوعفادسماؾالغضركفيو:
الإيكؿالعظيـمفعظاـكغضاريؼ.يتككف -أ
 جسمإامغطىندشكرقرصيوالشكؿ. -ب

 أ،بمعان. -ج

يغضركفي.ذيكمإاالداجم -د
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أ ػػػػػػػػػػػػػػػكاعادسػػػػػػػػػػػػػػػماؾ -1
الغضركفيو

أفتعطيالطالنوم االنلسسماؾ
الغضركفيوةتطنيؽ(

مفادسماؾالغضركفيوالتيتسنحفيقػاعالنحػر
:
الدرش-النمطيب-أ
ب،جمعان-الشفتي ياتد-ج

أفتذكرالطالنوكظيفوم ا وم ا والعـك -1
فيادسماؾ العظميوالعـك
ةتذكر(

فيادسماؾالعظميوذي: إفكظيفوم ا والعـك
مادةمجاطيولتديؿاالحتكاؾمعالما .تفرز -أ
 تمكفالسمكومفتحديدحركوالما . -ب

تمكػػػػفالسػػػػمكومػػػػفالطفػػػػكفػػػػيالمػػػػا عمػػػػى -ج
 أعماؽمجتمفو.

تستجدمإاالسمكوفيالشـ. -د
أفتعمؿالطالنواعتنارالشفتي يات -01

فادسماؾالشفتي ياتم
الغضركفيوةاستيعاب(

تعػػػػدالشػػػػفتي ياتمػػػػفادسػػػػماؾالغضػػػػركفيوكذلػػػػؾ
لككف:

ذيكمإاالداجميغضركفي. -أ
 جسمإاا سياني. -ب

 جسمإامغطىندشكرقرصيوالشكؿ. -ج

جسػػػػػػمإامدسػػػػػػـإلػػػػػػى ػػػػػػالثم ػػػػػػاطؽالػػػػػػرأس -د
كالجذعكالذيؿ.

أفتفرؽالطالنونيفالدرشأسماؾالدرش -00
الحكتكالدرشادنيض

أسماؾالدرشالغيرمفترسو:مف
 الدرشادنيض-الدرشالحكتب-أ

الدرشادزرؽ-د×××××الدرش-ج
أفتعطيالطالنوم االنلسسماؾادسماؾالعظميو -02

العظميوةتطنيؽ(
مفادسماؾالعظميو:

النمطي-الدرشب-أ
الشفتي يات-الحكتد-ج

أفتميزالطالنونيفالالفكياتالالفكيات -01
كالفكياتةاستيعاب(

جميعإافكياتماعداكاحدةالفكيو:
النرماييات-ادسماؾب-أ
الجمكى-الزكاحؼد-ج

أفتذكرالطالنوطرؽتكا رالتكا ر -01
ادسماؾةتذكر(

مفأ ماطالتكا رفيادسماؾ:
نيكضكلكد-بنيكض-أ
جميعماسنؽصحيح-كلكدد-ج

أفتعمؿالطالنوسنبتسميوالنرماييات -05
النرمايياتنإذااالسـةاستيعاب(

يدصدنالنرمايياتنالحياة:
 النريو-المزدكجوب-أ

ليسمماذكر-الماييود-ج
طالنونيفادسماؾأفتميزالال دييات -03

كال ديياتةاستيعاب(
يعتنركؿحيكافممايلتيمفادسماؾماعدا:

 النمطي-الدرشب-أ

النكرم-الحكتد-ج
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أفتذكرالطالنوتص يؼالتص يؼ -06
النرمايياتةتذكر(

تص ؼالنرمايياتإلى:
عديموادطراؼ. -أ
 المذ نو. -ب

 عديموالذيؿ. -ج

جميعماسنؽ. -د
أفتعطيالطالنوم االنالضفدع -01

لمنرمايياتعديموالذيؿةتطنيؽ(
تعتنرالضفدعمفالنرماييات:

عديموالذيؿ. -أ
 المذ نو. -ب

 عديموادطراؼ. -ج

جميعماسنؽجطل. -د
أفتعددالطالنوأذـالجصايصالزكاحؼ -01

العامولمزكاحؼةتذكر(
جاصػػػػػػػػيوكاحػػػػػػػػدةالت تمػػػػػػػػيلمجصػػػػػػػػايصالعامػػػػػػػػو

مزكاحؼذي:ل
جمدذاجاؼكمغطىنحراشيؼقر يو. -أ
 لإازكجافمفادطراؼجماسيوادصانع. -ب

 مفذكاتالدـالنارد. -ج

مفذكاتالدـالحار. -د
أفتعددالطالنوأص اؼالزكاحؼ -21

الزكاحؼةتذكر(
يضـصؼالزكاحؼرتنو:

التماسيح. -أ
 السالحؼ. -ب

 الحرشفيات. -ج

جميعماسنؽ. -د
الطالنوأذـالصفاتأفتميزرتنوالتماسيح -20

العامولرتنوالتماسيحةتذكر(
جميعمايميمفمميزاترتنوالتماسيحماعدا:

أرجمإاقصيرةكذيكلإاعضميوطكيمو. -أ
 العيكفكاد ؼمرتفعانعفسطحالجسـ. -ب

يغطىجسمإاندرعيفأحدذماظإرمكاآلجر -ج
 نط ي.

