


 

 

 شةــــغ ـــت ـــهيـالـت اإلطــــــــبهعــالجـــ

 ـبـبث العلـيالدراطـشؤوى البحث العلوي و

 تـــــــــــــــــــــالتزبيت ــــــــــــــــــكليـــ

 دريـضــــــزق التــــبهج وطـــــن الونــلظ

 

 

  ةالوراث فاهيمم لتنمية املدمج التعلم فاعلية توظيف

 يف العلوم احلياتية  تأمليموارات التفكري الو

 األساسي الصف العاشر طالب لدى
 

 

 عداد البـاحـــثإ
 

 حممد رياض مصطفى أصالن
 
 

 شــــــــــــــرافإ
 

 ة ــد الناقــالح أمحـص د.

 المشارؾ المناهج كطرؽ التدريس أستاذ

 أبو شكري سليمان حممد د.

 المشارؾأستاذ المناهج كطرؽ التدريس 
 

 

 زقـــوط جــهاـــاملن يف زـاملاجستي تـــدرجل ــــنياث ـــــــتطلبمل ااًلـمـكـاست تـــــالـالزس ذهــه جــقدم

 زةـــــغ – تـــــــالميـــست اإلـــــــامعـــــالجب تـــــالرتبي تــــــيلكمن  ــــــستدريال
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  َِِات َى ُ ًُُِر السه رِْض  اَّلله
َ
ا ِمْصَتاحٌ  َواأل َُ الِىْصَتاُح ِِف زَُجاَجةٍث  َوَثُل ًُِرِهِ َكِىْشََكٍة فِي

ِقَدُ  َكٌب ُدّرِيٌّ يُ ِْ ا َك َُ نه
َ
ْرِِيهةثٍ  الزَُّجاَجُث َكأ ََ َتاَرَكٍث َزيُْخًٍَِث اله ََشْقِيهةٍث َواَل   ِوي َشَجَرٍة وُّ

ٍُ ًَارٌ  ِْ لَْه َتْىَسْس َ ا يُِِضُء َول َُ ٌر  يََكاُد َزيُْخ ُةِرِهِ َوةي اََشةاءُ ًُِّ ُِ  ُ ُْةِدي اَّلله ََ  لََعَ ًُةٍِر 
ٌهاِس َوَيْض  ْوَثاَل لِن

َ
ُ األ ٍء َعنِيهٌ  ُب اَّلله ُ ةُِكّلِ ََشْ   (57 :سِرة اُِر اآليث )  َواَّلله

  
 
 
 



 
 

 ة  
 

 
 

 .ػهْو أفضم انصالح ًأمت انزسهْىحمًذ ثٍ ػجذ اهلل إىل احلجْت املصطفَ ًيؼهى انجششّخ 

 .انشيذاء انؼظبو ...سكنذ حتذ رشاة انٌطٍ احلجْتإىل األسًاح انيت 

 .األسشٍ األثطبلإىل انقبثؼني خهف قضجبٌ انسجبٌ انظبمل... 

   ينز انصغش هيٍ أفزقذ...إىل   ثكم فخشو يٍ أمحم امسإىل 

  ::..ღ  أتً انغانً   سٔحإنىღ ..::  

 نجٌع انصرب ًاأليمّ ً إىل انقهت انكجري…ًيذ يل طشّق انؼهىزاألشٌاك ػٍ دسثِ ن دإىل يٍ حصذ

 ::..ღ  أيً انذثٍثحღ ..::  
 ...انطبىشح انشقْقخ ًاننفٌس انربّئخ إىل سّبحني حْبرِ إىل انقهٌة

 ::..ღ   ًأخٕاذღ ..::  

 ..اهلل.إىل سنذُ ًقٌرِ ًيالرُ ثؼذ ... َفسيىأإىل يٍ آثشًَِ ػهَ 

 ::..ღ خٕذً أღ  ..:: 

 دسثِ... إىل رٌأو سًحِ ًسفْقخ .حلظبد احلْبح..أمجم ب إىل يٍ رزًقذ يؼي

 ::..ღ  صٔجرً انغانٍحღ  ..:: 

 إىل يٍ آَسٌَِ يف دساسيت ًشبسكٌَِ مهٌيِ رزكبساً ًرقذّشاً
 ::..ღ ٔأصذقائً ًأدثائ ღ  ..:: 

 زه انهحظخ أسبرزرِ انكشاو نكِ أصم إىل ى إىل انزٍّ ثزنٌا كم جيذٍ ًػطبءٍ

 مجْؼبً أىذُ ىزا انؼًم املزٌاضغ إنْكى

 



 
 

 ج  
 

 

 
د مقمػػػب قػػػدر اارػػػدارد لػػػالؽ الميػػػؿ كالن ػػػارتػػػتـ الحػػػالحاتد الحمػػػد ل مبنعمتػػػ  الحمػػػد ل الػػػذم 

 . د كأححاب  اابرار ااط ارل  االياركعمى آد الملتارالم ـ عمى نبينا  كحؿ   دالقمكب كاابحار
ْشُكَر ًِْعىَ ﴿ :سبحاَف اِل القائؿ في محكـ التنزيػؿ

َ
ْن أ
َ
ْوزِْعِِن أ

َ
ْن َرّبِ أ

َ
يه َوأ ه َولََعَ َواِيَ نَْعْىةَج لََعَ

َ
ََ امهةِ  ن َخة

ْصنِْح ِِل ِِف ُذّرِيهِ  إِّّنِ ُتتُْج إَِلْ 
َ
ْعَىَل َصاِِلًا حَرَْضاهُ َوأ

َ
فالحمػد  ,(57 :األخقةا ) (ََ ِإَوّّنِ ِوةَي الُْىْسةنِِى َ أ

ِي﴿ كالشكر أكًلن كأليرنا ل رب العالميفد ِ اَّله ْىُد َّلِله ُ  اِْلَ ةَداًَا اَّلله ََ ْن 
َ
اَل أ ِْ َخةِدَي لَة ُْ َ ُِ ٌها  َذا َوَوا ُك َُ ِ َداًَا ل ََ.﴾ 

ذهنَ  ِإَوذْ  ﴿ :حزنينٍ (65 :األعرا )
َ
ُُِّكهْ  حَأ زِيَدًهُكهْ  َشَكْرُتهْ  مَئِيْ  َر

َ
 (7:إةراَيه سِرة( ﴾ أل

 (د403:4)أبػك داككدد د.تدج "ال يشكرر ا،  نكال ال يشكرر اس ك س "  محمػد الحبيػب المحػط ى راؿ
ني مديف بالشكر ل عز كجؿ عمػى مػا فجميؿ أف يشكر اإلنساف كؿ مف ردـ يد العكف كالمساعدة ل د  كا 

ؿ لػػػي الحػػػعابد كيسػػػر لػػػي مػػػف أعطػػػاني مػػػف نعمػػػ, المعرفػػػ,د كعزيمػػػ, البحػػػثد كأمػػػدني بالحػػػبرد كذلػػػ
صالح د. ير إلى بلالص شكرم كتقد أتقدـفد أمامي ما أغمؽد كيسركا ما تعسر ليكردكاالعمماء  ساتذةاا

فكػػاف عطاؤهمػػا  دالرسػػال, هػػذ د لت ضػػم ما باإلشػػراؼ عمػػى نحنككد يككنين ال أقككو شكك يرود. أحنككد اس  ،كك   
 مما كاف ل  أكبر ااثر عمى هذا العمؿ فجزا  ال عني لير الجزاء. دغير محدكد

 د. فتحيكك  صككقح .أكمػػا أتقػػدـ بالشػػكر الجزيػػؿ إلػػى ااسػػاتذة اافاضػػؿ أعضػػاء لجنػػ, المنارشػػ, 
كالتػي مػدت لػي يػد المسػاعدة كلػـ تبلػؿ   ن  ،شكً  دالنيك ً"" عميد كمي, التربي, بالجامعػ, اإلسػيمي,اسنوسو 

عمػػي بكرت ػػا ككضػػعت بحػػمات ا منػػذ البدايػػ, فم ػػا منػػي كػػؿ الشػػكر كالتقػػديرد كمػػا كأتقػػدـ بالشػػكر الجزيػػؿ 
لمػا بػذؿ   "يك ً شكً  ل ر ن  ،"  تكحػ,ممجمػس أمنػاء جامعػ, القػدس العضػك  عقكد اسنك   نحند د.عقد ا، 

 فجزاه ما ال عني لير الجزاء.  دمكضكع الرسال, منذ البداي, مف ج د ككرت معي كتكجي ات في
) البلػػارمد كتػػاب العمػػـد   واِ  ََّنكك  اسِ ْنككُ  ِقكك ستََّ نَّ ِ  كامتثػػاًلن لقػػكؿ الرسػػكؿ حػػمى ال عميػػ  كسػػمـ 

رراران بالجميؿ أتقدـ ب د(75  اسدر ترة واسنشرفيال واسن ننكيال لالص شكرم كتقدير إلى كاعترافان بال ضؿ كا 
الكممػات عػف شػكرهـ فمػـ يبلمػكا عمػيه بػكرت ـ  الذيف ساهمكا في تحكيـ أدكات كمػكاد هػذا البحػثد فتعجػز

 د فبارؾ ال في ـ كجزاهـ عني لير الجزاء.ج دهـًل بك 
يريػ, التربيػ, كالتعمػيـ بالمحافظػ, مػدير مد عنك  أقكو حيكب ا، أ.كما أتقدـ بلالص الشكر كالتقدير إلػى 

كمػا أتقػدـ بلػالص الشػكر كالتقػدير إلػى مػدير مدرسػ, د الذم ساهـ فػي تسػ يؿ م مػ, الباحػثك الكسطىد 



 
 

 د  
 

 واسهيئككك   طككك رل لنيكككي اسقحيصككك  أ.و  ئقككك    نحنكككد حيكككال أقكككو شكككرخ أ. لمبنػػػبف ل بػػػف ركاحػػػ,عبػػػد ا
 .يػؽ الدراسػ, فجػزاهـ ال عنػي ليػر الجػزاءكتطب إجػراءفػي تػي لمعاكنت ـ كتسػ يؿ م مد الكراـ استدرييي 
تػػكاَف لحظػػ, فػػي الػػذم كػػاف عكننػػا كسػػندنا لػػي أثنػػاء تطبيػػؽ التجربػػ,د كلػػـ يأ. عقككد اس كك در ن صككور  كأشػػكر

 مف طيب المدرس,.  ي   اسدراي سكالشكر اللاص د فجزاهـ ال عني لير الجزاء المشكرة كالمساندة
الذيف ما بلمكا في تقديـ أم مساعدة  إي د  قر أ. استنق     و  نحندأ. كًل أنسى زميئي في العمؿد 

 إلنجاز هذا العمؿ.
كأشػػكر  المتكاحػػؿ معػػي كتقػػديـ المسػػاعدة. الج ػػدهد اسن ننكك  ع ئشكك  عقككد اسككرحنال يككو س كمػػا كأشػػكر

 .أحند اسشريفكااخ  غكمالمُ كالتدريؽ الذم راـ بالمراجع,  لنيي أقو ح  ج أ. أيضان 
عمػػػى عطائ ػػػا كحب ػػػا  أنككك  اسحقيقككك شػػػيبان كشػػػبابان نسػػػاءن كأط ػػػاًلند كألػػػص بالشػػػكر كمػػػا كأشػػػكر عػػػائمتي 

د كمػا ألوات  وألكوت  وزو تك المتكاحؿ لنا فجزاها ال عنا لير الجزاء. كما كأشكر  كدعم ا كدعائ ا
 د فالم ـ بارؾ لي في ا كارزرني برها. الككككككككككسيكأتقدـ بكؿ الحب إلى ابنتي 
أشػكر  ...أشكر شباب دفعتنا... أشكر كؿ مػف أعطػى مػف كرتػ  كج ػد  لػيأشكر أحدرائي كأحبابي... 

 أشكركـ جميعان كبارؾ ال فيكـ جميعان.كؿ مف حضر كمف لـ يحضر... 
كأعػكذ ف كاف غيػر ذلػؾ فمنػي كحػدم كا   دهذا مبمغ الج د فإف كاف ليران كما اللير إًل مف عند الالم ـ 

دتد كال كحػػد  يعمػػـ أف ج ػػدم فيمػػا أممػػؾ كًل حيمػػ, لػػي بػػال مػػف تقحػػيرم كحسػػبي أننػػي جاهػػدت كاجت ػػ
 .كزدني عممان  فيما ًل أممؾد فالم ـ ان عني بما عممتني كعممني بما ين عني

نِيُب ﴿ :ويف اخلخام
ُ
ُْج ِإَوَلٍِْ أ َّكه َِ ِ َعنَيٍِْ حَ ِْفِيِِق إاِله ةِاَّلله  .(:: :َِد) ﴾َوَوا حَ

 اسق حث
نحند ري ض أصالال



 
 
 

 ه  
 

 امللخص
 

 ننلص اسدراي 
فاعميػػػ, تكظيػػػؼ الػػػتعمـ المػػػدمج لتنميػػػ, م ػػػاهيـ الكراثػػػ, كم ػػػارات  بيػػػاف إلػػػى الدراسػػػ,  هػػػذ هػػػدفت

 فك  اسدرايك  نشكرن  وتنثنت دالت كير التأممي في العمـك الحياتي, لدل طيب الحؼ العاشر ااساسي
 :است س  اسرئيس اسيؤاي
ستكمنن  فك  اس نكو  اسحي تيك  ف عني  توظيف است ن  اسندنج ست ني  نف هي  اسوراث  ونه رات استفرير ان  

 ؟سدى طالب اسصف اس  شر األي ي 
 :است سي  اسفرعي  األيئن  اسرئيس اسيؤاي نال ويتفرع

 ؟العاشر ااساسيما الم اهيـ الكراثي, المراد تنميت ا بكحدة الكراث, لدل طيب الحؼ  .1
 ؟عاشر ااساسيالما م ارات الت كير التأممي المراد تنميت ا بكحدة الكراث, لدل طيب الحؼ  .2
( بػػيف متكسػػطي درجػػات طػػيب α ≤ 0.05هػػؿ تكجػػد فػػركؽ ذات دًللػػ, إححػػائي, عنػػد مسػػتكل ) .3

 ؟البعدم ,الكراث م اهيـ التبارفي  كالتجريبي, الضابط, المجمكعتيف
( بػػيف متكسػػطي درجػػات طػػيب α ≤ 0.05هػػؿ تكجػػد فػػركؽ ذات دًللػػ, إححػػائي, عنػػد مسػػتكل ) .4

 ؟التأممي البعدم الت كير م ارات التبار يفالتجريبي, ك الضابط,  مجمكعتيفال
عبػػػد ال بػػػف  ااساسػػػي بمدرسػػ, ( طالبػػػان مػػف طػػػيب الحػػػؼ العاشػػر55ت عينػػػ, الدراسػػ, )كنػػكتك

لمعػػػػػاـ الدراسػػػػػي  -رطػػػػػاع غػػػػػزة  -الكسػػػػػطىمحافظػػػػػ, بالتعمػػػػػيـ التربيػػػػػ, ك اللمديريػػػػػ, التابعػػػػػ,  ركاحػػػػػ, بنػػػػػيف
مػا بحػكرة عشػكائي,د المجمكعػ, الضػابط, مكزعيف عمى شػعبتيف دراسػيتيف تػـ التياره د(2015/2014)
 (.27( كالمجمكع, التجريبي, )28)

ربمػي بعػدم  لمن ج شب  التجريبػي المعتمػد عمػى تحػميـالباحث ا س, استلدـاكلتحقيؽ أهداؼ الدر 
د ( سػػػػؤاًلن 48م ػػػػاهيـ الكراثػػػػ, مكػػػػكف مػػػػف) التبػػػػارك  دأداة تحميػػػػؿ محتػػػػكلأدكات: تمثمػػػػت ك  دمجمػػػػكعتيفلم
التأكػد مػف  د كتػـرئيسػ,( م ػارات 5مػكزعيف عمػى ) ( سؤاًلن 38)مفككف م در تأمميم ارات ت كي التبارك 

 استطيعي,.ا عمى عين, متطبيق مف ليؿ تكزيع ما عمى المحكميف ك  ديفلتبار اًل تحدؽ كثبا
جػػػراءكبعػػػد التطبيػػػؽ البعػػػدم ادكات الدراسػػػ, ك  باسػػػتلداـ  (SPSS) التحمػػػييت اإلححػػػائي, اليزمػػػ, ا 

 :است سي ي  ا ت ئج اسدر  إسىت  استوصي  )التبار "ت" كمربع إيتا كمعامؿ الكسب( ااساليب مف عددان 
 يبطػػػػ متكسػػػػط درجػػػػات بػػػػيف (α≤...0)ا عنػػػػد مسػػػػتكل الدًللػػػػ, كجػػػػكد فػػػػركؽ دالػػػػ, إححػػػػائين  .1

م ػػاهيـ الكراثػػ, البعػػدم لحػػالم طػػيب المجمكعػػ,  التبػػارفػػي  المجمػػكعتيف التجريبيػػ, كالضػػابط,
 التجريبي,.



 
 
 

 و  
 

 امللخص
 

 يبطػػػػ متكسػػػػط درجػػػػات ( بػػػػيفα≤...0) عنػػػػد مسػػػػتكل الدًللػػػػ, ححػػػػائيان ؽ دالػػػػ, إرك د فػػػػك جػػػػك  .2
م ػػارات الت كيػػر التػػأممي البعػػدم لحػػالم طػػيب  التبػػاركالضػػابط, فػػي المجمػػكعتيف التجريبيػػ, 
 المجمكع, التجريبي,.

 ق دة توصي ت نال أقرزه : يوص  اسق حثوف  ضوء ذسك 
راسػي, الملتم ػ,د مػف لػيؿ دليػؿ معمػـ فػي تبني استلداـ التعمـ المػدمج فػي تعمػيـ محتػكل المػكاد الد (1

 تدريس العمـك الحياتي, يتضمف ااساليب المناسب, لتكظيؼ التعمـ المدمج
 عػاـ كالم ػاهيـ االػرل بشػكؿ لػاص بشػكؿ الم ػاهيـ الكراثيػ, تػدريس اسػتلداـ الػتعمـ المػدمج  فػي (2

 . فعاليت  عمى السابق, الدراسات مف العديد كتأكيد ااسمكب هذا ل اعمي,
ضػػػركرة تضػػػمف الكتػػػب المدرسػػػي, فػػػي المراحػػػؿ التعميميػػػ, م ػػػارات الت كيػػػر التأممي)م ػػػارات الرؤيػػػ,  (3

البحري,د الكشؼ عف المغالطاتد الكحكؿ إلى استنتاجاتد إعطاء ت سيرات مقنعػ, ككضػع حمػكؿ 
 منطقي,(.

 عمػى كتػدريب ـ لتعػري  ـ اللدمػ, أثنػاء فػي ااحيػاء مػادة لمعممػي عمػؿ ككرش تدريبيػ, دكرات عقػد (4
 .الكراثي, كم ارات الت كير التأممي لتنمي, الم اهيـ استراتيجي,  التعمـ المدمج تن يذ كي ي,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 س  
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ABSTRACT 
This study aimed to discover the effectiveness of Blended Learning 

employment for developing genetic concepts and reflective thinking skills in 

life science among tenth grade students, the main question of the study 

problem is the following: 

What is the effectiveness of Blended Learning employment for developing 

genetic concepts and reflective thinking skills in life science among 10
th
 grade 

students? 
 

From the main question there are the following sub questions: 

1. What are the scientific concepts which are going to be developed to 

10
th

 grade students in genetic unit? 

2. What are the reflective thinking skills which are going to be developed 

to 10
th

 grade students in genetic unit? 

3. Are there any statistical significant differences at the level (0.05>α) 

between the students grade average in the experimental group and the 

control group at the post concepts test? 

4. Are there any statistical significant differences at the level (0.05>α) 

between the students grade average in the experimental group and the 

control group at the post reflective thinking skills test? 

The researcher uses the experimental method as apre and post design for 

two groups. The study sample consists of (55) students from Abdullah-ben 

Rwaha primary school for males in the directorate of education of Strip Gaza             

(2014-2015). They have divided into two groups chosen randomly, one is a 

control group (28) students and the other is an experimental one (27) students. 

In order to achieve the aim of this study, the researcher has prepared a teacher 

guide in the Blended Learning and it contains (42) in the third unit (Genetic 

Unit) combined with a list of genetic concepts which the targeted unit 

contains, a genetic concept test and a reflective thinking skills test. 

 

In order to achieve the study aims, answer its questions and 

investigate its hypotheses, the researcher uses the following tools: 

An analytical tool to the third unit context (Genetics Unit) from the 10
th

 grade 

life science book according to the new Palestinian curriculum (2014-2015),   

A genetic concept test for the targeted unit, A reflective thinking skills test for 

the targeted unit. 

All the data have been collected and analysed using the statistical procedure: 



 
 
 

 ح  
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By the (SPSS) program, coder Richardson 21, and the Spilt half method in 

order to find reliability coefficient test, discrimination coefficient to measure 

it for each part of the test. 

- T- test independent sample to test the differences between the 

performance of the control and experimental groups. 

- Eta coefficient to discover the effectiveness of teaching using the Blended 

Learning. 

- (d) to find the size of the independent variable on the dependent variable. 

Results of the study: 

1- There are statistical significant differences at the level (0.05> ) 

between the students grades average of the control and experimental 

groups of students in the genetic concepts test for the sake of the 

experimental group. 

2- There are statistical significant differences at the level (0.05> ) 

between the students grades average of the two control and 

experimental groups in the reflective thinking skills test for the sake of 

the experimental group. 

In the light of these findings, the study recommended the necessity of: 

1. Using blended learning in teaching different subjects through using 

teacher guide of the current study. 

2. Using blended learning in teaching genetic conceptions particularly and 

in general. 

3. Designing curricula with activities of reflective skills in teaching 

different subjects. 

4. Implementing workshops and training teachers in using Blended 

Learning in developing genetic concepts and reflective thinking skills  
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 فهرس احملتويات واألشكال واجلداول واملالحق الفهرس 

 اسنحتوي ت فهرس
 اسصفح  اسنحتوى

 أ اآلي, القرآني,

 ب هداءاإل

 ج شكر كتقدير

 ه مملص الدراس, بالمغ, العربي,

 ز (Abstractمملص الدراس, بالمغ, اإلنجميزي, )

 ط المحتكيات ف رس

   رائم, الجداكؿ

 ال ااشكاؿرائم, 

 س رائم, الميحؽ

 اسفصي األوي: االط ر اس    سندراي 
 2 مقدم, ال

 6 كأسئمت ا مشكم, الدراس,

 6 الدراس, فركض

 6 أهداؼ الدراس,

 6 أهمي, الدراس,

 7 حدكد الدراس,

 8-7 محطمحات الدراس,

 اس ظرياسفصي اسث   : اإلط ر 
 اسنحور األوي: است ن  اسندنج

 .0 التعمـ المدمج

 01 م  ـك التعمـ المدمج

 00 سميات التعمـ المدمجم

 06 يف التعمـ المدمج كالتعميـ اًللكتركنيمقارن, ب

 07 ااسس التي يقـك عمي ا التعمـ المدمج



 
 
 
 

 ي  
 

 فهرس احملتويات واألشكال واجلداول واملالحق الفهرس 

 07 حيغ تكظيؼ التكنمكجيا في العممي, التعميمي,

 08 التعمـ المدمج نماذج

 20 استرتيجي, تقديـ التعمـ المدمج

 22 التعميـ المدمجلطكات تحميـ الدركس المعتمدة عمى 

 20 أبعاد التعمـ المدمج

 26 التلطيط التعمـ المدمج

 27 مككنات التعمـ المدمج

 28 عكامؿ نجاح التعمـ المدمج

 .2 منظكم, التعمـ المدمج

 21 مميزات التعمـ المدمج

 20 فكائد التعمـ المدمج

 27 تكاج  تطبيؽ التعمـ المدمج رد المعكرات التي 

 نف هي  اسوراث اسث   :  اسنحور
 39 مي,ـ العمتعريؼ الم اهي

 41 تعريؼ الم اهيـ الكراثي,
 42 تحنيؼ الم اهيـ العممي,

 43 الم اهيـ الكراثي, مستكيات
 44 لحائص الم اهيـ العممي,
 44 مميزات الم اهيـ العممي,

 45 الم اهيـتعمـ أهمي, 
 46 العممي, كالكراثي, تعمـ الم اهيـ معكرات

 47 الحد مف المعكرات
 ت استفرير استمنن اسنحور اسث سث: نه را

 48 تعريؼ الت كير
 49 أنكاع الت كير
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 فهرس احملتويات واألشكال واجلداول واملالحق الفهرس 

 51 م  ـك الت كير التأممي 
 53 القرآف الكريـ التأممي في الت كير

 55 العمميات العقمي, المتضمن, في الت كير التأممي
 56   م ارات الت كير التأممي

 57 مستكيات الت كير التأممي
 58 التأممي الت كير كلطكاتمراحؿ 

 60 الت كير التأممي كالمن اج
 61 أهمي, الت كير التأممي
 62 فكائد الت كير التأممي

 63 دكر المعمـ في تنمي, م ارات الت كير التأممي
 63 ي لدل طيب لتنمي, م ارات الت كير التأمم الكاجب أف يمتمك ا المعمـ م ارات

 65 الت كير التأممي كحؿ المسائؿ الكراثي, 
 65 التأممي الت كير ميـتع معكرات

 66 استراتيجيات التدريس المناسب, لتنمي, م ارات الت كير التأممي
 اسدراي ت اسي ق   اسفصي اسث سث:

 68 : دراسات تناكلت التعمـ المدمجااكؿ المحكر
 74 التعقيب عمى المحكر ااكؿ

 77 الثاني: دراسات تناكلت م اهيـ الكراث, المحكر
 85 محكر الثانيالتعقيب عمى ال

 87 الثالث: دراسات تناكلت م ارات الت كير التأممي المحكر
 96 التعقيب عمى المحكر الثالث

 99 عمى الدراسات السابق, العاـ التعقيب
 ات ون ه ي  اسدراي إ راءاسفصي اسراقع: 

 101 رس,االد كتحميـ جي, من
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 101 مجتمع كعين, الدراس,
 102 مكاد كأدكات الدراس,

 105 اعداد التبار م اهيـ الكراث,
 113 م ارات الت كير التأممي اعداد التبار

 121 ضبط المتغيرات ربؿ التجريب
 124 الدراس, لطكات

 125 المعالجات اإلححائي,
  ت ئج اسدراي  وتفييره : اسل نساسفصي 

 127 النتائج المتعمق, بالسؤاؿ ااكؿ
 131 النتائج المتعمق, بالسؤاؿ الثاني

 133 ت سير النتائج المتعمق, بالسؤاؿ الثالث
 136 ت سير النتائج المتعمق, بالسؤاؿ الرابع

 140 لنتائجعمى ا العاـ التعميؽ
 141 التكحيات كالمقترحات

 اسنص در واسنرا ع
 142 المراجع العربي,المحادر ك 

 156 المراجع ااجنبي,
 157 المكارع اإللكتركني,

  اسدراي  نالحل
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 فهرس احملتويات واألشكال واجلداول واملالحق الفهرس 

 ، ئن  اس داوي
 اسصفح  اس  واال ر،  اس دوي

 06 المقارن, بيف التعميـ اإللكتركني كالتعمـ المدمج (1.2)

 .0 أنكاع الت كير (2.2)

 01 عدد اآليات التي تحث عمى الت كير (2.3)

 66 اًلستراتيجيات التي تساعد عمى تنمي, الت كير التأممي (2.4)

 0.2 تكزيع عين, الدراس, (4.1)

 0.1 تحميؿ المحتكل عبر الزمف كعبر اافراد (4.2)

 0.0 جدكؿ مكاح ات التبار م اهيـ الكراث, (4.3)

 0.6 تكزيع أسئم, اًللتبار حسب مستكيات التحميؿ (4.4)

 0.9 معاميت اًلرتباط لكؿ فقرة مف ال قرات مع درج, المجاؿ الذم ينتمي إلي  (4.5)

 .00 ل  الكمي, الدرج, مع تبار م اهيـ الكراث,مجاًلت ال ارتباطات  (4.6)

 000 اًللتبارطريق, التجزئ, النح ي, لقياس ثبات نتائج   (4.7)

 002 معاميت الحعكب, كالتمييز ًللتبار م اهيـ الكراث, (4.8)

 000 تكزيع م ارات الت كير التأممي عمى فقرات اًللتبار (4.9)

 007 مف فقرات مع درج, المجاؿ الذم تنتمي إلي معاميت اًلرتباط لكؿ فقرة  (4.10)

 007 ل  الكمي, الدرج, مع التبار م ارات الت كير التأممي مجاًلت ارتباطات (4.11)

 008 اًللتبار طريق, التجزئ, النح ي, لقياس ثباتنتائج  (4.12)

 .02 معاميت الحعكب, كالتمييز ل قرات التبار الت كير التأممي (4.13)

(4.14) 
( لممقارن, بيف متكسطي درجات التبار م اهيـ الكراث, القبمي Tنتائج التبار )

 بيف درجات الطيب في المجمكعتيف الضابط, كالتجريبي,
020 

(4.15) 
( لممقارن, بيف متكسطي درجات التبار م ارات الت كير التأممي Tنتائج التبار )

 لتجريبي,القبمي بيف درجات الطيب في المجمكعتيف الضابط, كا
022 

(5.1) 
رائم, بالم اهيـ الكاردة بكحدة الكراث, في كتاب العمـك الحياتي, لمحؼ العاشر 

 ااساسي
028 
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 020 م ارات الت كير التأممي الكاجب تنميت ا لدل طيب الحؼ العاشر ااساسي (5.2)

(5.3) 
, ( لممقارن, بيف متكسطي درجات طيب المجمكع, التجريبيتنتائج التبار )

 كطيب المجمكع, الضابط, في اًللتبار البعدم لم اهيـ الكراث,.
022 

 020 حجـ التأثير لممتغير المستقؿ)التعمـ المدمج( عمى المتغير التابع )م اهيـ الكراث,(  (5.4)

 020 (d( ك ريم, )2الدرجات المرجعي, )مستكيات التأثير( لمربع إيتا ) (5.5)

(5.6) 
( لممقارن, بيف متكسطي درجات طمب, المجمكع, التجريبي, تنتائج التبار )

 كطمب, المجمكع, الضابط, في اًللتبار البعدم لم ارات الت كير التأممي.
026 

(5.7) 
حجـ التأثير لممتغير المستقؿ)التعمـ المدمج( عمى المتغير التابع )م ارات 

 الت كير التأممي(
029 

 ، ئن  األشر ي
 اسصفح  اس  واال ر،  اسشري

 01 م  ـك التعمـ المدمج (2.1)

 08 نماذج التعمـ المدمج (2.2)

 09 مككنات نمكذج ال قي لدمج التعمـ المدمج ( 2.3)

 20 عناحر التعمـ المدمج (2.4)

 .2 منظكم, التعمـ المدمج (2.5)

 22 اس,مدليت التعمـ المدمج المستلدم, في الدر  (2.6)

 12 جكنستكف عند الم اهيـ مستكيات (2.7)

 0.0 التحميـ التجريبي لمدراس, (4.1)
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 ، ئن  اسنالحل

 اسصفح  ع واال اسننحل  
 160 الحكرة الن ائي, ًللتبار م اهيـ الكراث, كاإلجاب, النمكذجي, ليلتبار  .1
 172 النمكذجي, ليلتبارالحكرة الن ائي, ًللتبار م ارات الت كير التأممي كاإلجاب,   .2
 184 دليؿ المعمـ لمتعمـ المدمج  .3
 213 أكراؽ العمؿ بكحدة الكراث,  .4
رائم, بأسماء السادة محكمي أدكات الدراس, )رائم, م اهيـ الكراث, كالتبار الم اهيـ   .5

 كم ارات الت كير التأممي(
244 

 245 تس يؿ م م, الباحث  .6
 246 حكر تن يذ التجرب,  .7

 
 
 نالحل، ئن  اس

 اسصفح  ع واال اسننحل  
 160 الحكرة الن ائي, ًللتبار م اهيـ الكراث, كاإلجاب, النمكذجي, ليلتبار  .8
 172 الحكرة الن ائي, ًللتبار م ارات الت كير التأممي كاإلجاب, النمكذجي, ليلتبار  .9

 184 دليؿ المعمـ لمتعمـ المدمج  .11
 213 أكراؽ العمؿ بكحدة الكراث,  .11
سماء السادة محكمي أدكات الدراس, )رائم, م اهيـ الكراث, كالتبار الم اهيـ رائم, بأ  .12

 كم ارات الت كير التأممي(
244 

 245 تس يؿ م م, الباحث  .13
 246 حكر تن يذ التجرب,  .14

 



 

 

 
 

 
 لفصل األولا

 الدَِّراَسة َخلَفيَّة
 

 

 المقدمة 
 مشكلة الدراسة وأسئلتها 
 دراسةفروض ال 
 دراسةأهداف ال 
 لدراسةأهمية ا 
 حدود الدراسة 
 مصطلحات الدراسة 
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 الفصل األول 
 خلفية الدراسة

 اسفصي األوي
 سدراي لنفي  ا

 اسن دنكككك 
يعتبر المن اج الدراسػي ركيػزة أساسػي, كبنيػ, رئيسػ, فػي تطػكر كتقػدـ المجتمعػات كازدهارهػا فػنحف 
 نعػػيش فػػي ظػػيؿ عحػػر التكنكلكجيػػا كالمعمػػـ هػػك أحػػد ركاد سػػ ين, التربيػػ, كالتعمػػيـد ف ػػك المن ػػذ لممن ػػاج

بػؿ أحػبم المعمػـ  مػتعمـلمعمػـ نقػؿ المعرفػ, إلػى الالػـ يعػد دكر  المدرسيد كفي عحر الثكرة التكنكلكجيػ,
كأسػاليب الػتعمـ لػدل المػتعمـد كتنميػ, رػدرة المتعممػيف عمػى الت كيػر النارػد كالعممػي  مطالبا بتنمي, م ػارات

ير الملتم ,د كيتحقػؽ كػؿ ذلػؾ مػف كاإلبداعي كالبحرم كالتأممي كالتليمي كغيرها الكثير مف أنماط الت ك
لػػػيؿ مػػػركر الطالػػػب بلبػػػرة تعميميػػػ, حقيقيػػػ, يػػػنغمس فػػػي المكرػػػؼ التعميمػػػي كيعيشػػػ  مػػػع االػػػذ بعػػػيف 

 اًلعتبار اللبرات السابق,.
تقسػيم  ك  دالعام, لمحػؼ العاشػر كرد رررت كزارة التربي, كالتعميـ ال مسطيني, تطكير مبحث العمكـ

لمػا ل ػذا المكضػكع مػف  .ـ2015/2014ل يزياء كالكيميػاء كالػذم بػدأ تطبيقػ  إلى مادة العمكـ الحياتي, كا
أهميػ, بالغػػ, فػػي تمكػػيف طمبتنػػا مػف مكاكبػػ, عحػػرهـ كاسػػتيعاب نتاجػػ  العممػي مػػف ج ػػ, كجعم ػػـ عنحػػران 

 فاعين في مجتمعات ـد 
لطػيب كحظيت مناهج العمكـ بتغيير دائـ ان ا كاحدة مف المرتكزات ااساسي, في تطػكير لبػرة ا

كتنميػػ, ت كيػػػرهـ كم ػػارات ـ إذ يػػػتـ عػػف طريق ػػػا تعمػػيم ـ كتػػػدريب ـ عمػػى التنظػػػيـ كتسمسػػؿ أفكػػػارهـ حتػػػى 
تبػاع ااسػمكب العممػي المتمثػؿ بالميحظػ, كالتجريػب ايتمكنكا مف تطبيؽ ما تعممك  فػي مكارػؼ متعػددة ك 

 (.49: 2002 )سيم,د كاًلستنتاج لمتكحؿ لممعارؼ كالمعمكمات
التغيرات إلى ظ كر أنماط كطرائؽ عديػدة لمتعمػيـ كالػتعمـد لاحػ, مػع ظ ػكر الثػكرة كرد أدت هذ  

التكنكلكجي, في تقني, المعمكماتد كالتػي جعمػت مػف العػالـ رريػ, حػغيرة ممػا أدل إلػى زيػادة الحاجػ, إلػى 
 تبػػادؿ اللبػػرات مػػع اآللػػريفد كحاجػػ, المػػتعمـ لبيئػػات غنيػػ, متعػػددة المحػػادر لمبحػػث كالتطػػكير الػػذاتيد
فظ ػػػر الكثيػػػر مػػػف ااسػػػاليب كالطرائػػػؽ كالكسػػػائؿ الجديػػػدة فػػػي التعمػػػيـ كالػػػتعمـد كمػػػف ذلػػػؾ ظ ػػػكر الػػػتعمـ 

 (.55: 2005 )المكسى كالمبارؾد المدمجاإللكتركنيد كالتعمـ 
كزيػػػادة اإلربػػػاؿ عمػػػى اسػػػتلدام اد كتكظي  ػػػا فػػػي العمميػػػ, اإللكتركنػػػي ـ يكمػػػع انتشػػػار أنمػػػاط التعمػػػ
عكبات التػػػي رػػػد تحػػكؿ مػػػف تطبيق ػػػا أك فاعميت ػػا كمن ػػػا غيػػػاب اًلتحػػػاؿ التعميميػػ,د ظ ػػػرت بعػػػض الحػػ
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ممػػا يػػؤثر سػػمبان  –المعممػػكفد كالطػػيبد كاإلدارة  –اًلجتمػػاعي المباشػػر بػػيف عناحػػر العمميػػ, التعميميػػ, 
يحتػاج إلػى اإللكتركنػي عمى م ارات اًلتحاؿ اًلجتماعي لدل المتعممػيفد كمػا أف تطبيػؽ أنمػاط الػتعمـ 

مف أج زة كمعػدات تتطمػب تكم ػ, عاليػ, رػد ًل تتػكفر فػي كثيػر مػف ااحيػاف لػدل المؤسسػات بني, تحتي, 
التعميميػػػػ, الملتم ػػػػ,د كنتيجػػػػ, ل ػػػػذ  الحػػػػعكبات ظ ػػػػرت الحاجػػػػ, لػػػػنمط جديػػػػد يجمػػػػع بػػػػيف مزايػػػػا الػػػػتعمـ 

 .( 2005:2 د)سيم, التعمـ المدمجكمزايا التعمـ التقميدم كهك ما سمي باإللكتركني 
أحػد حػيغ التعمػيـ أك الػتعمـ التػي ينػدمج في ػا  بأنػ : الػتعمـ المػدمج( 2005: 72) كيعػرؼ زيتػكف

التعميـ اإللكتركنيد مع التعميـ الح ي التقميدم في إطار كاحدد حيث تكظؼ أدكات التعميـ اإللكتركنيد 
سػػػػكاء المعتمػػػػدة عمػػػػى الكمبيػػػػكتر أك المعتمػػػػدة عمػػػػى الشػػػػبكات فػػػػي الػػػػدركسد مثػػػػؿ معامػػػػؿ الكمبيػػػػكتر 

 الذكي,د كيمتقي المعمـ مع الطالب كج ان لكج  معظـ ااحياف. كالح كؼ 
سػمبيات  حد مفكي العادي, التربكي, التعميـ أساليبجاء ليكمؿ ـ يمف أنماط التعم إذان هك نمط جديد

في إطار كاحد دالػؿ  )كج ان لكج ( التعميـ الح ي التعميـ اإللكتركني مع ليمتزج في ااإللكتركني التعميـ 
 دراسي, أك عبر اًلنترنت. ح كؼ الال

فػػي  الػػتعمـ المػػدمجأظ ػػرت أهميػػ,  ليل ػػا مػػف القيمػػ,د كالتػػي السػػابق, الدراسػػات مػػف كهنػػاؾ العديػػد
كأف لػػ  فكائػػد متنكعػػ,  ملتم ػػ,د تعميميػػ, مراحػػؿ فػػي العمميػػ, التعميميػػ, كأثػػر  فػػي تنميػػ, الم ػػاهيـ كالت كيػػر

المعمكمػات لممتعممػيف بأسػرع كرػتد كبحػكرة التحار الكرػت كالج ػد كالتكم ػ,د مػف لػيؿ إيحػاؿ تشمؿ 
تمكف مف إدارة العممي, التعميمي, كضبط اد كرياس كتقيػيـ أداء المتعممػيفد إضػاف, إلػى تحسػيف المسػتكل 

 (د2014دراسػ, الشػ كاف ) الدراسػات: هػذ  كمػفراسػيد كتػكفير بيئػ, تعميميػ, جذابػ,د العػاـ لمتححػيؿ الد
 (.2010دراس, لمؼ ال )ك د 2011)دراس, أحمد )ك (د 2013كدراس, لبد )

ححيم أف م م, اًلطيع عمى المستجدات تشكؿ عبئنا ثقيؿ بالنسب, لممعمميف في البمداف النامي, 
كفي عدد مػف منػاطؽ العػالـ المتطػكر كالمتقػدـ رمػييد لكن ػا ليسػت م مػ, مسػتحيم,. فنأمػؿ إذا أف يشػعر 

 يتكرػػع عكننػػا لارجينػػاد كباسػػتطاعت  القيػػاـ كػػؿ معمػػـ بأنػػ  مسػػؤكؿ شلحػػينا عػػف التقػػدـد كأف عميػػ  أف ًل
 (. 249: 1987ببعض المبادرات )بايزد 
( أنػػػ  رػػػد ازداد اًلهتمػػػاـ بتػػػدريس العمػػػكـ لمكاكبػػػ, تطمعػػػات العحػػػر 2:(2014كرػػػد أكػػػدت جنديػػػ, 

مكانات  الملتم ,د كلاح, إعداد جيؿ كاٍع كمثقؼ رادر عمى مكاكب, التطكرات الحديث, فػي عػالـ العمػـ  كا 
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رف,د كالربط بيف جميػع أنػكاع المعػارؼ التػي تسػ ـ فػي تنميػ, الت كيػرد كالقػدرة عمػى حػؿ المشػكيت كالمع
 التي تكاج  .
فػػػإف تػػػدريس العمػػػـك كالعمػػػـك الحياتيػػػ, لػػػف يكػػػكف ذا أهميػػػ, إًل إذا اعتمػػػد عمػػػى مبػػػدأ  الحقيقػػػ,كفػػػي 

يػنغمس الطالػب دالػؿ المكرػؼ القابمي, لمتعمـ كالتطبيؽد بمعنى تحكيؿ المادة العممي, إلػى لبػرات كارعيػ, 
           .التعميمي حتى تحبم لدي  القدرة عمى اتلاذ القرار الححيم في الكرت كالمكرؼ المناسبيف

 

كيعتبر تككيف الم اهيـ العممي, كتنميت ا لدل الطمب, أحد أهداؼ تدريس العمـك في جميػع المراحػؿ 
عرفػػ, العمميػ, التػي ت يػد فػػي ف ػـ هيكمػ  العػاـ كفػػي العمريػ, الملتم ػ,د كمػا تعتبػػر مػف أساسػيات العمػـ كالم

 انتقاؿ أثر الػتعمـد كل ػذا فػإف تكػكيف الم ػاهيـ العمميػ, أك ت ػذيب ا لػدل الطمبػ,د عمػى الػتيؼ مسػتكيات ـ
ب ػا  يتطمب أسػمكبان تدريسػيان مناسػبان يتضػمف سػيم, تكػكيف الم ػاهيـ العمميػ, كبقائ ػا كاًلحت ػاظ  التعميمي,
  2001: 80). )زيتكفد

ـ م ػاهيـ الكراثػ, يتطمػب مسػتكل عػاؿ مػف القػدرة مّػكتندرج م ػاهيـ الكراثػ, ضػمف الم ػاهيـ العمميػ,د كأف تع
دراؾ العيرػات  العقمي, التي يجب أف يتمتع ب ا المتعمميف حتى يككنكا رادريف عمى اسػتيعاب ا كتحميم ػا كا 

التيػار اسػتراتيجيات كأسػاليب تدريسػي,  بين ا كبيف الم اهيـ االرلد كًل يمكف أف يتـ ذلؾ إًل مف ليؿ
 . 2011 :41))ماضيد  مناسب,

 فػي أظ ػرت عمػى أهميػ, تنميػ, الم ػاهيـ ليل ػا مػف التػي السػابق, الدراسػات مػف كهنػاؾ العديػد
( كدراسػ, 2013الدراسػات: دراسػ, اآلغػا ) هػذ  ملتم ػ, فػي العمػـك كمػكاد ألػرل د كمػف تعميميػ, مراحػؿ
 .2010)كدراس, جبر ) 2012)) كدراس, عراـ  (2013)م نا

كيػػؼ  ًل الطمبػػ, كيػػؼ ي كػػركفد تعمػػيـ هػػك كيؤكػػد التربكيػػكف عمػػى أف أحػػد أهػػداؼ تػػدريس العمػػكـ
 الحيػاةد فػي تكظي  ػا أك دكف ف م ػا كاسػتيعاب اد رمػبد ظ ػر عػف المدرسػي, المقػررات كالمنػاهج يح ظكف
 فػػي العممػػي ااسػػمكب اكتسػػاب عمػػىالطمبػػ,  مسػػاعدة عمػػى العمػػكـ تػػدريس يركػػز أف بػػد ًل ذلػػؾد كلتحقيػػؽ
 العمػػـ طػػرؽ عمػػى كالتركيػػز الت كيػػر بمعنػػى تعمػػيـ كالت كيػػرد البحػػث فػػي العمميػػ, الطريقػػ, أك الت كيػػرد

 (.2001: 94 كعمميات  )زيتكفد
إلػى أف الت كيػر التػأممي هػك الػذم  Kish & Sheehan, 1997: 22)كيشػير كػيش كشػي اف )

الػذم  الكرػت فػي ال ضػكؿ أ  كما نشعر ب د حيث تتـ إثارة كتكجيػ يبحث في الربط بيف ما نعرف  كما نقر 
 .اافكار كتتابع التجارب بيف بالربط في  نقكـ
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 بشػػػكؿ عػػػاـ كهنػػػاؾ العديػػػد مػػػف الدراسػػػات السػػػابق, التػػػي أكػػػدت عمػػػى ضػػػركرة اًلهتمػػػاـ بػػػالت كير
كدراسػ, العبادلػ, ( 2013دراس, النجػار ) مثؿالت كير التأممي بشكؿ لاص كمف هذ  الدراسات م ارات ك 
 ع انػ, كدراسػ, د(2005كشػكك) دكدراسػ,(2005بركػات ) دراسػ, (2012( كدراسػ, الجدبػ, )2013)

 .2002)كالمكلك )
 نشرن  اسدراي 

 التربػػػكم اادب عمػػػى الباحػػػث طػػػيعامػػػف لػػػيؿ ك  كمعمػػػـ فػػػي التعمػػػيـ كمػػػف لػػػيؿ عمػػػؿ الباحػػػث
مستكم ًلحظ تدني  دالتأممي الت كيرم ارات ك  تنمي, الم اهيـأهمي, أكدت عمى  كالتي السابق, كالدراسات

شػػػركد ذهػػػف الطالػػػب كعػػػدـ مشػػػارك, الػػػبعض أك  فػػػي مػػػادة العمػػػكـ العامػػػ, أيضػػػان الطػػػيب فػػػي التححػػػيؿ 
المعظـ في العممي, التعميمي, ككجكد حعكب, أحيانا في تكحيؿ بعض المعمكمات كالمكضكعات بس كل, 

 .ربؿ المعمـ لمطالب مف
المنارشػ, مػع ااسػاتذة كالمشػرفيف فػي الػدكرات التعميميػ, التػي تعقػدها  كمف ليؿإضاف, لما سبؽ 

, مكدسػػ لمحػػؼ العاشػػر ااساسػػي كتحديػػدان كحػػدة الكراثػػ,مقػػرر العمػػـك الحياتيػػ, الػػكزارة لممعممػػيف كجػػد أف 
الم ػػاهيـ المجػػردة كالحقػػائؽ كالمبػػادئ الجديػػدةد كمسػػائؿ كراثيػػ, جديػػدة مػػف نكع ػػا عمػػى الطػػيب كالتػػي ب

كلحكحػػان أف الطالػػػب ًل يمتمػػػؾ  تعمم ػػػادلالطالػػب ك يضػػػُا إلػػى ج ػػػٍد كبيػػٍر مػػػف المعمػػـ لتعميم ػػػا تحتػػاج أ
  لم ي, كافي, عف تمؾ الم اهيـ الكراثي,د

إلػى  ت تقػر العربيػ, المكتبػ, أف ككجد الباحث مف ليؿ اطيع  عمى العديد مف الدراسات السػابق,
 التحػػكرات عػػف الكشػػؼ عمػػى ركػػز لكػػف معظم ػػا تنميػػ, م ػػاهيـ الكراثػػ, مكضػػكع تتنػػاكؿ التػػي الدراسػػات

فنحف بحاج, لذا  البديم,. عرض,ن لمتحكرات الم اهيـ أكثر مف باعتبارها الكراث, لم اهيـ اللاطئ, كالبديم,
ماسػػ, إلػػى طرائػػؽ لاحػػ, كلتنكيػػع أسػػاليب التػػدريس المسػػتلدم, فػػي مجػػاؿ الػػتعمـ كالتعمػػيـد كلاحػػ, فػػي 

الت كيػػػر ال عػػػاؿ لػػػدل  م ػػػارات الم ػػػاهيـ بحػػػكرة كظي يػػػ, ل ػػػا تنميػػػ,مػػػادة العمػػػكـ الحياتيػػػ, نّعمػػػـ مػػػف لي
الػػتعمـ تكظيػػؼ الحاجػػ, لكالمتمثمػػ, فػػي  فقػػد كجػػد الباحػػث ضػػركرة لدراسػػ, هػػذ  المشػػكم, كل ػػذا يفدالمتّعممػػ
 .كم ارات الت كير التأممي م اهيـ الكراث, لتنمي, المدمج

 :است س  اسرئيس اسيؤاي ف  اسدراي  نشرن  تحديد ينرالو 
ف عني  توظيف است ن  اسندنج ست ني  نف هي  اسوراث  ونه رات استفرير استمنن  ف  اس نو  اسحي تي  ن  

 ؟سدى طالب اسصف اس  شر األي ي 
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 :است سي  اسفرعي  األيئن  اسرئيس اسيؤاي عال ويتفرع
 ؟العاشر ااساسيدة الكراث, لدل طيب الحؼ ما الم اهيـ الكراثي, المراد تنميت ا بكح .1
 ؟العاشر ااساسيدة الكراث, لدل طيب الحؼ م ارات الت كير التأممي المراد تنميت ا بكح ما .2
( بػيف متكسػطي درجػات طػػيب α ≤ 0.05هػؿ تكجػد فػركؽ ذات دًللػ, إححػائي, عنػػد مسػتكل ) .3

 ؟البعدم الكراث, م اهيـ التبارفي  كالتجريبي, الضابط, المجمكعتيف
( بػيف متكسػطي درجػات طػػيب α ≤ 0.05سػتكل )هػؿ تكجػد فػركؽ ذات دًللػ, إححػائي, عنػػد م .4

 ؟التأممي البعدم الت كير م ارات التبار فيالتجريبي, ك الضابط,  المجمكعتيف

 فروض اسدراي 
( بػػػػػػيف متكسػػػػػػطي درجػػػػػػات α ≤ 0.05ًل تكجػػػػػػد فػػػػػػركؽ ذات دًللػػػػػػ, إححػػػػػػائي, عنػػػػػػد مسػػػػػػتكل ) .1

 .لبعدمم اهيـ الكراث, ا التبارالتجريبي, في ك الضابط,  المجمكعتيف
 ( بػػيف متكسػػطي درجػػات طػػيبα ≤ 0.05تكجػػد فػػركؽ ذات دًللػػ, إححػػائي, عنػػد مسػػتكل ) ًل .2

 .التأممي البعدم الت كير م ارات التبار في كالتجريبي, الضابط, المجمكعتيف
 أهداف اسدراي 

 :إلى الحالي, الدراس, ت دؼ
 .عاشر ااساسيالعداد رائم, بم اهيـ الكراث, المراد تنمي ما بكحدة الكراث, لدل طيب الحؼ إ .1
بكحػدة الكراثػ, لػدل طػيب الحػؼ تنميت ػا المناسب, كالميئم, لتحديد رائم, م ارات الت كير التأممي  .2

 .العاشر ااساسي
 .الكراث, م اهيـلتنمي,  التعمـ المدمجبياف مدل فاعمي, تكظيؼ  .3
  .ات الت كير التأمميلتنمي, م ار  التعمـ المدمجفاعمي, تكظيؼ ف علكشؼ ا  .4

 أهني  اسدراي 
تنميػ, الم ػاهيـ  الػتعمـ المػدمج فػي كالعمػكـ الحياتيػ, إلػى أهميػ, العامػ, تكج  نظر معممي العمػكـرد   .1

 التأممي لدل طمبت ـ.كم ارات الت كير 
 دليؿ معمـ كفقان لمتعمـ المدمج كأكراؽ عمؿ لمطالب بكحدة الكراث,. تقديـ .2
العامػ,  العمػكـ كمعمميمشرفي   يداس, التبار م اهيـ كراث, كالتبار م ارات ت كير تأممي يتكفر الدر  .3

 .الحياتي, لاح, في تدريس العمكـ كطمب, البحث العممي كالعمـك الحياتي,
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 حدود اسدراي 
بمدرسػػ, عبػػدال بػػف ركاحػػ   العاشػػر ااساسػػيعمػػى عينػػ, مػػف طػػيب الحػػؼ  طبقػػت هػػذ  الدراسػػ,

تػـ التيػار ـ(د ك 2015/2014) غزة في ال حؿ الثػاني مػف العػاـ الدراسػي لمبنيف )حككمي,( كسط رطاع
 الػتعمـ المػدمجعمػى بيػاف فاعميػ, تكظيػؼ  تتحػر ارالعمـك الحياتي, المقررد كمػا ك  كحدة الكراث, مف كتاب

م ػارات لمس, عمى  أيضان  كم ارات الت كير التأممي في العمـك الحياتي,د كارتحرت م اهيـ الكراث,لتنمي, 
م ارة الرؤي, البحري, الناردةد م ارة الكشؼ عف المغالطػاتد م ػارة الكحػكؿ إلػى  :كهيكير التأممي لمت 

 .استنتاجاتد م ارة إعطاء ت سيرات مقنع,د كم ارة كضع حمكؿ منطقي, مقترح,
 نصطنح ت اسدراي 

(: حجػػػـ التػػػأثير الػػػداؿ إححػػػائيا بػػػيف التطبيػػػؽ القبمػػػي ك البعػػػدم 8:2006عرف ػػػا أبػػػك منػػػديؿ )ي
 المحمـ لقياس حجـ التأثير.  لتبارلي

 المعالجػ, التجريبيػػ, تحدثػػ  أف يمكػف الػذم ( بأن ػا ااثػػر230: 2003كالنجػػار ) كعرف ػا شػحات,
 ".التابع, المتغيرات أحد في مستقين  متغيران  باعتبارها

تعمـ الػبعػد تكظيػؼ عمى تحقيؽ نتائج ذات دًلل, إححائي,  القدرةجرائيَا: بأن ا إكيعرف ا الباحث 
 .ر ااساسيالحؼ العاش طيب كم ارات الت كير التأممي لدل م اهيـ الكراث,تنمي, لالمدمج 

 است ن  اسندنج
 (كج نػا لكجػ ) الحػ يبػيف التعمػيـ  الجمػعجرائيان بأن : منظكم, تعميمي, رائم, عمػى إ الباحث  يعرف

المعتمػػػدة عمػػػى  اإللكتركنػػػيـ يمػػػسػػػتحدثات التعمدمػػػج اادكات التقميديػػػ, ك مػػػف لػػػيؿ اإللكتركنػػػي ـ يكالتعمػػػ
 إلدارة كنظػػاـ الػػتعمـ إلدارة كنظػػاـ إلكتركنػػيد مقػػرر)" مثػػؿ الحاسػػكب كعمػػى شػػبك, المعمكمػػات "اإلنترنػػت

 الػنمط ل ػذا اليزمػ, كالبرمجيات كااج زةيد اإللكتركن لمتحاكر كمكارع إلكتركني,د تقييـ كبرامج المحتكمد
كبػػيف الطػػيب إلحػػداث الت اعػػؿ الػػيـز بػػيف المعمػػـ كطيبػػ  د كسػػائط متعػػددة كفائقػػ,( كبػػرامج الػػتعمـ مػػف

 تػػأمميكم ػػارات الت كيػػر ال م ػػاهيـ الكراثػػ,ممػػا يحقػػؽ ال اعميػػ, لتنميػػ,  دلارج ػػاك  دالػػؿ المدرسػػ, أن سػػ ـ
 .العاشر ااساسيطيب الحؼ لدل كحدة الكراث, ب

 نف هي  اسوراث 
عنػػدما يسػػتلمص الحػػ ات أك يككن ػػا الطالػػب الحػػكرة العقميػػ, التػػي  ا: بأن ػػإجرائيػػان  الباحػػث ا ػػيعرف

العناحػػر المشػػترك, لعػػدد مػػف الحقػػائؽ المتعمقػػ, بظػػاهرة كراثيػػ, كيعطػػى هػػذ  الحػػكرة المتككنػػ, اسػػمان أك 
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بعػد المػركر بلبػرة تعميميػ, كتتػألؼ مػف الكممػ, كدًللت ػا الم ظيػ, كيقػاس  محطمحان أك كمم, لمتعبيػر عن ػا
 .ن س  الباحث الكراث, مف إعدادم اهيـ  التبارفي بالدرج, التي يححؿ عمي ا الطالب 

 استمنن  استفرير
العنػػاف  العاشػػر ااساسػػييطمػػؽ فيػػ  طالػػب الحػػؼ  عقمػػي هػػادؼ نشػػاطيعرفػػ  الباحػػث إجرائيػػا: 

مػػف لػػيؿ م ػػارات الرؤيػػ, البحػػري,د لمسػػأل, الكراثيػػ, أك ا العمميػػ, أك المشػػكم, التعميمػػي لتحػػكر المكرػػؼ
عطػػاء ت سػػيراك الكحػػكؿ إلػػى اسػػتنتاجاتد ك الكشػػؼ عػػف المغالطػػاتد ك  ت مقنعػػ, ككضػػع حمػػكؿ منطقيػػ, ا 

 .الذم أعد  الباحث بكحدة الكراث,الت كير التأممي  التباراس بقيك د مقترح,
 اس  شر األي ي اسصف طالب 

كزارة  .لمحؼ العاشػر ااساسػي كالمترفعكفاسع ااساسي الناجحيف في الحؼ الت الطيبجميع 
د كيجمسػكف عمػػى مقاعػد الدراسػػ, سػن,( 14 -16راكح أعمػارهـ بػػيف )الػػذيف تتػك (د 2014التربيػ, كالتعمػيـ)

 .بغزة مدارس الحككمي,الفي 

http://kenanaonline.com/users/seadiamond/tags/3989/posts
http://kenanaonline.com/users/seadiamond/tags/3989/posts
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 الفصل الثاني
 الهظرياإلطار 

 اسفصي اسث    
 االط ر اس ظري

  كت ػػدؼ هػػذ  الدراسػػ, لمعرفػػ, مػػدل يعتبػػر الػػتعمـ المػػدمج مػػزيج مػػف التعمػػيـ الحػػ ي كالتعمػػيـ اًللكتركنػػيد
تـ تقسيم  إلى يد كفي هذا ال حؿ فاعمي, التعمـ المدمج في تنمي, م اهيـ الكراث, كم ارات الت كير التأمم

  محاكر كما يمي:
     است ن  اسندنج. .1
 .نف هي  اسوراث  .2
 .تفرير استمنن اس .3
 :المحاكر ل ذ  عرض يمي كفيما

 اسنحور األوي
 blended learning است ن  اسندنج

ر بػالنظك  تقدـ الشػعكب كاامػـد لػذلؾ تسػعى اامػـ لتطػكير تعميم ػاد عد التعميـ بشكؿ عاـ أساسي
قػػع العػػبء ي إلػػى التعمػػيـ بشػػكؿ عػػاـ نجػػد أنػػ  يعتمػػد فػػي الكثيػػر مػػف مراحمػػ  عمػػى التعمػػيـ التقميػػدم كالػػذم

ااكبر في  عمى المعمـد كدكر المتعمـ سمبي إلى حد كبيرد لذا تسعى الكثير مف المؤسسات إلى تطػكير 
يجابيػػاند كأف يكػػكف المعمػػـ التعمػػيـ بإيجػػاد طػػرؽ جديػػدة لمتعمػػيـ ت ػػدؼ إلػػى أف يكػػكف المػػتعمـ فيػػ  نشػػطان كا  

  مكج ان كمرشدان.

د ف ػػك يقػـك عمػػى مبػادئ لنظريػػات (النظريػ, كالنظػػاـ كالعمميػ,)لػ  مككنػػات ثيثػ, أساسػػي,د  التعمػيـك 
جراءعمميات ك ك نظاـ تعميمي كامؿد ك كاضح, المعالـ لمتعميـ كالتعمـد   ات تعميمي,.ا 

نػات بعيػدان عػف هػذ  المكك  المػدمجـ يؿ لمتعمػنظري, كنظػاـ كعمميػ,د كأم تنػاك  بمثاب, التعمـ المدمجك 
كلػػذلؾ ًلبػد مػػف دراسػػ, هػذ  المككنػػات دراسػ, عميقػػ, كدريقػ,د لكػػي يمكػػف  دغيػػر دريػؽالثيثػ,د هػػك تنػاكؿ 

مكانياتػ  المتعػػددة كمحػادر  المتميػػزةد  تحديػد هكيتػ  المسػػتقم,د كطبيعتػ  اللاحػ,د كلحائحػػ  ال ريػدةد كا 
 أحد المكضكعات الرئيس, كالبارزة في مجاؿ التربي, كالتعميـ. المدمج التعمـد كرد أحبم كعمميات  المعقدة

كالتكم ػػ,د  كالج ػػد تتمثػػؿ فػػي التحػػار الكرػػت دبالعديػػد مػػف ال كائػػدهػػذا النػػكع مػػف التعمػػيـ تميػػز يك 
مكاني, تحسيف المستكل العاـ ك  كالطالب في تػكفير بيئػ, تعميميػ, جذابػ, فػي أم  د كمساعدة المدرسلم  ـا 

 .فيما بين ـ أك مع مدرسي ـ اًلجتماعي, كدكف حرمان ـ مف العيراتمكاف كزماف 
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مسػاعدة المػتعمـ عمػى تحقيػؽ ملرجػات الػتعمـ المسػت دف,د كذلػؾ مػف لػيؿ ب الػتعمـ المػدمجتـ  كي
المتعػددة كمسػتحدثات   بأنماطػ اإللكتركنػي كبػيف التعمػيـ )كج ػان لكجػ ( الدمج بيف أشكاؿ التعميـ التقميدي, 

عمػى نػكعيف مػف التعمػيـ همػا  د لػذلؾ ف ػك يرتكػزدالؿ راعات الدراسػ, كلارج ػا كاإللكتركني, التكنكلكجي,
 اًللكتركني.التقميدم ك 

 المعمػـ :كهػي أساسػي, محاكر ثيث, عمى تأسسي التقميدم التعميـ( أف 106: 2005كيشير فرج )
 دالحاضر كرتنا حتى مستمر كهك دالقدـ منذ التقميدم التعميـ مف النكع هذا جدكُ  كرد كالمعمكم,د كالمتعمـ

 أهػػـ فمػػف دآلػػر بػػديؿ أم يكجػػدها أف يمكػػف ًل يجابيػػاتإ مػػف لػػ  لمػػا دكميػػ,بال عنػػ  اًلسػػتغناء يمكػػف كًل
 كسػػيم, أرػػكل ف ػػذ  داًلتحػػاؿ كسػػائؿ فػػي معمػػكـ هػػك ككمػػا لكجػػ د كج نػػا كالمػػتعمـ المعمػػـ التقػػاء يجابياتػػ إ

 حيػػث كااحاسػػيسد بالمشػػاعر كالحػػكت الحػػكرة تجتمػػع ف ي ػػا دشلحػػيف بػػيف المعمكمػػ, كنقػػؿ ليتحػػاؿ
 تحػػدث النمػػك كيحػػدث السػػمكؾ تعػديؿ يػػتـ كبػػذلؾ بػػ  كتتػػأثر ين مكػا التعميمػػي كالمكرػػؼ الرسػػال, عمػػى تػؤثر
 .التعمـ عممي,

 

 المشػكيت بعػض يكاج  التقميدم التعميـأف  الحاضر العحر في (121:2005) فرج كما كيؤكد
 أعػػػداد رمػػػ, الطمبػػػ,د أعػػػداد فػػػي زيػػػادة مػػػف عمي ػػػا ترتػػػبي كمػػػا دلسػػػكافا أعػػػداد فػػػي ال ائمػػػ, الزيػػػادة: مثػػػؿ

 في القحكر التعميـد في تشعب مف عمي  ترتبي كما ال ائؿ المعرفي اًلن جار دتربكيان  المؤهميف المعمميف
 رػػد ممػػا محػػددد كرػػتٍ  فػػي المعمكمػػات مػػف كػػـ بإن ػػاء ممػػـز فػػالمعمـ الطمبػػ,د بػػيف ال رديػػ, ال ػػركؽ عػػاةمرا

 .السرع, بن س متابعت  مف لمتعمميفا بعض يضعؼ
ـ التقميػدم إلػى أسػاليب يمػف أسػاليب التعمػ اًلنتقػاؿ( إلػى ضػركرة 14: 2002) حػبش أشارتكرد 

عػف عمميػ, التمقػيف مػف جانػب  كاًلبتعػادحديث, كفعال, لتساعد كين مف المعممػيف كالطمبػ, عمػى حػد سػكاء 
نما   ؿ كت كير مشترؾ بيف المعمـ كالطالب.عممي, تكاحهي المعمـ كالح ظ مف جانب الطالبد كا 

كل ذا كاف ًلبد مف البحث عف تعميـ لػ  أدكاتػ  كأسػاليب  كطرائقػ  كاسػتراتيجيات  التػي تعمػؿ عمػى  
 الحد مف سمبيات التعميـ التقميدم كتألذ بميزات  كتعززها.

عمـ بكاسػط, إلى ظ كر م اهيـ جديػدة فػي عػالـ الػتعمـ مثػؿ: الػتعمـ اإللكتركنػيد كالػت ذلؾكرد أدل 
د المكتبػػػػػ, اإللكتركنيػػػػػ,د كغيرهػػػػػا مػػػػػف الكسػػػػػائط اًلفتراضػػػػػي,اإلنترنػػػػػتد الكتػػػػػاب اإللكتركنػػػػػيد الجامعػػػػػ, 

 داإللكتركني, التػي تسػاعد المػتعمـ عمػى الػتعمـ فػي المكػاف الػذم يريػد  كفػي الزمػاف الػذم ييئمػ  كي ضػم 
تمػػؾ التكنكلكجيػػا الحديثػػ, فػػي كبتػػكافر  دبالحضػػكر إلػػى راعػػات التػػدريس فػػي أكرػػات محػػددة اًللتػػزاـف دك 
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يـ التعمامػؿ رػائـ عمػى اسػتلدام ا فكػاف مػا يسػمى بػالمؤسسات التعميمي,د بػدأت عمميػ, تحػميـ تعمػيـ متك
 (.50: 2005 دكآلركف )المجالياإللكتركني 

مػػف أهػػـ أسػػاليب الػػتعمـ الحديثػػ,د ف ػػك يسػػاعد فػػي حػػؿ مشػػكم, اًلن جػػار اإللكتركنػػي يعػػد الػػتعمـ ك 
 (.55: 2002 دالمتزايد عمى التعميـ )العبادمالمعرفي كالطمب 
الثػػػكرة الحديثػػػ, فػػػي أسػػػاليب كتقنيػػػات التعمػػػيـ كالتػػػي تسػػػّلر أحػػػدث مػػػا اإللكتركنػػػي لتعمػػػيـ كيعتبػػػر ا

ك سػػػائؿ العػػػرض  اسػػػتلداـمػػػف ءنا تتكحػػػؿ إليػػػ  التقنيػػػ, مػػػف أج ػػػزة ك بػػػرامج فػػػي عمميػػػات التعمػػػيـ د بػػػد
تعميـ ال حمي الكسائط المتعددة في عمميات ال استلداـيدي, ك اإللكتركني, إللقاء الدركس في ال حكؿ التقم

التػػػي تتػػػيم لمطػػػيب الحضػػػكر  اًلفتراضػػػي,ببنػػػاء المػػػدارس الذكيػػػ, ك ال حػػػكؿ  انت ػػػاءن كالتعمػػػيـ الػػػذاتيد ك 
كالتم زيػػكف الت ػػاعمي  اإلنترنػػتت كالت اعػػؿ مػػع محاضػػرات كنػػدكات تقػػاـ فػػي دكؿ ألػػرل مػػف لػػيؿ تقنيػػا

 (. 2013: 6)غراب كآلركفد
كلػػـ يتػػألر رطػػاع التعمػػيـ عػػف اسػػتثمار هػػذ  التقنيػػ, كتكظي  ػػا بمػػا يحقػػؽ أهدافػػ  د فقػػد دلمػػت فػػي 
داريػػػيف ف ػػػي عقػػػد الثمانينيػػػات ظ ػػػرت   م ػػػردات مقرراتػػػ  الدراسػػػي, د كهيأهػػػا لمنسػػػكبي  طيبػػػا كمعممػػػيف كا 

ف المػادة كالمػدرس لمتعميـ لكف عيب ا كاف كاضػحان كهػك افتقارهػا لميػزة الت اعػؿ بػي CDاارراص المدمج, 
عمػػػى اإلنترنػػػتد الػػػذم يسػػػاعد اإللكتركنػػػي مبػػػرران ًلعتمػػػاد التعمػػػيـ  اإلنترنػػػتكالمػػػتعمـ د ثػػػـ جػػػاء انتشػػػار 

ااسػػتاذ كالطالػػب فػػي تػػكفير بيئػػ, تعميميػػ, جذابػػ,د ًل تعتمػػد عمػػى المكػػاف أك الزمػػاف كتسػػاهـ فػػي تحسػػيف 
 (.2: 2006أبك سمطافد العاـ لمتححيؿ الدراسي )غراب ك  المستكل

طريقػػػ, لمتعمػػػيـ باسػػػتلداـ آليػػػات اًلتحػػػاؿ الحديثػػػ, مػػػف حاسػػػب كشػػػبكات  ككسػػػائط   كيقحػػػد بػػػ 
 اإلنترنػػتالمتعػػددة مػػف حػػكت كحػػكرةد كرسػػكماتد كآليػػات بحػػثد كمكتبػػات إلكتركنيػػ,د ككػػذلؾ بكابػػات 

 .(5: 2002سكاءن كاف عف بعد أك في ال حؿ الدراسي )المكسىد 
ناء ظ كر  كتطكر  بثيث, أجياؿ منذ الثمانينيػاتد حتػى كحػؿ أثاإللكتركني مر م  كـ التعميـ كرد 

 (18: 2010كالجندمد  دًلؿ: )إلى الشكؿ الحالي
 :عمػػػى أرػػػراص اإللكتركنػػػي ظ ػػػر فػػػي أكائػػػؿ الثمانينيػػػاتد حيػػػث كػػػاف المحتػػػكل  اس يكككي األوي

 مدمج,د ككاف الت اعؿ مف ليل ا فرديان بيف الطالب كالمعمـ مع التركيز عمى دكر الطالب.
 :   تطػػػكرت طريقػػػ, إيحػػػاؿ المحتػػػكل إلػػػى فظ ػػػر مػػػع بدايػػػ, اسػػػتعماؿ اإلنترنػػػتد  اس يكككي اسثككك

طريق, شبكي, كتطكر مع ا المحتكل إلى حد معيف كتطػكرت عمميػ, الت اعػؿ كالتكاحػؿ مػف ككن ػا فرديػ, 
 إلى ككن ا جماعي,د ليشترؾ في ا عدد مف الطيب مع معمميف محدديف.
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 فػػػي أكالػػػر اإللكتركنػػػي  ػػػكـ التجػػػارة اإللكتركنيػػػ, كاامػػػف ظ ػػػر مػػػع بدايػػػ, م  اسث سكككث: اس يكككي
التسعينيات مف القرف الماضػيد كتػزامف ذلػؾ مػع تطػكر سػريع فػي تقنيػات الكسػائط المتعػددة كتكنكلكجيػا 
الكارػػع اًلفتراضػػي كتكنكلكجيػػا اًلتحػػاًلت عبػػر اارمػػار الحػػناعي,د ممػػا أتػػاح تطػػكر الجيػػؿ الثالػػث مػػف 

ؿ إلػى الم  ػكـ الحػالي الػذم يعتمػد عمػى اسػتلداـ الكسػائط اإللكتركنيػ, فػي حتى كحاإللكتركني التعميـ 
 إيحاؿ كاستقباؿ المعمكمات كاكتساب الم ارات كالت اعؿ بيف الطالب كالمدرس, كبيف المدرس, كالمعمـ.

 كعميػػ  كالػػتعمـد التعمػػيـ فػػي التقميديػػ, الطػػرؽ عػػف يغنػػي ًل كتطػػكر سػػما م مػػا التكنكلػػكجي تطػػكركال
 فالكسائؿ الدراسيد ال حؿ كًل المعمـ عف كًل التقميدم التعميـ عف بديين  يككف لفاإللكتركني  ـيالتعم فإف

 لػػيساإللكتركنػػي  ـيفػػالتعم دبالممػػؿ ال ػػرد تحػػيب ربمػػا الكرػت مػػركر مػػع أنػػ  إًل مب ػػرة كانػػت م مػػا التقنيػ,
 كسػػائط أف كبمػػا دتحػػاؿلي نمطػػان  يمثػػؿ ف ػػك فضػػ ا ر  أك تمامػػان  تبني ػػا يػػتـ أف إمػػا جديػػدةد تقنيػػ, مجػػرد

 أنظمػػ, عمػػى أثرهػػا فػػإف لػػذا التعمميػػ, التعميميػػ, العمميػػ, أشػػكاؿ كػػؿ فػػي ااساسػػي العنحػػر هػػي اًلتحػػاؿ
 التعمػػيـ فػػي التقميديػػ, ااسػػاليب تكػػرار فػػإف كبالمقابػػؿ دكبيػػران  سػػيككف كالمتعممػػيف المعممػػيف كعمػػى التعمػػيـ

 (.80: 2006 كفدأندرس غاريسكفد) فعال, نتائج إلى ي ضي لف لكج   ان جك 
فػػإذا كػػاف اإللقػػاء أحػػد طرائػػؽ التػػدريس الػػذم يعتمػػد عميػػ  التعمػػيـ التقميػػدمد فػػإف اسػػتلداـ طرائػػؽ 

باًلشػػػتراؾ معػػػ د يسػػػاعد فػػػي الػػػتلمص مػػػف سػػػمبيات التعمػػػيـ التقميػػػدم اإللكتركنػػػي التعمػػػيـ  كاسػػػتراتيجيات
 كيعزز إيجابيات .

 ائمػ,همكانيػ, إالػتعمـد حيػث يمثػؿ عمػى بيئػ,  لػ  تػأثير م ػـاإللكتركنػي عمى الرغـ مػف أف الػتعمـ ك 
لػػى م  ػػـك الػػتعمـ المػػدمج كالػػذم كمػػا إف هػػذا الم  ػػـك تطػػكر سػػريعا أًل إمـ كتطػػكير  تعزيػػز بيئػػ, الػػتع فػػي

الػػتعمـ ك  دسػػتراتيجيات الػػتعمـ التقميػػدما مػػعاإللكتركنػػي يتضػم مػػف مسػػما  يقتػػرح دمػػج اسػػتراتيجيات الػتعمـ 
كتكامػؿ التكنكلكجيػا  يمثػؿ فرحػ, لػدمجحيث  داًللكتركني ـيمنطقي لمتعمهك التطكر الطبيعي كال المدمج

ـ التقميػدم مػف لػيؿ يمػع الت اعػؿ كالمشػارك, التػي يكفرهػا التعمػاإللكتركنػي ـ يالمتقدم, التي يكفرهػا التعمػ
 .اًلتحاؿ كج ا بكج 

ًل يمكػػػف  إلػػػى أنػػػ  كباإلضػػػاف, دمميػػػزات كعيػػػكباإللكتركنػػػي ك  التقميػػػدمف لكػػػؿ مػػػف التعمػػػيـ أكبمػػػا 
عف هذ  التكنكلكجيا  اًلستغناء يضان أك تجاهم  كًل يمكننا أالقائـ  التقميدم التعميميعف النظاـ  اًلستغناء

 التقميػػدمالػػذل يقػػـك عمػػى التكامػػؿ بػػيف التعمػػيـ  التكػػامميك تجاهم ػػا فظ ػػرت فكػػرة المػػدلؿ ألكتركنيػػ, اإل
 .ـ المدمجالتعمسـ اشكال  فيما يعرؼ بأنكاع  ك أبكاف, اإللكتركني ك 
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النكع مف الػتعمـ يجمػع بػيف الػتعمـ اًللكتركنػي كالػتعمـ التقميػدم الحػ ي العػادمد ف ػك تعمػـ ًل  ف ذا
يمغػػػي الػػػتعمـ اًللكتركنػػػي كًل الػػػتعمـ التقميػػػدم بػػػؿ هػػػك مػػػزيج مػػػف اًلثنػػػيفد ككػػػذلؾ ظ ػػػر الػػػتعمـ المػػػدمج 

إحدل الدراسات إلى أف الطيب  كمحاكل, لمتغمب عمى ما لمتعمـ اإللكتركني مف سمبياتد كأشارت نتائج
لكجػػ  اسػػتطاعكا القيػػاـ بمنارشػػات  فػػي الػػتعمـ المػػدمج كالػػذيف أتيحػػت ل ػػـ فرحػػ, التكاحػػؿ كالعمػػؿ كج ػػان 

 ,Schweizer, et al)  مػف أرػران ـ الػذيف كػانكا فػي التعمػيـ اإللكتركنػي فقػط كعيرػات أكثػر تماسػكان 
2003: 16).  

 است ن  اسندنجنفهو  
بعػػد التعمػػيـ اًللكتركنػػيد  ـ المػػدمجالػػتعمظ ػػر م  ػػـك 

اإللكتركنػػػػػػي فػػػػػػالتطكر الحاحػػػػػػؿ فػػػػػػي أدكات التعمػػػػػػيـ 
جعمػػت العيرػػ, بػػيف المعمػػـ كالمتعممػػيف ضػػعي , حيػػث 

 ت تقد لمتكاحؿ المباشر كج ان لكج . 
 هػػي ملتم ػػ, م ػػاهيـ أربعػػ, إلػػى المػػدمج الػػتعمـ كيعػػكد

 حقيقيػ,د )حػ كؼ ملتم ػ, تكنكلكجيػ, نماذج مزج بيف
 بػيف كمػزج التعميميػ, لتحقيػؽ ااهػداؼ ككتػب( كسػمعيد فيديكد ك تعاكنيد كتعمـ ذاتيد بشكؿ تدريس ك

 أك التكنكلكجيػػا باسػػتلداـ تعمميػػ, نتاجػػات لتحقيػػؽ المعرفيػػ,(د )البنائيػػ,د السػػمككي,د ملتم ػػ, اسػػتراتيجيات
تػدريس  كأ تػدريب مػع الكيػبد عمػى معتمػد تػدريب أفػيـد CDتدريسي  تكنكلكجي نمط أم كمزج بدكن ا
 فػي متناسػؽ تػأثير إليجػاد حقيقيػ, م مػات كظي يػ, مػع إلكتركنػي تعمػـ مزج ككذلؾ د مباشرة المعمـ يقكد 
 (. (Driscoll, 2002: 24كالعمؿ التعمـ

بػيف الطريقػ, التقميديػ, فػي  جديػدة تجمػع إسػتراتيجي,الػتعمـ المػدمج ( 6: 2015) الشػرمافكيعتبػر 
المعمكمات الحديث, لتحميـ مكارؼ تعميميػ, تمػزج بػيف يا ت تكنكلكجالتعمـ كاًلست ادة القحكل مف تطبيقا

 .نترنتكالتدريس عبر اإل التدريس دالؿ الح كؼ الدراسي,
( بأنػػػ  تكظيػػػؼ المسػػػتحدثات التكنكلكجيػػػ, فػػػي الػػػدمج بػػػيف ااهػػػداؼ 99: 2009) محمػػػديعرفػػػ  ك 

الػػػتعمـ كج ػػػان لكجػػػ  كالمحتػػكل كمحػػػادر كأنشػػػط, الػػػتعمـ كطػػػرؽ تكحػػػيؿ المعمكمػػػات مػػػف لػػػيؿ أسػػػمكبي 
إلحػداث الت اعػػؿ بػػيف عضػك هيئػػ, التػػدريس بككنػ  معمػػـ كمرشػػد لمطػيب مػػف لػػيؿ اإللكتركنػػي كالتعمػيـ 

 .المستحدثات التي ًل يشترط أف تككف أدكات إلكتركني, محددة
 

 ( نفهو  است ن  اسندنج2.1شري )
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 مػػػع التقميديػػػ, الدراسػػػي, ال حػػػكؿ فػػػي التقميديػػػ, المعمػػػـ أدكار لمػػػط أك مػػػزج بأنػػػ  الغامػػػدم تعرفػػػ ك 
. لكتركنػػياإل ـيكالتعمػػ التقميػػدم ـيالتعمػػ بػػيف يجمػػع ـيتعمػػ أنػػ  أم داإللكتركنػػي كالػػتعمـ اًلفتراضػػي, ال حػكؿ
 تكم ػ, بأرػؿ إنتاجيػ, أعمػى عمػى لمححػكؿ ملتم ػ, طػرؽ عػدة يػف يجمػع الػذم هػك لمتكلي ػ, م تاح كأفضؿ

 (.37: 2007 دمالغامد)
ؿ نقػػؿ المعمكمػػات فػػي بيئػػػات التكامػػؿ ال عػػػاؿ بػػيف ملتمػػؼ كسػػائ بأنػػ  الػػتعمـ المػػدمجكمػػا يعػػرؼ 

التعميـ كالتعّمـد نماذج التعميـ كأسػاليب الػتعّمـ كنتيجػ, لتبّنػي المػدلؿ المنظػكمي فػي اسػتلداـ التكنكلكجيػا 
 .(Krause, 2008: 46) لكج  ات الت اعؿ كج ان ز يّ المدمج, مع أفضؿ م
الحػ ي التقميػدم  بأنػ  الػتعمـ الػذم يمػزج بػيف لحػائص كػؿ مػف التعمػيـ التعمـ المدمجكما يعرؼ 

 Milheim ػي نمػكذج متكامػؿ د يسػت يد مػف أرحػى التقنيػات المتاحػ, لكػؿ من مػا )اإلنترنتكالػتعمـ عبػر 
,2006 :44). 

بأنػ  الػدمج الملطػط لػ  ام ممػا يمػي:  (ASTD) عرفتػ  الجمعيػ, اامريكيػ, لمتػدريب كالتطػكيرك 
الػػتعمـ الػػذاتي كاادكات المسػػاعدة عمػػى  فدالتعػػاكف المتػػزامف أك غيػػر المتػػزام دالت اعػػؿ الحػػي كج ػػان لكجػػ 

  (Fu, 2006: 147). تحسيف ااداء
مػػع مميػػزات اإللكتركنػػي يػػرل جراهػػاـ  أف الػػتعمـ المػػدمج كسػػيط رػػائـ عمػػى دمػػج مميػػزات التعمػػيـ 

التعمػػيـ التقميػػدم كج ػػان لكجػػ د لَتحسػػيف عمميػػ, التعمػػيـ كتأكيػػد التحميػػؿ النقػػدم كالبنػػاِء اًلجتمػػاعي لممعرفػػِ, 
 .( Grahamد26 :2005)إلضاف, لمَت كير التعاكنيبا

بأن  ذلؾ النكع مف التعميـ الذم تستلدـ ليلػ   Alekse, et al(2004: 18) أليكسا كما يعرف 
مجمكعػػ, فعالػػ, مػػف كسػػائؿ التقػػديـ المتعػػددة كطػػرؽ التػػدريس كأنمػػاط الػػتعمـ كالتػػي تسػػ ؿ عمميػػ, الػػتعمـد 

 - Face – to تقميدي, التػي يمتقػي في ػا الطػيب كج ػان لكجػ كيبنى عمى أساس الدمج بيف ااساليب ال
face   اإللكتركني كبيف أساليب التعميـE-learning .  

 منظكم, تعميمي, التعمـ المدمجمف ليؿ التعري ات السابق, يرل الباحث أن ا ات قت فيما بين ا أف 
 الت اعػؿ إلحػداثد كالػتعمـ الػذاتيكتركني اإللكمستحدثات التعميـ  يـ كج ان لكج أساليب التعما تتكامؿ في 

 .لارج ا أكالمدرس,  دالؿ كطيب  المعمـ بيف اليـز
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 :يني ت است ن  اسندنجن
مػػف لػػيؿ اطػػيع الباحػػث عمػػى العديػػد مػػف الدراسػػات كاابحػػاث ذات الحػػم, بمكضػػكع الدراسػػ,د 

 ـيكالتعمػ التمػازجيد كالػتعمـ دللمػيطا كالتعمـد التعمـ المدمج: كجد أف التعمـ المدمج ل  عدة مسميات من ا
 كالتعميـ اإللكتركني المدمج. المتمازج ـيكالتعم ال جيفد ـيكالتعم الممزكجد ـيكالتعم المؤلؼد
هنػػاؾ ك  هػػك ااشػػ ر بالنسػػب, لمػػتعمـ المػػدمجد blended learningنجميػػزم يعػػد المحػػطمم اإلك 
 المحطمحات االرل مثؿ: بعض 

“integrated learning, hybrid learning, multi-method learning 
 واست ني  االسرترو  . است ن  اسندنجن  ر   قيال 

كما هك مكضم في  التعمـ المدمجك اإللكتركني ( بعقد مقارن, بيف التعميـ 57: 2004راـ سالـ )
 .(2.1الجدكؿ )

 است ن  اسندنجو اإلسرترو   ( يوضح اسن  ر   قيال است ني  2.1 دوي)
 

 است ن  اسندنج ست ني  االسرترو  ا و   اسن  ر  

استف عي قيال 
اسن ن  
 واسط سب

إلػػػػػػػػى التكاجػػػػػػػػد اإللكتركنػػػػػػػي ي تقػػػػػػػر التعمػػػػػػػػيـ 
اإلنسػػػاني كالعيرػػػات اإلنسػػػاني, بػػػيف الطالػػػب 

 كالمعمـ كالطيب كبعض ـ البعض

يػػكفر اًلتحػػاؿ كج ػػا لكجػػ  ممػػا يزيػػد مػػف الت اعػػؿ 
بػػػيف الطالػػػب كالمعمػػػـ كالطػػػيب كبعضػػػ ـ الػػػبعض 

 كالمحتكل كالطيب

 مقرر حاسكبي ككتاب الكتركني ككتاب مطبكع كتاب الكتركني كمقرر حاسكبي اسنحتوى

 لكتركني, كبشري,إ لكتركني,إ اسنت ق  

 كمف لارج . دالؿ الحؼ مف أم مكاف زنالء اسصف

كتقيػػػيـ أداء  حػػػعكب, تطبيػػػؽ أسػػػاليب التقػػػكيـ است وي 
 الطيب مباشرة

لتكػػكيني كالن ػػائي يعمػػؿ عمػػى تكامػػؿ نظػػـ التقػػكيـ ا
 لمطيب كالمعمميف

 ل  دكر في العممي, التعميمي, مكج, كمرشد دور اسن ن 

 ارت اع ن قات التعمـ استرنف 
ل ض ن قػات الػتعمـ بشػكؿ هائػؿ بالمقارنػ, بػالتعمـ 

 .كحد اإللكتركني 
 .انب المعرفي, كالم اري, كالكجدافيركز عمى الجك  يركز عمى الجانب المعرفي. اسنه رات
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يػػػػؤدم لمتغمػػػػب عمػػػػى سػػػػمبيات التعمػػػػيـ  الػػػػتعمـ المػػػػدمجيتضػػػػم مػػػػف الجػػػػدكؿ السػػػػابؽ أف اسػػػػتلداـ 
كلػػذلؾ ف ػػك ينمػػي الجكانػػب المعرفيػػ, كاادائيػػ, كالكجدانيػػ, كيحقػػؽ تكاحػػؿ فعػػاؿ كحقيقػػي بػػيف اإللكتركنػػي 

 المعمـ كالمتعمميف كيكفر تقكيـ أفضؿ كتغذي, راجع, فكري,.

 اسندنجاست ن  األيس است  ي و  عنيه  
 ااسس من ا: مف مجمكع, يستند إلى التعمـ المدمجأف  (368د 2004يرل سالـ )
 الدكل,. أك التربكي, لممجتمع كال مس , العقائدمد ااساس .1
 منػ د الن ػكر كعػدـ متابعتػ  عمػى المػتعمـ كحتػى يقبػؿ كفعاليتػ د ك ايت  لتتحقؽ التقني,د ااسس .2
 .ذاتيان  التعمـ كاف إذا كلاح,
 أك جماعيػػ,د بطريقػػ, تقميديػػ, تػػتـ هػػؿ الػػتعمـد عمميػػ, إلػػى النظػػرة فػػي المتمثػػؿ  سػػيالن ااسػػاس .3
 الذاتي. التعمـ فكرة إلى يستند الذم التعميـ ت ريد عمى تقكـ م ردة بطريق,
 .نظري, مف أكثر بيف الجمع أك النظريات التربكي, )السمككي,د كالمعرفي,(د .4

 صيغ توظيف استر نو ي  ف  اس نني  است نيني 
فػػػى عمميتػػػي التعمػػػيـ  كنكلكجيػػػالتكظيػػػؼ الت تكجػػػد ثػػػيث حػػػيغ( إلػػػى انػػػ  3: 2007شػػػير سػػػالـ )ي
 :, أك من ردة كهيرد تكظؼ مجتمعالتي ماد ك مؤسس, تعميمي,  فيكالتعمـ 

 : اس نوذج اس زئ  أو اسني عد: اسصيغ  األوسى
يحػػدث ذلػػؾ كرػػد  دالتقميػػدم دعػػـ التعمػػيـ فػػياسػػتلداـ بعػػض أدكات الػػتعمـ اإللكتركنػػي  يقػػـك عمػػىك 

 ذلػؾ مثػؿ:ك  .اليـك الدراسي أك لارج ساعات اليـك الدراسي دالؿ حجرات الدراس, أك لارج ا كفي كرت
سػي,د كأسػماء الطػيب ار دكضػع الجػداكؿ الد ك تكجي  الطيب إلى اإلطيع عمى بعض المكارع باإلنترنػت

مف اإلنترنت فػى تحضػير ن س  معمـ است ادة الالمكرع اإللكتركنيد ك  عمىات كاإلعينات لتبار كنتائج اًل
 س  كفى تعزيز المكارؼ التدريسي, التي سيقدم ا فى ال حؿ التقميدم.ك در 

 : اس نوذج اسر ني سنت ن  اإلسرترو  :اسصيغ  اسث  ي 
الحجرات حدكد ًل يتقيد بك عف التعميـ التقميدم هذا النمكذج يعتبر التعمـ اإللكتركني بديي  في
حيث تتحكؿ  دساع, مف ربؿ المتعمـ 24عمـ مف أم مكاف كفى أم كرت ليؿ د بؿ يتـ التالدراسي,

كيتـ في  Virtual Learningال حكؿ إلى فحكؿ افتراضي,د كهذا ما يطمؽ عمي  التعمـ اًلفتراضي 
د كيمعب المتعمـ في  الدكر ااساسيد حيث يتعمـ Virtual Universityمؤسسات أك جامعات افتراضي,
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, عمى حد  أك بطريق, تعاكني, مع مجمكع, حغيرة مف زميئ  عبر اللط بطريق, ذاتيا بطريق, فردي
 chattingعف طريؽ غرؼ المحادث, Asynchronous أك غير تزامني, Synchronous تزامني, 
roomsمؤتمرات ال يديك دvideo conferenceد السبكرة البيضاءد مؤتمرات التمي كفtelephone 

conference تركنيد البريد اإللكe-mails د مجمكعات المنارش,د لكح, اإلعيناتBullet Board 
 باستلداـ أدكات التعمـ اإللكتركني الملتم , سكاء القائم, عمى الحاسب أك عمى الشبكات.

 :)اسندنج( : اس نوذج اسنلتنط أو اسنلنوطاسصيغ  اسث سث 
د حجرة الدراس,إللكتركني دالؿ ـ ايكالتعم التقميدم التعميـ الح يأساليب الجمع بيف  يعتمد عمىك 

 فػيالحػ كؼ الذكيػ, أم اامػاكف المج ػزة  يفػ مركػز محػادر الػتعمـد أك يمعمؿ الحاسػكب أك فػ يأك ف
كيمتػػػاز هػػػذا النمػػػكذج  دائمػػػ, عمػػػى الحاسػػػكب أك عمػػػى الشػػػبكاتالمدرسػػػ, بػػػأدكات الػػػتعمـ اإللكتركنػػػي الق

ى أف دكر المعمػػػـ لػػػيس الممقػػػف بػػػؿ المكجػػػ  مػػػع التأكيػػػد عمػػػكػػػي النػػػكعيف مػػػف التعمػػػيـ بػػػالجمع بػػػيف مزايػػػا 
 عممي, تعمم . فيكالمدير لممكرؼ التعميميد كدكر المتعمـ هك ااساس ف ك يمعب دكرا إيجابيا كالميسر 

كمف ليؿ ما سبؽ يتـ ادلاؿ التكنكلكجيا في العممي, التعميم, كفقان لمحػيغ السػابؽ ذكرهػاد كعمػى 
 اج أك المكضكع المحددد كيرل الباحث أف الحيغ, الثالث, كالتي المعمـ أف يلتار الحيغ, المناسب, لممن

 تمثؿ التعمـ المدمج أفضؿ حيغ, لدمج أساليب التعميـ الح ي مع أساليب التعمـ اإللكتركني.
 است ن  اسندنج  ن ذج

إلػػػى ثيثػػػ, نمػػػاذج حسػػػب  الػػػتعمـ المػػػدمج ((NIIT حػػػنؼ المع ػػػد الػػػكطني لتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات
   :(Valiathan, 2002: 59)ك  (29 :2011 ال قيد)( 2.2) الشكؿ

 است ن  اسندنج(:  ن ذج 2.2اسشري )

 
 

http://3.bp.blogspot.com/-xjCubUdUvRo/VJV8THkzVEI/AAAAAAAAABU/RA1p9aucurw/s1600/11.png
http://3.bp.blogspot.com/-xjCubUdUvRo/VJV8THkzVEI/AAAAAAAAABU/RA1p9aucurw/s1600/11.png
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 اسذي ت وده اسنه رة  است ن  اسندنجاس نوذج األوي: 
جعػػػ, كدعمػػػان منتظمػػػاند حيػػػث يػػػدمج الت اعػػػؿ مػػػع المعمػػػـ لػػػيؿ البريػػػد يتطمػػػب مػػػف المعمػػػـ تغذيػػػ, را

كمنتػػػديات المنارشػػػ,د كاًلجتماعػػػات كج ػػػان لكجػػػ  بػػػالتعمـ ذك اللطػػػك الػػػذاتيد مثػػػؿ الكتػػػب ك اإللكتركنػػػي 
المقػػررات القائمػػ, عمػػى اإلنترنػػتد ف ػػذا النػػكع مػػف المعالجػػ, مماثػػؿ لمت اعػػؿ الكيميػػائيد الػػذم يعمػػؿ فيػػ  

 .(Bonk & Graham, 2007)ـيعمـ مح زان إلنجاز رد ال عؿ المطمكب لمتعمالت اعؿ مع الم
 :اسذي ي وده االت  ه است ن  اسندنجاس نوذج اسث   : 

يدمج أحداث ككسائؿ تقديـ متنكع, لتطكير سمككيات محددة تتطمب ت اعؿ المتعمميف مع بعض ـ 
 كتتطمب بيئ, لالي, مف الملاطر.

 :اسذي ت وده اسرف ءة جاست ن  اسندن نوذج اسث سث: اس
استشػػارات لتطػػكير ك ػػاءات محػػددة ًللتقػػاط ااداء مػػع محػػادر إدارة المعرفػػ, ك يػػدمج أدكات دعػػـ 

 .(30 :2011 )ال قيدعؿ المتعمميف مع لبراء في التلحصكنقؿ المعرف, المتضمن, التي تتطمب ت ا
    واست ني  است نيدي و هً  سو  قيال است ني  اإلسرترو  دنجسن  نوذج

كالشكؿ  لمدمج بيف التعميـ اإللكتركني كالتعميـ كج ان لكج  بتحميـ نمكذج( 45د 2011ال قي )راـ 
 .لتعمـلدمج انمكذج ال قي  مككناتيكضم  (2.3)
 

 

 

 

 

 

 

 

 (45: 2011)اسف     است ن  اسندنج  نوذج نرو  ت (2.3اسشري )

 ِىىٔبد إٌّىذج

ِظابرز اٌّؼٍىِابد   

اٌّزبحااااااااخ ػٍااااااااً  

 اٌشجىخ

ٌمبءاد ثُٓ اٌّؼٍُ  اٌزمىَُ

ِؼًّ واٌـالة فٍ 

 اٌىّجُىرس

أٔشااااااـخ ػٍااااااً   

 االٔزسٔذ

 ِٕبلشخ ػجس االٔزسٔذ

اٌجٕبئٍ ػجس 

 االٔزسٔذ

إٌهبئٍ 

 وخهًب ٌىخه

ِزصإِخ ِٓ غُس 

 إٌّزديخالي 

 

ِزصإِخ ِٓ خالي 

 غسف اٌّحبرثخ
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ف لقاءات محدكدة بيف المعمـ كالطػيب يتككف م أف نمكذج ال قي لمتعمـ المدمجبيف مف الشكؿ السابؽ يت
عمػػى الشػػبك, كفػػي معمػػؿ الحاسػػكب كأنشػػط, عبػػر اانترنػػت كيلممػػ  تقػػكيـ بنػػائي عبػػر اًلنترنػػت كانت ػػاءن 

 بتقكيـ ن ائي كج ان لكج .
 :(47  2011نف  )س اس نوذج اسن ترحلطوات 
ات د كي يػػػ, لتبػػػار ًلأهدافػػػ  دالتقػػػكيـد ا المقػػػاء ااكؿ مػػػع الطمبػػػ, لشػػػرح طبيعػػػ, المقػػػررد أهميتػػػ د -1

لكػػؿ طالػػب لػػدلكؿ مكرػػع  pass word ككممػػ, مػػركر  usernameتحديػػد اسػػـ مسػػتلدـ 
كتحديػد لطػ, الدراسػ, ااسػبكعي, دأليػ  التكاحػؿ دكمكاعيػد المقػاءات مػع المعمػـ كج ػا  اإلنترنتد

 لكج د تكزيع الطيب في فرؽ عمؿ مف لمس, طيب إلنجاز  اانشط, ااسبكعي,.
 الجانب اإللكتركني لمقرر الكسائط المتعددة عبر اإلنترنت. رديان يدرس  الطيب ف -2
المككف كج ا  لكج   ردـ مف ليؿ تسع جمسات )جمس, كانت بداي, ال حؿ الدراسػي تػـ ذكرهػا  -3

ان اد كسبع جمسات أسػبكعي,  كػؿ جمسػ, لمػدة سػاع, رػدـ في ػا المعمػـ الجانػب التقميػدم لكحػدات 
 :ؽ التعميـ/التعمـ التقميدم كمن اتلداـ العديد مف أساليب كطر مقرر الكسائط المتعددة السبع باس

المحاضػػرة كالمنارشػػ, كحػػؿ المشػػكيت كالعػػركض العمميػػ, دكالجمسػػ, االيػػرة فػػي ن ايػػ, ال حػػؿ 
 بمعمؿ الكمبيكتر. الدراسي ليمتحاف الن ائي(

ف مػف كػؿ لمػدة سػاعتي يمتقى الطػيب إلكتركنيػا فػي لقػاء حػكارم متػزامف )لػيؿ غرفػ, الدردشػ,( -4
اسػػبكع دحيػػث يػػتـ تحديػػد ميعػػاد المقػػاء الحػػكارم بالتنسػػيؽ بػػيف المعمػػـ كالطػػيب فػػي ن ايػػ, المقػػاء 

 ااسبكعي كج ا لكج  )كالذم يتـ في معمؿ الكمبيكتر(.
يجيػػب المعمػػـ عمػػى جميػػع ااسػػئم, كاًلست سػػارات التػػى  يطرح ػػا الطػػيب عبػػر المنتػػدل لػػيؿ  -5

 ساع, التالي,. 24اؿ
كيرسمكف إلى المعمػـ  دفريؽ عمؿ في إلنجاز النشاط المطمكب من ـ أسبكعيا طيب كؿيتعاكف  -6

 إلكتركنيا عبر المكرع التعميمي.
يجيب الطيب فرديا عمى التقكيـ البنائي في ن اي, دراسػ, كػؿ كحػدة مػف كحػدات المقػررد حيػث  -7

لػ, كؿ طالب ثػيث محػاكًلت يػتـ تحػحيح ا إلكتركنيػا كيعطػي متكسػط الدرجػ, دكمػدة كػؿ محاك 
 لمس درائؽ.

 لكج . التقكيـ الن ائي في ن اي, ال حؿ الدراسي كيقدـ لمطيب كج ان  -8
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 باإلضاف, إلى تيري عيكب اد دمستكيات التعمـ المدمج السابق, كيتميز هذا النمكذج بالجمع بيف مميزات
غ ػاؿ الػتعمـ التقميػدم الػذم در إلػى الت اعػؿ فػي المسػتكل المركػبي تقػ يالػدمج شػكممثػؿ كػكف  يػتـ فػػي  كا 

 حجرة الدراس, تماما في المستكل المتكامؿ.
 ت دي  است ن  اسندنج إيتراتي ي 

 الحػػ ي اإللكتركنػػي كالتعمػػيـ ـيالتعمػػ بػػيف الجمػػع عمميػػ,( إلػػى أف 9:2013يشػػير غػػراب كآلػػركف)
 بمسػػػاعدة الػػػدرس تعمػػػـ إلػػػى طيبػػػ  يكجػػػ  ثػػػـ لمػػػدرس بالتم يػػػد المعمػػػـ يبػػػدأ أف من ػػػا عديػػػدة أشػػػكاؿ تألػػػذ

 كررػي التبػار أك (إلكتركنػي تقػكيـ) الكتركنػي التبػار باستلداـ الن ائي الذاتي التقكيـ ثـ تعميمي, برمجي,
 الحػ ي التعمػيـ يػتـ كرػد الحػ يد التعمػيـ اإللكتركنػي ثػـ ـيبػالتعم ـيالتعمػ عمميػ, تبػدأ كرػد د(تقميػدم تقكيـ)

اإللكتركنػي  ـيالتعمػ أدكات لػ  تتكفر ألرل اإللكتركني لدركس ـيكالتعم مع  تتناسب التي الدركس لبعض
 .(اإللكتركني أك التقميدم) الشكميف بأحد التقكيـ يتـ ثـ

تعتمػػد اسػػتراتيجي, تقػػديـ الػػتعمـ المػػدمج عمػػى نمػػكذج مقتػػرح لمػػدمج المتكامػػؿ بػػيف الػػتعمـ اإللكتركنػػي ك 
 نػػػػات نمػػػػكذج الػػػػتعمـ المػػػػدمجكفيمػػػػا يمػػػػي عػػػػرض لمكك  دكالػػػػتعمـ التقميػػػػدم كج ػػػػا لكجػػػػ  عبػػػػر اانترنػػػػتد

 (:170: 2011)ال قيد المقترح
حيػػث يػػتـ الت اعػػؿ كج ػػا  لكجػػ  مباشػػرة بػػيف المعمػػـ كالطػػيب دكالطػػيب مػػع  معمػػؿ الكمبيػػكترد -أ 

 بعض ـ البعض.
نتػاجى كنشػر مكرػػع عمػى شػػبك,  -ب  الػتعمـ اإللكتركنػي عبػػر اإلنترنػت دحيػث رػػاـ الباحػث بتحػػميـ كا 

يتضػػػػػػمف الجانػػػػػػب  لكتركنػػػػػػيدإلدارة الػػػػػػتعمـ اإل Moodleاإلنترنػػػػػػت باسػػػػػػتلداـ نظػػػػػػاـ مػػػػػػككدؿ 
 (.8اإللكتركني لمقرر الكسائط المتعددة )فيش

 المعمـ. -ج 
دلممنارشػػ, كالحػػكار المتػػزامف عبػػر شػػبك, اإلنترنػػت بػػيف المعمػػـ ك الطػػػيب chatغرفػػ, الدردشػػ,  -د 

إلدارة الػتعمـ اإللكتركنػي  Moodleدكبيف بعض ـ البعضد حيث يمكػف مػف لػيؿ نظػاـ مػككدؿ
الػػػؿ المكرػػػع التعميمػػػي دكبػػػذلؾ نكػػػكف رػػػد كفرنػػػا لمرتػػػادم غػػػرؼ إضػػػاف, غػػػرؼ حػػػكار كدردشػػػ, د

 كفي الكرت ذات  نكج  دف, الدردش,  لشئ نافع لمتعمميف. الدردش, رغبات ـد
لممنارشػػػ, كالحػػػكار الغيػػػر متػػػزامف عبػػػر شػػػبك, اإلنترنػػػت بػػػيف المعمػػػـ كالطػػػيب  دforumمنتػػػدل  -ق 

يتطمب  ر مف طالب كبشكؿ ًلدكبيف الطيب بعض ـ البعض دكذلؾ ب دؼ إدارة حكار بيف أكث
)بلػػػيؼ غرفػػػػ, الدردشػػػػ,(دحيث يسػػػتطيع كػػػػؿ طالػػػػب onlineكجػػػكد أكثػػػػر مػػػف طالػػػػب متحػػػػؿ 
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كعنػػػدما يػػػدلؿ طػػػيب الػػػركف لممنتػػػدل  يػػػرد عميػػػ  المعمػػػـدإضػػػاف, است سػػػار عػػػف شػػػيء معػػػيف ل
 يمكن ـ أف يقرؤكا تمؾ المشارك, كيككف لكؿ من ـ القدرة عمى الرد عمي ا.

عبػػر اإلنترنػػت فػػي شػػكؿ تكمي ػػات لمطػػيب عقػػب كػػؿ كحػػدة دراسػػي, )حيػػث اانشػػط, كالتػػي تقػػدـ  -ك 
يقدـ النشاط لمطيب بعد تقسيم ـ إلى مجمكعات عمؿ  غير متجانس, تتككف كؿ مجمكع, مف 

كيقـك المعمـ باستيم ا مػف الطػيب  (دكف في إنجاز النشاط عبر اإلنترنتلمس, طيب يتعاكن
 ميجابام. 80كبحجـ يحؿ إلى مف ليؿ المكرع التعميمي  إلكتركنيان 

 التقكيـ بنكعي  البنائي كالن ائي. -ز 
 وف ً  سنت س : توظيف است ن  اسندنج طرل( 174: 2005زيتوال) وص ف
تتأسػػس عمػػى أف يػػتـ في ػػا تعمػػيـ درس معػػيف أك أكثػػر مػػف المقػػرر الدراسػػي  : األوسككى اسطري كك  .1

دكات التعمػػيـ اإللكتركنػػيد كيػػتـ بأسػػاليب التعمػػيـ الحػػ ي المعتػػادةد كتعمػػيـ درس آلػػر أك أكثػػر بػػأ
 تقكيـ الطيب لتاميان بأم مف كسائؿ التقكيـ العادي, أك اإللكتركني,.

تقكـ عمى المشارك, بػيف التعمػيـ الحػ ي كالتعمػيـ اإللكتركنػي بشػكؿ تبادليػان فػي  اسث  ي : اسطري   .2
مػػيـ اإللكتركنػػيد كيػػػتـ تعمػػيـ الػػدرس الكاحػػدد إًل أف البدايػػ, تكػػكف لمتعمػػيـ الحػػ ي أكًلند يميػػ  التع

 تقكيـ الطيب لتاميان بأم مف كسائؿ التقكيـ العادي, أك اإللكتركني,.
تتأسػػس عمػػى أف يتشػػارؾ في ػػا التعمػػيـ الحػػ ي كالتعمػػيـ اإللكتركنػػي تبادليػػان فػػي  اسث سثكك : اسطري كك  .3

تعمػػػيـ تعمػػػيـ الػػػدرس الكاحػػػدد غيػػػر أف بدايػػػ, التعمػػػيـ تػػػتـ بأسػػػمكب التعمػػػيـ اإللكتركنػػػيد كيعقبػػػ  ال
 الح يد كيتـ تقكيـ الطيب لتاميان بأم مف كسائؿ التقكيـ العادي, أك اإللكتركني,.

تتأسػػس عمػػى أف يتشػػارؾ في ػػا التعمػػيـ الحػػ ي كالتعمػػيـ اإللكتركنػػي تبادليػػان فػػي  اسراق كك : اسطري كك  .4
ثػر تعميـ الدرس الكاحػدد بحيػث يػتـ التنػاكب بػيف أسػمكب التعمػيـ اإللكتركنػيد كالتعمػيـ الحػ ي أك
 .مف مرة لمدرس الكاحدد كيتـ تقكيـ الطيب لتامان بأم مف كسائؿ التقكيـ العادي, أك اإللكتركني,

 اإليككتراتي ي تحككدد واستكك  فكك  ضككوئه   ن ونكك تنككال اس( ن نوعكك  158 :2008)اس  كك ر  و،ككد وضككع
 اسنطنوق  سنت ن  اسندنج ر ست س :

 ميف بااهداؼ المرجكة.إثارة الدافعي, في أنشط, ما ربؿ العرضد كتبحير المتعم .1
 ـ في تتابع كحياغ, المحتكل كعرض  كفؽ إستراتيجي, تناسب الم اـ كالطيب.يتقديـ التعم .2
 ت اعؿ المتعمميف مف ليؿ التدريبات كالتطبيقات كاانشط, المكزع, كالتكجي د كتقرير تعمم ـ. .3
 التطبيؽ عمى المتعمميف يككف مف ليؿ الكاجبات كالممارسات التعميمي,. .4
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 تقكيـ ااداء يككف مف ليؿ اادكات التي يراها المعمـ مناسب,. .5
 

كمف ليؿ اطيع الباحث عمى العديد مف الدراسات كالكتب كالدكرات التدريبي, التي تناكلت 
 ,Dziuban) أشار كؿ مف دزيباف كهارتماف كمكسكاؿتكظيؼ التعمـ المدمج في العممي, التعميمي, 

Hartman, and Moskal, 2004)  است ني  اسندنج  لطوات تصني  اسدروس اسن تندة عنى أف
 رن  ين :

تحديد نكع برنامج التعمـ المدمج الذم يجب القياـ ب د هؿ هك تحكيمي أـ إبداعي: بمعنى هؿ  .1
سيقـك المحمـ بتحكيؿ البرنامج المكجكد أحي مف برنامج تقميدم إلى برنامج مدمج كيريد تحسين  

إللكتركني ل ؟ أـ يريد أف يكجد برنامجا منذ البداي, معتمد عمى التعميـ بإضاف, بعض طرؽ التعمـ ا
 المدمج؟

 تحديد طرؽ الدمج كأنكاع  ككي يت : كهذ  تعتمد عمى اإلجاب, عف ااسئم, اآلتي,:  .2
 ما أفضؿ طريق, تعميمي, لتن يذ تعمـ المحتكل بشكؿ جيد؟  .أ 
 ما أفضؿ طريق, لتكجي  تعمـ الطمب,؟  .ب 

 كفير المتطمبات كالقيكد المؤسسي, في التعميـ المدمج؟ ما أفضؿ طريق, لت .ج 
يجب عمى محمـ الدركس المعتمدة عمى التعميـ المدمج أف ين ذ التعمـ بناء عمى أربع مراحؿ حسب ك 

 اآلتي: 
 : كيمكف أف تتضمف كذلؾ: تحنيي اسنحتوى: اسنرحن  األوسى -أ 

 عمـ في كاف, أنحاء الدرس. : كهي البكحم, التي تكج  الماألهداف اس  ن  وأهداف است ن  .1
: يجب تحديد جدكؿ زمنيد كبما أف هناؾ أنشط, تعتمد عمى اإلنترنت كأنشط, اسندة اسزن ي  .2

تعتمد عمى التعمـ كج ا لكج  فإن  يجب أف يككف هناؾ تكازف بين اد ككذلؾ يجب أف تبقى ضمف 
عطاء كرت كاؼ إلتماـ أكرات محددة كمعقكل,د كيجب اًلنتبا  إلى عدـ اإلفراط في أم نكع من ا د كا 

اانشط, كاًلنتبا  إلى أف كرت الحح, ًلبد أف يتـ تغطيت  بأنشط, ح ي, كأف ًل يبقى هناؾ كرت 
فراغ إضافيد لذلؾ فعمى المحمـ أف يكجد أنشط, إضافي, كأف يعطي لممعمـ حري, اًللتيار بيف 

 إعطائ ا كبيف اًلحت اظ ب ا لكرت ألر. 

طمكب, مف المعمـ كالطالب معاد كلكف ًلبد مف التركيز عمى : كهي ماسنتطنق ت اسي ق   .3
 الم ارات ااكاديمي, اللاح, بمكضكع الدرس أكثر مف الم ارات التقني,. 

في هذا المحتكلد مثؿ: المعرفي, كاإلجرائي, كالعقمي,  تحديد اسنه رات اسنت ددة اسنتوافرة .4
 كالشلحي, كالحركي, كالكجداني,.
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د طريق, تن يذ كؿ جزئي, مف جزئيات المحتكلد كيتـ ذلؾ بشكؿ عاـ مف : تحدياسنرحن  اسث  ي  -ب 
 ليؿ ثيث طرؽ: 

)كج ا لكج ( مثؿ: المحاضراتد العركضد التدريس المباشرد كرشات العمؿد لعب نتصن   .1
الدكرد المحاكاةد المؤتمراتد التدريبد المرارب,د التغذي, الراجع,د تعمـ الم اـد المشاريعد زيارة 

 المكارع.

)عمؿ فردم( مثؿ: الكتبد المجيتد الجرائدد مم ات الح ظد المراجع,د أشرط,  غير نتصن  .2
 (DVD CDsالكاسيتد أشرط, ال يديكد التم ازد الراديكد 

: كيشمؿ )محادر التعمـ البسيط,د كالمحتكيات الت اعمي,د نتصن  ق إل تر ت ووي ئط استف عي .3
لكتركنيد المرارب, اإللكتركني,د التغذي, الراجع,د البريد المحاكاةد التدريس اإللكتركنيد التدريب اإل

اإللكتركنيد لكحات اإلعيناتد المحادث,د  المؤتمرات الحكتي,د مؤتمرات ال يديكد الح كؼ 
اًلفتراضي,د المعرف, المعتمدة عمى البحثد سؤاؿ اللبراءد محركات البحثد مكارع اإلنترنتد 

 مجمكعات االبار(.

 تحميؿ حاجات الطمب,. :اسنرحن  اسث سث  -ج 
 : تنظيـ المتطمبات كالقيكد لتنظيـ العمؿ بشكؿ عاـ. اسنرحن  اسراق   -د 

% 40% لحالم التعميـ كج ان لكج  ك40اعتماد تكزيع الكرت بالنسب التالي,  في الدراس, الحالي, كرد تـ
 ج.( يبيف مككنات التعمـ المدم2.4% لمتعميـ الذاتيد كالشكؿ )20لمتعميـ اإللكتركني 

 ( ع  صر است ن  اسندنج2.4ري )ش

 

 

 
 

 العمػـك الحياتيػ,كأهم ػا: طبيعػ, محتػكم  ,الحاليػ بالدراس,لعدة عكامؿ ترتبط بناءن عمى ما سبؽ ك 
كمػػػا تحتكيػػػ  مػػػف م ػػػاهيـ ُمجػػػردةد كعمميػػػات مرتبطػػػ, بتمػػػؾ الم ػػػاهيـد ككػػػذلؾ لحػػػائص النمػػػك المعرفػػػي 

العمػـك الحياتيػ, لُمعتمػدة مػف ربػؿ الػكزارة لتػدريس مقػرر لمطيب في هذ  المرحم,د كأيضان اللط, الزمني, ا
التكجػػ  فضػػين عػػف  لػػيؿ ااسػػبكعد ححػػتيفكرمػػ, عػػدد الححػػص بكارػػع د الثػػانيال حػػؿ الدراسػػي  فػػي

 الباحػػث فػػي دراسػػت  عمػػى نمػػكذج ال قػػي نحػػك اسػػتلداـ شػػبك, العنكبكتيػػ,د اعتمػػد لمطػػيبالكبيػػر نسػػبيان 
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النمكذج باإلضاف, إلى اًلستعان, بلطػكات تحػميـ الػدركس )بشػكؿ  كفقَا للطكاتد لتدريس كحدة الكراث,
 متحؿد غير متحؿد فردم(.

 است ن  اسندنج أق  د
ا أك أكثػػػػر مػػػػف ف الػػػػتعمـ المػػػػدمج يضػػػػـ كاحػػػػدن أ (37-36د 2011كال قػػػػي ) (46: 2004) يػػػػرل سػػػػالـ

 :لمستكيات التالي,ا
شػبكي يػتـ عػادة مػف لػيؿ تقنيػات فػالتعمـ ال اسدنج قيال است ني  اسشقر  واست ني  غيكر اسشكقر : .1

كاإلنترانػػتد أمػػا الػػتعمـ غيػػر الشػػبكي ف ػػك يػتـ فػػي المكارػػؼ الحػػ ي, التقميديػػ,د كمػػف اامثمػػ,  اإلنترنػت
عمػػػى هػػػذا النػػػكع مػػػف الػػػتعمـ المػػػدمج البػػػػرامج التػػػي تتطمػػػب بحثػػػا فػػػي المحػػػادر باسػػػتلداـ الشػػػػبك, 

ثنػاء جمسػات تدريبيػ, كارعيػ, فػي ال حػكؿ كدراس, المكاد المتاح, مف ليل ا كذلؾ أ webالعنكبكتي, 
 الدراسي, كبإشراؼ المدرس.

الػتعمـ الػذاتي يػتـ بنػاء عمػى حاجػ, الطالػب  اسدنج قيال است ن  اسذات  واسكت ن  است ك و   اسفكوري: .2
كرغبتػػ  ككفػػؽ السػػرع, التػػي تناسػػب . أمػػا الػػتعمـ التعػػاكني فيتضػػمف اتحػػاًل أكثػػر حيكيػػ, )ديناميكيػػ,( 

إلػػػى مشػػػارك, المعرفػػػ, كاللبػػػرةد كرػػػد يشػػػمؿ الػػػدمج بػػػيف الػػػتعمـ الػػػذاتي كالػػػتعمـ بػػػيف الطمبػػػ,د كيػػػؤدم 
مراجع, بعض المكاد كاادبيات الم م, حكؿ منتج جديػدد ثػـ منارشػ,  -عمى سبيؿ المثاؿ-التعاكني 

تطبيقات ذلؾ في عمؿ الطالب مػف لػيؿ التكاحػؿ ال ػكرم باسػتلداـ شػبكات المعمكمػاتد كيجعم ػا 
 ميف مف ليؿ شبكات المعمكمات ليست ادة من ا عند الحاج,.متاح, لجميع العام

المحتػكل الجػاهز هػػك اسكدنج قكيال اسنحتككوى اسلك ص اسن ككد حيكب اسح  كك  واسنحتكوى اس كك هز:  .3
المحتػػكل العػػاـ الػػذم يغ ػػؿ البيئػػ, كبعػػض المتطمبػػات فػػي المؤسسػػ,د كمػػع أف كم ػػ, تػػكفير مثػػؿ هػػذا 

يمػػ, إنتاجػػ  أعمػػى مػػف المحتػػكل اللػػاص الػػذم يعػػد المحتػػكل تكػػكف فػػي العػػادة أرػػؿ بكثيػػرد كتكػػكف ر
ذاتيػػاد كػػذلؾ فػػإف المحتػػكل العػػاـ ذا السػػرع, الذاتيػػ, يمكػػف تكيي ػػ  كت يئتػػ  مػػف لػػيؿ دمػػج عػػدد مػػف 

 .اللبرات )الح ي, أك الشبكي, اًللكتركني,(
إف فاعميػػ, الػػتعمـ فػػي المؤسسػػ, تػػزداد كممػػا كػػاف هنػػاؾ تيزمػػا بػػيف  اسككدنج قككيال اس نككي واسككت ن : .4
عمؿ كالتعمـد كعندما يككف التعمـ متضمنا في عمميات رطاع العمؿ مثؿ المبيعات د يحبم العمؿ ال

 .محدرا لمحتكل التعمـد كيزداد حجـ محتكل التعمـ المتاح عند الطمب بما يمبي حاج, المست يديف
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كنػ  يشػػمؿ ـ اإللكتركنػػي كليبػالتعم كج ػػان لكجػ  ـ التقميػدميارتػبط محػطمم الػػتعمـ المػدمج بػدمج التعمػػك 
مجمكع, أكبر مف اًلستراتيجيات كالطرؽ التي يمكف دمج ا لتحسيف نكعي, التعمـ كبالتػالي ظ ػر العديػد 

 :( كهي18 :2010كما ذكرت ا الغامدم )متعمـ المدمج ل اابعادمف 
 دنج عنى نيتوى  ظري ت است ن اس .1

يجاد برنامج تعميمي يتبػع كهك دمج نظريات التعمـ مع بعض ا كهي البنائي, كالمعرفي, كالسمككي,د  كا 
 أكثر مف نظري, لمتعمـ كيطبؽ ذلؾ في أهداؼ الدرس كالتيار المحتكل كطريق, عرض .

 دنج عنى نيتوى أينوب است ن اس .2
كهك دمج أكثر مف أسمكب في التعمـ مثؿ الػتعمـ التقميػدم بػالتعمـ اإللكتركنػيد كدمػج الػتعمـ ال ػردم 

ي كأسػػمكب الػػتعمـ الػػذم يػػتحكـ المعمػػـ فػػي إدارتػػ د كالتعمػػيـ الرسػػمي بػػالتعمـ التعػػاكنيد كدمػػج الػػتعمـ الػػذات
 كغير الرسمي.

 دنج عنى نيتوى وي ئي است ن اس .3
كهك دمج أكثر مف كسيم, لمتعميـ كالتعمـ مثؿ اإللقاء المباشػر كالحػكار كالنقػاشد كالكسػائط المتعػددة 

كالبػرامج التعميميػ, الجػاهزة كالكتػب كالبريػد اإللكتركنػي  مثؿ الحػكر كمقػاطع ال يػديك كحػ حات اإلنترنػت
 .كالمقاًلت كالمؤتمرات كغيرها

مف ليؿ ما سبؽ يتضم أف لمتعمـ المدمج عػدة أبعػاد كمسػتكيات يجػب ألػذها بعػيف اًلعتبػار فػي 
حاؿ تكظيؼ هذا النكع مف التعمـ بحيػث تعمػؿ جميػع هػذ  اابعػاد كالمسػتكيات عمػى تػكفير بيئػ, مناسػب, 

 ئ, المناخ المناسب.لمتعميـ كالتعمـ كت ي
 است ن  اسندنج استلطيط
 (42-39: 2011) ال قػػي يكضػػح ا مػػاكمػػتعمـ المػػدمج ثمانيػػ, أبعػػاد ل فأ( 63: 2005يػػرل اللػػاف )

 :كهي
 كيسػػػ ـ فػػػي التلطػػػيط لبرنػػػامج الػػػتعمـد مػػػف لػػػيؿ طػػػرح ااسػػػئم, المتعمقػػػ,  اسُق كككد اسنؤييككك : .1

 باستعداد المؤسس, كالبني, ااساسي, .
ببنيػػػ, المحتػػػكم الػػػذم ينبغػػػي أف ُيقػػػدـ لمطػػػيب كفقػػػان لعمميػػػ, تحميػػػؿ   كيتعمػػػؽ ي:اسُق كككد استرقكككو  .2

المحتػػكمد كاحتياجػػات الطػػيبد كأهػػداؼ الػػتعمـد كهػػك بػػذلؾ يكجػػ  سػػير ااحػػداث انطيرػػا مػػف 
 رائم, ااهداؼ التي يضع اد كالتي تحدد التيار أفضؿ طرؽ التقديـ المناسب,.
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تعمـد كاادكات كالتقنيػػػات المسػػػتلدم, فػػػي تقػػػديـ برنػػػامج كي ػػػتـ بتحػػػميـ بيئػػػ, الػػػ اسُق كككد است  ككك : .3
 التعمـد فضين عف اهتمام  بأمف الشبكاتد كااج زة كالبرمجيات الملتم ,.

: يشػػػترط أف تسػػػمم الكاج ػػػ, بدرجػػػ, كافيػػػ, لػػػدمج عناحػػػر الػػػتعمـ المػػػزيج  كككد تصكككني  اسوا هككك ق .4
كػؿ مػف الػتعمـ اإللكتركنػي  الملتم ,د ككػذلؾ يجػب أف يسػمم برنػامج التعمػيـ لمطػيب باسػتيعاب

 كالتعمـ التقميدم كبحكرة متساكي,.
 كيركز عمي تقكيـ كؿ مف فاعمي, البرنامج كأداء الطيب. ُق د است وي : .5
كي تـ بإدارة البرنامجد مثؿ البني, ااساسي, لتقديـ البرنامج بطرؽ متعددة تتنكع بػيف  ُق د اإلدارة: .6

 يدم.عناحر التعمـ اإللكتركني كالتعمـ التقم
كي تـ بتكفير كتنظيـ أشػكاؿ متعػددة مػف المػكارد لمطػيب سػكاء كانػت مباشػرة  ُق د دع  اسنوارد: .7

 أك غير مباشرة.
كيحػػػرص هػػػذا الُبعػػػد عمػػػي تكػػػافؤ ال ػػػرصد كالتنػػػكع الثقػػػافيد كال كيػػػ, الكطنيػػػ,  اسُق كككد األلال،ككك : .8

لػػػبد كفػػػي كغيرهػػػاد كػػػذلؾ يجػػػب أف ُيحػػػمـ البرنػػػامج بأسػػػمكب يتجنػػػب ضػػػيؽ أك إزعػػػاج أم طا
 .الكرت ذات  يقدـ ليارات متعددة لمطيب ذكم اًلحتياجات اللاص

مف ليؿ مػا سػبؽ يتضػم أف لمػتعمـ المػدمج عػدة أبعػاد كيجػب ألػذها بعػيف اًلعتبػار فػي حػاؿ تكظيػؼ 
هذا النكع مف التعمـ بحيث تعمؿ جميع هذ  اابعاد كالمستكيات عمػى تػكفير بيئػ, مناسػب, لمتعمػيـ كالػتعمـ 

لمناخ المناسبد كيرل الباحػث أف مػا سػبؽ مػف اابعػاد م مػ, فػي تحقيػؽ أهػداؼ الػتعمـ المػدمج كت يئ, ا
 ككؿ كاحد من ا يكمؿ االر ف ي منظكم, كامم, متكامم,.

 نرو  ت است ن  اسندنج
 إلى أن  تكجد لمس مككنات رئيس, لمتعمـ المدمج كهي: (Carman, 2002: 73) جارد كارماف أشار
 : Liv Events األحداث اسحّي  .1

حيػػث يقػػدـ المعمػػـ أحػػداثا متزامنػػ, يشػػارؾ في ػػا كػػؿ المتعممػػيف فػػي ن ػػس الكرػػت كحػػكًل إلػػى مػػا 
 ARCS. كيمكف ذلؾ مف ليؿ نمػكذج virtual classroomيمكف أف يسمى ال حؿ اًلفتراضي 

د Attentionكالذم يتكػكف مػف أربػع لطػكات متمثمػ, فػي: جػذب انتبػا  الطػيب  Kellerالذم ردم  
كذلػػؾ ح اظػػا عمػػى تركيػػز المػػتعمـ بإدراكػػ  الحػػم, بػػيف التػػدريب كاحتياجاتػػ   Relevanceم, كالحػػ

مكانػات ليبقػػى  Confidenceالملتم ػ,د كالثقػ,  حيػث يجػب أف يثػؽ المػتعمـ بمػا لديػ  مػف م ػارات كا 



 
 
 

 28 

 

 الفصل الثاني
 الهظرياإلطار 

كالذم يتمثؿ في ضركرة أف يرضى المػتعمـ عػف نتػائج  Satisfactionمتح زا لعممي, التعمـد الرضا 
 التعمـ التي مر ب ا.  لبرات

  Self-Paced Learning: أحداث است ن  اسذات  .2
كذلؾ بتقديـ لبرات تعميمي, يستطيع المتعمـ إنجازها بم رد  كبمػا يتناسػب مػع سػرعت  فػي الػتعمـ 

 كفيما يناسب  مف كرت.
 :Collaboration است  وال .3

ؿ مػع اآللػريف عػف طريػؽ كذلؾ مف ليؿ تكفير بيئات تعميمي, يستطيع المتعمـ في ا أف يتكاح
كيكجػػػد هنػػػاؾ نكعػػػاف مػػػف التعػػػاكف ااكؿ مػػػا يسػػػمى  الدردشػػػ, عمػػػى اإلنترنػػػت.البريػػػد اإللكتركنػػػي أك 

Peer-to-Peer  كيسػمم فػػي هػذا النػػكع بمنارشػػ, العديػد القضػػايا بػػيف المتعممػيف بعضػػ ـ الػػبعضد
 كيتـ في  النقاش بيف المتعمـ كالمعمـ. Peer-to-Mentorكالثاني ما يسمى 

  :Assessmentاست يي   .4
كذلؾ حيث يتـ تقييـ معارؼ الطالب سكاء تمؾ التي لدي  ربؿ المركر بلبرات التعمـ عف طريؽ 

أك تمػػؾ التػػي اكتسػػب ا نتيجػػ, المػػركر بػػاللبرات التعميميػػ, عػػف  Pre-Assessmentالتقيػػيـ القبمػػي 
 . Post-Assessmentطريؽ التقييـ

 Performance Support Materials:  داءِ سأل  عناداسنواد اس .5
د كهي ااكثر أهمي, لتضمف بقػاء أثػر هي تمؾ المكاد التي تدعـ عممي, التعمـ في التعمـ المدمج

 (.7: 2008)محط ىد  التمعـ
 است ن  اسندنجعواني    ح 
 دًلبد مف اًلهتماـ بعدة عكامؿ تساعد  عمى تحقيػؽ ااهػداؼ المرجػكة منػ  التعمـ المدمجإلنجاح 
لمحتكل اأن  يجب اًلهتماـ بأسمكب الدمج بيف ااهداؼ ك  (42: 2011مؽ يذكر ال قي )كمف هذا المنط

 محمػػػد يػػػذكرد كالتيػػػار المسػػػتكل المناسػػػب لمػػػدمج دالػػػتعمـ المػػػدمجكطػػػرؽ كأسػػػاليب نقػػػؿ الػػػتعمـ إلنجػػػاح 
 لطبيعػ, المناسػب الػدمج مسػتكل مراعاة يجب الدمج مف المرجكة ال ائدة عمى لمححكؿ( 113: 2009)

 .المناسب, التدريس إستراتيجي, كالتيار الطيب كلحائص
 ه : است ن  اسندنج( عدة عواني س   ح 170: 2010وتضيف ش هيال )

 التلطيط المسبؽ الجيد. .1
 التكاحؿ بيف المعمـ كالمست يديف )ربؿ كأثناء كبعد( التدريس. .2
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 ؽ اكتساب ا.ف كؿ جزء في البرنامج يدعـ المعمكمات أك الم ارات السابأتنظيـ ااهداؼ لضماف  .3
 ،قككيق ككيال االعتقكك ر  تؤلككذأال ه كك ك اس ديككد نككال اسنقكك دئ استكك  ي ككب أال  (78: 2011) رى نحنككدتككو 

 :ن ه  است ن  اسندنجتوظيف 
 :Ensure learner readinessاستمرد نال ايت دادات اسنت ن   .1

استلداـ كذلؾ بالتأكد مف م ارات ـ في استلداـ اًلنترنتد كثقافت  التكنكلكجي,د كتعري   بكي ي, 
البرنامجد كاًلتحاؿ بالمعمميف عبر اًلنترنتد ككي ي, الكحكؿ إلى المحادر التي يمكف أف تساعد  

 عبر اًلنترنت.
عطػػػػائ ـ نظػػػػرة عامػػػػ, عػػػػف : Presentationاست ككككدي   .2 كذلػػػػؾ بنشػػػػر المعمكمػػػػات لممتعممػػػػيفد كا 

 مزي, بحري,.المحتكلد كتح يزهـ لمتعمـد كيمكف أف تككف المعمكمات ش كي, أك مكتكب, أك ر 
كهػػذ  اللطػػكة تسػػتلدـ لتحػػكير ال كػػرةد أك الم  ػػكـد أك المبػػدأ أك  :Demonstrationاسشككرح  .3
بشػػكؿ كاضػػم لممػػتعمـد كتضػػع هػػذ  اللطػػكة الم ػػارة فػػي سػػياؽ كارعػػيد كمػػا تكضػػم لممػػتعمـ  جػػراءاإل

م م, كيؼ ين ذ الم م,؟ كيجب استلداـ أكثر مف حاس,د فالمتعمـ يمكف أف يرل كيسمع أك يجرب ال
 ال عمي,.

تسػػمم هػػذ  اللطػػكة لممػػتعمـ ببنػػاء م اراتػػ د كيحػػبم أكثػػر اطمئناننػػا فػػي : Practiceاسنن ريكك   .4
عادة تطبيؽ ما اكتسب  مف م ارات مماثم, لمكارع.  تطبيؽ كا 

تػػزكد هػػذ  اللطػػكة المػػتعمـ بالتغذيػػ, الراجعػػ, الدريقػػ, حػػكؿ مػػدل ف مػػ   :Assessmentاست يككي   .5
 ات ااداء.التبار ات التححيمي, ك لتبار لممحتكلد كذلؾ مف ليؿ اًل

تبػدأ لطػكة المسػاعدة : Provide support and assistanceتكوفير اسكدع  واسنيك عدة  .6
عنػػػد ن ايػػػ, التػػػدريب الرسػػػميد فعمػػػؿ المػػػتعمـ ًل ينت ػػػي بأحػػػداث التػػػدريب الرسػػػمي,د فػػػبعض عناحػػػر 

مف الم ـ تزكيد المتعمـ بالمسػتكل الم ارة الجديدة رد ًل تستلدـ مباشرةد كيمكف أف ت قد بس كل,د لذا 
 الححيم مف الدعـ.

مػع  يجب أف يسمم لممتعمـ بالمشارك, فػي أنشػط, تعاكنيػ,د كالعمػؿ :Collaborationاست  وال  .7
كالحػكار المباشػر عبػر اًلنترنػتد كالػتعمـ كج ػا اإللكتركنػي اآللريف لحؿ المشكيت مف ليؿ البريػد 
 عمـ في تطبيؽ م ارات  الجديدة في مكرع العمؿ.لكج د كيمكف أف يزيد ذلؾ مف نجاح المت

 Taking into account the principles of است نينك  نراعك ة نقك دئ استصكني   .8
instructional design : ,لمتعمػػػيـ المككنػػػات الرئيسػػػ الػػػتعمـ المػػػدمجيجػػػب أف تتضػػػمف لطػػػ ,
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 الفصل الثاني
 الهظرياإلطار 

تعمـد كمػا يجػب تحديػد نتػائج الناجم كهي: الت اعػؿد ااهػداؼ التعميميػ, المرتبطػ, بػااداء كنشػاط المػ
التعمػػيـ المرجػػكة بشػػكؿ كاضػػمد تكضػػيم مسػػتكل تحكػػـ المػػتعمـد دراسػػ, لحػػائص المتعممػػيفد كأليػػرنا 

 تحميـ طريق, لمتقييـ تعكس النتائج المرجكة مف البرنامج.
أم اتبػػاع ن ػػج شػػامؿ لمتحػػميـ  :Inclusiveness and meditationاسشككنوسي  واستمنككي .9

لمككن, البرنامج يجب أف يدعـ كػؿ من ػا اآللػر لتحقيػؽ اًلسػت ادة الكاممػ, مػف كالتطكيرد فالعناحر ا
 الدمج.

كيػػرل الباحػػػث مػػف لػػػيؿ مػػػا سػػبؽ أنػػػ  ربػػػؿ تكظيػػؼ الػػػتعمـ المػػدمج يجػػػب التأكػػػد مػػف رػػػدرات المعممػػػيف 
كامػػتيؾ الم ػػارة التػػي تػػؤهم ـ فػػي إدارة هػػذ  المنظكمػػ, التعميميػػ,د كمػػا كيجػػب مراعػػاة حاجػػات كرغبػػات 

ص الطػػيب النمائيػػ,د كالتأكػػد مػف تػػكفر أج ػػزة كافيػػ, لعػدد الطػػيب كمسػػتمزمات ا مػػف البرمجيػػات كلحػائ
أنشػط, ت اعميػ,  الػتعمـ المػدمج المناسػب, يجػب مراعػاة كجػكد إسػتراتيجي,كعنػد التيػار  دكالبػرامج الملتم ػ,

 .اءذذػٍى اِد أَشطحٔ تقييـ مستمرك  أنشط, تعاكني,ك  أنشط, فردي,ك  كالطالب بيف المعمـ

 ن ظون  است ن  اسندنج
يعػػػد الباحػػػث الػػػتعمـ المػػػدمج منظكمػػػ, تعميميػػػ, تتكػػػكف مػػػف مػػػدليت ) متطمبػػػات تقنيػػػ, كبشػػػري,( 

( يكضم مككنات 2.3كعمميات تتمثؿ في تن يذ الدركس كملرجات تتمثؿ في تحقيؽ ااهداؼ كالشكؿ )
 المنظكم, التعميمي, لمتعميـ المدمج. 

 
 

 
  

 

 ( ن ظون  است ن  اسندنج2.5شري )                         
 دلالت ن ظون  است ن  اسندنجأواًل: ن

 لمتعميـ المدمج بالمتطمبات التقني, كالبشري, المستلدم, في الدراس, لحالي,: تتمثؿ المدليت

 اسنتطنق ت است  ي  .1
( 15 :2011)الغامػػػدمك ( 33: 2008( كلديجػػ, الغامػػدم )44: 2005سػػيم, ) كػػٍؿ مػػف ت ػػؽا

 مـ المػػدمج يحتػكم عمػػى العديػػد مػف العناحػػر التػي مػػف الممكػػف دمج ػا لنححػػؿ عمػى هػػذا النػػكع الػتع  فأ

ِدخالد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّدِح
 

ِخسخبد 

اٌزؼٍُ 

 اٌّدِح
 

ػٍُّبد  

اٌزؼٍُ 

 اٌّدِح
 

 اٌزغرَخ اٌساخؼخ
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 الهظرياإلطار 

رشػػاد تقميػػدم )معمػػـ حقيقػػي( ,دفحػػكؿ افتراضػػيد فحػػكؿ تقميديػػ,) مػػف الػػتعمـ فيػػديك مت اعػػؿ أك  دتكجيػػ  كا 
                  .المحادثات عمى الشبك,د رسائؿ الكتركني, مستمرة دبريد الكتركنيد أرمار احطناعي,

 :اسقشري  اسنتطنق ت .2
تشتمؿ المتطمبات البشري, لمنظكم, التعمـ المدمج معمـ كمتعمـد هذا يتطمب معمـ مف نػكع لػاص 

الػتعمـ  كفػييمتمؾ حػ ات كم ػارات تمكنػ  مػف تكظيػؼ هػذا النػكع مػف التعمػيـ لتحقيػؽ ااهػداؼ المرجػكة 
 عمى الطيب يحث ف ك كاإلبداع المعرف, تكليد عمى المح ز دكر هك المعمـ دكر يككف كأف ًلبد المدمج
 سػػي,راالد بالمػػادة الػػتحكـ ل ػػـ كيتػػيم يحتاجكن ػػاد التػػي التعميميػػ, مجاالبػػر  كابتكػػار التقنيػػ, الكسػػائؿ اسػػتلداـ
 (.174: 2006 رنديؿد) نظرهـ ككج ات  ـائآر  بطرح

 كما يمي: است ن  اسندنج ف  صف ت اسن ن ( 22:2007كتذكر الغامدم)
 كيتيم لإلرشاداتد مقدـ التعمـ المدمج فمعمـ : Process Facilitatorسن نني ت نيير .1

 .تعمم ـ مسار في يتدلؿ أف دكف بأن س ـ التعمـ مكاد اكتشاؼ لممتعمميف
 الحقائؽد المعارؼ الطمب, بإكساب المعمـ يقكـ حيث: Content Facilitatorسننحتوى نقيط .2
 بالكارع. ربط ا ثـ كمف بسيط اكت كاتجاهات كريـ عممي, تام ار  مف ب ا يرتبط كما
 مػػف يعترضػػ  مػػا لحػػؿ ئيػػ,ااإلجر  البحػػكث إجراءبػػ المعمػػـ يقػػكـ حيػػثResearcher:  ق حككث .3

 .بتلحح  المرتبط, التلححات أك تلحح  مجاؿ في جديد هك ما عف كالبحث د مشكيت
 عمى المتعمميف مساعدة التعمـ المدمج ظؿ في المعمـ دكر أف إذ Technologist: تر وسو   .4

 .النارد كالتحميؿ اانسبد ًللتيار المعمكماتد محيط في اإلبحار
 كالنشاطات التعميمي, تااللبر  تحميـ في أساسي دكر لممعمـ: است نيني  سنلقرات نصن  .5

 .كاهتمامات  كميكل  ت البر  مع يتناسب بما بعض ا عمى كاإلشراؼ التربكي,د
 الممتحقػػيف أعػػداد يحػػدد حيػػث بأكمم ػػاد ميميػػ,التع لمعمميػػ,ر مػػدي المعمػػـ: است نينيكك  سن ننيكك  ديرنكك .6

 .العناحر مف كغيرها التقكيـ كطرؽ المحتكلد عرض كأساليب كمكاعيدهاد الشبكي,د بالمقررات
 لممتعممػيفد كالمشػكرة النحػم تقػديـ هػك المعمػـ ب ا يقكـ التي اادكار أهـ مف :ونيتش ر   صح .7

 .تلحح  مجاؿ في جديد كؿ مع كمتجددة كمستمرة دائم, حم, ذا يككف أف كعمي 
 ويرى اسق حث أال ن ن  است ن  اسندنج ي ب أال يتصف ق نن  نال اسصف ت ون ه :

 .ذات  كطرائق  التدريسي,في تطكير  المستمرة لدي, الرغب, .1
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 طػػػػػرؽمػػػػػف لػػػػػيؿ اسػػػػػتلداـ الجمػػػػػع بػػػػػيف التػػػػػدريس التقميػػػػػدم كاإللكتركنػػػػػي لديػػػػػ  القػػػػػدرة عمػػػػػى  .2
 حضػػيرالتلطػيط كالتالدريقػ, بكي يػػات  تػػ معرفك  دتطبيق ػاالتػػدريس الحديثػ, ككي يػػات  كاسػتراتيجيات

عدادها ل ممكرػؼ التيػار الكسػائؿ التعميميػ, المناسػب, لكفػؽ اسػتراتيجيات الػتعمـ المػدمجد ك مدركس كا 
 التعميميد كم ارة إدارة الكرت كتكزيع المقرر ما بيف اإللكتركني كالتقميدم.

مػف لػيؿ التعامػؿ مػع بػرامج انتاج ػا كالتعامػؿ اًللكتركنيػ,  اتلتبػار لدي, القدرة عمى تحػميـ اًل .3
اإللكتركنػػػي أك ال ػػػيس بػػػكؾ كأج ػػػزة العػػػرض  الجيػػػد مػػػع حزمػػػ, أكفػػػيس كبػػػرامج التحػػػميـ كالبريػػػد

 طيب  كتقييـ أداء الطمب, الكتركنيان كتقميدينا. كبيف بين  الرسائؿ المتنكع, كتبادؿ
 صف ت اسنت ن  ف  ظي است ن  اسندنج

 يمكػفالثاني مف المتطمبات البشػري, لمنظكمػ, الػتعمـ المػدمج بعػد المعمػـ لػذا يعد المتعمـ المتطمب 
 حػػنع فػػي مشػػارؾ إلػػى لممعمكمػػات متمقػػي ككنػػ  مػػف الطالػب تحػػكؿ رػػد الػػتعمـ المػػدمج ظػػؿ فػػي أنػػ  القػكؿ

 إكسػػاب مػػف ًلبػػد الػػدكر ب ػػذا الطالػػب يقػػكـ كلكػػي كمت اعػػؿ فاعػػؿ عنحػػر الطالػػب كأحػػبم د المحتػػكل
 تام ػػػار  يمتمػػػؾ أف الطالػػػب فعمػػى الػػػدكر ب ػػػذا لمقيػػاـ تػػػؤهم ـ التػػػي كالك ايػػات تدار الم ػػػا بعػػػض الطػػيب
 مػع أك المعمػـ مػع سػكاء كالتكاحػؿ اًلتحػاؿ أجػؿ كمف المعمكمات عف البحث أجؿ مف اإلنترنت تح م

 اًلنجميزيػػ,د بالمغػػ, بسػػيط, معرفػػ, لديػػ  تكػػكف كأف( الدردشػػ,)المحادثػػ, برنػػامج تكظيػػؼ لػػيؿ مػػف نػػ اأرر 
اإللكتركنػي  البريػد أك المػكدؿ مثػؿ عمي ػا التعميميػ, المػادة رفػع يػتـ التػي الػتعمـ منحات بعض فا كذلؾ
 (.48: 2013)برهكـد  اًلنجميزي, بالمغ, الكممات بعض ب ا يكجد

 المستلدم, في الدراس, الحالي,. كم, التعمـ المدمجظ( يكضم مدليت من2.5كالشكؿ )
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 ( ندلالت است ن  اسندنج اسنيتلدن  ف  اسدراي 2.6شري )
 عنني ت ن ظون  است ن  اسندنج

 انشاء حساب ايميؿ لمطيب كحساب فيس بكؾ كالتسجيؿ في المجمكع, اللاح,. .1
 تن يذ الدركس المدمج, )إلكتركني, + تقميدي,( كفؽ الدليؿ المعد مسبقان. .2
 ك بطريق, غير متزامن,.أ متابع, الطيب لمدركس اًللكتركني, بطريق, متزامن, .3
 الت ػاعميد ال يػديك دلكتركنػىالملتم ػ, مثػؿ البريػد اإلاإللكتركنػي التعميـ  ككسائط تقنيات استلداـ .4

 .كال يس بكؾ دادثاتحغرؼ الم
 بالتقكيـ الن ائي.د ك (التككيني) البنائيمركر الطالب بالتقكيـ  .5

 ي  اسرا   ذنلر  ت ن ظون  است ن  اسندنج واستغ
تطبيؽ التعمـ المدمج مف لػيؿ  تحقؽ اًلهداؼ التعميمي, السابؽ تحديدها عف طريؽ لتأكد مفا .1

 ك التقميدي, المناسب,.أدكات ككسائؿ التقكيـ اًللكتركني, أ استلداـ
 تعزيز دكر عضك هيئ, التدريس كعقد دكرات تدريبي, مكث , لبعض ـ عند الحاج,. .2
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 الكسػػػائط اإلمكانػػػات كافػػػ, مػػػف تسػػػت يد تعمميػػػ, يػػػ,تعميم منظكمػػػ, بأنػػػ  المػػػدمج لمػػػتعمـ ينظػػػر بػػػات هكػػػذاك 
 تقػديـ بغيػ, تقميدي, أك إلكتركني, كانت سكاء لمتعمـ كأداة أسمكب مف أكثر بيف بالجمع كذلؾ التكنكلكجي,د

 المقػػػرر طبيعػػػ, كتناسػػػب ج ػػػ,د مػػػف المتعممػػػيف كاحتياجػػػات لحػػػائص تناسػػػب الػػػتعمـ مػػػف جيػػػدة نكعيػػػ,
 (.7: 2013)الحسفد  ألرل ج , مف التعميمي, كااهداؼ الدراسي

 است ن  اسندنجننيزات 
يذكر العديد مف الباحثيف كالمتلححيف في مجاؿ التكنكلكجيػا العديػد مػف المميػزات لمتعمػيـ المػدمج 

 مف هذ  المميزات ما يمي:
 كمزايا التعميـ التقميدم.اإللكتركني الجمع بيف مزايا التعميـ  .1
 .(30:2005 ,دسيم) كحد اإللكتركني التعمـ  ل ض ن قات التعمـ بشكؿ هائؿ بالمقارن, مع .2
ركنػػػػ, الكافيػػػػ, لمقابمػػػػ, جميػػػػع اًلحتياجػػػػات ال رديػػػػ, كأنمػػػػاط الػػػػتعمـ لػػػػدل المتعممػػػػيف بػػػػالتيؼ الم .3

 مستكيات ـ كأعمارهـ كأكرات ـ.
المنػػػتج التعميمػػػي كك ػػػاءة إثػػػراء المعرفػػػ, اإلنسػػػاني, كرفػػػع جػػػكدة العمميػػػ, التعميميػػػ, كمػػػف ثػػػـ جػػػكدة  .4

 .(24: 2011يد )ال ق المعمميف
اًلنتقػػػاؿ مػػػف الػػػتعمـ الجمػػػاعي إلػػػى الػػػتعمـ المتمركػػػز حػػػكؿ الطػػػيبد كالػػػذم يحػػػبم فيػػػ  الطػػػيب  .5

 .ت اعميفمنشيطيف ك 
 تكامؿ نظـ التقكيـ التككيني كالن ائي لمطيب كالمعمميف. ىيعمؿ عم .6
 تكفير الشكؿ المرف الذم ي تم فرص تعميـ جديدة. .7
 .(20: 2011الغامدمد ) مؿ عمى تحسيف أداء كتعمـ الطيبالع .8
 زيادة إمكانات الكحكؿ لممعمكمات. .9
 لتككيف المتكامؿ كجمع آليات التقييـ لمطيب كالمعمـ.ا .10
 .في تحميـ كتن يذ الدركس التعميمي,اإللكتركني ًلست ادة مف التقنيات الحديث, كأدكات التعمـ ا .11
 كالطػػػيبد (المعمػػػـ)كالمػػػدرب الطالػػػب بػػػيف الت اعػػػؿ مػػػف يزيػػػد ممػػػا لكجػػػ  كج نػػػا اًلتحػػػاؿ تػػػكفير .12

اد كبعض ـ  .كالمحتكل كالطيب بعضن
 .(14: 2013)أبك الريشد  كم ت  إلى التعمـ نسب, زيادة ليؿ مف التعميـ كم , تقميؿ .13
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 :يتنيز ق ست س  است ن  اسندنجونن  يقل يرى اسق حث أال 

لمعمكمات عبػر يتيم ال رح, لتجاكز ريكد الزماف كالمكاف في العممي, التعميمي,د كالححكؿ عمى ا .1
كالتغمػػب عمػػى البعػػد الزمنػػي فػػي عػػدد الححػػص لمقػػرر العمػػـك الحياتيػػ, شػػبك, المعمكمػػات اًللكتركنيػػ, 

 .التكاحؿ المستمر بيف المعمـ كالطيبيعزز ك 

كتزكيد  بالمادة العممي,  مف ليؿ تكفير بيئ, ت اعمي, مستمرةاًلست ادة مف جميع المكارد المتاح,  .2
د كأج ػزة الكمبيػكترد المحكسػب, كالت اعميػ, مثػؿ: الكتػبتطبيقات الملتم , بحكرة كاضح, مف ليؿ ال

كمحػػادر الشػػبك, العنكبكتيػػ, كأكراؽ  د كالكسػػائؿ التعميميػػ, كاادكات كالمػػكاد كالمعمميػػ,الملتبػػر كأدكات
 كغيرها.العمؿ كالعركض المرئي, كالكسائط المتعددة كال ائق, الكسائط كعرض مقاطع مف عممي, 

 طبيعػ, مػع يتكافػؽ كهػذا الكػؿد إلػى الجػزء مػف في ػا الػتعمـ يسػير إذ بحػثد كطريقػ, العمػـ قػدـي .3
 .جديدة م اهيـ تعمـ عند اًلستقرائي, الطريق, عمى يعتمد الذم المتعمـ

كثيػػر مػػف المكضػػكعات العمميػػ, يحػػعب لمغايػػ, تدريسػػ ا إلكتركنيػػا بالكامػػؿ كبحػػ , لاحػػ, مثػػؿ  .4
يمثػؿ أحػد الحمػكؿ المقترحػ, لحػؿ مثػؿ  التعمـ المدمجاستلداـ م ارة )حؿ المسائؿ الكراثي, الملتم ,( ك 

 تمؾ المشكيت.
 است ن  اسندنجفوائد 
تبرز في زيػادة فاعميػ, الػتعمـ كتحسػيف ملرجاتػ  مػف لػيؿ تػكفير ارتبػاط  التعمـ المدمجف أهمي, إ

مح زة عمى أفضؿ بيف حاجات الطالبات كبرنامج التعمـد بما يشتمؿ عمي  مف محادر تعميمي, متنكع, ك 
 .(16 :2013أبك الريشد ) التعمـ بطرؽ مشكر,

 المحميػ, المعمكمػات كشػبكات الحكاسػيب لمتعامؿ مع لمطالب أل , تكفير: من ا كثيرة فكائد المدمج كلمتعمـ
 اًلفتراضػػي,د اإللكتركنػػيد كالمكتبػػات كالبريػػد الكسػػائطد متعػػددة التعاكنيػػ, كاسػػتلداـ البرمجيػػاتد كالعالميػػ,
 لتعمػػػيـ طيب ػػػـ كمرشػػػديف رػػػادة يككنػػػكا اف المعممػػػيف دكر كتطػػػكير داإلنترنػػػت شػػػبك, تمعطيػػػا كجميػػػع

 ملتبػرات مػف لممػدارس الملتم ػ, لإلمكانػات هذا الػنمط كميءم, المعمكماتد كشبك, الحاسكب باستلداـ
 (.(Davis, 2001(د (driscoll, 2002كأج زة 
لكجػػ   التعمػػيـ التقميػػدم كج ػػان ك إللكتركنػػي اكائػػد التعمػػيـ بػػالجمع بػػيف ف الػػتعمـ المػػدمجيتحػػؼ نظػػاـ ك 

 من ا: التعمـ المدمج( فكائد 99: 2008تذكر مرسي ) كمف هذا المنطمؽ دبالمؤسسات التعميمي,
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مػػػف لػػػيؿ تحسػػػيف  دعمػػػى زيػػػادة فاعميػػػ, التعمػػػيـ يسػػػاعد الػػػتعمـ المػػػدمج: زيككك دة ف عنيككك  است نكككي  .1
زيػػادة إمكانػػات الكحػػكؿ ك  دكبرنػػامج التعمػػيـ حاجػػات المػػتعمـملرجػػات التعمػػيـ بتػػكفير ارتبػػاط أفضػػؿ بػػيف 

 تحقيؽ أفضؿ النتائج.ك  دلممعمكمات
 ديمكف لممتعمـ تكظيؼ أكثر مف كسػيم, لممعرفػ, التعمـ المدمجمف ليؿ : ت وع وي ئي اسن رف   .2

فيسػػاعد  دالتقميديػػ,اإللكتركنيػػ, ك  م اراتػػ  مػػف بػػيف العديػػد مػػف الكسػػائؿلتػػار الكسػػيم, المناسػػب, لقدراتػػ  ك في
 كثر لممعرف, كرفع جكدة العممي, التعميمي,.أطيب عمى اكتساب ال

عمػػػػػى التعمػػػػػيـ مػػػػػف لػػػػػيؿ  الػػػػػتعمـ المػػػػػدمجيعتمػػػػػد نظػػػػػاـ : تح يكككككل اسكككككت ن  اس شكككككط سننت ننكككككيال .3
ط, ت اعم  في الححكؿ عمى تعمم  مف ليؿ الدمج بيف اانشػكيركز عمى دكر المتعمـ النشط ك  النشاط

 مف الدكر السمبي لممتعمـ المتمثؿ في استقباؿ المعمكمات. المشاريع بدًلن ال ردي, كالتعاكني, ك 

يػػ, لمقابمػػ, اًلحتياجػػات يتحقػػؽ المركنػػ, الكاف الػػتعمـ المػػدمجمػػف لػػيؿ نظػػاـ : اسنرو كك  است نينيكك  .4
 أكرات ـ.ل المتعمميف بالتيؼ مستكيات ـ كأعمارهـ ك أنماط التعمـ لدال ردي, ك 

ـ الكثيػر مػف المكضػكعات العمميػ, يمكػف تقػدي مػدمجالػتعمـ المػف لػيؿ : إت  ال اسنه رات اس نني  .5
المرتبطػ, بالكميػات حعب تدريس ا إلكتركنيا بالكامؿ كبحػ , لاحػ, الم ػارات العمميػ, ك الم ارات التي يك 

 غيرها مف التلححات العممي,.الطب كال ندس, كتكنكلكجيا التعميـ ك  العممي, مثؿ

 دهذا النظاـ إمكاني, التدريب في بيئ, الدراسػ,يحقؽ : استدريب ف  قيئ  است ني توفير اسنن ري  و  .6
تقػػػديـ التعزيػػػز المناسػػػب لػػػاداء لتحقيػػػؽ ااهػػػداؼ كيقػػػدـ التػػػدريب العممػػػي كالممارسػػػ, ال عميػػػ, لمم ػػػارات ك 

 التعميمي,.

 اإلنترنػتيسػتطيع المػتعمـ مػف لػيؿ هػذا النظػاـ التكاحػؿ مػع بػرامج : يح ل اسرض  عال است نكي  .7
الممارس, ال عميػ, بالمؤسسػ, التعميميػ, ممػا متابع, التدريب ال عمي ك ك  دلتححيؿلتدعيـ المعمكمات كزيادة ا

 يحقؽ زيادة فاعمي, عممي, التعميـ كزيادة رضا المتعمـ نحك التعمـ.

 ترنال ف  اس   ط است سي : است ن  اسندنج فوائدويرى اسق حث نال لالي ن  يقل أال 
 ال ضػمى لمطريقػ, كفقػان  بػالتحكير تسػمم دةكعديػ ملتم ػ, بطػرؽ المطمكبػ, المػادة تكفير في يساعد .1

 مػف اًلسػت ادة الم اـ كتنظيـ التركيز حعكب, مف يعانكف الذيف لمطيب كيكفر دلمطالب بالنسب,
 .كجيدة س م, بحكرة كمنسق, مرتب, تككف ان ا كذلؾ المادةد
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 لػػؿدا فػػي لممشػػارك, ل ػػـ الكرػػت كتػػكفير أفكػػارهـ عػػف التعبيػػر مػػف الدارسػػيف تمكػػيف فػػي يسػػاعد .2
 الدرس راعات في متبع هك مما كأجدل أكثر بكسائؿ كالمعمكمات الحقائؽ عف كالبحث الحؼد
 .التقميدي,

الت كيػر العممػي كالتػأممي كلاحػ,  الت كيػرأنمػاط ك  لمتححػيؿ العاـ المستكلمف  فأف يحس يمكف .3
 أنػػػػػػكاع عديػػػػػػدة مػػػػػػف الػػػػػػذكاءات المتعػػػػػػددة مثػػػػػػؿ الػػػػػػذكاء البحػػػػػػرمد تنميػػػػػػ,ك  كالنارػػػػػػد كاًلبػػػػػػداعي

  ... إلخ.المنطقي الرياضيد الحركيد المغكمك ًلجتماعيد كا
ممارس, العديد مف أنكاع اانشط, التعميمي, كزيػادة الدافعيػ, مف ليؿ  جذاب, تعميمي, بيئ, تكفير .4

ض اء جك مف المتع, كالتغيير كالحرك, في ال حؿك  لمتعمـ  .ا 
  است ن  اسندنجتوا   تطقيل ،د اسن و، ت است  
 ق كيالألكذه   ي كب واستك  اسن و،ك تق ض  نال است ن  اسندنج يلنو ال( أ   57 :2005يرى يالن  )

 :ن ه  االعتق ر
 الكمبيػػكتر أج ػػزة مػػع لمتعامػػؿ الكافيػػ, الم ػػارة أك اللبػػرة تنقحػػ ـ المتػػدربيف أك الطػػيب بعػػض .1

 الػتعمـ مػف نػكع عػف نػتكمـ كنػا إذا كلاحػ,اإللكتركنػي  الػتعمـ عكائػؽ أهػـ يمثػؿ كهػذا دكالشبكات
 .تيالذا

 فػػي أك منػػازل ـ فػػي المتػػدربيف أك المتعممػػيف لػدل المكجػػكدة ااج ػػزة أف مػػف ضػػماف أم يكجػد ًل .2
 كالسػػػػرع, كالقػػػػدرة الك ػػػػاءة ن ػػػػس عمػػػػى الكتركنيػػػػا المسػػػػاؽ ب ػػػػا يدرسػػػػكف التػػػػي التػػػػدريب أمػػػػاكف

 .لممساؽ المن جي لممحتكل تحمم كأن ا كالتج يزات
 .الدراس, أماكف في ًلتكاًلتحا الشبكات كسرعات أنظم, في كثيرة حعكبات .3
 ب.الغيا كالذ كالتححيم المرارب, كنظاـ التقكيـ في عدة حعكبات .4
تػػدني مسػػتكل اللبػػرة كالم ػػارة عنػػد بعػػض الطمبػػ, كالمدرسػػيف فػػي التعامػػؿ بجديػػ, مػػع تكنكلكجيػػا  .5

 التعميـ كااج زة الحاسكبي, كمرفقات ا.
تلتص ق سق يك  استحتيك   ن  اسندنجاست ( أال ه  ك اس ديد نال ن و، ت 178: 2011) ش هيالو،د قيال 

 :ذرره  فين  ين ي
كػػؿ حاسػػب شلحػػي مكاحػػ ات  التػػي رػػد تتعػػارض مػػع المكاحػػ ات المطمكبػػ, لتشػػغيؿ المحتػػكل ل .1

 د كحدة المعالج, المركزي,لذاكرةد مساح, االكحيتد سرع, الشبك, دمثؿ نسل, المتح م
 .ا كبيران سكؼ يستغرؽ إحيؿ البني, التحتي, الجديدة محؿ القديم, كرت .2
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 سكؼ يككف القياس حعبا إذا لـ بكضع في اًلعتبار معايير التقييـ أك القياس. .3
  :ف  است س  است ن  اسندنجتوظيف ن و، ت أ   ينرال ت يي  يرى اسق حث ف  ضوء ذسك و 

فػي عػدـ إلمػاـ المعممػيف كالمتعممػيف بالم ػارات الضػركري, لمتعامػؿ مػع  كتتمثػؿ ، ت قشري :و ن  .1
 اإلنترنػػػػتكالتعامػػػػؿ مػػػػع محػػػػادر  ثػػػػ,د لاحػػػػ, م ػػػػارة اسػػػػتلداـ الحاسػػػػب اآللػػػػيالتقنيػػػػات الحدي
حػػػعكب, التحػػػكؿ كالتغييػػػر مػػػف طريقػػػ, الػػػتعمـ التقميديػػػ, التػػػي تقػػػـك عمػػػى المحاضػػػرة الملتم ػػػ,د ك 

 ًلد ك كالتمقػيف بالنسػب, لممػدرسد كاسػتذكار المعمكمػات بالنسػب, لمطالػبد إلػى طريقػ, تعمػـ حديثػ,
 .المزدحم, ح كفنا يف المتعمميف عدد مع تتناسب

التعامػػؿ مػػع ااعطػػاؿ أك تكرػػؼ التقنيػػات الم ػػاجئ عػػف عػػدـ القػػدرة عمػػى  تتعمػػؽ :،كك ت ف يكك و ن  .2
 المتعممػيف عنػد الممػؿ تجمػب رػدك  كسير لط, الػدرسد العمؿد مما يسبب إرباكان لممتعمـ كالمعمـ

مشػكم, قػات كمػف هػذ  المعي دالعمػؿ إتمػاـ مػف تمكػن ـ عػدـ حالػ, فػي لمػتعمـ دافعيػت ـ كتػنل ض
 المتكرر كححار رطاع غزة. الك رباءرطع 

ج ػزة ألى ج د كتكم , مادي, كبيرة في تػكفير العػدد الكػافي مػف إالحاج, تتطمب  ، ت ن دي :و ن  .3
نتػػػاج برمجيػػات كتػػػدريب كلػػدمات اتحػػػاًلت  الحاسػػكب دالػػػؿ المؤسسػػات التعميميػػػ, كتحػػميـ كا 

  كتأسيس بنى تحتي, ميئم,.
مجمكعػػ, الحمػػكؿ لمتغمػػب عمػػى هػػذ  التحػػديات ( مػػف 28 :2010) القبػػاني تذكػػر كيت ػػؽ الباحػػث مػػع مػػا 

 كمف هذ  الحمكؿ المقترح,:لما ل  مف مميزات كفكائد  التعمـ المدمجقات التي تكاج  استلداـ يكالمع
 الػتعمـ المػدمجلممعمميفد تدرب ـ ليلػ  عمػى اسػتلداـ  يتدريب مشركعالتعميـ تبنى كزارة التربي, ك  .1

 المقررات الدراسي, المرتبط, بتلححات ـ.في البرامج ك 
د كذلػػؾ بإعػػداد نشػػرات لاحػػ, بػػ د الػػتعمـ المػػدمجتنميػػ, الػػكعي التربػػكم لػػدم المعممػػيف بحػػيغ,  .2

حدار كتيبات تكضم ميمح  كمتطمبات د كذلؾ إنشاء كحدات تتكلى اإلجاب, عػف اًلست سػارات  كا 
تعامؿ مع الكمبيكتر إلى التلكؼ مف الالمتعمق, ب د كتقمؿ في الكرت ذات  مف العكامؿ التي تؤدم 

 .كالتكنكلكجيا
افػػػراد كزيػػػادة نشػػػر الثقافػػػ, اإللكتركنيػػػ, بػػػيف أفػػػراد التعمػػػيـد فضػػػين عػػػف أهميت ػػػا فػػػي تنميػػػ, ف ػػػـ ا .3

 د كاستلدام ـ لنتائج التكنكلكجيا كأدكات ا الملتم ,.ك اءت ـ التعميمي,
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 سنحور اسث   ا
  نف هي  اسوراث و  اسنف هي  اس نني 

Scientific concepts & genetics concepts 

يػػػرل معظػػػـ الم تمػػػيف بالتربيػػػ, كالتعمػػػيـ أف أحػػػد ااهػػػداؼ الم مػػػ, التػػػي ينبغػػػي أف تؤكػػػد عمي ػػػػا 
ـ د كالمسػػتكيات التعميميػػػ, المتعػػػددة هػػػك التأكيػػػد عمػػػى تعمػػػتػػػدريس المػػػكاد الدراسػػػي, الملتم ػػػ, المػػدارس فػػػي

 .الم اهيـ
كتقمػػؿ  المعرفيػػ, اللبػػرة تنظػػيـ فػػي تسػػ ـ أن ػػا إذ داتقػػدمن  ااكثػػر ـملمػػتع ااساسػػي, القاعػػدة ان ػػا تعػػد

 كانتقػاؿ أثػر محتػكل التيػار عممي, تيسر متتابع, مترابط, مناهج بناء في كتس ـ التعمـ إعادة عممي, مف
 التعميميػ, العمميػ, فػي اهميت ػا الم ػاهيـ تعمػـ نحػك معظم  في يتج  المدرسي التعميـ أ بد ثـ كمف التعمـ
 (.48: 2009 كعميد عميرة) عممي,الت

عنػػػد الحػػػديث عػػػف الم ػػػاهيـ الكراثيػػػ, عمػػػى كجػػػ  اللحػػػكص ًلبػػػد كأف نتحػػػدث عػػػف عمػػػـ ااحيػػػاء 
العمػػػـ الػػػذم يبحػػػث فػػػي دراسػػػ, الكائنػػػات الحيػػػ, مػػػف حيػػػث نشػػػكئ ا  ذلػػػؾ كيقحػػػد بعمػػػـ ااحيػػػاءكالكراثػػػ,د 

 اعيت ػػا مػػع البيئػػ, المحيطػػ, ب ػػا كتنكع ػػا كتركيب ػػا كتكزيع ػػا كنشػػاطات ا الحيكيػػ, كافػػ,د بمػػا فػػي ذلػػؾ ت
 (.20: 1993)محاسن,د  ككذلؾ عيرت ا باإلنساف كمدل است ادت  من ا

ف الم اهيـ هي م تاح المعرف, لدل العديػد أكنظران لككف مادة ااحياء تبنى عمى الم اهيـ العممي, ك 
مقػى عمػى عػاتؽ مدرسػي مف التربكييف لذا ف ي بحاج, إلى التكضيم كالدر, فػي تدريسػ اد كنتيجػ, لػذلؾ ت

عمػـ ااحيػػاء م مػػات جسػػيم, فػي التيػػار الطرائػػؽ كااسػػاليب التدريسػػي, التػي يتػػكلى من ػػا الكحػػكؿ إلػػى 
 (.52: 2000ال دؼ المراد تحقيق  في البرامج التعميمي, )عبد الح يظ كباهيد 

إلػػى  بمػػا أف طبيعػػ, مػػادة عمػػـ ااحيػػاء التػػي تحػػكم م ػػاهيـ كأفكػػار يجعػػؿ من ػػا بحاجػػ, مسػػتمرةك 
تطبيؽ طرائػؽ يػتمكف المػدرس مػف ليل ػا إيحػاؿ المػادة إلػى الطالػب بسػ كل, كيسػر كبالتػالي الححػكؿ 

فعػػف طريػػؽ التعمػػيـ الجيػػد يػػتـ تطػػكير المجتمػػع كازدهػػار  كتػػكفير كافػػ, احتياجاتػػ  مػػف  دعمػػى تعمػػيـ جيػػد
سػػػعاد أفػػػراد  كالعمػػػؿ عمػػػى إسػػػعاد اإلنسػػػان ي, جمعػػػاء تلححػػػات كم ػػػارات كمػػػف ثػػػـ تكامػػػؿ المجتمػػػع كا 

 .(34 :2000 د)دركز 
كيعتبػػر عمػػـ الكراثػػ, مػػف أهػػـ فػػركع عمػػـ ااحيػػاءد كيشػػ د تطػػكرا مسػػتمراد كأحػػبم أكثػػر ديناميكيػػ, 

ثارة ًلرتباط  كتدالم  مع عمـ اللمي, كالكيمياء الحيكي,   (Becker et al,2006:1).كا 
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 الهظرياإلطار 

 يتناكؿ مكضكعات ان  إذ  جي,()البيكلك  الحياتي, العمكـ في الم م, المجاًلت أحد هك الكراث, كعمـ
 تحتػ  ينػدرج م اهيميػ, بحيػث طبيعػ, ذك بأنػ  العمػـ هػذا كيتحػؼ د كمسػتقبم  اإلنسػاف بحيػاة حم, ذات
 حػعكب, محػدر أن ػا تشػكؿ كمػا العمػـ هذا طبيع, ل  ـ ااساسي, المبنات تمثؿ التي الم اهيـ مف العديد
 مػا كهػذا كالطػيب لممعممػيف بالنسػب, حػعكب, العمػكـ مكضػكعات أكثػر مػف كتعتبػر كتعميم ػا تعمم ػا في

 (.1995دراس, )الش رانيد أكدت 
كرد أجمع معظـ عمماء التربي, عمى أف أساسيات المعرف, هي إحدل الحمكؿ التي رد تككف فعالػ, 

ف ف ػػـ أساسػػيات العمػػـ تعتمػػد عمػػى الم ػػاهيـ التػػي تشػػكؿ هػػذ  المعرفػػ, كفػػي ألمكاج ػػ, تحػػديات العحػػر ك 
 (.3: 2006العديد مف الحقائؽ لمجاؿ معيف )البمبيسيد  ضكئ ا يمكف ف ـ

إف حقائؽ عمـ الكراث, عرفت منذ القدـ كتعني عػكدة ظ ػكر لحػائص كحػ ات الكػائف الحػي فػي 
جػػػداد  فػػػي بعػػػض اللػػػكاص ككػػػذلؾ الحػػػاؿ أنسػػػم د مثػػػؿ اإلنسػػػاف ًلبػػػد اف يكػػػكف انسػػػانا مشػػػاب  ابنائػػػ  ك 

 بالنسب, انكاع الكائنات الحي,. 
 نشأت  منذ أهميت  اكتسب كرد العممي, الحديث,د الثكرة ركائز أحد أن  عمى الكراث, عمـ ىإل كينظر

 في ككريؾ كاتسف العالميف اكتشاؼ مع أهميت  زادت ثـ عشرد القرف التاسع في مندؿ العالـ طريؽ عف
 الحمض هذا اكتشاؼ كبعد  (DNA)ااكسجيف منقكص الرايبكزم النككم الحمض لتركيب1953 عاـ 
 كالحيكاف لإلنساف كحيكي, م م, عديدة مجاًلت في عمـ الكراث, تكظيؼ في العمماء بدأ تركيب د معرف,ك 

)أمبكسػعيدمد  كالمكافحػ, الحيكيػ, العػالـد في الغذاء كنقص الكراثي,د كال ندس, اًلستنساخد: مثؿ كالنبات
 (.133: 2014البمكشيد

 يدرس ا التي العمكـ كااحياء مادة جزء م ـ مفالعمـ يؤلذ ب  في العممي, التعميمي, ك هذا كاهمي,
 التعمػيـ المرحمػ, فػي أك العػاـد التعمػيـ فػي مرحمػ, سػكاء مككنات ػا مػف رئيسنػا مككننػا باعتبػار  الطمبػ,

 .ااحياء معمـ كلاح, المعمـ إعداد برامج مككنات مف مككنان م مان  أحبم كما الجامعيد
مـ العمػػـك عامػػ, كتسػػمؾ منحػػى لػػاص فػػي ااحيػػاء لمػػا كتعتبػػر الم ػػاهيـ مػػف المبنػػات ااساسػػي, لػػتع

تزلػػر بػػ  مػػف م ػػردات بحاجػػ, اف يكتسػػب ا الطالػػب كيعػػدؿ مػػا لديػػ  مػػف م ػػاهيـ لاطئػػ, أك التكسػػع فػػي 
الم  كـ أك اكتساب م اهيـ جديدة كما أف مناهج ااحياء بحاج, إلى المعمـ المتطػكر كػي يسػتلدـ أكبػر 

 (. 2012: 42ن,د)فنك  ردر ممكف مف ااساليب الحديث,
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مػػا أف الم ػػاهيـ الكراثيػػ, أكثػػر ثباتػػان كاسػػتقراران مػػف الحقػػائؽ العمميػػ, المجػػزأةد كتسػػ ؿ دراسػػ, البيئػػ, ك
ان ػػػا تعكػػػس أشػػػياء مكجػػػكدة فػػػي هػػػذ  البيئػػػ,د كل ػػػا عيرػػػ, كبيػػػرة بحيػػػاة الطالػػػب )النجػػػدم كراشػػػد كعبػػػد 

 (. 156: 2007ال ادمد 
 اسنف هي  اس نني ت ريف 
"مجمكع, مػف المعمكمػات التػي تكجػد بين ػا عيرػات حػكؿ شػيء معػيف  :( أن 40:2001نشكاف ) ايعرف 

  تتككف في الذهف كتشتمؿ عمى الح ات المشترك, كالمميزة ل ذا الشيء".
سػػـ أك المحػػطمم الػػذم يعطػػى لمجمكعػػ, مػػف ( بأنػػ : "اإل342:2003كآلػػركف ) دمالنجػػ اكعرف ػػ

 .ديد مف الميحظات المنظم,"ك اللحائص المشترك, أك العأك السمات أالح ات 
يػػربط  ف ػػـ أك معنػػى مػػف ال ػػرد لػػدل يتكػػكف مػػا تكػػكف التػػي اافكػػار مجمكعػػ,: " بأنػػ  سػػيم, ايعرف ػػ
 (35: 2007 سيم,د")المنطؽ ك العقؿ يتقبم ا منطقي, دًلل, ذم بمحطمم
رتبط "ما يتككف لدل ال رد )المتعمـ( مف معنػى كف ػـ يػ :( عمى أن ا129: 2010زيتكف ) ايعرف ك 

 .بكمم, أك محطمم أك عبارة معين,"
 اسوراثي ت ريف اسنف هي  

 عػػػف الطالبػػػات ككنت ػػػا التػػػي الم ػػػاهيـ تمػػػؾ هػػػي :(137: 2013) مكشػػػيكالب كعرف ػػػا امبكسػػػعيدم
 الحػ ات بانتقػاؿ ت ػتـ كالتي عمافد بسمطن, عشر الثاني لمحؼ ااحياء لكتاب الكراث, عمـ مكضكعات

 مػف الكاحػد النػكع أفػراد بػيف كاًللػتيؼ التشػاب  بت سػير إهتمام ا إلى اف,إض آلرد إلى جيؿ مف الكراثي,
 .لحي,ا الكائنات

 اللحػػائص تجريػػد مػػف الطالػػب لػػدل تتكػػكف التػػي العقميػػ, التحػػكرات(" 2011:35ماضػػي) اكتعرف ػػ
 ل ظيػ, كدًللػ, اسػـ مػف كتتكػكف الكراثػ, كحػدة فػي المتضػمن, المكضػكعات العممي, في لمظكاهر المشترك,

 لذلؾ. الملحص لتباراًل في الطالب عمي ا التي يححؿ بالدرج, اسكتق
 : أ ه ف  تتفل    اس ننييه سننف اسي ق   است ريف ت  نيع أال سنق حث ويتضح
 كذهني,. عقمي, حكرة 
  مشترك,. لحائص ال 
 المعمكمات. مف مجمكع, أك مجردة فكرة مثؿت 
  كمدلكؿ محطمم ال. 
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 تص يف اسنف هي  اس نني 
بػػػراهيـك  د(370: 2003)كآلػػػركف  النجػػدلك  د(111: 1996كآلػػػركف ) اللميمػػػيمػػف كػػػؿ ات ػػؽ   ا 

 الم اهيـ العممي, إلى عدة أنكاع حسب ما يمي:ؼ يحنتعمى ( 44: 2004)
 ال حيث طري   إدراك هذه اسنف هي أواًل: ن
 ) نف هي  حيي  ) ، ئن  عنى اسنالحظ 

الحػػػػكاس أك أدكات  حظػػػػ, باسػػػػتلداـتمػػػػؾ الم ػػػػاهيـ التػػػػي يمكػػػػف إدراؾ مػػػػدلكًلت ا عػػػػف طريػػػػؽ المي
 .مساعد  لمحكاس

 ظري  نف هي  ن ردة  
تمػػؾ الم ػػاهيـ التػػي ًل يمكػػف إدراؾ مػػدلكًلت ا عػػف طريػػؽ الميحظػػ, بػػؿ ًلبػػد إلدراك ػػا مػػف القيػػاـ 

 .مميات عقمي  كتحكرات ذهني  معين بع
 ثك  يكً : نال حيث نيتوي ته 

تكيات ا فػػي راعػػدة ال ػػـر الم ػػاهيـ اًلكليػػ, كفػػي حيػػث يػػتـ ترتيػػب الم ػػاهيـ ترتيبػػان هرميػػان حسػػب مسػػ
 رمت  الم اهيـ المشتق,

  تمؾ الم اهيـ التي تشكؿ راعدة أساسي, تشتؽ من ا الم اهيـ االرل. :نف هي  أوسي 
 :   كهي تمؾ الم اهيـ التي يمكف اشتقار ا مف م اهيـ ألرل نف هي  نشت. 

 ثك سثكً : نال حيث در   ت  يده 
  لكًلت ا عددان رميين مف الكمماتتمؾ الم اهيـ التي تتضمف مد :نفك هي  قكييكطك. 
 :تمؾ الم اهيـ التي تتضمف مدلكًلت ا عددان كبيران مف الكممات. نكفك هيك  نك ك كدة 

 راق ً : نال حيث در ك  تك ننه :
 : تمػػؾ الم ػػاهيـ التػػي يسػػتلدـ فػػي تعري  ػػا كممػػات مألكفػػ, لممتعممػػيف    نف هكككي  يكهنككك  استك نككك 

كبالتػػالي تكػػكف الطارػػ, الذهنيػػ, المبذكلػػ, فػػي تعمم ػػا أرػػؿد أك بمعنػػى أدؽد هػػي تمػػؾ الم ػػاهيـ التػػي 
 سبؽ لممتعمـ أف درس أك اكتسب متطمبات تعمم ا.

 : تمػػػؾ الم ػػػاهيـ التػػػي يسػػػتلدـ فػػػي تعري  ػػػا كممػػػات غيػػػر مألكفػػػ,  نكفك هكيكككك  صكككك ق  اسكتك ككككن
الي تككف الطار, الذهني, المبذكل, في تعمم ا أكبرد لممتعمميف أك لـ تمر في لبرت ـ مف ربؿ كبالت

أك بمعنػػى أدؽ هػػي تمػػؾ الم ػػاهيـ التػػي لػػـ يسػػبؽ لممػػتعمـ أف درس أك اكتسػػب متطمبػػات تعمم ػػا. 
 كمف اامثم, عمي ا م اهيـ الكراث,.
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 اسنف هي  اسوراثي  نيتوي ت
لي ػػػا جكنسػػػتكف كهػػػي كفػػؽ مسػػػتكيات التنظػػػيـ الثيثػػػ, التػػي أشػػػار إ م ػػػاهيـ الكراثػػػ,يمكػػف تضػػػميف 

 يكضم العير, بين ـ. (5.2)الرمزم كالشكؿ  كالمستكل الجزيئي كالمستكل المستكل الظاهرم
 اسظ هري  اسنيتوى    

 
 
 
 

 اسرنزي اس زيئ                             اسنيتوى اسنيتوى                   
 ,Johnstone) 1999 و يتوال) ع د اسنف هي  نيتوي ت( 2.7شري )

يشػػتمؿ المسػػتكل الظػػاهرم عمػػى الجكانػػب الظاهريػػ, لمشػػيء أك الظػػاهرة مثػػؿ لػػكف فػػراء الكمػػب أك ك 
أمػػا المسػػتكل الجزيئػػي ف ػػك الػػذم يتعامػػؿ مػػع الجكانػػب التػػي ًل يمكػػف إدراك ػػا أك  دشػػكؿ منقػػار الحػػقر

 ػػك معرفت ػػا باسػػتلداـ أعضػػاء الحػػس بشػػكؿ مباشػػر مثػػؿ الكركمكسػػكـد كالجػػيفد أمػػا المسػػتكل االيػػر ف
المسػتكل الرمػػزم الػػذم يتعامػػؿ مػع الرمػػكز كالمعػػادًلت الرياضػػي, مثػؿ معػػادًلت اًلحتمػػاًلت فػػي الكراثػػ, 
كالرمػػكز المعطػػاة لمتعبيػػر عػػف الطػػرز الجينيػػ,. كتكمػػف الحػػعكب, لػػدل المتعممػػيف فػػي المسػػتكييف الثػػاني 

كعات عمـ الكراثػ, كعمى الرغـ مف أف المعمـ ينتقؿ في تدريس  لطمبت  في مكضChu). 2008كالثالث )
بػػػػيف المسػػػػتكيات الثيثػػػػ, يظػػػػؿ الطمبػػػػ, رػػػػابعيف فػػػػي المسػػػػتكل الظػػػػاهرمد كيجػػػػدكف حػػػػعكب, فػػػػي ترجمػػػػ, 

 (.50: 2011المشاهدات إلى معادًلت رمزي, أك تمثييت جزيئي, )الحضرمي,د 
 ونال األنثن  عنى ندسوالت اسنيتوي ت اسثالث  ف  عن  اسوراث .

مب, الػذيف ي تقػركف إلػى الم ػارات ااساسػي, فػي الرياضػيات اًلحتماًلت الرياضي,: حيث أف الط .1
 كلاح, اًلحتماًلت يعانكف مف حعكبات كمشاكؿ عند حؿ المسائؿ الكراثي,.

استلداـ مربع بنيتد كسجيت النسبد كالرمكز: حيث تكاج  بعض الطمبػ, حػعكب, فػي تمثيػؿ  .2
 لططات.الح ات الكراثي, كتكارث ا مف جيؿ آللر عف طريؽ الرمكزد أك الم

 تمثيؿ الح ات الكراثي, كتكارث ا مف جيؿ آللر عف طريؽ الرمكزد أك الملططات. .3
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 لص ئص اسنف هي  اس نني 
إلى أن  يمكف ف ـ الم  ـك العممػي مػف ( 38: 2009 كالمكلكد ااغا)( 78: 1999)يشير زيتكف 

 ليؿ معرف, لحائص الم اهيـ العممي, التالي,:
أيف: اًلسػػـ) الرمػػز أك المحػػطمم( كمػػا فػػي اللميػػ, ك الحػػامضد يتكػػكف الم  ػػـك العممػػي مػػف جػػز  .1

 كالدًلل, الم ظي, كما في اًليكف.
 يتضمف الم  كـ العممي التعميـد كما في المادة: كؿ شيء يشغؿ حيزنا كل  ثقؿ. .2
لكؿ م  ػكـ عممػي مجمكعػ, مػف اللحػائص المميػزة التػي يشػترؾ في ػا جميػع أفػراد فئػ, الم  ػـك  .3

الم ػػاهيـ العمميػػ, االرل)الطيػػكر: أجسػػام ا مغطػػاة بػػالريش(  كلػػ  لحػػائص كتميػػز  عػػف غيػػر  مػػف 
ألرل متغيرة أك ثانكي, كما في التيؼ الطيكر في لحائص: المنػاريرد اارجػؿد الرربػ,... الػخ(. 
كعممينػػػاد تتكػػػكف الم ػػػاهيـ العمميػػػ, مػػػف لػػػيؿ عمميػػػات ثػػػيث هػػػي: التمييػػػزد كالتنظيـ)التحػػػنيؼ(د 

 كالتعميـ.
اهيـ العمميػ, كنمكهػا عمميػ, مسػتمرة تتػدرج فػي الحػعكب, مػف حػؼ إلػى حػؼ كمػف تككيف الم ػ .4

مرحمػػػ, تعميميػػػ, إلػػػى ألػػػرلد كذلػػػؾ نتيجػػػ, لنمػػػك المعرفػػػ, ن سػػػ اد كلنضػػػج الطالػػػب بيكلكجينػػػا كعقمينػػػا 
 كازدياد لبرات  التعميمي,.