فكككإاقكيوكلإاأس افحادة. -د
النوقدرةالحياةعمىأفتعمؿالطالحيات -22

انتالعحيكا اتأكنرمفحجمإا
ةاستيعاب(

تسػػتطيعالحيػػاتأفتنتمػػعحيكا ػػاتأكنػػرمػػفحجػػـ
رأسإاالطنيعينسنب:

الفكيفالعمكمكالسفميمتصميف. -أ
 الفكيفالعمكمكالسفميغيرمتصميف. -ب

 الفكيفالعمكمكالسفميم نتيف. -ج

عديموالفككؾ. -د
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ونيفالطيكرأفتدارفالطالنالطيكر -21
كال دييات

تتميزالطيكرعفال ديياتناآلتي:
جسمإامغطىنالريش. -أ
 تحكرالفـإلىم اقيرمجتمفوادشكاؿ. -ب

 تمدكترضعصغارذاالمنف. -ج

أ،بمعان. -د
أفتعمؿالطالنونك رةالتجاكيؼالتكيؼ -21

فيعظاـالطيكر
مفأ ماطالتكيفػاتفػيالطيػكرك ػرةالتجػاكيؼفػي

عظامإا:
يجعمإاقكيوكجفيفوالكزف. -أ
 يجعمإاضعيفوك ديموالكزف. -ب

 لزيادةكتموالطاير. -ج

جميعماسنؽجطل. -د
أفتعمؿالطالنواعتنارالجمكىالجمكى -25

مفالفدارياتالالفكيوةاستيعاب(
يعدالجمكىمفالفدارياتالالفكيوكذلؾلككف:

يتميزجسمهنكجكدحنؿشككي. -أ
 شكؿالفـمستديران. -ب

 كجكدزعا ؼله.عدـ -ج

تتطمفؿعمىادسماؾ. -د
أفتعرؼالطالنوادلنكميفكماادلنكميف -23

كردفيالكتابةتذكر(
يعرؼادلنكميفعمىأ همادة:

تفرزذاغددجاصوفيجدارق اةالنيض. -أ
 تفرزذاغددجاصوفيالفـ. -ب

 تحيطنجسـالضفدع. -ج

يفرزذاجمدالضفدع. -د
يعرؼالزيغكتعمىأ ه:يغكتأفتعرؼالطالنوالزالزيغكت -26

نيضوغيرمجصنو. -أ
 نيضومجصنو. -ب

 المنيض. -ج

الحيكافالم كم. -د
يعرؼأنكذ ينوعمىأ هحيكاف:أفتعرؼالطالنوأنكذ ينوأنكذ ينو -21

يجرجمفنيضالضفادع. -أ
 يجرجمفنيضادسماؾ. -ب

 يجرجمفنيضالزكاحؼ. -ج

يجرجمفنيضالطيكر. -د
نوسنبتسميوأفتعمؿالطالالزكاحؼ -21

الزكاحؼنإذااالسـ
تدعىالزكاحؼنإذااالسـد إا:

تتحرؾنسرعوعمىادرض. -أ
 تزحؼننط عمىادرض. -ب

 مغطاةنحراشيؼقر يو. -ج

مفذكاتالدـالنارد. -د
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أفتص ؼالطالنوصؼالزكاحؼ -11
الزكاحؼإلىرتبةتذكر(

جميعمايميمفرتبالزكاحؼعداكاحدة:
رتنوالتماسيح. -أ
 رتنوالسالحؼ. -ب

 رتنوعديموالذيؿ. -ج

رتنوالحرشفيات. -د
أفتميزالطالنوحيكا اترتنورتنوالحرشفيات -10

الحرشفياتةاستيعاب(
جميعمايميمفرتنوالحرشفياتعداكاحدة:

السحالي. -أ
 الحيات. -ب

 الحرنا . -ج

السمحفاة. -د
أفتميزالطالنوالحيكا اتالتياال سالخ -12

خيحدثلإاعمميواال سال
ةاستيعاب(

يحدثاال سالخل كعكاحدمفالحيكا اتاآلتيو:
الحيات. -أ
 السالحؼ. -ب

 ادسماؾ. -ج

النرماييات. -د
أفتميزالطالنوالحيكا اتذكاتذكاتالدـالنارد -11

الدـالنارد
ةاستيعاب(

جميػػعالحيكا ػػػاتاآلتيػػػومػػفذكاتالػػػدـالنػػػاردعػػػدا
كاحدة:

ادسماؾ. -أ
 الزكاحؼ. -ب

 النرماييات. -ج

ر.الطيك -د
أفتميزالطالنوالطيكرعفالطيكر -11

غيرذامفالكاي اتالحيو
تتميزالطيكرعفغيرذانلفجسمإايغطىنػ:

الشعر. -أ
 الدشكر. -ب

 الريش. -ج

الحراشيؼ. -د
أفتعرؼالطالنوذكاتالدـذكاتالدـالحار -15

الحاركماكردفيالكتاب
المدرر

ذكاتالدـالحارذي:
المحيط.الكسطرةحراحسبالجسـحرارةتغير -أ
 الجسـنحرارةالكسطالمحيط.حرارةتل رعدـ -ب

ارتفػػػاعحػػػرارةالجسػػػـأعمػػػىمػػػفحػػػرارةالكسػػػط -ج
 المحيط.

ا جفػػػاضحػػػرارةالجسػػػـأقػػػؿمػػػفحػػػرارةالكسػػػط -د
المحيط.
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أفتذكرالطالنوأذميوالتكيؼالتكيؼ -13
فيالطيكرةتذكر(

تمتمػػػػػػؾالطيػػػػػػكرتكيفػػػػػػاتلمحصػػػػػػكؿعمػػػػػػىالغػػػػػػذا 
اضحانفيتنايفأشكاؿ:كيظإرذذاك

الم اقير. -أ
 ادرجؿ. -ب

 ادج حو. -ج

أ،بمعان. -د
أفتذكرالطالنوأماكفمعيشوال دييات -16

ال ديياتةتذكر(
تتكاجدال ديياتفينييات:

اليانسو. -أ
 الما . -ب

 الطيراف. -ج

جميعماسنؽ. -د
أفتعددالطالنوأذـالجصايصال دييات -11

العامولم ديياتةتذكر(
ت تمػػػػػػػػيلمجصػػػػػػػػايصالعامػػػػػػػػوجاصػػػػػػػػيوكاحػػػػػػػػدةال

لم ديياتذي:
تمتمؾغددانلن يوإلفرازالحميب. -أ
 تتكا رنالكالدة. -ب

 تعدمفذكاتالدـالحار. -ج

يغطيجسمإاالريش. -د
أفتعددالطالنوأص اؼال دييات -11

ال ديياتةتذكر(
تص ؼال ديياتمفحيثطػرؽتكا رذػاإلػىتحػت

صؼ:
ال ديياتادكليوفدط. -أ
 لكيسيوفدط.ال ديياتا -ب

 ال ديياتالمشيميوفدط. -ج

جميعماسنؽ. -د
أفتعمؿالطالنوسنباعتنارال ديياتادكليو -11

ال ديياتادكليوأقؿأ كاع
ال ديياتتطكران

د إا:تطكرانال ديياتأ كاعأقؿادكليوال ديياتتعتنر
تتكا رعفطريؽكضعالنػيضجػارجالجسػـ -أ

نإرضاعصغارذا.  ـتدـك
  رعفطريؽكضعالنيضفدط.تتكا -ب

 تتكا رنالكالدةكترضعصغارذاالمنف. -ج

يغطيجسمإاالريش. -د
أفتعددالطالنوأذـالحيكا اتال ديياتالكيسيو -10

الكيسيو
أحدالحيكا اتالمذككرةكيسيو:

آكؿال مؿالشككي. -أ
 الك غر. -ب

 النالتينكس. -ج

اإل ساف. -د
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ال ديياتأفتذكرالطالنوأك رال ديياتالمشيميو -12
تطكران

أك رالحيكا اتال دييوتطكران:
ال ديياتالمشيميو. -أ
 ال ديياتادكليو. -ب

 ال ديياتالكيسيو. -ج

ب،جمعان. -د
أفتعددالطالنوأذـالحيكا اتآكالتالحشرات -11

آكموالحشرات
أحدالحيكا اتاآلتيويتغذلعمىالحشرات:

الجفاش. -أ
 ادر ب. -ب

 الد فذ. -ج

الماعز. -د
أفتميزالطالنونيفالجفاشياتتالجفاشيا -11

كال ديياتادجرل
أحدال ديياتالكحيدالدادرعمىالطيراف:

الحماـ. -أ
 الجفاش. -ب

 الحكت. -ج

الدجاج. -د
أفتعمؿالطالنوتص يؼالجفاشيات -15

الجفاشياتمعال ديياتكليس
معالطيكرةاستيعاب(

يعتنرالجفاشحيكاف دييكليسطايرد ه:
شعر.يغطيجسمهال -أ
 يمدكيرضعصغاراالمنف. -ب

 يتغذلعمىالفكاكهكالحشرات. -ج

ينيض. -د
أفتعطيالطالنوم االنلحيكافعديموادس اف -13

 دييعديـادس افةتذكر(
مفأم موال ديياتعديموادس اف:

 المدرع-الجمدب-أ

الفيؿ-الجفاشد-ج
أفتميزالطالنوزكجياتفردياتادصانع -16

ادصانعمفنيفال دييات
حيكافكاحدالي تميإلىفردياتادصانع:

الماعز. -أ
 الجيكؿ. -ب

 الحمارالكحشي. -ج

النغاؿ. -د
أفتعطيالطالنوم االنل ديياتالرييسات -11

رييسات
جميعال ديياترييساتماعداكاحد:

الميمكر. -أ
 الدرد. -ب

 اإل ساف. -ج

الفيؿ. -د
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أفتميزالطالنوصفاتالحيتا يات -11
الحيتا يات

تمتازالحيتا ياتنجميعمايميماعدا:
تستطيعالغكصفيأعماؽالنحار. -أ
 تمدكترضعصغارذاالمنف. -ب

 أطرافإاادماميوتشنهالزعا ؼ. -ج

تتغذلعمىادسماؾكادعشابالنحريو. -د
أفتميزالطالنونيفأ كاعالريشالريش -51

فيالطيكر
ريشالطيكرمف:عادةمايتككف

 كعكاحد. -أ
  كعيف. -ب

  ال وأ كاع. -ج

أرنعوأ كاع. -د
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صفوكاحدةالت تميلمجصايصالمحددةلمحنميات: -0
كجكدحنؿغضركفيداعـيمتدعمىطكؿالجطالم صؼالظإرملمحيكاف. -أ
 الظإرم.كجكدحنؿمجكؼأعمىالحنؿ -ب

 كجكدفتحاتت فسيوت شلفيالمرحموالج ي يو. -ج

 أجسامإامدسموإلىقطع. -د


سميتحنمياتالذيؿنإذااالسـلكجكد: -2
 الحنؿالظإرمفيم طدوالذيؿلميرقو. -أ

 الحنؿالظإرمفيم طدوالنطفلميرقو. -ب

 الحنؿالظإرمفيم طدوالرأسلميرقو. -ج

النالغو.الحنؿالظإرمفيم طدوالذملسفراد -د
 

مفالحيكا اتحنميوالرأس: -1
 .السإيـ -أ
 .الشفتي يات -ب
 .سمؾالدرش -ج
 .السمم در -د


أحدادفرعاآلتيوي درجتحتأفرعالفداريات: -1
الالفكيات. -أ
 الفكيات. -ب

 مفصمياتادقداـ. -ج

 أ،بمعان. -د


جميعمايميمفالفكياتماعدا: -5
 .ادسماؾ -أ
 .النرماييات -ب
 .الزكاحؼ -ج
 .الجمكى -د


عمىأ إا:تعرؼادسماؾ -3
حيكا اتتفداريوماييوتت فسنكاسطوالجياشيـ. -أ
 لإازعا ؼكيغطيجمدذاقشكر. -ب

 قمنإايتككفمفحجرتيف. -ج

 جميعماسنؽ. -د
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تتميزادسماؾالعظميوعفادسماؾالغضركفيو: -6
 مفعظاـكغضاريؼ.يتككفالإيكؿالعظمي -أ

 جسمإامغطىندشكرقرصيوالشكؿ. -ب

 ذيكمإاالداجميغضركفي. -ج

 ،بمعان.أ -د


مفادسماؾالغضركفيوالتيتسنحفيقاعالنحر: -1
.النمطي -أ
 .الدرش -ب
 .الشفتي يات -ج
 .ب،جمعان -د


فيادسماؾالعظميوذي: -1 إفكظيفوم ا والعـك
تفرزمادةمجاطيولتديؿاالحتكاؾمعالما . -أ
 تمكفالسمكومفتحديدحركوالما . -ب

 مجتمفو.تمكفالسمكومفالطفكفيالما عمىأعماؽ -ج

 تستجدمإاالسمكوفيالشـ. -د


تعدالشفتي ياتمفادسماؾالغضركفيوكذلؾلككف: -01
ذيكمإاالداجميغضركفي. -أ
 جسمإاا سياني. -ب

 جسمإامغطىندشكرقرصيوالشكؿ. -ج

 جسمإامدسـإلى الثم اطؽالرأسكالجذعكالذيؿ. -د


مفترسو:المفأسماؾالدرشغير -00
 .الدرشالحكت -أ
 .الدرشادنيض -ب
 ادزرؽ.لدرشا -ج

 جميعماذكر. -د


مفادسماؾالعظميو: -02
 .الدرش -أ
.النمطي -ب
 .الحكت -ج
.الشفتي يات -د
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جميعالكاي اتالحيوالتاليوفكيوعداكاحدة: -01
 .ادسماؾ -أ
.النرماييات -ب
 .الزكاحؼ -ج
 .الجمكى -د