ذا الكارػع الم اهيـ ليست مدلكًلت أك حكرنا فكتكغرافي, لمكارعد كلكن ا تمثؿ حػكرتنا نحػف عػف هػ .5
 أك بمعنى آلر تمثؿ رؤيتنا ل ذا الكارع.

 مما كالرمزي, كالتعميـ بالمدلكؿ غيرها عف العممي, الم اهيـ تميز لمباحث يتضم سبؽ مام
 .كاكتساب ا تعمم ا أهمي, مدل عمى يدؿ

 ننيزات اسنف هي  اس نني 
فػي اًلهتمػاـ بطػرؽ تعمم ػا لمم اهيـ العممي, العديد مف المميزات التي جعمت من ا ااهمي, الكبير 

 (:110: 2001) نشكافكمف هذ  المميزات ما ذكرها  العمكـ تدريس كلاح, التدريس مجاؿب
 ثابت,. ليست كهي متعددة مستكيات لمم  كـ .1
 معين,. مرحم, في التيميذ جميع لدل كاحدا يككف الكاحد الم  كـ مستكل .2
 يا.أفق كاًلتساع راسيا التطكر مف ن اي, ل  ليس الم  كـ .3
 مستكيات . كتطكير الم  كـ إنماء إلى السبيؿ هك الم  كـ تكظيؼ .4
 المشكيت. حؿ إلى الكحكؿ الم  كـ تعمـ غاي, إف .5
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 ق ض اسننيزات ن ه : (87: 2009) واسق سوش  انقوي يدي ويضيف
 الم ػاهيـ تنػتج الحقػائؽ رػد أك الظػكاهر اك بااشػياء اإلنسػاف للبػرة كنػاتج تملػيص هي الم اهيـ .1
 البعض. بعض ا مع الحقائؽ عير, أكمف المجرد  كيرالت مف
 الم ػػاهيـ لمكارػػع لمػػدلكًلت غرافيػػ,فكتك  حػػكر كليسػػت الكارػػع تحػػكرناعف تشػػكؿ الم ػػاهيـ مػدلكًلت .2

 أساسي,. عيرات
ذا السػػػائد الثقػػافي بػػػالنمط معػػػيف فػػرع فػػػي الم ػػاهيـ مػػػدلكًلت تتحػػد .3 تغيػػػر  الػػػنمط هػػذا تغيػػػر مػػا كا 

 .المدلكؿ
يمكػف  كًل بكظائ  ػا لمقيػاـ كافيػ, غيػر كأ كافيػ, تككف رد كلكن ا حادر, اهيـالم  مدلكًلت ليست .4

 في ا. الثق, مدل مف التحقؽ يمكف كلكف ححت ا إثبات
 كأسػاليب ا كتطػكر كتقدم ا العممي, المعرف, لنمك نتيج, كالتعديؿ لممراجع, رابم, الم اهيـ مدلكًلت .5

 .أدكات ا
 مف كتنتج كتنمك باستمرار لمتعديؿ كرابم, ثابت, ليست الم اهيـ أف مما سبؽ عمى لمباحث كيتضم

 أك العمميػػ, المجتمعػػات سػػكاء دالػػؿ اافػػراد بػػيف التكاحػػؿ لغػػ, كأن ػػا الػػبعض بعضػػ ا مػػع الحقػػائؽ عيرػػ,
 . لارج ا
 اسنف هي ت ن  أهني  

 ( أال أهني  دراي  اسنف هي  تقرز ف  اس واح  است سي :69: 2001اسضقع) ترى
 المادة الدراسي, أكثر شمكًلن.ف ـ الم اهيـ يجعؿ  .1
 عدـ نسياف الت حييت عند تنظيم ا في إطار هيكمي. .2
 تضييؽ ال جكة بيف المعرف, المتقدم, كالمعرف, البسيط,. .3
 مساعدة ااجياؿ الحاعدة عمى مكاج , التطكر السريع كاًلن جار المعرفي. .4
 تدريب كالتعميـ.ثر الأف ـ الم اهيـ هك الطريؽ الرئيسي نحك زيادة فاعمي, انتقاؿ  .5

 ( أال أهني  اسنف هي  ترنال ف  است س :36: 2007ويرى يالن  )
 د فإف ذلؾ يساعد عمى التعمـ. تـ التعرؼ عمي  بشكؿ كاضمإذا حدد الم  ـك ك  .1
 د فإن ا تساعد عمى التذكر ك اًلسترجاع.إذا عرضت بشكؿ كاضم كمحدد إف الم اهيـ .2
  لتطبيقي,.مم اهيـ أهمي, في مجاؿ اإلفادة العممي, ال .3
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اًلنػدماج مػػا بػػيف الحقػػائؽ العمميػػ, ك الم ػػاهيـ لكػي تشػػكؿ نسػػقنا عممينػػا متكػػامي ك ًل يكػػكف ذلػػؾ  .4
 تباع طرؽ عممي,.ابط بيف المجاليف المذككريف إًل بالر 
 تحديد أهـ الم اهيـ التي يمكف ل ا أف تنمي ردرات ك إمكانات المتعمـ بحكرة ايجابي,. .5

ـ لػػ  أهميػػػ, كبيػػر فػػػي حيػػاة المػػػتعمـد حيػػث تعطيػػػ  امكانيػػ, كاسػػػع, ل  ػػػـ كيػػرل الباحػػػث أف تعمػػـ الم ػػػاهي
 ااشياء مف حكل  كتكسع مف مجاؿ ادراك د كتساعد المتعمـ في تككيف اللرائط الذهني, لظاهرة ما.

 اس نني  ت ن  اسنف هي  ن و، ت
مػؿ ذكػر بطػرس هناؾ العديد مف العكامؿ التػي ل ػا تػأثير فػي تعمػـ كاكتسػاب الم ػاهيـ كمػف هػذ  العكا

 ( ما يمي:27: 2004)
أثبتت العديد مف الدراسػات أف أثػر اامثمػ, المكجبػ,   وع األنثن  اسنيتلدن  ف  ت ن  اسنفهو : .1

 كالسالب, تتساكل في اكتساب الم اهيـ العممي, أك الجمع.
 كالػتعمـ هنػا يػتـ بسػ كل, فػالمكف اابػيض يميػز يهوس  استنييز قيال األنثنك  اسنو قك  واسيك سق : .2

 بس كل, عندما نعرض  بجانب المكف ااسكد .
: كممػػػا زادت عػػػدد اللحػػػائص المنتميػػػ, عكككدد اسلصككك ئص اسن تنيككك  واسغيكككر ن تنيككك  سننفهكككو  .3

.  لمم  كـ يس ؿ حؿ مشكيت تعمـ الم  ـك
 العرض المنظـ لامثم, يؤدم إلى اكتساب أفضؿ لمم اهيـ. طري   عرض األنثن : .4
 .هيـ ذا العير, اس ؿ مف اكتساب الم اهيـ اليعقيني,اكتساب الم ا طقي   و وع اسنفهو : .5
 ليس هناؾ تأثير التم ظ المتعمـ عمى كتعمـ الم اهيـ كاكتساب ا. استنفظ: .6
 التغذي, الراجع, تس ؿ تعمـ الم اهيـ. استغذي  اسرا   : .7
 تزداد م ارة تعمـ الم  كـ بزيادة السف. اس نر اسزن  : .8
 .يف مستكل القدرة العقمي, العام, لمتيميذ كنمك الم اهيـتقديـ هناؾ كجكد عير, ب اسذر ء: .9

 يزداد القمؽ عند تعمـ الم اهيـ البسيط, كيتيشى عند تعمـ الم اهيـ المعقدة. اس نل: .10
 :ف هي  اسوراث ن و، ت ت ن  نق ض ( 2009: 89ويذرر أنقوي يدي واسق سوش  )

 الطالب مثؿ اًلنتيجينات. لغ,عدـ كجكد معنى لممحطمم في  .1
 .ؿ السيادة التام, كالح , السائدةمث المحطمحات كجكد لحائص مشترك, بيف .2
 .   بالبيئ, التي يعيش في ا الطالبعدـ تطبيؽ الم  كـ في مكارؼ عممي, جديدة كربط .3
 . از الشكمي(الطراز الجيني كالطر حطمحات العممي, المتقابم, مثاؿ )اللمط بيف الم .4
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 حعكب, نطؽ الم  ـك كطكل . ك  ف ـ المعمـ ن س  لممحطمم العممي عدـ .5
اسػػػػتلداـ رمػػػػكز كأسػػػػماء ملتم ػػػػ, لمم  ػػػػـك الكاحػػػػد فػػػػي ن ػػػػس المن ػػػػاج )الجاميتػػػػات كالغاميتػػػػات  .6

 كاامشاج(.
 . ـرم, الكسائؿ المعين, التي تساعد في تكضيم الم  ك  .7
 :است سي  اسن و، ت يقل ن  عنى (38 :2011ن ض  ) وتضيف
 الم  ػػػكـ لػػػتعمـ السػػػابق, الم ػػػاهيـ تعمػػػـ كحػػػعكباتالعمميػػػ,  بالم ػػػاهيـ العممػػػي المحتػػػكل تكػػػدس .1

 الجديد.
 أساليب كضعؼ اآللي التجديدد كالح ظ كرفض الم اهيـ تدريس في التقميدي, بااساليب التمسؾ .2

 المدارس. في المتبع, الم اهيـ تعمـ تقكيـ
المػػػتعمـ  تعمػػػـ تكاجػػػ  التػػػيلمباحػػػث أف هنػػػاؾ العديػػػد مػػػف المعكرػػػات  يتضػػػم سػػػبؽ مػػػا لػػػيؿ مػػػف

 يرجع كبعض ا المتبع, التعميـ استراتيجيات إلى يرجع ما كمن ا ن س  المعمـ إلى يرجع ما فمن ا م اهيـلم
 .بالمتعمـ ,المحيط البيئ, أك ن س  الم  كـ إلى أك ن س  المتعمـ إلى أك الدراسي, المناهج إلى

 اسحد نال اسن و، ت
 ن نكك  يتق هك  أال ي كب استك  باأليكك سي ق ضسك (42: 2011ن ضك  )ويتفكل اسق حكث نكع نكك  ا،ترحتك  

 :وه واسحد نال اسن و، ت  اسطنق  اسوراث  ع د نف هي  ست ني  اس نو 
 الم اهيـ. تدريس في حديث, مدالؿ كاستلداـ التدريس كاستراتيجيات أساليب في التنكع .1
 التعميـ. كتكنكلكجيا التعمـ كمحادر الكسائؿ استلداـ في التنكع .2
 الكراث,. م اهيـ تعميـ في كلكجيكالسيك المنطقي التسمسؿ مراعاة .3
 الم اهيـ. تدريس في الحسي, اللبرات عمى التأكيد .4
براز الم اهيـ بيف الربط .5  االرل. العمكـ كبيف بين ا فيما العيرات كا 
 الطالب. بيئ, تمس حياتي, مكارؼ في الم اهيـ تكظيؼ أهمي, عمى التأكيد .6
 .لمم  كـ كغبر اامثم, اامثم, إعطاء في التنكع .7

 سمبي, نتائج مف يترتب عمي ا لما الم اهيـ تعمـ الحد مف معكرات عمى العمؿ أهمي, عمى الباحث يؤكدك 
 دكمػػا التربكيػكف يسػعى العمػـ لػػذلؾ عمي ػا يقػكـ التػػي ااساسػي, المبنػات هػي فالم ػػاهيـ الػتعمـ عمميػ, تعيػؽ
 كف م ػػا الم ػػاهيـ كػػكيفت المػػتعمـ عمػػى لمسػػاعدة كالمػػدالؿ كاًلسػػتراتيجيات ااسػػاليب أفضػػؿ إيجػػاد إلػػى

 .كتعمم ا



 
 
 

 18 

 

 الفصل الثاني
 الهظرياإلطار 

 سنحور اسث سثا
 Reflective thinking ستفرير استمنن ا

م ارة الت كير مف الم ارات التي أحبحت ضركري, لكؿ فرد يعيش في مجتمع معاحػرد كمػا  تعد
أف هػػذ  الم ػػػارة ضػػركري, لتكيػػػؼ ال ػػػرد مػػع مجتمعػػػ  كلتحقيػػػؽ أهدافػػ  كطمكحػػػ د كمػػػف حػػؽ ال ػػػرد عمػػػى 

يطكر االير هذ  الم ػارة عنػد أفػراد  كػي يحػبم ال ػرد فػاعين فػي مجتمػع متطػكرد كيتسػنى المجتمع أف 
 ل  المساهم, في تطكير  كازدهار .

 مثػػؿ م اراتػػ  ك مسػػتكيات  عمػػى كالتػػدريب الت كيػػر كأسػػاليب طػػرؽ تعمّػػـ إلػػى حاجػػ, فػػي كاإلنسػػاف
كتعػد المدرسػ, مػف د اليكميػ, اةالحيػ مشكيت يكاج  ككيؼ الناس يعامؿ ككيؼ يتكمـد كيؼ لتعمـ حاجت 

أهػػـ الكسػػائط التػػي يػػتـ تػػدريب اافػػراد في ػػا عمػػى م ػػارة الت كيػػرد كذلػػؾ بمػػا تقدمػػ  مػػف لبػػرات كأنشػػط, 
كلػذلؾ فػإف تنميػ, الت كيػر د جممت ػا المن ػاج )الكتػاب المدرسػي(كفعاليات ح ي, عبر كسائط ملتم , مف 

سرة كممكن, إذا تكافر المعمـ المؤهؿ كالمػدرب عمػى كتعمـ م ارات  عبر المن اج المدرسي تككف عممي, مي
تنميػػ, م ػػارات الت كيػػر عنػػد طمبتػػ د ككػػذلؾ إذا تػػكافرت اإلدارة الميسػػرة لتمػػؾ الم مػػ, بمػػا تقدمػػ  مػػف دعػػـ 

 كتشجيع لممعمـد كما ت يؤ  مف تس ييت كمكاد كفرص كتعزيز لتحقيؽ ذلؾ.
مـ كاًلكتسػابد كمػف الم ػـ الت ريػؽ بػيف الت كير م ارة رابمػ, لمػتعأف  (;5: ;;;5) جركافكيرل 

عممي, كمي, يقـك ال رد عف طريق ا بمعالجػ, عقميػ, لممػدركات الحسػي,  ف ستفريرالت كير كم ارات الت كير: 
د كالمعمكمات المترجم, لتككيف اافكارد أك استدًلل ا أك الحكـ عمي اد كتتضمف اإلدراؾ كاللبرة السابق, 

محػػػددة نمارسػػػ ا  ذهنيػػػ,ف ػػػي عمميػػػات  أنككك  نهككك رات استفريكككر ف كالحػػػدسدكالمعالجػػػ, الكاعيػػػ, كاًلحتضػػػا
د كيرل الباحث تعمـ استراتيجيات كاضح, المعالـ كتتضمف كنستلدم ا عف رحد في معالج, المعمكمات

الرؤي, البحري,د الكشؼ عف المغالطاتد الكحكؿ إلى استنتاجاتد إعطاء ت سيرات  :الم اراتمف هذ  
 .قي, مقترح,مقنع, ككضع حمكؿ منط

 ت ريف استفرير
عػػػف  يلتمػػػؼ عقمػػػي أك ذهنػػػي نشػػػاط بأنػػػ اًلحػػػطيحي  أم العػػػاـ بمعنػػػا  الت كيػػػر م  ػػػكـيعػػػّرؼ 

 (.18:2008 مجيدد) معان  اًلثنيف كيتجاكز كاإلدراؾ اإلحساس
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 الغػػرض هػػك هػػذا يكػػكف مػػاد رػػد غػػرض أجػػؿ مػػف لملبػػرة المػػدركس التقحػػي"بأنػػ   الت كيػػر كيعػػرؼ
 مػػا أك بعمػػؿ القيػػاـ أك ااشػػياء عمػػى الحكػػـ أك المشػػكيت جػػؿ أك التلطػػيط رارد أكالقػػ اتلػػاذ ال  ػػـد أك
 (.133:2005 اللميميد") اليقظ, أحيـ في اًلنغماس أك الجامم اللياؿ أك بالب ج, اإلحساس

 بػيف بػالربط ااشياء كذلػؾ كارع عمى الحكـ بكاسطت ا يتـ التي الذهني, العممي," بأن  أيضان  كيعرؼ
 حػػػػػؿ م مػػػػػا فػػػػػي عػػػػػامي الت كيػػػػػر يجعػػػػػؿ ممػػػػػا الشػػػػػيء ذلػػػػػؾ عػػػػػف السػػػػػابق, كالمعمكمػػػػػات ءالشػػػػػي كارػػػػػع

  (.23:2003 عبيد كع ان,د")المشكيت
سمسػػػم, مػػػف النشػػػاطات الغيػػػر مرتبػػػ, التػػػي يقػػػـك ب ػػػا الػػػدماغ عنػػػدما  كيعػػػرؼ جػػػركاف الت كيػػػر بأنػػػ 

ثان عف معني فػي يتعرض لمثير لارجي كيتـ استقبال  عف طريؽ كاحد أك أكثر مف الحكاس اللمسد بح
 (.43: 2002المكرؼ أك اللبرة )جركافد 

 : أ   ف  تتنثي استفرير س نني  اسنرو   اس   صر أال يتضح اسي ق   است ريف ت لالي ونال
( كاًلسػتدًلؿ كالتطبيػؽ كاًلستيعاب) تعقيدان  كأرؿ( المشكيت حؿ مثؿ) معقدة معرفي, عمميات .1

 .معرفي, فكؽ كتحكـ تكجي  كعمميات
 .المكضكع أك المادة بمحتكل ح,لا معرف, .2
 (.ميكؿ حاجاتد اتجاهاتد) شلحي, كعكامؿ استعدادات .3
 أكثػر م ػارات باعتبػار  كالتربكيػ,د السػيككلكجي, البحػكث أدبيػات فػي بػارزان  حيػزان  الت كيػر احتػؿك 
 ,دالمحيطػ مػع بيئتػ  ال ػرد لتكيػؼ الميسػرة اللبػرة معالجػ, أدكات كأهػـ كرريػاند تعقيػدان  اإلنسػاني السػمكؾ
 كمػا تكاج ػ د التػي كحؿ المشػكيت تحقيؽ أهداف  ب دؼ معارف  تكظيؼ مف ال رد تمّكف التي كالطريق,
 الغايات ل ذ  ككفقان  مككناتد مف كما يحتكي  عالم  اكتشاؼ إلى ال رد تقكد التي الذهني, العممي, تشكؿ
 باعتبػار  أممػي الػت لت كيػرا ضػمن ا كمػف المسارد بحكث هذا است دفت ا التي الت كير أنماط تعددت فقد

 .( 2001: 17مكضكعي, )رطاميد عقيني, أسس عمى الذم يقكـ العممي الت كير أشكاؿ مف شكين 
 أ واع استفرير

استلدـ الباحثكف أكحافان عدة لمتمييز بيف نكع كآلر مف أنكاع الت كيرد كربما كاف تعدد أكحاؼ 
باحثيف بدراس, مكضكع الت كير كفؾ رمػكز  منػذ بػدأت الت كير كتسميات  أحد الشكاهد عمى مدل اهتماـ ال

المحػػاكًلت الجػػادة لقيػػاس الػػذكاء بعػػد منتحػػؼ القػػرف التاسػػع عشػػرد كمػػف ااكحػػاؼ كالتحػػني ات التػػي 
كمػػا هػػك مكضػػم فػػي  اكاديميػػ, كالتربكيػػ, نػػكرد مػػا يمػػيأحػػبحت تحمػػؿ دًلًلت ذات معنػػى فػػي الػػدكائر ا

 :(34 :1999د جركاف)( 2.6جدكؿ )



 
 
 

 0. 

 

 الفصل الثاني
 الهظرياإلطار 

 (: أ واع استفرير2.2دوي ) 
 اسنصطنح األ  ق   وع استفرير اسنصطنح األ  ق   وع استفرير
 Analytical Thinking استفرير استحنين    Holistic Thinking استفرير اسش ني 
 Concrete Thinking استفرير اسنحيوس  Abstract Thinking استفرير اسن رد 
 Creative Thinking ستفرير اسنقدع ا Effective Thinking استفرير اسف  ي 

 Deductive Thinking استفرير االيت ق ط   Inductive Thinking استفرير االيت رائ  
 Divergent Thinking استفرير اسنتق عد  Convergent Thinking استفرير اسنت  رب 
 Impulsive Thinking استفرير اسنتيرع  Critical Thinking استفرير اس  ،د 
 Ineffective Thinking استفرير غير اسف  ي  Productive Thinking استفرير اسن تج 
 Logical Thinking استفرير اسن ط    Leteral Thinking استفرير اس   ق  
 Metacognitive Thinking استفرير فول اسن رف  Reflective Thinking استفرير استمنن  

 Scientific Thinking استفرير اس نن    Practical Thinking استفرير اس نن  / اسوظيف 
 Verbal Thinking استفرير اسنفظ                     Mathematical Thinking استفرير اسري ض  
 Vertical Thinking استفرير اسرأي /اسنررز  Cognitive Thinking استفرير اسن رف  

عػ  بمثابػ, اادكات التػي يجػب أف يػزكد ب ػا الطالػب حتػى يػتمكف كتعتبر تنمي, الت كيػر بشػتى أنكا
مػػف التعامػػؿ بك ػػاءة كفعاليػػ, مػػع المعمكمػػات كالمتغيػػرات التػػي يػػأتي ب ػػا فػػي المسػػتقبؿ كمػػف هنػػا يكتسػػب 
التعميـ مف اجؿ الت كير كتنمي, الم ارات أهمي, متزايػدة كحاجػ, أساسػي, لنجػاح الطالػب كتطػكر المجتمػع 

ر كلاحػػ, التػػأممي مػػف أهػػداؼ تػػدريس العمػػـك كذلػػؾ عمػػى اعتبػػار أف الت كيػػر التػػأممي كيعػػد تنميػػ, الت كيػػ
يجعػؿ الطالػب يلطػط دائمػا كيرارػػب كيقػيـ أسػمكب  فػي العمميػات كاللطػػكات التػي يتبع ػا ًلتلػاذ القػػرار د 
كيقكـ الت كير التأممي عمى تأمؿ كتمعف الطالب في كؿ ما يعرض عمي  مف معمكمات كهػذا بػدكر  يبقػي 

ثػػػرا كبيػػػرا لمػػػػتعمـ فػػػي عقػػػؿ المػػػػتعمـ كهػػػذا يؤكػػػػد عمػػػى الػػػتعمـ ذل المعنػػػػي كهػػػك جػػػكهر مػػػػا تركػػػز عميػػػػ  أ
 (.2010:47استراتيجيات التدريس الحديث, في العمـك ) القطراكمد 

 الت كير تمر بأربع, مستكيات هي: أال عنني  (1995)رييف استفرير فيرى كبالنسب, لمستكيات 
تعد مف القرارات ااساسي, في عممي, اكتسػاب المعرفػ, كتكجيػ  مستكل الضكابط المعرفي, التي  .1

 عمميات ال كر.
ات الححػكؿ عمػى إجراءمستكل تعمـ كي ي, التعمـد كهي الطرؽ التي تساعد المتعمـ في تنظيـ  .2

 المعرف, كتعديم ا.
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 مستكل الت كير المرتبط بالمحتكل المعرفي. .3
 مستكل الت كير التأممي. .4

 نفهو  استفرير استمنن 
( بأن  "عممي, ت كر كاهتماـ كمرارب, لممكرؼ الذم يكاج   ال رد أك 67: 2010ما يعرف  لكالد  )ك

المكضكع الذم يكتب في  بحيث يجب تحميم  بعد ف م  كاستيعاب د باإلمعػاف بجكانبػ  كمراجعتػ  كتقكيمػ  
يػػػ, فػػػي ضػػػكء ضػػػمف ثػػػيث م ػػػارات أساسػػػي, هػػػي: اًلن تػػػاح الػػػذهني كالتكجيػػػ  الػػػذاتيد كالمسػػػؤكلي, ال كر 

 المعارؼ كاللبرات التي يكتسب ا.
( بأنػػ : " نشػػاط عقمػػي هػػادؼ يقػػـك عمػػى التأمػػؿ مػػف لػػيؿ م ػػارات 10:2010كعرفػػ  القطػػراكم )

عطػػاء ت سػػيرات مقنعػػ,د ككضػػع  الرؤيػػ, البحػػري, لمكشػػؼ عػػف المغالطػػاتد كالكحػػكؿ إلػػى اسػػتنتاجاتد كا 
  أممي المعد لذلؾ ".الت لتبارحمكؿ مقترح, لممشكيت العممي,د كُيَقاس باًل

( بأن  "عممي, تبادلي, نشط, كمسػتمرة بػيف المعمػـ كالطالبػاتد يػتـ ليل ػا 9: 2008كعرفت  أحمد)
تشجيع الطالبات عمى الكحؼ التأممي لاحداث كالمشكيتد كالتحميؿ اسباب ا كأبعادهاد كالنقد كالتقييـ 

التلطػػيط التػػأممي لطرائػػؽ كاسػػتراتيجيات حػػؿ المسػػتمر لمعػػارف فد كالبنػػاء التػػأممي لم ػػركض كالعيرػػاتد ك 
 المشكم,.

( الت كيػر التػأممي عمػى أنػ  البحػث 24: 2007كلقد عرؼ جكف ديكم المشػار إليػ  فػي عبػد ال )
أك الت كيػػػر النشػػػطد كالمسػػػتمرد كالػػػدريؽ ايػػػ, فكػػػرةد أك معتقػػػدد أك حػػػيغ, م ترضػػػ, لممعرفػػػ, فػػػي ضػػػكء 

تنتاجات االرل التي تميؿ إلي اد إن  مج كد شعكرم انتقػائي ااسس أك اللم يات التي تؤيد ذلؾد كاًلس
 عف رحد  ليؤكد اعتقادان في أساس راسخ مف ااسباب.

( أف الت كير التأممي هك الت كير الذم يتأمؿ في  ال ػرد المكرػؼ الػذم 21: 2001الشيلمي) عرؼ
النتػػائج التػػي يتطمب ػػا أمامػػ  كيحممػػ  إلػػى عناحػػر د كيرسػػـ اللطػػط اليزمػػ, ل  مػػ  ب ػػدؼ الكحػػكؿ إلػػى 

المكرػػؼد كتقػػكيـ النتػػائج فػػي ضػػكء اللطػػط المكضػػكع,د كهػػذا الػػنمط مػػف الت كيػػر يتطمػػب تكجيػػ  الػػذهف 
 .حكب التجارب كالم اهيـ كالمدركات كاافكار كالتركيز عمي ا

كمعتقداتػ   م اهيمػ  حػكؿ لم ػرد ذهنػي استقحػاء انػ  عمػى إليػ  فينظػر(34:1994) محػط ى أمػا
 أهداف  تحقيؽ عمى تعين  من ا استدًلًلت كاشتقاؽ لملبرات الجديدة بالمعاني الكعي  دؼتست كسمككيات 
 العممي,.
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كيعرفػػػ  كشػػػكك بأنػػػ : نشػػػاط عقمػػػي لم ػػػرد فػػػي المكارػػػؼ التعميميػػػ, التػػػي أمامػػػ  كتحديػػػد نقػػػاط القػػػكة 
كارعيػػ, ات المناسػػب, بنػػاء عمػػى دراسػػ, جػػراءكالضػػعؼ ككشػػؼ المغالطػػات المنطقيػػ, كاتلػػاذ القػػرارات كاإل

 (.8: 2005كشككد , )منطقي,  لممكرؼ التعميمي
دراؾ العيرات كاًلسػت ادة مػف المعطيػات فػي تحديػد  بأن    عبد الكهابكتعرف القدرة عمى تبحر كا 

ات المناسػػػػػب, لممكرػػػػػؼ التعميمي)عبػػػػػد جػػػػػراءكتػػػػػدعيـ كج ػػػػػ, نظػػػػػر المػػػػػتعمـ كمراجعػػػػػ, البػػػػػدائؿ كاتلػػػػػاذ اإل
 (.166:2005الكهابد

معالجػػ, ال ػػرد المتأنيػػ, كال ادفػػ, لانشػػط, مػػف لػػيؿ عمميػػات المراربػػ, كالتحميػػؿ كيعرفػػ  كػػيـ بأنػػ  
كالتقيػػػيـد كحػػػكًلن إلػػػى تحقيػػػؽ أهػػػداؼ الػػػتعمـ كالمحافظػػػ, عمػػػى اسػػػتمراري, الدافعيػػػ,د كبنػػػاء ف ػػػـ عميػػػؽد 
باستلداـ استراتيجيات تعمػـ مناسػب,د كمػف لػيؿ الت اعػؿ مػع اارػراف كالمعممػيفد كبمػا يقػكد مباشػرة إلػى 

 (.Kim, 2005:28 (تحسيف عمميات التعمـ كاإلنجاز 
( بأنػػػ  " رػػدرة الطالػػػب المعمػػـ عمػػػى تبحػػر المكارػػػؼ التعميميػػػ,د 4:2002عرفػػ  ع انػػػ,د كالمكلػػك )ك 

كتحديػػػػد نقػػػػػاط القػػػػػكة كالضػػػػػعؼد ككشػػػػػؼ المغالطػػػػػات المنطقيػػػػ, فػػػػػي هػػػػػذ  المكارػػػػػؼد كاتلػػػػػاذ القػػػػػراراتد 
 منطقي, لممكرؼ التعميمي". ات المناسب, بناءن عمى دراس, كارعي, جراءكاإل

 كمعرفتػ  كلبراتػ  حػكؿ معتقداتػ  - لم ػرد كمتػأف ككاع نشػط ذهنػي استقحػاء" شػكف بأنػ  كيعرفػ 
حػؿ  مػف من ػا ليمكنػ  اًلسػتدًلًلت كاشػتقاؽ كتحميم ػا المكارػؼ كااحػداث لكحػؼ كاإلجرائيػ, الم اهيميػ,
 في المعنى ذلؾ كيساعد  جديد معنىالكعي ب سطم إلى الضمني,  المعرف, كاظ ار العممي,د المشكيت
 (.,1987:49Schoon) المستقبؿ في تحقيق ا للبرات  المرغكب استدًلًلت اشتقاؽ

 يتضح نال است ريف ت اسي ق   سنتفرير استمنن  أ ه  اتف ت فين  ين :
 يتضمف الت كير التأممي ردرة لم رد في تبحر ااعماؿ كاستقحاء الظكاهر الملتم ,. .1
 ى الت كير التأممي في ممارسات  التعميمي,د كحؿ المشكيت.ردرة المعمـ عم .2
 الت كير التأممي استقحاء ذهني نشط ككاع كمتأف لم رد حكؿ معتقدات  كلبرات  .3
 كمعرفت ا الم اهيمي, كاإلجرائي,. .4
 الت كير التأممي يتضمف تأمؿ ال رد لممكرؼ الذم أمام  كتحميم  إلى عناحر  كرسـ .5
 مكارؼ إلى عناحرها الملتم ,.ضركرة تحميؿ الظكاهر كال .6
 أهمي, التلطيط العقمي الكاعي لحؿ المتنارضات ككشؼ المغالطات. .7
 ضركرة ارتراح حمكؿ معين, لممكرؼ المشكؿ كتقييـ مدل فاعمي, هذ  الحمكؿ. .8
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 اس رآال اسرري  استمنن  ف  استفرير
)آؿ  ْيِي َواس ََّه ِر آلَي ٍت أُلوِس  اأَلْسَقك ِب "الَّ ِف  َلْنِل اسيََّنَواِت َواأَلْرِض َواْلِتالِف اسنَّ إِ ي وي ت  سى: 

تػػدعك اآليػػ, الكريمػػ, الػػى النظػػر كالتأمػػؿ فػػي لمػػؽ السػػمكات كاارض عمػػى غيػػر مثػػاؿ  (.190عمػػرافد 
د سػابؽد كفػي تعارُػػب الميػؿ كالن ػػارد كالتيف مػا طػػكًل كِرَحػرنا لػػدًلئؿ كبػراهيف عظيمػػ, عمػى كحدانيػػ, ال

كتعػػػالى فػػػي كتابػػػ  العزيػػػز اإلنسػػػاف عمػػػى الت كيػػػر فػػػي الكػػػكفد كالنظػػػر فػػػي  لقػػػد حػػػث اللػػػالؽ سػػػبحان ك 
الظكاهر الككنيػ, الملتم ػ, كتأمػؿ بػديع حػنع  كمحكػـ نظامػ . كالت كيػر فػي ممكػكت السػمكات كاارضد 

 كلقد جعؿ الت كير مف اللحائص المميزة اححاب العقكؿ الراجح,.
 يؿ العممػي تمثمػت فػي أكثػر مػف مكضػع فػيكهذ  دعػكة إلػى الميحظػ, كالت كيػر كالبحػث كالتححػ

 (.84: 2008ركرد سالقرآف الكريـ)
كدعا القرآف الكريـ إلى النظر العقمي بمعنى التأمؿ ك ال حص كتقميػب اامػر عمػى كجكهػ  ل  مػ  
ك إدراك  دعكة مباشرة كحريح, ًل تأكيؿ في ا ككاجب ديني يتحمؿ اإلنساف مسػؤكليت  كيك ػي أف نعػرؼ 

ي كرد في ا مشتقات العقؿ ككظائ   ك الدعكة ًلستلدام  حتى نتكحؿ إلى نتيجػ, حتميػ, عدد اآليات الت
 ( 26: 2002حكؿ أهمي, الت كير في حياة اإلنساف)جركافد 

كحث ديننا الحنيؼ عمى التدبر كالت كر كالتأمؿ كاعتبر  فريض,ن إسيمي, د فالقرآف ًل يذكر العقؿ 
ب العمؿ ب  د كالرجكع إلي  د كلقػد كردت فػي القػرآف الكػريـ أفعػاؿ إًل في مقاـ التعظيـ كالتنبي  إلى كجك 

ملتم ػػ, مشػػتق, مػػف كممػػ, )فكػػر( حيػػث بمػػغ عػػددها سػػت كممػػات فػػي ثمانيػػ, عشػػر مكضػػعا كهػػي تت كػػركا 
(. أم أف حػػػػػركؼ كممػػػػػ, )فكػػػػػر( ثيثػػػػػ, 10(د يت كػػػػػركف )2(د كيت كػػػػػركف )1(د فكػػػػػر)3(د تت كػػػػػركف)1)

أليس  18=6*3في ثماني, عشر مكضعا د كحاحؿ ضرب  حركؼد كاشتقت من ا ست  كممات ألرل
 (.85: 2008في ذلؾ إعجاز ررآني)سركرد 

كمػا هػك مكضػم فػي التػأممي ( بإححاء عدد اآليات التي تحث عمػى الت كيػر 15: 2002كراـ جركاف )
 (.2.3الجدكؿ )
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 ( 2.3 دوي )
 ف  اس رآال اسرري  عدد اآلي ت است  تحث عنى استفرير

 عدده  كككككككككككككككككككككككك تاآليكككك  .
 آي ت 4 آيات تدعك إلى التدبر.                                    .1
 آي ت 7 آيات تدعك إلى اًلعتبار.                                   .2
 آي  16 آيات تدعك لمت كر.                                     .3
 آي  20                         آيات تدعك إلى الت ق .         .4
 آي  49 آيات كردت في ا مشتقات العقؿ بالحيغ, ال عمي,.  .5
 آي  129 آيات تدعك إلى النظر.                                    .6
 آي  148 آيات تدعك إلى التبحر.                                       .7
 آي  269                     آيات تدعك إلى التذكر.               .8

لقد ُذكر الت كير التػأممي فػي القػرآف الكػريـ بمعػاني متعػددة من ػا )الت كػرد التػدبرد النظػر(د كمػف ك 
 (:26 :2002اآليات التي دعت إلى الت كير التأممي في القرآف الكريـ ما يمي)جركافد 

اْلككِتاَلِف اسنَّْيككِي َواس ََّهكك ِر َواْسُفْنككِك اسَِّتكك  َتْ ككِري ِفكك  ِإالَّ ِفكك  َلْنككِل اسيَّككَن َواِت َواأْلَْرِض وَ "رػػاؿ تعػػالى: 
َوَقكثَّ ِفيَهك  ِنكاْل  اْسَقْحِر ِقَن  َيْ َفُع اس َّ َس َوَن  َأْ َزَي اسنَُّ  ِناَل اسيََّن ِء ِناْل َن ٍء َفَمْحَي  ِقِ  اأْلَْرَض َقْ َد َنْوِتَه 

َيكككك ِح َواسيَّكككك ِر َقككككْياَل اسيَّككككَن ِء َواأْلَْرِض آَلََيكككك ٍت ِسَ ككككْوٍ  َيْ ِ نُككككواَل" ُرككككيا َداقَّككككٍ  َوَتْصككككِريِف اسرا َح ِب اْسُنَيككككلَّ
 (.164)اسق رة 

" اسنَُّ  َيَتَوفَّى اأْلَْ ُفَس ِحكياَل َنْوِتَهك  َواسَِّتك  َسكْ  َتُنكْت ِفك  َنَ  ِنَهك  َفُيْنِيكُك اسَِّتك  َ،َضكى كراؿ تعػالى: 
 تشير (.42َرى ِإَسى َأَ ٍي ُنَينًّى ِإالَّ ِف  َذِسَك آَلََي ٍت ِسَ ْوٍ  َيَتَفرَُّرواَل " )اسزنر  َعَنْيَه  اْسَنْوَت َوُيْرِيُي اأْلُلْ 

. كرت البشري, الن س أحكاؿ في الت كر إلى الكريم, اآلي,  النـك
ًة ِإالَّ اسنَّكَ  َسِطيكٌف أََسْ  َتَرى َأالَّ اسنََّ  َأ كَزَي ِنكاْل اسيَّكَن ِء َنك ًء َفُتْصكِقُح اأَلْرُض ُنْلَضكرَّ  و، ي ت  سى: "

كتشير اآلي, الكريم, إلى الت كر فػي لطػؼ ال عػز كجػؿ حيػث ينػزؿ مػف السػماء (  63َلِقيٌر " )اسحج  
مطػػرناد فتحػػبم اارض ملضػػرة بمػػا ينبػػت في ػػا مػػف النبػػاتد ككيػػؼ يسػػتلرج النبػػات مػػف اارض بػػذلؾ 

  الماءد فال لبير بمحالم العباد.
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ْيتُكواَل َواس َِّليكَي َواأَلْعَ ك َب َوِنكاْل ُركيا اسثََّنكرَاِت ِإالَّ ِفك  َذِسكَك  "ُيْ ِقتُ وي وي ت  سى:  ْرَع َواسزَّ َسُرْ  ِقكِ  اسكزَّ
تشير اآلي, الكريم, إلى الت كر في النباتات عمى الػتيؼ حػنكف ا   (11)اس حي   آلَيً  ِسَ ْوٍ  َيَتَفرَُّرواَل"

 م ا كألكان ا كركائح ا كأشكال ا.كطعك 
ـَ العقػِؿد كحػّث عمػى الت كيػرد كًل ُيحاَسػب  كالرسكؿ الكريـ محمػد حػمى ال عميػ  كسػمـ أعمَػى مقػا

ـُ عػف  اإلنساف إًّل اف ال كهبػ  عقػين لثبػكت ذلػؾ عػف النبػي حػمى ال عميػ  كسػمـ فػي ركلػػ : "ُرفػع القمػ
ركا  أبك داكد ) كعف المجنكف حتى َي يؽ "  دثيث, : عف النائـ حتى يستيقظ د كعف الحبّي حتى يحتمـ

 .)4403بررـ 
كبنظػػرة مت ححػػ, متأنيػػ, لليػػات القرآنيػػ, التػػي تػػدعك إلػػى الت كيػػر التػػأممي نجػػدها شػػممت جميػػع 
الجكانػػب بػػدءان مػػف اللبػػرات السػػابق, كالتأمػػؿ فػػي الظػػكاهر الطبيعيػػ, كاًلجتماعيػػ, كفػػي اإلنسػػاف ن سػػ د 

بػػػار اامػػػـ الغػػػابرةد كفػػػي نعػػػـ ال التػػػي كالنػػػكاميس كالقػػػكانيفد كالسػػػياح, فػػػي اارض كاًلطػػػيع عمػػػى أل
أنعم ا عمى اإلنسافد مما يدؿ عمى أف من ج الت كير في اإلسيـ مبني عمى راعػدة ثابتػ,د كلػيس مبنيػان 

 عمى الشؾ كالظفد فالظف كهـد كالحقائؽ العممي, ًل تبنى عمى الكهـ.
 اس نني ت اس  ني  اسنتضن   ف  استفرير استمنن :

( إلػػى أف الت كيػػر التػػأممي يتضػػمف عػػدة 71: 2006( كعػػكدات )52: 2005)يشػير عبيػػد كع انػػ, 
 عمميات عقمي, تظ ر مف ليؿ ما يكتسب  الطالب كيمكف كح  ا في النقاط التالي,:

 .اتجا  أم ,ال دؼ نحك المكج  كاًلنتبا  الميؿ .1
 .ت سير أمد العيرات إدراؾ .2
 .التيار أم دالميئم, اللبرات كتذكر التيار .3
 .استبحار أم داللبرة مككنات بيف عيراتال تمييز .4
 .ابتكار أمد جديدة عقمي, أنماط تككيف .5
 .نقد أمد عممي كتطبيؽ الحؿ تقكيـ .6
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  نه رات استفرير استمنن 
 تكجد تحني ات متعددة لم ارات الت كير التأممي من ا ما يمي:

  Langer & Colton(  1994تص يف ال  ر وروستوال )
 ات حؿ المشكم,.    إجراءفي التعرؼ عمى االطاء  .1
 إعادة حياغ, المشكم,. .2
 تنظيـ المشكم,. .3
 إيجاد حمكؿ بديم,. .4
 التجرب, ال عمي, لمحمكؿ المقترح,. .5
 اتلاذ ررارات تأممي,. .6
 تقديـ الملرجات الن ائي,. .7

 :Halton & Smith (1995)تص يف ه ستوال وينيث 
 كحؼ حدث أك مكرؼ معيف. .1
 ؼ.تحديد ااسباب الممكن, لحدكث الكر .2
 ت سير كاف, البيانات المتكفرة. .3
 تحديد أسباب اتلاذ ررار ما. .4

 رن  ين : نه رات استفرير استمنن  (5-4: 2002) اسنوسوو  عف   رن  وص ف 
 هي القدرة عمى عرض جكانب المكضكع كالتعرؼ عمى مككنات  سكاء كاف اسرؤي  اسقصري : .1

 مككنات  بحيث يمكف اكتشاؼذلؾ مف ليؿ طبيع, المكضكع أك إعطاء رسـ أك شكؿ يبيف  
 .العيرات المكجكدة بحريان 

كهي القدرة عمى تحديد ال جكات في المكضكع كذلػؾ مػف لػيؿ تحديػد  اسرشف عال اسنغ سط ت: .2
 العيرات غير الححيح, أك غير المنطقي, أك السمات غير المشرك,)أكج  اًللتيؼ(.

 رػ, منطقيػ, معينػ, مػف لػيؿ رؤيػ,كهي القدرة عمى التكحؿ إلػى عي اسوصوي إسى ايت ت   ت: .3
 مضمكف المكضكع كالتكحؿ إلى نتائج مناسب,. كذلؾ مف ليؿ التمعف في كؿ ما يعرض مػف

 متشاب ات في المكرؼ التعميمي.
كهي القدرة عمى إعطاء معنى منطقي لمنتائج أك العيرات الرابط, كرد  إعط ء تفييرات ن    : .4

 ابق, أك عمى طبيع, المكضكع كلحائح .يككف هذا المعنى معتمدا عمى معمكمات س
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 يعني القدرة عمػى كضػع لطػكات منطقيػ, لحػؿ المشػكم, المطركحػ, كتقػكـ وضع حنوي ن ترح : .5
 تمؾ اللطكات عمى تحكرات ذهني, متكرع, لممشكم, المطركح,.

( فػػي تحديػػد م ػػارات الت كيػػر التػػأممي اللمػػسد كمػػا 2002كيت ػػؽ الباحػػث مػػع البػػاحثيف ع انػػ, كالمكلػػك )
 تبنى الباحث تعري ات ـ ل ذ  الم ارات.ي

 نيتوي ت استفرير استمنن 
 & Taggretكلما كاف هذا التأمؿ كالت كير التأممي ذا مستكياتد فقد استطاع تاجرت ككيسمكف )

wilson,1998:2-5 الت كير التأممي إلى ثيث, مستكيات هرمي, متدالم, كمرتبط, بعضػ ا  ا( أف يحن
 تكيات هي: البعض اآللر كهذ  المسب

كهػػك أبسػػط مسػػتكيات التأمػػؿد كهػك يتعمػػؽ بقػػدرة المعمػػـ عمػػى التيػػار  اسنيككتوى اسحرفكك  سنتمنككي: .1
 الطرائؽ كالكسائؿ اليزم, لتحقيؽ ااهداؼ. 

كيتعمػػػؽ هػػػذا المسػػػتكل ب  ػػػـ مػػػا كراء الممارسػػػات مػػػف افتراضػػػات  اسنيكككتوى اسيكككي ،  سنتمنكككي: .2
 يؽ.كنظريات كاستيضاح العير, بيف النظري, كالتطب

كفػػي هػػذا المسػػتكل ي ػػتـ ال ػػرد بالتسػػاؤؿ المسػػتمر حػػكؿ اهتماماتػػ د كالنظػػر  اسنيككتوى اس ككدس : .3
 بعمؽ إلى اامكرد كالدفاع عف ليارات  في ضكء أدل, يجمع ا.

 لني  نيتوي ت سنتمني ه : ا( ،د حّددHatton and Smith, 1995ه توال وينيث )
, التربكي, لتحقيؽ غايات مسمـ ب ػا كليسػت محػؿ كهي التطبيؽ ال عاؿ لممعرفاس  ال ي  است  ي :  .1

 تساؤؿ.
كهي تحميؿ اًلفتراضات كالقناعات التي تثكم كراء القرارات كاللطط كربط ػا  اسوصف واستمويي: .2

 بالقيـ كاًلتجاهات.
 كيتضمف المداكل, كال  ـ ككزف كج ات النظر المتباين, كالتيار البديؿ اافضؿ.اسحوار:  .3
عػػادة بنائ ػػا كرؤيػػ, ااهػػداؼ كالممارسػػات فػػي ضػػكء كيشػػم استفريككر اسّ  ،ككد: .4 ؿ ت كيػػؾ المقػػكًلت كا 

 المعايير االيري,.
كيضمف كضع العمؿ في سيار  المتعدد الجكانب مع مػا يترتػب  تمطير و ه ت اسّ ظر اسنت ددة: .5

 عمي  مف عكارب عمى كؿ سمكؾ يتلذ اداء العمؿ.
ت مسػػتكيات الت كيػػر التػػأممي كلكػػف ات قػػكا فػػي أف ممػػا سػػبؽ يػػرل الباحػػث أف البػػاحثيف التم ػػكا فػػي تسػػميا
 عممي, الت كير التأممي تسير كفؽ مستكيات محددة.



 
 
 

 08 

 

 الفصل الثاني
 الهظرياإلطار 

 استمنن  استفرير ولطواتنراحي 
( أف هناؾ 336:1981تعددت آراء الباحثيف في تحديد مراحؿ الت كير التأممي حيث يرل مكسى)

يؿ عمميػػ, الت كيػػر يمكػػف أف تتمثػػؿ فػػي مراحػػؿ متميػػزة مػػف اإلعػػداد كالت اعػػؿ العقمػػي كاًلسػػتعداد مػػف لػػ
 لطكات جكف ديكم الش يرة لعممي, الت كير المتأمؿ كهي                    

 ,الكعي بالمشكم,. -الشعكر بالحعكب 
 ,ف ـ المشكم,. -تحديد الحعكب 
 ,تككيف ال ركض.-اكتشاؼ العيرات -تحنيؼ البيانات-تقكيـ كتنظيـ المعرف 
  فض ال ركض.تقكيـ ال ركضد ربكؿ أك ر 
 .,تطبيؽ الحؿد ربكؿ أك رفض النتيج 

 :ه  ثالث نراحي ((Schoon, 1987: 37شوال  نراحي استفرير استمنن  ع د
  Reflection for action استمني نال أ ي اس ني .1

طرائػػؽ ذهنيػػ, يعػػي مػػف ليل ػػا ااهػػداؼ  اتبػػاعكهػػذ  المرحمػػ, تقتضػػي مػػف المعمػػـ الػػذم يمارسػػ ا 
 تباع اد كالنتائج المنكم تحقيق ا.اات التعميمي, المرغكب في المراد تعمم اد كالسمككي

 Reflection in action  استمني ف  أث  ء اس ني .2
تبػػػاع طرائػػػؽ ذهنيػػػ, يػػػدرؾ مػػػف ليل ػػػا أثػػػر ا, تقتضػػػي مػػػف المعمػػػـ الػػػذم يمارسػػػ ا كهػػػذ  المرحمػػػ

مػػف التعػػدييت  ات مناسػػب,إجػػراءسػػمككيات  فػػي إنجػػاز الم مػػات التعميميػػ, المتنكعػػ,د كيترتػػب عمػػى ذلػػؾ 
 عمى الممارسات غير المرغكب في ا أثناء العمؿ.

  Reflection on actionاستمني ق س ني  .3
كهػػػذ  المرحمػػػ, تػػػتـ في ػػػا عمميػػػات ت كيػػػر منظمػػػ, عنػػػد التأمػػػؿ حيػػػث يعػػػي المعمػػػـ نتػػػائج سػػػمككيات  

ضػكء التغذيػ, الراجعػ, التعميمي,د كمف ذلؾ يقكـ المتأمؿ بتحميؿ كنقد كتقييـ سمككيات  التعميمي, ذاتيان فػي 
إًل أف دراسػػات   بعػػد تن يػػذ  لمم مػػات التعميميػػ,د ككضػػع القػػرارات ااكثػػر ربػػكًل مػػف جانبػػ  كجانػػب طيبػػ 

حػػكؿ نمػػكذج الت كيػػر التػػأممي الػػذم أعػػد  رػػد ركػػز عمػػى التأمػػؿ أثنػػاء العمػػؿ أكثػػر مػػف النػػكعيف اآللػػريف 
 (.55: 2003 د)دكاني
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 استفرير استمنن  رن  ين : (  لطواتRoss, 1990:13وحدد روس )
 .التعرؼ عمى المشكيت التربكي, .1
 مشاب  بين ا كبيف مشكيت ألرل جرت في سيارات مماثم,  إجراءاًلستجاب, لممشكم, مف ليؿ  .2
 ت حص المشكم, كالنظر إلي ا مف عدة جكانب. .3
كػػؿ حػػؿ كت حػػص  التبػػارتجربػػ, الحمػػكؿ المقترحػػ,د كالكشػػؼ عػػف نتػػائج الحمػػكؿد كالمغػػزل مػػف  .4

 النكاتج الظاهرةد كالضمني, لكؿ حؿ ثـ تجربت .
 تقييـ الحؿ المقترح. .5

 :ين  رن  التأممي الت كير لطكات بتحديد (42:1992) نصطفى راـ ككما
 .كطبيعت ا المشكم, ماهي, تحديد .1
 .المشكم, حدكث عف كالمسئكؿ الرئيسي الجانب تحديد .2
 .المشكم, حدكث كي ي, .3
 .بالمشكم, الحم, ذات كالنتائج ااسباب بيف معنى ذات عيرات ربط .4
 .المشكم, بسياؽ مرتبط, معقكل, ت سيرات تقديـ .5
 .التعميمي, العممي, بعناحر الحم, ذات المشكم, انعكاسات تحديد .6
 .المجتمع في ألرل مرة الحم, ذات المشكم, حدكث لت ادم كارعي, حمكؿ ارتراح .7

   ر ست س : لطوات استفرير استمنن  وه (10: 2002)اسنوسو و عف     حدد ك
 دراس, المشكم, بطريق, منطقي, ككح  ا بشكؿ مناسب. .1
  ا.جحدكث هذ  المشكم, كنتائ البحث عف عيرات بيف ااسباب التي أدت إلى .2
 ت سير الجكانب الملتم , مف ليؿ الجكانب الم ني, كاًلجتماعي, التي تحيط بالمشكم,. .3
 .الدراس, لممشكم, مكضكعارتراح الحمكؿ بناء عمى تكرعات منطقي,  .4

 -( ف عتقرا أال نراحي استفرير استمنن  ه : 50:2003) أن  عقيد وعف   
  الكعي بالمشكم,. .1
 ف ـ المشكم,. .2
 كضع الحمكؿ المقترح, كتحنيؼ البيانات كاكتشاؼ العيرات. .3
 ربكؿ أك رفض الحمكؿ.-استنباط نتائج الحمكؿ المقترح, .4
 ربكؿ أك رفض النتيج,.-الحمكؿ عمميا)تجريب( التبار .5
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مف ليؿ اطيع الباحث عمى مراحؿ الت كير التأممي عند الباحثيف يرل الباحث أف تمؾ المراحؿ 
تكمػػؿ بعضػػ ا الػػبعض كمتشػػاب , إلػػى حػػد مػػا مػػع مراحػػؿ كلطػػكات حػػؿ المشػػكم, كيمكػػف اًلسػػتنتاج أف 

اب ا مراحػػؿ الت كيػػر التػػأممي تػػتـ فػػي تأمػػؿ كتبحػػر المكرػػؼ أك المسػػأل, المحػػددة مػػف تحديػػد ماهيت ػػا كأسػػب
 ها.التبار ككي ي, حدكث ا كالعمؿ عمى إيجاد حمكؿ منطقي, مركران ب رض ال ركض ك 

 استفرير استمنن  واسن ه ج:
نظػػران اهميػػ, الت كيػػر التػػأممي فػػي حيػػاة ال ػػرد فقػػد ركػػزت اًلتجاهػػات التربكيػػ, الحديثػػ, عمػػى إعػػادة 

عػػدادها بحيػػث ت يػػئ لم ػػرد النظػػر فػػي البػػرامج التعميميػػ, كالمنػػاهج الدراسػػي, فػػي كافػػ, مراحػػؿ التع مػػيـد كا 
فرحػػان عديػػدة لممارسػػ, م ػػارات الت كيػػر الملتم ػػ, التػػي تسػػاعد  عمػػى ميحقػػ, التطػػكرات العمميػػ, الحديثػػ, 

 كػػػؿ مكرػػػؼ يكاج ػػػ  فػػػي حياتػػػ  اليكميػػػ,كاًللتيػػػار الجيػػػد لمبػػػدائؿ المطركحػػػ, كاتلػػػاذ القػػػرار المناسػػػب ل
 (.15: 2006)البعميد 

   
يمكػػف مػػف ليل ػػا أف يسػػتلدـ  أنػػ  تكجػػد طررػػان  ((52:2003انػػ, كع  (337:1981)مكسػػىكأكػػد 

في ا الت كير التأممي في حؿ المشكيت في مكارؼ التعمـ إلثارة كمسػاندة التيميػذد كالعيرػ, بػيف الت كيػر 
كفػي د جػب أف يحتػكل عمػى الت كيػر التػأمميالتأممي كالمن اج عير, عضكي, بين ماد حيث أف المن اج ي

 :ب عمى المعمـ في هذ  الحال, القياـ بما يميضكء ذلؾ أن  يج
 جعؿ التيميذ يحددكف المشكيت مكضكع البحث كاستيعاب ا بكضكح في عقكل ـ. .1
 حث التيميذ عمى استدعاء اافكار المتعمق, بالمشكم, كذلؾ مف ليؿ تشجيع ـ عمى: .2

 تحميؿ المكرؼ. - أ
 يمكف أف تطبؽ. تككيف فركض محددة كاستدعاء القكاعد العام, أك ااسس التي - ب

 . حث التيميذ عمى تقكيـ كؿ ارتراح بعناي, بتشجيع ـ عمى:3
 تككيف اتجا  غير متحيزد تعميؽ الحكـ أك النتيج,.  -أ 
 نقد كؿ ارتراح.  -ب 
 أك رفض اًلرتراحات بنظاـ. التبار  -ج 
 مراجع, النتائج.  -د 
 :. حث التيميذ عمى تنظيـ المادة حتى تساعد في عممي, الت كير بتشجيع ـ عمى4
 إححاء النتائج بيف حيف كآلر.  -أ 
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 استلداـ طرؽ الجدكل, كالتعبير البياني.  -ب 
 التعبير عف النتائج المؤرت, بالتحار كمف حيف آللر ليؿ البحث.  -ج 

ف عمميػػ, تنميػػ, الت كيػػر التػػأممي عنػػد المتعممػػيف تبػػدأ أكًلن مػػف المنػػاهج حيػػث يػػتـ كيػػرل الباحػػث أ
سػػ, م ػػارات الت كيػػر التػػأممي كتضػػميف اانشػػط, التعميميػػ, إعػػدادها بطريقػػ, ت يػػئ لممتعممػػيف فػػرص ممار 

كأسئم, التقكيـ مثيرة كجذابػ, تنمػي رػدرة الطمبػ, عمػى الت كيػر التػأممي كالمشػارك, اإليجابيػ, ًل تتطمػب مػف 
ثراء المن اج بأنشط, كمعمكمات ريم,  الطالب مجرد تذكر المعمكمات مما يتطمب مف المعمـ إثراء ذات  كا 

لتأمميد بحيث يركز عمػى نكعيتػ  كلػيس عمػى كػـ المعمكمػات التػي يعطي ػا لمطػيبد كمػا تنمي الت كير ا
ي يئ الجك الححي الذم يتسـ بالعقيني, لمطػيب لمتعبيػر عػف آرائ ػـد ثػـ عمػى الطالػب أف يكػكف عقمػ  

 مت تحان ينتج أفكاران أحيم, غير تقميدي,.
 أهني  استفرير استمنن 

 رس, الت كير التأممي تكسب الطيب القدرة عمى:( بأف مما9: 2008يرل العارض, )
 ربط المعرف, الجديدة ب  ـ سابؽ. .1
 اًلرتقاء بالت كير لمحدكد المجردة الم اهيمي,. .2
 تطبيؽ استراتيجيات محددة عمى م مات جديدة لـ يسبؽ ل ا مثيؿ. .3
 ف ـ الت كير اللاص ب ـ كاستراتيجيات ـ التعممي,. .4

 ( أال أهني  استفرير استمنن  ف  اس   ط است سي :178-177: 2005وينلص عقد اسوه ب )
 يتضمف التحميؿ كاتلاذ القرارد كرد يسبؽ عممي, التعمـ كيحدث أثناءها كبعدها. .1
عندما ي كر ال رد ت كيران تأمميان يحبم رادران عمى ربط اافكار باللبرات السابق, كالحالي, كالمتنبػأ  .2

 ب ا.
 كيقيـ أسمكب  في العمميات كاللطكات التي يتلذها المتأمؿ هك الذم يلطط كيرارب دائمان د .3
 إلحدار الحكـ. .4
الت كير التأممي ضركرم لممتعمـد حيث يتطمػب انػدماج العقػؿ فيمػا يػتـ تعممػ  كمػع تنقػؿ الطمبػ,  .5

 مف معمـ آللر يتعزز الت كير إذا تكررت أنماط  في مجاًلت المحتكل العديدة.
 في التعمـ القائـ عمى حؿ المشكيت.يعد الت كير التأممي مف الم ارات الم م,  .6
يساعد الطمب, عمى الت كير الجيد كيعمػؽ العمميػات اليزمػ, لحػؿ المشػكيت كاللطػكات المتبعػ,  .7

 ب ا.



 
 
 

 62 

 

 الفصل الثاني
 الهظرياإلطار 

 يساهـ في تنمي, اإلحساس بالمسؤكلي, كالعقؿ المت تم كالليؽ. .8
 يككف ال رد المتأمؿ أكثر ردرة عمى تكجي  حيات  د كأرؿ انسياران لللريف . .9

 الطمب, إحساسان بالسيطرة عمى ت كيرهـ كاستلدام  بنجاح. يعطي .10
 ينمي شعكر الثق, بالن س في مكاج , الم مات المدرسي, كالحياتي,.  .11

كيػػرل الباحػػث أف تنميػػ, م ػػارات الت كيػػر فػػي العمػػـك بشػػكؿ عػػاـ كالعمػػـك الحياتيػػ, مػػف المتطمبػػات 
مػػا ل ػػا مػػف ارتبػػاط بكحػػدة الكراثػػ, ل العاشػػر ااساسػػيااساسػػي, كال امػػ, كلحكحػػان لػػدل طػػيب الحػػؼ 

 كثيؽ كحؿ المسائؿ الكراثي,.
 فوائد استفرير استمنن 

أهم ػا: تنميػ, القػدرات العقميػ, عنػد الطمبػ, مػف لػيؿ  بالنسػب, لممػتعمـ التػأممي فكائػد عديػدة تػدريسيقػدـ ال
رهػا اإليجػابي فػي كأث تنشيط أذهػان ـ أثنػاء التأمػؿد كزيػادة مقػدرت ـ عمػي حػؿ مشػكيت ـ العمميػ, كالعمميػ,

زيػػػادة فاعميػػػ, المعممػػػيف التعميميػػػ, كتنظػػػيـ طريقػػػ, ت كيػػػرهـ كرػػػدرت ـ عمػػػي ضػػػبط ممارسػػػات ـ التعميميػػػ,د 
 (.Schon,1987: 66كبالتالي تحقيؽ نتائج تعميمي, مرغكب في ا )

( أف أم معمػـ يمػارس التعمػيـ التػأمميد كيطبقػ  فػي أثنػاء ريامػ  Schon,1987: 71رأم شػكف )
شػراؾ جميػع بعممي, التد ريسد يظ ر إيماءات ملتم , تتمثؿ في حركت  المستمرة دالؿ الغرف, الح ي,د كا 

عطػػائ ـ الحريػػ, الكافيػػ, فػػي الجمػػكس كالتعػػاكف مػػع بعضػػ ـ الػػبعضد كتشػػجيع ـ عمػػي  طػػيب الحػػؼد كا 
هتمػاـ اإلجاب,د كاستلداـ التعزيز بأشكال  الملتم ,د كاإليماءات التي تعمؿ عمي تػكفر الدافعيػ,د كزيػادة ا

الطمب, بمكضكع الدرسد كتساعد عمي إظ ار إيماءات الطمبػ, )حركػ, البػديفد الػرأسد ااحػابعد تعػابير 
الكجػػ ...(. كًل يقتحػػر دكر المعمػػـ هنػػا عمػػي ميحظت ػػاد بػػؿ التركيػػز عمي ػػاد ان ػػا تسػػاعد طمبتػػ  عمػػي 

 الت كير التأممي.
( 1992لي ػػا فػػي محػػط ى )( المشػػار اGorgia et .al., 1990كرفيقت ػػا )  جكرجيػػاكأمػػا 

المعرفػ, كاًلدراؾ )فتكش اف عف كجكد ثيث, عناحػر أساسػي, يجػب أف يتحػؼ ب ػا المعممػكف المتػأممكف 
 كالت كير النارد كاًلستقحاء القححي(.

 فػالمعمـ المتأمػؿ يبحػػث عػف إجابػ, لمسػػؤاؿ عػف مػا حػػدث؟ كلمػاذا حػدث؟د لكػػى يسػتطيع أف ينمػػي
تأمؿ يتعمـ ب عالي, كحاجتنا لمتأمؿ كممارست  ضركرة ممح,د اف التأمؿ المك  دردرت  عمى التدريس التأممي

 م ال رح, لممتعمـ لين تاح العقمي كالح اظ عمى التكازف بيف العقؿ كال عؿ مف ليؿ تنمي, الت كير.ييت
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 وينلص اسق حث فوائد استدريس ق ستفرير استمنن  اس  ئدة عنى اسن ن  قن  ين :
 اتلاذ القرار. تنمي, ردرة المعمـ عمى .1
ردرتػػ  عمػػى اًللتيػػارات كزيػػادة  .زيػػادة ف ػػـ المعمػػـ لملػػزكف اسػػتراتيجيات التػػدريس اللاحػػ, بػػ  .2

 كزيادة الكعى بمعتقدات كممارسات التدريسد مف هذ  اًلستراتيجيات
يػػؤدل التأمػػؿ إلػػى ف ػػـ أعمػػؽ يعتمػػد عمػػى راعػػدة معرفيػػ, فػػي التػػدريس كبالتػػالي يجعػػؿ المعمػػـ  .3

 .لمتدريس
 .لدل المعمـ كالعممي ت كير النارد كالت كير اًلبتكارمتنمي, ال .4

 ف  ت ني  نه رات استفرير استمنن دور اسن ن  
( أف عمػػى المعممػػيف التحمػػي بمجمكعػػ, مػػف السػػمككياتد مػػف 219-211: 2013يػػرل الشػػريؼ )

                     أجػػػػػػػؿ تػػػػػػػكفير البيئػػػػػػػ, الحػػػػػػػ ي, المناسػػػػػػػب, إلنجػػػػػػػاح عمميػػػػػػػ, تعمػػػػػػػيـ الت كيػػػػػػػر كتعممػػػػػػػ د كهػػػػػػػي كػػػػػػػاآلتي :      
تشػػجيع الػػتعمـ   -تشػػجيع المنارشػػ, كالتعبيػػر  -احتػػراـ التنػػكع كاًلن تػػاح   -"مراعػػاة اًلسػػتماع لمطػػيب 

إعطاء تغذيػ,  -تنمي, ثق, الطمب, بأن س ـ  -إعطاء كرت كاؼ لمت كير  -تقبؿ أفكار الطيب  -النشط 
 تثميف أفكار الطيب".  -راجع, إيجابي, 

أدوار اسن نكك  ع الباحػػث عمػػى العديػػد مػػف الدراسػػات كاابحػػاث ذات الحػػم, فػػإف كمػػف لػػيؿ اطػػي
 كالتالي: ست ني  نه رات استفرير استمنن  سدى طالق 
الطمػب إلػى  -إزعاج الطمب, بالبدائؿ طرح ااسئم, الم تكحػ,  -السير كفؽ استراتيجيات استقرائي, 

 -ز فػػػي المنارشػػػات الحػػػ ي, عمػػػى التبػػػايف التركيػػػ -الطمبػػػ, محاسػػػب, مػػػا يجػػػرم فػػػي المنارشػػػات الحػػػ ي, 
أليػران فػإف المعمػـ الػذم ك د ميػ, ااغمبيػ,احتراـ ريم, الرأم ال ردم مع عدـ إغ ػاؿ أه -البحث عف العمؿ 

د كيحتػـر الػرأم ك الػرأم لتأممي يتحؼ بأنػ  حػاحب عقػؿ من ػتمد يسػتلدـ معػايير نكعيػ,ينمي الت كير ا
 .طمبت  اًلستقيلي, ال كري, عند اآللر ك ينمي

   سدى طالق .ست ني  نه رات استفرير استمنن اسوا ب أال ينتنره  اسن ن  نه رات
يرل الباحث أف عمى المعمـ أف يمتمؾ بعض الم ارات التي تساعد  في تنمي, أنماط الت كير لدل 

 .(96: 1999) الطيب كتقسـ هذ  الم ارات إلى ثيث, أنكاع كما يرل زيتكف
   )أر دين (:نه رات ت نيني  ت نني  - أ
  التيار المراجع كالمحادر العممي, كتحديد المادة العممي, في ا. .1
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 الفصل الثاني
 الهظرياإلطار 

القػػػراءة العمميػػػػ, بحػػػػكرة فاعمػػػػ, كالمبنيػػػػ, عمػػػى ال  ػػػػـ كاًلسػػػػتيعاب كالنقػػػػد كالتحميػػػػؿ كاسػػػػتليص  .2
 اافكار العممي, من ا.

لعمميػػ, م ػػارات تنظيميػػ, تتمثػػؿ فػػي تحػػميـ الجػػداكؿ اإلححػػائي, كالرسػػكمات البيانيػػ, كاللػػرائط ا .3
 كف م ا بحكرة تحميمي, ناردة.

 استلداـ المغ, العممي, المناسب,. .4
 نه رات عنني  )يدوي (:  - ب

 كتتمثؿ في مساعدة الطمب, عمى امتيؾ الم ارات العممي, المناسب, كما في:
اسػػػتلداـ ااج ػػػزة كاادكات العمميػػػ, ال يزيائيػػػ, كالكيميائيػػػ, كااحيائيػػػ, كالتعامػػػؿ مع ػػػا )حػػػيانت ا  .1

ظػػػ, عمي ػػػا( كمػػػا فػػػي اسػػػتلداـ: المج ػػػرد كأدكات التشػػػريمد كالمػػػكازيفد كأج ػػػزة المعػػػايرة كالمحاف
 ...إلخ. كالقياس

 التجارب كالنشاطات العممي, عممينا كملبرينا. إجراء .2
 تحضيرات المج ري, ااحيائي,.ك  ي تشريم الكائنات الحي, الملتم ,الم ارات ااساسي, ف .3
 ائي, كال يزيائي, كالكيميائي,.الم ارات ااكلي, في الرسكمات ااحي .4
 الم ارات ااساسي, في عمؿ بعض الكسائؿ التقني, التعميمي, التعممي, المناسب,. .5

 نه رات ا تن عي : -ج
تتضمف إكساب الطالب م ارات اًلتحاؿ كالتكاحؿ العمميد كالعمؿ مع زميئ  الطمبػ, اآللػريفد 

كاًلشتراؾ في الجمعيػات كالنػكادم كالمعػارض  كما في م ارات العمؿ )كالتعاكف( في مجمكعات حغيرةد
 العممي, اًلجتماعي, سكاء دالؿ المدرس, أـ في لارج ا.

كَيلمُػػص زيتػػكف ممػػا سػػبؽ: أنػػ  ينبغػػي لمعمػػـ العمػػكـ أف ي يػػئ مكارػػؼ تعميميػػ,  تعمميػػ, )عمميػػ,( 
ات كااج زة مناسب, كذلؾ مف ليؿ التركيز عمى العمؿ الملبرم )ال ردم( ك)الجماعي( كاستلداـ اادك 

العممي, ككتاب, التقارير العممي, الملبري, بأسمكب ينسجـ مػع أساسػيات البحػث التربػكم فػي دراسػ, العمػـك 
 (.108: 1999كتدريس ا )زيتكفد
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 الفصل الثاني
 الهظرياإلطار 

 استفرير استمنن  وحي اسني ئي اسوراثي : 
 ب:سر  يرتيب اسطالب هذا اس وع نال استفرير ف  حي اسنيمس  اسوراثي  قني عدة اسن ن  ي 

التأمػػؿ فػػي المسػػأل,: أم رراءت ػػا رػػراءة كاعيػػ, دريقػػ, حتػػى يتأكػػد مػػف أف العبػػارات كالمحػػطمحات  .1
 الكراثي, التي تحتكي ا مألكف, لدي ـ.

فحص الطالب عبػارات المسػأل, جيػدان لتحديػد البيانػات المعطػاة في ػا ثػـ تحديػد مػا هػك المطمػكب  .2
 إيجاد  ) أم التمييز بيف المعطيات كالمطمكب(.

 مرتبط, بالجنس ... إلخ(. –غير تام,  –نمط المسأل, الكراثي, ) سيادة تام,  تحديد .3
سػأل, الكراثيػ, المناسػب, التػي يسػاعد ب ػا ماتباع استراتيجيات مبسط, لحؿ المسػأل, حسػب نمػط ال .4

الطالب عمى أف يحدد العمميات التي ينبغي إجراؤها كترتيب ا لحؿ تمؾ المسأل, كالتكحؿ إلى الحؿ 
 السميـ.

 .لكراثي, التي تنمي إلي ا المسأل,تعبير بالرمكز عف الجينات الممثم, لح ات الحال, اال -أ 
 كتاب, الطرز الشكمي, لابكيف. -ب 
 كتاب, الطرز الجيني, لابكيف. -ج 
 الت جيف بيف اابكيف. إجراء -د 
 الت سير الكراثي. -ه 
 يب  عمي ا.زيادة أل , الطالب اكبر عدد مف أنماط ملتم , مف المسائؿ الكراثي,د كذلؾ بتدر  .5
منارشػػػ, كتسػػػجيؿ الحػػػؿ كبعػػػض االطػػػاء الكارػػػع ب ػػػا الطػػػيب كتكضػػػيم كي يػػػ, عيج ػػػا ثػػػـ يكجػػػ   .6

 طريقت  كج , ألرل تؤدم إلى تجنيب التيميذ الكركع في ا.
 استمنن  استفرير ت ني  ن و، ت

 :(22: 2004)جبرد  يميمامف المعكرات التي رد تقؼ أماـ تنمي, م ارات الت كير التأممي 
 أجػؿ مػف التػدريس تيجياتاًلسػتر  المػدارس فػي اللدمػ, ربػؿ مػؤهميف متػأمميف معمميف كجكد عدـ .1

 .التعميـ في كالم ظي, د الت كير تعميـ
 .كترديدها المعمكمات كاسترجاع كالتمقيف الح ظ عمى المعممكف معظـ اعتماد .2
 . .الطمب, لدل الم تكح, كااسئم, الت كير م ارات تنمي, كعدـ الحح, لكرت المعمـ احتكار .3
 .التغيير كمقاكمت ـ كالركتيفد كالرتاب, كالعممي المعرفي لمتطكر المعمميف استجاب, عدـ .4
  .الطمب, عند كالتذكر الح ظ تقيس تاالتبار  عمى التربكي, كاإلدارة المن اج معدم اعتماد .5
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 الفصل الثاني
 الهظرياإلطار 

عممػيف الم اعتمػاد هػك ال مسػطيني, مدارسػنا فػي التػأممي الت كيػر معيقػات أهػـ مػف أف كيرل الباحػث
بم ػػارات  الكػػافي إلمػػام ـ لعػػدـ د التعمػػيـ فػػي كالم ظيػػ, كالمحاضػػرة اإللقػػاء بأسػػمكب التػػدريس طريقػػ, عمػػى

د كالت كيػػر يشػػمؿ عمميػػات عقميػػ, التأمػػؿ يتطمػػب كرتػػان كمػػف المعكرػػات أيضػػان أف  دالتػػأممي الت كيػػر تػػدريس
 .اتلاذ ررارات في ظؿ ظركؼ يكتن  ا الغمكضمعقدةد أيضان حعكب, 

 ي ي ت استدريس اسن  يق  ست ني  نه رات استفرير استمنن : ايترات
مف اًلستراتيجيات المتبع, في التدريس ل ا دكرها في تنمي, نكع مف م ارات الت كير  إستراتيجي,كؿ  

(د كمف ليؿ اطيع الباحث عمى 27: 2004عند الطيب إذا ما كظ ت بشكؿ ححيم )الكمبانيد
 .(2.4جدكؿ )تراتيجيات لتنمي, م ارات الت كير التأممي كما في سالدراسات السابق, كجد بعض اًل

 ( 4.2 دوي )
 ستمنن ق ض االيتراتي ي ت است  تي عد عنى ت ني  استفرير ا

 كدكرة التعمـ البيت الدائرم التليؿ المكّج  كالمشركعات التعمـ الذاتي

7E,s ,المشركعات القبعات الست د دكرة التعمـالبنائي 

 التدريس التبادلي العحؼ الذهني حؿ المشكيت
 استراتيجي, الذكاءات المتعددة  التعميـ اًللكتركني كالمدمج ااسئم, السابرة

 العقػػػػػػػػػػػػػػػػكد استراتيجي, ما كراء المعرف, إستراتيجيات التعمـ النشط
 الذهني, لرائط الم اهيـ (شارؾد كجزاد فكر) المتشاب ات كالمتنارضات



 
 

 

 

 

 

 الثالث الفصل

 لدراسات السابقةا
 

 احملور األول 
  التعلم المدمجبالدراسات المتعلقة. 
 التعلم المدمجالمتعلقة ب الدراسات على التعقيب. 

 

 احملور الثاني  
 مفاهيم الوراثةو الدراسات المتعلقة بالمفاهيم العلمية.  
 والوراثية بالمفاهيم العلمية المتعلقة التعقيب على الدراسات. 

 

  لث  الثااحملور 
 التفكير التأمليمهارات الدراسات المتعلقة ب. 
 والوراثية بالمفاهيم العلمية المتعلقة التعقيب على الدراسات. 

 

  عام على الدراسات السابقةالالتعليق 
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 اسفصي اسث سث 
 اسدراي ت اسي ق  

ضػػكع تنميػػػ, كأيضػػان مك  مكضػػكع الػػتعمـ المػػدمج كلطكاتػػ  فػػي التػػدريستعػػددت الدراسػػات الحديثػػ, حػػكؿ 
كالتي أكضحت أهميت ا البالغ, كما ل ا مف الم اهيـ كم ارات الت كير بشكؿ عاـ كالتأممي بشكؿ لاصد 

 كما يمي:  د كلذلؾ تـ تقسيـ ال حؿ إلى ثيث, محاكرالتعمـبيئ,  تأثير كاضم في
 اسنحور األوي: دراي ت ي ق   ت  وست است ن  اسندنج.      .1
   ت  وست نف هي  اسوراث .اسنحور اسث   : دراي ت ي ق  .2
 .تفرير استمنن اسنحور اسث سث: دراي ت ي ق   ت  وست اس .3
 : المحاكر ل ذ  عرض يمي كفيما

 . ست ن  اسندنجاسنحور األوي: اسدراي ت اسي ق   اسنت ن   ق
 (2014دراي  اسشهواال ) .1

طمبػ, الحػؼ فػي التححػيؿ المباشػر كالمؤجػؿ ل الػتعمـ المػدمجهدفت هذ  الدراسػ, الػى معرفػ, أثػر 
 التبػػاراًلكؿ ثػػانكم كت كيػػرهـ التػػأممي فػػي مػػادة نظػػـ المعمكمػػات اًلداريػػ,د كتمثمػػت أدكات الدراسػػ, فػػي 

التححيؿ لقياس التححيؿ المباشر لنظـ المعمكمات اًلداري, لػدم طمبػ, الحػؼ اًلكؿ ثػانكم الػذم مثهػؿ 
مميد كتػػـ التيػػػار عينػػػ, مقحػػػكدة مػػػف الت كيػػػر التػػػأ التبػػػارااداة ااكلػػىد أمػػػا ااداة الثانيػػػ, فتمثمػػػت فػػي 

( طالبػػ,د إذ تػػـ التيػػار شػػعب, لتمثػػؿ 52طالبػػات بمدرسػػ, لكلػػ, بنػػت اازكر الثانكيػػ,د كالبػػالغ عػػددهف )ال
( 27د أما الشعب, الثاني, فمثمػت المجمكعػ, الضػابط, كعػددها )( طالب,25كعددها )المجمكع, التجريبي, 

كتكحػمت الدراسػات ربمػي كبعػدم  التبػاربط, باسػتلداـ طالب,د كاتبعت الدراس, تحػميـ المجمكعػ, الضػا
اإلدراكيػػ, يعػػزم الػى النتػػائج اًلتيػػ,: كجػػكد فػػرؽ ذم دًللػػ,  فػػي التححػػيؿ البعػػدم لمػػادة نظػػـ المعمكمػػات 

تجريبيػػػػ, الػػػػذيف  درسػػػػكا فػػػػراد المجمكعػػػػ, الأ( ككػػػػاف لحػػػػالم ةالمػػػػدمج كالمعتػػػػاد الػػػػتعمـلطريقػػػػ, التػػػػدريس )
داء مجمػػكعتيف الدراسػػ, أذات دًللػػ, اححػػائي, بػػيف متكسػػطات  كجػػكد فػػركؽد ك الػػتعمـ المػػدمج إسػػتراتيجي,

كػػػاف ال ػػػرؽ لحػػػالم افػػػراد الػػػتعمـ المػػػدمج كالمعتػػػاد ك  سػػػتراتيجي,عمػػػى مقيػػػاس الت كيػػػر التػػػاميمي البعػػػدم إل
 التعمـ المدمج. ستراتيجي,المجمكع, الذيف درسكا مادة نضـ المعمكمات اًلداري, إل

 
 (2013دراي  اس نري ) .2
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

( فػػػي تػػدريس العمػػػـك اللمػػيطالدراسػػ, إلػػػى التعػػرؼ عمػػػى مطالػػب اسػػػتلداـ الػػتعمـ المػػػدمج )هػػدفت 
الطبيعي, مف كج , نظر معممي العمكـ بالمرحم, الثانكي,د كاتبع الباحث المن ج الكح ي المسحيد حيث 

معممػػا مػػف معممػػي العمػػـك  316اسػػتلدـ اًلسػػتبان, أداة لجمػػع البيانػػاتد طبقػػت عمػػى عينػػ, مككنػػ, مػػف 
معممػا مػف  98معمما مف مدارس النظاـ العػاـد ك  218طبيعي, بالمرحم, الثانكي, بمحافظ, جدةد من ـ ال

مدارس نظاـ المقررات. كمف أهـ نتائج الدراس,: جميع مطالب استلداـ التعمـ المدمج اليـز تكفرها فػي 
, بدرج, كبيػرة جػداد ككانػت كؿ مف المن ج كالمعمـ كالمتعمـ كالبيئ, التعميمي, لتدريس العمـك مطالب ًلزم

درجػ, تكفرهػػا متكسػط, بالنسػػب, إلػى محػػاكر المػػن ج كالمعمػـ كالمػػتعمـد بينمػا كانػػت متػكفرة بدرجػػ, ضػػعي , 
مػا  0.05بالنسب, إلى محكر البيئ, التعميمي,. كعدـ كجكد فركؽ ذات دًلل, إححائي, عند مستكل دًلل, 

داـ الػػتعمـ المػػدمج تبعػػا لمتغيػػرم التلحػػص بػػيف متكسػػطات اسػػتجابات العينػػ, فػػي تحديػػد مطالػػب اسػػتل
كنظػػػاـ المرحمػػػ,د كفػػػي التعػػػرؼ عمػػػى درجػػػ, تكافرهػػػا تبعػػػا لمتغيػػػر التلحػػػصد ككجػػػكد فػػػركؽ ذات دًللػػػ, 

مػػا بػػيف متكسػػطات اسػػتجابات العينػػ, فػػي تعػػرؼ مػػدل تػػكافر هػػذ   0.05إححػػائي, عنػػد مسػػتكل دًللػػ, 
 ت.المطالب تبعا لمتغير نظاـ المرحم, باتجا  نظاـ المقررا

 (2013دراي  اسحيال ) .3
هػػدفت الدراسػػ, بحػػ , أساسػػي, إلػػى التعريػػؼ بتقنيػػ, الػػتعمـ المػػدمج كمعرفػػ, أثػػر اسػػتلدام  عمػػى 
التححيؿ الدراسي في مقرر ااحياء لدل طيب الحؼ الثاني بالمدارس الثانكيػ, اللاحػ, كاتجاهػات ـ 

حيػػث تػػـ التيػػار عينػػ, بطريقػػ, نحػػك  بمحميػػ, أـ درمػػافد كلتحقيػػؽ ذلػػؾ اتبػػع الباحػػث المػػن ج التجريبػػيد 
( طالبػػػاند مػػػػف مدرسػػػ, الطابيػػػػ, الثانكيػػػ, اللاحػػػػ,د تػػػـ تقسػػػػيم ـ إلػػػى مجمػػػػكعتيف 51عشػػػكائي, ركام ػػػػا )

( طالبػػان ُدرسػػت باسػػتلداـ تقنيػػ, الػػتعمـ المػػدمجد كالثانيػػ, ضػػابط, 26متكػػافئتيف إحػػداهما تجريبيػػ, بمغػػت)
تححػيمي  التبػارجمػع البيانػات باسػتلداـ أداتػيف: ( طالبان تـ تدريسػ ا بالطريقػ, التقميديػ,. تػـ 25بعدد )

كاسػػتبان, لقيػػاس اًلتجػػا  نحػػك الػػتعمـ المػػدمجد كرػػد لمُػػص البحػػث إلػػى أهػػـ النتػػائج التاليػػ,: كجػػكد فػػركؽ 
( بػػػػيف متكسػػػػطات درجػػػػات تححػػػػيؿ طػػػػيب α ≤ 0.05) ذات دًللػػػػ, إححػػػػائي, عنػػػػد مسػػػػتكل الدًللػػػػ,
المػػدمج كمتكسػػطات درجػػات تححػػيؿ المجمكعػػ, تركنػػي اإللكالمجمكعػػ, التجريبيػػ, الػػذيف درسػػكا بػػالتعمـ 

التححػيمي البعػدم لحػالم المجمكعػ, التجريبيػ,د  لتبػارالضابط, الذيف درسكا بالطريق, التقميدي, فػي اًل
(  لػػدل أفػػراد العينػػػ, α ≤ 0.05ككجػػكد اتجاهػػات إيجابيػػ, ذات دًللػػ, إححػػائي, عنػػد مسػػتكل الدًللػػ, )

 اس اًلتجا  نحك تقني, التعمـ المدمج.الذيف استجابكا ل قرات استبان, مقي
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 (2013دراي  سقد ) .4
عمى تنمي, م ارات إنتاج البرمجيات التعميميػ,  التعمـ المدمجهدفت الدراس, إلى التعرؼ عمى أثر 

لدم طمب, كمي, التربي, بجامع, اارحى بغزةد استلدـ الباحث المػن ج البنػائي لبنػاء المكرػع اإللكتركنػيد 
فػػي تنميػػ, م ػػارات إنتػػاج البرمجيػػات التعميميػػ, لػػدل  الػػتعمـ المػػدمجمتعػػرؼ عمػػى أثػػر كالمػػن ج التجريبػػي ل
( طالبػػػ, مػػػف طالبػػػات المسػػػتكييف الثػػػاني كالثالػػػث بكميػػػ, التربيػػػ, بجامعػػػ, اارحػػػى 40عينػػ, مككنػػػ, مػػػف )

كالمسػػجميف لمسػػػاؽ عمػػػـك الحاسػػػب اآللػػيد كلمكحػػػكؿ إلػػػى نتػػػائج الدراسػػ, أعػػػد الباحػػػث بطارػػػ, ميحظػػػ, 
لعركض التقديمي, البكربكينتد كبطار, تقييـ المنتج الن ائي لمبرمجي, التعميمي,د ككاف أهـ نتائج لبرنامج ا

الدراسػػػ, كجػػػكد فػػػركؽ ذات دًللػػػ, إححػػػائي, بػػػػيف متكسػػػط تقػػػديرات أداء المجمكعػػػ, التجريبيػػػ, كمتكسػػػػط 
لتجريبيػػ,د تقػػديرات أداء المجمكعػػ, الضػػابط, فػػي التطبيػػؽ البعػػدم لبطارػػ, الميحظػػ, لحػػالم المجمكعػػ, ا

ككجكد فركؽ ذات دًلل, إححائي, بيف متكسط تقديرات أداء المجمكعػ, التجريبيػ, كمتكسػط تقػديرات أداء 
المجمكع, الضابط, عمى التطبيؽ البعدم عمى بطار, تقيػيـ البرمجيػ, لحػالم المجمكعػ, التجريبيػ,د كمػا 

 قييـ المنتج.أظ رت الدراس, كجكد عير, كبيرة بيف درجات بطار, الميحظ, كبطار, ت
 (2013دراي  اسذي ق ت ) .5

فاعميػػ, الػػتعّمـ المبػػرمج القػػائـ عمػػى اسػػتلداـ طريقتػػي الػػتعّمـ المػػدمج  بيػػافهػػدفت هػػذ  الدراسػػ, إلػػى 
( طالبػػػاند تػػـ التيػػارهـ بالطريقػػػ, العشػػكائي, مػػف طمبػػػ, 58كالطريقػػ, تقميديػػ,. كتككنػػت عينػػػ, الدراسػػ, مػػف )

ف فػػي طرائػػؽ التػػدريس لمحػػ كؼ ااكلػػى. اسػػتلدـ فػػي تلححػػي: تربيػػ, الط ػػؿد كمعمػػـ الحػػؼ المسػػجمي
تححيمي أعّد  الباحث د كما استلدـَ الباحث مقياس كأداة دراس, لقياس اتجاهات الطمب,  التبارالدراس, 

نحػػك الػػتعّمـ المػػدمجد كرػػد أظ ػػرت النتػػائج كجػػكد فػػركؽ ذات دًللػػ, إححػػائي,د ككػػاف ذلػػؾ ال ػػرؽ لحػػالم 
باسػتلداـ طريقػ, الػتعّمـ المػدمج عمػى حسػاب الطريقػ, التقميديػ,د ككجػكد  المجمكع, التجريبيػ, التػي ُدرسػت

اتجاهات إيجابي, لطمب, كمي, العمكـ التربكي, نحػك الػتعّمـ المػدمج. كأكحػى الباحػث بضػركرة تبنػي أسػمكب 
 التعّمـ المدمج كاستلدام  في تدريس مسارات ألرل ملتم , كتلححات ملتم ,.

 (2012دراي  اسف   ) .6
راس, الى تنميػ, م ػارات تحػميـ كانتػاج مشػركعات اتكاليػ, لمبرمجػ, الشػيئي, لػدل طػيب هدفت الد

 & haung)  الحػػؼ اًلكؿ الثػػانكم كعيرػػ, ذلػػؾ بالدافعيػػ, إلنجػػازد لػػدل الطػػيب باسػػتلداـ نمػػكذج
zhou   داسػتلدمت الباحثػ, المػن ج  التجريبػي دكشػممت العينػ, طػيب الحػؼ  التعمـ المػدمج( لتحميـ
( طالبػا 70انكم لمدرس, دفرة الثانكيػ, المشػترك, التابعػ, إلدارة شػرؽ طنطػا التعميميػ,د كعػددهـ )اًلكؿ الث
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ريبيػ, كعػددها ( طالبػا كطالبػ, كاالػرل تج30كعػددها )ضػابط, كطالب, د كتػـ تقسػيم ـ الػى مجمػكعتيف 
فػػي كبطارػػ, كاسػػتلدمت الباحثػػ, اًلدكات التاليػػ, كهػػي: اًللتيػػار التححػػيمي المعر د ( طالبػػا كطالبػػ,40)

في تنمي,  التعمـ المدمجد كمقياس دافعي, اًلنجازد كتكحمت الدراس, الى فاعمي, ميحظ, اًلداء الم ارم
التححػيؿ المػػدمجد كااداء الم ػارم لتنميػػ, م ػارات تحػػميـ اًلنتػاج لمشػػركعات البرمجػ, الشػػيئي, ككػػذلؾ 

مت الػػى كجػػكد عيرػػ, ارتباطيػػػ, تنميػػ, اًلنتػػاج كزيػػادة دافعيػػ, اًلنجػػاز لػػدل طػػيب عينػػ, البحػػث كتكحػػ
التححػػػيمي د كبطارػػػ, الميحظػػػ, د كمقيػػػاس الدافعيػػػ,  لتبػػػارمكجبػػػ, كدالػػػ, بػػػيف درجػػػات الطػػػيب فػػػي اًل

 لإلنجاز لطيب الحؼ اًلكؿ الثانكم.
 (2012دراي  حييال ) .7

ي دؼ البحث الحالي الى فاعمي, استلداـ مدلؿ التعمـ المدمج في تدريس ال يزياء عمػى تحػكيب 
ـ البديم, كتنمي, م ارات الت كير اًلبتكارم لدل طيب المرحم, الثانكي, اتبػع الباحػث المػن ج شػب, الم اهي

طالب مف طيب الحؼ اًلكؿ الثػانكم  80التجريبي لمعالج, مشكم, البحث كتككنت عين, الدراس, مف 
ل تجريبيػػ, بمدرسػػ, حػػدفا الثانكيػػ, بنػػيف بأسػػيكط كتػػـ تقسػػيم ـ الػػى مجمػػكعتيف احػػداهما ضػػابط, كاًللػػر 

كمقيػاس م ػارات الت كيػر اًلبتكػارم ربميػا عمػى طػيب العينػ, رػاـ الباحػث بتػدريس  لتبػاركبعد تطبيؽ اًل
المجمكع, التجريبي, باستلداـ مدلؿ التعمـ المدمج بينمػا درسػت المجمكعػ, الضػابط, باسػتلداـ الطريقػ, 

, كبعػػدها ثػػـ التحقػػؽ مػػف فػػركض يف بعػػديا عمػػى طػػيب العينػػلتبػػار التقميديػػ, ثػػـ رػػاـ الباحػػث بتطبيػػؽ اًل
ت كرد تكحمت نتػائج البحػث الػى كجػكد م ػاهيـ فيزيائيػ, بديمػ, يمتمك ػا طػيب  التبارالدراس, باستلداـ 

الحػػػؼ اًلكؿ الثػػػانكم بكحػػػدة الميكانيكػػػا كرمػػػ, نسػػػب, شػػػيكع التحػػػكرات البديمػػػ, لػػػدل طػػػيب المجمكعػػػ, 
 لداـ مدلؿ التعمـ المدمج.التجريبي, عف طيب المجمكع, الضابط, بعد التدريس باست

 (2011دراي  أحند )  .8
في تدريس الكيمياء عمى التححيؿ كاًلتجا   التعمـ المدمجهدفت الدراس, إلى معرف, أثر استلداـ 

نحك  كبقاء أثر التعمـ لدل طيب المرحم, الثانكي,د لذلؾ استلدمت الباحث, المن ج شب  التجريبػي القػائـ 
( طالبػان كطالبػ,ن مثمػكا المجمػكعتيف 62لقبمي, كالبعدي,د كبمغػت عينػ, الدراسػ, )عمى المعالجات التجريبي, ا

التجريبي, كالضػابط, مناحػ ,ند مػف مدرسػتي التجريبيػ, الثانكيػ, بنػات كطػ  حسػيف الثانكيػ, المشػترك, فػي 
التححػػػيؿ كمقيػػػاس  التبػػػارمحافظػػػ, أسػػػكاف بطريقػػػ, عشػػػكائي,د كلتحقيػػػؽ أهػػػداؼ الدراسػػػ, تػػػـ اسػػػتلداـ 

د كتكحػػمت الدراسػػ, إلػػى كجػػكد أثػػر إيجػػابي فػػي التححػػيؿ لحػػالم طػػيب  المجمكعػػ, التجريبيػػ,د اًلتجػػا 
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د كبقاء أثر التعمـ لدل طػيب المرحمػ, الثانكيػ, الدارسػ, اإللكتركني كتككف اتجاهات إيجابي, نحك التعمـ 
 .التعمـ المدمجبطريق, 

 (2011دراي  عقد اسحنيد ) .9
رائمػػػ, عمػػػى اإللكتركنػػػي الكشػػػؼ  إسػػػتراتيجي,تحػػػميـ  هػػػدفت هػػػذ  الدراسػػػ, إلػػػى الكشػػػؼ عػػػف اثػػػر

التكليػػػػؼ بػػػػيف أسػػػػاليب الػػػػتعمـ النشػػػػط عبػػػػر الكيػػػػب كم ػػػػارات التنظػػػػيـ الػػػػذاتي عمػػػػى كػػػػؿ مػػػػف التححػػػػيؿ 
المػنظـ ذاتيػا كتنميػ, م ػارات الت كيػر التػأمميد كاسػتلدـ الباحػث المػن ج اإللكتركنػي كاستراتيجيات الػتعمـ 

ي كالتحػػميـ التجريبػػي المكػػكف مػػف ثػػيث مجمكعػػاتد ككانػػت عينػػ, الكحػػ ي التحميمػػي كالمػػن ج التجريبػػ
( طالبػاند كمجمكعػ, تجريبيػ, 38( كعػددهـ )1( طالباند تـ تكزيع ـ إلى مجمكع, تجريبيػ, )112الدراس, )

( طالبان. كرد كانت النتائج التي تكحؿ إلي ا 36( طالباند كمجمكع, ضابط, كعددهـ )38( كعددهـ )2)
القبمػػػي كالبعػػػدم  لتبػػػار( لمتكسػػػط درجػػػات اًل0.01الػػػ, إححػػػائي, عنػػػد مسػػػتكل )الباحػػػث كجػػػكد فػػػركؽ د

لمطػػيب فػػي التححػػيؿ الدراسػػي كمسػػتكل م ػػارات الت كيػػر التػػأممي لحػػالم القيػػاس البعػػدمد كغيػػر دالػػ, 
 المنظـ ذاتيان.اإللكتركني بالنسب, لمتعميـ 

 (2010دراي  اسنحندي ونحند ) .10
المػػػدمج فػػػي تػػػدريس العمػػػـك عمػػػى اإللكتركنػػػي التعمػػػيـ  هػػػدفت الدراسػػػ, إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى فاعميػػػ,

اسػػػتيعاب الم ػػػاهيـ العمميػػػ, لػػػدل تيميػػػذ المرحمػػػ, المتكسػػػط, بالمدينػػػ, المنػػػكرةد  كاتبعػػػت الدراسػػػ, المػػػن ج 
( طالبان 60استيعاب الم اهيـ العممي,د طبؽ عمى عين, مككن, مف ) التبارالتجريبي حيث اشتممت عمى 

كسػػطد كالتػػي تػػـ تقسػػيم ا بالتسػػاكم إلػػى مجمػػكعتيف ضػػابط, كتجريبيػػ,د مػػف طػػيب الحػػؼ الثالػػث المت
كتكحػمت الدراسػ, إلػى كجػػكد فػركؽ ذات دًللػ, إححػػائي, فػي مسػتكل اسػػتيعاب الم ػاهيـ العمميػ, لحػػالم 

 المدمج كاف كبيران.اإللكتركني المجمكع, التجريبي,د كأف حجـ ااثر لطريق, التدريس باستلداـ التعميـ 
 (2010)دراي  اسيني   .11

فاعميػػ, نمػػكذج تدريسػػي مػػدمج رػػائـ عمػػى نظريتػػي الػػذكاءات المتعػػددة  التبػػارهػػدفت الدراسػػ, إلػػى 
كأساليب التعمـ في تدريس العمكـ في تنمي, اًلستيعاب الم ػاهيمي كالدافعيػ, لمػتعمـ لػدل طالبػات المرحمػ, 

في إحػدل المػدارس طالب, مف طالبات الحؼ ااكؿ المتكسط  66تككنت عين, الدراس, مف  دالمتكسط,
الحككميػػػػ, بمدينػػػػ, الريػػػػاض رسػػػػمت إلػػػػى مجمػػػػكعتيف )تجريبيػػػػ,د كضػػػػابط,(د حيػػػػث درسػػػػت المجمكعػػػػ, 
الضػػػابط, كحػػػدة لػػػكاص المػػػادة )فحػػػؿ لػػػكاص المػػػادة( مػػػف مقػػػرر العمػػػـك بالطريقػػػ, المعتػػػادةد كدرسػػػت 

ة كأساليب الػتعمـ. المجمكع, التجريبي, باستلداـ النمكذج التدريسي القائـ عمى نظريتي الذكاءات المتعدد
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اًلسػتيعاب الم ػاهيميد كمقيػاس الدافعيػ,  التبػارلمتحقؽ مف حح, ال ركض اسػتلدمت الباحثػ, أداتػيف )
لمػػتعمـ(د كرػػد بينػػت النتػػائج فاعميػػ, النمػػكذج التدريسػػي المػػدمج فػػي تنميػػ, اًلسػػتيعاب الم ػػاهيمي كالدافعيػػ, 

 التبػارب, ذات دًللػ, إححػائي, بػيف درجػات لمتعمـ لدل طالبات المجمكع, التجريبي,د ككجكد عير, مكج
 اًلستيعاب الم اهيمي كدرجات مقياس الدافعي, لمتعمـ. 

 2010)دراي  لنف ا، ) .12
كالمػدمج فػي تنميػ, اإللكتركنػي هدفت الدراسػ, لمكشػؼ عػف مػدل فاعميػ, اسػتلداـ كػؿ مػف التعمػيـ 

بكميػ, التربيػ,د جامعػ, اازهػرد كرػاـ  م ارات إنتاج النماذج التعميمي, لدل طيب شػعب, تكنكلكجيػا التعمػيـ
الباحث بالتيار عين, عشكائي, مف طيب ال رر, ااكلى شعب, تكنكلكجيا التعميـ بكمي, التربي, بمغ عددهـ 

 التبػارطبػؽ الباحػث ( طالباند كرد 35يف كؿ مجمكع, )( طالبان تـ تقسيم ـ إلى مجمكعتيف تجريبيت70)
ف لمتعػرؼ عمػػى م ػارات إنتػاج النمػاذج التعميميػ, ربػؿ تطبيػػؽ تححػيؿ كبطارػ, ميحظػ, عمػى المجمػكعتي

البرنامجيفد كراـ الباحث بتطبيؽ البرنامجيف التعميمييف الذم أعدهما حيث كاف البرنػامج ااكؿ بػالتعميـ 
عمػػى عينػػ, الدراسػػ, كػػؿ عمػػى حػػد د كبينػػت النتػػائج فاعميػػ, أسػػػمكب  التعمـ المػػدمجكالثػػاني بػػاإللكتركنػػي 

بالمحاضػػرات المباشػػرة فػػي زيػػادة التححػػيؿ المعرفػػي المػػرتبط بالم ػػارات لػػدل الطمبػػ, كنػػي اإللكتر التعمػػيـ 
كأظ ػػرت كػػذلؾ فاعميتػػ  فػػي تنميػػ, أداء الم ػػارات عمػػى المسػػتكل العممػػيد ككشػػ ت النتػػائج أيضػػان فاعميػػ, 

فػػي فػػي زيػػادة التححػػيؿ المعرفػػي المػػرتبط بالم ػػارات لػػدل الطمبػػ,د كػػذلؾ فاعميتػػ   الػػتعمـ المػػدمجأسػػمكب 
عمػػػى  الػػػتعمـ المػػػدمجتنميػػػ, أداء الم ػػػارات عمػػػى المسػػػتكل العممػػػيد كمػػػا بينػػػت الدراسػػػ, ت ػػػكؽ مجمكعػػػ, 

فػػػي التححػػػيؿ المػػػرتبط بالم ػػػاراتد ككػػػذلؾ ت كر ػػػا عمػػػى مجمكعػػػ, التعمػػػيـ اإللكتركنػػػي مجمكعػػػ, التعمػػػيـ 
 في أداء م ارات إنتاج النماذج.اإللكتركني 

 (,2004Lynnaدراي  الي   ) .13
كالتعمػػػيـ  راسػػػ, لبيػػػاف مػػػدل فعاليػػػ, الػػػتعمـ المػػػدمج الػػػذم يجمػػػع التعمػػػيـ باإلنترنػػػتهػػػدفت هػػػذ  الد

( فردنا مف فئػات الكبػار ممػف يػأدكف أعمػاًل ملتم ػ, تعميميػ, 67دمد كرد تككنت عين, الدراس, مف )التقمي
داري, في الجامعات اامريكي, كيرغبكف في التعميـ المسائيد حيث راـ الباحث بتدريس ـ التعمـ بطريق,  كا 

كالتعمػيـ التقميػدم معنػا(د كفػي ضػكء المعمكمػات التػي تححػؿ عمي ػا الباحػث  المدمج )باستلداـ اإلنترنػت
أف الػػتعمـ المػػدمج مناسػػب  ات التححػػيمي, كمػػف اًلسػػتبان, التػػي أعػػدها تكحػػمت الدراسػػ, إلػػىلتبػػار مػػف اًل

اهػات إيجابيػ, نحػك الػتعمـ اتج جدنا لممتعمميف ذكم الميكؿ كاللحائص الملتم ػ,د كمػا أشػارت إلػى كجػكد
 المدمج.
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 , Rivera & Rice)2002 (دراي  ريفيرا ورايس  .14
كالمػػػدمج كالتعمػػػيـ  اإلنترنػػػتعبػػػر اإللكتركنػػػي هػػػدفت هػػػذ  الدراسػػػ, إلػػػى المقارنػػػ, بػػػيف أثػػػر الػػػتعمـ 

اًلعتيػػادم مػػف حيػػث تححػػيؿ الطػػيب كدرجػػ, الرضػػاد كالتػػار الباحثػػاف عينػػ,  مػػف طػػيب كميػػ, إدارة 
( طالبنػػػػا درسػػػػكا بالطريقػػػػ, 41( طالبنػػػػا مكزعػػػػ, عمػػػػى ثػػػػيث مجمكعػػػػات: )134ت مػػػػف )ااعمػػػػاؿ تككنػػػػ
( طالبنػػا بطريقػػ, 40( طالبنػػا درسػػكا  إلكتركنينػػا عبػػر اًلنترنػػتد بينمػػا تػػـ تػػدريس الثالثػػ, )53اًلعتياديػػ,د )

عبػػر اًلنترنت)المػػدمج(. كرػػد أظ ػػرت النتػػائج بػػأف تححػػيؿ اإللكتركنػػي تجمػػع بػػيف التعمػػيـ اًلعتيػػادم ك 
أعمى مف تححيؿ طيب المجمكعتيف الثاني, كالثالث,د كما  اإلنترنتالطيب الذيف درسكا إلكتركنينا عبر 

كػػاف أعمػى مػف مسػػتكل  اإلنترنػتاظ ػرت النتػائج أف مسػتكل رضػػا الطػيب الػذيف تعممػػكا إلكتركنينػا عبػر 
 رضا الطيب في المجمكعتيف االرييف.

 ن  اسندنجاست ت  يب عنى اسدراي ت است  ت  وست اس
 أواًل: نال حيث األهداف:

ك كتباينػت الدراسػات فػي هػدؼ التكظيػؼ اذ  الػتعمـ المػدمجات قت الدراسات السابق, عمى تكظيؼ 
فػػي  الػػتعمـ المػػدمجر أثػػ بيػػاف( عمػػى 2013( كلبػػد )2013(  كالحسػػف )2014اركػػزت دراسػػ, الشػػ كاف)

م ػػػػ, مػػػػف الت كيػػػػر من ػػػػا اإلبػػػػداعي التححػػػػيؿ فػػػػي ملتمػػػػؼ المػػػػكاد الدراسػػػػي, كبعضػػػػ ا لتنميػػػػ, أنمػػػػاط ملت
( كأيضػػا من ػػا مػػا هػػدؼ إلػػى تنميػػ, اًلتجػػا  نحػػك 2011كاًلبتكػػارم كالتػػأممي مثػػؿ دراسػػ, عبػػد الحميػػد )

( بينمػػا هػػدفت دراسػػ, 2011المػادة العمميػػ, أك نحػػك الػػتعمـ المػػدمج بملتمػػؼ مسػػميات  مثػػؿ دراسػػ, أحمػػد )
ي, في مساؽ عمـك الحاسب اآلليد في حيف هدفت ( إلى تنمي, م ارة إنتاج البرمجيات التعميم2013لبد)

الػتعمـ لمعرفػ, فاعميػ,  , Rivera & Rice) 2002 (( كري يػرا كرايػس2012دراسػ, كػؿ مػف: ال قػي )
في تنمي, بعض م ارات اًلستلداـ  كتحميـ مشركعات ابتكاري,. كبعػض الدراسػات هػدفت إلػى  المدمج

عمػى تحػكيب الم ػاهيـ البديمػ, كتنميػ, م ػارات الت كيػر تقحي فاعمي, التعمـ المػدمج فػي تػدريس ال يزيػاء 
 (.2012اًلبتكارم مثؿ دراس, حسيف )

 نال حيث اسن هج اسنتقع ف  اسدراي  :ث  ي ً 
( باسػتلداـ المػن ج البنػائي 2013تباينت الدراسات المستعرضػ, فػي المػن ج التبػع حيػث رػاـ لبػد )

( 2013( كدراسػػػػ, الحسػػػػف )2014شػػػػ كاف )كالتجريبػػػػيد كاسػػػػتلدـ المػػػػن ج التجريبػػػػي كػػػػؿ مػػػػف دراسػػػػ, ال
( المػػن ج الكحػػ ي التحميمػػي كالمػػن ج التجريبػػيد 2011(د كاسػػتلدـ عبػػد الحميػػد )2012كدراسػػ, ال قػػي )

 ( المن ج شب  التجريبي.2011( كدراس, أحمد )2012بينما اتبعت كدراس, حسيف )
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 ث سثً : نال حيث اس ي  
( مػػػف جميػػػع 2013دراسػػػ, الػػػذيابات ) ينػػػ,مػػػف دراسػػػ, الػػػى الػػػرل حيػػػث تكػػػكف عت اكتػػػت العينػػػ, 

تلحػص تيميػػذ تربيػػ, الط ػػؿ كمعمػػـ الحػؼ فػػي كميػػ, العمػػـك التربكيػػ, فػي جامعػػ, الط يميػػ, التربكيػػ, مػػف 
مػػف ( 2014جميػػع طمبػػ, الحػػؼ الثػػاني الثػػانكم بمدرسػػتيف لاحػػتيفد كتككنػػت عينػػ, دراسػػ, الشػػ كاف )

 ...إلخ. طيب كطالبات المدارس
 اسنيتلدن   راق  : نال حيث األدوات

اسػػتلدمت الدراسػػات المستعرضػػ, التيػػار التححػػيؿ كمقيػػاس اتجػػا  أداة لقيػػاس متغيػػرات الدراسػػ, 
د كمػػػػا اسػػػػتلدـ ال قػػػػي (2011أحمػػػػد )( كدراسػػػػ, 2013( كدراسػػػػ, الحسػػػػف )2013كدراسػػػػ, الػػػػذيابات )

دراسػػ, ( التيػػار التححػػيؿ كمقيػػاس الدافعيػػ, كبطارػػ, ميحظػػ, ااداء الم ػػارمد بينمػػا اسػػتلدمت 2012)
( التيػار التححػيؿ بطارػ, ميحظػ,د كتمثمػت أدكات الدراسػ, فػي بعػض الدراسػات فػي 2010لمؼ ال )

كتمثمػػت أدكات دراسػػ, حسػػيف د (2014لشػػ كاف )ت كيػػر تػػأممي كدراسػػ, ا التبػػارتححػػيمي كآلػػر  التبػػار
 تحكيب الم اهيـ كمقياس م ارات الت كير اًلبتكارم. التبار( ب2012)

  ت ئجل نيً : نال حيث اس
اكدت معظـ الدراسات السابق, عمى كجكد فاعمي, لمتعمـ المدمج عمى التححيؿ في ملتمؼ المكاد 
الدراسػػػي, كفعاليػػػ, الػػػتعمـ المػػػدمج فػػػي تنميػػػ, بعػػػض الم ػػػارات اًلسػػػتلداـ كتحػػػميـ مشػػػركعات ابتكاريػػػ,د 

مي, لمتعمـ المػدمج فػي كأيضان تككف اتجاهات ايجابي, نحك المادة أك نحك التعمـ المدمجد كأليران هناؾ فاع
 تنمي, أنماط ملتم , مف الت كير مثؿ الت كير اًلبتكارم كالت كير التأممي كغيرهما.

 ي ديً  أو   االتف ل قيال اسدراي ت اسح سي  واسدراي ت اسي ق  :
ات قػػت الدراسػػات الحاليػػ, مػػع بعػػض الدراسػػات السػػابق, فػػي اسػػتلداـ الػػتعمـ المػػدمج لقيػػاس اثػػر  كفاعميتػػ  

( 2011الحميػد )( كدراسػ, عبػد 2014نمي, الم اهيـ م ارات الت كير كات قت مع دراس, الشػ كاف )عمى ت
اتبعػػت معظػػـ الدراسػػات السػػابق, ك ثػػر  لتنميػػ, م ػػارات الت كيػػر التػػأمميد أكص فػػي ريػػاس عمػػى كجػػ  اللحػػ

دراسػ, حسػيف  كات قػت مػع الطريقػ, التقميديػ,د  التجريبي لمقارن, اإلستراتيجي, المستلدم, مػع شب  المن ج
( فػػي اسػػتلداـ المػػن ج شػػب  التجريبػػي كالعينػػ, حيػػث كانػػت مػػف طػػيب 2011( كدراسػػ, أحمػػد )2012)

 كطمب, المدارس.
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 ي ق ً : أو   التالف وتنيز اسدراي  اسح سي  عال اسدراي ت اسي ق  :
ليػ,د استنادنا إلػى مػا سػبؽ يمكػف القػكؿ أف الدراسػات السػابق, ل ػا دكر م ػـ فػي تعزيػز الدراسػ, الحا

كمػػا أنػػ  مػػف لػػيؿ مػػن ج كنتػػائج كتكحػػيات الدراسػػات السػػابق, تػػـ مسػػاعدة الباحػػث فػػي تكػػكيف لم يػػ, 
كاضح, عف مكضػكع الدراسػ,د كهػذ  الدراسػ, كغيرهػا مػف الدراسػات التربكيػ, تكمػؿ كتػتمـ الدراسػات التػي 

الػتعمـ المػدمج  سبقت ا في كثير مف الجكانبد لكن ا تميزت عف غيرها مف الدراسات السابق, في تكظيػؼ
 لتنمي, م اهيـ الكراث, كالت كير التأممي بمادة العمـك الحياتي,.

 :  االيتف دة نال اسدراي ت اسي ق  و أ
رػػػاـ الباحػػػث بػػػاًلطيع عمػػػى الدراسػػػات العربيػػػ, كااجنبيػػػ, التػػػي تناكلػػػت مكضػػػكع تكظيػػػؼ الػػػتعمـ 

 سات في الجكانب اآلتي,:المدمج مف ملتمؼ جكانب  كمجاًلت د كرد أفاد الباحث مف هذ  الدرا
تككيف لم يػ, نظريػ, تربكيػ, غنيػ, حػكؿ مكضػكع الػتعمـ المػدمج ربػؿ البػدء فػي إعػداد الدراسػ,د  .1

 كتحديد جكانب المشكم, التي شعر ب ا الباحث بكجكدها عمى نحٍك دريؽ.
 استلداـ اًلساليب اًلححائي, المناسب,. .2
 ادة من ا.اًلطيع عمى نتائج كتكحيات الدراسات السابق, كاًلست  .3
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 سنحور اسث   ا
  وراثاس ونف هي سدراي ت اسنت ن   ق سنف هي  اس نني  ا

 (2015دراي  زيتوال واسري   ) .1
تعممي رائـ عمى اإلحيائي, فػي  -هدفت هذ  الدراس, إلى الكشؼ عف أثر استلداـ برنامج تعميمي

راد الدراسػ, مػػف جميػع طالبػػات ف ػـ الم ػاهيـ البيكلكجيػػ, لػدل طالبػػات الحػؼ التاسػػع ااساسػي. تكػّكف أفػػ
( طالبػػ, تػػـ 68الحػػؼ التاسػػع ااساسػػي فػػي مدرسػػ, إنػػاث النظيػػؼ اإلعداديػػ, ااكلػػى كالبػػالغ عػػددهف )

لقيػاس ف ػـ الطالبػات لمم ػاهيـ البيكلكجيػ,  التبػارتػـ إعػداد  دع ف في مجمكعتيف  تجريبيػ, كضػابط,تكزي
النتػػائج لتشػػير إلػػى كجػػكد فػػرؽ ذم دًللػػ,  مػػف نػػكع اًللتيػػار مػػف متعػػدد تكػػكف مػػف ثيثػػيف فقػػرةد كجػػاءت

لمم ػاهيـ البيكلكجيػ, يعػزل لمبرنػامج التعميمػي التعميمػي  الطالبػات ف ػـ اححػائي, عنػد مسػتكل دًللػ,  فػي
 كلحػػالم المجمكعػػ, التجريبيػػ, التػػي درسػػت باسػػتلداـ البرنػػامج التعميمػػي التعميمػػي القػػائـ عمػػى اإلحيائيػػ,.

ضػميف منػاهج العمػكـ أنشػط, كعركضػان كمكارػع تتضػمف العػركض كفي ضكء النتائجد أكحػت الدراسػ, بت
جػػراء المزيػػد مػػف الدراسػػات لمبحػػث فػػي أثػػر هػػذ  اًلسػػتراتيجي, فػػي متغيػػرات ألػػرل كػػالت كير  اإلحيائيػػ,د كا 

 ـ.اإلبداعيد حؿ المشكيتد دافعي, الطالبات كاًلتجاهات نحك العمك 
 (2015) وآلروال دراي  اسرقي   .2

ؼ عمى أثر ملططات التعارض المعرفي في اكتساب الم اهيـ اًلحيائي, إلى التعر هدفت الدراس, 
كاسػػتبقائ ا لػػدل طالبػػات الحػػؼ اللػػامس العممػػي فػػي مػػادة عمػػـ ااحيػػاءد كرػػد تػػـ التيػػار عينػػ, البحػػث 

( 102عشػػكائيان كالتػػي تمثمػػت بػػػ)إعدادي, الطميعػػ, لمبنػػات( فػػي مركػػز محافظػػ, بابػػؿ إذ بمػػغ حجػػـ العينػػ, )
تحميـ التجريبي ذم الضبط الجزئي لمجمكعتيف متكافئتيف تجريبي, كضابط,د التجريبي, طالب, كالتير ال

( 50ملططػات التعػارض المعرفػي كضػابط, عػددها ) إسػتراتيجي,( طالب, تػدرس عمػى كفػؽ 52عددها )
اكتسػػػاب الم ػػػاهيـ  التبػػػارطالبػػػ, تػػػدرس عمػػػى كفػػػؽ الطريقػػػ, التقميديػػػ,د كتػػػـ بنػػػاء أداة البحػػػث كالمتمثمػػػ, ب

تػػـ إعػػادة  لتبػػارعمػػى مجمػػكعتي البحػػث كبعػػد مػػركر أسػػبكعيف مػػف تطبيػػؽ اًل لتبػػارائيػػ,د طبػػؽ اًلاًلحي
عمػػى عينػػ, البحػػث لمعرفػػ, مػػدل اسػػتبقاء الم ػػاهيـ اًلحيائيػػ, لػػدل الطالبػػات كعكلجػػت النتػػائج  لتبػػاراًل

كحػػػي بضػػػركرة إطػػػيع أكفػػػي ضػػػكء النتػػػائج د المجمكعػػػ, التجريبيػػػ,إححػػػائيان كأظ ػػػرت ت ػػػكؽ طالبػػػات 
رسي ااحياء كمدرسات ا عمى الطرائؽ كااساليب الحديث, كاستلدام ا فػي التػدريس كتضػميف م ػردات مد

 مادة طرائؽ التدريس في كميات التربي, كالتربي, ااساسي,.
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سػػتراتيجي,هػدفت هػػذ  الدراسػػ, إلػػى التعػػرؼ عمػػى أثػر اسػػتلداـ نمػػكذج الػػتعمـ التكليػػدم ك  العحػػؼ  ا 

تنمي, الم ػاهيـ كاًلتجػا  نحػك مػادة ااحيػاء لػدل طػيب الحػؼ الحػادم عشػر بمدينػ, غػزة د الذهني في 
د لمم ػػػاهيـ العمميػػػ, التبػػػارأداة تحميػػػؿ محتػػػكلد ك  رػػػاـ الباحػػػث ببنػػػاء أدكات الدراسػػػ,د كالتػػػي تمثمػػػت فػػػي

كمقيػػاس ليتجاهػػات نحػػك مػػادة اًلحيػػاءد كالتػػار الباحػػث ثػػيث شػػعب مػػف ُشػػعب الحػػؼ الحػػادم عشػػر 
( طالبػػػػاند إحػػػػداهما تمثػػػػؿ المجمكعػػػػ, التجريبيػػػػ, 90سػػػػ, عبػػػػد ال تػػػػاح حمػػػػكد الثانكيػػػػ, " أ " كعػػػػددهـ )بمدر 

( 30الرل ضابط, كعددها )كا ( طالباند30( طالباند كالمجمكع, التجريبي, الثاني, كعددها )30كعددها )
لتحميمػػػػي كالمػػػػن ج كاسػػػػتلدـ الباحػػػػث كفقػػػػان لطبيعػػػػ, الدراسػػػػ, المنػػػػاهج التاليػػػػ,: المػػػػن ج الكحػػػػ ي ا طالبػػػػاند

د فركؽ دال, إححائيان ك جك كبعد تطبيؽ المعالجات اإلححائي, عمى الدرجات أظ رت النتائج: التجريبيد 
 إسػػتراتيجي,فػػي مسػػتكل تححػػيؿ الم ػػاهيـ العمميػػ, لػػدل طػػيب الحػػؼ الحػػادم عشػػر ترجػػع ًللػػتيؼ 

حيػاء لػدل طػيب الحػؼ تكجػد فػركؽ نحػك تعمػـ مػادة ااك  دحػؼ الػذهنيالعك  التدريس لحػالم التكليديػ,
 التدريس. إستراتيجي,الحادم عشر ترجع ًللتيؼ 

 (2013وآلروال ) غرابدراي   .4
هػدفت الدراسػػ, إلػى تقػػكيـ برنػامج التعمػػيـ المػدمج فػػي الكميػ, الجامعيػػ, لمعمػـك التطبيقيػػ, مػف كج ػػ, 

ف برنامج ( طالبا كطالب, ممف يدرسكف ضم90حيث تككنت عين, الدراس, مف ) دنظر المدرسيف كالطمب,
( مدرسػػيف ممػػف يدرسػػكف ضػػمف برنػػامج التعمػػيـ المػػدمج فػػي الكميػػ, الجامعيػػ, فػػي 10التعمػػيـ المػػدمج ك)

ـد كرػػػد تػػػـ التيػػػار عينػػػ, الطمبػػػ, بطريقػػػ, عشػػػكائي, أمػػػا  2013 -2012ال حػػػؿ الدراسػػػي الثػػػاني لمعػػػاـ 
 لحغر حجم ا . ,المدرسيف فكانت العين, رحدي

اسػتبان, تقػكيـ برنػامج التعمػيـ نػامج التعمػيـ المػدمج اللاحػ, بالطمبػ, ك كاستلدـ البػاحثكف اسػتبان, تقػكيـ بر 
كانػػػت  فيمػػػا يتعمػػػؽ بػػػالمحكر ااكؿ المػػػدمج اللاحػػػ, بالمدرسػػػيف مػػػف إعػػػدادهـد ككػػػاف مػػػف أهػػػـ النتػػػائج:

ال ػػػركؽ دالػػػ, لحػػػالم الطمبػػػ, كهػػػذ  النتيجػػػ, تنسػػػجـ مػػػع الكارػػػع فالطمبػػػ, لػػػدي ـ شػػػغؼ كحػػػب لمػػػتعمـ عبػػػر 
نيػ, الحديثػػ, كلػذلؾ هػػـ مت ػاعميف مػػع البرنػامج أكثػر مػػف المدرسػيفد أمػػا المحػكر الثػػاني الكسػائط اًللكترك 

فػػي تكجػػد فػػركؽ بػػيف كج تػػي نظػػر الطمبػػ, كالمدرسػػيف حيػػث أن ػػـ أجمعػػكا عمػػى عػػدـ ك ايػػ, التج يػػزات 
بػيف أراء  0.05اليزم,د كػذلؾ المحػكر الثالػث بينػت النتػائج أف هنػاؾ فػرؽ معنػكم عنػد مسػتكل الدًللػ, 

طػػيب كأراء المعممػػكفد ككانػػت أراء الطػػيب أكثػػر ايجابيػػ, مقارنػػ, بػػالمعمميفد كهػػذ  النتيجػػ, تبػػيف أف ال
 .ميـ المدمج في الكمي, حقؽ أهداف التع
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عظػػـ السػػمؾ فػػي تنميػػ, الم ػػاهيـ العمميػػ,  إسػػتراتيجي,هػػدفت هػػذ  الدراسػػ, إلػػى معرفػػ, أثػػر تكظيػػؼ 

كم ارات الت كير النارد في عمـك الحح, كالبيئ, لدل طيب الحؼ العاشر ااساسيد كرد اتبػع الباحػث 
كحػ ي )تحميػؿ المحتػكم( كالمػن ج شػب  التجريبػيد حيػث تػـ تطبيػؽ في هذ  الدراس, المن جػيف المػن ج ال
فػػػي مدرسػػػ, كمػػػاؿ  العاشػػػر ااساسػػي( طالبػػػان مػػػف طػػيب الحػػػؼ 70الدراسػػ, عمػػػى عينػػػ, رحػػدي  مػػػف )

ناحػػػر الثانكيػػػ, لمبنػػػيف بمدينػػػ, لػػػاف يػػػكنسد حيػػػث تػػػـ تقسػػػيـ عينػػػ, الدراسػػػ, إلػػػى مجمػػػكعتيفد مجمكعػػػ, 
( طالبػػاند كرػػد أسػػ رت 35د كمجمكعػػ, ضػػابط, بمػػغ عػػدد أفرادهػػا)( طالبػػان 35تجريبيػػ, بمػػغ عػػدد أفرادهػػا )

( بػػيف متكسػػطي درجػػات α ≤ 0.05النتػػائج عػػف كجػػكد فػػركؽ ذات دًللػػ, إححػػائي, عنػػد مسػػتكم دًللػػ, )
الم ػاهيـ  لتبػارالطيب في المجمكع, الضابط, كأرػران ـ فػي المجمكعػ, التجريبيػ, فػي القيػاس البعػدم ًل

ككجػػكد فػػركؽ ذات دًللػػ, إححػػائي, عنػػد  دئػػ, لحػػالم المجمكعػػ, التجريبيػػ,البيالعمميػ, فػػي عمػػـك الحػػح, ك 
( بػػػػيف متكسػػػػطي درجػػػػات الطػػػػيب فػػػػي المجمكعػػػػ, الضػػػػابط, كأرػػػػران ـ فػػػػي α ≤ 0.05مسػػػػتكم دًللػػػػ, )

م ارات الت كير النارػد فػي عمػـك الحػح, كالبيئػ, لحػالم  لتبارالمجمكع, التجريبي, في القياس البعدم ًل
 المجمكع, التجريبي,.

 (2013اسقنوش  )راي  أنقوي يدي و د .6
هػػدفت الدراسػػ, إلػػى بيػػاف أثػػر اسػػتلداـ إسػػتراتيجي, حػػؿ المشػػكيت بػػاارراف فػػي اكتسػػاب الم ػػاهيـ 
الكراثي,د كتعديؿ التحكرات البديمػ, في ػا لػدل طالبػات الحػؼ الثػاني عشػر بسػمطن, عمػاف تككنػت عينػ, 

التيػػارهف مػػف مدرسػػتيف مػػف مػػدارس  ( طالبػػ, مػػف طالبػػات الحػػؼ الثػػاني عشػػر تػػـ155الدراسػػ, مػػف )
( 80التعميـ ما بعد ااساسػي بسػمطن, عمػافد كرسػمت العينػ, إلػى مجمػكعتيف: تجريبيػ, كعػدد طالبات ػا )

( طالبػػ,د كتػػـ إعػػداد دليػػؿ لتػػدريس المجمكعػػ, التجريبيػػ, باسػػتلداـ 75طالبػػ,د كضػػابط, كعػػدد طالبات ػػا )
م ػػاهيـ الكراثيػػ,د كأظ ػػرت النتػػائج كجػػكد فػػركؽ ذات فػػي ال التبػػارإسػػتراتيجي, حػػؿ المشػػكيت بػػااررافد ك 

دًللػػػػ, إححػػػػائي, بػػػػيف المتكسػػػػطات الحسػػػػابي, لممجمكعػػػػ, التجريبيػػػػ, كالمتكسػػػػطات الحسػػػػابي, لممجمكعػػػػ, 
الضابط, في اكتساب الم اهيـ الكراثي, لحػالم طالبػات المجمكعػ, التجريبيػ,. كمػا أظ ػرت النتػائج تػدني 

اثيػػ, لػػدل طالبػػات المجمكعػػ, التجريبيػػ,د مقارنػػ, بطالبػػات المجمكعػػ, التحػػكرات البديمػػ, فػػي الم ػػاهيـ الكر 
 الضابط,.
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فاعميػػ, إسػتراتيجي, شػكؿ البيػت الػدائرم فػي تنميػ, الم ػػاهيـ  هػدفت هػذ  الدراسػ, إلػي التعػرؼ عمػى

ثػ, رائمػػ, العمميػ, كم ػارات الت كيػر المنظػكمي فػي العمػـك الحياتيػػ,د كلتحقيػؽ غػرض الدراسػ, أعػدت الباح
( طالبػ, 68الت كيػر المنظػكمي كتككنػت العينػ, مػف ) التبػارلمم ػاهيـ العمميػ, ك  التبػاربالم اهيـ العممي, ك 

مف طالبات الحؼ الحادم عشر بمدرسػ, بشػير الػريس الثانكيػ, لمبنػات كتػـ تقسػيـ العينػ, إلػي مجمكعػ, 
جريبػي تحػميـ ربمػي بعػدم ( طالبػ, كاسػتلدمت المػن ج الت36( طالب, كمجمكعػ, تجريبيػ, )32ضابط, )

لمجػػػكعتيف كالمػػػن ج الكحػػػ ي كأظ ػػػرت النتػػػائج كجػػػكد فػػػركؽ ذات دًللػػػ, إححػػػائي, عنػػػد مسػػػتكم دًللػػػ,  
(0.05 ≥ α ,بيف متكسطي درجات المجمكع, التجريبي ) الم اهيـ العممي,. التبارالضابط, في ك 
 (2012)وأنقوي يدي دراي  اسحضرني  .8

مسػػػتكل الت كيػػػر المنطقػػػي لػػػدل طمبػػػ, الحػػػؼ الثػػػاني عشػػػر فػػػي  هػػػدفت هػػػذ  الدراسػػػ, إلػػػى تعػػػرؼ
محافظػػ, الدالميػػ, بسػػمطن, عمػػاف كعيرتػػ  بمسػػتكل ف م ػػـ لمم ػػاهيـ الكراثيػػ,. تككنػػت عينػػ, الدراسػػ, مػػف 

( طالبػػػا كطالبػػػ, فػػػي مجمكعػػػ, مػػػف المػػػدارس التابعػػػ, لممديريػػػ, العامػػػ, لمتربيػػػ, كالتعمػػػيـ بمحافظػػػ, 362)
الم ػاهيـ  التبػارالت كير المنطقػيد ك  التباريف هما: , الدراس,د تـ إعداد أداتالدالمي,د كلإلجاب, عف أسئم

تكحمت الدراس, إلى تدني مستكل طمب, الحؼ الثاني عشر في محافظ, الدالمي, بسػمطن, الكراثي,د كرد 
, عماف في الت كير المنطقي كف م ـ لمم اهيـ الكراثي,د باإلضاف, إلى كجكد عير, ارتباطي, منل ض, دال

بػػيف مسػػتكل الت كيػػر المنطقػػي كمسػػتكل ف ػػـ طمبػػ, الحػػؼ  (α=0.01) اححػػائيا عنػػد مسػػتكل الدًللػػ,
الثػاني عشػػر لمم ػػاهيـ الكراثيػػ,. كمػػا أكضػحت النتػػائج كجػػكد فػػركؽ دالػػ, إححػائيا فػػي مسػػتكل ف ػػـ طمبػػ, 

 بػػيف متكسػػطات درجػػات ـ فػػي (α=0.01) الحػػؼ الثػػاني عشػػر لمم ػػاهيـ الكراثيػػ, عنػػد مسػػتكل الدًللػػ,
كفػػي الت اعػػؿ بين مػػا لحػػالم الطالبػػات  نسػػب, لمتغيػػر النػػكع لحػػالم اإلنػػاثدالم ػػاهيـ الكراثيػػ, بال التبػػار

أكحػػػت الدراسػػػ, بضػػػركرة اًلهتمػػػاـ بػػػالت كير المنطقػػػي كف ػػػـ الم ػػػاهيـ الكراثيػػػ, ك  دذكات الت كيػػػر المجػػػرد
 .نكلكجيا الحديث,كاستيعاب ا كذلؾ عف طريؽ استلداـ استراتيجيات تدريسي, حديث,د كتكظيؼ التك

 (2012دراي  اسش يع وعييري ) .9
هدفت هذ  الدراس, إلى معرف, مدل اكتساب طػيب المرحمػ, الثانكيػ, فػي مدينػ, الريػاض لمم ػاهيـ 

كدلػت النتػائج  .( طالبػا186تححػيمي عمػى عينػ, عشػكائي, بمغػت ) التبارحيث طبؽ  لمكراث,دااساسي, 
(. لكركمكسػكماتد المعمكمػات الكراثيػ,اد DNAالجينػاتد ثيػ, )حكرات لاطئ, لمم اهيـ الكراعمى كجكد ت

كمػػػا بينػػػت النتػػػائج محدكديػػػ, اافكػػػار الرئيسػػػ, لػػػدل الطػػػيب المتعمقػػػ, بالعمميػػػات ك التركيػػػب كالكظي ػػػ, 
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كمكارع ػػا فػػي جسػػـ الكػػائف الحػػيد كعػػدـ المقػػدرة عمػػى الػػربط بػػيف م ػػاهيـ الكركمكسػػكمات ك المعمكمػػات 
  .ترابط, كمتكامم, في ملتمؼ الكائنات الحي,الكراثي, كتراكيب حيكي, م

 ( 2012دراي  عرا  ) .10
فػػي اكتسػػاب الم ػػاهيـ م ػػارات K.W.L إسػػتراتيجي,هػػدفت هػػذ  الدراسػػ, إلػػى معرفػػ, أثػػر اسػػتلداـ 

الت كير الناردد كلتحقيؽ غرض الدراس, تـ إعداد رائم, بالم اهيـ العممي,د كرائمػ, بم ػارات الت كيػر النارػد 
لم ػػارات الت كيػػر النارػػد كرػػد اتبعػػت الباحثػػ, المػػن ج التجريبػػيد  التبػػاريـ العمميػػ,  كػػذلؾ لمم ػػاه التبػػارك 

( طالبػػ, مػػف طالبػػات الحػػؼ السػػابع فػػي مدرسػػ, 97حيػػث تػػـ تطبيػػؽ الدراسػػ, عمػػى عينػػ, رحػػدي  مػػف )
عيمبكف ااساسي, المشترك, بمدين, لاف يكنسد حيث تـ تقسيـ عينػ, الدراسػ, إلػى مجمػكعتيفد مجمكعػ, 

( طالب, د كأظ رت النتائج 49( طالب, كمجمكع, ضابط, بمغ عدد أفرادها )48بي, بمغ عدد أفرادها)تجري
( بػػػيف متكسػػػطات درجػػػات طالبػػػات α ≤ 0.05كجػػػكد فػػػركؽ ذات دًللػػػ, إححػػػائي, عنػػػد مسػػػتكل دًللػػػ, )

م ػػارات الم ػػاهيـ العمميػػ, لحػػالم المجمكعػػ,  التبػػارالمجمكعػػ, التجريبيػػ, عػػف المجمكعػػ, الضػػابط, فػػي 
 التجريبي,.

 (2011دراي  ن ض  ) .11
هدفت هذ  الدراس, إلى معرف, أثر ملططات التعارض المعرفي في تنمي, الم اهيـ كم ػارات حػؿ 

د كلإلجابػػ, عمػػى أسػػئم, الدراسػػ, رامػػت الباحثػػ, العاشػػر ااساسػػيالمسػػأل, الكراثيػػ, لػػدل طالبػػات الحػػؼ 
كحػػدة اللامسػػ, )الكراثػػ,( مػػف كتػػاب العمػػـك بإعػػداد رائمػػ, م ػػارات حػػؿ المسػػأل, الكراثيػػ, كتحميػػؿ محتػػكل ال

الجزء الثاني لتحديد رائم, الم اهيـ العممي, المػراد تنميت ػاد كاسػتلدمت – العاشر ااساسيالعام, لمحؼ 
( 95الباحث, في هذ  الدراس, المن ج التجريبيد حيث تـ تطبيؽ الدراس, عمى عينػ, رحػدي, مككنػ, مػف )

فػػي مدرسػػ, آمنػػ, بنػػت كهػػب الثانكيػػ, لمبنػػات بمدينػػ, رفػػم  اسػػيالعاشػػر ااسطالبػػ, مػػف طالبػػات الحػػؼ 
( طالبػػػ, كاالػػػرل 46بحيػػػث تػػػـ تكزيػػػع عينػػػ, الدراسػػػ, عمػػػى مجمػػػكعتيف إحػػػداهما تجريبيػػػ, بمػػػغ عػػػددها )

كأظ ػرت نتػائج الدراسػ, فاعميػ, الملططػات بمعنػى أنػ  تكجػد فػركؽ  ( طالبػ,.49ضابط, كيبمغ عددها )
(  بػػػػيف متكسػػػػطي درجػػػػات طالبػػػػات المجمكعػػػػ, α ≤ 0.05لػػػػ, )ذات دًللػػػػ, إححػػػػائي, عنػػػػد مسػػػػتكم دًل
م ػػاهيـ الكراثػػ, تعػػزل ًلسػػتلداـ طريقػػ, التػػدريس كمػػا كتكجػػد  التبػػارالتجريبيػػ, كالمجمكعػػ, الضػػابط, فػػي 

فركؽ ذات دًلل, بيف متكسطي درجات طالبػات المجمكعػ, التجريبيػ, كالمجمكعػ, الضػابط, عنػد مسػتكم 
 ارات حؿ المسأل, الكراثي, تعزل ًلستلداـ طريق, التدريس.م  التبار(  في α ≤ 0.05دًلل,  )
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 (2008) دراي  اسلواسدة .12
أثػػر نمػػكذج تعميمػػي بالتشػػبي اتد "النمػػكذج اإليضػػاحي القػػائـ عمػػى  بيػػافهػػدفت هػػذ  الدراسػػ, إلػػى 

ثنائيػ, اابعػاد" فػي تححػيؿ طالبػات الحػؼ ااكؿ الثػانكم العممػي فػي مػادة  -الرسكـ التلطيطي, الثابت,
طالبػ,  54اث, الجزئي,د مقارن, بالطريق, التقميدي, في تدريس ااحياء. حيث تككنت عين, الدراس, مف الكر 

مف شعبتيف لمحؼ ااكؿ الثانكم العممي في إحدل المدارس الثانكي, لإلناث في مدين, الم رؽد ككزعت 
( طالبػػػاند 28ابط,)( طالبػػػان كالمجمكعػػػ, الضػػػ26هاتػػػاف الشػػػعبتاف عشػػػكائيا لتشػػػكيؿ المجمكعػػػ, التجريبيػػػ,)

أشارت نتائج الدراس, إلى كجكد فركؽ دال, إححائيا في تححيؿ طالبػات الحػؼ ااكؿ الثػانكم العممػي 
فػػي الجزيئيػػ, تعػػزل لطريقػػ, التػػدريس بػػالنمكذج اإليضػػاحيد لحػػالم الطالبػػات المػػكاتي درسػػف باسػػتلداـ 

ححػػيؿ طالبػػات الحػػؼ ااكؿ النمػػكذج اإليضػػاحي. كمػػا بينػػت النتػػائج كجػػكد فػػركؽ دالػػ, إححػػائيا فػػي ت
الثػػانكم العممػػي فػػي الكراثػػ, الجزئيػػ, تعػػزل لمت كيػػر الشػػكمي المحسػػكسد لحػػالم الطالبػػات ذكات الت كيػػر 
المجػػرد. كبينػػت النتػػائج كػػذلؾ عػػدـ كجػػكد أثػػر ذم دًللػػ, إححػػائي, فػػي تححػػيؿ طالبػػات الحػػؼ ااكؿ 

التػػػدريس كالت كيػػػر الشػػػكمي. كلمحػػػت الثػػػانكم العممػػػي فػػػي الكراثػػػ, الجزيئيػػػ, يعػػػزل لمت اعػػػؿ بػػػيف طريقػػػ, 
 الدراس, إلى عدد مف التكحيات في ضكء النتائج.

 (2008دراي  اسق ق )  .13
هدفت هذ  الدراس, إلى معرف, أثر برنػامج محكسػب باسػتلداـ المػدلؿ المنظػكمي لتنميػ, الم ػاهيـ 

تحميػػؿ الكحػػدة العمميػػ, كاًلحت ػػاظ ب ػػا لػػدل طمبػػ, الحػػؼ العاشػػر ااساسػػي. لتحقيػػؽ أهػػداؼ الدراسػػ, تػػـ 
عداد اادكات. كاسػتلدـ المػن ج التجريبػيد حيػث تػـ تجريػب البرنػامج  الدراسي, لتحديد الم اهيـ العممي, كا 

( طالبػػان كطالبػػ, مػػف طمبػػ, الحػػؼ العاشػػر ااساسػػي فػػي ملػػيـ 140عمػػى عينػػ, الدراسػػ, المككنػػ, مػػف )
( طالبػان كطالبػ, 70بيػ, مػف )البريج في المنطق, الكسطى مف رطاع غزة. حيث تككنػت المجمكعػ, التجري

( طالبان كطالب,. كتـ بناء برنامج محكسب. كأظ رت نتائج الدراس, فاعمي, 70كالمجمكع, الضابط, مف )
البرنامج المحكسب كدكر  في تنمي, الم اهيـ العممي, كاًلحت اظ ب ػا لػدل طمبػ, الحػؼ العاشػر ااساسػي 

فػػػركؽ ذات دًللػػػ, إححػػػائي, بػػػيف درجػػػات طمبػػػ,  مػػػف لػػػيؿ تكحػػػؿ الدراسػػػ, إلػػػى النتػػػائج التاليػػػ,: تكجػػػد
البعدم تعزل ًلستلداـ البرنامج المحكسب. كأيضا ًل تكجد  لتبارالمجمكع, التجريبي, كالضابط, في اًل

 المؤجؿ تعزل لمجنس. لتبارفركؽ ذات دًلل, إححائي, بيف درجات طمب, المجمكع, التجريبي, لي
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 (2010دراي   قر ) .14
دكرة الػػتعمـ فػػكؽ المعرفيػػ, فػػي تنميػػ, الم ػػاهيـ  إسػػتراتيجي,أثػػر تكظيػػؼ  هػػدفت الدارسػػ, إلػػى معرفػػ,

كلتحقيػؽ أهػداؼ هػذ  الدراسػ, رػاـ  يكم ارات الت كير البحرم بالعمكـ لدل طمب, الحؼ العاشر ااساسػ
الباحث بتحميؿ الكحدة السادس, )مدلؿ إلى الكيمياء العضكي,(د لتحديد الم اهيـ العممي, ككذلؾ م ػارات 

عػػداد اادكات اليزمػػ, لمدراسػػ,د كمػػا اسػػتلدـ الباحػػث المػػن ج التجريبػػيد كتػػـ تجريػػب الت كيػػ ر البحػػرم كا 
ؼ العاشػر ااساسػيد حيػث ( طالبػان مػف طػيب الحػ90كنػ,  مػف )عمى عينػ, الدراسػ, المك ستراتيجي,اإل

عداد دليػؿ ( طالباند كرد تـ إ45( طالباند كالمجمكع, الضابط, مف )45تككنت المجمكع, التجريبي, مف )
دكرة التعمـ فكؽ المعرفي, المػراد تطبيق ػا عمػى عينػ, الدراسػ,د كتػـ تطبيػؽ كػؿ مػف  ستراتيجي,معمـ كفقان إل

يف عمػػػى الطػػػيب تطبيقػػػان ربميػػػان كبعػػػديان عمػػػى كػػػٍؿ مػػػف المجمػػػكعتيف الضػػػابط, كالتجريبيػػػ,د كرػػػد لتبػػػار اًل
متكسط درجات الطيب في المجمكعػ, أظ رت الدراس, النتائج أن  يكجد فركؽ ذات دًلل, إححائي, بيف 
م ػارات  التبػارالم ػاهيـ العمميػ, ك  التبارالتجريبي, كمتكسط درجات أرران ـ في المجمكع, الضابط, في 

 الت كير البحرم لحالم المجمكع, التجريبي,.
 (2007دراي  صواسح  وق   ل سد ) .15

تعمػـ الم ػاهيـ لػدل طمبػ,  هدفت هذ  الدراس, إلى تقحي أثر النمػك المعرفػي كطريقػ, التػدريس فػي
مػػف  ( طالبػػان 70الحػػؼ العاشػػر ااساسػػي كاتبػػع الباحثػػاف المػػن ج التجريبػػي كتككنػػت عينػػ, الدراسػػ, مػػف )

تػػػػـ التيػػػػارهـ بطريقػػػػ, عشػػػػكائي, بحيػػػػث رسػػػػمت عينػػػػ, الدراسػػػػ, إلػػػػى  العاشػػػػر ااساسػػػػيطػػػػيب الحػػػػؼ 
ااشػكاؿ المتضػػمن,  التبػار ضػابط, (د كلتحقيػػؽ أهػداؼ الدراسػ, أعػد الباحثػػاف –مجمػكعتيف ) تجريبيػ, 

تعمػػـ الم ػػاهيـ كأظ ػػرت نتػػائج الدراسػػ, كجػػكد فػػركؽ ذات دًللػػ, إححػػائي, بػػيف مجمكعػػات تعمػػـ  التبػػارك 
تعمػـ الم ػاهيـ تعػزل إلػى الػنمط المعرفػي لحػالم اًلسػتقيؿ عػف المجػاؿ كمػا تكجػد  التبػارالدراس, عمى 

تعمػػـ الم ػػاهيـ تعػػزل عمػػى الت اعػػؿ بػػيف  رالتبػػافػػركؽ دالػػ, إححػػائيا بػػيف مجمكعػػات تعمػػـ الدراسػػ, عمػػى 
 النمط المعرفي كطريق, التدريس .

 (2003) أحنددراي   .16
ي ػػدؼ البحػػث الحػػالي الػػى تعػػرؼ اثػػر أنمػػكذجيف مػػف دكرة الػػتعمـ لتػػدريس الم ػػاهيـ اًلحيائيػػ, فػػي 
التححيؿ كالميكؿ العممي, لطيب الحؼ الثاني المتكسطد كارتحر البحث الحػالي عمػى طػيب الحػؼ 
الثاني المتكسط في المدراس المتكسط, الن اريػ, التابعػ, الػى المديريػ, العامػ, لتربيػ, الرحػاف, ااكلػى فػي 
بغػػػدادد كبال حػػػكؿ السػػػبع, ااَكؿ مػػػف كتػػػاب )عمػػػـ ااحيػػػاء( المقػػػرر لمحػػػؼ الثػػػاني المتكسػػػط. اسػػػتلدـ 
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عبتيف عشػػكائيان مػػف التيػػار شػػ البعػػدم. تػػـ لتبػػارالباحػػث التحػػميـ التجريبػػي ذا الضػػبط الجزئػػي كذا اًل
( 80بمػػغ عػػدد طػػيب العينػػ, ) شػعب الحػػؼ الثػػاني المتكسػػط فػػي متكسػػط, عمػػر بػػف عبػػدالعزيز لمبنػػيفد

طالبػػان رسػػمت إلػػى عينػػ, ضػػابط, كتجريبيػػ, بالتسػػاكم. كب ػػدؼ ريػػاس تححػػيؿ المجمػػكعتيف التجػػريبيتيف 
لمميكؿ العممي,د كأظ رت نتائج  تححيمي كمقياسان  التبارااكلى ك الثاني, بعد اًلنت اء مف التجرب,د أعد 

التجربػػ, ت ػػكؽ طػػيب المجمكعػػ, التجريبيػػ, الثانيػػ, التػػي درسػػت بػػأنمكذج دكرة الػػتعمـ ذم لمػػس المراحػػؿ 
عمػػى طػػيب المجمكعػػ, التجريبيػػػ, ااكلػػى التػػي درسػػت بػػػأنمكذج دكرة الػػتعمـ ذم ثػػيث المراحػػؿ بدًللػػػ, 

 د ك بذلؾ رفضت ال رضيتاف الح ريتاف.معنكي, في كؿ مف التححيؿ الدراسي ك الميكؿ العممي,
 (2001دراي  اسف سح ) .17

تدريسي, تجمع ما بيف التعمـ التعػاكني كالػتعمـ اإلتقػاني تسػمى  إستراتيجي,است دؼ البحث تحميـ 
د كمػػف ثػػـ استقحػػاء فاعميت ػػا فػػي تنميػػ, تححػػيؿ طالبػػات الحػػؼ اني"الػػتعمـ التعػػاكني اإلتقػػ إسػػتراتيجي,"

ريػاض فػي كحػدة اللميػ, كالكراثػػ, المقػررة فػي مػادة ااحيػاء كاتجاهػات ف نحػك هػػذ  ااكؿ الثػانكم بمدينػ, ال
الكحػػػدةد كبحػػػكرة أكثػػػر تحديػػػداند كلقػػػد اسػػػتلدـ فػػػي هػػػذا البحػػػث التحػػػميـ التجريبػػػي المعػػػركؼ بتحػػػميـ 
القيػػاس القبمػػي كالبعػػدم لممجمكعػػ, الضػػابط, غيػػر المتكافئػػ,د كرػػد تػػـ التيػػار أربعػػ, فحػػكؿ مػػف فحػػكؿ 

ااكؿ الثػػانكم بالثانكيػػ, العاشػػرة بمدينػػ, الريػػاض بطريقػػ, عشػػكائي,د حيػػث مثػػؿ فحػػيف  طالبػػات الحػػؼ
( طالبػػػػ,د كال حػػػػيف اآللػػػػراف المجمكعػػػػ, الضػػػػابط, كعػػػػدد 68المجمكعػػػػ, التجريبيػػػػ, كعػػػػدد طالبات ػػػػا ) 

تححيمي ربمي كبعدمد كمقياس اًلتجا  نحك  التبار( طالب, كتككنت أدكات الدراس, مف  62طالبات ا ) 
%( مػػػف طالبػػػات المجمكعػػػ, التجريبيػػػ, 60ة اللميػػػ, كالكراثػػػ,د كرػػػد بينػػػت النتػػػائج مػػػا يمػػػي: كحػػػؿ )كحػػػد

المجمكعػػػ, الضػػػابط, لمسػػػتكل %( مػػػف طالبػػػات 10%( بينمػػػا كحػػػؿ )80لمسػػػتكل اإلتقػػػاف المحػػػدد بػػػػ )
ككجكد فركؽ ذات دًلل, إححائي, بيف المجمكعتيف التجريبي, كالضابط, في التححيؿ الدراسػي اإلتقافد 

عادة الحياغ, كالح ظا رد كانت هذ  ال ركؽ لحالم المجمكع, د ك لكمي كعند مستكل المقارن, كالت سير كا 
 التجريبي,. 

 (1996) يتوال  واسق  دراي  ز  .18
هػػدفت هػػذ  الدراسػػ, إلػػى بيػػاف فاعميػػ, البرنػػامج التعميمػػي فػػي تنميػػ, ااداء المعرفػػي فػػي مكاضػػػع 

لداـ الحاسػػكب لػػدل عينػػ, مػػف طػػيب الثانكيػػ, العامػػ, فػػي الكراثػػ, كالت كيػػر المنطقػػي كاًلتجػػا  عنػػد اسػػت
( طالبػ, 20( طالبػػنا كطالبػ, من ػا )42جم كري, محر العربي,. كرػد أجريػت الدراسػ, عمػى عينػ, عػددها )

( طالبنػػػا مػػػف مدرسػػػػ, حسػػػني مبػػػػارؾ التابعػػػ, لمحافظػػػػ, 22بمدرسػػػ, ادكػػػك التابعػػػػ, لمحافظػػػ, البحيػػػػرة ك )
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بػ,. كرػد اسػتلدمت عينػ, الدراسػ, الحاسػكب فػي التعػرؼ عمػى مسػائؿ اإلسكندري,د ككانت أعمػارهـ متقار 
ا بأف العين, لػـ يسػبؽ ل ػا ممارسػ, الحاسػكب مػف ربػؿ. كعنػد   إجػراءتتعمؽ بالكراث, كالت كير المنطقي عممن

الدراسػػ,د تكحػػؿ الباحثػػاف إلػػى كجػػكد فػػركؽ ذات دًللػػ, إححػػائي, بػػيف درجػػات القيػػاس القبمػػي كالبعػػدم 
بعدم بالنسب, إلى ااداء المعرفي كالت كيػر المنطقػي كاًلتجػا  اإليجػابي نحػك اسػتلداـ ال لتبارلحالم اًل
 الحاسكب.

 اسنت ن   ق سنف هي  اسدراي ت اسي ق  عنى  است  يب
 نال حيث االهداف :أوالً 

هػػدفت جميػػع الدراسػػات السػػابق, إلػػى تنميػػ, الم ػػاهيـ العمميػػ, كالبيكلكجيػػ, كالكراثيػػ, كتت ػػؽ الدراسػػ, 
مع جميع الدراسات السابق, في هذا ال دؼد ككاف تركيزها عمى متغيرات الجنس كالمستكل مثؿ( الحالي, 

(د تناكلت بعض الدرسات بناء برامج لتنمي, الم اهيـ ااحيائي, مثؿ دراس, زيتكف 2005كدراس, بركات )
(د 2003( كدراسػػ, محمػػد )2008( كدراسػػ, البابػػا)2015( كدراسػػ, الربيعػػي كآلػػركف )2015كالكبسػي )

كرد استندت معظـ هذ  الدراسات السابق, إلى بياف أثػر تكظيػؼ اسػتراتيجيات كطرائػؽ كأسػاليب تدريسػي, 
ملتم ػػػ, لتنميػػػ, الم ػػػػاهيـ العمميػػػ, كف ػػػـ كاكتسػػػػاب الم ػػػاهيـ الكراثيػػػ, مثػػػػؿ دراسػػػ, أمبكسػػػعيدم كالبمكشػػػػي 

سػػػػػ, ماضػػػػػي ( كدرا2012( كدراسػػػػػ, عػػػػػراـ )2013( كدراسػػػػػ, م نػػػػػا )2013( كدراسػػػػػ, ااغػػػػػا )2013)
(2011.) 

 : نال حيث اس ي   :  ث  ي ً 
معظـ الدراسات التارت عين, الدراس, مف الطيب كطالبا المدارس مثػؿ دراسػ, كػي مػف : زيتػكف 

(د 2015(د كدراسػػػ, الحضػػػرمي, كأمبكسػػػعيدم )2015(د كدراسػػػ, الربيعػػػي كآلػػػركف )2015كالكبسػػػي )
 (د... إلخ .2012(د كدراس, عراـ)2013(د كدراس, أمبكسعيدم كالبمكشي )2013كدراس, اآلغا )

كتت ؽ الدارس, الحالي, مع الدارسات السابق, التي كانت عين, الدراس, تتككف مػف طػيب المػدارس 
( كدراس, 2011(د دراس, ماضي )2013كلحكحا طيب الحؼ العشر ااساسي مثؿ دراس, اآلغا )

 (.2007حكالح, كبني لالد )
 :: نال حيث اسن هج اسنيتلد ث سث ً 

( كدراسػػػ, م نػػػا 2013المػػػن ج التجريبػػػي كالكحػػػ ي كدراسػػػ, اآلغػػػا )اسػػػتلدمت الدراسػػػات السػػػابق, 
( 2011( كدراسػػػ, ماضػػػي )2012شػػػب  تجريبػػػي مثػػػؿ دراسػػػ, عػػػراـ )المػػػن ج اسػػػتلدمت كمػػػا ( 2013)
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( كدراسػػػ, ال ػػػالم 2007( كدراسػػػ, حػػػكالح, كبنػػػي لالػػػد )2008( كدراسػػػ, البابػػػا )2010كدراسػػػ, جبػػػر )
 .التجريبي شب  ق, التي استلدمت المن ج ؽ الدراس, الحالي, مع الدارسات السابكتت (.2001)

 أو   االتف ل قيال اسدراي ت اسح سي  واسدراي ت اسي ق  : راق ً :
اتبعػت معظػـ الدراسػات ك د الم اهيـلي, مع بعض الدراسات السابق, في  تنميػ,ات قت الدراسات الحا

الدراسػات كات قػت مػع  الطريقػ, التقميديػ,د  سػتراتيجي, المسػتلدم, مػعالتجريبػي لمقارنػ, اإل السػابق, المػن ج
الدارسػػػ, الحاليػػػ, مػػػع  تت قػػػاك  (2013مثػػػؿ دراسػػػ, اآلغػػػا) المػػػن ج التجريبػػػي التػػػي تناكلػػػت المػػػن ج شػػػب 

الدارسات السابق, التي كانت عين, الدراس, تتككف مف طيب المدارس كلحكحا طيب الحؼ العشػر 
 (.2007( كدراس, حكالح, كبني لالد )2011(د دراس, ماضي )2013ا )ااساسي مثؿ دراس, اآلغ
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 سنحور اسث سثا
 استفرير استمنن  اسي ق   است  ت  وست اسدراي ت

 (2013دراي  اس   ر ) .1
)فكػػرد زاكجد شػػارؾ( فػػي تنميػػ, التححػػيؿ   إسػػتراتيجي,هػػدفت الدراسػػ, لمتعػػرؼ عمػػى أثػػر تكظيػػؼ 

دل طالبات التاسع ااساسي بمحافظ, لاف يكنس. كلتحقيؽ هدؼ الدراس,د كالت كير التأممي في الجبر ل
اتبعػػػت الباحثػػػ, المػػػن ج التجريبػػػي الػػػذم تضػػػمف التيػػػار التحػػػميـ التجريبػػػي ذم المجمػػػكعتيف التجريبيػػػ, 

)فكػػرد زاكجد شػػارؾ(د فػػي حػػيف تػػدرس   إسػػتراتيجي,كالضػػابط, حيػػث تػػدرس المجمكعػػ, التجريبيػػ, كفػػؽ 
طريقػػ, اًلعتياديػػ,د كالتػػارت الباحثػػ, مدرسػػ, أحػػيـ الحػػرازيف اًلساسػػي, بالطريقػػ, المجمكعػػ, الضػػابط, بال

( طالبػػػ, 37( طالبػػػ, مقسػػػم, بالتسػػػاكم )74العشػػػكائي,د حيػػػث التيػػػر من ػػػا العينػػػ, كالتػػػي تككنػػػت مػػػف )
 لتبػػػػػار( طالبػػػػػ, كمجمكعػػػػػ, ضػػػػػابط,د كبنػػػػػاء أدكات الدراسػػػػػ, المتمثمػػػػػ, باًل37كمجمكعػػػػػ, تجريبيػػػػػ, ك )

كمػػف أهػػـ النتػػائج التػػي أسػػ رت عن ػػا الدراسػػ,د الت كيػػر التػػأممي مػػف إعػػداد الباحثػػ,د  رالتبػػاالتححػػيمي ك 
د فركؽ ذات دًلل, إححائي, عند مستكل دًلل, بيف متكسطات درجات طالبات المجمكع, التجريبي, ك كج

  لحالم المجمكع, التجريبي,دالت كير التأممي البعدم  التبارالتححيؿ  التباركالمجمكع, الضابط, في 
 (2013)وعي ش دراي  عش  .2

العقػػػكد فػػي تححػػػيؿ طالبػػػات الحػػؼ التاسػػػع فػػػي  إسػػػتراتيجي,أثػػر  بيػػػافهػػدفت هػػػذ  الدراسػػ, إلػػػى 
( طالبػ, مػػف 78الم ػاهيـ فػي مػادة العمػـك الحياتيػ, كالت كيػر التػأممي لػدي فد كتككنػت عينػ, الدراسػ, مػف )

سػيـ العينػ, إلػى مجمػكعتيف إحػداهما طالبات مدرس, إناث ملػيـ عمػاف التابعػ, لككالػ, الغػكثد كرػد تػـ تق
تجريبي, كاالرل ضابط,د كدرسػت المجمكعػ, التجريبيػ, كحػدة فػي اًلحيػاء باسػتلداـ اسػراتيجي, العقػكدد 
بينما درست المجمكع, الضابط, الكحػدة ن سػ ا بالطريقػ, اًلعتياديػ,. كتػـ ريػاس تححػيؿ عينػ, الدراسػ,د 

دراس,د كػذلؾ طبػؽ مقيػاس فػي الت كيػر التػأممي عمػى تححيمي ُأعد اغراض ال التبارمف ليؿ تطبيؽ 
جػكد فػركؽ ذات دًللػ, فرضػيات الدراسػ, كتكحػمت الدراسػ, إلػى ك  لتبػارعين, الدراس, كاسػتلدـ تحميػؿ ًل

متكسػػػط عيمػػػات طالبػػػات المجمكعػػػ, التجريبيػػػ, كمتكسػػػط عيمػػػات طالبػػػات المجمكعػػػ, اححػػػائي, بػػػيف 
 التححيمي كمقياس الت كير التأممي. لتباراًل الضابط, لحالم المجمكع, التجريبي, في كؿ مف
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 (2012دراي  عي ش وأقو عواد ) .3
التدريس التبادلي في تححيؿ طالبات الحؼ التاسع  إستراتيجي,أثر  بيافهدفت هذ  الدراس, إلى 

ااساسي في مادة ااحياء )كحدة الضبط كالتنظيـ( كتنمي, الت كير التأممي لدي ف. تككنػت عينػ, الدراسػ, 
( طالب, مف طالبات الحؼ التاسع في مدرس, إناث الطالبيػ, اإلعداديػ, التابعػ, لككالػ, الغػكثد 69مف )

التػػػدريس التبػػػادليد كضػػػابط,  إسػػػتراتيجي,كزعػػػت عشػػػكائيان عمػػػى مجمػػػكعتيف: تجريبيػػػ, درسػػػت باسػػػتلداـ 
طالبػات درست بالطريق, اًلعتيادي,د حيث تـ تطبيػؽ مقياسػي التححػيؿ الدراسػي كالت كيػر التػأممي عمػى 

المجمػػكعتيف ربميػػان كبعػػدياند كرػػد أظ ػػرت نتػػائج الدراسػػ, مػػا يمػػي: كجػػكد فػػركؽ ذات دًللػػ, إححػػائي, بػػيف 
التػػػدريس التبػػػادلي كطالبػػػات  سػػػتراتيجي,متكسػػػطات أداء طالبػػػات المجمكعػػػ, التجريبيػػػ, التػػػي تعرضػػػت إل

التححػيؿ الدراسػي  التبػارالمجمكع, الضابط, التي تعرضت لطريق, التػدريس اًلعتياديػ, عمػى كػؿ مػف 
فػػػي العمػػػكـ كمقيػػػاس الت كيػػػر التػػػأممي لحػػػالم طالبػػػات المجمكعػػػ, التجريبيػػػ,. كبنػػػاءن عمػػػى النتػػػائج التػػػي 

التدريس التبادلي في تدريس العمػـك كتعزيػز  إستراتيجي,تكحمت إلي ا الدراس,د أكحت الباحثتاف بتطبيؽ 
 دكر الطالب كتدريب المعمميف عمى تطبيق ا.

 (2013راي  اس ق دس  )د .4
هدفت هذ  الدراس, إلػى التعػرؼ عمػى أثػر تكظيػؼ ربعػات الت كيػر السػت فػي تػدريس العمػـك عمػى 
مسػػتكل التححػػيؿ كم ػػارات الت كيػػر التػػأممي لػػدل طالبػػات الحػػؼ العاشػػر بمحافظػػ, لػػانيكنس كتككنػػت 

دراسػػ, ( طالبػػ,د تػـ التيارهػا مػػف مدرسػ, عيمبػكف الثانكيػ, لمبنػػاتد كلغػرض هػذ  ال81عينػ, الدراسػ, مػف )
( طالبػ,د إحػداهما تمثػؿ 81رامت الباحث, بالتيار شعبتيف مػف شػعب الحػؼ العاشػر عشػكائيا كعػددها )

( طالبػػ, كاسػػتلدمت الباحثػػ, 40( طالبػػ, كاالػػرل ضػػابط, كعػػددها )40المجمكعػػ, التجريبيػػ, كعػػددها )
, القبميػػ, كالبعديػػ, كفقػػان لطبيعػػ, الدراسػػ, المػػن ج شػػب  التجريبػػي حيػػث رامػػت الباحثػػ, بتطبيػػؽ أدكات الدراسػػ

كجػػكد د د ككػػاف مػػف أهػػـ النتػػائج التػػي أسػػ رت عن ػػا الدراسػػ, -التجريبيػػ, كالضػػابط, -عمػى المجمػػكعتيف 
فػػػػركؽ ذات دًللػػػػ, إححػػػػائي, فػػػػي درجػػػػات التححػػػػيؿ لػػػػدل طالبػػػػات الحػػػػؼ العاشػػػػر فػػػػي المجمػػػػكعتيف 

ركؽ ذات دًللػػػػ, ككجػػػػكد فػػػػد البعػػػػدم لحػػػػالم المجمكعػػػػ, التجريبيػػػػ, لتبػػػػارالتجريبيػػػػ, كالضػػػػابط, فػػػػي اًل
إححػػػائي, فػػػي درجػػػات بعػػػد م ػػػارات الت كيػػػر التػػػػأممي لػػػدل طالبػػػات الحػػػؼ العاشػػػر فػػػي المجمػػػػكعتيف 

البعػدمد لحػالم المجمكعػ, التجريبيػ,. كأليػران يتحػؼ تكظيػؼ ربعػات  لتبػارالتجريبي, كالضابط, فػي اًل
م ارات الت كير التأممي في  كفقان لمعامؿ مربع إيتا في تنمي, 0.78الت كير الست ب عالي, كبيرة تزيد عف 

 تدرم مادة العمـك لدل طالبات الحؼ العاشر.
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 (2012دراي  اس دق  ) .5
التليػػؿ المكجػػ  فػػي تنميػػ, الم ػػاهيـ كم ػػارات  إسػػتراتيجي,هػػدفت الدراسػػ, التعػػرؼ فاعميػػ, تكظيػػؼ 

 المػػػن ج ,الباحثػػػ تكرػػػد اسػػػتلدمالت كيػػػر التػػػأممي فػػػي العمػػػـك لػػػدل طالبػػػات الحػػػؼ التاسػػػع ااساسػػػيد 
( طالب, مقسمتيف إلى مجمكعتيف: 77كتككنت العين, مف ) دتحميـ ربمي كبعدم لممجمكعتيفالتجريبيد 

مػػف طالبػػت الحػػؼ التاسػػع بمدرسػػ, الت ػػاح ااساسػػي, العميػػا تجريبيػػ,د كضػػابط, تػػـ التيارهمػػا عشػػكائياد 
لتالي,: دليؿ المعمـ في )ب( لمبنات التابع, لمديري, التربي, كالتعميـ شرؽ غزةد كرد أعدت أدكات الدراس, ا

م ػػارات الت كيػػر  التبػػارالم ػػاهيـ ك  التبػػارالتليػػؿ لمكحػػدة السػػابع, )النبػػات الزهػػرم كتركيبػػ ( ك  إسػػتراتيجي,
كمػػف أهػػـ النتػػائج التػػي تكحػػمت الدراسػػ, إلي ػػا أنػػ  تكجػػد فػػركؽ ذات دًللػػ, التػػأممي كأداة تحميػػؿ المحتػػكل 

البػات المجمكعػ, التجريبيػ, كالمجمكعػ, الضػابط, إححائي, عند مستكل دًللػ, بػيف متكسػطات درجػات ط
 ,تكجد عير, ارتباطيك , التجريبي,د م ارات الت كير التأممي لحالم المجمكع التبارالم اهيـ ك  التبارفي 

م ارات الت كير  التبارالم اهيـ العممي, ك  التباربيف متكسطات درجات طالبات المجمكع, التجريبي, في 
 التأممي.

 (2012)وقش رة  دراي  اس ي ين .6
هدفت الدراس, إلى الكشؼ عف أثر برنامج تدريبي عمى م ػارات الت كيػر النارػد فػي تنميػ, الت كيػر 

( طالبػػػ,د 80التػػػأممي لػػػدل طالبػػػات الحػػػؼ العاشػػػر ااساسػػػي فػػػي ااردف. تككنػػػت عينػػػ, الدراسػػػ, مػػػف )
عػػػ, التجريبيػػػ,د كرػػػاـ كالمكزعػػػ, عشػػػكائيان إلػػػى مجمػػػكعتيف متكػػػافئتيف همػػػا: المجمكعػػػ, الضػػػابط, كالمجمك 

الباحثاف بإعداد برنامج تدريبي عمى م ارات الت كير النارد كتطبيق  عمى المجمكع, التجريبي,د آما ُطّبػؽ 
مقياس الت كير التأممي الَقْبمي كالَبْعدم عمى المجمكعتيف. أظ رت النتائج كجكد أثر ذم دًلل, اححػائي, 

(α ≤0.05)  بي في تنمي, الت كير التأممي د كلحالم طالبات المجمكعػ, كأبعاد  ال رعي, لمبرنامج التدري
لمت اعؿ بيف البرنامج التدريبي كالمعدؿ الدراسي   ( α ≤ 0.05)التجريبي,د كلـ يظ ر أثر داؿ اححائيان 

مزيد مف الدراسػات لمتعػرؼ إلػى أثػر  إجراءفي تنمي, الت كير التأممي كأبعاد   ال رعي,د كأكحت الدراس, ب
 م ارات الت كير النارد في تنمي, أنماط ت كير ألرل. التدريب عمى

 (2011راي  اسح رث  )د .7
هدفت هذ  الدراس, إلى معرف, أثػر ااسػئم, السػابرة فػي تنميػ, الت كيػر التػأممي كالتححػيؿ الدراسػي 
فػػي مقػػرر العمػػـك لػػدل طالبػػات الحػػؼ ااكؿ المتكسػػط ااساسػػي فػػي مدينػػ, مكػػ, المكرمػػ, كاسػػتلدمت 

( 59ن ج التجريبػػي عمػػى عينػػ, رحػػدي, مػػف طالبػػات الحػػؼ ااكؿ المتكسػػط ككػػاف عػػددها )الباحثػػ, المػػ
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الت كيػػػر التػػأمميد كرػػػد كانػػػت  التبػػػارتححػػيمي ك  التبػػػارطالبػػ,د كأعػػػدت الباحثػػػ, أدكات الدراسػػ, التاليػػػ,: 
البعػػدم  لتبػػارالنتػػائج التػػي تكحػػمت إلي ػػا الباحثػػ, كجػػكد فػػركؽ دالػػ, إححػػائي, عنػػد متكسػػط درجػػات اًل

جمػػػكعتيف فػػػي التححػػػيؿ الدراسػػػي كمسػػػتكل م ػػػارات الت كيػػػر التػػػأممي لحػػػالم المجمكعػػػ, التجريبيػػػ,د لمم
 التبػػػارالتححػػػيمي كدرجػػػات ف فػػػي  لتبػػػارككجػػػكد عيرػػػ, دالػػػ, إححػػػائي, بػػػيف درجػػػات الطالبػػػات فػػػي اًل

 الت كير التأممي.
 (2011دراي  إقراهي  ) .8

حرم في تدريس العمـك عمػى التححػيؿ هدفت الدراس, إلى رياس اثر استلداـ شبكات الت كير الب
كتمنيػػػػ, م ػػػػارات الت كيػػػػر التػػػػأممي لػػػػدل طالبػػػػات الحػػػػؼ الثالػػػػث المتكسػػػػط بالمممكػػػػ, العربيػػػػ, السػػػػعكدي, 
كاستلداـ الباحث المن ج التجريبي ككانت عين, الدراس, طالبات الحػؼ الثالػث المتكسػط ككػاف عػددهف 

تححيمي كالثاني  التباريف ااكؿ التبار لباحث ( طالب, رسمكا لمجمكعتيف تجريبي, كضابط, كأعد ا72)
الت كيػػر التػػأمميد كرػػد كانػػت النتػػائج التػػي تكحػػؿ إلي ػػا الباحػػث كجػػكد فػػركؽ دالػػ, إححػػائي, عنػػد  التبػػار

البعدم لممجمكعتيف في التححيؿ الدراسي كمستكل م ػارات  لتبار( لمتكسط درجات اًل0.05مستكل )
يبي,د كهذا يشير إلى فاعمي, المعالج, التجريبي, فػي نمػك م ػارات الت كير التأممي لحالم المجمكع, التجر 

 الت كير التأممي المتمثم, في استلداـ شبكات الت كير البحرم.
 (2011دراي  األيت ذ ) .9

 المشػكيت التعميميػ, فػي التػأممي الت كير عمى القدرة مستكل عف الكشؼ إلى الدراس, هذ  هدفت
 ضػكء متغيػرات فػي ااساسػي, المرحمػ, فػي التعميميػ, لمم مػات  يػذهـتن عنػد العمػكـ معممي يكاج  ا التي
 عمى الدراس, هذ  إجراء كارتحر التعميمي,د كالمؤسس, العممي كالمؤهؿ التعميمي, كاللبرة الجنس مف كؿ

 الحػ كؼ فػي ااساسػي, العميػا المرحمػ, فػي الغػكث كككالػ, الحككمػ, مػدارس فػي العػامميف العمكـ معممي
 تػـ كلقػد .ـ 2009/2008لمعػاـ  ااكؿ الدراسػي ال حػؿ فػي غػزة بمحافظػات كالتاسػع كالثػامف السػابع
 (108) بمغت الدراس, مف مجتمع بسيط, عشكائي, عين, التيار فتـ التحميميد الكح ي المن ج استلداـ

 عمػى القػدرة مسػتكل أف إلػى الدراسػ, كتكحػمتد تقريبنػا (% 20 ) بنسػب, أم كالمعممػات المعممػيف مػف
 عنػد العمػكـ معممػك يكاج  ػا التػي التربكيػ, فػي المشػكيت التأمػؿ لػيؿ مػف ظ ػر الػذم التأممي الت كير
 دالػ, فػركؽ تكجػد ًل كأنػ  (% 70 )       المعػدؿ اًلفتراضػي عػف يقػؿ التعميميػ, لمم مػات تن يػذهـ
 أك الجػنس متغيػرات إلػى يرجػع المشػكيت هػذ  فػي التػأممي الت كيػر عمػى القػدرة مسػتكل فػي إححػائيا
 .ب ا يعممكف التي التعميمي, القدرة مستكل أك المؤسس, في العممي المؤهؿ
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 (2010دراي  أقو  حي ) .10
هدفت هػذ  الدراسػ, إلػى تحديػد م ػارات الت كيػر التػأممي الكاجػب تكفرهػا فػي محتػكل كتػاب التربيػ, 

يميػػػذ اإلسػػيمي, لمحػػػؼ العاشػػر ااساسػػػي كمػػػدل اكتسػػاب التيميػػػذ ل ػػا " ككػػػاف مجتمػػػع الدراسػػ, مػػػف ت
( طالبػػػػان كطالبػػػػ, مػػػػف طمبػػػػ, الحػػػػؼ العاشػػػػر 326الحػػػػؼ العاشػػػػر كرػػػػد اشػػػػتممت عينػػػػ, الدراسػػػػ, عمػػػػى )

كرػد ااساسيد بمدارس بإرميـ غرب غزة بمحافظػ, غػزةد كرػد اسػتلدـ الباحػث المػن ج الكحػ ي التحميمػي 
 كيػػر لقيػػاس مػػدل اكتسػػاب الطػػيب كالطالبػػات لم ػػارات الت التبػػار: اسػػتلدـ الباحػػث عػػدة أدكات كهػػي

 –التأممي كما استلدـ استبان, لجميع معممي كمعممات التربي, اإلسيمي, لمحؼ العاشر في رطاع غػزة 
 معممػػان كمعممػػ, لمحكػػـ عمػػى تضػػمف محتػػكل المن ػػاج 40فػػي مػػدارس إرمػػيـ غػػرب غػػزة حيػػث بمػػغ عػػددهـ 

بػػيف انػػ  تكجػػد %(. كمػػاف ت70.16كلقػػد كػػاف الػػكزف النسػػبي لممجمػػكع الكمػػي ) لم ػػارات الت كيػػر التػػأممي.
فركؽ ذات دًلل, إححائي, في مستكل م ارات الت كير التأممي في محتكل من اج التربي, اإلسيمي, لدل 

 طمب, الحؼ العاشر ااساسي تغزم لمجنس ككانت لحالم الطالبات.
 (2010دراي  اس طراوي ) .11

ميػػ, عمميػػات المتشػػاب ات فػػي تن إسػػتراتيجي,هػػدفت هػػذ  الدراسػػ, الػػى التعػػرؼ عمػػى أثػػر اسػػتلداـ 
العمػػـ كم ػػارات الت كيػػر التػػأممي فػػي العمػػـك لػػدل طػػيب الحػػؼ الثػػامف ااساسػػيد كرػػد اسػػتلدـ الباحػػث 
المػػػن ج التجريبػػػيد كالتػػػار الباحػػػث مدرسػػػ, عػػػيف الحمػػػكة الثانكيػػػ, لمبنػػػيفد كتككنػػػت عينػػػ, الدراسػػػ, مػػػف 

( طالبػػان مػػف طمبػػ, 32( طالبػػاند كالمجمكعػػ, الضػػابط, كػػذلؾ مػػف )32مجمػػكعتيف المجمكعػػ, التجريبيػػ, )
الثامف ااساسيد كمف اادكات المستلدم,: أداة تحميؿ محتػكل كحػدة المج ػر كاللميػ, مػف كتػاب العمػـك 

( بنػػدان يقتػػبس م ػػارة الرؤيػػ, البحػػري, 30عمميػػات مكػػكف مػػف ) التبػػارلمثػػامف ااساسػػيد باإلضػػاف, إلػػى 
عطػػاء ت سػيرات مقنعػػ,د كالكحػكؿ إلػػى اسػت نتاجاتد ككضػػع حمػكؿ مقترحػػ,د كالكشػؼ عػػف المغالطػاتد كا 

كلقػػد تكحػػمت الدراسػػ, إلػػى كجػػكد فػػركؽ بػػيف متكسػػط درجػػات الطػػيب بػػيف المجمكعػػ, التجريبيػػ, كبػػيف 
عمميػػػات العمػػػـ كلحػػػالم المجمكعػػػ, التجريبيػػػ, تعػػػزل  التبػػػارمتكسػػػط درجػػػات المجمكعػػػ, الضػػػابط, فػػػي 

ب المجمكعػػػ, التجريبيػػػ, ًلسػػػتلداـ اسػػػتراتيجيات المتشػػػاب اتد ككجػػػكد فػػػركؽ بػػػيف متكسػػػط درجػػػات طػػػي
المتشػػػػاب ات  إسػػػػتراتيجي,الت كيػػػػر التػػػػأممي ُتْعػػػػَزل ًلسػػػػتلداـ  التبػػػػاركطػػػػيب المجمكعػػػػ, الضػػػػابط, فػػػػي 

 كأسمكب في التدريس لحالم المجمكع, التجريبي,. 
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 (2009دراي  اس  رض  واسصرايرة واس   فرة ) .12
مػى أسػمكب المعالجػ, الذهنيػ, ثر برنامج تدريبي لمت كير التأممي عأهدفت هذ  الدراس, إلي تقحي 

( طالبػ, فػي بكػالكريكس تلحػص 60لدل طالبات كمي, ااميرة عاليػ, الجامعيػ,. ككانػت عينػ, الدراسػ, )
تربي, الط ؿد تـ التيارهـ بطريق, رحدي د كرسمكا لمجمكعتيف إحداها تجريبيػ, كاالػرل ضػابط,د ككػاف 

, برنامجػان تػدريبيان يسػتند إلػى النظريػ, المعرفيػ, المن ج الذم طبؽ المن ج التجريبيد ككانت أدكات الدراسػ
( تمرينان تكزع عمى ردرات كم ارات الت كير التأممي الستد كاف مف إعػداد الباحثػافد كمػا 60تككف مف )

( فقػػرة كػػؿ فقػػرة ل ػػا ثػػيث 37طػػكر البػػاحثكف مقياسػػا اسػػمكب المعالجػػ, الذهنيػػ, المعرفيػػ,د تكػػكف مػػف )
إلػى كجػكد فػػركؽ دالػ, إححػائيا بػػيف متكسػطات أداء المجمكعػ, التجريبيػػ, أظ ػرت نتػائج الدراسػػ,  دبػدائؿ

 كالمجمكع, الضابط, عمى مقياس أسمكب المعالج, الذهني, لحالم المجمكع, التجريبي,.
 (2009دراي  اسيني  ) .13

هدفت هذ  الدراس, إلى الكشؼ عػف فاعميػ, الػتعمـ التػأممي فػي تنميػ, الم ػاهيـ الكيميائيػ, كالت كيػر 
( طالبػ, تػـ 70ي كتنظيـ الذات لمتعمـ لدل طالبات المرحم, الثانكي,د ككانت عين, الدراس, عػددها )التأمم

التيارهػػا بطريقػػ, رحػػدي  مػػف إحػػدل مػػدارس الثانكيػػ, بمدينػػ, الريػػاض بحيػػث تػػـ التيػػار فحػػميف بطريقػػ, 
المػػػن ج  ( طالبػػ,د كاسػػػتلدمت الباحثػػ,36( طالبػػػ, كاالػػرل ضػػػابط, )34عشػػكائي, أحػػػداهما التجريبيػػ, )

الشب  التجريبيد تحميـ ربمي كبعدم لممجمكع, الضابط, غيػر متكافئػ,. كأعػدت الباحثػ, أدكات الدراسػ, 
الم ػػاهيـ الكيميائيػػ,. كأظ ػػػرت  التبػػارمقيػػاس لم ػػارات الت كيػػر التػػأمميد مقيػػاس تنظػػيـ الػػذات لمػػتعمـد ك 

جمكعػ, التجريبيػ, كالمجمكعػ, النتائج إلى كجكد فركؽ دالػ, إححػائينا بػيف متكسػطات درجػات طالبػات الم
الم ػاهيـ الكيميائيػ,  التبػارالضابط, في مقياس لم ارات الت كير التأمميد كمقياس تنظػيـ الػذات لػتعمـد ك 

 لحالم المجمكع, التجريبي,.
 (2008دراي  اسقحرا   ) .14

فػػػػػي تنميػػػػػ, الت كيػػػػػر التػػػػػأممي اإللكتركنػػػػػي هػػػػػدفت الدراسػػػػػ, الكشػػػػػؼ عػػػػػف أثػػػػػر برنػػػػػامج اًلشػػػػػراؼ 
سػػات الحػػ ي, لػػدل الطمبػػ, معممػػي العمػػكـ بكميػػ, التربيػػ, فػػي جامعػػ, السػػمطاف رػػابكسد كرػػد تككنػػت كالممار 

( طالب, معمم, كلتحقيػؽ هػدؼ الدراسػ, تػـ 23( طالبا معمما ك )17( طالبا معمما بكارع )41العين, مف )
رػ, لميحظػ, تحميـ برنامج إشراؼ الكتركنيد كما تـ تطكير مقياس لمت كير التأمميد كمػا تػـ إعػداد بطا

الممارسات الح ي,د كمف أهـ النتائج التي تكحمت الدراس, الي ا كجكد فػركؽ ذات دًللػ, اححػائي, عنػد 
مسػػػتكل دًللػػػ, بػػػيف متكسػػػطات درجػػػات المجمػػػكعتيف التجريبيػػػ, كالضػػػابط, فػػػي مقيػػػاس الت كيػػػر التػػػأممي 
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لحػػػػالم المجمكعػػػػ, ات اًلعتياديػػػػ, كال  ػػػػـ جػػػػراءالبعػػػػدمد كذلػػػػؾ فػػػػي المجمػػػػكع الكمػػػػي كفػػػػي مسػػػػتكيي اإل
التجريبيػػػػ, بينمػػػػا لػػػػـ تظ ػػػػر فػػػػركؽ ذات دًللػػػػ, اححػػػػائي, عنػػػػد مسػػػػتكل دًللػػػػ, بػػػػيف متكسػػػػطي درجػػػػات 
المجمػػكعتيف التجريبيػػ, كالضػػابط, فػػي بطارػػ, ميحظػػ, الممارسػػات الحػػ ي, البعديػػ, كذلػػؾ لحػػالم أفػػراد 

 المجمكع, التجريبي,.
 (Phan, 2008دراي  ف ال ) .15

يرات المحتممػػ, لبيئػػ, الػػتعمـ الحػػ ي, عمػػى أهػػداؼ التححػػيؿد هػػدفت هػػذ  الدراسػػ, إلػػى فحػػص التػػأث
كممارسػػػػات الت كيػػػػر التػػػػأمميد كمػػػػا هػػػػدفت إلػػػػى استكشػػػػاؼ التػػػػأثيرات المباشػػػػرة كغيػػػػر المباشػػػػرة أهػػػػداؼ 
التححػػيؿ كممارسػػات الت كيػػر التػػأممي عمػػى اإلنجػػاز ااكػػاديميد كلتحقيػػؽ هػػذ  ااهػػداؼ ُطبقػػت أدكات 

( طالبػػان كطالبػػ, مػػكزعيف عمػػى أربعػػ, مػػدارس فػػي مدينػػ, سػػيدني  298الدراسػػ, عمػػى عينػػ, مؤل ػػ, مػػف ) 
بأسػػترالياد كرػػد أظ ػػرت نتػػائج الدراسػػ, كجػػكد أثػػر لبيئػػ, الػػتعمـ الحػػ ي, عمػػى أهػػداؼ التححػػيؿ  )إنجػػازد 
إتقػػاف( د كمسػػتكيات الت كيػػر التػػأمميد كمػػا بينػػت ححػػكؿ مسػػتكل ال  ػػـ عمػػى الترتيػػب ااكؿد إذ حظػػي 

ي  مستكل الت أمؿ الناردد ثـ التأمؿد كفي الترتيب االير جاء مستكل العمؿ بأعمى متكسط حسابيد يم
اًلعتيػػادمد كمػػا تبػػيف عػػدـ كجػػكد فػػركؽ دالػػ, إححػػائيان فػػي مسػػتكيات الت كيػػر الػػت أممػػي تعػػزل لمتغيػػر 

 الجنسد كما تبيف كجكد تأثيرات مباشرة كغير مباشرة لبيئ, الحؼ عمى ممارسات الت كير التأممي.
 ((Mahardale et al. , 2007وزنالئ    رديين ه دراي  .16

الطمبػ, الػذيف  بػيف التػأممي الت كيػر مسػتكيات فػي ال ػركؽ إلػى التعػرؼ إلػى الدراسػ, هػذ  هػدفت
 حػؿ عمػى الػتعمـ القائمػ, بيئػات فػي يدرسػكف الػذيف الطمبػ, كبػيف تقميديػ,د تعمػيـ بيئػات فػي يدرسػكف

( طالبػان 56عينػ, تككنػت مػف ) عمػى التػأممي كيػرالت  مقيػاس ُطبػؽ ااهػداؼد هػذ  كلتحقيػؽ المشػكيتد
كطالب, مف طمب, المرحم, ااساسي, ممف يدرسكف في ح كؼ تعميـ تقميدي,د في حيف تككنػت المجمكعػ, 

( طالبػػا كطالبػػ,د ُدرسػػت كفػػؽ البرنػػامج القػػائـ عمػػى حػػؿ المشػػكيتد أظ ػػرت نتػػائج 54التجريبيػػ, مػػف )
اس الت كيػػر التػػأممي ححػػكؿ مسػػتكل ال  ػػـ عمػػى الترتيػػب اسػػتجابات أفػػراد المجمكعػػ, الضػػابط, عمػػى مقيػػ

ااكؿد في حيف جاء مستكل التأمؿ في الترتيب االيرد أما لممجمكع, التجريبي, فقد جاء مسػتكل ال  ػـ 
في الترتيب ااكؿد كفي الترتيب االيػر جػاء مسػتكل العمػؿ اًلعتيػادمد كمػا بينػت النتػائج كجػكد فػركؽ 

عتيف فػػػي جميػػػع المسػػػتكياتد كلحػػػالم المجمكعػػػ, التجريبيػػػ, فػػػي مسػػػتكياتد دالػػػ, إححػػػائيان بػػػيف المجمػػػك 
ال  ـد كالتأمؿد كالت أمؿ الناردد في حيف كانت ال ركؽ لحالم المجمكعػ, الضػابط, فػي مسػتكل العمػؿ 

 اًلعتيادم.
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 (2005):  قرر ت  دراي  .17
طػيب الجػامعييف كهدفت هذ  الدراس, إلى التعرؼ إلى مستكل الت كير التأممي لدل عينتيف مف ال

كالثانكيػػػ, العامػػػ, فػػػي ضػػػكء بعػػػض المتغيػػػرات الديمغرافيػػػ,د ُكطبػػػؽ ل ػػػذا الغػػػرض مقيػػػاس أيزنػػػؾ لمت كيػػػر 
( طالبػان كطالبػ,د نحػ  ـ مػف الػذككر كالنحػؼ 400التأممي بعد تعريب  كتطكير  عمى عين, مككنػ, مػف )

نكي, العام,د كرػد لمحػت الدراسػ, اآللر مف اإلناثد مكزعيف بالتساكم بيف مرحم, التعميـ الجامعي كالثا
إلى جمم, مف النتائج أهم ا: عدـ كجكد فركؽ جكهري, في مستكل الت كير التأممي ُتْعَزل لمتغيرات: نػكع 
الدراسػػػ,د كالمرحمػػػ, التعميميػػػ,د كعمػػػؿ ك كم مػػػ, اابد ككػػػذلؾ عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ جكهريػػػ, فػػػي تححػػػيؿ 

لػدي ـد كمػػا بينػت النتػػائج عػدـ كجػػكد أثػر لمت اعػػؿ الطػيب العػاـد بحيػػث تعػزل لمسػػتكل الت كيػر التػػأممي 
المشػػترؾ بػػيف مسػػتكل الت كيػػر التػػأممي كمتغيػػرات: الجػػنسد كنػػكع الدراسػػ,د كالمرحمػػ,د كم مػػ, ااب فػػي 
التححػػػيؿ العػػػاـ لمطػػػيبد بينمػػػا كػػػاف هنػػػاؾ أثػػػر ل ػػػذا الت اعػػػؿ فػػػي ضػػػكء متغيػػػر عمػػػؿ ااـد لمحػػػمح, 

  ات العاميت.الطيب ذكم الت كير المرت ع كأبناء اام
 (2005دراي  رشرو )  .18

العممػي لتنميػ,    اإلعجػاز ضػكء فػي المقتػرح التقنػي البرنػامج كتجريػب بنػاء إلػى الدراس, هذ  هدفت
 فػي المتمثمػ, الدراسػ, أداة غػزةد كبنػاء بمدينػ, ااساسػي التاسػع طمبػ, لػدل العمػكـ فػي التػأممي الت كيػر
الدراسػ,  أداة م ػاراتد كطبقػت  لمػس عمػى مكزعػ, فقػرة (40) مػف كالػذم تكػكف التػأممي الت كيػر التبار
 الطػيب كالطالبػاتد مػف لكػؿ (35) ضػابط, كاالرل (35) تجريبي, إحداهما مف المككن, العين, عمى
 المجمكعػ, إححػائي, لحػالم دًللػ, ذات فػركؽ كجػكد النتػائج أظ ػرت البعػدم لتبػاراًل إجػراء كبعػد

 ضػكء فػي النتػائج كتػـ ت سػير الطالبػاتد لحػالم تعػزل ,إححػائي دًللػ, ذات فػركؽ ككجػكد التجريبيػ,د
 المقتػرح التقنػي البرنػامج مػف إلػى اًلسػت ادة الدراسػ, كأكحػت السػابق,د الدراسػات كنتائج النظرم اإلطار

 تنميػ, عمػى تعمػؿ جديػدة تػدريس منػاهج كأسػاليب كضػع عمػى كالتركيػز العممػيد اإلعجػاز ضػكء فػي
 .التأممي الت كير
 (2005) دراي  عقد اسوه ب .19

هدفت هذ  الدراس, إلى معرف, فاعمي, استلداـ استراتيجيات ما كراء المعرف, في تححيؿ ال يزياء كتنميػ, 
م ػػػارات الت كيػػػر التػػػأممي كاًلتجػػػا  نحػػػك اسػػػتلدام ا لػػػدل طػػػيب الحػػػؼ الثػػػاني الثػػػانكم اازهػػػرمد كرػػػد 

الحػادم عشػر بمع ػد بن ػا  استلدمت الباحث, المن ج التجريبػي ككانػت عينػ, الدراسػ, مػف تيميػذ الحػؼ
فػي تنميػ,  سػتراتيجي,بنيفد كارتحر التجريب عمى ال حؿ الدراسػ, الثػاني كػامي لمتعػرؼ عمػى فاعميػ  اإل
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م ػػػػارات الت كيػػػػر التػػػػأممي كاتجاهػػػػات التيميػػػػذ نحكهػػػػاد كمػػػػف اادكات التػػػػي اسػػػػتلدمت ا إعػػػػداد كتج يػػػػز 
عػػػػداد مقيػػػػاس اًلتجػػػػا  حػػػػك اسػػػػتلداـ  الت كيػػػػر التػػػػأممي التبػػػػارالتححػػػػيميد ككػػػػذلؾ إعػػػػداد  لتبػػػػاراًل كا 

مػا كراء المعرفػ,د كتكحػمت نتػائج الدراسػ, إلػى ت ػكؽ المجمكعػ, التجريبيػ, ربميػان كبعػدياند التػي  إستراتيجي,
لػػكاص السػػكائؿ المتحركػػ,( باسػػتلداـ اسػػتراتيجيات مػػا كراء  -درسػػت كحػػدتي )لػػكاص السػػكائؿ السػػاكن,

التححػػيمي عمػػى المجمػػكعتيف التجريبيػػ, كالضػػابط,  لتبػػارالمعرفػػ, فػػي ال يزيػػاءد كمػػف لػػيؿ تطبيػػؽ اًل
 بضػركرة الدراسػ, أكحػت د كرػدححػائي, لحػالم المجمكعػ, التجريبيػ,فػركؽ ذات دًللػ, إ كجػدبعػدمد 
 ل ػا لمػا الثانكيػ, المرحمػ, فػي المعممػيف ربػؿ مػف كاسػتلدام ا المعرف, كراء ما مف استراتيجيات اًلست ادة

 .التأممي الت كير تنمي, فعاؿ في أثر مف

  (2002) اسنوسو و عف    دراي  .20
لػدل  الميػداني التػدريب مشػكيت فػي التػأممي الت كيػر م ػارات مسػتكل تحديػد إلػى الدراسػ, هػدفت

 فػي م ػارات ال رديػ, ال ػركؽ عمػى كالتعػرؼ اإلسػيمي,د بالجامعػ, التربيػ, بكميػ, الرابػع المسػتكل طمبػ,
 التراكميػ,د كالجػنسد معػدًلت ـ إلػى تعػزل التػي الطمبػ, لػدل التػدريب بمشػكيت التػأممي الت كيػر

 كعدد طالب, (297) الطالبات  عدد بمغ حيث التلححات كاف, مف الدراس, عين, ككانت كالتلحصد
 نتػائج أهػـ مػف ككانت الت كير التأمميد لم ارات التبار ببناء الباحثاف راـ كلقد طالباند (103) الطيب
 عمػى تعمم ـ في يعتمدكف الطمب, ًلف مستكل التمكفد إلى يحؿ ـل التأممي الت كير مستكل أف الدراس,
 معينػ, ت سػيرات بإعطػاء اًلهتمػاـ دكف نظػرهـ كج , ال ام, مف الميحظات كتدكيف المحاضرات كتاب,

 أهم ػا مػف أسػباب عػدة إلػى ذلػؾ كيرجػع الدراسػ,د بمكضػكعات عمميػ, تتعمػؽ أك تربكيػ, ظػاهرة لحػدكث
 الطمب, إلكساب تربكيا مؤهميف غير التربكيكف المشرفكف الميدانيد التدريب في مجاؿ التربكي, المسارات

الت كيػر  عمػى المتػدربيف الطمبػ, يشػجع ًل القػائـ المدرسػي النظػاـ التػأمميد الت كيػر المعممػيف م ػارات
 تعزل الت كير التأممي التبار في إححائي, دًلل, ذات فركؽ هناؾ أف الدراس, نتائج كأكضحت التأمميد

 الطالبات. لحالم الجنس غيرلمت
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 اسنت ن   قنه رات استفرير استمنن عنى اسدراي ت اسي ق    است  يب
 نال حيث االهداف :أوالً 

هػػػدفت جميػػػع الدراسػػػات السػػػابق, إلػػػى ن ػػػس ال ػػػدؼ كهػػػك تنميػػػ, م ػػػارات الت كيػػػر التػػػأممي ككػػػذلؾ 
معظػـ هػذ  الدراسػات ت ػدؼ الدراس, الحالي, تت ؽ مع جميػع الدراسػات السػابق, فػي ذات ال ػدؼ. ككانػت 

إلى تنمي, الت كير التأممي عند المعمميف الجدد لاح, د كتركز عمي ـ د كأيضػا هنػاؾ دراسػات تسػت دؼ 
( كمػع 2005التيميذ كالتمميذات د ككػاف تركيزهػا عمػى متغيػرات الجػنس كالمسػتكل مثػؿ دراسػ, بركػات )

 كيػػر التػػأممي عنػػد المعممػػيف كالطمبػػ,. كرػػد ذلػػؾ تناكلػػت بنػػاء بػػرامج كأسػػاليب كطػػرؽ تدريسػػي, بتنميػػ, الت
استندت معظـ هذ  الدراسات السابق, إلى مجمكع, مف الم ارات كاًلستراتيجيات كأنكاع الت كير الملتم , 

 ككم ا كانت ت دؼ إلى تحسيف القدرة عمى الت كير .
 : نال حيث اس ي   : ث  ي ً 

س مثػػػؿ دراسػػػ, كػػػي مػػػف : دراسػػػ, معظػػػـ الدراسػػػات التػػػارت عينػػػ, الدراسػػػ, مػػػف الطػػػيب المػػػدار 
 (د2010(د )القطراكم د2011(د)الحارثيد2011(د)عبد الحميدد2011)إبراهيـد د(2005اتد )برك
 (د ... إلخ .2009(د )محمدد20090السميـ د)

( كانػػت  2010نحػػؿ د بػػكأدراسػػ, )  اسػػ, غيػػر الطػػيب دمثػػؿكهنػػاؾ دراسػػات التػػارت عينػػ, الدر 
د كانت عين, الدراس, طمب, الجامعات( 2002د كدراس, ) ع ان, كالمكلك دعين, الدراس, معمميف المدارس 

كتت ػػؽ الدارسػػ, الحاليػػ, مػػع الدارسػػات السػػابق, التػػي  (2009رضػػ,د كالحػػرايرةد كالجعػػافرةدكدراسػػ, ) العا
 كانت عين, الدراس, تتككف مف طيب المدارس.