مفأ ماطالتكا رفيادسماؾ: -01
 .نيكض -أ
 .نيكضكلكد -ب
 .كلكد -ج
 .جميعماسنؽ -د


ة:يدصدنالنرمايياتنالحيا -05
 .المزدكجو -أ
 .النريو -ب
 .الماييو -ج
 .ليسمماذكر -د


مفادسماؾعدا:تعتنرالحيكا اتالتاليو -03
 .الدرش -أ
 .النمطي -ب
 .الحكت -ج
 .النكرم -د


تص ؼالنرمايياتإلى: -06
عديموادطراؼ. -أ
 المذ نو. -ب

 عديموالذيؿ. -ج

 جميعماسنؽ. -د


تعتنرالضفدعمفالنرماييات: -01
عديموالذيؿ. -أ
 المذ نو. -ب

 عديموادطراؼ. -ج

ليسمماذكر. -د
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جاصيوكاحدةالت تميلمجصايصالعامولمزكاحؼذي: -01
جمدذاجاؼكمغطىنحراشيؼقر يو. -أ
 لإازكجافمفادطراؼجماسيوادصانع. -ب

 مفذكاتالدـالنارد. -ج

 مفذكاتالدـالحار. -د


يضـصؼالزكاحؼرتنو: -21
التماسيح. -أ
 السالحؼ. -ب

 الحرشفيات. -ج

 جميعماسنؽ. -د


زاترتنوالتماسيحماعدا:جميعمايميمفممي -20
أرجمإاقصيرةكذيكلإاعضميوطكيمو. -أ
 العيكفكاد ؼمرتفعانعفسطحالجسـ. -ب

 يغطىجسمإاندرعيفأحدذماظإرمكاآلجرنط ي. -ج

 فكككإاقكيوكلإاأس افحادة. -د


تستطيعالحياتأفتنتمعحيكا اتأكنرمفحجـرأسإاالطنيعينسنب: -22
متصميف.الفكيفالعمكمكالسفمي -أ
 الفكيفالعمكمكالسفميغيرمتصميف. -ب

 الفكيفالعمكمكالسفميم نتيف. -ج

 عديموالفككؾ. -د


تتميزالطيكرعفال ديياتناآلتي: -21
جسمإامغطىنالريش. -أ
 تحكرالفـإلىم اقيرمجتمفوادشكاؿ. -ب

 تمدكترضعصغارذاالمنف. -ج

 أ،بمعان. -د


:ك رةالتجاكيؼفيعظاـالطيكريجعمإا -21
كجفيفوالكزف.قكيو -أ
 ضعيفوك ديموالكزف. -ب

 كتموالطاير.تزيد -ج

.ليسمماذكر -د
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:هيعدالجمكىمفالفدارياتالالفكيوكذلؾلكك  -25
يتميزجسمهنكجكدحنؿشككي. -أ
 شكؿالفـمستديران. -ب

 عدـكجكدزعا ؼله. -ج

 تتطمفؿعمىادسماؾ. -د


يعرؼادلنكميفعمىأ همادة: -23
النيض.تفرزذاغددجاصوفيجدارق اة -أ
 تفرزذاغددجاصوفيالفـ. -ب

 تحيطنجسـالضفدع. -ج

 يفرزذاجمدالضفدع. -د


يعرؼالزيغكتعمىأ ه: -26
نيضوغيرمجصنو. -أ
 نيضومجصنو. -ب

 المنيض. -ج

 الحيكافالم كم. -د


يجرجحيكافأنكذ ينومفنيض: -21
الضفادع. -أ
 ادسماؾ. -ب

 الزكاحؼ. -ج

 الطيكر. -د


تدعىالزكاحؼنإذااالسـد إا: -21
عمىادرض.تتحرؾنسرعو -أ
 تزحؼننط عمىادرض. -ب

 مغطاةنحراشيؼقر يو. -ج

 مفذكاتالدـالنارد. -د


جميعمايميمفرتبالزكاحؼعداكاحدة: -11
التماسيح. -أ
 السالحؼ. -ب

 عديموالذيؿ. -ج

 الحرشفيات. -د
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جميعمايميمفرتنوالحرشفياتعداكاحدة: -10
السحالي. -أ
 الحيات. -ب