 : نال حيث األدوات اسنيتلدن :ث سث ً 
نػػامج تػػدريبي يسػػتند إلػػي النظريػػ, المعرفيػػ, لقيػػاس م ػػارات الت كيػػر اسػػتلدمت بعػػض الدراسػػات بر 

 التبػار(. كمػا اسػتلدمت بعػض الدارسػات 2009التأممي مثؿ دراس, )العارض,د كالحػرايرةد كالجعػافرةد 
(د 2011(د )الحػػػػػػػػػػارثي د2011(د )عبدالحميػػػػػػػػػػدد2011الت كيػػػػػػػػػػر التػػػػػػػػػػأممي مثػػػػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػػػػ, )إبػػػػػػػػػػراهيـد

 .(2002)ع ان, كالمكلكد(د 2009(د )السميـ د2010طراكمد)الق
تححػيمي كاتجػا د كتت ػؽ الدراسػ, الحاليػ, مػع الدراسػات  التبػار( 2005ستلدمت دراس, )عبدالكهابد كا

د (2011الت كيػػػػػػػػػػر التػػػػػػػػػػأممي مثػػػػػػػػػػؿ )ابػػػػػػػػػػراهيـد لتبػػػػػػػػػػارالحاليػػػػػػػػػػ, مػػػػػػػػػػع السػػػػػػػػػػابق, التػػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػػتلدمت اًل
(د 2009(د )محمػػد د2009(د ) السػػميـ د2010(د )القطػػراكمد2011(د )الحػػارثي د2011)عبدالحميػػدد

 (.2005( كالتيار التححيمي مثؿ دراس, )عبدالكهابد2002)ع ان, كالمكلكد
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 راق  : نال حيث اسن هج اسنيتلد :
المن ج التجريبي كاف هك الغالب كالقاسػـ المشػترؾ بػيف معظػـ الدراسػات. حيػث كػي مػف دراسػات 

(د 20090(د ) السػميـ د2010د(د )القطػراكم2011(د )الحػارثيد2011(د )عبدالحميػدد2011)ابراهيـد
( اسػتلدمت المػن ج 2008(د )العماكمد2009(د )العارض,د كالحرايرةد كالجعافرةد 2005)عبدالكهابد

 التجريبي أك الشب  تجريبي.
(د  2009كبعػػػػػػػض الدارسػػػػػػػات اسػػػػػػػتلدمت المػػػػػػػن ج الكحػػػػػػػ ي التحميمػػػػػػػي مثػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػ, )محمػػػػػػػدد

 (.2010 دنحؿ بكأ(د )2002(د )ع ان, كالمكلكد2011)عبدالحميدد
 .التجريبي شب  كتت ؽ الدراس, الحالي, مع الدارسات السابق, التي استلدمت المن ج

 ل ني : نال حيث اس ت ئج:
يجابيػػ, ككبيػػرة باتجػػا  إكرػػد تناكلػػت معظػػـ الدراسػػات السػػابق, الت كيػػر التػػأممي كبينػػت كجػػكد فػػركؽ 

تكضم ت كرػا   اـ التيميذد فمعظمأجريت عمى معظتنمي, م ارات الت كير التأممي كنجاح التجارب التي 
 لممجمكعات التجريبي, عمى المجمكعات الضابط,.

 :ف  هذا اسنحور ندي ايتف دة اسق حث نال اسدراي ت اسي ق  
فيمػا كتػب عػف م ػارات الت كيػر  ابق, مف ليؿ إثراء معرف, الباحثتـ اًلست ادة مف الدارسات الس

حطمحات الدراس,د كالكركؼ عمى تحني ات م ػارات الت كيػر التأمميد كفي تحديد التعري ات اإلجرائي, لم
التأمميد كتككيف راعدة معرفي, ركي, في كتاب, اإلطػار النظػرم ل ػذ  الدراسػ,د إضػاف, لػذلؾ فقػد اسػت ادت 

 الباحث مف الدراسات السابق, فيما يمي:
( 2013( كالعبادلػػ, )2014التيػػاف ) دراسػػ,كمػػا كردت فػػي التكحػػؿ لم ػػارات الت كيػػر التػػأممي  .1

كدراس, ع ان, (د 2010(د كدراس, أبك نحؿ)2005كدراس, كشكك) (2012كدراس, أبك بشير )
 .(1992دراس, محط ي )ك (د 2002كالمكلك)

 التعرؼ عمى العديد مف الكتب كالمجيت العممي, كالمراجع التي تلدـ كتثرم الدراس, الحالي,. .2
اليػػػ,د كفػػػي بنػػػاء أدكات الدراسػػػ,د الباحػػػث مػػػف الدراسػػػات فػػػي تحديػػػد مػػػن ج الدراسػػػ, الح اسػػػت اد .3

كي يػػػػػ, تحميػػػػؿ البيانػػػػػاتد كاسػػػػتليص النتػػػػػائج كعرضػػػػػ ا  كتحميػػػػؿ المحتػػػػػكمد كالكرػػػػكؼ عمػػػػػى
الت كيػر التػػأممي كال ئػ, المسػت دف, كنتػائج الطمبػ, فػي البمػػداف  التبػاركت سػيرهاد كمعرفػ, طبيعػ, 

(د 2011بػػػراهيـ )( كدراسػػ, ا2013( كدراسػػ, العبادلػػػ, )2013الملتم ػػ, مثػػػؿ دراسػػ, النجػػػار )
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كدراسػػػػ, د (2005(د كدراسػػػػ, كشػػػػكك)2010(د كدراسػػػػ, أبػػػػك نحػػػػؿ)2010كدراسػػػػ, القطػػػػراكم )
 كغيرها مف الدراسات االرل. (2002ع ان, كالمكلك)
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 اسدراي ت اسي ق  يل اس    عنى ست نا
 أو   االتف ل قيال اسدراي  اسح سي  واسدراي ت اسي ق  

سػػػات السػػػابق, مػػػع الدراسػػػ, الحاليػػػ, فػػػي أهميػػػ, تكظيػػػؼ الػػػتعمـ المػػػدمج فػػػي ات قػػػت بعػػػض الدرا .1
 المباحث الدراسي, الملتم , في تنمي, الت كير التأممي.

د كفػػي بنػػاء )شػػب  التجريبػػي( ات قػػت بعػػض الدراسػػات مػػع الدراسػػ, الحاليػػ, فػػي المػػن ج المتبػػع .2
 .أدكت الدراس,

 أو   االيتف دة نال اسدراي ت اسي ق  :
 ر النظرم لمدراس,.إعداد اإلطا .1
 م ارات الت كير التأممي(. التبارالم اهيـ كراثي, ك  التبارالتيار أدكات الدراس, المناسب, ) .2
 التيار المن ج المناسب لمدراس, كهك المن ج شب  التجريبي. .3
 استلداـ ااساليب كالمعالجات اإلححائي, الميئم,. .4
 المدمج(.بناء دليؿ الدراس, ) دليؿ المعمـ في تكظيؼ التعمـ  .5
 تدعيـ نتائج الدراس, بالدراسات السابق,.  .6
 اًلست ادة مف مراجع كتكحيات الدراسات السابق,.  .7

 أو   استنيز ف  اسدراي  اسح سي :  
 لم ارات الت كير التأممي. التبارلمم اهيـ ك  التبارتميزت الدراس, بأن ا ستشمؿ أداتيف كهما  .1
حػػؼ العاشػػر بكحػػدة الكراثػػ, مػػف كتػػاب العمػػـك طبقػػت الدراسػػ, الحاليػػ, عمػػى عينػػ, مػػف طػػيب ال .2

  الحياتي, الجديد.
التم ػت الدراسػػ, الحاليػ, عػػف الدراسػات السػػابق, فػي أن ػػا تناكلػت )كحػػدة الكراثػ,( لمحػػؼ العاشػػر  .3

 ااساسي ال حؿ الثانيد كتكظيؼ التعمـ المدمج في تنمي, الم اهيـ كم ارات الت كير التأممي.
راسات السابق, في حجـ العين, كمجتمع ا بحيث شممت عين, مف تميزت الدراس, الحالي, عف الد .4

البيئػػػ, ال مسػػػطيني, كهػػػي طػػػيب الحػػػؼ العاشػػػر فػػػي المػػػدارس الحككميػػػ, التابعػػػ, لػػػكزارة التربيػػػ, 
 كالتعميـ العالي ال مسطيني, في المحافظ, الكسطى.
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 اجراءات ومههجية الدراسة

 
 اسفصي اسراقع

 ات ون ه ي  اسدراي إ راء
 مجتمػعك  مػن ج الدراسػ, كيشػمؿ دراسػت د الباحػث فػي اتبع ػا التػي اتجػراءاإل ال حؿ هذا يتناكؿ

م ػػػاهيـ م التبػػػار ) لدراسػػػ,اتػػػا أدا كبنػػػاءكاعػػػداد رائمػػػ, م ػػػاهيـ كم ػػػارات ت كيػػػر تػػػأمميد  كعينت ػػػاد الدراسػػػ,
 عػف الكشػؼ فػي الباحػث اتبع ػا التػي كيشػمؿ أيضػان عمػى اللطػكات د(كم ػارات الت كيػر التػأممي الكراثػ,
د كااسػاليب اإلححػائي, المسػتلدم, فػي معػالج البيانػاتد كتحميم ػاد اادكات هػذ  كثبػات حػدؽ مػدل

 كالكحكؿ لمنتائج.
 اسدراي وتصني   ي  ه ن

باسػتثناء  مػا ظػاهرة فػي المتغيػرات المػؤثرة فػي الػتحكـ فيػ  يػتـكالػذم  التجريبػي شػب  المػن جتػـ اسػتلداـ 
          الدراسػ, مكضػع الظػاهرة عمػى كريػاس تػأثير  تحديػد ب ػدؼ كتغييػر  بتطكيعػ د الباحػث يقػكـ كاحػد متغيػر
اع لممجمكعتيفد حيث راـ بإلض (مبعد -ربمي)تحميـ كما كاستلدـ الباحث  (د:58 :4556 )زيتكفد

تنميػػ, م ػػاهيـ الكراثػػ, كم ػػارات عمػػى المتغيػػر التػػابع )( كريػػاس فاعميتػػ  الػػتعمـ المػػدمجغيػػر المسػػتقؿ )المت
 ( يكضم التحميـ التجريبي لمدراس,.4.1كالشكؿ ) د(الت كير الػتأممي
 

 است ريق  سندراي شق  ( استصني  4.1شري )
 اسدراي  وعي   ن تنع
 كاحػدة لحػائص ل ػـ الػذيف العناحر أك دااافر  بأن  "جميع المجتمع (481: 2010) عيـأبك  يعّرؼ
يتكػػػكف مجتمػػػع الدراسػػػ, مػػػف جميػػػع طػػػيب الحػػػؼ العاشػػػر ااساسػػػي بالمحافظػػػ, د "ميحظت ػػػا يمكػػػف
عينػػػ, تككنػػػت ـ( ك 2014/2015ى مػػػف رطػػػاع غػػػزة كالمسػػػجميف فػػػي المػػػدارس الحككميػػػ, لمعػػػاـ )طالكسػػػ

ااساسػي,  عبػد ال بػف ركاحػ,ساسػي مػف مدرسػ, اا العاشػر( طالبان مػف طػيب الحػؼ 55الدراس, مف )
د كذلػػؾ بطريقػػ, رحػػدي,حيػػث تػػـ التيػػار المدرسػػ, د كسػػط رطػػاع غػػزةلمبنػيف التابعػػ, لمديريػػ, تربيػػ, كتعمػػيـ 
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ا مإحػػػداه القرعػػػ,دببطريقػػػ, عشػػػكائي, إلػػػى شػػػعبتيف تقسػػػيـ عينػػػ, الدراسػػػ,  ب ػػػا كتػػػـكػػػكف الباحػػػث يعمػػػؿ 

( 28)المجمكعػػ, ضػػػابط,د الػػرلد كاالػػتعمـ المػػػدمج باسػػتلداـ كاطالبػػان درسػػػ (27)يبيػػ, المجمكعػػ, التجر 
 .ذلؾ( يكضم 4.1تقميدي, كالجدكؿ )باستلداـ الطريق, ال كاطالبان درس

  (4.1) اس دوي
 توزيع عي   اسدراي 

 اسنتغير است قع اسنتغير اسنيت ي اس دد اسفصي اسن نوع 
 م اهيـ الكراث,تنمي,  التعمـ المدمج 27 10/2 است ريقي 

 التقميدي,الطريق,  28 10/1 اسض قط  م ارات الت كير التأمميك 
 

 أدوات اسدراي 
 تحميؿ المحتكل.أداة  .1
 م اهيـ الكراث,. التبار .2
 م ارات الت كير التأممي. التبار .3

 أداة تحنيي اسنحتوى
مػػف كتػػاب  ()الكراثػػ, الثالثػػ,المتضػػمن, فػػي الكحػػدة  م ػػاهيـ الكراثػػ,ت ػػدؼ هػػذ  الدراسػػ, إلػػى تحديػػد 

المحتػػكل  بتحميػػؿ الثػػاني كلتحقيػػؽ ذلػػؾ رػػاـ الباحػػث ال حػػؿ -ااساسػػي لمحػػؼ العاشػػر  الحياتيػػ,لعمػػـك ا
 .لتحديد هذ  الم اهيـ

اًلساسي, لممكاد  :" أسمكب بحثي ي دؼ إلى التعرؼ عمى المككنات أك العناحركيقحد بتحميؿ المحتكل
)عبػد الحميػدد  قػان لمعػايير محػددة مسػبقان ظمػ, كفمي, مكضػكعي, منبطريق, ك التعميمي, في العمـك الطبيعي,

التػػي  التاليػػ, لملطػػكات كفقػػا المحتػػكل لبنػػاء رائمػػ, م ػػاهيـ الكراثػػ, بتحميػػؿ الباحػػث كرػػاـ د(199: 1985
 :أداة التحميؿ عمي ا  تشتمؿ

ابط ضػػك د كحػػدة التسػػجيؿد فئػػات التحميػػؿد كحػػدة التحميػػؿد عينػػ, التحميػػؿك د ال ػػدؼ مػػف التحميػػؿ)
 عممي, التحميؿ(.

 الم ظيػ, كدًللت ػا الكراثيػ, الم اهيـ تحديد إلى المحتكل تحميؿ عممي, ت دؼ: استحنيي نال سهدفا .1
 كمعرفػ, العاشػر ااساسػي لمحػؼ الحياتي, العمكـ كتاب في( الكراث,) لكحدة المتضمن, اًلجرائي,

 .تكرارها كرحد عمي ا تركيز الكحدة مدل
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 :استحنيي عي   .2
 .العاشر ااساسي لمحؼ الحياتي, العمكـ كتاب مف" الكراث," الثالث, الكحدة تحديد تـ
 :استحنيي وحدة .3

 حيػػث لمعػػد كالقيػػاس كيلضػػع  الباحػػث كيلتػػار  المحتػػكل فػػي جػػزء أحػػغر: "التحميػػؿ بكحػػدة كيقحػػد
 أك كمم, التحميؿ تككف كحدة كرد التحميؿ نتائج رسـ في معين, دًلل, ذك تكرار  أك غياب  أك ظ كر  يعتبر

 الحػػ ح, الباحػػث كالتػػارد (103: 1987طعيمػػ,د)المسػػاف,  مقػػايس أك الم ػػردة ,الشلحػػي أك المكضػػكع
 كالزمف. التحميؿ فئات عمي ا تعتمد تحميؿ ككحدة
 :استحنيي فئ  .4

 كانػت اءك سػ في ػا التحميػؿ كحدات كضع يتـ التي الثانكي, أك الرئيس, العناحر: "التحميؿ ب ئ, كيقحد
 عمػى كتحػنؼ في ا المحتكل ح ات مف ح , كؿ كضع يمكف كالتي غيرها أك ريـ أك مكضكع أك كمم,

 كتعري ات ػا الكراثػ, م ػاهيـ الدراسػ, هػذ  فػي التحميؿ فئات الباحث كحدد(د 62: 1987 طعيم,د")أساس ا
 .المحتكل تحميؿ ليؿ مف تـ إعدادها التي اإلجرائي,
  :استي يي وحدة .5

 .التحميؿ فئات في المتضمن, دالم اهيـ ليل  مف يظ ر الذم (الدرس المكضكع كهي
 :استحنيي عنني  ضواقط .6

 : التالي في تتمثؿ التحميؿ لعممي, ضكابط كضع تـ دريؽ تحميؿ إلى لمكحكؿ
 الثػاني الدراسػي ال حػؿ – العاشػر ااساسػي لمحػؼ العامػ, العمػكـ كتػاب ضػكء في التحميؿ .1

 .(الكراث,) الثالث, الكحدة–
 الكراثي.  كـلمم  اإلجرائي كالتعريؼ المحتكل إطار في التحميؿ .2
 . الكامم, كال قرات كالتجارب كااشكاؿ كالحكر التكضيحي, الرسكـ أيضان  التحميؿ يشمؿ أف .3
 .الدراس, مكضع الكحدة ن اي, كفي درس كؿ ن اي, في الكاردة التقكيـ أسئم, استبعاد يتـ .4

 صدل أداة استحنيي:
 مف كلمتأكد لقياس  عتكض ما ااداة تقيس بحيث التحميؿ أداة حدؽ عمى التحميؿ حدؽ يعتمد

 أداة مف حػدؽ التأكد ذلؾ استمـز المست دؼ الكتاب محتكل لتحميؿ كحيحيت ا التحميؿ أداة مكضكعي,
 ذكم اًللتحػػاص مػػف المحكمػػيف مػػف مجمكعػػ, عمػػى ااكليػػ, حػػكرت ا فػػي عرضػػ ا لػػيؿ مػػف التحميػػؿ
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بداء الميحظػات (التحميؿ فئات) بنكدها كمراجع, لاداة الظاهرم الحدؽ مف لمتأكد كذلؾ( 5ممحؽ )  كا 
 .عمي ا
 :استحنيي أداة ثق ت
 :كهما الثبات مف نكعيف باستلداـ الباحث راـ التحميؿ أداة ثبات لتحديد
 :اسثق ت .1

 العاشػر ااساسػيب العمػـك الحياتيػ, لمحػؼ راـ الباحث بتحميػؿ محتػكل الكحػدة الثالثػ, )الكراثػ,( مػف كتػا
 مػػرة التحميػػؿ أعيػد كمػف ثػػـ دـ2015ي شػ ر فبرايػػر مػف العػػاـ  ػػف بطػريقتيف )عبػػر الػزمف كعبػػر اافػراد(د

 باسػتلداـ الثبػات معامػؿ بحسػاب الباحػث رػاـ مف ن ػس العػاـ ثػـ مارس ش ر في الباحث ربؿ مف ألرل
 .لمثبات لستيهى معادل,

 نتػائج كبػيف الباحػث إلي ػا تكحػؿ التػي التحميػؿ نتائج بيف اًلت اؽ مدل ب  كيقحدثـ تحميؿ عبر اافراد 
العمػـك  معممػ, الباحػث التار كرد العمكـ الحياتي,د تدريس مجاؿ في ملتحكف الي ا تكحؿ التحميؿ التي

 بشكؿ التحميؿ بعممي, القياـ من ا كطمب بمدرس, عبد ال بف ركاح, المشترك, عائش, عبد الرحمف يكنس
 عمميػػػ, حػػػدؽ عمػػػى يػػػدؿ كهػػػذا التحميػػػؿ عمميػػػات فػػػي كبيػػػر ات ػػػاؽ كجػػػكد عػػػف النتػػػائج مسػػػتقؿد كأسػػػ رت

 كالجػدكؿ(د 134: 1999 دع انػ,)لمثبػات (Holisti)هكلسػتي  معادلػ, طريقػ, باسػتلداـ ذلؾ كتـ التحميؿ
 .حميؿالتعممي,  يكضم (4.2)

 

    ط االتف ل =ن  ني اسثق ت)هوسيت ( 
    ط االتف ل +    ط االلتالف

 (4.2 دوي )
 وعقر األفراد عقر اسزنالتحنيي اسنحتوى 

استحنيي 
 األوي

استحنيي 
 اسث   

عدد    ط 
 االتف ل

عدد    ط 
 االلتالف

ن  ني 
 اسثق ت

42 37 37 5 0.88 
تحنيي 
 اسق حث

تحنيي 
 اسن نن 

عدد    ط 
 االتف ل

عدد    ط 
 االلتالف

ن  ني 
 اسثق ت

42 45 42 3 0.92 
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ى أف م  كمػػػان كتػػػـ اًلت ػػػاؽ عمػػػ 45م  كمػػػان كالمعممػػػ,  42( أف الباحػػػث كجػػػد 4.2يتبػػػيف مػػػف الجػػػدكؿ )

 م  كمان. 42الم اهيـ الثيث, تـ إلغائ ا مف الكتاب الجديد كلذلؾ يككف عدد الم اهيـ 
 كبنػاء عػدؿ الثبػات عػاؿٍ مكهػذ  النسػب, تػدؿ عمػى أف  (0.88) عبر الزمف بمغ معامؿ الثباتأف تضم يك 

 .الكراث, هينم ا رائم, تحديد تـ التحميؿ نتائج عمى
 نتػائج عمى كبناء لمتحميؿ عاؿ ثبات عمى يدؿ كهذا( 0.92) بمغد عبر اافرا الثبات معامؿ أفكيتضم 
( الكراثػ,) الثالثػ, الكحػدة فػي عمميػان  م  كمػا( 42) كعػددها الكراثػ, م ػاهيـ رائمػ, تحديد تـ السابق, التحميؿ

 .ال حؿ الثاني ساسياا العاشر لمحؼ الحياتي, العمكـ كتاب مف
 نف هي  اسوراث  التق راعداد 

 : التالي, لملطكات كفقان  م اهيـ الكراث, التبار بإعداد الباحث راـ
د حيػث تػـ التيػار الػتعمـ المػدمج إسػتراتيجي, باسػتلداـ: تدرييكه  اسنكراد اسنوضوع ت تحديد .1

 ـ(.2014/2015الكحدة الثالث, )الكراث,( مف كتاب العمـك الحياتي, الجديد)
لػدل طػيب الحػؼ  يـ الكراثػ,م ػاهتنميػ,  إلػى لتبػاراًل ي ػدؼ :لتق راال نال اسهدف تحديد .2

 .العاشر ااساسي
 أمػا رياسػ اد المػراد لاهػداؼ النسػبي, ااكزاف تكزيػع تػـ بحيػث :سك  اسنوصكف ت  دوي تحديد .3

 فػػػي بػػػ  تحظػػػى الػػػذم اًلهتمػػػاـ تعكػػػس نسػػػبي, أكزاف إعطػػػاء فػػػتـ المحتػػػكل لمكضػػػكعات بالنسػػػب,
 .اهيـ الكراث,م  لتبارًل المكح اتيكضم جدكؿ  (4.3)جدكؿكال التدريسد عممي,

 (2.3خدوي )

 ِفبهُُ اٌىزاثخ اخزجبزخدوي ِىاطفبد 

 

 نًحتىيا

 وثملهب النظبي تختببرتىسيع أطئلت اال
 اٌّدّىع

 17 %اٌزـجُك  33 %اٌفهُ  37 %اٌزروس 
 %ِهبزاد ػٍُب 

13 

ػدر 

 األظئٍخ

% 

 ٌٍزىساز

ػدر 

 األظئٍخ

% 

 ٌٍزىساز

ػدر 

 األظئٍخ

% 

 ٌٍزىساز

ػدر 

 األظئٍخ

% 

 ٌٍزىساز

ػدر 

 األظئٍخ

% 

 ٌٍزىساز

اٌفظً 

 األوي
7 % 15 5 % 11 1 % 2 2 % 4 15 % 32 

اٌفظً 

 اٌثبٍٔ
11 % 22 11 % 22 7 % 15 4 % 9 33 % 68 

 100 % 48 13 % 6 17 % 8 33 % 16 37 % 18 اٌّدّىع
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 حيب  دوي اسنواصف ت لتق ر( يوضح توزيع ف رات اال4.4واس دوي )

 (4.4 دوي )
 حيب نيتوي ت استحنيي لتق رتوزيع أيئن  اال

 ػدر األظئٍخ ِعزىَبد ػٍُب اٌزـجُك اٌفهُ اٌزروس اٌّعزىي

اٌفمساد 

 اٌّّثٍخ ٌهب
1 - 16 17 – 32 33 – 24 23 - 26 26 

 :االلتي ري  اسق ود إعداد .4
 كاسػػتعافد المجػػاؿ هػػذا فػػي كغيرهػػا ات السػػابق,لتبػػار اًلبػػاًلطيع عمػػى الدراسػػات ك  الباحػػث رػػاـ

 بنػدان  48بنػاء  فػي متعػدد مػف اًللتيػار نمػط التيػار تـ سبؽ مما كباًلست ادة م اهيـ الكراث, بقائم, أيضان 
 كأكثرهػا أنسب ا يعتبر ححيمد كالذم فقط من ا كاحد بديؿ بدائؿد أربع, متعدد ذم مف اًللتيار نكع مف

 تغطيتػ  مػف نمطالػ هػذا بػ  يتميػز لمػا مػف ااسػئم, الػنمط هػذا عمػى الباحث التيار كرع كل ذاد استلداما
 معػاممي كارت ػاعد المحػحم ذاتيػ, مػف كلمػك د كسيكل, تحػحيح د الدراسي, المادة محتكل مف كبيرة لعين,
 .كثبات  حدر 
 :است سي  األنور االلتي ري  اسق ود صي غ  ع د اسق حث راعى و،د

 .الغمكض مف كلالي, كمحددة كاضح,ك  المغكي, الناحي, مف سميم, البنكد تككف أف .1
 (.مستكيات عميا تطبيؽد ف ـد تذكرد) يقيس  الذم لممستكل بند كؿ انتماء .2
 .لمطيب كالعقمي الزمني لممستكل مناسب, اًللتياري, البنكد تككف أف .3
 ححيم. في ا فقط كاحد بديؿ كيككف المقدم,د مع كمتجانس, كاضح, البدائؿ تككف أف .4

 

 لتق راال ين تنت  صي غ 
 ال ػدؼ تكضػيم تػـ كرػدد لتبػاراًل كػراس فػي من حم, كرر, ىمع اكاعداده لتباراًل يماتمتع حياغ, تـ
رشادات اإلجاب, المراد لتباراًل م ردات عدد تكضيمد لتباراًل مف د ف راتػ  عػف اإلجاب, كي ي, عمي اد كا 

 ذ هػػ حػػياغ, عنػػد كالكضػػكح كل, السػػ ركعػػي كرػػدد (اإلجابػػ, كررػػ,) لإلجابػػ, الملحػػص كمعرفػػ, المكػػاف
 طالبان. (30عددها ) عي,استطي عين, ىعم لتجريب  ااكلي, حكرت  في لتباراًل طبؽ ان كألير د يماتمالتع
 
 
 
 



 
 
 

 0.7 

 

 الفصل الرابع
 اجراءات ومههجية الدراسة

 
 لتق راسصورة األوسي  سال

 أربعػ, فقػرة فقػرة لكػؿ (48) عمػى اشػتمؿ بحيػث كلي,اا حكرت  في لتباراًل إعداد تـ سبؽ ما ضكء في
 عمػػػى ااكليػػػ, رت افػػػي حػػػك  عرضػػػ ا تػػػـ لتبػػػاراًل فقػػػرات كتابػػػ, كبعػػػد د حػػػحيم من ػػػا فقػػػط كاحػػػد بػػػدائؿ

 : حكؿ مدل آرائ ـ ًلستطيع كذلؾ( 5ممحؽ ) اًللتحاص ذكم مف المحكميف مف مجمكع,
 ,فقرة. لكؿ البدائؿ حياغ, در,ك  لتباراًل بنكد عدد حيحي 
 لممحتكل لتباراًل فقرات تغطي,د رياس ا المراد السمككي, لاهداؼ لتباراًل فقرات تمثيؿ. 
 ,العاشر ااساسي. الحؼ طيب لمستكل ت امناسبد ك لغكيان ك  عمميان  لتباراًل فقرات حح 
 نف هي  اسوراث  التق ر ت ريب

مف طمب, مدرس, الحػيح الليريػ,  ان طالب 30 ركام ا استطيعي, عين, عمى خرثاساال ذجشٌة ذى
ثبػػات ال ب ػػدؼ حسػػابل ػػـ ن ػػس لحػػائص المجتمػػع ااحػػميد ك كبالتحديػػد ممػػا سػػبؽ ل ػػـ دراسػػ, الكحػػدة 

 .لتباراًل ل قرات كالتمييز الحعكب, تمعامي كحساب

 

 لتق راال تصحيح ن ي ر
 الدراسػ,د فػي المسػت دف, الم ػارات عمػى لتباراًل درجات تكزيع تـ التححيمد معيار كضع عند

الكميػػػ,  الدرجػػػ, تكػػػكف كبػػػذلؾ دلتبػػػاراًل م ػػػردات مػػػف حػػػحيح, م ػػػردة لكػػػؿ كاحػػػدة درجػػػ, حػػػددت حيػػػث
 مػف عرضػ  تػـ مػا لػيؿ مػف كيتضم ديان التبار بندان  48 مف ارلتباًل يتككف حيث درج,د 48 لتبارلي

 كتعميماتػػػػ  كالثبػػػػاتد الحػػػػدؽ مػػػػف بدرجػػػػ, مناسػػػػب, يتسػػػػـ لتبػػػػاراًل أف كثباتػػػػ د لتبػػػػاراًل حػػػػدؽ حسػػػاب
 كبعديان.  ربميان  الدراس, عين, عمى لمتطبيؽ حالحان  يجعم  مما مناسب,د كم ردات  كاضح,د

 لتق راال زنالديد تح
 لػيؿ مػف كذلػؾ دككػؿ لتبػارالطيب لإلجابػ, عمػى اًل يستغرر  الذل زمفال متكسط حساب تـ

 لػػػردريقػػػ,د كآ 52بمتكسػػػط د لتبػػػاراًل سػػئم,أ عمػػػى اًلجابػػػ, مػػػف طػػيب لمسػػػ, أكؿ انت ػػػاء زمػػػف تحديػػد
كربػػع  دريقػػ, بمعػػدؿ دريقػػ, أم 60 لتبػػارزمػػف اًل متكسػػط فكػػافد دريقػػ, 68بعػػد لمسػػ, طػػيب بمتكسػػط 

 ٔرنك دسة انًؼادنح انرانٍح دلتبارًلا بنكد مف لكؿ بند تقربيان 

 

 طالب 5نتويط ا ته ء آلر +  طالب 5نتويط ا ته ء أوي  =لتق رزنال إ  ق  اال
2 
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 نف هي  اسوراث  لتق راسصورة اس ه ئي  ال

 :لتق راال ف رات تحنيي
 لحػائص عمػى فػي الححػكؿ إسػ ام ا كمػدل دلتباراًل فقرات فعالي, مدل عمى لمتعرؼ كذلؾ

 (.45 :1999 دالدكسرم)الجيد  لتباراًل لحائص مع تت ؽ( كثبات حدؽ) ي,سيككمتر 
 :يمي كما اإلححائي, اللطكات مف بعدد الباحث راـ لتباراًل فقرات تحميؿكل

 لتق راال صدل
الجيػػدة  القيػػاس أداة لحػػائص أهػػـ مػػف كالثبػػات الحػػدؽ لاحػػي, أف عمػػى الػػن س عممػػاء يؤكػػد

النتػػػائج  بدرػػػ, كًل لقياسػػػ  حػػػممت مػػػا ريػػػاس عمػػػى ااداة رػػػدرة فػػػي الكثػػػكؽ يمكػػػف ًل فبػػػدكن ما كسػػػمات ا 
 .الملتم , السمات لقياس استلدام ا عند عمي ا المتححؿ

 تحقيػؽ يعنػي درجػ, ف ػك 1997: 254) فػرجد(لقياسػ  حػمـ لمػا لتبػاراًل يقػيس أف بالحػدؽد يقحػدك 
 عمػى داًل ذلػؾ مػا كػافكم الحػدؽ مؤشػرات تعػددت كممػا كأنػ  أجم ػاد مػف حػمـ التػي التربكي, ااهداؼ

 .ااداة في الثق, زيادة
 :لتق راال صدل سحي ب اسطرل نال عدًدا اسق حث اتقع

 :اسنحرنيال صدل .1
 كتػاب ًلسػتئذاف بتكجيػ  الباحػث رػاـ المحكمػيفد حػدؽ لػيؿ مػف الدراسػ, أداة حػدؽ مػف لمتأكػد

 ااسػاتذة مػف كعػ,عمػى مجم لتبػارلي ااكليػ, الحػكرة عػرض تػـ ثػـ كمػف دلتبػاراًل بتحكػيـ المحكمػيف
 عمى عرض  تـ كما غزةد جامعات في تدريس كطرؽ المناهج بقسمي التدريس هيئ, مف المتلححيف

 :يمي مما التأكد ب دؼ كذلؾ د(5)ممحؽ كأساتذة مشرفي مف عدد
 أجم  مف المكضكع, لم دؼ فقرة كؿ تحقيؽ مدل.  
 لتباراًل ل قرات المغكي, الحياغ, حح, مدل.  
 الطمب,. لمستكل ,الحياغ ميئم, مدل 
 اآللػػر كرػػاـ الباحػػث الػػبعض إضػػاف, ك الػػبعض كحػػذؼ ال قػػرات بعػػض تعػػديؿ إلػػى المحكمػػكف أشػػار كرػػد

فقػػرة ( 48)مػػف حػػكرت  الن ائيػػ, فػػي لتبػػاراًل إلػػراج الن ايػػ, فػػي المحكمػػكف كتػػـ بػػ  أكحػػى مػػا بتعػػديؿ
 (.1ممحؽ )
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 :اسدالن  االتي ل دلص .2

مػػف  مككنػػ, اسػػتطيعي, عينػػ, عمػىمػػف لػػيؿ تطبيقػػ   لتبػػارلي الػدالمي اًلتسػػاؽ حػػدؽ مػػف التحقػػؽتػـ 
 البعػد كدرجػ, فقػرة كػؿ درجػ, بػيف اًلرتبػاط معػاميت بحسػاب الدراسػ, عينػ, أفػراد لػارج مػف طالػب 30
  .(4.5) الجدكؿ يبيف كما د لتباراًل إلي  في تنتمي الذم

 (4.5دوي) 
 ي ي تن  إسي اسذ اسن  ينع در    اسف راتن  نالت االرتق ط سري ف رة نال  

 

 اسن  ي
ر،  
 اسف رة

ن  ني 
 االرتق ط

 اسن  ي
ر،  
 اسف رة

ن  ني 
 االرتق ط

 اسن  ي
ر،ككككككككككك  
 اسف رة

ن  نككككككككي 
 االرتق ط

ذرر
است

 

0.  ..009 
 

07. ..72. 
 

22. ..108 

2.  ..106 08. ..02. 21. ..002 

2.  ..08. 
فه 

اس
 

09.  ..101 

يل
تطق
اس

 

20. ..089 

1.  ..162 2..  ..690 26.  ..6.2 

0.  ..629 20.  ..7.8 27. ..628 

6.  ..120 22.  ..8.. 28.  ..019 

7.  ..12. 22.  ..681 29. ..199 

8.  ..100 21.  ..10. 1.. ..601 

9.  ..002 20.  ..606 10. ..19. 

0..  ..0.. 26.  ..010 12. ..912 

00.  ..268 27.  ..7.1 

عني 
ت 
وي 
يت
ن

 

12. ..002 

02.  ..07. 28.  ..166 11. ..670 

02.  ..026 29.  ..666 10. ..020 

01. ..6.2 2..  ..61. 16. ..1.9 

00. ..022 20. ..6.9 17. ..689 

06.  ..02. 22.  ..6.8 18. ..701 

  (  ع د نيتوى دالس )(0.361(= )28( ودر   حري  )0.05)ر 
 (  ع د نيتوى دالس )(0.403(= )28  )( ودر   حري0.01)ر 

 لممجػاؿ الدرجػ, الكميػ, مػع دالػ, ارتباطػات حققػت لتبػاراًل فقػرات جميػع أف (4.5) الجػدكؿ مػف يتضػم
 .باًلتساؽ الدالمي يتسـ لتباراًل أف عمى يدلؿ مما( 0.01مستكل ) عند إلي  تنتمي الذم
كمػػا يكضػػم  إليػػ  نتمػػيي التػػي لتبػػارلي الكميػػ, الدرجػػ,درجػػ, كػػؿ مجػػاؿ ب ارتبػػاط معامػػؿ حسػػاب تػػـكرػػد 

  : (4.6الجدكؿ )
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 (4.6 دوي)

 س  اسرني  اسدر   نع نف هي  اسوراث  التق رن  الت  ارتق ط ت 
 نيتوى اسدالس  ن  ني االرتق ط اسن  ي
 0.872 استذرر

0.000 
 

 0.927 اسفه 
 0.790 استطقيل

 0.853 نيتوي ت عني 

 الكميػ, الدرجػ, مػع دالػ, حققػت ارتباطػات لتبػارلي المجػاًلت المككنػ, أف( 4.6) الجػدكؿ مػف يتبػيف
 مسػتكل عنػد إححػائينا دالػ, كجميع ػا -0.927 ) 0.790) بػيف اًلرتباطػات تراكحػت كرػد دلتبػارلي
(0.01). 

 لتق راال ثق ت
 عنػ  كيعبػر ثانيػ, مػرة الطمبػ, ن ػس عمػى تطبيقػ  أعيػد إذا تقريبا ن س ا النتائج اًللتبار يعطي أف ب  كيقحد

 كآلػركفد الظػاهر (الملتم ػ, اًللتبػار إجػراء مػرات بػيف اافػراد عيمػات بػيف ارتبػاط معامػؿ نػ بأ إححػائيا

 :بطرؽ ملتم , لتباراًل ثبات معامؿ بحسابالباحث  كراـ(د 566: 1999
 :اس صفي  است زئ  طري   -أ 

اـ ااسػػػػئم, ذات ااررػػػػاـ ال رديػػػػ,د كااسػػػػئم, ذات ااررػػػػ) يفأجػػػػز  ىإلػػػػ لتبػػػػارحيػػػػث تػػػػـ تجزئػػػػ, فقػػػػرات اًل
كدرجػات ااسػئم, الزكجيػ,د كبعػد  دد ثـ تـ حسػاب معامػؿ اًلرتبػاط بػيف درجػات ااسػئم, ال رديػ,(الزكجي,
كفقا لممعادل, التالي,  معامؿ اًلرتباط المعدؿ=  ـ تححيم معامؿ اًلرتباط بمعادل, سبيرماف براكفػذلؾ ت

 :
R1

2R
=


R حيػػث  R ,أبػػك د ال رديػػ, كدرجػػات ااسػػئم, الزكجيػػ,معامػػؿ اًلرتبػػاط بػػيف درجػػات ااسػػئم(

 .(6.9)كتـ الححكؿ عمى النتائج المكضح, في جدكؿ د (481: 2010عيـد 
 
 
 
 
 



 
 
 

 000 

 

 الفصل الرابع
 اجراءات ومههجية الدراسة

 
 (2.5 دوي )

 االلتق رطري   است زئ  اس صفي  س ي س ثق ت  ت ئج  

 ن  ني االرتق ط اسن دي ن  ني االرتق ط  اسن  ي  
 0.812 0.683 استذرر .0

 0.809 0.679 اسفه  .2

 0.817 0.691 استطقيل .2

 821.. 7.0.. نيتوي ت عني  .1

 886.. 792.. اسدر   اسرني 
 

)سػػػبيرماف بػػػراكف( ريمػػػ, معامػػػؿ اًلرتبػػػاط المعدؿ ( يتبػػػيف لنػػػا أف6.9مػػػف لػػػيؿ الجػػػدكؿ ررػػػـ )
(Spearman Brown )فػػي حػػكرت  الن ائيػػ, كمػػا فػػػي  لتبػػاراًلكػػكف يبػػذلؾ د مرت ػػع كداؿ إححػػائينا

د مما يجعم  عمػى ثقػ, لتباراًلككف الباحث رد تأكد مف حدؽ كثبات يد ك لمتطبيؽرابؿ  (4) ررـ الممحؽ
 .فرضيات ا التبارك  دأسئم, الدراس, عفكاإلجاب,  ااداة المستلدم,دتام, بحح, 

   ث  =    2 1ريتش رديوال رودر ن  دس  -ب 

د عمى اًللتبار التيميذ= متكسط درجات  ـد عمى اًللتبار التيميذرجات = تبايف د 2ع حيث إف:
 (2.2: 9..2)المنيزؿد  .= عدد فقرات اًللتبارف
 تسػاكم الثبػات ريم, ككانت 21ريتشاردسكف ككدر معادل, باستلداـ لتباراًل ثبات بحسابالباحث  راـ

 لحػح, الباحػث طمػئفي الثبػاتمػف  عاليػ, بدرجػ, يتمتػع لتبػاراًل أف سػبؽ ممػا كيتضػم .(0.737)
 .لمدراس, ال عمي, العين, أفراد عمى لمتطبيؽ لتباراًل حيحي, كتظ ر عمي ا الححكؿ سيتـ التي البيانات

 (.1بحكرت  الن ائي, ممحؽ ) لتباركبذلؾ أحبم اًل
 مػف سػؤاؿ كػؿ عمػى أجػابكا لمػذيف المئكيػ, النسػب," الحعكب, بمعامؿ يقحد :اسص وق  ن  ني -ج 
 أجػابكا الػذيف كفػرز مجمػكعتيفد إلػى الطمبػ, درجػات تقسػيـ تػـ فقد كلذلؾ لاطئ,د إجاب, تبارلاًل أسئم,
 كفقػا الحػعكب, معامػؿ إيجػاد ثػـ ححيح,د إجاب, السؤاؿ عمى أجابكا كالذيف لاطئ,د السؤاؿ إجاب, عمى

 :(79: 1997)الزكبعي كبكرد المعادل, التالي, 
 

 عدد اال  ق ت اسلطم =ص( )  اسص وق  ن  ني
 عدد اال  ق ت اسصحيح  + عدد اال  ق ت اسلطم
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 تبػدأ بػال قرات بحيػث حػعكبت اد فػي متدرجػ, تكػكف أف يجػب لتبػاراًل فقػرات أف العممػاء كيػرل

 يكػكف ( بحيػث0.80 - 0.20بػيف ) حػعكبت ا ريمػ, تتػراكح كبالتػالي الحػعب,د بال قرات كتنت ي الس م,
  1982: 339). لبدةد )أبك (0.50)حدكد  في ككؿ لتباراًل حعكب, معامؿمتكسط 
 :استنييز ن  ني -د 

: 1994د ناهيػ, التاليػ, )أبػك المعادلػ, كفػؽ دلتبػاراًل فقػرات مػف فقػرة لكػؿ التمييػز معامػؿ حسػاب تػـ
354). 

 =استنييز ن  ني
 اسد ي عدد اإل  ق ت اسصحيح  ف  اسن نوع   -عدد اإل  ق ت اسصحيح  ف  اسن نوع  اس ني 

 اسن نوعتيال صف عدد األفراد ف  
 .لتباراًل فقرات مف فقرة لكؿ كالتمييز الحعكب, معاميت يبيف (4.8) كالجدكؿ

 (2.6دوي ) 
 نف هي  اسوراث  لتق رن  نالت اسص وق  واستنييز ال

ر،كككككككك  
 اسف رة

ن  نككككككككككي 
 اسص وق 

ن  نكككككككككي 
 استنييز

ر،ككككككككككك  
 اسف رة

ن  نكككككككككككككي 
 اسص وق 

ن  نكككككككككككي 
 استنييز

ر،ككككككككككككككك  
 اسف رة

ن  نكككككككككي 
 اسص وق 

ن  نككككككككي 
 ييزاستن

0. ..01 ..10 07. ..00 ..02 22. ..01 ..18 

2. ..19 ..00 08. ..28 ..61 21. ..07 ..00 

2. ..62 ..01 09. ..10 ..67 20. ..62 ..00 

1. ..70 ..06 2.. ..17 ..62 26. ..70 ..62 

0. ..67 ..09 20. ..02 ..12 27. ..29 ..70 

6. ..07 ..00 22. ..62 ..01 28. ..10 ..69 

7.  ..01 ..00 22. ..67 ..00 29. ..21 ..62 

8.  ..29 ..61 21. ..01 ..02 1.. ..68 ..19 

9.  ..01 ..18 20. ..17 ..60 10. ..01 ..07 

0.. ..00 ..01 26. ..00 ..00 12. ..09 ..09 

00. ..17 ..00 27. ..19 ..07 12. ..17 ..07 

02.  ..62 ..07 28. ..17 ..19 11. ..62 ..00 

02. ..67 ..07 29. ..01 ..18 10. ..70 ..6. 

01.  ..60 ..01 2.. ..60 ..07 16. ..72 ..07 

00. ..29 ..17 20. ..11 ..01 17. ..71 ..00 

06. ..72 ..12 22. ..00 ..60 18. ..01 ..00 

 1.55يؼايم انتًُُض = يتىسػ  1.55ن  ني اسص وق  = نتويط 

 الطػيب إلػى تقسػيـ تػـ دلتبػاراًل فقػرات مػف فقػرة كػؿ ييػزتم معامػؿ عمػى الباحػث يححػؿ كلكػي
 أعمى ححمكا عمى الذيف مف الطيب مجمكع مف (27%) كضمت عميا ااكلى المجمكع, مجمكعتيفد
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 ححمكا الذيف الطيب مف مجمكع مف (27%) كضمت دنيا الثاني, كالمجمكع, دلتباراًل في الدرجات

 كأنػ  (0.25)عػف  يقػؿ أًل يجػب التمييػز معامػؿ أف لعممػاءا كيػرل دلتبػاراًل عمى الدرجات أدنى عمى
 مػف يتضػمك د :171)1998كعميػافد  )الزيػكد أفضػؿ كانػت كممػا ذلػؾ ارت ػع معامػؿ التمييػز عػف كممػا

بمتكسػط رػدر   0.29- 0.74) بػيف) تراكحػت لتبػاراًل فقػرات حػعكب, درجػ, أف (4.8) الجػدكؿ
 (د مما0.55ردر  ) بمتكسط  (0.43- 0.75)بيف تراكحت لتباراًل فقرات تمييز درج, (د كأف0.55)

د كعميػ  كالتمييػز المقبػكؿ لمعػاميت الحػعكب, المسػتكل ضػمف تقػع لتبػاراًل فقػرات جميػع أف إلػى يشير
 .لتبارتـ ربكؿ جميع فقرات اًل

 نه رات استفرير استمنن : التق راعداد 
 : التالي, اتلملطك  كفقان م ارات الت كير التأممي  التبار بإعداد الباحث راـ

د حيػػث تػػـ التيػػار الػػتعمـ المػػدمج إسػػتراتيجي, : باسػػتلداـتدرييككه  اسنككراد اسنوضككوع ت تحديككد .1
 ـ(.2014/2015الكحدة الثالث, )الكراث,( مف كتاب العمـك الحياتي, الجديد)

 

 تنمي, م ارات الت كير التأممي المعدة في القائم,. :لتق راال نال اسهدف تحديد .2
 

 لتق راال ق  ء االطالع عنى نص در .3
 : من ا المحادر مف مجمكع, م ارات الت كير التأممي عمى التباررائم, ك  بناء في اًلعتماد تـ

 .(4: 2002التي سبؽ ذكرها عند ع ان, كالمكلك ) التأممي الت كير م ارات -أ 
( كدراس, أبك بشػير 2013( كالعبادل, )2014السابق, مثؿ دراس, التياف ) كاابحاث الدراسات -ب 
 .كغيرهـ (2012)
 .كالمتلححيف في مجاؿ تنمي, م ارات الت كير في العمكـ اللبراء آراء -ج 

 

 دراسػػػ, إلػػػى عمػػػد الباحػػػثد لتبػػػاراًل أسػػػئم, حػػػياغ, فػػػي البػػػدء ربػػػؿ :االلتي ريككك  اسق كككود إعكككداد .4
 38بناء  في متعدد مف اًللتيار نمط كالتيارد المجاؿ هذا في كغيرها ات السابق,لتبار اًل كفحص

 يعتبػػر حػػحيمد كالػػذم فقػػط من ػػا كاحػػد بػػديؿ بػػدائؿد أربعػػ, متعػػدد ذم مػػف ًللتيػػارا نػػكع مػػف بنػػدان 
 هػذا بػ  يتميػز لمػا مف ااسػئم, النمط هذا عمى الباحث التيار كرع كل ذاد استلداما كأكثرها أنسب ا
 ذاتيػػ, مػػف كلمػػك د كسػػيكل, تحػػحيح د الدراسػػي, المػػادة محتػػكل مػػف كبيػػرة لعينػػ, تغطيتػػ  مػػف الػػنمط

 .كثبات  حدر  معاممي رت اعكاد التححيم
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 :است سي  األنور االلتي ري  اسق ود صي غ  ع د اسق حث راعى و،د

 عميػ  كرػع الػذم العممػي لممحتػكل كشػامم, كالعمميػ, المغكيػ, الناحيػ, مػفككضكح ا  البنكدسيم,  .1
 .اًللتيار

 (.م ارات الت كير اللمس,) يقيس  الذم لممستكل لتبارمف بنكد اًل بند كؿ انتماء .2
 ححيم. في ا فقط كاحد بديؿ كيككف المقدم,د مع كمتجانس, كاضح, البدائؿ .3
 .لمطيب كالعقمي الزمني لممستكل مناسب, اًللتياري, البنكد .4
 لتق راال ين تت ن صي غ 

 تػـ تكضػيم كرػدد لتباراًل كراس في من حم, كرر, عمى عدادهاا  ك  لتباراًل يماتمتع حياغ, تـ
رشادات اإلجاب, المراد لتباراًل م ردات عدد تكضيمد لتباراًل مف ال دؼ  عػف اإلجابػ, كي ي, عمي اد كا 
حػياغ,  عنػد كالكضػكح كل,السػ  ركعػي د كرػد(اإلجابػ, كررػ,) لإلجاب, الملحص كمعرف, المكافد ف رات 
 .يماتمالتع هذ 

 لتق راسصورة األوسي  سال
 أربعػ, فقػرة فقرة لكػؿ  (38) عمى اشتمؿ بحيث اًلكلي, حكرت  في لتباراًل إعداد تـ سبؽ ما ضكء في

 عمػػػى ااكليػػػ, فػػػي حػػػكرت ا عرضػػػ ا تػػػـ لتبػػػاراًل فقػػػرات كتابػػػ, كبعػػػد د حػػػحيم من ػػػا فقػػػط كاحػػػد بػػػدائؿ
 :حكؿ مدل آرائ ـ ًلستطيع كذلؾ (5ممحؽ ) اًللتحاص ذكم مف المحكميف مف مجمكع,
 ,لتباراًل بنكد عدد حيحي. 
 ياس ار المراد المعرفي, لاهداؼ لتباراًل فقرات تمثيؿ. 
  كلغكيان  عمميا كبدائم ا لتباراًل فقرات حح,در, ك. 
 ,العاشر ااساسي الحؼ طيب لمستكل ال قرات مناسب. 
 اآللػػر كرػػاـ الباحػػث الػػبعض إضػػاف, ك الػػبعض كحػػذؼ ال قػػرات بعػػض تعػػديؿ إلػػى المحكمػػكف أشػػار كرػػد

فقػػرة ( 38)مػػف ائيػػ,حػػكرت  الن  فػػي لتبػػاراًل إلػػراج الن ايػػ, فػػي المحكمػػكف كتػػـ بػػ  أكحػػى مػػا بتعػػديؿ
 .لتبار( يكضم تكزيع م ارات الت كير التأممي عمى فقرات اًل4.9كالجدكؿ ) (2ممحؽ )
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 (4.9دوي ) 

 لتق رتوزيع نه رات استفرير استمنن  عنى ف رات اال

 إٌعجخ اٌّئىَخ ػدرهب اٌفمساد اٌّدبي

 %18.5 7 7-1 اسرؤي  اسقصري 
 %16 6 13-8 اسرشف عال اسنغ سط ت

 %18.5 7 20-14 صوي إسى ايت ت   تاسو 
 %21 8 28-21 إعط ء تفييرات

 %26 10 38-29 وضع حنوي ن ط ي 
 %100 38 38 اسن نوع

 نه رات استفرير استمنن  التق ر  ريبت
طالبػان مػف طمبػ, مدرسػ, الحػيح الليريػ, ( 30) ركام ػا اسػتطيعي, عينػ, عمػى  خرثماس اال ذجشٌمة  ذمى 

 معاميت ل ـ ن س لحائص المجتمع ااحميد ب دؼ حسابك اس, الكحدة كبالتحديد مما سبؽ ل ـ در 
 .لتباراًل فقرات حدؽ كحساب لتباراًل ل قرات كالتمييز الحكب,

 لتق راال تصحيح ن ي ر
 حيػػث الدراسػػ,د فػػي المسػػت دف, الم ػػارات عمػػى لتبػػاراًل درجػػات تكزيػػع تػػـ التحػػحيمد معيػػار كضػػع عنػػد

 38 لتبػارالكميػ, لي الدرج, تككف كبذلؾ دلتباراًل م ردات مف ححيح, م ردة لكؿ كاحدة درج, حددت
 حػدؽ حسػاب مػف عرض  تـ ما ليؿ مف كيتضمد يان التبار بندان  38 مف لتباراًل يتككف حيث درج,د

 كم رداتػػ  كاضػػح,د كتعميماتػػ  كالثبػػاتد الحػػدؽ مػػف بدرجػػ, مناسػػب, يتسػػـ لتبػػاراًل أف كثباتػػ د لتبػػاراًل
 عديان.كب ربميان  الدراس, عين, عمى لمتطبيؽ ان حالح يجعم  مما مناسب,د
 لتق راال زنال
 لػيؿ تحديػػد مػػف كذلػؾ دككػؿ لتبػػارالطػيب لإلجابػػ, عمػى اًل يسػتغرر  الػػذل الػزمف متكسػػط حسػاب تػـ

لمسػػ,  دريقػػ,د كآلػػر 42بمتكسػػط د لتبػػاراًل اسػػئم, عمػػى اًلجابػػ, مػػف طػػيب أكؿ لمسػػ, انت ػػاء زمػػف
لكػؿ  كربع تقربيان  دريق, بمعدؿ دريق, أم 48 لتبارزمف اًل متكسط فكافد دريق, 54طيب بمتكسط بعد 

 .لتباراًل بنكد مف بند
 

 طالب 5طالب + نتويط ا ته ء آلر  5نتويط ا ته ء أوي  =لتق رزنال إ  ق  اال
2 
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 لتق راسصورة اس ه ئي  سال

 :يمي كما اإلححائي, اللطكات مف بعدد الباحث راـ لتباراًل فقرات لتحميؿ
يعنػي  ف ػك 1997: 254). فػرجد( لقياس  حمـ لما لتباراًل يقيس أف بالحدؽد يقحد:لتق رالا صدل
 ذلؾ كمما كاف الحدؽ مؤشرات تعددت كمما كأن  أجم اد مف حمـ التي التربكي, ااهداؼ تحقيؽ درج,
 .لتباراًل حدؽ لحساب الطرؽ مف عددنا الباحث اتبعد ك ااداة في الثق, زيادة عمى داًل

 :حرنيالاسن صدل .1
 كتػاب ًلسػتئذاف بتكجيػ  الباحػث رػاـ المحكمػيفد حػدؽ لػيؿ مػف الدراسػ, أداة حػدؽ مػف لمتأكػد

 ااسػاتذة مػف عمػى مجمكعػ, لتبػارلي ااكليػ, الحػكرة عػرض تػـ ثػـ كمػف دلتبػاراًل بتحكػيـ المحكمػيف
 عمػى عرضػ  تػـ كمػا غػزةد جامعػات فػي تػدريس كطػرؽ المنػاهج بقسـ التدريس هيئ, مف المتلححيف

 :يمي مما التأكد ب دؼ كذلؾ د(5)ممحؽذكم لبرة  كأساتذة مشرفي مف عدد
 أجم  مف المكضكع لم دؼ فقرة كؿ تحقيؽ مدل. 
 كمستكل الطيب لتباراًل ل قرات المغكي, الحياغ, حح, مدل. 
 كحػذؼ بعضػ اد ال قػرات بعػض بتعػديؿ الباحػث رػاـ المحكمػكفد أبػداها التػي الميحظػات ضػكء كفػي

ضاف, فقرات   كأحػبم أفضػؿد بشػكؿ ااسػئم, كتكزيػع لتبػاراًل تشػكيؿ بإعػادة الباحػثرػاـ  كماألرلد كا 
 (.3ممحؽ )كما في د سؤاًلن  (38) لتباراًل أسئم, عدد

 :اسدالن  االتي ل صدل .4
 يبػيف كمػا دلتبػاراًل إلي  فػي تنتمي الذم البعد كدرج, فقرة كؿ درج, بيف اًلرتباط معاميت حسابتـ 

 .(4.10) الجدكؿ
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 (4.10 دوي)

  تن  إسي اسن  ي اسذي تت نع در   ف ران  نالت االرتق ط سري ف رة نال  
 

 اسن  ي
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 ٍ
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.. ..4.0 

ث
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سُ
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ء 
طا

ػ
إ

 

00. ..000 21. ..000 

.. ..000 00. ..040 20. ...70 

0.. ...77 00. ..... 26. ..70. 

00. ..4.. 04. ..7.4 27. ..00. 

00. ..077 0.. ..700 28. ..0.0 

00. ..440 00. ...04 4.. ..0.. 

 (  ع د نيتوى دالس )(0.361(= )28( ودر   حري  )0.05)ر 
   (0.403(= )28( ودر   حري  )0.01))ر( ع د نيتوى دالس 

 لممجػاؿ الدرجػ, الكميػ, مػع دالػ, ارتباطات حققت لتباراًل فقرات جميع أف (4.10) الجدكؿ مف يتضم
 .باًلتساؽ الدالمي يتسـ لتباراًل أف عمى يدلؿ مما (0.05) مستكل عند إلي  تنتمي الذم
يبينػ   كمػا لتبػارلي الكمي, الدرج, مع مميمجاًلت التبار م ارات الت كير التأ ارتباطات بحسابتـ  كما

 .(4.11الجدكؿ )
 س  اسرني  اسدر   نع التق ر نه رات استفرير استمنن  ن  الت ارتق ط ت: (4.11 دوي)

 اس ين   االحتن سي  ن  ني االرتق ط اسن  ي  
 0.657 اسرؤي  اسقصري  .0

0.000 
 

 0.734 اسرشف عال اسنغ سط ت .2
 0.670  ت   تاسوصوي إسى ايت .2
 0.556 إعط ء تفييرات .1
 0.669 وضع حنوي ن ط ي  . 0
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 الكمي, الدرج, مع دال, حققت ارتباطات لتبارلي الم ارات المككن, أبعاد أف (4.11) الجدكؿ مف يتبيف
 ) دًلل, مستكل عند إححائينا دال, كجميع ا -0.854) 0.671بيف) اًلرتباطات تراكحت كرد دلتبارلي

.(0.01 
 :لتق راال ثق ت
 ن ػس ااداة كفػي ن ػس باسػتلداـ القيػاس تكػرار عند النتائج ن س عمى الححكؿ" لتباراًل بثبات يقحد

 بطرؽ ملتم ,.  لتباراًل ثبات معامؿ بحساب الباحث راـ كرد 1997: 120) ااغاد(الظركؼ
 :اس صفي  است زئ  طري  

د ثـ (ذات اارراـ ال ردي,د كااسئم, ذات اارراـ الزكجي, ااسئم,) يفأجز  ىإل لتبارحيث تـ تجزئ, فقرات اًل
ـ تحػحيم ػكدرجػات ااسػئم, الزكجيػ,د كبعػد ذلػؾ تػ دتـ حساب معامؿ اًلرتباط بيف درجات ااسػئم, ال رديػ,

كفقػػا لممعادلػػ, التاليػػ, :  معامػػؿ اًلرتبػػاط المعػػدؿ=  معامػػؿ اًلرتبػػاط بمعادلػػ, سػػبيرماف بػػراكف
R1

2R
=


R 

 .(481: 2010)أبك عيـد 
كتـ الححكؿ عمػى النتػائج د معامؿ اًلرتباط بيف درجات ااسئم, ال ردي, كدرجات ااسئم, الزكجي,R  حيث 

 .(6.54)المكضح, في جدكؿ 
 (2.14دوي ) 

 لتق راال اس صفي  س ي س ثق ت طري   است زئ يوضح  ت ئج 

 ن  ني االرتق ط اسن دي ن  ني االرتق ط اسن  ي  

 0.774 0.632 اسرؤي  اسقصري  .0

 0.728 0.773 اسرشف عال اسنغ سط ت .2

 0.801 0.769 اسوصوي إسى ايت ت   ت .2

 1.742 1.591 إعط ء تفييرات .1

 1.758 1.711 وضع حنوي ن ط ي  .0

 1.781 1.642 اسدر   اسرني 
 

)سػػػػػػبيرماف بػػػػػػراكف( ؿريمػػػػػػ, معامػػػػػػؿ اًلرتبػػػػػػاط المعد ( يتبػػػػػػيف لنػػػػػػا أف6.54مػػػػػػف لػػػػػػيؿ الجػػػػػػدكؿ ررػػػػػػـ )
(Spearman Brown )فػي حػكرت  الن ائيػ, كمػا هػي فػي  المقيػاسكػكف يبذلؾ د مرت ع كداؿ إححائينا

د ممػا يجعم ػا عمػى ثقػ, لتبػاراًلككف الباحث رػد تأكػدت مػف حػدؽ كثبػات يرابؿ لمتكزيعد ك  (4) الممحؽ
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 التبػػػارك  دأسػػػئم, الدراسػػػ, عػػػفكاإلجابػػػ,  دكحػػػيحيت ا لتحميػػػؿ النتػػػائج ااداة المسػػػتلدم,دتامػػػ, بحػػػح, 

 .فرضيات ا
 21 ريتش رديوال رودر ن  دس  -أ 

   ث  =  

د عمى اًللتبار التيميذ= متكسط درجات  ـد عمى اًللتبار التيميذ= تبايف درجات  2ع حيث إف:
 (2.2: 9..2)المنيزؿد  .= عدد فقرات اًللتبارف

   تسػاكم الثبػات ريمػ, ككانػت 21ريتشاردسػكف كػكدر معادلػ, باسػتلداـ لتبػاراًل بػاتث بحسػابكتػـ 
 لحػح, الباحػث تطمػئف مػف الثبػات عاليػ, بدرجػ, يتمتػع لتبػاراًل أف سػبؽ ممػا كيتضػم (0.772)
 .لمدراس, ال عمي, العين, أفراد عمى لمتطبيؽ لتباراًل حيحي, كتظ ر عمي ا الححكؿ سيتـ التي البيانات

 :لتق رسيهوس  واسص وق  سق ود االا ن  ني -ب 
 لاطئػ,د إجاب, لتباراًل أسئم, مف سؤاؿ كؿ عمى أجابكا لمذيف المئكي, النسب," الحعكب, بمعامؿ يقحد
 لاطئػ,د السػؤاؿ إجابػ, عمػى أجػابكا الػذيف كفػرز مجمػكعتيفد إلػى الطمبػ, درجػات تقسػيـ تػـ فقػد كلػذلؾ
)الزكبعي المعادلػ, التاليػ, كفقػا الحػعكب, معامػؿ ادإيجػ ثػـ حػحيح,د إجابػ, السػؤاؿ عمػى أجػابكا كالػذيف
 :(79: 1997كبكرد 

 

 عدد اال  ق ت اسلطم =) .ص(  اسص وق  ن  ني
 عدد اال  ق ت اسصحيح  + عدد اال  ق ت اسلطم

 تبػدأ بػال قرات بحيػث حػعكبت اد فػي متدرجػ, تكػكف أف يجػب لتبػاراًل فقػرات أف العممػاء كيػرل
 يكػكف ( بحيػث0.80 - 0.20بػيف ) حػعكبت ا ريمػ, تتػراكح كبالتػالي لحػعب,دا بال قرات كتنت ي الس م,
  1982: 339). لبدةد )أبك 0.50حدكد  في ككؿ لتباراًل حعكب, معامؿ

 :استنييز ن  ني -ج 
ناهيػػ,د  أبػػك(التاليػ,  المعادلػػ, كفػػؽ دلتبػػاراًل فقػرات مػف فقػرة لكػؿ التمييػػز معامػػؿ حسػػاب تػـ

1994:354.) 

 =استنييز ن  ني
 اسد ي عدد اإل  ق ت اسصحيح  ف  اسن نوع   -  ق ت اسصحيح  ف  اسن نوع  اس ني عدد اإل

  صف عدد األفراد ف  اسن نوعتيال
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 الطمبػ, إلػى تقسػيـ تػـ دلتبػاراًل فقػرات مػف فقػرة كػؿ تمييػز معامػؿ عمػى الباحػث يححؿ كلكي
 أعمى ححمكا عمى الذيف مف الطمب, مجمكع مف (% 27) كضمت عميا ااكلى المجمكع, مجمكعتيفد
 ححػمكا الػذيف الطمب, مف مجمكع مف (% 27) كضمت دنيا الثاني, كالمجمكع, دلتباراًل في الدرجات

 كأنػ   (0.25) عػف يقػؿ أًل يجػب التمييػز معامؿ أف العمماء كيرل دلتباراًل عمى الدرجات أدنى عمى
 (. كالجػدكؿ171: 9981كعميػافد  أفضػؿ )الزيػكد كانػت كممػا ذلػؾ عػف التمييػز درجػ, ارت عػت كممػا
  .لتباراًل فقرات مف فقرة لكؿ كالتمييز الحعكب, معاميت يبيف (4.13)

 (2.13 دوي )
 استفرير استمنن  التق ريوضح ن  نالت اسص وق  واستنييز سف رات 

ر،ككككككككك  
 اسف رة

ن  نكككككككككككي 
 اسص وق 

ن  نكككككككككككي 
 استنييز

ر،ككككككككككك  
 اسف رة

ن  نككككككككككككككي 
 اسص وق 

ن  نكككككككككككككي 
 استنييز

ر،ككككككككككككككككك  
 اسف رة

ن  نكككككككككي 
 ق اسص و 

ن  نكككككككككي 
 استنييز

0. ..07 ...7 04. ...4 ..4. 07. ..47 ...0 

0. ..0. ...4 0.. ..4. ...0 0.. ..00 ...7 

0. ..0. ..47 00. ..00 ...4 0.. ..07 ...7 

4. ..70 ..40 07. ..70 ...0 0.. ..0. ...4 

.. .... ...0 0.. ..07 .... 00. ..0. ..47 

0. ..0. ..04 0.. ...7 ...0 00. ..70 ..40 

7. ..4. ..07 0.. ...4 .... 00. .... ...0 

.. ..47 ..00 00. ..0. ..04 04. ..0. ..04 

.. ...0 ..40 00. ...4 ..4. 0.. ..4. ..07 

0.. ..00 ...4 00. ...0 ...4 00. ..47 ..00 

00. ..07 ...0 04. ..47 ...0 07. ...0 ..40 

00. ...4 ...0 0.. ..00 ...7 0.. ..00 ...4 

00. ..47 ..00 00. ...7 ..47  

 1.55يؼايم انتًُُض = يتىسػ  1.55ن  ني اسص وق  = نتويط 

 (0.38)-0.73) بػيف) تراكحػت لتبػاراًل فقرات حعكب, درج, أف (4.13) الجدكؿ مف يتضم
 (در رػ بمتكسط (0.43- 0.69) بيف تراكحت لتباراًل فقرات تمييز درج, كأف د(0.(55بمتكسط ردر  

 الحػعكب, المقبػكؿ لمعػاميت المسػتكل ضػمف تقػع لتبػاراًل فقػرات جميػع أف إلػى يشػير ممػا (0.55
 .كالتمييز
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 :است ريب قدء ،قي اسنتغيرات ضقط
ا  عمى المتغيرات الدليم, بعض عف تنجـ رد التي للثار كتجنبنا النتائجد سيم, عمى الباحث مف حرحن
  (71: 1998 عيـد أبك) كالضابط, التجريبي, المجمكعتيف طريق, تبنى فقد التجرب,د

 :يمي كما المتغيرات ضبط مف بالتحقؽ الباحث راـ المجمكعتيف هاتيف ضكء كفي
 .سنف هي  اسوراث  اس قن  لتق راال ف  واسض قط  است ريقي  اسن نوعتيال تر فؤ .1
ت  التبػارباسػتلداـ  ثالباحػ رػاـ القبمػي لم ػاهيـ الكراثػ,د لتبػاراًل فػي المجمػكعتيف تكػافؤ مػف لمتحقػؽ

لعينتيف مستقمتيف لممقارن, بيف متكسط درجات الطيب فػي المجمكعػ, الضػابط, ك بػيف متكسػط درجػات 
 (. 6.56التجريبي, فكانت النتائج كما يكضح ا الجدكؿ ) في المجمكع,الطيب 

 (4.14 دوي )
قيال در  ت   قن التق ر نف هي  اسوراث  اس( سنن  ر   قيال نتويط  در  ت ت) التق ر ت ئج 

 اسطالب ف  اسن نوعتيال اسض قط  واست ريقي 

 اسنف هي 

 اسن نوع  اسض قط 
28  =n 

 اسن نوع  است ريقي 
26   =n  ين، (T) 

 اسنحيوق 
اس ينككككككككككككككك  
 االحتن سي  

 اسدالس  اإلحص ئي 
اسنتويككككككككط 
 اسحي ق 

اإل حكككككككراف 
 اسن ي ري

اسنتويككككككككط 
 اسحي ق 

اإل حككككككككككككككككككراف 
 اسن ي ري

 1.679 -1.416 2.232 6.88 2.629 6.60 انتزكش

 1.15 داس  ع دغير 

 1.476 -1.717 2.114 4.53 1.257 4.21 انفهى

 1.147 -1.471 1.326 2.11 1.171 1.51 انتطبُك

 1.419 -1.833 1.171 1.88. 1.161 1.64 يستىَاث ػهُا

 1.195 -1.314 4.471 15.31 2.937 13.96 انذسجت انكهُت

 . 1.676 ( تي وي05.0وع د نيتوى دالس  ) 52ي  ع د در   حري  ( اس دوست،ين  )
 . 2.413( تي وي 01.0وع د نيتوى دالس  ) 52( اس دوسي  ع د در   حري  ت،ين  )

 

 لمعينػػ, الم ػػاهيـ لتبػػارًل التطبيػػؽ القبمػػي فػػي الحسػػابي المتكسػػط ( أف6.56يتبػػيف مػػف الجػػدكؿ )
 الضػػابط, لمعينػػ, الم ػػاهيـ لتبػػارالقبمػػي ًل التطبيػػؽ فػػي الحسػػابي كالمتكسػػط( 57.55) يسػػاكم التجريبيػػ,

( Tمػػف ريمػػ, ) أكبػػركهػػي   (-51556) ( المحسػػكب, كالتػػي تسػػاكمTكأف ريمػػ, ) د(8;.55) يسػػاكم الػػذم
(د ممػا يػدلؿ عمػى 05.0كمسػتكل دًللػ, )( 74)حريػ, عنػد درجػ,  (-51898)الجدكلي, التي تسػاكم 

القبمػػي  لتبػارعػدـ كجػػكد فػركؽ ذات إححػػائي, بػيف متكسػػطات المجمػكعتيف الضػػابط, كالتجريبيػ, فػػي اًل
 القبمي. لتباركبالتالي يككف  الباحث رد تحقؽ مف شرط تكافؤ المجمكعتيف في اًل
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 .اس قن  سنه رات استفرير استمنن  لتق راال ف  ط واسض ق است ريقي  اسن نوعتيال تر فؤ .2
لعينتػيف مسػتقمتيف  "ت" التبػارباسػتلداـ  الباحػث رػاـ القبمػي لتباراًل في المجمكعتيف تكافؤ مف لمتحقؽ

فػػػي لممقارنػػػ, بػػػيف متكسػػػط درجػػػات الطػػػيب فػػػي المجمكعػػػ, الضػػػابط, ك بػػػيف متكسػػػط درجػػػات الطػػػيب 
 (. 6.57ا يكضح ا الجدكؿ )التجريبي, فكانت النتائج كم المجمكع,

 (4.15 دوي )
اس قن  قيال  التق ر نه رات استفرير استمنن ( سنن  ر   قيال نتويط  در  ت ت) التق ر ت ئج 

 در  ت اسطالب ف  اسن نوعتيال اسض قط  واست ريقي 

 اسنف هي 

 اسن نوع  اسض قط 
28  =n 

 اسن نوع  است ريقي 
25   =n ( ت،ين) 

 اسنحيوق 
اس ين  

 ن سي االحت
اسدالس  
اسنتويط  اإلحص ئي 

 اسحي ق 
اال حراف 
 اسن ي ري

اسنتويط 
 اسحي ق 

اال حراف 
 اسن ي ري

  722.. -207.. .0.09 2.00 991.. 1.89 انشؤَت انبصشَت
 

 داس  ع دغير 
1.15 

 

 676.. -120.. 790.. 0.28 911.. 0.07 انكشف ػٍ انًغانطاث

 122.. -8.9.. 802.. 0.92 02..0 0.70 انىصىل إنً استُتاجاث

 010.. -.0.18 0.067 1..2 0.260 2.16 إػطاء تفسُشاث

 218.. -0.069 0.2.8 2.28 978.. 0.92 وظغ حهىل يُطمُت

 .6... -0.088 2.229 02..0 2.7.8 9.07 انذسجت انكهُت

 . 1.664 ( تي وي05.0وع د نيتوى دالس  ) 51( اس دوسي  ع د در   حري  ت،ين  )
 . 2.374( تي وي 01.0وع د نيتوى دالس  ) 51( اس دوسي  ع د در   حري  ت،ين  )

 الت كيػر التػػأممي م ػارات لتبػارًل القبمػػي التطبيػؽ فػي الحسػابي أف المتكسػػط (6.57يتبػيف مػف الجػدكؿ )
 لمعينػػػ, الم ػػػارات لتبػػػارًل القبمػػػي التطبيػػػؽ فػػػي الحسػػػابي كالمتكسػػػط (55174تجريبيػػػ, يسػػػاكم )ال لمعينػػػ,

( Tمػػف ريمػػ, ) أكبػػركهػػي  (-::5.7)( المحسػػكب, كالتػػي تسػػاكم Tأف ريمػػ, )( 159;يسػػاكم ) الضػػابط,
لؿ عمػػى (د ممػػا يػػد05.0كمسػػتكل دًللػػ, ) 75عنػػد درجػػ, حريػػ,  (-51886)الجدكليػػ, التػػي تسػػاكم 

القبمػػي  لتبػارعػدـ كجػػكد فػركؽ ذات إححػػائي, بػيف متكسػػطات المجمػكعتيف الضػػابط, كالتجريبيػ, فػػي اًل
 القبمي. لتباركبالتالي يككف الباحث رد تحقؽ مف شرط تكافؤ المجمكعتيف في اًل

 .المجمكعتيف التجريبي, كالضابط, ب س بتدريس  الباحث راـ اسن ن : .3
جميع  فه إد حيث عاـ (16-14) الطيب في ن س العمر ييحظ الباحث أف جميع اس نر: .4

 .العشر ااساسيالطيب هـ طيب الحؼ 
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لقد تـ تطبيؽ اًللتبار في هذ  الدراس, عمى التيميذ الذككر فقطد كب ذا يككف  اس  س: .5

 الباحث رد ثبت متغير الجنس في هذ  الدراس,.
ذا المتغير كذلؾ مف ليؿ ألذ  حاكؿ الباحث أف يثبت ه اسنيتوي اال،تص دي واال تن ع : .6

في ا تقريبنا الكضع اًلرتحادم كاًلجتماعيد كهك ما  يتساكللعين, الدراس, مف منطق, كاحدة 
 أبرزت  كشكؼ ااحكاؿ المدرسي,.

 :استفرير استمنن  نه رات التق رنف هي  اسوراث  و  لتق رال اس قن  استطقيل ضقطاست  يب عنى 
 دًللػػػ, ذات فػػػركؽ تكجػػػد ًل أنػػػ  لمباحػػػث يتضػػػميف لتبػػػار ليالضػػػبط القبمػػػي  نتػػػائج ضػػػكء كفػػػي

 أف أم أعػػػػي  المكضػػػػح, المتغيػػػػرات فػػػػي الضػػػػابط, كالمجمكعػػػػ, التجريبيػػػػ, المجمػػػػكعتيف بػػػػيف إححػػػػائي,
 .الدراس, أدكات لتطبيؽ الباحث يطمئف بدكر  كهذا المتغيرات تمؾ في متكافئتاف المجمكعتيف
 نواد اسدراي  

 التعمـ المدمج. إستراتيجي,فؽ دليؿ المعمـ كأكراؽ عمؿ ك  .1
 المادة التعميمي, المعدة كفؽ منظكم, التعمـ المدمج. .2

 كمكارػػع إلكتركنيػػ,د تقيػػيـ كبػػرامج المحتػػكمد إلدارة كنظػػاـ الػػتعمـ إلدارة كنظػػاـ إلكتركنػػيد مقػػرر)
 كسػائط متعػددة الػتعمـ كبػرامج مف النمط ل ذا اليزم, كالبرمجيات كااج زةيد اإللكتركن لمتحاكر

 .كفائق,د كتاب مدرسيد ككتاب ت اعمي مف إعداد الكزارة(
 اسن ن  دسيي عدادإ

كتػاب العمػـك  كحػدة الكراثػ, مػف تدريس في العمكـ الحياتي, معمـ مساعدةل المعمـ دليؿ إعداد ي دؼ
 بتحػػميـ الباحػػث رػػاـ د حيػػثالػػتعمـ المػػدمج ال حػػؿ الثػػاني( اسػػتلداـ) ااساسػػي العاشػػر لمحػػؼ الحياتيػػ,
 .(5)ررـ ممحؽ ستراتيجي,اإل هذ  تن يذ لطكات كفؽ التعمـ المدمج إستراتيجي, باستلداـ العممي, المادة
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 اسدراي  لطوات
كم ػػاهيـ  الػػتعمـ المػػدمجبمتغيػػرات الدراسػػ, ) المتعمقػػ, التربكيػػ, كالبحػػكث اادبيػػات عمػػى اًلطػػيع .1

 .(التأممي الت كير كم ارات الكراث,
 .اعداد اًلطار النظرم لمدراس, .2
ااساسػػػي  العاشػػػر لمحػػػؼ العمػػػـك الحياتيػػػ, كتػػػاب مػػػف (الكراثػػػ,) لكحػػػدة العممػػػي المحتػػػكل تحميػػػؿ .3

 لبناء جدكؿ مكاح ات.( ال حؿ الثاني)
 مػػػػف مجمكعػػػ, عمػػػى عرضػػػ اتنميت ػػػا فػػػي كحػػػدة الكراثػػػ, ثػػػػـ  المػػػػراد كراثػػػ, م ػػػاهيـ رائمػػػ, إعػػػداد .4

 كمعممػيف كمػكج يف اتجامعػ أسػاتذة مػف العمػكـ تػدريس طػرؽ مجػاؿ فػي اللبػراء مػف المحكميف
 .التعدييت المناسب, إجراءكتـ 

 .التعمـ المدمج إستراتيجي, ضكء في المعمـ دليؿ إعداد .5
 عمػػػػى  ماعرضػػػػك  التػػػػأممي بحػػػػكرت  ااكليػػػػ, الت كيػػػػر كم ػػػػارات م ػػػػاهيـ الكراثػػػػ, مالتبػػػػار  داداعػػػػ .6

 ب,دالتعػػدييت المناسػػ جػػراءإل العمػػكـ تػػدريس طػػرؽ مجػػاؿ فػػي كاللبػػراء المحكمػػيف مػػف مجمكعػػ,
 كثبات  لمكحكؿ إلى الحكرة الن ائي,. حدر  كتحديد

الححػػكؿ عمػػى مكافقػػ, مػػف المشػػرفيف كالجامعػػ, ككزارة التربيػػ, كالتعمػػيـ لتطبيػػؽ الدراسػػ, بمدرسػػ,  .7
 عبد ال بف ركاح, لمبنيف بالمحافظ, الكسطى لقطاع غزة.

 55ركام ػػػا  عي,اسػػػتطي عينػػػ, التػػػأممي عمػػػى الت كيػػػر م ػػػاهيـ الكراثػػػ, كم ػػػارات مالتبػػػار تطبيػػػؽ  .8
 كالثبػات مػف الحػدؽ ـ لمتأكػد47/4/4557طالباند مف لارج عينػ, الدراسػ,د كذلػؾ يػكـ ااربعػاء 

 .تمييزها كمعامؿ ال قرات حعكب, مدل كمعرف,
 العاشػػػػر الحػػػػؼ طػػػػيب مػػػػف شػػػػعبيتيف مػػػػف كتتكػػػػكف عشػػػػكائي, بطريقػػػػ, الدراسػػػػ, عينػػػػ, التيػػػػار .9

 كمجمكعػػػ, الشػػػعبتيف إحػػػدل التيػػػار تػػػـ يػػػثحعبػػػد ال بػػػف ركاحػػػ, لمبنػػػيفد  مدرسػػػ, مػػػف ااساسػػػي
 إستراتيجي, باستلداـ درست تجريبي, كمجمكع, كاالرلالتقميدي,  الطريق, باستلداـ درست ضابط,

 .التعمـ المدمج

 مجمػػػكعتي عمػػػى ربمػػػي التبػػػارك التػػػأممي الت كيػػػر كم ػػػارات م ػػػاهيـ الكراثػػػ, مالتبػػػار  تطبيػػػؽ .10
 بػػدأ بتػدريس العمػكـ معمػػـ رػاـ حيػث ـ4557-5-7 نػػيفاًلث يػكـ كذلػؾ تكافؤهمػػا مػف لمتأكػد الدراسػ,د
 ·ـ4557-5-9 ااربعاء يكـ الدراس, تطبيؽ الباحث
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 التجربػػ,د تن يػػذ بعػػد الدراسػػ, مجمػػكعتي عمػػى بعػػدم التبػػارك م ػػاهيـ الكراثػػ, مالتبػػار  تطبيػػؽ .11
 .ـ59/65/4557ااحد التأممي يـك  الت كير م ارات التبارك  ـ4557-7-58 السبت يكـ كذلؾ
جػػػػػػراءيف ك لتبػػػػػػار اًل تحػػػػػػحيم .12  الرزمػػػػػػ, المناسػػػػػػب, باسػػػػػػتلداـ برنػػػػػػامج اإلححػػػػػػائي, المعالجػػػػػػ, ا 

 .الدراس, أسئم, عمى كاإلجاب, ال ركض حح, لتبارًل(  SPSS)  اإلححائي,
 .كالدراسات السابق, الدراس, فركض ضكء في كت سيرها كمنارشت ا النتائج عرض .13
 .نتائج مف الدراس, ن ع أس رت ما ضكء في المناسب, كالمقترحات التكحيات كضع .14

 :اإلحص ئي  اسن  س  ت
معالجت ػا كتحميم ػا كالتكحػؿ  ثػـ الحاسػكب فػي البيانػات تلزيف تـ فرضيات االدراس, ك  أسئم, عف لإلجاب,
 مجمكعػ, في ػا الباحػث اإلنسػاني, كاسػتلدـ لمعمػكـ(  SPSS)  اإلححػائي, الرزم, باستلداـ برنامج لمنتائج
 :التالي النحك عمى سب,المنا اإلححائي, ااساليب مف
 : لتق راال وثق ت صدل نال استح ل ف  اسنيتلدن  اإلحص ئي  األي سيب - أ

 لتباراًل فقرات مف فقرة كؿ حعكب, درج, لحساب الحعكب, معامؿ. 
 كالدنيا العميا المجمكعات بيف ال قرات تمييز لحساب التمييز معامؿ. 
 ميالدال اًلتساؽ حدؽ عف لمكشؼ :بيرسكف اًلرتباط معامؿ. 
 ,النح ي, التجزئ, بطريق, الثبات لحساب :سبيرماف بركاف معادل. 
 لتباراًل ثبات إليجاد : 21 سكف ريتشارد ككدر معامؿ. 
 :اسدراي  أيئن  عال اإل  ق  ف  اسنيتلدن  اإلحص ئي  األي سيب - ب
 ت التبار  (t-test) حح, لتبارًل مستقمتيف عينتيف متكسطي بيف لم ركؽ: لعينتيف مستقمتيف 

 .التطبيؽ بعد التجريبي, كالضابط, المجمكعتيف بيف بال ركؽ  ركض المتعمؽال
 ( عمػى المتغيػرات التابعػ, التعمـ المػدمجلممتغير المستقؿ ) التأثير حجـ لحساب إيتا مربع عامؿم

 د كم ارات الت كير التأممي(م اهيـ الكراث,)تنمي, 
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 اسفصي اسل نس
 ت ئج اسدراي  وتفييره  

العاشػػػػر الحػػػػؼ  الػػػػتعمـ المػػػػدمج ؼتكظيػػػػ مػػػػدل فاعميػػػػ,مػػػػى هػػػػدفت هػػػػذ  الدراسػػػػ, إلػػػػى التعػػػػرؼ ع
الت كيػػػر  م ػػػارات د التطبيػػػؽد مسػػػتكيات عميػػػا(د كتنميػػػ,)التػػػذكرد ال  ػػػـ م ػػػاهيـ الكراثػػػ,لتنميػػػ,  ااساسػػػي

التأممي )الرؤي, البحري,د الكشؼ عـ المغالطاتد الكحػكؿ إلػى اًلسػتنتاجاتد إعطػاء ت سػيراتد كضػع 
 راـ الباحث بإعداد أدكات الدراسػ,ك د الحؼ العاشر ااساسي ل طيبلد بكحدة الكراث, حمكؿ منطقي,(د
           جمػػػػػػػػػػع البيانػػػػػػػػػػات كتحميم ػػػػػػػػػػا تحمػػػػػػػػػيين إححػػػػػػػػػػائياند باسػػػػػػػػػػتلداـ البرنػػػػػػػػػػامج اإلححػػػػػػػػػػائي كتطبيق ػػػػػػػػػا ثػػػػػػػػػػـ 

Statistical Package For Social Science _ SPSS)  ,لمححكؿ عمى النتائج بحسب أسئم )
 مكف تكضيح ا كمنارشت ا كما يمي: الدراس, كفرضيات اد كالتي ي

 أواًل : اس ت ئج اسنت ن   قميئن  اسدراي :
 اس ت ئج اسنت ن   ق سيؤاي األوي

 ؟اس  شر األي ي ن  اسنف هي  اسوراثي  اسنراد ت نيته  قوحدة اسوراث  سدى طالب اسصف 
الػكاردة  م ػاهيـ الكراثػ,ب ,عػداد رائمػإللإلجاب, عف هذا السؤاؿ راـ الباحث باستلداـ أداة تحميػؿ المحتػكل 

د كمػف ثػـ العاشػر ااساسػيفي كحدة الكراث, مف كتاب العمـك الحياتي, المراد تنميت ا لدل طيب الحؼ 
(د 5ممحػػػػؽ ررػػػػـ ) مػػػػف ذكم اًللتحػػػػاص كاللبػػػػرةكمشػػػػرفي  أسػػػػاتذةعرضػػػػ ا عمػػػػى المتلححػػػػيف مػػػػف 

رائمػػ, ( يكضػػم 5.1كالجػػدكؿ )مػػان م  ك  (42كاللػػركج بالحػػكرة الن ائيػػ, لقائمػػ, الم ػػاهيـ كالمتككنػػ, مػػف )
 .الم ظي,كدًللت ا  الكراث,  اهيـم
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 (5.1 دوي ر،  )
 ، ئن  ق سنف هي  اسواردة قوحدة اسوراث  ف  رت ب اس نو  اسحي تي  سنصف اس  شر األي ي 

 اسدالس  اسنفظي  اسنفهو   .

1.  

 اسحنوض اس ووي 
Nucleic acids 

ؿ اللمي, الحي, كالتػي تضػمف ل ػا تنارػؿ حػ ات ا الكراثيػ, عنػد اًلنقسػاـ هي المادة الكراثي, المكجكدة دال
 . DNA & RNAأك عند التكاثرد كل ا نكعاف 

2.  

اسحنض اس ووي 
DNA 

هك الحمض النككم الرايبكزم منقكص اًلكسػجيف يتكػكف مػف سمسػمتيف مػف النيككميكتيػدات تمت ػاف حػكؿ 
 تنتقؿ عبر ااجياؿ.كيشكؿ المادة الكراثي, التي  بعض ما بشكؿ حمزكني

3.  

 
 اسحنض اس ووي

RNA 

مف النيككميكتيدات كتػدلؿ راعػدة اليكراسػيؿ فػي من ردة هك الحمض النككم الرايبكزم يتككف مف سمسم, 
إلػى بركتينػات عديػدة  DNAكيعمؿ عمى ترجم, المعمكمػات الكراثيػ, فػي جػزئ  تركيب  بدًل مف الثايميف

 (.mRNA,tRNA, rRNAحي كل  ثيث, أنكاع )تقـك بأداء الكظائؼ الملتم , لمكائف ال

 اسررونويو   .4
المسػػؤكل, عػػف حمػػؿ الجينػػات  DNAتراكيػػب ليطيػػ, الشػػكؿد مكجػػكدة دالػػؿ النػػكاة تحتػػكم عمػػى مػػادة 

 الكراثي, كبركتيف ال ستكف. 

5.  

 اسحنض اس ووي
m-RNA 

كسػػػكمات ليػػػتـ نقػػػؿ الشػػػي رة الكراثيػػػ, مػػػف الجينػػػات إلػػػى الرايبيقػػػـك ب RNAأحػػػد أنػػػكاع الحمػػػض النػػػككم 
 تحنيع البركتينات.

6.  

 اسحنض اس ووي
t-RNA 

نقػػػؿ الحمػػػكض اامينيػػػ, فػػػي السيتكسػػػكؿ إلػػػى الرايبكسػػػكمات يقػػػـك ب RNAأحػػػد أنػػػكاع الحمػػػض النػػػككم 
 لتحنيع البركتينات.

7.  

-r اسحنض اس ووي
RNA 

 يدلؿ في حناع, الرايبكسكمات في النكي,. RNAأحد أنكاع الحمض النككم 

8.  

 اس ي  ت
 (اسوراثي  اس واني)

مػػف جيػػؿ إلػػى جيػػؿ آلػػر بكاسػػط, الجاميتػػات الكراثيػػ, عػػف حمػػؿ كنقػػؿ الحػػ ات  المسػػئكل, كحػػدة الكراثػػ,
 .كتككف محمكل, عمى الكركمكسكمات المؤنث,ك المذكرة 

 بشكؿ متكرر. DNAمتؼ حكل ا شريط يال ستكنات عبارة عف بركتينات  اس يورنييو   .9

10.  

 اس واعد
 و ي ي ر اس يت

كالمسػػػئكل, عػػػف الػػػتيؼ الكائنػػػات عػػػف بعضػػػ ا  RNAك  DNA لكػػػؿ سمسػػػم, فػػػيالمكػػػكف ااساسػػػي 
الػػػػبعض كتنقسػػػػـ إلػػػػى بيكرينػػػػات كتحتػػػػكم عمػػػػى اادنػػػػيف كالغػػػػكانيف كتتػػػػألؼ مػػػػف حمقتػػػػيف كبيرميػػػػدينات 

 .كاحدة د كالسايتكسف كاليكراسيؿ(  كتتألؼ مف حمق,الثياميف)

 اس يورنيوتيدات  .11
كتتكػػكف مػػف سػػكر لماسػػي  (DNA, RNAكض النككيػػ, )من ػػا الحمػػ تتشػػكؿالكحػػدات البنائيػػ, التػػي 

 .كمجمكع, فكس ات كركاعد نيتركجيني,

 اسوراثي  اسشيفرة  .12
كالتػي تتػرجـ إلػى حمػكض امينيػ, بكاسػط,  DNAترتيب القكاعد النيتركجينيػ, بشػكؿ ثيثػي دالػؿ جػزئ 
 الرايبكسـك مما يميز الكائنات عف بعض ا البعض.
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 . لمؤنث,)حبكب المقاح كالحيكانات المنكي, كالبكيضات(اامشاج المذكرة كا اس  نيت ت  .13

 رةكككككككاسطف  .14
فػػي ترتيػػب أك تسمسػػؿ القكاعػػد النيتركجينيػػ, التػػي تػػؤدم إلػػي لمػػؿ فػػي المعمكمػػات دائمػػ, حػػدكث تغيػػرات 

 كبالتالي تظ ر ح , كراثي, جديدة. DNA في جزئ ) الجينات ( الكراثي,

 . هيدركجيف مف راعدة نيتركجيني, كذرة نتركجيف مف راعدة نيتركجيني, متقابم, مع ارابط, بيف ذرة  اسهيدرو ي ي   اسراقط  .15

  DNA جزئ ضاعؼمعمى كضع النيككميكتيدات بشكؿ مرتب عند  نزيـ بممرة يعمؿا  زي  استض عفا  .16

 عن  اسوراث   .17
لحػ ات بػيف العمـ الذم ي سر أكج  التشاب  كاًللتيؼ التي تظ ػر فػى اكهك  البيكلكجيأحد فركع عمـ 

) مػف اابػاء  أفراد النكع الكاحد مػف لػيؿ ت سػير كي يػ, انتقػاؿ الحػ ات الكراثيػ, الملتم ػ, عبػر ااجيػاؿ
 إلى اابناء (.

 الكراثي,. دؿمعين, حسب ركانيف منح ات في الكائنات الحي, تكرث بآلي,  اسصف ت اسن دسي   .18

 المندلي,.بآلي, تلتمؼ عف آلي, التكارث  ح ات في الكائنات الحي, التي تكرث اسصف ت اسالن دسي   .19

 اس يال اسي ئد  .20
الجيف الذم يطغى اثر  عمى الجيف المتنحي عند اجتماع ما فػي لييػا الكػائف الحػي كيرمػز لػ  بحػرؼ 

 ًلتيني كبير .

 اسصف  اسي ئدة  .21
بنسػػب,  كتظ ػػر فػػي الجيػػؿ الثػػاني % 100بنسػػب, الشػػكمي لمجيػػؿ ااكؿ  الطػػرزحػػ , كراثيػػ, تظ ػػر فػػي 

75.% 

 الجيف الذم يلت ي أثر  عندما يجتمع مع جيف سائد كيرمز ل  بحرؼ حغير.  اس يال اسنت ح   .22

 اسصف  اسنت حي   .23
في الطراز الشػكمي لمجيػؿ ااكؿ كتظ ػر فػي الجيػؿ الثػاني كيرمػز ل ػا بحػرؼ  يلت ي أثرها , كراثي, ح

 حغير. 

 اسطرز اس ي ي   .24
بمعنػى أف الطػراز الجينػي هػك تركيػب الجينػات د كؿ جينػاتالح ات الكراثي, التي يحمم ا ال رد عمػى شػ

 كهك المسؤكؿ عف تككيف الطراز الشكمي. دفي ال رد

25.  

 اسطرز اسشرني 
 )اسطرز اسنظهري (

حػػػ ات الكػػػائف الحػػػي المظ ريػػػ, التػػػي نراهػػػا بػػػالعيف )مثػػػؿ الطػػػكؿ كالقحػػػر( أك الكظي يػػػ, أك التركيبيػػػ, 
 الناتج, عف تأثير الجينات كعكامؿ البيئ,

26.  

اسصف ت اسنرتقط  
 ق س  س

مثػؿ  ككراثت ػا تلتمػؼ بػيف الػذككر كاًلنػاث البشػري,جينات ا محمكل, عمى الكركمكسكمات  كراثي, ح ات
 .مرض نزؼ الدـ كلكف العيكف في ذباب, اللؿ

 الكربم,(.كااعضاء اانثكي, ) (م عمى ااعضاء الذكري, )ااسدي,الزهرة التي تحتك  اسزهرة اسل ثى  .27

 . لزهرةإلى ميسـ ن س ا زهرةانتقاؿ حبكب المقاح مف متؾ ال ح اسذات استن ي  .28

 ألرم مف ن س النكع عمى نبات ألر ميسـ زهرةإلى  زهرةنتقاؿ حبكب المقاح مف متؾ ا استن يح اسلنط   .29

 اًلنقساـ المنحؼ. عممي,في  اميتاتالج تككيفالعكامؿ المتقابم, تن حؿ عند  زكج ا  زاي اسصف ت  .30
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 كتػـ عاـ بشكؿ العاشر ااساسي الحؼ لطيب الكراث, عمـ ل  ـ ااساسي, القاعدة الم اهيـ هذ  كتعتبر
 .المحكميف آراء عمى بناءن  الم اهيـ لبعض الم ظي, الدًلل, تعديؿ

 
 

 سوراث اسنرض ا  .31
أك  في اللمي, الجسدي, اتمرض ينتج مف كجكد لمؿ جيني أك لمؿ في التركيب  أك عدد الكركمكسكم

 (.اللحي, أك المبيض) اللمي, التناسمي,

 %100بنسب,  ثر الجيف السائد عمى الجيف المتنحيأالسيادة التي يطغى في ا  سيي دة است ن ا  .32

33.  

 اسيي دة غير است ن 
 )اسوراث  غير ن دسي (

ف يسػكد عمػى الجػيف أحػد الجينػات أًل يسػتطيع يحكػـ كراثػ, الحػ , في ػا زكج مػف الجينػات  ,حال  كراثي
مثػؿ  بػيف حػ تي اابػكيف  ,كسػطي ,فتظ ػر حػ   اآللر كلكف كػؿ جػيف يعبػر عػف ن سػ  بػن س الدرجػ,
 نبات فـ السمك, كلكف الريش في أحد أنكاع الطيكر.

34.  

اسررونويون ت 
 اس  يي 

 نثػىكفػي اا- XY يككف ملتمؼ الكركمكسكمات الذكر كعندنثى أجنس ال رد ذكران أـ التي تحدد ي ه
 .  XX  الكركمكسكماتمتماثؿ 

35.  

اسررونويون ت 
 اس يدي 

متشػاب , فػى كػؿ مػف كهػى  الكركمكسػكمات الجنسػي,اللميػ,  ماعػدا  الجسػدي, فػي  الكركمكسػكماتهى 
 44عددها فى لمي  اًلنساف الطبيعى ك  كتتحكـ فى اظ ار الح ات الكراثي, الجسدي,الذكر كاًلنثى 

36.  

 اسقاله  اسن غوسي 
 (نتالزن  داوال)

أثنػػػاء مرحمػػػ, اًلنقسػػػاـ بشػػػكؿ طبيعػػػي  ١٢مػػػرض كراثػػػي نػػػاتج عػػػف عػػػدـ اًلن حػػػاؿ زكج الكركمكسػػػـك 
كركمكسػػػػـك ينػػػػتج  23كعنػػػػد الحػػػػاب  بجاميػػػػت يحتػػػػكم  كركمكسػػػػـك ١٢  بػػػػ ميػػػػتاج جينػػػػتالمنحػػػػؼ ف

 .( XY+ 45) ك(  XX+ 45) كركمكسـك فيحبم التركيب الجيني  47زايجكت يحتكل 

37.  

 زف اسد   نرض
 سهينوفيني (ا)

كهػك  نتيجػ, غيػاب البركتينػات الملثػرة  الػدـ عدـ القدرة عمى تلثػركيعني  كراثي مرتبط بالجنس مرض
كتكػػكف نسػػب, اإلحػػاب, عنػػد  لتلثػػر الػػدـ Xمحمكلػػ, عمػػي الكركمكسػػـك الجنسػػي  تنحيػػ,ف ط ػػرة منػػاتج عػػ

 .الذككر أعمى من ا عند اإلناث

 .متتالي,عدة أجياؿ  بيف الكراثي, اتتكارث الح  رس آلي,يدسيل, العائم,  لططم اسوراث  اس يب ي ي  .38

 نرض اسثالييني   .39
 للييػايػؤدم إلػي تكسػر ك  ٢٢ الجسػدم الكركمكسػـك عمػىمكجػكد جػيف متنحػي ف عناتج  كراثي مرض

 نتيج, اًللتيؿ في تركيب ال يمكغمكبيف في ا. الدـ الحمراء

 .rrأك  RR كرمزهاال رد الذم يحتكم في تركيب  الكراثي عمى عكامؿ كراثي, متماثم,   نتن ثي اس ي  ت  .40

 .Rr كرمزها مثؿ كراثي, ملتم , ال رد الذم يحتكم في تركيب  الكراثي عمى جينات   لنيط اس ي  ت  .41

 االيتش رة اسوراثي   .42
ال حكحػػات  جػػراءالمجػكء لاطبػػاء كالملتحػيف لحكحػػان مػف ربػػؿ ااشػػلاص المقػدميف عمػػى الػزكاج إل

 ذلػؾ المػرض يحمػؿ أك كراثػي بمػرض محػابا الشػلص سػميـ أك كاف إذا ما الطبي, اليزم, ل ـ لمعرف,
 لمعائم,.كراثي كيتـ اًلستعان, بالسجؿ الكراثي 
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  ت ئج اسنت ن   ق سيؤاي اسث   اس

 ؟اس  شر األي ي ى طالب اسصف ن  نه رات استفرير استمنن  اسنراد ت نيته  قوحدة اسوراث  سد
لػػيؿ  مػػف العمػػـك الحياتيػػ, من ػػاج فػػي التػػأممي الت كيػػر م ػػارات تحديػػد تػػـ السػػؤاؿد هػػذا عػػف كلإلجابػػ,
( 2013( كالعبادلػػػ, )2014مثػػػؿ دراسػػػ, التيػػػاف ) الدراسػػات السػػػابق, الدراسػػػات :من ػػػا المحػػػادر بعػػض

كمحتػكل المػادة الدراسػي,  التػأممي كيػرمجػاؿ الت  فػي أجريػت التػيك  ( كغيػرهـ2012كدراس, أبك بشػير )
 .( يكضم هذ  الم ارات5.2د كالجدكؿ ))كحدة الكراث,(

 (5.2 دوي )
 اس  شر األي ي نه رات استفرير استمنن  اسوا ب ت نيته  سدى طالب اسصف 

 اسنه رات اسفرعي  ت ريفه  اسنه رة اسرئيي   .

1.  
ري 
قص
  اس

رؤي
اس

 

هػػػػػػػي القػػػػػػػدرة عمػػػػػػػى عػػػػػػػرض جكانػػػػػػػب 
التعرؼ عمى مككنات  سكاء المكضكع ك 

لػػؾ مػف لػػيؿ طبيعػ, المكضػػكع ذ كػاف
أك إعطاء رسـ أك شػكؿ يبػيف مككناتػ  

العيرػػػػػػػػػات  بحيػػػػػػػػث يمكػػػػػػػػػف اكتشػػػػػػػػاؼ
 المكجكدة بحريا.

 

 .كرسكمات ا ااشكاؿ مدلكًلت إدراؾ. 1
 .لممكضكعات تكضيحي, رسكمات عمؿ. 2
 ااشػػػػػػػػػػكاؿ أجػػػػػػػػػػزاء بػػػػػػػػػػيف العيرػػػػػػػػػػ, إدراؾ. 3

 .التكضيحي,
 مككنػػػػػػػػات إلظ ػػػػػػػػار رسػػػػػػػػكماتال تكظيػػػػػػػػؼ. 4

 .العممي, المشاكؿ
 فػػػػػػػػي الحػػػػػػػػحيح, غيػػػػػػػػر العيرػػػػػػػػات إدراؾ. 5

 .المكضكعات

2.  

شف
اسر

 
 ت
 سط
سنغ
ال ا
ع

 

القػػدرة عمػػى تحديػد ال جػػكات فػػي  تعنػي
المكضػػػػػكع كذلػػػػػؾ مػػػػػف لػػػػػيؿ تحديػػػػػد 
العيرػػػػػات غيػػػػػر الحػػػػػحيح, أك غيػػػػػر 
المنطقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ, أك السػػػػػػػػػػػػػػػػػػمات غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

 المشرك,)أكج  اًللتيؼ(.
 

 فػػػػػػػػي المنطقيػػػػػػػػ, غيػػػػػػػر العيرػػػػػػػػات تحديػػػػػػػد. 6
 .الملتم , المكضكعات

 .اللاطئ, التحكرات إدراؾ. 7
 .المنظم, غير اافكار إدراؾ. 8
 كحداثػػػػػػػػ, كحػػػػػػػػح, حػػػػػػػػدؽ مػػػػػػػػف التحقػػػػػػػػؽ. 9

 .ل ا اًلستسيـ ربؿ كتمحيح ا المعمكمات
 .الغمكض جكانب إدراؾ.  10
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3.  

 ت
ت  
يت 

ى ا
ي إس

صو
اسو

 

القػدرة عمػى التكحػؿ إلػى عيرػ,  تعني
 ف لػػػػػػػػيؿ رؤيػػػػػػػػ,منطقيػػػػػػػػ, معينػػػػػػػػ, مػػػػػػػػ

مضػػػػػػمكف المكضػػػػػػكع كالتكحػػػػػػؿ إلػػػػػػى 
نتائج مناسب,. كذلؾ مف ليؿ التمعف 

متشػاب ات فػي  في كؿ مػا يعػرض مػف
 المكرؼ التعميمي.

 

 الحػػػػػػػػػػػحيم اًلسػػػػػػػػػػػتنتاج عمػػػػػػػػػػػى القػػػػػػػػػػػدرة. 11
 .النتائج كاستليص

 .اًلستنتاج حح, تقكيـ عمى القدرة. 12
 .عديدة مجاًلت في اافكار تنظيـ. 13
 إلػػػى لمتكحػػػؿ السػػػابق, تاللبػػػرا تكظيػػػؼ. 14

 .استنتاجات
 .اافكار في المنطقي التسمسؿ تحقيؽ. 15

4.  

   
 ن 
رات
يي
 تف
ط ء

إع
 

القػػػػػػػدرة عمػػػػػػػى إعطػػػػػػػاء معنػػػػػػػى تعنػػػػػػػي 
منطقػػػي لمنتػػػائج أك العيرػػػات الرابطػػػ, 
كرػػػد يكػػػكف هػػػذا المعنػػػى معتمػػػدا عمػػػى 
معمكمػػػػػػػات سػػػػػػػابق, أك عمػػػػػػػى طبيعػػػػػػػ, 

 المكضكع كلحائح .

 تسػػػػػاعد معمكمػػػػػات إعطػػػػػاء عمػػػػػى القػػػػػدرة. 16
 .الحقائؽ اكتشاؼ عمى
 .كت سيرها اافكار تحميؿ عمى القدرة. 17
 .باًلستنتاجات الميحظات ربط. 18
 مقنعػػػػػػ, ت سػػػػػػيرات إعطػػػػػػاء عمػػػػػػى القػػػػػػدرة. 19

 .لممكارؼ
 .منطقي, تبريرات إعطاء عمى القدرة. 20

5.  

رح 
ن ت
وي 

 حن
ضع

و
 

عنػػػػػي القػػػػػدرة عمػػػػػػى كضػػػػػع لطػػػػػػكات ت
منطقيػػػػػػػ, لحػػػػػػػؿ المشػػػػػػػكم, المطركحػػػػػػػ, 

تمػػػؾ اللطػػػكات عمػػػى تحػػػكرات  كتقػػػـك
 ذهني, متكرع, لممشكم, المطركح,.

 .المطركح, اافكار منارش, عمى القدرة. 21
 .جديدة أفكار طرح عمى القدرة.  22
 بالنتائج. التنبؤ عمى القدرة.  23
 .معنى ذات أفكار ارتراح.  24
 من ػػا كاًلنتقػػاء المتاحػػ, المعمكمػػات ت نيػػد. 25

الحمػػػػكؿ  مػػػػف عػػػػدد إلػػػػى لمكحػػػػكؿ كمعالجت ػػػػا
 .المقترح,

( فػػػػي تحديػػػػد م ػػػػارات الت كيػػػػر التػػػػأممي 4: 2002الباحػػػػث مػػػػع البػػػػاحثيف ع انػػػػ, كالمكلػػػػك ) كيت ػػػؽ
كتشػػير نتػػائج الدراسػػات السػػابق, أف م ػػارات  ػػات ـ ل ػػذ  الم ػػاراتد كمػػا اللمػػسد كمػػا يتبنػػى الباحػػث تعري

 ارة مف الم ارات الرئيس, م ػارات يندرج أس ؿ كؿ مبمغت لمسان كعشريف م ارةد بحيث  الت كير التأممي
فرعيػػػ, كهػػػي م ػػػارات متعػػػددة كمتنكعػػػ,د كمػػػا أشػػػارت العديػػػد مػػػف الدراسػػػات كالبحػػػكث عمػػػى أهميػػػ, هػػػذ  

تقان اد كالتأكيد عمى ضركرة تنميت ا.  الم اراتد كطرائؽ اكتساب اد ككسائؿ تعمم ا كأدائ اد كا 
طمب أساسي كضركرم يجب أف يمتمك ا كيؤكد الباحث عمى أف رائم  م ارات الت كير التأممي مت

ربػػؿ الشػػركع فػػي دراسػػ, كحػػدة الكراثيػػ, كذلػػؾ لتعػػدد الحػػاًلت الكراثيػػ,  العاشػػر ااساسػػيطػػيب الحػػؼ 
 كمسائم ا الملتم , التي تحتاج إلى ت كير عميؽ لمكحكؿ إلى حمكؿ منطقي,.
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 : اس ت ئج اسنت ن   ق سيؤاي اسث سثث سث ً 
 عنػػػد مسػػػتكلهػػػؿ تكجػػػد فػػػركؽ ذات دًللػػػ, إححػػػائي , (0.05 ≥ α بػػػيف متكسػػػطي درجػػػات )

 ؟البعدم الكراث, م اهيـ التبارفي  كالتجريبي, الضابط, المجمكعتيفطيب 
 :ق حث قصي غ  اسفرض اسصفري است س وسإل  ق  عنى هذا اسيؤاي ،   اس 

 ( 0.05ًل تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات دًللػػػػ, إححػػػػائي, عنػػػػد مسػػػػتكل ≥ α بػػػػيف متكسػػػػطي درجػػػػات )
 .البعدم الكراث, م اهيـ التبارالتجريبي, في ك بط, الضا المجمكعتيف

( لعينتػػيف مسػػتقمتيف كذلػػؾ لممقارنػػ, بػػيف متكسػػط درجػػات T) التبػػارهػػذ  ال رضػػي, تػػـ اسػػتلداـ  لتبػػارًل
البعػدم فػي كحػدة  لتبػارطمب, المجمكع, التجريبيػ, كمتكسػط درجػات طمبػ, المجمكعػ, الضػابط, عمػى اًل

 (.5.3الجدكؿ ) الكراث, فكانت النتائج كما يكضح ا
وطالب اسن نوع  است ريقي   طالب( سنن  ر   قيال نتويط  در  ت ت) التق ر ت ئج : (3.3اس دوي ر،  )

 .سنف هي  اسوراث  اسق دي لتق راسن نوع  اسض قط  ف  اال

 اسن  ي

  اسن نوع  اسض قط  
    28  =n 

 اسن نوع  است ريقي 
27 =n  ين، (T) 

 اسنحيوق 

،ين  
 نرقع إيت 

2 

 (d،ين )
اسنتويكككككط 
 اسحي ق 

اال حككككراف 
 اسن ي ري

اسنتويكككككط 
 اسحي ق 

اال حككككككككككككككراف 
 اسن ي ري

 1.511 0.363 0.199 1.182 02.62 2.177 8.28 التذكز

 0.699 0.109 2.010 1.096 9.92 09..2 7.67 الفهن

 0.857 0.155 2.009 .0.98 ...1 0.272 2.07 التطبيك

 0.789 0.135 2.870 0.907 .2.7 960.. 2.02 عليب هظتىيبث

 1.227 0.274 1.168 00.011 20.20 1.010 7..20 الدرجت الكليت

 (  اس دوسي  ع د در   حري  ت،ين )53 (  05.0وع د نيتوى دالس تي وي )1.676 . 
 (  اس دوسي  ع د در   حري  ت،ين )وع 53(  01.0 د نيتوى دالس تي وي )2.413. 

 ( التالي:7.5يتبيف مف الجدكؿ )
( :14:يسػاكم) الضػابط, لمعينػ, البعػدم التطبيػؽ فػي الحسػابي المتكسػط كػاف استكذرر: سنيتوى ق س يق 
 ككانػػت( 55184يسػػاكم ) الػػذم التجريبيػػ, لمعينػػ, البعػػدم التطبيػػؽ فػػي الحسػػابي المتكسػػط مػػف أرػػؿ كهػػك
 دالػػػ, أن ػػػا يعنػػػي الجدكليػػػ, كهػػػذا"  ت"  ريمػػػ, مػػػف أكبػػػر كهػػػي( ;;7.6) تسػػػاكم المحسػػػكب,"  ت"  ريمػػػ,

 متكسػػطي بػيف (5157) مسػتكل دًللػ, عنػد إححػائي, دًللػ, ذات فػركؽ تكجػد أم (5155) عنػد إححػائيا
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 البعػػػدم التطبيػػػؽ فػػػي تػػػذكرال مسػػػتكل فػػػي كالمجمكعػػػ, الضػػػابط, التجريبيػػػ, المجمكعػػػ, طالبػػػات درجػػػات
 .المجمكع, التجريبي, لحالم الكراث, م اهيـ لتبارًل

( 9189يسػػاكم) الضػػابط, لمعينػػ, البعػدم التطبيػػؽ فػػي الحسػػابي المتكسػط كػػاف اسفهكك : سنيككتوى ق س يككق 
 ريمػ, ككانػت( 4;1;يسػاكم ) الػذم التجريبي, لمعين, البعدم التطبيؽ في الحسابي المتكسط مف أرؿ كهك
 إححػائيا دالػ, أن ػا يعنػي الجدكليػ, كهػذا"  ت"  ريمػ, مػف أكبػر كهػي( 4.767) تساكم المحسكب,"  ت" 

 درجػػػات متكسػػػطي بػػػيف (5157) مسػػػتكل دًللػػػ, عنػػػد إححػػػائي, دًللػػػ, ذات فػػػركؽ تكجػػػد أم 5155 عنػػػد
 لتبػػػارًل البعػػػدم التطبيػػػؽ فػػػي التػػػذكر مسػػػتكل فػػػي كالمجمكعػػػ, الضػػػابط, التجريبيػػػ, المجمكعػػػ, طالبػػػات
 .المجمكع, التجريبي, لحالم الكراث, م اهيـ
( 4179يسػاكم) الضػابط, لمعينػ, البعدم التطبيؽ في الحسابي المتكسط كاف استطقيل: سنيتوى ق س يق 

 ريمػ, ككانػت( 6155يسػاكم ) الػذم التجريبي, لمعين, البعدم التطبيؽ في الحسابي المتكسط مف أرؿ كهك
 عنػد إححػائيا دالػ, أن ػا يعنػي الجدكليػ, كهػذا" ت" ,ريمػ مف أكبر كهي( ;5.55) تساكم المحسكب," ت"

 طالبػات درجػات متكسػطي بػيف (5157) مسػتكل دًللػ, عنػد إححػائي, دًللػ, ذات فػركؽ تكجد أم 5155
 الكراث, م اهيـ لتبارًل البعدم التطبيؽ في التذكر مستكل في كالمجمكع, الضابط, التجريبي, المجمكع,
 .المجمكع, التجريبي, لحالم
 الضػػػابط, لمعينػػػ, البعػػػدم التطبيػػػؽ فػػػي الحسػػػابي المتكسػػػط كػػػاف اسنهككك رات اس نيككك : سنيكككتوى  ق س يكككق
يسػػػاكم  الػػػذم التجريبيػػػ, لمعينػػػ, البعػػػدم التطبيػػػؽ فػػػي الحسػػػابي المتكسػػػط مػػػف أرػػػؿ كهػػػك( 4175يسػػػاكم)

 يعنػػي الجدكليػػ, كهػػذا" ت" ريمػػ, مػػف أكبػػر كهػػي( 95:.4) تسػػاكم المحسػػكب," ت" ريمػػ, ككانػػت( 5195)
 بػػيف (5157) مسػػتكل دًللػػ, عنػػد إححػػائي, دًللػػ, ذات فػػركؽ تكجػػد أم (5155) عنػػد إححػػائيا لػػ,دا أن ػػا

 التطبيػػؽ فػػي التػػذكر مسػػتكل فػػي كالمجمكعػػ, الضػػابط, التجريبيػػ, المجمكعػػ, طالبػػات درجػػات متكسػػطي
 .المجمكع, التجريبي, لحالم الكراث, م اهيـ لتبارًل البعدم

 الضػػػػابط, لمعينػػػػ, البعػػػػدم التطبيػػػػؽ فػػػػي الحسػػػػابي لمتكسػػػػطا كػػػػاف اسرنيكككك : لتقكككك رسدر كككك  اال ق س يككككق 
يسػػاكم  الػػذم التجريبيػػ, لمعينػػ, البعػػدم التطبيػػؽ فػػي الحسػػابي المتكسػػط مػػف أرػػؿ كهػػك( 45159يسػػاكم)

 يعنػي الجدكليػ, كهػذا" ت" ريمػ, مػف أكبػر كهػي( :6.68) تسػاكم المحسكب," ت" ريم, ككانت( 55147)
 ذات فػػركؽ تكجػػد ي نػػرفض ال ػػرض الحػػ رم كنقبػػؿ البػػديؿد أمكبالتػػال (5155) عنػػد إححػػائيا دالػػ, أن ػػا

 التجريبيػػػػػ, المجمكعػػػػ, طالبػػػػػات درجػػػػات متكسػػػػطي بػػػػػيف (5157) مسػػػػتكل دًللػػػػ, عنػػػػػد إححػػػػائي, دًللػػػػ,
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 لحػػالم الكراثػػ, م ػػاهيـ لتبػػارًل البعػػدم فػػي التطبيػػؽ م ػػاهيـ الكراثػػ, التبػػار فػػي كالمجمكعػػ, الضػػابط,
 .المجمكع, التجريبي,
قوحكدة اسوراثك   نف هي  اسوراث ف  ت ني   است ن  اسندنج  تمثير ف عني  توظيف قح كفيما يتعمػؽ 
لػػيؿ (  مػػف d( كريمػػ, )2د رػػاـ الباحػػث بحسػػاب مربػػع إيتػػا )اس  شككر األي يكك سككدى طككالب اسصككف 

    :(42 :2000د ع ان,القكانيف التالي, )
df

t
d

2
د                   =

dft

t

2

2
2 = 

( يكضػم مسػتكيات 715ريم, درج, الحريػ, د كالجػدكؿ)  df)( المحسكب, د لتبارريم, اًل  t)(حيث أف: 
 .(d( كريم, )2التأثير كفقا لمربع إيتا )

 ح   استمثير سننتغير اسنيت ي)است ن  اسندنج( عنى اسنتغير است قع )نف هي  اسوراث (  :(5.4 دوي ر،  )

 اسنف هي 

       اس قن اسن نوع  

27  =n 

 اسق دياسن نوع  
27  =n ( ين،T) 

 اسنحيوق 
اس ينككككككككككككككك  
 االحتن سي  

 ،ين 
2 

 ،ين 
)(d 

 ح ككككككككككككككككككك 
اسنتويط  استمثير

 اسحي ق 
اال حراف 
 اسن ي ري

اسنتويط 
 اسحي ق 

اال حراف 
 اسن ي ري

 2.355 0.581 ..... -1...6 1.182 02.62 2.929 7.20 استذرر 
 رقير  دا

 1.861 0.464 ..... -1.710 1.096 9.92 .2.60 0.71 اسفه  
  دا رقير

 1.021 0.207 00... -2.6.2 .0.98 ...1 0.867 2.11 استطقيل 
  دا رقير

 1.787 0.444 ..... -1.000 0.907 .2.7 0.200 2..2 نيتوي ت عني 
  دا رقير

 2.231 0.554 ..... -0.687 00.011 20.20 6.990 07.18 اسدر   اسرني 
  دا رقير

 (dن  )( و ،ي2اسدر  ت اسنر  ي  )نيتوي ت استمثير( سنرقع إيت  ):(3.3 دوي )

 رقير  داً  رقير نتويط صغير در   استمثير

 1.21 1.51 1.81 1.1 (dسنرقع إيت  )

 1.11 1.16 1.14 1.21 (2،ين  )
 

(  التي تعبر عػف حجػـ تػأثير ال ػركؽ فػي التجربػ, حسػب d( كريم, )2كبمقارن, ريـ مربع إيتا )
 نجد أف حجـ التأثير كبير جدان في نتائج التجرب,. مع الجدكؿ المرجعي (5.4الجدكؿ )

 ردرة تراعي لمستلدم,االمدمج  التعّمـ بإستراتيجي, الطيب تدريس بأفّ  النتيج, هذ  ت سير كيمكف
 كػكف كلعػؿ .التجريبيػ, المجمكعػ, افػراد التعمميػ, لت ضػييتا تراعػي أن ػا ك الذاتيػ,د كسػرعت  المػتعمـ

 التعيمميػ, المػادة لمحتكل كاستيعاب ـ كف م ـ الطمب, ت اعؿ زيادة إلى أدل جديدة التدريسي, اإلستراتيجي,
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 النتيج, هذ  تعزل كردد التدريس طريق, في أثر ككجكد ف م ـ لم اهيـ الكراث, زيادة في أس ـ الذم اامر
 مػف رفعػت مسػتمرةد تعمػـ عمميػ, إلػى تعرضػكا رػد التجريبيػ, المجمكعػ, فػي المتعممػيف أف إلػى أيضػا

 بتشػكؽ محػحكبان  كمػ  ذلػؾ ككػاف التدريسػي,د لإلسػتراتيجي, كاسػتلدام ـ الػتعمـد إدارة لمكرػع اسػتلدام ـ
 مكنػت اإلسػتراتيجي, أف ذلػؾ عمػى يػزادد نحػك  دافعيػت ـ مػف زاد ممػا لمػتعمـد التجريبيػ, المجمكعػ, أفػراد

 إلػى أدل مػا كهػذاد ليسػتلداـ ميئمػ, جعم ػا ممػا المعمكمػاتد كاسػتيعاب كالتعامػؿ الت اعػؿ مػف المتعمـ
 .اًلعتيادي, الطريق, عف كتميزها نجاح ا
 وتفييره :  اسراقع: اس ت ئج اسنت ن   ق سيؤاي راق  ً 
  هؿ( 0.05ًل تكجد فركؽ ذات دًلل, إححائي, عند مستكل ≥ αبيف متكسطي درج )ات طػيب 

 .التأممي البعدم الت كير م ارات التبار في كالتجريبي, الضابط, المجمكعتيف
 وسإل  ق  عنى هذا اسيؤاي ،   اسق حث قصي غ  اسفرض اسصفري است س  :

 ( 0.05ًل تكجػػد فػػركؽ ذات دًللػػ, إححػػائي, عنػػد مسػػتكل ≥ αبػػيف متكسػػطي درجػػات طػػيب ) 

 .التأممي البعدم الت كير م ارات التبار في كالتجريبي, الضابط, المجمكعتيف
( لعينتػػػيف مسػػػتقمتيف كذلػػػؾ لممقارنػػػ, بػػػيف متكسػػػط T) التبػػػارهػػػذ  ال رضػػػي, تػػػـ اسػػػتلداـ  لتبػػػارًل

البعدم فػي  لتباراًلدرجات طمب, المجمكع, التجريبي, كمتكسط درجات طمب, المجمكع, الضابط, عمى 
 (.5.6كحدة الكراث, فكانت النتائج كما يكضح ا الجدكؿ )

اسن نوع   وطالباسن نوع  است ريقي   طالب( سنن  ر   قيال نتويط  در  ت ت) التق ر ت ئج : (3.4س دوي ر،  )ا
 .سنه رات استفرير استمنن  اسق دي لتق راسض قط  ف  اال

 اسنتغير

      اسن نوع  اسض قط  

28  =n 

 اسن نوع  است ريقي 
42 =n ( ين،T) 

اسنتويط  اسنحيوق 
 اسحي ق 

ف اال حرا
 اسن ي ري

اسنتويط 
 اسحي ق 

اال حراف 
 اسن ي ري

 2.671 12..2 .0.0 0.291 1.20 اسرؤي  اسقصري  

 62..2 .2.07 1.10 0.227 2.78 اسرشف عال اسنغ سط ت

 2.096 2.060 2.90 0.2.. 12.. اسوصوي إسى ايت ت   ت

 20..2 0.668 .1.0 0.022 2.22 إعط ء تفييرات 

 1.916 0.206 1.90 0.066 2.20 وضع حنوي ن ط ي 

 66..1 6.222 66..2 2.9.0 00.20 انذسجت انكهُت

 (  اس دوسي  ع د در   حري  ت،ين )53 (  05.0وع د نيتوى دالس تي وي )1.676 . 
 (  اس دوسي  ع د در   حري  ت،ين )53 (  01.0وع د نيتوى دالس تي وي )2.413. 
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  است س :( 3.4يتقيال نال اس دوي )
 الضػػػػابط, لمعينػػػػ, البعػػػػدم التطبيػػػؽ فػػػػي الحسػػػػابي المتكسػػػط كػػػػاف ة اسرؤيكككك  اسقصككككري :ر سنهكككك  ق س يككككق 
يسػػػاكم  الػػػذم التجريبيػػػ, لمعينػػػ, البعػػػدم التطبيػػػؽ فػػػي الحسػػػابي المتكسػػػط مػػػف أرػػػؿ كهػػػك( 6147يسػػػاكم)

 يعنػػي الجدكليػػ, كهػػذا" ت" ريمػػ, مػػف أكبػػر كهػػي( 4.896) تسػػاكم المحسػػكب," ت" ريمػػ, ككانػػت( 7175)
 بػػيف (5157) مسػػتكل دًللػػ, عنػػد إححػػائي, دًللػػ, ذات فػػركؽ تكجػػد أم (5155) عنػػد إححػػائيا دالػػ, أن ػػا

 التطبيػػؽ فػػي التػػذكر مسػػتكل فػػي كالمجمكعػػ, الضػػابط, التجريبيػػ, المجمكعػػ, طالبػػات درجػػات متكسػػطي
 .المجمكع, التجريبي, لحالم الكراث, اهيـم  لتبارًل البعدم
 الضػابط, لمعينػ, البعػدم التطبيػؽ فػي الحسػابي المتكسػط كػاف سنه رة اسرشف عكال اسنغ سطك ت: ق س يق 
يسػػػاكم  الػػػذم التجريبيػػػ, لمعينػػػ, البعػػػدم التطبيػػػؽ فػػػي الحسػػػابي المتكسػػػط مػػػف أرػػػؿ كهػػػك( :4.9يسػػاكم )

 يعنػػي الجدكليػػ, كهػػذا" ت" ريمػػ, مػػف أكبػػر كهػػي( 5.585) تسػػاكم المحسػػكب," ت" ريمػػ, ككانػػت( 6.67)
 بػػيف (5157) مسػػتكل دًللػػ, عنػػد إححػػائي, دًللػػ, ذات فػػركؽ تكجػػد أم (5155) عنػػد إححػػائيا دالػػ, أن ػػا

 التطبيػػؽ فػػي التػػذكر مسػػتكل فػػي كالمجمكعػػ, الضػػابط, التجريبيػػ, المجمكعػػ, طالبػػات درجػػات متكسػػطي
 ., التجريبي,المجمكع لحالم الكراث, م اهيـ لتبارًل البعدم
 الضػابط, لمعينػ, البعػدم التطبيػؽ فػي الحسػابي المتكسط كاف سنه رة اسوصوي إسى ايت ت   ت: ق س يق 
يسػػػاكم  الػػػذم التجريبيػػػ, لمعينػػػ, البعػػػدم التطبيػػػؽ فػػػي الحسػػػابي المتكسػػػط مػػػف أرػػػؿ كهػػػك( 5.64يسػػػاكم)

 الجدكليػػػ, كهػػػذا"  ت"  ريمػػػ, مػػػف أكبػػػر كهػػػي( 8;4.5) تسػػػاكم المحسػػػكب,"  ت"  ريمػػػ, ككانػػػت( 5;.5)
 (5157) مسػتكل دًللػ, عنػد إححػائي, دًللػ, ذات فػركؽ تكجػد أم (5155) عند إححائيا دال, أن ا يعني
 التطبيؽ في التذكر مستكل في كالمجمكع, الضابط, التجريبي, المجمكع, طالبات درجات متكسطي بيف

 .المجمكع, التجريبي, لحالم الكراث, م اهيـ لتبارًل البعدم
 الضػػػابط, لمعينػػػ, البعػػػدم التطبيػػػؽ فػػػي الحسػػػابي المتكسػػػط كػػػاف سنهككك رة إعطككك ء استفيكككيرات: ق س يكككق 
يسػػػاكم  الػػػذم التجريبيػػػ, لمعينػػػ, البعػػػدم التطبيػػػؽ فػػػي الحسػػػابي المتكسػػػط مػػػف أرػػػؿ كهػػػك( 5.54يسػػػاكم)

 الجدكليػػػ, كهػػػذا"  ت"  ريمػػػ, مػػػف أكبػػػر كهػػػي( 5.547) تسػػػاكم المحسػػػكب,"  ت"  ريمػػػ, ككانػػػت( 6.50)
 (5157) مسػتكل دًللػ, عنػد إححػائي, دًللػ, ذات فػركؽ تكجػد أم (5155) عند إححائيا دال, أن ا يعني
 التطبيؽ في التذكر مستكل في كالمجمكع, الضابط, التجريبي, المجمكع, طالبات درجات متكسطي بيف

 .المجمكع, التجريبي, لحالم الكراث, م اهيـ لتبارًل البعدم
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 الضػػابط, لمعينػػ, البعػػدم التطبيػػؽ فػػي الحسػػابي المتكسػػط فكػػا سنهكك رة وضككع حنككوي ن ط يكك : ق س يككق 
يسػػػاكم  الػػػذم التجريبيػػػ, لمعينػػػ, البعػػػدم التطبيػػػؽ فػػػي الحسػػػابي المتكسػػػط مػػػف أرػػػؿ كهػػػك( 5.45يسػػػاكم)

 الجدكليػػػ, كهػػػذا"  ت"  ريمػػػ, مػػػف أكبػػػر كهػػػي( 68;.6) تسػػػاكم المحسػػػكب,"  ت"  ريمػػػ, ككانػػػت( 5;.6)
 (5157) مسػتكل دًللػ, عنػد إححػائي, دًللػ, ذات فػركؽ تكجػد أم (5155) عند إححائيا دال, أن ا يعني
 التطبيؽ في التذكر مستكل في كالمجمكع, الضابط, التجريبي, المجمكع, طالبات درجات متكسطي بيف

 .المجمكع, التجريبي, لحالم الكراث, م اهيـ لتبارًل البعدم
يسػاكم  الضػابط, لمعينػ, البعػدم يػؽالتطب فػي الحسػابي المتكسػط كػاف :لتقك رسندر   اسرنيك  سال ق س يق 

( 45188يسػاكم ) الػذم التجريبيػ, لمعينػ, البعػدم التطبيػؽ في الحسابي المتكسط مف أرؿ كهك( 57147)
 دالػػ, أن ػػا يعنػػي الجدكليػػ, كهػػذا" ت" ريمػػ, مػف أكبػػر كهػػي( 6.588) تسػػاكم المحسػػكب," ت" ريمػػ, ككانػت

 متكسػػطي بػيف (5157) مسػتكل دًللػ, عنػد ,إححػائي دًللػ, ذات فػركؽ تكجػد أم (5155) عنػد إححػائيا
 البعػػػدم التطبيػػػؽ فػػػي التػػػذكر مسػػػتكل فػػػي كالمجمكعػػػ, الضػػػابط, التجريبيػػػ, المجمكعػػػ, طالبػػػات درجػػػات

 .المجمكع, التجريبي, لحالم الكراث, م اهيـ لتبارًل
 الػػتعمـ أف التجريبيػػ, عمػػى المجمكعػػ, الضػػابط, المجمكعػػ, ت ػػكؽ الػػى أدتكمػػف ااسػػباب التػػي 

الت كيػػر التػػأممي  م ػػارات تنميػػ, لػػىإ تػػؤدم المجمكعػػ, هػػذ  اعضػػاء مناسػػب, تعمميػػ, فرحػػا يتػػيم المػػدمج
 الطالػػب ثقػػ, تنمػػي الملتم ػػ, أنشػػطت  فػػي متنكعػػ, كثيػػرة أبعػػادا يتضػػمفالمػػدمج  الػػتعمـأيضػػا الملتم ػػ,د 

 لمكضػكعا إشػكاليات مػف الكثيػر حػؿ بالنتيجػ, يمكنػ  الػتعمـد مػف النكع هذا فيككاع  إيجابي ف ك دبن س 
 عمى ذلؾ ينعكسهذا  الملتم ,د فعاليات  في منظـ بشكؿ المادة في  تقدـ المدمج التعمـ كاف .كحعكبات 

تنميػ, م ػارات ك  لػ  المقدمػ, المعمكمػ, إتقػاف لػىإ بالضػركرة يػؤدم اافكػار فتنظػيـ الطالػبدفكػر  تنظػيـ
 .الت كير التأممي
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 : (3.5 دوي )
  ي)است ن  اسندنج( عنى اسنتغير است قع )نه رات استفرير استمنن (ح   استمثير سننتغير اسنيت

 اسنه رات

      اس قن   استطقيل 

24  =n 

 اسق دي استطقيل
24  =n ( ين،T) 

 اسنحيوق 

 ،ين 

2 
 ،ين 

)(d  اسنتويط
 اسحي ق 

اال حراف 
 اسن ي ري

اسنتويط 
 اسحي ق 

ف اال حرا
 اسن ي ري

 3.120 0.709 7.180 12..2 .0.0 0.097 1..2 اسرؤي  اسقصري 

 2.440 0.598 0.800 .2.07 1.10 791.. 0.20 اسرشف عال اسنغ سط ت

 1.362 0.317 2.267 2.060 2.90 882.. .2.2 اسوصوي إسى ايت ت   ت

 0.908 0.171 2.077 0.668 .1.0 0.829 2.08 إعط ء تفييرات

 2.936 0.683 .1..7 0.206 1.90 0.021 2.27 ن ط ي  وضع حنوي

 3.151 0.713 7.000 6.222 66..2 2.290 00.10 اسدر   اسرني 

 (  اس دوسي  ع د در   حري  ت،ين )23 (  05.0وع د نيتوى دالس تي وي )1.714 . 
 (  اس دوسي  ع د در   حري  ت،ين )و  23(  01.0ع د نيتوى دالس تي وي )2.511. 

مػػف ريمػػ,  أكبػػركهػػي  (7.555) ( المحسػػكب, كالتػػي تسػػاكمT( أف ريمػػ, )5.7بػػيف مػػف الجػػدكؿ )
(د ممػػا يػػػدلؿ 05.0كمسػػتكل دًللػػػ, ) 26عنػػػد درجػػ, حريػػػ,  (1.714)( الجدكليػػ, التػػػي تسػػاكم ت)

كجػػكد فػػركؽ دالػػ, إححػػائيان فػػي تنميػػ, م ػػارات الت كيػػر التػػأممي بكحػػدة الكراثػػ, لػػدل طػػيب الحػػؼ عمػػى 
 البعدم. لتبارالقبمي كالبعدم لدل المجمكع, التجريبي, كلحالم طمب, اًل لتبارفي اًل العاشر ااساسي

دة الكراثػ, بكحػ ف  ت ني  استفريكر استكمنن  است ن  اسندنجقح   تمثير ف عني  توظيف كفيما يتعمؽ 
 (د d( كريم, )2حساب مربع إيتا )تـ د العاشر ااساسيلدل طيب الحؼ 
 (d( و ،ين  )2(: اسدر  ت اسنر  ي  )نيتوي ت استمثير( سنرقع إيت  )3.6 دوي )

 رقير  داً  رقير ويطنت صغير در   استمثير

 1.21 1.51 1.81 1.1 (dسنرقع إيت  )

 1.11 1.16 1.14 1.21 (2،ين  )
 

 (  التي تعبر عػف حجػـ تػأثير ال ػركؽ فػي التجربػ, حسػبd( كريم, )2كبمقارن, ريـ مربع إيتا )
 نجد أف حجـ التأثير كبير جدان في نتائج التجرب,. مع الجدكؿ المرجعي (5.8الجدكؿ )

تنميػ, الم ػاهيـ  فػي سػكاء كأثػر  المػدمج الػتعمـ تناكلػت التػي الدراسػات نتػائج مػع النتيجػ, هػذ  ات قػت كمػا
د  د(2013) أبػك الػريش كدراسػ, مجتمعات ػاد كعينات ػاد الػتيؼ كعمػى داغيرهػكم ػارات الت كيػر أك 

 مػف بػدًلن  المدمج التعمـ ضركرة استلداـكأكدت عمى (د 2011أحمد ) (د كدراس,2012ال قي ) كدراس,
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 تنمي, الم اهيـ كم ػارات الت كيػر التػأمميمستكل  رفع في ساعد حيث اًلعتيادي,د التعميـ طرؽ استلداـ
 .الطيب لدل
 اس ت ئج عنى    اس ت نيلاس

فػي  التجريبيػ, المجمكعػ, طمبػ, لػدرجات الحسػابي المتكسػط فػي ممحكظػان  ارت اعػان  النتػائج أظ رت .1
لممجمكعػػػػ,  كالبعػػػػدم القبمػػػػي التطبيقػػػػيف بػػػػيف فػػػػركؽ كجػػػػكد ككػػػػذلؾ دلتبػػػػارلي البعػػػػدم التطبيػػػػؽ

فػػػي تنميػػػ, م ػػػاهيـ  الػػػتعمـ المػػػدمجكاضػػػم عمػػػى فاعميػػػ,  مؤشػػػر كهػػػذا البعػػػدمد التجريبيػػ, لحػػػالم
 .العاشر ااساسي طيب الحؼ لدلم ارات  الت كير التأممي ك الكراث, 

مػػػػا  كيطبقػػػػكف بأن سػػػػ ـ يكتشػػػػ كف الطػػػػيب يجعػػػػؿ الػػػػتعمـ المػػػػدمج ًلسػػػػتراتيجيات كفقػػػػان  التػػػػدريس .2
بشػكؿ  المعرفػ, اكتشػاؼ عمػى يسػاعد ممػا جديػدةد مكارػؼ فػي عمميػ, معارؼ مف إلي  يتكحمكف

 .سميـ عممي
 شػػعركا  ػػاراتم مػػف إلػػي ـ رػػدـ مػػا عمػػى الطػػيب إربػػاؿ إلػػى يشػػير البعػػدم ااداء مسػػتكل ارت ػػاع .3

 .مع ا كت اعمكا دل ا حاج,ب أن ـ

تعاكف إدارة المدرس,د كاهتمام ا ب كرة الدراس,د جعؿ الطيب يشعركف بقيم, التجرب, كالمشػارك,  .4
 ال عال, كالرغب, في التعمـ.

عطػػاء ال ػػرص  .5 تػػرؾ المجػػاؿ لمطػػيب لممشػػارك, كالتعبيػػر عػػف أفكػػارهـ كتشػػجيع تمػػؾ اافكػػارد كا 
 رراءة إحدل أكراؽ العمؿ.  لمجميع لممشارك, في

اسػػػتلداـ أكراؽ العمػػػؿد كتنػػػكع ااسػػػئم, فػػػي كػػػؿ كررػػػ,د كاسػػػتلداـ الرسػػػكمات فػػػي بعػػػض أكراؽ  .6
 العمؿ.

بااسئم, لاح, التي اعتمدت عمى م ارتي إعطاء حمػكؿ منطقيػ, كت سػيراتد  الطيباستمتاع  .7
 مشارك,.فطرح اافكار كتنكع ا كتشجيع الباحث لتمؾ اافكار شجع الطيب عمى ال

العمػػػؿ الجمػػػاعي فػػػي بعػػػض أكراؽ العمػػػؿ كالمشػػػارك, فػػػي رػػػراءة مػػػا كتبتػػػ  كػػػؿ مجمكعػػػ, عمػػػى  .8
 .الطيب

ػػا لتكبيػػر أكراؽ العمػػؿ كعرضػػ ا  .9 اسػػتلداـ ال ػػيس بػػكؾ كأج ػػزة العػػرض فػػي عػػرض الحػػكر كأيضن
 ة الت اعمي, كرياـ الطػيب بحػؿ بعػض اانشػط,عمى السبكرةد كاستلداـ الكتاب الت اعمي كالسبكر 

 ,.مبدأ المشارك, ال اعمى السبكرة الت اعمي, عزز عم
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 اسدراي توصي ت 
فػػي ضػػكء نتػػائج البحػػث كمنارشػػت ا كت سػػيرها  تػػـ كضػػع بعػػض التكحػػيات التػػي رػػد تسػػاعد فػػي تحسػػيف 

 عممي, التعمـ المدمج في العممي, التربكي, كالتعميمي,د كمف هذ  التكحيات:
 معمػػـ د مػف لػػيؿ دليػؿسػي, الملتم ػػ,االمػػكاد الدر فػي تعمػػيـ محتػكل  الػتعمـ المػػدمجتبنػي اسػػتلداـ  .1

 لتكظيؼ التعمـ المدمج المناسب, ااساليب يتضمف العمـك الحياتي, تدريس في
 عاـ بشكؿ  اهيـ االرلكالم لاص بشكؿ الكراثي, الم اهيـ تدريس فيالتعمـ المدمج   ستلداـا .2

 . فعاليت  عمى السابق, الدراسات مف العديد كتأكيد ااسمكب هذا ل اعمي,
م ػػارات الرؤيػػ, فػػي المراحػػؿ التعميميػػ, م ػػارات الت كيػػر التأممي) المدرسػػي, الكتػػب تضػػمف ضػػركرة .1

البحػػري,د الكشػػؼ عػػف المغالطػػاتد الكحػػكؿ إلػػى اسػػتنتاجاتد إعطػػاء ت سػػيرات مقنعػػ, ككضػػع 
 منطقي,(. حمكؿ

 عمى كتدريب ـ لتعري  ـ اللدم, أثناء في ااحياء مادة لمعممي عمؿ ككرش تدريبي, دكرات عقد .2
 .الكراثي, كم ارات الت كير التأممي الم اهيـلتنمي,  التعمـ المدمج  استراتيجي, تن يذ كي ي,
 اسدراي ن ترح ت 

 دكالبحػكثمزيد مف الدراسػات  إجراءمف ليؿ ما أظ رت  نتائج الدراس, كاستكماًلن لجكانب البحث يمكف 
 كمن ا:
 لطمبػ,المقػررات الدراسػي, تػدريس  يفػ الػتعمـ المػدمج تكاسػتراتيجيا دراس, فاعمي, اسػتلداـ بػرامج .1

 المناطؽ النائي,. المدارس كلاح, طمب,
العمػـك عمميػ, تتنػاكؿ فاعميػ, تكظيػؼ الػتعمـ المػدمج فػي تعمػيـ فػركع ال ساتادر المزيد مف ال إجراء .2

ات العام, ) فيزيػاءد كيميػاءد أحيػاء( كمػكاد دراسػي, ملتم ػ, فػي مراحػؿ دراسػي, متعػددةد كفػي بيئػ
 ملتم ,.

فػػي إنػػاث(  –بػػالتعرؼ عمػػى أثػػر الػػتيؼ الجػػنس )ذكػػكر  المتعمقػػ, دراسػػاتالمزيػػد مػػف ال إجػػراء .3
 .في التعميـ لتنمي, الم اهيـ كم ارات الت كير التعمـ المدمج بيئات ملتم , لتكظيؼ
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 سنص در واسنرا عا
 اسنص در
 . اس رآال اسرري 
 .اسحديث اسشريف 

د تحقيػؽ 4أبك داككدد سػميماف بػف ااشػعث أبػك داكد السجسػتاني اازدمد سػنف أبػي داكدد مجمػد .1
 .محمد محيي الديف عبد الحميدد دار ال كرد القاهرة

محمػػػد عمػػػي القطػػػبد  البلػػػارمد أبػػػي عبػػػد ال محمػػػد بػػػف إسػػػماعيؿد مراجعػػػ, كضػػػبط كف رسػػػ,: .2
 ححيم البلارمد الجزء ااكؿد كتاب العمـد بيركتد المكتب, العحري,.كهشاـ البلارمد 

 ق سنغ  اس رقي  ، ئن  اسنرا ع

 أواًل: اسنرا ع اس رقي 
(. أثػر اسػتلداـ شػبكات الت كيػر البحػرم فػي تػدريس العمػـك عمػى 2011إبراهيـد عطيات )  .1

لتػػأممي لػػدل طالبػػات الحػػؼ الثالػػث المتكسػػط بالمممكػػ, التححػػيؿ كتنميػػ, م ػػارات الت كيػػر ا
 143-101(. 1)14. ن ن  استرقي  اس نني العربي, السعكدي,. 

 د القػػػاهرة: مكتبػػػ,ايكككتراتي ي ت است نكككي  وأيككك سيب اسكككت ن (. 2004عزيػػػز ) مإبػػػراهيـد مجػػػد  .2
 اًلنجمك المحري,.

 نكي  اسنكدنج فك  تحصكيي ف عني  قر ك نج ،ك ئ  عنكى است(. 2013أبك الريشد إل اـ حػرب )  .3
رسػال, ماجسػتير غيػر منشػكرةد ط سق ت اسصف اس  شر فك  اس حكو واالت ك ه  حكو فك  غكزة. 

 كمي, التربي,د الجامع, اإلسيمي,د غزة.
دار  ااردفد دن ككك هج اسقحككث فككك  اس نكككو  اس فيكككي  واسترقويككك  .(:;;5أبػػك عػػيـد رجػػػاء )  .4

 .النشر لمجامعات
 ااردفد دارد هج اسقحث ف  اس نو  اس فيي  واسترقوي ن   .(2010أبك عيـد رجاء )  .5

 .لمجامعات النشر
 عماؿ جمعي, عمافد داسترقوي واست يي  اس في  اس ي س نق دئ .( 1982)  سبع لبدةد أبك  .6

 .ااردني, المطابع
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ف عني  ايتلدا  أس  ب اسح يكوب فك  تكدريس ق كض  (.2006أبك منديؿد أيمف عبد رب  )  .7
رسػػال, ماجسػػػتير غيػػػر  نكككى تحصكككيي طنقككك  اسصكككف اسثككك نال ق طككك ع غكككزة.،واعككد اسرت قككك  ع

 منشكرةد كمي, التربي,د الجامع, اإلسيمي,د غزة.
 .المحري, القاهرةد مكتب, اانجمك داسترقوي اس ي س(.  1994)  الديف حيح ناهي,د أبك  .8

ب نهكك رات استفريككر استككمنن  اسوا ككب توفرهكك  فكك  نحتككوى رتكك (. 2010أبػػك نحػػؿد جمػػاؿ )  .9
رسػال, ماجسػتير  استرقي  اإليالني  سنصف اس  شر األي ي  ونكدى ارتيك ب استالنيكذ سهك .

 غير منشكرةد كمي, التربي,د الجامع, اإلسيمي,د غزة.
َأثر أ ُنوذ يال نكال دورة اسكت ن  ستكدريس اسنفك هي  األحي ئيك  (. 2003أحمدد محمد جبار )  .10

  ِ  اسنتويكط ن نكس رنيك  استرقيك   اقكال فِ  استحصيي واسنيُوي اس ننَي  سطالب اسصكف اسثك
 رسال, ماجستير في التربي,د جامع, بغدادد بغداد. اسهيث  

 العمػكـ معممػي لػدل التػأممي الت كيػر عمػى القػدرة (. مسػتكل2011ااستاذد محمػكد حسػف )  .11
 . 13(1) اإلنساني,د العمكـ سمسم, دقغزة األزهر   ن   ن ن بغزةد  المرحم, ااساسي, في

 مكتب, د2ط داس    است ني  ف  اس نو  تدريس(.2009  (دفتحي, كالمكلك إحساف غاداا  .12
 .اإلسيمي, الجامع, التربي, كمي, آفاؽد

أثكر توظيكف إيكتراتي ي  عظك  اسيكنك فك  ت نيك  اسنفك هي  (. 2013ااغاد ضياء الػديف )  .13
د رسػال,  ونه رات استفرير اس  ،د فك  اسصكح  واسقيئك  سكدى طكالب اسصكف اس  شكر األي يك

 ماجستير غير منشكرةد كمي, التربي,د الجامع, اإلسيمي,د غزة.

أثر اسػتلداـ إسػتراتيجي, حػؿ المشػكيت  .(2013أمبكسعيدمد عبدال كالبمكشيد سميماف )  .14
باارراف في اكتساب الم اهيـ الكراثي, كتعديؿ التحكرات البديم, لدل طالبات الحؼ الثاني 

 .144-133(د 2)10د األرد ي  ف  اس نو  استرقوي اسن ن   .عشر بسمطن, عماف

أثر قر ك نج نحويكب ق يكتلدا  اسنكدلي اسن ظكون  ست نيك   .(2008الباباد سالـ سامي )   .15
رسال, ماجسػتير غيػر  .اسنف هي  اس نني  واالحتف ظ قه  سدى طنق  اسصف اس  شر األي ي 

 منشكرةد كمي, التربي,د الجامع, اإلسيمي,د غزة.
"د ترجمػ, جػكاد نظػاـد مع ػد اانمػاء العربػيد اس ديد ف  ت ن  اس نو (."(1987ألبرت بايزد   .16

 بيركت.
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أثكككر قر ككك نج االشكككراف اإلسرترو ككك  فككك  ت نيككك  استفريكككر  (.2008البحرانػػيد عبػػػد المجيػػػد )  .17
استمنن  واسنن ري ت اسصفي  سدى اسطنق  ن نن  اس نو  قرني  استرقي  ف    ن   اسيكنط ال 

 ماجستير غير منشكرة د جامع, السمطاف رابكس.رسال,  ، قوس 

(. العيرػػػػ, بػػػػيف الت كيػػػػر التػػػػأممي كالتححػػػػيؿ لػػػػدل عينػػػػ, مػػػػف 2005بركػػػػاتد زيػػػػاد أمػػػػيف )  .18
 ن نك  الطيب الجامعييف كطيب الثانكي, العام, في ضكء بعض المتغيرات الديمكغرافي,د

د كمي, دواس فيي  استرقوي  اس نو   .97(126)جامع, البحريفد  العمـك

 ،قكي نك  ألطفك ي اس ننيك  واسنهك رات اسنفك هي  ت نيك  (.2004) حػافظ بطػرسد بطػرس  .19
 .كالتكزيع لمنشر المسيرة دار دااردفد 2د طاسندري 

 بعػض لتنميػ, اًلستقحػاء عمػى رائمػ, ال يزيػاء في مقترح, كحدة (2006). إبراهيـ البعميد  .20
 ف  دراي ت .الثانكم ااكؿ الحؼ بطي لدل المادة نحك كاًلتجا  التأممي م ارات الت كير

 .52-15د (111) استدريس  وطرل اسن  هج

أثكر ايككتلدا  إيكتراتي ي  اسنت  ،ضك ت فكك  ت كديي استصككورات (. 2006البمبيسػيد اعتمػاد )  .21
رسػػػال, ماجسػػػتير غيػػػر  .اسقدينككك  سكككق ض اسنفككك هي  اس ننيككك  سكككدى ط سقككك ت اسصكككف اس  شكككر

 مي,د غزة.منشكرةد كمي, التربي,د الجامع, اإلسي

أثر توظيف إيتراتي ي  دورة است ن  فول اسن رفيك  فك  ت نيك  (. 2010جبرد يحيى سعيد)  .22
رسػػال,  اسنفكك هي  ونهكك رات استفريككر اسقصككري قكك س نو  سككدى طنقكك  اسصككف اس  شككر األي يكك .

 ماجستير غير منشكرةد كمي, التربي,د الجامع, اإلسيمي,د غزة.
توظيكككف إيكككتراتي ي  استليككي اسنو ككك  فككك  ت نيككك   ف عنيكك (. 2012الجدبػػ,د حػػ ي, أحمػػػد)  .23

 اسنفكك هي  ونهكك رات استفريككر استككمنن  فكك  اس نككو  سككدى ط سقكك ت اسصككف است يككع األي يكك .
 رسال, ماجستير غير منشكرةد كمي, التربي,د الجامع, اإلسيمي,د غزة.

      . عمػػػػافد  ت نككككي  استفريككككر نفكككك هي  وتطقي كككك ت(.  1999جػػػػركافد فتحػػػػي عبػػػػد الػػػػرحمف )   .24
 دار ال كر لمطباع, كالنشر.

د عمػػػافد        2.طت نكككي  استفريكككر نفككك هي  وتطقي ككك ت(. 2002جػػػركافد فتحػػػي عبػػػد الػػػرحمف )  .25
 دار ال كر لمطباع, كالنشر.

أثككر ايككتلدا  اسنككدلي اسقصككري اسنركك    فكك  ت نيكك  ق ككض  .(2014نانػػا محمػػد ) دجنديػػ,  .26
رسػال, ماجسػتير  .اسثك نال األي يك نه رات ن  وراء اسن رفك  قك س نو  سكدى ط سقك ت اسصكف 
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 غير منشكرةد كمي, التربي,د الجامع, اإلسيمي,د غزة.
. أثككر األيككئن  اسيكك قرة فكك  ت نيكك  استفريككر استككمنن  (2011الحػػارثيد ححػػ, بنػػت حسػػف )  .27

واستحصيي اسدراي  ف  ن رر اس نو  سدى ط سق ت اسصكف األوي اسنتويكط فك  ندي ك  نرك  
 مي, التربي,د جامع, أـ القرلد المممك, العربي, السعكدي,.رسال, ماجستيرد ك اسنررن "

. راـ الد مؤسس, العنقاء آف ل ترقوي  ف  است ني  واست ن  اإلقداع (. 2002حبشد زينب )  .28
 لمتجديد كاإلبداع.

( فاعميػ, اسػتلداـ التعمػيـ المػدمج عمػى التححػيؿ الدراسػي  2013الحسفد عحاـ إدريس )  .29
طػيب الحػؼ الثػاني بالمػدارس الثانكيػ, اللاحػ, بمحميػ, أـ درمػاف في مقرر ااحياء لػدل 

(د 36د كمي, التربي,د جامع, اللرطكـد)ن ن  اسقحوث استرقوي  واال ي  ي كاتجاهات ـ نحك . 
58-85. 

لدا  ندلي است ن  اسندنج ف  تدريس اسفيزي ء ف عني  ايت (.2012حسيفد محمد حسني)  .30
 عنككى تصككويب اسنفكك هي  اسقدينكك  وت نيكك  نهكك رات استفريككر االقتركك رى سككدي طككالب اسنرحنكك 

 د القاهرة.جامع, سكهاج درسال, ماجستيرد كمي, التربي, اسث  وي .

 وعال،تك  اسوراثيك  عشكر سننفك هي  اسثك    اسصف طنق  فه  (2011). أسػماء الحضرمي,د  .31
 غير ماجستير رسال, .اسنف هي  سهذه اسقدين  اسن ط   واستصورات استفرير قنيتوى
 .رابكس السمطاف التربي,د جامع, كمي, منشكرةد

العيرػ, بػيف مسػتكل الت كيػر المنطقػي  .(2012الحضرمي,د أسماء كأمبكسػعيدمد عبػد ال )  .32
ف م ػػػـ لمم ػػػاهيـ لػػػدل طمبػػػ, الحػػػؼ الثػػػاني عشػػػر فػػػي محافظػػػ, الدالميػػػ, بسػػػمطن, عمػػػاف ك 

ن نك    ن ك  اس  ك ح الكراثي,. كمي, التربي,د جامع, السمطاف رػابكس مسػقطد سػمطن, عمػاف 
 .996-959 د(4)26: سألقح ث:اس نو  اإل ي  ي 

عمػػي المكسػػكم كالػػركفد  تر نكك (. اسػػتراتيجيات التعمػػيـ اًللكتركنػػيد 2005اللػػافد بػػدر )  .33
.  حمبد شعاع النشر كالعمـك

(. فاعمي, استلداـ كؿ مف التعميـ اإللكتركني كالتعمـ المدمج فػي 2010)  لمؼ الد محمد  .34
تنميػػ, م ػػارات إنتػػاج النمػػاذج التعميميػػ, لػػدل طػػيب شػػعب, تكنكلكجيػػا التعمػػيـ بكميػػ, التربيػػ, 

 (د القاهرة.82)21د  ن ن  رني  قن ن  رني  استرقي    ن   ق ه جامع, اازهر 

عمػى  الكيميػاء تػدريس فػي الػتعمـ المػدمج داـاسػتل (. أثػر2011محمػد ) آمػاؿ لمػؼد  .35

http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/posts/462370
http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/posts/462370
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 استرقيك  ن نك  .الثانكيػ, المرحمػ, طػيب لػدل الػتعمـ أثػر كبقػاء نحػك  كاًلتجػا  التححػيؿ
 .212-173(د 4)14د اس نني 

. دبػي: دار القمػـ لمنشػر تدريس اس نو  ف  نراحي است نكي  اس ك  (. 1996اللميمي كألركف )  .36
 كالتكزيع.

 لمنشػر حػ اء د عمػافد داراستفريكر ونهك رات اسطفكي (. 2005) السيـ  عبد اللميميد أمؿ  .37
 كالتكزيع.

. التحػػػكرات البديمػػ, عػػػف بعػػػض م ػػاهيـ الكراثػػػ, لػػػدل (2008اللكالػػدةد سػػػالـ عبػػد العزيػػػز )  .38
كميػػ, العمػػـك التربكيػػ,د جامعػػ, آؿ البيػػتد  طػػيب الحػػؼ الثالػػث المتكسػػط بمحافظػػ, القن ػػذة

 .122-90(. 4)4. د ي  ف  اس نو  استرقوي اسن ن  األر الم رؽد ااردفد 

. عمافد دار الشػركؽ اس ظري  ف  استدريس وتر نته  عنني ً (. 2000دركز د أفناف نظير )  .39
 لمنشر كالتكزيع.

. عمػػافد نشػػر بػػدعـ مػػف اإلشككراف استرقككوي  نفكك هي  وآفكك ل(. 2003دكانػػيد كمػػاؿ سػػميـ )  .40
 الجامع, ااردني,

. المركػز إط ر نر    ف  اس يك س واست كوي  استرقكوي(.  1999الدكسرمد ابراهيـ مبػارؾ )   .41
 العربي لمبحكث التربكي, لدكؿ اللميج العربيد الرياض.

(. أثػػر ملططػػات التعػػارض 2015الربيعػػيد عبػػاس كالمكسػػكمد فاضػػؿ كمحػػط ىد سػػجا )  .42
المعرفػػي فػػي اكتسػػاب الم ػػاهيـ اإلحيائيػػ, كاسػػتبقائ ا لػػدل طالبػػات الحػػؼ اللػػامس العممػػي 

ن نكككك  رنيكككك  استرقيكككك  األي يككككي  سن نككككو  استرقويكككك  , التربيػػػػ, ااساسػػػػي, جامعػػػػ, بابػػػػؿد كميػػػػ
 .168-134(د 19. )واإل ي  ي 

 كزارة دواسن  ييس اس فيكي  االلتق رات .(1997) إلياس محمد كبكرد الجميؿ عبد الزكبعيد  .43
 .العراؽ المكحؿد جامع, العمميد كالبحث العالي التعميـ

تعممي رػائـ عمػى  -(. أثر استلداـ برنامج تعميمي2015جيد سمر )زيتكف د عايش كالكس  .44
ن ن  درايك ت اإلحيائي, في ف ـ الم اهيـ البيكلكجي, لدل طالبات الحؼ التاسع ااساسيد 

 .16–1د 1)) 42اًلردفد ااردني,د الجامع, التربكي,د العمكـ كمي, استرقوي   اس نو 

–است نكي   اسكت ن  اإلسرترو ك : اسنفهكو   رؤيك   ديكدة فك (. 2005زيتكفد حسػف حسػيف )  .45
 السعكدي,د الرياضد الدار الحكلتي, لمتربي,. است يي . -استطقيل -اس ض ي 
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 د عمافد دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع.أي سيب تدريس اس نو  (2001). زيتكفد عايش  .46

 االت  هككك ت اس  سنيككك  اسن  صكككرة فككك  ن ككك هج اس نكككو (.  2010زيتػػػكفد عػػػايش محمػػػكد )   .47
 د عمافد دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع.وتدرييه 

 . عمافد دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع.2د طأي سيب تدريس اس نو  (1999)زيتكفد عايش.  .48

 د عمافد دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع.3د طأي سيب تدريس اس نو  (2004)زيتكفد عايش.  .49

بمسػػاعدة الحاسػػكب اآللػػي فػػي  (. فعاليػػ, برنػػامج تعميمػػي1996زيتػػكفد كمػػاؿ كالبنػػاد عػػادؿ)  .50
تنميػػػػػ, ااداء المعرفػػػػػي لحػػػػػؿ مسػػػػػائؿ الكراثػػػػػ, كالت كيػػػػػر المنطقػػػػػي كاًلتجػػػػػا  نحػػػػػك اسػػػػػتلداـ 

 (د جامع, اإلسكندري,د محر.9د )ن ن  اس نو  استرقوي الحاسكبد كمي, التربي,د 

دار د عمػػاف دنقكك دئ اس يكك س واست ككوي  فكك  استرقيكك . (1998عميػػاف) دنػػادر كهشػػاـ الزيػػكدد  .51
 ل كر لمطباع, كالنشر.ا

 .مكتب, الرشد دالرياض دتر وسو ي  است ني  واست ني  االسرترو ى(. 2004)أحمػػػػػػػد  دسػػػػالـ  .52

أثر توظيكف ق كض اسنيكتحدث ت استر وسو يك  فك  ت نيك  ق كض (.  2008سركرد أميرة )   .53
ال, ماجسػتير رسػ نه رات استفرير االقتر ري ف  استر وسو ي  سدى طنق  اسصف است يع قغكزة.

 غير منشكرةد كمي, التربي,د الجامع, اإلسيمي,د غزة.
  اسن نكك  (. الػػتعمـ اللمػػيط التطػػكر الطبيعػػي لمػػتعمـ اإللكتركنػػي2005سػػيم,د حسػػف عمػػي )  .54

 .  42-12( ص ص 22د جامع, جنكب الكادم. العدد)استرقوي   رني  استرقي  قيوه ج

د عمػاف داس نو  ودوره  ف  ت ني  استفرير طرائل تدريس (.2002)العػز أبك عادؿ سيم,د  .55
 دار ال كر لمطباع, كالنشر.

 دتدرييككه  وطككرل اس ننيكك  واسنهكك رات اسنفكك هي  ت نيكك (. 2004)العػػز أبػػك عػػادؿ سػػيم,د  .56
 دار ال كر لمطباع, كالنشر.د عماف

.. دار اليازكرم العممي, أي سيب تدريس اس نو  واسري ضي ت(. 2007سيم,د عبد الحافظ )  .57
 كالتكزيع. ااردف. لمنشر

(. فاعميػػػػ, الػػػػتعمـ التػػػػأممي فػػػػي تنميػػػػ, الم ػػػػاهيـ الكيميائيػػػػ, كالت كيػػػػر 2009السػػػػميـد مػػػػيؾ )  .58
ن نك  اس نكو  التأممي كتنظيـ الذات لمتعمـ لدل طالبػات المرحمػ, الثانكيػ,. رسػال, ماجسػتيرد 

 .147-89(. 3)12د استرقوي 

دريس العمـك كفؽ النمكذج المدمج القػائـ عمػى (. فاعمي, ت2010السميـد ميؾ بنت محمد )  .59
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نظريتي الذكاءات المتعددة كأساليب التعمـ فػي تنميػ, اًلسػتيعاب الم ػاهيمي كالدافعيػ, لمػتعمـ 
 30-1(د27د اإلماراتد)سن ن  اسدوسي  سألقح ث استرقوي لدل طالبات المرحم, المتكسط,. 

. القػػػاهرةد دار الكتػػػاب ست نكككي طكككرل تكككدريس تر وسو يككك  ا(. 2010شػػػاهيفد سػػػعاد أحمػػػد )  .60
 الحديث.

ندى ارتيك ب طكالب اسصكف اسثك    اسثك  وي (. 2012الشايعد ف د كعسيرمد عبد العزيز )  .61
 رسال, ماجستير. الرياض. ف  ندي   اسري ض سنف هي  اسوراث .

د القػاهرة واس فيكي . استرقويك  اسنصكطنح ت ن  ك  (.2003) زينػب كالنجػارد حسػف شحات,د  .62
 .المبناني, حري,الم الدار

دار . د اًلسػػػكندري,اسكككت ن  استكككمنن  نفهونككك  تطقي  تككك  .( 2013الشػػػريؼد لالػػػد حسػػػف )   .63
 الجامع, الجديدة.

أثكككر اسكككت ن  اسنكككدنج فككك  استحصكككيي اسنق شكككر واستفريكككر (. 2014عركبػػػ, محمػػػد) الشػػػ كافد  .64
ماجسػتيرد  رسال,اسصف االوي ث  وي ف  ن دة  ظ  اسن نون ت االداري .   است نن  سط سق ت

 كمي, العمـك التربكي,د جامع, الشرؽ اًلكسط.
 .د عمافد كزارة الشبابت ني  استفرير االقداع  (2001). الشيلميد عبد القادر  .65

أثر النمك المعرفي كطريق, التدريس في تعمػـ  .(2007بني لالد )د محمد كمحمدد حكالح,  .66
ن نكككككك  اس نككككككو  استرقويكككككك  د البجػػػػػػريفد الم ػػػػػػاهيـ لػػػػػػدل طمبػػػػػػ, الحػػػػػػؼ العاشػػػػػػر ااساسػػػػػػي

 .66-45(د 1)8.واس فيي 

 . القاهرة : دار ال كر العربي.ت ن  اسنف هي  .(2001) د ثناء يكسؼالضبع   .67

 ال كػػػر القػػػاهرةد دار داإل يككك  ي  اس نكككو  فككك  اسنحتكككوى تحنيكككي (.1987) رشػػػدم طعيمػػػ,د  .68
 .العربي

 دار د عمافداسترقي  ف  واست وي  اس ي س نق دئ.(1999)كآلركف محمد زكريا الظاهرد  .69
 كالتكزيع. لمنشر الثقاف,

(. أثػػػر برنػػػامج تػػػدريبي لمت كيػػػر التػػػأممي عمػػػى أسػػػمكب 2009العارضػػػ,د محمػػػد كآلػػػركف )  .70
, ذلمػؾ بػأدائ ف كعيرػ المعالج, الذهني, في التعمـ لدل طالبات كمي, ااميرة عاليػ, الجامعيػ,

ن نككك  قحكككوث  . جامعػػػ, البمقػػػاء التطبيقيػػػ, ااردف.التدريسػػػي التطبيقػػػي كمػػػركنت ف الذهنيػػػ,
 .479-458(د 14د )استرقي  اس وعي     ن   اسن صورة

http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=20389
http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=20389
http://search.shamaa.org/arFullRecord.aspx?ID=20389
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أثر توظيف ،ق  ت استفرير اسيت ف  تكدريس اس نكو  (. 2013العبادل,د أًلء عبد العظػيـ)   .71
استكمنن  سكدى ط سقك ت اسصكف اس  شكر قنح فظك  عنى نيتوى استحصكيي ونهك رات استفريكر 

 رسال, ماجستير غير منشكرةد كمي, التربي,د جامع, اازهرد غزة. ل  يو س 
 ن نككككك  اسن رفككككك  (. التعمػػػػػيـ اإللكتركنػػػػػي كالتعمػػػػػيـ التقميػػػػػدم. 2002العبػػػػػادمد محسػػػػػف. )  .72

 .23-18(د 91)36

  واستحنيككككي طككككرل اسقحككككث اس ننكككك(  2000عبػػػػد الح ػػػػيظد الػػػػيص كبػػػػاهيد محػػػػط ى )   .73
 د القاهرةد مركز الكتاب لمنشر.اإلحص ئ  ف  اسن  الت استرقوي  واس فيي  واسري ضي 

عمػى  رائمػ, اإللكتركنػي لمػتعمـ إسػتراتيجي, تحػميـ (.أثػر2011يػز)العز  عبػد الحميػدد عبػد  .74
 مػف كػؿ عمػى الػذاتي التنظػيـ كم ػارات الكيػب عبػر النشػط الػتعمـ أسػاليب بػيف التكليػؼ

التػأمميد  الت كيػر م ػارات ذاتيػا كتنميػ, المػنظـ اإللكتركنػي الػتعمـ راتيجياتالتححػيؿ كاسػت
 .347-317(د 2)75د ن ن  رني  استرقي     ن   اسن صورة

(. بعض مدالؿ تحميؿ المضمكف كتطبيقات ا في مناهج العمػـك 1985عبد الحميدد محمد )  .75
 .رطر د(4) حوسي  رني  استرقي   ن ن الطبيعي,د 

 تالنيكذ ارتيك ب فك  اسق ك ئ  اسكت ن   نكوذج ايتلدا  أثر (2007). محمد سامي, الد عبد  .76
 ايكتلدا   حكو وات  هك ته  اس حويك  اسنفك هي  ق كض األي يك  است نكي  نكال اسث  يك  اسحن  
د ماجستيرد جامع, رسال,  .اس نوذج  .ال يكـ ال يـك

كراء المعرفػػ, فػػي  (. فاعميػػ, اسػػتلداـ بعػػض اسػػتراتيجيات مػػا2005عبػػد الكهػػابد فاطمػػ, )  .77
تححيؿ ال يزياء كتنمي, الت كير التأممي كاًلتجا  نحك استلدام ا لدل طيب الحؼ الثاني 

(د 4)8د الجمعيػػػػ, المحػػػػري, لمتربيػػػػ, العمميػػػػ,د ن نكككك  استرقيكككك  اس ننيكككك الثػػػػانكم اازهػػػػرم. 
 .212ػػ159

 ال ػيح بػ,د بيػركتد مكتاسندريك  واسن هك ج استفريكر. (2003)كع انػ,د عػزك  عبيػدد كلػيـ  .78
 التكزيع. لمنشر

ف  ارتي ب اسنف هي  ونهك رات   K.w.lأثر ايتلدا  إيتراتي ي  (. 2012عراـد ميرفت )  .79
. رسػػال, ماجسػػتير غيػػر استفريككر اس  ،ككد فكك  اس نككو  سككدى ط سقكك ت اسصككف اسيكك قع األي يكك 

 منشكرةد كمي, التربي,د الجامع, اإلسيمي,د غزة.
 النارد الت كير م ارات عمى تدريبي برنامج أثر(. 2012) كبشارةد كمكفؽ س يم,د العساسم,  .80
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ن نك    ن ك  د ااردف فػي ااساسػي الحؼ العاشػر طالبات لدل التأممي الت كير تنمي, في
 (.٧)26لابحاثد العمـك اًلنساني,د اس   ح 

(. أثػػر إسػػتراتيجي, العقػػكد فػػي تححػػيؿ الم ػػاهيـ فػػي 2013عشػػاد انتحػػار كعيػػاشد آمػػاؿ )  .81
عمكـ الحياتي, كتنمي, الت كيػر التػأممي لػدل طالبػات الحػؼ التاسػع فػي مػدارس ككالػ, مادة ال

د كميػػ, العمػػـك التربكيػػ, (40)د ن نكك  درايكك ت  اس نككو  استرقويكك الغػػكث الدكليػػ, فػػي ااردفد 
 الجامعي,د الجامع, ااردني,د ااكنركاد ااردف. 

ؼ عػػف محػػداري, النتػػائج فػػي التػػأثير كاسػػتلدامات  فػػي الكشػػ حجػػـ (.;;;5) عػػزك ع انػػ,د  .82
 .78-;4(د 5د )ن ن  اسقحوث واسدراي ت استرقوي  اسفنيطي ي البحكث التربكي, كالن سي,د 

 لتنميػ, م ػارات التكػاممي المنحػى عمػى رػائـ مقتػرح برنػامج (. فاعميػ,2000عػزك ) ع انػ,د  .83
 د التربي,عاسراق اس نن  اسنؤتنر ااساسيد السابع الحؼ طالبات لدل العممي, المسائؿ حؿ

  أغسطس 3 – يكليك 31العممي,د لمتربي, المحري, الجمعي, ااكؿد المجمد لمجميعد العممي,

(. مسػػػػتكل م ػػػػارات الت كيػػػػر التػػػػأممي فػػػػي مشػػػػكيت 2002ع انػػػػ,د عػػػػزك كالمكلػػػػكد فتحيػػػػ, )  .84
د ن نك  استرقيك  اس ننيك التدريب الميداني لدل طمب, كمي, التربيػ, بالجامعػ, اإلسػيمي, بغػزة. 