 الحرنا . -ج

 السمحفاة. -د


احدمفالحيكا اتاآلتيو:يحدثاال سالخل كعك -12
الحيات. -أ
 السالحؼ. -ب

 ادسماؾ. -ج

 النرماييات. -د


جميعالحيكا اتاآلتيومفذكاتالدـالناردعداكاحدة: -11
ادسماؾ. -أ
 الزكاحؼ. -ب

 النرماييات. -ج

 الطيكر. -د


تتميزالطيكرعفغيرذانلفجسمإايغطىنػ: -11
الشعر. -أ
 الدشكر. -ب

 الريش. -ج

 الحراشيؼ. -د


:رذكاتالدـالحاالحيكا ات -15
تغيرحرارةالجسـحسبحرارةالكسطالمحيط. -أ
 عدـتل رحرارةالجسـنحرارةالكسطالمحيط. -ب

 ارتفاعحرارةالجسـأعمىمفحرارةالكسطالمحيط. -ج

 ا جفاضحرارةالجسـأقؿمفحرارةالكسطالمحيط. -د


تمتمؾالطيكرتكيفاتلمحصكؿعمىالغذا كيظإرذذاكاضحانفيتنايفأشكاؿ: -13
 اقير.الم -أ
 ادرجؿ. -ب

 ادج حو. -ج

أ،بمعان. -د



 111 

تتكاجدال ديياتفينييات: -16
اليانسو. -أ
 الما . -ب

 السما . -ج

 جميعماسنؽ. -د


جاصيوكاحدةالت تميلمجصايصالعامولم ديياتذي: -11
تمتمؾغددانلن يوإلفرازالحميب. -أ
 تتكا رنالكالدة. -ب

 تعدمفذكاتالدـالحار. -ج

 يغطيجسمإاالريش. -د


مفحيثطرؽتكا رذاإلىتحتصؼ:تص ؼال دييات -11
ال ديياتادكليوفدط. -أ
 ال ديياتالكيسيوفدط. -ب

 ال ديياتالمشيميوفدط. -ج

 جميعماسنؽ. -د


تعتنرال ديياتادكليوأقؿأ كاعال ديياتتطكراند إا: -11
نإرضاعصغارذا. -أ تتكا رعفطريؽكضعالنيضجارجالجسـ ـتدـك
 ط.تتكا رعفطريؽكضعالنيضفد -ب

 تتكا رنالكالدةكترضعصغارذاالمنف. -ج

 يغطيجسمإاالريش. -د


أحدالحيكا اتالمذككرةكيسيو: -10
آكؿال مؿالشككي. -أ
 الك غر. -ب

 النالتينكس. -ج

 .ليسمماذكر -د


أك رالحيكا اتال دييوتطكران: -12
ال ديياتالمشيميو. -أ
 ال ديياتادكليو. -ب

 ال ديياتالكيسيو. -ج

ب،جمعان. -د
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تيويتغذلعمىالحشرات:أحدالحيكا اتاآل -11
الجفاش. -أ
 ادر ب. -ب

 الد فذ. -ج

 الماعز. -د


أحدال ديياتالكحيدالدادرعمىالطيراف: -11
الحماـ. -أ
 الجفاش. -ب

 الحكت. -ج

 الدجاج. -د


يعتنرالجفاشحيكاف دييد ه: -15
يغطيجسمهالشعر. -أ
 يمدكيرضعصغاراالمنف. -ب

 يتغذلعمىالفكاكهكالحشرات. -ج

 ينيض. -د


يموادس اف:مفأم موال ديياتعد -13
 .الجمد -أ
 .المدرع -ب
 .الجفاش -ج
 .الفيؿ -د


حيكافكاحدالي تميإلىفردياتادصانع: -16
الماعز. -أ
 الجيكؿ. -ب

 الحمارالكحشي. -ج

 النغاؿ. -د


جميعال ديياترييساتماعداكاحد: -11
الميمكر. -أ
 الدرد. -ب

 اإل ساف. -ج

الفيؿ. -د
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تمتازالحيتا ياتنجميعمايميماعدا: -11
نحار.تستطيعالغكصفيأعماؽال -أ
 تمدكترضعصغارذاالمنف. -ب

 أطرافإاادماميوتشنهالزعا ؼ. -ج

 تتغذلعمىادسماؾكادعشابالنحريو. -د


عادةمايتككفريشالطيكرمف: -51
 كعكاحد. -أ
  كعيف. -ب

  ال وأ كاع. -ج

أرنعوأ كاع. -د
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االسـلكجكد:سميتحنمياتالذيؿنإذا -0
 الحنؿالظإرمفيم طدوالذيؿلميرقو. -أ

 الحنؿالظإرمفيم طدوالنطفلميرقو. -ب

 الحنؿالظإرمفيم طدوالرأسلميرقو. -ج

الحنؿالظإرمفيم طدوالذملسفرادالنالغو. -د
 

مفالحيكا اتحنميوالرأس: -2
 .السإيـ -أ
 .الشفتي يات -ب
 .سمؾالدرش -ج
 .السمم در -د