 .36-1(د 1)5جمعي, المحري, لمتربي, العممي,د ال

 المسػيرة دار د3 د طاس نو  وتدريس اس نني  استرقي (. 2009)محمد كعميد إبراهيـ عميرةد  .85
 عماف. :كالتكزيع لمنشر

أثككر ايككتلدا  طرائككل اس صككف اسككذه   واس ق كك ت اسيككت  .(2006عػػكداتد ميسػػر حمػػداف)   .86
يكر استكمنن  سكدى طنقك  اسصكف اس  شكر فك  نقحكث واسنح ضرة اسنف ن  ف  استحصيي واستفر

رسػػال, دكتػػكرا  غيػػر منشػػكرةد كميػػ, التربيػػ,د جامعػػ, اليرمػػكؾد استرقيكك  اسوط يكك  فكك  األردال. 
 ااردف.

التػػػػدريس التبػػػػادلي فػػػػي تنميػػػػ,  إسػػػػتراتيجي,( أثػػػػر 2013)ريالػػػػػف امػػػػاؿ كابػػػػك عػػػػكاددعيػػػػاشد   .87
    ن كك  ن نكك. التححػػيؿ الدراسػػي كالت كيػػر التػػأممي لػػدل طالبػػات الحػػؼ التاسػػع ااساسػػي

 اللميؿ. فمسطيف. . (2)7اسلنيي سنقحوث. 

 اسككت ن  اإلسرترو كك  فكك  اس ككرال اسحكك دي واس شككريال.(. 2006غاريسػػكفد كأندرسػػكفد تيػػرم )  .88
 الرياض: مكتب, العبيكاف.

ف عنيكك  است نككي  اسنككدنج فكك  إريكك ب نهكك رات وحككدة (.  2010الغامػػدمد لديجػػ, عمػػي )   .89

http://www.hebron.edu/index.php/ar/jour-hum/author/132-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B4.html
http://www.hebron.edu/index.php/ar/jour-hum/16-vol7-2-2012.html
http://www.hebron.edu/index.php/ar/jour-hum/16-vol7-2-2012.html
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(  سط سقكك ت اسصككف اسثكك    اسثكك  وي قندي كك  power pointقر كك نج اس ككروض است دينيكك )
  د رسال, ماجستيرد كمي, التربي,د جامع, الممؾ سعكدد الرياض.اسري ض

أثككر ايككتلدا  است نككي  اسنككدنج ق يككتلدا   ظكك   إدارة (. 2011الغامػدمد فكزيػػ, عبػػدالرحمف)  .90
اسننكك  قالرقورد عنى تحصيي ط سق ت ن رر إ ت ج و ايكتلدا  اسويك ئي است نينيك  ق  ن ك 

 د رسال, ماجستير منشكرة د جامع, الممؾ سعكد د رسـ تقنيات التعميـ.ي ود 

(. دكر أسػاتذة الجامعػات فػي 2006غػرابد هشػاـ أحمػدد كأبػك سػمطافد عبػد النبػي فتحػي )  .91
ن نكككككك  التعمػػػػػػيـ اإللكتركنػػػػػػي ضػػػػػػمف اطػػػػػػار ضػػػػػػماف الجػػػػػػكدةد الجامعػػػػػػ, اإلسػػػػػػيمي, بغػػػػػػزةد 

 .72-71(د 1)2داس ودة

تقػػكيـ برنػػامج التعمػػيـ المػػدمج فػػي  .(2013كاللالػػدمد جمػػاؿ كغػػرابد أحمػػد )غػرابد هشػػاـ   .92
قحككث ن ككد  سننككؤتنر الكميػػ, الجامعيػػ, لمعمػػـك التطبيقيػػ, مػػف كج ػػ, نظػػر المدرسػػيف كالطمبػػ,. 

 غزة – ( اسرني  اس  ن ي  سن نو  استطقي ي ICAS2013اسدوس  األوي سن نو  استطقي ي  )

ف عنيكك  إيككتراتي ي  اسككت ن  است كك و   اإلت كك    فكك   (.2001ال ػػالمد سػػمطان, بنػػت راسػػـ )  .93
ت ني  استحصيي اسدراي  سوحدة اسلني  واسوراث  واالت ك ه  حكو سكدى ط سقك ت اسصكف األوي 

 د الرياض.ةد كمي, التربي, لمبناتد رسال, دكتكرا  غير منشكر اسث  وي قندي   اسري ض

 .المحري, اانجمك دالقاهرة د3 ط داس في  اس ي س .( 1997)  ح كت فرجد  .94

اسن نككك  (. تكظيػػػؼ اإلنترنػػػت فػػػي التعمػػػيـ كمناهجػػػ د  2005فػػػرجد عبػػػد المطيػػػؼ حسػػػيف)   .95
 .150 -110(د 74) 19د استرقوي 

ف عني  است نكي  اسنكدنج فك  ت نيك  نهك رات تصكني  (.  2012ال قيد داليا السيد المميجػي)   .96
صكف األوي اسثك  وي وعال،كك   وا تك ج نشكروع ت اقتر ريك  ق سقرن كك  اسشكيئي  سكدى طككالب اس

 د محر.د رسال, ماجستير منشكرةد كمي, التربي,د جامع, طنطاذسك ق سداف ي  سإل   ز

اسويكككك ئط  –استصككككني  است نينكككك   –است نككككي  اسنككككدنج (. 2011ال قػػػيد عبداإللػػػػ  إبػػػراهيـ )  .97
 ر كالتكزيع.دار الثقاف, لمنش د القاهرةد. كمي, التربي, النكعي,استفرير االقتر ري –اسنت ددة 

. أثر ايتلدا   نوذج است ن  استوسيكدي و اس صكف اسكذه   فك  ت نيك  (2012فنكن,د زاهر)  .98
رسػال,  .اسنف هي  واالت  ه  حو االحي ء سدى طكالب اسصكف اسحك دي عشكر قنح فظك ت غكزة

 ماجستير غير منشكرةد كمي, التربي,د الجامع, اإلسيمي,د غزة.
 ال كػر لمطباعػ, عمػاف: دار داألي يكي  سننرحنك  فريكراست ت نكي  (2001). ناي ػ, رطػاميد  .99



 
 

 002 

 

 املراجع
 

 .ااردف كالنشرد
أثر ايتلدا  إيتراتي ي  اسنتش قه ت ف  ت ني  عننيك ت (. 2010القطراكمد عبد العزيػز )  .100

رسػػال,  اس نكك  ونهكك رات استفريككر استككمنن  فكك  اس نككو  سككدى طككالب اسصككف اسثكك نال األي يكك .
 جامع, اإلسيمي,د غزة.ماجستير غير منشكرةد كمي, التربي,د ال

 د عالـ الكتبد القاهرة.استدريس ق ستر وسو ي  اسحديث (.  2006رنديؿد أحمد إبراهيـ )   .101

أثر قر  نج ت  ك  ن تكرح فكى ضكوء اإلع ك ز اس ننك  عنكى ت نيك  (. 2005كشككد عماد )  .102
ر رسػال, ماجسػتير غيػ استفرير اس نن  فى اس نو  سدى طنق  اسصف است يع األي يك  قغكزة.

 منشكرةد كمي, التربي,د الجامع, اإلسيمي,د غزة.
نهككك رات استفريكككر قكككيال اسوا،كككع واستغييكككر: رؤيككك  ست نيككك  (. 2004الكمبػػػانيد زينػػػب محمػػػد )  .103

د كزارة التربي, كالتعمػيـ: سػمطن, (14)د  شرة استطوير استرقوي. نه رات استفرير سدى اسطالب
 عماف.

 استكدريس نكال أ كي ت نيك  استفريكر.  تفريكراستمنكي فكى حررك  اس(. "1995جػيمس ) دكييؼ  .104
 .مكتب التربي, العربى لدكؿ اللميج دالرياض دعبد العزيز عبد الكهاب البايطيف ترجم,

اًلتجػػػػػا  نحػػػػػك التعمػػػػػيـ اإللكتركنػػػػػي لػػػػػدل معممػػػػػي  .(2010ًلؿد زكريػػػػػا كالجنػػػػػدمد عميػػػػػاء )  .105
ن نك    ن ك  أ  اس كرى  دالمممكػ, العربيػ, السػعكدي, دكمعممات المدارس الثانكي, بمدين, جدة

 (.2)2 -سن نو  استرقوي  واس فيي 

أثكككر است نكككي  اسنككدنج عنكككى ت نيككك  نهككك رات ا تككك ج اسقرن يككك ت (. 2013لبػػدد أحمػػػد أكػػـر )  .106
كميػػ,  درسػػال, ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة داست نينيكك  سككدى طنقكك  رنيكك  استرقيكك  ق  ن كك  اال،صككى

 غزة.د بجامع, اًلرحى دالتربي,
أثر نلططك ت است ك رض اسن رفك  فك  ت نيك  اسنفك هي  ونهك رات . (2011ماضيد ايماف )  .107

رسػػال, ماجسػػتير غيػػر منشػػكرةد كميػػ,  حككي اسنيككمس  اسوراثيكك  سككدى ط سقكك ت اسصككف اس  شككر.
 التربي,د الجامع, اإلسيمي,د غزة.

د دليػؿ اسني عد اس رق  ف  تدريس ا تي است ني  سن نيع(. 2005)كآلركفالمجاليد محمد   .108
 ف.التربي, كالتعميـد عما المدرب. كزارة

 عمػافد دار داس  ،كد اإلقكداع  استفريكر نهك رات ت نيك   ( 2008 ).شػاكر مجيػدد سكسػف  .109
 .كالتكزيع لمنشر ح اء
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 د عمافد دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع.اس نو  األحي ئي (.  1993محاسن,د احساف )   .110

 اطكككك ر فككك   يككك عال طكككرل ثككككالث ايكككتلدا  أثكككر (.4555) عبػػػاس ال عبػػػدد  المحػػػرزم  .111
 اسري ضككي ت نكك دة فكك  االي يككي  اسنرحنكك  طنقكك  تحصككيي عنككى اسككت ن  ات كك ال ايككتراتي ي 
 جامعػػ, (دال يػػثـ ابػػف) التربيػػ, كميػػ,(د منشػػكرة غيػػر) دكتػػكرا  اطركحػػ,د  حوهكك  وات  هكك ته 

 .بغداد

است نككككي  اإلسرترو ككك  نككككال استطقيككككل إسككككى االحتككككراف (. 2009محمػػػدد الغريػػػب إسػػػػماعيؿ )  .112
 القاهرةد عالـ الكتب. واس ودة.

اسن ككررات اإلسرترو يكك  تصككنينه   إ ت  هكك    شككره   (. 2009محمػػدد الغريػػب إسػػماعيؿ )  .113
 د القاهرةد عالـ الكتب.تطقي ه   ت وينه 

ف  سي  قر  نج سنت ني  اإلسرترو   اسندنج ف  ت ني  نهك رات (. 2010)م ا الطاهرد محمد  .114
 . رسػػال, يكك  است نككي  فكك  ضككوء ن كك يير اس ككودةإ تكك ج اسفيككديو اسر،نكك  سككدى طككالب تر وسو 

 .جامع, عيف شمسد كمي, التربي,د تكنكلكجيا التعميـ دكتكرا 
. فاعمي, التعميـ اإللكتركنػي المػدمج فػي تػدريس (2010المحمدمد عبد ال كمحمدد ماهر )  .115

 رة.العمػػػـك عمػػػى اسػػػتيعاب الم ػػػاهيـ العمميػػػ, لػػػدل تيميػػػذ المرحمػػػ, المتكسػػػط, بالمدينػػػ, المنػػػك 
 .291-265(د 2)4د (ASEPدراي ت عرقي  ف  استرقي  وعن  اس فس )

 الجػامعي التعمػيـ لتطػكير تعميميػ, كحػيغ, المػدمج التعمػيـ(. 2008) حسػف كفػاء مرسػيد  .116
 سثـاخ ٌا ، ِدٍخالقػاهرة، الدكؿ بعض تالبر  ضكء في تطبيق  كمتطمبات فمس ت  :المحرم

  .160-59(د 2)1 اٌحدَثخ، اٌزسثُخ

 قصكككري ً  اسن ككك ،يال اسراقكككع اسصكككف طنقككك  ارتيككك ب نكككدى .(2002)ال ػػػادم عبػػػد محػػػالح,د  .117
 غيػػػر ماجسػػتير رسػػال, داسندريكككي  اس نككو  رتككب فككك  اسنتضككن   اس ننيككك  س   صككر اسث  فكك 

 شمسد القاهرة. عيف جامع, التربي,د كمي, منشكرةد
ر،ك  عنكي و حيغ التعمـ الحديث, في التعميـ الجػامعي الُمَكلهػؼد  .(2008محط ىد جماؿ )  .118

 مايك. 19-18جامع, اازهرد القاهرةد  ن دن  سننؤتنر اسث    سرني  استرقي  

 فك  اس نكو  ن ننك  ع كد استكمنن  استفريكر ،كدرة ت نيك  أثكر (1992). شػريؼ محػط ىد  .119
 كميػ, الدراسػات منشكرةد غير دكتكرا  رسال, است نيني   ف عنيته  عنى األي يي  اسنرحن 
 عماف. د,ااردني بالجامع, العميا
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 · اسن ننيال سدى تمنني  وت نيت  سنط سق ت استفرير ت ني  (1994). شريؼ محط ىد  .120
 .لمبنات ااهمي, المدرس, عمافد واسن نن ت 

 د جامع, الشارر,.نق دئ اس ي س واست وي  ف  استرقي (. 2009المنيزؿد عبد ال )  .121

ري ف  ت نيك  اسنفك هي  اس ننيك  ف عني  إيتراتي ي  شري اسقيت اسدائ(. 2013م ناد مركة )  .122
"د ونه رات استفرير اسنظون  ف  اس نو  اسحي تي  سكدي ط سقك ت اسصكف اسحك دي عشكر قغكزة

 رسال, ماجستير غير منشكرةد كمي, التربي,د الجامع, اإلسيمي,د غزة.
(. التعمـ اإللكتركني م  كم,د لحائح د فكائد د 2002) المكسىد عبد ال بف عبد العزيز  .123

جامعػػ, الممػػؾ سػػعكدد المممكػػ,  ور،كك  عنككي ن دنكك  إسككى  ككدوة ندريكك  اسنيككت قيئقػػ . عكا
 أغسطس./17-16في ال ترة د العربي, السعكدي,

د است نكككي  اإلسرترو ككك   األيكككس واستطقي ككك ت(. 2005المكسػػػىد عبػػػدال كالمبػػػارؾد أحمػػػد )  .124
 مؤسس, شبك, البياناتد الرياض.

 لمطباعػ, الثقافػ, دار القػاهرةد داسترقكوي اسك فس عنك (. 1981)  ال تػاح عبػد فاركؽ مكسىد  .125
 .كالنشر

أثر توظيف إيتراتي ي   )فرر  زاوج  شك رك( فك  ت نيك  (. 2013النجارد أسماء محمكد )  .126
استحصككيي واستفريككر استككمنن  فكك  اس قككر سككدى ط سقكك ت است يككع األي يكك  قنح فظكك  لكك ال 

 غزة. اازهرد جامع, التربي,د . رسال, ماجستير غير منشكرةد كمي,يو س

(. أثػػر اسػػتلداـ الػػتعمـ التػػكلي ي فػػي تنميػػ, م ػػارات تحػػميـ 2008) النجػػارد حسػػف عبػػدال  .127
 (.3)8د ن ن  تر وسو ي  است ني مكارع الكيب التعميمي, بجامع, اارحىد 

طككرل وأيكك سيب وايككتراتي ي ت (. 2003النجػػدمد أحمػػد كعبػػد ال ػػادمد منػػى كراشػػدد عمػػي)  .128
 القاهرة: دار ال كر العربي. .حديث  ف  تدريس اس نو 

 .كالتكزيع لمنشر ال رراف دار عمافد داس نو  ت ني  ف  اس ديد (2001). يعقكب نشكافد  .129

د 2014/2015د اإلدارة العامػػ, لمتعمػػيـ العػػاـد استشككريالت اسندريككي كزارة التربيػػ, كالتعمػػيـد   .130
 غزة.
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 نف هي  اسوراث  التق رلط ب تحري  
 كزةكككككككككغكك –ك  ككككككككالنيككك  اإليككككك كككككك نككس ككا

                 ككك كككككككك ت اس نيكككككككككككاسدرايعنككككككككككككككككككككككككككك دة 

  ككككككككككككككككككككككككككككك  استرقيكككككككككككككككككككككككككرني

 سكككتدرياسرل ككككككج وطكك هكككن ،يككككككك  اس

 انسٍذ/ة ...........................................  حفظه/هب اهلل 

 ِفبهُُ اٌىزاثخ اخزجبز رحىُُ :اٌّىػىع

 انسالو ػهٍكى ورحًت اهلل وبركبته،،،

 املذِظ اٌزؼٍُ فبػ١ٍخ رٛظ١ف: دراست بؼُىاٌ إجراءب يحًذ رٌبض اصالٌٌقىو انببحث 

 ش.اٌظف اٌؼبش طالة ٌذٜ  ِٚٙبساد اٌزفىري اٌزأٍِِٟفب١ُ٘ اٌٛساصخ   ٌز١ّٕخ
 .غزة – اإلسالمية بالجامعة التربية كلية من الماجستير درجة على للحصول

 حيث نال اسن  ي هذا ف  لقرتر  ضوء ف  لتق راال قتحري  استرر  يي دتر  نال أر و وسذا
 لتباربنكد اًلالحح, العمي, كالسيم, المغكي, ل. 
 لتباركضكح تعميمات اًل. 
 .مناسب, البدائؿ لكؿ سؤاؿ 
 مناسبا تركن  مال اإلضاف,د الحذؼد. 
 .                                                                                         حي  تر  زاالين ف  ي  ن  أال و ي عز اسنوسى وادعو ت  و ر  حيال سر  ش رريال

      

      

 

                                      اسق حث
 نحند ري ض اصالال

 

 نبٍبَبث انشخصٍت نهًحكىا

  انذرجت انؼهًٍت  االسى

  جهت انؼًم  انتخصص
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 يفبهٍى انىراثت اختببر

 ػزٌزي انطبنب............................

سنفك هي  اس ننيك  قوحكدة اسوراثك  فك  ن هك ج سي يس ندى ،درتك عنى ايتي  ب ا لتق رت  اعداد هذا اال
سكيس سك  أيك  عال،ك  قكدر  تك فك  اسندريك  وا  نك   لتق راس نو  اسحي تي  واسق حث يؤرد عنى أال هذا اال

سغككرض اسقحككث اس ننكك  ف ككط واسق حككث إذ ي ككد  سككك اسشككرر ست  و ككك  ف  كك  ير ككو ن ككك ،ككراءة ت نينكك ت 
 قتن اٍل ،قي اسشروع ف  اإل  ق . لتق راال
 

 :ختببراالهًٍبث تؼ

 .ٌرجى قراءة األسئهت بشكم جٍذ قبم انبذء ببإلجببت 

  ( يٍ َىع االختٍبر يٍ يتؼذد. 48ػذد األسئهت ) 

 وػهٍك أٌ تختبر اجببت واحذة فقط كم سؤال نه أربؼت بذائم. 

  أيبو اإلجببت انصحٍحت يف يفتبح اإلجببت املرفق يغ ورقت األسئهت. ( √ )ٌرجى وضغ اإلشبرة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 062 

 

 املالحق
 

ٓ   اٌؼٍُ اٌزٞ ٠فغش أٚعٗ اٌزشبثٗ ٚاالخزالف اٌزٟ رظٙش يف( 1 خدالي   اٌظفبد ثني أفشاد إٌٛع اٌٛاددذ ِد

 ٘ٛ ػٍُ. رفغري و١ف١خ أزمبي اٌظفبد املخزٍفخ ػرب ا٤ع١بي

 انُٓذسح -ب انٕساثح. -أ

 اِسض. -د .اِجُح -ج
 

طفبرٙب اٌٛساص١خ ػٕدذ االٔمغدبَ   اٌزٟ رؼّٓ ٌٙب رٕبلً املبدح اٌٛساص١خ داخً اٌخ١ٍخ اٌذ١خ ٚ ٠مظذ ثٙب  2 )

 ٟ٘ اٌذّٛع: DNA & RNAٚ ػٕذ اٌزىبصش، ٌٚٙب ٔٛػبْ أ

 الدهني,. -ب ااميني,. -أ
 السكري,. -د النككي,. -ج
 

   :ثأٔٙب اٌٛساص١خ اٌش١فشح رؼشف 3 )

ً  انٕساثٍمح  انًؼهٕيماخ  يخضٌٔ -أ  جمض    فم

DNA. 

 ذممممذػى تُائٍممممح ٔدممممذاخ يممممٍ سالسممممم -ب

 انٍُٕكهٍٕذٍذاخ.

 دٕل انٓسرَٕاخ. DNAانرفاف جض   -ج
 جض   انٍُرشٔجٍٍُح داخم انقٕاػذ ذشذٍة -د

 DNA يًا ًٌٍض انكائُاخ تؼعٓا ػٍ تؼط 

 

 ١ٔرتٚع١ٕ١خ. ٚلٛاػذ سا٠جٛصٞ فٛعفبد ٚعىش ٚرزىْٛ ِٓ ِجّٛػخ ٍذّٛع ا٠ٌٕٚٛخٌٚدذاد ثٕبئ١خ  4 )

 انجٍٍ. -ب . انذاٌكهٕذٍذ -أ

 انكشٔيٕسٕو. -د . ٕذٍذانٍُٕكهٍ -ج
 

 اٌفذٛطبد اٌطج١خ. عشاءاٌٍجٛء ٥ٌطجبء ٚاملخزظني ِٓ لجً ا٤شخبص املمذِني ػٍٝ اٌضٚاط ٦ػ١ٍّخ ( 5

 اًلستشارة ال ندسي,. -ب اًلستشارة الكراثي,. -أ
 اًلستنساخ الجيني. -د الت جيف الكراثي. -ج

 

 :ٚثشٚرني اٌٙغزْٛ DNAػٍٝ ِبدح  رشاو١ت خ١ط١خ اٌشىً، ِٛعٛدح داخً إٌٛاح رذزٛٞ 6 )

 .اتالكركمكسكم -ب .الجاميتات -أ
 .النيككميكتيدات -د اتالنيككميسكم -ج
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 ٠ٚشىً املبدح اٌٛساص١خ: وغجني ٠زىْٛ ِٓ عٍغٍزني ِٓ ا١ٌٕٛو١ٍٛر١ذاددّغ ٔٛٚٞ ِٕمٛص ا٤ 7 )

 t.RNA  -ب RNA  -أ
 m.RNA  -د DNA  -جـ

  

 :rrأٚ  RR ِضً ٛٞ يف رشو١جٗ اٌٛساصٟ ػٍٝ ػٛاًِ ٚساص١خ )ع١ٕبد(اٌفشد اٌزٞ ٠ذز( ٠ؼزرب 8

 الجينات لميط -ب  .الجينات متماثؿ -أ
 هجيف الجينات. -د المريض كراثيان. -ج

  

 رغّٝ ثبٌظفخ: ِضاًل Ttأٚ  Rr ِضً  ٌٍظفخ اٌغبئذح ع١ٕبد ٚساص١خ ِخزٍفخ ( طفبد رذ9ًّ

 قي,.السائدة غير الن -ب  السائدة النقي,. -أ
 متشاب , الجينات. -د المتنحي,. -ج

  

 .ثشىً ِزىشس DNAٍزف دٌٛٙب شش٠ط ٠ٟ٘ ِجّٛػخ اٌٙغزٛٔبد اٌزٟ ( 10

 .النيككميكتيدات -ب .الكركمكسكـ -أ
 .الجاميتات -د .النيككميسكـ -ج

  

 :ا٤ِشبط املزوشح ٚاملؤٔضخ ) دجٛة اٌٍمبح ٚاٌذ١ٛأبد امل٠ٕٛخ ٚاٌج٠ٛؼبد (( ٠مظذ ثٙب 11

 الح ات الكراثي,. -ب العكامؿ الكراثي,. -أ
 .الجاميتات -د الجينات. -ج

  

 ػٍٝ شىً ػٛاًِ ٚساص١خ ٚرشىً املظٙش اٌشىٍٟ ٌٍىبئٓ اٌذٟ:اٌٛساص١خ اٌزٟ ٠ذٍّٙب اٌفشد  ( اٌطشص12

 الجيني,. -ب الشكمي,-أ
 .انكشٔيٕسٕيٍح -د البيئي,. -ج

  

 االٔمغبَ. ػ١ٍّخيف  ب١ِزبداٌج رى٠ٛٓمبثٍخ رٕفظً ػٕذ صٚط اٌؼٛاًِ املز( لبْٔٛ ٠ٕض ػٍٝ أْ 13

 ح ظ الكتم, . -ب ح ظ الطار,. -أ
 انعزاؿ الح ات. -د مندؿ الثاني. -ج
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 .طفبد اٌىبئٓ اٌذٟ اٌزٟ ٔشا٘ب ثبٌؼني إٌبرجخ ػٓ رأصري اٌج١ٕبد ٚػٛاًِ اٌج١ئخ 14)

 .الجاميتات -ب غير كراثي,. -أ
 الجيني,. -د الشكمي,. -ج

  

 ٌض٘شح ٠مظذ ثٗ اٌزٍم١خ:غُ ٔفظ ا١إىل ِ ض٘شحأزمبي دجٛة اٌٍمبح ِٓ ِزه اٌ( 15

 الذاتي. -ب اللمطي. -أ
 الحناعي. -د البيكلكجي. -ج

  

 .رخزٍف ثني اٌزوٛس ٚاالٔبس ٚ Xطفبد رذذد٘ب ع١ٕبد ِزٕذ١خ ِذٌّٛخ ػٍٝ اٌىشِٚٛعَٛ اٌجٕغٟ 16 )

 يئ,.المتأثرة بالب -ب المرتبط, بالجنس. -أ
 المرتبط, بالح ات اليمندلي,. -د متأثرة  بالجنس. -ج

 

 

 ًب أصٕبء االٔمغبَ املٕظف.ج١ؼ١ط ١٢سلُ ػٓ ػذَ االٔفظبي يف اٌىشِٚٛعَٛ ٔبرظ  ٚساصٟ ِشع( 17

 ل يمكفيمياا -ب عمى االكاف. -أ
 متيزم, داكف. -د الثيسيميا. -ج

  

 

 

 ٟ٘ اٌغ١بدح: غبئذ ػٍٝ اٌجني املزٕذٟاٌغ١بدح اٌزٟ ٠طغٝ ف١ٙب اصش اٌجني اٌ( 18

 .  غير التام, -ب الشكمي,. -أ
 المشترك,. -د .  التام, -ج

    

 

 

 

 خ:ٚ ِزٕذٟ ٌزٌه وال اٌج١ٕني ٠ؤصشاْ يف اٌطشاص اٌشىٍٟ ٌٍظفأ٠ٛعذ ف١ٙب عني عبئذ  الاٌغ١بدح اٌزٟ (19

 الشكمي,. -ب .غير التام, -أ
 المشترك,. -د .  التام, -ج

      

 

 

 ٘ٛ اٌزٞ ٠طغٝ اصشٖ ػٍٝ اٌجني املزٕذٟ ػٕذ اعزّبػّٙب يف خال٠ب اٌىبئٓ ٠ٚشِض ٌٗ ثذشف وجري( اٌجني 20

 القاتؿ. -ب السائد. -أ
 المتنحي. -د المتقابؿ. -ج

  



 
 

 066 

 

 املالحق
 

 ( ٠مظذ ثبٌجني املزٕذٟ ثأٔٗ اٌجني اٌزٞ:21

 .نع  يال ي ئدتمثيره ع دن  ي تنع  يظهر -ب %.25يظ ر في أفراد الجيؿ الثاني بنس, -أ

 .Rrد  RR يحمؿ الطرز الجيني,  -د يسكد في نبات فـ السمك,. -ج
  

 ِخزٍفزني: ٌظفزني ٔم١ني فشد٠ٓ رضاٚط ػٕذ ا٤ٚي اٌج١ً أفشاد ع١ّغ يف رظٙش اٌزٟ اٌظفخ رغّٝ 22 )

 المتنحي, -ب السائدة. -أ
 بالجنس. المرتبط, -د بالبيئ,. المتأثرة -ج

  

 :ظفخثبٌ ٟ رخزفٟ يف أفشاد اٌج١ً ا٤ٚي ٚرظٙش يف اٌج١ً اٌضبٟٔ ثٕغجخ اٌشثغرغّٝ اٌظفخ اٌز 23 )

 المتنحي, -ب السائدة. -أ
 بالجنس. المرتبط, -د بالبيئ,. المتأثرة -ج

  

 

 

 :ٔبرظ ٚساصٟ ِشع ( اٌضالع١ّ١ب24

 عدـ القدرة عمى تلثر الدـ. -ب .21عدـ ان حاؿ زكج الكركمكسـك  -أ
 .٢٢الجسدم  لمؿ في الكركمكسكـ -د .٢٢الجنسي  كـلمؿ في الكركمكس -ج

  

 

 

 : ػذآِ أعجبة دذٚس اٌطفشاد ع١ّغ ِب ٠ٍٟ  25)

 التعرض لمكيماكيات. -ب التعرض لاشع, فكؽ بن سجي,. -أ
رػػدرة اللييػػا عمػػى احػػيح اللمػػؿ أثنػػاء   -ج

 .DNA تضاعؼ 
عػػػدـ رػػػدرة اللييػػػا عمػػػى احػػػيح اللمػػػؿ  -د

  . DNA أثناء تضاعؼ
  

 

 

ٚرىْٛ ِذٌّٛخ ػٍدٝ اٌىشِٚٛعدِٛبد ٚرٕزمدً ِدٓ      اٌٛساص١خاٌظفبد  ػٓ املغئٌٛخ اٌٛساص١خاٌؼٛاًِ ( 26

 .ع١ً إىل ع١ً آخش

 ينات.الج -ب .RNAالحمض النككم  -أ
 .النيككميكتيدات -د .النيككميسكـ ج
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 : RNA ٚادذح ِّب ٠ٍٟ ال رّضً إدذٜ طفبد 27 )

 .باليكراسيؿدنيف يرتبط اا -ب .من ردةسمسم,  يتككف مف -أ
 يرتبط الغكانيف  بالسايتكسيف. -د .يحكم سكر رايبكزم منقكص ااكسجيف -ج

  

 إىل: اٌض٘شح ِزه ِٓ اٌٍمبح دجٛة أزمبي طش٠ك ػٓ اٌض٘شح يف اٌخٍطٟ اٌزٍم١خ ( ٠ذذس28

 مف ن س النكع. الرل رةهز  ميسـ -ب .رةهالز  ن س ميسـ -أ
 مف ن س النكع. الرل رةهز  أسدي, -د مف نكع ملتمؼ. الرل رةهز  ي,أسد -ج
  

 ٘ٛ إٌجبد: ِزٕخ ٚا٢خش عبئذ أدذّ٘ب  ِب ٌظفخ ع١ٕني إٌجبد اٌزٞ ٠ذًّ (29

 المتنحي. -ب السائد النقي. -أ
 متماثؿ الجينات. -د ال جيف. -ج

 

 .ش اٌذَ ٠ٚىضش يف اٌزوٛسزٕذ١خ ِّب ٠ؤدٞ إىل ػذَ اٌمذسح ػٍٝ رخضِشع ٔبرظ ػٓ طفشح ِ( 30

 ل يمكفيميا.ا -ب متيزم, داككف. -أ
 عمى االكاف. -د الثيسيميا. -ج

  

 

 

 : ( ٠فغش ػذَ ر١١ّض اٌطشص اٌج١ٕ١خ ٌظفخ ِب ِٓ املظٙش اٌخبسعٟ ٌٙب ثأْ اٌظفخ اٌغبئذح31

 . تككف غير نقي, فقط -ب تككف نقي, فقط. -أ
 . ل ا احتماليف نقي, كغير نقي, -د ًل تتحكـ مطمقان بالطرز الشكمي,. -ج

  

 

 

 :٠ٖفغش اسرفبع ٔغجخ إطبثخ اٌزوٛس ثّشع ٔضف اٌذَ ػٓ ا٤ٔضٝ إىل أٔٗ ٠ىفٟ ٌظٙٛس 32 )

 .متنحييفعند الذككر عامميف  -ب .عند الذككر عامؿ متنحي كاحد  -أ
 .عند اانثى عامميف سائديف -د .عند اانثى عامؿ متنحي كاحد  -ج

    

 

 

 

 

 يف ا٤ثٕبء ٘ٛ  أْ ا٤ث٠ٛٓ: 1 : 1اٌزفغري اٌٛساصٟ ٌٍٕغجخ ( 33

 أحدهما سائد غير نقي كاآللر متنحي. -ب متماثي الجينات لمح , السائدة. -أ
 غير متماثي الجينات لمح , السائدة. -د متماثي الجينات لمح , المتنحي,. -ج
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 :املزه دزٝ ٔؼظ لجً اٌجبصالء دٔجب ِٓ أص٘بس ا٤عذ٠خ ثٕضع ِٕذي ( ثّب رفغش ل١ب34َ

 . اللمطي التمقيم عممي, يمنع -ب . الذاتي التمقيم يمنع عممي, -أ
 . الناتج, البذكر عدد مف يقمؿ -د الناتج,. البذكر عدد مف يزيد -ج

  

 فئْ اٌطشص اٌج١ٕ١خ ٥ٌث٠ٛٓ رىْٛ: 3 : 1( ػٕذِب رظٙش ٔغجخ اٌزٛاسس ثني ا٤فشاد 35

 .Rr X Rr -ب .RR X RR -أ
 .rr X rr -د .rr X Rr -ج

  

 

 

 

 

 

 :يف mRNAٚظ١فخ اٌذّغ إٌٛٚٞ رىّٓ  36 )

 يلزف المادة الكراثي, في أنكي, اللييا  -ب حناع, الرايبكسكمات في النكي,. -أ
نقػػػؿ الشػػػي رة الكراثيػػػ, مػػػف الجينػػػات إلػػػى  -ج

 الرايبكسكمات ليتـ تحنيع البركتينات.
السيتكسػػػكؿ نقػػػؿ الحمػػػكض اامينيػػػ, فػػػي  -د

 إلى الرايبكسكمات لتحنيع البركتينات.
    

 

 

 

 :ثٛساصخ ٘زٖ اٌذبٌخ رغّٝ ٚرطٙش طفخ ٚعط١خ ث١ّٕٙب ػٍٝ ا٢خش اٌج١ٕني أدذ ٠طغٝ ال ( ػٕذِب37

 المرتبط, بالجنس. -ب السيادة التام,. -أ
 المتأثرة بالبيئ,. -د السيادة اليمندلي,. -ج

  
 

 :ث١غ ٚا٤عٛد يف أدذ اٌط١ٛس فئْ ٔغجخ اٌٍْٛ اٌشِبدٞ إٌبرظ ( ػٕذ رٍم١خ ٌْٛ اٌش٠ش ا38٤

 %50 -ب %25 -أ
 %100 -د %75 -ج

  

 

( ػٕذ رٍم١خ ٔجبرٟ ثبص٠الء أسٚعٛأٟ ا٤ص٘بس ٔمٟ ٚآخش أث١غ ا٤ص٘بس  فدئْ ٔغدجخ اٌظدفخ اٌغدبئذح يف     39

 :أفشاد اٌج١ً ا٤ٚي رغبٚٞ 

 %50 -ب %25 -أ
 % 100 -د %75 -ج
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 ( ػٕذ رضاٚط سعً ثبِشأح ٠ذّالْ ِشع اٌضالع١ّ١ب فئْ ٔغجخ إطبثخ ا٤ثٕبء ثبملشع رغبٚٞ:40

 %50 -ب %25 -أ
 % 100 -د %75 -ج

  

 

 

 

ٛػدغ ػٍدٝ ٠غدبس املشثدغ     ٔض٠ٛدخ ٚر ٌشطشٔظ رٛػغ ِٓ أػالٖ ا٤ِشبط ا٤( سعُ ٕ٘ذعٟ ٠شجٗ سلؼخ ا41

 :ِشبط ِؼبَ ٌج١بْ ٔزبئظ اٌزٙجني ٚارذبد ا٤ط اٌزوش٠خ أٚ اٌؼىظ ٠ٚغزخذعفً االِشبػّٛد٠ب إىل أ

 .الكراثي النسب سجؿ -ب مربع باينت. -أ
 ( معان.ج ) ب د  -د .ملطط سيل, العائم, -ج

 

  

 

 

                     اٌشِبدٞ اٌٍْٛ إىل ا٤عٛد اٌش٠ش ٌْٛ ٔغجخ ظٙشد اٌط١ٛس ِٓ ٚأٔضٝ روش ثني رضاٚط إعشاء ػٕذ 42 )

 : ٣ٌثبء اٌشى١ٍخ اٌطشص إٌبرجخ، فئْ ا٤فشاد %  يف %50 :   50

 رمادم. X أبيض -ب ابيض. X أسكد  -أ
 رمادم. X رمادم -د رمادم. X أسكد  -ج

  

 

 

 

 

 :DNA عضا يف ١٘ذسٚع١ٕ١خ سٚاثط ثضالس ثؼؼٙب اٌجؼغ ِغ رشرجط اٌزٟ ا١ٌٕرتٚع١ٕ١خ اٌمٛاػذ 43 )

 كالغكانيف. السايتكسيف -ب ميف.كالثاي السايتكسيف  -أ
 .كالثايميف اادينيف -د كالغكانيف. اادنيف  -ج

  

 

 

 

 

 :طفخ اٌظفبد يف رٛاسصٙب أؼضاي لبْٔٛ رزجغ ال اٌزٟ اٌظفبد ِٓ 44 )

 اًلنساف. عند شحم, ااذف -ب اًلنساف. في العيكف لكف  -أ
 .السمك, فـ نبات أزهار لكف -د البازييء. أزهار لكف  -ج
   

 ( إرا أساد شخض أْ ٠زضٚط ٚإٔجبة أطفبي ِؼبفني ِٓ ا٤ِشاع اٌٛساص١خ فّبرا رمرتح ػ١ٍٗ:45

 الذهاب ليستشارة الكراثي,. عدـ -ب التكج  ل حص الثيسيميا. -أ
 أنحح  بزكاج اارارب. -د التكج  إلى المحكم, مباشرة. -ج
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 اٌجبص٠الء فّبرا رمرتح ػ١ٍٗ: أص٘بس يف اٌزارٟ اٌزٍم١خ دذٚس ؼّٓأساد ثبدش أْ ٠ 46 )

 الحرير. مف بأكياس تغطي, اازهار -ب السكر. مف بأكياس تغطي, اازهار  -أ
 .المؤنث, لمزهرة ااعضاء رطع -د لمزهرة. المذكرة ااعضاء رطع  -ج

  

 أص٘بس يف اٌخٍطٟ اٌزٍم١خ دذٚس ١ٌؼّٓ اٌض٘شح املٕمٛي إ١ٌٙب دجٛة اٌٍمبح ١ِبعُ لبَ أدّذ ثمطغ 47 )

 :ٔبلش ٘زا اٌغٍٛناٌجبص٠الء ِبرا رمٛي يف رظشف أدّذ 

سػػػػػمكك  لػػػػػاطئ كعميػػػػػ  أف يقطػػػػػع أسػػػػػدي,  -أ
 الزهرة المنقكؿ إلي ا حبكب المقاح.

 سمكك  لاطئ كعمي  أف يغطػي اازهػار -ب
 الحرير. مف بأكياس

 ما راـ ب  أحمد ححيم عمميان.  -ج
 كعميػػ  أف يغطػػي اازهػػارسػػمكك  لػػاطئ  -د

 النايمكف. مف بأكياس
    

 

 

 

 

 

 ٔبلش ِذٜ طذخ ٘زا االدػبء.( ادػٟ أثٛاْ ٌْٛ ػ١ّٛٔٙب ثٕٟ أججب طفاًل ٌْٛ ػ١ٕ١ٗ اصسق 48

صكككحيح ألال األقكككوييال يحنكككالال صكككف  سكككوال  -أ
 .اس يوال اسق   قشري ي ئد    

صككحيح ألال األقككوييال يحنككالال صككف  سككوال  -ب
 . ئد غير    اس يوال اسق   قشري ي

صككحيح ألال أحككد األقككويال يحنككي صككف  سككوال  -ج
اس يككوال اسق كك  قشككري يكك ئد   كك  واآللككر قشككري 

 ي ئد غير    .

ل طئ ألال صف  سوال اس يوال سدى اإل يك ال  -د
 ال تورث حيب اسصف ت اسن دسي .
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 مفاهيم الو اثة تختاا الالنموذجية مفتاح اإلجابة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 رمز اإلجابة السؤال رمز اإلجابة السؤال رمز اإلجابة السؤال

 ر  .5 ج  .4 أ  .5

 ة  .8 أ  .3 ج  .6

 ة  .; أ  .6 ج  .9

 ة  .54 ج  .11 ج  .55

 ة  .57 ج  .12 ر  .55

 ج  .:5 ة  .15 أ  .58

 أ  .45 أ  .42 أ  .;5

 ر  .46 ة  .43 أ  .44

 ج  .49 ة  .44 ج  .47

 ة  .55 ج  .47 أ  .:4

 ة  .55 أ  .34 ر  .55

 ج  .58 ة  .33 ة  .56

 ر  .;5 ة  .36 ج  .59

 ج  .64 أ  .21 أ  .65

 أ  .67 ر  .22 ة  .65

 ة  .:6 أ  .25 ة  .68
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 (2رلن )لحك ه
 

 أدوات الدراسة
 

 الصىرة النهائية 
 

 رات البفكري البأهليهها تخباارال
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 نه رات استفرير استمنن  التق رلط ب تحري  
 كزةكككككككككغكك –ك  ككككككككالنيككك  اإليككككك كككككك نككس ككا

                 ككك كككككككك ت اس نيكككككككككككاسدرايعنككككككككككككككككككككككككككك دة 

  كككككككككككككككككككككككككككككترقي  اسكككككككككككككككككككككككككرني

 سكككتدرياسرل ككككككج وطكك هكككن ،يككككككك  اس

 انسٍذ / ...........................................  حفظه اهلل 

 ِهبزاد اٌزفىُس اٌزأٍٍِ. اخزجبز رحىُُ :اٌّىػىع

 انسالو ػهٍكى ورحًت اهلل وبركبته،،،

ٌ   جراءإب   يحًذ رٌبض اصالٌٌقىو انببحث  اٌدزؼٍُ املدذِظ    فبػ١ٍدخ رٛظ١دف  : دراس ت بؼُ ىا

 ش.اٌظف اٌؼبش طالة ٌذٜ  ِٚٙبساد اٌزفىري اٌزأٍِِٟفب١ُ٘ اٌٛساصخ   ٌز١ّٕخ
 .غزة – اإلسالمية بالجامعة التربية كلية من الماجستير درجة على للحصول

 :حيث نال اسن  ي هذا ف  لقرتر  ضوء ف  لتق راال قتحري  استرر  يي دتر  نال أر و وسذا
 لتبارالحح, العممي, كالسيم, المغكي, لبنكد اًل. 
 لتباركضكح تعميمات اًل. 
 .مناسب, البدائؿ لكؿ سؤاؿ 
 مناسبا تركن  لما اإلضاف,د الحذؼد. 
                                        .                                                  حي  تر  زاالين ف  ي  ن  أال و ي عز اسنوسى وادعو ت  و ر  حيال سر  ش رريال

      

      

 

 
 اسق حث

 نحند ري ض اصالال

 انبٍبَبث انشخصٍت نهًحكى

  انذرجت انؼهًٍت  االسى

  جهت انؼًم  انتخصص
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 يهبراث انتفكري انتأيهً اختببر

 

 ػزٌزي انطبنب........................

تككمنن  قوحككدة اسوراثكك  فكك  ن هكك ج اس نككو  اسحي تيكك  إسككى ،يكك س نهكك رات استفريككر اس لتقكك ريهككدف هككذا اال
سكيس سك  أيك  عال،ك  قكدر  تك فك  اسندريك  وا  نك  سغكرض اسقحكث  لتقك رواسق حث يؤرد عنى أال هذا اال

قكتن اٍل ،قكي  لتقك راس نن  ف ط واسق حث إذ ي د  سك اسشرر ست  و ك  ف    ير و ن ك ،راءة ت نينك ت اال
 اسشروع ف  اإل  ق .

 : ببرختتؼهًٍبث اال

 .ٌرجى قراءة األسئهت بشكم جٍذ قبم انبذء ببإلجببت 

  ( يٍ َىع االختٍبر يٍ يتؼذد. 38ػذد األسئهت ) 

 وػهٍك أٌ تختبر اجببت واحذة فقط كم سؤال نه أربؼت بذائم. 

   أي بو اإلجبب ت انص حٍحت يف يفت بح اإلجبب ت املرف ق ي غ ورق ت          ( √ )ٌرجى وضغ اإلش برة

 األسئهت.
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 مها ات التفكير التأملي تختاا مفتاح اإلجابة ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 رنز اإل  ق  اسيؤاي رنز اإل  ق  اسيؤاي
5.   4.   

5.   6.   

7.   8.   

9.   :.   

;.   55.   

55.   54.   

55.   56.   

57.   58.   

59.   5:.   

5;.   45.   

45.   44.   

45.   46.   

47.   48.   

49.   4:.   

4;.   55.   

55.   54.   

55.   56.   

57.   58.   

59.   5:.   
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 .............اٌشىً املجبٚس ٠ّضً اٌذّغ إٌٛٚٞ:.......... 1 ) و.

 DNA أ.

 RNA ب.
 t.RNA ج.

 m.RNA د.

 و.
اٌشىً املجبٚس ٠ّضً أدذ أٔٛاع اٌذّٛع ا٠ٌٕٚٛخ ٚرشري ا٤سلبَ إىل ِىٛٔبد    2 )

 ؟ٌٙزا اٌذّغ رتو١ت اٌظذ١خِٓ اٌزبٌٟ ٠ّضً اٌأٞ ف إٌٛو١ٍٛر١ذاد

 . يترو ي ي  ، عدة:  3يرر  :  2فويف ت   : 1 أ.
 فويف ت.:  3يرر  :  2   يترو ي ي   ، عدة:  1 ب.
 يرر.:  3    يترو ي ي  ، عدة:  2فويف ت  :  1 ج.

 . يترو ي ي  ، عدة:  3فويف ت  :  2يرر  :  1 د.

 :اٌشىً املجبٚس ٠ّضً ػ١ٍّخ  3 ) و.

 تض عف اس واة. أ.
 اال شط ر اسث  ئ . ب.
 .DNAتض عف  ج.
 .RNAتض عف  د.

 ٤ػشاع يف اٌشىً املجبٚس رذي ػٍٝ ِشع ٚساصٟ ٘ٛ:ا   4 ) و.

 الثيسيميا. أ.
 ل يمكفيميا.ا ب.
 متيزم, داككف. ج.
 عمى االكاف. د.
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 :ِب ػذاخ ِٓ غريٖ ِٓ اٌىبئٕبد وً ِب ٠ٍٟ ِٓ ا٤عجبة اٌزٟ رجؼً دساعخ اٌٛساصخ يف ا٦ٔغبْ أوضش طؼٛث 8)

 طوي عنر اإل ي ال و،ن  عدد أفراد اس  ئن . -ب عد  اس درة عنى ت ظي  ت  رب اسزواج. -أ
 رثرة عدد اسررونويون ت و،ن  عدد اس ي  ت. -د زو ً . 23رثرة عدد اسررونويون ت  -ج
  

 :ٚادذح ِّب ٠ٍٟ ال رزجغ دبٌخ اٌٛساصخ املٕذ١ٌخ 9 )

 سوال اسريش ف  أحد أ واع اسطيور. -ب  ر ف   ق ت اسق زيالء.سوال األزه -أ
 شحن  األذال ع د اإل ي ال. -د سوال اس يوال ف  اإل ي ال. -ج
 
 
 
 
 

 :ٟ٘ٚساصخ أدذ أٔٛاع اٌغ١بدح  اٌشىً املجبٚس ٠ّضً  5 ) و.

 است ن . أ.
 اسنشترر . ب.
 غير است ن . ج.
 اسن دسي . د.

  

W 

 

R 
 
 

RW  (صْشي) )  RRادًش( R 

WWاتٍط(( ) RWصْشي( W 

 

Y 

 

X  
 

XYش(ــ)رك XX ى(ــ)أَث X 

XYش(ـ)رك XX ى(ـ)أَث X 

 و.
، فّب ٘ٛ ادزّبي  ٚط سعً ِٓ فزبحارض٠ٛػخ  اٌشىً املجبٚس:   )6

 .إٔجبة روٛس ِٚب ٘ٛ ادزّبي إٔجبة إٔبس

  صفه  ذرور و صفه  إ  ث. أ.
  نيع األق  ء ذرور. ب.
 نيع األق  ء إ  ث .  ج.
 % إ  ث.25% ذرور و 75 د.

 :ػٕذِب رٍزف املبدح اٌٛساص١خ دٛي اٌٙغزٛٔبد ثشىً ِزىشس رىْٛ  7 ) و.

 اس  نيت. أ.

 . النيككميسكـ ب.

 . النيككميكتيدات ج.

 .الكركمكسكـ د.
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 :ٟ٘ػذا ٚادذح غري طذ١ذخ ىً ِب ٠ٍٟ ثد RNA عضاػٓ  DNA عضا٠خزٍف  10 )

حدى اس واعد. اسرايقوزي اسيرر -ب وراسفويفون نوع   اسرواقط اسهيدرو ي ي  -أ  وا 
حدى اس واعد. اسرواقط اسهيدرو ي ي  -ج  .اسلن ي  واسيرراس وا د اس يترو ي ي   -د وا 

  

 ؟غري طذ١خ اٌٛساص١خأٞ ِٓ ا٤لٛاي اٌزب١ٌخ ػٓ اٌطفشاد  11)

 . DNAت تج  نيع اسطفرات عال تغيير ف   -ب تحدث  نيع اسطفرات صدف . -أ
 ف  اسحيوا  ت.و اس ق ت ت  تحدث اسطفرات ف  -د  نيع اسطفرات تضر اسر ئال اسح . -ج

  
 
 
 

X  ٕضف اٌذَ ٘ٛثاٌطشاص اٌج١ٕٟ ٌشعً ِظبة ٠ظٓ أدّذ أْ ( 12
a
Y

a ٌٗ ؟فّب اٌطشاص اٌج١ٕٟ اٌظذ١خ 

X-أ
A

X
a  

X    -ب 
a
X

a
 

X -ج
A

Y د-  X
a
Y 

  

 

 

 

 

 :خبطئخ ِٟ٘ب ػذا ٚادذ اٌضالع١ّ١ب ِشع ٌفزبح ع١ٍّخ ِٓ  اٌج١ٕ١خ اٌزب١ٌخ و١ت ااٌرت ع١ّغ (13

X -أ
*

X ب- *X
*

X 

X*  -د X X -ج
 
X 

  

 

 

 :  ٠DNAّىٓ االعزٕزبط أْ ِب ٠ذذس يف رؼبػف اٌد 14 ) و.

 ت فصي  دينت  اسنوسب اسنزدوج  وري  دين  ن هن  ُتيت ني ، سقً  سق  ء  دين   ديدة. أ.
 ت فصي  دينت  اسنوسب اسنزدوج  و دين  واحدة ف ط ُتيت ني ، سقً  سق  ء  دين   ديدة. ب.

  ديد حيب تينيي األحن ض األني ي  ف  اسررونويو . DNAُيق ى  ج.

 ت فصي  دينت  اسنوسب اسنزدوج  و صف ري  دين  ُييت ني ، سقً  سق  ء  دين   ديدة. د.
   
 

 :ٚرطج١مبرٗ اٌؼ١ٍّخ ػٍُ اٌٛساصخ دساعخ٠غزفبد ِٓ  15 ) و.

 .دراي  استشوه ت اسلن ي عد  استطرل س أ.
 .وت دي  االيتش رات اسوراثي   سن نون ت عال األنراض اسوراثي  وريفي  اسو، ي  ن ه إنداد   طقيً  ق ب.

  نال اسحيوا  ت ض يف إ ت ج يالالت  ج.
 .،نييسألنراض وذات نحصوي  غير ن  ون إ ت ج  ق ت ت  د.
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 :يف العزشبسح اٌٛساص١خأ١ّ٘خ ا رىّٓ 16 ) و.

 .اسفحوص ت اسطقي  سنت نيي نال االنراض اسوراثي  راء سنن دنيال عنى اسزواج إل  اس صح ي دت أ.

 .اسفحوص ت اسطقي  ،قي اسزواج إ راءاستحذير نال  ب.
 سن  ئن  سن رف  وراثته . االيت     قي ي اس  ئن  اسوراث عد   ج.
 .اسحث عنى تزاوج األ، رب وت  ب زواج األق عد د.

  
 
 
 
 
 

 :ٌظالَ فئٕٔب ٔغزٕزظرجشثخ صساػخ إٌجبربد يف ا إعشاءػٕذ  17 )

 إ ت ج اسرنوروفيي نت ٍح.  يال -ب ف  اس ق ت ت سيس صف  وراثي . اسنوال األلضر -أ
 .اسشنس قدوالاسرنوروفيي  ترويال اس ق ت يتطيعيال  -د اسنوال األلضر ف  اس ق ت ت ه  صف  رّني . -ج

  
 
 
 
 

ٚػ١ٍٗ  دّشاء،ع١ّغ إٌغً رٚ أػني  وبْ ءث١ؼبِغ روٛس أػ١ٕٙب  دّشاءأػ١ٕٙب  دسٚعٛف١الػٕذ رٙجني إٔبس  18)

 :يف رثبثخ اٌذسٚعٛف١ال طفخ ٌْٛ اٌؼ١ْٛ االعزٕزبط أ٠ّْىٓ 

 ق س  س. غير نرتقط  -ب نرتقط  ق س  س. -أ
 ق س  س. نتمثرة -د ق سقيئ . نتمثرة -ج

  

 

 

 

 غبٚٞ:( ػٕذ رضاٚط سعً ثبِشأح ٠ذّالْ ِشع اٌضالع١ّ١ب فئْ ٔغجخ إطبثخ ا٤ثٕبء ثبملشع ر19

 %50 -ب %25 -أ
 % 100 -د %75 -ج

  

 

 

 :ػذَ ظٙٛس طفخ أدذ ا٤ث٠ٛٓ يف أفشاد اٌج١ً ا٤ٚي ٚظٙٛس٘ب يف أفشاد اٌج١ً اٌضبٟٔ ٠ذي رٌه أٔٙب طفخ 20)

 .ي ئدة   ي  -ب نرتقط  ق س  س. -أ
 .نت حي  -د ي ئدة غير   ي . -ج

 

 

 

 

 

 

 

 :ٚرٌه ثغجت أٔٙب ( اٌطفشاد اٌجٕغ١خ أخطش ِٓ اٌطفشاد اٌجغذ٠خ21

 .ًل تنتقؿ مف جيؿ لجيؿ -ب .تنتقؿ مف جيؿ لجيؿ -أ
 . ناتج, عف اًلشعاعات كالكيماكيات -د تككف في ااطراؼ العمكي, كالس مي,. -ج
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 :أْ طفزٟ ا٤ث٠ٛٓ رىْٛ 3 : 1اٌزفغري اٌٛساصٟ ٌٍٕغجخ  22 

 ح , السائدة.غير متماثي الجينات لم -ب متماثي الجينات لمح , السائدة. -أ
 متماثي الجينات لمح , المتنحي,. -د غير متماثي الجينات لمح , المتنحي,. -ج

 

 رجبسثٗ إىل أْ: إعشاء( ٠فغش عجت اخز١بس ِٕذي ٌٕجبد اٌجبص٠الء يف 23

 طكؿ حياة عمر النبات. -ب زهرة النبات لنثى كح ات ا المتضادة. -أ
 جمع بذكر نبات البازييء. حعكب, -د ًل يحتكم عمى ح ات متضادة. -ج

 

 ( ٠زؼخُ اٌطذبي ػٓ اٌشخض املظبة ثّشع اٌضالع١ّ١ب ٚرٌه ثغجت:24

زيػػػػادة عمػػػػؿ الطحػػػػاؿ فػػػػي الػػػػتلمص مػػػػف  -أ
 اللييا التال ,

رمػػ, عمػػؿ الطحػػاؿ فػػي الػػتلمص مػػف اللييػػا  -ب
 التال ,

 تمؼ الطحاؿ بشكؿ كامؿ. -د ردرة الطحاؿ عمى القياـ بكظائ  . -ج
 

 

 :خ اٌؼٍّبء ثضٚاط ا٤ثبػذ ٚرجٕت صٚاط ا٤لبسة ٚرٌه ٠ْ٤ٕظ (25

زكاج اارػػػػػػػػارب يزيػػػػػػػػد مػػػػػػػػف نسػػػػػػػػب, اجتمػػػػػػػػاع  -أ
 الجينات السائدة.

زكاج ااباعػػػػػػد يزيػػػػػػد مػػػػػػػف نسػػػػػػب, اجتمػػػػػػػاع  -ب
 الجينات المنتحي,.

زكاج اارػػػػػػػارب يزيػػػػػػػد مػػػػػػػف نسػػػػػػػب, اجتمػػػػػػػاع  -ج
 الجينات المنتحي,.

زكاج ااباعػػػػػػػد يقمػػػػػػػؿ مػػػػػػػف نسػػػػػػػب, اجتمػػػػػػػاع  -د
 نات السائدة.الجي

 

 

 

 ٠فغش اٌزشبثٗ ثني اٌطفً ٚٚاٌذ٠ٗ ٚػذَ اٌزطبثك ث١ّٕٙب يف أٔٗ: (26

 يرث عامؿ مف ااـ فقط -ب يرث عامؿ مف ااب فقط  -أ
 يرث عامميف مف ااب كعامؿ مف ااـ -د يرث عامؿ مف ااب كعامؿ مف ااـ -ج

  

 ِزّبصٍٟ اٌج١ٕبد ٌظفخ ِب: اٌغجت يف ظٙٛس اٌظفخ املزٕذ١خ ػٕذ رضاٚط فشد٠ٓ غري( 27

 .اجتماع الجيف السائد مع الجيف المتنحي -ب .اجتماع الجينيف السائديف -أ
 .الت اء الجيف المتنحي -د .اجتماع الجينيف المتنحييف معا -ج
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 :ٌظٙٛسٖ ػٕذ أْ ٚساصخ ٘زا املشع ٌىفٟ يف ا٦ٔبس ػٓ اٌذَ ٔضف ثّشع اٌزوٛس إطبثخ ٔغجخ اسرفبع ( ٠فغش28

 .عامميف سائديف اإلناث -ب                         .عامميف متنحييف الذككر -أ
 متنحي. كاحد عامؿ الذككر -د متنحي. كاحد عامؿ اإلناث -ج

 

 

 

 

 

 ( ِبرا رمرتح ػٍٝ ٚصاسح اٌظذخ ٌٍزم١ًٍ ِٓ ٔغجخ ا٦طبثخ ثّشع اٌضالع١ّ١ب يف فٍغطني:29

 فحص الثيسيميا ربؿ الزكاج. ضركرة -ب سف القكانيف كالتشريعات. -أ
 أ د ب (. ) -د التكج  إلى المحكم, مباشرة. -ج

  

 

 

 

 

 

 

 

 اٌجبص٠الء فّبرا رمرتح ػ١ٍٗ: أص٘بس يف رارٟ أساد ِذّذ أْ ٠ؼًّ رٍم١خ 30 )

 الحرير. مف بأكياس تغطي, اازهار -ب النايمكف. مف بأكياس تغطي, اازهار  -أ
 .المؤنث, لمزهرة ااعضاء رطع -د هرة.لمز  المذكرة ااعضاء رطع  -ج

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌجبص٠الء فّبرا رمرتح ػ١ٍٗ: أص٘بس يف خٍطٟ أساد ِذّذ  أْ ٠ؼًّ رٍم١خ 31 )

 الحرير. مف بأكياس يغطي اازهار -ب الزهرة المنقكؿ إلي ا. أسدي, يقطع  -أ
 .نقكؿ إلي االمياسـ لمزهرة الم يقطع -د النايمكف. مف بأكياس يغطي اازهار  -ج

  

 :( ِب ادزّبي أجبة طفً شذّخ أرٔٗ دشح ِٓ رضاٚط سعً ثبِشأح و١ٍّٙب شذّخ أر١ّٔٙب دشح ٔم١خ؟32

 %25 -أ صفر% -أ

 %75 -د %51 -ج

  

( ،ٌْٚٛ ػ١ْٛ صٚعزٗ أ٠ؼًب ػغدٍٟ ٚطشاص٘دب اٌج١ٕدٟ    Aa( إرا وبْ ٌْٛ ػ١ْٛ سعً ػغٍٟ ٚاٌطشص اٌج١ٕ١خ ٌٗ )33

(AAفئْ اٌطشص اٌج١ٕ١خ ) ِٛػذًب اعبثزه ػٍٝ أعبط ٚساصٟ(:ثٕبء ٟ٘املذزٍّخ ٥ٌ (.......... 

 AA , Aa   -ب Aa , aa -أ 

 AA  ني ه  -د  Aa  ني ه  -ج
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 082 

 

 املالحق
 

فئْ إٌغجخ املئ٠ٛدخ املذزٍّدخ   ٚوالّ٘ب ٠ذًّ اٌظفخ ثظٛسح ٔم١خ ثبص٠الء ط٠ًٛ اٌغبق  ٟٔجبرأعشٞ رٍم١خ ثني ( 34

 .....؟ أعت دغت ِب رؼٍّذ يف لبْٔٛ ِٕذي ا٤ٚي.......٤فشاد اٌج١ً ا٤ٚي

 % ،صيرة 51    % طوين  51   -ب % طوين . 111 -أ 

 % طوين . 75% ،صيرة    25 -د % ،صيرة . 111 -ج
   

 ؟( إرا رضٚعذ اِشأح دبٍِخ ٌٕضف اٌذَ ِٓ سعً طج١ؼٟ ، فئْ املزٛلغ أْ ٠ىْٛ ا٤ثٕبء35

 ث نص ق ت ق سنرض . نيع اسذرور نص قوال و نيع اإل   أ.

 .  نيع اسذرور طقي يوال و نيع اسق  ت ح نالت سننرض  ب.

  صف اسذرور و صفه  طقي يوال   و صف اسق  ت نص ق ت و صفهال طقي ي ت . ج.

 . صف اسذرور نص قوال و صفه  طقي يوال  و صف اسق  ت ينين ت و صفهال ح نالت سننرض د.
  

 

ِدبرا رىدْٛ ٔز١جدخ     ٟ ،٘د ٚعدبئذح ثبٌٕغدجخ ٌظدفخ ا٤ػدني اٌج١ؼدبء       ١الاٌذسٚصٚفطفخ ا٤ػني اٌذّشاء ػٕذ ( 36

 :ِغ أٔضٝ ث١ؼبء اٌؼ١ٕنئمٟ اٌزٙجني ثني روش أدّش اٌؼ١ٕني 

 % نال اسذرور و نيع اإل  ث تروال قيض ء اس ي يال.51 أ.
 % نال اإل  ث تروال حنراء اس ي يال.51% نال اسذرور و51 ب.
  نيع اإل  ث قيض ء اس ي يال. نيع اسذرور تروال حنراء اس ي يال و  ج.
  نيع اسذرور تروال قيض ء اس ي يال و نيع اإل  ث حنراء اس ي يال. د.

  

 ( صسع أدّذ ٔجبد اٌفٛي يف ث١زٗ ٚػٕذِب ٔؼجذ ظٙشد أٚسالٗ ثبٌٍْٛ ا٤طفش فّبرا رٕظخ أدّذ أْ ٠فؼً؟37

 .يزرع اس ق ت ت ف  ن ط   اسظي ق يدًا عال أش   اسشنس أ.
 ت ت ألش   اسشنس حتى تنتص اسط ،  اسضوئي  ال ت ج اسرنوروفيي.ي رض اس ق  ب.
 يضع اسين د اسريني ئ  عنى اس ق ت ت اسنو ود ف  اسظي س  ي األورال لضراء. ج.
 يزرع  ق ت اسق زيالء ف  اسظال  قداًل نال  ق ت اسفوي. د.

  
 

اٌطشص اٌشى١ٍخ اٌزدٟ رٕظدخ أدّدذ أْ     % فّب75أساد أدّذ أْ ٠ذظً ػٍٝ ٔجبد ثبص٠الء أٍِظ اٌجزٚس ثٕغجخ ( 38

 اٌزٍم١خ وٟ ٠ذظً ػٍٝ رٍه إٌغجخ؟  إعشاء٠خزبس٘ب يف ا٢ثبء ػٕذ 

 أننس اسقذور ه يال. Xأننس اسقذور ه يال  -ب .أننس اسقذور      Xأننس اسقذور      –أ 

 ..ن  د اسقذور Xأننس اسقذور ه يال   -د .ن  د اسقذور Xأننس اسقذور      -ج
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 مها ات التفكير التأملي تختاا ال النموذجية اإلجابةفتاح م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 رنز اإل  ق  اسيؤاي رنز اإل  ق  اسيؤاي
 ة  .4 أ  .5

 ج  .6 ج  .5

 أ  .8 ج  .7

 ر  .: ة  .9

 ة  .55 ة  .;

 ر  .54 أ  .55

 أ  .56 ج  .55

 أ  .58 ر  .57

 أ  .:5 ر  .59

 ر  .45 أ  .;5

 ة  .44 أ  .45

 أ  .46 أ  .45

 ج  .48 ج  .47

 ر  .:4 ج  .49

 ة  .55 ر  .;4

 أ  .54 أ  .55

 أ  .56 ج  .55

 ة  .58 ر  .57

 ة  .:5 ة  .59
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 (3)هلحك رلن

 
  لعلندليل امل

 واإلقداع است ديد أ ي نال سنن ن  ودافع استطوير  حو لطوة

 يف تدريس الىحدة الثالثة )الىراثة( دليل امللعلن 
 هي كباب اللعلىم احلياتية للصف اللعاشر

 

 البلعلن املدهج وفمًا السرتاتيجية
 

 

 إعداد الااحث
 حمود رياض أصالى
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 بسن اهلل الرمحي الرحين

 

 

 

 املدهج دليل امللعلن يف البلعلن
 واإلقداع است ديد أ ي نال سنن ن  ودافع اسن ه ج تطوير  حو لطوة

 عزيزي اسن ن 

د لتطػكير م اراتػ  كردراتػ  ك معمكماتػ  حػكؿ التلحػص كؿ إنساف م ما كػاف عممػ  أك تلححػ  يحتػاج
عمػؿ كذلػؾ لمتابعػ, ليؿ ج ػ, ال إذا في بد مف عمؿ تطكير ذاتي إما عف طريؽ الشلص ن س  أك مف

 ـ.كأساليب التقكي الكسائؿ التعميمي,كاستراتيجيات ا ك النظريات التربكي, لتطكرات ك آلر ا

فالكتاب المدرسى يلص التيميذ كيقػدـ ل ػـ كمػان مػف  دتكاممي, حيث يكمؿ كؿ من ما اآللرإف العير,  
الػدليؿ ف ػك التيميػذ إلثػارة النقػاش كالتسػاؤؿ. أمػا   المعمكمات كالحقائؽ كالمعارؼد إضاف, إلػى أنػ  يػدفع

يلص المعمـ كيقدـ ل  كؿ الم اتيم كالطرؽ التربكي, لتكحيؿ المعمكم, لمتيميذ إضاف, إلى اإلجابػ, عػف 
 الػدليؿد هػذا يػديؾ بػيف نضعلذلؾ  .ملتمؼ اًلست سارات التي تطرح مف جميع أطراؼ العممي, التعميمي,

كلتسػ يؿ دراسػ, بػالتعميـ المػدمج   تبطػ,المر  كالدراسػات التربكيػ, اادبيػات دراس, ليؿ مف إعداد  تـ كرد
نضػع بػيف أيػديؾ دلػيي إرشػاديا يشػرح مػف كتػاب العمػكـ الحياتيػ, لمحػؼ العاشػر  (الكراثػ,) الكحدة الثالث,

 لطػكاتمل كفقان  الدركس حياغ, اعادة كتـ طريق, تكظيؼ التعميـ المدمج في تعميـ كتدريس كحدة الكراث,
 .ًلستراتيجي, اًلجرائي,

 :يمي ما عمى ليؿالد كيشتمؿ

 ن دن 
ي تـ عمـ الكراث, بدراس, آلي, كراث, الح ات كاًللتيؼ كالتشاب  بيف أفراد النػكع الكاحػد كيكضػم القػكانيف 

 التي تحدد هذ  اًللتيفات كالتشاب ات ككي ي, انتقاؿ الح ات في الكائنات الحي, عبر ااجياؿ.
ـ المػتعمـ المعمكمػات المقدمػ, لػ  تعممػا ذا معنػى فقػد كلما كاف أحد أهداؼ تدريس العمـك الحديث, أف يتعم

اهتمت العديد مػف الدراسػات كالبحػكث فػي السػنكات الماضػي, بالبحػث عػف طػرؽ كأسػاليب كاسػتراتيجيات 
 كأدكات تعميمي, مشتق, مف بعض نظريات التعمـ تتبنى التعمـ ذك المعنى.
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ـك كالتػػي أثبتػػت فاعميت ػػا فػػي مجػػاؿ تػػدريس كمػػف أهػػـ هػػذ  اًلسػػتراتيجيات التػػي ينػػادم ب ػػا التربػػكييف اليػػ
 التعميـ المدمج حيث يجعؿ مف المتعمـ عالـ حغير يبحث عف المعمكم, كًل يألذها بالتمقي فقط. العمكـ

 :أهذاف دنُم انًؼهى

 ,كدريؽ ححيم بشكؿ تحقيق ا المراد التعميمي, ااهداؼ حياغ  
 يبلمط لتعميم ا المعمـ يسعى التي العممي, المادة تحديد. 
 المعرفي كالجانب الزمف مراعاة مع العممي لممحتكل المناسب, التعممي, التعميمي, اانشط, تحديد 

 . لمطيب
 المنشكدة. التعميمي, ااهداؼ لتحقيؽ اليزم, كالمكاد اادكات كتج يز تحديد 
 التعميمي,. ااهداؼ تحقيؽ مدل عمى لمتعرؼ المناسب, التقكيـ أساليب تحديد 
 ًلستراتيجي, التعميـ المدمج كفقا الكحدة اتمكضكع تدريس. 
 المتعمميف بيف الكراث, عمـ في التشكيؽ بث . 
 لمكحدة التعميمي, ااهداؼ لتحقيؽ المناسب, الزمني, اللط, كضع . 

اس  شر  اس نو  اسحي تي  اسصف ن هج نال( اسوراث ) اسث سث  اسوحدة قتدريس اسنرتقط  اس  ن  األهداف
 األي ي .

 .بالكراث, المتعمق, ااساسي, الم اهيـ ببعض تعمميفالم تعريؼ (1
 .المتعمميف بآلي, الكراث, المندلي, كغير المندلي, تعريؼ (2
 .اامراض الكراثي, كأسباب ا ككي ي, الكراي, من ا ببعض المتعمميف تعريؼ (3
 .مماء في تطكير عمـ الكراث,) مندؿد كاتسكف ككريؾد ...(الع بدكر المتعمميف تعريؼ (4
 .حؿ بعض المسائؿ الكراثي, مف متعمميفال تمكيف (5
 .مسببات كعكامؿ الط رات عمى التعرؼ (6
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المبحث:ىالطلومى
 الحواتوظ

 الصف:ىالطاذرىاألدادي الدرس:ى"ىالحموضىالنوووظى"

 .الفترةىالزمنوظ:ىمن:ى..............................ىىىإلىى..................................... رددىالحصص:ىواحدة

    

 الخبراتىالدابقظ

 ِب اٌّمظىر ثؼٍُ اٌىزاثخ؟

 ىػح اٌّمظىر ثبٌىسوِىظىَ ....... ِب هى اٌىسوِىظىَ ؟َ

 

    

 المصادرىوالودائل

  فيديو    DNAس زيء  الب توب  صور L.C.D  ه ز  –اسرت ب اسندري   –اسطق شير  –اسيقورة 
اسويك ئط   رتك ب ندريكك  + رتك ب تفك عن    نو،ككع ت نينك   قر ك نج نت ككدد اسويك ئط    قر ك نج فكك ئل 

 (  التق ر اسرترو   ،صيرC.D) است نيني  اسن دة فيس قوك   أورال عني.

 مالحظات التقووم خطواتىالتنفوذ األهداف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يعدد أنكاع الحمكض 
 النككي,

 

 

 

تنهيدًا سدرس اسحنوض اس ووي  قطريل غيكر نتصكن  أ،كو  
واطنككب  57ص اسندريكك ق ككراءة اآليكك  اسككواردة فكك  اسرتكك ب 

 تمني هذه اآلي .،راءة و  نال اسطالب

 ن  ،ش  اآلي  واسوصوي إسى ندسوسه  اس نن .

 

 85ثككك  تو يككك  اسطكككالب إسكككى فكككتح اسرتككك ب ستفككك عن  ص 
 و،راءة فردي  سنف رة ث  اإل  ق  عال اسيؤاي قشري تف عن .

 

 نال أ واع اسحنوض اس ووي  ......... و ..........

 

 

 

 

 ؟تشير هذه اآلي  إال 

 

 

ن  ،ش  ا  ق ت اسطالب 
عنى اسيقورة اسذري  

 قصورة تف عني 

 

 

 

 

 

 

 

  

ايتلدا  يت  
 netقر  نج 

support  
سنتحر  
ق دارة  
اسحص  
وأ هزة 
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يحدد مكاف تكاجد 
في الكائف  الكركمكسكـ

 الحي

 

 

 

 مككنات يعدد
 الكركمكسـك

 

 

 

 

 

 

 

 

ستنتج أهمي, بركتينات ي
ال ستكنات في 
 الكركمكسكمات.

 

 

 

 

هدة اسفالش اسل ص ق سررونويكو  نكال نش ارنف اسطالب ق
 .10لالي اسرت ب استف عن  ص

 ق د اال ته ء يت  ،في ش ش ت اسطالب ث  أيمي:

 ن  اسن صود ق سررونويو ؟ 
 أيال يتوا د اسررونويو ؟ 
 

نكككال اسرتككك ب  58إسكككى ص  يكككت  تو يككك  اسطكككالبثككك  ي ت كككي 
 تمني صورة ترريب اسررونويو . ه واطنب ن  استف عن 

ش هدة فالش اسكوارد فك  اسرتك ب استفك عن  ارنف اسطالب قن
وذسك ق سضغط عنكى اشك رة اسفيكديو اسنوضكوع  عنكى  فكس 

 :اسصورة  اسي ق  . ق د اال ته ء أيمي

  ؟اسررونويو ن  يتررب 
 

أ،و  قتوزيع ليوط صوف عنى عدد نال اسطالب وت فيذ 
 ش ط قييط سن رف  وظيف  قروتيال اسهيتوال وذسك نال 

 ،ال .لالي سف اسليوط حوي األ

سنتفرير واستمني اسفردي ف  ايت ت ج د،ي تيال ترك ندة ث  ا
 وظيف  قروتيال اسهيتوال.

 

قتمني اسط سب اسشري است س  ث  يضع ونال لالي اسري  
 .اسررون تيال –اس يورنويو   ت ريف  ا رائي  سك:

 

 نالحظ  ا تق ه اسطالب

 

 

  نالحظ  د،  است فيذ

 ون  ،شته 

 

 

 

 نالحظ  ندى اسنش رر .

 

 

 

 

 

ا ب عال األيئن  اسواردة 
ف  اسرت ب استف عن  ص 

64 

 

 

ن  وظيف  قروتيال 
 اسهيتوال ف 

اسطالب 
 واس رض.
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يتكحؿ إلى تعريؼ كؿ 
النيككمكسكـ / مف 

 .الكركماتيف

 

 

 

 

 

 

 

 

  يثمف دكر العالميف
كاتسكف ككريؾ في 

اكتشاؼ المادة 
 الكراثي,.

 

ف  ترريب  اسطالبونال لالي ن  يقل أ  ،ش 
يح  اسررونويو .... وأوضح ذسك نال لالي ري  توض

وعرض صورة عنى اسيقورة  سترريب اسررونويو  ...
 اسذري 

 

اطنب نال اسطنق  تحنيي اسننف اسنو ود عنى فيس قوك 
و،راءة ن    ء   "دور اس نن ء ف  ارتش ف اسن دة اسوراثي "

في  ونال ث  ارنف اسطنق  قرت ق  ت رير عال اس  سنيال 
و هودهن  ف  ارتش ف اسن دة اسوراثي  واري س  عنى 

  نوع  ست يين . اسن

 اسررونويو ؟

 

 

 

 –اسن صود قري نال  ن 
 اس يورنويو / اسررون تيال

 

 

 

 

 رمىَُ خزبٍِ:

 : ِٓ ًٍ  ِب اٌّمظىر ثى
 .اٌىسوِبرُٓ – إٌُىوٍىظىَ – اٌىسوِىظىَ -
 أهُّخ اٌهعزىٔبد فٍ اٌىسوِىظىَ اذوس. 

 واخت ثُزٍ:

 

  ُ1حً وزلخ اٌؼًّ زل 
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 املالحق
 

 الصف:ىالطاذرىاألدادي الدرس:ى"ىالتركوبىالكوموائيىللحموضىالنوووظى" المبحث:ىالطلومىالحواتوظ

 الفترةىالزمنوظ:ىمن:ى..............................ىىىإلىى...................................... رددىالحصص:ىواحدة

    

 السابقة اخلربات

 

 أْ َروس ِىىٔبد اٌىسوِىظىَ ........ ُِ َزىىْ اٌىسوِىظىَ ؟

 

    

 املصادر والوسائل

     DNAس كزيء  الب تكوب  صكور L.C.D  هك ز  –اسرت ب اسندري   –اسطق شير  –اسيقورة 
 فيديو ت نين   قر  نج نت دد اسوي ئط    قر  نج ف ئل اسوي ئط   رت ب ندريك  + رتك ب تفك عن 

 (  التق ر اسرترو   ،صيرC.D) است نيني  اسن دة   نو،ع فيس قوك   أورال عني.

    

 مالحظات التقووم خطواتىالتنفوذ األهداف

 

 

يذكر الكحدة البنائي, 
 لمحمض النككم

 

 

 

 يعدد مككنات النيككمكتيدة

 

 

اقدأ استنهيد سندرس ق لتق ر ور،  ،صير عال 
 اسدرس اسي قل.

 نحتوى عرض ننف اسقورقوي ت يتضنال يت 
 اسحوار أينوب واتق ع اسدرس 

 ق د اال ته ء ايمي: .اس رض أث  ء واسن  ،ش 

 ن  يتروال اسحنض اس ووي؟ 
 س يورنوتيدات؟ن  تتروال ا 

ونال ث  أ،و  قتو ي  اسطالب إسى نو،ع اسقواق  
 اس رقي  سنت ن  ونش هدة فالش ت نين  عال

 استرريب اسريني ئ  سنحنض اس ووي..

http://www.areeg.org/show.aspx?tp=2

0&GradeID=16&SubID=20&ID=385&ty

 

 

 

ت تقر اسوحدة اسق  ئي  
سنحنوض اس ووي  
................... 

 

نت ق   ونالحظ  ندى 
 نش رر  اسطالب.

 

 

 

http://www.areeg.org/show.aspx?tp=20&GradeID=16&SubID=20&ID=385&typ=tdy_20_2x&ptp=2#.VVCIJfDam1k
http://www.areeg.org/show.aspx?tp=20&GradeID=16&SubID=20&ID=385&typ=tdy_20_2x&ptp=2#.VVCIJfDam1k
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يعدد أنكاع السكر اللماسي 
 المككف لمنيككمكتيدات

 

يقارف بيف البيكرينات 
 كالبرميدينات.

 

 

ي سر سبب التيؼ 
الكائنات في الشكؿ كلحجـ 

 كالمكف

 

p=tdy_20_2x&ptp=2#.VVCIJfDam1k 

  ،ش اسطالب ف  اسنرو  ت ق د اس رض أ
 اسثالث  سن يورنوتيدات

 اسيرر اسلن ي  -
) ن  أ واع اسيرر اسلن ي  اسذي يدلي ف  

 ترريب اس يورنوتيدات؟ (

 

أو   اسطالب سفتح اسصورة نال اسرت ب 
ف   اسطالبأ  ،ش ونال ث   59تف عن  ص اس

أ واع اس واعد اس يترو ي ي  است  تدلي ف  
 ترريب اس يورنوتيدات .

 

يقحث اسط سب نال لالي نحرك اسقحث عال 
 يقب التالف اسر ئ  ت ف  شرنه  وح نه .

 

يت   اسطالب ق د اال ته ء نال اسدرس إسى • 
غرف  اسحوار ) فيس قوك ( سنن  ،ش  نع 

ض ونع ن ننه  سإل  ق  عنى ق ضه  اسق 
 استي ؤالت است  يت  طرحه .

 

 عدد نرو  ت اس يورنوتيدة

 

ذرر أ واع اسيرر اسلن ي  ا
اسذي يدلي ف  ترريب 

 اس يورنوتيدات؟
 

 

 

، رال قيال اسقيورو  ت 
نال حيث  واسقيرندي  ت

 است ريف وشري اس  عدة.

 

 

نت ق   أداء وتف عي اسطالب 
نال لالي قر  نج 

netspourt 

 

 رمىَُ خزبٍِ:

 ِٓ اٌىزبة اٌزفبػٍٍ 37اوٍف اٌـالة ثحً اٌعؤاي ص 

 واخت ثُزٍ

ِٓ أظئٍخ اٌدزض طفحخ             4حً ظؤاي 

 ِٓ اٌىزبة اٌّدزظٍ.

 الصف:ىالطاذرىاألدادي " RNA وىى DNA رس:ى"ىالحمضىالنوويىالد المبحث:ىالطلومىالحواتوظ

 الفترةىالزمنوظ:ىمن:ى..............................ىىىإلىى...................................... رددىالحصص:ىواحدة

http://www.areeg.org/show.aspx?tp=20&GradeID=16&SubID=20&ID=385&typ=tdy_20_2x&ptp=2#.VVCIJfDam1k
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 اخلربات السابقة

 ىُُّبئٍ ٌٍحّغ إٌىوٌ؟َروس اٌزسوُت اٌىُُّبئٍ ٌٍحّغ إٌىوٌ ........... ِب هى اٌزسوُت اٌ 

 َؼدر أٔىاع اٌحّىع إٌىوَخ......... ِب هٍ أٔىاع اٌحّىع إٌىوَخ ؟ 

 

    

 املصادر والوسائل

     DNAس كزيء  الب تكوب  صكور L.C.D  هك ز  –اسرت ب اسندري   –اسطق شير  –اسيقورة 
ندريك  + رتك ب تفك عن   فيديو ت نين   قر  نج نت دد اسوي ئط    قر  نج ف ئل اسوي ئط   رت ب

 (  التق ر اسرترو   ،صير C.D) است نيني  اسن دة   نو،ع فيس قوك   أورال عني.

    

 مالحظات التقووم خطواتىالتنفوذ األهداف

 

المقحكد بالحمض  يكضم 
 DNAالنككم 

 

 

 

  DNAيعدد مككنات الػ  

 

 

يذكر القكاعد النيتركجيني,  
   DNAالمككن, لػ 

ق د أال ت رف   عنى نفهو  اسحنض اس ووي 
وترريق  دعو   اآلال    رال قيال أ واع اسحنوض 

 (  ( DNA , RNA اس ووي  

  اسحنض اس ووي أ  ،ش طالب ف  نفهو 
DNA    يرو ه نال لالي قط ،  ت ريفي 

 نال لالي األيئن  اآلتي : DNA طالب عال اس

 

س ت رف   DNA" ترريب اسك  4ا ظر اسشري 
عنى ريفي   ارتق ط اس واعد قق ضه  اسق ض ف  

DNA 

أو   اسطالب سفتح اسفالش است نين  نال لالي 
 ن نوع  اسفيس قوك

http://www.areeg.org/show.aspx?tp=2

0&GradeID=16&SubID=20&ID=596&ty

p=tdy_20_2x&ptp=2#.VVCI0PDam1k 

 

 

 

 

  ن  اسن صود ق سحنض
 ؟   DNA اس ووي 

 

 

  ن  يتروال اسحنض اس ووي 
   ن  اس واعد اس يترو ي ي  است

 ؟DNA تدلي ف  ترريب 
 

 

 

 

 

 

 

 يت  
 نع استواصي
 نال اسن ن 
 لالي

اسفيس 
 نع اسقوك
 اسن ن 
 سنو،وف
 أه  عنى

 اسنالحظ ت
 واسشروح ت

http://www.areeg.org/show.aspx?tp=20&GradeID=16&SubID=20&ID=596&typ=tdy_20_2x&ptp=2#.VVCI0PDam1k
http://www.areeg.org/show.aspx?tp=20&GradeID=16&SubID=20&ID=596&typ=tdy_20_2x&ptp=2#.VVCI0PDam1k
http://www.areeg.org/show.aspx?tp=20&GradeID=16&SubID=20&ID=596&typ=tdy_20_2x&ptp=2#.VVCI0PDam1k
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د بالشي رة يكضم المقحك 
 الكراثي,.

 

المقحكد بالحمض يكضم 
 RNAالنككم 

 

 يعدد أنكاع الحمض النككم
RNA 

 

قارف بيف الحمض النككم ي
ك الحمض   DNA الػ 

 RNAالنككم 

 

أ  ،ش طالب ف  اسن صود ق سشيفرة اسوراثي  
 .ن  يقلنال لالي 

 

  ي إسى اسحنض اس ووي اسرايقوزي دعو     ت
RNA   

دالي اسلالي    RNAن  أ واع اسحنض اس ووي 
 اسحي ؟

نال لالي نش هدة هذا اسفيديو يت  ا راء 
 ن  ر   قيال اسحنوض اس ووي  نال حيث 

اس واعد  –عدد اسياليي  –اسنفهو  
 اسوظيف . –اسيرر اسلن ي   –اس يترو ي ي  

https://www.youtube.com/watch?
v=gieYTGsv5yg 

 

 ن  اسن صود ق سشيفرة اسوراثي 

 

 

ن  اسن صود ق سحنض اس ووي 
RNA   ؟ 

  اس واعد اس يترو ي ي  است  ن
   RNA تدلي ف  ترريب 

  ن  ه  أ واع اسحنض
 RNA اس ووي

 

 

 

 

ِٕبلشخ اخبثبد اٌـٍجخ ورؼصَصهب 

 ورمدَُ اٌزغرَخ اٌساخؼخ

 .استوضيحي 

 

 رمىَُ خزبٍِ:

 

   RNAو اٌحّغ إٌىوٌ   DNA زْ ثُٓ اٌحّغ إٌىوٌ اٌـ لب

 ِٓ حُث 

 أٔىاع اٌحّغ ( –اٌمىاػد إٌُزسوخُُٕخ  –) اٌعىس اٌخّبظٍ 

 

 

  .ِغ شٍُِه (4) زلُ اٌؼًّ وزلخ إخبثخ

 واخت ثُزٍ:

  44طــــــ  2حً ظؤاي 

  ِٓ اٌىزبة اٌّدزظٍ 

 ػجس اٌزبٌٍ اٌساثؾ ػًٍ اٌدخىي: اٌزؼُُٓ

آٌُخ رؼبػف  رزض ُسٌزحؼ االٔزسٔذ

 .DNAخصئ 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=eTSjBvgCFdE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gieYTGsv5yg
https://www.youtube.com/watch?v=gieYTGsv5yg
https://www.youtube.com/watch?v=eTSjBvgCFdE
https://www.youtube.com/watch?v=eTSjBvgCFdE
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 الصف:ىالطاذرىاألدادي "ىDNA الدرس:ى"ىآلوظىتضارفىالحمضىالنوويى المبحث:ىالطلومىالحواتوظ

 :ى..............................ىىىإلىى......................................الفترةىالزمنوظ:ىمن رددىالحصص:ىواحدة

    

 اخلربات السابقة

 DNAأْ َروس اٌّمظىر ثبٌحّغ إٌىوٌ 

 DNAَروس اٌزسوُت اٌىُُّبئٍ ٌٍحّغ إٌىوٌ  

 

    

 املصادر والوسائل

     DNAس كزيءب تكوب  صكور   الL.C.D  هك ز  –اسرت ب اسندري   –اسطق شير  –اسيقورة 
فيديو ت نين   قر  نج نت دد اسوي ئط    قر  نج ف ئل اسوي ئط   رت ب ندريك  + رتك ب تفك عن  

 (  التق ر اسرترو   ،صيرC.D) است نيني  اسن دة   نو،ع فيس قوك   أورال عني.

    

 مالحظات التقووم خطواتىالتنفوذ األهداف

 

 

يذكر آلي, ح ظ اللييا 
 ن ا الكراثي لملزك 

 

 

 

 

 

 

تنهيد سندرس ق لتق ر ،صير عنى اسيقورة 
 سنرشف عال ندى تحضير اسدرس 

 

أ  ،ش طالب ف  ريفي  حف ظ اسلالي  عنى 
نلزو ه  اسوراث  وريفي  ايتنراري  وظ ئفه  

 وذسك نال لالي فالش ت نين   ي آللرنال  ي

http://www.areeg.org/show.aspx?tp=2

0&GradeID=16&SubID=20&ID=595&ty

p=tdy_20_2x&ptp=2#.VVCIwPDam1k 

 

 DNAقد نال تض عف سنحنض اس ووي إذال ال 

 

 

 

ريكككف تحككك فظ اسلاليككك  عنكككى 
 نلزو ه  اسوراث  ؟

 

 

عدد اس واني است  ال قَد نكال 
 توافره  س نني  استض عف ؟ 

 

 

وضكككككككح لطكككككككوات عننيككككككك  

 

http://www.areeg.org/show.aspx?tp=20&GradeID=16&SubID=20&ID=595&typ=tdy_20_2x&ptp=2#.VVCIwPDam1k
http://www.areeg.org/show.aspx?tp=20&GradeID=16&SubID=20&ID=595&typ=tdy_20_2x&ptp=2#.VVCIwPDam1k
http://www.areeg.org/show.aspx?tp=20&GradeID=16&SubID=20&ID=595&typ=tdy_20_2x&ptp=2#.VVCIwPDam1k
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يعدد العكامؿ التي ًل بَد مف 
 تكافرها لعممي, التضاعؼ 

 

 

 

 

 

 

 

يكضم لطكات عممي, 
 DNA تضاعؼ 

 

 ث   DNAأعرض فيننً  س نني  تض عف 
أ  ،ش اسطالب ف  آسي  تض عف اسحنض 

 DNAاس ووي 

ن  ه  اس واني است  ال قَد نال توافره  ستت  
 عنني  استض عف.

ايتراتي ي    ش ط  ن ع  ق يتلدا   و  ق 
ل رج اسصف  DNAستشريي  س ب االدوار

ف قحني ور،  ري ط سب ف  اسص ترنيف 
نرتوب عنيه  يرر لن ي  اسث  ي  فويف ت 
 واسث سث  اس واعد اس يترو ي ي  ق  واعه  االرق   

 

:قطرح يؤاي  ايتلدا  اينوب اس صف اسذه  
ريف تيتطيع اسلني  اسحف ظ عنى در   ع سي  

نال اسد،  ف  االيتنرار قوظ ئف  نال  يي اسى  
  يي ؟

ث  عرض فيديو يوضح ريفي  تض عف 
 DNAئ ز 

 

ن  ه  ينين  اسلطوات است  تت  نال لالسه  
 عنني  استض عف.

" ف   6وستوضيح ن  يقل    ،ش شري " 
 اسرت ب اسندري .

 

 

 .DNA تض عف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نت ق   أداء وتف عي اسطالب 
 netنال لالي قر  نج 

sprout 

 



 
 

 096 
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 DNAتضاعؼ جزئ  محاكاة اسمكب  استلداـ
بمكنيف ملتم يف  2استلداـ سحاب عدد ب

  2 ش ط  " DNAلتكضيم كي ي, تضاعؼ 

 " DNA محاكاة تضاعؼ الحمض النككم 

 

 

 

 : رمىَُ خزبٍِ

 

ػًٍ وازظبٌهب  DNAاخت ػٓ وزلخ اٌؼًّ اٌخبطخ ثزؼبػف خصئ 

 ِدّىػخ إٌىزض فٍ ػٍُ األحُبء

 واخت ثُزٍ:

 

  66ِٓ أظئٍخ اٌفظً ص  5حً ظؤاي 
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 الصف:ىالطاذرىاألدادي الدرس:ى"ىالطفرةىالجونوظىى" المبحث:ىالطلومىالحواتوظ

 ...................الفترةىالزمنوظ:ىمن:ى..............................ىىىإلىى................... رددىالحصص:ىواحدة

    

 اخلربات السابقة

 

 DNA َروس آٌُخ رؼبػف اٌحّغ إٌىوٌ  

 

    

 املصادر والوسائل

     DNAس كزيء  الب تكوب  صكور L.C.D  هك ز  –اسرت ب اسندري   –اسطق شير  –اسيقورة 
رتك ب تفك عن  فيديو ت نين   قر  نج نت دد اسوي ئط    قر  نج ف ئل اسوي ئط   رت ب ندريك  + 

 (  التق ر اسرترو   ،صيرC.D) است نيني  اسن دة   نو،ع فيس قوك   أورال عني.

    

 مالحظات التقووم خطواتىالتنفوذ األهداف

 

يستنتج الطيب م  كـ 
 الط رة الكراثي,.

 

 

 

 

 سر سبب لطكرة الط رة ي
 التي تحيب اللييا الجنسي,

 

نرا    اسطالب ف  آسي  تض عف اسحنض  ق د
أصي ق سطالب إسى أال نفهو    DNAاس ووي 

اسشفرة اسوراثي  وتينيي اس واعد اس يترو ي ي  
 وأطرح ق ض األيئن     DNAعنى شريط 

ن ذا يحدث سو ف د أحد اس واعد اس يترو ي ي  أو 
اسفالش نال لالي  ت  ايتقداس  أو ف ده

 است نين 

http://www.areeg.org/show.aspx?tp=2

0&GradeID=16&SubID=20&ID=620&ty

p=tdy_20_2x&ptp=2#.VVCIB_Dam1k 

 ييت تج اسطالب نفهو  اسطفرة  اسوراثي  

 

 

  ِب اٌّمظىر ثبٌشُفسح
 اٌىزاثُخ؟

 

 

 

  ِب اٌّمظىر ثبٌـفسح
 ؟ اٌىزاثُخ

 

 

 ٍاٌـفسح اٌدٕعُخ أشد  ً:ػ
 خـسًا ِٓ اٌـفسح اٌدعدَخ

 

  ِب اٌؼىاًِ اٌّعججخ
 ٌٍـفسح ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌـالة َزده •

االٔزهبء ِٓ  ثؼد

 غسفخ اٌدزض إًٌ

) فُط  اٌحىاز

 ثىن ( ٌٍّٕبلشخ

 ثؼؼهُ ِغ

 وِغ اٌجؼغ

 ٌإلخبثخ ِؼٍّهُ

http://www.areeg.org/show.aspx?tp=20&GradeID=16&SubID=20&ID=620&typ=tdy_20_2x&ptp=2#.VVCIB_Dam1k
http://www.areeg.org/show.aspx?tp=20&GradeID=16&SubID=20&ID=620&typ=tdy_20_2x&ptp=2#.VVCIB_Dam1k
http://www.areeg.org/show.aspx?tp=20&GradeID=16&SubID=20&ID=620&typ=tdy_20_2x&ptp=2#.VVCIB_Dam1k
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يعدد العكامؿ المسبب, 
 لمط رة.

اسطفرة اسوراثي  عنى  أ  ،ش اسطالب ف  أثر
 اسلالي  اس يدي  واسلالي  اس  يي  .

 

أ  ،ش اسطالب ف  اس واني اسنيقق  سنطفرة 
 اسوراثي  

  

أ  ،ش اسطالب ف  اسطفرات واستشوه ت است  
ظهرت ق د اسحرب عنى غزة  نال لالي عرض 

 ن طع فيديو.

 أظئٍخ ػًٍ

 اٌفظً األوي.

 

 رمىَُ خزبٍِ:

 

 ُخ:ػٓ األظئٍخ اِر اخت

 

 ِب اٌّمظىر ثبٌـفسح ؟ 

  أَهّب أخـس اٌـفسح اٌزٍ رظُت اٌخالَب اٌدعُّخ أَ اٌزٍ رظُت
 اٌخالَب اٌدٕعُخ... وػحٍ إخبثزه

 ِب اٌؼىاًِ اٌّعججخ ٌٍـفسح ؟ 

 واخت ثُزٍ:

 

 ِٓ اٌىزبة اٌّدزظٍ  44ص  4حً ض 

 

 المحمم,  اٌزؼُُٓ حً وزلخ اٌؼًّ

ورعٍُّهب ػًٍ  ػًٍ ِدّىػخ اٌفُط ثىن

 ٌظفحخ ٔفط ا

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 099 

 

 املالحق
 

 الصف:ىالطاذرىاألداديى الدرس:ى"ىالوراثظىالمندلوظ" المبحث:ىالطلومىالحواتوظ

 الفترةىالزمنوظ:ىمن:ى..............................ىىىإلىى...................................... رددىالحصص:ىواحدة

    

 اخلربات السابقة

 

 ِب  اٌّمظىر ثؼٍُ اٌىزاثخ   ؟                                            َروس اٌّمظىر ثؼٍُ اٌىزاثخ  

 

    

 املصادر والوسائل

     DNAس كزيء  الب تكوب  صكور L.C.D  هك ز  –اسرت ب اسندري   –اسطق شير  –اسيقورة 
 عن  فيديو ت نين   قر  نج نت دد اسوي ئط    قر  نج ف ئل اسوي ئط   رت ب ندريك  + رتك ب تفك

 (  التق ر اسرترو   ،صيرC.D) است نيني  اسن دة   نو،ع فيس قوك   أورال عني.

    

 مالحظات التقووم خطواتىالتنفوذ األهداف

 

المقحكد بعمـ  يكضم
 الكراث,.

 

عطي نبذة عف كاضع حجر ي
 اًلساس لعمـ الكراث, 

 

 

 

يعدد اًلسباب التي جعمت 

  ي( رنؤيس داستنهيد سندرس ق ست ريف ق س  س  )ن
 س ن  اسوراث  رمحد فروع عن  األحي ء است  تقحث ف 

 نال لالي األق  ء ىا ت  ي اسصف ت نال اآلق ء إس آسي 

 عن  اسوراث . عال ررتو  عرض ن طع فين  
https://www.youtube.com/watch?v=A
RPFkXhhZJU 

 أطرح ق ض األيئن  عنى اسطالب.   وق د عرض 
 ن  اسن صود ق ن  اسوراث  ؟ 
 ن  أهني  عن  اسوراث  سنر ئ  ت اسحي ؟ 
 نال نؤيس وواضع ح ر األي س س ن  اسوراث ؟ 

 

 

( ون  ،ش  7-2) ى اسشرياسطنق  ق س ظر إس ترنيف~ 
اسنتض دة د نال اسصف ت داسطنق  ق نتالك اسق زيالء ع

 

ب  اٌّمظىر ثؼٍُ اٌىزاثخ   ِ

 ؟                     

 

 

 

 

أػـٍ ٔجرح ػٓ واػغ حدس 

 االظبض ٌؼٍُ اٌىزاثخ؟

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ARPFkXhhZJU
https://www.youtube.com/watch?v=ARPFkXhhZJU


 
 

 2.. 

 

 املالحق
 

مندؿ مكفقا في التيار نبات 
 البازييء

ي س ق ت اسق زيالء دواست  ر  ت اسيقب ف  التي ر ن 
 ال درايته  أيهي. تروحيث 

 

يت  توزيع ور،  عني ترريب اسزهرة واسصف ت 
 اسنتض دة

ور،ت  اس ني عنى اسيقورة أ  ،ش اسطالب ف  
ت رف عن   أوزع اسطالب ف  ن نوع ت ساستف عني  و 

  ق ت اسق زيالء وأ زاء زهرة اسق زيالء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِزبثؼخ أراء ورفبػً اٌـالة

 رمىَُ خزبٍِ:

 

 ِب اٌّمظىر ثؼٍُ اٌىزاثخ 

  فٍ ردبزثه االظجبة اٌزٍ خؼٍذ ِٕدي ِىفمب فٍ اخزُبز ٔجبد اٌجبشَالءِب 

 واخت ثُزٍ:

 

 اٌدخىي ػًٍ اٌساثؾ ِٓ خالي اٌفُط ثىن 

 ووزبثخ رمسَس ػٓ ِٕدي وردبزثه

https://www.youtube.com/watc

h?v=1h0e5dadi1Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1h0e5dadi1Y
https://www.youtube.com/watch?v=1h0e5dadi1Y


 
 

 2.0 

 

 املالحق
 

 الصف:ىالطاذرىاألداديى الدرس:ى"ىتجاربىمندلىى" المبحث:ىالطلومىالحواتوظ

 الفترةىالزمنوظ:ىمن:ى..............................ىىىإلىى...................................... دىالحصص:ىواحدةرد

    

 اخلربات السابقة

 

 َؼدر أظجبة اخزُبز ِٕدي ٌٕجبد اٌجبشَالء فٍ ردبزثه 

 

    

 املصادر والوسائل

     DNAس كزيء  الب تكوب  صكور L.C.D  هك ز  –اسرت ب اسندري   –اسطق شير  –اسيقورة 
فيديو ت نين   قر  نج نت دد اسوي ئط    قر  نج ف ئل اسوي ئط   رت ب ندريك  + رتك ب تفك عن  

 (  التق ر اسرترو   ،صيرC.D) است نيني  اسن دة   نو،ع فيس قوك   أورال عني.

    

ىمالحظات التقووم خطواتىالتنفوذ األهداف

 

ندؿ يعدد لطكات تجارب م 
 في البحث كالتجريب 

 

يحدد الجزء المسؤكؿ عف 
نقؿ الح ات الكراثي, في 

 اللمي,

 

 

 

 

قنش هدة ن طع نيف اسطنق  تراستنهيد سندرس:  
 فيديو "اس ي  ت"

ق د اال ته ء نال اسنش هدة أطرح عنى اسطنق   -
 هذه استي ؤالت

 ؟ء ق األ ىإس اآلق ء نال اسصف ت تت ي ريف -
  ؟اسنيؤوي عال   ي تنك اسصف ت اس زء ن  -
 و ود ىإس ن ه  ويتوصي اسطنق  نع ذسك  ،شأ 

 نويون تر ر شري عنى اس واة ف  اسوراثي  اسن دة
 اسصف ت   ي عال نيؤوس   ي  ت نال تتروال
 اإل ي ال لالي  وف  األق  ء ىإس اآلق ء نال اسوراثي 

نال األب و صفه  اآللر   صفه  ن ررنويو    46
 نال األ . 

 

ِب هٍ خـىاد ردبزة 

ِٕدي فٍ اٌجحث 

 واٌزدسَت؟

 

 

 

 

 

 

ي ِب هٍ فسوع ِٕد

 ٌزفعُس ٔزبئده؟

 

 

 

 

 

 

 اٌـٍجخ رروُس

 أخعبَ ثأْ

 اٌحُخ بدٌىبئٕا

 ِٓ رزىىْ

 دوَىخ خالَب

 فُهب ِحدر خصء

 ػٓ ِعؤوي

 اٌظفبد ٔمً

 ِٓ اٌىزاثُخ

 ًإٌ اِثبء

 ثٕبءاأل



 
 

 2.2 

 

 املالحق
 

 

 

 

 

 

 

 

يذكر فركض مندؿ لت سير 
 نتائج  

 

 

 

 15يحؿ مثاؿ ص 

 

ي نع اسطنق  دتتقع لطوات ت رق  اس  س  ن  
إسى لطوات واستوصي  قننف قورقوي تق اليت     

 اسن هج اس نن  اسنتقع ف  ت  رب ن دي.

 

ي( سهذه دن  ،ش  اسطنق  ف  تفيير اس  س  )ن  
 ونت ق   اس ني ور،  عتوزينال لالي اس ت ئج  

 ىإس وتو يهه   فيذه ت ء  أث ف  اسن نوع ت
 .اسصحيح  اإل  ق ت

 

~ استوضيح سنطنق  أال اس  ني اسذي أش ر إسي   
وستيهيي دراي  توارث  الق سن ي  ي رف ح سي ن دي

اال  نيزي (  فاس ي  ت ي قر ع ه  ق سرنوز )األحر 
سنصف  اسي ئدة  الاس ي سرقيرنثي اسحرف ايحيث 

ضيح اسنت حي  واستو واسحرف اسصغير اس يال سنصف  
 نال لالي نث ي عنى اسيقورة

تن يح  ق تيال نتض ديال اسصف    ييال ف ال  دع 
اسصف  است  تظهر ف  أفراد اس يي األوي ه  

اسصف  اسي ئدة )اسق في  ( واست  تلتف  اسصف  
 يض(. قاسنت حي  )األ

 

 

ع اسقحث ،ضي  قت فيذ اسطنق  ترنيف  ت رير اددوا 
  اإل  ق  ننف ف  يحفظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لطوات ت رق   اذرر
 يداس  س  ن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعس وُف رىطً اٌؼبٌُ 

 -ِٕدي ٌٍٕزبئح

 

 

 

 

 



 
 

 2.2 

 

 املالحق
 

 دي وضع ن دي ن نوع   وستوضيح ت  رب ن -
 نال اسفروض ستفيير  ت ئ   

 أ  ،ش اسطالب ف  اسفروض است  وض ه  ن دي  

 

 

وستوضيح ن  يقل أت  وي صف  نال  -
اسصف ت )سوال االزه ر ( و طقل ن  ف س  
 ن دي و ري أفراد اس يي االوي واسث    

 

 

 

 

 

 

 

 

ترنيف اسطالب قحي  
اسيؤاي ف  است وي  
لالي زنال نحدد ث  
 نع أورال االلتق ر 
وترنيف ق ض اسطنق  

ق رض اإل  ق ت 
 ون  ،شته  

ترنيف اسطنق  قت فيذ  -
 حث،ضي  اسق

 رمىَُ خزبٍِ:

 

طفخ  -2رٍمُح خٍـٍ  -3رٍمُح ذارٍ  -4طفخ ٔمُخ -1ِب اٌّمظىر :  -

 طفخ ِزٕحُخ  -3ظبئدح 

 ُهب فٍ ردبزثه وُف فعس ِٕدي ٔزبئده اٌزٍ حظً ػٍ -

 واخت ثُزٍ:

 

 17ص – 4ض -1حً ض

 

 

 

 

 

 



 
 

 2.1 

 

 املالحق
 

 الصف:ىالطاذرىاألدادي الدرس:ى"ىقانونى"انطزالىالصفاتى" المبحث:ىالطلومىالحواتوظ

 الفترةىالزمنوظ:ىمن:ى..............................ىىىإلىى...................................... رددىالحصص:ىواحدة

    

 السابقةاخلربات 

 

 َؼدر فسوع ِٕدي اٌزٍ وػحهب فٍ ردبزثه  ..     ِب هٍ اٌفسوع اٌزٍ فعسهب ِٕدي فٍ ردبزثه ؟ 

 

    

 املصادر والوسائل

     DNAس كزيء  الب تكوب  صكور L.C.D  هك ز  –اسرت ب اسندري   –اسطق شير  –اسيقورة 
ط   رت ب ندريك  + رتك ب تفك عن  فيديو ت نين   قر  نج نت دد اسوي ئط    قر  نج ف ئل اسوي ئ

 (  التق ر اسرترو   ،صيرC.D) است نيني  اسن دة   نو،ع فيس قوك   أورال عني.

    

 مالحظات التقووم خطواتىالتنفوذ األهداف

 

 يذكر رانكف انعزاؿ الح ات 

 

 

 

يقارف بيف م  كمي الجيف  
 السائد كالمتنحي 

 

 

 

ق د أال ت رف   عن  ت  رب ن دي  -
وفروض  ستفيير ن  يقل دعو   

 ت رف عن  ،  وال ن دي االوي ،  وال 
 ا  زاي اسصف ت 

أ  ،ش اسطالب ف  اسن صود ق س يال اسي ئد 
 واسنت ح   ورذسك اسن صود ق سيي دة است ن  

 

أ  ،ش اسطالب ف  ن  ي    اسطراز اس ي   
   واسطراز اسشرن  واس ال،  قي هن

 

وستوضيح ريفي  حي اسني ئي اسوراثي  أحي نث ي 

 

 اذوس  لبٔىْ أؼصاي اٌظفبد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لبزْ  ثُٓ ِفهىٍِ اٌدُٓ 

 اٌعبئد واٌّزٕحٍ؟

 

 



 
 

 2.0 

 

 املالحق
 

 

ي رؽ بيف الطراز الجيني 
 مي كالطراز الشك

 وأوضح اسن صود قنرقع ق  يت 16ص

 

ت( ي استنهيد سندرس ق ست ريف ق س  س  )ق  
ق  يت ف  تيهيي است قؤ  عوأهني  نرق

ي   ق حتن الت اسصف ت اسنظهري  واس ي
 اسنتو،   سألق  ء. 

( واستوضيح سنطنق    9~  2) سشري ن  ،ش  ا 
ق  يت ف  اسحصوي عنى  قعلدا  نر ريفي  ايت

اس ت ئج اسنتو،   نال تزاوج آق ء ن روف  
ي  وا   ق  األيئن  اسنت ن    اسصف ت اس ي

 . سشريق 

أال  يب اسصف ت اسنتو،    ىت قي  اسطنق  إس 
 قعاألق  ء واست   حصي عنيه  لالي نر  دع 

عنى االحتن الت وستوضيح ذسك  دق  يت ت تن
ع ور،   ت ث  توزين نوع ىي ي  اسطنق  إس

 عني

 

 

 

 

 

 

 

 

ِب اٌفسق ثُٓ اٌـساش اٌدٍُٕ 

 واٌـساش اٌشىٍٍ؟

 رمىَُ خزبٍِ:

ورىشَغ وزلخ ػًّ ِعبئً ػًٍ  فٍ اٌىزبة اٌّدزظٍ 16حً ظؤاي ص     

 لبٔىْ ِٕدي األوي

 واخت ثُزٍ:

 ِٓ أظئٍخ اٌفظً  17ص – 2ض حً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 2.6 

 

 املالحق
 

 الصف:ىالطاذرىاألدادي الدرس:ى"ىالكرمودماتىوالطواملىالبوئوظىى" المبحث:ىالطلومىالحواتوظ

 الفترةىالزمنوظ:ىمن:ى..............................ىىىإلىى...................................... رددىالحصص:ىواحدة

    

 بقةاخلربات السا

 

اٌـساش  -3اٌّزٕحٍ  -4اٌعبئد  -1َروس اٌّمظىر ثبٌّفبهُُ اٌؼٍُّخ      ِب اٌّمظىر ثىً ِٓ اٌدُٓ  

 اٌدٍُٕ 

 

    

 كشاساث انطالب –انكتاب انًذسسٍ  –انطباشُش  –انسبىسة  املصادر والوسائل

    

 مالحظات التقووم خطواتىالتنفوذ األهداف

 

   َروس ٔض لبٔىْ ِٕدي 
 

 

 

 

 

 

  َ عدً إٌزبئح خالي

 3ٔشبؽ 

 د أال ت رف   عن  لطوات ن دي ف  ت  رق  ق
 واسفروض است  نال لالسه  فير  ت ئ   :

ن  هو  ص ،  وال ن دي االوي  -
 )،  وال ا  زاي اسصف ت (

 

وسدراي  ق ض صف ت اسقذور ف  اسذرة 
  18ص  3ي   ،ش  ش ط 

تو ي  ط سطالب س راءة اسفررة نال اسرت ب 
 حي ور،  اس ني اسل ص  قذسكاستف عن  ث  

 

ِب هى ٔض لبٔىْ ِٕدي االوي 

 ؟

 

 

 

 

 3ظدً  إٌزبئح خالي ٔشبؽ 

 16ص

 

 رمىَُ خزبٍِ:

ظبئدا ػٍٍ خُٓ Gأذا وبْ خُٓ اوْ اٌمسوْ اٌخؼساء ٌٍجبشَالء  -

( أخسٌ رٍمُح ثُٓ ٔجبرٍ ثبشَالء والهّب (gٌىْ اٌمسوْ اٌظفساء 

. فعسٌ ػٍٍ اظط أخؼس اٌمسوْ فظهسد ٔجبربد طفساء اٌمسوْ 
 وزاثُخ 

 واخت ثُزٍ:

 

 17حً اظئٍخ اٌفظً ص -



 
 

 2.7 

 

 املالحق
 

 

 الدرس:ى"ىصفاتىوراثوظىفيىاالندانىى" المبحث:ىالطلومىالحواتوظ
-1الصف:ىالطاذرىاألدادي

2 

 الفترةىالزمنوظ:ىمن:ى..............................ىىىإلىى...................................... رددىالحصص:ىواحدة

    

 اخلربات السابقة

 

 ِب  اٌّمظىر ثبٌعُبرح اٌزبِخ؟ رىػح اٌّمظىر ثبٌعُبرح اٌزبِخ 

 ِب هى  ٔض لبٔىْ ِٕدي االوي؟ َروس ٔض لبٔىْ ِٕدي االوي  

 

    

 املصادر والوسائل

     DNAس كزيء  الب تكوب  صكور L.C.D  هك ز  –اسرت ب اسندري   –اسطق شير  –اسيقورة 
  نج نت دد اسوي ئط    قر  نج ف ئل اسوي ئط   رت ب ندريك  + رتك ب تفك عن  فيديو ت نين   قر 

 (  التق ر اسرترو   ،صيرC.D) است نيني  اسن دة   نو،ع فيس قوك   أورال عني.

    

 مالحظات التقووم خطواتىالتنفوذ األهداف

 

يعدد اًلسباب التي جعمت 
دراس, الكراث, في اًلنساف 

 حعب, 

 

 

ارث ح , شكؿ يذكر آلي, تك 

 

تو ي  اسطالب سنراقط عنى اسن نوع  وفتح  
ونش هدة اسفالش اسلص  قص وق ت اسوراث  

 اسقشري 

http://www.areeg.org/show.aspx?tp=2

0&GradeID=16&SubID=20&ID=630&ty

p=tdy_20_2x&ptp=2#.VVCE7fDam1k 

 

أ  ،ش اسطالب ف  االيق ب است    نت دراي  
اسوراث  ف  اال ي ال  أرثر ص وق  ن ه  ف  

 

ن  ه  االيق ب است    نت 
راي  اسوراث  ف  اال ي ال د

 ص ق ؟

 

 

ن  ه  آسي  توارث صف  
شري شحن  االذال ف  

 اال ي ال؟

 

http://www.areeg.org/show.aspx?tp=20&GradeID=16&SubID=20&ID=630&typ=tdy_20_2x&ptp=2#.VVCE7fDam1k
http://www.areeg.org/show.aspx?tp=20&GradeID=16&SubID=20&ID=630&typ=tdy_20_2x&ptp=2#.VVCE7fDam1k
http://www.areeg.org/show.aspx?tp=20&GradeID=16&SubID=20&ID=630&typ=tdy_20_2x&ptp=2#.VVCE7fDam1k
http://www.areeg.org/show.aspx?tp=20&GradeID=16&SubID=20&ID=630&typ=tdy_20_2x&ptp=2#.VVCE7fDam1k


 
 

 2.8 

 

 املالحق
 

 شحم, اًلذف في اًلنساف 

 

يستنتج نسب, انتشار ح , 
 شحم, اًلذف الممتحم, 

 اسر ئ  ت األلرى 

اثي  وق ست س  ريف ينرال دراي  اسصف ت اسور 
 ف  اال ي ال 

 

أ  ،ش اسطالب ق ض اسصف ت اسوراثي  وقداي  
صف  شري شحن  االذال ف  وآسي  توارثه  ف  

 اال ي ال 

 

وس ت رف آسي  و يق  ا تش ر صف  شحن  
نال  21ص 4االذال اسننتحن     ،ش  ش ط 

 اسرت ب اسندري 

 

 ور،  عني اسصف ت اسن دسي  سدى اال ي ال

 

 

 

 

 

يت تج   يق  ا تش ر ي
صف  شحن  االذال 

 اسننتحن ؟

 رمىَُ خزبٍِ:

 

رصوج زخً واِسأح والهّب شحّخ أذٔه حسح فأٔدجب ؿفال شحّخ  -
 أذٔه ٍِزحّخ  فعسٌ ذٌه ػٍٍ اظط وزاثُخ 

 واخت ثُزٍ:

 

 

 47ص 3حً ض -
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 املالحق
 

 المبحث:ىالطلومىالحواتوظ
ىالدرس:ى"ىوراثظىصفظىتذابكىالودونى"

 "وصفظىلونىالطوونى"
 الصف:ىالطاذرىاألدادي

 الفترةىالزمنوظ:ىمن:ى..............................ىىىإلىى...................................... رددىالحصص:ىواحدة

 اخلربات السابقة

 

 سن دسي  ع د اال ي الاسصف ت ا

 

    

 املصادر والوسائل

     DNAس زيء  الب توب  صور L.C.D  ه ز  –اسرت ب اسندري   –اسطق شير  –اسيقورة 
فيديو ت نين   قر  نج نت دد اسوي ئط    قر  نج ف ئل اسوي ئط   رت ب ندري  + رت ب تف عن  

 (  التق ر اسرترو   ،صيرC.D) است نيني  اسن دة   نو،ع فيس قوك   أورال عني.

    

 مالحظات التقووم خطواتىالتنفوذ األهداف

 

 

آلي, تكارث ح ,  يكضم
 تشابؾ أحابع اليديف 

 

 

يقارف بيف العيكف الممكن, 
كالغير ممكن, مف الناحي, 

 التركيبي, كالكراثي, 

 فيتم يد لمدرس بالتبار كرري رحير 
 شحم, ااذف كراث,

أنارش الطيب في كراث, ح , تشابؾ 
أحابع اليديف بعد أف أطمب مف الطيب 
أف تشبؾ يدي ا بعض ا ببعض كأف تدرس 

 ملطط آلي, تكارث هذ  الح , 

أطمب مف الطيب أف يعدد لكف العيكف 
مف ليؿ زمييت ا كأفراد عائمت ا هؿ ل ـ 

 ن س المكف ؟

 

 

تصحيح االلتق ر قشري 
يريع ون  ،ش  ا  ق ت 

 اسطالب
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 املالحق
 

 

 

 

يعدد بعض الح ات الكراثي, 
 في اًلنساف 

كن, كالغير ممكن, ما ال رؽ بيف العيكف المم
 مف الناحي, التركيبي, كالكراثي,

 

كلكي تتعرؼ الطالب, أكثر ننارش نشاط 
 بعض الح ات الكراثي,  23ص 5

ن  يقب التالف سوال 
 ؟ع د اال ي الاس يوال 

 

 

 

عدد  ق ض اسصف ت 
 .اسوراثي  ف  اال ي ال

 :رمىَُ خزبٍِ

رصوج زخً واِسأح ػُٕب وً ِٕهّب خؼساواْ ووالهّب غُس ِزّبثً  -
 اٌدُٕبد اوزجً اٌـسش اٌدُُٕخ واٌشىٍُخ ٌألثٕبء ؟

ازظُ ِخـؾ ظهٍّ َىػح فُه أٔىاع اٌؼُىْ اٌٍّىٔخ وغُس  -
 اٌٍّىٔخ

 واخت ثُزٍ:

 47ص 4حً ض

+ 

 وزلخ ػًّ ورعٍُّهب ػًٍ اٌّدّىػخ
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 املالحق
 

 الدرس:ى"ىتحدودىالجنسىفيىاالندانىى" المبحث:ىالطلومىالحواتوظ
-1الصف:ىالطاذرىاألدادي

2 

 الفترةىالزمنوظ:ىمن:ى..............................ىىىإلىى...................................... رددىالحصص:ىواحدة

    

 اخلربات السابقة

 

 فٍ االٔعبْ ؟ َروس ػدر اٌىسِىظىِبد فٍ االٔعبْ     ِب هى ػدر اٌىسِىظىِبد 

 

    

 املصادر والوسائل

     DNAس كزيء  الب تكوب  صكور L.C.D  هك ز  –اسرت ب اسندري   –اسطق شير  –اسيقورة 
فيديو ت نين   قر  نج نت دد اسوي ئط    قر  نج ف ئل اسوي ئط   رت ب ندريك  + رتك ب تفك عن  

 تق ر اسرترو   ،صير(  الC.D) است نيني  اسن دة   نو،ع فيس قوك   أورال عني.

    

 مالحظات التقووم خطواتىالتنفوذ األهداف

 

بيف الكرمكسكمات  يقارف
 الجنسي, كالجسدي, 

 

 

 

يذكر الكرمكسـك الجنسي 
 في كؿ مف الذكر كاًلنثى 

 

 

أ  ،ش نع اسطالب عدد اسررنويون ت ف   ي  
ال ورذسك اسفرل قيال اسررنويون ت اال ي 

 اس  يي  واس يدي 

 

 اٌدعدَخ اٌدٕعُخ اٌّمبزٔخ

   اٌّفهىَ

   اٌؼدر

   اٌىظُفخ

 

ن  هو اسررنويو  اس  ي  ف  اال ي ال ف  ري 
 نال اسذرر واال ثى ؟

 

ن  اسفرل  قيال اسررنويون ت 
 اس  يي  واس يدي ؟

 

 

ن  هو اسررنويو  اس  ي  ف  
اال ي ال ف  ري نال اسذرر 

 واال ثى ؟
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 املالحق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

حدد نسب, الححكؿ عمي ت
مكلكد ذكر كنسب, الححكؿ 

  ىعمي انث

 

عال اسررونويو     Yيلتنف اسررونويو  هي 
X  ؟اسشري واسح    ف 

 

 تحديد اس  س ف  اال ي ال

http://www.areeg.org/show.aspx?tp=2

0&GradeID=16&SubID=20&ID=645&ty

p=tdy_20_2x&ptp=2#.VVCHsPDam1k 

 

أ  ،ش اسطالب آسي  توارث اسررنويون ت 
 .ال ي الاس  يي  ف  ا

 

 

 

ن   يق  اسحصوي عنى طفي 
ذرر ع ج تزاوج ر ي قفت ة ع د 

 اال ي ال؟

فير اس ت ئج عنى ايس 
 وراثي   ون ذا تيت تج؟؟

 رمىَُ خزبٍِ:

 خ ثزحدَد اٌدٕط فٍ االٔعبْحً وزلخ اٌؼًّ اٌخبط

 42حً اظئٍخ اٌىزبة ص

 واخت ثُزٍ:

 

 47ص -2ض-3ض-4حً ض

http://www.areeg.org/show.aspx?tp=20&GradeID=16&SubID=20&ID=645&typ=tdy_20_2x&ptp=2#.VVCHsPDam1k
http://www.areeg.org/show.aspx?tp=20&GradeID=16&SubID=20&ID=645&typ=tdy_20_2x&ptp=2#.VVCHsPDam1k
http://www.areeg.org/show.aspx?tp=20&GradeID=16&SubID=20&ID=645&typ=tdy_20_2x&ptp=2#.VVCHsPDam1k
http://www.areeg.org/show.aspx?tp=20&GradeID=16&SubID=20&ID=645&typ=tdy_20_2x&ptp=2#.VVCHsPDam1k
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 املالحق
 

 
 

 (4لحك رلن )ه
 

 بىحدة الىراثة أوراق اللعول
 

 إعداد الااحث
حمود رياض أصالى
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 ٚسلخ ػًّ

 ( DNAاٌّبدح اٌٛساص١خ ) 

 اٌغؤاي ا٤ٚي: أ( رأًِ ا٤شىبي اٌّجبٚسح صُ اعت ػٓ ا٤عئٍخ اٌزب١ٌخ:

 تككف الكركمكسـك مف .................ك....................ي 
 ........................ يتكاجد الكركمكسـك دالؿ 
 تكمف كظي , بركتيف ال ستكف في 

.............................................................. 
 

ِٓ ًٍ  ة( ٚػح اٌّمظٛد ثى

 ...........................الكركمكسكـ: .....................
.............................................................. 
 النيككميكسكـ :................................................
.............................................................. 

 ....................الحمض النككم: .........................
.............................................................. 

 

 اٌغؤاي اٌضبٟٔ: اوًّ اٌفشاغبد اٌزب١ٌخ ثبٌىٍّبد اٌؼ١ٍّخ إٌّبعجخ

مػػف اكتشػػاؼ  20فػػي منتحػػؼ القػػرف اؿ ف _ _ _ _ _ _ _ _ ك _ _ _ _ _ _ _ _  تمكػػف العالمػػا
د كالذم أدل إلى التعرؼ عمى الكثير مف المعمكمات _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ الشكؿ ااساسي 

د ككي يػػػ, نقم ػػػا مػػػف جيػػػؿ آللػػػر كالتػػػي _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  حػػػكؿ كي يػػػ, تلػػػزيف كح ػػػظ 
 _ _ _ _ _ _ ك _ _ _ _ _ _ _ تسبب اًللتيؼ بيف البشرد مف حيث: 

 

عٙٛدّ٘ب  لُ ثبٌجحش ػٓ دٚس اٌؼب١ٌّٓ ٚارغْٛ ٚوش٠ه ٚوزت ٔشبؽ ث١زٟ:

 فٟ اوزشبف اٌحّغ إٌٛٚٞ.
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 ٚسلخ ػًّ

 اٌزشو١ت اٌى١ّ١بئٟ ٌٍحّٛع ا٠ٌٕٚٛخ              
 

 اٌغؤاي ا٤ٚي: أظش إٌٝ اٌشىً اٌّجبٚس صُ اعت ػٓ ا٤عئٍخ اٌزٟ ر١ٍٗ:

 اوًّ اٌّخـؾ اٌزبٌٟ - أ

 

 

 

 

 

 

 :  اٌخـأ سحاٌؼجب أِبَ x ٚإشبسح اٌظح١حخ اٌؼجبسح أِبَ √ ػالِخ ػغ(  اٌغؤاي اٌضبٟٔ : أ

 يتككف مف سمسمتيف مف النيككميكتيدات .          DNAالحمض النككم  (       ) (1
 يتككف مف سمسم, كاحدة مف النيككميكتيدات.         RNAيحتكم حمض (       ) (2
     عمى القاعدة النيتركجيني, الثايميف.                        RNAيحتكم الحمض النككم الرايبكزم  (       ) (3
 عمى القاعدة نيتركجيني, يكراسيؿ.     DNAيحتكم الحمض النككم )      (  (4

 

 ٔشبؽ ث١زٟ/ اوًّ اٌفشاؽ ثبٌىٍّبد إٌّبعجخ: - ة

 ..................وو.................من.................ة يتكون النيوكليوتيد .1

 .....لقواعد النيتروجينية نوعان هما .................. و ..........ا .2

بينما يرتبط  .................رتبط األدينين مع ............ برابطتين من الروابط ي .3

 .روابط هيدروجينية ...................................... مع السايتوسين 

 على سكر خماسي.......................... DNAيحتوي جزئ  .4

 رزسوت إٌُىوٍُزُدح

 "وحدح رسوُت اٌحّىع إٌىوَخ"

 سكش خًاسً
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 ٚسلخ ػًّ

 اٌمٛاػذ ا١ٌٕزشٚع١ٕ١خ                                      

 اسيؤاي األوي: التر اال  ق  اسصحيح :
 : DNAاس  عدة اس يترو ي ي  است  ال تد ي ف  ترريب  زئ   -1

 (G(        د(  الغكانيف)C(         ج(  السايتكسيف)T(              ب( الثايميف)Uاليكراسيؿ ) ( أ
 : RNAزئ تد ي ف  ترريب   اس  عدة اس يترو ي ي  است  ال -2

 (G(               د( الغكاليف )A(        ج(  اًلدنيف)ِ T(            ب( الثايميف )Uاليكراسيؿ ) ( أ
 ن  عدا : DNA نيع ن  ين  ينثي ترتيب اس واعد اس يترو ي ي  عنى ينين   زئ   -3

 G-T-A-Cد(                T-G-C-Aج(            A-T-C-G   ب(       A-U-C-G ( أ
 س  عدة اس يترو ي ي  است  تق ى دالي اس واة ع د   ي اسشيفرة اسوراثي  اسى اسرايقويون ت ه  :ا  -4

 (   T(       د( الثايميف)  G(      ج(الغكانيف)  Cب( السايتكسيف )        ( A)  أ(اًلدنيف     
 يلتنف ترريب اس يورنيوتيدات ف  اسحنوض اس ووي  عال ق ضه  وف   سك :  -5

 ع القاعدة النيتركجيني, ك مجمكع, ال كس ات              ب(  مجمكع, ال كس ات كجزئ السكر أ( نك  
 ج( نكع القاعدة النيتركجيني, كجزئ السكر                 د ( مجمكع, ال كس ات كالركابط ال يدركجيني,

 ه  : DNAئ اس واعد اس يترو ي ي  استى ترتقط نع ق ضه  قثالث رواقط هيدرو ي ي  ف   ز   -6
 اًلدينيف ك الغكانيف        ب( اًلدينيف ك الثايميف   ج( الشايتكسيف ك الغكانيف    د(السايتكسيف كالثايميف  ( أ
  نيع اس واعد اس يترو ي ي  است سي  ت تن  سنقيرندي  ت ن عدا : -7

 ( U( اليكراسيؿ )(     د C(                ج( السايتكسيف )T(         ب( الثايميف )Aأ(اًلدينيف )
 تتمسف اسقيوري  ت نال حن تيال وتشتني عنى ، عدتيال هن  :  -8

 G - U   د(                   C - Tج(                        A-Gب(            A-Tأ( 
 اكًم انًخطط انرانً: -ب

 

 

 

 

 

 اٌمىاػد إٌُزسوخُُٕخ
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 سلخ ػًّٚ

 DNAاٌحّغ إٌٛٚٞ 

 رأًِ اٌشىً اٌّجبٚس صُ اعت ػٓ ا٤عئٍخ اٌزب١ٌخ

 أكًم انفشاؽ:

 دًمممممط َمممممٕٔيػثممممماسج ػمممممٍ  DNAجمممممض  

أِكسجٍٍ ٌركٌٕ  ................... ساٌثٕصي

 انٍُٕكهٍٕذٍمممممذاخيمممممٍ  ...................يمممممٍ 

تذٍم    ............ذهرفاٌ دٕل تؼعمًٓا تشمكم   

 تممـ  Tيممٍ يممغ انقاػممذج    A انقاػممذج ذممشذثط:

 ٍْمممذسٔجٍُرٍٍ ٔانقاػمممذج   ...................

C ذج يممغ انقاػممG ....................ٌٔممشذثط  تممـ

انزي ٌهٍّ فً انسهسهح  تانٍُٕكهٍٕذٍذ انٍُٕكهٍٕذٍذ

انٕادمممممممممممذج ػمممممممممممٍ  شٌممممممممممم  يجًٕػمممممممممممح    

تذٍممممم  ذمممممشذثط يجًٕػمممممح     ...................

 تجممممممضيء انسممممممكش  نهٍُٕكهٍٕذٍممممممذانفٕسممممممفاخ 

 ٌشممكم DNA................... ٔذشممكم سهسممهح ..................... فممً جممضيء   ساٌثممٕصي

 خضاٌ انًؼهٕياخ ٔذشذٍثٓا ٌشكم .............................

 

 

ثبعزخذاَ ِٛاد ِٓ اٌج١ئخ وب٤عالن DNA لُ ثجٕبء ّٔٛرط ٌجضا  ٔشبؽ ث١زٟ:

ٚا٦عفٕظ اٌٍّْٛ اٚ اٌمـغ اٌخشج١خ اٌٍّٛٔخ ٚاٌف١ٍٓ ٚاٌىشاد اٌجالعز١ى١خ 

 ه.( ثبٌّشبسوخ ِغ صِالئ 1ٚاٌخشص ٚغ١ش٘ب ِغزؼ١ًٕب ثٕشبؽ سلُ ) 
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 ٚسلخ ػًّ

 DNA  ٚRNAأٔٛاع اٌحّٛع ا٠ٌٕٚٛخ 

 ٚ أروش ٚظ١فخ وً ِٕٙب: RNAاٌغؤاي ا٤ٚي : ِب ٟ٘ أٔٛاع اٌحّغ إٌٛٚٞ 

 

 

 

 

 

 

 

 حغت اٌجذٚي اٌزبٌٟ: DNA  ٚRNAاي اٌضبٟٔ :  لبسْ ث١ٓ ٌغؤا

 

 DNAعضا  RNAعضا  ٚعٗ املمبسٔخ

   رؼش٠فٗ

   ٔٛع اٌغىش اٌذاخً يف رشو١جٗ

 اٌمٛاػذ ا١ٌٕرتٚع١ٕ١خ

 اٌزٟ ٠ذز٠ٛٙب

 

 
 

   ا٤ٔٛاع

   ػذد اٌغالعً

 RNAأٔىاع اٌحّغ إٌىوٌ 

t-RNA 
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 ٚسلخ ػًّ

 DNAأ١ٌخ رؼبػف عضا  

.DNAاحلىضالٍوويشسوطتضاعفعدد -أ

1- ------------------------------------------- 
4- ------------------------------------------- 
3- ------------------------------------------- 

.DNAاحلىضالٍوويتضاعفأهىيةوضح -ب

5- -------------------------------------------- 
4- -------------------------------------------- 
5- -------------------------------------------- 
  DNAزتبوساحنعىميةتضاعفجصئ-ج

     كضع النيككميكتيدات بحيث يضع )     ( يرتبط انزيـ التضاعؼ بمسمسم, اًلحادي, كيقـك ب - أ
 .Gمقابؿ نيككميكتيد  Cكنيككميكتيد  Aمقابؿ نيككميكتيد Tنيككميكتيد 

لتكػػػكيف  DNA)     (  تقػػػكـ بركتينػػػات ال سػػػتكنات اًلحػػػمي, ك الجديػػػدة باًلرتبػػػاط جميع ػػػا بجزيئػػػي  - ب
 الكركمكسكمات ك تكثي  ا دالؿ النكاة

 تدريجي نتيج, تكسر الركابط ال يدركجيني,.بشكؿ DNA)     (  تن حؿ سمسمتا جزئ  -ج
 كرت كاحد ك بن س السرع,. يفDNA )     (  تتـ عممي, تضاعؼ سمسمتي جزئ  -د
 

ثيبنيآليةتضاعفهوعDNAاكىنبالسضيضمطمةالٍيوكميوتيداتلتخصنعميجصئ-د
السضي:

 

 

 

 ( 33( طفحخ )  2ٔشبؽ ث١زٟ: رٕف١ز ٔشبؽ سلُ ) 

 



 
 

 22. 

 

 

 فشاداٌـػًّ  :ٚسلخ

ِٓ اٌىزبة اٌزفبػٍٟ صُ رأًِ اٌظٛس ٚاعت ػٓ  34ػض٠ضٞ اٌـبٌت: الشأ اٌفمشح طفحخ 

 االعئٍخ اٌزب١ٌخ:

 اٌغؤاي ا٤ٚي: ػغ رؼش٠فًب ِٕبعجًب ٌٍـفشح

----------------------------------------------- 

 ِب ٟ٘ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رؤدٞ اٌٝ حذٚس اٌـفشح ؟  -اٌغؤاي اٌضبٟٔ : أ

5- --------------------------------------------- 

4- --------------------------------------------- 

 رحذس اٌـفشاد أح١بٔب فٟ خال٠ب اٌىبئٕبد اٌح١خ: -ة

 ػٕذ رؼشػٗ ٥ٌشؼخ فٛق اٌجٕفغج١خ؟؟DNAِبرا ٠حذس ٌجضٞء

----------------------------------------------- 

 ٌزٟ رحذس فٟ اٌخال٠ب اٌجغ١ّخ أَ اٌجٕغ١خ؟ ٌّٚبرا؟أ٠ّٙب أخـش اٌـفشح ا -ة

----------------------------------------------- 

----------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 ِضً     ِضً                                                                                                      

 

 عـٛس ػٓ اٌـفشاد ِغ ا٤ِضٍخ. 10اوزت رمش٠ش فٟ غؼْٛ  ٔشبؽ ث١زٟ:

 ِجّٛػخ إٌٛسط فٟ ػٍُ ا٤ح١بء. –ا٦ٔزشٔذِظبدس  –اثحش فٟ وزت اٌٛساصخ 

 اٌـفساد

 ػٕايم دذٔثٓا إَٔاع انطفشاخ
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 اٌفظً اٌضبٟٔ: اٌٛساصخ إٌّذ١ٌخ

 :  اٌخـأ اٌؼجبسح أِبَ x ٚإشبسح اٌظح١حخ اٌؼجبسح أِبَ √ ػالِخ ػغ(  اٌغؤاي ا٤ٚي : أ

 (  ،   ن دي ق سنح فظ  عنى  نيع ا زاء االزه ر اس  يي  سضن ال حدوث استن يح اسلنط .  )    -1
 )    (  تحدد اسصف ت اسوراثي  حيب ت  رب ن دي ق  ننيال وراثييال. -2
 )    (  اسصف  اسي ئدة تروال دائنً    ي  قي ن  اسصف  اسنت حي  تروال   ي  او غير   ي . -3
 ال تحدد ق  ننيال وراثييال ف ط.)    (   نيع اسصف ت ف  اال ي  -4
  ت  رب عني .  راءإل)    (  ،   ن دي ق لتي ر  ق ت اسق زالء  -5
 )    (  يتنيز  ق ت اسق زالء قطوي فترة حي ت  سذسك يص ب اسحصوي عنى  ت ئج يري  . -6
 )    ( تحتوي اسق زالء عنى ازواج نال اسصف ت اسنتض دة است  ينرال نالحظته  و درايته . -7
 لد  اس  س  ن دي نرقع ق  يت ستوضيح اسطرز اس ي ي  و اسشرني  ف  االق  ء.)   (  ايت -8
 حني زوج اسررونويون ت اسنتن ثن  زوج نال اس واني اسوراثي  اسنت  قن  سنصف ت اسوراثي  اسنلتنف .ي)    (  -9
 )   (  يت  ا فص ي اس واني ف  اسغ نيت ت سنصف ت اسوراثي  ف  اال  ي   اسنتي وي. -10

 ٚػح اٌّمظٛد ثبٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ اٌزب١ٌخ -اٌضبٟٔ: ة اٌغؤاي

 ----------------------------------------  اٌىزاثخ ػٍُ 1.

 --------------------------------------زٍماااااااااااُح اٌخٍـاااااااااااٍ اٌ 2.

 ------------------------------------د بلااااابٔىْ أؼاااااصاي اٌظاااااف  3.

 ---------------------------------------- اٌداااااااآُ اٌعاااااااابئد   4.

.5  ٍ  --------------------------------------- اٌداااااااآُ إٌّزحاااااااا

 ---------------------------------------- ِسثغ ثبُٔذ 6.

 .خ اٌج١ٕبدث١ٓ طفخ ِزّبصٍخ اٌج١ٕبد ٚطفخ غ١ش ِزّبصٍ لبسْ( ط

 اسصف  اسوراث  اسه ي   اسصف  اسوراثي  اس  ي  و   اسن  ر  

   اسنفهو 

   اس ي  ت وع 

 

http://www.mltaka.net/forums/multka256272/
http://www.mltaka.net/forums/multka256272/
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 ٚسلخ ػًّ: اعجبة اخز١بس ِٕذي ٔجبد اٌجبص٠الء

عصيصيالطالبتأونالصوزالتاليةثياجبعَاألضئمةاليتتميه:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جتازبهوٍدهلٍباتالباشيالءيفاعتىادذكسأضبابا -أ

5- --------------------------------------------- 
4- --------------------------------------------- 
5- --------------------------------------------- 
6- --------------------------------------------- 

وضحاملقصودبكنوَ: -ب

  :الزهرة اللنثى---------------------------------------
------------------------------------------ 

  :التمقيم الذاتي---------------------------------------
------------------------------------------ 

  :ًانرهقٍخ انخهط---------------------------------------
------------------------------------------ 

  :عمنملايأتيتعمياًلعمىيًادقيقًاالجاٌي:الطؤاه
 

 اٌ اخرٍاس انؼانى يُذل َثاخ انثاصٌالء نرجاستّ اخرٍاسًا يٕفقًاك. 

---------------------------------------------- 
 ْيٍ أْى أسثاب اخرٍاس يُذل نهثاصٌالء انخُثىشج انثاصٌالء ص. 

---------------------------------------------- 
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 عزيزي اسط سب: تمني اس دوي است س  ث  ارني اس دوي اسذي يني :

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 اسصفككككككك  اسنت حيكككك  اسصفكككككككك  اسي ئكككدة اسصفككككككككككككككككككككككك   .

  أر وا ككككككككككككككككككك   1

 ألضككككككككككككككككككككككككككككر  سكككوال اسقككككذرة 2

  ككككككككككككسأننككككككككككك  3

 ن  ككككككككككككككككككككككككككككككد  شرككي اس ككروال 4

  ألضكككككككككككككككككككككككر  5

 طرفككككككككككككككككككككككككككككك   نو،كع اسزهكرة 6

  طويككككككككككككككككككككككككي  7
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 ٚسلخ ػًّ: رجبسة اٌؼبٌُ ِٕذي

ئٟ ٍِٚف اٌجٛس٠ٛ٠ٕذ اعت ػٓ ػض٠ضٞ اٌـبٌت: ثؼذ ِشب٘ذح اٌؼشع اٌّش

 ا٤عئٍخ اٌزب١ٌخ:

واهياملساحناليتقاًبهاوٍدهأثٍاءجتازبه؟ .5

5- --------------------------------------------- 
4- --------------------------------------------- 
5- --------------------------------------------- 
6- --------------------------------------------- 
7- --------------------------------------------- 
؟جتازبهيفعميهاحصناليتٌتائجهوٍدهفطسكيف -4

5- --------------------------------------------- 
4- --------------------------------------------- 
5- --------------------------------------------- 
6- --------------------------------------------- 

 

؟الوزاثيةالعواونوعالكسوووضوواتضموكوطابقةمتكيفوضح -5

5- --------------------------------------------- 
4- --------------------------------------------- 
5- --------------------------------------------- 
 ذي ا٤ٚي" أؼضاي اٌظفبد".اوزت ٔض لبْٔٛ ِٕ -6

----------------------------------------------------
-------------------------------------------- 

 

عبـٛس ػبٓ اٌؼببٌُ ِٕبذي ٚدٚسٖ فبٟ ػٍبُ        10اوزبت رمش٠بش فبٟ غؼبْٛ      ٔشبؽ ث١زٟ:

 ُ ا٤ح١بء.ِجّٛػخ إٌٛسط فٟ ػٍ –ا٦ٔزشٔذِظبدس  –اٌٛساصخ "اثحش فٟ وزت اٌٛساصخ 
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 ٚسلخ ػًّ: 

 رـج١مبد ػٍٝ لبْٔٛ ِٕذي ا٤ٚي

رجبػببٗ اٌـش٠مببخ ا، ثغببجت  َ 1883رّىببٓ غش٠رببٛس ِٕببذي ِببٓ ٚػببغ لببب١ٔٛٔٓ ٌزببٛاسس اٌظببفبد ػبببَ  

اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌجحش ٚ اٌزجش٠ت ٚ االعزٕزبط ، أعشٜ ِٕبذي رجبسثبٗ ػٍبٝ ٔجببد اٌجببص٠الء ٌؼبذح أعبجبة        

ٛ       . أّ٘ٙب رٛفش ّٔـ١ٓ ِخزٍف١ٓ ٌٍظفخ اٌٛاحذح  خٍب ٠ِضً طبفخ ؿبٛي اٌغببق ٌٙبب ّٔـب١ٓ ّ٘بب )ؿ

                       اٌغبق (  حش١اٌغبق ٚ لظ

 لبٔىْ ِٕدي األوي " أؼصاي اٌظفبد " . 

 فمؾ. رٍم١ح ث١ٓ أث٠ٛٓ فٟ طفخ ٚساص١خ ٚاحذح إعشاءدساعخ طفخ ٚساص١خ ٚاحذح فمؾ : 

 ٍ )انًظهش(ــــــــــــــــــــــــــــــــــًطَُ تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانصف

 يجؼذة   ,   اءــــــيهس زسةـــــــــــــــــــــم انبــــــــــــــــــــــشك

 أخعش   ,   شـــــــأصف زسةـــــــــــــــــــــىٌ انبـــــــــــــــــــــــن

 ابُط  ,     ٍـاسجىاَ شةـــــــــــــــــــىٌ انضهــــــــــــــــــــــــن
 

 ّعأٌخ اٌىزاثُخ:آٌُخ حً اٌ

 ف  حي اسني ئي اسوراثي  ي ترح اتق ع اسلطوات األي يي  است سي :

 سألقويال.يب المظهري الطرز الشكلية الترك . رت ق 1

 سألقويال.الطرز الجينية " التركيب الجيني الوراثي  . تحديد2

 . تحديد اسطرز اس ي ي  سن  نيت ت اسنذررة واسنؤ ث  اسنحتني تروي ه .3
  " سألق  ء اسنحتني إ   قه  . اسطرز اس ي ي  ترريب اس ي   اسوراث  ". تحديد اس4

 " سألق  ء اسنحتني إ   قه  . اسطرز اسشرني  . تحديد استرريب اسشرن  "5

 . االيت ت   ت اسوراثي  است  ينرال ايت ت  ه  نال حي اسنيمس  اسوراثي  .6

 زبِخاٌخالطخ: د١ًٌ حً اٌّغبئً اٌٛساص١خ فٟ حبٌخ اٌغ١بدح اٌ 

نــــــــىع 

 الىراثـــــت

 األفزاد النبتجت )االبنبء( االبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبء
 الطــــزس الجينيــــت إٌعت اٌشىٍُخ أمعبَ اٌدبُِزبد  ؿسش شىٍُخ ، خُُٕخ

 
 الظيــــــــبدة  التبهــــــــــت

 )وراثت هندليت( 

 د غيز نمي طبئ×  طبئد غيز نمي  

   Bb                  × Bb 
 هتنـــــــــــحي ×  طبئد غيز نمي  

   Bb                 × bb 
 هتنــــــــــحي  ×  طبئـــد نفـــــي  

   BB                × bb 
 هتنــــــــــحي ×  هتنــــــــــــحي  

  bb                 × bb 

 

B , b   ×B , b 
 

B , b  ×b , b 
 

B , B  ×b , b 
 

b , b   ×b , b 

 

3    :1 
 

1    :1  
 

1   :0  
 

1   :0    

    

BB , Bb , Bb , bb 
 

  bb, Bb 
 

Bb , Bb , Bb , Bb 
       

           Bb 

http://www.schoolarabia.net/ahia2/level3/heredity/glossary.htm#الطرز الشكلية ( المظهرية ) :
http://www.schoolarabia.net/ahia2/level3/heredity/glossary.htm#الطرز الجينية :
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 ِغ اٌجبصالء ٔجبد فٟ ٔم١خ اٌغبق ؿٛي طفخ ٌزٛاسس اٌج١ٕٟ اٌزشو١ت أِبِه - أ

 .إٌبلظخ اٌج١بٔبد وًّأ إٌبلظخ اٌج١بٔبد أوًّ اٌغبق لظش طفخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبٔذ إٌزبئظ وّب ٠ٍٟ : ع١ّغ أفبشاد اٌج١بً   ، رٍم١ح ث١ٓ ٔجبد ؿ٠ًٛ اٌغبق ٚٔجبد لظ١ش اٌغبق اعشٜ( ة

 : ٛةبببببببباٌّـٍ حذ ا٦ثبء ٟٚ٘ طفخ اٌـٛي .أ ا٤ٚي رحًّ طفخ

 ما الطرز الجيني, لاباء ؟  (1
 اع ا ؟ما الطرز الجيني, لجاميتات اإلباء؟ ما عدد انك  (2
 ما الطرز الجيني, افراد الجيؿ ااكؿ ؟ (3
 ما عدد انكع ا ؟  ما الطرز الجيني, لجاميتات الجيؿ ااكؿ ؟ (4
 ما الطرز الجيني, كالشكمي, افراد الجيؿ الثاني ؟ (5
 

 ّغأٌخ اٌٛساص١خ اٌغبثمخد١ًٌ حً اٌ 

 أيثهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت تأثُشهــــــــــــــــــــا َـىع انىساثــت

 انطشاص انجٍُُ اٌـساش اٌشىٍٍ ــــــــــــــبيِثـ

 انسُـــادة انىساثُـــت

 )انتايـــــــــــــــــت(

انجٍُ انساادذ ًَُاغ وهاىس اثاش 

 جٍُ اخش يمابم نه .

 : َبــــاث انبــاصَـالء

 غىل انساق .........

 غــــــــــــىل انساق

 لصــــــــــــش انساق

  TT   أوTt 

Tt 

 

..............................

......... 

..............................

......... 

..............................

......... 

..............................

......... 

...............          ............ ....................................

... 
..............................

......... 

.........  ..........  ...........    ......... ..............................

......... 
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( ف   ق ت اسق زالء ع د عني  r( ي ئد عن  شري اسقذور اسن  دة )R: إذا عننت أال شري اسقذور اسنني ء )1س
تن يح لنط  قيال  ق ت  ق زالء احدهن  أننس اسقذور     واأللر ن  د اسقذور ظهرت  نيع اسقذور نني ء  وع د 

 األوي ظهرت ق ض اسقذور اسن  دة فير ذسك عن  أيس وراثي ؟اسين ح ق ستن يح اسذات  ألفراد اس يي 

----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------

-------------------------------------------- 

أ ري تن يح قيال  ق ت  ق زيالء   أحدهن  أر وا   األزه ر )   ( واآللر أقيض األزه ر فر  ت  نيع أفراد : 2س
األزه ر   ث  أ ري تن يح ذات  قيال أفراد اس يي األوي فظهرت  ق ت ت قيض ء فير ذسك عنى  اس يي األوي أر وا ي 

 . pعنى اس ق ت أقيض األزه راألزه ر ي ئد  P عننً  قمال اس ق ت أر وا   . أيس وراثي 

----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------

-------------------------------------------- 

فغبش    t عبئذ ػٍٝ طفخ لظش اٌغببق  اٌجبص٠الءٔجبد  ٟف T ٛي اٌغبقإرا ػٍّذ أْ طفخ ؿٔشبؽ ث١زٟ: 

 ػٍٝ أعظ ٚساص١خ ٔبرظ رٙج١ٓ ث١ٓ : 

 .نبات طكيؿ الساؽ نقى مع نبات رحير الساؽ .1
 .نبات طكيؿ الساؽ هجيف مع نبات طكيؿ الساؽ هجيف .2
 .نبات طكيؿ الساؽ هجيف مع نبات رحير الساؽ .3
 .نبات رحير الساؽ مع نبات رحير الساؽ .4
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 لخ ػًّٚس

 اٌظفبد اٌٛساص١خ ػٕذ االٔغبْ

 ٠ظؼت دساعخ اٌٛساصخ ػٕذ ا٦ٔغبْ. ( أ

----------------------------------------------------
---------------------------------------------- 

 فٟ ا٦ٔغبْإٌّذ١ٌخ ػـٟ أِضٍخ ػٍٝ ثؼغ اٌظفبد اٌٛساص١خ ا ( ة

-------------------------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

------ 

ط( شحّخ ا٤رْ ِبٓ اٌظبفبد اٌٛساص١بخ ػٕبذ ا٦ٔغببْ فبئرا ػٍّبذ أْ        

شببحّخ ا٤رْ اٌحببشح عبببئذح ػٍببٝ اٌٍّزحّببخ أع١ببت ػببٓ ا٤عببئٍخ     

 اٌزب١ٌٗ:

نُتاء ٔاِتُاء ػُذ ذضأج سجم شذًح أرَّ دمشج   (يا انطشاص انجًٍُ ٔانشكه1ً

 غٍش َقٍّ يغ أَثى ذذًم َفس انصفح.

------------------------------------- 

(ػٕذ رضاٚط سعً شحّخ أرٔٗ حشح ِغ أٔضٝ شحّخ أرٔٙب ٍِزحّخ 2

 ٚعذ أْ ع١ّغ االفشاد إٌبرج١ٓ ٠حٍّْٛ طفخ شحّخ ا٤رْ حشح. 

 ٤ثٕبء.فّب اٌـشص اٌج١ٕ١خ ٥ٌثبء ٚا

-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

----------------------------------------------- 

بٔٗ ثظفخ )ٔم١خ( ِٓ فزبح غ١ش لبدسح ػٍٝ صٕٟ رضٚط سعً لبدس ػٍٝ صٕٟ ٌغ :ٔشبؽ ث١زٟ

 عبئذ ٚع١ٓ ػذَ اٌمذسح ػٍٝ صٕٟ اٌٍغبْ (R) إرا سِضٔب ٌج١ٓ اٌمذسح ػٍٝ اٌضٕٟ .ٌغبٔٙب 

(r : اكرة انطشص انجٍٍُح نُتاء 1  اٌّـٍٛة . 

 اكرة انطشص انجايٍرٍح نُتاء  2.  
 )ٔلاكرة انطشص انجٍٍُح ٔانشكهٍح نّتُاء )افشاد انجٍم اِ  3.
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 ٚسلخ ػًّ

 و١ف١خ ِؼشفخ اٌـشص اٌج١ٕ١خ ٚاٌشى١ٍخ ٣ٌثبء.

لدزاضةوزاثةشكنالبروزيفٌباتالباشالءأجسىتمقيحبنيجمىوعاتالٍباتاتالتالية:

  أيهس انثزٔسX  يجؼذ انثزٔس 

  أيهس انثزٔسX  أيهس انثزٔس 

  يجؼذ انثزٔسX  يجؼذ انثزٔس 

( يٍ أي ْزِ انرهقٍذاخ sسائذ ػهً جٍٍ انثزٔس انًجؼذج) ( Sإرا ػهًد أٌ جٍٍ انثزٔس انًهساء) 

َذصم ػهً انُسة انرانٍح نهرشاكٍة انظاْشٌح؟؟ يٕظذا رنك تكراتح انًُط انٕساثً ) انطشاص انجًٍُ ( 

 نإلتاء ٔاِتُاء

 % (51% : 51)     1: 1أيهس : يجؼذ  -2%             111أيهس انثزٔس  -1

 %  111يجؼذ تسثح  -4                 1:3أيهس : يجؼذ  -3
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 ِالحظببببببببببببببببببببد ػٍٝ حبٌخ اٌغ١بدح اٌزبِخ

  نقدأ اسيي دة اسوراثي  : إذا ا تنع  ي   اسصفتيال اسنت  قنتيال ف  اسفرد ف ال صف  اس يال اسي ئد
 تظهر  وال تظهر صف  اس يال اسنت ح  .

 رنز  اسصف  اسي ئدة ق سحرف اسرقير  واسصف  اسنت حي  يرنز سنصف  واسصف  اسن  قن  ق فس اس
 ق سحرف اسصغير.

 . " اسصف  اسنت حي  دائن    ي  "نتن ثن  اس ي  ت 
 .اسصف  اسي ئدة   ي  "نتن ثن  اس ي  ت " أو غير   ي " غير نتن ثن  اس ي  ت 
 *االب اسي ئد  ف ال%100ي ئد وااللر نت ح  ور  ت اس يق  اس  ت   ي ئدة االق ء احد اذا ر ال

 يروال   ي   ي ي 
  نت ح  ف ال %50ي ئد و%50ور  ت اس يق  اس  ت   اذا ر ال احد االق ء ي ئد وااللر نت ح

 يروال غير     االب اسي ئد
     اذا ر ال احد االق ء نت ح  فال ينرال اال ي تج افراد ي ئدة   ي  اي ي ئد ي تج يروال غير 

.  
 اال ي تج افراد نت حي  اذا ر ال احد االق ء ي ئد     فال ينرال .  
    ف ال اآلق ء تروال رالهن  ي ئد غير     1:  3اذا ر  ت اس يب اسوراثي  اس  ت  
   ف ال االق ء تروال أحدهن  ي ئد غير     و االلر  1: 1 إذا ر  ت اس يب اسوراثي  اس  ت

 . نت ح 
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 ٚسلخ ػًّ

 ٚساصخ اٌغ١بدح غ١ش اٌزبِخ

 :ف  اسينر  وراث  سوال األزه ر ف   ق ت

كرديػ, اازهػارد أم إذا تزاكج نبات أحمر اازهارد مع نبات أبػيض اازهػارد كانػت نباتػات الجيػؿ ااكؿ 
ذا تزاكجػػت نباتػػات الجيػػؿ ااكؿ مػػع بعضػػ اد أك تركػػت ليحػػدث  كسػػط بػػيف المػػكف ااحمػػر كاابػػيض. كا 

أبػيض.  5كردم :  4أحمػر : 5التمقيم الذاتي في اد ثـ زرعت البذكر نتجت نباتات الجيؿ الثاني بنسػب, 
 كالجدكؿ التالي يكضم ما سبؽ ذكر 

 

ٍم١ح ر إعشاءٕبرجخ ِٓ ٥ٌفشاد اٌج١ً ا٤ٚي ٚاٌضبٟٔ اٌ ١ٍخٚاٌشى خاوزت اٌـشص اٌج١ٕ١ط/ 

 ا٤ص٘بس ٚا٢خش أث١غ ا٤ص٘بس. ص٘شٞ أحذّ٘بفُ اٌغّىخ  ٟث١ٓ ٔجبر

 

 

 

 اوًّ ِشثغ ثبٔذ اٌّجبٚس ِٚبرا رغزٕزظ؟

--------------------------اًلسػػتنتاج
------------------------------ 

 ؟ F2أزهار لمكف النسب, المتكرع, ما هي 
  2: 3: 1 -ج               1 :1 -أ
 1: 2: 1 -د             9: 3: 3: 1 -ب
 
 

َــــــــىع 

 انىساثـــــت

 األفشاد انُاتجت )االبُاء( االبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
 

 ؿسش شىٍُخ ، خُُٕخ

 

 خُُٕخ ٌٍدبُِزبد
 انطــــشص انجُُُــــت    إٌعت اٌشىٍُخ 

 

 انسُــــــــادة  

 غُش انتايـــــت

 ـــــــطٍوســ×  وســـــــــــطٍ   

BW                  ×BW   

 اســــــاســــٍ× وســــــــــــطٍ 

BW                 ×BB   

 

B , W    ×B , W 

 

B , W    ×B , B 

 

   1  :2 :1  

 

     1 :1 

 

BB , BW, BW, WW 

 

BW , BB 

 

W      

 

R 

 

 

  R  

  W 
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 ربثغ اٌغ١بدح غ١ش اٌزبِخ

 د١ًٌ حً اٌّغبئً اٌٛساصخ فٟ حبٌخ اٌغ١بدح غ١ش اٌزبِخ

 ــــــــــــــــــــتأيثهـــــــــــــــــــــــــــــ تأثُشهــــــــــــــــــــا َـىع انىساثــت

 انطشاص انجٍُُ اٌـساش اٌشىٍٍ ِثـــــــــــــــبي

   

 انسُــــــــــادة

 غُــش انتايـــت

 

 

 

الٌسممممٕد ادممممذ انجٍُممممٍٍ ػهممممى   

 اَخش فٍظٓش اثش انجٍٍٍُ يؼا 

 

 : اٌدخبج االٔدٌعـــٍ

 ٌـــــــىْ زَـــــــش 

 زِــــــــــــــــــــــبرٌ

 ـــــــــىراظـــــــــــــــ

 اثُـــــــــــــــــــــــغ

BW 

BB 

WW          

 

  َبــاث فى انسًكـــت

 نـــــــىٌ اصهــــــــاس

 صهــــــــــــــــــــــشٌ

 احًـــــــــــــــــــــــش

 ابُــــــــــــــــــــــط

RW 

RR 

WW           

 

 انصفت انىسطُت )غُش َمُت( )دادًاً َمُت( انصفاث األساسُت ٍــــــــــــــــانكادٍ انح

 اســــــــــــــنىٌ األصه

 تــــــــَباث فى انسًك

 حّساء×  ثُؼبء             

  WW            ×RR    

 صهشَت

RW 

 شـــــــــــــــنىٌ انشَ

 سٍـــــــانذجاج األَذن

 ابُط×  اسىد               

BB               ×WW   

 تسيادَ

BW 

 

 ٔشبؽ ث١زٟ:  رُ رٍم١ح ٔجبد فُ اٌغّىخ ص٘شٞ ا٤ص٘بس ِغ ٔجبد أحّش ا٤ص٘بس.

--------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------- 
 أ(ِب احزّبي إٔزبط ٔجبد أث١غ ا٤ص٘بس .

--------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------- 

 ة(ِب احزّبي إٔزبط ٔجبد ص٘شٞ ا٤ص٘بس.

--------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------- 

 ط(ِب احزّبي إٔزبط ٔجبد أحّش ا٤ص٘بس.

--------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------- 
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 ٚسلخ ػًّ

 رحذ٠ذ اٌجٕظ

 ُ اعت ػٓ االعئٍخ اٌزٟ ر١ٍٗػض٠ضٞ اٌـبٌت: ادسط اٌجذٚي اٌزبٌٟ ع١ذًا ص

 

 لبسْ ث١ٓ اٌىشِٚٛعِٛبد اٌجغذ٠خ ٚاٌىشِٚٛعِٛبد اٌجٕغ١خ
 

 ٚي اٌزبٌٟ " ِشثغ ثبٔذ " صُ اعت ػٓ ا٤عئٍخ اٌزٟ ر١ٍٗػض٠ضٞ اٌـبٌت ادسط اٌجذ

 

 

 

 

 ِٓ اٌّغئٛي ػٓ إٔجبة اٌزوٛس ٚا٦ٔبس ػٕذ ا٦ٔغبْ . ٚػح ِٓ خالي ِخـؾ. .1

----------------------------------------------------
------------------------------------------------ 

 ؟فّب ٘ٛ احزّبي إٔجبة روٛس ِٚب ٘ٛ احزّبي إٔجبة إٔبس .2

----------------------------------------------- 
 إٔبس اٌضٚعخ ا٤ٌٚٝ أؿفبٌٗ ِٓ ع١ّغ ٤ْ : ل١بَ سعً ثبٌضٚاط ِٓ اِشأح صب١ٔخٔشبؽ ث١زٟ

انؼذد انكهــــــــــــٍ 

 نهكشويىسىيـــاث

 ػذد انكشويىسىياث ٌ(2انكشويىسىياث فٍ انخالَا انجسًُت )

 انكشٔيٕسٕياخ انجسًٍحػذد  انكشٔيٕسٕياخ انجُسٍحػذد  ( 1ٌ)ث انجايُتا

 ٌ(2ش )ــــــــــــانزك

(XY +44 =44) 
2 (22) 

22 +X   =  23 

22 +Y    = 23 

 ٌ(2) ًـــــــــاالَث

(XX +44=44) 
2 (44) 22 +X   =  23 

 اٌجٕغ١خ داٌىشِٚٛعِٛب اٌجغ١ّخ داٌىشِٚٛعِٛب ٚعٗ اٌّمبسٔخ

 ِفِٙٛٙب
  

   ػذد٘ب فٟ االٔغبْ

   ٚعٛد٘ب فٟ اٌخ١ٍخ

   ٚظ١فزٙب

 

Y 

 

X     
               

XYش(ــ)رك XX (ــ)أٔثً X         

XYش(ـ)رك XX (ـ)أَثً R X              
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 ًٚسلخ ػّ

 ا٤ِشاع اٌٛساص١خ

 

ػض

٠ض

 ٞ

اٌ

ؿب

ٌت

: 

 ثؼذ ِشب٘ذح اٌؼشع اٌخبص ثب٤ِشاع اٌٛساص١خ اوًّ اٌّخـؾ اٌزبٌٟ.
 

 

 

 

 

 

 

 : ا٢رٟ اٌؼٍّٟ اٌّظـٍح اعُ اوزت: اٌضبٟٔ اٌغؤاي

 .۱۱  سلُ ٞ اٌجغذ اٌىشِٚٛعَٛ ػٍٝ ع١ٓ فٟ خًٍ ػٓ ٠ٕزظ ِشع }.............................{  .1

 .۱۱  سلُ اٌىشِٚٛعِٛبد صٚط أفظبي ػذَ ػٓ ٔبرظ ِشع }..............................{.  2

 اٌّخضشح. اٌجشٚر١ٕبد غ١بة ٔز١جخ اٌزخضش ػٍٝ اٌذَ لذسح ػذَ ِشع} ..............................{.  3

  :٢ر١خا ا٤ِشاع ِٓ وً ٔشبؽ ث١زٟ: اثحش ػٓ أػشاع

 . اٌثالظُُّب ِسع .1

 . اٌهُّىفٍُُب ِسع .2

 . إٌّغىٌُخ اٌجالهخ ِسع .3

 ق س  س اسنرتقط  األنراض عنى ع ن  ، عدة

 إذا ر ال األب يني  نال اسنرض ف نيع ق  ت  ينين ت. .1
 إذا ر ال نص ب ق سنرض واأل  ينين  )   ي  ( ف نيع األق  ء غير نص قيال ق سنرض . .2
 .ص قيالذا ر ال األب نص ب واأل  ينين  ) غير   ي  ( ف صف اسق  ت نص ق ت و صف اسذرور نإ .3
 .نص قيال اسذرور األق  ء ف نيع نص ق  واأل ذا ر ال األب يني  إ .4

 األِساع اٌىزاثُخ

 

أيشاض غٍش يشذثطح 

 تانجُس

 

 أيشاض يشذثطح تانجُس
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 ٚسلخ ػًّ: اٌظفبد اٌّشرجـخ ثبٌجٕظ

 مخ ثبٌظفبد اٌّشرجـخ ثبٌجٕظد١ًٌ حً اٌّغبئً اٌٛساص١خ اٌّزؼٍ

 

  أ. ٚساصخ ٌْٛ اٌؼ١ْٛ ػٕذ رثبثخ اٌخً:

 (.r( ٌْٚٛ اٌؼ١ْٛ اٌج١ؼبء ِزٕح١خ )Rٌْٛ اٌؼ١ْٛ اٌحّشاء عبئذح )

 بُعاء انؼُىٌأَثً  حًشاء انؼُىٌأَثً  ابُط انؼُىٌركش  احًش انؼُىٌركش  انطشص انشكهُت

 XRXR XrXrأو  XRY      XrY  XRXr تانطشص انجُُُ
 

 ة. ِشع ٔضف اٌذَ ػٕذ ا٦ٔغبْ :

 ( .A( ،ػذَ ا٦طبثخ ثبٌّشع طفخ عبئذح )aا٦طبثخ ثبٌّشع طفخ ِزٕح١خ )

 يصابتأَثً  أَثً سهًُت ركش يصاب   ركش سهُى انطشص انشكهُت

 XAXA XaXaأو  XAY XaY  XAXa تانطشص انجُُُ

 

Y Xىفٟ ع١ٓ ٚاحذ فمؾ ٍِحٛظببببببببببخ :  ٌىٟ رظٙش اٌظفخ  اٌّزٕح١خ فٟ اٌزوش ٠
a

   

Xت ٚعٛد ع١ٕ١ٓببا٤ٔضٝ ٠جٚ
a
 X

a
 . 

 .اًلناثتنتشر اًلحاب, بمرض نزؼ الدـ بيف الذككر أكثر من ا بيف  -1عني: 
--------------------------------------------------- 

 ًل تنتقؿ الجينات المرتبط, بالجنس في اًلنساف مف اًلب الى ابنائ  الذككر . -2
------------------------------------------------ 

 َـىع انىساثــت
 تأثُشهــــــــــــــــــــا

 أيثهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 ٍانطشاص انجُُ اٌـساش اٌشىٍٍ ِثـــــــــــــــبي

 

انصفـــــــــاث 

انًشتبطــــــــت 

 بانجُـــــــــس

 

ًْ انصفاخ انرً ذذًم جٍُاذٓما  

 (X) انكشٔيٕسممٕو انجُسممًػهممى 

، ٔال ٌكٌٕ نٓزِ انجٍُاخ جٍُاخ 

 .( Yيقاتهح ػهى انكشٔيٕسٕو )

 

  ػٕد ذثبثـخ اٌفبوهـخ

 ٌـــــــىْ اٌؼُـــــــىْ

 ذوس احّــــس اٌؼُـىْ 

 ذوس اثُــغ اٌؼُــىْ

 ثً حّساء اٌؼُـــىْٔ

 أٔثً ثُؼبء اٌؼُــىْ

XRY 

XrY 

XRXr  أوXRXR 

XrXr 

 

 ـاٌ ـــــــػُذ اإلَســ

 يشض َضف انذو  

 ركش غُش يصـــــــاب 

 ركش يصـــــــــــــــاب

 اَثً غُش يصابــــــت

 اَثً يصابــــــــــــــت

XAY 

XaY 

XAXa  أوXAXA 

XaXa 

 5    

 4         

 5    

 4         
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 وراث  اسصف ت اسنرتقط  ق س  س
 :،را اس ط   است سي  ونال ث  ا ب عال االيئن  است  تنيه ا

 Hemophiliaمرض نزؼ الدـ )ال يمكفيميا( 
بعػد إف تأثير الجنس عمى كراث, ح , سيكل, الدـ كاف معركفا منذ القدـ حيث أف هناؾ أط ػاًلن رػد مػاتكا 

اللتػػاف نتيجػػ, النػػزؼ المسػػتمرد كرػػد أكضػػحت الػػدًلئؿ أف الحػػ , رػػد انتقمػػت مػػف اام ػػات إلػػى أبنػػائ ف 
( كمرتبط, بالجنس hالذككرد كليس مف اآلباء إلى أبنائ ـ. كسبب هذا المرض مكرث, متنحي, تعرؼ بػ )

نتػػػػاج البػػػػركتيف (د فكجػػػػكد الجػػػػيف المتنحػػػػي يعنػػػػي عػػػػدـ امػػػػتيؾ الشػػػػ رة اليزمػػػػ, إلXأم بالكركمكسػػػػكـ )
أك مػا يسػمى  Anti- Hemophilia globulin -المضػاد لسػيكل, الجمكبيػكليف  –البيزمػي الضػركرم 

طبيعيػا  -التلثػر –. كمف أعػراض هػذا المػرض أف الػدـ غيػر رابػؿ لمػتجمط FactorVIIIبالعامؿ الثامف 
منزيػؼ الػدالمي في ػاد لكجكد شذكذ في الجمكبيكليفد حيث يشعر المريض بالت اب حاد لمم احؿ نتيجػ, ل

عشػػرة آًلؼ مػػف المكلػػكديف الػػذككر. كتحػػدث هػػذ  الحػػاًلت فػػي  10000كتظ ػػر حالػػ  كاحػػدة مػػف كػػؿ 
ف كاحدا مف كؿ ثيث, محابيف يمكت مػف جػراء هػذا المػرض ربػؿ بمػكغ سػف  الذككر أكثر مف اإلناثد كا 

 العشريف. 
اانثػػػى عناحػػػر المػػػرضد أك ( فاحتمػػػاؿ أف تحمػػػؿ XXبمػػػا أف اإلنػػػاث يحممػػػف كركمكسػػػكميف جنسػػػييف)

 تحاب د أك تككف سميم, يتبع الحاًلت التالي, لتركيب ا أك لنمط ا الكراثي: 
يحمػػؿ المػػكرثتيف السػػائدتيف المتػػيف تسػػتطيعاف تركيػػب كػػؿ العناحػػر اليزمػػ,  XH XH*التركيػػب الػػكراثي 

 لتجمط الدـد ف ي هذ  الحال, تككف اانثى سميم,. 
ؿ المػػكرثتيف السػػائدة كالمتنحيػػ, فالسػػائدة تبطػػؿ عمػػؿ المتنحيػػ, كفػػي هػػذ  يحمػػ XH Xh*التركيػػب الػػكراثي 

 الحال, تككف اانثى حامم  لممرض كغير محاب, ب . 
يحمػػؿ المػػكرثتيف المتنحيتػػيف المتػػيف ًل تسػػتطيعاف تركيػػب العناحػػر اليزمػػ,  Xh Xh*التركيػػب الػػكراثي 

 لتجمط الدـ كفي هذ  الحال, تككف اانثى محاب  حتما. 
 ( يمكف لنا أف نجدهـ في إحدل الحالتيف: XYاافراد الذككر ككفقا لتركيب ـ الكراثي ) أما

   التركيب الكراثيXH Y .يحمؿ المكرث, السائدة كبالتالي ذكر سميـ 
   التركيب الكراثيXh Y .يحمؿ المكرث, المتنحي, كبالتالي ذكر محاب 

 

 



 
 

 227 

 

 

 ِشع ٔضف اٌذَٚسلخ ػًّ: 

 ٌىً ِٓ :  اٌج١ٕ١خص اٌـبٌت : اوزت اٌـش ٞػض٠ض 

  اس ي ي اسطرز                 اسح س                       
  ذرر يني  نال نرض  زف اسد        

  ذرر نص ب قنرض  زف اسد        

  أ ثى ينين  نال نرض  زف اسد        

  أ ثى ح نن  سنرض  زف اسد        

  أ ثى نص ق  قنرض  زف اسد        
 

ِب اٌـشص    ، ذ اِشأح حبٍِخ ٌّشع ٔضف اٌذَ ِٓ سعً ِظبة ثٙزا اٌّشع رضٚع -أ 

 اٌج١ٕ١خ ٚاٌشى١ٍخ اٌّزٛلؼخ ٥ٌثٕبء اٌزوٛس ٚا٦ٔبس  ؟  

----------------------------------------------------
----------------------------------------------------

----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------

---------------------------------- 

 روش فبٔججب( ا١ٌّٙٛف١ال) اٌذَ ٔف ثّشع ِظبة غ١ش والّ٘ب ثبِشأح سعً رضٚط -ة 

 ٚساص١خ. أعظ ٝػٍ فغش ٌٍّشع حبٍِخ ٚأٔضٝ ِش٠غ

----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------

-------------------------------------------- 
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 فىبْ اٌؼ١ْٛ حّشاء أٔضٝ ِغ ْٛاٌؼ١ أحّش اٌخً رثبثخ روش ث١ٓ رضاٚط حظً -ج 

 اٌؼ١ْٛ ث١غ اٌضبٟٔ ٚإٌظف اٌؼ١ْٛ حّش اٌزوٛس ٔظف ا٤ٚي اٌج١ً أفشاد ع١غ

 اٌج١ً ٤فشاد ٚاٌشى١ٍخ اٌج١ٕ١خ اٌـشص اوزت حّشاء ػ١ْٛ رٚاد االٔبس ٚع١ّغ

 ا٤ٚي
----------------------------------------------------

----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
----------------------------------------------------

------------------------------------- 

 

 ٔشبؽ ث١زٟ: 

طفخ ٌْٛ اٌؼ١ْٛ ِشرجـخ ثبٌجٕظ ػٕذ رثبة اٌخً فئرا وبْ ع١ٓ اٌٍْٛ ا٤حّش عبئذ  -أ

 ٝ ع١ٓ اٌٍْٛ ا٤ث١غػٍ

 ما احتماؿ إنجاب ذكر أبيض العيكف مف أنثى بيضاء العيكف كذكر أحمر العيكف.

----------------------------------------------------
---------------------------------------------- 

 العيكف غير نقي,.  ب( ما احتماؿ إنجاب أنثى بيضاء العيكف مف ذكر أبيض العيكف كأنثى حمراء
----------------------------------------------------

---------------------------------------------- 
 رضٚط سعً غ١ش ِظبة ثّشع ٔضف اٌذَ ِٓ فزبح حبٍِخ ٌّشع ٔضف اٌذَ ِب: - ة

 الطرز الجيني, لمرجؿ كال تاة؟     -1
----------------------------------------------- 

 الطرز الجيني, كالمظ ري, لكؿ ابنائ ـ ؟    -2
----------------------------------------------- 

 ما هك احتماؿ انجاب ابناء ذككر محابيف بالمرض؟ -3
----------------------------------------------- 
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 ٚسلخ ػًّ: ِزالصِخ داْٚ

 ثي, هك_ _ _ _ الشكؿ المجاكر يمثؿ أعراض أحد اامراض الكرا _ _ 
 _ _ _ _ _ _ _ _العالـ الذم اكتشؼ مرض البيه, المنغكلي, هك 
 محابيف هناؾ عير, كثيق, بيف_ _ _ _ _ _ _ _ كبيف كًلدة أشلاص                           

 بمرض البيه, المنغكلي,.
 

  :ن ذا يحدث سو 
 ن صف ( أث  ء اال  ي   اس21س  ي فصي اسزوج اسررونويون  ر،  )

_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 .ٌٍجال٘خ إٌّر١ٌٛخ اٌشىٍٟروش أػشاع اٌّظٙش ٚػح آ١ٌخ رٛاسس ِزالصِخ داْٚ ٚا -ة

------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------

----------------------  
 

 

عبـٛس ػبٓ ا١ٌبَٛ اٌؼببٌّٟ ٌّشػبٝ اٌجال٘بخ        10اوزت رمش٠ش فٟ غؼْٛ  ٔشبؽ ث١زٟ:

 إٌر١ٌٛخ.

 

 

 االختالل انىساثٍ

ػذد انكشويىسىياث 

 انكهـــــــــــــــــــٍ

ػذد انكشيىسىياث 

 انجسًُــــــــــــت

ػذد انكشويىسىياث 

 انجُسُــــــــــــت
 انطشاص انكشويىسىيٍ

 2 74 74 داوٌيتالصيت 
74+XY = 74 ركش 

74XX+=74 ًأَث 
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 ٚسلخ ػًّ: ِشع اٌضالع١ّ١ب

 عئٍخ اٌزٟ ر١ٍٗ:ػض٠ضٞ اٌـبٌت: رأًِ اٌشىً اٌزبٌٟ صُ اعت ػٓ ا٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ِٓ ًٍ  ِب اٌّمظٛد ثى

 شض انٕساثًًان .5

--------------------------------------------------- 
 يشض انثالسًٍٍا .4

--------------------------------------------------- 
 ِبٟ٘ ِىٛٔبد اٌذَ ِٚب ٚظ١فخ خال٠ب اٌذَ اٌحّشاء؟ 

--------------------------------------------------- 
 و١ف ٠ٕزظ ِشع اٌضالع١ّ١ب؟ 

--------------------------------------------------- 
 .فغش رؼخُ اٌـحبي ٌذٜ ِظبث١ٓ اٌضالع١ّ١ب 
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 ِظبة ؿفال فأٔججب اٌزالع١ّ١ب ثّشع ِظبة غ١ش والّ٘ب ٚاِشأح سعً رضٚط .1

 ٚساص١خ. أعظ ػٍٝ رٌىب فغش ثبٌّشع

-------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------- 

ع١ّ١ب ِغ اِشأح حبٍِخ ٌٍّشع ث١ٓ ػٍٝ أعظ ٚساص١خ رضٚط سعً ِظبة اٌضال .2

 اٌـشص اٌج١ٕ١خ ٚاٌشى١ٍخ ٥ٌثٕبء؟

-------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------- 

 ٔشبؽ ث١زٟ:

اثحش ػٍٝ اٌشجىخ )االٔزشٔذ( عجت رشعت اٌحذ٠ذ ثشىً وج١ش ٌذٜ ِشػٝ اٌضالع١ّ١ب  .1

 ِٚب ؿشق اٌٛلب٠خ ِٓ ٘زا اٌّشع ٚاٌحذ ِٓ أزشبسٖ فٟ إٌّبؿك اٌفٍغـ١ٕ١خ.

 

 لبسْ وّب ٘ٛ فٟ اٌجذٚي : .2

 نرض اسثالييني  اسقاله  اسن غوسي  و   اسن  ر  
   آسي  استوريث

   األعراض
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 ٚسلخ ػًّ: اٌج١ٕبد ٚاٌج١ئخ

 ػض٠ضٞ اٌـبٌت: الشأ اٌفمشح اٌزب١ٌخ صُ اعت ػٓ ا٤عئٍخ اٌزٟ ر١ٍٙب:

سظهور أي صف  وراثي  ي ب توفر ع ننيال قيئ  و  ي    ه  عنني  تف عي قكيال اسقيئك  واس ي ك ت .  
 تر ن  اسطرز اس ي ي  إسى طرز شرني  تتمثر ق واني قيئ  دالني  او ل ر ي   إال

 سوال اسفراء ف  أرا ب اسهين الي  : نثكككككككككك ي
 . األيود)جينات( المحدد لمكف ال راء  اسطراز اس ي  تحتكم لييا اارانب عمى  (1
كاانػؼ كالقػدميف كالػذيؿ  جسم ا ًل يككف أسكد المكف د إذ يظ ر المكف ااسػكد فقػط عمػى اإلذنػيف (2

بينمػػا بػػاري س    o 33عػػف دراجػػ, حػػرارة معظػػـ الجسػػـ التػػي تبمػػغ  در كك  حرارتهكك  ت ككيأم ااجػػزاء التػػي 
 .أجزاء الجسـ يككف أبيض 

تػػػؤثر درجػػػ, حػػػرارة الجسػػػـ فػػػي لػػػكف فػػػراء أرانػػػب هيماًليػػػا د إذا ينمػػػك ال ػػػراء بػػػالمكف ااسػػػكد عنػػػد  (3
 س   o 33 انل اض درج, حرارة الجسـ إلى ارؿ مف

لمتأكد مف ذلؾ حمؽ جزء مف فراء أرنب أبيض كضعت عمي  رطع, مف الثمج د فنما ال راء الجديد  (4
 بمكف أسكد.

 اسيؤاي االوي /ضع لط  تحت اال  ق  اسصحيح :
 الحبغ, التي تتحكـ في لكف البشرة في اًلنساف .1

 الكارتيفأ(الكمكر كفيؿ        ب(الميينيف           ج( اليكد           د( 
 الحبغ, التي تعطي الكف اللضر اكراؽ النبات  .2

 ج( الكمكركفيؿ         د(الكارتيف            أ( المييميف          ب(اليكد
 يككف لكف اكراؽ النبات الذم ينمك في الظيـ: .3

 أ( احمر          ب( الضر           ج( ازرؽ               د( اح ر

 ث ال ستمثير اس واني اسقيئي  عنى ضهور اسصف ت اسوراثي  ف  ري نال :اسيؤاي اسث    / ارتب ن
 -------------------------------------------:اًلنساف  .1
 -------------------------------------------النبات:  .2
 ------------------------------------------- :الحيكاف .3
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 قيال اس واني اسوراثي  واس واني اسقيئي ؟ثر اس ال،  أاسيؤاي اسث سث/ ن  

----------------------------------------------------
--------------------------------------------- 

----------------------------------------------------
--------------------------------------------- 

 حدث سو:/ ن ذا ياسراقعاسيؤاي 
 تعرض انساف اشع, الشمس حي ا .1

--------------------------------------------------
------------------------------------------- 

 .نقص البكتاسيـك في تربي, مزركعات بالبطاطا2
----------------------------------------------------

--------------------------------------------- 
 .زرعت بعض البندكرة في الظيـ.3

----------------------------------------------------
--------------------------------------------- 

 اسيؤاي اسل نس/ عني سن  يمت :
 اح ر النباتات المزركع, في الظيـ. .1

------------------------------------------------- 
 لكف فراء القطط السيامي, كارنب ال يمييا يككف اغمؽ في الطرؼ كاًلذف كاًلنؼ. .2

------------------------------------------------- 
 اسمر لكف البشر حي ا. .3

------------------------------------------------
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 املالحق
 

 

 (5ننحل ر،  )
 ونه رات استفرير استمنن  ي  اسوراث نف هي التق ر  ، ئن  اسف هي  نحرن قمين ء ، ئن  

  ه  اس ني استلصص اسدر   اس نني  االي   .
 الجامع, اًلسيمي, بغزة مناهج كطرؽ تدريس أستاذ دكتكر المكلك حبحي فتحي,د.   .1
 جامع, اازهر طرؽ تدريس العمـك أستاذ دكتكر دركيش حسف عطاد.   .2
 الجامع, اًلسيمي, بغزة هندس, كراثي, أستاذ مساعد د. حيح جاد ال  .3
 جامع, القدس الم تكح, مناهج بحث عممي أستاذ مشارؾ د. عبد ال عبد المنعـ  .4
 الجامع, اًلسيمي, بغزة طرؽ تدريس العمـك أستاذ مساعد د. محمد فؤاد أبك عكدة  .5
 الجامع, اًلسيمي, بغزة أحياء أستاذ مشارؾ د. عبد ال عابد  .6
 جامع, اارحى العمـك تدريس طرؽ أستاذ مشارؾ د.يحيى محمد أبك جحجكح  .7
 عبد ال بف ركاح,مدرس,  كيمياء دارة تربكي,إ ـ. أبك شرخحسف أ. محمد   .8
 مديري, رفم كيمياء مشرؼ تربكم أ. إبراهيـ رمضاف رمضاف  .9
 مديري, الكسطى أحياء مشرؼ تربكم أ. لالد أبك رجيم   .10
 مديري, الكسطى يمياءك –عمكـ  مشرؼ تربكم أ. أحمد أبك جريباف  .11
 مديري, الكسطى تربي, + بؾ. عمكـ مشرؼ تربكم أ. عاطؼ أبك العيش  .12
 مدرس, الش يد ابراهيـ القادم, أحػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء أحياء ماجستير أ. عبد ال رسمي ياغي  .13
 مدرس, لالد بف الكليد أحػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء معمـ أ. عمي ج اد القطراكم  .14
 مدرس, لالد بف الكليد بؾ. أحػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء معمـ براهيـ محمد الثمجيأ. ا  .15
 الجامع, اًلسيمي, أحياء ماجستير تؾ. حيكي, أ. محمكد كليد ال ندم  .16
 الجامع, اًلسيمي, أحياء معمـ أ. أشرؼ الشافعي  .17
 مدرس, عبد ال بف ركاح, أحياء  معمم, الرحمف يكنسع. أ. عائش,   .18
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 املالحق
 

 (6ل ر،  )نحن
 رت ب تيهيي نهن  اسق حث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 216 

 

 املالحق
 

 



 
 

 217 

 

 املالحق
 

 

 

 

 



 
 

 218 

 

 املالحق
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 219 

 

 املالحق
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