اتماعدا:جميعمايميمفالفكي -1
 .ادسماؾ -أ
 .النرماييات -ب
 .الزكاحؼ -ج
 .الجمكى -د


مفادسماؾالغضركفيوالتيتسنحفيقاعالنحر: -1
.النمطي -أ
 .الدرش -ب
 .الشفتي يات -ج
 .ب،جمعان -د


فيادسماؾالعظميوذي: -5 إفكظيفوم ا والعـك
تفرزمادةمجاطيولتديؿاالحتكاؾمعالما . -أ
 تمكفالسمكومفتحديدحركوالما . -ب

 تمكفالسمكومفالطفكفيالما عمىأعماؽمجتمفو. -ج

 تستجدمإاالسمكوفيالشـ. -د


تعدالشفتي ياتمفادسماؾالغضركفيوكذلؾلككف: -3
ذيكمإاالداجميغضركفي. -أ
 جسمإاا سياني. -ب

 جسمإامغطىندشكرقرصيوالشكؿ. -ج
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 جسمإامدسـإلى الثم اطؽالرأسكالجذعكالذيؿ. -د


:مفادسماؾالعظميو -6
 .الدرش -أ
.النمطي -ب
 .الحكت -ج
.الشفتي يات -د

جميعالكاي اتالحيوالتاليوفكيوعداكاحدة: -1
 .ادسماؾ -أ
.النرماييات -ب
 .الزكاحؼ -ج
 .الجمكى -د


مفأ ماطالتكا رفيادسماؾ: -1
 .نيكض -أ
 .نيكضكلكد -ب
 .كلكد -ج
 .جميعماسنؽ -د


يدصدنالنرمايياتنالحياة: -01
 .المزدكجو -أ
 .النريو -ب
 .الماييو -ج
 .ليسمماذكر -د


مفادسماؾعدا:تعتنرالحيكا اتالتاليو -00
 .الدرش -أ
 .النمطي -ب
 .الحكت -ج
 .النكرم -د


تص ؼالنرمايياتإلى: -02
عديموادطراؼ. -أ
 المذ نو. -ب

 عديموالذيؿ. -ج
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 جميعماسنؽ. -د


تعتنرالضفدعمفالنرماييات: -01
عديموالذيؿ. -أ
 المذ نو. -ب

 عديموادطراؼ. -ج

ليسمماذكر. -د
امولمزكاحؼذي:جاصيوكاحدةالت تميلمجصايصالع -01
جمدذاجاؼكمغطىنحراشيؼقر يو. -أ
 لإازكجافمفادطراؼجماسيوادصانع. -ب

 مفذكاتالدـالنارد. -ج

 مفذكاتالدـالحار. -د


يضـصؼالزكاحؼرتنو: -05
التماسيح. -أ
 السالحؼ. -ب

 الحرشفيات. -ج

 جميعماسنؽ. -د


جميعمايميمفمميزاترتنوالتماسيحماعدا: -03
إاعضميوطكيمو.أرجمإاقصيرةكذيكل -أ
 العيكفكاد ؼمرتفعانعفسطحالجسـ. -ب

 يغطىجسمإاندرعيفأحدذماظإرمكاآلجرنط ي. -ج

 فكككإاقكيوكلإاأس افحادة. -د


تستطيعالحياتأفتنتمعحيكا اتأكنرمفحجـرأسإاالطنيعينسنب: -06
الفكيفالعمكمكالسفميمتصميف. -أ
 الفكيفالعمكمكالسفميغيرمتصميف. -ب

 كيفالعمكمكالسفميم نتيف.الف -ج

 عديموالفككؾ. -د


تتميزالطيكرعفال ديياتناآلتي: -01
جسمإامغطىنالريش. -أ
 تحكرالفـإلىم اقيرمجتمفوادشكاؿ. -ب
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 تمدكترضعصغارذاالمنف. -ج

 أ،بمعان. -د


:ك رةالتجاكيؼفيعظاـالطيكريجعمإا -01
قكيوكجفيفوالكزف. -أ
 ضعيفوك ديموالكزف. -ب

 لطاير.كتمواتزيد -ج

.ليسمماذكر -د
:هيعدالجمكىمفالفدارياتالالفكيوكذلؾلكك  -21
يتميزجسمهنكجكدحنؿشككي. -أ
 شكؿالفـمستديران. -ب

 عدـكجكدزعا ؼله. -ج

 تتطمفؿعمىادسماؾ. -د


يعرؼادلنكميفعمىأ همادة: -20
تفرزذاغددجاصوفيجدارق اةالنيض. -أ
 تفرزذاغددجاصوفيالفـ. -ب

 فدع.تحيطنجسـالض -ج

 يفرزذاجمدالضفدع. -د


يعرؼالزيغكتعمىأ ه: -22
نيضوغيرمجصنو. -أ
 نيضومجصنو. -ب

 المنيض. -ج

 الحيكافالم كم. -د


يجرجحيكافأنكذ ينومفنيض: -21
الضفادع. -أ
 ادسماؾ. -ب

 الزكاحؼ. -ج

 الطيكر. -د


تدعىالزكاحؼنإذااالسـد إا: -21
تتحرؾنسرعوعمىادرض. -أ
 تزحؼننط عمىادرض. -ب
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 قر يو.مغطاةنحراشيؼ -ج

 مفذكاتالدـالنارد. -د


جميعمايميمفرتبالزكاحؼعداكاحدة: -25
التماسيح. -أ
 السالحؼ. -ب

 عديموالذيؿ. -ج

 الحرشفيات. -د

جميعمايميمفرتنوالحرشفياتعداكاحدة: -23
السحالي. -أ
 الحيات. -ب

 الحرنا . -ج

 السمحفاة. -د


يحدثاال سالخل كعكاحدمفالحيكا اتاآلتيو: -26
الحيات. -أ
 السالحؼ. -ب

 سماؾ.اد -ج

 النرماييات. -د


جميعالحيكا اتاآلتيومفذكاتالدـالناردعداكاحدة: -21
ادسماؾ. -أ
 الزكاحؼ. -ب

 النرماييات. -ج

 الطيكر. -د


تتميزالطيكرعفغيرذانلفجسمإايغطىنػ: -21
الشعر. -أ
 الدشكر. -ب

 الريش. -ج

 الحراشيؼ. -د


:تمتمؾالطيكرتكيفاتلمحصكؿعمىالغذا كيظإرذذاكاضحانفيتنايفأشكاؿ -11
الم اقير. -أ
 ادرجؿ. -ب
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 ادج حو. -ج

أ،بمعان. -د
جاصيوكاحدةالت تميلمجصايصالعامولم ديياتذي: -10
تمتمؾغددانلن يوإلفرازالحميب. -أ
 تتكا رنالكالدة. -ب

 تعدمفذكاتالدـالحار. -ج

 يغطيجسمإاالريش. -د


تص ؼال ديياتمفحيثطرؽتكا رذاإلىتحتصؼ: -12
ال ديياتادكليوفدط. -أ
 يياتالكيسيوفدط.ال د -ب

 ال ديياتالمشيميوفدط. -ج

 جميعماسنؽ. -د


تعتنرال ديياتادكليوأقؿأ كاعال ديياتتطكراند إا: -11
نإرضاعصغارذا. -أ تتكا رعفطريؽكضعالنيضجارجالجسـ ـتدـك
 تتكا رعفطريؽكضعالنيضفدط. -ب

 تتكا رنالكالدةكترضعصغارذاالمنف. -ج

 يغطيجسمإاالريش. -د


ك رالحيكا اتال دييوتطكران:أ -11
ال ديياتالمشيميو. -أ
 ال ديياتادكليو. -ب

 ال ديياتالكيسيو. -ج

ب،جمعان. -د
أحدال ديياتالكحيدالدادرعمىالطيراف: -15
الحماـ. -أ
 الجفاش. -ب

 الحكت. -ج

 الدجاج. -د


يعتنرالجفاشحيكاف دييد ه: -13
يغطيجسمهالشعر. -أ
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 يمدكيرضعصغاراالمنف. -ب

 كهكالحشرات.يتغذلعمىالفكا -ج

 ينيض. -د


مفأم موال ديياتعديموادس اف: -16
 .الجمد -أ
 .المدرع -ب
 .الجفاش -ج
 .الفيؿ -د


حيكافكاحدالي تميإلىفردياتادصانع: -11
الماعز. -أ
 الجيكؿ. -ب

 الحمارالكحشي. -ج

 النغاؿ. -د


جميعال ديياترييساتماعداكاحد: -11
الميمكر. -أ
 الدرد. -ب

 اإل ساف. -ج

الفيؿ. -د
رمف:عادةمايتككفريشالطيك -11
 كعكاحد. -أ
  كعيف. -ب

  ال وأ كاع. -ج

أرنعوأ كاع. -د
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 مفتاح التصحيح
 اإلجابات النموذجية لالختبار التحصيمي

 
 البديؿ الصحيح رقـ الفقرة البديؿ الصحيح رقـ الفقرة البديؿ الصحيح رقـ الفقرة

أ15أ01د0
د13د01أ2
د16د21أ1
د11ح20ج1
د11ب22د5
أ11د21د3
ب10أ21ج6
أ12ب25د1
ج11أ23ج1
ب11ب26أ01
ب15أ21أ00
ب13ب21ب02
أ16ج11د01
د11د10د01
ج11أ12أ05
ج51د11ج03
ج11د06

 


